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Fransız Kabinesini 1 

Buisson kurdu 
Kabine Hsteslnl neşrediyor 

Yukarda Heriyo, aşağıda L'.l val, büyük re•im BuiHon 

Pariı, (Telsizle) - Buisson ye· 
lli kabineyi teıkile muvaffak ol 
rnuıtur. Ka-bine genit bir temerküz 
ka.bineıidir. Nazırlar şunlardır: 

M.üstakillerden Buisson: Baı
ba.kan ve lçiıleri hakanı son de
mokrat ayandan Kayyo: Nezaret-

ıiz nazır Radikal 101yalistlerden 
Heryo ! Nezaretıiz nazır cümhu· 
riyetciler birliğinden Daren! Ne
zaretsiz nazır Mareıal Peten ! 
Nezaretsiz müstakil ayandan U
val ! Dııitleri bakanı cümhuriyet-

( Devamı 2 incide) 
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~k kral-. Hadi.elen heyecanla anlatan bır ~unan gazeten 
~\tw. riz!,, Diye haykırma~a ve zabı -

)f eıniıtir. ta i,e karı9mamaktadır. 
lla~ er Yerde, ıokaklarda halk kral Bundan bqka Bat bakan Çal · 
~•nı aöylemekte, ''kral iıte • (Devamı 2 nclde) 

lstanbul 
Emniyet 
Müdürü 

Değişiyor mu? 
Bu sabahki gazetelerden biri 

latanbul emniyet müdürlüğüne 
Ankara emniyet müdürü Salihin 
tayin edildiğini, Fehmi Vuralın 

da Edirne vali muavinliğine ta -
yin olunacağını yazıyordu. 

Vali muavini Rüknettin:: sor · 
d~: 

1 
iranda büyük deQişiklikler başladı 

Şehinşah kızlarının 
peçelerini açtı 
Dost Iran kızlarına spor yaptırıyor 

Bu sabah gelen İngilizce "Deyli 
Herald,, gazetesinde okunduğuna 

- Böyle bir tayinden beninı 

ha1:erim yok dedi. 1 
Bununla beraber Salih, Anka -

1 

göre dost İran memleketi Şelıin
tahı Rıza Pehlevinin biri on ıelCiz, 
diğeri on yedi yatında ol~ ilti kı· 
zının Tahranda at üzerinde ıık ıık 
gezdikleri görülmektedir. 

18 yaıında olan Prenaes Şah 
Doht, 17 .latında olan Prenses 
Mah Doht'tur. Elbiseleri tamamen 
garp üslubundadır. Ve Şehin§ahm 

radan tehrimize gelmiştir. 1 

Tevfik Rüştü 
Aras 

Dış işleri Bakanı Tevfik Riiştü 
Arasın ayın dördünde Avrupadan 
lstanbula döneceği anlatılmakta
dır. Şahınşah Pehlevi 

tensibi üzere ba§larmda örtü ne
vinden bir ıey taşımamaktadırlar. 
İngilizce gazete bu havadisi Röy· 

ter ajansından alarak "memleketi 
graP.lattırma yolunda Türkiye ta· 

'(Derxınu 2 lncld~) 

Göring'in karısı, Sofyada 
gerdanlığını çaldırdı 

'öring ve kanat 

Istınbul JJmanı 
Geel dlrektUril 

~li Riza 
istifa etti 

Ankl!ll, 1 (Telefonla) - İs

tanbul manı Genel direktörü 

Ali Rızistifa etmİ§, istifası ka
bul olunu.ştur. 

Ali ~anın mün'ha1 valilikler

den biıe tayin eaileceği söyleni
yor. 

i Sofyada münakaşa oluyor: 
; Halkan antantına girmeli mi, girmemeli mi 

Bulgaristanın şimdiki ıiyasası 
' hakkında Bulgar gazeteleri muh
telif fikirler ortaya sermektedir. 

1 Bir kısmı kom§u hükfunetlerin ya-

pacaklan ufak fe'dakirlddarla 
~ 

Balkan andl&§DJ.asına girmeği ve 
bir kıımı da bugünkü vaziyette 

(Devanu 2 ncide) 

~ Evvelce de yazdığımız gibi, dün, Galataaaraylılar~ •enelik bir piliio 
bayramı ~ardır. Re•imlerimiz., muhtelif •eneler talebesinden 
bir grupu, bl~f.ede ~ocukluklarını hatırlatan arkad'lfları göateriyor. 

U,üncü aayılanın ı inci mtununtlaki yazıyı okuyunuz. 
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düşüncesini soracak 
Vaıington, 1 - RUZTelt mu

haliflerini tenkid ederek demit· 
tir ki: 

- Yüksek hak yerinin (mah
kemenin) verdiği karar yüzünden 
Amerika, büyük bir buhran geçi
riyor. Bu buhran, ana yaıamıza 

(kanun eıasımıza) taalluk eder. 
Ya 1787 de yapılmıt eski kanuna 

mak ... itte, bu iki ,ık ~qıyor. 
Ben ikinci noktai nazara bağlı 
bdlunuyorum. 

HARER - Akş:ım Postac:ıt 
==== 

Fransız 
kabinesi 

( Baıtaralı 1 incide) 
çiler birliğinden Perno - Adliye 
bakanı General Moren - Harbiye 
sol cümhuriyetçilerden Piyetri
Bahriye General Dönen -Hava 
sol Radikal aaylavlardan Loren -
Ticaret radikal ıoıyaliıt ıaylav

dan PaYa ! Maliye Radikal soıya-

list ıaylavlardan Ruıtan: Maarif 
Radikal sosyalistlerden Paganon: 
Nafia merkez cümhuriyetçilerden 
Kollen: Müstemleke sosyalistler
den Frossar! it bakanı Radikal 

sosyaliİt1erden PePdti: Tekaat sol 
demokrat ayandan Rey! Ziraat 

Orta Asyada görülmemiş bir zelzele 
~~~~~------~--~-------..--~~--~---

Beş şehır yıkıldı; on 
binlerce ölü var .• 

Dünkü nüshamızda Orta Aı· 
yada çıkan bir zelzele haberi ver
miıtik. Bugün aldığımız tafsilat 
tüyleri ürpertiyor. 

Londra: (Telsizle) - Şimalden 
gelen haberler dün Bülucistanda 
müthit bir zelzelenin ortalığı mah
vettijini bildirmektedir. 

Mastung Jehriyle civarındaki -köyler ahalisinin be§te dördü öh 

müıtür. 

sosyaliıtlerden Lafont: Sıhhat 
-------------·-------------ı müstakillerden Mandel: Posta tel 

bağlı kalmak, yahut da unn ica
batına göre yeni kanunlar yap-

Runelt 48 Amerikan Cümhu
riyetiyle merkez hükumetinin a· 
rumdaki tezadlara i§aret ebnİf, 
bu tezadların ortadan kaldınlıp 
kaldrrılmamasım halktan aoraca
ğ~ı bildinniıtir. Bu sual, yaz or
tumda Y.ahut 1936 saylav seçi
minde olacaktır. 

Albnı§ bin nüfutlu Ketta şehri 
hemen tamamile mahvolmuştur. 
Bu ,ehirde ölenler pek çoktur. 
Kalat ıehri de harabe haline gel
miıtir. 

Henüz kat'i olarak teeyyüt etıni 
yen diğer haberlere göre Ketta 

ıehrinde tiddetli bir yan11n çık
mıttır. Müthit bir kasıraa ortahit 
ailip süpürmektedir. Kettanın yüz 
kilometre kadar ıimalinde bulu" 

nan Şaman ıehri de tamamile ha• 
rap olmuıtur. 

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

Bu hafta 
iki tatil 

HattA iki buçuk! 
Hafta tatilinin Pazara çevril

me.i hakkındaki kanun buıllıi 

reanıi gazetede çıktılı için kanun 

buıünden itibaren tatbik meTkii
ne geçmi,tir. Buna ,öre, 'bugün 

öğleden IOllra saat 13 te bütün 

resmi daireler tatil olacak, yarın 

da haftalık tatil yapılacaktır. Za

ruri ve gıdai maddeler satan ve 
halkın giymesi gibi ihtiy~lariyle 

ali.kalı dükkanlar bugün açık !bu

lunacak, yaı:ın kaP.anacaktır. Cu

ma günleri açık bulunan dükkan
lar yarın gene açık bulunacaklar

dır. 

Bu hafta hem Cuma, hem pa
zar hem de Cun1artesinin yarısı 

tatil olduiu için, çalııan imanlar 
memnundtırlar. 

.L---- ---o-
Yevtiç'in 
Türkiyeye 
geleceği 

Tahakkuk etmiyor 
Ankara 1 (Telefonla) - Yugos

lavya Bqbakanı Yevtiıçin Hazira .. 

nın betinde Ankaraya geleceği ya

zılmaktaydı. DJ!itleri bakanlığın

da ali.kalı zatlar bana böyle bir 

ziyaretten haberleri olmadılmı 
eöylediler. 

Sarıyer 
cinayetinin 

failleri 
Zonpldaktan Madam Elmuya· 

nm katUi olmak ıüph•ile ıetirilen 

Mehmet Te Salih eerbett hrrakıl
mlfbr. Bunlann cinayet ıUnü Zon. 
ıuldakta oldukları t.bit edibnit· 
tir . . 

Cürmijn iılendili bıçak Mihran 
ve Mustafaya ait oldufu anlatıl
makla bunlar tevkif edilmittir. 

--0--

. Siyasal 

Yunanistanda 
kralhk 

(Ba§tarafı 1 incide) 
daris, dün halk fırkasında seçime 
dair büyük bir söylev vermittir. 

Kuralın yanındaki cadde ve 
sokaklar çok ka1abalıkb. 

Çaldaris, söylevinin bqlangı • 
cında hükbıetin it batına geldi -
iinin ilk iki yılı içinde yaptı:tla
nndan bahaetmit Te dıt tecim (ti-

graf .• 

Yeni Baıbakan bugün aaat 11 
de Elize sarayına ıiderek Reisi· 
cümhurla görüımüf, kabinesinin 
listeaini vermi§tir. Yeni nazırların 
tayiyine dair kararname yannki 
resmi gazetede çıkacaktır. 

Yeni kabine, salı günü öğleden 

sonra aaylavlar meclisinde be
yannamesini okuyacaktır. 

* * .,, 

Göring'in karısı 
gerdanlığını 

çaldırdı 
(Ba,taralı 1 incide) 

ltalmağı münaaip görüyorlar. 
Bu neıriyat bilhassa Göring 

in ıeyaıhatinden sonra o~ya çık
mııtır. 

Amerikada 
sular bastı 

Amerikada Koloradodan alı" 
nan bir telgrafa ıöre sıular iki 
tehri kaplamıı ve halk damlar• 

sığınmak mecb\D'iyetinde kalmıt • 
tır. Seller ıidip ıelmeyi durdur • 
muıtur. 

caret) denklqmesinde görülen Buiuon kabinesi, Fransa'Cla ü-

Mir gazetesi bütün devletlerin 
olduiu gibi Bulgaristanın da bir 
doıta ihtiyacı olduğunu uzun u
zun izah ebnit ve bir çok misaller 
getirerek en sonunda bir milletin 
yalnız kalması o millet için hem 
aalhte ve hem de harpte pek tehli

Çok fena bir halde kalan ailele
re yardım için çabıdmaktadır. Bir 
köy tamamen ıulann önüne katı· 
larak ıürüklenmittir. 

düzgünlüğü ıöylemiıtir. çüncü cümhuriyetin ili.nındanbe-
.. Bundan so~ra itçi ımıfı için a- ri it ba.ıına gelen kabinelerin 98 
iman ıenel sağlık tedbirleri, yapı- nciıi, ıimdiki te§rİi devirde it batı· 
lan hastaneleri, sanatoryomları na gelen kabineferin ise 9 urtcusu-
söylemiıtir. dur. kelidir demiıtir. 

iranda 
değişiklik 

(BQftaralı 1 lnclU) 
rihind~n alman bir yaprak,, kaycli
le vermektedir. 

On yıl içinde mültecilere veri Şimdiki nazırlardan üçü ayan 
len tazminatın dört milyar altı azası, 14 dü saylav, üçü askeri 
yüz milyonu geçtiğini de söyliyen erkinıdrr. Bunlardan 9 zu bundan 
Çaldariı, rejim meselesine de do- evvelki kabinede de nazırdılar. 

Dnevink gazetesi de Bulgarilla
nın coğrafi mev'.kiinin ehemmiye
tinden bahsederek ıimdiden her
hanıi bir muhedeye bağlanma· 
nın yanlıt bir hareket olacağını ve 
ileride menfaatlerini arıyan hükU 
metlerin Bulgariatana muhtaç ola· 
caklarını binaenaleyh daha müsait 

· kunmuıtur. Demittir ki: Yeni nazırlardan Froaaar, Perfetti 
"Bu meaele pek incedir. Ve ve Lafont ilk defa nazır olmakta

Ayni gazete, tatil aünün meoı· 
leketimizde pazara çevrilmiı ol• 
ması havadisini de yazmaktadı1'· 

bu ınesele için ulUS'r (reyini) ver- d, 1 
ır ar. 

HABER:Dost memleketten ge~ 
hi~rler, kudretli Şell~arJ 
Rıza Peblev'i aayeıinde lran Jfilıır 
nun ilerleyiı yolunda büyük hızl• 
iıiditlerini bildirmektedir. 

meye çağırılmı~tır.,, 
-o-

Bir paraşijt 
rekoru 

Moskova, 1 - So\1yet pa.ıaıüt
çüaü Alekıandrof, Sukulda denize 
paraıütle atlamada yeni bir rekor 
yapmııtır. 

Alakaandrof, 2500 metrede tay 
yareden atlamıı, denize 350 met
re kala paraıütünü açmı§, tam 

denize diifeceii sırada parqütü 
abnıftır. Böylece denize düten pa
rqUtcU yüzerek karaya çılanıftır. 

--0-

·Hicaz veliahti 
Paris, 1 - Hicaz Valiabdi, Rei

ıicUmhur tarafından kabul edil
mİf, kenditine Lejiyon Dönör nita
nı verilmiftir. 

---0-

450 bin 
kUmUr işçisi 

Grev mi 
ya·pacaklar? 
Amerikanın biıhaasa Kaliforni· 

ya kıemmda esham satıcıları fiyat 

kırmak yarı9ma çıkmıılardır. 450 
bin kamür igiımin IJ'eY yapmak 

ihtimali vardır. 

Bul sson klmd ir1?· bir vaziyet için beklemek ıe.zun ol· 
Paris, 31 (A.A.) - Yeni kah\- duğunu yazmaktadır. 

neyi kurması beklenen Bay Bui - İtalyan 
son, Marsilya saylavıdır. Kend; lranda kadın hayatı büyüli bit 

geni,liğe varmaktadır. Hele kıj 
mekteplerinde beden eğitimi~ 
(terbiyesine) çok önem '(eheınınİ'" 
yet) veriliyor. Şehinşahın modertl 

kızlarından ,şah Doht geçenlerde 
genç İran knlarmm $por gösterit 
lerine batkanlık etmittir. 

aanayici olup 61 yaımdadır. ilk gazeteleri 
defa 1909 da saylav seçilmiıtir. , i 

1924 senesinde yeniden ·~il - Göring in seyahat ne 
diği vakit ıoıyaliıt fırkasına ıir - dair neler söylüyor? 
mittir. 1927 yılında ıaylavlar hı ltalyan gazetelerinin yazdıkla
rulu baıkanlığına ıeçilmit ve bu nna göre General Göringin Sof
yükae1' ödevinde çok ıempati ta- yada bulunduğu sıra]arda hiçbir 

~~~~~~~~~~--__.,,.-'-zanmııtır. muahede akdedilmemit yalnız 

B . 1933 • d ,_._ Bulgar hükU.meti tarafından Bal~ sı·ıı·vr·ı 
uıson, ıene11n •: seııe - . . . ". 

b• • b.ld' k • · yal· t f kan andlaımasma gınlmıyecegıne 
ını ı ınne sızın, sos ıı ır · . • k • • 1 • d 

kasından çekilmit ve sıylıal parti- dair teminat verılmiı ve Alman - 0 Y e rl n e 
• Bulgar iktiaadi vaziyetlerinin dü-

lenn dıtmda kalmııtır. zelmeai için bir takım tedbirler a• bir yangın 
Jınmuı kararlattmlmııtır. Bun· Silivriye bağlı Çanta köyünd' 

Ankarada bir 
satranç kulübü 

Ankara, (Telefonla) - Ankara· 
da, merkezi Kapriçte dmak üze
re bir satranç kulübü rurufmU§
tur. Kulübün fahrt reisii Bqb:ı
kan General lımet lnörine teklif 
edilecektir. 

Kulüp yakında, ~nkra ve la
tanbul aatranç §ampiynları ara
aında bir müsabaka terb edecek-
tir. 

-<>--
Parts borsasnda 

dan baıka yabancı mahafil Gene- dün gece yangm çıkmıı, altı ef 

ral Göringin ltalya - Alman mü· yanmııtır. 
naıebetleri hakkında krala izahat ,_,;, ' 

Yangın ilk sıralarda bütün P 

verdiğini ve bu izahatta Alman - yU tehdit eder bir ıekil aldıiıO • 
ltalya 111ünıebatınm düzelmekte it' 
oldufunu ve pek yakmda mühim dan mahalli jandarma eldeki 11° 

ıan vesaitle yangını söndüre111i1" hadiseler olacağını söylemiı oldu-
ceiini anlamıf, lıtanbul J

0 

and., • ğunu bildiriyorlar. 
muı vaııtaıile İstanbul itfai1" Möıyö Toıef tarafından kralm 

Almanya ıeyahatinin tekzip edil- ıinden yardım iıtemiftir. 
mesine inanılmıyor. Bunun üzerine lıtanbul ıı"' ~ 
Görlngln kansının pundan bir kaç araba hazırısıııs\ 

g erdan l l l't: I trenle ıönderilmek üzere Sirlct',. 
~ ye gelmiıtir. Fakat bu ıırad• ~. 

Sof yadan bildirildiğine göre Al len ikinci bir telefon yangının ıo~ 
man Hava Bakanı Görinain düiün dürüldüiUnli bildirmiı, iU-b

Paris, 1 - 31 tarihli oraa du- hediyesi olarak karııma hediye et· dC>nmilftiir. 

kaçaklar Bazılannın ıöylediiine g.ö.re hü- rumu: 
1.Jı._ 1-1- ı ( f Değerler Borsası, kabh buhra-

Ati d b'ldi 'li aumet mem CKel ıene evım e · 

tiği çok kıymetli bir ıerdanhk ça· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lınmı!tır. Poliı tel8.ta dii!müt ve halini alan komüniıtliiin aııu; 
isim söylenmiyerek ~azetelere bir ıeçmek için kültür bakanbfı f , na an ı n yor : · nmın çabucaktan çözületği umu-

Bulıar hududuna alb mUselll'h kin um\llDiyeaini) ayaklandıra · du ile, büyük bir faaliy: göıter-
adam ıeçmek i~ıtir. Bunların rak ana yasada değiıiklikler yap • mittir. Eshamın kamu' dikkat 
ıırtlarmda düfm•İ ıüel (uke- mak ieteiindedir. değer bir ilerleyiı kayıbnittir. 
rt) olmıyan haki elbiseler Ye ayak- 1 l~rin düzeltilmesi hakkının Fransız ulusal fondold ayrıca 
larmd dtt •ker po tnl ri ar . hük\im bırakılmnsı isteniyor. aranı a. adır. Duyulur erecede 
clr. HükOm tin ulus l lrelkınma ı yükseldikten aonra, bunlı piyasa 

unla s!yasf lta,u'ktar o duk pro ranınım ı (devam mUd sonunda biraz . gerile11lerdir. 
lan zannedilmektedir. Takiple deti) on bet haziranda bitmekte· bununla beraber, kazan9r, hatı-

dir rı sayılır gibidir. 

ilin verilmeıi kararlattırılmıttır. Iiyete ıeçmit ve muhtelif u .. ı-;_ 
Komünlstllkle den kız ve erkek bir çok tsl• 

mücadele tardolunmuıtur. ·-
Bulgaristan hükumeti komünist Filbede yeniden yahudi?erd ıt 

mücadelesine ıiddetle devam et- mürekkep bir ıebeke yakalıi~ 1'İ' 
mektedir. ve yapılan araıtırmada giıh 

Bütün memlekette ıık sık araf· matbaa ve beyannamder h&ıl"J,s 
tırmalar yapılmaktadır. Son gün - muttur. Yeniden bir çek ttt"lı 
lerde talebeler ar.,ıında bir salım yapıldıiı söyleniyor. 



~ 1 HAZlltAN - l!f3u 

~eKun q&iişiÜtı: 1le uac, 1le 110& 
------------..... -- ----

Pilav bayramının 
ahlakça fay daları 
Galatasarayındünküpilivbay · Yeni sebze Beledı·ye aleyhine 

~~nıına dair daha ne yazayım, ha""' 
1
•
1 ılınem ki ... Bütün okuyuculan e ı h e k 

~1ika~aredeceiiniıandıiım?ok- 94 dOkkAn daha Veri en ftCIZ 8r8rl 
ara, onceden de temas ettım ... 
Dun olan hadiıeleri gene dünkü llAvesl kararlaştınldı 
lliishamızda yetittirdik... Kercıtecilerde yapılmakta olan 

Bugün size hissi bir macera an- yeni sebze halinin yapısı bitiril-
latayım: · l b 

mıf, ya nız azı pencere çer 
Gaıatasarayda okuduğum yıl · çeveleri ile boya kısmı kalmııtır. 

lar, benim gayet candan bir ar - Hale gelecek yolların yapılışı da 
~~daıım vardı ... Adını yaln.u haziranın haftasına kadar bitirile-

... ,, harfile itaret edeyim. O ka· cektir. 
dar seviıirdik ki, sırada yan yan" 
liderdik ve bahçede ekseriya be
raber oynardık. Derslerde de bir
l'k 1 te çahıırdık. 

Günün birinde, felek bi-ıi ayır· 
dı. Hiç unutmam, avludaki bü · 
l'iik demir çeımenin önünde ve-

:::~İ~klar!:i::zu:uen:ğlaı:~·~~ 
Riderek, kendisini bir an fazla gö· 
rebilmek için paralandım. O da 
döndü, döndü, bana elile itaret 
ler verdi. 

Bu muhabbet bizde iken b~ı 
daha nerede buluıursak biribiri 
!bi;z:? kogacağımız ıüphesizdi ... 

Fakat , heyhat ... 
Gerçi, "A ... ,, gittiği memleket

ten kartlar yolladı. Ben de cevap 
"erdim. Fakat, arkası kesild;. 
' '~· 

Açılmanın on haziranda yapıl· 
ması çok umuluyor. Halin biten 
kısmında 64 dükkan vardı. Bu 64 
dükkanın bu yılın ihtiyacına yeti
teceği anlqılıyor. Ancak bütün 
ihtiyaçlan kartılamak için daha 
30 rükkan ilave edilmeıi dü,ü· 
nüldüğünden bu 30 dükkanlık kıı
mın inşaıına devam edilecektir. 
Bu kısmın da ıonbaharda yetitti
rilmesine cahıılacaktır. . . 

lkinc:i kısımdan ba,ka büyük 
bir kııım daha yapılacağından bu
nun iıtimlak iti henüz bibnemiş 
tir. 

Halin nuıl yönetileceği (idare 
olunacağı) için belediye bir tali
matname yapmış ve bunu hükU -
mele göndermişti. Bu tarihe kadar 
talimatnamenin de tasdik edilip 

."'ırn bilir, baıına neler gelmiş -
t geleceği umuluyor. 
ır,, diye dütündüm ... Derken arl\-
~a SP.'leler girdi. Seneler, harpler, ========================== 
1tıkilaplar, seyahatler, hayat kav _ tiği kibir, unutkanlık gibi hasta -
taları... nkları da tedavi ediyor. 

Nihayet, bir gün, köprüden En azametli arkadaılarımızı bi · 
teçiyordum. Atina bir yüz göre- le, sayıla kendilerine getiriyo 
r k O ruz. Kızıp kızmadıklarını anla · e alelusul ıeli.m verdim. d!. 
'""}" N mak irin likaplarile haykırnro -.... anı verdi. Yürüdü, geçti... e- T • 1 

den sonra: 

- Bizim "A ... ,, diye dü,ün
diiın. 

b·· Fakat, bu hadise, içimde öyle 
Uyük bir dert olmuıtu ki .. Se · 

t"\• • 
b~·erın, hatıralara kartı yaptığı 

1.:~ suikasti, bizi sevkettiği nan · 
•'lrlükleri acı acı düşündüm, dur 
dlltn ... 

l Şüphesiz ki, bir çok arkadaş . 
'-tırndan çok dostça muamele gö-

'ilyordum. Fakat, bazılarınm ya 
tlına Yaklaıtığım zaman: 
l - Yahu, sen... diye söze baş 
'~a.k istiyordum. 

Onlar ise, bana: 
bt - Zatıaliniz, beyefendi ... -

Yorlardı. 
Belki ben de bazılannı inkis11.- · .. , .. 

.. ' Uınitsizliğe düşürüyordum: 
t\illhesiz ki, içlerinden: 
d -. Bak hele tuna ... - diyorlar
~ - Nasıl değitmif ... Bambat 
) •da.m olmut ... Nesi var ki ne-
~ lcib· 1 d'? ır en ı .... 

• • • 
l>Gn "A 'lA ba ' , ... ,, yı, pı av yramın-

1\' hkaladım ... Yanında "Zatıili -
1~ d' h . d b' "' '' ıye bana itap e en ır zatı 

ruz: 

- Fidan ! Salyangoz! Sıçan ! 
Gebeş! 

Bazıları ilk önce ,aşalıyoı, bo
calıyor ... Çünkü umumi müdür -
dürler, profesördürler, itibsr um· 
dukları müfterileri vardır.:. Fa • 
kat çok geçmeden bütün bu ta -
kaları herkes tabii buluyor .. 
Çünkü pilav bayramı, onları bü · 
tün içtimai ve tabii hastalıkların~ 

dan tedavi etmittir .. Gerive dörı· 
dürmüttür ... iptidai ~afiyetlerin~ 
kavu,mutlardır... Gülümsüyor 
lar ... 

• • • 
Sanırım, pilav bayramı, bu 

noktadan, her mektep için takli . 
de değer: Saraylarda, cariyeleri() 
ilk elbiselerini saklarlarmıf. Ka
dın efendi olup ta kibirlendikleri 
zaman "bak, sen bunları giyer · 
din!,, Diye göıteriverirlermif. O
nun gibi, cemiyetten yüz bulup 
ta kibirlenenleri eski muhitlerine 
sokmak, orada, arkadat çenberi
ne alarak, teklifsizce pavlamP~ 
pek bot ve pek faydalı oluyor ... 

(Vl-rtO) 

Belediyenin Parıs Bqnkalar1nda 
parası olmadığı için nazari 

bir mahiyette kaldı 
Periye bankasından aldığı bo"· 

cun ödenmemesi yüzünden Paris 
Sen mahkemesinden belediye a 
leyhine 500 bin franklık bir hacİ7. 
kararı alınmıf tı. 

Haciz kararı aldıran bir kısım 
alacaklıları temsil eden Boer Ma· 
retal bankasıdır. Belediye bunun 
üzerine bir itiraz layihası hazır • 
lıyarak Parise göndermi,ti. 

Bu it için danıtmaya çağmlan 
muhtelit hakem mahkemesi umu
mi ajanı Emin Ali, Feyzi Daim 
ve profesör Ali Kemal ile ltalyan 
mütehassıs Vuçino belediyede 
toplanmıtlar ve bu meseleyi tet
kik etmitlerdir. 

Belediye ile alacaklılar araıın· 
da yapılan bu anlatmadan hariç 

kalıp ta bu kere 500 bin frankhk 
haciz kararı alanların alacağı da
ha çok bir miktar tutmaktadır. 

Esasen belediyenin Patiıı Os · 

manh Bankasında ne tahvilat, ne 
para itibarile hiç bir teyi olma · 

dığı için alınan haciz kararı aırf 
nazari bir mahiyette kalmıthr. 

Boer Mareıal bankasının ala -
cak davası açmasından hiç bir 

ıey çıkmıyacağı temin ediliyor, 
Çünkü Lozan muahedesine göre 

Fransız tabaasının açacağı dava· 
lar için 926 yılına kadar mühlt-t 

verilmitti. Bu kısım alacaklılar 
bu mühlet içinde bu davayı aça -

madıkları için davada müruru 
zaman vardır. 

Heybellada sı;ınator- Ermeni hastanesinin 
yomu genişledi kuruluş yıldUnOmtt 

Heybeliada sanataryomunun 
ihtiyacı kartılıyacak bir durumda 
olmadığı görülmü' ve sanatoryo • 
mun 25 yatak üzerinden genif le • 
tilmesi keatirilmitti. Yirmi bet 
yatağı alacak paviyonlann yapıl
ması bitmittir. Evvelce kabul edi· 
len 125 hasta yerine yarından iti
baren 150 haıta alınacaktır. 

Haber aldığunıza ıöre 150 ya· 
tak da ihtiyaca yetiımemektedir. 
Bütçenin tasdikinden sonra sıhhi
ye direktörlüğü bütçesinin müsaa· 
desi nisbetinde sanatoryomun da
ha fazla yatak alabilecek hale ge
tirilmesi için teşebbüsatta buluna
caktır. 

-0---

Mimarlar topla.; 
namadı 

Mimarlar Birliği dün ekseriyet 
olmadığından kongresini yapa
mamı,tır. Mimarlar Haziranda top 
lanacaklardır. 

--0--

Blr tavzih 
Dünkü nüshamızda vaktile Ve· 

nizeloıun Osmanlı hükUnıetinin 
bir casusu olduğu o zamanki 
hükUmetin son sadrazamı Tevfik 
patanın ağızından yazdmıf tı. Bu 
gün farkına varıyoruz ki, bu yazı 
haftalık Perşembe mecmuasından 
iktibas edilmitken yanlıt tertip ve 
tuhih eseri olarak muharririmize 
bildirilmit gbi çılatuttır. Bu yan
lıtlığı düzeltir ve okuyuculanmız-
dan özür dileriz. • 

Y edikuledeki Ermeni hastane
sinin kurul\lfunun 103 ücü yıldö • 
nümü dolayısiyle dün hastanede 

tören (merasim) yapılmııtır. Tö • 
rende Ermeni patriği Bay Naroyan 
da bulunmUflur. 

Bundan başka dün "Hampar
som,, isimli yortu günü olduğu İ· 

çin Y edikule, Balıklıya kadar yor
tu yapanlarla doluydu, eğlentiler 
aktama kadar ıürmüttür. 

--0-

Şlrketlhayrlyeye 
boykot 

Bir kısım Boğaziçi halkının tir· 
ketihayriye aleyhine yaptıkları 
boykot devam etmektedir. Halk, 

aralarında adeta bir birlik teıkil 
etmitlerdir. 
~ 

Polis mektebinde 
imtihanlar 

Poliı mektebinde yıl sonu imti
hanları bqlıyor. imtihanlar on 

be, gün sürecektir. 

Kumkapı kulObflnfln 
gllzf!'l bir gezintisi 

Dün Kumkapı kulübü Yalovaya 

bir gezinti yapmı9br. 

Gezinti çok eğlenceli olmu,, Ya· 

lovada kulüp gençleri piramit 
numaraları yapmıflar, zeybek, 

ve kazaıka oyunları oynamıt· 

lardır. 

l\:h~erem vardı. Birisinin karnı · 
'l!'t hır yumruk indirdim, ~tekini_n 
( ~' - mektep usulu - b ;r 
~rka) vurdum... ikisini de la -

. . -ı f_._ş_E_H_R_I N_
1

_D_E_R_D_L_E_R_I __ _ 
1>1-rile r ... ~dım. Pencereden •• atanlar ~ ... ~ ''Dıtarda,, takındığınız ta ~ 

bt) l'dan utanmıyor musunuz? - - Nuruosmaniyede Sinanpaşa sokağında 6 numarada 
Ö çıkıttmı. . oturan Haliık' anlatıyor: 

çop 
dukça çöplerini bu sandığa atmak zahmetini gösterirler. 

Fakat işin acıklı tarafı çöplerin bu Befer de bu çöp 
•andıklarında günlerce durnuışı, ve çöp sandığının ni

ha.get tQfarak ne var ne yokla içindekUeri sokağa bo

şaltmaaıdır. 

.._. h, böylelikle felekten intika - - ilk ıikayet ve derdimiz karşınuzda Vezirhanı de 
la;.. 'h.ıııtım. Onlar da bu yaptık· nilen handandır. Burada oda, oda oturan bir çok aile· 
~ı hoı buldular... Biraz son . ler bütiln çöple"._nl, ~IUclerini, hatta bulaşık sularını 

1 )e- kh d ,_ k . · d pencereden sokaoa dokerler. )"-.... ."41e ane e, e11UDe ıçan e11 
'-.:"1lll ltıut b' t ttılar İ>qmı:t Eğer talihlniz sizi bu eanada aokaktan geçirecek ka
) dl a· d ırbaokp a "A, ti dar kötü ise bu pislikler tamamiyle üatünüze başınıza 
't-! ır e tım: ... ,, a · dökülebUir. 

Herhalde bu halden çöpçüler de bezmiş olmalılar ki 
I.._ ~l • • • llOlcağınuza pek nadir uğruyorlar. Alt köşede bir çöp 
~ " bayramı, yalnız hatıra - sandığı var. Gerek eivar evlerde oturanlar, gerekse l'c

'-'ılınaıı değildir. O, c4'miye- zlrlıanın bazı ıaygılı müatecirleri ve gerekae Çenberli· 
t&biabn imanlara anz et- taı dvaruula öt. beri ıatan eınal vakit w fırıaet bul-

ikinci dert, geçenlerde burada inımına baılanan 

evdir, bu evi yapanlar, ev belediye binmına yakın oldu

ğu halde gene belediye nizamnamelerini ayaklar altına 
alarak harcı muhafazalı yerde yapmayıp açıkta yapı. 

yolar. Tabi! kum, kireç, toz, toprak ne varsa hepai cadde
ye yayılmıştır. lnaan tozlara batmadan ne evine gide-
bUiyor, M de bu aıcak lıavada pencere falan açabiliyor. 

lıte dertlerimJzl 

Gül bolluğu 
Hani denebilir ki geçmiıin ya

kın yılları içinde bu yılki kadar 
gül ve gelincik bolluğuna rastlan· 
mamıtbr. 

Onun için bugünlerin en güzel, 
en zarif. f'D ucuz bir hediyesi gül
dür. Sabahları, bakıyoruz, bir çok 
mektepli, itçi kızların eUerinde 
demet demet, güller, arkadaıları
na hediye götürüyorlar. Aktam • 
ları bakıyoruz, bir çok bayanlar 
misafirliğe gittikleri büyük bahçe
li evlerden kendi evlerine koc!l 
koca gül demetleri ile dönüyor -
lar . 

Dün, bahçesinde yirmi, yirmi 
beı tane kadar gül fidanı olan 
bir mütekait anlatıyordu: 

- Bu yıl güle bizim evle bera· 
ber yanı batımızda oturan kom -
ıular da doydular, bu yirmi, yir
mit bet fidandan hemen her ıa 
bah bir buçuk, iki kilo gül top • 
luyorum... Hem de ne gül, hem 
de ne gül ... Biz olsun, iki yanımız· 
da komtular olsun, mübareğin re
çelini, macununu, ,urubunu, ıir • 
kesini yaptık. Şimdi de yeni mail· 
ıullerden gül ıuyu yapacağız. F &· 

kat, ne yapsak, bu sene güller bi· 
tip tükeneceğe benzemiyor. 

Bu yıl gelincikler de pek &>l ••. 
lstanbulun hangi kır semtine git· 
ıeniz al gelincikten geçilmiyor. 
Öyle ki İstanbul ekincileri ot y~ 
rine ineklere bu yıl sade geJinc:ili 
yediriyorlar. 

• 
Sülük ila sülüld 

Bu yıl derelerde, göllerde ıtt • 
lük te pek bol olmalı ki mahalle 
arasında: 

- Sülük ala, sülük! 
Seıinden 1reçilmiyor. Geçende 

"yüz paraya doktor!,, diye nasıl 
sannısak satıldığım yazmıftıK. 
Bereket versin ki bu sülükçüler 
gene insaflı adamlar ... Yoksa, on· 
lar da Tahmis önündeki ıarmı • 
sakçı gibi dütünselerdi ellerinde-
ki ıülüklerini: 

- Sülük ali, sülük t 
Diye değil: 
- Operatör, ali operatör! 
Diye satarlardı. Sülük hakkın ~ 

da dün bir doktorla konuıtull 
Dedi ki: 

- Önce ıülük koyacak adam· 
dan kan alınması lazım geldifine 
dair bir müteha111s raporu, ıonra 
da konulacak sülükler fenni ıe • 
kilde tertemiz olmak ıartile ıülwc 
konulabilir. Yoksa, öyle raıt ge • 
len ensemde kan çıbanı var, ha· 
cağım ağınyor, sırtım katmıyor. 
kollarım kanncalanıyor, sülük ti " 
f adr ! diye ltiç bir doktora danıt · 
madan rastgele sokaktan ıülüli 
alıp korsa vay onun haline! 

Hele bu konulan sülükler bir 
de pis, yani mundar derelerden, 
lağımlı göllerden tutulmu,, yahut 
her hangi bir geçici haatahkh 
biri tarafından kullanıldıktan son
ra tekrar su ile yıkanıp batkasma 
ıatılmı' olursa artık koyana ,ifa· 
lar olsun!,, 

Dl lslzlerln toplantısı 
yapılamadı 

Dilsizler Cemiyeti dün senelik 
toplantısını yapacaktı. Vilayetten 
izin verilmediği için toplantı yapı• 
lamamııtır. 

ııııı111111unıııııııı1111nıııııınıııı111111ııınıı1111ıttnt~ 

Cazband 
isteniyor 

Gazetemizin 21 Haziran cuma 
günü yapacağı deniz gezintisi için 
bir cazbanda ihtiyac vardır. lda • 
re evimize müracaat edilmeti • 
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Dört Yaralama~·vak'ası \ısabahGazeteıeril Yeni İtalyan Harbe karşı ' 
Paraları ver yoksa Galatadaki d ne diyorıar? sefeıberliği koymak için 

g ibi cinayet çıkar Frank ve diğer Roma: 1, (A.A.) - Yeni ltal- lnglJlz halkı ne 

Dün tehirde dört yaralama va-ı 
kası olmu1tur: 

1 - Galatada oturan sabıkalı 

Namık1a çola'k Ahmet dün rıhtım 
boyunda karşılatmıŞiardır. Namı· 
ğın, hamala bir 1ira borcu vardIT. 
Hamal Ahmet, alacaklı o1duğu 
ıabıka1ıyı görünce yanına git • 
mit: 

- Borcunu ver, yoksa geçen 
ıünkü Karaköy cinayetinin eıi de 
burada olacak demişlir. 

Bu söz Namığı çok kızdırmış, 
iki hasım karııJıklı bıçaklarını 

çekip ortaya ablmıılartlır. 
Alacaklı ile verecekli bir mürl

det boğazlaşmışlar, bıçaklarını 
birbirlerinin vücutlarına bir ka~ 
defa so'kup çıkarmışlardır. Etraf· 
tan zabıta memurlan yelitmİ§, 

kavgacıları ayırmı!1ardır. 
Ahmet yüzünden ve koUarın • 

dan, Namık ta mullte1if yer1erin • 

Yeni saylavlar 
Ankara 31 - 'Gaziantep, Kars, 

Tokattaki ~ık saylavhklar iç.in 

~apılan $es.im bitmiştir.. 
C.H. Partisi .namzetled olan ea

tki Korgeneral Ali Hikmet Gazian· 
t9ten, Fuat Köprülü, Kanlan 
Tümgeneral Sıtkı Tokattan M-yla v 
~ilmiıtlerdir. 

Maliye 
Kadastrosunda 

den ağır surette yaralıdırlar. lk;.. 
si de Cerrahpaşa hastanesine ka~
dırılmıtlard ır. 

2 - Galatada Peıte otelinde o
turan Bulgar tebaasından Koço. 
kahvede tavla oynarken )tihal iı
minde öırisi ile aralarında kavga 
çıkını§, Mihal Koçoyu _çakı ile ba
şından yaralamı§tır. 

3 - Yüksekkaldırımda Leonun 
nişan atı)an dükkanında çalışan 

Kamille Galatah Recep , Reşat 
kavga etmiıler, Ki.mil iiletle ellf!· 
rinden yaralanmıştır • 

4 - Kadıköyünde KuıdiH cad
desinde ıl 1 numaralı evde oturan 
araba. boyacısı Sadettin ile ayni 

yerde oturan sandalcı Kemal 

a1acak yüzünden 'kavga etmit1er -
dir.. 8unlardan Kemal çakı ile Sa-

-dettini ıao'l 'kolundan 'yaraladığı İ· 

çin ya'bJanmışhr. 

Atatürık'le 
inönU'nün 

Yugoslav ulusuna 
hltabı 

Y.ueoılavya Kadınlar Birliği re
isi doktor Anka Belgradda çıkan 
Politika gazetesinde Atatürk ve 
ismet İnönü ile yapbğı mülikaHll· 
n ne§retmİ!lİr. Reisicümhur Dok
tor Anka'.'ya ıu sözleri söylemiı 

~erair. 
Bir müddettenberi İstanbul ma- - Çok saydığım milletinize iben· 

liye kadrosunda ~eni bir çok de· -den ıelim söyleyin. .Aramızdaki 
'ğqiklikler yapılacağı, bir kısım d.-.tlıükhiç.hir zaman sönmesin. 
memurların Anadoluya aonder'ile General lamet !nönü ae': 
celderi l'!1'Ilıyorau. - Biz sizin güzel memleketinizi 

Bu sahalı An'karadan gelen bi~ kendi memleketimiz gibi sever.iz. 
· emirden, lstanbul maliye kadro · Yugoslavların ahlakına ve verdik· 
ıunda bir deği!iklik olmadığı an- leri ıözetam bir inancımız vardır. 
laıilmıf, memurların hazira!'I Büyük Yugoslavya milletine sami-
maa§ı ~erjlmi1tir. mi selamlarımı götürünüz. 

Akay işletmesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bugünden itibaren Pazar 
günleri Cuma arif esi ve Cuma 
günleri de adi günler tarifesi tat
bik olunacakhr. 

2 - Perşembe alcşamlarile Cuma 
sabahtan yapılmakta olan gezinti 
postaları da bundan böyle Cu
martesi akşamları ve Pazar sabah
ları yapılacakt1r. 

S - ilkbahar tarif esinin devam 
Cumartesi 

adalara ve 
ettiği müddetçe her 
saat 13,45 de tekmil 
Büyükadadan da saat 15,20 de 
doğru Köprüye ılave seferler ya
pılacaktır .. 

4 - ilkbahar taıif esinde Pazar 
günleri öğleden sonr.a yapılmakta 
olan seferler Cumartesi günleri 

eden sonra ılacakhr. 

memleketler yan aeferberliği kara ordusunu 45 dfişünüyor? 
CÜMHURliYET _ Yunus 'Nadi bin ki1i arttınnı! ve donanmada Londra, 31 (A..A.) - Utuı)Jf 

bugün en önemli arsıulusal i§lerdcn da terhiai lazımgelen 1913 sınıfı ı kurumu İngiliz birliği tarafınd•11 

(en mühim beynelmilel i§lerden) biri ailah altında alıkoymuştur. düzğulenen (barı! plebisiti) ııf 
olan "frangın ilüşme telllikesi,, ni tile ------------- Londra ahalisinden bir milyo' 
almış ve dün düşen Fransız kabinesi· ltalyan bet yüz bin kişi girmi§tir. 
ne göre bu durumu açıkça anlatmış- O 1 '1#0.h · · (h . .af 

t 1 
~ ze Si a \ecımeninın Ulu• 

tır. gaze e erı silah ticar-eti) yasak edilmesi ha1'-
Vüşcn Fransız kabinesi frangın I glll I t 'kında toplanan <>ylann 487,636 

değerini korumağa çalışıyor. Bunu n z ere a eş Si bu yasaktan yana ve 37,364 rı 
temin için Kamutayın <meclisin) lıü· pUskllrüyor 
kumete geniş yetkeler (saUüıiyetler) de yasağa karşı çıkmıştır. 

Romadan gelen bazı haberle· o· f ( ald b. u· verilmesini istiyordu. Bu olmadı, ka· ığer tara tan s ırgan ır 
bine ~ekUdl- re göreı İtalyanın Afrikadaki sü· lusa karşı süel (askeri) tedbirJel 
Frangın dü§nıcsi gürültüsüne kar- el (askeri) hazırlıklarına ka~ı alınmalı mı, alınmamalı mı?) ııı· 

't'b · alt t ı· · tutmwı Cenevrede uluslar sosyetesinde -~' şı esas 1 ı arıye ın eme ını y 'l'etinde sorulan bir sor5 .. , 11. 

olan bizim de ilgisiz kalamryacağı· alınmış olan ciddiğ durum ( vazi· h 8 .w'l'J 86,664 kişi ( ayır) ve 87 ;l'' 
mıza işaret eden Cümhuriyet başya· yet) ltalyan gazetelerini lngilte· 
zıcısı diyor ki: 1 kiıi de (evet) demiştir. . 

renin aleY.hine çevirmiştir. Bundan başka 375,061 kit; 
"Bütün bu gilrültüler arasında rı 

'Jlürk parasımn değeri için biz altın İtalyan gazeteleri, Hahat-1· yadsüel berkitelere (gayri aıke 
esası durluğu (istikran) yanını tut- talya itinde son zamanlarda en tedbirler) taraftar olduklafll'

1 

mu§ olduğumuzu ı:e önceleri sterlin önemli (mühim) rolü oynıyan E· bildirmiş1erdir. 
üzerine ölçü tutarken sterlinin düş· den ve Dl! Bakam Sir Con Say· Lord Robert Cecil, bu plebisit 
mesi ertesinde Fr.ansız frangı ölçüsü· mene hücum etmektedirler. İn· sonucunu hükumete, par]iJlldO" 
nü almış bulunduğumuzu unutmama- to üyelerine ve geneloya (efkit' 
lıdır. Bununla dünya ,,,ara .meseleleri gilterenin uluslar aoayetesi dele· . • 
üzcrintle1..-i kavgalara kar~ı ilgi.Biz gesi Eden hakkında ''Mister E· umumiye) bildireceğini söyleıııtl 
(allikasız) kalamıyacağımızı anlat- den !İmdi kendi itiyle mefgU} ol· _ı_i_r·--------------"' 
mak istiyoruz .. ,, 

Y.unus Nadi bundan sonra geniş 

yetkesi ( salcihiycti) olan hükumetle· 
rin yapabileceği işlerden bahsediyor. 
J'e "bu usülde lıükiimet kendini Ka
mutayın yerine koyarak kanun kuv
vetimle .çıkaracağı kararnamelerle 
millet i§lni dilediği gibi. yürütüp gi
der. Fransada §imdi bu usül kabul e
dilmemiş lJC lıü1dimetin düşmesi de 
bundan ileri gelmiştir.,. 

Y.eni gelen F.ramız kabinesinin ba· 
şı, Buison'un ise 'ilk iı olarak gene 
frangı tutnıağa çalışacağı anlaşılı· 

yor. 

IWRUN - Asım Us "güzel bir 
benzetiş,, bCZ§lığı altında memleketi
mize gelen Cenubı Amerikalı bir' ga
:ctecinin yeni Türkiye hakkınBa söy
lediği söz1eri yazıyor. Bu gazeteci 
diyor 1.-i: "Türl..-lye büyük harpten 
sonra düşmüştür. Fakat başına Ata
-türk .gibi büyük bir ôndcr geçince 
düştüğü yer.den kalkmaJ.ta zorluk 
çckmcmi§Ür. Türkiye fazla olarak 
dünya yüzünde hiç bir ulusun yapa· 
madığı derecede derin ve gen~ dev· 
rimler başarmıştır.,, 

ZAJIAN - Bugünkü başmakale

de tayyare tehlikesinden balısedili· 
yor ve deniyor ki: 

- Bize gelince, tayyarecilik bizde 
de büsbiitün ihmal edilmiş değildir. 

Ordumuz fÜpnesiz şimdiye kaiJar en 
miilıim kuvvetini teşkil 'Ctlen tayyare
lere Mzımgelcn ehemmiyeti vermiş

tir. Fakat tayyareı:Uik bugün o kadar 
geni5lenıi§, o kadar umumi bir mahi· 
got almı§tır ki bu iş ayni zamanda 
bütün bir milletin teker, 'teker Jıer 
fer dinin ile düşüneceği milli bir vazi· 
'fe halini almııtır. ıtrtik hepimizin 
bu yolda maddi manevi iiz®ıi gayret 
etmemiz Uizımdır. 

rI'.AN - "Eğemen olmak istigo. 
ruz »başlıklı makalesinBe Mahmud 
Esat :Bozkurt diyor ki: 

"Bugün Yafıyoruz. Ve YCJ_§alaca
ğız.. l'a§al1Ulnın belli bcı§lı çarelerin· 
den biri.si, karalarda, sularda, hava
larda cğemen olmaktır. Şefler hava
lanmızın tehlikede olduğunu söyle
di! er. Atalarımızın zaman zaman ka
ralar, sular dar geldise, şimdi hava
lar bize JJOl veriyorlar ... Yurdu t'e U· 

lusu, oralarda bekliyeceğiz. Oralarda 
da ün salacagız .•• 

"Eğemen olmak istiyoruz. 
''Erginliğe <lstiklôle) susamış u

lrlslara örnek olsun diye_,, 

Sayfiyeye gidenler 
bu yıl az 

Haziran geldiği halde hu yıl 
sayfiy.eye,gidenler pek azdır. An· 
cak bazı kimseler Heybeliada ve 
Büyükadaya gitmişlerdir. Boğazi
çinde ve Adalarda kiralar dÜfmii§· 
tür. Me'lrt.eplerin tatilinden ıonra 
eayliye akını baflıyacaiı zaımedili 
yer. 

mağa ve bakanlık mevkileri için 
İçersindeki iştahı dizgiıüemeğe 

vakit bulacaktır.,, Yolunda yaz· 
maktaaırlar. Ve bu yuı "~izim 

1ngiliz doıtlarmıız,, bqhğı altın· 
da çıkınıfbr. 

Sarı beyaz 
İngiliz gazeteleri "Şark c;arpl' 

evleniyor,, baılığı altında T,tye"' 
çin'den aldıkları bir haberi yı$ 
maktadırlar. . 

Diğer bir ltalyan gazetesi de Bu habere göre bir rÇiııli, bır 
§Öyle diyor: "İngiliz matbuatı bi- Jngiliz kızmı almı§br~ Even l-" 
ze Afrikaya nasıl gitmek lizmı adlı Çinliı Çinin eaki Japonya~ 
geldiğini öğretiyor. Fakat İngiliz çiıi Lu Sung-Yu'nun oğludut• 
müıtemlekecilerinin ıöhretininı Viyolet Hoca adh lnailiz ıld" 
nasıl bir kemik dağının üzerine Londralı bir kızdır. Şimdiki ~ 
kunılu olduğunu öğrenmek için casiyle her iki de Oksford uıır 
bir tarih kitabına işaret etmek ye- veraitesinde talebeyken tarıqaı!I' 
ter .. Bu ıuretle İngiliz bayra_ğm· Iaraır. • mr -~ 
daki kırmızının çe,idi de öğreni- .. Her g u·. n 

0 
... ı·' 

lir.,, H 
I~ Türkçe beş 

Jeanne D'Arc P.;.= keıı·me 
Gemisinin sftvarJst .. 
Limanımıza gelen Fransız Jan 

Dark mektep gemisi kumandam, 
bu 'sabah vali muavini Rükned . 

li • 6 inci Liste 
!i 1 - Hakikat (T. Kö.) - 1,,,. 
Ü ,Çerçek, gerçeklik ,,,. 
G :vuıt6 

dini makamında ziyaret etmİf ·ı 2 - (Terim) ~ 
tir. İ: Gerçeli.k - Rf,a}it 

Sah günü gemide bir resmi ka- H ÖRNEKLER: 
bul yapılacaktır. Pazartesi günü H 1 - Hakikat budur. 

a.. • ·b h Ik ı: 2 - Bir devlet adamı. hayal at' saat on ortten ıtı aren a. ge- :5 . tflll • 
· · b"l kt' !: ğıl, gerçeler (gerçeklikler) Us 

mıyı geze ı ece ır. :: :ı yu··r·· q ue ur. ·-"" 
Bu akıam, Fransız elçilik oina- !: 2 - Hakiki - 1 - Ger.çek, :!iP' 

sında bir aüvare vardır. g kiğ - VCritable 

H · .. .. .. .. .. ka !J 2 - Gerçel <teriJn) ,,,. 
azıranın uçuncu ıunune • R~el 

dar halk herıün ikiden beı buçu- ÖRNEKLER: 
ğa kadar gemiyi ge2ebilecektir. ı - o, hakikiğ biri~ aaaınr~ 

2 - Belki iyi değil, ;f&kat gfl 
çek (gerçel) olan budur. 

Yangın 
Yeni mahallede çıkmaz ıokakR 

ta 19 numaralı inliisarlar levazı • 
mat muhasebecisi Salimin evinde~ 
yangın çıkını! , sirayet etmeden 
söndürülmüttür. 

Memuru tahkir 

S - Talıkik etmek - Gerçıısıe • 
ıneJc. 

Tahkik, tahkikat - Gerçin 
ÖRNEKLER: 
1 - Polis meseleyi ger~inle_.. 

ye başlamışbr. . . 
2 - Tüzel gerçinler.::. ~ 

katı adliye. · • 
ı 4 - Tahakkuk etmek - et Gd~ i çekleşmek, gerçeıeŞJO~ 

"2 - KesinJeJll 
Haıköyde cami altında 13 nu- ORNEK'LER: wJ'1 

maralı evde oturan balıkçı Y asef, ·I 1 - 'Yurd '!'1ymdırlı~ ti1:eı . 
gümrük muhafaza memuru Meh . Iİ ancak. cumhu.ayet. devrınde 

:1· tau'-· tti' .x.:-d yak l H çeleşti (gerçekleştı). ,.. •. 
meaı ıuur e 5 au en a an - u 2 Tr • 1 •

1 
-,, .. !i - .n.-esm enen vergı er -

mıf~~r. • !i hakkuk eden vergiler. 
1

.,,, 
Dustü . si 5 - Tahaklı."Uk ettir1?ek - l'1:. 

Hasköyde Cami sokağında otu- ~ Gcrçeleştirnt~~ 
ran Süleyman kızı Nuriye hakka· i 2 _ ~..!,nl, 
la giderken yolda dütmüı, ağ .a· 3 'r. ~~ :: - • arlafUT_.-
yağından yaralanmıtbr . § ÖRNEK: ,P 

Kontak yaptı ii Asırlardanberi Anadotud~1d· 
.. • Si büyük 'bayındırlık işlerini ~--

Dun saat on bette Yenımahal • p tıran cumhuriyettir. 
leden Taksime .gelen şoför Ahme· il 
din otobüaü Büyükderede Man • is NOT: • 
sur caddesinde kontak yapmı,, İi GazetenUz_e gön~erilecek ~ 
çıkan .alevlerden iki Jci!i hafif .aı.a- ii lar.da bu kelımelerın Os~. j 
rette -elleriaden lanl•. :! n kullanılmanuuını rica BIJP~ 
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Bir Aşkın 
Hikdyesli 

~ ·--··N·:i;i;d;~; .............. it~:· .. İ 
i Hatice Süreyya 1 31 ~ 
: ................................................ . 

Samiye, çıglık çığlığa: ı rerek, annenin baygın vücudunu 
- Anne ... Ah, anneciğim ... - taşıdılar. Biri koltuklarından, Ö• 

diye inildedi. teki dizlerinden tutmuştu.. Kadııı 
Bahri: çok ağır olduğu için.sendeliyorlar• 

~azan: KADiRCAN KAFLI - Aman yarabl>i. .. Fenalık ge· dr. Bereket versin çok uzak olmı· 
çiriyor. yan yatak odasına b'öylelikJe var .. 

Genç kız birdenbire atılmış, Marki
nin kalbindeki hançeri kapmıştı .. 

Bu yeni felaketten ısarsılan ba- dılar. 
ba, karumm üzerine atılmıı, onun Bu yatak odasının penceresi, ye· 
yakasını, düğmelerini, bağlarım mek odasınınki gibi sokağa bakı .. 
çözmeğe uğraııyordu. Onu sars1- yordu.. Samiyenin odasiyle mut • 
·or, kendine getirmeğe uğrajıyor- fak ise, .evin avlusuna nazırdılar. 
du. Dülgerle mürebbiye, kadını, ya• 

F ernando çirkin bir sırıbna ile 
aenç kızı geriye itti •. 

Genç kızın eli gerile gerile bir • 
denbire boıanan bir yay gibi ilen 
fırladı .. 

Markinin belindeki altın saplı 

hançeri bir çekişte çıkardı ... 
- Yol ver .. Yoksa!. 
niyeJıomuroandı. 
Fakat F ernando birden topar 

1anmı§, genç kızın elini bileğin • 
den yakalayarak bütün kuvvetiyl<? 
sıknuıtı ... 

Femando önce sasmıı, sonra e 
k12arm1§ ve en sonra yüzünü kor • 
kuç bir canavarın anğınlığı kap· 
lamıttı. 

Gözlerinden yıldırımlar saçarak 
ıenç kıza bakıyordu. 

Diılerinin arasından, kaba ve 
kin do1u~ir sesle tunları sö:Yledi: 

- Çok iyi! .. Demek ki bunu da 
Yapacaktın ha! ... Böylelikle ben ~ 
den.kurtulacajmı mı rumuyoaun ? 

Zavallı!. Mademki zmdanda 
Yatmak, öldürülmek bile benim 
kanm olmaktan daha iyidir. Sana 
dünyadaki ce.za1arm en büyüğünii 
•ereceğim .. Anlıyor musun? En 
hüyüğünü ..• 

Gen~ :kız sıkılan ..bilcjini diğer 
'el\yle ovalıyoT, üzü.ntüaünaen jçin 
'İçin "ğlıyordu. 

Gözlerinden akan yqlar, solgun 
~&nıaklarmdan elbisesine düfüyor, 
atadan da yuvarlanarak dö§eme 
1-ılarnun üzerinde, rast :gele ah -
lllıı incilm gibi bir kaç Mnİye par--

1-dıktan aonra yayılıp .ka~ordu. 
:Femando homurdana homurda

ı"a .ıtlevam etti: 

- Bu odadan dıprı sıkmıya 
~m? Şimdiyebdar sabretmek
~ ~k fena -yapmJfIID .. Sana yağ~ 
~ edilmit bir mal gibi ilk iste • 
diiftn dakikada 'her teYİ yapa • 
\ilirdim .. Fakat seviyorum .. Çıl · 
bı ıibi eeviyonun .. Bunun için ıki
liae de, laanın önünde brletinceye 
~ar gene bir fey yapmryacağmı, 
$~.artık ıenin de buna razı ol -
ıııe.nı beklemiyeceğim.. Zaten her 
ley hazırdır.. Önümüzdeki pazar 
Riİlıii .kilisede .nikihmuz -kıyılacak 
"e .kar.mı olacakam ! .. -..... 
. - .O mit ederim ki l'elin reltiiae · 
~ .&İymemekte \Ve merasimde bu-
~amakta Juar etmezsin! .. 

- Edeceğim ... 
- Kırbaç, ıeni yola ııetirir. 
F'ermando sert adımlarla kapc· 

dal\ &ıktı. 
Beatriı de çıkma\: için Heri a · 

'-Idı. 
• 'F'aJtat kaim kapı, 'bir anda çe· 

lcildi, kapandı ve kilitlend~. 
tienç loz, kafesini kırmak ist\ 
~ hir diti kurt ~ev.ikliğiyle kapt· 
)\ 'llttlaı. Yumruklarlle, vurClu 
~du. Vurau ... 
~ lnzanncaya, mOfll!'lDCt\· 

!:....~• lruvvelten au,ünceye kadar 
.:.. ~. 'CAnp 'ftPeft yôktu. 

Gücü kesildi. bile o boşluğu dolduramıya::ak, o 
.nun derdini avutamıyacakhr. 

- Karıcığım... Karıcığım... tağına güçlükle yatırdılar •. 

Olduğu yere, önce dizüstü, ıon· 

ra da yüzüstü düştü. Dişlerinin a

rasından, tükürür gilıi mınlrlandı· 
- Alçak! .. Canav:\rrr!.. 

Kendine ,gel. .. Allahını seversen Bahri, elinin tersiyle, alnında 

O, günden güne artan bir aıkla j 
Beatrisi sevjyordu. Artık anlıyor 
du ki eğer onsuz kalırsa bütün 
ömrünce bahtsız olacak gibi. Le
ventler reislerini ilk defa darak 

böyle .ıeyler yapma.. -:Yemin ede.'- beliren ter damla1armı silerken: 
· kı" - Şimdi doktora gidiyorum .• rım .... 

Çok geçmeden 1loğr_, lmufbı. 

Ne söylediğinin farkında olma- Geç kalmam .. Kimi bulursam he .. 
dığı gibi, söyleaiği sözlerin i!İ· men getiririm. 

'Pencereye koıtu. Salermo körfe· 
2.inin engin ufukları;.a ~nzleril' · 
den yatlar bofanarak bekh. Ko: 
larmı uzattı, yalvarClı: 

tilip iıitilmediğini de bilmiyordu. - Aman acele et, baba .• 
Baba kızın yardımıyle anne, doğ- Samiyenin sesinde, hakiki' bır 

böyle dalgın görüyorlar, biri birle 1 ruldu. heyecan hissolunuyordu. Dülger, 
rine bakıyorlardı. Onların da .YÜ· Samiye, -ideta yolunuyordu. tehlikenin büyüklüğünü bu sesin 
reklerinde bu genç reisin yüregvin- - akın "h d d b- k d h 1 

- -Gel! ... Çal>Uk gel! ... Beoı 
ıkurtar !... Beni, al ölmcdilcrı<e, an· 
neme :ve babama k-:ı-.vu~:ur. Be: 
yalnız seni aev{yo·'Um .. Y aln ,. 

Çocuğunu bir yere oır ı~tı. ı tarın an a ır ere a a an a -
deki üzüntünün bir ayni bulunu- _ Ah, babacığım... Babac~- dr. 

yordu. ğmı ••• :Dur, bana bırak... Anneme Dııarı fırladı.. ~emek odasına 
Aradan saniyeler dakikalar ge- ben bakaytm ... Haydi sen git, b;r geçti ... Bu oaa, evin içinde t!ıklr 

çiyordu. Fakat Hüsmen Reis ge- az soğuk su getir. Bir de havlu olan yegane odaydı. Tavanında 
minin projesini şimale mi yoksa bul. sallanan petrol lambası, masanın 

. , 
senı .... 
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Bir haber 

cenuba mı çevireceğini kestiremi· Bahrinin elleri ı1apır sapır tit- üzerinde yanıyordu. 
yordu. riyordu. Sendeliyere1c kalktı. Yü. Genç kız, babası gittikten son • 

Kır kasaranın üstünae h;r aıağı b IA b · · • • d ~ rümeğe batladı: ra, u am anm ıçını yerın en çı • 
H bab bir yukarı dol~ıyordu. k d A · · b et' üsmen Reis asının :nezar~· ıt _Peki .•. peki.. • ar ı. nnesının aıı ucuna g 1r-

1kide bir cebinden bir •ey çı- d O x d :ı... tk"k nm başında avuçlarını göğe aç· ~ Sarhoı gibi yalpalıyor, eıyay:ll i.. nun ıfı5m a :11aygmı te ı e 
D d_ 1_1 kanyor, elinde tartaklıyor, sı'kı- ı.ı B :ı... ı d mı§, dua ediyor:du. u &A&arı oy- ötesini berisini çarpıyoruu. u uaş a ı .. 

d . b" yor, gene yerine koyuyordu. · · k K lak k' o:J L~)" 1_ nuyordu. Fakat aklı, enıze ıran aralık, Samiye, annesıne sır e u ta ı ıyarauan na a -Kana• 
Bu, babasının ona verdiği yü- k d 1 "k · J'k h 1· d önce açılmakta idi. koklatıyordu. ıyor u.. ncecı ıp ı a ın e 

züktü. Duasını bitirdi ve doğru Kızrl Zavallıcık, donmu§, kaskatı ke • kan, yüze yapışmış olan havluyu 
d Forsalar hazır idiler. Vardıyan. ord Kadırgaya döndü. Bu sıra a lima· t km ... 

1
. l • b kl' silmişti .. Nabızlarının hiç atmadı • kızartıy u ..__ .... 

na beylik bir kalite girdi. 0 agını e ıne a mı§, emır e ı- - h" d. d Gözleri yarı~ .. Kirptkle -
'Yordu. Y e1kenler yan yarıya a~·- .gmı Öulae .. ıyorAmau. 

1 
_ _,L. B . Bu gemiden çıkan bir zabit kı .. _ muş.. n yarauoı.. u rir. arasında, donuk, sabit ve hiç 

yıda duran Ayvalık Tjmar beyine çılmış, ya'hut hemen açılmak uze- · k'" ? bir mana ifade etmeyen nazarlar, . 1 . d .. - .. l . . ... , .. nun ım anı var mı .. 
yakla.§8.tı koynundan bir zarf çı· Te ıp erın ugum erı ço-ıu.muş, Düğmelerini, korsajmı koparır • meçhul bir noktaya bakıyordu. 
brdı., ür defa önerek ba•ma koy· ellerde bulunuyordu. N'h ·· ·· ·· Samiye, seslendi: 

3" r T K a A 1 k B . ·1 . casma açtı.. ı ayet, yuzunun mo· 
Clu ve karJııındakine verdi. h·ı ıayı ~ kayvab.

1 

1 
eyıhı elks:pa. ramu! rengini farkederek hakika· - Anne .. Anneciğim.. Sesimi 

Timar beyi Hü1men Reisi u· ı er en ~oa§ ın erce a op· · J d iı:idiyor musun? . 
.ı ıv I K d .d. . . tı an a ı: :ı-

ı1rnrlamak irin oraya oelmitti· Di· ·ıanmı§, 'AIZI a ırganın g7 l§ın1 •A. • b. k kl k . . 
e- •:r • •• k . . b kl" l d .6nnesı, ır iı anı 1 geçırmış ~ 
ier ağalar ve aipahi zabitleri de gorme ıçm e ıyor ar ı. . 

iki taraftan mendiller, eller tı. 
onun yanında idiler. Öğrendiği müthİ§ hakikatin ne-

$ 1 k ı .ıA ,h sallanıyor; 1kar§ılıkh bağıra 'bağı-
Timar Beyi o a oğ u ft: met ticesinde, bütün kanı başına sı&ra· 

Zarfı •rb .. ra, tek tük sözler konuşuluyorBu. l I 
~ miştı .. Zaten §işman ve kan ı o aıı 

- Deıya kaptanı Piyale Bey- Ayvalık Beyi Piyale Bey?n mek bu kadın, işte böyle bir boğulma 
tubunu okumuştu • 

den... tehlikesi geçirmişti. 
'.Diye mınldandı ve okumağ"' Yüzü gülmüyordu. Orada, masanın üstünde bir bı-

bqladı. Bulunduğu yerden ileriye doğ- çak duruyordu .. Annesi, bunu bi· 
JliMmenReia bu beylik gem'· nı yürüaü: raz evvel, akşam yemeği için ha· 

ıinin getirdiği haberin oldukça - Hee ... YY ! .. Hüsmen Reis!... zırlamıştı. Genç kız, onu eline al • 
mühim olabileceğini dütünmüyot Hüsmen, kendini topladı ve gc-. dı. Büyük bir gayretle, annesi -
değildi. Fakat bundan ona ne .. misinin bordasına gelerek: nin kulak memesini bnattı. 1Bu 

Yalnız, o sırada pek düıünceli - Ne var? yaradan, kan, atleta 'Siyah damla -
görünüyordu. Bir İfi yapıp yapma· Diye sordu. lar halinde akmağa ba~laClı ve 
mllKta tereClaüt ettiği anlatılıyor · _ rlyi haberler .. Biz de aavata miktarı gittikçe arttı. 
du. gidiyoruz. Babası: 

- He .. y Koca deli.. Kara Me- lık B .. k l d k" d - Ne yaptın? .. - diye ıorcJu . A~a eyı s e e e ı nn o.M 
miı !. .. Gidiyoruz. Her şey hazır la atladı 'Ve :Kızıl Kadırgaya gel . Kanı görünce ürkmüştü. 
mı.! di. Piyale Beyin mektubunu Hü~- - Yapabileceğimiz en iyi ş-ey 

- Hazırız Reis.. . d' b· ... ...ıu .. Merak etme, baba .. men Reise göster ı. gyu 
Kara Memiı dümene geçecekti. Bahrinin elinden ıslak havluyu 

Bu mektupta paditahın emrilc 
Sordu: h kaptı .. Bununla annesinin yüzünü lapanyollar üzerine sefer ı:için a · 
-!Nereye gideceğiz'? Ge1diğim1z kam_.·,amağa başladı. 

zırlıklar yapıldığı; donanmanın ~ 
yerlere, aeğil mi? Adamcağız bu manzaraya hay· bir haftaya kadar Geliboludan 

Hüsmen dalgındı. Günlerden - retle bakıyordu .. Demin ağla_ynn 
kalkacağı, Ayvaltk Beyinin de 

beri bfasmın içinde hüyük bir Jale de, odada bir dram olduğunu .her 2amanki gibi sipahi we levent-
çığ gibi büyüyen bir au,üncesi da- lerile Midilliye geçerek Miail1i anlamı.t gibi susmuJtu.. .Kanape · 
ha varaı. '.Hata lbu, bütün dü§Ünce . nin üzer:inde ualu uslu -yatıyordu. 

aancağı beyi Kurtoğlu Ahmet Bey 
1erin üstünde idi. Zaten oou he- .Fakat, ne yazık ki, ihtiyar ka-

le birlikte donanmayı beklemesi 
men Geliboluya doğru yelken aça · dın, hala kımıldamıyordu .. Derin 

b bildiriliyordu. 
rak Pjyale Beyi bulmak, bcı aSI· (Devamı tar) bir baygınlık içinde hareketsiz ya-
nın "lon ıarzusunu yapmaktan al(·----·---------- tıyordu. 
koyan da bu idi. Samiye, nihayet: 

Acaba ne l>ldu? - Gidip bir aoktor getirmeli! . 

lfler _çok -aksi gitmitti. I K U PO N dedi. 
Şimdi hemen onun yarchmın.ı - P.eki .. Koıar, gider, getirim .. 

koımalı, onu kurtarmalıydı. Eğerj 144 Fakatıber ,eyden evvel anneni ya· 
bunu yapamazsa gönlü bütün ha-1 tağa taıımalıyız.. Böyle yerlerde 
yatmCla bot kalacak, bütün şu en-' '1~·935 bırakamayız! 
ıgin ufuklar, §U &labilaiğine uza. - Olur, ibaıba ... 
yan ve lavnlan tdalar ve kıyllar &ha kız, kuvvetlerini birleşti • 

- .... 
~kin,11afile .. Cevab yoktu. 
Kızcağız: 

"- Maalesef, aoktorun gelme .. 
sini beklemekten b~b yapacak 
bir şey yok! - ôiye dü!ündü. - Al • 
lah vere de babam doktoru ça1nılC 
bulsa .. Geçikmeseler .. ,, 

Dülgerin koftuğu doktor, TeVfili 
isminae bir ilitiyardı .. Uzun sene
leroenberi, öteki sokağın kö§e ba
şında otururdu .. Bütün mahalle • 
ninen fazla-tanınan ve en elveritli 
iıekimiycli... 'Babası, şüphesiz ki ... 
şimdiye kadar oraya V8Tll1!f lı bi • 
le .. Çok geçmeden geleceklerdi .• 

Samiye, ne yaptığını bilmeden, 
yemekıodaıına geçti. Orada, ran -
nesinin baygınlığından beri tama· 
miyle unutmu§ olduğu kızı gözüne 
çarptı .• 

(Devamı var) 
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KADINLAR IÇiN 

Yüz derisinin sağlığını 
nasıl korumalıdır ? 

Vakı-n tarihten 
kanlı yapraklar 

Geçen gün köprüden geçerken, ı 
Haliç vapur iskelesine inen 

den evvel bütün gece yÜzde hafif 
bir tabaka bırakacak tarzda ya
pılmalıdır. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katit>I 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 46 

merdivenin ba!mda birikmi§ ka
labalığın göğe bakmakta olduğu· 
nu gördüm. Ne var diye soruıtu· 
runca hiç kimse, yukarıya neye 
baktığını söylemedi. Baıkaları ba
kıyor diye, o da baıını kaldırmış 
gözetliyordu. 

Derisi yağlı olanlar kendilerini 
en zor bir vaziyette sanırlar. 

"Hele bak ne de parlıyor? On 
dakika sonra hiç bir şey kalmıya
cak olduktan sonra, pudra sürme
de ne fayda var? Çaresiz kaldı -
ğmu sanıyorum. Ne yapacağımı 

şa§ırdım gitti doğrusu!,, 

Böyle süngüler altında ya 
kurşuna dizilnıiye götürülüyor
dum, yahut ta Arapyan hanına 

lıte hayatta sadece kendini 
kaptırıp sürüklenen, baıkaları 
yapıyor diye yapan yüz binlerce 
insan olduğu gibi, güzellik kültü
ründe de böyle davrananların sa
yısı çoktur. 

Bir çok kadınlar tanırım ki kul
landıkları yüz kremlerini kendile
ri deneyip seçmiı değillerdir. Ar
kadaıları o markayı kullanıyor 

diye kendisi de satın almakta. 
yahut ilanlara kapılmaktadır ve 
bu çok münasebetsiz bir ittir. 

Sözleri derisi yağlı kadınlar

dan sık sık ititilir. 

Bunun da çaresi bulunmuftu"· 
Küçücük bir takım habbeler var
dır ki içlerindeki kimyevi terkip 
dolayısile bir nevi friksiyona ~e -

Giyinmeğe ba§larken deliliğimi 
ele aldım .. Abuk sabuk söylenme· 
ğe, bağırıp çağırmağa ba§ladım •.. 
Benim gürültüm üzerine kapı tek ~ 
rar açıldı ve iri yarı kırbaçlı gar • 
diyanın vahti ıuratı göründü .. 
içeri atlar gibi girdi, kırba~ bir 
saniye içinde havada takladı.. Ve 
sonra tükürür gibi bağırdı: 

- Komhir ! (Gel) ... 

Ermeni tercüman : 

Bir kadın, kendi derisinin ne· ( ' 
ye mühtaç olduğunu, kesenkt"c; (' ~ 
bilmelidir. 

Derileri §Öylece üç sınıfa ayr ~ 

- Acele et.. Bu adamı zorla 
kızdırıyorsun.. Şimdii dayak yiye
ceksin, diye bağrıyordu. 

Ben zaten kırbaçlı çavutu görür 
görmez, timarhanelerde dayak 
korkusiyle sesini kesen, boynunu 
büken, geri geri çekilen uslu ve 
mazlum deliler gibi bir kenara 
büzüldüm, yavat yavaş giyindim. 
Bir daha geri dönemeyeceğimi dü· 
§Ünerek arkada§ların hepsinin ay· 
rı ayrı boyunlarına sarılarak he • 
}allık diledim .. Bu ayrılık onlara 
da pek dokunmuştu.. Hepsinin 
gözleri ya§ardı .. Bunu görünce ben 
de ağlamağa baıladım. 

rabiliriz: Normal, kuru ve yağlı ... 
Bu derilerin hepsine de ayni krem 
hiç bir vakit kullanılamaz. Her 
birisinin kendisine mahsus kremı 
vardır. Eğer derinizin hangi cim· 
ten olduğunu bilmiyorsanız hunu 
bir saat evvel öğrenmelisiniz. 

Normal deri, en talihli olan de~· 
ridir. Bu, fazla dütünce ve yor
gunluk vermez. Şöyle vasat bir 
takım tedbirler bütün ihtiyacı gi
derir. Ya bol su ve sabunla, ya
llut temizleyici bir kremle her gün 
temizleınek sonra da yumuıak tut
mak için besleyici bir krem kul
lanmak bütün işi haUeder. Ancak 

hep olarak satıhtaki yağı ahr ve 
alt tabakadaki nesiçlere kuvvet 

1 verır. 
deri ne kadar normal olursa o -

1 Bu habbeleri kullanmanın yo-

Böyle süngüler altında ya kur • 
§una dizilmeğ~ götürülüyordum .. 
Yahut da Arapyan banma naza • 
ran müthi§ bir itkence girdabı o • 
lan Kroker oteline sevkedilecek · 
tim.- O zaman, İngilizler yeni bi:
usul tutturmuılardı. Ortadan kal -
dırmak istediklerini evvela Kroker 
oteline götürüyorlar, oradaki bir 
divanıharpte kısaca muhakeme 
ettikten sonra Bostancıda kurıuna 
diziyorlardı. 

sun katiyen ihmal edilmeğe ge -
mez ... 

I~uru deriler, diğer sınıflardan 
çok daha kolay ve çabuk yaılamr
lar. Yani burutarak ihtiyarlık iz
lerini gösterirler. Bunun onune 
geçmenin biricik yolu da deriye 
bol bol gıda vermektir. Böyle de
riler eritici kremle temizlenmeli
dir. 

Bu kremler sabun ve sudan da
ha az kurutucudurlar. Krem bol 
bol sürülmeli ve bir müddet yüzde 
bırakıldıktan ıon~a silinmeli ve 
mesameleri kapamak için pek 
keskin olmıyan mutedil tonikler 
yavaı yavaı ve oktar gibi yüze 
sürülmelidir. 

Bu itten sonra deri gıdası ol
mak itibarile zengin maddeleri o
lan bir losyonla yumuıatma işi 
yapılmalıdır. Losyon avuca dökii
lerek yukarıya doğru hareketler
le masaj edilmelidir. Gözlerin al
b da hafif hafif ok§anarak bu 
losyondan hissesini almalıdır. Bu 
rada krem ve losyon adları ver -
mekten çekiniyoruz. Çünkü bunun 
bir ilan mahiyetinde telakki edi
lebileceğini sanıyoruz. 

Bir cilt doktoru size hangi krem 
ve losyonları kullanabileceğinizi 

tavsiye eder. Bu besleme ve ma
saj işi her sabah kalktıktan son· 
ra ve her ak!am yatağa gırme -

lu: Yüz temiz su ile ıslatılır, son-
ra da bu habbeler elde oğularak 
pasta haline konur; pasta 7üze 
çevire çevire sürülmelidir. Elinizi 
böylece çarh gibi döndüre döndü

Kafamın içinde bin bir türlü re sürdükten sonra, yüzünüzü te· 
mizleyin ve sert bir havlu ile ku- sorgu çengelinin beynime battığı 

§U dakikalarda hayatım gözleri ~ rulayın. 

Y.. 1 d k min önünde kısaca bir resmi geçit 
uz kuru an ı tan sonra, pa - t A 1 d 1 yap ı.. rKa aş ara: 

muk ve yün doldurulmuı küçücük S v k I d 1 t d" k 
w - ag a ın ost ar. ıyere o -

bir el yastığını soguk suda ısla- d d d k E .. d Er 
A a an ııarı çı tını.. n on e • 

tın. Sonra da yumutatıcı hususı . .. k d b .k. 
d 

. . menı tercuman, ar a a en, ı ! 
bir losyona daldırarak erınız d .. ..

1
.. k l ld v 

d yanım a sungu u as er er o ugu 
penbe ve parlak oluncaya ka ar h ld k "d t'k M d' . ş· d' a e orı oru geç ı .. er ıven-
bununla yüzünüzü dövün. ım 1 1 d · d'k lk' · k t l' .. . . .. er en ın ı .. ıncı a a ge ınce 
yüz artık gundelık çekı duzene t .. b . d d d 

ercuman enı ur ur u: 
hazırdır. - Bu tarafa geliniz! diye köşe-

Derisi yağlı olanlara son bir ö- yi iıaret etti. Koridorun köşes~ne 
ğüt: Derinizi elden geldiği kadar doğru yürüdük .. Dönemece gelin 
besleyiniz. Fakat deri üzerinde ce beni durdurdular.. Önümüzde 
hiç bir vakit krem bırakmayı • kapı yerine çuval asılmıt bir boş 
mz. luk bulunuyordu.. Bu çuvaldan 

Kremi sürdükten sonra derhal perdeyi aralayarak içeri baktım . 
yumuıak bir havlu yahut kağıtla Gördüğüm manzara fU idi: 
siliniz. Sonra da derinin sathını Aralığın ortasına üstuvani şe -
soğuk su ile yıkayınız. Böylece kilde her biri yetmiş santim yük -
mesameler açılır ve yağlı vaziye - sekliğinde ve yirmi santim kut -
tin daha şiddetli bir hal almasına runda birer demir kova konmut-

mani olur. tu. Bu kovalar lebalep pislik dolu 
Yukarıda da dediğimiz gibi, idi. 

kullanac:ığınız krem ve diğer los- Tercümana dönerek sordunı : 
yonların cinsini cilt doktorunuza - Burada ne yapacağız? 
sorunuz. - Görmüyor musun? 

Doktor - Görüyorum bir aptesane ö-
nün deyiz. 

- Evet, bir aptisane önünde -
yiz. Şimdi içeri girecek ve bu ko
vaları yüklenerek çıkaracaksm? 

Tiksinerek sordum: 
- SonTa? 
- Sonrası ne olacak, kovaia.rı 

aşağı kata indirecek, sokağa Ç' -

karacak ve rıhtım kenarına götü-
rek deni ·n. 

- Bu adi hizmeti 
başka kimse yok mu? 

yapbr~cak 

- Var veya yok, bu seni ala -
kadar etmez. Baş gardiyanın em· 
ri böyledir. Bu angaryeyi mah· 
buslardan istediğine yaptırır. Bu
gün seni hatırladı. Dayak yemek 
istemezsen dediğimi ya~!,, 

Kan beynime sıçramı§tı. Küs -
tah gardiyan benden hiç ak1ıma 
gelmiyen bir suretle intikam alı-

yordu. Arapyan ham sakinler1nin 
pisliklerini taşımak. .. Böyle bir ıe
yi rüyamda görseydim ha!itala.~ır · 

dım. Gönül bulantıları içinde ge 
ri döndüm. Ve için için halime 

gülen Ermeni gardiyana kat'i ka· 
rarımı söyledim: 

- Böyle sefilane bir iti yapa
cak adam değilim. Biz adi mah
puslardan değiliz. Siyasi mevku -
fuz. Bize böyle angaryeler yaphr
mak doğru değildir.,, 

Tercüman ağzını kulağıma yak
laştırarak şunları fısıldadı : 

- Kabahat hep senin! Ba§ ıat" 
diyanı kızdırmıyacal:tın. Ad~ 
700 liram çalındı diye iftira ~dıt" 
misin? Çok gücüne gitti. lıte r 
nun için sana adi hapis muam~ıoel 
yapılmasını emretti. Emrine kal" 
lanmazsan başına belaların mil ... 
reği gelir,, dedi. 

Benimle bayağı alay eden Er
menının bu sözlerine büsb\itil9 
içerledim: 

- iftira mı ettim. Herif ,,.ı 
gibi paralarımı çaldı. Şimdi dl 
bana pislik tatıtacak ! Olürüm dl 
yapmam,, diye bağırmağa batla .. 
dım. 

Nasıl oldu bilmiyorum. Bfll 
böyle eöylenirken arkamda bit 
gürültü oldu. Omuzlarıma d~ 
müthit bir darbe indi. Geriye ı)ISO" 
mek isterken havada müthit bit 
ıslık çıkararak savrulan kırb_. 
ve bat gardiyanın menhus sur• " 
tını gördüm. Herifler nuh dit°'' 
Peygamber demiyorlardı. 

(Devamı var) 

Gaziantep nıüdafaası 
filnıe alınıyor 

Antep lıarbindc bulunnıuşlardan bazıları ( *) işaretli zat, şanlı müdaflll' 
ya zabit olarak iştirak etmiş bulunup halen burada dişçilik yapan Sabrilll' 

Gaziantep (Hususi) Dokuz ay! men ve yalnız inan ve yurtçul..,. 
1 iMi .. 

süren me§hur müdafaayi filme! üzerinde olarak r:ıüdafaada uP 

çekınek üzere hükumetimiz ta ra- ' lunduğu dokuz ay sonra, düt"' 
fından buraya gönderilen filim he ların bile takdirini celbede~ 
yeti İ§ini bitirerek Marata gitmiı 
tir. Heyetin geleceği malfun oldu
ğu cihetle her türlü hazırlıkalr ta
mamlanmıştı. 

Antep müdafaası, tarihte bir eşine 
daha pek az rastlanac.ak eşsiz bir 
kahramanlık eseridir. Bu kahra -
manlığı o esnada düşmanımı-ı bu
lunan en büyük Fransız komutan
ları bile takdir ederek : 

"Yurdları uğurunda ölümü vazi 
fe sayan bu kahraman milletle 
harp edilmez,, demişlerdir. 

Antepli diişmanın asrı vesaitile 
teçhiz ettiği kuvvetlerine adeta 
göğsile galebe çalmışlardır. Çünki, 
her şeyden önce mükemmel bir 
silahı bile yoktu. Erzaktan mah
rumdu. 

Zavallı çekirdeğinden vücude 
getirdiği ekmeği aylarca ) cdi. 
Barut ve kurşun elde etmek için 
her vasıtaya bat vurdu. Fakat, 

surette muzaffer oldu. -~ 

Antep, gazilik ünvamna r 
layık bir Türk kasabasıdır. O~ 
evlatları tarafından dünyanıfl 

kuvvetli milletlerine karıı gö;_. 

rilen fecaat ve celadet, tarihi~ 
ze altın kalemle yazılmağa d~9" 
bir hadise idi. Cumhuriyet htı 

meti de bunu yaptı. Kam~~y ;_ 
nayladığı bir kanunla Gazıhk 
vanını Antebe verdi . . ~ 

Antep müdafaa ve harbı h ~ 
kında ciltlerle kitaplar ysı 

yeridir. Çünkü, senenin dörtt:, 
çünü teıkil eden o müddet ı 

fında öyle hatıralar yaşatııııf 
muhtelif hadiselerle kartıl r; 
mıştır ki, bunların izahı içİJ1 c. 
ler doldurmak lazımdır. 

Halk, bu harbin filme atııııt 
suretile hükumetimiz tarafiJ1. 
gösterilen alakadan pek ıett 
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-24-
Bir yalvanş 

Ulcayın ba~ka çocuğu olmıyor -
du. Bu bir l:usurdu \'C genç kadın 
Üzülmüyor değildi .• 

Argun altı ya~ına gelmişti.. O 
kırın ba§langıcmda, her yanı sal • 
Rtn bir çocuk hastalığı kasıp ka -
l"Uruyordu •. Öksüren, sıcaklıktan 
Yanan, boğazları tıkanarak boğu -
lan çocuklann sayısı korkunçtu •.. 

Bu korkunç günlerde Ulcay, ga
rib bir hisle odasında!\ dııarı çık· 
nııyı?r, dizlerinin dibinde uyuyan 
Yahut oynayan Argunla birlikte 
ta.rn bir inziva hayatı geçiriyordu .. 

İ§te aaıl o zaman, başka çocuğu 
01nıadığına üzülmüttü ..• 

Argun ölürse! .• 
Diyen gizli bir 1e5 onun yüreğin

de zehirli bir hançer gibi kıvranı -
Yor, onu sarartıyor, ağlatıyordu .. 
O sırada, gözlerinin etrafında ka • 
lın ve mosmor bir halka gittikçe 
büyüyordu. 

Y almz bir yavruya bel bağla • 
llltlk sahiden pek güçtü. 

Ah, bir çocuğu daha olsa!.. Uç, 
bc,1, on tane daha olsa!.. 

Lakin ne bqka yavrusu oldu, ne 
de korktuğuna uğradı .• 

Hastalık geçti ve her taraf gene 
eı~i rengini, eski biçimini aldı . 

Y almz binlerce ana ve babanın 
Yüreklerinde açılan evlid ya • 
raır hali kanayordu. 

Argun, on yatında .. 
Gene uğursuz bir kıf .. O zama -

na kadar görülmemit ve işidilme -
llıi§ derecede sert bir kış .. 

Kar, insan boyunda yükseliyor 
"e kurt siirüleri bazı geceler kale 
du\'arlannın dibine kadar sokulu • 
Yorla.r. 

Uzaklar da, ateJSİz ülkede, bu 
canavar seslerine hazan in&nn ses
leri de karışıyor, kadın çığlıkları 
duyuluyor, karanlık gecelerin be· 
Yaz karla daha korkunç bir hal 
~llln hotluğunda ölüm sesleri işiti· 
1Yordu. 

.. Ulcay, yavrusunu pen,cerenin 
~nüne getiriyor, kıılın kürkten per-
eyi kaldırıyordu: 

d l'ipi, içeriye kadar savruluyor· 
d u. Ate§ısiz ülke, kalın bir sis altın
lı a ölü gibi yatıyordu. Yoksuldu. 

le.ay bunu oğluna gösteriyor ve 
&.nlatıyordu. 

Bazan Argunun ellerini dışarı
h, buzlu kale duvarlarına koyu
~or, nıosmor oluncaya kadar orada 
h~lunduruyordu. O zaman çocuk 
tl~liitn vücudu titreyerek, annesi-

• 

ta nıanyntizme eden bakı•larına 
!'"' • :f 

lıtnıyordu. 

lılcay soruyordu: 
i ........ Nasıl Argun? Ateıtiz olmak 
l'ı tni? 

1\) Cev~~ beklemeden oğlunu içeri 
ti 

1~0r, pencereyi kapıyor, ocağın 
l\~qllde onun donan ellerini kendi 

\lçlarında ovalıyarak ısıtıyordu. 
......_Anne! .. 
....... 1'.T ? ,,e var ... 

d ......_ Neden babam bu zavallılara 
\ 'le! vermiyor? 
lJı.... d "'l" d" l '9Q.Y can an gu umıe ı. 

r'ledikleri oluyordu. 
b~ lkat bu sorguya cevap vermek 
bi~ ~or, hem de korkulu idi. Zira 
~ithSocuğa, babasının f enalığmdan 
~l 'ctrneyi hiçbir zaman doğru 

llluyordu: 
~:-- 8 .... kt .... t\tıı unu ogrenme en vazge; 
'İı\ it• !. .• Yalnız, bir feY bilmeli
b~lt.J· 1 hu insanlar senin büyün.eni 

•ror} r. Bir gün baban ihtiyar· 

. . .................................. ı: 

~ı Türkçeye çeviren 
~ ::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::ıx:::::::::::::J c:::::::::::r.:mr--:::=::::::::m .... ===:=c 

lıyacak •e sen onun yerine geçe · 
ceksin .. Ateşi onlara o zaman zen 

, . ' vereceKsın ... 
- O zamana kadar lleklemel· 

ne zor!.. .. 
N .. ? - :çın ..• 

- Ben daha pek küçüğüm. Ba-
bam öyle büyük, öyle büyük ki ... 

- Sen de çabuk büyüyeceksin 
ve baban o zaman ihtiyar olacak. 

Bu ada çok iyi bir adacıktzr, burası 
bir cennet, hem de f{erçekten olan 

bir cennettir ! .. 
- Ben, babamın ihtiyarlamau

n.ı bekliyemem. Biz burada sıcacık 
odalarda otururken niçin ateşsiz 
ülkenin insanları soğuktan titresin 
ler? .• 

Ulcayın içinde bir dünya açılı -
yordu. 

Y ıllaı-ca verdiği emeğin sonunu 
görüyordu işte .• 

Argun, batkalarının yoksulluğu 
ile kendisinin rahatı arasında bir 
ölçm; yapabiliyordu. 

Maksat ilk defa bir sarışın rüya 
halinde ve bir bahar bulutunun 
ardında gülümıiyordu. 

Fakat onun bu en mes'ud daki
kalarında Hazar Han odaya. geldi. 

Ana ve oğulun daldıkları sa -
adet rüyası birdenbire kapandı .. 

Çünkü Ulcay, babasının yan.ın -
da ateşsiz ülkenin sözünü açmayı 
oğluna yasak etmişti. 

Kış günleri bitiyordu. 
Hava birdenbire ısındı ve sağ • 

nak halinıde yağmurlar yağmağa 

başladı .. 
Şimdi bütün aletsiz ülkeyi yeni 

bir felaket sarıyordu. 

Karlnr~ erimi§ti.. Bütün ovayı 
aeUer kapladı .. Biraz çukurda olan 
evler su altında kalmıştı .. Binlerce 
zo.vallı, sellerin önünde sürükle -
nip gitmit ve binlerce ev ve çadır, 
içinde oturanların üstlerine yıkıl • 
mıştı .• 

Seller, batıdaki sonsuz çöle ya -
yıldığı ve aç topraklara sızdığı za
man ovada saymz insan ölüleri 
yatıyordu .. Yaşayanlar da, açlık -
tan ölülerini yiyecek haldeydiler. 

Hazar Han bütün bunlara kar91 
heı· zamanki tunç bakıılariyle se -
yirci kalıyor, el uzatmıyordu. 

Genç ana ve oğul iıe, pencere -
nin önünde ayakta duruyorlardı . 
Gözlerinden yanaklarına doğru 

yaşlar dökülüyor, ateşsiz ülkenin 
yoksulluğuna ağlıyorlardı. 

Argun birdenbire başını kaldır
dı: 

Bu leylaklar ve zambaklar 
dünyasının doğmasına hemen he
men engel olmak istidadını gös -
teren facianın en son şahidi işte 
bu örstür. 

Kilisenin yanından geçerken 
küçük kaplar içine doldurulmu~ 
patatesi görüyorum. Burada ada · 
lılara patates dağıtılıyor. Payını 

almak için herkes sırasını bekle
mektedir. 

Bu manzara, bütün sadeliği ve 
ıükunile bilinmiyerek tatbik edil
mekte olan bir komünizmi andı · 
rıyordu. Bunlar gemimizin hiz · 
metlerine mukabil armağan etmiş 
olduğu erzakı tam bir müsavatla 
paylaııyorlardı. 

Adalılar a!dıkları her §eyi böy
le paylaşıyorlar; kimse eline ge

çen bir şeyi !aklamamakta dağr -
tılmak için hemen cemaate teslim 
etmektedir. 

Gemimizin vermi§ olduğu er -
zak, iki yüz kişiye pek t:e yete
cek kadar değildi: Herkesin bir 
avuç doluşu pirinç, bir tabak kon
serve et ve beş altı patates almış 
olduğunu gördüm. 

Herkes konuşarak gülüşerek 
bekleşiyordu ve her aile babası 
yahut karısı ..sıra geldikçe acele 
etmeksizin ve baş hakimin ada 
letsizlik yapacağından hiç te ku§ l 
kulanmaksızm gidip payını ah -
yordu. 

Bu mü§terek yaıayış sistemi -
nin nasıl itlediğini öğrenmek İs· 
tiyordum. Baş hakim Kristyamn 
yanına gittim. Verdiği karJıhk 

şudur: 
- Bütün mallarımız müşterek 

değildir. Her aile kendi tal'lasın
da yetiştirdiği şeylerle geçinh·. 
Aileler kalabalık olduğundan bun· 
larm yetiştirdiklerini ellerinden 
almak biraz insafsızlık olur. An · 
cak dışardan bize gelen erzak i
çin İ§ böyle değildir. Bunlar na
dir ve bizce değerlidir. işte bu -
nun için herkesin payını müsavat 
dairesinde alması iyidir. 

Kayıklarda her aileden bir kişi 

- Peki amma, ara sıra §İki.yet 
ve kıskançlık gibi işler olmuyor 
mu? 

- Hayır, hayır, böyle itler ak-

"Asiler adı.un,, ahalisinin ahlakı
nı düzelten Yung Adamı,, ın 

mezarı önünde 

- Anne, sen bana her zaman, 
:ı:avalhların benim büyümemi bek
lediklerini söylüyorsun .. O zaman 
babamın yerine geçecekmi~im. 

Onları kurtaracakmı§ım. O zaman 
bunu sevinçle yapmak isterim. Fa· 
kat her gün yeni bir felakete uğru· 
yorlar. Sürünüyorlar ve ölüyor • 
lar. Böylelikle bir gün hiç biri sağ 

kürekçidir. Yeni Zelandadan ge • A .1 d k" l • d l . . k sı er a ası sa ın erın en me ez 
len vapurlara gıdıp yolcuları a- 6 . k .. . . h . . . ır ız çocugu 
raya çıkarmak ıçın epımız aynı 

,ekilde tehlikeye maruz kalmak -
tayız. İ§te bunun için herkesin 
müsavi pay alması gayet haklı 
bir ittir. 

kalmazsa!.. Babamın yerine geçe • çin bu kadar fena bir adam olarak 
bilmek için bir çok yıllar iater; 0 kalsın?· 
zamana kadar ölenlerin günahları Ulcay bunu yapmaya cesaret e • 
nı kim yüklenecek?. demiyordu ... Zira Hazar Hanın 

Annesi Arguna dikkatle baktı.. inadından o kadt.r ürküyordu ki .. 
Bu sözler olgun bir kafadan do· Ondaki inanı§ın her yıl biraz daha 

ğuyordu.. . sertleştiğini, bir granit kadar sert-
Genç kadının yüreğinde, eserini le§tiğini görmÜ§tÜ o •.• 

beğenen bir yaratıcı gururu vardı: Korkuyordu.. Korkuyordu ki 
Cevab vermedi.... çok zaman bağnnda bir kurt yüre-
Argun devam etti: ğini taşıyan bu adam, kendi inanı· 
- Niçin bekliyoruz anne? Gide- §ına kar§ı koyan ve onu böyle ye -

lim, babama yalvaralım .. O, bir ti,tiren annesine fenalık yapma -
yanlıt yola girmi, ve bu yolu bıra· sın! .• 
kırsa her ~eyin biteceğini sanıyor . O zaman ne olacaktı?. 
Onun ya:ıTı~ inancını yenelim an - Bir gün nasıl olsa varılacak o -
ne!. .. Ona yalvaralrm! .. Babam ni- lan büyük emeli, bir daha hiç va-

hmızdan bile geçmez ... 
- Öyle ise sonsuz bir 

içinde yaıamaktasmız. ! .. 
- Tabii, hepimiz çok 

saadet 

mesu -

rılmamak üzere kaybetmek kor -
kusu vardı ve bu pek korkunçtu .. 

Oğlunun yüzünü avuçlarının 

içine aldı. 
Sıktı ve öptü: 

- Hayır.. Önümüzdeki bahar 
gelince ıen de erkeklerin arasına 

l·arıtacakaoın. .. Avlarda, oyunlarda 
ve her yerele babanın yanınds yer 
tuJııcaksm .. Bekle ... Acele edip de 
her şeyi şimdiden kaybetmek kor· 
kuııu beni öldürecek.. Bekle .. 

Ana oğul gene öpüştüler ve ıa -
11?-k kirpiklerin arasından büsbütün 
sisli ve bulanık görünen · zavallı 

ateşsiz ülkeye son defa baktılar • 
(Devamı var) 

duz. Kendimizi Tanrının en sev .. 
gili kulları saymaktayız. Bu ada 
çok iyi bir adacıktır. Buraıı bir 
cennet , hem de gerçekten olan 
bir c;ennettir ! .. 

- Gelip biz de sizin cennetiniz 
de yaıryabilir miyiz? 

- Hayır, bu olamaz iıte ... A -
dam•:z Bounty asilerinin evlat ve 
ahfadına mahsustur. Elimizdeki 
imtiyaz ve fermanlar böyle söylü
yor. içimizde y lnız iki yabancı 
vardır. Birisi Yeni Zelandah bir 
dişçidir, ik incisi de bir Amerikalı 
gemicidir ki bu adam bizim okula 
mu llimiıniz, berberimiz ve fal -
cmnzdır. 

- Peki hangi idareye bağlı -
sınız? 

- Biz Fi;i adas~nın İngiliz va
liliğine bağlıyız. Orası bizi sade
ce korur. Mü• emlekemiz küçü • 
cüktü •. F aka.t inıparatorluk içinde 
tam anlamile özgür ve bağınsızız. 
Ahali her yerde kendilerini idare 
edecek memurları kendi araların
dan seçmektedirler. 

Ayni gün öğleden sonra tuhaf 
bir §ey göl' ük: Bu baıı koparıl
m' bir he keldi. H ykel bir \'a -
kitler bh Pohne_ı )teruni ıii lik 
yo u. A i er bun a :keıf.e.din" 
ürkrnü leı·di. 

Adl\da h.al11. y hanilerin yafa· 
ma'kt ol\.4uklarım sanmı§lardı. 
Erıki~en Pitkern atlasında ahali 
varmıf; bunl8r bilinmez hangi se· 
bepten ndı:ıyı bırakıp çekilmişler 
ve g\;ride hır ktıkları biricik ha -
tıra itt~ bu lıeykeldi. Demek 
Bounty gemisi asilerile ve kızla -
rile buraya bir müstemleke kur • 
mak için geldiHİ günlerde adada 
insan namına kimsecikler yok · 
tu. 
Kaybolmuı ırkın geride bırak • 

tığı yazılarI kopya ettik; jeolo • 
jik ve zoolicik kollekıiyonlar too
ladık ve Pitkernlilerin mi!afir 
severliğinden büyük kıvanç duy -

( 
duk. 

Fakat cumartesi yasasını boz • 
mamak için cumadan gemiye dön• 
memiz li.znn geldi. Gemiye dö -
nerken deniz ürkütec~k kadar çal· 
kalantılı idi. Ancak yerliler bi -
zim korkularımıza sadece gül
mekle karşılık verdiler. 

Güvertede onlarla tekrar ve -
dalaıtık ve gönüllerini yeniden 
hoş ettik. Sonra da bütün yekle:ı
lerimizi açarak Tahitiye doğru 
dümen kırdık. 

Ayrılırken yerlilerin üç kere 
Hurra bağırmaları kulaklarımızı 
çınlattı. Onlar da kayıklarile dö
nerken yolculuğumuzun kutlu ol· 
masını dileyen bir türkü tuttur • 
dular. . 

Uzun müddet arkalanndan bs· 
ka l·aTılık. Deniz kayıklarını sa -
lrncak gibi sallarken, kaygusuz 
ve tasasız türkü söyliyen Y oung
lar, Mak Koylar, Kintallar ... 

Bunu gördükten sonra bir va -
kitler lanetleme olmuı, cinayet 
ve fuhu! gemisi Bounty adını in
san nasıl aövüp sayabilir?!.. 

Ahmet Ekrem 



Nereden 
anlanıış? 
iki delikanlı konuşuyorlar: 

- Ayıe ile evlenmek istiyorum. 

- Kendisiyle konuttun mu? 

Razı oluyor mu? 

- Konu§ımadım amma onun da 

benimle evlenmek istediği belli. 

- Nereden anladın? 

- Dün kendisine yolda rastla· 
don. FJinde bir sürü paket vardı. 

Beni görür görmez paketleri ba

na vererek evine kadar taırttı. 

Kız - Baba korkuyorum, bir arı 
t'ar! ( 

Belli! 
- Ahmed Avrupaya aidi

yor galiba .. 

· - Nereden anladın. Kendisi 
aöyledi_yae inanma .. Çünkü Avru

- Dolabı bırak ta evvela kendin 
atla .. 

- Nasıl olur, içinde karını var. Gö
zü karardığı için bu kadar yüksekten 
atlamağa cesaret edemedi. 

paya __,.gideceğini senelerdenberi ===:;::=========== 
söyler amma gittiği yoktur. 

- Şimdi öyle değil .. Avrupaya 

- Büyük bir tamire ilıtiyaç ı·ar mı~ 

gitmeği ağzına bile almıyor. Bu 

da gideceğine iıarettir !. 

"1otörü parfa parça etmiş olotı şolör - Pek büyük hir f!<'Y değil.. 

Şoför ve müşteri 
Sinema çıkışında şoförle pazar-

lığa giritti: 

- Beyazıda kaça götürürsün? 

- Bir liraya .. 

- 'Bir liraya mı? Sen arkaya 

geç.. Ben seni Beyazıda kadar on 

kuruta götüreyim ! .. 

bir cevab 
Bayan, hizmetçi kızı payladı: 

- Kız Ayşe, nasıl oluyor da 

mutfakta seni bayağı bir erkekle 
görüyorum. 

Hizmetçi kız afalladı: 

- BilmP.m. Belki de anahtar 
deliğinden gördünüz! 

... · , / 
,, ··• / •.. , . ...../ 

Hayı'flll l~rblyccisinin oğlu-BugDn ~pey çalıştım, aslanları terbiye ettim 
baba, şimdi gidip oynıyabilir miyim? 

,--------..-------------.,· -

Bir pusu 

daha ne yapsın? 
- Dün gece sizden aldığım ço· 

cuK trampeti p1'tlaknıış, sesi çık
mıyor. Bu nasıl it? 

- Affedersiniz, bu trampeti 
kendi oğlunuz için aldığınızı söy
lememiş mi idiniz? 

-Evet .. 
- Şu halde sizi batka türlü na-

sıl memnun edebilirdin? 

... 

-· -· -· ::: ... ... 
~r 
; · 

-Bak yavrum, tırnaklarını yiye yi
ye kolları ne lıale gelmiş! 

Ebedi sevgi 
Kadın, kocasına sordu: 
- Kocacığım saçlarım ağa . 

rmca da beni sevecek misin? 
Koca, istifini hiç te bozmıya • 

rak cevap verdi: 
- Karıcığım, saçların kumral

laıtığı, simsiyah olduğu, kız,llas
tığı ve platin rengi aldığı zaman 
sana karşı olan bağımı hiç gevşet 
tim mi? 

Gevşetmedim değil mi? Şimdi 
ne diye kuşkullanıyorsun? 

Aslan ierbiqecisinin 
kc r~sı 

Arslan terbiyecisi Düztaban 
o gece canbazhanede numarasına 
çıkamıyacak kadar hasta idi. Ka
rısı direktöre giderek Düztaba -
nın yerine çıkmak istediğini söy
ledi. 

Canbazhane direktörü sor -
du: 

- Sen aslanları idare edebi -
leceğini mi sanıyorsun? 

Kadın bu sorguya karşı doğru· 
dan doğruya cevap vermiye -
rek: 

- Düztaban onları idare edi -
yor değil mi? 

Diyince direktör 
- Hem de ne iyi! 
Cevahını verdi. Bunun üzerine 

kadın: 

- Öyleyse düşünecek mesele 
yok. Çünkü ben de Düztabanı i
dare etmesini bilirim de ! 

- Anne, bana bir su getirir mi
sin? 

- Bu akşam çok su içtin, hasta o
lacaksın .. 

- Anne çok susadun. 
- Haydi yat, yoksa yukarıya gelir, 

seni bir temiz döverim! 
- Öyle ise anne, beni döı.,,ıeğe ge

lirken bir bardak su da getir! 

Birinci l:azazcdc - Tulıal ~e!J .. Sizi 

Elinden ne iş gelir 
Zavallı fakir bir yarudi, dindaş

larından birinin yanma giderek i~ 
istedi: 

- Bir karımla on bir çocuğum 

Dayak 
yenıiş! 

Züppenin biridir, kendisini JJ1iil• 
hit Don Juan zanneder. GeÇe; 
gün arkadaılarla otururken gel 
ve hemen anlatmağa başladı: 

- Filanın kızını tanırsınız Y"" 
İşte onunla beraberdim. Birde1' 
babası içeri girdi. 

- Ya olur da anlat .• 
-Yapamam. 

- Niye? Anlamıyor musun? 

- Anlatırım amma oturaJJ1•111' 

çok canım Y.anıyor ! 

- Bu gece rüyamda tam sizi öl"' 
ceğinı sırada uynndmı. pr 

- /lıtimal size tokat vurnıuı" 
dur da ondan .. 

yeni otomobil 
ık. · d' ·· 111d•1 

ı mırasye ı zuppe ara• 
S b b

.
1
. . .,er• 

- en ana otomo ı mı 

Ben de ıana benimkini .~5Jyill1j 
Böylece, herkes ikimizin'd'e yer. 
birer otomobil aldığımızı zanııe' 
der! 

Elmanın kabuk/aft 
Annesi, küçük Münire sordıı: e' 
·- Elmayı gene soymadan 1 

mişsin ! 
- Soydum anneciğim. f 
- Öyleyse kabuklarını ne y• 

tın? 

- Yedim! 

- Aflrdcrsiniz, buradan birisi mcr dir•en istetmiş, acaba kim?. 



o 

Kısa Haberler 
• Amerikada, methur Fransrz 

f &cia artiıti Sara Bernarın, ha
Yab hakkında bir film çevrile -

cektir. Fakat Sara Bernar rolü
nü kimin yapacağı henüz tayin 

edilememiıtir. 

filme alınacaktır. 
• Anna Karenin, filmi Holiv• 

vutta tamamlanmak üzeredir. 
Greta Garbo on ıene kadar evvel 
ıe11iz olarak çevirdiği bu eıeri 

bu ıefer aeıli olarak çeviriyor. 

Bu rol, için bir aralık Seıil Garbo, bu ıef er Con Cilbert 

Sorelin iımi geçmiı, fakat bu ha· ~rine Fredrik Marı ile birlikte 

berin doğru olmadığı anlatılmıştrr. oynamaktadır. 
Filmin mevzuu Macar tiyatro 

hıuharriri Molnarın bir eserinden 

alınmıttır. Rejisörlüğünü Main 

Baynharat yapacaktır. 

•Franıız romancısı Moris Dö-
1cobranın (Yataklı vagonlar kra · 
liç°Qi) iaimli romanı Franaada 

Garbonun mukaveleıi mucibince, 
filmin mayıı baılangıcında bit -
meıi icap etmekte idi. Fakat o za-
mana kadar itler bitirilemedi -
ğinden, ıinema kumpanyası yıldt

za fazla olarak her hafta 12 bin 

lira ödemek mecburiyetinde kal· 

Dllfbr. 

I RESiMLER 
YulrarJa: Kate lon Nagi, aağJa: 

Ula ıirketinin çevirJifi (Bekar 
kocalar) /ilminin lranazca ve Al· 
manca kopyalarında ba§rolü ya· 

pan Mona Goya ve Ur.ula 
Grabley 

Soldo: F'.r9n•ız yılJızı M ona Go
,,.,....,qcila: Jon IC.rao1orJ ile 

Rober Montgomeri bir lilm 
çevirirlerken ••• 

• Bir zamNılar pek meıhur o
lan Alman artiıti Emil Y aningı, 
ıon ıenelerde hemen tamamile 
unutulmuıtu. (Çar müthit lvan) 
iıimli bir filmde bu artiste bat rol 

verileceği yazılıyor. Film Fran • 
ıada çevrilecektir. 

\ 

Bir yıldızı görebilmek 
için bulunan usul 

\ Güzel ve şirin Kate fon Nagi J 

ıeçen hafta Berlinden Parise git-

mif, bir müddet sessiz ve sakin bir l 
hayat yaıamak için ikinci ıınıf 1 
tenha otellerden birine inmiıtir. 

Macar yıldızının hayranların -
dan bir delikanlı bunu öğrenince 

hemen ayni otelde bir oda kirala-
mıı, bu ıuretle onu yakından sık 
ıık görmek imkanını elde edece-

1 
iini sanm1~, fakat ümitleri bey - · 

hude çıkmıttır. Çünkü Kate fon l 
Nagi, kendi dairesinde yqamak

ta, dıtarıy" pek nadiren çıktığı i
çin kendisine tesadüf bile müm
kün olamamaktadır. 

1 
Delikanh dü~ünmiif 1 latınmış, 

Otel ıakinleri bir gece yarısın
dan sonra (yangın var ! ) sesleri le 

uyanmıılar, herkeı telaı içinde 
ve ekserisi gecelik kıyafetlerile
odalanndan dıtarı fırlamıılar, bu 
arada Kate fon Nagi de hemen 
yarı çıplak bir vaziyette daire -

sinden çıkmıı, biraz sonra yan
gın olmadığı anlaıılınca herkeı 

odasına dönmüıtür. 

Yapılan tahkikatta itin aslı an
laşılmıf, atık delikanlının sırf 
yıldızı görmek maksadile böyle 
bir hileye baş vurduğu meydana 
çıkmııtır. 

Hilesinde muvaffak olan ve yıl
dızı iıtediği gibi açık saçık bir 
vaziyette görebilen bu delikanlı 

hakkında, etrafı telişa \·erdiği ve nihayet sevgilisini ~ürmek için 
güzel bir çare hulmuftur. 1 için takibat yapılmaktadır. 



Muhacir 
kuşlar 

Karısına en sadık erkek 
kırlanqıçlardadır 

Kuşlar, binlerce kilometrelik 
yolu şaşırmadan nasll aşarlar? 

çok h.ayvanlar senenin mu· 
nn n zam nlarında hicret ed r· 
ler. Yani mev ime ve iklime göre 
l?ir m_zniekettcn diğer memlekete 
geçerler. Ban cins böcekler, balık
lar, memeli hayvanlar tabiatın bu 
kanununa tabidirler. Bunların i· 
çinde bilhuaa nazarı dikkatimizi 
celbeden kutlardır. 

Hepimiz biliyoruz ki Kırlanııç· 
lar ile Leylekler ılık havuını te· 
neffüı etmete bqladığımız baha· 
rm ilk pnlerincle memleketimize 
gelirler. Sonbaharın vücudumuzu 

ürperttiren ıene ilk ıerin rüzcirla· 
rı esmeye bqlaymca bırakıp gi· 
deı1er. içimizde acaba merak edip 
te bunların nerelerden ıeldiğini, 1 
ve nerelere ıitiiini, hanci histin 
onlan sevkettiğini arattıran o1-

mut mudur? Belki vardır. Fakat 
bilmiyenlerin ekseriyeti tetkil et
tiline kani olduğumuzdan hicret 
eden kutların garip adetlerine ve 
tabiatlarına dair elde ettiğimiz 
bazı mali'ımatı burada vermeği 

faydah bulduk. 

Evveli. kırlangıçlardan bahae· 
delim: 

yollarım de .. i tirirler. Uzun müd· 
det deniz üzerinde kelın mak için 
miımkün oldu u 1.ndar karada uç· 
mağa anyret ederler. Onların en 
fazla korktukları deniz ortaıında 
fırtınaya tutulmaktır. Bu itibarla 
dır ki denizi ıeçmek mecburiye· 
tinde kalınca bütün ıüratleriyle 

uçarlar. Ekter korktukları tey bat· 
larına gelir ve deniz ortasında fır
tına ile kartdafıp mücadeleden bi· 
tap bir hale düterlerae yolda rast· 
geldikleri gemilere can havliyle 
kendilerini dar atarlar. Süveyt ka· 
nalından ıelen vapurlarda bu hal 
çok defa ıörülmüttür. Zavallı 
kutcaiızlar korkudan yürekleri 
tıp tıp atbjı halde o derece yor· 
ıun ve bitap dii§erler ki her teYİ 

unutarak gemi yolcularının avuç· 
ları arasına patır patır düşerler .. 

Erkek kırlangıç hayatının so· 
nuna kadar ayni diıi ile ya9ar. 
Kırlangıçlarda kan koca tefkat ve 
muhabbeti o kadar ileri ıitmittir 

ki ditiı ölen erkek kırlangıç baıka 
bir diti almaz. 

Dağ kırlanııçları k11a meıafe· 
de dünyanm en seri uçan kutları· 
dır. Dekikada bet kilometre kate• 
derler. 

Le) leklere ıelince: 
Leylekler hepimizin bildiii gi· 

bi Mart aymda memleketimize ge· 
lirler. Metruk bacalarda, ağaç te• 

pelerinde, dam üstlerinde yuvala· 
rını kurarlar. Onlar da kırlangıç· 
lar gibi çih olarak gelir ve eğer 

ürkmemitlerse gene ayni yuvaya 

yerletirler. Yuva inıa11nda erkek 
ile diti müttereken ça1ıtır. Erkek 
malzeme taıır, diti de yuvayı ku· 

Leyleklerin çok kuvvetli halız.aları 
miıaller 

lekler hareket etmeden evvel top· 
lanır ve bir kaç uçuı tecrübeleri 
yaparlar. Eier içlerinde yola ta· 
hammül edemiyecek olanları gö· 
rürlerae bunlan ayırır ve el birli
ğiyle merhamet etmeden öldürür
ler. Leyleklerde evlat muhabbeti 
pek fazla ileri gittiği halde bu bar
bar adet neslin hüsnü muhafazası 
için tatbik edilmektedir. 

Leylekler Ağuıtoıun on betine 
doğru umumiyetle bataklıklarda 
toplanırlar. Gagalarını biribirine 
vurarak saatlerce müzakere ve 
münakaşa ederler. Sonra havala· 
nrr ve havada uzun müddet dö· 
nerler. Nihayet akşam üzeri aıcak 
iklimlere doğru ufukta kaybolup 
giaerler. . .. 

Leylekler '.kışı Afrikada geçi
rider. Tehad gölü, Nil kenarları, 
Cenubi Afrika intihap ettikleri 
bathca mıntakalardır. 

Leylekler arasında biribirine 
teaanüd ve muavenet hissi çok i
leri gitmiştir. Bunlar hakkında bir 
çok misal ıösterilebilir. Bir tane· 
sini saymakla iktifa edelim: 

vardır. Bu mev.zua dair bir çok 
ıayılır. 

Kırlangıçlar olsun, leylekler olsun 
nasıl oluyor da, binlerce kilomet
re mesafeyi, rotasını ·hiç tat ırma· 
dan, katediyorlar, hangi hiı bun· 
ları ıevkediyor? itte bugüne ka
dar bu hususta pek çok farazi yat• 
ta bulunulmuttur. Bazılan bu cim 
kutların fevkalade hauaı olduğu
nu zannettikleri koku alma Teya 
ititme duygularına atfetmitlerdir. 
Bazıları da kuşların toprak ve ha· 
vadaki elektrik cereyanlarım ko
laylıkla kapan bir organa malik 
olduklarını ve bunun onlan bir 
puıla ibresi gibi ıekettiğini ileri 
sürmektedirler. Hakikatte ise kut· 

lar çok kuvvetli görme hisleri ve 
hafızaları sayesinde. hareket et· 
mektedirler. Tecrüheler yapılmıı 

ve anlatılmışbr ki ıözü gönniyen 
bir kut havada takip edeceği isti
kameti tafırıyor ve gideceği yeri 
bulamıyor. Halbuki kulağı aağır 

ve bumu koku almamıt olsa dahi 
gene yerini buluyor. \ 

Esasen hareket etmeden evvel 
uzun müddet havada uçuılan, 
dönmeleri de kendileri için birer 
nitan bulmak ve o niıanı 1:ıatır1ı
yarak yuvalarını bulmak içindir. 
Yoldaki istikametlerini de gene 
seçtikleri nİf&llları bula bula, on
ları takip ede ede tayin etmekte· 
dirler. .ı 

Kadınlar fçin 

\
7
Üz 

tuvaletii 
Büyük annelerimiz, ıürme, diiS• 

giin gibi tuvalete dudak bükerler· 
di. Bir kadının bunu açıktan açı• 
ğa mür.akaıa etme.ini ayıp ı•· 

yarlardr. Şimdi ise bu itler aÇık· 
tan açığa, hem de lüzumundaJI 
fazla bir açıklıkla anlatılmakta
dır ..• 

Kadına ait süslerde lüzumuıt

dan fazla açık konuımak biraz da 
yakıt ık almıyan bir ittir; çilnkii 
kadının vekar ve füsununu olduk• 
ça eksiltir. Halbuki bunlar ıüzel· 
liğin kendisinden daha üatündü,.. 
ler! r 

Kadın, güzelliğini ırhliate fstİ• 
· nat ettirdiği takdirde aun'iJiktell 
kurtulmuı olur. Böyle kadmı.t" 
«la yapmacık yoktur, gözümüzÜJI 
<i;nüne ideel bir sağlık örneği ko
yular. 

Sağlam bir lia'dm ıllzelH~ 
nuıl itina eder? Bütün tuvalet 111al 
zemıesini sabv ve dikkatle HÇDlek 
ıere.ktir. Pudra ~en mubalı· 
kak pudranın terkibiyle renıiol 
bakılmalıdır. Kullamlacak "ruj,, 
parlak renkte olmalı Ye ton kafal' 
verilmeden önce muhakkak birf.' 
tecrübe için iarar edilmelidir. 

Hele "dudak kalemi,, cıeullets 
dudak l>oyaaı meselesi çok ~ 
mühimdir. Dudaklarm deriai ~ 
hassastır. Kunıma ve çatlama ir 
tidadı büyüktür. ltte bunun lçi1I 
bütün dudak hOyalarmm ..,t•· 
nnda yumupkhk verici ~ 
lar olmalıdır. , 

lkinct dereeeC!e ~neiiill 1 ~f 
...,, J • \ tf I'~:: 

laimJ olan 1f de ji1z bnaıetioıo' 
Yüz derisinin tınaletten eyyel ~ 
manaıiyle temtz< olmuı prttıt· 
Temiz deriye hafif bir kreıD .,,.; 
liut losyon ıllrillUr. 

Pudra gayet hafif Ye -.çJ."" 
liadar aiiriilmelidir. Sonra pyel 
yumutak fırçayla pudralar kat 411 

göz kirpikleri civarından te111isl'° 
nir. 

• Sonbahar ıelince kırlangıçların 
saçak kenarlarında, telgraf telleri 
üzerinde grup halinde toplanarak 
iltitare ettiklerini, telitlı telitlı 
konuftuklarmı; bairııtıklarım ıö· 
rürüz .. Bu görütmeler bir kaç ıün 
dev~ eder. Nihayet bir gün, ek· 
seriyetle akıam üzeri, hep birlikte 
çOk yilk.eklere havalanırlar. Eğer 
rüzıar müaaidse günetin batma11 
ile birlikte esrarı bilinmiyen nriİ!· 
terek bir hinin telkiniyle Cenuba 
doiru hareket ederler. Yolda ıeç 
kalmıt atanlara tesadüf ederlerae 
onları kiimelerine alırlar •• Ve ni
hayet bütün b& kıtı aıcak diyar
larda aeçirdikten aonra ba:har ıe
lince ıene cıvıldayarak memleke· 
timize avdet ederler. Dikkat edi· 
Urae ıörülür ki kırlangıçlar toplu 
aititlderi halde yalnız olarak veya 
çifter çifter avdet ederler. Her 
çift gene eaki yuvasına yerleıir. 

':f eti~en yavrular bunun yanında 
bir yuva kurarlar. 

rar. Yavrularına ayırdıklan kıs· 
mın intaaına daha fazla dikkat ve 
ihtimam ededer. Burayı kajıt, aa· 

man, ot ve paçavralarla ıüılerler. 
YuYanın tamiri iki üç gün, yeni
den in~aaı da bir hafta ıürer. Ça
lıttıldarı müddetçe yuvalarını mü· 
navebe ile beklerler. Niaan niha
yetinde dişi yumurtlar. Bir ay son· 
ra da yavru çıkarır. Yavrul~ır an
ca:k iki aylık olunca uçabilir ve 

Avcılardan biri çiftliği üzerin
den geçen dört leylekten birine 
ateş eder. Vurulan leylek düşer. 

Yarası hafif olduğundan ölmez. 
Tedavi edilir. Fakat sakat kaldığı 
için uçamaz, çiftlikte beslenir. 
Avcı ertesi aene, çif etliğinin üze· ================ 

Çok yuvarlali bir yüzde ebll~· 
cık kemiklerinin U.tüne kadar t\I" 
rülen kırmızılık yUze uzunluk .,r 
rir. Fakat kırmızılık çok yükte)c• 
lere kadar aürülür, gözlerin _.ra
zarasını sertleıtirir. ~ 

ince uzun bir yüzde kinııısd' 
daha ap.ğılars sürülmeli ve d.h' 

\~ Kır!an31çlar kıtı Afrii' anın 
muhtelif yerlerinde bilhassa Sene
gal' da, Tarabulusta, Misırda geçi

rirler. Yolda yüksek ağaç zirvele. 
rinde, veya ko"f'Uklarında, ekıeri· 
yetle ceceleri, dinlene dinlene ge
lirler. Ahvali havaiyeye göre de 

kendi kendilerini besliyebilirler. 
Esasen o vakit te ıhareket zamanı 
gelmiştir. Görülüyor ki leylekler 
memleketimize yavrulamak için 
gelir ve yavrularını büyütünce gi· 
derler. ı 

Burada leyleklerin pek garip 
bir adetlerinden bahsedelim: Ley-

rinden geçen bir leylek ıürüıün· 
den üç leyleğin ayrıldığmı ve çift· 
likte beılenen sakat arkadaı ları· 
nın batı üstünde uzun müddet u· 
çarak onu çağırdıldarıru, biçare 
malul leyleğin de kn~adlarını le· 
halükle çarparak onlara kavuı· 
mak için çabaladığını hayretler 
içinde giSnnüttür. 

itte ley1eklerin ne kuvYetli bir 
hafızaya malik olduklarını ve bi· 
ribirler~e de ne deı~e muavenet 
ihi11iyle bailı olduklannı ıösteren 
ıüzel bir miaal.. 

Şimdi burada tetkiıke değer i· 
kinci mühim bir meıe1e vardır. 

Muhacir lnıı lar mevıim deği§ince hicret etmeğ e ba§larlar 

· genit bir surette yapılmalıdır·~ 
cak gerek yuvarlak, ıerekle ur
yüzlerde rujun köte tqkil ~ 
metine dikkat edilmelidir. RuJ ftl' 
bii renkte olduğu gibi aittikçe 11;~ 
lan ve deriyle bir)e§liği yerd• ,41-
gözükmiyen dalıalar batiad• 
rülmelidir. 'lfJ' 

·.wms:.-mmaaırım .. ıan1111111111 ... mı11 I 

Dudaklar, hOya ıürillmede11 dl 
ce hafifçe 11lablmab, Wo..,- ,.ı
boyanm her yana bir tevir• ,.. ,tar' 
muı için dudaklar biribirill~~ 
tüttüriilqıelidir. Bu yapıld~ 
ıonra apm ortaıma i~ ~ 
yere az fazlaca boya ili•• ~ 
ve alzm köıelerine kadar ,-
y&Yaf yaymalıdır. ~ 

Doktor 

Ali ismail 
HaydatPOfa hıutane.i bevli7• 

miiteltıuan 

Urologue - Opaateıa 

1 Babıili caddesi Meserret o 

~ li 88 numarada her ıün öileden 
~: sonra saat ikiden aeki7.e kadar • .. 
ı-===s~mum••111a111111:w11111--1m111ıı:ı11111111111111111m 

Kirpik ıürme1i, kat 1610 b .,ıt 
miyetle tahsm zevkine 1-~ 
tuvalettir. Bu ınıler ,UO ....-Mt
siyade ıeceleri daha ııüzel ,..-

niirler. · .. -'' 
En ıon Ye en mühim uıud "' 

de, her ıece yataia ıi~d.SS ti" 
vel yüzdeki bütün makfaj / 
valetlerin adamakıllı teın~le ~ 
ıidir. Bayle yapılmnua yn,U.S 
risi çabuk bozulur. 10~ D01' 

d~ 
if 
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Dünkü atıetiznı müsabaka
ları çok heyecanlı oldu 

GOLLE ATMA: 
t~hul atletizm bayramı dün 
f~ ltr.ı ıatadında tam bir muvaf -
~ti~ yapıJmıtbr. iki bin kiti 
'-' bır kalabalık önünde yapı
~ hu 

0

llliiaabakalara bildirdiği· 
~ibı Balkan tampiyonu üç Yu· 
ö.ı lıtlet le itlirak etmitlir. 'de hakemler oduğu bade al· 

~lanı aaat 15,10 da aahaya 
le.ad· · Ayakta i.tiklil martı din 
,•. Bundan aonra i~ç Yunanlı 
ltL.ı ~lka takdim edikli. Ve mü
. ~..._ bqlandı. 

'i·· 100 METRE: 
~ nıetreye Ankaralı Hakkı ve 
~ , Yunanlı Manti.ku, lıtan· 
4U d&ıı Raif, ve lzmitten Ruhi ıir· 
"· İle l',banca patladı. Ve ilk hamle- Dünlıii müabakalcuda iki Ankaralı lıOfUcu Sııa dı geçiyorlar 

ıı )&il yana kotan Mantikula Ra· 
"~L- arkada kordeliya doiru kotuyor· 1 - 5 dir. 
,. ll&daılanndan ayrıldılar. Her 
...._ ı ~Yecandan heyecana dütü· lar. Dün ancak üçüncü gelebilen 
":' bır mücadele batladı. Hiç kim- Birden, naııl olduğu anlatılma- Remziye çok acıdım. Dünkü kotu 
, ~fes alamıyordu. dı. Sanki Besimin ayaklarında Remzinin yeniler tarafından kat'i 

.. ,'-- 1 b" k" d 800 ıurette g-ilmeıinin ilkidir denile· L_' qt biT bakıfta kotunun fev- esrarı ır ma ıne var ı. met· -~ 
~de bir netice vemıiyeceği bel- reyi 400 metre ıiiratile bitirmekte bilir. Remzi bundan ıonra bu me-
..__ olıayordu. Semihin süratine alı- olan kendisinin iki boyunda Yu- aafede mütemadiyen düfllleğe 
""" a 1 1 k mahkumdur. 1 zler, göğüı göğüse hedefe nan ıya yüz metre sürati e ya • 

1 t V d ·· .. "b" Remziyi hep biliriz. Betiktaım 
~ · .. yaklatan Mantikula Rai- &f ı. e yanm an ruzıar gı ı ge-
''ll •uratini kifi bulmuyordu. çerek bet ıenelik Balkan f&Dlpiyo- kıymetli mukavemetçisi Mehme· 

h be t kt din yelittirdiği en kıymetli genç-

~İtekim Mant!ı.- - bı'r go·· Jı.u"ı far· nunu t me re ta ı. ~ a tir. 23 yatını geçkin olduğunu da 
ı, kazandıg" 1 müaabakayı ancak Yunanlı bu meıafeyi 2,0, 4 - 5 h 'ı ta min etmiyorum. 23 yaf bir at-
~~ 10 da kotabildi. Her ne de Beıim iıe 1,59 da kotmuıtu. Ve I~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
\ l'antrenmanaız olduiunu Ki- Yunanlıyı ıeçen Besim değil, Be- Yazması benden ~ 
11.· etse bile eğer Semih kopaydı simin hili. Balkanlarda kınlmıyan - - ............ 
~ikan kolaylıkla geçebilirdi. o~ •e.~elik rekoru idi. Y okıa bu- H ava 
~ icotuda Hilmiyi de görmek iı· ıunku 35 yatına yaklqmıt olan 
~Her nedenae o da ıirmedi. I bu fedak.ar koıucu diln Yun~nlıyı k u pas 1 
\; lüğü Ankaralı kotucular- ıeçem~~1: ~en geçeme .. ~dı •. Ve Bütün yurt sevenler, Büyük Şef 
'liakkı Raifle Mantikuın on ıeçecegı ıddıaıında da degıldı. ismet lnönU'nün işaretinden sonra, 

e arkasında kalarak kazandı. Bununla beraber bu çok kıymet· Han Kurumuna ellerinden geldiği 
800 METRE: li ve hali yeri doldurulamıyan bü- kadar yardıma koşarlarken, yurdun 

~iin h ti• k h yük atlet dün 2,4 gibi çok güzel müdafaasını temin eden bu işten ge-
en arare ı OfUIU er· b. d . n· k 1 k · t l tanb l "1.... - töz·· b l"k Balk ır erece yaptı. Ve batta Zıya ol- ama ıs emeyen s u spor· 

l~ u eş sene• an k .. b"'t" d'" k I cuları da Vefa klübünün teşebbüsü 
~~İJonu Yorgakopulosta. Yarıt ~a .uzere u u~ ıger oıucu ~rı ile 8 klüp arasında bir maç yapmağa 
~ı. z· b" h 1 d ·· yırmı metre gerıde bıraktı. Zıya ve bunun bütün Hasılltını Hava Ku
~~ A_::_~ ndır amy e ake en °

1
ne Beaim tarafından geçildikten ıon· ~I a org opu os, b" . rumuna vererek; üstlerine düşen va· 

.... __ da d Be . z· k ra yantm ıtmeaıne 50 metre ka- zif enin bir kısmını başarmağa karar 
-aa a sım. ıya en- I . 

) çok kı y ani . a yarıtı terkettı.. verdiler .. 
' 11 yor. un ı tampı· ANIALI Birinci kümenin bütün klüpleri· S •e Besim rahat kotuyorlar. 1 lO M : nin seve seve iştirak edecekleri bu 
'11~~ ~e ıayrette. iki tur bu te· Bu yarıt her nedense tahmin e- müsabakalar, yakında başlayacak. 
\ bıttı. Ziya 600 metreye ka· dildiği derecede zevkli olmadı. Fakat bundan evvel şu noktayı da 
~'il chıü muhafaza etti. Balkan tam piyonu ve dünya albn- düşünmek hiç fena olmaz sanırım ... 
\~t.600 den sonra it deiifti. cııı Mantikas, kendiıine niıbetle Hava Kupası maçlarının, amacı 
~L d'" ··k b" d 1 6 (gayesi) şüp'he yok ki Hava Kuru-

QIJ'e hem Yunanlı, hem de utu ır erece i e 1 ıaniyede 
ı..._~ jf b muna en fazla bir şekilde yardım et-
ırı.~ İ1lit için açıldılar. fuleler, irinci, Sedat ikinci ve Melih ü- mektir. 
~lro kovalıyordu. Yunanlı Zi- çüncü oldular. Sedat birkaç daki· Vaziyet böyle olduktan sonra 8 
\ ~l.~Jlıkla ge;ti. Ziya da aon ka evvel yiikaek atlamaya itlirak klüp arasında yapılacak bu turnuvaya, 
~ -.ıaına, fakat nafile. Biraz etmif, ve yorulmut olduğu halde bugün federe ol mı yan, fakat maçla
"-.. li!llaektar Beıim de kendiıini çok güzel kottu. Yunanlı kendiıi- rından birinci sınıf lik ma~lanndan 

. ~it:di Yunanlı önde, Be~İm ni ancak yedi ıekiz metre kadar çok daha fazla hasılat toplayan bir 
b ld S d kaç klübü daha almak lhımdır ki, 

geçe i i. e at 110 manialıya bu turnuvada en iyi bir hasılat dere-
muntazam bir surette çalıtıraa Ey- cesf temin etmek mümkün olsun .. 
lüldeki Balkan §&JDPiyonaamda Federasyondan bu f evkallde va· 
muhakkak bir derece alabilir. ziyet için federe ve gayrifederelerin 

3000 METRE: çarpışmasına izin almak, olmıyacak 

itte çok zevkle ıeyredilen bir bir iş değildir. 
kotu. Mehmet çekildikten, ve Rem Bu takdirde, hava kupası maçlan-

na, 7 birinci küme klübü ve Güneşle 
zi de düttükten aonra bu kotuda beraber, Pera, T. Y. Y. Kurtuluş, Ar· 
derecelerimizin düteceğini zanne- navutköy de iştirak edecektir .. 
diyorduk. Halbuki dün bu ..hada Hele, mükemmel ve kuvvetli bir 
çok müstait iki eleman gördük. takımı olan Harbiyenin de turnuvaya 
Bunlardan birinciıi Rıza Mabut, girmesi imkinı hazırlanırsa, o zaman 
ikincisi de İzmitli Galiptir. 12 takım arasında yapılacak hava 

turnuvası, (8) klüp taraftarlanndan 
Çok müetait ve ıenç olan Rıza başka, bittin askerleri, ve stadlara 

Mabut, kotunun batlanaıcmda en fazla hasıllt bırakan ekalliyetlere 
' en ıeride oldufu halde öndekileri mensup spor seyircilerini bir araya 

birer birer ıeçmiı, nihayet en an- toplayacaktır ki, işte hava kupası, o 
de kotan Remziyi de otuz metre zaman tam amacına (gayesine) ere-

• 1 
geçerek birinci olmu .. ur. ikinci o- cek, ve çok yüksek bir huılAt temini 

~ .,.. ile, Hava Kurumuna en iyi bir yar-
'- ıyona Y or•alıopalo l lan İzmitli Galip de Remziyi on dım 7aprlacaktır. 

1 eoltarl4W • .,...... l metN ıepniftlr. Derecede 9,50, lzut Malaitlln AP AK 

Jet için kemal yatıdır. Halbuki 
Remzi bu yaıta artık ihtiyarlamıt, 
yıpranmıt hi11ini veriyor. Buna da 
.ebep ııdaıızlık ve bakımıızlıktır. 
Şunu kabul etmek ve bilmek la

zımdır ki ıpor, atletizm ancak bol 
ve iyi gıda almak, ve bu bol gıda· 
nın verdiği fazla kalori ve enerjiyi 
aarfetmek ıartile faydalıdır. Eğer 
bir atlet bol ve mugaddi yemek
ler yemez, muntazam uyumazsa , 
ne kadar müstait oluraa olıun mu· 
vaffak olmamağa mahkUmdur. 
lnıan verem olur ve ölür gider. 

Remzinin huıuıi hayatını bilmi
yorum. Yalnız üst bqından anla· 
dığıma, ve duyduklarıma göre ken 
diıi çok az ücretle bir müessesede 
itçi imif. Aldığı ücret değil spor 
yapan bir atletin midesini et gibi, 
tatlı gibi kalori yapan gıdalarla 

doyurıun, hatta kendisini bazan 
bir simitle iktifaya mecbur ediyor-
mut. 

Spora hayatında bile daha faz· 
la bir aıkla bağlanmıt olan bu çok 
müstait genç himaye edilmelidir. 
Remzi eğer yalnız üç ay iyi gıda 
alır, muntazam çalıtır ve yaf&l'aa 
bütün mukavemet rekorlarını kı
rabilecek kabiliyettedir. 

1500 METRE: 
Bu yarıt da çok heyecanlı oldu. 

Balkan fampiyonu Y orgakopuloa 
birinci, Recep ikinci, Ve T eohari· 
dis üçüncü oldu. Rekor 4,19,8-10 
dur. Yunanlı atlet ikinciyi 40 met. 
re kadar attı. 

400 METRE: 
Evveli müaabaka harici olarak, 

Suat, Salahaddin, Emin ve Cemal 
koftular. Ne\icede 56, 2-5 le An 
karalı Salahaddin birinci, gene 
Ankaralı Emin ikinci, ve Suat Ü· 

çüncü oldu. 
Asıl mühim yarıta da Mantikas, 

Ziya, Tulini ve Münci Cevat itti· 
rak etti. Yarıt battan sona kadar 
heyecan içinde geçti. Neticede 
Mantiku 51, 9 - 10 gibi çok ıü· 
zel bir derece ile birinci, Münci 
Cevat ikinci, Tulini üçüncü ve Zi
ya dördüncü oldu. 
Bu suretle evvelki yazımızda mu· 

vaffakıyetini umduğumuz Mün
ci Cevat hakikaten muvaffak ol • 
du. 

200 METRE: 

Buna Yunanlılar girmediler. Ra 
if, Mufahham, Naci Kazım yarıflı. 
Neticede 24, 1 - 1 O la Raif birinci, 
Mufahham ikinci ve Naci üçüncü 
olclu. 

Veysi, Yunanlı Sillaı, ve Alet 
lbrahim attılar. Veysi 13,44 gibi 
çok güzel bir netice ile birınci, 
Silliı ikinci ve Alet İbrahim üçün
cü oldu. 

DiSK ATMA: 
Balkan ıampiyonu Sillia, ıeyta· 

ni bir dönüt ve savuruıla diski 
47,44 metreye kadar ıavurdu. Vey
ıi de çok güzel bir atıf yaptı. Ve 
diski 41,05 metreye kadar aıı.ttı. 

Naili üçüncü oldu . 
CiRiT ATMA 

Karakat 56,36 atarak birinci, 
Mahmut Nedim ikinci, F ridun Ü• 

çüncü oldular. 
UZUN ATLAMA 

lzmirli Hüıeyin 6,56 ile birinci, 
Tevfik, 6,41 ile ikinci ve Ankaralı 
Semih LGtfi üçüncü oldu. 

T evfiğin ıon hamlede 6, 70 e ya· 
kın atlamııtı. Fakat hakemler tah· 
taya gayri nizami butığmı iddia 
ederek bunu aaymaddar. Halbuki 
ben iyice dikkat etmittim. Kat'iy
yen bir favul falan yoktu. 

OÇ ADIM 
Pulyoa 13,11 atlıyarak birinci 

oldu. Zeki ikinci, v huta olan S•
lim de ancak üçüncü olabildi. 

YOKSEK AnAMA 
Haydar, Cihat, Sedat ve Pulyoa 

1,75 i attılar. 1,80 de hepıi çıtayı 

dütürdü. Vakit kalmadığmdan de
vam edilmedi. Puar sijai .. 111.Ü· 
aabakaya devam edilecek. Ayni za 
manda sırıkla yüksek atlama mü
ıabakası da yapılacaktır. 

Derecelerden de anlqıldıiı ıibi 
dünkü müaabakalar çok muvaffa· 
kıyetli olmuıtur. Memnun oldu
ğumuz noktalardan biri de Ana· 
dolulu gençlerin muvaffakıyetle
ridir. Bunlann bir kıımı kotuda 
önündekileri virajlarda geçmek gi 
bi teknik hatalar yapmıtlaraa da 
kabiliyetlerini pek iyi isbat etmit· 
lerdir • 

Bunlar di~atli bir tekilde çalıt
tırılacak, ve yaptıkları hatalar dü· 
zeltilecek oluraa ıimdikinden pe1' 
fazla muvaffak olacakları tüphe
ıizdir. 

Dünkü neticelere göre Eylüld-;. 
yapılacak Balkan atletizm müsa· 
ba:kalarında ne gibi bir derece ala
bileceğiırai batka bir yazımda a
rattrracafım. 

Müaabakaları büyük bir ıürat 
ve intizamla idare edne idare ve 
tertip komitesi tebrike layıktır. 

ATLET 

Dünkü mü.abakaları heyecanla 
talıip eden H)'İrciicn 
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lannda geçen Clfk oe kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

• No: 16 Yazan: Rıza Şekib 

- Ondan önce yapılacak işimiz 
var; bu genç kız parçalanacak 

- Evet ıeni çağırdım. Kataya 
benim öldürüleceğimi haber ver
melisin? Ayni zamanda Kifoya 
da haber ver ... Bana verdiği işi 

yapmıya hazırım .. Ölmek istemi-
yonım. 

Fima iyi kalpli bir adamd ... Ma
ranın bu ıisteğini yerine getirmelc 
ona son zamanında bir iyilik yap· 
mak olacaktı. 

- Peki, dedi. Şimdi gider ikisi
ne haber veririm. 

Fima ayrılıp gittikten sonra 
Mara sakinletti ve daha çok ümit~ 
li göründü. 

O bu ümitle geniş bir nefes al
dığı sırada kulübenin kapısı gr. 
cırtılarla açıldı ve içeriye kapıda. 
bekliyen trambat ve kalkanlı nö
lJetçilerden ikisi girdi. 

- Mutkanut! 
- Muketu •• 

· Mara seli.mla mukallele ettiği 
zaman bu nöbetçilerin içeriye 
niçin girdiklerini anlamıştı. Ken
disini götüreceklerinde kuıkus11 

yoktu. itte dütündüğü de olmuş-
tu. Nöbetçilerden biri : 

- Seni götüreceğiz, demiıti. 
Mara ses çıkarmadı. Zaten baş. 

ka ne yapabilirdi. Başını önüne 
eğerek iki nöbetçinin araamda 
d19anya çtktı. Demin ıördüiü ka
labalıktan kimse kalmamış hepsi 
de gitmişlerdi. Şüphesiz gidecek· 
lerdi. Şimdi, nerdeyse körjn mey 
danlığmda bir genç kız parçalı-.
nacaktı. Burada durulur muydu. 
Elbette meydanlığa gidecek ve bu 
parçalanacak genç kızı seyred"
ceklerdi. 

çekildi. Doğru sihirbaz Kifoya git
ti. 

Artık meydana gelmi.flerdi. Bü
tün köy halkı hemen iıemen bura
ya toplanmf! d~nilebilir<li. Oğultu, 
gürültü kimin kime ne söylediğini 
anlatmıyacak bir dereceye varmı!· 
tı. 

Mızraklı nöbetçiler Marayı ora
da, kalabah~-tan biraz uzakta kral
lık ıandalyeıinde oturan Medkyo
ya y:aklaftırdılar. 

Med'kyo hi.la ayni sinleri için
de kurulmuı duruyordu. Genç lu
za daha bir .teY aöylemiye vakit 
bul•mamııtı ki çepçevre etrafı ıa
ran kalabalık birdenbire karışmış 
ve herkesin bakışları o tarafa dön
müttü. Ne oluyordu. Uzak köyler
den genç kızın parçalanmasını sey 
riçin yeniden gelenler mi vardı? 

Toplu bir halde bulunan kala· 
balık yol açıyorlardı. Açılan yol
dan meydanlığa arkumda mızrak 
lı aıkerleriyle Niyam Niyamhlara 
bağlı Maya kabilesinin reisi Naçi 
yürüdü. Yanında oğlunu Karşa 
ormanın.da aslanlann parçaladığı 
ilttiyar Maşi de vardı. 
Hapetlu kral Medkyo böyle bir

denbire, hiç beklemediği esnada 
Maya kabilesi reisinin karııama 

çıktığını görünce durakladı. El-

bette önemli bir sebep olacaktı ki 
o kadar yolu durmadan yürüyerek 
buraya kadar gelmişlerdi. 

Bundan baıka Medkyo, Bimo 
Naçiyi bir çok kahramanlıkların-

dan dolayı beğenİ'r ve kendisine 
inan gösterirdi. 

Aaetti. Eöyle pek az rastlanan Kral yerinden kalkar gibi oyna-
valailarus.u yakın köyler bile he· yarak ' ••l d. ı · · d . ve p- ı ış ermı mey ana 
men haber alır ve akın akın ge. ıçrkararak mmldandı: 
lirlerdi. Kral parçalama iıinden - Bimo Naçi Moyite... Medya 
ıonra parçalananın etlerini yakın · 
k 1 1 d 

hedya Noyi .. 
öy ü ere ağıtır ve; sihirbaza baş· 

ka hiç bir genç kız veya kadının Dedi 
böyle kötü bir duruma C:lönmemeai Bu: ''Merhaba Na;i reis. Ha-
İ$İn dualar okubır, i.yin yapbrır· kikatli dost buraya gel. .. ,, demek-
~ ti. ur. 

Mara meydana yaklaıtıkça a- Naçi mukabele etti: 
Clmilarmı 1ltamaz obınqtu. Yürü· - Moyite .. 

30Kitab 
veriyoruz I 
Aşağıda 30 rakamının 

yanlarındaki noktaları 
biribirine öyle bir çizgi 
ile b~ğlamalısmız ki be -
lirecek şekil bir insan 
başı olsun. 

!>. ~o ' ... 
. .. 
it 
• 

• 
,,, 

• ı.tı .'l.ı 
ı~ 
• 

ı.t.• 

• ı. 

Düa ve Yann Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it· 
te böyle yeti9kin bir iman 
kafasına sahip olur. 

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

Yuk:ırıdaid rakamlar arasını bir 
çizgi ile biriblrlerine bağhyarak 

f ediğimiz yetişkin insan kafası· 
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte lSTAN • 
BUL ANKARA CADDESi, VA· 
KIT Y:i.RDU adresine yollar -
larsa, geleıt cloğriı haller arasın
da çekilecek KUR' Ada kazanan: 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 
· ·~aplık bir takımı, üçüncüye külli
yatın 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haıiran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin

de herkes bulunabilir. 

Parasız 
Musiki dersleri 

Adres: Belediye Binhirdirek l§Ik 
sokak numara <35) 

Kuruma üye olmak 1arttır. 

yemiyftl'. Nerdeyse heyecanaan 
bkanKa'ktı .. itte ölüm kenclisini 

1~, yüz elli metre ötede bekli.! 
'yordu. 

Mara, INtiin güçlüğe nğmen 

kentinini ölüme hazırlmnaya çalı
!IYordu. Me,dana yaklaşınca gü-

- Ne var? Önemli diyece.ğin 
olmaaa buraya kadar gelmezsin .• 
Nen var ve Y.anındaki kim?.. 1 

Y anımclaki !köyümün en ihtiyarı 
Mafidir. Sana diyeceğimiz bildi
ğin gibi önemli. İhtiyarın oğlunu 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - OpeTatör 

Bevliye MütehasS1•1 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

11cuunda. Her gün öğleden sonra 
2 - den 8 • e kadar.. Tel: 41235 ,,. 

riihü fazlalqıyoidu. Fakat bütün 
G. ~an, yübek komıtuı
ll&rdaa hir §er. anlamuma imkan 
~Çünkü °<lildeyemiyonlu. Bü
lin 1-nlar kulak1arma bir oiultu 
L'alinde prpıyordu. 
Maıa bir ara, kalaiı dibinde bir 
~ ititti. Batım yavatÇ& ~virdiği 
...,,.. ~ yan.awia olduğunu 
sönlü. ~-- Maraya 
pklqmuma mini olmak iaiyor-
~· Kata bunchm yılmıyor, bila
ıkia yaklllfılDıya ·apjGl'-

Mara, itin çokfsıı,.. ayni za-
manda Katanm m amnklamna
"111111. nracağım anlayınca -,übek 
..ıe haykır&: 

- Umklq Kata •. Bana ,..nlı-
- me.k ICifoyu bulmaW. olur. 
Kendisine haber ver. Beni gelip 
söraUn Sen uzaıklq 

Karıa omıanmda ulanlı adamın 
aslanı puçaladı. Sana bu büyük 
dÜflDana kavga açmak için izin ve 
senden kuvvet istemiye geldik. 
Kral Bimo Naçinin isteğini yerine 
getimıek için diitünmek icap etti
.jini biliyordu. Bu sebepten hemen 
Cararmı veremedi: 

- Bumı, dedi, dütünürüz. Şim
di daha evvel yapılacak bir iş var. 

·Bunu söyledikten soma hala iki 
nöbetçinin arasında boynu bükük 
duran genç kızı itaret ederek: 

- · Bu 'kız, 'kabilenin kendisine 
o1üm cezasını verdirecek bir kaba

hat yaptı. Parçalanacaktır. Senin 
benden istediğini ancak bu iti yap
tıktan ıonra -dÜ!Üllüriiz. 

Biıno Naçi kralm bu cevabı kar· 
ıumda boynunu büktü. Bu "naad 
istenteniz 8yle yapm,, deme'kti. 

ZA Yl - Deniz Ticaret Müdür
lüğünden 996 1U1maralı reis teha-

;detnamemi zayettim. Yen.isini ala
cağımdan eski•inin hükmü yoktur. 

Mehmet Ali . 
'(243) 

her §ey hazırlanmqtı. Dört iri yan 
aaam, ellerinde keskin btçaklarla 
vaziyet almı§ duruyorlardı. Kızın 
aon nefeaini vermesi onları hare-

kete geçirecek ufak bir itarete 
bağlıydı. 'Fakat bwıun verilmit ol-
ması için de 'Kifonun veya onun 
göndereceji bir adamın gelerek 
cevveli. sihibazhklar yapmuı, ruhu 
nu kötülüklerden te~zlemesi li-
zmıdı. 

(Devamı var) 

Diyojen'in garip 
halleri 

Diyojen yer yüzünün en garipj kecide idi. Fakat onun evint gS; 
adamlarındandır. Ondan ıonra 
belki Diyojen kadar şöhret yapa
mıyan bin bir Diyojenler gelip 
ıeçmittir. 

Bugün bile İstanbul sokakla • 
nnda Diyojenvari yapyan bir 
çok simalar vardır. Yalnız, bu 

renler: 
- Diyojenin fıçısı,, CenadeııiO 

yatbğı yerin yanında bir sarard'· 
Diyorlar. 

0 O, bu üstü çalı çırpı ile örtid 

anlatacajımız ve kendisine "1k1!1- ' 
ci Diyojen,, denen adam, belki 
yer yüzünde bir eıine daha raıt -
lanmıyacak kadar inıana inanç 
veremiyecek tekildedir • 
Adı Abdullah Cenade olan 

ikinci Diyojen, timdi ölmüttür. 
Otüz bet kırk yıl önce ölen Ah
dullahın fÖ]ıretini anlatmadan ön 
ce, bu adamm bir etine rastlan- . -~ 
mıyacak garipliklerinden bir ka- ~· 
çını buracıkta yazalım: · ~ı'&llUl'll 

Abdullah, vücudünda bir kı - : 1 
rıklık duyunca yanın veya bir i,,-..w~ . .11t 

kilo gazyağım ağzım şapırdata - ~ 
1 

rak içer, ondan sonra rahat eder
di. isterseniz bu cumleyi bir daha 
tekrar edeyim, Abdullah bizim 
li.mbalarda yaktığımız gazyağı -
nı içerdi. 

laıtmaya tutulduğu vakit paslı 
bir çivi ile kolunu, bacağını ka
natır, yahut kör bir bıçakla de • 
risini ıoyar, kanayan yeri kızgın 
demir He dağlardı. Dit leri sız -
larsa, bir değnek ile di§ ~tlerini 
kanatır dururdu. 

Fakat seksen yaımda tek çü -
rük diıi yoktu. 

ikinci Diyojen 
evinde ancak kar yağdığı 'f~ 
yatardı. Diğer vakitler, kat ~ 
elbiselerini burada saklardı. 

Yağmurlu, çamurlu günler~ 
çıkta yatar, ve uyurdu. Yapr
bazan onu yarısına kadar r;.P' 
ra gömer, fakat uyanc:lınJıl'ı' ' 
dı. _.! .. 

Midesinde i,tallsızlık hi11etO.· 
vakit, hemen kasaba kCJf"; 
kara ciğerin üstündeki öt kef',lsl 
)erinden bir kaçmı alıp Jçi!P~ 
zehirli ıu ile beraber çiiö" 

Uskumru, izmarit gibi liabklar 
çiy çiy Abdullahm midesine iner
di. Mekteplerde veya umumi yer- den yutarmıf. 
lerde çöplüklere atılan ekmek kı- N. ~ 
rmblan onun yegane temiz ye • _U_l_u_s_l_a_r_a_r_a_s_ı. tenlfJ 
meği idi. 

Tütünü, yerden topladığı iz -
maritleri, kağıtları ile pipoya dol
durarak içerdi. 

Abdullah sadaka almazdı. Bir 
iş mukabilinde para verilirse, iti 
yaptıktan sonra kartılığını alır -

dr. Bu kadar pislik İçinde yaııyan 
ikinci Diyojen, hem pir, hem de 
musiki bilir bir adamdı. K&§ka -
valını gece gündüz öttürür, güf
teler yapar, bestelerle kendini eğ
lendirirdi. Onu, kendi prktlannı 
okurken zıplayıp oynadığım gô -
renler çoktu. 

Kendisini tanıyanlar, Diyo -
sorar ve bir daha o adı unutmaz
dı. Abdullahın istemediği bir ıey 
resim aldırmaktı. 

Kendisini tanıyanlar, Diyu -
jenden garip olan bu adamın res
mini her ne pahasına olursa ol -
sun almak istemiıler ve bir o
yunla buna muvaffak olmu,lar • 
dı. Ona bir gün: 

- Abdullah cenaze var gelir 
m~sin?. Demiıler, o da kabul et
miş. Beyoğlunda o vakit . camlı 
salon denen yerde Abdullah ce
naze var niyeti ile .dua ederken, 
gizlice resmi almabilmitti. 

Abdullahtn kıyafeti, yaptığı 

işlere benzer derecede garipti. 
Kundura veya çizmesinin üzeri
ne teneke parçalan takar, boya 
kutularının kapaklarını sıralar -
dı. Günae üç, dört defa kıyaf~t 

deği'6niiii çok kere vakiydi. 
Her defaamCla viicudünü aüali -
yen teneke parçaları da değifir

di. Yalnız tenekeden yapılmıı 
uydurma banıtluk ile teneke hal'l-

maçtan , 
Paris, 1, (A.A.) -Teni•-" 

rımn aonuçlan ıunlardır: ,_Is 
"Erkekler arasında çeyre1' fi _-ı. 
Alman Von Kanım, AVU5~ 
Mac Grath'ı 6/2, 6(4, 3/6, f 
yenmiştir. 

Avusturyalı Kranford F~ 
Bemardı 6/3, 6/1, 6/ 1 yenrııitf'' 

İngiliz Austin, Çekoslovak~ 
zeali 1/6, 10/ 8, 2/ 6, 6/4, 6. • ı 
mittir. _ _ ... 4' 

İngiliz Perroj, Fransız BoıJ'IP"'" 
6/ 1, 6/ 0, 6/ 4 ile yenmiıtir. ~ 

Kadınlar arasında çeyrek fi JjtJ' 
"Amerikalı Mis Jakobs, flol 1'1' 

dalı Miı Couquerque'ı 6/0,~ 
Danimarkalı Mis Perling, f ~ 
Mile lribarne'i 6/ 2, 6/2, f 4' 
madam Mathieu, İsveçli ııı• 
Payotu 7 / 5, 6/ 4 yenmiştir.:,_.-./ 

Beykozun bir 
dUzeltmest ~ 

Evvelsi günkü spor -~k. , 
aldığııaız, bir mektuba ~ f1' 
zetemizde Boğaziçi klübiindd tiil!_ 
setmiş ve bu klüp üyelerindell 7 
nin yolladığı neticeelri ,_....,.,, 

Bu neticelerde bir YP.1-!!.. 1' 
ğu Beykoz klttbü ba-ş Q.pıaaa- , 
ğıya koyduğ1111U1Z ınektubUJlblJ 
lachk. Vuiyeti düzeltiriz. 

Beykoz Spor Klübüntle#: ~ ~ 
26 - Mayıs - Çal'Ş&lllı. 'Z 

1216 sayılı nüsharuzm spot ~ 
sıncla -Boğaziçi klübiiniill ~ 
kiyetlerhıden- baJuıederkell 

zu 2.-oO Yeadiiİ Gkımm~ ....... ~ 
Klübtimüzde iıayret ·1!~' 

yanlı§ Jaaberin tabkik ~ 11"" 
aldıfı tahmha edilirkeıı t/#1' ~ 
maçtan haberimiz olma- ~ 
rir tekzibini rica eder ~ 
sunarız. 

çerini yanından hiç eksik etmez· Unuuni Kt1JJtalt 
eli. AbauHah Cenadenin m SiT - _____ 1f:nn 'l'ıH!NU& 
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SEV AHAT NOTLARI Kaplan Adanı la 
Komşumuz lranda bir 
yolculuğun intibaları Amerikadaki qamqam kabile/e,-i 

dar yükseldikten ıonr-, Ömer beyaz adamları nasıl avlarlar ? Bugün Nevyorktan kalkan biri 
>'elcu, iki haftada Tahrana :va~a
bilınekteair. Iranın devlet merke
zi Tahrana, Kudüsten dört .aünde 
'9e Loadra ile Pari.ten T oros eks, 
J>reaiJe sekiz günde varılmakta -
clır. 

Hayyama en tatlı ilhamlan vere- V h .1 I .• 1 d . • • • d. kt 1 cek kadar güzel bağlık ve bahçe- a şı er, av arını o urup ye 1 en sonra yer ere 
!~~ ;::::~:e;~i;;;·!~ava:ı:~ kaplan izleri yaparak takipçileri aldatırlarmış 

Eier yolcu uçmak .:iıt.erae, çok 
clatıa çabUk gidebilir. Nitekim 
Be.idatla Tahran araımda ~ü -
keınınel bir tayyare aerviıi var -
dır. 
Yolculuğun bu kadar kolaylaş· 

.._ına raimen, dünyanın en gü
le! ülkelerinden biri olan Irana 
Iİdip ıelenler pek azdır. 

Otomobille geçeceiiniz tozlu 
Yol Makedonyalı lıkenderin çe 
lrindiii yoldur. Bihittun kayalMx
llın hemen altmdan geç.ersiniz. 
Bu kayaların üstüne büyük Dara 
-.va, ıve fütuhahnı birer b; rer 

tepeleri karla örtülü muazzAm 
dağlar, 'ile tirin manzaralar t~kil 
eder. 

Hemen yirmi kilometrede bir, 
bir köy ve bunun da ortasında 
köy hayatının ıoyaal merke-ıi o-

lan 'bir çayhane vardır. Burada 
yorgun <Ve susamıt 'YOicular bir 
bardak sıcak çay, yahut karda 

soğutulmut §erbet içerler. Yam -
nızda komanyanız yok ve karnı· 

nız aç ise, çayhanelerde kend~ni-

ze sok lezzetli yemekler de hazır
latabilirsiniz. 

Daha pişerken insanı yutkun · 
duran güzel kokulu koyun keb;ı. 

hzdl1'an.k franın ~lik ıve hat· bı, iıkarada kızartılmq bütün bir 
lftetinaen ayine (abide) bırak .. tavuk ve bol bol yoğurt ziyafeti 
ltıak iıtemİJlİr. Buralardan ge- ıeana can katar do(ruıu... lranm 
Çen Yunan, Moiol ve Arap dt\l- hemen her yerjnde en tatlı kav.un, 
laları ülkeBe hep izlerini bıDk • ıeftali, annut, bulabilirsiniz. 
llltflır. Bundan bir kaç ~ıl ev:vel lr3n 

18 inci yüz yılda açılan deniz 
)'olundan önce lran, doğu ve ba
tı arasındaki muvasalanın me'l''ke-

~i idi. Hinaistan , Çin ve Semer· 
kandin mallarını yakın şarka, ve 

A\'rupaya götüren kervanlar J. 
tandan ge~rdi. 
~ura da ,bumda kar4ıla~•cail · 

nız yıkık kerv.amaraylar, ITan 
YC>lunun bir vakitler ne kadar ~§· 
lek olduğunu size hatırlatacak • 
lır. 

~imcli iıe Jran kendine baıka 
l,ir zen_,,ginlik yolu bulmuıtur. 1 -
:ra.n -petrolları bııaf&Ulluza &ok sai 
~ bir i.tikb&t hazırlamakta · 
clar. 

Hele eski eserler bakımmt!aD 
lran, adeta bir müzedir. Daram~ 
lcayalildar.ına oyd.ur.duğµ na.kıt ve 
,._._lar; Aafihanda Şalı .Abba· 
•ın sarayı; yakın do,hJıun en Ö· 

~li harab.e)eri olan Persepoli. 
~iıı meydana ~rlonaaı ... Jlunlar 

ep görülecek ıeylerdir. 

lran hükUıneti P.ersepoli~den 
dıtarıy.a. bir ,ıek par,&a tq çıbr,ıl· 
~ını emretıniftir. Halbuki 
~~iye, Mıın- y~ Babilony.a hıı.:a· 
~•rin.iıı en zeıwin _parça.lan bu· 
t\İıı LondrA, P.aris ve Berlin mü· 
telvin.ciedir. 

L. PersepOliı :harabelerinde o sün· 
~ Jr,u ~&MY,lpDID l>üiün --.fha , 
·~ .aö~ tam 1200 tane oy~ 
~ 'Ve kabartma resim v..ardır. 
~ Jledijimiz gibi, Jr-.nda yolcu ~ 
~ -1erkea ıboyuna eski harabe 

ibidelerle bıJıJ-ııra.uı.u;. Hu-
--- ,... l"J • ..1-X .. ,,. ~u tıre yer ı enn ~e.r ve 
;::nıini bilmeksizin Jaili üzerin
~eçı;nekte olduklarJ Culfa 
~ ıil, Jnılwımaz antikalar;lan-
~ · lranda henüz demiryelhrı 
t ~. Y okuluklar otomobille 
it '~dır .. Bıı ..asri arabaların 

yoUarı oldukça tehlikeli idi. Eıki· 
.ya hemen her tarafı sarnııt bulu~ 
nuyorclu. 

'Fakat 1imdi Şahb Pehlevi H'\7. .. 

retlerinin mükemmel idaresi.aitm
da her tarafta gayet mazbut bir 
asayİf hüküm sürmektedir. 

Silahsız olarak memleketin bir 
ucundan öbür ucuna kadar emni
yetle gidilebilmektedir. Büyük 

şehirler arasındaki şoseler iyi ıva· 
ziyettedir. Y-ot 'tamiratı fulı lraa 
bütçesinin en 'büyük bir kısmını 

teşkil etmektedir. 

lranın en enterenan §ehri hiç 
ıüphesiz eski payitaht AsfıhP.n • 
dır. 17 "nci yüzy,ılda buranın aha-

lisi 600,000 den fazla iken ıimdi 
bunun an iiiçte biridir. Eski gÜll· 

Jerin haJmetini hatırlatan saray • 

lar, altın kubbeli camiler ve hah· 
seler hala buradadır. Bugün bile 
A.sfıhan İranın liİJDÜf merkezi • 
dir. Giimütçülük sanati bumda 
i&ok ince!mİJlİr. 

Gümü§teD baıka Aıf ıhan çarşı
larmda görülen bakır itleri, halı
lar Ye mücevherat ya.bancıls,-.ın 

keselerini b0f8.lbr. 

Şimdiki dev1et merkezi olan 
Tahran, günden ıgüne büyümekte 
olan modem bir tehirdir ... ları 

kocaman sarıklı Afganlılara, 
elektrik ;f~nerleri yol İşar:eti ver -

melde olduju ıibi .eski t-.hlann 
arayı civarlarmdaki camilerin 
yanı batmda da 'gece klüpleri bu· 
lunmaktadır. 

Tahranın civarında Şemlan .ıi
gi gayet güze1 sayfiyeler V;\r
dır. Şehrin hemen arka tar.afm

da t. HSi daima karla örtülü ve 
atağı nal<arı 6500 metre ~ü.kaek -
liğinde j)emar;vent dağı vardır. 

:Bu dağın öteıinde de, Ha~er 
denizile dağların aruında içi kap

lanlada dOlu Mazandaran or -'-.hatmda daı1ür:ü...W-ü deve ve 
~ UrYanlat:ı 8Ö.rülür. lranda. -
ııq •-- manları ..gelir. 
'ia ---.rıuohiller iıep yeni ve en son ----------------:ı 
~~ arabalardır. Cieç.ti.jiniz yol ~-----------• 
~t ... ~r,ıy,a deniz at.hından .2000 - AVUKAT 
~11letr.e yiikıek oldııiundan i R FAN EM i N 
' fula aıcAklık.hiasetmezai - Kösemihalo~tu 
~İid ~ .da .her taraf karla .ör- Sirkeciae istasyon karşısında 

lf lir. Sirkeci Palas hanında 5 - f. 
~ ~~ 1!'8"ktan gelen yolun ktV- numaralara ta§ınmıştır. 
~ -vroa ._ıığı dağlar .Wı yer-ı•---------

e 3.0oo hatta 420.0,JDe.trey~ ka· 

Heyecanlı maceraler peıinde 

koflllaktan zevk alanlar, bu zevk
lerini yerine getirmek i_çin Afri
kanın ısaız çöllerine, balta girme· 
miş ormanlarına gider, buralarda· 
ki hayatın sırnnı aramağa çahıır
lardı. 

Halbuki bunlar son zamanlar· 
da Afrikanın da medenileşmeğe 
başladığını ileri sürerek eski oriji· 
nalitesini ve vahşi güzelliğini kay 
b~ttğini iddia etıneğe başladılar. 

Hadiıat bu dü§Üncelerinde ya

nıldıklarmı gün geçtikçe bir par· 
ça daha ispatt etmekedir. lşte da
ha geçenlerde yapılan bir seferde 
buralarda "Panterinıanlar,, namı 
altında yaşıyan vahşi bir kabile 
keşfedilmiştir. ismi bile insanın 
tüylerini ürperttiren ·bu kabileye 
mensup vah§ileri sakın yan iman 
ve yarı hayvan ıeklinde bir cana
var zannetmeyin. Bunlar bildiği· 

miz insanlardan baıka bir yara· . ' 
dıhşta değildirler . 

Onlara bu ismin verilmesi ek
ı!'eriya beyaz insanlar arasından 

se~tikJeri avlarını öldürüp yedik· 
ten sonr-. bunların Panterler ,ta. 
ırafından kapılarak parçalandık· 
lllrı hissini vermek için yerlere 
panter izleri yapmalarından ileri 
ieJmektedir. Yapılan tahkikat bu 
vahşi kabilenin mel'un planlarını 
nasıl hazırladığını ve tatbik sa
hasına koy.duğ)ınu bütün çıplak-

hğıyle meydana çıkarmı1tır. j 
Kabile bir sok gn,ıplara ayn

hr ve her grupun da bir şefi bu· 
Jµnurmuı. ~abilenin büyijk bir 
kazanı vaQnJ§ ki bunun içinde ıZİ
yaf et günlerinde insan eti pişirir· 
leımi§. 

Ziyafet tertibine karar verilin· 
ce kabil~ gnıp ıefleri t~lanır ve 
kimin öldürüleceğini tayin eder· 
lermi!. Kısa bir müzakereden 
aonra kararlqtırılan Jahıs · hak
kında itimzda bulunan bir şef o
lursa onun yerine der:hal bunu 
boğazlar1arınış. 

Avlarını ekseriya kin ve garez 
besledikleri kimseler arıasın.dan 
a~erlermiJ. 

Verdikleri karardan hiç bir za
man dönmezlermiş. Öldürecekleri 
adamı kararlatıırınca bunu he
men kaldırmak için hazırladıkl.arı 
,ı>lanın tatbikine g~erlermiş. 

Tespit edilen tarihten bir iki 

t • 

r. ,. ' 
~amtam,, vuruyor, va1l§~ler ava silmaga h'çırlanmaktadırlar. 

gün evvel :köye yakm yollara pan· iner, :yere aürüne sürüne yılan gİ· 

ter izleri taklid ederlermiş. Kır· bi ses çıkarmadan kulübeye girer 
mızı ve yapışkan toprak üzerine v.e fıi_ç bir ,eyden haberi olmıyan 
büyük bir meharetle teraim ettik- zavallı ıikirlannı demir gibi kol
leri bu kaplan izlerinde o kadar ları araımda kq>ırdamağa mey· 
muvaffak olul'larmı§ ~i zavallı dan vermeden sıkıştır1T, ağ.zını 
köy halkı civarlarda Panterler do- tıkar, siiratle ellerini kollarını 

· laştığmı zannederek korkudan bağlar ve aürük'liye aürükliye o r· 
titrerlermiı. J mana getirirlermiJ. 

Nihayet meşum gece gelince, Reia elinde kocaman bir Öı~ak 
vah§iler meş"aleler yakarak or- 0eklermiı. Etrafında da büyük bir 
manrn dallan budakJarı biribiri- atq yanarmıf. Birdenbire bısağın 
ne aarmaç. dolaç olduğu en kuytu üstünde ate§in kızıl aksi görülür. 
bir :y:erinde kabile ıreiısinin etl'a- müf. Zaten korku ve heyecandan 
fmaa toplanırlarmış. : baygın bir halde bulunan zavallı 

Reis, içlerinden en .çevik ve mahkUmun bir darbede bqı uçu· 
cesur iki kiıiyi a:eçer hunların vü- nılunnU§. 
cudunu suda. erittirilmiş bir boya i 
le boyar :ve bunlara öldürülmesine 
Jkarar ıverilen adamı gidip getir
melerini .emredermi§. 

Tayin olunan vahşiler bir liam
lede gece Y.arısından sonra köye 

OlUk gibi alean lamı görünce 
vahşiler kuduracak derecede ıe

vinir1ermiı. Elllerini uzatır kan· 

dan alır vücutlarına sürerlermiş. 
Sanguilano, Sanguilano, M'bicht 
(et bulduk sevinelim) diye se
vinçlerini gösterirlermiş. 

Kanın bir kısmını ate§te ısman 
kazanın ıiçine akıtırlarmq. 

Cesedden dili keserler,, göğsü 
parçalıy:arak kalbi, ciğeri ..ve da
laiı ç:ikanrlarmıf. Vücudu da bir 
çok küçük puçalara taksim eder• 
ler hepsini kazamn içine atarlar 
ve iyice kaynatırlarmış. İyice p ig
tikten 90lll"& batına geçer yalana 
:Waaa yerlemıi§. 

Ziyafet bittikten sonra ıbeyaz 
insa.Dlarm adaletinden 1111üthis de
recede korktuklarından t~heyi 
davet edebilecek ne varsa ortadan 
kaldmrlarmı§. 

işte PSınter insanların marife· 
ti! ... 

'i':_,. ~ Ml Ilı harp hal.inde/ 

Hey.hat! .. İster kur.t ister ıPan· 
ter olsun. ln&an .iman icin b ir ca,. 

nav..ardır derler ne doğru söz!. 
Sadi Karsan 
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Ç~!:~~~;;~ ilk yedi Bir ser~er~, ~alancı pey
yaş terbiyesi gamberlık ıddıasına kalktı! 

Çocuk yaşayışında en Önemli 
yıllar hangirelidir.? Bunlar do · 
ğumla yedinci yıl dönmü ara · 
smdaki yıllardır . 

Yedi yaıma gelince, çocuğun 
artık yaıama ~.'.llu belirmiş olur. 
Bu ilk teşekkül yıllarında edinil
miş olan huyları, gelecek yılların 
her hangi bir terbiye sistemi artık 
söküp atamaz. 

lıte bunun için bu ilk yedi yılın 
en dikkat edilecek çağdır. 

Bu niçin böyledir? Beyni he -
nüz olgunlaıma ça,ğında iken ka
zanılan intibalar, iz bırakabilir 
mi? 

itte bu teıekkülanlarındadır 
ki ilk intibalar aklın tableetleri 
üzerinde, gelecek yılların her 
hangi bir tesirinden çok daha kuv
vetli izler bırakmaktadır. 
~~:l!!:~~~lları ilerledikçe inti
ba kuvveti gevşer bunun içindir 
ki yaşını başını almış adamlar, 
genç çocuklardan daha güç öğre· 

nirler. 
Seciye, ahlak ve tahsiyet bu 

genç yıllarda temel atar. Çocuk
larda görülen ve doktorların teda
vide aciz gösterdiği teheyyüci 
rahatsızların bir çoğunun kökleri 
ni bu genç yaşlarda aramalıdır. 

İ§İ küçük bir örnekle göster -
meğc çalı~alım: 

Hiddet dediğimiz durum, kendi 
kendini kontrol edememekten ile
ri gelir. 

Şimdi neden bir çocuk çok 
tatlı huylu ve g~imlidir de, baş
ka birisi en küçük bir işten alınır 
ve hemen kızar? Bu sorgunun 
karşılığı çok basittir: Çünkü ikin
ci çocuk daha küçücü~ken boyu
na kızdırılmıştrr. Çocuklarla alay 
etmek onları kızdırmaktan hoş · 
lanmak kadar fena bir iş yok -
tur. 

' 

Çocuk bir ham maddedit. Da
ha doğrusu bir hamurdur. Ona 
istediğimiz şekli vermek bizim e
limizdedir. Vaktinde görülü? önü
ne geçilemiyen fena huylar, 
aldırıf edilmiyen insiyaklar, son· 
radan giderilmez bir takım ek · 
siklikler halini alır. 

a Tbii ihtiyaçların vaktinde gİ· 
derilmesi de ahlak üzerinde te -
sir yapar. Çocuğun ıahsiyeti, o
nu yeti,tirenlere bir aynadır. 

Kötü huylu çocuklar, evlatları
nı sevgi ve dikkatle yetittirme -
miş ana ve babaların şahsiyetine 
birer miyardır. 

Ana ve baba, çocuklarını ye -
tiştirirken şu amacı daima gözö -
nünde tutmalıdır: Bu çocuk dün
yada kendine yalnız olarak bir 
yer yapacaktır. Ve bu yerde ken
di ayakları üstünde sağlam dura-
caktır. 

Burada veraset yolile çocuğa 

geçen bir takım kusur ve ayıpları 
kastetmiyoruz. Hayatta en önem· 
li elemanlardan birisi hiolojik • 
tir. 

Çocuk babasından hastalıklı 
bir sinir sistemi tevarüs edebile
ceği gibi, babasının işlediği gü· 
nahların da izlerini taşıyabi · 
lir. 

Bu gibi haller, şimdiki yazı -
mızın dııında kalmaktadır. Biz 
ilk yatlarda verilen terbiyeyi göz· 
önünde tutmektayız. Mütehassıs · 
ların yaptıtJ bir çok tecrübeler, 
ilk yaşlarda alınan terbiyenin 
sonraki yaşayışa yol çizmekte ol • 
duğunu göstermiıtir. 

Çocuğu ilk yaşlarında çevre -
liyen muhit onun istikbalde na -
sıl bir adam olacağını tayin e · 
der • 

Doktor 

Berlinde Çinlıler hlübünde, Çınlilerc bir litm göıterilmiıtir. Fakat 
lilm almanca sözlü olduğu halde hususi tertibat yapılarak bir nevi 
telefon tai•atile ıeyircilere Çince izahat verilmiştir. Böylece perde- ! 
Je ııösterilen lilmcleki aktörler Almanca konuştuklan, •alonJa Ja ı 

böyle duyulduğu halde ıeyirciler çince dinlemitlerdir. 

Bu adam qüzlerce zavallıqı kan
dırarak paralarını dolandırmış 

Dünyada bir zamanlar bir ya
lancı peygamber modası çıkmıştı. 
Bilhassa ıarkta bir takım serseri· 
ler peygamberlik iddialarına çı
karlar, mucize gösterdiklerini id
dia ederlerdi. 

Sonra bu moda geçti. Peygam
ber olmak, kimseye cazip görün
memeğe, para getirmemeğe ba~

ladr. 
Fakat son gelen Avrupa gaze

teleri, uzun etek modası gibi bu 
peygamberlik modasının dil yeni
den çıktığını göstermektedir. 

Yalnız bu yeni peygamber, 
şarkta değil, garpta çıkmıştır. Da-ı 
ha doğrusu ıimalde, lsveçin en 
yukarı taraf)annda, lsveçliler, Fir.
ler ve Laponların beraberce ya§a
dıkları karlı dağlarda .. 

Yeni peygamberin ismi Hor
peladır. 

İsveç, dini hürriyetin tam m~
nasiyle serbest olduğu bir yerdir. 
Burada bir insan isterse günde 
yirmi defa din, elli defa mezhep 
değiştirebilir. isterse yeni bir din 
ketfettiğini ilan ederek peygam -
berlğini iddia eder, isterse muh -
telif dinler aleyhine atıp tutabi • 
leceği kadar atıp tutar. 

Böyle olduğu halde hükUınet 
ilk defa olarak polis kuvvetiyle 
yeni peygamber Horpelanm çıkar
dığı gürültülere müdahale e~ek, 
ve icabında asker de göndereceği
ni bildirmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Etrafında bu kadar gürültü çı
karan Horpela pek yak.lnlarda 
Hazreti !sanın da dünyaya gelece
ğini iddia etmektedir. Söylediğine 
bakılırsa Hazreti lsa gemiye ben

bunların kendisine pek çok zarar 
verdiğini söylemekte, gazetecile.-i 
cehennemle tehdit etmektedir. 

Yeni dinin ibadetleri de çok 
eğlenceli olmaktadır. Horpela ve 
müritleri geceleri toplanmakta, 
hep birlikte dualar okumakta ve 
ibadete her zaman bir dansla ni
hayet verilmektedir. 

Yalnız itin dedikodulu tarafla
rından biri de ibadetin en hara
retli bir devresinde müritlerin co
ıarak Üzerlerindeki elbiseleri at
maları ve çırçıplak kalarak dansa 
- yani ibadete! - devam etme
leridir. 

Bu dedikodulu mezhep çok ç:ı
buk etraftan duyulmuş, ve birçok 
meraklılar yeni peygamber I Hor
pela ile bu garip ibadet ıekillerini 
görmek için koşmuşlardır. 

Horpela, müritlerine mayısın 
5 inci günü Hazreti Isanın gökten, 
bahsettiği gemiye benzer bir tay
yare ile arza ineceğini ve burada 
yeni dini kurarak bütün dünyayı 
zaptedeceği~i, imana gelmiyen
leri öldüreceğini söylüyordu. Bu
nun için gerek müritler, ve gerek
se halk 5 mayısı büyük bir merak
la bekliyorlardı. 

Bu mukaddes ( !) günde Hor
pela ve müritleri kira ile mtarak 
bir mabede çevirdikleri bir binaya 
sabahtan itibaren gelmişler '\"e 
dua etmeğe başlamışlar. 

Bu meraklı hadiseyi görmek i
çin de birçok gazeteciler, hükfunel 
adamları, profesörler ve halk da 
mabedin önündeki büyük meydan 
da toplanmış bulunuyorlardı. 
Meydanın öbür tarafında da bir 
kilise vardı. Ve birçok papazlar 

ziyen bir tayyare ile gökte görü- -------------
necek, T ornedalen denilen civar 
köylerden birine inecektir. Hor -
pela da kendisine iman eden 666 
müritle kendisini bu köyde büyük 
merasimle karşılıyacaktır. 

Buraya kadar polisin müdaha
lesini icap ettirecek bir şey yoktur. 
Fakat bundan sonra iş çatalla, -
maktadır. Çünkü Hazreti lsayı 
karşılıyacak olan bu 666 müridin 
tam 700 tane imansız kafir öldür
meleri tarttır ! Bunlar Horpelaya 
iman etmiyen, kendisinin aleyhin
de söz ıöyliyen diğer din ve mez
hep mensuplarıdır. 

Yalancı pengambere göre bu 
imansızları öldürmek çok sevap
tır! Hele bunların arasında bil
hassa papazlarla gazetecileri öt
dürenler, iki misli fazla sevap ka · 
zanırlar ! Horpelanın papazlarla 
gazetecileri sevmemesine sebep, 
papazların kiliselerde kendisi a · 
leyhinde bulunması, ve gazetecile 
rin de kendisiyle alay etmeleri · 
dir. Yeni pey6amber en fazla ga -
zetecilerden yaka silkmekte ve 

Viyanada bir mezarlık içinde 
Meryem ile lıanın bir arada ya
pılmıf heykellerini böyle tabii 
surette diken bürümüştür. Diken
lerin uzadığı ağaç, çoktan kuru
muftur. Fakat hala bu biçimi 

muhafaza etmektedir. 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor Ye 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe nrilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasuan S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her y~rde fiatı 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

dinsiz ilin ederek af aroz ettikle"İ 
Horpelanın bu iddiasını protesto 
etmek maksadiyle erkenden kil:. 
seye. toplanmıılar, ayın yapmai' 
baslamışlardı. • 

.. Saat ikiye doğru Horpe!a ınii· 
ritleriyle birlikte mabetten çıknUf 
ve hepsi çıplak oldukları halef~ 
hayvan gibi dört ayak üstünde ıneY 
danı dolaşmağa başlamışlardJ1'· 
Yeni peygamber bu suretle insan· 
lar içlerindeki hayvani hisleri• 
kefaretini verebileceğini ve gü · 
nahtan kurtulacağını iddia edi • 
yordu. 

Meydan dolaııldıktan sonr' 
hpsi mabedin önüne dizilmiş, itti 
bu anda Horpela gözlerini havaY' 
dikmiş ve heyecan içinde bekliye11 
halka karıı ıiddetli bir ıeıl~ • 

- işte, geliyor! Diz çökür. ÜS! 
Diye bağır.nııhr. Bu söz J;üyii1t 

b:r panik doğurmuıtur. Bütiifl. 
... 1 1 b. l'k b. . ... h•'" murıl er e ır ı te ır suru • 

da diz çökmüt ve ıstavroz çıkat,' 
mağa batlam1ştır. Hatta bu d!S 

çökenlere bazı gazeteciler, prof,. 
sörler ve hükumet adanılan da ~· 
rışmııtır. . 

Bir taraf tan da feryatlar yi.ilc • 
selmiş, ahalinin bir kısmı bağrı' 
tarak kaçmağa koyulmuştur. 

Fakat iıin en eğlenceli ve k0 •• 

-mik ciheti, Horpelanm: - ; 
- işte geliyor! Diz çöküniiı ... 

emrine, karıı kilisede kendisi a • 
b·r • leyhine ayın yapmakta olan 1 •• 

çok papazların da itaat ederek 1'i 
liseden fırlamaları ve yeni pe1 • . ,, 
gamberin önünde diz çökmeler• 

d~ t 
Bu lieyecan on dakika kad• 

sürdükten sonra kendilerini ala1' 

1 d .. .. 'te f s(jrlt' a seyr~ en unuversı pro e · 
rinden biri: 

• 1 tfi· 
- Ey, yalancı peygamber· 

111
:. 

li sahtekarlıkta devam edecek 

sin? Hani Isa nerede? " 
Diye bağırmıştır. Bu söz pe 

çok kimselerin aklını başına 'ı~~ 
tirmiş, ve yere diz çökenler ka dıt 
mağa baılamışlardır. Bu ar:i. 
papazlar da kalkarak derhal V 
liselerine girmişlerdir. Ha~~~ttİ 
lsamn gökten bir türlü inmedıg• et 
gören polis müdürü de nih•Y ıt 
kendisine gelebilmit ve t;u yal~,;ı 
cı peygamberin tevkif edilıneJ' 
emretmi .. tir. .. 

:r o • 
Şeflerinin palas pandır~• g bİ' 

türüldüğünü gören mürit!erı~ ter' 
kısmı da kendisini takip etııı•~.tii 
ve hep birlikte tevkifhaneye go 

rülmü~lerdir. • Jet' 
Polis tahkikatı biraz der~J1 o1' 

• d•w• H 1 nın bı,ç tır ıgı zaman orpe a ıh1' • 
sahtekarlıklar ve dolandırıc tıf· 
lar yaptığını meydana çıka~''t•' 
Bunlardan birincisi Ha~~e~.11' 1ıU· 
geldiği zaman kuracağı bu~f ..,e
kumette müritlerine muhtel• 1 • 

• ·11 .. 
muriyetler tevcih etmek ıçı 
dığı rüşvetlerdir. d bıl 

Gene tahkikat neticesin e 6 

b . "f " k A firleJ'tf peygam erın anı ve a bir;ııt 

linde bulunan bankalarwdao lat'I . 
büyük bir para yatırdıgı aıt el1~e1 

mıştır. Şimdi bu paranın J11 

araşhrılmaktac1ır. berit 
işte yeni yalancı pey~~c115 maceraları. • • M· ' 
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Umum Ayakkabıcı .BALOYA saçları dökülenlere 
San'atkirları Cemiyetinden: 

Danı etmek i'in gid erıiniz .. 
Bu pek tabii ,.e pek doğrudur. Fakat ... lki 

dans yaptıktan sonra oturmak mecburiyetin
de kalır ,·e artık hJç kalkmak istemezsiniz. 
Çünkü, ayaklarınız şişmiş, istirap \·ermekte
dir. Nasırlarınız, ~izi rahat bırakmadığından 

müteessir olur Ye s üvareniz heba olnrı:ık key
finiz bozulur. Bütiln bu lsUraplara mahal hı· 
rakmamak için RADYO SALTS banyosunu 
yapınız. Bu şifabahş tuzla yapacağınız ayak 
banyoları sayesinde beklediğiniz teduiyi bu
lacak, sancı ,.e şişkinlik zail olacaktır. Bflhas
~ a nasırlarınızı o derece yumuşatır ki tırnak 

ucile hemen kökünden sökUp atabilirsiniz. 
Her eczanede satılır. '/ 

Ayakkabıcı usta, kalfe, ~ tçi ve çıraklarile kavaf, köseleci. derici, 
meıinci, &İvici, kalıpçı ve ökçecile rin teaçillerini bir an evvel yaptır
maları için cemiyet merkezrne mii racaatla beyannamelerini almalan 
tescillerini yaptrımayanlarm Bel~ diye kanununun maddei mahausası 
mucibince cezalandırılacakbrını tt.1 dxğımız emir Üzerine ilin erleriz. 

Şirketiha yriyeden: 

Komojen Kanzuk 

Bundan böyle Pazar günleri 
Cuma tarifesi, Cuma günleri de 
adi günler tarifesi tatbik oluna
caktır. 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci 1<.itabı 

/. Rasin Külliyatı 
Meıbur Rasin Külliyatının dördüocQ ve son citdi çıktı. Ter
cllme, Oılat H. Naıımındır. Bu büyfik bir irfan mahsulü ve 
ıorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile bOtüa inceliklerile 
adeta bakim bir halde olduğundan her dört cilt birer Abide 

teıkil etmiştir. Tebrik ve tavsiye ederiz. 60 kuruş. 

Satılık ev ve arsalar Satılık yeni hane 
Tahtakale Telefon Şirketi sıra -

aında Tomruk ıokak No. 38 dört 

Saçların dökülmesine ve kepek* 
lenmesine mani olur. Komojen 

ıaçların köklerini kuvvetlendirir 
ve beıler. Komojen saçların gıda. 

ııdır, tabii renklerini bozmaz, 1i
tif bir rayihaıı vardır. Komojen 

Kanzuk saç ekıiri eczanelerle ıtri· 
yat mağazalarında bulunur. 

ZAY1 

Adapazarı Türk ticaret banka -
smdan aldığım hisseye ait 10 
numaralı ve 11-9-930 tarihti 

hisse muvakkat makbuzumu kay
bettim. Yenisini almak için ban -

uunıııınuııııınıınııııııııuııııııııııııııuıuııııııııınıııııuııınfllllllltıııılftl'l......,,llllllıllltllllllllllllllffttllUIUlillutuıatUııııııııııı 

Büytık 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır l'deşrutiyet mahaJlesJnde satılık iki 

l>arça arsa ve bahçeli 12 odalı bir ev 
~fŞantaş Vali konağı caddesinde 

l'lttınara 32 aile kMabı Bay Hasan 
litkmetten sorulacak. <4370) 

oda, mutfak üç tarafı açık, maktu· 

an iki bin liraya satılıktır içindeki
lere müracaat. 

kaya müracaat edeceiimden es -

kiıinin hükmü olmadığını ilan e · 
derim. 

Karacabey: Haciköy çiftliği sa
hibi Zenün. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır •.. 

I 
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kemmeldi. Bu hapishaneye düşen bir 
talihsiz ya bu kuyulardan birine a
tılarak veya bir höcrede nç susu:z. bı
rakılarak öldiirUIUrdU. En hafif ce
za milebbed hapisti. İdam ve işkence
nln tUrlU tilrlil cinsleri bundan son· 
ra gellrdf. 

Bu hapishanenin mUdUrU ayni za
manda saray mahkeme reisi olan Jil 
Jö Mahü, okuyucularımızın henüz u
nutmadıkları Ale lö Mahil'nün öz 
kardeşiydi. 

Bu iki kardeşten biri hatırı sa}l· 
Jır bir paraya karşılık ve limirlerin
den birinin verdiği emir üzerine adam 
öldürmek suretiyle yükselmeğe çalr
§IYOr ve diğeriyse ölüme mahkQm a
damları kilid altında bulundurarak 
ha:> ntını kazanıyordu. 

Hulfisa bu iki kardeş yaşamak için 
adam öldürmek san'atini tutmuşlar· 
dr. 

Jil lö l\fahü mürabba kuledeki bir 
dairede bekar olarak yaşıyordu. 

Kendisi şişman, kırmızı }Üzlü, şa
rabı 'e yemeği ço!\'. sever, ara sıra 
nükteli ve güliinç Jı\kırdı1ar söyler 
bir adamdı .. Mahpuslara i~kence etme 
diği zamanlnrını yemek, içmek ve u
yumakla geçirir ve bu dört işten ma
ada hiç bir şeyle uğraşmazdı. 

Etyen Dole, Konsiyerjeri hapis
hanesinin zindanlarından birinde 
mc\·kuttu. Gerek Loyola \'e gerekse 
l\fonkların kat'i tenbihlerl üzerine 
matbaacı ne bir toprak altı zindanı
na ne de yılanlı kuyulardan birine n
tılmıştr. 

Çünkü Etyen Dole kaybolu~undan 
bir eser bırakmıyarak hapishanedeki 
taş odasında ölmeğe mahkönı değil-
di. '.-M fılı: 

Hayır .. Muhterem linu dö Loyo
la iateyordlİ ki DolenJn öUimil bir 

çok günahkarlara ibret olsun onlara 
korku ve dehşet Yersin. 

Zavallıyı gündüzün toplanan Pa
rls halkının ortasında öldürtecekti. 

J~te, onu zindanda öldürmek iste
meyişinin ve hakkında fena muame
le edilmemesinin sebebi buydu. 

Bunun fçin yalnız Sen nehri hiza
sından bir metre kadar aşağıda bu
lunan Udi bir zindana konmuştu. 

Bununla beraber duvarlardan sı
zan nehir ulan ıavaJlınrn topukları
nı geçmişti. 

Kaçmasına mani olmak için de 
Doleyi duvara zincirle bağlamı~Jar
dı. Bulunduğu yere koridordan açı
lan bir delikten hava giriyordu. Bu 
koridora da üç nöbetçi konularak hiç 
bir behane ile oradan ayrı1mama1an 
tenbih edilmişti. Bu suretle nöbetçi
ler hem bir vak'a olursa biribirlerine 
yardım edecekler hem de içlerinden 
biri mahpus tarafından para iJe kan
drrılırsa diğer ikisi onu ele verecek· 
ti. 

Koridordan zindana altı ba
samak merdil"enle lnfUyordu. 

Kapının hizasında bir delik ,·ardı. 
Bu delik günde bir kere açılıyor bir 
el içeriye bir siyah ekmek ile bir des-
ti su bırakıyordu. lştc ;>irmi dört sa· 
atıik yemek bundnn ibaretti. Ekmek
le desti en yUksek basanıağa kondu-
ğu için zincirle bağlı olan Dole bun
lara yetişmek için zincirin müsaade 
ettlfi kadaı· ilerliyor, eğiliyor n ko
lunu u1.atıyordu. Bu suretle ekmeği 

alabiliyorsa da ara sıra de tlyi devi
riyor ,.e ertesi güne kadar susuz kal
mağa mahkQm oluyordu. 

Gene bir gün desti devrilmişti. 
Halbuki Dole o gün hasta idi. Hara
reti de yüksclml~. dudaklan susuz. 
luktan çatlamıı müthif bir nöbete 
tutulmuştu. 
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- Pek alti .• Bizi oraya götürürsiin ! 
Rngastan iyice ortalığın kararma

sını bekledi. Sonra i~i Beatrise haber 
verdi. Prensesle Jiyet bir ha.baya 
bindiler. Arabacıya da yamş gitme· 

si emredildi. Ragastan \·e lspada 
Kapya yaya olarak takip edecekler 
bir uşak da iki atı yirmi :ıdrm kadar 
geriden getirecekti. 

Bunlar hep konağın avlusunda 
hazırlandı. 

Nihayet araba önde Ragnstanla 
Jspada Kapyn arknda Jconaktan çrkıl-

lspada J{npya arabacıya gideceği 
yeri ,.e gee!:ceği yolları tarif etti. 

Rngastan sokağa ~ıkınca arkasınn 
baktı. Dilenci daima e ki yel'inde du
ruyordu. 

Sokağın öte başına kadar gitti. 
Orada birdenbire durarak geriye 

döndit. Dilenci de yürümeğe başln

mıştr. Dir köşeye sinmek istedise de 
iş işten geçti. Ragastan Jspada 
Knpyaya işaret ederek doğruca di
lencinin üzerine doğru yürümüştü. 

Dilenci duvara yaslandı. 

Şövalye onun yanına ya~ln~rak 
sordu: 

- Nasıl, epey sadaka alabildiniz 
mi? 

- O kadar ~ok değil Senyör .• 
- Kolunuz n:ısıl? 
- Kolum mu1 
- Evet, kendinizi çolak zannettir-

mek i~in bükilk tuttuğunuz kolumıt! 
Ya gözünüz.? .. Bakınız, argı dUşil
yor .. 

Ayni zamanda Rngnstan elinin 
tersiyle vurarak dilencinin şapkasını 
çamura düşürdii, ve siyah sargısını 
çekti" Alaylı birse le: 

- Muhterem Argo Kralı! Krallığa 
14yık olmıyan bir san'at icra ediyor· 
sunuz! dedi. 

Triko ku urıa:ı · derecesine gNmiş 
olduğu hade sesml çık uı·mıyarak eği
lip şapkasını yeı Jen aldı. 

Şövalye sözüM de\·am etti : 

- Bir nasihat i~ter misin 1 Ben bu
ra dan gidiynnım .. Sen de şuradan 
git! Sakın bir daha yolumda görmi· 
y~ylm! YokSA seni bir UmU Iii bö· 
cek gibi ezerim. 

- Anladım Mnns" n:> ör .• 
- Sana nı~ :ıp :ıı.Jam dı:ım so-

ran yok .. Ha.} .-li çek ra a , defol 
serseri k(i11t!k ! 

Ragastnn bu z•er ö le k rkun~ 
bir tavırl:ı söylcmi~ti b.i riko pek 

ziyade korktu. Hemen l o n koşa kaç
tı.. 

Ragastanla L pada Knp;; rı. herifin 
tamamen gittiğine enun ol ak i~in 

biraz daha. beklediler, sonra arabaya 
yetişerek uşağın yedek.te götürdüğü 
atlarına bindiler. 

IspaJa Kapya kılarnzluk etmek i· 
çin ön tarafa geçti ,·e silratlc gitmc
ğe başladı. Rag tan da geriden gc-
1iyordu. 

Tamamen rece olmuştu. 
lspada Kap) a, bir işaretle vardık· 

larını anlattığı zaman ıiJk ,.e ateş 

söndürmek çanı çalınıyordu. 

Rngastan etrafııın bakındı. 

Sen nehri civarında olduk. 
ça ı ız bir yerde bulunduklarını gör
dü. Önlerinde kapı ve pencereleri 
kapalı küçük bir e~· Ye sağda bir ki
remit fabl'ikası vardı. 

- Tüviyleri meydanı .. ı."cna bir yer 
değil ! diye mırıldandı. 

Ispada Kapya kapıyı taldı. Bir knç 
saniye sonra elinde küçük bir larnh3 
tutan bir kadın meydana çıktı. 

Bu, her nekadar beti benzi sarar-
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mışsa da gene güzel olan bir genç ka
dı. 

l're:ıses Beatris onu görünce ken
dUni titremekten alamadı. 

Kadın sadece: 

- Giriniz? dedi. 

Raga.stan, Beatri~, .Jiyet n lspa
da 1\apya pek sfü:;lü hir salona girdi
ler. 

,\raha tekrar Kanct 5okağına gön
derileli. 

Gen!: kadın: 

- Size dairenizi göstereyim! dedi. 
O \'akit Ragastan: 

- Madam, uşağım size e\'İ tama· 
ıncn kiralamak istediğimi söylemedi 
mi? diye sordu. 

- Mfüıyö, bütün ev sizindir! Ben 
yarın sabah ~ıkıp gideceğim ,.e siz de 
istediğiniz gibi oturursunuz. 

- Kira ve zaman hakkında bir ka
rnr nrdiniz mi? 

- Kiranın hükmü yok Mösyö!. U
şağınız emin ,.e ıssız hir yer aradığı
nızı öyledi. Aldanmıyorsam KraJın 
adamlarının nerede olduğunuzu bil
memelerini istiyorsunuz! Bu, sizi ka
bu 1 etmeme kflfi bir sebeptir. 

Bu kadının sesinde bir hüzün nr
dı. 

Bazı gizli acıların onu yiyip bitir. 
diği belli oluyordu. 

Jiyet farkında olmadan Beatrise 
sokulmuştu. 

Hayrette kalan Ragastan: 

- Madam, hakkımızda gösterdiği
niz misafirpen·erliğe teşekkür ede
rim. Fakat zannınızda aldanıyorsu-

auz. Tenha bir yer aramaktaki sebep 
ı-ürültO Ye kalabalıktan uzak yaşa-

malı sevdiğimizden doğuyor, dedi. 
Kadın, Ragastana dikkat~ baka· 

rak gülümsedi: 

- Şüphesiz ayni sebepten dolayı 

siz de uşağınız da tepeden tırnağa 

kadar ~ilahlanmışsınız ! Fakat hiç 

bir şeyden korkmayınız! Kendinizi 
gizlemek istemeyişinizin de zazarı 

yok •• Çünkü bu ev, esasen yarından 

sonra boş kalacaktı. Lakin eğer ken
dinizi saklıyorsanız sizi kabul ede
rek Kral ile adamlarına zarar ver
miş oluyorum ki bundan dolayı çok 
bahtiyarım. 

- Madam, tanımadığınız adamla· 
rın önünde Fransa Kralından ~ok 
ce.Clur bir lisanla bahsediyorsunuz! 
Bu anda sözlerinizin Birinci Fran
suvanın dostları tarafından işitilme
diğini ne biliyorsunuz? 

- .Mösyö, söylediğiniz doğru ol
sa bile ben hiç bir şeyden korkmam! 
Fakat doğru değildir. Halinizden an
lıyorum. Siz ihanet \"e casusluk ede· 
cck kimselerden değilsiniz! 

Ragastan cevap ,·ermeden eğildi 

,.e kendi kendine e\' sahibinin hare
ketlerini yakından taras.•;ud etmeğe 

karar Yerdi. 
Evi gezince lspada Kapyanın en 

iyi bir yer bulduğuna kanaat getirdi. 

ı-:vde uşak, hizmet~i gihi şeyler 

yoktu. 

Acaba bu kadın yalnız başına mı 
yaşıyordu? 

E\·in gezilmesi bitince Ragastan: 
- Bir söz daha söylemekliğime 

mü!m.ade ediniz, kirayı ne nkit ve 
nerede size \'ereceğim? dedi. 

Şövalye bu suretle bu tuhaf kadı
nın ismini öğreneceğini ümit ediyor· 
du. 

Genç kadın ce\·ap Yermedi: 
- Ne vakit mi? .• Nerde mi? Bu

rada! 

- Siz buraya geleceksiniz öyle 
mi? 

Bu t<ÖYUN ·eıR· E
VİNDE Ct\'CtVLE. 
Ratt 8İRLtKDE 
AC(ILLI Vt ÇPı:
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- Zannetmlyorum-
0 halde? 

- Eğer mutlaka bu evin kirasını 

Termek istiyor~nız giderken parayı 
şuraya, ocağımın üstüne bırakınız

Bundan sonra kadın ıteatrisi se
lamhyarak çekildi. 

Bir hayal gibi kayboldu. 
Rgastan: 

- Ne tuhaf kadını Acaba deli mi? 
Yoksa hayatı şiddetli elemle geçmi~ 
bir talihsiz mi? diye mırıldandı. 

oy. J/. "' 

Kadın sözünde durdu. Ve hemen 
ertesi günü evden çıktı. 

Sonra, bir zamanlar saadet içinde 
yaşadığı, sevdiği, sevildiği, ağladığı 

bu yuvaya dönüp bakmadan yürüdii. 
Bir saat sonra Sen-Astas kili5esi 

ch·arında bir evin kapısını çahyordu. 
Ru ev l\faladr'ın evi \"C hu kadın 

da Fransuvanın kırdığı güzel pran
~a, l\fadlen Ferron idi. _,3_ 
KONSlı'ERJERI HAPiSHANESi 

Bu vak'aların geçtiği devirde Pa
ris hapisane bakımından !;Ok zengin
di. Her cins hapishane Ye işkence o
daları vardı. 

Hatta Luvr sarayında bile bazı 

Senyörlerin, dini reislerin yahut Kra
lın kin ve zulmuna kurban olarak ha
nsızlıktan yarnş yava~ ölmcğc mah
kum olan z:wallılar i~in bodrumlar 
yapılmıştı. 

~arayın yukarı salonlarında eğ
lence gürültüleri devam ederken a
şağıdan istirap iniltileri yükseliyor
du. 

Gran-Şatele hapisanesinin yapı
lışı şayanı hayretti. 

Mahkumlara cehennem azahı gibi 
ifkenceler içinde yapdıklarr bir kı-

sım yerlere cennet ismi verilmişti. 

Griyeş Gurden, bodrum, kuyu deni
len bir çok zindanlar da vardı ki bun
ların bir kısmı yarı yarıya su dolu
idi. 

Fakat en müthiş olan ''Fendez,. 
yani "rahatlığın sonu,, isminde meş

um bir zindandı ki, burası yılanlar, 

çiyanlar akrepler, fareler ve diğer 

kemirici ve ısırıcı bir takı;-haynn
larla doluydu. 

Pöti ŞateJe hapisanesinde de hu 
cinsten bir çok zindanlar ''ardı. 

Sırası gelmişken Sen Antuvan ka· 
pısı i~inde bir istihkam ·eklinde ya
pılmış olan höcreleri \'e zindanları 

bol Jlastili de zikredelim. 

Bunlardan başka Nesi Jö ferJe,·ek, 
Prevo de Şarmon hapisaneleri rnr· 
dı ki bilhassa bu sonuncusu Paris 
Peskaposuna aitti. Papazların hoşla· 
rma gitmiyenler buraya hapsedili· 
yorlardı. 

Notr Dam kilisesinin ruhaniler 
heyetine ait bir hapishane ele \ardı. 

Bu hapishaneye de bu heyete men· 
sup papazların kin Ye tlii~manJığını 

uyandıranlar konulurdu. 

Papazların idaresinde bir de Offi· 
sialite hapishanesi ''ardı ki buraya 
itaat."iz keşişler hapsedilirdi. Bura· 
nın da zındanları eksik değildi. 

Bundan sonra sırasiyle: 'l'ampl, 
Sen Marten deşamp, Sen Magluar, 
Sent .Jeneviv Sen Jermcn de pre 
hapishaneleri gelirdi. 

Iliitün bu hapishaneler arasında 
en ~erefli bir yer alan Konsiverjerl 
hapishanesiydi. Bu şehrin i~inde btı• 
lunup sarayın hinnlarından addolU" 
nurdu. 

işkence odaları, yeraltı çukurları. 
zfndanları, yılanlar akreplerle dolu 
kuyuları bİitUn hapiahanelerden 111ü• 


