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dfiatil~ti yer: yevmiyesi 1 

Y 5 tam verilecek 
Ankara, 24-C11111U'teti sün

leri igileıe ı.m J9"'1DİJe veril· 
me1i hafta tatili lrananmı rubu 
.,. '-memele111tle vaki olan 
tetMbtı ic•r......... Ba taada 
,....i7elm ~ müeue • ...... --eti Ankaracla ali • 
a.ı~~·~ teeuürle 
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-~2 Uray. 
deve yapmış 
Ha.,. ıuı memarlarmdaa Ra • 

11p İllDİDde birisi abonelerden al· 
dıiı paralan vemeye ptırmaya • 
rak zimmetine ıeçinnif ve meaele 
anlatılarak RecıP adliyeye veril • 

Pasaportlara parmak izi 
de koydurmak istiyorlar 

Gazetelerde itirazlar 7flksellyor : 
"SahtakArllQın önOn• geçmek için 

bütün b•••rlyetın parmak izini alacak 
va seyahatleri bOsbQtQn gOçl••tlr•· 
cek yerde iyi polla ••'flerı bulmalıdırı,, 

Ptmnalt isi lllı· 
nlJI tloqolara io,.,,..... 

Atinada çıkan Eati'a ıueteai. 
ıon yazdıtı makalede Türki1enin 
'bolazlan tahkim etmek ittıemeai
ni "haksız matalip,, 1&Jlll8Jda· 
dır. Buna kartıbk, Yunaniıtanm 
da Samotraj ve Lemnot adalanm 
tahkim etmesi l•mnıeldilini ile· 

ri aiirmiittiir. 
Eati'a pzete.i, hülremet ıue

teai olmemalrla beraber, V enise
lo. aleyhtandır ft hlikftmete sa· 
hlrdir. Ba mebleai Atinada he· 
yecua .,..darmıtbr. 

ApertımG11ın t•~a yıl.tlı nm lliipn ~, yılllınm liiprlıeıı 
~r 1fhycın Bıqanla "öl dimin lleyip IHı,.Ian lıapıcc . . 

(Yazısı 8 inci sayfada) 
mittir. Abonelerden topladıtı pa • ------------------
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Habeş imparatorluğu 
ailesinde nifak var 

ltalyanlar bundan lsUfadeye çal yor 
Mügiümanları ayaklandırıp dahili bir kargaşa 
çıkarmak ta ltalyan emelleri arasında irriiş 

Müslüman 
bir lord 
öldü •• 

Hindillancla buhuıclaiu •D'&cla 
mu.liman olnmt bulunan Lord 
H•clley llmliftiir. Bu zat mflalü· 
man lnsilia cmıi1etinin reisiydi • 

dövüşecekler 
Fakat 

Sevişme taklidi 
yapıyorlar 

Stuttıart 25 (A.A.)" - Çel• 
miiferliler cemiteli ile Alman 111 

baylan birliii timdi AlmanJada 
oturan 44 etki nnılaaribini kalNI 

ebni"erdir. 
Fraıuız etki muharipleri Bay 

Bitlere ıu telsrafı çekmitler • 
dir: 

"Framm ve Alman eski muha
ripleri ıizi, aki bir harp arkada
tı ft Alman ulusunun tefi olarak 
1elimlıyorlar.,, 

Y ..-dan kabul reeminde, bir 
Nazi orkeatruı Döçland über Al· 

leea, ManeJYe:z ve Hant Veısel 

lied bavalarmı ç.ahnqtır. 

ÖIEZINTIMIZ 
CAZ 

SAZ 
BAYAN LEYLA 
AZERBAYCAN 

TRUPU 
un hazırladıQı 

mOhlm 
musabaka: 

21 parça ki.iıdı bulanlara 
25 • 10 • 5 lira ve kıymetli 
hediyeler 

Herkes 
qtlrak 

edebilir 
125 kurut 

30 haziran pazar 
gOnO HABER 
okuyucularının 

gezinti gOnOdOr 
Kal••ıt vapuru Klprilclen 

20,000 8,06 de kalkacak iakelelere al· 
radı~n sonra Yalova,a tide-
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faik olclaiuna dair eserler JUIDlf, ....,._.tar JAPID~ 
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Yunanistanda Polisler Kopenhagda kongre yaptı 1 

Pa~~portlara -parmak izi Giridde yenibir 
Stoyadinoviç Yugoslav 

kabinesini kurdu • • ayaklanma 
de oydurmak ıstıyorlar ihtimali 

Gazetelerde itirazlar yükseliyor: 
· 'Sahtekarll~ın önüne geçmek için 
~.ütün beşeriyetin parmak izini alacak 
ve seyahat:ıeri büsbüt:ün güçleştire
cek yerde iyi polis şefleri bulmalldır!,, 

Londra, (Hususi) - Arsıulusal 
polis delegelerinin Kopenhag da 
yaptıkları bir toplantı neticesin • 
de, pasaportlara sahiplerinin par • 
mak izleri konulması kararlaşmış· 
tır. 

Kopenhagda bulunan polis de· 
legeleri memleketlerine dönmüş • 
lerdir. Her delege, hu yeni siste • 
min kendi d?ı.iresinde tatbiki işiyle 
uğraşacaktır. 

Bi.itUn Avrupadaki polisler, son 
senelerde çoğalmakta olan sahte 
pasaportlardan tikiyetçidir. Bu 
pasaportlardan bir çokları caniler 
tarafından kullanılmktadır. Ay· 
ni zamanda bu çeşid pasaportlar, 
siya.eal mültecilerin kaçmalarını 

temin etmektedir. 
Bir memleketten, diğer memle

kete polis muhaberesinin ilerletil
mesi ve daha modern tekilde so • 
kulması düşün,jilmektedir. Parmak 
izlerinin bir memleket poliıinden 

diğer memleket polisine telıizle 
çekilmesi de tasarlanmııtır. 

Bundan başka, memleketler a -
raunda polis hafiyesi değiştirme
si de yapılacaktır. Bundan mak -
sat, her memlekettin polisine, bil
medikleri bazı araştırma usulleri -
ni de öğTenme fırsatını vermektir. 

Arsıulusal zabıta itinin daha 

çok tek<ımül edip, uluslar kuru • 
muna verilmek üzere bir itilafna • 
me hazırlanması da mümkün gö • 
rülüyor. Bu itilafname, uluslar 
kurumunun, kadın ve çocuk alış 
verişi ve keyif verici zehir satan • 
larla uğraşan sosyal kı:smına tas -
dik için gönderilecektir. 

Kopenhag polis konferansında, 
pasaportlara parmak izi koymak 
yolunda İngiliz delegesinin de 
"kabul,, reyi vermesi burada hoş • 
nutsuzluk uyandırmıştır. 

Pasaportlarda fotoğraf, imza • 
dan başka bir de parmak izi bu • 
lunmasından ve bunu tatbik ve 
muayene ederken ıuçıuz bir pasa· 
port sahibinin daima vakit kaybe· 
deceğinden bahsetmektedirler. 

Bu yenilik hakkında ba,makale 
yazan gazetelerden biri diyor ki ': 

"Sahte pasaportçuluğun önüne 
daha muğlak paaaportlar değil, 
daha usta pt>Iİs tefleri geçecek • 
tir!,, . 

Harpten evvel pasaportsuz se • 
yahat edilirdi. O zaman insanlar 
daha rahattı .. Polisin dikkatinden 
bir kaç mücrim kaçacak diye bü -
tün bir beşeriyetin parmak izini 
aldırmakta ne mana vardır?. 

Atina, 24 - Giritte yerli me • 
murlarrn itlerinden çıkarılması 
hükumet alyehine büyük bir kız -
gınhk uyandırmıştı. Bir ayaklan· 
ma ihtimaline karşı hükUmet ted -
birler almıştır. 

Atina Üniversitesindeki altı 
cümhuriyetçi talebe grupu birleşe
rek krallığın geri gelmesine karşı 

elbirliğiyİe çalışmak için bir top • 
laı:ıtı yapmıtlardır. 

Tür-kive ve t:una 
konferansı 

Atina, 24 - Kondilisin Roma -
ya giderek Musolini ile görüşeceği 

ve bu görüşmede Türkiye ile Yu· 

nanistanın Tuna konferansına iş· 

tirakleri meselesi konuşulacağı 
söylenmektedir. 

Muhaliflerin 
seyahati 

Atina, 24 - Ayrışık (muhalif) 
partiler liderlerinden ltalyaya gi· 
den Kafandaris ve Amcrikaya gi
den Papanaıtasyonun paaaport • 
larını bu memleketler için değil, 
Parise gitmek için vize ettirdik -
leri anlatılmıştır. 

Kabineye iki müslüman bakan girdi 

Dış siyasa değişmiyecek 
Yugoslavyada kabine bunranı 

bitti. Yeni hükumeti, Y evtiç .kabi
nesinde Finans Bakanı olan Bav 
Stoyadinoviç kurdu. Dün gece en 
şon gelen telgraflara göre, yeni 
Yugoslav kabinesi şöyledir: 

BQ§bakan ve Dış Bakanı Stoyo
dinoviç, Sü ve Deniz Bakanı Ge • 
neral Jifkoviç, iç Bakanı Koro -
şetı, Münakalat Bakanı Spahn, 
Bayındırlık Bakanı Bobiç ( eaki 
Belgrad Şarbayı), Finanı Bakanı 
Letidza, Sağlık Sosyal Bakam 
Preka, Tarim Bakanı Stankoviç: 
Tüze Bakanı Auer, Tecim Bıı.kam 
Urbaniç, T erbiyei Bedeniye Ba · 
kanı Stelanoviç, Kültür Bakam 
Sto§oviç. Devlet Bakanları: Yan · 
koviç, Behmen. 

Yeni kabine, anlatıldığı gibi 
geniş bir birlik kabinesidir. Hır· 

Eden'in 

vatları memnun etmek için hükü
mete Y evtiç alınmamış, buna mu· 
kabil kabinede biri münakala~ 

nazırı, öbürü de devlet bakanı o
larak iki tane Müslüman aza alın· 
mıştır. Bunlar Spaho ile Behmen~ 
dir. 

Maçek yeni hükUınetle birlik· 
te çalışmayacağı gibi muhalefet 
de etmiyecektir. Yeni kabine bil • 
haasa Yugoslavyanın İç işlerini 

yoluna koymak, ve memlekette 
normal parlamentarizmi tesis et· 
mek için çalıtacaktır. 

Yeni kabinenin eıasını eski 
kabine tetkil ettiğinden, ve bu
günkü baıbakan, Y evtiç'in eski 
maliye nazırı olduğundan harici 
siyasette bir değitiklik olmasına 

ihtimal verilmemektedir. 

seyahati 
..................................................... 

lngiliz bakanı Musolini ile Habeş 
meselesini görüşmemiş 

Hürriyetperver parti lideri So -
filus bir diyevde (beyanatta) re. İngiliz Bakanı Eden Romada dahil meselelerin gözden geçiril· 
jim meselesinin Yunanistanı ikiye Musolini ile konutmuştur. Konut· diğini bildirmektedir. 
ayırdığını, gelecek kralın bir par- malarda lngilterenin Roma elçisi, ltalya-Habeş meselesi görü
ti reisinden başka bir şey olamıya- ltalya dıt itleri müstep.rı ve ulus- tülmemiıtir deniyor. Ve görütül
cağım, bineanaleyh krallrğın ka. lar kurumu del~gesi bulunmuttur. miyecekmit··· 
zanmaması için bütün kuvvetleri • Konutmalardan ıonra çıkarı- Konuımalar bugün bitecek V'! 

le çahtacaklarmı söylemiştir. Ka- lan teblig, İngiliz-Alman deniz Eden yeniden Parise dönecektir. 
fandaris, geneloy (reyiam) ın anlaşmasının, Garp hava misakı- Bu akıam yahut yarın sabah La· 
hükümsüz olacağını, çünkü hüku- nm ve 3 Şubat tarihli anlatmaya valle yeniden görüıecektir . 

. :Y,ugoslavlar Balkan :::n.~;~~:~f:!:!;~~~ teminat Is~et inönü şark vi iyet-
şampiyonu oldu v~:;:~~~los~~ .. ~!!:e:.i lerı·nde seyahate çıkıyor 

-· . İngiliz gazetesinde çıkan diyevi 

Bulgarlarla beraber kalmalarına 
ra,ğmen gol farkile kazandılar 
Sofya, 25 - Dün havanın gene 

çok çamurlu olmasına rağmen 

Balk~nkupası maçlarına devam e· 
dilmiı, Rumenlerle Yunanlılar, ve 
Yugoalavlarla Bulgarlar kartdq -
mışlardır. 

llk maç Rumen ve Yunan milli 

takınılan arasında olmuş ve her 

iki takım hararetli bir didişmeden 

sonra 2 - 2 berabere kalmıtlardır . 

Son maç Yugoılav ve Bulgar 

milli ta:kunları arasında oldu. 
Hakem bir Yunanlı idi. 

Oyun başlar ba~lamaz Yugos -
lavlar hücuma geçtiler. Ve üsüste 
yapılan hücumlar 9 uncu dakika
da ilk Yugoslav goliyle neticelen -
di .. 

Bulgarların mukabele için yap: 
tıklan didinmeler hiç bir netice 
vermiyordu .. 20 dakikada Yugos • 
lavlar üstünlüğü tekrar ellerine a. 
larak so! içleri vasrtasiyle ikinci 
gollerini attılar. 

Bu golden sonra Bulgarlar ~teş· 
lendi, ve 28 inci dakikada soliç
leri, biraz sonra da santrforları 
birer gol atarak ilk d'evreyi 2 • 2 
berabere bitirdiler. 

lkioci devre gene Yugoslavların 
hücumlariyle başladı. Fakat bu 
hcumlar bir netice vermedi •• Bila • 
kis Bulgarlar 20 inci dakikada Ü· 

çüncü gollerini atarak 2 • 3 galip 
vaziyete geldiler. Bundan soma 
oyuna gene Yugoslavlar hakim ol
dular ve 33 üncü dakikada ıağ İç· 
leri va11tasiyle beraıberlik golünü 

çık'arclılar. Oyun hu şekilde 3 - 3 
berabere bitti. 

Maçlar berabere bittiği için atı
lan ve yenen goller göz önüne a • 
hndı. Neticede Yugoslavya Bal • 
kan birincisi, Bulgarlar ikinci, 
Rumenler üçüncü, ve Yunanlılar 
dördüncü oldular. 

Bir randevucu 
kadın yakalandı 

Hatice ve Mediha isimlerile 
&yoğlunun muhtelif yerlerinde 
randevü evi işletmekten suçlu bir 
kadın geçen gün yine T arlabaşm
daki bir evde cürmü meşhut ha • 
linde zabıta memurları tarafından 
yakalanmıştır. Dün yapılan sor • 
gusunda tevkifine ve evrakının 
istintak hakimliğine gönderilme • 
sine karar verilmiştir. 

Sovyet - lngiliz 
deniz 

anlaşması mı? 
{ Londra (Hususi)- "Sovyet Ruı 

yaya yaklaşma,, b~hğı altında 

gazetelerde şöyle bir havadis 
var: 

"İngiliz elcisi Lord Çilton Scv-1 
~ 1 

yet Rusya Dışiıleri Komiseri Lit-
vinof'u görerek, İngiliz hiikume-
tinin Sovyet hükUmeti ile del'iz 
aillhları İ!İ üzerinde görüşmek iı· 
tediğini aöylemiftir.,, 

Atinadaki V enizelist Eleftron ga -

zetesinden maada diğer bütün ga
zetelerde çıkmıştır. 

Atina ajansı da Venizelosun 
ıözlerinin doğruluktan ne kadar 
uzak olduğunu söyleyerek kendi 
gazetelerinin bile bunu anladığı
nı yazmaktadrr. 

800 Yunan zabiti 

Atina, 24 - Bütün bakanların 

bulwıduğu bir toplantıda 800 za • 
bitin ordudan çıkarılması karar • 
laştırılmıştır. Bunlar üç yüzü is. 
yana kanşmış ve beş yüzü de ta • 
raftar olmuş olanlardır. 

Tramvay Şirketi 

1,700,000 
Lira vereceğini 

imzaladı 
Ankara, 24 - Bayındırlık Ba · 

kanlığı ile Tramvay §İrketi arasın-

·daki ihtilaflar halledilmiş ve pa· 
ralarm nasıl ödeneceği kararlaşh
rılmıştır. ltilafname noter müva
cehesinde her iki tarafın rızasiyle 
imzalanmı9tır. 

Şirketin ödeyeceği para bi~ 
milyon 700 bin liradır. Bu paranın 
300 bin lirası 18 Martta Cümhu 
riyet Merkez Bankasına yatırıl

mıştı. Geri kalan kısım üç sene i

çinde taksitle ödenecek bunun bir 
milyon lirası geleck seneye kadar 
vrilmiş olacaktır. Tramvay Şirke 

ti imzalanan itilafnameden başka. 
Bayındırlık Bakanlığına bu para
yı vereceğine dair bir taahhüt 
mektubu vermittir. Şirket mürah
huları lıtanbula dönmüşlerdir. 

Ankara, 24 - Başbakan ismet 
lnönü bir kaç gün zarfında Şark 
Vilayetlerinde bir tetkik aeyaha
tine çıkacaktır. İsmet lnönü'nün 
seyahatine Trabzondan baılama
sı ihtimali vardır. Başbakana Dış 

mm 

iıleri Bakam Tevfik Rüttü Aras, 
Genel Jandarma Kumandanı Ge· 
neral Kazım, Petrol Arama tetk1· 
latı Direktörü Eyüp de refaket e · 
dec:ektir. 

UÇ ölünı 
1 - Bir tahsildar boğuldu 
2 - Bir usta cereyana kapıldı 
3 - Bir kadın da tramvayda öldü 

Dün şehrimizde üç ölüm vak'aıı karısı Aytenin üzerine tramvayda 
olmuştur: fenalık gelmiı, eczahaneye götü -

1 - Türk okutma kurumu tah • rülürken yolda ölmüştür. 
sildarı 55 yaşında Mustafa dün Çarpuşt:ılar 
Floryaya gitmiş, istasyonun ile • l Bu ıabah Çenberlitaş önünde 
risinde bir ağaç altında oturarak ~ bir kaza olmu~tur. Kanalizasyon 
cebinden 91kardığı rakıyı içmiştir. j şirketine ait 3907 numaralı yük 
Biraz sonra Mustafa üstündeki el· 1 kamyonu Beyazıttan Sultanahme· 
biseleri çıkarını§, çıplak bir halde de inerken, Si;ked • Kocamusta -
denize girmiştir. Sarhoş olduğu fa paşa hattına itliyen 3320 nu • 
için denizde yüzememiş, boğul - , maralı otobüs arkadan hızla gel • 
nıuştur. 1 miş, çarpmıttır. Nüfüsca bir kaza 

Bir zaman sonra denize giren • olmamı§tır 

ler tarafından tahsildarın cesedi Yutturmuş 
görülmüş, jandarmaya haber veri- T h d Bo"' k d 
1 • . op ane e gaz esen e es • 
erek cesedı sahıle çıkarılmıştır .. f k h . d t K l 

Müddeiumumi tarafından tahki • na a ve ... •ı:,.e oAul'ran it onya 
1 

k 
. .. aeyyar yogu& ~u ıye a ın suyu • 

at yapıldıktan sonra cesedın go- b t l .. ·· b k 1 
··ı · · · .1 • • na a ırı mıı gumuş eş uruş u • 

mu mesıne ızın verı mıştır. ... d'" 1. t R'' t "'I 
2 K d·ı· d ... J gu ort ıraya sa an ua em og u - uş ı ın e yogurtçu çeşme . 
dd . d lb' . K' k . ) Eman yakalanmıtbr. ce esın e e ısecı ır orun evı • 

ni tamir eden beton uıtası Ser- 1 
kis elektrik tellerini karıştırırken 1 
cereyana kapılmış, ölmüştür. Üs - 1 

küdar müddeiumumiliğince tah • 
kikatı yapıldıktan sonra gömül -
müştür. 

3 - Bebekte Cevdetpaşa cad
desinde oturan Balıkçı lbrabimin 

CelAI Bayar 
Ankara, 24 - Okonomi BtL· 

kanı Celal Bayar ve Pariıe gide· 
cek olan Okonomi Bakanlığı Müs· 
teşarı Faik Kurtoğlu Perşeınbe 
günü buradan hareket edecekler· 
dir. 
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23enün q&üşiim:· 

-ae1ed1VE;-teŞ°ki18bna ilişmeden 
"Kamun,, lar yaratmalı, 
şehirciliği ilerletmeli .. 
Bir polis, bir jandarma te§k~ · ı 

18.tı vardır .• Bunlar, ekseriya be
raber çah§trlar ve biribirlerine za· 
rar vermezler. Bilakis biribirleri· 
nin işlerini tamamlarlar. 

Baıka bir misal söyliyeyim : 
Mektepler insanla.rın tahsiline ya
rar. Fakat mektepten maada da. 

halkevi gibi, kültür, harı seviyesi -
ni yükselten müessesele: vardır ... 

"Acaba, şu koca lstanbu°lun 
temiz ve güzel olması için ayni §e· 
yi y""uamaz mıyız?,, diye nice za
mandır dimağımı bir dütünc~ 

kurcalar, durur ... 
Zira, şunu itiraf mecburiyetin· 

deyiz: 
Belediye, timdiki halde üzeri· 

ne düşen itleri yapamıyor. (Şim· 
diye kadar da yapamamıttır ! ) 

Bunun sebebi belki tehrin bil · 
yüklüğüdür, nüfusun seyrekliği 

dir, gelirin azlığıdır ... Belki baş 

ka sebepler de vardır .•. Fakat ha· 
kikat §U ki, gayet kirli, bozuk 
1!evksiz, sıhhate muzır ve bize ya · 
kıımaz bir tehir ortasında otunt· 
yoruz! 

Onun için şu belediyeye bir 
muavin bulıak ... Genç ruhla ya
ratılmıt öyle bir muavin ki, ibti· 
yar belediyeyi bir kö,eye oturt· 

'Jk uac, 'ne f}Oft 
.--.........---- --._..---=ı::::ws .. ---. 

sun, "sen rahatına bak, İ§leri ben 
görürüm!,, desin ... 

Hayır, aralarında ·kavga çık
masın... Belediye, gene, varsın 

timdiye kadar istifade ettiği va
ridat membalarından istifade et
sin ve eli değdiği niabette de iş 
görsün... Fakat halk, semt semt. 
kendi arasında, batka isimle 

-mesela kamun diye - bir teıki
lat yapılabilsin ... 

Kamun!. 
Ne güzel kelime! ... Hem ''ka-

mu,, dan geliyor, ''herkeıe ait., 
demek ... HeD1 de Garplıların ku\· 
landıkları "Commune,, sözüne 
benziyor. 

Bunun batına cidden İf bata· 
rabilecek yurddaılar geçirelim ... 
Mahalle gençlerini umumt ihti. · 
yaçlar için ıef erber edebilelim ... 
Zenginlerimizden para toplıyabi · 
lelim ... Harabeleri mi düzeltece
ğiz, iaşeleri mi kaldıracağız, yol
ları mı sulayacağız, kaldırımları 
mı yapacağız, ne yapacaksak ya

pahm ... 
Buna f evkr.lade ihtiyacımız 

vardır ... Zira, medeni bir şehir İ· 
çinde oturmak istiyoruz •.. 

.. ahşıştan zengin olanlar! 
Bahııt deyip geçmeyin.. Bun • 

dan zengin olan bir çok insanlar 
mış bir kapalı otomobil armağan 

edilmiştir. 
BU yüklü bahfıttaiı İ!ittikçe in -

sanın gidip garson, yahut kamarot 
olacağı geliyor değil mi?. 

Büyük transatlantik gemileri -
nin bat ka.marotları haftada a§ağı 
yukarı 30 İngiliz Iiraıı bahşış alır
lar ki bu da kaptanlarının maa -

tmdan daha yüksektir; 30 İngiliz 1 ı· 
bizim paramızla 180 lira eder. 

Avrupanın birinci sınıf otelle -
rinin hat kapıcıları otel müdürle . 
rinden daha çok para kazanmak -

• 

tadırlar. 
Bundan bir kaç yıl önce Eut -

barn garaonlarmdan biri ölmüş 
ve ailesine 49.000 İngiliz Jirasını 
bulan bir servet bırakmıştı. (Bi -
zim paramızla. 294000 lira.) 

lıkoçyalr bir banka odacısının 
biriktirdiği para 30000 lngiliz, 
Mandater otellerinden birinin 
batka.pıcısınm serveti 50000 in • 
giliz lirasıdır. 

Londl"8. garaonlarmdan birisi, 
otelde bir hafta kadar hizmetinde 
bulunduğu bir Amerikalıdan ge -
çen glin 200 İngiliz lirası bahııt 
almı§tır. Gene geçen haf.ta bir A
merikan ailesini İngiltereyi 'fa.!tan 
bqa dolaıtıran bir §Oföre hediye 
olmak üzere f aıbrikadan yeni çık-

Teşekktlr 
Gebe1ikten üremi !hastalığına tu

tulan etimi tedavi ederek hayatı • 
m kurtaran, oğhmı Eti'nin arıza • 
aız doğmasını temine delalet eden 
Haseki hastanesi teflerinden ve 
posta, telaraf idareıi doktorların· 
dan Hüseyin Oımana açık teıek. 
kürlerimi sunarım. 

İstanbul Postanasi baş mümey
yizi A. R. Güvenç. 

HABER 
•~tanbulun en çok satılan 

.. t1.ık.iki akşam gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 
verenler kar ederler. 

Elbiseye uygun 
ba.;tuvaıeti 

Üste giyilen elbiseye uyıgun saç 
tuvaleti bugünün moda11 olmuı • 
tur. Saçın elbiseye nasıl uydu· 
rulacağını gösteren örneği resim .. 
de görebilirsiniz .. Resmide lngi -
liz sinemt1. yıldızlarından Mis 
Dolores Kalles'in bilhassa kimye -
vi muameleye tabi tutulmut bir 
cins beyaz kınadan, kara saçları. 
na benekler kondurduğunu görü • 
yorsun uz. 

Bu beyaz benekli kara saç, sır -
tındaki benekli bluza uymaktadır. 

Saçlara konulan benekler yal • 
nız beyaz değildir. Üatteki kuma· 
tın garnitürü ne renk ise, saç da o 
renkle süslenmektedir. 

De§erli bir haç 
Befinci yi· z yıldan yedinci yüz 

yıla kadar Erme.;istanın merkezi 
olan Dvin. köyü civarında geçen • 
lerde 18 gram gelen bir altm haç 
bulunmuftur. Bu haç arkeoloji ba-

l kımmdan çok değerlidir. Ve üs • 
~ tünde Saaaniler çağma aid bir na· 
kı§ ve bir kut resmi vardır. 

Yapılan incelemede haçın altın· 
cı yüz yıla aid olduj_u anla9ılmı§
tır. 

HABER - :A.kş~ııt PostnSJ 

Lokantalarda 
fiaytlar 

indiriliyor 
Lokantacılar bu 

isabetli işten dolayı 
Belediyeyi şlkAyet 

ediyorlar 
Belediye kanununun on beıinci 

maddesi ile şehir sınırları için • 
de bulunan lokanta, bar. biraha • 
ne, gazino, kahve ve emsali yer • 
lerin fiatlarını tetkik ve ta.Mli.k işi 
belediyeye verilmektedir. Beledi • 
ye Ekonomi direktörlüğüı ·bir kaç 
yıldanberi bu İ§i yapmaktadır. Yal 
nrz timdiye kadar bu it bu gibi 
yerlerin fiatlarını tekik değil, tas· 
dikten ibaret olmaktaydı. · Halbu· 
ki bu yıl ekonomi direktörlüğü 
hayatın genel ucuzluğu ve yiyecek 
içecek maddelerinin fiat seyrine 
göre bu fiatları tetkik ederek tas
dik etmektedir. 
Bu tetkik sonunda Beyo'ğlu, A • 

da ve şehrin mesire yerlerinde bu· 
lunan gazino, kahve ve emaaii 
yerlerle hemen bir çok lokantala· 
rın fiatlan fazla görülmüş ve bun· 
larm hepsinin fiatları indirilmiı • 
tir. Belediye ekonomi direktörlü· 
ğünün bu hareketi ilgili olanlar 
araımda hiç de hot ·görülmemi§ 
ve derhal etraftan itirazlar yük • 
aelmiştir. Bunların baımda lokan· 
tacılar ve kahveciler cemiY.eti gel
mektedir. 

Cemiyetler bir tarftan cemi .. 
yeller birleıik büroauna, diğer 
yandan da tecim (ticaret) odasına 
hat vurmuıl dır. Bun1ar kazanç• 
larınm vergi vermeğe bile yeti§ • 
mediğini iddia ebnektedirler. 

Bu hususta ara§brmalar yapıl • 
maktadıt". 

---0-

Mualllmler Bursaya 
bir gezinti 
yapacaklar 

Jstanbul muallimler birliği Ya
lova ve Bursaya bir gezinti tertip 
etmittir. 

Gezintiye ittirak edenler tem • 
muzun dokuzuncu günü ıabaıhı 
Y a:1ovaya ihareket edecekler o • , 
radan otobüsle Bursaya gidecek • 
lerdir. Muallimler Bu.nada. üç ıe· 
ce kalacaklar ve muallim mek • 
teplerinde misafir olduktan son • 
ra temmuzun on ikinci günü Is • 
tanbula dönmüt olacak1ardır. 

Şimdiye kadar elliden fazla 
mullim gezintiye ittirak atzusunu 
göstermittir. KaY.It muamelesi, la 
tanbul •betinci meıktep bqmualli • 
mi tarafından yapılmaktadır. 

Tersanelerimizde ticaret 
gemileri yapmak • • 

ıçın .• 
Bir mütehass~s getirilecek, 

havuzlar islah edilecek 
Jlgili bazı kimselerin Haliçte -r 

ki. havuzlar ve tersaneler biraz 
düzeltildiği takdirde yeni vapur -
larnnrzın pek i.la buralarda da 
yapılabileceğini öne sürmeleri ü -

zerine Ekonomi Bakanlığırun Ha

liç havuz ve tersanelerinde yaptır

makta olduğu iptidai tetkikler 
bitanit ve rapor Ekonomi Ba -
kanlığma verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Haliç ter
sane havuzlarının düzeni işi bü -
yük bir önemle kartılanmıştır. Ra
porda havuzların ıala:hı için ya -
pılması icap eden işler gösteril • 
mekte ve bi'lhaua getirilecek mal
zemenin gümrük resminden muaf 
ve kontenjandan hariç tutulması 

lstanbul 
Emniyet 

müdürü geldi 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 

tayin edilen Ankara Emniyet Mü
dürü Salih hu sabah Ankaradan 
gelmittir. Birkaç güne kadar yeni 
vazif eıine ba§layacaktır . 

Salih kıymetli bir zabıta imi· 
ridir. Milla mücadele senelerinde 
Beykozda jandarma kumandanı 
iken Anadoluya geçm.İ§, İstanbul 
hükOlneti tarafından idama mah -
kUm edilm~tir. 

--0-

Mekteblerin 
ders programları 

değlştlrllecek 
llk, orta okullarla liselerin müf • 

redat programlan önümüzdeki 
ders '1-Jl~ baımda değiıecektir. Bu 
programların her birinin hazır • 
!anması için Kültür Bakanlığında 

ıbirer komisyon uğraıacaktır. Müf
'l'edat pr0gramlarmdaki Türkçe, 
Riyaziye, liu.n deraleri tedrisatı 
bqtan bqa değİ!ecektir. 

--o-
Hapishaneye esrar 
gUtilren iki kadın 
Ayte ve Nezihe isminde iki ka -

dın Uıküdar hapi&hanesine esrar 
sokarken yakalanmıf ve sekizinci 
ihtisas mahkemesi tarafmdan ae· 
kiz ay 'hapse mahkUm edilmişler • 
di. T emf.İz bu kararı tudik etmi~
tir. 

tavsiye edilmektedir. 
Yapılan tetkikat oldukca sat • 

hi olmakla beraber havuzİar ve .. 
fabrikalarda yapılack düzenin 
pek de pahalıya malolmıyacağının 
tahmin edildiği de ortaya konul • 
muştur. 

Havuzlar ve fabrikalar için ya· 
pılan bu tetkiklerden sonra ıslah 
işile esaslı surette uğra§mak üze
re bir mütehassıı getirilmesi ka -
rarlaımıştır. Deniz yolları, Akay 
ve havuzlar direktöı•lerinin Av • 
ı-upada tetkik seyahatinde bilhas .. 
aa bu mütehassıs işile uğraşılmıf, 
bir kaç mütehassısla konuşulmuş· 
tur. Ekonomi Bakanlığı bunların 

tekliflerini tetkik ederek içlerin • 
den birisini seçecektir. 

Verilmemiş 
vergiler 

2600 dosya tetkik 
edildi 

Mart başında teşekkül eden 
maliye hesab ınütehass11ları tet• 
kik bürosu son günlerde çalışma· 
smı arttırmıştır. Büro şimdiye ka· 
dar 2600 dosyaya bakmıştır. Sene
lerdenberi biriken diğer dosyala • 
rın Ağustos nihayetine kadar bi • 
tirileceği ümid edilın$tedir. T et
kik neticesinde he h~atası ola· 
rak toplanmış bir çok vergiler de 
bulunmuştur. Verilmemiı vergisi 
meydana çıkarılan beyannameler 
arasında 130000 liraya kadar yük
sek miktarlar vardır. 

-0-

Nilfus sayımı işleri 
Baıbakanlrk statistik genel di· 

rektörlüğü 935 genel nüfus sayı • 
mında kafi derecede sayım me • 
muru bulunamıyan yerlerde bir 
memura bir kaç köy verilirse ve bu 
köylerin bir günde sayıını yapıla • 
mıyacağı a.nlaşılırsa o mmtakalar· 
da sayım gününden birkaç gün ev· 
vel sayıma başlanacağını ilgili 
olanlara bildirmiştir. Yalnız bu şe
kil tehirlerde tatbik edilmiyecek • 
tir. 

-o-

ilk ok~larda 
diploma dağıtıldı 
llk okulları bitirenlerin diplo • 

malan dün bütün ilk okullarda tö. 
renle (merasimle dağrtılmı§trr. 

ŞE ·HRİN: ~ERDLERİ ( ] 
iki bakkalın söylediği 

Yedikulede bakkal Sabri ile lsmail şöyle dert ya • 
nıyorlar: 

- Tücc~dan ıekerf n kilosuna 28 kuruşa alıyoruz.Bu
nu td Y edıkuleye getırm.ek için. bir •ürll ma&raf ediyoruz 
Bu. mo.s~'!1lar kllo btl§uıa en a.z bir kuruı düfi.iyor. Böy: 
lelıkle tuccardan 28 kuruşa aldığımız teker, bize 29 ku
ruıa mal oluyor. 

Halbuki diğer taraftan belediye bizi şekeri en fazla 
29 kuru*a satmak mechu'l"igctinde bıralcıyor. Böyl~lik -
le alış vcriften. hlf bir §ey kazanamıyoruz. 

Bir de şaraplar halckın.da aöyliyeceğimiz var. Bi.r ki
loluk inhisar şarapları 35 kuruıa. aatıldığı halde il& -
tünde 150 kuruş fiat yazılıdır. Bazı açık göz bakkal • 
lar. ve diğer içki ıaton dilkTianlar bu etiketten istifade 
ederek p_ek çok kimseleri kandırmaktadırlar. Bunun da 

önüne geçmek ltizımdır. 
~ Bakkal Sabri ile Ismailin sözleri hakikaten Ustiinde 
durmağa değer. Şekerin kilosu resmen 26 küsfu' kuruş· 
tur amma, fabrika en az bir ton şeker alana, toptan • 
cılara bu fiyattan mal veı·iyor. Toptancılar da kilo başı
na bir iki kuruş gibi yüksek bir kazançla bunu küçük 
esnafa vermektedir. Arada arslan payını bu toptancı· 
Iar alıyor. 

Bu gibi haksızlıkların önüne geçmek i~in fabrika bir 
ton yerine. meselA 100 kilodan itibaren ucuz şeke,r sat
malıdır. 

Hem yalnız şekerde değil, dfğer birçok maddeler • 
de de bahalılığın en bilyUk sebeplerinden birini toptan· 
cılar teşkil etmektedir. Pahalılıkla mücadele ederken. 
bunlarla da mücadele etme1! lazrmdır. 
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üzerine ordu sevkedtllp yakalanan 

Haydut Spada 
nasıl · ·idam edildi? 
Bir arkadaşınm haksız yere 

mahkum olmasına kızarak Kor • 
sikadan dağlara çıkan ve ondan 
sonra birçok kanlar döken hay · 
dut Andren Spada muntazam 
Fransız askerleri tarafından 11kış
tırılarak yakalanmış ve sonunda 
ölüm cezasına çarptırılmııtı. Ha· 
ziranın 21 inci cuma günü Bastia 
hapishanesi önünde, sabah, tan • 
yeri ağarırken sosyeteye karşı 
yaptığı fenalrkları ödemiş, kafası

nı giyotinin soğuk ve keskin bıça· 
ğına bırakmıştır. 

Fmnsız gazeteleri, hakkın ne 
suretle yerine getirildiğini şöyle -
ce anlatıyorlar: 

Cuma gecesi saat ikiyi 35 daki
ka geçe hapishane önünde bir 
kamyon durdu. Bunun içinde a . 
daletin paslı aletleri bulunuyor -
du. Kuvvetli bir polis takımı etra
fı muhafaza altına almıştı. Top
lanmıya başlıyan meraklıları yak
laştırmryorlardr. Saat üçü çeyrek 
geçe salahiyetli kimseler gelmiş 
bulunuyordıu. Genel savman 
(müddeiumumi), katili kurt.ar -
mak için çok kuvvetli müdafaa -
lar yapmış olan iki avukat ile bir
likte hapisaneye girdi. Yanların -
da bir de papaz bulunuyordu. 
Genel s::ı.vman Spada'nm bulun -
duğu odaya girince suçluya şu 
sözleri söyledi: "Spada, bağışlan
manız için yapılan dilek kabul o
lunmamL~tır. Cesur olunuz.,, 

Dağlar ve ormanlar kralı, bu 
sözler üzerine yerinden kalktı ve 
kuvvetli bir sesle cevap verdi: 
"Şüphesiz, cesur olacağım!,, Tu
valetini yapmak için izin isOOdi. 
Yeni elbiaesini ve ayakkabılannı 
giydi. Bu sırada papaz kendisine 

yaklaşarak duaya başladı. Spada 
dizçökerek bir dindar durumu ile 
duayı dinliyordu. Göğsündıe haç 
işaretini yaparken, bağış dinliyen 
bir suçlu halinde değildi. Bunu, 
görenleri şaşırtıcı bir ruh rahatı 
ile yapıyordu. 

Duadan sonra yirmi beş dakika 
kadar avukatlarıyla konuştu bir 
son dileği olmadığını söyledi ve 
şunları ilave etti: 

- Önceleri pek şiddetli davra
nıyordum. Sonra silahlarımı bı -
raktnn ve kendimi insanların a -
tlaletine teslim ettim. Bunu njçin 
yaptım? Çünkü Allah öyle buyur
du. Yoksa insanlann adaletinin 
bence hiçbir değeri yoktur. Ben 
yakında doğruca göğe çıkacağım. 
Bunu size, bu dünyada kalacak -
lara söylüyorum. Ben Allahrn af
fına kavuştum ki bu, herkesin na
il olamıyacağI bir şeydir. 

Cellat yamakları sürüklemek 
için kollarından tutmak istedikle
ri zaman da: 

- Bırakınız, ben kendim gide
ceğim; korkmuyorum. 

Diye bağırdı. 

Suçlu, kimseye dayanmadan 
yürüyordu. Dudaklarında acı bir 
gülümseme vardı. Giyotin maki -

nesinden biraz ötede görünen de
nizin mavi ve sonsuz yüzüne ba -
kıyor, papazın uzattığı haçı öpü -
yordu. Seyirci korku ile titrer -
ken müdafaa avukatları seslendi
ler: 

- Adiyö, Andre ! 
Cevap verdi: 

- Güle güle, gene göıiişelim. 
Cellat, Spada'yr itti ... Saat dört 

olmuş, adalet yerini bulmuştu. 

1 Sabah gazeteleri ne dlyorla;?-i 
KURUN - M· Asım Us bCt§uazı· 

sında dört yanımızdaki deği1iklikler
dm bahsetmektedir. 

Yunan ve Yugoslavyada rejim ha· 
reketlerinl işaretten sonra lngiliz -
lerin doğrudan doğruya Almanlar • 
la 11aptıkları deniz anlaşmasından ve 
/tal.yanların sömürge siyasasından, 
Japonların Çindeld hareketlerini. göz 
önüne koyarak bütün bu değişiklik • 
leri• arsıulusal sıyasaya yapacağı te
sirlere dokunuyor ve diyor ki: 

Pekinin Japonlara elbette geçmesi 
yalnız Uzak Doğu değil, Avrupa ve 
Amerika ülkelerinde de derin yankı· 
lar <akisler) uyandırmaktadır. Çün· 
kü Japonyanın Çinliler üıerine ege • 
men (lıô.kim) olmnsı demek yann bü· 
yük Avrupa devletlerinin AsyadaTı..i 

sömi1ıgelerinin (müstemlekelerinin) 
de Japonlara germesi demektir. Bu -
gün ellerinde olan sömürgeleri kendi· 
lerlne az ve dar gören bu devletler a
caba o zaman ne yapacaklardır? 

CUMHURiYET - Yunuı Nadi Al· 
man ve lngiliz deniz anlaşması üze
rine Fransa matbuatında gördüğü 
neşriyattan ve bu arada dikkate de
ğer bir ifade tarzından bahsetmek • 
tedir. Diyor ki: 

Fransa matbuatında Almanya ve 
lnoiliz anlaşması üzerine hariciyenin 
direktifile yazıldığı kokusu bulunan 
bir takım satırlar intişar etmiştir. 
Bunlar arasında hele biri dil}or ki: 

lngiltere Almanya ile doğrudan 
doğruya deniz anlaşmasını yapmak -
la aramızdaki konuşmalara ayrı ha • 
reket etmiştir. Bu olablllnce niçin I -
talya bugün yarı havş2 bir halde bu· 
lunan Habeşliler üzerine elini koy • 
masın ve onu medeniyete götürme • 
sin .. 

Bu kızgınlığın verdiği ifa.de tarzı
dır. Fakat nasıl oluyor da Fransa gi
li Ulıuılar Kuruma üyesinden birl yf. 
JN Ulıular Kurumll üzerillden biri o
lan Habeşistan hakkında yarı vahşi 
tabiri kullanıyor. 

Fransanın böyle saltllrmaya teşeb· 

büs eden tarafı tutar neşriyatta bu -
lunması gariptir • 

Fransız gazetesinin bu yazısında 
ltalya ile Fransanın dost oldukları 
ve dost kalacakları da yazılıdır· Bu 
da Almanya - lngiltere deniz anlaş· 
ması altından başka §eylerin de çık • 
ması korkusuna karşıdır. 

TAN - Mahmut Esat Bozkurt 
bugünkü makalesinde Ağaoğlu Ah • 
met Ue Hüseyin Cahidin "Türk Aile
si,, ne dair betbin iki makalesine top
yeklln cevap vermektedir. Mahmut 
Esat, Ağaoğlunun görüşlerini çok a • 
cı, çok insafsız ve yersiz, Hüseyin Ca· 
ltidin yazdıklarını ise esassız bulmak· 
tadır. 

Makalesinin sonunda Türk kadın· 
lan hakkında ıöyle bir sual soru -
ııor: "Her memlekette rastlanan beş 
on bahtsız yüzünden ne hakla düşüş 
hafüıde görüyoruz, Anlamak istedi • 
ğim budur ... bu?! •. ,, 

ZAM AN - BCl§yazıcısı kapalı dük· 
kanlardan bahsediyor. Diyor ki: 

Hükflmetin YCl§ama kabUiyetini 
kolaylaştırmak için yaptığı teşebbüs· 
ler teşekküre değer· Gazetelerin yaz
dığına göre vergileri kolay ödemek 
yollarını da aramak üzeredir. Bu da 
teşekkürle kar1ılanacak bir hareket
tir. 

Ekonomi k9nunlarının başında da 
halkın vergi vermek kabiliyetini art· 
tırnıak gelir. Bunun için de serbest 
çalışabilmesi, servet, genişlik ve 1'e • 
fah sahibi olması lazımdır. 

Kapalı dükkanların çokluğu göz • 
den kaçırılacak şey değlldir. Vergi 
kanunlannın değiştirilmek istendiği 
bugünlerde billhaJJsa naıan dikka"!e 
anlınmalıdır. 

Bu, kapalı dükkfi11larırı fazla bu -
lunması kazanç vergisinin iyi tarhe • 
dilmemiş olmasından mı ileri geli -
yor, yoksa umum! ticaret durgunlu -
ğundan mı? Bu işin mütehassısı ol -
madığımız için bilmiyoruz. Biz yal • 
mz gördüğümüzü söylüyoruz. 
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Valiler, kaymakamlar, adliyeciler, 
nüfuscular arasında değişiklikler oldu 

Bunların listesini neşrediyoruz 
Valiler arasında zunu Halil Hilmi, Mutki kaym••- raportörlüğüne Mersin hukuk hıikimf 

tayinler kamlığına Boyabat Kaymakamı Ali Rıza, Mersin hukuk hakimliğine 
Ankara, 24 - Urfa valisi Ni • Bedii, Boyabat kaymakamhğına temyiz raportörlerinden İsmail, tem· 

zameddin Çanakkale valiliğine, Mülkiye mezunu Halil, Kulp kay- yiz raportörlüğüne Antalya reisi Ser-

1 b 1 1
. d vet, temyiz raportörlüğüne Üsküdar 

atan u va ı muavini Rükned İn makamlığına Hayrabolu Kayma 
ı . müstantik azasmdan Osman Nuri, 
çel valiliğine, denizli valisi Fuad kamı Hüseyin, HayraLolu ka·"'m""· ı· ··dd · ·ı··· µ ,, -... \.onya mu eıumumı ıgıne temyiz ra-

Samsun valiliğine, Kars valisi {,ev· kamlığına İnebolu Kaymakamı portörJerinden Sabri, temyiz raportör
det Çoruh valiliğine, Kars vali ve- Kenan, Aluçra kaymakamlığın:ı lüğüne Bartın reisi Saffet, Kozan 
kaletine mülkiye müfetti§lerin • Mülkiye mezunu Cahit, Düze? müddeiumumiliğine temyiz raportör -
den Osman Nuri tayin edilmiş - kaymakamlığına Koçhisar Kay lerinden Emin ferdi, Van reisliğine 
. Başmüddeiumumi muavinlerinden ö-

br. makamı İsmail, Gerede kayma • mer Lutfi, Arapkir hakimliğine eski 
kaymakamlar ara- kamlığına Düzce Kaymakam. Şa~ Adana sulh hakimi Ali Fehmi, Bitlis 

sında tayinler kir, Mudurnu kaymakamlığın:l hakimliğine Gelibolu asliye reisi Ah-
Ankara, 24 - yeni kaymakam Gerede Kaymakamı lbrahim, Ko~ met Rıfat, Bartın reisliğine Çorum 

tayinleri kararnamesi yüksek tas • hisar kaymakamlığına eski Maçk<ı müddeiumumisi Tahsin, Corum müd-

d
'k ld' B . Kaymakamı Vasfi, Dursunbey deiumumiliğine Kozan mUddeiumumi. 
ı ten ge ı. una göre: si Zeynelabidin, Kahta hakimliğine 

Cihanbeyli kaymakamlığına kaymakamlığına Akseki Kayma~ eski İzmir istinaf müddeiumumisi 
Tuzlukçu Nahiye Müdürü Meh _ kamı Kamil, ÇiçeJ.cdağ kayma - Tahsin, Erdek hakimliğine eski lstan
met, Kandıra kaymakamlığına kaınlığına Yalvaç Kaymakamı ld. bul sulh hakimi Şevket, başmüddei 
Tarsus Kaymakamı Şekip, Kara- ris, Dağçiçeği kaymakamlığımı umumi muavinliğine eski Karesi ağır 
su kaymakamlığına Seyran Kay Hukuk mezunu Hüseyin, Kahta ceza azası ~azım, Mesudiye hakimli-

kaymakamlığına Mudurnu Kay , ğine Eskişehir, birinci hıikim mua,·ini 
makamı Zeki, Akdağ madeni kay· k K Ahmet Raif, Tarsus müddeiumumili -

k 1 ... H kuk · ma amı adri, Kag"'ızman kayma· ma am ıgına u mezunu ğine başmüddeiumumi muavinlerin _ 
Mehmet Ali, Menemen kayma . kamlığına Vezirköprü Kaymaka- den Rıfat, Akçadağ h3.kim1iğine eski 
kamhğına Karaisalı Kaymakamı kamı Celal, Mustafakematpaşa Edirne azası Ahmet Refik, Sivrihisar 
Refii Karaisalı kaymakamlığına kaymakamlığına Ceyhan Kayma- hılkimliğine Canik sulh ha.kimi Meh _ 
Mülkiye mezunu Hıfzı Çerke, kamı Hayri, Pınarbaşı kaymakam- met Faik, Refahiye hakimliğine eski 
kaymakamlıg"'ına Mu .. lkı',ye mezunu bğına eski Keşan Kaymakamı Re· Muğla azası Mehmet Fevzi, Tercan 

A hakimliğine eski Kocaeli müddeiumu-
Turgut, Ferik kaymakamlığına ıat, rtuva kaymakamlığına Şile misi Mahmut Memduh, Adıyaman 
Fenike Kaymakamı Şevket, F eni Kaymakamı Mustafa, Vezirköpr{i hakimliğine Sungurlu müddeiumumisi 
ke kaymakamlığına Gördes Kay , kaymakamlığına Hukuk mezunu Recai, Çapakçur hakimliğine eski lğ
makamı MazlUın, Gördes kayma- Ihsan, İnebolu kaymakamlığın~ ridir hakimi Hamdi Siirt azalığına 
kamhğına Mülkiye mezunu Mulı- Knrkağaç Kaymakamı Fuat, Kırk- eski Nevşehir cinayet müddeiumumisi 
liı Boldan kaymakamlığına Mül- ağaç kaymakamlığına eski Simav Me?met Nazım~ ~em~ h_ô.kiml~e 
kiy' e mezunu Ekrem Hekimhan kaymakamı Ali Fuat, Milas kayma h~kı. Kl~~n hakkiı·mçı Hluseh~kim, ~asınş ler 

' k 1 .... E · d ... a ım ıgıne es or u a 1 era • 
kaymakamlığına Mülkiye mezunu am ~gına . mı.," ag Kayma~amı f ettin, Midyat hakimliğine eski Ala • 
Suphi, Kemaliye kaymakamlığına Fahrı, Emırdag kaymakamlıgına ye aza mülazimi Ahmet Vefik, Dersim -
Vatsa Kaymakamı Mazhar Yal Akçedağ Kaymakamı Ahmet, Ak hakimliğine Balaiye reisi Hüseyin Sü 
vaç kaymakamlığına Emet' Kay çedağ kaymakamlığına Gazian - reisi Mustafa, Alucra hakimlğne 
makamı Rafit, Simav kaymakam· tep Emniyet itleri müdürü Necati reisi Mustafa, Avucra hakimliğine 
lığına Hukuk mezunu Fahri, Ba· atanmıılardır (tayin edilmitler • :skliğMuşSazi arihm;:zimıhtı',!e~e....Alp, ~!~~~-
1 k k S b H 

dir ) a ı ına v ii..llJmı ı ~ 
ay ayma amlığına ey an u · Ermenak hukuk hakimliği.ne eski Mi· 

kuk lıleri Müdürü Nebil, Havran Nüfus müdürleri ıas hukuk ha.kimi Süleyman Şevki, 
kaymakamlığına Söke Kaymaka· arasında başmüddeiumumi muavinliğine vekft.. 
mı Sadi, Mes'udiye kaymakamlı. Ankara, 24 -Tokat nüfus mü· let t~ftiş heyeti reisi Orhan Nezihi. 
ğına Mülkiye mezunu Hasan Gönan azalığına Sultaniye htkimi Rı-

... .. • ' dürlüğüne, nüfus umum müdürlü • fat, başmüddeiumumi muavinliğine 
Maçka ka;makamb~ma Mulkiye ğü memurlarından Abdülhalim, E· Düzce aza mülazimi Bekir Sıtkı, baş-
mezunu Zıya, Aksekı kaymakam· dime nüfus müdürlüğüne Edime müddeiumumi muavinliğine eski Ordu 
lığına Mülkiye mezunu Hayda-r, nüfus baş katibi Hayru)lah Kır_ aza mülazimi Mefharet, - Bulvadin 
Bartu kaymakamlığına Şarki Ka· müddeiumumiliğine eski Çeınişkezek 
raağaç Kaymakamı Vedat, Şer - §ehir nüfus müdürlüğüne Samsun müddeiumumisi Zeyyin, Yenişehir 

nik kaymakamlığına Batkale Kay~ iskan memurluğundan açıkta bu • müddeiumumiliğine eski Erciş müdde. 
makamı Adnan Oltu kaymakam- lunan Halid, Urfa nüfus müdür • iumumlsi Osman Tarık, Ballkesir mUd 

1 
... D b ' • K ak l lüğüne Seyhan nüfuı müdürlügu""'n- deiumumi muavinliğine eski Çerlemek 
ıgına ursun eyı aym ... amı z· müstantiki Cevdet, Akdağ madeni 

zet, Şavşat kaymakamlıgına Ba~ den açıkta bulunan Ekrem, İzmir müddeiumumiliğine Cizre müddeium.11 
lay Kaymakamı Fuat, Osmaniye iıkin müdürlüğüne Manisa nüfus misi Yahya tayin edilmişlerdir. 
kaymakamlığına Tire Kaymaka - müdürü Ekrem tayin edilmişlerdir. 
mı Gafur, Gölpazarı kaymakamlı- Ad 1 iye tayin 1 eri 
ğına müfettitlerden Arif, Urla ANKARA, 24 - Adliyede son 
kaymakamlığına Mülkiye mezun'ıl yapılan tayinleri bild\riyorum: Konya 
Cemal, Karaburun kaymakamlı . ağır ceza reisliğine Kütahya ağır ce
ğına T orbalr Kaymakamı Muzaf • za reisi Sadık, Antalya reisliğine Tem. 
fer, Torbalı kaymakamlığına Ur- yiz raportörü Necati,, Zonguldak re -

isliğine temyiz raportörlerinden Ek . 
la Kaymakamı Nazım, Şarki Ka - mel, temyiz raportörlüğüne başmüd • 
raağaç. kaymakamlığına Mülkiye deiumum~ muavinlerinden Abdülka -
mezunu Nihat, Erdek kaymakam· dir, temyiz raportörlüğüne Adana 
lığına Mülkiye mezunu Faik, Ke müddeiumumisi Münir, Kütahya reis
şan kaymakamlığına Mülkiye me liğine Ankara ceza hakimi As1111, tem· 
zunu Hamdi, Batkale kayma .. yiz raportörlüğüne, İstanbul üçüncü 
kamhğına Mülkiye mezunu Retat, hukuk reisi Zeki, temyiz raportörlü
Şiran kaymakamlığına Mülkiye ğüne Erzurum reisi Sadık, Erzurum 
mezunu Sabri, Tercan kaymakam- reisliğine temyiz raportörlerinden İb-

rahim Kazım, temyiz raportörlüğüne 
lığına Devlet Ş\irasından Kemal 
Atkaya kaymakamlığına lzm;r 

Elaziz reisi Sami, Elaziz reisliğine 
temyiz raportörlerinden Mehmet Ata, 

Emniyet itleri müdürü Osman temyiz raportörlüğüne İstanbul asli . 
Kuruçay kaymakamlığına Kony~ ye reislerinden Necip Nadir, lstanbul 
Emniyet itleri müdürü Halit, Tire asliye reisliğine temyiz raportörJe . 
kaymakamlığına Mülkiye mezun•ı ı·inden Sadettin, temyiz raportörlüğü
Şefik, Söke kaymakamlığına ToT· ne Konya müddeiumumi Ahmet, Ada. 
hah Kaymakamı Niyazi, Sason na raportörlerinpen Sadettin, temyiz 

raportörlüğüne Konya müddeiumumi 
kaymakamlığına Çubuk Kayma - si Ahmet, Adana müddeiumumiliği . 
kamı Sırrı, Çat kaymakamlığın~ ne eski Kırşehir cinayel müddeiumu-

tOrkofisde 

Ankara, 24 - Türkofia 
mütavirlerinden Baha laken • 
deriye Ticaret Ataşeliğine, Atina 
Ticaret Ataşesi Halil Mithat Tür][ 
ofis haşdanıtmanlığma, Türkofiı 
başdanıımanlarmdan ve Peıte 
Ticaret mektebi mezunlarından 

Naci Atina Ticaret Ab.Jeliğine, 
Robert Kolej ve Hukuk mezun • 
larından lzmir Türkofis muavini 
Nejat Bükreı Kommersiyal ıek -
reterliğine, Türkofiı danışmanla· 

rından Aziz Viyana Kommeni • 
yal ıekreterliğine, Türkofiı ra -

portörlerinden Ahmet Naim Tür• 
kofiı Kara şubesi müdürlüğüne, 
Türkofiı uı danıfmanlarından 

Mahmut Celal lstanbul Türkofiı 
müdürlüğüne, lıtanbul Hukuk 
mezunlarından ve Deniz Müıte -
şarlığı müdürlerinden Ihsan lıtan• 
bul Türkofiı §Ubesine tayin edil • 
mitlerdir. 

HABER 
eski Cizre Kaymakamı Hayr1 misi Ahmet Tevfik, Üsküdar sorgu 
Mazgert kaymakamlığına Saray · hakimliğine İzmir ceza hakimi Yüm
köy Kaymakamı Fahri, Sarayköy nü, Başmüddeiumumi muavinliğine 

t · ·· 
1 

i ıstanbulun en çok satt1an 
kaymakamlıg"'ına Mülkiye mezunu emyız raportor er nden Mehmet Se· ~ t · hakiki ak$am gazetesidir 
Hadi, Çubuk kaymakamhğın:ı nanı, emyız raportörlüğüne Trabzon 

müddeiumumisi Ahmet Remzi, Sam -
Mülkiy~ mezunu Ahmet, Köyce - sun müddeiumumiliğine temyiz rapor 
iiz kaymakamlığına Mülkiye me· törlerinden Mehmet Nuri, Temyiz 

ilAnlarına HABER'e 

verenler kar ederler. 
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Biır Aşkın 

Yazan~ KADiRCAN KAFLJ ------=--=-=-=--------------------:---------

1 ürk/erin hazıriıkları pek qaman ... 
Şu Hüsmen Reis midir nedir ? 

Versek de defolup gitseler ... 
Funando sordu: dört tarafına aaldırmııtı. Çok geç-ı maya karara verdi. ğer kon~a -
_ Nerede? Niçin buraya gel· meden on ıekiz yaşlarında bir a· cak olursa on~~ Hüsmen Reis~ 

miyor? 
1
• kıncı kCJşa kc..şa geldi: 1 kaçır~~ak ı~ın. eld~.n g~le:m 

B<tmuı\ cevabını almağa lüzum ı - Şapka o~ada .. Şimaldeki kale-ıyapacagı şuphesı~~ı.. . Böy]elıkl~ 
kalroadt. Dört askerin ellerinde nin pe1ıcerf~&mde. . Antonyo~un son umıdı de elden 
yarı baygın bir halde esmer bir de Üç dakika sonra Dalyan Mus - . gidecektı. 
lik~lryı getirdiler. tafanın sapanı kuyumcu Civdni l Halbuki hiç kendisinin habe.-i 

Yorgunluk ve heyecandan tit - Pakaçellinin mektubunu içinde yokmuş gibi Hüsmen reiıin bir ve 
riyen bu delikanlının yüzü sapsarı tüylü bir f&pkanm bulunduğu pen- ya iki Jevendini gizli yoldan içeri 
ve dudakları mosmordu. cereden içeriye fırlabnıştı.. alırsa bundan kak~eki arkads.ş • 

F &.nan do ona doğru koştu. Ba - Antonyo kalbi heyecanla çar • Jarma bir zarar ge)miyecekti. Hat 
sını ellerinin arasına aldı ve sor· parak kağıdı aldı. Çözdü ve için·' ta onun kurtulduğunu görünce 
du: deki taşı yere atarak okumağa Türkler kaleye hücumdan vazge • 

N h b ? H·· b ? batladı. çecekler, çekilip gideceklerdi. - e a er. ... um erto ... 
Asker, bitkin bir sesle mırıldan- - O .. ltte onun yazısı ve onun Böylekile yüzlerce, belki de birkaç 

dı: imzası .. Bunun uydurma olması- bin kitinin ölümden kurtulması -
D A.l y S b h na imkan yok. Babamın el yazı • na, kalenı'n yıkılıp yag"ma edil-;;: -· on varo... arın.. a a . 

Sekiz bin askerle imdada gelecek.. ıı ve imzası... mesine sebep olacaktı. 
Hemen ka!eden bir çıkış yapsın... Şimdi F ernandoya kızıyordu. Bu ise biı· fenalık değil, iyilikti. 
Türklerin .. Kalenin etrafında yer- Acabn gidip söylese ve her şey• Fazla olarak zavallı babasını 
Ieşmelerinin .. Önüne geçsin L Dor olduğu g;bi açsa ondan r.e cevap da kurtaracaktı. 
ya da donanma ile .. Denizden g~· ~Jacaktı . ? 
cck .. dedi .. 

Hüınhertonun batı sarktı, ken • 
dinden geçti. 

Fernanaonun yüzü •evin;; ve 
cesaretle gülümsedi. 

- Bunu götürünüz ... lyi bak -
smlar ! ... 

Dedi. 
Sonra Antonyoya dönerelr: 
- Bizim kaleden çıkarak hü • 

cum etmemize lüzum kalmıyarak 
On daJtika sonra Türkler hücum e 
decekler .. Herkes vazife batına .. 

Antonyo hafifçe sararmıştı. 
Eğer F ernando Hüsme11i hemen 

geri vermeğe razı olsaydı onun 
baba11 da kurtulurdu. Babaıınm 
sahiden Kızıl Kadırgada olduğu -
na dair henüz mektubunu alma -
mıftı ama huna artık yüzde yüz 
inanıyordu. Bu Türk akıncıları 
yalan söylemezlerdi. 

- Şey ... Eğer Don Alvaro yetiş 
meden önce kaleye arkı bir hücum 
yaparlarsa ... Türklerin hazırlıkla· 
rı pek yaman ... Şu HüemenReiı 
midir nedir? versek de defolup git 
ıeler ... 

Bunu bilmiyecek ne vardı? An
tonyonun babası öldürülecekse 
Fernandonun nesine? Ona Beatri~ 
in düğünü için aldığı mücevher • 
lerden ötürü biraz borcu da var • 

dı. Ondan da kurtulurdu. Hele 
timdi Don Alvaronun imdada ge
leceğini de haber aldıktan sonra 
yalnız Civani Pakaçelliyi kurtar • 
mak için Türklere boyun eğemez
di. 

Antonyo bunları düşütıdüktc:o 
sonra F ernando ile hiç konu~mc:.· j 

Birkaç ıaniyede, neler yapılması 
lazımgeldiğini tasarladı ve hemen 
bir kağıda şu satırları yazdı: 

"Sözünüze inanclnn. F ernanclo 
teslim olmıyacak. Hüsmen Reiei 

de geri Yermiyor. Siz, yalnız ola
rak Sanla Marya kilisesine girin. 

Günah çıkarma odasındaki kü -
çük mihrabın sağ köşesinden baş

lryarak içeriye doğru sekiz tane 

dört köşeli mermer plaka vardır. 
(Devamı var) 

Hikdyesi ...................................... -......... -. 
i Nakleden : 1 ııtn. i 
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- ismim Leyli.dır .. Bak, nası! ı rm, kolay, sevimli ve akılda kolay 
memnun kalacaksın ... Bana Al· tutulur isimleri olmalıdır!.. Hem, 
lah razı olsun diyeceksin ... Kapı- j bu, onların da menfaatleri icabı • 
cı kadından seni ben İstedim... dır .. Anlıyorsun ya?. 

- Teşekkür ederim, hanımcı · 

ğim ... işin ne olduığunu henüz öğ 
renemedim ... 

- Güç iş değil... Kapıcı San~ 
anlatmadı mı, yavrum... Esas, 
paradır ... Onu kazanmağa bak ... 

Hem, üzümünü ye de bağını sor 
ma diye türkçede bir darbı me
sel vardır ... 

Bir kaç dakika sonra, Leyla Ha· 
mm, onu, küçük bir adada yeni 
patroniyle tanıttı .. 

Bu, gayet iri yarı ve §İşman bir 
kadındı .. Fakat, dudaklarının üze
rindeki hıyık gölgesiyle daha zi 
yade delikanlıya benziyordu. 

Samiyeye bir nazar attı. Onu 
tepeden tırnağa kadar süzdü •• 

Genç kadın, imtihan geçiriyor • 
du, belli .. Ve bu imtihan, onun 
lehinde netice vermişti.. Leyla Ha
nım da bunu anlayarak gülümse • 
di .. 

Patron kaC:lın: 
- Eminim, muvaffak olacak • 

sın, kızım ... Lakin herşeyden ev • 
vel soğuk kanlı olmak lazım .. 
Böyle titremek iyi bir §ey değil.. 

- ... 
Kız, yerlerin dibine geçiyor -

du .• 

- Burada seni yemezler, emin 
ol.. Hem burası o kadar mahcup -
luk filan götüren yer değildir. 

Samiyecik, kekeledi: 

- Elimden aelen her ,eyi yapa
rım .• Merak etmeyin .. 

- Af erin .. işte böyle olmalı ... 
Bugünlük, arkadaşlarınızdan bi • 
risiyle dolaşırsınız .. O size neler, 
yapmanız İcab edeceğini anlata -
caktrr. 

Odada, bir kadın vardı. Bir 
masa üzerinde duran bir vazodaki 
çiçekleri düzeltmekle meıguldü •• 
Genç kadın ona döndü: 

- Ratibe! .. Sen, küçük lianım
la metgul olacaksın .• Haydi ha· 
kal mı •.• 

- Mürebbiye: 

- ismim Samiyedir ! • <Jiye 
kendi kendini tanıttı .. 

- Güzel isim .• Hoşuma gitti ... 
Size de yakışıyor .• Haydi baka • 
hm, çocuklar ..• 

Samiye, isminin niçin güzel ol· 
duğunu anlayamamııtı .. Bu, alel· 
ade bir ad değil miydi?. Genç ka· 
dmın hayretini farkeden ev sahi
besi: 

- Benim kullandığım insanla • 

Manidar manidnr göz kırptı .•• 
Bu, ne demekti böyle?. 
Bir türlü kavrayamadı .. 
Nereye gelmişti?. 

Vazifesi neydi?. 
Şaşkın, şaşkın etrafına bakın • 

dı ... 
Kendisine prezante edilen 

kız, tumbul, oldukça güzel ve 
biraz adi bir §eydi. 

- Haydi.. Öyle ıomurbnaym • 
Gelin bakalım, hu tarafa .. işte si • 
ze bir önlük .. Şimdi de vazifenizi 
göstereceğim .... Bundan daha ko
lay, hiç bir fey olmıyacağmı anla
yacaksınız .•• 

Bir takım çiçek, çikolata, par • 
füın ve sair şeylerle dolu sepetler 
hazırlanmı§tı .. Bunlar, kordelilar• 
~a süslenmişti .. 

Şi§tnan kız: . 
' - Bunlardan bir tanesini 'boy •' 

nunuza ta.km.. Satacağız .. • dedi. 
- Nerede ••• 
- Gazinoda ... Bakın. Bizim gibi 

başka kızlar Cla var .. 

Hakikaten, camekanlı bir kapı
nın dı§arısmda, boyunlarına şrk, 
tık sepetler talanıt kızlar görünü
yordu ... 

Daha ötetle ise, büyük bir bira· 
hane, bar, meyhane tertibi bir 
yer vardı. YüJisek sesle ıarkılar 
söyleniyor, bir sigara 'dumanı bu
lutu 'orta yerde çalkalamyortlu • 

Biçare Samiyecik büyü}eıımi! 
gibiydi .•• 
Şişman Jiızın arkasmClan yü -

rüdü ••• 
Şişman kız: 

- Bu iş, söylediğim gibi, gayet 
kolaydır .. Şimdi benim nasıl ra • 
pacağrına baliın ... 

Samiye, bpida 'durC:lu.. Kız, 
içeri girerek, masadan masaya do
laşmağa baıladı.. Sarhot yahut 
yarı srhoş adamlara çiçekler, çi • 
kolataJar, fıstıklar ikram ediyor • 
du. 1 

Onlar, şifman kıza hazan gü • 
lümıiyorlar, hazan eğilerek bir 
şeyler SÖY.lüyorlar .. Bazan da .. 

Galiba ötesini berisini sıkıttır • 
mak istiyorlardı. 

Bir tanesi bir mektup verdi.. 
Masalardan birine yalnız başı 
na oturan bir kadına götürdü .. 

Samiye, yeni vazifesinin ne ol • 
duğunu şimdi azıcık anlamıştı : 

- Demek ki, ben,· mürebbiye 
olarak yetişmişken buralara ka -
dar düttüm .. - diye dütündü. 

Demek istedi. Fakat F ernando 
hiç oralarda değildi. Mazgallarda, 
kalelorde dolaşıyor, top!arın, ar
gebüz denilen tüfekçilerin, mancı
nıkların hazırlıklarım gözden ge· 
çiriyor, askeri, düşmana kartı koy
mak için elden geldiği kadar kıt -
kırtıJJ')rdu. 

r ' 
Musiki, heyheyini arttırmıştı •• 
Biraz sonra, Ratibe, onun yanı· 

na yaklaştı., 

Antonyo hemen uzaklath. Ka
lenin f imal tarafına doğru hızlı 
hızlı gitti. Buruı diğer taraflara 
göre daha ta.ılık ve ıarptı, Yalnız 
yakındaki tepeden kale duvarla -
rına doğru uzanan kayalrldar, 
bir kemer gibi yüksek ve dardı. 
Türkler henüz bu taraflara kadar 
yayılmamqlar, hatta ketfe bile 
çıkmamıtlardı. Napoliye giden 
Hümbedo de buradan geçerek 
kaleye airehilmi,, Don Alvaronun 
cevabmı getirmişti. 

Frenk Süleyman timdi ketif 
bahaneıile leventlet ini kalenin 
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- Haydi .. Sen "de benim gibi 
yap'( •. Çiçek satma.ğa başla .. ·de • 
di. 

Büyülenmit gibi, genç kadın, 
dumanlı salonun ortasına doğru 
yürüdü .• 
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Deniz banyosunun 
faydaları ve kaya 
balığı korkusu! 

Denize giriyor musunuz? 

"Karpuz kabuğu suya düıünce 
denize girilir,, derlerdi. Faka~ 
haftanın hele pazar günleri plaj
larda fingatan cıvıl cıvıl insan
lara bakarsak, denize düşen her 
şeyin ardından denize giriliyor 
gibi... 

Denize girmeyip te girenleri 
yahut girmek üzere olanları doı 

seyretseniz, gene yazın bir tadt 
çıkmış olur ... Geçen yılınız he
sabına, gözünüz arkada kal
maz. 

"' "' #1-

Diin izin günüm olduğu ıçın . 

rüzgarlı bir kumsala gittim. Git· 
tiğim kumsalın - eğer herkes 

benim gözümle baksaydı - rliye
bilirim ki, biricik dikkat noktast. 

siyah gözlüklü ve yaprak gib? 
takkeli biri şişman, biri orta ya
pılı iki insandı. Bunların biri ka · 
dın, öteki erkek olduğ,ma göre 
ve zırt zırt birbirlerine çıkıştık -
)arına da bakılırsa karı kocaydı

lar ... 
Fakat daha göze çarpacak ta · 

rafları, plaja v~rdikleri parayı 
hıer halde meteliği meteliğine ç•
karmak üzere gelmiş bulunmala
rıydı. Plaja bu yıl ilk gelişleri ol
duğu da anlaşılıyordu. 

"' il- "' 

Kabine parası üzerinde mal 
sahibile biraz çekiştikten sonra 
harıl harıl soyunmağa başlamış ·· 

... tılar. Once ıkadın hazırlandı . s;,. 
yah ·;:; ela'e dikilmiş, kenarı efla
tun çerçeveli bir deniz kostümitP. 

sahneye çıkar gibi deniz kıyısına 
doğru şöyle bir yürüdü. 

Az sonra gene elde dikilmiş ve 
bacaklarma geçirilmiş olduğu 

halde içersine rüzgar dolmuş ipi! 
asılı bir çamaşır gibi duran siyah 
donile erkek belirdi. 

Ufak bir konuşmadan sonra \. 
kisi birden kumlara uzandı-
lar. 

,,. ,,. "' 
Biri ötekinin üzerini kumlarla 

örttü. Örten erkekti. Epi şi..,man 

olan kadının vücuduna avuç avuç 
kumları itiyor, fakat kadının ge

ne bir kaç noktası siyah kostümj
le gilneşe açrk kalıyordu ... Erkek 

bu iş bittikten sonra bulunduğu 
yerdl!n başlıyarak plajın deniz 

kıy115ı ve çakıl ta,ları üzerine 
doğru bir kuşak çözülüşü gibi yu
varlanmağa başladı. 

:(. ,,. ,,. 
Yuvarlanırken önüne her çı -

kan adama: 
- Ooh !. Ooh !. Diyordu. Gi:

ne§ten böyle istifade etmeli .. Gü
neş gibi yoktur. 

Ve b~ri tarafta kadın, yanı 

batına düşen bir genç kıza, ko:
larını göstererek: 

- Sancıklarım için geldim. 
Her yıl gelirim. Kuma gömülür 
gömülmez bu ağrılar geçer gibi 
oluyor. Yoksa kolumu kaldıraml
yorum, diye dert döküyordu .• 

,,. ,,. #1-

Denize bakmağı bile düıünmü· 
yorlardı. 

Deniz, nasıl olsa ellerindey· 
di. 

,,. :,. . 
Dediğim gibi, o gün harcadık

ları paranın, muhakkak değerini 
alacaklardı. Herkesin de böyle 
yapmasını istiyorlardı sanki. .. 
Bir ara kumları herkesin üzerine 

sıçratarak denize doğru koşarak 
giden bir çocuk nasılsa ayağı su
ya girince, dalmak cesaretini gös
terememişti. 

Siyah gözlüklü ve güneşin ta -
dmı, f ayduını çıkaran kadın 
sinirli sinirli bağırmağa başla · 
dı. 

- Gir oğlum, gir.. Diyordu .. 
Ne korkuyorsun? Hem bu kad?.r 

para verdiniz .. Hiç olmazsa ka
fanı suya sok ... 

il- •• 

Sonra kocasına döndü: "Aca.bıı 
son tren kaçta?,, Dedi. Kocasr 

saati bana sordu. Ve bir başka
sından öğrendiği son tren vakti 
üzerine ikisi birden bir sevinç 
çığlığı kopardılar. 

Önlerinde daha zaptedilecek 
kaleler, tadı çıkarılacak zaman 
bulunmasından çok memnundu
lar .. Ve son tren gelmeden gi
yinmiyeceklerdi. 

#1- il- • 

Burada hatırıma gelm1ş 

olan bir hikayeyi söyltyeyim: 
Beş kişi bir deniz kıyısında 

bir hafta kalmak üzere gider-
ler. Biriııci günü yağmur yağar .. 
ikinci gün keza.. Üçüncü gün 
hava bulutlu, güneş yoktur. Dö,-
düncü, beşinci, altıncı günler, Ot>

talık akıama doğru açılmağP. 
yüz tutar. Yedinci gün her şey 
yolundadır. Denize girmeğe kal
karlar. Bu defa da bakarlar ki 
deniz kostümlerini getirmemi§ -
ler, evde unutmuşlardır ... 

Bu siyah gözlüklii kadın ve er
keğin de deniz kostümleri üzerle· 
rinde olmakla beraber, başların· 
dan bir şey geçip bugün bu ateş
li isteklerine karşılık denize gi • 
rememeleri gibi bir tuhaflık hatt
rıma geldi. 

Nereden düşünmüşüm!. Muzi -
bin biri: "Ayağıma müthiş bir 
kaya balığı çarptı,, diye bir söz 
atarak yanımızdan geçti. 

Gözlüklü kadın kocasına dö · 

nerek: 
- Ne? Dedi. Kaya balığı mı? 

Kaya balığı da nedir? 
Kocası: 

- Adından da anlaşılıyor. Ka
ya gibi bir şey olacak? 

- Çocuğun ayağına bir şey 
oldu mu acaba? 

- Bilmem amma, geçerke.., 
parmağının ucunda kırmızım~ı 

gibi bir fey gözüme çarptı. 
- Ben denize girmem! 
- Şaıkayı bırak, acaba bu kft· 

ya balıklarından denizde çok mu 

var? 
- Ben çekinirim .. Denize gir-

miyeceğim. 

- Böyle giderse benden d(:-
paso! Durup dururken canım...-. 

kıymadım. Bir kaya halığı yü
zünden kendimi sakatlıyaman: 

doğrusu! 
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lskanıbil falı nıerakı bir gün 
başınıa çok garip bir iş çıkardı 
- Yarın ameliyat olacaksın .•• 

Hazır ol .. diye tenbih ettiler. Erte
si günü saat yedi buçuk olduğu 
halde o meşhur kahvaltıya çağrıl
madım .. Sebebini sorunca: 

- Bugü nyemek yeyemeyecek • 
sin! dediler .. 

Saat on birde ameliyathane -
ye çıkarıldım .. Mevzii (iptali his) 
yapılarak çıbanları deştiler.. O 
günü istirahatla geçirdim •. Şeyhis
lam Hayri (efendi) merhum geç • 
miş olsuna geldi .. 

- Bugün yemek yemiyecek • 
nede hayli kaldım ve itiraf etme • 
liyim ki çok rahat ettim. Verdiğim 
paraya da hiç acımadım.. Çünkü 
kampta yatamak çok daha müş • 
küldü. 

Hastanede yalnrz kahnca ken • 
di kendime iskambil falma ba -
kar, böyle vakit geçirirdim 

Bu masum eğlence batıma ga -
rip bir iş çıkardı: 

Bir gün gene kendi kendime 
fala bakıyordum. Hastanedeki 
hemşirelerden üç tanesi beni gö • 
zetliyorlarmış... Kağıtları açar· 
ken üzerime geldiler. Üçü birden: 

- tile bizim de falımıza bak! 
diyerek yalvannağa başladılar. 

lngilizlerin arasında ismimin (fal
cı) çı~masmdan çekiniyordum. 
Onun için onl:-.rm yalvarmaları -
na, yakarmalarına aldırış etme -
dim, kağıtları topladım. fakat bu 
hemşirelerin içinde platin saçlı, 
penıbe beyaz renkli, boylu boslu, 
güzel bir kız vardı. Muhitteki bü
tün erkekleri etrafında pervane 
gibi döndükleri bu İngiliz dilberi· 
nin hatırını kırmak istemiyordum. 
Onun için kızı kollamağa başla • 
dnn ve bir öğle saati koridordan 
yalnız başına geçerken kolundan 
yakaladım. Evvela ürktü, geri kaç. 
mak istedi. Susmasını işaret ede -
rek: 

- Odama gel, falına bakaca • 
ğım, dedim. 

Sarı saçları, beyaz el·bieseleriy· 
le papatyeye benziyen bu şirin 

kız, (fal) lafını duyunca her şeyi 
unutarak benimle beraber odaya 

girdi. Kapıyı kapadı. Karşı karşı
ya oturduk ve fala bakmağa baş-
ladık. Evvela kağıtlan karıştırdmı 

gız. Ah tuzlu suyun faydasından 
doktor nasıl bahsetmişti ! 
Kadın bunu söylerken artık 

kumları yerden alıp alıp vücud~
na sıvazlamayı da unutmuıtl• 

"Denize girmiyeceğiz,, diyor ve 
nasılsa birdenbire çıkan bu kaya 

balıklarının dehşetine ( !) içle 

rinden söğüp sayıyorlardı .. 
~ :(. 11-

Az sonra bu iki kitiden, erkek 
olanının, ortadan kaybolduğunu 
gördüm. Çok geçmeden , deniz 
ortasına doğru uzanan tahta iske
lenin üzerinde, iskelenin ta ucu· 
na kadar gitmiş olduğu halde 
karısını çağırıyordu. 

Dikkatle baktım. 

Erkeğin elinde bir testi vardı. 
Önce karJSından başlıyarak, a-

ve kupanın papazısı karonun kı . 
zını çekerek kızın eline verdim. 

- Bunları ne yapacağını? 
- Niyet et ve bana ver! 
Kız gülerek kağıtlara baktı ve 

içinden niyetini etti ve kağıdı ö· 
perelc bana uzattı. Onun öptüğü 

kağıtlara ben de dudaklarımı do • 
kundurdum. Bu kortizanlrk kar -
şısmda kızardı, baıınr önüne eğ • 
di ve bir şey söylemedi .. 

Ben, f ah onun güzelliğini sey -
retmek fırsatından istifa yeye bir 
vesile yapıyordum. Onun gözleri -
ne bakarak ve ara sıra kağıtları 

karıştırarak anlatmağa başladım: 
- Sen memleketinde bir erkek. 

ten mektup bekliyorsun. Ve bu er
keği çok merak ediyorsun. Fakat 
artık merakın kalm1yacak. Çünkü 
beklediğin mektubu ya aldın, ya
hut ta almak üzeresin. Çok sevi
niyorsun. Bu erkeğin sana yakın 
birisi olduğunu anlıyorum .. 

Güzel kız beni dikkatle dinli -
yordu. Ben anlattrkça G' ·· ~ıeri açı. 

lıyor, heyecanı artıyordu. Diğer 

taraftan ben de. 

- Acaba bir pot mu kırıyorum. 
diye helecan içinde idim. 

Fakat fal bitince bu işte ma.ha· 
ret ve muvaffakıyetimin derecesi 
ne kadar büyük olduğunu öğren ;. 
dim. Çünki.i o bil" ka'hlcaha attr'.k -
tan sonra sevincinden çılgın bir 
halde boynuma atıldı, ateş gibi 
dudaklarının yüzümde dolaıtığı • 
nı yarı baygın bir halde hissettim. 
Sonra heyecanını teskin ederek 
yerine oturdu ve cebinden bir mek 
tup çıkararak bana uzattı: 

- Bravo, si-z Hintlilerden da -
ha mahirsiniz. Her şeyi bildiniz. 
Çok sevdiğim erkek kardeşim u
zun müddettenıberi hasta bulunu. 
yordu. Kendisini cok merak edi -
yordum. Y armı saat evvel kendi
sinden mektup aldım. İyileşmiş .. ,, 

O günden sonra hastanede ba -
na bir lakap takıldı: Falcı ! Ve 
şöhretim, pek kısa bir zamanda , 
hastane duvarlarından dışarı taştı 
ve bütün Maltaya yayıldı. Herkes, 
benim olmuş ve olacak her şeyi bi. 
len ve söyliyen bir falcı olduğuma 
inanıyordu. Benim hakkındaki bu 
yersiz propagandayı lngifü: hasta· 

ne dötkü. Tahta iskele üzerinde 
oğundular. Damlayan :ıulan, artık 

penbeleşmeğe yüz tutmuş etleri ii
zerinde yaydılar .. Dağıttılar. Er -

kek, testiyi, denize ayaklarım 
sokmadan, tuzlu su ile doldurup, 

bir zenci kukuletası gibi başında 
tutarak lıkır lıkır kendi üzerine 

de akıtıyor, ve "ooh ! ooh ! diyor

du... Denizden de böyle istifade 

etmeli ... Deniz gibi yoktur .. ,, · 

Fakat tahta iskeleden kabinele· 

rine doğru yürürken: 

- Yalnız, diyorlardı. Yalnız 

§U kayabalıklar1 olmasa .. 

Y anlarmdan geçerken geli§i 
güzel bir söz fırlatarak gitmiş o-

lan delikanlı, bu iki tabiat işık1-

nesindeki hastabakıcdar yapmı§ • 
lardr. 

Hepiniz bilirsiniz ki iskambil 
falı, kahve falı uydurma şeyler
dir. Bunlara karşı gösterilen ala
ka ve rağbet, teselli ve ümidin 
insanlar üzerinde ne kaıdar kuv
vetle hakim olduğunu gösterir. 

Çok defa bile bile aldanmak 
isteriz. 

- Yalan da olsa söyle ne ho-
şuma gidiyor, "Tatar ağası,, hi
kayesini bilirsiniz. Falcılar nebi· 
lirler, ne bilebilirler? Hemen he
men hiç bir şey ... Onlar ekseri
ya zeki insanlardır. Karşıların . 

da ümit, hakikat ve teselli dile • 
nen kimsenin vaziyetini, duygu-

larını çok defa kuvvetle kavrar~ 
lar ve ondan sonra lastik gibi i-

ki tarafa da çekilebilen sözlerle 
tahminlerle konutmağa hCl.§larlar. 

Çok defa söyledikleri o kada• 
hakikate benzer, yahut o kadar 

hakikate yaklaşır ki insan hayret 
eder. 

Ben de böyle Malta.da can n• 
kıntısile başlayan bu falcılık he-

vesi, biraz sonra ciddi bir mahi· 
yet alıvermitti. Tesadüf buya, 

hastahnede ne kadar heın§İre 
varsa hepsinin f a.lmda muvaffak'. 
ulmu~, isabet etnıi§tim. Artık 

bana ermiş bir adam gibi bakı-

yorlar, beni memnun ebnek için 
her §eyi yapıyorlardı. 

Fal yüzünden hutahanedeki 
rahatım pelc mükemmeldi. Ken"di 

mi bir esir değil, Malta adasının 
prensi sanıyordum. Bir dediğim 

iki olmuyor, zil çalar çalmaz o
dama bet altr kız birden dolu -
yordu. 

Fakat ne yazık ki bu prenslik 
bir ay sürdü. Rahatsızlığım ge • 

çince beni kaça iade ettiler. Bu• 
ra.daki hayatımız sefili.na idi. 

Maltızlı uşakların bize bakma .. 
ları kafi gelmiyordu. Gene her 
işimizi kendimiz görüyorduk. Bu 
mahrumiyetlerle dolu hayata ta • 
hammül etmek çok zor geliyor • 

du. Fakat memleketin mukad • 
deratında rol alını§, ıiyaset ıahne
ı:inde en fazla kalını,, adlan sene
lerce dillerde dolaşmış, yükıek 

şahsiyet sahibi bir çok insanların 
böyle bir araya toplanmı§ olması 

ve bu adamlar arasında yaşanma
sı teselli veren biri oluyordu. 

İngilizler bizi Maltaya neye sür
müşlerdi?. Bunda bir gayeleri vaT'" 
dı. Ve bu gaye hiç de bizim le • 
himize değlidi. Biz muvakkat bir 
müddet için memleketten uzak}~· 

tırdmıştık. İngilizler, bizim mem " 

leketle alakamızı kesmek için ter • 

tip ettikleri birinci planı muvaffa

kıyetle tatbik etmişlerdi. Şimdi 

ikinci safhaya aid tatbikat kah • 
yordu. 

lngilizler, bir kaç aylık bir müd

detten sonra ikinci planlarını dıl 

ele aldılar. Bu plan şöyle tatbik fi' 
dilecekti: 

Kumlarla böyle boğuştuktan 

sonra hemen denize girmediler. 
Denize girmek için sanki dah:t 
vakit vardı. Önce, kumların, gü
neşin tadını, faydasını adam a

kıllı çıkarmak lazım.dı ki, ondan 
sonra suya girebilsinler .. 

- Ya verdiAimiz para ne o1a
<:ak? Denize girmeden dönece • l 

yaklarım suya sokmadan, testi i
le denizden ıu alıp kadının yüzü· 

nın bugünkü saadetlerini 
olsun bulandırdığından 

bile yoktu. - H. M. 

azıcık 

haberi (Devamı. var). 
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Yazması benden: 

Atletizmde bu gidişle 
elbet gerileriz! 

Pazar sabahr Taksim stadında (3) 
klüp bir olarak atletik miisabakalar 
yaptılar. 

Bermutat hakem ve müsabıktan 
çok daha az bir seyirci kütlesi önün
de .rapı lan bu müsabakalardan sonra ı 
a~ağıki ~;ıtıı·Jarı yazmaktan ve bu iş
teki ç•;.k acı hakikatlerden bir lus -
mını bu sütunlarda , bir kaç sabrJa 
oliuyucıı::ınma bildirmekten kendimi 
alamadım .. 

* * • 
Bir :;;por müsabakası yapılırken, 

h.:1-;cmler ıc idareciler, hiç olmazsa 
seyirciler arasında ilk olarak kimi a
rnr.:'ımz? ! .. 

En da o İ!;>İ idare eden, bu i~le uğ
ı aşm,!~ ı Yel ev amatör olarak ta ol
sa, üstiine hir Yazife olarak alım~ 
nt ::-.ml kimseleri değil mi?!, 

Halbuki pazar gü~kü müsabaka • 
larda, işin sonuna doğru gelen lst.an 
bul atletizm başkanı Ali Rıza, istisna 
edilirse, ne federasyon ba~kanı, ne 
federasyon üyeleri, ne de lstanbı.'! 
atletizm heyetinden daha tek bir 
ki~i. sabah rahatını belki de Ada ve
ya Boğaz sahillerindeki şöyle giizel 
bir pazar gezmesini feda edememiş o
Jacaklardı ki, stadyomun civarına bile 
11ğTamadılar. 

Ye bu zavallı öksüz! müsabakalar
da, ALIŞKAN BİR TEVEKKÜLLE l 
bir k:ıı: Rum ,.e Ermeni hakemin i
c~:ır~ı;ia rle yapıldı bitti. 

Fal\at bana en acı gelen, şey de 
binlerce lira maaş vı:rdiğimiz iki at
letizm hocasından, ancak birinjn -
o dn yt'ni ı:relendir ki, lleniiz bu işte
ki laübaliliğc alışmadığından gelmiş 
olacak - müsabakalarda bulunduğu, 
diğer atletizm hocası Her Prag ce
naplarının bulunmaması oldu?. 

Evet! şaşmayın! Bugün bir genel 
direktörün aldığı maaşr alan, ve işi 
gücü haftada iki üç günde, bir kaç 
saat be~ on tane atleti çalıştırmaktan 
ibaret o1an bu hoca da, rahatını 
''eya her hangi bir randevusitntı feda 
edip, pazar sabahı Taksime geleme -
nıiş !... 

Bu İ.';d evvela aklım almadığı it;in 
hasta filan mıdır? Diye sordum. 
Bir ~~yciği olmadrğmı öğrendim. 

lşte o zurnan, bu Yaziyete gülme • 
li mi, ağlamalı mı kestirmekten aciz 
kaldım! .• 

:ıı * • 
Atletizm federasyonu, gazetelere 

tebliğler yollayarak atletlerin, daha 
doğrusu bu işin iç yüzünü bilenlerin 
yazı yazmalarını filan menetmeye 
çahşacağına, teşkilatın fakir kcsesin
bir şey istifade etmek için avuç do
lusu para verdiği hocalara, bir mi.i • 
sabaka yapılırken, boy göstermek ka
bilinden olsun! 

Orada bulunmaları lazım geldiğini 
öğretse, ve bu işten ınesul olanlarm 
da kır!< yılda bir rahatlarını boz • 

· ınaları, müsabakalarda hiç olmazsa 
hir görünüvermeleri lazım olduğunu 
düşünse, daha iyi bir iş yapmış olur 
diye dii~ünüyorum. 

* • • 
Her iş yoluna konur, bir federas

yon gece gündüz çalışır, yüzlerce, 
binlerce yeni atlet yetiştirilir, mem
leketin her tarafında atletik bir faa· 
li:ret uyandmlır ... 

Mevsiminde hiç olmazsa her <15) 
günde bir, şahsi gayretlerle değil, 

federasyonun himmeti ile müsabaka · 
l:ır tertip edilir, hocalar, verdiğimiz 
paraya mukabil gece gü11düz çalış -
tırılır .. 

Ve bunların hiç birisi yapılamazsa 
ela, hiç olmazsa bundan beş, altı 
sene enci, hiç bir mesul ,.e idari 
mevkii olmadığı halde, bir tek kıy -
metli insanın yaptığı büyiik atletik 
hareketleri aratmıyacak işler yapı -
lır da, ondau sonra, açıJan agnlar 
sustunılma~a kalkışılır .• 

Zaten o zanoan bu iş koJayJaşır da •. 
Haklı olan f ederasyou , haksız o
larak bağıranların yuzune karşı 

(yalan ı:.öylüyorsuuuz) cliyebilir ... 
Yoksa ber gün böyle yeni bir 

gaf yapıldıkça, zorbalıkla ağızJarı 

dikmek imkansızdır. 
Birini susturursak, on tanesi in • 

sanın ayıbıuı yüziine vurur .. 
Fakat yine ne fayda ki, şimdilik 

bun larm hiç birisi, becel'iksiz eJlerde, 
her gün biraz daha öldürülen at
letizmi l.;urt.armağa yarayamaz!. 

izzet Muhiddin AP AK 

Rekorları altüst eden 
zenci 

Amerikanın at
letizm sahalarını 

yakından takip e. 
denleri zenci atlet 
J esse Ovvens bu yıl 
hayretler içinde bı· 
rakmıştır. Zenci ko-

şucu son on dört 
gün içinde 100 yar-

dayı iki defa 
O :09.4 saniyede 220 

yar dayı da O :20.3 
saniyede yapmış ol· 

duğu gibi uzun at
lamada bir tek at-

layışla 26 ayak 8·1.4 
pus atlamak sureti· 
le şimdiye kadar 
hiç bir adam oğlu

nu!\ varamamış ol
duğu bir rekoru el-

de etmiştir. Şimdi 
21 yaşında olan bu 

zenci atlet Ameri

kanın 100 ve 200 
yarda koşuları ayni 

zamanda uzun at
lama için de Ame
rikanın en iyi atle
tidir. 

Atış 
rekoru 

Rusyanın Mitisçi atış meydanın 
da Dinamo kulübüne mensup ni · 
şancı Boldiev yeni bir dünya re -
koru yapmııtır. 

Küçük kalibreli bir tüf ekle 50 
metreden ve yere yatmı:s- vaziyette 
ateş eden bu nişancı 4~:0 muhte · 

mel puvandan 397 pu'lana isabet 

ettirmiştir. 1934 yılında tesis edil
miı olan en son dünya rekoru 396 
puvan idi. 

Pariste ( L'intran) gazetesinin tertip ettiği arsıulusal boks müsa
bakalrı yukardaki resimde gördüğünüz statta yapılmaktadır. Kö§ede
hi resim, müsabakalara esnasında yağmur yağmağa başladığı zaman 

alınmıştır. Bakınız, boksörlerin S:ıanyör'leri, kendilerini yağmurdan 
korumak için ne ıekle girmi§lerdir. · 

Amatörler arasında 
Dünyanın en büyük 

boks müsabakası 
Fransanın lntranaigrant gazete-' 

si tarafından Pariste Rolan Karos / 
stadında amatörlere mahsus ol
mak üzere dünyanın en büyük ve 
en mühim boks müsabakaları ter
tip edilmiştir. 

Bu müsabakalara dokuz mille· 
tin her kategoriden ayırdığı e~ı 

yüksek 63 amatör ittirak etmit· 
tir. 

4,73 metre! 

Birincilik her memletketten iş · 
lirak eden boksörlerin kazandığı 
puvanların yekunu hesap edile
rek, o memleketin ortaya çıkardı
ğı takıma verilecekdi. Bu itibari~ 
birinciliği alan memleketin dün· 
yanın en iyi amatör boksörlerini 
yetiştirdiği anlaşılacaktı. 

Müsabaka nizamnamesi gayet 
basit bir şekilde yapılmıştı. Heı 
maç üçer dakikadan üç ravnd de
vam edecekti. 

veni sırıkla yüksek atlama rekoruı 

Dünya smkla yüksek atlama rekorun rın bfr .4nıerikalı genç atlet tarafından 
kırıldığını iki gün evvel yazmış, bir de resim koymuştuk. 

Bugün elimize geçen yukariki resim, Keitlı Brovn ismindeki bu genç at
letin 4 metre 73 santimetreyi aşarak rekoru kırdığı anda alınmış güzel 

bir ens tantanedir. 
Sırıkla atlama sporuna çalışan atletle rimizin, yeni rekortmenin, bu müthiş 
yüksekliği nasıl bir stille aştığını gösteren bu resime dikkatle bakmaları 

lazım dır. 

Maçların pek k\!p. deva'l'n et· 
mesi hasımları §İddetle çalışmağa 
sevketmiş -Ye müsabakalar tahmi · 
nin fevkinde heyecanlı ve süratli 
cereyan etmiıtir. Kong çalar çat· 
maz boksörler uzun devreli maç
larda görüldüğü gibi biribirlerini 
kollamağa vakit bulmamı§lar ve 
hem.en çarpışmağa başlamışlar · 
dır. Şimşek gibi çakan yumruklar 
boks sevenlere kolay kolay unutu· 
lamıyacak kadar zevkli dakika· 

lar yaşatmııtır. 
. ltalya bu mfüıa'bakada 30 

puvanla birinci gelmiş, ikinciliği 
24 puvanla Irlanda kazanmııtır. 

Diğer memleketlerin aldıkları de
receler aıağıda gösterilmiştir: 

Belçika. 19 puvan; Amerika 
18 puvan, Holanda 16 puvan; 
Fransa 14 puvan Çekoslovakya 3 
puvan; lsviçre 2 puvan. 

Tabii kuvvet mi? 
Aıağtdaki resim, bir kadına ait 

değildir. Bu yeni ağır siklet bokfl 
şampiyonu James Braddock'ın 
düftan çtktıktan sonraki halini gös
teren bir estantanedir. 

N azıl? Dünya şampiyonunun 
bu kıyafetini beğendiniz mi? 

Makineli kuvvet mi?! 

Berlinde ııapılan bir at koşusunda, lıafif bir arabaya koşulu bir yarı~ 
atıyle Almanyanın en meşhur bisiklet elleri Tietz ve Ful da yarış1tıı§lardır. 
Netiçedc, blsikletcilerin kazandığını söylcmeğe lüzunı var nu?:. 
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•No: 39 Yazan: Rıza Şekib 

Aslanh adam, oğlunu saklandığı 
yerden elile koymuş gibi 

bulup çıkarmıştı ... 
Fakat çok geçmeden kanter 

içinde buraya ko§up gelenler ha
diseyi anlatınca, ortalık birdenbire 
karıtmııtı. 

Eğlence yarım kalmıttı .. Süley
mandan alınacak intikama daha 
teşebbüş bile etmemitlerdi. 

Kifonun adamlarının, çoculun 
sırtından ciğerlerine varacak oyu· 
ğu açabilmeleri için yaptıkları 
hazırlık yarım kalmııtı. 

Ortalığın birdenbire karıtınaaı 
Medkyonun aklını başına getirmiş 
ve paniği yatıftırmak için haykrrıt· 
lanna kimse kulak bile asmıyor· 
du. 

Köye fil baskının böyle bir neti· 
ce vermeııi kral Medkyonun çok 
canını sıkmıştı .. Bununla beraber, 
soğuk kanlıhğmı kaybetmemişti . 

Hemen askerlerinden yirmi kişi 
toplayarak Mofyo ile, ıesleri ve 
gürültüleri gittikçe yaklaıan fil • 
lerin üstüne gönderdi. Kendisi de 
ayrı kuvvetle arkadan ku§atmak 
için hareket etti. Herkes kulübe -
]erine koımuf olarak neleri varsa, 
hepsini almıtlardı .. 

Fillerin devirdiği kulüheler kır · 
kı a§mııtı. Böyle devam ederıe iki 
saat içinde haşmetlu Niyam Niyam 
Kralı Medkyonun merkezinden e
ser bile kalrr.ıyacaktı. 

1 .f 
Niyeti, bu çocuğu elinde bulun -

durarak Mofyodan sonra Medk • 
1.Todan da sonunda fayda kopar -
maktı. Aslanlı adamın çocuğunu 

kurtarması tehlikesini önlemek 
i5in yapılacak şey Süleyınanı ka
çırmaktı .. Bu durumda da ( vazi . 
yette de} bunu başarabilmek 
müıküldü .. En iyi ve en akıllıca 
hareket saklamaktı .. Fakat nere • 
ye?. 

Ormanda büyümüş, ormanda 
yetişmiş, Afrika vahşilerini biri . 
birine katmıı bir adamın oğlu. Af. 
rika.dan dışarı yerlerde de para 
ederdi .. 

Hele vahşilere vereceği bu ço
cuk karşılığında en aşağı yüz ~ir 
alabilir ve böylece de karın yolu
nu tutmuş olurdu. 

V~hab, Süleymam kolundan 
yakalayıp, meydana yakın kulii • 
beye doğru götürürken fillerin ku· 
lakları çınlatan gürültülü ıealeri 
epeyce yakla.ımıt bulunuyordu .• 
Vehab, kulübeye daldı. Burası 
Mofy~nun oturmasına bırakılmış
tı. T oprağm altında açılan bir 
yoldan gene toprak içinde karan· 
lık, bir iki ki,inin fer ah ferah o
turabileceği bir yere gidiliyordu , 
Daha evvelce gördüğü bu yere 
Süleymanı soktu.. Bağırmamaımı 
temin için de ağzını bağladı. 

içeride hem ayağı, hem kolları, 
hem ağzı bağlı olarak upuzun ya
tarak dıtarı çıktı vl!S yolun tahta
dan kapağı üzerine de görünme· 
meıini temin etmek üzere ötebel'i 
yığarak dı§arı fırladı .• 

Köy ba§tan ayağa kadar ayak • 
lanm11 bir haldeydi •. Şimdi mey • 
danda hiç kimseye raslanmıyordu. 
· V ehab, bunu f ırN.t bilerek bir
an, Süleymanı soktuğu bodrum. 
dan. çıkararak kaçırmayı dUtilndii. 
Fakat Aşlanlı adam ona bu fırsa • 

tı vermemitti. Aılanlarmm kökre· 
meleri arasında kendisine doğru 

koşup gelen, Aılanlr adam, vah • 
tiler araıında gördüğü bu beyazı 
kendisine yardım edecek cinsin • 
den telakki ettiği için yanına yak· 
latarak: 

- Çocuğu bunlar nereye sakla· 
tlılar, diye sordu .. 

Vehab, iki aslanın araıımda diın 
dik duran bu gösteritli erkek vü • 
cudu karı111nda ürperdi.. Cevab 
vermedi ... 

Zaten cevaıb vermiyecekti de ... 
Yalnız aslanlarının kendisine bir 
zararı dokunmaması için ba§m • 
dan savmak dütün.c:.eıiyle: 

- Şu tarafa götürdüler, dedi .. 
Vehabm bu sözünün yalan ol -

duğunu, Aslanlı adam çok iyi bili
yordu. Çünkü kendi çocu.ğunu 
onun kulübeye doinı götürdüğü • 
nü, gizlendiği ağaç dalları araıım· 
dan seyretmişti. Arkaııından ko§ -
ınayışı çocuğunun her hangl bir 
kızgınlıkla ha.§ına biT felaket ge· 
tirmemek içindi. 

V ehabın bu cevabı Aslanlı ada • 
mm çok canını sıkmıştı. Fazla bir 
şey söylemeye lüzum görmeden 
aslanlardan birini Vehaha musal
lat ederek kendiıi doiru kulübe • 
ye girdi . 

Aslan, Vehabm harekete geç • 
ıneıine meydan vermeden atıldı 
ve ikisi arasında müthit bir müca
dele başladı .. 

Boraya karıı koymasına imkan 
olmayan Vehab kısa bir zaman 
içinde yere dütmüt ve kendisini 
Boranın pençesine bırakmı§tı. 

Parçalanmaıı bir an bile sür • 
medi. 

Aslanlı adam çocuğu Süleyma • 
nr, eliyle koymut gibi izbeden bu· 
Iup çıkal'dı. Artık onun için yapa~ 
cak bir şey kalmamıştı.. Hemen 
fillerini toplayıp çekilip gitmesi 
icab ediyordu, Aslanlı adam, oğlu
nu çok hırpalamnıt bulduğu için 
kucaklamıf h. Hakikaten de yü -
rüyemiyecek bir haldeydi .. 

Filler, kendiıinden aldığı eınri 
hakkiyle yerine getiriyordu. Ön • 
lerine düşen her kulübe büyük ça
tırdılar halinde yerlere devrili • 
yordu, Bir kısmı da hortumlarına 
geçirdikleri yerlileri fırlatıp atı • 
yordu. 

Aslanlı adam fillere yaklaştığı 
zaman, onların gerisinde yerden 
fıtkırmıt Jıarıncalara benziyen yer 
li kalabalığı gördü .. Dağılmaları

nı temin etmek için Bora ile Fatu-
9un 'bir kökreıneyle üzerlerine git
mesi kafi geldi. 

Aslanlı adam Şerifin hortumu· 
n11. oilu Süleyman& verdikten aon
ra kendiıi de filin üzerine atladı 

ve korku içinde duraklayıp kalını~ 
olan vahtUere: 

- Siıe fazla zararım dokun -
maıını iatemiyoraanız, çekilip gi • 
din, diye baiırdı. 

Bütün vahıiler, ıüya bana 
haydi hücum edin demiş gibi te -
lakki etmit olacaklardı ki Aslan • 
h adama kartı delice bir hücum ol· 
du. 

(Devamı var) 

R ABER - Atişam Po~lası 
~~~~==~~=========~~-====---"""."="~~-:-=;-~~== 

Habeşistanda '' M t • f t J ' im_p_a-ra--to-r~aiie- es u çı er" 
sinde nifak filosu yapmak için 

Londra, (Hususi) - lngiltere 
hükumeti Habeıiıtanda bir hadi· 
ıe çıkma11 anında bütün ken
di tebaa11 ve diğer yabancıları 

derhal dı9arı atmak için bütün 
hazırlıkları yapmıttır. 

Aıker tatımağa mahsus bir çok 
uçak, Mısırda bekJiy1:>rlar. 

Bununla beraber ltalya ile Ha· 
betiıtan araıında düımanlığın son 
bahardan önce belirmiyeceği ka· 
naati kuvvetlidir. 

Daha doğrusu, eğer böyle bir 
ıey olacaksa -yağmurlar dola
yııiyle-- sonbahardan önce, cid
di bir çarpıtma yapılamıyacaktır. 

İngiliz hükumetini Habeıistan
daki tebaasını çekmeğe sevkeden 
sebep, Hahetistanın içinde her
hangi dakikada çıkması mümkün 
olan hadiselerdir, deniyor. 

l(o • 1(. 

Bu mevzu üzerinde iyi haber 
alan muhabirler, Habeşistandaki 

İngilizleri tahliye etme ışının, 
1928 de Efganistandaki İngilizleri 
çıkartmaktan daha güç olacağını 
}(estiriyorlar. Çünkü mesafe daha 
büyüktür. 

Bu muhabirlerin yazdığına gÖ· 

re, Habetistanın merkezi olan A
dis Ababada 70 tane beyaz İngi · 
liz tebaası vardır, ayni suretle in· 

- Evlilerle nişanhların altın 
yüzükleri toplanacak mı? 

Bu sabahki "Son Posta,, gaze -
tesi Anka.radlan aldrğr kaydiyle 
şu haberi vermektedir: 

Bütün evli ve nişanlıların, ni • 
şan yüzüklerini Hava Kurumuna 
vererek yerine Kurum tal'afmdan 
verilecek bakrr nişan yüzüklerini 
takmaları hakkında bir teklif ya· 
pılmıttır. 

Bu nişan yüzüklerinin parasın -
dan bir "Meı'ud çiftler filoıu,, 
kurulacaktır. Teklif kabul ve 
tatbik edilirse, vaaati bir heıaba 
göre, Hava Kurumuna üç ile dört 
milyon arasında bir para temine· 
dilmit olacaktır. 

Son Poata gazetesinin vermit 
olduğu hu haberin ne derece doğ· 
ru olduğunu hilmiyonız. Ancak 
hu paranın üç dört milyon lira e • 
deceğine pek ihtimal vermiyoruz. 

Çünkü vasati bir hesaba göre' 
memleketimizde evli olarak ancak 
5 milyon karı koca vardır. Nüfu. 
sumuzun yüzde dokaanı köylü ol • 
duğundan bunlar altm yüzük filan 
takmazlar. Şehirli evlilerin çoğu 
da yüzük takmaz. Binaenaleyh Al· 
yanş takan çiftlerin sayısı olsa ol· 
sa üç, dört yüz bin kitidir. 

Bir yüzükteki altın miktarı da 
vasati iki lira kıymetinde olduğu • 
na göre buradan elde edilebile • 
cek para en genİ.§ bir hesapla yedi, 
ıekiz Y,iiz bin lirayı geçmez. 

Bakır yüzükler temin etmek, bu 
işin kırtasiye, muhasebe, ve sair 
masraflarını kU!ılamak için de 
hu paranın yarısı gidene geriye 
ancak üç dört >:üz hin lira kalabi • 
lir. 

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

Bugünkü fırtına 
(Baştarafı 1 nctde) l mizliyordum. Gürültü, sonra ıarı 

Balkanlarda yağan !İddetli ateı ve duman gördüm. Bacakla· 
yağmurlarrı dün yazmı§tık. Bu sa· rım titredi. Kendimi kaybederek 
bahtan itibaren de İatanbula yağ- yere yuvarlandım. Ben hiç yıldı · 
mur yağmağa baılamıttır. Hava nm zannetmedim. !çerden tabanca 
iki günden beri bulutlu ve sıkın- ıktıl • gilizlerin korumağa mecbur ol- s ar zannettim.,, 
tılı geçiyordu. Ara sıra yağmur 

duğu diğer tebaadan ahali de bir Apartıman sakinlerinin liepsS. 
o kadardır. Bundan ba~ka bin ta- serptiği de 1...?luyordu. Bu sab'alı mu··t&ı'• bı"r korku o/ll>#'ırm.ı· ··leraı·r. 

ona doğru nava birdenbire karar- :s ·~ :s 
ne kadar başka ırktan İngiliz te-
b d B 

1 
b. .., dı ve gök gürültüleri ile birlikte Yağmur esnasında Kadiköyde sa-

~ası. var ır. l udn arıHn b ır. çogu sağnak halinde yağmur yağmağa ğütlii çefme .okağmda 167. numa
Hıntlı ve Ma tız ır. a eşıstamn b 1 d y .., kı f l l I h' 
diğer noktalarına yayılmış 100 •aş ak 'd· adgmur 1~ ası a ara 1 

k d İ T . .. • b 1 re a ar evam ettı. 
1·ah iki katlı ahşap evin bir oda1t 

da çökmüttür. Ev eahipleri bq:b 
bir odada oturdukları için niifmca 

a ar ngı ız mısyonerı u unu- y .. d Galata'-'.,.( agmur esnasın a ac~ 
yor. 

Beyaz ırktan diğer milletlere 
mensup 300 Alman vardır. Ve bir 
çok Amerikalı, Fransız da bulun
maktadır. Bunların himayesinden 
İngiliz hükumeti mes'ul değildir. 

Muhtemel bir Haoerltalyan 
liarbinin yağmurlar ·dolayı8iyle 
sonbahardan önce olmıyacağmı 
ileri ııüren İngiliz muhabiri Ver
non Bartlet; Haheşiııtanın içinden 
bir tey kopmasına ne suretle ihti 
mal verileceğini şöyle anlabyor: 

"Anladığıma göre, İtalyanlar 
şimdi yerli Habeş şeflerini ken
dilerinden yana çekmek için gay
ret aarfediyorlar. Bilhaşsa Habeş 
imparatorunun aleyhinde bulunan 
Müslümanları elde etmek istiyor· 
lar. 

"H 1 · "1 • • e e ımparatorun aı esı ım-

paratorun etrafında mütttehid bir 
cephe teşkil etmediğine göre, 
bunda oldukça muvaffali oluyo"
lar da .. 

Per§embe pazarmda bir ap rtı
:layiat olmamqtrr. 

mana da yıldırım dütmüttür. Bu 
apartıman y anıkkapı ıokağmda Ruatlianenin verdiği malüma· 
Turan apartımanıdır. Yıldmm ta mata göre, liava bugün yajmurlu 
raçadaki tuğlaları parçalamıf ter- ve timtekli geçecektir. 
kos borusunu delmiş, yere saplan- 1 • ıt A • 
mışhr: ngı ere- merı-

Apartıman sakinlerinden Vir· k h t 
jin Matalon taraçadaki çamaşır- 8 8V8 POS 8$1 
lıkta çamaşır yıkıyormuf... Şid- Londra, 25 (A.A.) - Bir A-
detli bir gürültü işitince elindeki merikan hava sosyetesi, gelecek 
çamaşırları yere atmıı, lsmailin aene Ncvyork-Liverpol aerviıin
odasına koşmuştur. de kullanılacak uçaklan yapma.k 

Bir muharririmiz apartıman sa . üzere lngilterede ıube açmı§tu. 
kinleriyle görüımüştür. Bunlar· Her uçak 12 yolcu tqryabilecek· 
dan Ismail demiştir ki: , Ş tir. 

'- Bu mutbakta idim. iddetH 
~---------------------------bir gürültü ile birlikte yeşil ve kıt-

mızı alevler gördüm. Odada yal· r.ı ı as c::::::=-.::: ... =:, 
mz bulunan kızımın yanına kQJ. ii Her gün öz •

1 tum.. i i 
• Ismailin kı~ı F arise de demitth.' 1 Türkçe !· 

kı: i b k ,. ·ı 
"- Odada otururken gijrültü J eş e 1 m e Ei 

ile b.irlikte yüzüm~ ~o~ru ale\tle" 39 ıncı Liste =I 
"Habeşistanın içinde bir hadise gcldı. Korktum, gurultu kulaklar. !; 

.çıkarsa yabancı ahaliyi çıkarmak mı tıkadı. Bu anda babamla Vh·· 1 - Bitap etmek - Aytamak i: 
lazımgelecktir. Adis Ababndan jin odaya girdiler. Virjin korkı..ı· Hitap - Ayta Eİ Hatip - Aytaç H 
Cibuti'ye kadar olan demiryolu dan bnbamm boynuna sarıld·. ORNEKLER: 1- Güzel bir ay-!! 
tutulursa, hu yabancı tebaayı Bundan sonra ba.,ka gürültü itit- ı! ta, sırasında, bir orduluk iş görür. ;i 
muhtemel bir tehlike mıntakasm· rnedik.,, ıl 2 - Bir sözmenle bir aytacı ço·ii 

Kapıcı Nazım da tunları söyle İ ğun biribirinden ayırt etmiyoruz. ;i 
dan dışarı çıkarmak için, uçaklar· . t' 2 _ Muhatap _ Aytıç :; 
d h Sk b . t yoktur mış ır: ôRNEK B l d i b . := an a. a ır vası a .,, ,, K .. .. d J i : n mese e e s z enım Si 

Eski• Habeş - apının onun e su arı te· ıı. aytacım olamazsınız. i~ 
3 - Menfaatpereat - Asıfcıl == 

dan müteessiren ölmüttür. ORNEK: Memleket i'lerinde a·i! im pa rato ru Liyang y HU Ha bet tahtınm sıicıl olmayınız; özgesi (feragat) il 
meşru varisiydi. Hatta umumi İ gösteriniz. =ı 

Ltylng y asu harp nralarında resmen impara- =I ' - Biasikablelvuku - Önsezi il 
Kokain tor olmuş, ve taç. giymiıti. ı· . ORNEK: Bu_fellketi, bir önseziji 

Fakat hükumeti iyi idare ede· ıle, çoktan. beklıyordum. H 
Çekmekten d• w• d . d'k' . I S-Facıa-Acın O 

me ıgın en şım 1 1 ımparator ôRNEK: Yugoslavya Marsibnq 
Öldft Haile Selasi Liying Yaıu'yu tah- ft acınmı unutmaz. !: 

Habeıistandan gelen haberle· 
re göre eski imparator Liying Ya
su Eroin gibi keyif verici madde
lerden fazla miktarda almasın-

tından indirip hapsederek impa· ıı Not: Gazetemize gönderüecekij 
rator naibi, sonra da imptuato!' 1 yanlarda bu kelimelerin osmanlı ·li 
olmuştur. caları kullamlmamasını rica ede · !i 

E k' . h rlz. ,, .• 
s ı ımparator ayatının şonu- • : .... --....... - .... ., .... -···········-·-· .. •: 

na kadar mahpus idi. ,. . ..... -· ..: .... _ ................. ~ ................. -· 
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~~c:_aı~_&ııL~a'Z'.!51 =. KartaJ Oğullarının .. lkes · 
Haydudla~ arasında ARNA VUlrlLU KT A 

Tuhaf değil mi liizim Kontes 
hiç te oralı değil. Sanki Aradın 
cilalı, perdahlı dö,emeleri üstünde 
dansediyormut gibi vücuduna ve 
adımlarına o kadar ahenk veriyor 
du ki. Onu bu saatte olduğu kadar 
hiç bir vakit güzel ve yürek kapıcı 
görmemiştim. Çardaş havasile dan 
sedildiğini başka yerlerde de gör
müıtüm fakat bunun Macarlara 
mahsus bir hava olduğunu ancak 
§İmdi bu haydutların dansından 
anladım. 

Herifin c:ok küstahça olan vazi· 
yetinden, danstaki durumundan 
bizim Kontese kar~ı kötü bir mua
melede bulunmasın diye ödüm pat 
hyordu. Çünkü vaziyet hayduda 
en kötü şeyleri bile göze aldırta -
cak, onu ayartıp imrendirecek 
kadar kuvvetli idi. Kontes tama.mi
le ba.ydudun avuçları içinde idi. 
Herif _için ölüm kararı çoktan beri 
verilmiş olduğundan, fazla yahut 
eksik bi~ suçun daha işlenmesi mü. 
him bir mesele teşkil etmezdi. Ben 
de adamakıllı kurmuştum: Eğer 

Kontese en küçük bir zarar venne· 
ğe kaJkışırsa bir fırlayışta tüfekle
re saldıracak, köşede dayalı olan
lardaın. birisini alacak, ve herifi 
tepeliyecektim. Evet sizi namusum 
la temin edirim ki bö)le yapacak
tım. 

Tam hu sırada koca haydut, Jru.. 
cağındaki damına darılmış gibi 
döndü, zifanların önüne dikildi, 
ıöy!e azıcık durakladıktan sonra, 
tek batma bir hora dansı yaptı; 
ve tekrar Kontesi k&vradığı gibi 
baş döndürücü bir hızla onu dön
dürm.eğe başla<lı. Bizim Kontes 
te bir şeytan gibi an ed' yo u. 
· Bütün bu hoyratça kavrayışlar· 

da ve fırıldaklar gibi dönüşlerde 

kaba herifin Kontesi inticmesin . 
den korkuyordum. Ancak ben pelt 
botuna korkmuştum. Her kavalye 
üçer defa dansettikten sonra da -
mını oturacağı yere götürdü ve u
sulden olduğundan, kadının elini 
öperek ayrıldı. Haydut ba!ı hun • 
daıı &anra yanıma yaklaşarak, eli
le omuzuma dokunduktan sonra: 

- Pe i sen dansetmez misin ko
ca dayı? 

Diye ıordu. Hele şu terbiyesiz 
küstaha bakın: Bana koca dayı 
diyor!? 

- T eşkkür ederim. Ben dan3 
bilmem ... 

Bunun üzerine: 
- Oh ne iyi, ne iyi. 
Diye söylenerek Kontesin yanı . 

na döndü. 
- Affedersiniz madam. Sizin 

gibi yiikaek insanları burada la • 
zım olduğu kadar a.ğırhyamıyoruz. 
Nemiz varsa onu takdim edeceğiz. 
Kusum. bakmamanızı rica ederiz. 

Bütün bu inceliklerden balo so
nu kahvaltısı verileceğini anlıyor
dum. 

Amarıin; ne de kahvaltı? 
Yemek masasının çevresine di • 

zilen haydutlara kocaman bir top
rak tencere içinde dana budu yah. 
nisi getirildi. 

Masada bir tek tabak yoktu. Her 
kes kendi parmaklarını kullanı -
yordu. Benim Kontes sanıki üç gün
denberi oruç tutmuş gibi yiyordu. 
Haydutbaşı kendi ellerile tencere
den eti çıkarıyor, belinden çektiği 
kapza.sı gümüş kakmalı kamasile 
etin en kırmızı parçasını keserek 
kontese veriyordu. Tenceredeki 
etler kmnrzı biberden büaıbütün kı 
ııilaşmı§ bol bir salça içinde yü • 
ıüyordu. Cici kız yedikçe iştihaS1 
artıyor ve yemeii çok lezzetli bu· 

luyordu. 
Herkes dudaklarını fa.pır JB.pır 

şaklatarak yerken herif benim 
yemediğimi görünce: 

- Yesene koca dayı. Bu insanı 
Şİ§manlatır çünkü çahnmıı hayvan 
etidir. 

Görüyorsunuz ya, herif hiçbir 
§ey gizlemiyordu. Belanın sontur· 
luuına çatmı§tık. 

- T e§ekkür ederim. Çok yağlı 
yiyemiyorum. 

- Haydi öyle ise istediğini yap! 
Diyerek beni rahat bıraktı. 
Şaraplar teneke ma~rapalar i · 

çinde sunuldu. Köylillerde adet ol
duğu üzere Josef F ekete koca 
maırapayı önce kendişi dibine ka. 
dar içti; sonra da gömleğinin uzun 
yenile mafrapayı sildikten sonra 
Kontese takdim etti. Bunu aldığı 
gibi içti. Evet çocuklarım bu kadın 
akla gelmiyen §eyleri yapıyor. 

Herif bunun üzerine bana dö -
nerek: 

- lçsenize koca dayı! içmezse
niz bizi kendinizle birlikte uyuta -
caksınız! 

(Görüyoı-&unuz ya, canı çıkası

ca, bana hala koca dayı diyordu). 
- T e§ekkür ederim. Ben içki 

kullanamam. Basurum var. 
Maskara herif güleTek: 

- Hele hele, ben de basurum. 
Şarap çok dokunduğu halde gene 
içiyorum. 

Haydutlar kafaları adam akıllı 
tübüleyince bizi kıtır kıtrr kese -
ceklerine artık emindim. Bu bet ki 
şi kendi baılanna kocaman bir fı· 
çı ıaı·abı içmiılerdi. Ancak sofra • 
dan kalld:rkları zaman hiç birisi 
sa anmıyor u. 

- Haydi bakalrm koca dayı 
(dilini eıek ansı soksun, Allah 
müstahakkını versin, baş belası 

koca dayı sözünden bir türlü vaz
geçemiyordu) yemek yemezsin, iç.
ki kullanmazaın, dans da etmez • 
sin ... Seni eğlendirmek için ne ya. 
palım? iskambil oynar mısın bari? 

Diyerek cebinden bir deste is • 
kambil çıkardı ... 

Maskara herif galiba üstümde 
ne kadar para bulunduğunu anla
mak istiyordu. 

- Ben hiç bir oyun hilmem. 
- Ne zararı var? Öğretiveri· 

riz. Hem kolaycacık öğrenirsin. 
" Bak turaya bir kağıt kouyuyorum, 

oraya da başka bir kağıt. Sen bu 
kağıdın üstüne paranı korsun; 
ben de ötekinin: Kimin kağıdı da
ha yükıekse parayı alır. 

Böyle diyerek herif bana Lans
gine oyununu anlattr. Ben ki bu o
yunda tam iki köyümü kaybetmit
tim: Hatırlarsınız değil mi. Öfalü 
ile U jfalu köylerini. Ne iıe bu oyu
nu yeni baştan öğrenecektim. 

Yapacak bir İ! yoktu. Kartıaı -
na oturdum. Cebimde bir avuç 
ufaklık vardı. Bunları gözden çı
kararak muanın üstüne koydum. 

- Bu da ne! Biz bakır para ile 
kumar oynamayız. Sökül bakalım 
paraları. l,te banka. 

Diyerek masanın üs.tüne avuç 
dolusu altın gümüt fırlattı. Bunıia. 
rın hepsi çil çil yepyeni paralardı. 

• 
Çantamda diğer paralar arasındn 
20 florinlik yepyeni birkaç altın 
vardı. Bunlardan birini çıkararak 
korka korka kağıdın üstüne koy • 
duın. Kağıtlar dağrtı~dı. ilk eli ka· 
zanmıştım. Haydut kağıtlan yap . 
tı. Ömrümde cesaret edip de onun 
parasını alamazdım. Kazandığım 
parayı olduğu gibi gene kağıdın 
üstüne kq,v:dum. 

(Devamı var) 

No. 7 Türkçeye çeviren: A. EKREM 

Haydutlarla karşılaşmağa 
atıyorduk; ne qazık ki /uç 
fanesile karşılaşamadık. 

can 
bır 

Arnavutluk Kralı Zogo 
Ahmed Zogo tahtına 1928 yılın.da 

çıktı. O yıl Arnavutluğun hükumet 
şekli Cümhurluktan Krallığa değişti
rildi. Ulkenin nuf WJu aşağı yukan 
800,000 dir. 

Altı saatlik yolculuktan aonra 
Boga kilisesine vardık. Burada 
bir kaç yüz aıiret adam ve kadı· 
nı tapımyordu. Kilisenin içi au
yip bir manzaTada idi doğrusu. 

Tanrıya tapınmak üzere gelmi2 
olan bu dağlılar, kiliseyı girince 
ellerindeki türlü türlü tüfekleri 
de dua bitinceye kadar mihn.bm 

çevresine bırakmıtlardı. Her i~ 
olup bitince bu iri yarı, ve yarı 
yaıbani dağlılar silihla.rmı kap · 
tıkları gibi kiliseden dışarıya çık
tılar. 

Amawtlukta bir adamın haıı· 
gi kabileden olduğunu, giydiği 

Arnavutluğun kağnıları 

Gelin ola.cak kız cihaz sandığını ken di sırtında kocasının evine götürüyor. 
Bu ıandıkta kocanın ailesinin uerdiği armağanlar var: Elbiseler, süsler, kalı 
ve ve bal ayını tatlı geçirmeleri için koskocaman bir kelle şeker hep bu 
sandıktadır. 

elbiselerden tanırsınız; çünkü 
her kabilenin kendine mahsus bir 
moduı vardır. Kilisedeki insan . 
larm da üstündeki elbiselerden 
Kutrati ve Klementi kabilelerin
den olduğunu anladık. 

Göz alıcı bir adam, Hoti veı 
Dukajin kabilelerinden olan ter-1 
cümanla kılavuzumuza yanaşara ~ 
selim verdi. Dağlıların seli.mı da 
tuhaf! Yanak yanağa gelmek, se
lim yerine geçiyor. Bu adam o
ranın bayraktarı olduğunu ve bi
zi de kendi himayesine aldığını 
söyledi. 

derdi. lıte Dunun içindir ki bh~ 
kabilenin sınırları içine girdiniz 
mi, sizi ellerinden geldiği kadar.: 

korumağa uğraşırlar. 

Haydutlarla karşılaşmağa can 

atıyorduk ne yazık ki hiç bir ta
nesile karşılaşmadık. Bayraktar, 

yanımızdaki tercümanımız Ndot 
ve kılavuzumuz Petc hepsi silah

lanmamız için ıırN~ ettiW,erj hal
de biz buna yanaşmadık. üstü

müzde çok para yoktu. Mukave-

met etmediğimiz takdirde hay .. 

dutlar bizi öldürmezlerdi ya ... 

En çok yapacakları iş fazla pau. 

taşımadığımız için bize okkalı 

bir sopa çekmek olurdu. Fakat 

Arnavutluk l>ugün bile bun.dan 
yüzlerce yıl önce olduğu gibi ma~ 
hallelere ve her maha11ede bir 
beyin buyruğu altında olan evle

biz, duyacağımız heyecana riıu -re ayrılmıştır. Kabilenin en hüyü 
ğüne b'ayraktar yani bayrağı taşı- kabil bu sopaya razı idik. 
yan likabr veriliyor. Dağc tırmanırken kılavuza sor• 

Bugün de Arnavut kabilele - duk: 
rinde yabancılara kar§ı misafir- - Pete sahi buralarda haydut 
perverlik duyguları vardır. Çün~ var mı? 
kü bu bir adettan ziya.de kabile
lere terettüp eden mesuliyet do -
layısile bir kanun hüküm ve ma
hiyetindedir. 

Mesela biz 1layraktarın sınırla· 
n içinde bir pusuya düşürülüp 

öldürülmüt olsaydık, Gyak almak 
yani bizi öldürenlerden kan ö
cümüzü almak iti bayraktara 
diiferdi ve bu da kendisi için bir 
şeref ve onur meselesi teıkil e-

- Var ya .. Hem ne çok! 

- Tahta kurusu da var mı? 
- Hayır yok! •• 

Tecrübemiz l>unun aksi oldu .. 

ğunu isbat etti. Haydut görme

dik. Fakat tahta kurularından o 
kadar kaşındık o kadar yandık 

ki! .. Gece haydutların hücumu 
yerine tahta kurularının çuUan -
masına uğradık! 

Gün doğmadan çok önce Boga 
dan yola çıktık. Yanımıza güçlii 

kuvvetli eli silahlı sekiz ki!İ kat~ 
tılar. Bunlar iri yarı, yarı yabani 
görünüşlü adamlardı. Devlet bu
rada tuhaf bir siyasa güdüyor
du. Haylaz, yol kesen ve hapis
hanelere girip çıkanları jandar ~ 
maya alıyor, kendilerine maaş 
veriyor ve böylece uslandırmağe. 
uğraşıyordu. Bizim sekiz muha~ 

fız da bunlardandı. 
Bunların yarısı önümüzden gl• 

riyor ormanlık ve kayalık yolu 
izliyorlardı. 

Ulkentn yol olmıy_an 11erlerinde i§.te bu arabalar nakliy_at i§ini başar
maktadır. 

Yanımızda yürüyenler de ara 
sıra bağırıyor ve böylece civar 

tepelere gizlenmiş jandarmalara 
parula veriyorlardı. 

(Devamı var). 
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Idma!1 cemiyetleri ittifakı eş
ya pıyangosunda kazananlar 

Büyük bir apartıman 
dairesi kirahktır 

Ka~a-~a§ta: Sed. üstünde <,..üruk !-ulu Mnhmud Pa~a aparhmPmnda 
pek huyu~ bır daıre kiralıkt.r, 1- •yat, ucuzdur. Manzara güzeldir: 

idman Cemiyetleri ittifakı E~
ya piya,,,oıunun çekilen numara· 
tarından bir kıımını dün vermİf 
tik. Bugün bu numaraların ger; 
kalan ıon kumını ııraya kon· 
mu§ bir halde veriyoruz: 

İd:Tian Cemi)ctleri lttifaktnl't pi -
)an~o:-.u dün <ıahah ant onda çekile
rek bitirilmi<:tir.Vi)ann gezintisi :10:100 
numaraya, :-ekiz liu:nball rad)o 1294:1 
numttraya, motosiklet 2:{87a nl.nıara • 
) a, ~)J:)() modeli buz dola hı, 2s:;n; nu . 
mnraya, dikiş makinesi. 63:>i2 nun ara 
)a, 91> parçalr sofra takmıı ;;11.=:? nu· 
maraya, bisiklet 4011 numar"',\l". çık 
mı:; tır. Otomobilin Boluya,Amerika se 
yahatinin harp akndembindl! tıir z:ı

hitc, Pari ·eyahatinin Adapazarmda 
bir zata, Viyana !'eytthatinin Fenerhah 
çeli bir sporcuya <:ıl\tıl!ı zannedilmek 
tedir. 

llediyelerin iade biletlere ~ıktığı 

anlllljılırsa yeniden bir ke~hlc )apıla· 
cak, çıkmıyan hediyeler muhakkak lıi
let alanlara verilecektir. Ond:ı da ka· 
zanamıyanlar olurı;ıa ellerindeki l,ilet
lerle on be~ gün zarfında yapılacak 
bir sert biiyük maçlara bedava gire<.'t·k 
}erdir. 

Dün çekilen numaralar muntazam 
bir surette sıraya konmuş bir halde -
dir. Li~te şudur: 

ı - 10000 
8M Çocuk ayakkabısı, 946 Elektrikii 
:ma!m ~aati, 1162 el bavulu, 1208 ]ki 
çift kadın çorabı, 1211 Kadın ça11tası, 
1261 Karyola, 1809 Tatlı takımı, 1s.ı:ı 
Kadın ~antası, 1874 Bir çift :-i~ara 
tabla ı, 1952 para çantası, 202:l kravat, 
226i Pa ta takımı yedi parçnir. 2277 
Enak çantası, 2.U5 Kadın çanta-,ı, 

26.10 Yedi parçalı pasta takımı, 2426 
Poplin gömlek. 306.f Para ~antası, 
3:ı-;2 Fildeko · fanila, 3895 Ergani tah
' il:ttı, 4014 bisiklet, 4021 Kunda.khk, 
;122 Elektrikli saat, 4201 Evrıtk çan
ta ı, 12 2 şekerlik, 488! dört ,ar~alı 
tatlı takımı, 4903 Çocuk ayakkııbı~. 

:>0:>0 El bavulu, MM Fötr şapka, 6055 
~içek takımı, 6356 Fötr ~apka, 6150 
lpek gömlek, 6593 3 parçalı jardenye 
takımı, 7049 Gümüş yüzük; 7381 Y cdi 
parçalı komposto takımı, 8837 Fötr 
şapka, 8146 Kadın çantası, 839{) Dört 
parçalı tatlı takımı, 9016 Şekerlik, 

9087 Ismarlama palto, 9468 oyuncak, 
9588 Renkli şekerlik, 9688 Gümüş yü
zük, 992:> Yedi parçalı tuvalet takımı, 

10001 - 20000 
10951 İki kişilik battaniye, 10307 pop· 
lin gömlek, 10:>39 )pek kadın şemsiyesi 
105-iO 14 parçalı komposto takımı, 

11031 Mantoluk 3 metre kumaş, 1106:i 
Gümüş yüzük, 11580 6 fincan, 11;)8~ 
he)•kel, 11800 çiçek, 12118 6 kahn fin
canı,12610 Şeker sepeti, 12699 Çocuk a 
yakkabısı, 12943 Sekiz lambalı rad)o, 
12993 Erkek kundurası, 1:3068 6 fincan, 
13378 Cep saati, 13460 Ismarlama a
yakkabı, 13462 Kadın çantası, 13:>73 
Masa lambası, 14513Krant,11743 Er
kek kundurası, U854 Para çantası, 

14913 Fötr şapka, 14932 Poplin göm • 
lck, 14989 Yedi parçalı komposto ta • 
kımı, UOt:> 6 fincan, };;141 Hevkel 
15144 Para çantası, 151:>:> 3 metre ·ma~ 
toluk kumaş, 15428 Bir çift çay finca
nı, 15537 Kadın ipek çorabı 2 çift,, 
15723 Poplin gömlek, 15771 Cep saati, 
15792 Kundaklık, 15814 Para çantası, 
1:>835 Heykel, 15971 Portföy, 16194 
Poplin gömlek, 16220 Mürekkepli ka
lem, 16359 Kadın çantası, 16711 Çocuk 
ayakkabısı, 16875 Bir çift kadın ço • 
rabı, 169:J7 Portföy, 16975 Yedi parca
Jr pasta takımı, 17327 Para çantası, 

17618 Pasta takımı. 17790 Fötr şapka, 
1778.'l 6 adet kahve fincanı, 17936 Hey
kel, 18270 Evrak çantası, 18417 İpek 
kadın şemsiyesi, 18342 Kravta, 19054 
Şeker sepeti, 19349 Kübik oda masası 
19523 Elektrik saati, 19558 Mül'ekkeptİ 
kalem, 19973 Fötr şapka, 

20001 - 30000 

20025 Kristal vazo, ı0667 renkli şe • 
kerlik, 21607 IsmRrlama kostüm, 2172.'J 
Çoeuk ayakkab181, 21908 Jardenyer ta
lnmı, 219!4 Dört parçalı tnth takımı, 
221M Kadın çantası, 22437 Kadın çan
tası, 225M Kolonyalık, 22602 Heykel, 
22665 Şekerlik, 22953 Sigara tablur, 

2ao.'i5 Kristal şekerlik, 23107 kaıyola, 
2:u;;:; Kadın kundurası, 23804 Çocuk 
ayakkabı~ır, 23873 moto!i!iklet, 23939 Ka 
clın çanta!i!ı, 24101 Kumaşı :l,5 metre, 
2·1163 3 metre mantoluk kumaş, 24241 
Kadın çantası, 24660 Poplin gömlek, 
24959 O atrboy şekerlik, 2-1968 kristal 
şekerlik, 25211 Şeker hokkası, 2:>.'lOl 
6 Adet kahve fincanı, 2~06 Para çan
tası, 2:-.415 Elektrikli Ilüyot, 25590 Bir 
takım çatal bıçak, 2.'l614 J\fa51a lambası, 
2:>7H Çocuk ayakkabısı, 2606.'l Kübik 
oda masası, 26097 Pasta takımı, 26284 
!\ula seccade i, 26621 2 çift kadın ço
rabı, 2fi911 6 fincan, 26922 para çanta
sı, 2i062 Şekerlik, 2706:1 Gümüş yüzük, 
:!71:>0 Pike yatak örtüsü, 27284 Erkek 
kundurası, 27410 bparta seccadesi, 
27~2 Kri3tal nzo, 2770:> ipek kadın 
şem iye-.i. 2 278 6 kah,·e fincanı, 2S287 
Fildekos fanfüi, 2S30:J 93:J modeli buz 
dolabı, 2~313 Gezme semti, 28499 Er -
gani tahvilatı, 288.U Kumaş 3,5 met
re, 29112 şekerlik, 29297 Çatal bıçak 
takım1. 2932~ El ba.\•ulu, 293.TI 6 adet 
kahve fincanı, 29:>66 6 adet kahve fin-
canı, 

30001 - 40000 
il0224 Portföy, :{0318 Kristal vazo 

tek, 30408 Ismarla ayakkabı, :\0482 
şeker sepeti, 30498 Kravat, 31120 6 kah 
ve fincanı,31420 Ergani tahvilatı, 

31708 Gümüşlü Jikörlük ve fondan ta
kımı, 31741 Krant, 31854 Fantazi sa
at n çiçek takımı, 32031 Mürekkepli 
kalem, 321183 6 fincan, 32200 Heykel, 
:322..?73 Para çantası, 32376 Yedi parça
lı pasta takımı, 32968 Masa lambası, 
3.1005 Poplin gömlek, 33275 Kadın çan 
tası, 3.3346 şeker sepeti, 334468 bir çift 
çay fincanı, 33532 kravat, 33802 kadın 
çantası, 34182 Kadın çantası, 34256 
2 kişilik battaniye, 34309 Gümüş yü • 
zille, 34390 eker sepeti, ~72. Fötr şap
ka, 34685 Kadın çantası, 34998 Mürek
kepli kalem, 35090 Kristal vazo, 3;)()95 
Şekerlik, 35295 hokka, 35653 Poplin 
gömJek, :l5823 Kravat, 35922 Gümüş 

yüzük, 35967 Kravat, 36247 Şekerlik, 
36665 Çay fincanı, 36997 Kravat, 37040 
3 parçalı, su takımı, 37352 Elektrik 
saati, 37417 Ergini tahvilltı, 37449 
Elektrikli Büyot, 37514 Fötr şapka 
:ı7776 Ismarla ayakkabı, 37847 Evrak 
~antası, 38120 Para çantası, 38469 
Şeker hokkası, 38509 Ismarlama ayak· 
kabı, 38743 Lamba, 39190 Yeşil, elek· 
trik saati, 39;>55 sigara tablası, 39719 
Çiçeklik, 39791 Erkek kundurası, 39861 
Gümüş yüzük, 

40001 - 50000 
4003-l Çatal bıçak, 40492 MürekkepU 

kalem, 40781 Seyahat nbulu, 40816 iyi 
krant, 408-i5 Pijama 41341 29 parçalı 
12 kişilik çay takımı, 41923 Para çan
tası, 42000 aPito, 42129 Sigara tablası, 
43;~00 Elektrikli gripen ekmek kızart • 
ma."lı, 4336:> Para çantası, 43482 Penbe 
elektrik saati, 43651 Lamba, 43661 
Erkek kundurası, 4.3676 Kristal şeker
lik, 44227 Krant, 44233 Fötr şapka, 
44232 Kristal vazo, 42611 Fildekos 
fanila, 4:>231 Fötr şapka, 45371 Renkli 
şekerlik, 4:->-1:>8 Yedi parçalı tuvalet 
takımı, 4:>499 Masa lambası, 45502 Şe
kerlik, 4:;:-,o:s Pasta takımı, 45S17 1s -
parta seccadesi, 4:>743 Çay fincanı, 
4:>780 (.'ift renkli çiçeklik, 465().i Bir 
takım çatal bıçak, 46:>15 Vantilatör, 
46200 lpek gömlek, 46630 Kravat, 46871 
Para çanta ı, 46902 Çay fincanı bir 
çift, 470Zl Çay fincanı, 47824 6 kahve 
fincanı, 47:i Çiçeklik, 48147 çocuk 
ayakkabı!i!ı, -182239 Isparta seccadesi, 
48377 Kravat, 4848.1 Kristal şekerlik, 
48524 Isparta ı-eccadesi, 48611 Para 
çantası, i8686 iyi kravat, 487:>4 kadın 
çantası, 48867 Heykel, 4 96:> Pike ya
tak örtüsü, 490:>2 Oyuncak, 49089 Ka • 
dın çantası, 4944 renkli şekerlik, 49481 
Kadın çantası, 

50001 - 6000() 

:,0183 Elektrikli yastık, 50496 Gtl • 
müş yüzük, 51068 Çatal bıçak takımı 
~1 ' a 116 6 adet kah,·e fincanı, 5122:> Fan-
tilatör, 51347 Bir çift çay fincanı, 

51371 Poplin gömlek, 51480 6 kahve fin 
canı, 51831 Erkek kundurası, :;2120 
GUmü~ yüzük, :>3177 Kravat, 53216 Ev
rak çantası, 53444 Bir çift çay fincanı 
53950 Bir çift çay fincanı, 54231 ı ' 
kahve fincanı, ~683 Kadın kundurası, 

548:36 Krarnt, :->4 90 Mdern yatak o -
dası takımı, 55006 İpek gömlek, 5:J249 

Tramvay ~sta~yonuna, Bcyoğ!una çarııya yakınlık ... Mükemmel bir 
banyo daıresı ... 

Sanda~elikhpar~ ·ecrnde~. 5~~ ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kadın çantası, !1343 Kadın çantaıs, Bel sogv uklugv u· Frengi'ye 
;)5903 Çatal bı~ak takımı, 56171 El 
bavulu, ;"'6733 Evrak ~anta<ıı, 570111\fa. Yakalanmamak için ei' i} i çare, :. ı 
sa lambası, :li422 x 90 parçalı 12 ki- siyle uğraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip 
şilik sofra takımı. 57697 Çocuk a)ak- Yakında piyasaya çıkarılacaktır. 
kabısı, 58183 Kadın çantası, :> ' 279 
Portföy, 582 :> Mürekkepli kalem, 
5Q..f2:; Elektrik ütüsü, ;;9098 Pijama, 

60001 - 70000 
Türk 
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ve 
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ettiği (NEOl'ROTEKT/l\') ilacıdır. 

Kurumu 

Göz Hekimin 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 6C 
Telefon: 22586 

Sah cinleri meccanenclir-
sS 



ıı 

ıMo~ıyyer Hasan Şevki••' 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 1 

Cildin letafet ve ıençlilini muhafaza edu. Her yude ara)'IDız. iP 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Yüksek Mühendis Mektebi Artbma Grip-Nevralji-Bat ve Diş ağnlan-Artritizm-Romatizma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
MütelM 931 1enesi Ma111 ni hayatine bclar !Usumu ulan 6000 

ldlo aade7al 1 - 7 - '31 tarihle de kapalı sarf ile ektiltmeye konul-
111111tur. Beher kiloıunun tahmini fiab 85 kanat " m9CIDU bede!i 
5100 lira ve birinci peJ puau 313 liradır. Eksiltme aaat tS de 3·apı 
lamiından iıteldileriıı mektupları m aaat 14 • kadar ·arttırma Ye ek· 
ıiltme kanununun 2 ~ı Ye S ilDcü maddelerinde 7asdı ldıelerle ve 
kanunu mezldinın 32 !nd madde ıinde 1azılı tekilde hel!i ,Un ve 
aaate kadar komiıyon baıkanbfıa • prtnameleri prmek için de 
herıün komil)'Ona müracaatlan l lla olunur. (3488) 

Teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine 

Iktisad Vekiletinden: 
Sanayi mileeıeeelerille alacler,ı miı olan aual ftnldan mucibince 

t.tJp edilecek 1114 .. ee1 is cec!vellerlni11 bet atlalaa olarak taulaa 
~llmeıl Ye ltir nüahauma Veklletimiz• ı&nderilmek üzere en pç 
1 - 7 - 931 tarihine kUu poet& J& Terilmeti, eliler dirt allhumın 

•aençlik Tllsımı. 
SEKSULIN 

Egs lktldarsızhktan flklv*i 
lleniz. 111tr birçok Haclar 
ahpta hlc birinden tayda 
glrmedlnlzae size son bir 
TECRÜBE tavstyl eclaGiı . 

KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEllAL • llAIMIT CEVAT 
l!OZANE81 SiRKECi 

be,_. aJDi tarihe iratlar mahallia • 1NJük mülkiJ• ... aruaa ve- ----------
rilmesi lüzumu illn olunur. "3483., 

~nhisarlar U. MOdQrlO§Onden:I 
1 - 38 adet IOO ve 3 adet 300 kiloluk 4880 lira muhammen h-. 

d.ıti buküller prtaamai madJ.in ce açık ekailtme auretiyle münaka 
aaya koaulmattur. 

2 - Şartnameler Cibalide Leva mm Ye mübaJQt ıubesindeu ah 
nacaktır. 

3 - EJailtme l'l - Temmuz - 931 tarihine mtiladif puarteai tü .. 
İlU aaat 14 de Kahatafda Levazım ve miltaJUt pbeli alna komiı~ 
yonwacla yapılacaktır. 

4 - Elıslltmeye rfrecek olanla rm 314,90 Ura munkbt g(ITemne 
pp.ralaJVle WrliJde tqia olwa ·· )&ı.-•: 
bayaat ıubeıindelri alım komiıyo nuna m 

Vapurculuk 
fORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalrtı 
Liman bu, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
TARI vapuıu 27 haziran 

PERŞEMBE saat 20 de HOPE
ye kadar. 

or.A. Kutiel 

Tt:JQ KiVE 

llRAAT 
R.A~NKA5l 

• 

• SERSERiLER YATACI SERSERILERYATAftl 

Luvra ıitmelrteme ölmeli ter • 
cih .clecejini aöyledi. 

Birinci Fru.tuva batını özıijne 
aidi ... 

- Acaba benden bu bdv aef· 
ret mi ocli10r ! di1• mırıldandı. 

Fakat derhal blddetlenertk: 
- Peki.. Madeıaki Şkal1e 

Dö Ruutan kumu ıötül'lllÜf, 
MD de onu nereye 16tGrdiiiiiııü 
...... isterim. 

- itte ondan haherbu 7ok ıe~· 
Jretm•b!., 

- Hahoriak •ar mad&111 •• Daha 
dotruıu her haliniz, ••iniz, büa· 
tillU hnıırım, Hıd k.-ıdırmak i .. 
tedlflnisl anlatıJor. Rica ederl111, 
.,._ dotru ceTah ftl'fniz, yoksa ••• 

- Yoba, Şnketmaah?. 
- ••• Ben de tbl alıp ,atü· 

reeetlm ! Demek ki Şhalye hura • 
da delil 81le mi 7. 

- !Yet evketmaahJ. 
- Ji,.ti titlrd8 delil mi?. 
- Ewt 3-•btmealtl. 
- , ...... o Mnl lammtlan •• 

,.rdr, ben de ona bnaaMla &1"1JO

rum .. Mad•• lttfen ltlsl taldlt et· ................... 
- Ne,._ emaret edecek mi • 

l\ni&..,._.bı .. 
- Hw..,. caant edecetim .. 

Sizi tevkif ediJ_.... ma-. .. Şa.. 
ftlye Dö ~ lmımı baııa 
ıeri "1"Clili ..... lien de mi aer· 
beet b~ Ben JiJreti ıar
.. yiıu $ift1Je de eiai sirem178-
eektir •. 

- ~. bu kunetiniıi, 
fena kallaıwı ..... tr .. 

- Hayır madam, bu meı4ıamet· 
tir. Bizi takibe hazır mısmız?. 

- Şevketmaab, beni i.ıeraeniz 
zorla ıötüriinüz •. Bakafnn Fran • 
lada dört ıilihlı jantirom bir ka • 
dma el kaldmnaia c ... ret edebi • 
lirorlar mı? • 

Kral son derece bir hiddetle: 
- it ona kalnıı ! diJ• batırdı .• 
Jantiyomlarina bir ipret edin-

ce hunlar terecldüd etmeden Beat· 
riıia üzerine Jiirildüler. 

Prenaea bir çıilık kopardı •• 
Bu aacla, ıeri dönünce kendi • 

ıini bulamıyacak olan Raıutanm 
me)"UI hap.linl ıörilr sibi olmuı · 
tu. • 

iki eliyle JU&inü arı.ek if ir 
IODUDU auaretle bekledi .. 

Bu ucla bir kapı laÇl)vek Jifet 
meydana çıktı.. 

8em"1u kuilt1a metaneti • 
al laoaaayu ıeac im, tatUaJ&D 
krala doinı Jiiriidi: 

- $ftlr ..... b, •• be aisi ta• 
kibe hazmm •• dedi. 

8-triıı 

- Bet.baht çocuk, diye 1'alırdı • 
- Heyhat madam! Ben mab • 

keınum •• Sizi de fel&kete ulr•t • 
mak korkulU UzüntiimU çolak • 

-ktan batka neye yaru. Şeyket • 
maab, bana kartı fedaklrbk ıöı • 
teren bir adamı lmrtannak için bir 
kere teslim oldumdu .• Bu aefer de 
imitl ederim ki ben Lun'a girer 
rlrmez evvelce Dolenin tevkif edil 
dili sibi ~,.. Dö ....... ele 
tnldf edilmi,.ecektir. 

Hayata brtdık harat.. diye 
dütüilıGyordu. 

Llkin itte Jipıinin yürinden bi
rinci loımı muvaffakıyetle biten 
bu pllnm ikioci lua11U neticeıis 
kafoıqtı. 

-4-
BEATRIS 

Seneriler Yatatmda hu 
Yak'alar ıeçerk•n Ale la Mahtt • 
nün ldaYUSluk ettill a.I Ye mai • 
yeti Sen Denia aolmlmdald Ma • 
dam Feno'mm t&Yalyeyl sltOrdü • 
iü nin anilnde dUl'DIUflu. 

Kral atWı ineli ••• 
Arlratmclan ıelen yirmi ailva • 

ri de onu tMlit ettiler. Zabit bi
rinci Framımulan aidatı emirlere 
aare tertilNWnı tamamladı .. 
Kfa~ Ll......,m, Epe Ye Sa • 

Mi• ~ sebelerhü lf&l"l et
ti •• 

Zabite: 
- Ma.,a, eler sizi çalnnam 

hemen içeri ılreceblnlz, Kartı 
1el111.ek İlte7811 kadın nya erkeli 
aJdiircekalnb r dedi. 

Zabit eiiWI. 
· Kral alır Ye terecldütlü adm • 

larla kap17& yakl'tb·· 
Kapı kapalırdı •• 
Framuva: 

- Bu ap111 sQriilt6 etmeden 
açımz J dedi. 

Zabitin ipreti üzerine bir nefer 
ilerledi. 
~erini kilide aobp oa dıkik• 
kadar aeaıia bir çıalıpnadan tonra 
kapıyı açmala. mUYufü oldu. 

Kral üç aadık admıı ile beraber 

içeri;re dalcla. 
Evin •d ~ bmlM ~ek içiD 

l»ir kapı cW. Yardı. 
Bu ela ayni aaretle .wı.. 
EYdeki eeealsl• kralı Gdyor • 

du. 
içerisi •in 1nı kadar liuanlm 

Ye A ioıdi ••• 
Sunanla '*-iter bir Mlallıe yg. 

kua pline fiddetle mGdafeA olu • 
mcaiım hiMili için Uerll,erek 1 • 
nÜne çılam hir merdiveni tuman • 
mala bqladı •• 

Fabt tun merdİnmlill ortuma 
ıeldili uman oıtal• ltirdenblre 
a,.dmlandı •• 

Kral, elini kılıcma ılt6rerelE 
shlerini kaldırdı •• 

Çünkü ıtık ,alrandan pliJor • 
du. 

O ..ıdt, elinde 1'ir ilana tutan 
Ye kendiılne aert aeıt hüan hlr a 
dqı alrdü.. 

Onu deıt.I tamdı. GülGmalye • 
rek: 

- Madun da tt_.tant 
Dedi, eoma neaketle Ul•e et.· 

ti: 
- Madam, demin Jnrl,irimı.. 

den hiraz ~ aynlmqbk. Si
sin ... ,... ft kn.r hir ka • 
dmla hantımta lmfmatr kendime 
YUffe 187U11D. 

- Şeftetnıaü, ·- TliJlerl 
me,danmdald ~ "1wlllın .a-
d tekrul&7&c:aiun: Safa pldinia. 

Kral titre,... etraf- balan • 
dı .• 

Bir mabYemet heldiyordu. 

Forma:4 
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GÜZEL ROMANr 25 No. iK • 
1 TENBELi 

5E'RSERlLER YATAGI 

Çünkü bu eve poliı müdürünün döteli bir adaya girdi. 
mahvetmeğe çalıttığı aerıeriler- - Demek evde yalruzaınız?. 
den biri gibi girmitti. Bunun için - Evet tevketmaab yalnızım •.• 
Beatriıin sakin sözleri onda bir Birinci Franıuva ktaılarmı çattı: 
tuzaga dütmek duygusu uyandm- - Madam, buraya bir çok kim-
yordu. ıelerıin girdiklerini görmütler .. 

1 
Arkadatlarına baktı.. Üçü de - Onlar birçeyrek evveliıine ka 

elleri hançerlerinin kabzasında ol· dar buradaydılar. Şevketmaab , 
duğu halde bekliyorlardı. fakat bu anda duyduğum bütün 

Birinci Franauva, cesaretini son meyuıiyete rağmen krala layık ol· 
haddine kadar vardırarak ilerle • duğu hürmeti tek batım• ıöıter • 
di. Ve sür'atle merdivenin üıt meğe çalııacağmı. 

batına vardı. Kral ap.arı kesilerek: 
- Belki beni hançerleyecekler, - Mösyö Dö Ragaıtan nerede?. 

fakat burada kepaze olmaktansa diye bağırdı... z 
ölmek da.ha iyidir, diye dütünü • Beatriı aoiuk kanlılıkla cevab 
yordu. verdi: 

Merdivenin üst batında Beat - - Şevketmaab, Fraıuvanın en 
rlılc burun buruna gelmiıti. Neza- büyük kahramanı diye anılan ıiz 

ketle eğilerek sordu: bu anda, misafirperverliğiyle 

- Mösyö Dö Ragastanı görmek meıhur bu memlekete ilk defa 
aaad~.tine mazhar olabilir miyim? gelmit olan bir kadını iıtiçvab edi-

- Möıyölö §Övalye ıevketma- yorsunuz ... 
abın ;kinci gelitleriyle verdikleri Kral hiddetinden titreyerek: 
§eref e mukabele etmek için bura • -.r..Kuıurum affediniz madam .• 
da bulunamadığına çok üzülecek - Fakat bu anda mesele zannetti • 
tir. ğinziden çok mühimdir. Duydu· 

Beatriı bu sözü söyleyerek kra - ğum üzüntüye rağmen bu memle
lın odaya girmesi için kenara çe- k~tin biricik ve mutlak hakimi ıı • 
l!ildi. fatiyle size soruyorum ve cevab 

Fransuva tereddüd ediyordu. vermenizi iatiyonrm. Mösyö Dö 
Prensesin gözlerinde bir sevinç Ragaıtan nerededir?. 

l§ığı parladı. Çünkü krah tam can Bir ıenizlik oldu. 
alacak yerinden vurmanın çaresi • Sonra Beatriı alet aaçan gözle • 
ni, yani korktuğunu anlamıttı . riyle kralı süzerek ıert bri ıeıle ce• 

- Korkmayınız ıevketmaab !. vah verdi: 
Bu nde benden batka kimse yok - - Şevketmaab, mademki imir 
tur. ııfatiyle ıoruyorıunuz, ben de 

Kral biraz sarararak arkadaıla- kendisine cebredilm~ bir kadm 
~ie f>eraber.ıgayet ımlü ve ain' haliyle cevab Teriyorum: Mösya 

... __ ,,, 

TAVV9UN llOf NAllM4Tl.ARı 
NI D;NL~M€ti4.T6N ll~ANOIM 

sii§ftfli'R .T'lT A~I 

Dö Ragutan her ikimizin de aon 
derece sevdiği bir genç kızı daha 
emniyetli bir yere götürmek üze -
re gitti. 

Kral tiddetle ayağını yere vura -
rak haykırdı: 

- Ne Fransız ve ne de ltalyan 
olmadığı halde bize ders vermek 
iıteyen bu küçük serseri ne haltet
meğe itimize kıarqıyor. 

Sararmak ııruı Beatriae geldi .• 
Her kelimesini ağır bir hakaret 

tavriyle Franauvanm auratma fır· 
latarak: 

- Şevketmaab, Şövalye Dö Ra
gaıtan, dünyada her kim oluna ol
ıun kendiıine bu ıuretle hakvet e
den adama kartı ula müıamaha 
göstermez.. Erkekçe olmaya -
rak arkaımdan söz aöylenmeıini 
hakaret edilmesini menebnek en 
büyük vazifemdir. Fakat ka • 
dın olduğum ve dört adamın 
küıtahlığma kartılık vermekten 
aciz bulunduğum için gidiyorum! 
diyerek kapıya doiru bir adım at-
tı ... 

Kral ıeıinin perdesini biraz al -
çal tarak cevab verdi: 

- Kalınız madam, gerçi çok 
fazla söylediniz, fakat dediğiniz 
gibi kadın olduğnunuz ıçın size 
kartı nezaketten aykırı bir hare • 
kette bulunamam.. Kalnız, ben 
sözlerime dikkat edeceğim .. Omid 
ederim ki ıiz de ayni tekilde hare
ket edeceksiniz! .. 

- Bu huıuıta emin olabilirıi -
. ' nız ••. 
Kral bir saniye kadar ıuıtu. 

Hiddeti IOD .dereicellnl bulmut. 
tu •.•• 1 

- Müam, Cfemln TGiylerl 
meydanındaki evde ~iyetin mım 
oldQğunu ıize açılCça eöylemlıt:im.. 
&na İD&DJY.or mmımuz?. 

S• • k ı:_rJ..ıı• .J - ıze ınanmama la'QQIDI ae-
ğil~ir. Zaten Jiyette bana lier PJJ 
anlatmlflı. 

- JiY,etin öz kızım olduiaaa.. 
benim onu aradığımı bildiii halde 
Şövalye Dö Rapatıan neden Te 
ne hakla onu benden kaçrıyor ve 
aaklayor. Madam, tahsmıı ve 11fa• 
tmıı bir tarafa bırakalım.. Diieı; 
haklarımı da ortaya aünneden 
yalmz fU kadar söyleyeyim ki, Şö
valye Dö Rqutan bana gelip oi • 
)unun, oğlunuzun buhmmuını ri • 
ca ettiği zaman ben kendiıine kar
tı bu suretle hareket etmemittim !. 

Bu mahirane sözleri Beatriıde 
büyük bi~ teeuür huıl etmi,ti. 

- evkebnaab, kocam tarafı • 
nızdan gösterilen iyi kabulün ebe
di minnettan olduğunu hapa IÖy • 
ledi. Onun ıize kartı beale'diii 
hürmet ve tükran duygularına ben 
kendiminkiler ıibi kefilim! r 

- Buna biç tüphem yok ma• 
dam .. Yalnız tövalye bu dunula • 
rmı tuhaf bir tekilde ıöıterİyOT. 1 

- Demin Mösyö Dö Ragaıtan,' 
Jiyete Luvra gitmek isteyip iste • 
mediğini sordu. Şevketmaab, kı • 
zın vereceği muvafakat cevabı Ü• 

zerine çocuğunuzu derhal ıize g~ 
tirecekti. 

- E? Kız ne cevab verdi?. 


