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B81ıkpazarında beş 
yıkılan bir bina altında 

kişi 

kald• -
Her iki 

dakikada 
Bir Alman doğuyor 

Berlin, 3 (A.A.) - Haya~ kam· 
Panası ve ölüm kadranı, Berlinin 
Ortasına yerleştirilecektir. 13unlar, 
Almanyadaki ölüm ve doğumla . 
rın nisbetini göstereceklerdfr. 

Her beş dakikada bir gc.nk vu 
racak ve arada küçük bir çıngı 
tak çınlıyarak, dokuz ç-.>cuğuq 

1 
doğduğunu gösterecektir. Ayııi ı 
zama.1da bir kum saati 7 A.manr ıl 

öldüğüne işaret edecektir. 
Almanyada nüfus çoğalma.at, 

dakikada iki yani senede 2! 0.000 , 
doğum nisbetindedir. 

Moskova elçimiz ' 
Vasıf Çınar öldü 

Kaybettiğimiz V aııl 

Dün Moskovadan gelen bir tel· 
graf bütün memleketi yeis içinde 
bırakmıştır. 

Türkiyenin büyük elçisi Vasıf 
Cınarın bir apandisit kfrz:nder• 
0ldüğünü bildiren bu telgrc.f bü· 
ti.in onu tanıyanları hayretler için· 
de bırakmıştır. 

Moskova elçimizi Mosk\.~vamtı 
en ileri gelen profesörleri aı"'!t..liyat 

Yunan seçimi bu pazar 

HükUmetin en büyük 
rakibi Metaksastır 

KraJlyetçilerlo bu önderi eğer iktidarı 
eline almıya kalkışırsa, hilkômet, 

muvakkaten diktatörlük kuracakmış 
- Atina, (Hususi) - Haftaya bu-

Yunan mukadderatına halı.ım o
lacak iki ıahıiyetten biri: Kon-

cliliı (ıapkalı) Metakıa• 
(baıı açık) 

gün yani 9 haziran pazar gunıı 

Yunanistanda umumi intH.abat 
yapılacaktır. ldarei örfiyenin il
gasından sonra fırkalar arasınd3 

batlayan mücadeleler, reislc...ı in si 
yasi programlarını gösteren nu · 
tuklarmı söyledikten sonra rr. 1011 

hararetli safhasına girmi~ 1>ulunu 
vor. 

Mücadelede bulunan ik; kuv· 
vetli parti vardır. Birisi Çaidaris 
ve Kondilisin müşterek lisi t!lerini 
gösteren hükumet partisi, iJ. inci~i 
kral taraftarı olarak ortay.ı çıkan 
general Metaksas partisi. 

(Devamı 4 üncüde) 

Almanya ile Italy a 
Avusturya işinde 

anlaşmış 
Musolini Avusturyada bir Nazi hüku
meti kurulmasına göz yumacakmış 

Böylelikle, Italya, Habeş'i zaptetmekte 
başıboş kalabilecekmlş ... 

Paris, 2 - Fransız gazetelerinhJ 
yazdıklarına göre, halya il'° Al . 
manya arasında bir uzlaşma mey
dana geldiği zannı uyanmi\kta . 
dır. 
Avuıturyanın içinde bir Nu:i 

hükUıneti doğmasına lt~lyanın 
göz yumacağım Berline vac!~tme . 
si bu uzlatmayı doğurmu, imit. 

Bunun üzerine, Streza J.confe · 

ransında İtalyanın imzalu?rğı ta 
ahhütlere riayetkar kalm1yacağı 

etrafında dedi kodular !.: ,kmış. 

lngiliz gazeteleri ise Musolininin 
imzasına sadık kalacağını y:ızmış -
lardır. 

Diğer taraftan, Roma ile Rerli 
nin yakınlığını gösteren şu ema 
re de kaydedilmektedir: 

(Devamr 2 ncide) 

-------·------
Istanbul, eskiden yangın şehriydi, şinıdi 

Jse ç6kilntü şehri mi oldu? 

Bugünkü leci çökme "kazaırna,, dair üç enıtantane: Yıkılan tavan 
ve ağır,. ha lif yaralılar. 

Yazısı 2 inci sayılada 

Dünkü atletizm müsabakaları 

~aPmışlar ise de, kalbine nuzuı ~~~~~~~~~~-~~~-~--~~--~-~~ 
1lltniş, kurtulamamış ve Kı emli.1 
'arayı hastanesinde ölmüşf:r. 

......._ (Dcl'amı 1 ünciide) 
2S:::!:§§a ______________ ___ 

Yugoslav 
llıeclisi bugün 

açıhyor 
Sırp muhalifleri de 

1'1açek etrafında 
birleşti 

. Belgrat, 3 - Yugoslav mecli
;.•fbugün açılıyor. Toplanan muha
~ Partiler konferansında birçok 
l )~ (aza} bulunmuştur. P3.rti şef· 
• ~l'ınden biri seçimde listedn ha· 
t•tıa ll•· . H 
\o ''laçek'i koymak suretıl~ ır· 
l'~tlarla birleşen Sırp muhalifle · 
~~artilerinin bu uzlafma Ekrini 

&erlenıitlir. 
~ .. ~açek Sırp ulusuna bir teşek· 

ijl' b'ıld' . ... (b . ' l'tcl ırıgı eyannamesı, ne~· 

~ektir. 

Bir Yugoslav 
nüshasını 

mecmuası bütün 
bize hasretti 

"Harem görmek istiyorum! dedim 
müzeye g6tilrdiller •• ,, 

Belgratta çıkan haftalık Ne - io 

delya (Pazar) mecmuaaı 19 ma . r 1'"YC.TPOMlfl.1 Aıoıc.ı • 

yıs tarihli nüshasını tamame · 

memleketimize hasretmit ve (Ye . 
ni Türkiye) umumi adı alt•nda A ı 
tatürk Türkiyesinden bah.,~derı 1 
bir çok kıymetli yazılar ve r~sim 
ler neşretmittir. 

1 
Mecmuanın kapağında Atatür. 

kün güzel ve büyük bir resmi vaı·· 
dır. 

Mecmuadaki batlıca y~zıları 

ve resimleri Mirit isminde gen.; 
bir Yugoslav kadın yazıcı topla 
mıthr. Mirit yaziları ve res::nleri. 
toplamak için bizzat memleketi · 
mize ıelmittir. 

(Dc\'amı 4 üncüd<') 

·m t cf ;e » btt 

Yugoslav mecmuasının kapağı 

Ne dersiniz.: Şu geri kr.lan iıeriden gideni geçti ... 
Dün Taksim sahasında devam takımında koşan Agobu or mette 

edilen atletizm müsabakala.-1 taf - kadar geçmiştir. 
silatını ve neticelerini içer; le o- Siz kendisini bayrağı Tüı k ta -
kuyacaksınız. kımında 400 metre koşan Mufah . 

Yrıkarıdaki resim bu müsaba . hama vc.rirken görüyorsumı7. Yu • 

kalardan Balkan bayrak yarışın - nan takımında 400 kofacah olan 
Y orgakopulos hala kendisi11e bay· 

oa heyecanlı bir safhayı gösteri-
rağı getirecek olan arkadaf•!ll bek-
liyor. 

yor. 

1 OOX200X400X800 olarc.~ ko . Buna rağmen Y orgakopu' os. Mu 
~ulan Balkan bayrak yarı~ındi\ fahhamı geçmiş ve neticede Yu • 
ilk önce 800 koşan Ziy~, Yunan nan takımı galip gelmiştir. 
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Balıkpazarında beş 
kişi yıkılan bir 

bina altında kaldı 

Son Dakika - - -
V asıf'ın cenazesi 
resmi merasimle 

kaldırılacak 
All~ara, 3 (Telefonla) - Mo~kova 

büyük Elçi i Vasıf Çınarın ölümü 
burada büyük bir tesir uyandırmış· 

Orta Asya zelzelesinde 

Bir dağ kaydı 
. 

Simla, 3 (A.A.) - Dün akıame 
kadar Ketta' da hafif sarsıntılar 

leler ve bir dağın kayması, (ela • 

Bu sabah saat dokuz buçukta 
Yemişte üç kitinin ağır, iki ki§inin 
hafif surette yaralanmasile neti • 
celenen bir kaza oldu. Bu hadise 
yerinde bir muharririmizin yaptığı 
tahkikata göre kaza §Öyle ol • 
muştur: 

Yem itte Balıkpazarı caddesin .. 
de 47 numaralı büyük dükkanı, 
bakkaliye ticaretiyle uğrqan An· 
kara kollektif §İrketi tutmaktadır. 
Dükkanın bir kötesi de sarraf Ar
tine kiralanmıttır. Hayli genit o· 
lan dükkanın üstün-deki odalar da 
depo olarak kullanılmaktadır • 

Çırak Agop bu sabah sekize 
doğru dükkanı açmıı, temiz'lemi§, 
biraz sonra da ıarraf Artinle ma • 
ğaza sahipleri Süleyman ve Öme:· 
ıelmitlerdir. Saat dokuza doğru 
ia~ Y emit sahiline yana§An motör • 
den fasulye ve pirinç çuvalları çı· 
karılmasına ve dükkana nakline 
bat lanınıttır. 

.r' 

Hamalların ıetirdikleri çuvallar 
üst kattaki odalara yerlettirilmek
tedir. Yalnız daha evvel bir hayli 
çuval taıınmıt, tıklım tı'klım kon -
mut tur. 

Hamalların getirdikleri çuvallat 
dükkanın içinden geçirilerek arka 
taraftaki merdivenden yukarıya 
çıkarılmakta ve istif edilmel<te • 
dir. 

Çırak Agop da üst katta bulu • 
narak çuvalların yerletmesine ne· 
::aret etmektedir. Saat dokuT. 
bu;uia dojnı Halil ve Hüıeyir, 
iamindeki' 'iki hamal ıırtlarından 
indirdikleri· pirinç çuvallarını ko· 
yaylarken birdenbire çir çatırdı ol
muş, ısonra ayaklarının altındaki 
tavan müthüt bir gürültü ile çök. 
müıtür. 

Tavanla birlikte büyük kasa iki 
yüzden fazla pirinç ve f aıu,lye 
bakkaliye eıyaaı dolu olan çuval 

1 

lar ve iki hamalla çırak Agop da 
dükkanın alt katına dü§mü9lerdir. 

---~--------------
lsviçre frangı 

.Altın esasına bağlı 
kalıyor 

Berne, 3 (A.A.) - lsvı~re u . 
Jusu 426 bin oya karı ı 556 bin ov 
·ı " . 1 e Papanın degw erden d'" ·· "I u~uru . 
mesi,, giritidini (tetebbiisünü) 
reddetmittir. 

18 Kanton projeyi ret, ~ kl n • 

ton ttahul etmiılerdir. Oya itti • 

rak yüzde 84 nisbetinde ol.nuıtur. 

laviçrede radikal soıyaFatle,. 
tarafından teklif edilen ref eran . 

d_on_ı sonucundaki muvaffakıyet . 
aı:dık, buıün lıviçre frangını al 

tın esa11na bağlı tutmak isfiyen· 

lerin bir muvaffakıyeti ıuretinde 
telakki edilmektedir , 

Bu muvaffakıyetsizlik, Ftan . 
sada Fransız frangının lehin~ oli\

rak biten kabine buhrannıda~' son. 
ra altın taraftarı olan blokud kuv
vetlenmesi suretinde tefsir olun . 
maktadır. 

Dikkati celbeden en 
nokta §Udur: 

önemli 

Cenc•ıe ve Zürih gibi en zi • 

1ade sosyalist olan kantonlcı':': pro

jesi kuvvetli çoğunlukiarla reel -

detmiılerdir. 

Hamallarla çırak bu sırada çuval - tır. 
ların altında kalmrılardır. Hükumet, cenazeyi resmi merasim-

Sarraf Artin o esnada bir iş le kaldıracaktır. Bunun i~in Sovyet 
hakkında Papaayan isminde bi': Rusyada YC burada ayrı ayrı prog· 
muameleci ile görüşüyormuş. Yu- ramlnr yapılmaktadır. 

karıdan inen kalın tahtalar da lstanbul emni
bunların ba§ma isabet etmiş, iki yet mu·· du·· rıu·· gv u·· 
si de hafif sureUe yaralanmıştır . 

duyulmuştur. 

Sarsıntıda yıkılmıt olan evler. 
tehlikeli olduğundan boşaltdmıt · 
tır. 35000 kişilik Ketta şehri nü· 
fusunun yüzde 70, inin sarsıntılar· 
da öldüğü sanılmaktadır. 

Paris, 3 (Telsizle) - Simla' · 
dan gelen haberlere göre Ketta' da 
dün zelzeleler olmuftur. Bu ~elze· 

keti bir kat daha artırmıştır. 
Birkaç gün evvel Ketta şehri • 

nin bulunduğu yerde şimdi yıkıl· 
madık tek bir bina, hatta tek bit 
duvar bile yoktur. 

Londra, 3 (Telsizle) - Sinı· 
ladan resmen bildirildiğine göre, 
Belücistan zelzeleıinde örer.leri~ 
sayısı 40 bindir, bunların 26 biJıİ 
Ketta tehri ahalisindendir. Mağaza sahiplerinden Süley Ankara, 3 (Telefonla) - An· 

man o esnada dışarıda bulundu · kara emniyet müdürü Salilıin Is · B k •·ıh { A • k d 
ğundan kazayı atlatmı§tır. Ömer tanbul emniyet müdürlüğüne. tayi- u ne u an m e rı a a 
de henüz içeri girerken tavanın ni haberleri.hakkında içi~lf'rt müı- beylik ! a.A. "fetler 
çöktüğünü görmüf, dııarı kaçmış - teşarı Vehbı: K d 
tır. Çöküntü büyük bir gürültü "-Böyle bir muamele h:zdeo a JD burnu kesmek Nevyork, 3 _(A.A.) - Nebraık• 
ile olduğu için etraftan zabıta me· · t• D d' Salgın haline geldi hükumetinde yagwmurla karı«ık bii· geçmemı§ ır.,, e ı. ~ 

murları ve komşu dükkancılar ye . Uza kşark şe- Galib isminde bir adam, iki gün yük bir fırtına olmuştur. Tafsilat 
tifmiı çuvallar altında kalanla:- evvel uzun zaman beraber yaşa • yoktur. 
çıkarılmı§lardır. h• le • • t dıkları, fakat sonra ayrıldıkları Nevyork, 3 (A.A.) - Batı hii; 

Bunlardan iki hamal hemen bi- 1 r r 1 m 1 Z e 8 Y • Emine isminde bir kadına Arapca- kumetlerindeki nehir ta9maları11 • 
raz ilerideki Makııudiye hanına yare postası mii civarında, rastlam19 ve kendi. da 75 kişi ölmüştür. Zararın 11 
götürülmüşler, çağrılan bir doktor &iJ!e tekrar birlikte ya§amalarım milyon dolar olduğu söyleniyor· 
tarafından muayene edilmi§lerdir. Ankara, 3 (Telefonla) - Havi\ teklif etmi§tr. Y almz Nebraska hükumetinde 4?. 

Bi müddet sonı·a sıhhi imdad o • yolları umum müdürlüğünün Ba • Emine bu teklifi kabul etmediğin- kiti ölmüş ve 12 milyon dolarlı}{ 
tomobili gelmif, baygın ve ifad~ yındırlık bakanlığına geçmesi Ü · den Galib birdenbire cebinder. zarar olmuştur . 
veremiyecek bir halde bulunan iki zerine bakanlık yeni bir kadro ha· bir jilet çıkarım§, Eminenin ya • ı--------------
hamalla baıka bir dükkana alınan zırlamaktadır. Kadro bu hafta çı- naklannı, bumunu keımİ§, ve vü. HA v ACI LiG 1M1 z~ 
çırak Agobu almıf, Cerrahpaşa kacaktır. cudunun muhtelif yerlerinden ya- yar d 1 m İÇİ n 
hastahaneıine götürmüştür. Emin· Hava yolları idaresi Bayındırlık raladıktan sonra kaçmıttrr. E s N A F 
önü merkez memurunun gözü al. Bakanlığı emrinde çah§mağa bat- Polis dün Gal~bi yakalamı§tır. 
tında da dükkanın boşaltılmasm.ı lar başlamaz Ankara. Eskiıehir • ______ ......;.,_______ cemiyeti eri 
batlanmııtır. Sokaklara dökülü' lıtanbul arasında her gün gidip Almany.a - ltalya 
patlayan pirinç ve fasulye çuval _ gelme tayyare seferleri yapılacak · Bilyllk bir toplantı 
ları toplandığı gibi çöken tavanı .1 tır. Bundan batka uzak fark te • uyuşuyor yapacak 
kalaı tahtaları da bir yere istifa e· hirlerimize de haftanın muayyen (Baıtarafı 1 incide) Ha,·a Kurumuna yardım için ,11· 
dilmittir. · günlerjnde tayyare postaları gide- Bir Alman gazetesi, Musolininin tandaşlar arasında büyük alaka dt' 

K .. k f l . cektir. ho;una .gitmiyecek bir k;lrjJ(a • vam etmektedir. Bu arada Esnaf ce-
azanın ust ata az a e§ya '---------'------ "~ k G türünü yapmı§, Alman hükumeti miyetleri Haziranın 15 inde büfil 

Onmaımdan İleri geldiği anlaşıl· eçen sene 889 olan d d h } · k bir toplantı yapmag-a ,.e '-"ardım Şt' 
mı§tır. Beled. iye mühendisle•i de H •. , · t e er o. 0 gazeteyı ap~!mı§ • "' 

ava Sur a t killerini tespit etmeğe karar nrnıir 
kazadan ha'berdar cdilı:niJtir. Kı - ır. • ., • !erdir. 
dan ka. laatahtaları muayene edi. •. rekoru ... .Ji'. 

Jecektır. Napoli, • 3 (A.A.) ~ Nazaryo Dün· hava tehlikesine karşı Tii1p 

Sauro vapuru, 50 subay, 1050 top. kömür madenleri anonim şirketi se' 
çu neferi, top ve harb gereçi (mal· nede 1000, Antalya nakliyat şirJieıı Yalnız bu son ay içinde çökün· 

tüler yüzünden tehlikeye giren ha~ 
yatların pek çok olması bize tunu 
öğretiyor: lstanbul, eskiden yan . 
gın ıehriydi, §İmdi ise ~öküntij 
ıehri olmuıtur. 

Esefle görüyoruz ki, çerden çöp
ten yapılan binalarımız, hiç bit' 
kontrola tabi değildir • 

• 

LONDRADA 
Bir hava 
hücumu 

Tecrübesi yapılıyor 
İngilterenin Kent, Roçester, 

Katam ve Gilingam havalisinde 
hava tehlikesine kar§ı korunma 
tecrübelerine giritilmittir . 

Bu program şudur: 

Trenler duracak, otomobille" 
ı§ıklarını söndürecek, şehir 
lambaları da sönecek ve ev -
lerde de herkes hiç ıtık yak

mamak huııu$unda bu tecrü • 
beye yardım edeceklerd1r Tec
renmek istenilmektedir. lngili7. 
hava kuvveti uçakları buralara b?r 
"saldırıf,, yapacaktır. 

Tecrübe yüz mil murabbaı bir 
mesafe içinde yapılacaktır. 

Tecrübe mmtakasının 140000 
kilili~ ahalisine "tehlike,, düdük . 
lerle haber verilecektir. 

Bu yıl 444 oldu 
F ransada tayyareciliğin tarak . 

kisi için Döyç isminde bir zengin 
kendi ismi verilen bir kupa ortaya 
koymuştur. Bu kupayı kazanabil
mek için 200 kilometrelik bir me 
saf eyi azami sür'atle kat' etmek 
lazımdır. 

Fransız tayyare f abrikalarınm 
en me§hurfarı her sene bu müsa · 
bakaya ittirak ederler ve bu yarıt 
için mahsus tayyareler imal eder 
ler. , 

Bu sene yalnız Röne fabrikası 
müsabakaya iştirak etmiş ve bu . 
nun için be§ tayyare yapmıttır. 

Fabrikanın tecrübe pilotu Dol
motte on dokuz Mayısta saatte va· 
sati olarak 444 kilometre yapa . 
rak iki bin kilometreyi kat' etmiş 
ve birinci gelmi§tİr. 

Diğer bir tan·are ayni yanıta 
yüz kilometrelik mesafe dahilinde 
saatte 470 kilometre yapmrttır. 

Bu sür'atler tayyarecilik için 
pek mühimdir. Geçen sene yapılan 
ayni yarışta birinci gelen tayyare 
saatte 389 kilometre yapmıştı. 
Deme~ ki geçen seneye nazaran 

araCla elli kilometre kadar bir faz
lalık var demektir. Tayyarelerin 
günden güne artmakta olan sür'at
leri pek yakın bir zamanda akıl • 
ları durduracak bir dereceye vara· 
cağı ıüphesizdir. 

Bu n eviden bir tecrübe ~vvelc<: lnglllz Alman deniz 
Bctlin ve Pariste de yapılm•ştı. 1g6rlişmelerl başlıyor 

Borsada tramvay 
projesi 

Bursadan bildirilidiğine gör~ 
Bursa elektrik §İrlceti, yapı!mnsı 
kararlaıtırılan tramvay ha!humm 
projesini hazırlamı ve B;:ıyrndır
lık Bakanlığına göndermi~tir. 

Londra, 3 - Deniz meıeleler; 
hakkında lngiliz hükumetile gö . 
rütüde bulunacak olan Alman ıal
kuru (murahhas heyeti) d~n ak -
ıam Londraya gelmittir. 

Salkurun yanında Bay Hitlerin 
ıilahsızlanma işleri için o:untağ · 
(mümessili) olan büyük e!çi Fon 

de 500 lira \'ermeği taahhüt etmişJe!' zemesi) alarak Eritreye gitmi§ -
. dir. 

tır f 

Habeşistan ancak 
Bundan başka bir çok müe esclt

1
, 

n vatandaşlar da kuruma aıa 0 

400000 askerle ve maktadırlar. 

4 yılda Bu sabah vilayette 
Fetholu ahili ı yapılan toplantı , 

O rm Ş Bu sabah Vil:lyette kaymakıı1'1 111 
Paris, 3 - Söylendiğine göre, arasında yapılan bir tol" 

Habeıistanın fethi, dört yüz bin • Jantıda Tayyare Cemiyeti Reisi ır 
den fazla asker, ve dört yıldan mail Hakkı bulunmu~, kazalarda. )~: 
fazla bir zaman istiyecektir. pılacak tayyare cemiyeti teşkih\tı e 

İtalya, bu harekatta özgür (ser- rafında izahat vermiştir. GöriiŞJl'I; 
best) kalmak için Almanya ile an- neticesindı: ha,·a korunma mı bilet 
latmıştır. azaların yazılma i ine kanunf me''ıUı~· 

dahilinde olmak üzere kaymakam 00 

rın da yardım etmeleri kararla~111'1 
tır. __,, 

ROMANYA 
Göringi "zımnen 
istiskal,, etmiş! 

~~~~~~~~~------
Ş EH R i Mi Z D~ 

60 Almanya hava bakanı 
Ankaraya gitmek 

istemişse de bundan Yahudinin 
vazgeçilmiş Tevkif edildiği 

Atina gazetelerinin yaz~ıkla • doğru değil . fs· 
rma göre, Göring Sofyadarı son . Pariate çıkan T emps gazeteı~ ·ıı 
ra Romanyaya da gitmek istemi' tanıbulda Türkiye yahudilerırı' 
fakat Romanya hükumeıi bıı Filistine kütle halinde hicret etffl:r. 
seyahatin arzu edilmediğin! mü · lerini propaganda eden bir şebe e• 
nasip bir lisanla anlattığ:ndar. yakalandığım, 60 kitinin ncz•r.Jl 
vazgeçmiıtir. altına alındığını ve bu şebekerı~. 

Atinada çıkan Neos Kosmo~ yazıhanelerinde bir çok mühitı1 ~ , 
gazetesinin bildirdiğin! göre. sikalar ele geçirildiğini yaztı1~ 
Göring Türkiye ve Yunanistanı tadır. 

da ziyaret edeceğini bildirdi~i hat- h "" 
d 

Y aptığmıız tahkikatta bu a t· 
e sonradan bu ziyaretlerden ı.5e 

'ld' · · h b disin pek mübalağalı olarak a" ...,ı• 
vazgeçı ığını a er vermış . Itır ' 

tiğini anladık .. Polis evveli a ) 1 ı 
tir. kiti değil, Çermak isminde ye. "v~ 
Ribentrop ile Kurvet kapt~nı Fon bir ki!İYİ nezaret altına alrJl•f "il, 
Kinderlen bulunmaktadır. Dı~ ha · herhangi. bir yazıhanede de' p, 
kanlık müsteşarı (yönetger) Bay Çermak'ın evinde araştırrJlB )'~,.,. 
Craigio ile bir çok. ıahsiyetler Y~ mıttır. Esasen, biz, bu adaJ1l111 tbc' 
Alman elçiliği ileri gelenler; ıal · kif edildiğini evvelce de htt 
kuru selamlamııtır. • vermi§tik. 



3 HAZİRAN - 1935 

Merhum büyük 
annem ve "müş
terek emniyet,, 
''il•·· k . 'Y&Uftere emnıyet .... ,, 

600 hisse 
arasında kur'a 

çekildi 

Liselerde imtihanlar 
perşembe günü bitiyor 

Çinlilerin açık 
hava mabedi 

Mukden polia merkezinin az ile-

f 

risindeki meyı:landa ve 1931 yılı • 

nın buhranlı zamanlarında Gene 
ral Honjoya karargahlık yapan 
binanın önünde ihtiyar kocaman 

Telgraflarda, Avrupa gazetele· 
rinden yapılan tercümelerde, bu 
IÖz boyuna geçiyor. 

Epeyce muğlak olan bu mefhu · 
llıu, halkın kolayca anlayabileceği 

Rıhtım şirketinin bu 
hisseler sahf plerlne 

200 bin llra verilecek 
T 1 b . d •• rtt •• •• . t•h bir ağaç vardır. Her nedense bu a e enın o e uçu ım 1 an- ajaç aon günlerde tehrin ahalisi 

bir tekle aokmak, kalın harflerle 
)lzılmı! serlevhalara çıkarmak iı
tirorum. Çünkü, zemane siyaıa • 
••nda bu fikir, çok önemli (ehem · 
lbiyetli) bir yer tutmaktadır. 

Şimdi hükUınetin eline ıeçmis 
olan rıhtım tirketi, liman genel 
direktörlüğünün kurulması hak -
kındaki kanuna aöre 40 sened<! 
tasfiye edilecektir. Bu 40 sane zar
fında her alb ayda bir rıh•.ım tir· 

1 d ff k 1 tarafından derin bir ıayaı ıörme• ar a muva a o uyor ie batlamıttır. 
· 1 · ı d ·· ı··ı Okul b" · · "h tab"' Ağacın dibine mihrab olmak ü-Lıse erın ıon ıınıf arın a ıoz :ı u ıtırme ımtı anına 1 d .. b" d'k"I . . .... 

İmtihanlara yirmi bir mayııta bat· olmıyan ıınıfların ıözlü yo~ama· zere a 1 ır tat 1 1 mıttır. Gunun 

la·kin, ne kadar öztürkçelettir • 
~Ilı ıene "mütterek emniyet,. sö • 
Ziinü halkın bir duyutta anlayabi • 
leciğ bir hale aokamıyorum.. Bu · 
~u ~zun cümlelerle dallandırıp 
"Qtl<.klandırmak mecburiyeti du · 
l'lıyorum .• 

·keti hiuelerinden bir kısmınan hia
ıedarlara bedelleri ödenme!< su · 
retile yok edilmeıi lazım gelmek
tedir. 

lanmıttır. }arına reımi okullarda on haziran her ıaatinde bu lafın çevreıinde 
imtihanlar önümüzdeki pertenı- pazarteıi ıünü, huıuıi okullard~ bazan on bazan yüz kiti bulun

be ıünü aktamı tamamlanacak - bet haziran çart~mba ıünü bati•- maktadır. Tatın yanı batına bo • 
tır. nacaktır. yuna tüten bir buhurdanlık ve 1& . 

Bu yıl imtihanda talebenin yüz- Yeni yoklama talimatnameıine dakaların konmaaı için kocaman 
de 75 i muvaffak olmaktadır. ıöre, yıl içinde yapılan iki yazrh bir kazan yerlettirilmittir. Kazana 

Bu ıuretle 40 sene ıonra rıhtı -
mın hiç hi11edarı kalmıyauk v~ 
bütün hi11eler hük\imet eline ıeç
mit olacaktır. 

Bu hesaba ıöre, tehrimiz lııele - yoklamada aldığı notlarm tutarı 
d . ıo""zlu·· ıadaka olarak çay ve pirinç ıeti • rinden bu yıllar 700 den fazla ta- sekiz olan talebe o eraın 

lebe mezun olacaktır. yoklamasına ıirmiyecektir. rilmektedir. Tatın önüne de ıe • 
Böyle denemeler yapbjnn ııra • 

~,, birdenbire, ıözlerMııin önüne: 
1 b 1 d · · · Or derıten aldıjı notlann her nİf bir baıır ıerilmittir. Bu ta e e er en ünıveraıteye gı- ~ 

Ur.dan on beı yıl önce ölen bü
)\ik annem geliverdi. Ne zeki, nt: 
lenıiz, ne anlayıth ka«;lındı •. Eline 
lttbihini alır, benim en ıüç heaap 
llıe:elelerimi hallediverirdi. 17,5 

'dtdini, 26 ile zihnen zarp yahut 
~lcıim edivermek, bu ümmi kadın 
için itten bile değildi. 

Bu tasfiye muamelatın)n ilki 
noter ve liman tirketi batmüfetti
ti Retat Yılmaz önünde yapılmıt· 
tır. Tasfiyede rıhtım hi11e,erini11 

receklerin olgunluk yoklamalarr birinin ayrı ayrı tutarı aeki~den a- Her yaprağa ve her dala aıılan 
on bet haziran ile yirmi beş hazi- taiı olan talebe, diğer derılerden bayrak ve düjümlenen bezler aia· 
ran araıında yapılacaktır. aldığı notlar ne olur1& ol1Un, bü - ca tuhaf bir manzara vermekte. 

B · 'h 1 1 be b h · tu··n deralerden tözlü yoklamaya u ımtı an ar a ra er arıç · dir. Sözde aiacın delik detik ıcn· 
ten liseyi bitirme imtihanına gir - airecektir. iki derıten aldıiı notlaw 

içinden kur'a ile 600 hi11e çekil -
mittir. Tutarı 200,000 lira (ilan bu 
600 hi11enin paruı hükUınet ta · 
rafından hiıse aahiplerine C.C:ene -
cektir. 

rln tutarı .ekı.zden aaajı olan ta- desine iyi bir melaike yerleflDİf mek iıtiyenlerin de imtihanları ya· r-

b 1 'k0 d t ·· ı·· yapılan dualan Yüce Tanrıya pılacaktır. le e yanız o, ı ı era en ıoz 11 

Huıuıi Jiıe talebeıinin olgun . yoklamaya ıirecektir. eriftirmekte ve dilekleri yerine ıe-
luk imtihanlan reami liıeletin bi - Hariçten orta okullar ve liaeyi tirmelcteclir. 

b liiç unutmam, bir gün, • Umumi Hanıi ~ık ıözün bu palavra11 
uydurduiu m~lum deiildi;:-F~kat ':bin en müthit ıünlerinden bi · 

tltı:ıe • karnımız tam minasiyle, 
•ır~unız tam minasiyle açrk 

ikinci çekit te bundan a!tı ay 
sonra yapılacak ve 600 hi11"! daha 
yok edilecektir. 

rinde yapılacak, yabancı ve azlık 0 bitirme imtihanına ıirmek iıtiyen· 
kullarının talebeıi de Galatasaray lere, yalnız son 11nıfın deralerin • 
lisesinde kurulacak yabancı varlık den değil, her kıımın üç yıllık 

' 

ıün ıeçtikçe ağacın kudıiyeti art· okulları olgunluk komisyonu tara· derslerinden karıtık olarak ıua 

~ltnı§hk .. Yakacajımız, 11ınaca • 
hıııız y.,ktu. Diier yandan rıhtım tirketi taı

fiye kolu da muamelatın b.ıfiye · 
sine devam etmektedir. 

fından imtihan edilecektir ıorulacaktır. 

Liselerde askerlik 
dersleri 8üy~k annem, ~lerini ıök yüzü· 

\ &!;h. Bu harb beluını batımıza 
l\iienlere bir temiz beddua ettik-

--o-- Liaelerde aıkerlik deralerinin 

lstanbuldakl gtlmrBk 
muhafaza memurları 

azaltılacak 

' sonr.:ı, ihtiyar ve fersiz gözle · 
~<le.ansızın bir hiddet ve kin ıtı· 

Buğday ihracatımız imtihanlarına bu yıl kamplardan 
Türkiye, son iki yıldanbeti dıt ıonra bqlanacaktır. 

Gümrükler ıenel direktötlüğü 
lıtanbul ıümrüklerindeki ıt.uaye .. 
ne memurlannm aayuını çok bul· 
duğundan çıkan, çıkanlan •e te -
kaüt olan muayene memurlarının 
yerlerine yenileri alınmamak ıu -
retile muayene memurlanran taa • 
fiyeye tabi tutulmuını bildirmit -
tir. 

Yandıfmı gördüm. 
Söylediklerini hiç. unutmam : 

illere bUğday atan yurtlar araıı - Askerlik derslerinde muvaffak 
na ıirdiği için ilitikli daireler dı - olamıyan talebe diğer derslerde 
§arıdaki buğday ekimini büyük b1r muvaffak olıa bile ıınıfta kala 
dikkatle takip etmektedirleı. caktır. ~ - Bundan aonra, kim harb çı • 

acak oluraa, bütün ckvletler, 
~tiin milletler aralarında anlq -
~ı, onun üzerine çullanmalı, 

Dün ilitikli olanlara verilf'n ha· -o--

t.tlerini bildirmeli. Harbin önü · 

berlere ıöre, bu yıl Arjantin, Fran Ecnebi mektep]erln
sa, Faı ve Cezayir buiday 1t!kol · deki mualllmler 
leleri çok azdır. 

lıtanbulda 400 den apiı mu· 
ayene memuru vardır. Bunlardan 
yüzden fazlaıı tasfiyeye tabi tutu· 
lacaktır. 

"~ lncak bu ıuretle aeçilir. 

h itte, "müıterek emniyet,. mef -
~unun tarifi .. Ne garib ki, bü • 
~ ''fikri aelimler,, gibi, bu da: 
d elerce evvel, halkın dimaiında 
~ ~tuyor, ıonra diplomatlar, bunu 
elliın . 1 . ·ı b il ııyor ar, nazarıyecı er unu 
~ri, ·· ·· 1 Fka 1 d • uruyor ar. a t, öy e tarz • 
~ 1f &c1e ediyorlar ki, rene bunu 

)~ anlatmak için zorluk çeki 
a. 

ilk pazar tatili 
Dün ilk defa olarak pazar tatili 

kanunu tatbik edilmiıtir. Bu mü • 
nasebetle maiazalar, reami dair~ 
ler, kapalı idi. Hatk gezmek için 
kırlara, ve diğer ej'lence yerlerine 
çıkmıttı. 

Daha evvel yapılan proeramla · 
ra ıörc düne teaadüf eden imti • 
ha~larda buıün yapılacaktır. 

Kültür Bakanlıiı, ecnebi ve 
akalliyet mekteplerinde Türk mu • 

allimlerinin vaziyetini dikkatk 
gözden ıeçirmektedir. 

Evvelce bir çok defalar bu 

mekteplerde muallimlije ehliyeti 

olmıyanlar taıfiyeye tabi tutul -
mutlardı. Bunun için artık ehli • 

yetaiz muallim kalmamııtır. Yal -
nız bazılarının mesleki bilıileri 
noktan olduğundan bu ıibiler ey· 

lulde yeniden bir imtihan ıeçire
ceklerdir. 

Bundan bqka ecnebi ve akaKi • 
yet mekteplerinde muallimlik ya • 
panlar için bir terfi cetveli hazır · 
lanmaktadır. Muallimlerin bu cet· 
vellere ıöre maqiarı arttmlacak • 
tır. 

"-... (Vl·ftO) 

~iimhuriyetçiler 
~Q~lgar kralını mtlş

\7azlyette bıraktı 

ŞEHRİN DERDLERİ -ı '---------------------Istanbulun 
4ti Bu sütunda "şehrin dertleri" ni yazan arkadapn 

~eı· nada çıkan Neoıkasl\ıOI ıa· hemşerilerimizden dinlediği şikayetler hemen hemen 
•-._ ı, ~of yadan aldıiı çok ~nte - bir noktada toplanıyor: 

11 bır mektubu nqretmi!tir. - Yollar, kaldırımlar bozuk! 

~'1. bıektu ta 5 f d ._ I lstanbulun kaldırımları kadar, belki ondan da fazla 
._ p o ya a Kra cı - . f d ·d· ı b ı d -. . . . . . bozuk olan diğer bır tara ı a sesı ır.. stan u ra yo-

1111"'-~hurıyetçılerı~ ~ızlı çar - su gazetelere kadar gelen şikayetleri gözönüne alma-
•rından bahıedılıyor. makta devam ettiği müddetçe de bu bozukluk sürüp gi

y C~huriyetçilerin batı oları decektir. Hükumet, radyo neşriyatımızı ıslah etmek ka-
'içefin k 1 Bo · · b h rarındadır"amma o zamana kadar şirket niçin beklesin? ""'I ra rııı u ran para- . .. "'•le • ' • ' Her şeyı muhakkak hukumet zoruyla mı yapmalıyız? 
'' •ergıler, Akdenıze çıkama· Radyonun bazı şikayet sebeplerini ortadan kaldır
ti~' Bulıarlann yalnız kalmaıı, ması, belki de şirketin ileri sürdüğü gibi bir para me-
~ Buııariıtanın batına relen selesidir: Fasılaların. daha. makul bir şekilde i~diril~p 
tı.ıt... il felaketlerden mea\i! tut . her parça arasında Uç dakıka durmaktan vazgeçılmesL. 
... ~q •öylend·kt "'k Fasılalarda korkunç bir gürültü neşredilmiyerf'k ku-
, ı en aonra, yazı yu · 1 .ı... h 1 .. b" · t · ı · "b" . liitbe)' • • . . aga. oş ge ıcı ır ışare verı mesı gı ı ... 
~l . 1 bır Bulıar zabıtınm Bunların bile para ile halledilir işlerden sayılacağı mü 

11~11 olduğu tu ıözle bit;yor: nakaşa götürür bir mesele olduğu muhakkak bulun-
'-. lıariıtan çok mütkül 7aman makla beraber şirketin dediklerini kabul ede.lim. Fa
'-.. "sbr s'ctedir. Kralın düt _ kat dertler bitmiyor ki ... En basit bir misali ele alalım: 
"~ a . . Proğramlarda plik neşriyatına genit bir yer ayrıl
~ • delil, lnınebıı de de- mııtır. Dört saatlik neşriyatın hemen yarısı plAğa has-'F a.Jca.t dütünmeli ki Boriı. redflmlıttr. Radyomuz fakir bütçeli olduğu için buna f. 

lldın oiludur.,, tiraz etmek timdilik dotru detildir. Fakat bu it bile 

sesi bozuk! 
yapılması lizımgeldiği n başka memleketlerde yapıl

dığı şekilde yapılmıyor. İstanbul radyosu plak neşriya
tına başlıyacağı zaman spiker: 
- Bayanlar, Baylar .. Şimdi size plak çalacağız. 
Dedikten sonra biribiri erkasına, türlü türlü pliklar 

çalınmakta. Lakin ~alınan parçanın adı, besteliyen a
damın kim olduğu hakkında hiç bir ~Y söylenmemek
tedir. 

Dün gece çalınan bir plağın ne olduğunu telefonla 
sorarak bir tecrübe yapmak istedim. Telefonu açan zat: 

- Apğıdan sorayım. dedikten sonra epeyce telefon· 
da bekletti ve nihayet cevap ,·erdi: 

- Polidor markalı filin numaralı plikmıt! ... 
Bu zata, plağın numarasını değil, çalınan parçanın 

ne olduğunu öğrenmek istediğimi söyledim, bilmiyor· 
muş, cevap veremedi! 

insanın aklına şöyle bir şüphe geliyor: Pllk neıri
yatı başlar başlamaz, plakları değiştirip yenilerini koy
mak vazifesi mesela bir hademeye verilerek uıl alaka
lılar gezmeğe mi çıkıyorlar acaba? .. Çalınan parçalar 
hakkında malumat nrilmeyişinin ~ebebi ancak bu IU· 

retle izah edilebilir. 
İstanbul radyosunun, hiç olmazsa, bu ebijinl dti· 

zeltmesi IA.zımdır. Difer eksiklerinden ise uzun uzadıya 
baheetmek kabildir, timdillk bu kadar-

makta ve çok uzak yerlerden akm 
alon inaanlar ıelerek buraya tap • 
maktadır •• 

• 
Daha neler öğreneceğiz 

Hormon ve vitamin ıibi bilgi 
aözleri dilimize adunakülı yer • 
letti, bunları boyuna laillanryoruz. 1 

Şimdi eırareqiz bir kuvvet olan 

Okzin .(ouxin) aözünü kullanmağa 
bqlayacağız 

Nebatların büyümeıinde okzin 
hankulide teairler yapmktadır. 

Bujday ekinine ıiriniz, pitmit 

bir baıaiı keıiniz, ne olur?. O 
buiday çöpü ölür deiil mi?. Hal 

haki bataiı keıtikten aonra oraya 

bir parça okzin ıürdünüz mi yeni 

bir batak çıkıyor. Yetitmit bir ba~ 

talın az •taiıımda bir yarık açın 
ve buraya okzin ıürün, sikın ya • 
nmdan yeni ve ikinci bir bqak 
ıürüyor! •• 

Amerikanm Boyce Thompaon 
nebatat &r&ftırma enatitüaünden 
doktor A. E. Hiçkok bu ıahada 
muvaf aftuyetli bir çok denemeler 

yapmakta ve bütün dünya ilim ıa· 
seteleri bunlardan baıhsetmekte • 
dir. Denemeler yalnız hububat 
üzerine değil, domateı, fasulye ıi· 

bi ıebzelerde de tatbik edilmek • 
tedir. it henüz deneme çajmdadır. 

Memleketim izdeki 
Mlltehassıs ecnebi 

mallyecller 
Ankara - Mütehas111 rr.ıaliye -

cilerden Kiıar ile Me11e finanı 

bakanlığının (maliye vekillijinin) 

Ankaradaki merkez teıkilibnda 

yaptıkları tetkiki bitirmitl~rdir. 

Mütehuııılar yakında mHDle • 

ket içinde bir tetkik aeyahatinı 
çıkacaklardır. 
~ 

Kamutay tatil 
Ankara, - Kamutayın hr zira .. 

nm on betinde tatil yapacaih anla
tılıyor. 



Dostumuz Romenler 
de, bizim gibi, ha
vacılığı ilerletiyor 
Uçaklarını kendileri yapacak 
Bükreı, (Huıuıi muhabirill',İZ · 

·den) - Komıumuz Romanya ıüel 
tayyareciliğini Franaız, B. Bri· 
tanya ve Amerika tayyare fahri • 
kalarından kurtarmak 1çin var 
kuvvetile çalıımaia batlam&ıtır. 

Romanya tayyare fabrika:arınnı 
kudret ve kabiliyetlerini antırmalc 
için ha va bakanlığı büyük bir pro· 
je hazırlamıttır. Ülke içinde tay 
yarecilik ve hava kuvvetleri için 
ıenit bir propa;anda ve faaliyet 
batlamak üzeredir . 

Çok yakın zamanlara. kada~ 
Nevyork Finans (maliye) maha· 
filinde oldukça tanınmıt bir si -
ma olan, ıimdi de hava bakanlığı 
muavinliğine ıeçen Bay Radu J. 
rimeaku Romanyanın yeni tt'slihaf 
prO&'ramını inkiıaf ettirmeğe ko -
Y\llduğunu ıöylemittir. 

Çekoslovakyada lkoda ıilih 
f abrikaıile yeni kontoratlar yapıl• 
dığı gibi, Romanya orduıunun hi~ 

Yugoslav 
mecmuası 

te ihmal edilmiyecek bi: müdaf a:ı 
vasıtası olan tayyareciliğe büyü; 
önem verilmeğe batlanmııtır. 

Gözetilmekte olan ana &maç. 
(eaas gaye) Romanya o::-duıunu 

Romanyada yapılacak tayyareler · 
le techiz etmektir. 

Şimdilik takip tayyareleri Le -
hiıtandan ve ıav&f tayyareleri dtt 
Fransadan 1&tın alınmaktadır. 

1934 yılında Romanyadıı ıüel 

(askeri) itlere elveritli 350 tayya· 
re ile tayyare İ§lerinde çalıtan 

12,000 kiti vardı. 
Romanya fabrikaları timdi tay

yare yapmağa baılamıt bulnnmak. 
tadır. Franıız sermayesile ppıl -
mıt olan en büyük fabrika Bra · 
aovdadır. Orada yapılmakta olan 
tayyare Fransız motörlerilc tec · 
biz edilmektedir. 

Bükrqte de iki fabrika vardır. 
Bu fabtikalardan biriıi J" ıun'i 
bulutlar da yapmaktadır. 

Vasıf· Çınar öldü 
(Başta.rafı 1 incide) 

Kendiıi henüz ıenç, denecek 
(BaŞtarafı 1 incide) bir yatta ve inkilabın içinde büyü · 

Mecmuanın göze en çarpıcı ta· müf, inkilap i,in çahtmıt, hu yol· 
raflarından birini de dıt işleri ha da pek .ço~ hizmetleri ~örülmüf. 
kanı Te~fik Rüttü Ara1ın Yugos· lay:meth hır vatan~v~r~ı. . 
Ja.vya-Türk doıtluğu hakkmdaki . ~asıf _Çı.nar ~~ırhdır, tllhıı • 
diyevi (beyanatı) , iç itleri baka-\ lı~ı lzmır ı_dac111ınd~ ~ap~'.'. m~· 

-"vn1 ŞUIUtP~m, Türkiyenin anfe ıeçmıı ve lzmır ıııah uzerı-
_,1/ı Bt!lgy&t' ~çfsl Haydar Aktayın ne silahını alarak dağa :;rkmış. 

Türkiye_ Yuıoılavya dostluğu- evveli. Hacim Muhittinle ve ıon -
:ıun önemi (ehemmiyeti) hakkın. ra general Kazımla berabe" cep -
daki yazıları tetkil etmekt,.dir. hede çalıtmııtır. 

Bundan batka, Neıet Halil A· Bunu müteakip Ankaraya gide • 
tayın (Yeni Türkiye ve onun :leri rek Hamdullah Suphinin maarif 
yolu), Sadri Etemin (Anadolunun vekilliği sıralarında hususi kalenı 
yeni yüzü), Şevki Sireyin (Yeni müdürlüğü yapmıt ve ıonn. Say • 
Türkiye maarifi), Namık ı,:-.:ıailin lavbğa ıeçilmİ§tir. 
(Türkiyede ıüzel ıanaüar). Falih Savqtan ıonra iıtiklil rnahke -
Rıfkı Atayın da (Ankaraya geli- meıi müddeiumumiliğinde bulun · 
niz ) , "Yayli,, adlı güzel y.t7ıları mut ve müteakiben maarif mü · 

, dürlüğüne gelmittir. Med,eıele -varMr. 
Ayrıca Yugoslavca yazılmıı Tü.- rin kapanması, tedrisatın b;rlet • 

k iy den bahseden ve Muıhfa Se • mesi ve daha bir çok maal"~f 11la· 
batı hep onun eseridir. yit imz3lı da bir tiir vardır. 

Memleketin içinde yapt.ğı bu 
Mecmuanın bir kıımmı c1a Mi • hizmetlerden ıonra Prağ ve Moı -

ritin memleketimiz hakk1ndak~ kova elçiliklerinde bulunmut V.! 

ihtiauları teıkil etnıekted:r. aonra tekrar aaylav ıeçilmit ve 
Mirit bir yazııında lıta:ı>bulda tekrar maarif vekili olmuıtur. 

haremi, kafeı arkalarmdak\ ka - Aradan az bir zaman geçince 
dınları, poturlu, pala bıyık erkek- Roma elçiliğine seçilmit, ve ora • 
leri naıd aradığını anlatıyor. dan tekrar Moşkovaya dönmüt -

Bu yazııını §U tekilde güzel bir tür. ölümü ile memlekette büyük 
espri ile bitiriyor: bir botluk bıra1"n Vuıf Çınarın 

"lıtanbulda Piyer Lotinin an - ailesine ve bütün yurda ba, sağlı· 
Iatbldarmdan hiç birini bulamı • iı dileriz. 
yordum. Doıtlarıma bir harem ----=~----=-----
görmek istediğimi ıöyleyinr.e gü!· Romanyalı 
'düler • Fakat ben ısrar edince bi· 100000 Türk 
riıi bana bir h'arem göıfa~eii 

vadetti. Ve ertesi günü beni mü - anayurda ka• 
zeye götürdü. 10 sene ıibi az bir 
zamanda Türkler haremi evlerde"l VUŞ8Cak 

_:m_ü_z_ey_e_~kletıni§ler.d_i_.,_, --- Romanya ile aramızda yapılan 

Bir tankın benzinn deposu 
bir binayı yaktı 

Paris, 3 Benzin dolu bir tank 
otomobilinde benzin dePoıu ka -
patılacağı sırada, patlama olm114, 
ve lıkan alev dört katlı bir bina· 
nın yanmaıına ıebep olmuıtur. 

Binada oturanlar itfaiye tara . 
fmdan ıüçlülde lmrtanlah\lmit • 
lerdir. 11 kiti ajır ıurette yara · 
lanınıttır. 

müzakerelerden ıonra Dobriçadan 
Türkiyeye yüz bin göçemenin gel .. 
meıi takarrur etmittir. Hükumet, 
bunları taınnak için dört vapur ki
ralamıttır. Nakliyat ıelecek ay· 
dan itibaren bat layacaktır. Gele 
cak ıöçemenlerin iıimleri ve yap 
tıiı itler Bükre! elçiliğimiz tara 
fmdan tesbit edilmiı ve listeler ha .. 
Zll'lanmıftır. 

Bunlar Trakya ve Anadolunun 
muhtelif yerlerine yerlettiri1ecek .. 

HABER - '.Alişam Posluı 

Yunan .seçimi 
bu pazar 

(Baştarafı 1 incide) 
Birinci kuvvet, timdilik reji -

min muhafazuına ve bu mesele • 
nin yeni intihap edilecek olan mec
lisi müe11iıan tarafından halle • 

3 HAZiRAN - 1933 

Çin gazeteleri Japon 
IIAnı almıyor 

ÇlnWer Japon mallarına kartı gtlmr9 
tarifesini yflkselttl 

dilmeıine taraftardır. Gelen haberlere ıöre, Japon • iç Monaoliatanın ıiyuat clQld' 
ikinci kuvvet, cumhuriyetin il- yanın timall Çindeki hareketleri mu (vaziyeti) baklanda CiD. ~;. 

gası, ve hemen krallığm iadeai, tiddetlenmektedir. kiimetile ıöriifüde (müolll"' 
hatta kralın Yunaniıt&na avdeti - Tit;qtainde Japon aıkerleri nü - de &ulunmak üzere buraya ıeı-W 
ne taraftardır. qıayİt yapmaktadır. Aıkerler bil. tir. 

HükGmet taraftarlan, nutuk huaa Hopei valiıinin Tienb!nde· Prenı ıazetecilere, Japorır.,-
aöylerken, halk, (kralı iı~eriz ! ) ki evi etrafmda toplanmqlar - iç Monıoliıtanı Mançuri tleTle ' 
diye bağırıyor, krallık taraftarı dır. tine katmaya çabtklarrnı &il.it' 
olan general Mqlakau söz söy • Buna aehep, Çinli valinin, Ja. mit ve demittir ki: 
lerken (bize kralı çabuk ıetir!) pon aleyhtarı gönüllülere miiza • "Japonlar yalnız MonıolPtd' 
ıealeri ititiliyor. heret eden bir hlkimi azletmek - da bir etki (teıir) ylpmak ~ 

Venizeloı, Papanutuiu, Ka • ten kaçınmaıı olduiu ıöyleniyor. aüel tedbirler almakla lcalm&lll1'' 
fandaris, Mihalakopuloı, fnkaları Tokyo matbuatının yudıima lar, ayni zamanda Monıotift811' 
intihabata ittirik etmemitlf"rdir. ıöre, timali Çinde Japonlann i- la Mançuri aruındaki ·~~ 
General Pangaloı, cumhur :yet re. lerlemcai tehdidi, Pekindeki Ja • ıelerine de ıöçmen yeri~ 

jimini muhafaza. taraftarı 'oldu - pon ıüel ataıeıinin (ataıemilite - te devam ediyorlar. 
iunu ilin ede;ek Ciritte namzet· rinin) 14 yeni iıtek ileri ıürdüğ'i Prenı, Çin hüldimetinden, 1A" 
liğini koymut ve bir liıte yapf.rak zaman Japılmıttır. golistanın Çin cumhuriyeti ~ 
faaliyete geçmiıtir. To~yo drt bakanlıiının yart alınmaıım ujlamak için (tdl111 

Eski Yunanistanda vaziyet bu reımi bir beyanatile de, çir.e ye . • Monıoliatan itleri hakkında ,. ' 
manzarayı ıöıterirken, ye~i Yu • ni ittihamlar yapıldıjı aynca ıö· ponya ile bir anl•ıma yapı ....... 
nanistanda bilhuıa Maked"nya • rülmektedir. nı iıter.ıektedir.,, ___,, 
da, hükumetçilerin hiç hotuna Çinin Şanıhay ıehrindel.:i ıa - ' ~ 
gitmiyen batka bir faaliye~ var • zetelerin Japon ilim neırebnedi- - ~ G ıerl 
dır. Bunu meydana ıetiren de eı- ii ıöylenmektedir. raba azete 
ki nazırlardan Kocamaniıtir. Japonyaya kartı Çindeki rüm. ne dfyorlar? 

Bu sabık nazır, Seli.Dik daire! rülcler yijkaeltilmittir. Ve radyo. ,,d-' 
intihabiyeıi için hazırlanan nam· telefon itletınek ~üıaadelerini _KURdUNd .. - .~1~:".ıu;U~~-- #" 
zet listeleri üzerinde liıteleri ya· ç· A "ka d. ~ hald J ga.ıaın a un ° _., .. -·~ ~ 

ın ıııerı ya v•r ••· e a. kova büyük elçili Vaaal ç......-.. 
Panlarla ittifak edemiyerek ay • ponyay · t' .. __... ~ a vermemıt ır. bahıe~kudlr. Ev~ld mMıar-,!;. 
rılmıf, ve ayrı bir liıte yapmııtır. lnıiliz ıazeteleri 1nı hld•ae üze- laruıda v aşa/ Çınon naııı ~ 
Selinik valii umumİlinin beyana· rine bq makalelerinde yeı a.yır . nı, bndiainin na.aıl Antıtlolullfl ~ 
tından anlaııhyor ki~ Bu uki na· mıtlardır. Çinden ıelen ha1'erler! Ulfnl, mulaülll lflertleld ,,,._,,.,,. 
zır, Makedonyalı müntehiplere iı kötü bulmakta ve Çin hükiimeti - gdlni .ö11letlilden tonra oa '/Jlt; 
tinat etmektedir. Valii umund, nin apansız bir takım tiddetii itti kıma gene böyle bir~~ 
(Makedonya MakedonyahJarın • hamlar kart11ında kaldıiıns 'iıa • eaki mao.ril vekUi Necallge ,,.,...,-
dır) proıramile ortaya a~ılan ve ret etınektedirler. yor. ve Olümüne acınıyor. 
eaki bir tqekkül olan ıenç Make· Şanıhay ıazetelerinin Japop TAN - Ta iınıalı ""':J:S 
donyahlar cemiy~tine istinat e • ilinı almaman, Japon ....ılllfln• fuı beklenUm.egen Mllmin.e "il 
de,n KO<;amanisin intihabat etra . k ç tır. Bunda Ytmf Çınarın r-~ artı in ıümrüklerinin y&ikael · bafdanbtıfa ~'frnakla ~mlf Mlj 
fındaki kuvvetli faaliyetind~n bah tilmeai radyo. telefon müsaacla • anlatıldıktan aon1'8 fU ciimz. UI" 
sederken onu zayıflatmak için tınm Japonyaya verilmeyip Aıne · ldaa edilmektetlir: ~ 
hakkında, çok alır beyana~a hu · rikaya verilitini birer birer •nlat - Mıutala Kemal devri mJit:tll""'.ı 
lunmaktadır. tıktan ıonra Japonya tarafından Guı d~rl milctıdeleel.ft olan f~ 

Önümüzdeki pazar gün=i Yuna· Çine yapılan telcliflerin kabol edil- ÇlllCP", aki Ue ~ Mr fHılı ol""'j 
nistan ıiyaıi tarihi için çok mü . memeıi, timalt Çinde Japonlarm ve~ bütün fe11zlnl G.ı oblundd ; 
him bir ıün olacaktır. ilerlemeıini intaÇ edeceii bildi • nuı. bir Atatürk devri ~ 
Bazı haberlere ıöre bükimet ka. riliyor. muıtu. 1 

nunu hikim kılmak makıadile pro "Niyuı Kronik),, ıazete•1 baıı ZAMAN - 8af11aı..ı "lfl :;,ı-
ıramından zerre kadar inhiraf et· makalesinde diyor ki: " Bunlar zıtıyorlar mı?,, baflıjıgle B 
miyecek ve rejim meaeleıinin met.- hep bildiiimiz, alı9tıinmz feyler. tolgan gerginlilfne a111rrnıftır. il 
liı tarafından halli irin, Metak · Son gelen htiberkrin her ~~ 

:r Yalnız huıün büabütün anlqıl · ralm da lıanrlıkltmı bafl~ 
1&1ın t&tkın hareketlerinin önüne mıyan bir ıey varu tudur! Çin • · hattd Babe,Zerin ulralor ~ 
geçmek üzere elinden ıelenı ya - raziıinin parçalanmuına yapılan dan umutlannı katUcleri ifin ~ 
pacakta. bu yeni uldmt Japon Kvantun~ ıeferberllk bUe gaptılclarw ~ 

General Metakauın, intiha · orduıu (Japonyanm timalt Çin • tan ıonra dlgorlar ki: ,J 
batta ekleriyeti kazanırıa, Lijyük deki ukerleri) nin atef yiyen ef. Faka1 ne yalan aögll,,.Zlnt. ltU ılf 
nümayiıler yaptırarak hüktrnet\ radı tarafından mı yapılıyor, yok- ld mı lıdltJ, /tall/llll ~ ~ 
hemen iıtifaya mecbur etmek ve T 1-.1a1c· J d baka le bir ~raga atılaeol1114 ~ 

ıa Oa7vu I apon lf n • goruz. /tal yanın bundan ka8tl ~ 
mevkii iktidara ıeçerek kralı l i J h .bak l ~ ı ı apon arpJn ı .... ~ uy • ğı vererek Habeflerden blr ':~_J 
davet etınek fikrinde olduğu ıöy· mut mudur? U:rmamıtıa uyacak· arazi Ue 81conomik menfaatler~ 
lenmektedir. br ve Japon orduau ilerliyecek · maldan ibarettir. . ~ 

General Metakaaı, böyle bir · /il' 
ür •. ,, CUMBOBIYET - YlUll# ·~ 

letebbüıte bulunur ve meclisin İç· lnıiliz ıazetui yazııını töylf! bugünkü bafuazıaında ",,enl F~ 
timaa davetinden evvel mevkii ik· bitiriyor: lıiUılUrwti ve para Mjerildn ,.,.,..-
tidara geçmek iıterae. onun bu ha· "Kurt kuzuya demit ki: aı,, nda11 bahntmekUfMr. I' 
reketi, gayri kanuni telikki ~dile· _ SuYQmq kirlettin? Ywıuı Nadi, Fraıqanuı bl~,.i 
cek, ve ıükUnetin muhafaznı için Fakat kuzunun buna kartı ne kaaına yirmi hiJkDmd ~ 
meclisin içtimaına kadar mP.mle • dediii kaydedilmit delildir. hem kabiliyetle olduğunu ıögledikt"' f#'.'. 
ket icap ederse diktatörce idare ne derse desin!,, ra pek hakıız gere dliımDı °''!':" ~ 
1 k den kabineıinın arkaıntlan fllf_-:J 

o unaca tır. Japonlar harekatı da olnu11an bir Bııi11on "~ 
Şa,km ve te.tkı.n fırkacılar ~ - durdurmuş 1t1· 

rafından, propacanda maksadı le. geldiğini 11azıuor ve digor • ~ 
ortaya atılan bu sözlere o k~.dar da Mukden, 3 CA.A.) - Kuanı Yeni hiJkflmetin daha if6 ~ 
ehemmiyet vermemek llztmdır. Tunı orduıu batkamutanı. Japoo :S",!;";:,::.~r:::::;;:,, ::;:,.,,. ~ 

hük<imetinin emri üzerine ıüel .,... . _., r. 
Yeni nearlvat 

Varlık 
Ankarada 15 ıünde bir çıkan e

debiyat ve fikir derıiıi Vaı hk'ın 
bir haziran tarihli 46 ıncı ıayııı 

çıkmıttır. 
a vsiye ederiz. T 

tir. Ekaeriei çiftçi olan ıöçmen
lerin aonh .. 1ıara kadar muhakkak 
yerlettirilmeıi itinin bitirillDftine 
çalııılmaktadır. 

fİIUIM maelekri w lı.t• .,,,,... ,,. 
( aıkert) bölıe içinde 1 buiran • ranın, l/Gnİ Frt11U1z 1~ __., f 
dan ıonra ıüel harekatın durdu - maaı meıeleıi vardır. ve~ 
ruldutunu bildirmektedir. ra11ı dilfilrnriyectktir. ~ 

Çin ukerlerinden bir k11mı Ulııaal bir paranua dili,..,~ 
da bu bölıelerden aynlmıılar - 11alnız Avrupanuı ıaldbl ~,,_, 1 
dır· ıınırlfllllfl&f kalmaz, tl•,_ 
MonQol prensi tün milletıere dokunur. . ,,,,_ ı 
Japönlardan Para,,, afilrmek hiP'· 1 Jlll 

şikayetçi önenııı ı,. paranın ı.ffkrO'll" ..-. J 
mektlr. Y.r ~ 111":.. 

Pekin, 3 (A.A.) - Mo111ol o. ürecede tez tüwrandı#I ~~ 
tomomiatleri önderi prem Kuanı, llllUJll/lak ol""iu "" ..,.,,.,,..,-:~ 
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Ya bu sırada, doktor T evfikle ı' 
babası geldiyse?. Evet, bu, peki.
la mümkündü.. Onu, can çe
kişen annesinin batı ucunda bula
mayınca ne diyeceklerdi?. 

babası, bir ihracat tirketiyle hay
li mühim işlere giritmitti. Bunun 

içindir ki, birinin kendi namına 
seyahat etmeıi lazım geliyordu. 
Böylelikle mübfıem kalmıf bazı 
noktalar aydınlanacaktı. 

- Ben Kurt Alinin oğluqum.Ba bam 
0 ldü ve ölürken bu qüzüqü bana 
verdi. Piyale beqe götür! .. dedi 

- Ben delinin biriyim .. Hem de 
insafsız bir deli .... 
Yorulmuş olmasına rağmen ko • 

şarak eve girdi 
Bu esnada, evin içinde derin bir 

sükut hüküm ıürüyordu. 
Ortada, ne doktor vardı, ne de 

babası .. Şüpheaiz, Bahri, doktorun 
hazırlanmaıını yahut eve dönme • 
sini bekliyordu .. Onun için ıeçtk • 
mitti. Lakin, neredeyse ıelirdi.. 
Bundan ıüphe yoktu. 

ı, dolayıııyle ıeyabate çıktı· 
ğından sevinerek, Rauf, hoplaya 
zıplaya gezmeğe gitmitti. Evet, 
bu it yolculuğu, onun için, her 
feyden evvel bir eğlenceydi. 

Hem, metreıinin mektupların• 
dan da kurtulacaktı. Zira, .Rauf, 
Samiyeden bıkmııtı, usanmııtı. 
Artık soğuduğu bir kızla hayatı
nı ebediyen birlettirmeıinde mi.
na var mıydı ya? ..• 

- Belli ama, kimdir? 
- Ne güzel kadırga!... Niçin 

böyle kıpkırmızı?... · 
Yalnız donanmadaki askerler- ' 

den bir kaçı onun adını duy- 'ı 
ltlutlardı. Sınan paşa ile beraber 
•on defa Navarin ve Girit ıularm
da gezerken Kızıl Kadırganın adı 
da kulaklarına çalınmıttı. 

- İtte Kızıl Kadırga ... Hüsmen 
Reisin kadırgası! ... 

Herkes daha iyi görmek için 
&özlerini oğuşturuyordu. 

Bu haberi çabucak Piyale Beye 
Uçurdular. 

Piyale Bey penceresine çıktığı 
ıaınan kadırgadan bir sandalın 
İndiğini, genç ve yağız bir deli
kanlının iki leventle beraber kara
l'a çıktığını ve kendi konağına doğ 
l'u reldiğini rördü. 

- Turgudun leventlerini gör
dükten sonra onun niçin hiç ye· 
tıilmediğini anlamak güç o!mu-
)'Dr,. •• 

Diye ıöylendi. 

Gülümıüyordu; bu delikanlı o· 
llun da botuna gitmişti. Uşakların 
tlan birini kapıya yolladı: 

- Ne iıtiyormuı. Sorsunlar!. .. 
Dedi. 
Hüsmen Reis cevabını verdi: 
- Hemen Piyale Beyle lrnnuş-

ltıa.k isterim 
Piyale Bey zaten buna hazırdı. 
Konuğunu selamlıkta buldu 
- Hoş geldin yiğit .. Nereden 

t~liyorsun? Ne haber? 
Diye ıordu. 

},· ~üımen Reiı bir an önce işini 
ıtırmek istiyordu. Cebinden yüzü 

lü çıkardı, uzattı ve sordu: 
- Beyim, bunu tanıyor mu~un? 
Piyale Bey yüzüğü aldı. Evirdi, 

~'\tirdi, uzun uzun baktı. Yüzün-
e korkunç bir hatıranın ıon izleri 

"'"illdü: 

)( - Evet... Tanıyorum. Bunu 
'r llrt Aliye armağan etmiştim. 

olcsa ıen .... 
Piyale Bey kırk yaılarında uzun 

ta boylu, kara sakallı, dinç, yakı
tı~lr, gözlerinden ıJık fıtkıran, de:•t gibi iradeli ve düşünceli bir a
k 'tııdı. Bir anda karşısındaki deli
"ı~l'llının kim olabileceğini kestir-

1!ti. 

liüsmen cevap verdi: 
'--.. Ben Kurt Alinin oğluyum. 
b bam öldü ve ölürken bu yüzüğü 
d 'rıa verdi. Piyale Beye götür!.. 
'di. 

• • • 
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ınsan avı 

~ l<ızıl Kadırga dönütte (},1nak -
l leye uğradığı zaman ge·1e on:J 
~ atetile karşıladılar Fak~t 

loplar, selim topları id: . 
'-ı ıc.;.a;. binlerce halk ile dolmu~ 

t .\)kıt ve ya,a sesleri bütün bo. 
'ıı Çınlatıyordu. 

Hüsmen reis aandalla gelen İ· 

ki levendini hemen gemisine aldl. 
Büyük Türk bayrağım Kızıl Ka
dırganın en büyük direğindr. da!
galandırarak Akdenize açıldı. 

Ayrılırken attığı selam toplar~, 
kalenin büyük ve methur topla . -
rından daha yaman t esleri~ dö, \ 
yanı titretmişti. 

Modanda ıu aldılar ve b;r kaç 
saatin içinde koca geminin tekne
sini yağladılar. 

Şimdi suyun üstünde son hızlll\ 
kayarak Mesinaya gidiyo:lardı. 

Son baskından sonra onun sıkı 
sıkıya gözetildiği şüphesizdL Fa -
kat Hüsmen reiı de bu yüzden 
koca Sicilya adasını cenuptan 
garptan ve timalden doh.§arak 
vakit kaybedemezdi . 

Mesina boğazını karanhk bir 
gecede sabaha kartı geçti. Yolu 
nun üstüne çıkan iki ıtık onu e
pice kovaladı. Karanlıkta rast gel· 
le iki üç defa to~ atarf.K; 

l'r;' ~l~· 
ltareti verdiler. Fakat Kt7ll K!\-

dirıayı artık hiç bir şey durdura
mazdı. Bu iki ıtık lspany'l do · 
nanmasından iki karakol gemiıi i
di. 

Hüsmen reiı bunların ikisini de 
bir hamlede denizin dibine yolla
layabilirdi. Fakat böyle ıeylerle 
dütmanın büyük filosunu pefil'f' 
düşürmek. oralarda gezdiğini a.· 
çığa vurmak doğru olmazdı. Hem. 
artık bu zavallı dostlarına acıyor
du!.. 

Kıyıdan görünmiyecek kadar a-

çıldı. 
Böylelikle Salennoya tepeden 

inme girmek istiyordu. Eğer sahil
Jerde görünürse onu hemen tanı -
yacaklar, hemen en küçükten en 
büyük kaleye kadar: 

- Kızıl Kadirga buralarda ge
ziyor. Kendinizi ıakının !.. Bizim 
yardımımıza kotun!.. 

Diye haberler uçuracaklardı. 
Ayni zamanda kıyıdaki bütün 

köylerden ve tehirlerden ~çeriye 
doğru panik baılıyacaktı . 

Salermo hizalarına gel dikleri 
zaman Hüsmen reis bütün Jeven! 
lerini kıç kasaranın önünd'! top -
)adı. Onlara fU sözleri ıöyledi: 

- Bu ıef er açık denizde gemi 
avı yapmıyacağız. Büyük bir Is -
panyol kalesi olan Salermov:ı bas· 
kın vereceğiz. Salermo markisi 
olan F ernandoyu artık • i .~inizde 
bilmiyen kalmamıttır. O bizim 
bıraktığımız ve bağııladığımı~ 
bir gemiyi topa tuttu, o gemide" 
bir kızı zorla aldı. Kızın b'lbaıınt 
da yaralıyarak öldürdü. Ru, hep:
mizin çok gücüne gitti. Şimdiye 
kadar hiç bir düsman. hu r.rsareti 
gösterememiıti. Demek lci Fer -
nando bize karşı koymaia uğra -
ıan bir adamdır. Biz böylelerini 
ıeveriz. Bizim o zaman yakalıya· 

rak sonradan batı boş bırak -
tığımız genç kız şimdi onun ya· 
nındadır. 

Babası burada ölürken, bi:ıe o· 
nu kurtarmamız için yahardr. 
Yalvaran adam ister1e bir gavur 

Genç kadın, bunu diifünerek, 
annesinin bulunduiu odaya doiru 
yürüdü 

olsun onun arzusunu yapm~k mert, Kadın, hala yatağında, baygın 
liktir. Fernandonun bize karşı b' h ld t d B' cesede 

ır a e ya ıyor u. ır 
gösterdiği saygısızlığı cezaiandır· b . rd 

enzıyo u .. 
mak, zavallı genç kızı kurtarmak Sami e daha da etTafma ha • 
için gideceğiz. Bütün bunhr biz; kı d Ky ' b" tm-L 

1
·,.

1
·n n ı. ızına ır nazar a AK 3' 

o kadar süslü ve sürükleyici gö- k d' d · k en ı o asma ıınne arzusunu 
rünmüyorsa ne ehemmiyeti var? d d uy u. 

~üsmen sustu. Çocuk, oradaydı. Ayni yerde 
Pıyale sordu: d d . uruyor u .. 
- Batka bır fey ıöyJ~medi Fakat, genç kadın, hayretle bir 

mi? 
şeyin f arkma vardı .. 

- Şey ... Batka bir tey, söyledi Yaıtıklar, kendi yerlqtirdiği 
amma .. Bu, bana ait ... Size ıöyle- şekilde değildi .. Bu yaıtıkların ıe
mesem de olur.. killerini bozmutlardı. Bunları aa • 

Piyale Bey delikanlının yanına ğa sola itmişlerdi. 
yaklattı. Onun sırtını oktadı: ' -Allah allah .. Bu, ne demek ? . 

- Söylersen daha iyi olur yiğ:- • diye az d&'ha bir çığlık kopara -
tim... Senin adın ne? caktı ..• 

H .. Yatag""a dog""ru atıldı. - usmen ... 

- Baban olmasaydı ben timdi 
dünyada yoktum. Hayatımı ona 
borçluyum. Dile benden ne diler · . ., 
sın .... 

- Hemen yola çıkmak için j .. 

zin iıterim? 

- Neden bu kadar çabuk? 

- Geçilecek denizler engin ... 
Yapılacak it çok. .. Levent kıınu 

limanda yatamaz. Turgut reiıten 
ancak babamın son nefesinde 
yanında bulunmak için izin aldım. 
Buraya gelitim de babamın son 
sözünü tutmuf olmak içindir. 

- Fakat, baban ıeni sadec-e 
bu yüzüğü vermek için yollama · 
dı ya ... Yanımda kal... Seni Tur
gut reisten daha hoş tutarım. 
Seni filo kaptanı yaparım. Yükse 
lirsin. Senin gibi yiğitlerin uğru
na her şeyi yaparım. Devlete da
ha büyük hizmetlerin olur. İyilik 
yapmalıyım ve babanın bana yap· 
tığı iyiliğe karfılık vermeliyim. 

- Bana yapacağınız en büyük 
iyilik hemen gitmek için izin ver-

Y avrueunu tuttu. 
O esnada bir çığlık kopardı .. 
Evladının eli buz gibi ıoiuktu . 
Soğuk .. 
Bir ölü aoğukluiu .•• 
İtte artık dayanamadı .. 
Dudaklarından feryatlar fıtkır • 

dı: 

- Kızım .. Kızım.. Bu, benim 
kızım değil. .. Bu çocuk ölü. 

Deli gibi dıtarıya fırlamak iste -
di .. 

Fakat, buna imkan kalmadı .. 
Baıı döndü. Sendeledi, olduğu ye
re yıkılıverdi .... 

Samiyenin ailesine döndüğü 

günı saat üçle dö.rt araıında, ga· 
yet zarif giyinmi, bir delikanlı, 

onu tramvayda görmüf, arkası 

ııra yürümüf, onu bir kaç sokak 
takip etmişti. 

Bu adam, Rauftan batka kim
ıe değildi. 

Son kıt zarfında, hovarda de· 
likanlı, Türkiye haricinde ıeya· 
hate çıkmıftı. Bir müddettenberi, 

menizdir. ======================= 
- Peki. .. Madem ki böyle isti-

yorsun? Bir gün batın sıkılırsa 
beni hatırla ... Muradın olurtta bi1-

dir. Sen benim öz oğlum gibisin'· 
Hiç olmazsa bugün benim konu -
ğum ol.. .. 

- izin verin ... Vakit var. fa · 
kat denizler engin ... Beni dinle · 
yenler var ..• 

Piyale Bey bir yay gibi sert ko
nuıan bu delikanlıyı battal' aıa~ı 
kadar tekrar süzdü. Limandr., 
yola çıkmak için hazır duran kı · 
zıl Kadırgaya hayret ve takdir 
dolu gözlerle uzun uzun ba\..tı: 

- Senin Kadirga da sana beı~
ziyor. Donanmamızda bumın gibi 
otuz gemi olaydı kafirlere vöz aç· 
tırmazdık. 

(Devamı var) 
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Ballldıfı yer: {VAKiT) Mat..._ 

Çocuiun doğmuı olması mü· 
nuebettizlikti amma, onu doğu· 

ran düıünsün ... 
Bu gi.bi kızlar, ancak insanın 

eğlenımesine yarar ... Ondan son· 
ra, kirlenmit bir gömlek gibi, on• 
ları kendinden uzaklattırıraın ... 

itte Raufun prensibi buydu! 
Evlenmek için, ona zengin .bir 

kız llzımdı... Hem zengin, hem 
de aileıinin mevkiinden iıtifade 
edilebilecek bir kız ... Yoksa, Sa .. 
miye de kim oluyordu? 

Rauf, bir çok defalar hemti
reıi Denizden mektuplar almış· 
tr. Deniz hala, lst~nbulda, mira
ıını beklediği akrabasının evinde 
oturuyordu. Bu, teyze denilen bir 
yengeydi ... Hiç çocuğu · olmadığı 
için, miraaı kendi akrabasından 
birine kalacaktı. Fakat Deniz, o· 
nun ağzına burnuna giriyorı va· 
riai 1>lmanm yolunu arıyordu. Ni-

. tekim kedini evlatlık addettirmt-
nin uıulünü de bulmuştu. . 

Seyahate henüz çıkmıttı ki, 
§Öyle bir mektup aldı: 

Raufcuğum, 

Yengem ve lıtanbuldaki ar
kadatlarmı, timdi beni Re§adiye• 
de biliyorlar. Halbuki hakikat, 
bambaşkadır. Eğer hakilcatın ne 
olduğunu anlamak istersen, (bu· 
rada bi~ adres veriyordu) i!te bu 
adrese gel, bütün macerayı öğre• 
nirsin ... 

Sırr~mı sana mektupla uzun u· 
zadıya anlatmak faydasız olur. E
min ol ki, mevzuubahiı olan bü· 
tün bir istikbalimdir. 

Pek yakında görüşeceğimize 
eminim. Gözlerinden öperim ... 
Derhal gel. 

Mektup o ıuretle yazılmııtı ki, 
delikanlının merak et.ır.emeıine 
imkan yoktu. 

Zaten o gece kumarda baba
ıının paraıiyle oyun oynamıt, ta· 
lihi de yar olarak bir miktar pa• 
ra kazanmııtı. Trene atladığı gİ· 
bi, ver elini İstanbul... 

Bu da, mükemmel bir eğlen
ceydi ... itler patlamıyor ya ... Dur· 
ıun vanın ... 

-Biraz oyalanırım.. insan Re
ıadiyede bunca zaman kapalı 
kaldıktan sonra azıcık keyfince 
hareket etmek hakkıdır sanırıım .. 

lıte böylelikle, bir gün evvel 
latanbula gelmiş bulunuyordu. 

(Dtvamı l'ar) 

KUPON 
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Dokuz canlı kedilerin 
ş~hir içindeki ha yatı ! 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

Medeniyet çağında yaşıyan 
kedilerin yaşayışı insan

larınki kadar zordur .. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 48 

Bu tehrin köpekle-

ri için dünya kadar 

laf edil;;iŞ:-fal:at ke 

dileri bir yana hıra · 

kılmıştır. Sev;fcn ke

diler, çok defa ya · 

Ermeni tercüman kapıyı kapadı, arkadan 
sürmeledi. ikimiz tahta kanepenin 

üstüne yanyana oturduk ... 

vaş yavaş çığırdaY1 

da çıkan bir yufka. 
yüreklinin evinde düzüne 
lerle görünür .. Onlarla oy 
naşırlar, onlara isimler veri 
lir. Bu kedilerin 

Karyoladan atladım. Kapıda bir 
mum yanıyordu. Onun zayıf 1§1· 

ğmda tercümanın fıldır fıldır dö
nen gözlerini gördüm. Bir taraf· 
tan {lahavle) çekiyor, diğer taraf
tan kendi kendime: 

- Yarabbi nedir bu baııma ge
lenler .. Gündüz pislik angaryesine 
git, gece yarısı tatlı uykundan u
yandırıl. Bunun sonu ne olacak,, 

çoluk ço;.uklat · 
tıpkı bir insan 
gibi o ait!: için 

de günü geçiri 
lir. Nih'lvet a 

1 

diye mırıldanıyordum. 
Mehmed Ali de endişeliydi. Bir 

sigara yakarak bana uzattı. 

sıl seven •nsan · 

lar ölün<.e, bir 
perişanlıktıı ha, Kediler her zaman, böyle g;; .. düğiinüz gibi sıcak 

gösterir. bir terlik içinde rahat ve ef.lenceyle yaıamıyor. 

Kediler yeniden darma1~ğımkJ gözü altında gezdiriliyor, !lahibl. 
olur. Belki de bugün sokakları . hatta kendisini tehlikeye k-'?arak. 
mızda y!ğınlarla gördüğümüz kedi onu emin yerlerde bulundurabi?
lerden birkaçı böyle sahipleri köc;- mek için yol ortasında türlü kırbaç 
müş, pehpehle yetiştirilmiş ince ve ıslık oyunları yapıyor .. . 

kedilerdir ki, yaşayışları h:ç şüp~ Sahipsiz köpeğe gelince va çal 
he yok, parasız bir insanınki ka . 
dar acıdır. 

yaka edilip "fenni surette,, de öl-
dürülüyor. Yahut bellisiz bir yan-
dan fakat gene ayni yo~ etmek 
maksadile öldürülüyor. 

lstanbul içindeki kedi.1ere ve 
yümüşken, bir kese kağıt i~ide ka- bunların yaşayış ve ya öl"i-:lııerine 
s<t.bı bol bir sokağa, bir p3zar ye · karıı hesaplı bir tedbir ;ı.nnm'!l 
rine bırakılıverirler. 

Sonra sevilmiyen kedilr.~ var · 
ki, akibetleri doğdukları zaman
dan biraz ~mnra belirir. Azıcık bü-

A:rtıK orada dokuz canile bur.-

Kedilerin §ehirler içinn'!, bütün 
dünyanın geçirdiği ekonomik 

buhranla ilgisi olan bir hayatı 
var. Y almz buhran değil, bit~lı ba · 
şına medeniyetin ilerleyiş:. maki
nelerin çoğalı§ı, gürültü ve ~elaşm 
artması, ergeç sahipsiz ki' lan bu 
dört ayaklı mahlukların yaşayış~ . 

nı hayli güçle§tİrdiği göze çarpı
yor. 

Geçen akşam saat henüz on bir 
olmamıştı ki T epebaşından .qeçer
ken yerde pestil gibi olmuş siyah 
bir kedinin, ~vakları uzaTımıf v~ 
ağzı adeta sırıtırcasına Y"ttığmı 
gördüm. 

Sırıtan ağzının, değdiğ1 yerde 
kırmızı ve koyu bir kan birikinti
si gözüküyordu. Bir otomo-~il e;: 
miıti.. Gene hiç unutmam bu başı 
boş kedilerden bir başkasır.ın döt t 
ayağını birden bir tramvay teker· 
leği aldı götürdü. Hayvanır. ayak
ları kısa ve oynamak bilmez bir 
oyuncak gibi kaldı. 

olduğu pek sezilmemektedir. 

Şehir kedisinin hayatı, şehir k? 
peğine niıbetle silik bir beliisizlik 

içinde geçiyor... Ve işte ~u yüz . 
den onları adeta bir insan gibi 

mütalea etmek, yirminct :\sır&, 
yaşıyan insanlar kadar sık•ntı ve 

geçim endişeleri içinde b.,calnr 
görmek, yersiz değildir sanırım ... 

1(. ~ ~ 

Kedilerden çoğunun gündü"?, 
tramvaylı otomobilli caddelf~r üze
rinde hatta biz insanların µetavat· 
sız ayaklarımızdan bile sakınma· 
ğaçalışarak hoplıya sıçraya. neler 
yaptıkları, nerlere gittik?eri pek 
anla,ılmıyor. Fakat gece oldu mu, 
eni konu geçim derdiyle 1..·:rer İr 
baıına geçtiklerini görüyorJm. 

Bilmem hele Şişhane yokuşun · 

dan doğru akıamları §Öyle el ayak 
çekildikten sonra bir geçtiniz mi? 
Boyunlarındaki tüyler dökülmüş, 

kulakları yırtılmış, gözlerinde tır -
nak yaraları görülen tekir, kirli 
beyaz, siyah alaca kedilerin birer 
iaşe üzerine çökmüş kurtlar gibi 
hem m"untazam bir dizi üzere ka • 
pı önlerine bırakılmış çöp teneke • 
lerinde eşindikleri gözünüze çarp
tı mı?. 

Sahipsiz veya bırakılmış kediler 
bu tenekeleri birer birer yaya kal-

dırımı üzerine devirerek, insan • 

-Ne olacağız Mehmed Ali kar
deşim. Bu gece yarısı çağrılmanın 
hikmeti nedir? 

Bu sorguma kapıda duran ter
cüman cevap verdi: 

- Tela§ etme Oguz (Bey). Se· 
ninle biraz konuşmak isteyorum. 
Lutfen dııarıya gel! Senin hak· 
kında hayırlıdır .. ,, 

Bu (hayırlıdır) sözünü duyar 
duymaz giyinmeyi yarı bırakarak 
odadan çıktım. Tercüman, kolum
dan tutarak bir kenara çekti, ku· 
lağıma eğilerek: 

- Burada konuıamayız. Çünkü 
ma.hpuslaı m bir kısmı geceleri biel 
uyumuyorlar. Konuştuklarımızı 

duymasınlar. Onun için benim o· 
daya kadar gidelim,, dedi. 

Meraktan çatlıyordum. Herhal
de mukadderatım üzerinede mü· 
euir olacak bir vaziyet mevzu· 
bahisti. T ercümamn iltifatına ha· 
kılına, lehimde bir fevkaladelik 
beklenebilirdi. 

- Peki buyurunuz gidelim.,, de· 
dim ve onu takibe ba§ladım. Bi
rinci kata indik. llk getirildiğimiz 
gün sokulduğumuz ve soyulup da-
yak yediğimiz odaya girdik. içe· 
riye girer girmez aklıma gene şu 
benim 700 lira geldi. Fakat artık 
akıllanmı~tım. Hiç ıeı çıkarma· 
dım. Hatta gülüınsemeğe, net' eli 
görünmeğe gayret ederek konuı

mağa baıladım. 

Ermeni tercüman kapıyı kapa· 
dı, arkadan sürmeledi. ikimiz tah
ta kanapenin üstüne yanyana o
turduk. Tercüman bir iki yutkun· 
du, öksürdü. Söze naııl baılıyaca· 
ğını düşündüğü anlaşılıyordu . Ni
hayet söze baJladı: 

- Oğuz (bey), senin angarya 
meselesini baş gardiyanla hallet· 
tim .. Seni bu pis işten kurtardım .. 
Fakat kandırıncıya kadar da akla 
karayı seçtim .. Sana bir türlü iti -
mad edemiyor. Çünkü yedi yüz li
ra işi hakkında iftira ettiğinden • 
beri sana çok kızgın .. O günden • 
beri sana elinden gelen fenalığı 
yapmağa karar vermi,ti. Her gün 

Arada bir otomobil içinrfe gitt~

ğiniz zaman, şoförün, innnlar ka· 
dar kedilerden de çekinTek zo· 
runda olduğunu seziyorsunuz .. f:\ 
kat neticede bir kediyi, hayatla 
mücadelesi demek olan ses~r.ıi bile 
duymadan ezivererek geçmeniz o 

üzerinde bir teviye boğuşur .. 
ların besi ve keyfinden arta kalan 4 Jf. :f. 

kabuklar, kutu sızıntıları ve bu -
kadar telaş uyandırmaz... Medeniyet çağında yaıayan ke-

ruşmuş kağıt içerlerini araştırıp dilerin dilsiz bir örneği de 'Diz ko
dururlar .. Çok bir şeyler bulabile-

Kedisi bu kadar bol olan bu ca insanları bile ürküterek geçen 
cekleini de pek ummam. 

şehirde, gene ayni surette sevgi çılgın nakil vasıtalarının ezip büs-
hayvanı sayılabilecek kn:-eklet Fakat insanlar. nihavet kemik· bütün öldüremediği kedilerdir. 
daha iyi ve belli bi,. havn~ ya!'· leri olsun yiyemiyor. Ve 0 cefa gör Bunlardan birkaçını, aykaların-
yor, diyebilirim.. müı kediler, tüyleri dökülmüş sırt· dan bir tanesi kullanılır.az b:r 

Köpekler, kedilerden iyi.. larını oynatarak başlarını iki yana hale gelmit olarak ve adeta size 
Çünkü sevilen ve kendine sa- çe!İrerek gözleriyle de yan yan ıi· gösterir gibi uzatmıt ıuret~e se · 

bip çıkılan köpek sokaltttt sahi- ze bakmak suretiyle buldukları ke seke yaya kaldırımlar üzerinde 
bi kadar emniyette ve s"hibinin her hangi "insan diıi geçmez,, ~ey . dolaşırken görürsünüz. - H. M. 

ıeni ezmek için planlar hazırlıyor· ediyorsn çabuk ıöyle ... 
du .. O böyle yaptıkça ben vaz ge - - Kabul edemem. 
çirmeğe çalıftım .. Evet çalıttım ve - O halde yarın sabahtan iti• 
muvaffak oldum .. Fakat .. ,, haren gene kovaları taıımağa bsr 

Tercüman bu (fakat) kelime • layacakam .. Benden günah gitti .. 
sinden sonra sustu. Yüzüme hak- - Şunu günde iki liraya indir· 
tı. Bir iki dakika kadar tereddüd mesi için başgardiyana ricada bıJ • 
içinde durakladı. Sonra bir (fa • lun .. 
kat) daha mrrıldandı. Gene sözün Yerinden kalktı ... İki elini kal • 
arkaaı gelmedi. O zaman cebin- dırarak: I 
den bir sigara çıkardı. Kibrit ara - - Aman ne söylüyorsun yahu 
dı. Bütün bunları yaparken karar· Bunların usullerini, adetlerini bil j 
sızlık içinde bulunduğu belli olu - miyoraun galiba ... Şimdi "Cel11li 

yordu. Oğuz beş lirayı fazla buldu,, der· 

Ben iti kııa kesmek istiyordum.} sem daha fazla arttırır.. Bu sefer 
Çünkü bu (fakat) ların altında on lira ister. Ona da itiraz ede~: 
gene bir para iti bulunduğunu sek 15 lira ister .. Ve böylece gı 
anlamak için keramet sahibi olma· der. Sonra Nuh der peygambe:- de
ğa hiç de lüzum yoktu .• Onun için mez .. Var artık sen düşün itin 50

' 

sözü ?nun teklifini kolaylatthra • nun~ ':: .. ~ 
cak hır mecraya döktüm: Duıunmege daldım. Taşınac$ 

- Canım .. (Fakat) dedin so. şey o nesneden başka bir ıey oh11~ 
nunu getir. Söyle bakalım. dünyada bu paraya razı olmıy•jf 

- Şey dedi sizi bu piı angar- cağım amma, gel gelelim; he~ , , ·ı ~ . . -ıt· 
yadan kurtardık amma, sizin de angaryanın en rezı anesını seçı•· 

bir fedakarlık etmeniz lazım .. Ma- Naçar: . 
lum ya, bu dünyada her fey kartı· - Peki! dedim .. Amma bu (pe' 
hkh olur.. ki) dört elif miktarını geçti .. J', 

- Ne fedakarlığı yapacağız . 
Çocuğun iımini koy .. 

- Günde beş papel •. 
Gözlerim falta!ı gibi açıldı: 

- Yahu hiç sizde insaf yok 
mu? Ben günde bet lirayı nereden 
bulayım?. Husuıi bir darphane • 
mizde yok ki basıp basıp verelim .. 
Elmizidekini avucumuzdakini 
kaptırdık .. Pardon, kaybettik .. 

Sözü uzatma, bura -
da daha fazla kalamayız.. Kabul 

Ermeni tercüman bana son ol 

rektifini de verdi: 
·~ - Haydi Allah rahatlık ver•1 

dostum! Ben gelir her gün sende~ 
bet lirayı kimse görmeden alıril" 
Yalnız dilini tut, kimseye bir ,e~ 
söyleme .. Ben bu angaryayı aşsır 
da mahpus bulunan seraerikrt· 
külhanbeylerine y:aptıracağıt!'" 
Yalnız onlara da günde yarnııt'' 
lira verirsin. Bu parayı da ben ge' 
lip alacağım .. 

· ( Deı·amı var) 

izmirde de bir eşek eti 
- ._.- zıwwwa~ - ...... 2-2- tııwwwıı- - ... -- ,_.., 

şebekesi yakalandı - - --- ._.- ~ - ... 
"Eşek eti yemek, hem sıhhi, hef11 
ahlaki, hem de ekonomiktir!,, 

Bu sözleri Mustafa Santur sölilyor 
lzmirden bildirildiğine göre, o

rada da e!ekleri keserek koyun 
yerine halka yediren bir tebc1<e 
ele geçmiştir. 

Bu sabah muallim Mustafa S!\n
turla eşek eti yedirilmesi bahsi 
etrafında görüftük. Kendisin~ e
tek etinin yenilip yenilemiyeceği· 
ni sorduk. Bize dedi ki: 

- Etek eti, mezbahada kes . 
mek ve baytarlar tarafından mua· 
yene edilmek ıartile koyun, öküz, 
deve eti kadar sıhhidir. 

Yenilmesinde hiç bir fenni 
mahzur yoktur. Bunun en gi.ize! 
delili Avrupa ve Amerikanın heı 
şehrinde "ipofoji,, · mezbahaları 
bulunmasıdır. Bu mezbahalarda 
eşek olduğu kadar atlar da kesi -
lir , fakir halka yedirilir. Avn.apa
da etek ve at eti tıpkı öküz eti 
gibi bir ticaret metaıdır. Bir mem· 
leketten öteki memlekete ihraç .!· 

dilir ve daima ucuz fiyatla satı
lır. 

Et ve etek eti yemek memlek
timizde ahlak ve ökonomi bakı -
mından da gerekli bir şeydir. Çün
kü kullanılamıyacak derecede yıp 

.ranmıı, iyi edilemiyecek haııs1;:; 
lara tutulmu§ bir çok ha~2'11 , 

hususile karpuz ve kp.vun ıııetfe 
siminde 3 - 5 ay inleye, io1t 

çalı§tırılır. eti 
Eğer memlekette at ve e,el< , 

yenilseydi bunlar bir fiyat bııl•j , 
cağından dolayı ekseriyetle 111" 

bahaya. satılacaktr. ~ 
Çocuklarımızın ahlakını boı" 

manzara ortadan kalkacaktı· 11 , 
Ökonomi bakımından f aydıJ e 

dır. Çünkü, binlerle ölen at "eııe 
şek için kuyular açılıyor, o •e .. ,~ 
lik bir çok paralar harcan"' Jt 
b 1 .. ··ı·· b retle un ar gomu uyor ve u su . dİ , 
bütün servet heder olup gı 
yor. f ' 

Bazı ala.kadar kimseler diY
0
"' 

lar ki (memleketimiz koYııdıJ • 
sığır yüzünden çok zengin °1 İ~ 
ğundan bizim at ve etek etİfl~lıf 
tiyacımız yoktur.) Bu ~o~ Yfşti~ 
bir dütüncedir. Şehremını, . .,Je 
gibi fakir mahallelerde eh tt' 
yüz parası olan bir kadın il' ,t~ e. 
çocuğuna et bul..-lmaz. At yetı21tJC 
eti yenirse bu it kökünden 
lunur. 
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KAFESTE 
P

apağan bir çığlık kopardı. 
lçlti tezgahının başında 
duran adam yerinJen k.-

1 
nııldıyarak kafesin yanına doğru 

gitti ve kuşa bakmağa başladı. 

KUŞ 
cakmıt ıibi sallanmağa batladt. 
Hem sıra ile pençelerinden birini 
kaldırıp adama doğru tutuyordu 

- Güzel Pol, dedi. Güzel Pol.. 
Pa'rmağını kafeıten içeri ıok· 

lu. Fakat papağan kızgındı. Pen· 
çeaiyle ona doğru bir atılma ha· 
rcketi yaptı. 

Adam, içki tezgahının ardında 
hizmet eden genç kıza sordu .. 

- Konuşuyor mu? 
Kız cevap verdi: 
- O kadar çok değil... "Ga !,. 

diyor. Siz bir şey yerken "önünde-
ki nedir?,, diye soruyor. Bazan 
Şarkı söylüyor, dansediyor .. Ve 
birinin güldüğünü işittiği vakit o 
da onunla beraber gülüyor. 

Adam; 
- Papağanlar tuhaf şeyler! 

diye başını salladı. 
Genç kız: 
- Doğru!.. dedi. 

:(. :(. . 
A dam, birahanenin bu, yu

karı kat kıımındaki ma
salardan birine oturdu .. 

Ve saloı1a yeniden bir ıeaaizlik 
çöktü. Göze çarpan biricik şey 
Papağandı. Üzerine kırmızı ıer
Pilmiş yeşil kanatları ve kuyruğu, 
gözlerinin ıarı çevresi, ve diğer 
türlü renklerile papağan, biraha
nenin tezgahı ardında içki veren 
aenç laza güzel renkli elbiseleri 
Parlak ışıkları ve sonsuz bir saa· 
deti dü!ündürdü. 

Genç kız sevdiği delikanlı ile 
birlikte geçen hafta tiyatroda 
gördükleri danıözü hatırladı ... O
nun çağlıyan gibi elbiselerini ha
tırladı. Eir dansör olmaiı istiyor, 
du. Bir film yıldızı bir tanınmı, 
§arkıcı ~,mağı ... 

Papnğan ~üneğinin üzerinde u· 
Yukluyordu D!!ardan gelen tram· 
\'ay otomobil seslerine içeriki oda
dan duyulan hafif radyo mırıltı· 
•ına ~-c birahanenin alt katındaki 
tenel salonda içen müıterilerin 
Uğultularına kulak vermeden uyuk 
luyordu. Bir ara, potin düğmesi gi 
bi gözlerinden birini açtı. Ve kıza 
baktı ... 
Yeşil bir rob dö ıambr giymi! 

Çok bilen bir yaılı adam gibi ona 
'ba.ıım iğdi. • 

Salondaki adam masaıından 
kalktı . ve elindeki boş bardakla 
tezgaha, genç kıza yaklaıtı. Ayak-
1-.rı cilalı linolyun üzerinde kıtı
kıtır seıler çıkarıyordu. 

Krz: 
- Ayni içkiden mi 

ded' 1. 

- Evet ... Beyaz bira. 

vereyim? 

Acık biranın kehribar gibi ren· 
ti b;rdağa boıalırken kız ken · 

dinden 6eciyordu. Papağanın kü • 
~Uk siyah. gözlerinin çevresindeki 
b 'Yrın sarıyı andıran renk ... Ve 
\l küçük gözler!... Kim bilir b·ı 

tÖıler neler düşünüyor, neleri ha· 
l'alinde canlandırıyordu? Papa -
~lnlar ne düşünüyorlardı acaba .. 

flfı boş kalmağı mı? Afıikııö't" 
;•tak güneşlerini mi? .. Papağan · 
~r nereden geliyordu, ve rıt> dü · 
!\lnüyorlardı? 

:(. " . 
A dam yeniden kafesin yam· 
~ na gitti. Ve kafese yak -

11
• laıtığı sırada papağhn ye

b •den toparlandı, tüylerini ka · 
lrttı ... 

~ild~daından hoılanmıyordu. lr · 
d ~ •e sonra tüneğinin üzerin • 
e ıleri geri, sanki hiç dumuya · 

Genç kız güldü ... Genç kızın 

güldüğü vakit llğzında avuç dolu- ' 
su inci varmış gibi görülüyordu. Bu 
incilere .şrk vuruyor, ve parlıyor · 
du. Güldü ve papağan i:::in: 

- Çarliston yapıyor, de :li. 
Adam: 

- Kafesten dııarı çıkmak isti • 
yor, dedi. Onun isteği bu ... 

Kız: 

- Hiç te değil, diye · c.evap 
verdi. Eğer kafesten dışarı bıra · 
kırsanız tekrar içeri gelme., için 
yapmadığını bırakmaz .. 

- Benden hoşlanmadığı anla -
şıhyor ... 

- Hiç bir yabancıyı ıevt"· 

mez. 

Adam, elinde bardak olduğ~ 

halde sesaizce ve kımıldamaksı • 
zın papağanı ıeyrediyordu . Ve pa· 
pağan salıncağı üzerinde ardı a · 
rası kesilmeden sallanıyordu. O · ı 
dada büyük saatin rakkasrnda11 
başka kımıldıyan biricik ıey pa · 
pağandı. Papağan ileri geri salla · 
nıyor ve gölgesi de duvarda ayni 
kımıltıları çiziyordu. 

Dı,arda (çan çan!) diye sesler 
çıkararak bir tramvay geçti. Tram 
vay telleri pencerenin dı,ında bir 
iki defa hızla sallandı, ıonra tek· 
rar durdu. 
Tramvayın gürültüıü caddenin 

alt yanına doğru gitti, silindi ... 
Salonda papağana bakan müt · 

te,ı: • luıac~: 
- Burası çok se11iz ... Dedi. 
Kız cevap verdi: 

- Her zaman böyle de~iJ... 

Fakat birahanenin alt kıınım -
daki kaba gürültüyü de akhr.a ge
tirince, bu sessizlikten memnun 
görünüyordu. Birbirine k;.if--eden 
ağır ağır ,akalaşan, hatta P.ra sı

ra tezgahın üzerinden kendisil'e 
el uzatan gelişi güzel müşteriler · 
le uğra,mak zorluğu burada yo)(. 
tu. Buraya gelen müfteriler daha 
seçme .... Centilmendirler. 

Fakat böylece, timdi kartıaın · 
da duran adamın bir centilmen 
olduğunu düşünmüt değild~. Ve 
bunu kendisine sezdirmek te is -
tiyordu.. Bu adamın anlatılmıyan 
bir hali vardı. insanı durup du -
rurken rahatsız eden bir hal. Ten 
huysuz bir adama henziyofdu. Ve 
bu tersliği inıana dokunacak gi • 
bi idi. 

Genç kız bu adamın çekilip git
mesini istiyordu. 

Adam: 

- Çok seniz bir yer 
diye tekrarladı, böyle 
berbat eder .. 

Kız: 

1>urası, 
yer, heH; 

- Sonraları iyiletir, dedi. 

Sonraları daha kalabalık o-
luyor ... 

Kız birdenbire durdu. Ve ada 
mın doğru ıöylediğini anladr, hu· 
rası, gerçekten ıe11iz bir yerdi. 

"Papağanlar ne
reden geliyor, ne 
düşünüyorlar aca
ba?!,, 

rak, dünyada bilinmeğe değer ne alabilirdi? Önce kız, işin aılını bil 
varsa bilen bir varlık ıibi batını miyordu ... Delikanlı kendi~ine 
kıza doğru eğip duruyordu. ıöyleyinceye kadar bu delikan • 

• • • nın zaten evli olduğunu öğıene -

P encereden görülen bir memişti. Fakat ondwan ~onra da al-
tramvay daha geçti. dırmadı. Aldırdıgı hır şey var-
Ve papağan g e n e sa, o da delikanlı ile beraber ol • 

uyuklamağa baıladı. Adam bit ınaktı .. Başka bir şey istemiyor • 
sigara yaktı. Kibritini çakı,, ıalo- du ... Ba,ka bir şey için yer ol-
nun ıesaizliği içinde bir labanc!ll madığını düşünmek .kendisini yıp
gibi patladı. Fakat papağan göz ' - • ratırcasına meıut edıyordu. 
lerini açmadı. Bundan sonra, ar _ Papağan eni konu huysuzlaş · 
tık yandaki salondan geler. rad - tı. Bir ay çiçeği çekirdeğini gaga
yonun hafif tıkırtısı, saatin tik ta . sile kırmağa, çatlatmağa başladı. 
kından ba,ka hiç bir ses <luyul - Kırılan kabuklar kafesin gazete 
muyordu. kağıdı serilmiş dibine keskin bir 

Ve kımıltı namına adamın si . seıle düşüyordu. 

garasından bir burgu halinde yük - Papağan ay çiçeği çekirdekle -
selen mavi dumanlar görül~yor- rini kırıyor fakat içini yemiyor -
du. Papağan, asılı duran perdeler du. Çekirdekleri kırıp kırıp atlyor· 
ve sağır düvarların ötelerini dütii- du. Sanki canı sıkılmıştı. Vakit 
nüyor, adam kendi düşünceleri geçirmek için bir şey yapmak iı -
ve genç kız kendi dü,üncelerile tiyordu. 
oyalanrtôrilu. Bir müddet eonra bu çekirdek 

Genç kız,, sevdiği delikanlıyı kırmaktan yoruldu. Tüneğinin bir 
dütünüyordu. (Acaba bu akşam kenarına yanaştı .. Başını bir ya -
gelecek mi?) diye kendi kendine na çevirdi. Gagasını kafesin telle
soruyordu. Elbette, sevdiği adanı ri üzerine .sürterek sildi ve batını 
bu ak,am gelip kendiıini görür · yeniden döndür~rek kıza baktı. 
dü. Ve eğer gelirse tam kapanın:' Kızın gözü papağanın padıya,1 

saatinde gelir, daha erken sıele • gözüne ilişti ve oturduğu yerde o
mezdi. Ve geldikten sonra onunla na baka kaldı .. Salon içersinde • 
birlikte çıkarlar ve otlar arzısınd3 ki adamdan başka her şeyi unut • 
kumlar üzerinde otururlardı. maştu. Salon içersindeki adam a . 

Delikanlı ipi sapı olan bir a · deta dengi bozan, derinden derine 
dam değildi. Fakat bu genç kız rahatsız eden bir varlıktı. 
onu seviyordu. ipsiz sapın olu · Kız, tuhaf ve uçarı bir korku 
fU, bu kızın onu ıevmesinih önü- duyguıile yeniden sevdiği deli -
ne geçememitti · kanlıyı hatırladı. Vakit yah.!aşı 

Dün ıece gene beraberce kum • yordu. Kapanma saatine pek 
lar üzerinde ve otlar araaınd.ı kalmamıştı. Delikanlı elbette ge • 
uzanmı,tılar, kız eve döndii~ü zo.- lecekti. Elbette bu akşam kapan
man ıaçlarında otlar vard-. Deli - ma saatinden önce gelecekti. Onu 
kanlıyı düşünmek oriun yü~~ğini saran bu bunaltıcı halden yalnız 
hoplatıyordu. Delikanlı onun ka · sevdiği delikanlı kurtarabilirdi. 
nında oynuyordu. Bütün güıı yal-
nızca vakit ıeçirmek, uzun boylu 
tek batına kalmak , nihayet sev -
diği delikanlı ile buk~ :1ak talii .. 
Evet buluımak talii ... Çünkii bu 
bir kumar ıibi idi ... 

Papağanın birden çığlık kopar
ması kızı ürküttü. Papağan yeni -
den uyanmıştı. Her şeyi anlıyor • 
mut gibi gene sarı çevreli gözle • 
rile kıza bakıyor, tüneği üze: in -
de çırpınıyor, ıealeniyordu. Kız, 

papağanır. adeta kendisine güler 
gibi açılan ğağasının arasında si· 
yah dilinin oynadığını görüyordu. 
Papağan güler gibi bir ses çıka • 
rıyordu. Bu ses odayı doldurdu. 
Ve sonra hava içersinde eridi, git 
ti. .y.. * 

A h bu delikanlı ile •vlene
bilseydi. Su delikan· 
h bu g e n ç kızı yal-

nızlıktan çekip götürebi!seydi !. 

Eğer gelmezse sanki içinde bir 
şey taklıyacak ve kız çığlık ko • 
parmağa başlıyacaktı. Ve bir ke · 
re çığlığa başladı mt, onu hiç bir 
şey durduramıyacaktı. 

Haykıracak, papağanın haykır· 

dığı gibi ne için haykırdığmı bil 
meden haykıracaktı. 

lçerıihde silik, korkutuc•J, öy · 
le adsız §eyler vardı ki kcrtul · 
mak , meydana çıkmak için çır
pınıyorlardı. Bu şeyler, kendisi -
nin bir parçaııydı. Bununla bera· 
her bu içindekilere yardım edem:
yordu. Kuvvetsiz ve yardımsız • 
dı. Se11izlik ve bu adamın burada 

olması, kızın birdenbire ainirin~ 

dokundu, adeta haykırmak iıte . 
di. Alt kattaki salondan bo~k bo. 
ğuk gelen sesler buradaki du• ğuıı
luk ve se11izliği daha ııklaştırıyor 
gözönüne koyuyordu. Ve p'lpala" 
gene salıncağı üzerinde durmJlk · 
sızın sallanarak, gözlerini kırpa • Fakat bu delikanlı bu kızı nasıl 

Canlı bir cevher, vücudı.•ndan 
sesaizliğe doğru bir kan çeı.ı:ilme-ı 
si halinde sızıyor, ve bu sızma art-/ 
tıkça kendisi daha yardımsız dü
şüyordu. O kadar ki bağırmak is-ı 
tediği zaman bağıracal< kuvveti 
kendisinde bulamıyacağından ürk 
meğe batladı. Bu sessizlik :çind~ 

'i 

NAKLEDEN: 

HiKMET 

MÜ Ni R 
papağanın yeniden bir k-1hkallrl 
atışı büyüyü bozdu ... 

:(. . :(. 

S alondaki adam, elin<le- bo~ 

bardakla tezgaha uoğru 

yaklaşarak: 

- Papaği'.nlar, tuhaf gt>yler' 
Dedi. 

Kız, dalgınca: 

- Evet ... Dedi. 
- Ne düşündüklerini ht( bil • 

mıyoruz. 

- Acaba düıünüyorlar mı? 
- Düıünmeleri lazım ... Onla -

rın da bizim gibi dütünceleri , hül
yalllrı, istekleri vardır d\yebili -
rım. 

- Öyle mi diyorsunuz? 
- Elbette ... 
- Şaıılacak fey ... 
Fakat kız bunları söylerlum al

dırmıyordu. Yalnız bir şeyin 

farkındaydı ve bundan bir kurtu
luş sevinci duyuyordu. O da bu a
damın nihayet gitmek üzere olu
ıuydu. 

Papağan yeniden güldü Papa -
ğanın gülüşü bütün salonu doldu~ 
du. Ve diğer odada akisler . aptı. 

Genç kıza yaptığı tesire gelince; 
onun da ruhunun karanlığını da. 
ğıtmıt ve bu adama kartı olan 
korkusunu gidermitti. 

Bu adam ıadece geçerken uğ -
ramış, soğuktan kaçmak iç1n bir 
saat kadar oturmağa gelmiş . ol • 
dukça hırpani, gözleri epi yorgun, 
aıağı yukarı acınacak bir adam· 
dı. 

Adam papağanı göstererek: 
- İtte ... Dedi. Söyledia!imiz 

her sözü kapıyor. 

Kız: 

- Yok canım .. Diye cesaretle 
cevap verdi .. Yıldızların rıJtmdı\ 
bu kadar kahkaha varken, l:u ka
dar batı boşluk ve kahkaha ... Ne
den korkacaktı. 

Adam: 
- inan bana ... Dedi. PapağA.

na doğru uzandı ve parmağım k.ı 
festen içeri ıoktu. Papağan Lu de
fa ona atılamıyacak kadar yor · 
gundu. 

Adam papağana : 

- Güzel Pol, dedi . Güzel Pol. .. 
Sonra sesinin çalımını d~ğiştİ · 

rerek: 
"Zavallı Pol !,, dedi. 
Genç kız, dirsekleri te7gahm 

üzerinde olduğu halde: 
- Ne zavallı diyorsunuz? De 

di. 
Adam: 
- Bilmem ... Diye cevap verd•. 

Nasıl bir papağan olmak i" iıe g<!• 
lir mi? 

Genç kız güldü. Bu adam tu · 
haf tı. Belki biraz da sarhoştu 

Genç .kız yeniden mesuttl\. Gül -
dükçe küçük diılerine ıtık \uru -
yor, ve bu ıııklar ağız do\•Jtu in
ci gibi parlıyordu: 

- Ne? Ben mi? Dedi. Ben 
bu kafeıin içinde ha.? 

- SON -

............. H .. A···E··9···R··· .. ---·~ 
latan bulun en çok aatılan ha· f 

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

···························ı···· ························= 
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ORMANIN· K iZi ~ ATLl~TO)ı! }~ sosu ........ .. 

Dün Sili as disk l 48,43 
nıetre attı V ahf i hayvanlar arasında ve Alrikanın balta görmemi, orman 

lannda geçen Q.fk ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik Dün T aklim sahasında oldukçll 
bir kalabalık önünde atletizm mü· •••J sabakalarına devam edilmittir. 

romanı 

•No:18-- Yazan: Rıza ·şek.ib 

Hergün bu saatlerde Aslanh 
adamla iki aslan ava çıkarlardı 

ilk önce serbest disk atıtı yapıl
mıf. Bu ıef er Yunanlı Sillaı diski 
48,43 metreye kadar atriıı§tır 

39,47 ile Veysi ikinci, Naili üçünc:.i 
olmuılardır. 

Sihirbazın aslanlı adama harf.1 
c:.çılmasını istiyen bağırııtarmi!. 

etrafı çepeçevre dolduran kala 
balık hep bir ağızdan: 

- Mara aslanlı adama gitsin ... 
Kralımız isterse bu dütmanla çar
pıımaya hepimiz gideriz ... 

Diye cevap verdiler. 

-9-
ASLANLI ADAM AV 

PEŞiNDE 

Günet yeni çekilmiıti. Karşa or
manını birdenbire kaplıyan hoş · 
luk , 1ıüneıin yakıcı hararetindeıı 
halsiz kalan hayvanlara yefiiden 
can vermitti. 

Karanlık, ormanın bir çok yer · 
lerine sanki adım adım yaklaşan 
bir kabus gibi çörekleıiyorılu. 

yaptıklarını bilmeden atılırlar ve Yunan usulü diıkte Sillaı 40,10 
bu ~aıkmlrk sırasında ekseriya la birinci ve Veysi 33,90 la ikinci 
kendi ayaklarıyle kapana tutul- olmutlardır. 

mut olurlardı. Bundan sonra Balkan bayrak 
Bora aldanmıyordu. İste ara· yarıtı yapılmıştır. Türk takımı Zi

dığı av ayağına kadar geliyordu. ya, Mufahham, Raif ve Kazımdau 
Yakındaki 9alılar arasın.da gürül· mürekkepti. Buna mukabil Yu • 
tüler başlamııtı. Koşan ayak ıes- nanlılar Agop, Y orgakopulos. 
leri gittikçe yaklaşıyordu. Mantikas ve Sillaadan mürekkep 

Bora çöktüğü yerden yavaşça bir takımla koştular. 
doğmlarak kendisi için daha uy· llk 800 merede Ziya Agobu 10 
gun gördüğü bir top ağacın altına metre kadar geçti.. Fakat ikinci 
sindi. Demin ormanı biribirine 400 metrede Y orgakopulos hayra -
katan bu korkunç hayvan şimdi ğı Mufahhamdan 10 metre geridE. 
bir kedi kadar sakin ve sessiz du· aldığı halde çok güzel bir ko§u 
ruyordu. O kadar ki görenler, ne- yaptı. Ven kendisini geçti. Raif 
feı aldığına bile inanmazlardı. kendisinden önce bayrağı alan 
Aslanlı Adamda, her işi yar· Mantikasa 200 metrede yetiteme, 

dımcılarına bırakmış bir kuman· diği gibi Kazım da 100 metrede 
d h ı. d O h f 1 Sillasa yeti•emedi. Ve neticede Buralara alıımamıt bului•an • an a 1 var 1• ı emen ırayıp :ı 
Çlkt "' b .. ··k b. "' Yunan takımı 3,32,415 de birincı 

lar, böyle karanlık bastığı n~ma:ı ıgı uyu ır agacın zemıne 
ayaklarını atacak bir yer bul~maz. yakn kalın dallarından birine oldu. 

boylu boyunca uzanmıt yaprak- Cuma günü 1,75 le berabere ka· 
lar .. Ayaklarının belki bit uçu lar arasından gititkçe koyulaı:.an lan Haydar, Cihad, Sedad ve Pol. 
rum, belki topraklarda kulaç at - :ı 

ao··g"'u·· ıeyredı·yor' b·rd b' k yos dün yeniden yüksek atlamıs · 
mıf ağaç köklerine takılıp düte · 0 ~ 1 en ıre çı an lardır. :ı 
ceklerinden korkarak oldukları yıldızlara bakıyordu. 
yerde mıhlanıp kalırlar. Kut ıeslerinden, su şıkırtıla· Bu sefer Sedaddan başka hiç bi-

Fakat, bu ormanda senelnden- rmdan başka hiç bir ses i!itilme· ri 1, 75 i aşamamış ve Sedad birin· 

b d b . d yen bu yerde vahşı·1 1·g"'ı·n bu""tu··n ci, Haydar ikinci, Cihad üçüncü eri yaşamış ve ora an ır a ım 
uzaklaşmamış olanlar için vaziyet çizgilerini kalın hatlar halinde sayılmıştır. 
hiç te böyle delildir. Belki onlaY görmek ve hatta elle tutmak ka· Sırıkla yüktek atlamada da F et-
düz yerlerde yürümesini f&!Irır • bildi. hi 3,35 le birinci, Haydar 3,25 le 
lar, gidecek yer bulamazlar. On dakika kadar geçmişti. Anti- ~kinci olmuşlardır. 

Her gün, bu autlerde ulanlı lop hala meydana ıkmamıftt. Tayyare kupası 
• ifdam1!'1kı·ataanıavaçıkarlar,ka· Yoksa B'orayı aldatmıt mıydı'l maçlan 
rınlarm! doyurabilmek için a·ı Bütün ümidi boşa mı gidecekti?. Tayayre Cemiyetinin menfaati. 

petinde koıarlardı. Fatot Bora kadar da sabırlı o ne olarak klüplerimiz arasında ya~ 
Aılanh adamın etle başı pek lamamrştı. O sesin kesildiğini pılması kararlaştırılan fütbol tur · 

hot olmamakla beraber, bu üzün· farkedince batını aksi tarafa çevi· nuvası esasları dün tesbit edilmiı • 
tüye, 11rf aslanlarının karnını do· rerek ağzını gene toprağa verdi tir 
yurabilmek için katlanıyorJu. ve olanca kuvvetiyle yeniden Müsabakalara 30 Ağustos tari . 

Aslanlı Adam, esen hafif bir kökredi.. hinde batlanacak ve t• .. rnuvd 
rüzgara çıplak göğsünü vererek Ağaçlardan havalanan kuşların tasfiye usuliyle yapılacaktır. 
bir müddet durdu. Gideceği yeri kanat şakırtıları duyuldu.. Sonra Dün bu maçlar için kur'a da çe 
dü§ünüyordu. Fakat, önden uzak· Aslanlı adamın sür'atle aşağıya kilmit, biribirlerile kar,;:.,,a • 
laşan Bora ile Fatut yol almışlar- atlayarak Boranın bulunduğu ye- cak klüpler anlaşılmıştır. 
dı bile .. Çaresiz kendisinin istedi- re koştuğu görüldü.. r::::::::::::s:::::::=..-::::::-,===s:=ı 
ği yere değil aslanlarının yol al- Ne olmuştu? Ağaç yaprakları a .. H • • • • · 
dıkları tarafa yürüdü. ğaçların arasından sızan ışıkta H er gun oz ~ 

o, böyle karanlık zamanlarda elindeki hançeri parlayordu. i.i. T Ü rkçe beş H 
aslanlarına daima ıeılenerek yü- Boranın tembel tembel oturdu ı= k . h 
rüdüğünü veya durduğunu anla- ğuna, avının muhakkak ayağına i~ ehme li 
tırdı. Ağaçların ıık olduiu yer· gelmesini beklediğine mi kızmış .. :: ı· 
ıerde karanlık büıbütün deaecek tı?. U 1 ·7 nci Liste 'ıf 
kadar fazlaydı. Açıldıkça ve a- Onun harekete 1 fi 1 - ıff ütaahhit - Ustenci. İ 

geçmi! o ması !! Taahhüt - Cstcncilik · ı! 
ğaçlar ıeyrekleımeğe beşladıkça Fatoıla Boramn da canlanmaları· ı: ÖRNEKLER: 1 
aydınlık da çoklatıyordu. na sebeb olmuttu.. fi 1 - Arkadaşım geçen yıl odun J. 

Ufak boylu ağaçların serpildi· Aslanlı adam önündeki bir su H üstenciliii etti. ı· 
ği asıl büyük nehre katılan küçük birikintisini bir atlet çeviklig"iyle ii 2 - Üstenciler, iş yaparken,I 
b 

!! yalnız kendi kazançlarını düşün -
ir su kıyısına gelmitlerdi. Bora, atlayarak karşı tarafa geçtği za :: memelidirler. ! 

antilopların sık bulunduğu b'J h g 2 - Taahhu··ı - Yüken. ı=i man ançerini de sallamış hulu . • 
yerde kendiıine, Fatuıa ve Şeyta- = ... : ÖRNEK: 

nuyordu .. Onu hu haliyle görenler 
na yetecek kadar av bulabileceği- .. . ji l\lakdonald, lngilterenin Avru • 
nl. umuyordu. golgesıyle kavga eden bir çılgın .. pad·ı ' 'e . h" b" .. k l+ . :: • ~ nı ıç ır yu en a ,ına gır· 

Genit ve büyük ağzını toprağa sanırdı. . · lii mi) eceğini söyledi. g 
ejerek kükredi, bir daha kükre· Fakat gözler, loşluğa alışıp dn ~j 3 - Taahhüt etmek - 1 - Yü-ii 
di. Bu kükreyiı dalga dalga ve dikkatle bakınca Aslanlı adamın ii .. kenmek g 
kulak zarlarını hırpalaya hırpala· belki iki metreden uzun ve kalın ii 2 

- üstenmek n 
b. l 1 b w ... •• •• :: 4 - Nezaret - Gözet :: 

ya bütün ormana yayıldı. ır yı ana oguştugunu gorurler. :: ÖR , • :: d. :: l\EK.: •• 
Fatuş Borayı yalnız bırakma- ı. ii Uç suçlu, polis gözeli altına a .İi 

mıftı. O da arka arkaya üç defa Aslanlı adam, boğuşmıya baıla· i! lınmı~tır. g .. .. 
haykırdı. mazdan önce sesinin bütün kuv - ~i 5 - Malzeme - Gereç. ili 

Onlar için yapacak ıey bekle· veliyle bağırmıştı .. Bu iri ve büyük ii ÖRNEK: ij 
mekti, timdi nerdeyae antiloplar· Yılan zaten yaralanmıştı. He • ~~ Şimdi en ç~k işliyen fabrikalar,ii 
dan biri veya bir kaçı tıpış tıpıı şım havaya kaldırarak keskin bi<. ii harp gereç len yapanlardır. İ 
gelecekler ve kendilerini aslanla- 11lık çalmış ve sonra bütün hıziyle ii \'OT. 1 
ra teslim edeceklerdi. Aslanlı adamın üzerine atılmııtı • U 

1 

• • •• • ı 
~&Tanı hayvancıklar, onların l . . :: Gazctc11uze gondcrılecek gazı -

• • • tte hançerını savurması~a sebeb. H Zarda bu kelimelerin Osmanlıcala-
ınını duydukları zaman ne ya hu. korkunç hayvanın hucumunu H rr kullanılmamaaını rica ederiz. ii 
pacaklarını !aıırırlar ve kurtul· önlemek içindi. · l.:ı:~muwauiıanaa:n.I 
mak düfiinceıiyle öteY.e berİY.e :ıie J (Devamı ı-ar) 

Çocuk haftası 
Hediye kazananlarıri 
isimlerini neşrediyoruz 

16 - 5 - 935 tarihli bilmecemiz ı 
KANDiL idi. 

Bilnu·cemizi doğru çözenlerden Fa· 
tihtc Rana lınıet Baygöl I nci, Anka
rada Cebecide Ali Şakir Oğlu Fikri 
Erol 2 inci hediyemizi kazanmışlardır. 

KAKAO KAZANANLAR: 

3 - Samatya 52 Berç Çalyan, 4 -
44 üncü mek. 148 özel, 5 - ls. K. L. 
887 Zehra, 6 - lı:;. Esnaflar cemiyeti 
Bakiye, 7 - Kadıköy 10 Hayriye, 8 -
42 inci mek. 336 'Nejat, 9 - 5 inci mek. 
126 Ahmet, 10 - HayriJe 91 Nermin, 
11 - Da,·utpaşa 165 1\1. Kut, 12 - Be· 
yoğlu 106 Puzant, 13 - Kız L. 53 Se· 
miha, 14 - 4 nm mek. 373 Yelittin, 
l:i - Karagümrl)k 50 Temel, 16 -
Beyoğlu 14 Asüman Nedim, 17 - Kü-
çük P. 24 Mustafa, 18 - Ayvansaray 
10 Şemsi Ural, 19 - Kocamustafapa· 
~a 88 Osman, 20 - Darüşşafaka L. 234 
Feridun Ün, 

BlSKOVl KAZAN ANLAR: 

21 - Cümhuriyet orta. mek. 248 Nu· 
riye, 22 - Vefa L 272 Necmi, 23 -
ts. Ebussuut cad. L mücellit Siraz 
Mardirosyan, 24 - Yeni K. 2 Şaziye 
Coşar, 23 - Kızıltoprak Tabi ziya 
Baysal, 26 - t. K. L. 1074 Sabiha Işık, 
27 - Davutpaşa 572 Nadi, 28 - Be· 
yoğlu 20 inci mek. 236 Faruk. 29 -
Bağlarbaşı 60 Ayten, :ıo - 59 uncu 
rnek. Arşaluys, 31 - ls. Kız L. 30 Ja· 
le, 32 - Kadıköy, 2 Yaşar, 33 - Tak· 
sim 1 Kemal, 34 - Pangaltı 42 Seniha, 
32 - Feuer C. 4 Mitat Akın. 36 - E
dirnekapı Übeytoğlu Ozdemir, 37 -
Bakırköy, 28 Niko, 38 - Bağlarbaşı 

Hayri, 39 - Sanyer 117 Fahire, 40 -
Feriköy, 71 Adnan, 

KlTAP KAZANANLAR: 

41 - ı;; inci mek. 345 •• Saim', 42 -

Erkek L. H15 ~li. :t3"- Karagümriik 
50 Yılmaz, 44 - Samatya 54 Naciye, 
45 - Galata ao9 Bedros B. 46 - Sul· 
tanselim Suna Çetin, 47 - H.paşa 21 
Saba Suner. 48 - ls. Erkek L. 1369 
Zeki, 49 - 6 ıncı mek. 20:l Süzan, :>O -
Bergamada Meyhane boğazında bak· 
kal İbrahim oğlu Hüseyin, 51 - Zile
de O. Mek. 16..~ Necati, 52 - ts. Kız 
L. l:il6 Sümer, :>3 - Kumkapı 33 Poli
vios, r..ı - Beşiktaş 14 Mihal, S:l - E· 
renköy ilkmektep Talat, ;;G - Pan
galtr 24 Bay Naci, :>7 - Galata 46 
Vitali, :-,s - ts. erkek Iİ!ll. 811 Muam
mer, 59 - Sarıyer piyasa cad. 203 Se
mahat, 60 - Küçükpazar 15 Firaze, 

DEFTER KAZANANLAR: 

106 Bursa 62 Raif, 107 - KadıkÖY. 
96 l\fclahat, 108 - Erenköy 61 Saba· 
hat, 109 - Kurtuluş 711\larika, 110 -
Osmanbey 10 Cevdet, lll - Ka~ırnpa· 
şa 6 Ahmet, 112 - Büyükada Raf et, 
113 - Beyazıt 2 özdemir, 114 - ~erıt~ 
berlitaş Batırbay, 115 - :Fatih 13 unc 
mek. 46 Şükran, 116 - lst. 45 ci ilk; 
kul 163lsmet,117 - Sultanahmet , 
Muzaffer, 118 - lst. erkek Jis. ıoOJ 
Orhan, 119 - lst, Kız Jis. 101 Pakize. 
140 - Atikall p. 11 Burhan, 121 - Ge
lenbevi mek. 490 Celal, 122 - Cağalol· 
lu 2.3 Remzi, 123 - Tophane 12 ~e. 
124 - lst erkek lis. R.1''.A. 125 - sa; 
matya 77 l<'ahri, 126 - Kurtuluş ll 
Remzi, 127 - Şişli 5 Neriban, 128" 
Süleymaniye 6 Gülge~, 129 - AdaP• 
70 Muazzez, 130 - Fatih 2 Ahmet, 131 

- Tarlabaşı No. 3 Söhül, 132 -Tepe' 
köy 229 F. 133 - Tophane 6 ,Jitat• 
134 - Fatih 66 Şemsj, ıa.; - Çanakkş. 
le 5Hamdi,136 - Kadıköy 79 RaP! 
137 - Sultanahmet, 12 Canibe, l"" 
- Yerebatan 43 Sabahat, 139- J{I· 

raköy dişçi Herant, 140 - KadıkÖY• 
64 Handan, 141 - 12 inci mek. 213 ~e
jat, 142 - ts erkek L. 1120 Kemal, ı43 
- Bahkpazar 37 tsak. 144 - BeyoğlO 
1 Todori, 145 - 39 uncu mek. S. 4 r•· 
hip, 146 - Unkapanı 3 Suha, 147 d 
Balat 6 Bedia, 148 - Beyoğlu 3S 
mek. 210 Güner, 149 - 12 inci mek· 338 
Şefik, 150 - Çemberlitaş 47 AbdulııJlı 
151 - Büyükada 16 Bilge, 152 - Btt 
lerbeyl 17 Fethi, 153- Şişli 120 Fetıf. 
154 - Galatasaray L Ferruh, 155""' 
Kız orta mek. 747 Neriman, 156""' 
Gelenbevi ortamek. 242 Ahmet, 157 ""' 
Cümhuriyet ortamek. 275 Hüsrıbe. 
158 - Kadıköy 16 Bülent, 159 - ~ 
yoğdu yeni S. 28 Hiristo, 160 - GV' 
Osmanpaşa 866 Tuna, 161 - Siıt_, 
paşa 18 Nuri, 162 - Beşiktaş ıs fi)'; 
riye, 163 - Kasımpaşa 64 Uriye1.}. 
- 1 ci mek. 223 Baysal, 16:> - t.E:-~ 
1571 Salih, 166 - Aksaray 7 !!!1_~ 
167 - Unkapanı 22 Bahri, 168 -1~( 
vay cad. 34 z. Zakar, 169 - Hasl'11• 

48 lsak, 170 - Süleymaniye 9 Dil~ 
can, 171 - Fatih Cemal, 172 - 6 v 
mek. 231 Ferhunde, 173 - Is erke1' 
1495 Rıza 174 - Unkapanı 86 Mustııf" 
175 - 60 er mek. 298 Abdülaziz. 116" 
Getronagan lisesi 478 Orhan, 11'1 ~ 
Is erkek 1. 1122 Hayreddin, 178 -.ıc· 
cü mek. 490 Fikret, 179 - Şişli TefY, 
ki L. 371Acar,1 O- Cağaloğlu 115:ı 
lahaddiu, 181 - Bostancı ilkmek· \, 
Naime, 182 - Gedikpaşa 42 A~'! • 
183 - Beyoğlu 114 Süheyla, 184 - 's:· 
nedler 29 Nuri, 185 - Bomonti ı d 
mim, 186 - Feriköy 131 Neyenıi, 1~ 
- Beyoğlu 1. Sahiri, 188 13 cii ll'j 

61 - Poyraz sokak 19 Selmga, 62 lst. 528 Kazım, 189 - Çocuk hastand•' 
Bakırköy Oğuz, 63 - lst. erkek lis. :196 Mehmet, 190 - 3 cü mek. 427 şırıl ~ 
Burhan, 64 - Üsküdar ilk mek. 263 yan, 191 _ A. Kavağı 6 Necati, ı; 
Yaşar, 6'.l - Usküdar sultaniyede 47 - 3 CÜ rnek. 1411\luazzez, 193 - r•,, 
Yıldız, 66 - lst. Laleli Mimar S. 5 Nej galtı L . . 113 Nubar, 194 _ Kad'~·~· 
la, m - Beyoğlu Cihangir Şükrü ap, 8-1 Lemi, 195 - 23 cü mek. s. 3 Bt ~ 
:l Nevin Sait, 68 - Amelihayat 229 Ce. 196 - Topahane 18 Baturalp, 19~ tf 
mal, 69 - lst erkek lis. Burhan, 70 - Sultanahmet, 431 Namık, 19S - ,.ı 1~ 
2 inci mek. :JS Hüsamettin, mek. 44 Salahaddin, 199 - GaJaiJ 

KART KAZANANLAR: Cemal, 200 - ls. Lisesi B. E~ 

71 - Talimane 2.; Benan, 72 - ;;G cı ___ -""' 
ilk mek. 260 l\lukadder7 73 - 32 inci Rllttn ttMIHl111ıı ıııntıınıt"' rıtıffllllllt ,_...,. 
mek. 126 Salahaddin, 74 - Bakırköy 111 1111 •ıım tmt 

180 Nejla, 75 - Büyiikada 12 Adnan, Kiralık bu·· fe . 
76 - Pingaltı 24 Saniha, 77 - Zon· r. 

iil'" guldak 10 Bilge, 78 - Kadırga 55 U-· 23 Haziran 1935 pazar 8 ·cıı• 
ser, 79 - Kadıköy 286 Lutfiye, 80 - yapılacak olan büyük deniz. geı,';, 
Eyüp 12 Neriman, 81 - Pangaltı Ta· ş r1'' 
hire 82 - Sirkeci Fazıl, 8.1 - Tepebaşı timize tahsiı edilen Akay ~. eJetİ 

nin ( Kalannt) vapurunun buf 
T. Taru. 8.t - Beşiktaş m Kemal 
s;; - Taksim ;;7 Güner. 86 - Aksaray kiraya verilecektir. 4 ı;tı' 
3;; Etem kızı Mefharet, 87 - aKdıköy Talip olanlar en çok ayın 1 ,.ıse' 
35 Kasım, 88 - Vefa lis. 667 Selami, cü cuma gününe kadar idareb 
S9 - Bakır köy, 13 Remzi, 90 - Er- mize müracaat etmelidir. 
kek lis 110 Dursun, 91 - Ycnikapı 7 c d 
Nevriye, 92 - Ankara 37 Hüseyin Gül azba n 
ten, 93 - lst. 181 Celaleddin, 94 - Cil 
muriyet ortamek. 27.t Ltitfiye, 9;) - arıyoruz 

11 Galatasaray lis 679 Faruk, 96 - Be- 0 

yoğlu eseyan mek. Mihran, 97 - Ga-· Gezintimiz için bir caz-ı,.ı', • 
Jatasaray lis 40 Suat, 98- Yenikapı ihtiyac vardır. isteyenler geııe d-' 
7 Nuriye, 99 - Beylerbeyi 212 Saadet, 14 .. .. ..nüne i<' 
100 G 1 be 

. ta k 490 C 1•1 yın uncu cuma gu - e en ,, or me . e a. 
101 - Adana 12 Cemal, 10! - Büyük mürcaat etmelidirler. Al~ 
dere 18 Mandan, 103 - Siımatya 3 Ne lllH11111111ıııııııııı11f1111llilll!hlM111111ıMnt11ııı1111ııı-IM 
rimine, 105 - Pangaltr 86 Karabet. 
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ULUS KIZI 
:ıı::~.ma- Hakiki bir macera ::rmr .... rı 1 :ı fi 

ı:;~~:;;;;.~~~;:;:ı No. 37 [~;;~~~~;~~fi il Geçitlerin bekçisii 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem No.2 1 
. l11cay !.. Büyük dütmanın be Çok ıeçmeden babaaının oğlu :::::::::::::::::::=r:m:ı11nmmmm:m::::::::=:: ı:m:::mnw11-=m:ı::::-.. o;::::::m-.. -::nrmm11 

•ıhirbaz kızı ... Onun hiç bir kuv· olduğunu ıöıterdi. ''L ••t ~ ll h b • k k d • • 
"et Ve vaka önünde yumutamı. On dört yatında olmasına rağ- u 'u a , enım lZ ar eşımın 
l'ln kalbini avucunda bir hamur men üç yüz adıma kadar ok atı -
l>lrç.sı gibi yoğurmut ve '>Da yor ve bota götürmüyordu Atın ""°l / b l l A t • t • J _ 
hiJciın oımuttu. dört nal sürerken eğerin ü~tünd~ og U. UnU 1Japan ara ane , in lKQm,, 

En büyük hatasının, Ulcayt ka yerlere kadar sarkılıyor, tekrar . 
rdığa almıt olması olduğunu se- doğruluyordu. Bu sırada yoluuur Bu itde tansı Gülcanın aley· yırlıkta otluyordu. Binbatı bura· Reııaldarın tatkınhğı büıbütün 
f 1Yordu o ... Fakat buna rağmen üstüne konmut olan keçeden bir hine gidiyordu. Çünkü teıadüfen ya varınca durdu. Zavallı (Mac artmıtlı: 
ondan ayrı kalamıyordu. itte de· adamı bir vurutta ikiye biçiyor· o gün binbatı Dennc de kartı ıırt· Loren) in ceıedine hiç ıes çıka:-- --Vay, vay, vay! Gülcanın bu
illin bile oğlunu kapı dıtarı ettiği du. larda yol alıyordu. Kazezai mın- makıızın baktı. Halbuki Re11al· ralardan geçtiği besbelli! Bu it 
\'e bir daha onun yanına hiç kim- Avlarda en yalçın dağların ke· takasının ıiyaıi memuru olan bin· dar ıoğuk kanlılığını muhafaza 0 teytanın elinden çıkmıJa ben . 
•eyj •okmamaıı için ıaray nazı · narından rüzıi.r gibi uçuyor. batı bu mıntakayı tahıi nüfuzu ile edemedi: ziyor. Vah Lutfullah vah! Benim 
1111a emir verdiği halde, Uic..ayı geyiklerin, ceylanların arkalarını sindirmif, kendini herkese ıay· "Lutfullah; benim kız karde - kız kardetimin oğlu! 
aörünce bu karar unutulmuttu. bırakmıyor ve gördüğünü her dırmıttı. Kakur kabilelerinin re· timin oğlu! Bunu yapanlara li • 

liazar Han, bu dütünceler ara- halde yakalıyordu. iıleriyle bir toplantı yapmağa net! intikam!,, 
''nda bucalarken, Tugayın kızr Babası onun bu ustalıkiArına gidiyordu. Binbatının yanında Diye bağırarak atından atladı 
)l~afça kapıdan girdi. Ayakları gördükçe göğsünü gururla ka · talim terbiye görmüf, ııkı bir aı· ve ölünün cesedine doiru kof • 
~1~ ucuna baıarak, sırtı kapıya bartıyor, fakat ne de olsa gc.5rün- ker diıiplinine alıtmıı atlı Milis· tu. 
I °Kru dönmüt olan kocaaına yak· mez bir kazaya kurban gitmesin· lerden tam bir bölük asker vardı. İngiliz zabiti homurdanarak 
lttı. Onun yanına diz çöktü. Kız· den de ürküyordu. Binbatı Denne de hudut boyların· dudaklarını ırktı. Etrafını ıozden 
::~lıktan kıvrılan ve demirle~er. Bunun için en iyi binicileri onun da geçirdiği uzun yılların verdiği geçirirken kendi kendine: 

1ni ellerine aldı. yanına veriyor, ondan ayrılmama· tecrübelerle buralarını tam mi· 
liazar Han, batını çevirdi Ka- larını sıkı ııkı emrediyordu. naıiyle bildiği gibi bırakmıt ol

t~ıını gördü. Onun derin gözle · Halbuki bu hal, Argunun hotu~ duğu uzun sakaliyle de tam bir 
~'.?deki parıltıyı, onun kendis:ne na gitmiyordu. O daima yalnız kal afridiye benziyordu. Kendi&i Kur-
\anyadaki tatların en büyüğiinü ma.k, dütünmek, yerden aldığı ko- anı öğrenmit olduğu gibi incilde 
~'ren güzel vücudunu, hep o ilk caman bir odun parçaaını bir meşa de bilgisi derindi. Bu din kitapla
tordüğü zamanki hayran haHle le gibi sallıyarak ateııiz ülkeye rından birisi vautasiyle derdini 
~l'retti. doğru uçtuğunu dütünmek istiyor· anlata.mayınca hemen ötekne mü· 
Damarlarında kuduran fırtma · du. racaat ederdi. Blucistan geçidinin 

~il yatıttığını ve ruhuna seT\n Etrafındakilerin hepıi, yalnız bekçisi olan binbatı Denne ıanki t ınayıs gecesinin yaslandığın• kendilerini ve bir de Hazar hanı bu vazife için yaradılmıt bir a· 
llYuyordu. tanıyan inıanlardı. Bunların için • damdı. 
- Arguna çok mu kızdın? de bir taneıi botuna gidiyordu. O Binba§ı yanındaki bölükle bir· 
l~u seste ne derin ve ne kAdu da kendinden bir yaı büyük olma - likte ana yola çıkmak üzere dağ· 
'lbe itliyen bir sihir vardı. aına rağmen ufak görünen bir de · ları atmakta iken, Cengiz boğazı· 
'- Ona kızma! ... O henüz ço lil<anlıydı. na giden patikaya girince kurtun 

\tur. Bir §ey bilmiyor. Onü- Tekin adındaki bu genç, beı ya- seslerini ititti. Milislerden dördü 
~zdeki baharda o da hayata ıında.y.ken ç.ocuk•ua .bir Adam ta - tabii bir ıevkle tüfeklerine ıarıla· 
I rı§acak ve sana benzemeğe Çf\· rafından aletsiz ülkeden getiril - rak, olup biteni anlamak için ile· 
d'kcak. Göreceksin, ate!in nf" kıı. mit, büyütülmü§lÜ.. Fakat yedi riye atıldılar. Batka bir hadise 
'" ıadık ve cesur bir bekçisi ola yatına geldiği zaman babalığı öl- olmaksızın binbatı Denne izcile· 

\le o!.. müt, analığı da batkasiyle evlen • rinin arkasından boğaza girdi. 
.ı. lJlcay söylüyordu. Hiç durma - mitti.. izciler ölülerin yanına varınca i· 
t n, kendi görütlerine, duyuşla- O zaman Argunun hocası Tok· kisi sağa ikisi ıola ayrılarak yü· 

1
1~ ve dütüniitlerine aykıu §eY· ta çocuğu kendi evine almıt, bak· rüdüler. Bir baskına uğramak iı· 
~ ıöylüyordu. Zira bunların mıt, büyütmüt ve kendisi gibi uı · temedikleri de bu ayrılıttan belli 
l_ l>ıi, Hazar Hanın oğluna kut( ta bir atlı olarak yetittirmitti . idi. 
~lediği kuruntuları öldürmek, iki genç atlarına biniyorlar; heran İngiliz zabiti ile Re11aldar adı 
~~!•iz ülkeye bir gün alet v~re . Argunu korumaları için emir alan verile!l yerli zabib ceıedlerin Ö· 

lıttek için gerekti. aıkerleri türlü kurnazlıklarla atla- nünde dizgin kıstılar. Ölülerin 
~~lcay, yirmi altı yatının biitün tıyorlar ve dolu dizgin 111ız ovala· atları pek uzak olmıyan bir ça· 
\l 11~ile olgunlatan ve kadınla· ra, yalçın dağlara doğru uçuyor • 
ı. '- \t\icudunu Hazar Hana yak . lardı. Bir ağaç altına oturduklan 
;'lırıyor; kendi sıcaklığını onun zaman Argun, Tekine ıordu: 
~klığına kartı serin bir sahah - Senin kendi annen ve baban 
~· ~R&rı halinde karıttırmak . ıi • aağ mı acaba?. 
ltl~rini yatıttırmak istiyordu. - Onları hiç görmedim. 

d· Çok geçmeden bu arzuıun4 er- - Görmek istemez misin?. Ara· 
1
• madın mı?. 
\J1 Delikanlı ıiılenen gözlerini ka-cay en ıonra: 

pattı .. Hayalinde bir teyler arar 
>~~_Ben Argunu bir diti gibi aibi dütünöü. Yaıh bir sesle: 
'r!lırıniyorum. Erkek olarak ye· - lıterim elbet .. Benim de bir 
~il 

1
r'lnek üzere hazırlıyorum babam ve annem olduğunu gör • 

tk d .. '• duyguları, dütünütlet i ve "?ii mek iıterim. Fakat Hazar hanın 
~~ tleri besliyorum. Bir kaç yıl ülkesinden ate•ıiz ülkeye yalnız 

.. , . b . b "t" S' 
t~t , ıenın, enım ve u un onu kutlar uçabiliyor. 
~ .. enlerin gönüllerinde, en güzel, 
'' tea Argun cevab verdi: 
•,~ .. ur ve en iyi delikanlı ola- _ Ben seni atetsiz ülkeye gö • 
~~ ... )ukaelecektir. Biz onunla ö-

retle bakıyordu. Onun kendisine 
tuzak kurmaıına imkan yoktu. 

- Fakat, ıen Hazar Hanın 
oğlusun ... 

Argun elini bağrına dayadı, ba· 
tını kaldrrdı. Ve büyük bir gurur· 
la tu cevabı verdi: 

- Ben de Tugayın torunuyum .. 
ikisi de atlar!na bindiler. 

Daha atağıda, çağıl çağıl akan 
deye indiler .. Argun kılıcmı çek -
ti. Keskin ucunu kolunun dirae • 
ğine yakın kaba etine ıürttü ve 
kan çıkarttı. Sonra: 

- Tekin, dereden bir avuç su 
al.. Kımız yerine onu İçeceğiz. 

Dedi .. 
~~iiz. türeceğim .. Fakat bir ıartla .. 
ved' - Söyle!.. Kolundan ıızan bir kaç damla 
~ 1

• - Bunu söyleyebilmek için kan la kanı arkadatımn avucundaki 
~il lldisini, Hazar Hanın aç.taıa kardeti olmamız gerek. . suya akıttı ve ilave etti: 
~~ b:• arasına verdi. Kıt geçti. - Bu, benim için ne büyük bir - iç, hepsini iç!. . 
~ har geldi. ıaadet ! .. Atılmıt bir çocuğun Ha • Tekin, onun dediği gibi yaptı. 

~ıt~"tun bütün ordunun önünde zar Hanın oğluna kardet olma • Bu ıefer Argun avucunu &u ile 
~ .. "~ kutandı. Yay ve ok aldı. Ko· ı B ba b d ., d ld d Tok 1 J l""'- lca ıı... a n una ne er. . o ur u.. tanın ev P.t ığı ka . 
''~ ikan taktı. Atına bindi ve - Haberi olursa biliyorum ki nını oraya damlattı ve Hazar Ha· 
'lı., .. alkıt ıesleri araıında ağır razı olmaz .. Fakat bunu da ıenden nın oğlu hafif kırmızı bir renk a· 
~~liiyerek bütün ıeyircileri ve benden baıkaıı bilmiyecek. .lan bu ıuyu ıon damluına kadar 

" •dı. - Annen?. içti. 
\il ttıJc bütün iti savat oyunların· -Anneme ıöylemekten fenalık Biribirlerinin boyunlarına sarıl· 
't -., -ta binmekten ibaretti. ıelmez .. Daha iyi olur .• Sen, ben dılar .. 

\ ~' kırk yqlarında çok uı- ve annem .. Aletsiz ülkenin çocuk· Büyük bir sevinçle ve hayatın 
'ı... ~biti öğretici olarak ver - larr .. Birletecefiz.. zorluklarına kartı yeni destekle~· 

dı. Tekin arkadatının yüzüne bay· J il_e beslenmit olarak atlanna bin • 

- Bu kimin iti acaba! 

Diye söylendi. Yirmi metre ka· 
dar ileride i.ailerin arkaıından 

alet etmit ~ldukları tepe vardı. 

Denne, atından inerek tepeye doğ. 
ru yürüdü. Kumların üıtünde bet 
tane bot ıarjör duruyordu. Bun • 
]ardan birisi otomatik Golt laban· 
casınındı. Bunu yerden •larak 
Re11aldara uzattı ve: 

- Allahdad Han; buralarda 
golt tabancasını kim kullanır? 

Dedi. 

Bu ıorguya verilen kart ılık: 
- Pek az kimse. Çünkü bu ta· 

bancaları ele geçirmek çok zor .. 
Hem bulsalar bile cephane yok 
Mavzer tabancalan batkadır. Bu 
ralarda kullanabilecek adam ... 
Şimdilik Gülcandan batka'ı ak • 
lıma gelmiyor. Diyorlar ki geçen 
sene vurulmut olan mühendiıin 
tabancası timdi onun elindedir. 
Alizai Kakar kabilesindr.r. serdar 
Canf etan Hanın oğlu Gülcan! Ni
çin soruyorsunuz, Sahip? 

Binbaıı yerden toplamış oldu · 
ğu fitek kovanlarım gö•tere • 
rek: 

- Şunlara, hele bir bak! 

diler .• Kaleye döndüler. 
-26-

Blr av sonunda, 
Argun, on yedi yatında, ül · 

kenin en yakıtrklı, acar ve uıta 
birinciıi olmu9tu. Kendisini bildi· 

ği gündenberi, anneıinin anlattığı 
eaki zamanları çok iyi hatırlıyor; 

o zamana kadar uzaktan sisler a • 

raıında gördüğü Tugayın mağara· 

ıına gitmeyi taaarlıyor, aletsiz ül • 
kenin yaıına ıon vermek iıtiyor • 
du. 

Anneıi ona: 

- Bekle! .. Babana kartı ıel • 
me ! .. Her ,eyden önce onu dinle -
mek gerek .. Korkuyorum.. Senı 

kaybetmekten korkuyorum. 
Dedikçe: 

- Hayır anne, babamın yola. 
gelmeıini bekleyemem .. Ben bek . 
leaem bile yüz binlerce zavallı in
ıan, bekleyemez .. Artık ben de bk 

adamım .. Ben de güçlüyüm.. Ba 
bam iıter versin ister vermeıin, 
ben atetıiz ülkeye atef aötüı-ece • 
ğim 

Diyordu. 
Genit göğıünü ve dimdik batı • 

nı yükıelterek büıbütün yiğit bi:
delikanh oluyordu. 

. 
- Allahdad yalnız ıenin kız 

kardetinin oğlu değil, Sahip Mc 
Laren de öldürüldü .. Hem itin kö· 
tüıü hükUınete de meydan oku -
nuyor. Gülcanla adamları timale 

T orsappa ıeçidine doğru yürü • 
düler. Bu herifler muhakkak ya • 
kalanmah. Bölüğün yarıımı ala • 

rak hemen Gul Kaça doğru yürü. 
Ben aktama doğru bütün reisler · 
le oraya gelirim .•• 

Ceıetler at valenıelerine (l:Nlt· 
taniye) ıarddı. Bat ve ayak ta · 
rafları yular iplerile bağlanarü 

dörder atlı tarafından t&fındı. 

Bölük ikiye ayrıldı. Yarııının ha . 
tında Re11eldar atını dört nala 

kaldırarak Gul Kaça doğru yürü • 
dü. Yüzü sakin, fakat yüreği kız
gınlıktan alet ıibi yanan binbaf ı 

Denne de mıntakadaki reislerin 
toplanmakta oldukları, ıekiz ki • 
lometre uzakta Tora • Çetmeye 
doğru yola düzüldü 

Oraya varır varmaz Mil~ Pa · 
lanıuınm kartıımdaki hana ıit· 
ti. Burada kurulmuı çadırlar ve 

yemeklere bağlanmıf atlar, yerli 
reiılerin ıelmit olduğunu anlatı • 
yordu. Reiıler bütün utaklarile 

birlikte bekliyorlardı. Çünkü hep
ıi puıudan kurtularak kaçmıt ve 

intikam diye bağna bağıra bura • 
lardan ıeçmit olan adamı ititmit· 
lerdi. 

Binbatı Denne, kapının önün • 
de attan indi ve iki ceıedin etiie 
konmuını emretti. Sonra Jirıa 
(Hint yerlilerinin meclisi) nin top 
lanmaıını T ebıildara ıöyledi. 

Kendiıi de ölü cesetlerinin a .. 
yak ucuna koyduğu bir iıkemle -
ye oturdu. Reiıler koıuıarak bin· 

batının çevresinde bir halka ha • 
linde toplandılar. Bunların hızlı 

hızlı ıelip önünde boyun ejme -
lerine , ıelim vermelerine hiç al· 
dırmadı bile; derin bir dütünce
ye dalmıt gibi idi. 

Hepsini bekler görünce, ayağa 
kalktı ve İslamlara verdiii ıeli.m· 
la: 

- Eıseli.m aleykUm ! 
Dedi. Bunun üzerine hep bir &• 

radan ve arapça olarak: 

- Aleyke11elim ve Rahmetul
lah!. 

Bu karıılık kendiıine söze bat· 
lamak fırsatını verdi: 

- Serdarlar! .. Zohp ve Bori de 
naaıl ıeli.m olabilir! 

Diye Afgan dili le bağırdı son 
ra da gene arapçaya çevirerek 

- Biımillih elrahman elra · 
him! 

Diyip battaniyeleri açtı. Beyaz 
yüzlü , aan saçlı lngilizle eımer 
tenli, sarı saçlı Lutfullah yan ya • 
na yatıyordu. 
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Hasan. Kremi ihtiyarları gençleştirir 
Dünyada mevcut kremlerin en nefiıi, en ııhhisidir. Nazik ciltli kadınh.rın hayat arkadaııdır. lhtiyarl;rı ıençlqtirir ve ıençleri güıeUeıtirir. lnıana ebedi bir taravet vcrd 
Haıan kremini unutmayınız. Kutusu 50, tüh halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıftırılan ve halkı aldatan kremlere ve a.ıir itriyata aldanmayınız. ~ 
markasına dikka.t ediniz. Hasan deposu: Ankara, lıtanbul, Be\''1ğlu. ' 

·-----·· .. Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz ! 
Aşağıda 30 rakamının 

yan]arındaki noktaJarı 
hiribirine öyle bir çizgi 
ile bağJamahsınız ki be -
lirecek şekil bir ınsan 
başı o]sun. 

,. 

'i, ')(. 
6 •• 

~ . ,o. 
·~. 

\ A ı • ,., 

• ı" 

4 
• 

• ı.f> • ı.1 
~ 

• . ,, \,b. 

• \l 

' -. , .. ı. . 
,, . ,\, 
,., • • ıo 

,ı' 
• ı ı.· 

.ı 

.,. 

Dün ve Y.a:rın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan it· 
te böyle yetitkin bir inıan 
kafaıına ıa.hip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka -
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka • 
dar z~mgin bir hiitüphanenin 
abonesi bir miktarı pe§in ol-
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Yuknı·ıdaid rakamlar arasını bir 

çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 

dediğimiz yetişkin insan kafası· 
nı çizebilenler, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte lSTAN . 
BUL ANKARA CADDESİ, VA· 
KIT YURDU adresine yollar . 
larsa, gelen doğru haller arasın
da çekilecek KUR'Ada kazan<ln: 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 
· '•.aplık bir takımı, üçüncüye kiilli
yatm 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haziran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin

de herkes bulunabilir. ·-----·! ... 
AVUKAT 

iRFAN EMiN 
Kösemi hal oğlu 

Sirkecide lıtaıyon kartııında 
Sirkeci Palu hanında S - c-: 

numaralara tqmmııtır. 

111111.--- Yeni ___ .,. 

f'ELSEFE' 
Me,hur Didero'nun 

Çev•ren HAYDAR RlF AT 

~5 Kurut ..................... 
DOKTOR 

Kemal Özsan 
ürolog - Operatör 

Bevliye MUtehassıaı 

1 
Kraköy - Eklelaiyor mağazası 

,,...ntla. B~r gün ölleden ıonra 
2. den 8 • e kadar.. Tel: '1235 

~ 

ı ı 

il 

UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 
Konten~ Netel 6,5 X 9 

Cilalı ı~rı tik ağacından, körü· 

ğü sarı meıinden, açılma ve ka· 

panma tertibat' gayet pratik ve 
fevkalade kullanıılı çok şık ve he· 
men hemen hiç kullanılmamıt bir 
fotoğraf makinesi satılıktır. Şasisi, 

filmpak şasisi ve çantası mevcut· 

tur. 
Makine büyüklüğü: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış fiati: S:i lira . 
Satış fiati: 50 Hra. 
Ayrıca bir de telemetr vardır. 

alması 

·Yaz Geldi 
Bayanlar 
Beklediğiniz şık, ucu.4.. 
ve ağır ipekli kumaş 

lar da geldi 

En son moda 
renklerde 
yüzde yüz 

tabii ipek 
Kumaşlaı 

giymek isterseniz 

Sümer Bank 
l!i!tiyene makine ile beraber 
şartile 8 liraya verilir. 

Yerli Mallar, Pazarları 
ipeklileri bu arzunuzu yerine getirir 

~========~:r.a:ıı==n~ ADl •• Aii.INI 

4,6 x 6 lka Bebe iJ Doktor 1 
Objektif 1: 4,5 Zaia teaar 1! 
Çok kullanışlı, kuHanıımrştır. !~ Ali İSma İl 
Alış fiati SO liradır- n · 

u Haytlarptıfa haataneıi bevliye 
3 nikel cam şaşisi, filmpak şaşisi !! 

! mütehaaııı ,.e çantasiyle beraber 30 liraya ve- I 
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· fi · Urologue - Operatear 
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev- i Bahıali caddesi Meserret ole· 
cuttur. _ı~tiyenlcre bu şaşilcr 12 Ji. İ li 88 numarada her gün öileden 
raya verılır. .. ı sonra saat ikiden ıeki7.e kadar. 
müracaat yeri Ankara caddesi ........... _ ..... _ ... - .. -=====-·mımmn 
(Yakıt Kitaphanesi) dir. --·· ... - ........ - ....... • .. 

Tt::J Q K 'iVE 

l 1 QlıilT 
BANKA5' 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. ~DbQ 

~ususi ŞARTLA~IMIZ · ~A~ıeıNO-" 
GfŞ.ELl:12iMiZDEN MALUMAT ALIN'ı . -

~--~~~----~...,.._~-·~.iiiie;;;;;iiii;;;iiiiiiii;;;iiiİİİİİ;,l-
ff!lllnnnıııııııııııımııııuı111HlllllHlllU11111dlllllfflllfl' • uıttilfl1ltıuıt1-ft un rrı:ı:u:; ı•tıazu 

BOyCık 

Tayyare Piyangôsu .. 
Binlerce kitinin yüzünü gülclürdil 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 teJİf• 
Büyük ikramiye : 30.000 LiradıJ'.1' 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikr•"'' 

lerle( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır... _ _,}, 
lllh11&ı~l .......... w1•-ıst=-a 1 &•t•'llAIMt~tnll~ 
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A Y D A 75 K U R U Ş L A 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokuıuz • Hiç bir tehlikesi yoktur • otomatik ayarh 
Peıin 66 lira. Bir aene vade ile v~resiye 72 lira· 4 sene vade ile veresiye 82 1/2 lira. kiraayda 75 ku.ruı 

SALIPAZAR MACAZASİ 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVi 
KADIKÖY 

BOYOKADA 
OSKODAR 

S A T 1 B 
Satış ye rl e rı 

Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 428. 430, Tel: 44963 
Tünel Meydanı, Beyoilu, Telefon: 44800 
Beyazıt, mürekkepçiler caddeıi, Telefon: 24378 
Muvakkithane caddeıi, Telefon: 60790 

23 Niıan caddeıi Telefon: 58, 128 
Şirketi Hayriye iskeleti, Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok ucuz olarak temin eder. 
Dr. CEMS'in 

6 Haziran Perşembeden itibaren 

Belvüde 
NASIR ILACI 
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E. NEŞ'ET 
KiNiN KUMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi ıizi bü· 
tün hu haıtalıklardan kur:arır . 

Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Depoıu: Ankara Cad. Nı... 88, 
lstanbul. 

KARAKöY 
ECZANES1 

Hüseqin Hüsnü 
;n eski nasırları bile pek kısa bir t I k 

,:amanda tamamen \"e kökünden çıka- Sa ı ı ev ve arsalar Satılık yeni hane 
nr. Meşrutiyet mahallesinde sanlık Ud Tahtakale Telefon Şirketi sıra. 

Galata, KarakUy caddesi No. 5 
Umumi deposu: lngilfz Kanzuk parça arsa ve bahçeli 12 odalı bit ev aında Tomruk ıokak No. 38 dör: 

eczanesi, her eczanede bulunur. Ciddi Nipnta~ Vali konağı caddesinde oda, mutfak üç tarafı açık, maktu· 

\'e müessir bir nasır ilacıdır. numara 32 aile kasabı Bay Hasan\ an iki bin liraya satılıktır içindeki· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:__ 
Hikmetten sorulacak. C4370) lere müracaat. 

U ı d ki d b •• b J • • Kullanınız • . Müz'iç istirnbınıza muvaffakiyetli 
mum yara ar a, yanı ar a, aş ve vucut çı an arına kar91 SıKA TRıN il bir tedavi tatbik etmiş olursunuz. Deposu iş Bankası 

arkasında 12~o :lu MANZON ve BOTTON ecza deposu . 

• RAGASTANIN or.r,u -

Jarı n ı .!p , ini böylece ruhani mahke· 
medc tekrarhyarak şahitlik edeceksi
niz! 

- l'akat .. _ 

- Size şahitlik edeceksiniz! diyo· 
rum? Biraderler, kahramanlığınızı ve 
zekanızı bütün dünyanın takdir et
mesini istemiyor musunuz? 

Loyolanın bakışından korkan iki 
papas: 

· Şahitlik edeceğiz? diye bağırdı-
Jar.M 

- Size hiç para , ·erdiler mi? 
- Evet nrdiler.M 
- Dunu da alınız! 

l,oyola bir çekmeceyi çekerek için
den dolu bir kese çıkarıp Tiboya uzat
tı. J{eşiş derin bir ha)Tette bulunduğu 

şu anda kat'iyyen ~aşırmıyarak kese· 
yi cebine derhal indirdi. 

- Daha çok para alacaksınız! Gü· 
zel yemeklerle iyi şarabı çok se,·diği
nizi biliyorum .. 

- Oh? Pederimiz'". 
- Fakat din uğuruna olduğu için 

bunun bir zararı yoktur. 
Lübe.n: 

- Evet din uğruna. •. dedi. 
Tibo da: 

- Hakikaten kuvvetlenmemiz la· 
zım ! diye ilave etti. 

- Pek ala ... Size söylediğim sekilde 
- Şahitlik edeceksiniz değimi? 

- Edeceğiz! 

- Bu hususta kimseye bir şey söy-
lemiyeceksiniz ! 

- Günah çıkaran papasımıza da mı? 

- Sizi günah ~ıkarmaktan af f edi· 
7orum. Anladınız ya?._ Yaptığınız bu 
terıere dair kimseye ağzınızdan bir 
llz çıknnyaca k ! 

- Çıkmıyacak ... 

- O halde, De\•iniyer lokanta.cıma 

istediğiniz vakit gidebilmeniz i~in ta
zım olan ~eye kavuşacaksınız .• 
Keşi~ler se\·inçle bakıştılar-

- Eğer söylediklerimin aksini ya· 
pacak olursanız sizi diri diri işkence 
çarkına gerdiririm. 

iki papasın korkudan dizleri titredi. 
Çünkü bu müthiş herifin hiç şakası 

yoktu. 

- Şimdi rahat rahat gidiniz bira· 
derlerim ... 

Bunun üzerine üçü de birlikte so
kağa çıktılar. 

Tru Pünezin Huşet sokağiyle bir
leştiği yere gelince Loyola durdu. Rıh. 
tım tarafrna giden yolu göstererek: 

- Siz buradan gideceksiniz! dedi. 
Tibo ile Lüben beraberce bir ham

lede cevap verdiler: 

- Evet peder.- Manastıra gitmek 
isin yolumuz buradandır. 

Loyola: 

- Peki. ben de buradan gidecegim 
sa· t ödiklerimi unutmayınız! 

Tibo: 

- Hayır, hayır ... Kitaplan Mel'un 
Dolenin matbaasında bulduğumuza 
yemin edeceğiz! dedi. 

Loyola etrafına endişe ile bakına
rak: 

- Sus! dedikten sonra ciddi bir ta
vırla: 

- Susmayı da bilmeniz lazımdır. 
Bunu da unutmayınız! Sözlerir.i ilan 
etti. 

Bu emri nrir vermez Etüv soka· 
ğına daldı. İki papas ta rıhtımın yo
lunu tuttular. 

Yalnız kaldıkları zaman Lüben: 

- Bizden yine bir yalan istiyor .• 
dedi. 

- Din uiruna 1 .. 
- Bizim gibi zavallı kl'_şişler i~in ne 
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şahıs sokmağa ne lüzum var? - Gerçi 
polis müdürü pek emin bir adamdır, 
kendisini tecrübe de ettim, fakat... 
Gene insan olmaktan başka bir me-
:ıiyeti yoktur. Ben bir emirname yaz
dım ki Şevketmaabımın bunu imzala· 
ması kafidir! 

Loyola Fransuvaya aşağıdaki gibi 
yazılı bir kağıt uzattı: 

"Bu emirname hamilinin Konsi
yer jeri hapishanesine kabul olunma· 
sı ve istediği mahpusla konuşturul· 

ması ve vereceği her emre kayıtsız ve 
şartsız itaat olunması için saray ha-
pisaneleri müdürü ve Konsiyerjeri 
muhafızına bu emirname yazıldı.,. 

Birinci Fransuva bu emirnameyi 
imzaladı ,.e gizli enakı için kullandı
ğı mühürle mühürledi. 

Loyola bu k:"ığıdı alarak eğildi. 

Krala minnet, hürmet \'e teşekkürle
rini bildirdikten sonra nda ederek 
hemen Luvrdan çıktı. 

Loyola Parisin en muhteşem ko· 
naklarından birisini kiralayarak otu
racak kadar zengindi. Bundan başka 

hangi manastırın kapısını çalsa en 
iyi surette karşılanacak kadar 'nüfuz 
sahibiydi. Böyle oldukğu halde Tru 

Pünez yani tahtakurusu yuvası deni
len bir çıkmaz sokakta harap bir ev
de oturuyordu. 

Tru Pünez, Hüşet sokağının so
•lllnda idi. 

llü~et sokağı da bir taraftan küçük 
Etüv sokağına öbür taraftan da Sen 
nehrinin küçük bir kolunun sol sahi
lindeki Glariyet rıhtımına açılıyordu. 

Loyola bu suretle hem kendisini 
rahatqız etmek isteyenlerden u1.ak 

kalıyor hem de Luvr'a olsun, Notr 
Dam kilisesine, Şatele zindanına ol
ıun yakın bulunuyordu. 

Tru Pünez on kadar evden n daha 

doğrusu gemicilerle akşamları ~en 

Mişel köprüsü civarında bazı asker
lerle talebelerin gözüne çarpmak için 
dolaşan fakir kızların 'e amelelerin 
oturdukları sefil görünüşlü kulübe
lerden mürekkep bir yer idi. 

Loyola ise bu çıkmaz sokağın en 
nihayetinde oturuyordu. 

• ..... 45_ 

USTıt GREGUVARIN HAYRETi 

Loyolanın Luvr sarayını ziya· 
retinden bir kaç gün sonra. saat dört 
buçuğa doğru, yani De\·iniyer otel 
,.e lokantasında ışıklar yakıldığı sıra
da buranın iki müıterisi büfeden U· 

zak olmıyan bir masa başında otura
rak içki içiyorlardı. 

Enelce de bir iki kere gördüğü· 
müz iki serseri, Fanfar ile Kokarder 
idiler. 

Bunlar, her zamankinden daha 
fena kılıklı ve korkunç bir halde 
olup ara sıra bakışarak içlerini çeki
yorlardı. 

Bu iç çekişlerine sebep şişlere di· 
zilerek ateşin üstünde kızaran piliç· 
lerdi" 

Onlar bir kaç gündür geçinmek İ· 

çin pek büyük bir zorluk çekiyorlar
dı. Gerek halkın. tedbirli hareket et
mesi ve gerekse devriyelerin pek 'ilk 

dolaşması iki serserilerin karına ke
sat getirmişti. Çüç halle yiyecel\ ,.e 
içecek bulabiliyorlardı. 

Bundan maada Haşarat Yataiı· 
nın etr'afrnda bir takım tuhaf şeyler 
oluyordu. Zabitler dolaşıyor, yerler 
tesbit olunuyor, hatta Monklar bile 
sık sık görünüyordu. 

Hulasa işler pek fena gidiyordu. 
Lokanta kapısrnıa yanında oturan 

Madam Greıuvarın oğlu Landri kötil 
n çatlak sesiyle gelen ,.e reçenJrrle 
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- 'R-'r.A~TANIN or.ı.u -
eğle.uyur ,.e usta Gregu'1lrın tokat
larına aldınş bile etmiyordu. 

Birdenbire bu haylazın: 
- Vay! işte papaz Tibo ile papaz 

Lüben buraya yemek yemek için gel
diklerine bahse tutuşurum. Bonjur 
Lüben geliyorlar. Daima birlikteler. 
Tibo birader- Bonjur Lüben birader. 
\·ay içeriye girmiyor musunuz? .. Şu 

1 

tatada kızaran tarla kuşlar111ın ko
kusunu almadınız demek .. Giı'iniz bi· 
raderler, giriniz!_ dediği işitildi. 

Yaramaz çocuğun bu münasebet· 
siz sözleri, şaklayan bir tokatla ke
sildi. 

llu tokat. usta Greguvar tarafın

dr.t çapkının tam suratına yapıştml
mıştı. Çünkii lokantacı obur oldukla· 
rı kadar da hasis olan bu keşişlerin 

ıelmesini hiç istemiyordu. l.andri to
katı yiyince oturduğu yerden aihya
rak yere düştü. Fakat ayni zamanda 
avazı ~ktıfl kadar: 

- içeri giriniz biraderlerim! içeri 
&iriniz! Tavşan var, bu sabah yapıl

auş taze börek nr, nefis tavuklar 
nr ! diye bağırdı-

Greguvar bu boşboğaz haylazın 

ağzını tıkamak için atıldı. 
Fakat heyhat! ... iş işten geçmişti. 
Tibo ile Lüben tavşan sözünü işi· 

tin:-e kulak kabartmışlardı. Böreği 
duyunca hasretle bakıştılar .. Tavuk 
sözünde dudaklarını yalayarak lo
kantaya doğru yürüdüler. Müşterile
ri takdis ederek içeriye girdiler ,.e 
hemen bir masa başına çöktüler. 

Fanfarla Kokarder onlan görün
cr- titremişlerdi. 

Fanfar: 
- Bunlar, bizim g~en geceki iki 

fapu! dedi. 
- Evet.. iki kopuk.. Heriflerden 

.. run bir kitaptan başka bir şey •· 
Jamadık. 

- Hunlar bizden daha bahtbar .. 
Hiç olmazsa usta Greguvar onlara 
veresiye veriyor .. 

Bu anda usta Grcguvar beyaz ön· 
lüğünün ucunu bükerek papazlara 
yak taştı. Ve ister istemez: 

- Muhterem birndcrleı·im ! r-ie em· 
rediyorsunuz? diye sordu. 

Tibo: 
- Yemek cevabını verdi. 
- Oğlunuz bize tavuklardan hah· 

setmişti .. 
- Tavada kızaran tarla kuşların· 

dan da dem vurmuştu .. 
Greguvar, kalbinden kopan bjr ahı 

-rUçUikle tutarak mutfağıf\ ic:inde di
lini çıkaran küçük Landriye yumru
ğunu salladı. 

Pnpaıları kızdırmak fena bir şey. 
di .. 

Fakat yenilen yemeklerin parası
nın ,·eril memesi daha f enn f di. 

Gregu,·ar, biran kadar ta.4'arladığı 
şeyin fayda ,.e zararlarını ölçtü. 

Artık tamamen kararını ''ermi~ti. 

- Biraderlerim, eter parasını ,·er· 
mezseniz yemek n içki veremem. Bu 
herkese karşı koyduğum bir kaide· 
dir. isterseniz şu mösyölere de sorun! 
dedi. 

Fanfarla Kokarder: 
- Evet. dı>ğru ! cenbını nrdiler. 
- Mösyöler, lokantama şeref ver-

menizden dolayı doğan sevincim çok 
büyüktür- Hakikaten bu şeref bir üc• 
ret karşılığı ise de ... 

Greguvar birdenbire sustu. 
Gözleri parladı. Nefesi kesildi. 

Çünkü gördüğü şey düşünce ve ka· 
rarlannı altiist etmişti. 

ÇlinkU lokantacının bu sözü üze
rine Tlbo cebinden blr avuç gümüt 
para Çlkarnuttı. 

Gregu,ar: 
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- Oh •• Oh! diye batırdı .. 
Bapndan takkesini çıkardı. Yerle· 

re kadar eğilerek papazlan selamla· 
dı. Ve geri dönerek garsona bir tek
me attı: 

- A1'81r.: herif! Muhterem papaz
ların yemek yemek istediklerini gör
müyor musun? 

Derhal sofra örttisü örtüldü. En 
güzel yemekler getirildi. Bizim iki 
papaz da büyük bir iştiha ile yemeğe 
koyuldular. 

Gözleri kamaşan yalnız Greıuvar 
değildi. Fanfarla Kokarder de bu 
•ak'ayı tamamlyle görerek hayretleri 
son dereceyi bulmuıtu. 

Fanfar yavaş M8le: 
- Gördün mtl? diye aordu. 
Kokarder cevap yerdi : 

- Sus, hemen çıkalnn ! 
İki serseri lçtilderinln parasını ve

rerek hemen dışanya çıktılar. 
Kokarder: 

- Zengin olmuşlar! dedi. 
- Bundan bize ne?. lt o paranın 

bizim elimize geçmesidir. 
- Pek dofru birader! Hakkımız 

da yok mu ya! 
- Evet, bu sefil papazlar bir kere 

bizimle eğlendiler. Şimdi sıra bize 
geldi, bekliyetlm ! 

Bekleyiş çok uzun oldu. Papasla· 
rın yemeği saat altıya kadar sür· 
müştü. 

Fakat puauda bekliyen bir avcı
nın sabırlı olduğu malOmdur. 

Nihayet iki serseri, Tibo ile Lü· 
benin çıktıflm gördüler. lki papas 
azametli bir taTJrla Sen nehrine 
dotr11 ıidiyorlardı. Vakit henüz er· 
ken oldaiu için p len geçenler çok
ta. Kefitlerin izini takip eden Fan· 
farla Kokarder Uıerlerine atılmak 
için fyi bir f ınat kol111yorlardı. 0a. I 

ların Sen nehrini ıeçerek H uşet 
§()katına girdiklerini gördüler. 

- Vay canına! Banlar nereye gi· 
diyor böyle? Manastırlan öte tarafta 
idi. 

- Şimdi anlanz.. 
Serseriler tam atılmak üzere iken 

iki keşif birdenbire Tru Püneze gir· 
diler. Fanfarla Kokarder onların en 
dipteki evin kapısını çaldıklarmı gör· 
düler. 

Fanfor: 

- ' 'ay canına! Acaba herifler han· 
gi fahişeyi ziyaret ediyorlar? diye 
bağırdı. 

- Bekliyelim ... Her şeyin bir sonu 
nrdır. Fahişe ne kadar aç gözlü olur· 
sa olsun herifierin cebinde bizim içil' 
de bir teY bırakır. 

• •• 
Pıapas Tibo ile Lüben kısa bir mer

dinnden çıktılar. Ve merdivenin yu· 
karmdaki kapıyı muntazam ve fası· 
lalı bir şekilde çaldılar. Kapı derhtl 
açıldı. Keşişler içeriye girerek açan a· 
damı aelimladılar. 

lgnas dö Loyola ! 
- Sizden pek memnunum! dedi. 
- Peder! Siz çok yüksek kalplisi• 

niz 1 
- Hayır ... Hayır .. Kitaplar mese

lesinde çok muvaffak oldunuz. Din 
sizin sayenizde bliyük bir muvaffak•· 
yet kazandı .. 

- Allaha tükür olsun! 
- Evet biraderler.. Allaha şükür 

olsun. Delenin matbaasında o mel'un 
kitapları buldqiunuz için size de ıü· 
ktir olsun 

Keşişler hayretle bakıştılar. 
Loyola sözUne devam etti: 

- Bu kitaplan bulduktan sonra po· 
Us mfidilrüne haber nrmekte tered
düt etmediniz! itte biraderlerim, bun 


