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Emlak Hankasının sermayesi lrad sahip
lerine kredi açmak i~in kullanılmıyacak 

Ankara, 14 - C, H. Partisinin 
bugünkü toplantısında Parti ni . 
zamnamesi konuşuldu ve kabul 
edildi. 

Vilayet Parti başkanlarmm 

Parti işlerini valilerle görüşerek 

hallebnele1i salahiyetlerinin mü -
zakeresinde, Süreyya (Balıkesir} 
bu salahiyetin kaza Parti başkan-

~! 
Milli takımın eski oyuncularından 

Fenerbahçeli müdafi 

Cafer 
Hitleri astılar! · 

Fakat h kik" H' l • d .... 1 Yakında gazetemızde spor ya. 
rı a ı ıf erı egı, o- l __ ,__.._ 
"" bi #!- _ı• • N k b. zı arı yazacaıAnr. 'ta r o.unsuunı, evyor ta ır . 

4::• niimayifleri esncuında, IJO· Apo 11 on 
lct tcı tezahürat anasında asmı§· 
11;;,sonr.~ ~o~~klarda maalıip takımı geldi 
clıt eri surukluyerek dolC!§mt§lar-

• (Yazısı 2 nclde) 

lanna da teşmilini istedi. Bahti · 
yar (Mersin) 82 inci maddede sa
lahiyet bulunduğunu söyliyerek 

b~::~::ü::ı::a ~~~;~i. Sonra o R MA N iN 
Recep Peker söz alarak dedi ki: . 

- Biz nizamnamemizde hüku- KIZI 
metle partinin temasını ilk safa 
kokuyoruz. Geçen fili vaziyette 
bu teması yapmayı usullettirdik, 

Y AR l N BAŞLIYOR 
YAZAN: RlZA ŞEKiB 

faydasını gördük. Bu maddenin "Ormanın Kızı,, roqıan.ı, genç ve 
başına konan fikri kovalayıcı te- yaşlı bütün okuyucularımızı büyük 
masları b~tün teşkila~ın en a~t bir al Aka . ile . sürilkliyeceklir. 
kademelerıne kadar getınnek, vı-
li.yetlerdeki temasların kazalar • 
da da ayni tabii akıtla teminir.i 
istedik. 

idare amirlerile Parti reisleri . 
nin her meseleyi birbirine sora • 
rak yaptıklarında işlerin tabii 
yoluna gireceğinden emin oluyo 
ruz. Biz burada hükômetie Par
tinin temaslarım bir ruh, bir es
pri olarak koymuş bulunuyoruz.,, 

(Devamı 10 uncuda) 

Afrika vahşilerinin hayatlarını büyücülük ve kehanet· 
.lerini, kabilelerin ar alarmda kavgalarını ve eski z-ı.. 
man esir ticaretinin merkezi saydan DAR - FERTlT 
le esir pazarlarını bu eserde okuyacaksınız .. 

Bunlar romanın dekorJarıdır. Fakat bu 
romanda asıl göreceğiniz kahraman 

''ORMANIN KIZI,, dır 
YAR 1 N BAŞLIYOR 
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Apollon bugün. saat l~U AK5AMKI HABERLER ;l#JI 
12 de geldı Yunanistanda StalinLdvalşerefine 

• ld rei6rfJye ve sansör • • • 
Takım kaptanı: "Ne netıce ala- kalktı hır zıyafet verdı 
cağımızı bilmem, sizlere güzel intihabat müca
bir oyun göstereceğiz,, diyor. delesi başlıyor Operada 

Apollon tcikrmının bugün ge1en sporculaTı kendilerinin kar§ılıyarilar 
m::ısrnda 

A.tina ikincisi Apollon -takım .. f zel oynar. Buraya en iyi bir kad
bugün saat (12) de Riçel Karol ro ile geldik. Geçen haftalarda 
vapurile §ehrimize gelmiıtir. ~apatiniokoa takmıile yapttğmnz 

Yunan kabil1C$İnin bir karariyle 
örfi idare, ıansör kaldınldığı için

1 

Venizeliıt gazeteler çıkmaia baı • 
lamıttır. Partilrein hazırlana.bil • 
mesi için intihabat :bir hafta geri 
atılmı§ılır. 

Müstakiller partisi reisi general 
Metaksas yarından baılayarak E

l limem Ton Ellimon Jıimli günde • 
lik ıiyasal bir gaze~ çııkaraoaktır. 

İntihabat arifesi olan §U günler 
1 

içinde Y unanistan~aki mühtelif 
partiler, intihabata iştirak etme -
mek meselesini gözden geçirmek· 
tedirler. 

Venizelist partisinden ayrılmıt 
alan Papa Anred grubu, diğer 
muhtelif partilerin kararı ne olur • 
aa olsun intihabata girecektir. 

Yunan cüm"bU1Te1i, 'başbakan • 
la yaptığı son mülakatta hüldime • 
tin takib ettiği siyasayı beğendi • 
ğini söylemiştir. 

~~~~·~~~~ 

arseyyez ve Bolşevik 
marşı çaldı 

Rıhtımda kendileri Galatasa - maçı 5 - O, Olimpiyakosla yap 
ray ve Beıikta§ klübüne memup hğımız maçı da 4 - 3 kazandık. 
sporcular tarafından karşılanmış· Atina fam.piyonu Etnikosla da 

Hiç kimse bize 
karışamaz! 

Laval, Leh maliye nazı nnı.n zevceıile berabeT 

lardır. 1 -1 berabere kaldık. 
Bir çok kimseler takımın öğle

aen fönra geleceğini zannettiği i-
Burada ne netice alacağmıız1 

karfI tarafın oyununu bilmediği • 
miz içın fün(JiBen tahmin ede -
mem. Fakat her halde sizlere gü • 
zel bir oyun göstenneğe çalııaca· 

Moskovaya gitmiş olan Fransız ger, Alfand, Molotof, Litvinof ve 
dl§ bakanı laval şerefine,, Sovyet Potenikin hazır bu1umnUJlardır. 
dış ış· len· halk komıse' n· Litvı· nof Stalin, Laval ıııerefine bir öğle 

(Ba§tara/ı 1 ncide) ' ~ 

çin, Apollonu ka11ılamaya .geç 
Top tacirlerine hücum edili . parlak bir ziyafet vermiş, ve bu ziyafeti vermi§'tir. Stalinin, ilk de· 

.ziyafet sırasında her ikisi aktettik- fa olarak ecnebi bir nazıra öf le 
• • • eti yeni misak üzerine de kar§ılık- ziyafeti venni:t olmasına iıaret e· 

Y.unanlr misafirler, 16 kitiden dilmektedir. 
kalını lardır. 

yor ..• 

Şarki A.frikannı dağ ve n.diJo- 1ı nutuklar söylemiştir. 
milrekkep bir kafile halinde gel · ğız ... ,, Laval, Litvinofla birlikte gece 
miılerdir. rini ukerle dolduran Sinyor MoslrovaJ 15 - Fransız dı• i" • ·d rek ·ı· · 

Şlld ma.rf arı gayri Muısolini timdi -de kendini bir f. - % ~ operaya gı e temaı ı..seyretmıı, 
(14) oyuncu (2) idareci var V t.alyan çallannauma: ~1 müde.. leri Bakanı Laval, Stalin tarafın - halk tarafından tiCl4etle alkıflan-

dır. Oyuncular kaleciden itibaren muayyen blr za- dan ka i is. Vll""'"· ;ı,.; ·-- mtctJl'_ ~..ıttra #~·--·--- . -
Eaıt. icin nğı-agcı.n J.Ja'hı:-ı: ..... " .. .. :- at kadar kalmı«tır. Mülakatta Le- "entemuyonal,, i çalmı1tır. 

~~~~~= mana bı~kıfdı ~n~hl~d~ d~d~------%----~~---~---~~--
Froninidis - Gaspariı, Hriıti • 1 t b l Ş'ld 1 d a ·11 ..:1 k d k 1 k san u 1 maç alil uy U• mı euere çatma ta ır. Ma.A naSIZ bı·r argaşa 1 

:/is - Gigas, Kluimati.a, Vuvu- ğumuza nazaran .fufbo1 hey' eti ta• Hele ltalyan matbuatı hemen _ 
dakis - Dimitriu. Hacıaaoaı, Ro· f d t.-! _.:ı-_..._ - _;,'""'., 

~ ra ın an evve.m. a.n.:t-U g-:r Vıı&u: her gün ilk sayrfalarmda, top, tüc k k •• • • 
::.opiu, Deleyaniı, Pananoı. kadar aüren bir içtima neticesinde carlarma söylemediklerini bıra'k • Ço cu açı rm a yu ZU D• 

ihtiyatlar ela: Pmyotiı - Hacr· a • b" .. ana t b' g yrı muayyen ır z"'m e ır mıyorlar Ye ffabe§İStana mul\im 
vaı:iliı - Stratoı. d'l • t" B ~ cı d b h d e ı mış ır. una se1.1ep oe §U ur: mik'tarJarda cephane aatma'la:a 0 • d • • A • 

u son ay ar ıç.ın e şı -~· lan Almanyaya da fena ha1de ça-Kafile reisi Malahos, umumı B l ·. d 'Id "'"r en yenı Jr a JSe 
kaptan Honcopulustur. larında oynayacak olan Beıik· byorlar. 

Bu takımda enterna.ayonal o • tq--ıF enerhahçe kliipleri bir gok Şimdi Habefistanda ba1lamış Dün akşam saat 18 buçukta 
yuncular şunlardır: ecnebi temaslar hazırlamışlar ve olan ıağnakb yağmurlar, askeri 

Kaleci Franinidis, yan ha:f Gi ~ hemen her hafta m-·an} bır' vazı· Şiş.hane yoku§Unda bir hadise ol· 
-:ro- • hareketleri eylül belki de birinci 

g .... , merkez haf Kasimatis, Arık yete gı·-1• lerdır· muftur. Bir senedenberi kocasıyle 
._ ~ •O&AA • teşrine kadar tehir edecektir. 

Hacisavas. Bu hususta merkezi f,lDlumİ • le ayn yaşayan Meziyet dün akıam 
Yunanlı sporculann misafir kal den izin rummIJ bulunduğundan, Başka meml.e etlerin ikfı;;_çuk yaşındaki kızı Nurah 

dıklan Beyoğlunda Hidivyol o maçian OY.Datmak için arada biç Habeş işine karışması gezdirirken kocası Şerafettin kar· 
telinde kendisile görüıtüğümii'ı bir boı vakit bulamamak vaziyeti Roma, 14 (A.A.) - Giornale deşi Celal ile birlikte önünü kes-
umumi kaptan Honcopulus biu. karıısmda, futbOl hey'eti de maç· d'ltalia gazetesi, Londra ve Paris· 
§Unları söyledi: lan belli olmıyan bir zaman için in ltalyan - Ha be§ anlaımazlığı 
"Takımımız seri teknik ve gü· geri atmıfbr. hakkında hlçbir tazyikte bulun· 

Ne nezaket! Bir adam Bafa ~:ğ;z yazmaktadır. Bu gazete 

go·· ıu·· h• "ilk doit hükumetin, böyle bir 
Ev sahipleri ne Sa ip tazyikte bulunmak fikrinde olma-

Masafı·re dayak çıktı dık1annı zannediyoruz. Böyle bir 
1 isteği ltalyanm, lngiliz meltafili 

atmış Ankarada:n bildirildiğine gö. tarafından düfilnülen uzlaşma 
re Hi;......vin Avni isminde bir a· m-1'-- tlan irindc tehti•t altında Bebekte oturan sabıkalı Arap -J ~a ~:r--- ' 

Kadri dün ıgece Galataaa Şeftali dam, Sökede!ki Bafa gölüne sahip bulunan menfaatlerini korumak 
sokağmd; dükkan tutan sabıkalı çılanıştır. Bunun için de birse- gibi meıru bir hakkı ile uzla.ıtır· 
Arap Mulriddini gönneğe gelmiı· ned göatcrmittir. ma.k kabil olamaz. 
tir. Hci kafadar bir müddet konut- Bafa gölü biüıassa bol balığı, Musolini ne diyor? 
tuktan $0nra benüz anlaşılamıyan Ye nefis balık yummtalariyle meş- İtalyan Bq.bakani MusOtini de 
bir sebepten kavgaya tutu~uşlar- hur bir göldür~ ayaıı mecli.inde bir aöy1ev tôyle -
d.ır. Arap Mu'hiddin kansı Nadide HABER _ Senedi kendisine yerek, Fr.anta ve lngittet"enin Ha
ile bir olarak kap Ka<lriyi fena kimin verdiği ve bu eski sahibin beş 11lC6eleiı için İtalya nezdinde 
halde dövmüııler ve iki yerinden b teşebbüate bulunacağı havad.fsine 

~ u gölü zincirleme usuliyle kim -
a.ğır surette yaralamıılardir. Ya· den aldrğr, ilk sahibin kim 'Olacağı, temasla ıunları soylemiŞtir. 
ralı afu: söyliyemiyecek bir halde cidaen merak uyandlıracak bir "Hiç bir teşebbüs yapılınamrt • 
Beyoğlu baştanesine kaldir:ılmq, drr tır7 yçtlmry.acahır .da .. Çünkü 1-

macera ! !.. tal ı 'k F ü karı koca yakalanmışhr. yanın ngı ere ve ransa e 
Bundan baıka dün gece Kadı· --.. ---··---- münaseba.tr böyle bir iıe meydan 

köyünde otunm Seyfi, Alaettin, """"1141""111 """""""1ınutnl1UJll!fl"""'1ımtflllll'lllını veremez.. Bizim ne d~ündüğümü-
Lütfi, kardeıi :~~t .a~ın .. da1 OiQer havadisler ~ani~ içia diplomatik teıeb
kavga çıkmı§, bınbırlerını dov-, 10 uncu sayıfada buslereluzumyoktw-. 
dükleri gibi hunlardan Lutfi ba· ı Başbakan, sonr.a, ltalyanm_, Ha-
cağından hafif surette yaralan• -·· ,,,,,_ ""'tıHlllıtWMırlllMf"; , t"'llal beı meseleleriyle meşgulken, bir 
ml'§tır. Kavgacılar yakalamnıfbr. l Alman hücumuna karşı boş bulun• 

mif, çocuğu sevmek istemiıtir. 
Meziyet çocuğu vermeyince Şera· 

fettin üzerine atılmış, bu yüzden 
arafarında çekişme olmuş, çocuk 
yere dütmüştür. Celal kadını tu· 

maması hakkında ecnebi gazete - J 
}erde y:azılan yazılara müatehzi • 
yane temas etmiı ve teşekkür ede
rek demiıtir ki: 

"Yabancı mem1eketlerde, Avnı· 
panm bu karışık zamanında kuv
vetimizi Avrupada bulundurma • 
mızdan bahsediyorlar. Biz, Avru· 
pada kuvvetli olmak istiyoruz. Af· 
rikaya lazım olduğu kadar asker 

göndereceğiz .. Kimsenin bize sor• 
gu sormağa selahiyeti yoktur~" 
Avrupada her daldka beklenmi • 
yen hadiseler o'la.bilir: Bunun için 
üç ırnıf askeri silah altmda tutu • 
yoruz. 1912 sınıfı da ihtiyat olarak 
bulunduruluyor. 800 • 900 l>in a&

ker, emniyetimizi temine kAf.idir. 
Bu kuvvete dayanarak Avrupa 
devletleriyle elbkliğiyle çahpna • 
ğa hazırız. ,, 

Habeşistana yeniden 
kuvvet gidigor 

Roma, 14 (A.A.) -16 Mayıa· 

tunca Şer af ettin çocuğu alımı, ya• 
kında duran otomobile a~laımıtır. 
Arkasından Celal de Otomobile 
gİrmİ§ ve otomobil ıüratle mak· 

•atmaia başlamı§br. Meziyetin 
feryadına kahvede oturan lh&Jk ve 

çocuklar koımuşlar, otomobili ön• 
liyerelc camlarım lurmı!Jatdır. 

Vak'a yerine biraz sonra .zahlta 

me:c.ıurlan yetitnıiJ, Şerafettin ile 
Celali ve otomobil cam.mı kıran· 

ları sorguya çekmiılerdir. 

ta §arki Afrikaya yeniden kuvvet 
ve harp levazımı gönderiiece1dir· 

Kolombo vapuru Gavinyana fır " 
kasmdan 1.000 kiti götürecektir. 

Ayni günde, teon&J1do da Vdı· 

çi vapuru, 1260 topçu neferi ile 

bir miktar top, Dalmazia vapatd 

da 570 sübay, er ve itçiyi bamileı1 

hareket edeceklerdir. 

17 Mayısta da Pollc!l%a vapO· 
ru 200 nefer ve harp le•azrmı i19 

kalkacakbr. 

Fransız hava 
nazırının ltalya
da dolaşmaıarı 

Torino, ıs - F.ramız hava bfl· 
~ .I"\•• • ... 1-../. ~· -m ;:.;er.mm Ui.1;'..:&öı.:n •, 

buraya gelm?ftİT. General T~riıtl'· 
hava kumandanına Lejyon [)O; 

nör niıanı takmııtır. 
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~q&üşüm: 
~ ~ ~ --- ----... 

Sovyet artistlerinin Tımarhaneye 
hasret dün geceki konseri 

Bir hatırlatış: Dün gece, Sovyet sefarethane • 
ıinde, Moskova devlet tiyatrosu 
artistleri, fe'.}ırimizin resmi ve ta -
nrnmq eimalarma bir hususi kon • 
ıer ve supe verdiler. Böylelikle, 
İstanbul münevverleri, zevkine 
doyulınaz, emsalsiz bir gece geçir
lnİ! oldu .• 

Beyoğlundaki sefaret bina.amın 
büyük aa.lonuna sıra sıra dizilen 
iskemleler, aaat yirmi birden itiba
ren, dolmağa başladı. Yirmi ikiye 
doğru, evvela piyanist solist Obo
rin, •onra, srra ile bariton Nartsof, 
Metso Soprano Mabokova, viyo
lonist Oystrah, tcnör Jadam, ba.so 
Pirogof, Soprano Baraava ç;ktı .. 
Tavanlar yrlalrrcasına alkışlana -
rak, her biri en aıağı üç paTÇa çal
dı, yahut söyledi. 

Piyanist Makarof bütün mu -
gannilere ayni zamanda viyolonis
le akompanye ediyordu. 

Umumi intibaı şöyle huliıa ede
bi[irim: Rusyanm bereketli topra
ğmda, Sovyet inkılabının hızında 
Yetiıen gürbüz, kuvvetli, dinç in
ıa.nlar ve bunların sahiplerine, 
rnilJetJerine, inkılaplarına benzi • 
Yen ve yakııan sesleri .. 

Belki Barsava'yı istisna eder -
aek, diğerlerinde oya ve tenteneye 
benziyen hususiyetler, incelikler 
k,ılağa çarpmıyor. (Bizde güzel 
ıeai, ekseriya oya ve tenteneye 

benzetirler de onun için bu teşbihi 
Yapıyorum.) Sovyet artistlerinin 
sa.rı'ati, bilakis, mükemmel biçil -
tn~, rnükemmel kumaşlara benzi • 
~<>:'. Güzelliklerinde, nazeninlik 
egıf, 11ağlamhk1 sıh1ıatlilik var. 

. 
.Konserden sonra, hemen her bi

riyle ayrı ayrı konuş.tum. Memle • 
ketı' · · · J • d pek .. 1 . • mızın, uzer erın e guze 
ıntiba bıraktığından bahsediyor -
~r. Türkiyeyi, hayallerinde can -
kandırdıklarından bile daha mü • 

d
ernrnel bulm"'tur.Atatürkün ira· 
e . tl .. sın en, kuvvetinden, ismet ln-

onünün cidden yüksek münevver 
ve çok tatlı bir §ahsiyet olduğun. 
dan ı'kt.ıd --"...!• • k d' . . • ar mevKlının en ısını 
tev "d . azu en ayırmadığından bahse-
dıyorlar. 

Hepsi de, köylülerimizin bir 

ıtarkı hazinesi olduğunu, bu folk -
Ord • 'f ğ' an ıstı ade ebnek lazım geldi· 

d ıni israrla söylüyorlar. Alaturka 
. ~nilen musiki haklonda bir ıey 
~~!e~emedim .. Ekserisi, dinleme -
(l lğını bildirdi. Yalnız, araların -
d~ tan~mıt bestekar Şostakoviç 

111 erni§, kendisine: 

- Nasrl zenci musikisinden bir izband modası çıktıysa, alaturka 
"enen fark muıiki11inin melodileri 
l·e rukhu da garp tekniği içine soku· 
--ı-a. . ku 
trıu.a·k~ynı vvette bambatka bir 
lot-dı 1 canlanamaz mı?. • diye 

uın •. 
Bunun m" kü' ld .. ledi F , um n o ugunu söy -

'dil·· aka.t, Rus yada bir dahi ad
llar e~ ve Anıerikada bile opera 
~İ.ıtıç~ aı-ı oynanan Şostakoviç, bi -
~~id ıte'kirlar arasında Cemal 
ı, lak ~e Hasan F eridi samimiyet-

i)· .. dır ediyor. 

~~.er ~rtistler, bu takdirin bü
ı<s}l~~ nıa.nasr olduğunu bana 
' ıler c:_ __ tak . ,. ı·· 
tt~ı· · ~ ovıç ın uzumsuz 
ol~d •~anlar yapan insanlardan 

•gını bildir.diler. 
llıt· ,,. • • 

~'tlı .:-1 Ş~lyapin dolayısiyle, 
ı.~. '- lcleyınce, hepimizin haya -

ıta ın ) ses can anır.. Onun 

(Vl·rtO) 
(Devamı 4 üncüde~ 

Akıl hastalıkları hastanesin • 
den, son zamanlarda bir kısım 
hastaların "iyi oldu,, kaydile çı . 
karıldıklan f&Yİ olmu~tu. 

Sonra bu, resmen tekzip edil . 
di. 

''Tranıvay şirketinin karını deQil, 
halkın ihtiyacını düşününüz!,, 

Baqındırlık bakanlıeiı beledi1Jemize "~~~~~. c~~~~- ::::'.' ki._;a~:; 
~ ' , . ben, dun busbutun ba§ka bır or · 

bu lJOida bir tezkere gönderdi ;:t.rasııad•m ... Yeni bir örn•· 

Yirmi ile otuz arasında bir de
likanlı idi. Baımda lacivert b1r 
kasket, gözlerinde kelebek göz • 
lük, ceketinin göğüs cebinde be · 
nekli bir mendil vardı. 

lstanbulun en yakın köy ve 1 na ba§ vurarak Belediye ve tram -ı gerektir.Halk için tramvayla be~ 
ayni .z.aman<la aayfiyelerinden bi- , vay şirketinden top yekfuı ıi - ber otobüs değil, elden gelse bir 
ri olan Ramililerin ıenelerdenberi kayette bulunmuşlardır. Bayındır· kaç vasıtanın birden işletilmesi 
belediye ile aralarında hallede - lık Bakanlığı bu şikayetten sonra, faydalıdır. Kaldı ki evvelce şi
meclikleri bir otobüs dertleri var • Rami1ilerin müracaatının ne gibi mendiferi olan bir çok yerlere 
dır. Ramililer tenelerce uğra~ • sebeblerle yerine getirilemediğini tramvay hattı yapılmasına müsaa
tıktan sonra bu 9000 nüfuslu köye belediyeden' aormll!tur. Belediye, de edilmiştir. Rami otobüslerinin 
otobüs iıletmeğe muvaffak olmuı- Bakanlığın sualine Ramililere ver- Sultanhamaına kadar temdidini 
lardır. diği cevabı vererek tramvay imti - ve güzergahı tetkik etmek üzere 

Amma otO'büıler Ramiden niha- yazının ve pek yakın bir tarihte şirketler nafia baş komiserliğine 
yet Fatihe kadar gitmektedir. Ra- yapılmış olan Edirnekapı hattının emir verilmiştirr.,, 
mililer kaç defa belediyeden bu ae buna mani teşkil ettiğini bildir • Bu tezkere belediyeye geleli 
ferlerin Sultanhamamına kadar miştir. epeyce bir zaman olmU§tur. Fa· 
uzatdma.amı iıtemiıler, fakat be· Belediyenin .bu oevabı üzerine kat hala Rami otoüsleri Fatihten 
tediye Edimekapı Tramvay hattı Bayındırlık Bakanlığı belediyeye ileri geçememektedir. Ramililer 
varken .buna müsaade edilemiye - ıu şekilde pyanı dikkat bir cevab bunun için dün gene belediyeye 
ceğini bildinnittir. vermiştir: müracaat ederek Bakanlığın tez -

Bunun üzerine Ramililer Batba· "Tramvay Şirketinin karından keresinin nazarı dikkate ahnmaıı-
kanlık ve Baymdırlrk Bakanlığı - ziyade halkın ihtiyacı "düşünülmesi nı istemiılerdir. 

Oto:Sobil fi!•Lii'Tl) m~~':;;:~ğü 
kanıyonlar Motosiklet tutuştu Ukonoml bakanlığına 

Sirkecide Kristal lokantuı sa • bağlandığı doğru 
Aybaşında yeniden hibi Agop dün akşam lokanta ö-
muayene edilecek nünde motui~fotird temizlerken değil.. . 
Belediye kamyon, otobü , husu-

•• ve ~aaiı O\UIUVlluıııı:::rıc Dftnv.u.. -

Jetleri yeniden bir muayeneye t&bi 
tutma.ğa karar vemıiıtir. Bu oto
mobil ve otobüslerin fenni §ekilde 
motor, karoseri ve sefer kudretleri 
tetkik edilecek on<lan ıonra mu -
vafık görülenlere yeniden iıletme 
ruhsatnamesi verilecektir. 

motör tutıqınuş, yetişen itfaiye ta- Bazı gazeteler İstanbul lnnanı 
:n1frncıan _.aiKl_iir.ii1-::r1ir.. umum müdürlüiünün Ökonomi 
Çekiçle vurdu 8eıkanlığrna ba.ğlandığmı veya bU 

Kasımpaıada Bahriye caddesin· itin takarrür etmit olduğunu yaz
de kahveci Hüseyinle Mehmed maktadırlar. Halbuki bizim ala • 
kavga etmişler, Mehmed Hüseyi • kadarlarla yaptığımız temastan 
nin batına çekiç ile vurup yarala-
mıftrr. 

Ameleye su sıkmış 
Kandillide İstanbul kumandan· 

lığı k8Jlısmdaki apartımanda otu· 
ran Emaye fabrikası sahiplerinden 

öğrendiğimize göre liman umum 
müdürlüğü §İmdilik Maliye Ba· 

kanlığına bağlıdrr. Limanın Oko -

nomi Bakanlığına raptı İ§i ıimdi • 

lik bir tetkik mahsulü olmaktan 

ileri geçmiş değildri. Hatta yapı-

Ceket yakasının düğmesinden 
bir zincir, bu göğüs cebine giri 
yor. Ve gene ayni cepten iki ka· 
lem, yetil ve siyah uçlarını göste
riyordu. 

Kısa pantalonunun, birer fite 
boynu gibi gösterdiği ayak bilek· 
!erinin altında beyaz, altı yalın 

iskarpinler ve ellerinden yalnız 

birisinde gümüıü güderi bir eldi· 
ven vardı. 

Sigaranın birini söndürüp bi • 
rini yakıyor, ve yaktıktan ıonnı 

kibriti, havada tekrar mevhu112 
bir kutuya sürter gibi sert sert İ· 

ki Ü~ defa salladıktan ıonra ye
re bırakarak, üzerinde üç deh 
dönüyordu. 

Sapık olduğuna, ilk ağızda in• 
san hükmedemezdi ... Herkesin, &· 

ıağı yukarı bir siniri var. Herke. 
giyinitinde, belli batlı bir zıpırlm 

gösteriyor. Fakat bu, kendisini 
tanıyanlardan olduğu anlatılaıı 

birine rutladıfr vakit dalgınca 
elini sallıyarak: 

- Güle güle yavrum, 
Bakırköyde bulu,uruz !.. 

dedi •• 

Timarhaneye luuret çeken biı 

adam! 
Hikmet MUnlr 

Adliye sarayının 
enkazı bir türlü 

Otobüs ve otomobillerin muaye
nesi bir haziranda baılıyacakbr . 
Fenni muayeneler muhtelif mın -
takalarda belediye fen heyeti ta -
rafından yapılacak ve iki ay ıüre
cektir. 

Nureddin belediyenin emriüzerine 
fabrikanın bacasını yübelttirmek· 
teyken bitiıik evde oturan. Hu1U.i 

lan tetkikat limanın a.aıl teklinin kaldırılamıyor 

Bu mmtakalar 11rasiyle Beyoğ· 
lu, Bqiktq, Sarıyer, Taksim ıtad
yom önü, Beyazıd, Keresteciler ve 
Üsküdardır. 

Son zamanlarda bilhas.aa bir kr-
11m otobüslerin ç.ok hurdalaştığı -
nı ve sefer yapamıyacak bir hale 

geldiğini nazarı dikkate alan be -
lediye bu ıekilde umumi bir mua -
yeneye lüzum görınü§tür. 

-o---

amelenin üzerine lastikli boru ile 
w arkını§, ameleyi kaçımıııtır. 

Nureddinin ~ikayeti üzerine Hu
lusi yakalanmıştır . 

Otomobil çarptı 
Şoför Cemilin idareıindeki 2301 

numaralı otomobil Harbiyede Ka· 
mil isminde birisine çarparak ya
ralamıştır. 

Yıldırım düştü 
Yeniden posta Dün gece saat iki buçukta Top. 

memuru alınacak kapıda Fatma Sultan mahallesin. 
de Nezirin evinin duvarına yıldı • 

ne olma11 ve hangi bakanlığa rap- Yanan Adliye bina.sının enkazı-
tı li.zım geldiği gibi f&DlİI bir fe • nı, müteahhit kaldırmadığı için 
kildedir. mukavelesi feahedilmitti. Bele· 

Bu tetkikat neticesinde limanın diye bu i§i yakında bafka bir mü • 
Okonomi Bakanlığına raptedil • teahhide ihale edecek, topraklar 
mesi de varid görülmektedir. Li - kaldırıldıktan ıonra buraaı bir 
mana verilecek yeni tekilde liman meydan halinde bırakılacaktır. 

itlerinin idareıi için bir idare --o-
meclisi te§kili ve bugün muhtelif Yo1 paralarını 
devlet daireleri elinde bulunan loplıyacak memurlar 
salahiyet ve vasıtaların liman u- Yol paralarını toplamak üzeı·c 

müsabaka ile seçilen 35 memur 
mum müdürlüğüne raptı da mu • 
karrer gibidir. çalrımaya baılamıılardrr. Bu me • 

murlar mahalle mümessiHeri ta -

Seyyah geHyor lstanbul posta ve telgraf me • rım isaıbet ctmiı, insanca zayiat ol· 
murları arasında epeyce münhal mamıttır. 
olduğundan poıtaya yeniden me • Cuma günü general Fon Ştoyben 

rafın<lan tahakkuk ettirilen yol 

paralannı evleri dolaş.arak topla • 
yacaklardır. Resmi dairelerde, im· 

mur alınacaktır. Bu memurlar imtihanla seçilecektir. imtihan 25 vapuriyle §ehrimize bet yüzden 
Orta mektep mezunlarından ve Mayısa yapılacakır. fazal Alman seyyahı gelecektir. 

-'\ 

1 ŞEHR.IN DERDLERİ 1 

tiyazlı ve anonim tirketlerde çalı • 

fan memur ve müstahdemlerin yol 

paralan gene daireleri vasıtasiyle 
alınacaktır. 

-o-

Çiçek muharebesine 
hazırlık var! Çapa ve Şehreminine Alemde? 

Çiçek meraklılan bu gün Ziraa\ 
mrılıa/lelerden bir çoğunda lfığınılar meydandadır. Fa· Müdürlüğünde bir toplantı yapa • 
kat kanalizasyon işi tnnıamiylc hallcdilinciye kadar 

. {'.apadn, tram\'BY caddesi üstünde berber Şerif 
dıyor ki: 

- Çap_a, ve Şe~rcmini, senelerdenberi imar yüzü gör
memiş bır semttır. lstanbulun hiç bir semtind" kaldı· 
rımların. ~izi~. s.enıtıe olduğu kadar berbat olnıadliiına 
bahBe gırışcbılınm. Bundan başka Şehremininin bir 
çok sokaklarında ışık kafi değildir. Buralarının drafı 
yangın yerleri olduğundan ne de olsa ki11l8i! kendisini 
emniyette görmüyor. Kapıların arkasına bir siirü demir 
kol, sürgü falan takmadan rahat edemiyoruz. 

bütün Jstanbul pibi bu dertleri çekeceğiz. rak 21 Haziranda Büyükadada a-

Dertlerimizden biri de lôğımlardır. lJ!aalcscf civar 

En son olarak da tozdan şikayet edeceğim. Bilhassa çılacak çiçek sergisi hazırbklan 
Ucl taralı 11angın ı;ıni olan Çapa caddesi11de yazın toz- f ı ..ı 
elan göz açmanın imkllnı yoktur. Ne kadar sulanaa bir etra matL gÜi'"Üjeeç':dci'tllı·. Auakr. 
saat sonra gene e11kl taa, eski hamam oluyor. Güzelle§tİnne cemiy~ti de ayni 

IJ.u tuzların. önün_e geçmRk için muhakkak surrtte b.u gün yapılacak çiçek muharebesi 
11olun ımar cdUmeu lazımdır. Fakat her nedense bır • . 
çok l{trlerff~ apartımanlar falan yükselirken buraya l ıçın bol çiçek tedarik etmek üeze-
hiç kımse ıtibar etmi11_or. Neden acaba?. re çalJf1Da:kta.dır. 
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Dost memle etlerin matbuatı 

bulunuyor neşriyatta 

Boğazlan ne zaman tahkim e

deceğiz? 

Almanyanın silahlanmasm . 
dan sonra, Avusturya ve Maca 
ristan ve Balkanlarda Bulgari& . 
tanın silahlanması ihtimalleri, 
Bükreıteki Balkan antantı ~onse
yinde gözden geçirilmit olduğu -
anlB!ılıyor. 

Dün, verdiğimiz bir tel yazısm
da Romanya, Yunanistan ve Yu
goslavyanın boğazları tekrar as . 
kert hale koymak hakkındaki is
teğimizi mildaf aa edecekleri liil . 
diriliyordu. Yunanistandaki ve 
Bulgaristandııki gazetelerde, bu 
mesele üzerinde mühim yazılar 
çıkmaktadır. 

Yunanistanda çıkan Proiya i
simli gazete, "Balkan antantı, mu
ahedelerin tayin ettiği bugünkü 
arazi statükosunu muhafaza et -
mekle mükelleftir. Bu yüzden mu
ahedelerde hiç bir surette tadilat 
y pılamaz. Çok mantıki bir kt
:pala Türkiye, boğazların ve şar
ki Trakyanın tahkim edilip edil
memesi meselesini, Bulgaristanın 
Nöyi muahedesindeki askeri hü . 
kümlere riayet edip ebnemesin<? 
bağlı bulunduruyor ... ,, demekte . 
dir. 
Diğer taraftan, Yunani lan dıt 

l:>akanı Maksimos ~al~ antan .. 
tı konseyine §U tebliği göndermif 
l>ulunuyor: 

''Eğer büyük devletler, Balkan 
statükosu i~in bir 'tehlike tqkil ~
deeek olan Bulg r ilahl nm -
sına müsaade ederlerse Yunania 
tan, Türkiyenin boğazlan tah 
kim etmek hususundaki hakkını 
tasdik ve terviç edecektir.,, 

Bulgar gazetelerine gelince; 
Sofyada çıkan Novi Dni'nin yaz -
dığına göre, Bulgarlar muhtelif 

vesilelerle dıt siyasalarındaki 

prensibin tek bir yoldan ibaret 
olduğunu söylemişlerdir. Novi 
Dni diyor ki: 

"Bu yol da, iyi komşuluk tesis 
etmek, içerde ve dı§arda ne pa 
hasına olursa olsun sulhu koru · 
m k yoludur. Hükumette şahıs 
lann deği§mesi bu gidiş üzerin . 
de hiç bir tesir yapamaz. 

itlerin liakikati hesaba katılır 
sa, Bulgaristanın komşularında .. 
birini tehdit edeceğini zannet
mek pek tuhaf olur ... ,, 

Şimdi tekrar Yunan gazetesi o 

diyor ki: 
lan Proiya dönelim: 

"Vakıa evvelki Bulgar hUki'ı 

meti, Nöyi muahedesinin askerl:
ğe ait kısmında hiç bir değişme 

istemediğini , komşu devletlere 
bildirmiştir. Fakat bu meselenin 
ba§kaları tarafından ortaya atıl . 
ması ihtimali de vardır ... Aws 
turyanın, bilhassa Macaristanın 

silahlanması, Romanya ve Yu -
goslavyanın aza olduğu küçük 
itilafı alakadar eder. Fakat Bul 
garistanın muhtemel bir silahlan· 
ması, doğrudan doğruya Balkan 
anlaşmasmt alakndar eden bir 
meseledir.,, 
Dıt i leri bakanımız T evffk 

Rüttü Aras, Bükrqten, Avustur · 
yanın merkezi olan Viyanaya gi
derken istasyonda Baıbakan Bay 
Tataresko, Titülesko, Maksimos, 
S vcl, Radulesko, lç bakanı Baj' 
lnkuletz, ür iy ı Tan
rıöver, Sovyet Rusya elçisi, Ro
manya ökonomi heyeti başkanı 
Bay Tabakoviçi, Romanyanm 
Ankara elçisi Bay Filotti, dıı 
bakanlığı ve Türkiye elçiliği yük
sek memurları ve bir çok kimse · 
)er tarafından uğurlanmıttır. 

HABER - Akşam Postası 

ovyet ar istlerinin - • un gece - ons er 
<Baştaralı 3 ünclide) 

için, dün gece, en fazla alkışlanan 
baso Pirogof oldu. 

Kendisi, §ahsan da, pek sevimli, 
pek kon~kan bir zattır. Ayni za
manda, güçlü lc:uvvetli, etli canlı, 
level)d bir erkek tipidir. Uzun uza
dıya konuştuk. 

- Bazı münekkitler, bana Şal· 
yapin'i taklid ettiğimi söylediler. 
- dedi. - Ben, hiç bu fikirde deği -
lim .. Ne yazık ki, çok hürmet etti
ğim bu büyük üstadı dinlemedim 
bile ... Sesini yalnız plaklarda i§it
tim. Esasen onun oynayıp üzerine 
damgasını bastığı piyesleri, mese
la Faustu oynamağı sevmem .. Ben, 
Sovyet muharrir ve bestekarlan -
nın yazdıkları opera parçalann • 
dan on tanesinde tipler canlandır
dım. Mesela, "Güneşin oğlu,, o
perasındaki tip, benim mahsulüm
dür. Garb Avrupasmda yeni ope
ralar yazılmadığı halde, bizde, 
her sene, yeni yeni opera eserleri 
yazılır. 

Bu sırada Piregof, sigara içiyor
du. Tütünün sesi için içkiden bile 
muzır olduğunu söyledi. 

- Tabii şaraplar içmek sesi 
bozmaz .• Hatta votıka ve rakı bile 
tütün kadar bozmaz! • dedi. - Bu 
sene, sigarayı terketmek niyetin • 
deyim .... 

Sonra, hususi hayatından hah • 
settik: Köylü çocuğu imiı .. Annesi 
ve hemşiresi bala köyde imitler 
ve köylü gibi yaşarlarmıı. Fakat 
beş erkek kardeşmİ§ler. Hepsi de 
baso sesleriyle meşhurmuş. Ağa • 
beyleri Prigori Piragof, bütün 
dünyada §Öhret kazarunı§, f a:kat 
ölmüf··· • 

- Beni de o yetiştirdi •.• • dedi. 
• 'Jı eni ce n ar 

hakkında fikir sordum: 
- inkılabın ilk zamanında ba· 

zı naehiller ortaya çıkmı§lardı .. 
Fakat şimdi, hakiki san'at araıu -
yor.. Sovyetlerc:Ie, ameleler bile 
hakiki san'ati arıyor ..• 

Kayadan yaratılmışa benziyen 
bu koskocaman adam, iri elleriyle 

Is b h G t 1 ı { Piyangodan hedl ye göğsünü gösteriyordu. Orada, ince 
a a aze e er kazananlar b" · ek · · d ır şeye 11aret etm ıstıyor u. 

ne d İ Y O r 1 ar? , Çocuk Esirgeme Kurumu Gc - Çok heyecanla konuşuyordu. Ken-
---:- bf nel Merkezinden: disi, yalnız büyük bir sesin sahih! 
ltalya -Habeş har 25 Şubat 935 tarihinde çekilen olarak değil, ayni zamaru:la büyük 

Eylfilde eşyaPiyangomuzda eşya kazanan aktör olarak bilinir. Esasen, kon· 
KURUN - Asım Us'un başmaka· bilet satiipleri ~yalaTını almak aerlerde de biraz aahne tertibi §ar· 

lesi "bir Jtalyarı-Habcf harbine dOğ. için 31/Mayıs/935 gününe kadar kı söylüyor. Bunu kendi de söyli • 
ru,, aerlcvlı~ını ta§ıyor. Yazıya gör<· Genel Met.kezimize müracaat et • rek gülüyor .. 
ltalya yağmur mevsiminin sonunda ~ ... .._ 

melidirler. Piyanzomuz bidaye- ... ... ..... yani Eylülde lıarp edebilmek için ha· 
nrlıklannı ikmale çalışmaktadır. Bu tinde neşrcttiffimiz planlarda ikra- Son &Öz olarak şunu ilave ede-
harbln sebebi de lıudut anlCl§amanıaz- miyeleri almak için iki ay müddet yim: 
lıklarından ~ok iktisadi sebeplerdir. gösterildiğinden bu tarihten sonra Ata.türkün söylediği gibi, Sov • 
Ve bu iA.'i millet arasındaki ihtilM an- ki müracaatların nazan dikkate yetler, bizim kara gün dostlarımız· 
etikd di .. silaJıla lıallcdilcbilecek derece- almmıyacağı ilan olunur. dır. Bütün inkılaplarımızda, ileri 
e r. 

CIJMBURIYET _ BugÜn başma- K J --o- f hareketlerimizde bize za:hir ol • 
kale yerinde iki mektup vardtr. Mek- JZl ayın m S&mereS dular .. Arkad~a yar<lım ettiler .. 
tııplardan biri Yunus Nadinin, Anka· Kızılay Aksaray şubesinden: Bu son sefer de, musiki inkılabt-
ra Ziraat Enstitüsü profesörlerinden Şubemizin 16 /5/ 1935 perşem - mız dolayısiyle, bize en iyi artist-
'Salamon Colvi'yc göndermiş olduğu, De günü Şehzadebaşmda Ferah ti- }erini yolladılar. 
'dlü.eri de prof e8 örden aldığı cevaptır. yatrosunda tertip ettiği müsamere Bu cemilelerin teakübü, ne ma • 
Yu~ Nadi Ankara ovasında Bu 'bu- .. .. 
lunduğunu tahmin etnıi~ profesör de 23/ 5/ 1935 perşembe gunune hıra- nidardır: 
bu tahmini Umi bir surcltc tckid et- loldığım azalaı"llllıza. saygılarımız- Karagünleri nasıl beraber geçir· 
mekte, De artezin '1.-uyulan açılması i- la bildiririz. dikse, temenni ederiz ki, istikba • 
çin sondajlar yapılmasını tavsiye et- yeni inkri_l_a_p_la_r_ı -an_l_a-tı-y-or-.-V-e_şi_m_d-iy-e lin günlerinde de, hep birlikte 
•ncktedir. kadar yalnız halk partisinin prensip- mes'ud ıarkılar söyleyelim .. 

TAN - Yoktur. lcri olan "Cümhuriyctçilik, devletçi· 
lik, Uıiklik, lıalkcılık, ulusculuk, in- (V~hNO) 
kiuıpcııık,, 11rensıpıerinin bundan son- Ş rketi Ha'l7r yeye 
ra resmen lıüJ..iımetin de prensipleri J 

ara!ına gireceğini ilave ediyor. arabalar bile rekabet 
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1 Kalbi annesinin mezarına, 
2- Cesedi kahramanlar mezarlığına 
3- Beyni tıp fakültesine .. 

Varşova, 14-Mareşal Pilsuds
ki vasiyetnamesinde kalbinin Vil
na' da anasının mezarına cesedinin 
Vavel'dc Polonyanın istiklali uğ
runda can vermiş olan Koşçiusko 

ve şair Adam Mikieviçin gömülü 
bulundukları mezarlığa gömülme
sini, beyninin de Varşovada Tıb 

Fakültesine teslim edilmesini is· 
tem iştir. 

Mareşalın ağır surette hasta ol
duğu hükUmet etkanı trafmdan 
çok evvelden bilinmekteydi. 

Varşova, 14 (A.A.) - Mare -
şal Pilsudskinin cesedi Perşembe 
akşamı Katedrale kaldırılacak ve 
orada 36 saat halka gösterilecek· 
tir. 

Bütün Varşova halkı cesedin 
önünden geçerek son saygılarını 
göstereceklerdir. 

Dinsel ayine Varşova Piska -
posu başkanlık edecektir. Ayin 
günü henüz belli değildir. Ne za
man yapılacağı Perşembe akşa -
mı betli olacaktır. 

Öliiyü Cracovie'e götürecek o
lan tren, birçok istasyonlarda du
racaktır. 

LonJra, 14 (A.A.) - Deyli 
telgraf gazetesi yazıyor; 

Mareşal Pilsudskinin ölümü, 
bir değişiklik yapabilir. Mareşal 
PiJsudski, Fransanın A1manyayı 
~~uor~,· .. ;a"ne lm ı bul 
eaenJere uymamı§trr. areşal-yal· 
nız Bay Barthou'nun prk uzlaş

ması planını kabul etmiş idi.,, 
Var§Ova, 14 (A.A.) - Zan -

nolunduğuna göre, Mareşal Pil -
ıudskinin ölüsü, Kielçe'den, 150 
kilometre uzakta bulunan Kra • 
koviye eski yaranı tarafından o • 
muzda ve üç günde götürülecek • 
tir. 

Bu yol, Ağustos 1914 te, Pil -
sudaki kuvvetlerinin KHeçeyi 
Ruslardan zaptetmek üzere yap -
tıklan meşhur yürüyüş yolunun 
makusudur. 

Varşova : 14 - (A.A.) - Dün 
yas alameti olarak Üniversite 
dersleri tatil edilmi§ ve borsa ka• 
palı kalmıştır. 

Kültür Bakanı gençliğe hitaben 
bir beyanname neşretmiş ve mek· 
tepli gençlerin kollarına yas ala· 
meti olarak siyah kordela takma· 
larını bildirmiştir. 

Her taraftan tarziye telgrafları 
gelmektedir. 

Paris ve Berlinde resmi daire• 
ler bayraklarını malem olarak ya• 

rıya kadar çekmişlerdir. Berlinde 
B. Hitler adına devlet bakanı B· 
Meissner Le istan büyük elçisini 
ziyaretle taziye et.mi tir. Stok · 
holmda ve Budapeştede dışarı if 
leri be.kavların n b'r•at kendileri 
Lehistnn clçil "ni ziyaret etmif • 
ferdir. 

Bakanlar he} eti, Mareşalın ce· 
naze merasiminin devlet hesabın' 
yapılmasına ve cenaze gününe ks• 
dar tiyatro ve saire gibi her türl~ 
müsamerelerin geri bırakılmasııı' 
karar vermiştir. Askerler ve de\'' 
let memurları için altı hafta yşt 
kabul olunmuştur. Bu müddet zat' 
fında askerler ve memurlar koJls• 
rına matem kordelası takacaklar 
dır. 

Mareşalın tabutu üstü hiç bV 
çelenk konmıyacaktır. 

Marc al Pils <J&kinm ölüııı::. 
aoıayı ıyıe yarın saat 1 ı de ::>et 
E pri kilisesinde bir ruhani ayind 
Lehistan sefiri ve konsolosu il 
tehrimizdeki kolonisi ve ecne~ 
diplomatik mahafil hazır buluJn' 
cakbr. _ 

Yeni neşriyat 

Hukuk gazeter · 
Cevad Hakkı Özbey tarafındll 

Tü~kç.e ve Fransızca neşredilıne~ 
te olan Hukuk gazetesinin dokıl 
zuncu nüshası di:.ha tekamül ettı1; 
ökonomi ve noterlik kısımları d 
ilave edilmiş olduğu halde çıknı' 
tır. Üzeri billurla kapatılmış gü -

mtiş bir sanduka içerisinde yatan O • V d 
Mareşalin cenazesi bu;:ün Sen Jan Holivudun 15 Mayıso nüs~ 

kilisesinde halka teşhir edilecek- güzel re imler ve zengin yazıl' 
tir. ile inti§ar e • i§tİr. J 

......... ----~~--------~-~-------------"' • -• • • 

E u 
lstanbula getiri mekte olan 

Güreş mu ter aç! da çek·lecektit 
Bundan sonra yapılacak Türk - Macar Milli ve Türk - Mac,t 

muhtelit serbest güreş maçlarına düliuliye bileti satılmıyncak ~e 
yalnız piyangbda ikramiye krızanamıyanlar bu mühim müsabs~' 
lara gireceklerdir. 

ZAJJI AN - Zaman imzalı yazı im
liharılardan şikayet etmekte ve bun· 
lardan bUlıassa Vniversitc lmtilıan
lannı ele alarak t.cnkid etmektedir. 
Yazıya göre on sencdenberi mektep
lerimizde belki on türlü tedris iisulü 
tecrübi? edilmiş, ve talebe yarı başı 
boı bırakılarak yetiştirilmiştir. Bu 
şekilde yeti§en talebe §imdi Üniversi
tede feı:kaUidc sıkı bir disipline tabi 
~lugor. Bunun aksiltameli 'bittabi 

SONP0$TA - Bir yıldız imzalı d EmB~m~:::!:ı~mJIE!~i!C3~~~iJ~ı=;~a~:?Jfmmm~~· 
ve halkcılık scrlel'lıalı yazı Sovyet e yor 

takl» için lı olmciktadır. 

A.KŞ.A~l - N. S. imzalı yan Cüm
hurlyet halk partisinin son konure
inden bahsederek yapılmakta olan 

san'atkarlarınm verdikleri konserleri Üsküdarda bulunan yirmi beş 
parasız yapmak istedikleıini, bu l•on- tek atlı araba Emirgina geçiril - yeni açılan 
scrlcrin ayrıca radyo ile bütün mem- miştir. Bu arabalar Emirganla Lisan Kursları 
lekele dağıttıklarını söyliycrek bunu Rumelihisarı arasında yolcuları Türkçe, fransızca, ingilizce, İtalyanca, almanca v. s. 
konscrmıtuvann paralı kon.ı:ıerleriyle gayet ucuz ücretle taşıyacaklardır. Kayıd muamelesi başlamıştır. Tecrübe der~i meccanidir· 
mukayese ediyor. N cticede bizim 
halkÇılığın yalnız nazariyesini, hal- Bunun sebebi, Şirketihayriyenin Ankara: İstanbul: 
buki onların lıcm nazariyesini, hem Bebekten Emirgana gideceklerden Konya caddesi 373, istiklal caddesi, 37;; 
~~~iM~~tbUd~~rlnidyWyo~ t~Utt~~maMdı~ '.~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1
: 

L~.~!!~~-~~!.~!~!.-..... ~~ .... .... 
Evet, evleneceklerdi.. Hatta, J 

'b.uıun içiıı yemin bile ediyordu 
işte ... H~, tonra, genç kızın şef • 

Bak, orada, Samiye nasıl rahat e· 
decek, nasıl mes'ut olacak ... 

HABER - Akşo;m Poıııtag 5 

ün ka.te o kadar ihtiyacı Tardı ki, ibu 
aşk, bütün kadmlann bekledikte • 
ri ve istecltkleri nimetlerden biri 
değil miydi? 

Her imkan buluşta, yani haf· 
tada bir iki kere, de1ikanh, Reşa
diyeden ayrılarak, oraya gidecel:, 
ıevgili Samiyesine kavuşacak. .. 

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 5 

önünde 
Bir taThofhıktan•yılmak, haki

kati görmek çok feci olacaktı, .ıüp-
~iz ...... 

- Na11l olur? Aradaki mesafe 
uzun değil mi? 

- Yok efendim. .. Gayet kolay .. 
Trenle ancak iki ıaat ıürüyor ..• 

KurtAli Viyana surları 
bacağını kaybetmişti 

it 

• • • • • • • 
Bir alqam, Rauf, metresinin ya

llı na geldi .. Bu gelit ıayet tabiiy -
~i. Zira, ziyaretler, her gece iti • 
Yad haline girmiıti .. 

Kızın sustuğunu, somurttuğunu, Küçük bir çocukken Ayvalık sa· 
teıekkür bile etmediğini görerek, hillerinde ıabahtan akşama kadar 
Rauf: gezindiği, denizde yıkandığı, yüz

- Nen var? Niçin memnun de- Clüğünü, enginden geçen gemilere 
ğilsin? -diye sordu. hasretle baktığını düJiinüdü.. Bu 

de Fakat, bu gece itiyadın dışında 
hir feY oldu: 

- Doğrusu b~ka şeyler umu- dÜfÜDceler biribir.ini kovalayınca 
yorum. Bunu ciddiyetle ıöyliye eski hayat gözlerinin önünde can

yim. Vaziyetimiz gayet nazıktir... lanır gibi oldu: B· 
ini Samiye pek feci bir itirafta bu· Evlenmezsek beni müthi§ tehlike- Kura Ali Viyana surları önünde 

• Jandu: 
- Çocuğumuz olacak! - dedi •. 
Evet, genç kız, anne olacaktı .... 

• Gebeydi ..• 

ler bekliyor. bacağını kaybettiğine çok üzül • 
- Benim yerimde olsan ne ya- müştü. Genç ya.şmda götürüm 

parsın? gibi ya~amak onun için cehennem· 
- Senin yerinde olem, annem de yaşamak kadar zordu.. Fakat 

Bu haber üzerine, delikanlı, yü
ce· !'eğinden vurulmuı gibi, olduğu 
ınl 

Yet'ide, dona kaldı. Derhal, bir kü-

ve babamla anla1ırım. minimini oğlu ona bu ya~ayıfa da-
- Nasıl bunu yapanm? ... Bu yanmak için gerek olan gücü Teri

takdirde ismin adamalaRı leke· yordu. 
a· 

r}il fitr savurdu .• Hem de ne ağır bir 
\tiif .. 

ın' ur ••• 

lenir. Bana inan, ben onları aenin Kura Ali, bütün arzula1'ma Tağ-
tanıdığmdan daha iyi tanırım. men oğlunun da dal kılıç veya a· 

ar 

' 

Soma: 

- Bir bu eksikti.. - dedi. • Olur 
~ ~fil valla:hi •.. Ben de senin bu 
~dar acemi :bir §ey olacağım hiç 
~annetmemi!tim ••• 

Cenç kız, mahcubane, artık me
--~ annesile lbabuma anlatıl· 
~ zamanı geldiğini söyledi. 

ıt~Kı'*at. erkek, daha ilk cümle • 
-•a 11.ruarc::ıı, uuu ....... ,,.."" .. •• 

Vaziyet, kendisi için, asla bu 
kac1ar müsait o1mamı§tı. Bak be-

le ... Gündüzleri av peşinde dolaş
ı:tıa.k dururken, ıimdi bu kızın ge
beliği ile mi uğratacaktı? •.• 

Fakat, delikanlı, birdenbire 
tev!edi. dedi ki: 

-Şimdilik buna imkan yok, gü
:telinı ..• Elden bir ıey gelmez ... 
A.radan bir kaç gün geçsin, hele 
bakalım ... O zaman daha iyi ~lur .. 
liiç üzülme, bana güven .• Doğru
ıu, ben ele ıenin gibi, hürriyete ve 
~ka ka.vupnak için can atıyorum. 
. Yava§ yava§ gene mülayimle· 

fl)'or, mü§fikleşiyordu. .Sözlerin 
tlluıikisiyle genç kızı teselli edi· 
)ordu. 

- Gitmek için ne behane bul- kıncı olmasına bir für}:j kıyamı -
malı? yordu. Onun da bir giin böyle tek 

- Ondan daha kolay hiç bir • bacakla ıürünmeıi korkuaiyle tit· 
fey yok. Buraya 5Cnin için gelen riyor, yiğitliğin duygulan babalık 
mektuplarla me§gul otan yok, de- duygularına Y.eniliyordu. 
ğil mi? Bunun için ona kendi babumm 

- Yok. adım verdi: Hüsmen .. 
-Öyleyse yann, öğle yemeğin· 

de, denin ki, annen sözde fena 
....... -.;...1au~._~,"""---s"J ~... r-"'----
_çağırıyormu§ ... Bu, öyle makul bir 
sebeptir ki, hiç kimse itiraz ede· 
miyecektir. Araba hazırlanır, tre· 
ne gidersin. Biletini ona göre alır· 
sın. lstanbula gidecek yerde daha 
evvel trenden inersin ... Ötesini ba
na bırak .. 

Bu planı uzun zaman düşüne· 

rek dimağında hallettiği belliydi. 
Biran, Samiye, isyan etmeği dü

fiindü. Kendisine teklif edilen bu 
kaçı§ onda, her 'eyden evvel, hay· 
'Iİyetten eser bırakmıyordu. Bu er• 
keğin oyuncağı mı olmuttu? 

f'.akat bu tarz hissiyatı çok geç· 
meden &ilindi. 

(Devamı var) 

Onun da, babası Hüsemn ağa 
gibi toprağa bağlı, toprakla güre-
rc-u llh A .... .J-1- :rll'~htl vl..ucıil.. ;,a.-

Jamasmı istiyordu. 

Fakat kaç baba, çocuğunun ken
di istediği işi tuttuğunu gönnüt • 
tür. 

Hüsmen de o sırada bütün 'Ana
dolu kıyılarının dillerinden dola • 
~an yiğitlik deStanlannı dinlemiş , 
Barbarosların, Aydm, Salih ve 

Turgud reislerin aktllıara durgun
luk veren akınlarını iJitmiJti. O
nun da yüreğinde bu deniz ejder -

lerine benzemek arzwu günden 
güne öne geçilme:ı bir hıra haHni 
almıftr. 

Bir ilk bahar sabahı evinden 
çıkmış, Ayvalığa gelen Hasan 
GüHe adındaki kaptanın gemisi -
ne kürekçi yazılmıttı. Türk akın-

Kız: cıları o zamanlarda kürekçilerinin 
• - Ukin ile'lebed beklememe hepsini esirl~den aeçmezler, hiç 
~yoktur. -dedi .• Evvelemirde H A B E R olmazsa üçte bir kadarmı öz Türk· 
ll~Uc vaziyetimi dikkate almak f\ kşa m Posta.sa lerden toplar, bunlaraımaa.§ ve • 
~eti var. rirlerdi. 

LL L'--
1 DAR E E Vl Çünkü sava:şlann en kızıtbiı 11-

~· 01LXXID var ... Bunun için bir ISTANBUL ANKARA CADDESi l da k k l . I 
- - --·- ıra ar esir üre çi erın zincir e -

..... 
almak lbmı... icap eden T·•-• .A--•· tST"'NBUL , .... _.. k d ,_, T k k ı 

._._ -~· n. _,,._.__ rini ır rKıarı, ür a ıncı arına 
~ yapacağnn. Telelon Yaıa: 288'72 idare: ıu10 

~....... • ................................................ : saldırdıkları, onların soydaşlariyle 
1- ~lilc:anlmın azimkir görünen ABONE ŞARTLRRI i döğüfen Türkleri iki ateş arasında 
l'~ genç kızı biraz teselli etti. ı a • o •YI* : bıraktıkları çok görülmüştü. 
"'iine •ofıik ını serpildi. TUrklye: 120 MO 1180 ı~ KJ'f.~ 

F IEcnebt: 150 "3 Mo 1810 :: Hüsmen kürekte çok kalmadı .. 
t~at, belde bekle ... Nihayeti ILAn TARIFESı j Bir gün Hasan Reis leventlerinden 

ordu... Ticaret oanıannm ııatın u,oo i eksilenlerin yerlerini kürekçilerle 
\ 8- ınüddet zarfında, Rauf, bir Res:nl lllnlar ıo kanqtar. j doldurmak iıtiyordu. 
~..,.natine gitmek mecburiy~ s;i;i"b•t::; .. N·;;;·.;·;;-Miiaü;:~·· Hüsmen gönüllü oldu. 
s...;_~· Bir akpm, avdetinde, HASAN RASiM US Zalen dinç, çevik, zorlu ve gözü 

in yanma geldi. &aıldıfl yer: (VAK.iT> Mat1-ı açık bir delikanlı idi. 
"'-. lflc mabçubiyet tereddütlerin- Levent yazıldı .. 

IOnra: Trablmgarb muhasarasında 
~ ......_lfer §ey yoluna girdi ... -dedi.- birdenbire Turgud Reisin gö2ünün 
~~~kkaten biJe olsa, i§leri dü- bebeği otdu. Bu macera onun ha • 

•ın. K U PO N yatının en parlak yaprağı idi: 
fi) Ye !a'kaiıl§&l'ak, küçük bir say- 1551 senesi ilkbaharı idi. Der-

~ tuttuğunu anlattı: 12 7 ya kaptanı Sinan Paşa yüz yirmi 
t'\i~ V-.ıtahi cennet gibi yer .•• Gö- . kadırga ve kalita ile Akdenize çık-
~ he.yılacaksın! -diyordu. 15·5·935 mıfb .. Onun maksadı Cezayirle 

ı...;: d~ cidc1i.ak1ı baş.ında ve .ça- ._ ____________ lllil lttanhul arasındaki gidit ge!işi bo· 

pusu kuran Trablus kalesini al - J Kolunaan yaralı olan bir ~~vent 
makt;. ~ şu cevabı verdi: 

1 

Kanuni Süleyman Turgud Reise - Ne duruyorsun? Git Turgu • 
bir mektup yazmış: dun yanına da, bu sözünü ona aa 

- Sinan Paşa kulunla birlik o - söyle ... Bi:ıim Reis bir forsanın bi
lasm .. Bütün levent kaptanlariyle le dediği doğu olursa hemen ya • 
birlikte donanmama katılasın ve par ... 
Trahlusgarb denilen düşman kale- Onu kolundan tutarak ileriye 
sini zapt için yardım edesin. Sen ittiler: 
oralarını iyi bilirsin ve bu iti ko - - Ya git söyle, yahut bir daha 
laylaştırırsın. Trabhugarb kale - bize ibu sözü anma! .. 
ıini ele geçirdikte oraya vali ola - Hüsmen onlara hak vermiıti .. 
cağın kararlaştı. Sinan Pata kulu- Elinde yalm kılıçla, iistü batı toz, 
na bunun için buyuruldu verildi. toprak ve kan içinde, T urgua re-

Demiıti.... isin yanma gitti: 
Turgua reisi asıl co~an da hu - Sözüm var •.• 

adaktt .. Çünkü Trablusgarb, he· - Söyle .... 
nüz Alman imparatoru ve ispanya - Böyle bacıyabnaz gibi ~diiJe 
kralı Şarlkenin elinde bulunan bi- kalka dövüJme'kten bir ıey çık· 
ricik kale idi. Eğer burası da ele maz. Bu ifİ bitirmeli! .• 
geçirilirse bütün Şimali Afrikada - Biz de bunu isteri2 .•• 
ve Akdenizin cenubunda Türk - Buraya geleli iki üç ay ol-
bayrağından baıka bayrak kalını- du .. Boş yere ikan dökülüyor. Hal· 
yacaktı •. Zaten bu kale büyüklüğü, baki y:ahuz yüz dal kılsç bunun ö • 
zenginliği ve Avrupa kıyılarına nüne geçebilir. 
yapılacak akınlara çok yararlı ol· -Nuri?. 
maıiyle meşhurdu. Turgud Reisin gözlerinde bw 

Bunun için de otuz kadırga ile par} yış görUIClü .. Sinan Pata: 
:>ü-u r ... ,.,. doncıLuııno.•ına kablmıı- - Ba.akm fU deliyi, söyletme • 
tı. Bütün leventler T"'ablusa Tur· yin! ... 
gud reisin vali olacağını duyunca 
on misli hevesle İ§e girifmiflerdi .• 

Traıblus altı bin askerle kuşatıl· 
mqtı. 

Kale kumandanı Gaspar dö 
Vilye tesilm olmad..: ve ölünciye 
kadar ka.rtı koyacağını bildirdi • 

Türk askeri büyük 'bir cesaretle 
ileri atrldı. 

Her gün suı·lar, am~rz biı· top 
ate§i altında bultmduruluyor, ton· 
ra askerlerimiz, yıkik!atıdan, de -
lik!erden içeri girmek için saldı -
rıyordu. Fakat kale duvarJarmm 
etrafmda bir de hend~ v.srdı ve 
bunu aşmak için kun..mn k3prü -
ler, düpnanm toplarmm ate§i al -
bndaydı .. 

Yalçın duvarlara tırmanmak 
imkansız görünüyor, kale kapıla • 
rına, zayif görünen yerlere yapılan 
hücumlar da ıemcr-esiz kalıyordu. 

A:ıaplar ve yeniçeriler bu i1te 
nizaman uygun dövüşüyorlardı. 

Fakat ölesiye bir akın lazımdı. 
TurguCl Reis 'Ve levent kaptan • 

ları lağımlar açtırıyorlar, top ate • 
ıi stklaştırarak düşmana göz açtır· 
mıyorlardı. Fakat geceleri dü~ınan 
büyük bir gayretle çal1JtyOr. Açı -
lan delikleri tamir ediyordu. 

Bununla beraber kaledekilerin 
çok geçmeden teslim olacakları 
füphesizdi. Fakat Şarlkenden im. 
dad gelmemesi ve bu kadar az as· 
kerle yaprlan muhasaranın kaldı -
rılma~ı da akla geliyordu. 

T urgud Reisin Sinan Paşa ile 
kar§ı karı1ya bunları (fü~ündük • 
leri bir gündü .. Deli Hüsmen yeni 
bir savn.§tan dönm~. onlann ön • 
!erinden arkadaşlariyle beraber 
geçiyordu Arkadaşlarına kas de -
fa: 

- Bana bıraksalar bu i~i bir iki 
ıaatte bitirirdim .. 

emi.ati._ Ru (i7_ii talcr. rlulr _ 

Der gibi bakıyordu .••• 

- Yüz gönüllü seçilsin.. Yüz 
tane de merdiven verilsin.. (Dal 
krlııç) -oluak ma'Zgallara saldıra • 
hm ... Ben en önde olacaiım .. Yan· 
11, hatta dörtte Ü.ÇÜ ölse, diğCT"leri 
kale ikapılannı bize açmak için 
yeterler .. Bu ı&uada hiicumun ya -
pıldığı yerin aksi tarafı da bütün 
toplarımızla aralıksız dövülecek ... 

Bu, çılgınca,, bir pJe.ndL Fakat 
her halde, daha aylarca burada 
beklemek, ukeri kırmaktan daha 
iyi idi • 

T urgud Reis Hüsmen in ıırtmı 
okp.dı: 

- Bunu neredcı akıl ettin?. 
- Babam aaı kılıçtı ... 

Ertesi sabah bütün toplar 'k~le • 
nin batı duvarlarını döverken, ~ 
yüz dal kıhç da timalden saldır. 
dılar .. 

Bir anda duvarlara dayatdan 
üç yü~ me"1ivenden üç yüz )'itit 
birer birer maymun hıziyle yuka • 
nya çıkıyorlardı. 

Bu, <' kadar :ansızın yaprlmqtı 
ki ıbatıda açılan gedikl~ toPla • 
nan dütman, bu tarefe. vaktinde 
yetiıemedi .• 

GönüUwerden iki yüzden çoğu 
mazga1iarda ve duvar1am \iStün 
deki gezinti yerlerinde ibittr ·'ev 
gibi g<>ründü1er ve bit kaç c1a1tika 
içinde kale kapılarının en 'büyi..~ü, 
ardına kadar aç.ıMı .. 

l~te o zaman T1JT11Ud Reiı Deli 
Hümıeni lruca lftth.. Gözlerindet 
öptü: . 

- Seni yannnaan ayımııyaca. • 
ğım oğut .. Başka ne dilersin?. 

D'iye sordu ... 
-Benim içi~ ne mutlul .. Fa.kal 

en son dileğim bu değildir .. 
- Ya nedir?. 
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1 Haber'in 
hikayesi Bir aşk mektubu 

izzet Kenan, kahvenin kapıımı rime bir ateş yağmuru gibi dökül
yavaşça iterek içeri girince bir ne- düğü gün yüreğimin hopladığını 
fes aldı. Salon tenhaydı. Patron, hissettim! Hayalinizi daima göz
kahve fincanları ve çiçekli çay leriınde, gözlerimde değil kalbimin 
bardakları arasında derin bir uy· içinde saklıyorum.,, 

akın tarih 
kanlı yap r 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 20 

kuya dalmı§tı. Kahvenin tek gar- Mektup bu şekilde dört sayıf~ 
sonu bir iskemle üstüne yığılmış, tuttu. izzet yazdıktan sonra, bir 
esnemekle meşguldü. kere gözden geçirdi, mükemmeldi, 

Delikanlı, bu sükunetten cesa- değiştirecek hiç bir şey bulamadı. 
ret aldı. Pencerenin yanında bir imzasını kondurdu. 
masaya geçerek bir kahve ısmar- On dakika sonra ilanı a§k mek
ladı ve garsondan kağrt, kalem is- tubu zarif bir zarf içinde olarak 
tedi, bi; cıgara yaktı. Düşünmeğe daktilonun makinesi önünde du-

Hapisanede tanıdığı . antoma 
Mehnıed Beyoğlunda b .. r dükk&nı 
nasıl soyduğunu an atıyo du ... 

başladı. ruyordu. izzet Kenan, Selmanın 
Yirmi sekiz yaşına girmiş olma- bir aralrk dıtarı çıkmasından isti

sına rağmen izzet Kenan hala bir 
f ade ederek mektubu oraya bırak

çocuk kadar mahçuptu. Bu kusru 
mıftı. Şimdi bititik odanın kapı 

çalıştığı dairede de ona bir çok 
aralığından gözetliyor, Selmanm 

fırsatlar kaçırtmıştı. Hele bugün 
mektubu okumasını bekliyordu. 

cesı\retsizliğine müthiş kızıyordu. 

Çünkü aşık olmuştu. 

Bu aşk, hiç farkında olmadan 
ba!ına gelivermişti. Dairesinde bir 
kaç aydanberi genç bir daktilo ça· 
lışıyordu. Bu, güzel bir kızdı, Hele 
mavi gözlerinin içinde pırıltılar 

uyandıran, yanağını çukurlaştıran 

bir gülüşü vardı ki izzet Kenanı çi 
leden çrkarıyordu. Çalıftığı daire
de herkes bu kıza aşrktı , ihtiyar 
muhasebeciden, kanbur mümeyyi 
ze, hatta genç hademeye kadar 
herkes ... 

Fakat Selma ciddi bir kızdı. 

Sırnaşıkları buz gibi dondurmağa, 
onlara hazırladıkları cümleleri u· 
nutturmağa sert bir bakıfı kafi 
geliyordu. 

Selma yüzüne baksa, utancından 
kıpkırmızı kesilen mahçup izzet 
Kenan bu kıza nasıl aşık olmuş

tu? Bunu kendisi de izah edemi
yordu. Fakat muhal&ak olan bir 
şey varsa o da SeJmayı çılgın gibi 
sevmekte oluşuydu. 

Bir hafta bu sevgisini, ona nasıl 
bildireceğini düşündükten sonra 
kararım vermi~ti. Selmaya bir 
mektup yazacak, kendisini çılgın 
gibi sevdiğini, evlenmek istediğini 
söyliyecekti. l§te bu karalarını tat
bik için bir aralık daireden çık

mış, mektup yazmak için bu kah
veye girmi~ti. 

Fakat bir aşk mektubu yazma
nın hiç de kolay bir şey olmadığı
nı şimdi anlıyordu. Başını elleri 
içine almış sıkıyor, böylece sanki 
beyninden kağıdın üst~ne güzel 

cümle fışkırtmak istiyordu. Hey
hat! Ne yapsa boştu, bir türlü ilanı 
aşk mektubunu yazamıyacağını 
anlamıştı. Romanlarda okuduğu 

ilanı aşk mektuplarım hatırlama

ğa çalıştı, ona da muvaffak ola
madı. Ne yapmalıydı? Hemen he
men ağlıyacaktı.ı 

Bir cıgara yaktı, kibrit çöpünü 
tablaya korken, oraya bırakılmış 
buruşuk bir kağıt parçası üzerinde 
gördüğü bir kelime ona, elinden 
cıgarasını düşürttü. Kağıtta "ae
viyorum,, kelimesini okumuştu. 
Hemen buruşuk kağıdı ahp düzel· 
terek okumağa başladı. Neş'esi 

yerine gel.mi!, yüzü gülmüştü. Bu 
kağıt, kahvenin başka bir müşte· 
risi tarafından yazılmış bir aşk 

mektubunun müıweddesi olmalıy
dı. Sahibi, temize çektikten sonra, 
buruşturup tablaya bırakmış ola
caktı. Bu mektup bir şaheser de· 
ğildi. Fakat şimdi bundan alası da 
bulunamazdı. 

izzet Kenan, yere düşürdüğü 
crgara yerine bir başkasını yak
tıktan sonra sevinç içinde bu mek
tubu kopye etmeğe koyuldu: 

"Sizi ilk defa gördüğüm zaman 
güneş doğuyor zannettim ! Gözle
rinizden frşkrran alevin nuru il'z:e-

Genç kız, biraz aonra odaya 
girdi. Makinenin önündeki mek· 
tubu alarak zarfını yırttı, oluıma· 

ğa başladı. Zavallı izzet Kenan 
tirtir titriyordu. Hk cesaretine §İm· 
di pişman olmuştu. Genç kız hid-

detlenecek, gelip kendisini herke· 
sin yanında mahçup edecek bir 
harekette bulunacak olursa diye 
korkuyordu. 

Fakat korktuğu gibi olmadı. 

Bilakis mektubu ho§a hile gitmiş-

ti. Çünkü Selma okuduktan sonra 
kendi kendine uzun uzun gülmüş· 
tü. 

Bu gülüf izzet Kenanı cesaret· 
lendirdi, hemen Selmanın yanma 
girdi ve kendisinden hiç umulmı
yacak bir cesaretle sordu: 

- Sizi sevdiğimi anladınız. 

Hislerimize mukabele ediyor mu· 
sunuz? 

Genç. k12 hi1a ülüyordu. Deli· 

kanlı tekrar etti: 
- Sizi seviyorum. Bana cevap 

veriniz! 
Selma gülerek cevap verdi: 

- Hislerinize nasıl inanayım. 

Bana ayni kelimeler, ayni cümle
lerle hitap eden siz üçüncü adam 
oluyorsunuz! Bu mektubu evvela 

mümeyyiz Akil yazmıştı. Sonra ay 
ni mektubu veznedar Kamil tek
rar etti. Şimdi de siz... Doğrusu 
hayaliniz hiç de geni§ değilmiş .• 

Zavallı delikanlı cevap vermek 
istedi, kekeledi, fakat kızarıp bo
zarmaktan başka bir fey yapama· 
dı. Selma ona mektubunu uzattı: 

- Alın saklayın, dedi, belki la· 
zım olur, bir arkadaşınıza verir
siniz de o da kopye edip yollar! 

F. M. 

giderir. Eczanelerde bulunur. Fi· 

yatı Jstanbulda l:lO kuruştur. 

Adres: Galata Posta kutusu 1255 

Y a.nımdaki bu genci gösterdi: 
-Tanıyor musun bu ada.mı? 
-Hayır tanımıyorum. Kimdir? 

- F antoma Mehmet! 

O seneler lstanbulu kaaıp ka

vuran ve maceralan hakiki (Fan

toma) nınkine çok benzediği ve 

bir türlü yakayı ele vermiyerek o 
zamanın polisini uzun zamanlar 

aciz vaziyette bıraktığı için (Fan· 

toma Mehmed) lakabını almıt o· 

lan bu maceraperesti öteden beri 

merak ederdim. 

Yakalarını gazetelerden takip 
ettiğim bu cüretkar hırsızı, iri ya· 

rı, güçlü kuvetli, ele avuca sığmaz 

fevkalbeşer kudrette bir insan ta

hayyül ederdim. KarJımda bu in· 
ce yapılı solgun benizli, tüysüz de. 

likanlıyı görünce hayrete düıtüm. 
Hatta hayrette o kadar ileri gittim 

ki bir iki adım atarak yanma yak
laştım. O arkadaşlarına yakalan

madan evvel yaptığı aoygun vak· 
asını şöyle anlatıyordu: 

-Çetemden iki arkadaş seçtim. 
Üç kifi gayet şık giyindik. Günler· 

n er· a z e oğ-
lundaki kuyumcuya gittik. içeriye 

girdik. Ben yüzüme makyaj yap• 

mıştım. Bir mısırlı konu~maamı 

taklit ederek pırlanta yüzükler, 

boroşlar, küpeler, pırlanta iğneler 
çıkarttım, bunları tetkik ettim. Ar· 
kad&Jlar arkamda el pençe divan 
vaziyetinde duruyorlardı. Sonra 

pazarlığa giriştik. Uyuıamadık 
dükkandan çıktık. Bu hareketten 

maksadımız dükkanın iç vaziyeti· 

ni kasanın cinsini' açılıp kapanma 
tarzını, kıymetli mücevherlerin 
nereye saklandığını gözden geçir
mekti. Ve on dakikacık sü-

ren bu ziyaretimizde is-
tediğimiz malumatı almış 
bulunuyorduk. Gece olunca 

tertibat ealdık. Çete arkadatları 
yolları tuttular. Biz iki kişi kuyum
cu dükkanının üstündeki tek katlı 

ladık ve ~ehir haricindeki gizli e
vimizde buluştuk. Bu üç saat de· 
vam eden çalışmamız bize elli bin 
liradan fazla kazandırmıştı. Bir 
hafta orada saklandık. (Bir ku-
dan bir gece yarısı Saınatyaya git-

hif bir şoygwı); (Fantoma Meh
medin iki macerası) serlevhasıyle 
gazetelerin yazdıkları yazıları o
kuduk okuduk güldük. Sonra ora· 
dan bir gece yarısı Samatyaya git

tik Orac!a bir başka eve gizlendik. 
B~ suretle her iki üç günde bir yer 
değiştiriyor, poli~i faşırtıyordu:k. 

Fantoma Mehmet bu soygun hi· 
kayesini anlatırken bir aralık dön 
dü, benim kendisini dikkatli dik
katli süzdüğümü görünce sustu. 
Sonra bana teveccüh ederek: 

- Ne o ağa efendi. Bakıyorum 
beni beğenemedin. Yoksa benim 
bu işleri beceremiyeceğimi mi 
zannediyorsun.,, dedi ve sonra 
ilave etti: 

- Buradan çıkarsak sana gös . 
teririm becerip beceremiyeceği ~ 

mi? Sen yalnız devlethanenin 
adresini ver. 

Onun bu cüretkarane sözler j 
kar ı m · i şa ava dö tüm: 

- Aman oğlum aman .•• Yaz • 
geç bu sevdadan .•• Ne aen bizim 

eve gir, ne de ben senin marifeti· 
ni göreyim. 

F antoma Mehmet, benim söz. 
lerime bir kahkaha attı ve arka · 
daılarına beni göstererek: 

- "Galiba kirli çıkın... Bakın 
nasıl işkillendi,, dedi sonra da 
bana seslendi: 

- Babalık korkma! Daha beş 
sene buradayım. 

İfte Fantoma Mehmetle böyle 
tanıştık. 

O zaman adliye müsteşarı ma · ı 
hut Sait Molla idi. Bize düşman
lıkta Ferit (Paşa) ya, nemrut 
Mustafaya taş çıkartan bu haha · 

cet kumkuması bir gün hapisane 
ye geldi. Doğru müdürün odasıns 
girdi. Kapı kapandı. içeride ha . 
raretli konuşmalar başladı. Bi? 

binaya arkadan ip merdiven ata· 
rak tırmandık. Camı keserek içeri· 
ye girdik. Bundan sonra kuyumcu 

dükkanının tavanını da delmek 

ifi geliyordu. Arkamızdaki küçük l 
çantanın içinde bulunan aletler 

zor görünen bu işi kolaylıkla bitir· 
memize yardım etti. Yarım saa\ \ 

bu ziyareti hayıra yormadık. Het 
halde bu adamla beraber hapis · 
haneye bir ıeamet de gelmif idİ· 

Karıı odamızda toplanmı§, ne' 
ticeyi bekliyoruz. Sait Molla mii· 
dürün odasında barbar bağırıyor• 
Ara sıra söyl~dikleri bize kadat 
geliyor, duyuyoruz: 

- Bu adamları neye içeri at 
mıyorsunuz. Burada niçin tutuyot 
sunuz. Bunlar mücrimdir. Misafiı 
değildir. 

Hapishane müdürü da kendiıı 

tutamamıt c;>lacak ki, o da yü~ 
sek sesle cevaplar veriyor: 

- Ben dahiliye nezaretine mer• 
butum. Oradan böyle bir emir ' 
madnn. Siyasi mi\hkumları, ad 
mahkfımlardan tecrit etmek taa 
müldür. Ba,ka bir ıey yapamaıtı 

Bizim hakkımızda geçtiği a§İ 
kar olan bu münakaşa hayli müd 
det devam etti. Sait Molla hiddt 

le çıktı, gitti. Fakat ertesi gii( 
gene geldi. Ve bu ziyaretleri bİ 
hafta devam ettikten sonra bi · 

zim arkadatlar katillerin, hrraıı 
ların kovuşlarına nakledildile' 
Bu suretle habis adam maksadırı 
nail olmuıtu. Sıra bana geld 
ı-.o.pu.ıuoac; a.uuuuru oenı oacI:;uıl 

çağırdı. Sait Molla bir köıed 
kurulmuı oturuyor. Beni görüne' 
müdüre: 

- Bu niye burada kaldı?,, V' 
ye sordu. Müdür cevap verdi: 

- Hastadır. içeri gönderile 
mez, mahzurludur. Ben mesuliyl 
kabul edemem. 

Bu sözler Sait Mollayı asabile' 
tirdi. Elindeki tesbihi fırlattJ 

rak: 
- Ne demek efendim, bu' 

dam da konacaktır. Bu mücrit11 
)erin başındadır. Yakında zatt' 

akibetleri hakkında karar verile 
cektir.,, 

O zamana kadar ayakta dııl"' 
yor, hiç sesimi çıka~ıyordııı" 
Sait Mollnnın bu son sözleri ii1 

rine bende de sabır bardağı ti'~ 
tı. Üzerine atıldım. 

(Devamı var J 

sonra döşemeyi parçalamış, bir a· 

dam geçecek kadar yer açmıştık. ı 
Oradan dükkana sarktık. Kasayı 

ve kilidi eritip ac::..rnamız bir saat w .... -~ ... "1?1;w~~~~~-r(J, 
sürdü. Saate baktım üç ... Kepenık· 
lerin dışında bekçilerin kaldırım· 

lara vurulan sopalarının tok ses· 
lerini duyuyoruz. Elektrik lamba-

larımız ceketlerimizin altında sak· 
h duruyor. Dışarı hiç ışık sızmı-

yor. Yalnız a~ılan kasanın içini 
görüyoruz. Dakika kaçırmadan 

Talih oyunları ve bilhaBBa Ruld Amerikada Neı:york hiiktı;; 
dahilinde yasak edümiftir. Buna rağmen kumarba~lar gene 

buradaki mücevheratı aldık Ayni 
yerden çıktık. Kaldırıma atladığı· 

mız zaman şafak söküyordu. He
pimiz ayrı Y.ollardan Şişliyi boy-

klüplere devam edere!? ihtiraslarım tatmin etmektedir. f 
Polis gizli kumarhanelere kar~ı ıidcletli bir mü-:aclele açt11'J# 

Basılan kum'"trhorıelerin kumar aletleri polis taralın·1an tahrip e,.ılı 
mektcclir. Resmimiz.de gizli bir kumarhanenin rule! masaları hı 
hen görülüyor. 
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• Türkiyede ilk "atlatı~an,," Çakır Eminem,, tllrkü 
gazete ve gazetecı A .k t d ' 

Okmeydamnda. 200 ud, 100 merı an S ep ansı. 
kem~n, 50. tanbur, , 70 ney 7 ürk dansörü Said Edib 

ile verılen konseri • • 
Ticaret hayatında rekabet et -

miyen tek bir müeuese yoktur. 
Fakat gazetelerin rekabeti, bun -
ların hiç birine benzemez, Çünkü 
gazeteler arasındaki rekabet bir 
ticaret kaygusundan ziyade bir 
heyecan, bir zevk ve bir ıinir me· 
ıelesidir. 

Gazetecilerin rekabeti birbir -
l~rini aldabnak ve atlatmakla o 
lur. 

Atlatma, her gazetede sık .sık 
görülebilir. Fakat gazetecinin 
gazeteyi aldatması, çok nadirdir. 
Tür~iyede ilk aldatılan gazete 

günlük (Malumat) gazetesi ol 
muştur. 

Eu gazc!enin 1901 yılı 18 ey· 
lül sayisında "Üsküdarda bir ci 
na yet,, bat hklı bir yazı çıkm11tı. 
Mn!unınt, o vakit en çok satall 
gazetelerden biri idi. İkdam ve 
diğer gazeteler, bununla rekabe~ 
edemiyorlardı. Malumat muhar 
riri o gün, diğer bütün arkadaş · 
larını Üsküdar cinayetini herkes
ten evvel haber vermekle atlat 
ltıl§h. 

Bu havadis §Öyle batlıyordu: 
"Osküdarda, Yeni mahalled~ 

Haçiğin meyhanesinde dün gece. 
l!lat altı raddelerinde bir cinayet 
ika cclilmi§tir. Şöyle ki: Sabıkai 
mü!ı:crrere ashabından ve Rum 
cemaatinden T odori ile refiki Y OT· 

ai, mezkur meyhane kapısını kı 
•l.iı o'l• iM.." ··--·: .:ı. =s--- .:.:1~ glı er 

'\' orgi, hamil olduğu kamayı yat 
tnalrta olan Ha.çiğin sağ omuzu 
ve bacağı üzerine saplar .• ilh .•• ,, 

Malumat gazetesi sahibi Baba 
T ;ı.hir, sabahleyin diğer gazete · 
lcrd~ bu havadisi görmeyince, 
muhbirine hak ettiği mükafatı 
\'ennişti. 1 

Fakat meselenin gülünç tarafl, 
o gün bütün lstanbulda MalUınat 
gazetesinin uydurma havadis ver
diği şayiasının dola§lD.8.Sı ile or
taya çıkmıt tı. 

Bunun üzerine Bab"a Tahir, he 
inen muhbirini çağırarak ne yap· 
bğı:u eormuı. 

Zavallı muhbir, aldığı müki. -
fntm sevinci ile ne yapacağını şa 
fırmıt~ı. ikinci günkü Malumat 
gazetesi hadiseyi ıöyle anlatmıf 
tı: 

Gr.zote muhbirlerinin kurnaz · 
lığı. 

Dünkü nüıliamızda Osküdar 
~itınyo1i serlevhası altında yazdı ... 
innız vı:ık'a, meğer bir muhbirin 
h~ın el~ komşumu:ı (ikdam) ga· 
Zetoainin muhbirlerinden Faruk 
Efendi namında imali hile, icadı 
letaife tab'an meyyal bir muh 
birin mahsulü hayali veya mu· 
hassalai iğfali imiş. 

Muhbiri yave füru§ Faruk efen
di evvelki gün gazetemiz muhbir 
lerinden birini görür. Hulii.sü ni
)~et Perdesi altında gizlediği ka
lan iğfale bir hakikat süsü ver. 
llıek İçin ciddi bir surat talana· 
tak: 

. - Üsküdar cinayetinden habe· 
rın var mı? 

"bö Diye ~orar. Bizim muhbirimiz 
· . Yle bır fey işitmediği cihetle 
bittabi: 

- Ha-...• c J•• •• 
e\rabını verir. Faruk Efendi; 

- Öyle ise git de öğren ... 

Der .•• ,, 
MalUnıat, hadisenin bundaı' 

sonrumm da nuıl geçtiğini an • 
latmaktadır. Malumat muhbiri 
Üsküdar yolunu tutarken, Faruk 
Efendi: 

- la.tersen ıeni oraya kadar 

Malıimat gazeten •ahibi Baba 
Tahir 

yormam.. Fakat bir 
miş. 

- Nuıl bir ~art ... 

şartla .. de-

- Bir :::iyafct verirccn ho.vııdi-
ııi olduğu gibi söylerim .. 

- Ko.bul. •• 

Dundan sonra, Faruk Efendi 
uyd havad" ni ve 

'-'=~.,_·'-'-

lıte Tfü·?c:iyede bunca:ı otuz 
dört yıl önce bir ao.::ct~inin ar • 
kada~mı nltlatmncı ... 

Bu aldatmanın bir b:ı~I::a tüJ". 
lücü de bhdm ı::ıizo.h yc:::tcrmız 

Osman Cemal Kayıgsızm batın· 
dan geçmiştir. 

Osman Cemal, "Payit::ı.!ıt,, ga 
zetesinde gene mh::o.h yn::ıbn ya 
zarken, bir gün muhbh·!cr h:ı:ıta • 
lanmıf, Osman Cemnle ~e muh 
birlik vcrmi~lcr .• O vnhitc kadat 
havadis ya:::rn:llDIŞ bulumın Os 
man Cemal, ha.v::ı.dfoin nereden 
alındığını bilmcdiGi için, di~ct' 
gazetelerdehi Arkada§ l:ırına ko~ . 
muf, o vakit muhbirler, hapi~ha· 
nenin yanındaki l:c.hve~e birike
rek havadislerini yazarlarını§, Os· 
man Cemal de havadisleri bura
da arkada,Iarından ahrmıf. 

Mizah muharriri bir kaç gün 
içinde gazetecilik oyunlarını öğ~ 
renmiş ve bir gün arkadnşların .. 
dan birine §Öyle bir havadb yaz 
dırmış: 

"Bir hafta sonra Ok mcyda, 
nmda 200 ut, 100 keman, 50 tan· 
bur, 80 santor, 70 ney, 350 ho.nen
de tarafından muazzam bir kon-
ser verilecektir!.,, 

Muhbir bu havadisi yazmış, 

fakat yazı müdürü, uydurma ol 
duğunu anhyarak, muhbire: 
"- Sen yarın havadislerle be· 

raber Osman Cemale fU hada visi 
ver,, diye bir kaç. satır yazdır
mıf. Yazı müdürünün verdiği ha
vadis şu imİf: 

"Bu hafta Çekoslovakyadau 
gelecek olan Zımbırdakos Kak 
çovaleski isminde bir büyük müs· 
teşrik, lstanbulda milli ve tarihi 
derin tetkikatta bulunacaktır.,, 

Tabii Osman Cemal, diğer ha
vadislerle beraber bunu da yaz · 
mı§, öbürgün Payitaht gazetesin-

dünqa seqah.atını anlatıyor 
Tepebaımdaki "Garden,, de

nen gece eğlence yerine girdiniz 
mi, saat on bire doğru baılıyan 
varyete numaralarının sonunda 
gayet çevik, usta ve sevimli bir 
Türk delikanlısmm genç bir kızla 
parlak bir ayak dansı yaptıkları· 
nı görüyorsunuz. 

Said Edib isimli bu delikanlı 
firakla çıkıyor ve danslarından bi
rinde tamamen kendi bulu§u olan 
"çakır Eminem,, türküsünü söyle
mektedir. Bu Türkçe sözlü türkü 
ile "Step danı,, denen Ame
rikan teknikli dansı yapıyor. Bina, 
alluıtan inliyor... Tekrar tekrar 
halk önüne çıkarıyorlar .. 

Gene başlıyor: 
Eminem, çakrr Erninern 
Gözleri çukur Eminem. 

Ve bir sürü ustalı~lı ayak dans· 
lan ••• 

• * • 
Bu çok sevilen Türk dansörü 

ile "Haber,, okuyucuları için ko· 
nuımak istedim. Sadi Edib, çok 
iyi İngilizce, Fransızca, Almanca 
görüşüyor. Avrupanm batlıca 
merkezlerinin hemen hepsini do
lapnıftn'. Amerika ya gitmİJ, bü
yük tiyatrolarda çalıpnış, danı 

hocalığı yapmıı, danı icaet etmif, 
para kaza m ve i in en mühim 
tarafı, bu pek çevık bir çalımla 

yürüyen hayatı içinde içkiye ken
dini vermekten sa'kmarak daima 
dinç ve bir alaobat kadar diri 
kalmağı gözden uzak tutmamııtır. 

l'I • .. 

Evine gittiğim zaman banyo
sunu henüz yapmış, gündelik ek
zenizini tamamlamış ve benimle 
konuttuktan sonra göreceği itlerin 
hesabını yapmakla meşguldü: 

"On beti çeyrek geçe (Gar
den) de ilanımuı hazırlığıyle uğ
rapcağıım. On altı buçukta karı· 
mı sinemaya götüreceğim, on do
kuza doğru yemek, sonra artık 
gecenin üçüne kadar barda çalışa· 
rak tekrar yatağa dönmek zama
nı gelir,, diyordu 

• * • 
Dansör Said Edib mekteplerde 

epey okuduktan sonra, bir meslek 
seçmek iıiyle karşılaıınca "Garan
ti Trast Kompani,, isim1i bir Ame· 
rikan bankasına girdiğini söylü
yor. Fakat girmesinden üç ay son
ra banka kapanını~. ondan sonra 
bir bankaya daha gimıiş, dört ay 
sonra da o kapanmış ... Said Edib, 
kendine has şakacı tavrıy)e "ban
kacılıkta devam etseydim, piya· 
sada, değil banka, çeyrek bozacak 
sarraf dükkanı kalmıyacaktı .. ,, 
demektedir. 
-Anlat, dedim. Sonra ne oldu? 
- Çok yaşayan değil, çok ge· 

zen bilir dediler ... Gezdim .. Tak
sim bahçesi, Gardenbar, Makıinı .. 
Eaey dolaştım. Bir Viyanalı kadı· 
na rastladım. Ben iddiayı seve· 
rim; Viyanalı kadın, bir gün ko-

de Kakçovaleski uydurması çık -
mı§tır. 

lıte Osman Cemal, ogün bu 
gündür muhbirliğe tövbe etmi~ 
bulunmaktadır l 

N. A. 

Konuşub yazan: Hikmet Münir 
nuıurken bana "sen her şey olur
sun, fakat artist olamazsın,, de
mişti. "Olurum,, cevabını verdim. 
Ve on bet gün sürmeden gayet iyi 
bir konturatla Romanyaya gittik .. 

- Fakat on bet gün içinde bu 
iti nasıl baıardm? 

- Azizim, Bay: gazeteci! Türk 
çocuğunun elinden bir şey kurtul-

"Sait Edibin Amerikalı iken Türk 
olan ve §imcli kenclisile beraber 

~alt§an karııı,, 

Dünyayı dolCJ§ml§ Türk dansörü 
Sait Edip 

maz. Yeter ki istesin ve dayansın .. 
Bizim memlekette on yaşına gel
miş en aşağı dört lisan bilen Türk 

çocuğu vardır. Dünya itlerinin 
yiizde sekseni kafasındadır. Baş· 

ka memlekete gibnek niyetiyle bir 
yere çıksa, ne aç kalır ne de işsiz 

kalır ... Hem, metaını satmasını bi
lir. İşte sana Viyanada başnndan 
geçen bir hactİ!'eyi anlatayım: Vi

yanada Ronaha tiyatrosuna anga
je edilmiştim. Beş gün sonra gi
yinme odama 20 tl\ne Viyanalı 

genç geldi. Benden artist numara-

sı öğrenmek istediklerini söyledi
ler. Vaziyet müşküldü. Çünkü bil
diğim, ancak bir seri numaradan 
ibaretti. Hepsine ayni şeyleri öğ
retmeğe kalksam, hem elimdekini 
onlara verecektim. Hem gülünç 

olacaktı. Ayrı ayrı şeyler o.., ·et· 
mek istesem, bu da bende yoktu .. . "' "' 

- Pek ali ne yaptın? 
- MeseleY.,i, sezdirmemek ve 

çocukları başımdan ıavmak için 
adam başına yüksekçe bir para is
tedim. Aksiliğe bakın ki, razı ol· 
dular. Peşin para istedim. Peki, 
dediler. Ve hemen ceblerine dav• 
randrlar. Bundan da kurtulmak ve 
biraz dütünmeğe vakit kazanmak 
için, "o tiyatrodaki mukavelem 
sonuna ermeden derse başhyamı· 
yacağımı,, söyledim. Böylece yir
mi be§ gün kazanını§ oluyordum. 
Ömrümde bu kadar çabuk geçen 
yirmi bet gün hatırhyamıyorum. 

Yirmi kişi benim istediğim para· 
ları verdikleri takdirde elime ge
çecek yekun, tiyatroda aldığnn
dan 400 dolar fazla tutuyordu. Bu 
f ıraatı kaçırmama~<, hem, numara 
heveslisi delikanlılara rezil olma• 
mak istiyordum ... 

• • • 
"Aybaşı geldi. Bir gr8ı'lllofon 

bir kaç tane de Amerikan plağı 
aldım. Öğleden evvel, sahnede 
ders yapabilmek için tiyatro di
rektöründen müsaadeyi elcle et• 
mittim. Buluştuk. Sahneye gel· 
dik. Gramofonu kurdum. Plağı 
koydum. Bir Amerikan fokstrotu 
çalmağa başladım. Çocuklardan 
birini aldnn.. Anlatmağa başla-

yordmn. Plağın bir yerinde o genç· 
lerden biri bir ayak oyunu yaptı .. 
Herkesin gözü bende ... Döndüm: 
"Şunu bir daha yapar mısın,, df!4 
dim.. .. Yaptı .. "Yanlış!,, dedim ..• 
"Canım nasıl yanlış olur, ben bu
nu Hari Rizo' da gördüm,, diyor· 
du. Hari Rizo lngilterenin en iyi 
dansörlerinden biridir. Çocuğa, 
"peki amma, sen profesyönel bir 
fiğürü, amatörcesine kapmışsın! 
Onun için kuvvet verilecek yerini 
bilemiyorsun.,, dedim. Çocuk ta· 
biatiyle bir şey anlamadı .. O fiğü
rü bir da:ha yapmasını istedim, bir 
daha yaptı. Ve ben de bu fiğürü 
kapmıştım. Fiğürün esa~n doğru 
ve yerinde olan -kuvvet verile
cek yerini- çocuğun bellediği 
yerden alıp fiğürün başka yerine 
koydum. Bu değişiklikten sonra 
o oyunun o parçası bambaska bir 
§ekil aldı. "İşte, dedim. B~ fiğür 
profesyönelce böyle yapılır ... ,, 

• * ~ 

Kısaca söyliyeyim. Diğer ço· 
cukları da böylece deniyerek, on
ların yaptıkları fiğürleri alıp de· 
ğiştinnek suretiyle yepyeni birer 
numara ortaya koydum ve kendi
lerine öğrettim. Ayın sonu geldiği 
zaman hepsi numaralarını öğren
miş bulunuyordu. Fakat en mühim 
nokta, ben de artist olmuştum. 
Buradan belki onları aldattığım 
manası çıkaracaksın.. Haymr ! 
Hayır, hayır .. Dünyada moda ve 
huna benzer bir çok şeylerde ye
nilik denen §ey yok, belki tekrar· 
•ama vardır. Danslarda da bir a
yak oyununun ilk yapanını göste
remezsin .. Ne kadar bulsan onu 
muhakkak bir başkası yapmıştır. 
Yeter ki kendi vücuduna yaraşa

EJ9': .(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 
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~Büyük Tenzilat-
Şilte, yorgan, ya.atık hepsi kuıtüyü yüzleril 

25 lira, yaatık 76 kwııf. Bir kilo kuttü ·· 

75 kunıt. Kuıtüyü kumaılannm her rengi 

Bu takım Z5 liradır. 

vardır. Ucuz fiatla satılır. Hediyelik 

lon yaabkları 4 liradır. 

lstanbul, ÇakIMkçılar Bali Zade Kuştüyii f brikası. 'l'el: 23027 
• • "'··· . j' • . '( 

-11111111-. ... lllllllllılıınllll!lliılftilllllillllnitllllllU 111 uı111nıımt1tuı1111!ıl1ftl\lttllıdlllllllllil 
cak bir tarzda yapabilesin.. Ben mak ıartıyle •• Yoksa günün birinde 
bu fiğürleri gİnema perdesinde uçuverirsin ... 
vef.8 reVü ahnesinde baıkasmdan Sait Edib beraber ça1ı§tığı genç 
görerek öğrenmi§ 'Ve bunlara sat- kadının kendi karı ı olduğunu, 

" mıt olsaydnn ayni !haldi .. ,, Amerikannı Fladelfiya !ehrinde 
• * • doğduğunu ve Fladelfiya opera· 

- IBafka nerelere gittin? smda on iki sene ibal-:1 pli.sik Te 

- ViyanaBan Almanyaya, İn· klasik danslarlla çahııp birincilik 
giltereye, Holandaya, Amerikaya aldığını söyledi. "Bugün beraber
geçitiın. Bu memleketlerin bir çok ce yaptığımız da~ın hocası be
varyete proğramlarmda yer al· nim!,, dedi .• 
dnn. Ço'k para kazandım. Ve şu Şimdi tabiiyetimize girmiı bu
neticeyi elde ettim ki, bu meslekte lunan bu Amerikalı genç Bayanla 
muvaffak olmak için insan ne Y{l· lzmir<le evlenmişler ... 
paca!mı degil, nantl yapacağını, Hikmet MONIR 
kendisinin ne istediğini <leği1, bal· 
km ne ütediğini bulup raatabilmek 
lazımdır. 'Sötün kısası, artist ol· 
m.ak için iyi tezgilıtar olmalıdır. 

'.Artist, ikendi kabiliyeti .dahilinde 
fıalkm istediğini 'Verebilecek çağa 
T&nnqsa, muvaffak olmamasına 
mkan yoktur ... ,, 

• • • 
"Garden,,in dansörü Said Edip 

böylece yeni Amerikan numara· 
ları arasında "çakır Emine:m,, tür· 
küsünü söyliyerek bu türkü ile 
nasıl Amerikan aY.ak dansı yaptığı 
ba.ıhsine gelmişti: 

"- Sahneye çıkıp gazel, <Jes
tan söylemeği bir muvaff akiyet 

saymam, dedi. "Çakır Emineın,, 

İ$tilbul dördüncü cra memurlu -
ğundan: 
Tamamın 1750 lira kıymet 

ta:ktlir edilen istanbulda Aksaray· 
da Ye.kubağa mahalleainin Ke· 
malpa sokağında 1 ili 3 numa
ra!h ar dan müftez eğ tarafı 9, 
7, 5, 6 arkası 2178/4 ve 2178/5 
ve 2178/6 harita ve çap nuinü'alı 
m haller ve solu ve arkası dokuz 
metrelik yol ile mahdud 1, 3 No. b 
aJU.nin 330 metre terbiinde olup 
derununda cari maıf m Ta e 3 
hilal tatlı suyu kırkta yirmi hissesi 
açık arttmnaya konulmuş olup 
10-6- 1935 tarihiooe §art· 
namesi divanhaneye talik · et-

Q 
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z 
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L 
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HABER - :Akşam Postası 

Kanzuk ec!fln~I müsfuhzarlanndan: 

KREM BALSAMlN 
(BALSAM1N KREl\.ll), güzellik Sil"· 

rını terkibinde saklıyan ciddı ve şaya
nı itimat em senelik bir güzellik kte
mHUr. Bir defa (KREM BALSAMIN) 
kullanan başkn krem kullanmaz. Itn· 
yat mağa.znlany1e bUyük eczanelerde 
bulunur. 

BEDAVA NüMUNE 
IStanbul posta lnıtusu 223 adre ine 

A. T. rumuzile 6 kuruşl k posta pulu 
gönderiniz. Adresiniıe meccani bir 
numune gönderilir. 

BUhran zamanında ikttsat bir 
z~ir. Bu da bir hesap işi
dir. Az kıymetli bir malı çok 
laymetli ıbir mala tahvil etmek 
iktiaadm eaasrthr. Madema aü -
dün para e'ttniyor: 

SVl:ClA 
markalı bir ısüt makinesi al ve 

sür ünden kaymak yap. 

:TarK..::Jltffupa ıTD. $Ti. 
llf4NIKIL, OAl.4fA0 PlllflUH ~dA"9 .. 

15 l\IA YIS - 1935 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 

' Düzeltme 
Diink nushamızda milnderlç Istanbul 

Belediyesi başlığı altında çıkan "Gazi köp
rilstl inşaatı ·eksiltmesi,, hakkındaki llAn 
meyanında bu işe alt ehliyeti fenniye ve
sikası almak Jstiyenlerin komisyona 17-8-
985 günü akşamı saat t 7 ye kadar gelme• 
lerl yazılacak iken 12-8-935 olarak yazıl-
mıştır. Düzeltilir. 

Mezad itleri müdürlüğü eşya şubesine sablmak üzere Mithl'd 

tarafından getirilip 8546 numaraya kaydedilen ve açık arttııi:n~ 

ile aattlamıyarak kalan aynanın ili.n günlemecinden haılıyarak 

on be§ gün içinde sahibi gelip kald1nnadığı takdirde açık arttu·-

ma ile satılacaktır. (8) (2668) 

Senelik muvakbt 

Ortaköy Cavid ağa mah. eski Türk So. yeni 
2 No. ahıap dükkan 

Topkapıda fahna Sultan mah. Cami avlusu 

So. Ahmet pa§a medresesinin 12 No. odası 

Balatta Hızır Çavut mah. Bekri Mustafa So. 
yeni 2 No. 2 kat odalı kargir ev 

Halıcıoğlunda Keçecipiri mah. Kumbarha
ne cad. Yeni 52 No. kargir odalı dükkan 

Üaküdarda Gacı Hasna Hatun mah. Yeni 
dünya yokuşu so. yeni 2 No. 2 odah 

Mihri mah. mektebi 

eski 

kirası 

24 

30 

96 

24 

36 

teminatı 

1,80 

2,25 

7,20 

1,80 

2,70 

Yukarda senelik kirası, semti ve muvakkat teminat& yazılı 
mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

pazarlığa konulmuştur. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere her 
gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, pazarlığa ııimıek :. 

çin de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber ihale günü olan 16-5-935 perşembe günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (f) (2600) 

rerli bir havadır; fakat eli çenesin

de bir gaygaycı havası değildir. 

Nitekim ben bu türküyü, seyyah
lar geldiği vakit Türk foksb-ottı 
diyerek ve fokstrot damı tempo
sunda çaldırarak kendilerine dans 
ettirdim. Hatta bir kaç defa Ame· 
rikan fokstrotunu yarıda bıraktı
rarak Türk fokstrotu isteyen ıey· 
yaMara teıadüf ettim.. Yakında 
bir ..iilaiını yapacağun ... 

tirilerek 17 - 6 - 935 tarihi· ı~~~~~~~~~~~~I 
ne müaa.dif pa.zartea" ünü t stanbu 7 inci iıt:ra memurlu • --=::--:::::;;-::;::::::-~-;-:-~-::;:::::::;~;;::;:;::::-~::7-...:.....-:---::--:-::::::::=::=::::=~~ 
14 den 16 ya kadar İstanbul 4 ün· ğundan: 

••ra1cıiEminem tü'-'-'~ .. or··rk· =- . _ . u ı;H.USU1 a U 

çe !SÖ~le):iiii muhafaza ederek ve 
::Jaı :n~mı da tempo&unu de
"'~eıt auretiyle en modem A
ıaerı ~ caz ve senfoni prensip· 
!erine uydurarak ortaya koıdu· 
ğum ibir yeniliktir .• .,, 

• • • 
Dansör Sait Edibin biraz <la 

spor taraf mı arattırmak iıtiyerek, 
ona numaraları esnumda yaptığı 
bazı tehlikeli oıçrayışlarmı hatır· 
lattmı .. 

- Evet, dedi .. Küçükten beri 
yaptığım spor ve içkiden uzak kal
mam buradaki muvaffakiyetimin 
ıırndır ..• 

- Danım da, bu çeıit ayak o
yunu yapanların !hepsininkinden 
h • )'? azım ı .. 

cü icra dairesinde satılacaktır. Art Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
tmnaya iştirak için yii'zde yedi paraya ~evrilmes mukarrer olan 
buçuk teminat akçesi alınır mü - 69 parça gri renkli ondüle kürk 
tera:kim vergi, be1ediye, vakıf ica- 19 Mayıa 1935 tarihine müaadif 
resi müşteriye aittir Artttmıa be- pazar günü saat 12 den 13 e kadar 
deli muhammen kıymetinin yüz • latanbulda Aıirefendi caddesin -
de yetmi~ betini bulduğu takdir • de ElkAtip hanı kapısında açık art· 
de ihalesi yapılacaktır. Aksi halde bnna ile satılacağından talip olan· 
en son arttıranm taahhüdü baki larm mezkôr gün ve saatte hazır 
kalmak üzere arttırma on bet gün bulunacak memura müracaatları 
daha temdit edilerek 2 /7/ 935 ta• ilan olunur. (11503) 

Satılık arsalar 
Haydarpaıada Aziziye Ha • 

mam sOkağında hamam kartı· 

sında kain olup bu kere ifraz 
olunan boatanda. ev inşasına el· 
verişli satılık ucuz ana parçala
n mevcuttur. isteyenler lıtan • 
bulda Bahçelm.pıımda Birinci 
Vakıf hanmda 32 - 33 nume.ralı 1 ya'Zihaneye müracaat etsinler. 

rihine mü dif salı günü ayni sa • 
atte en çok arttıranma ·halesi ya -
pılacaktır. 2004 nuınaralı icra ka • 
nummun 126 ıncı maddesine tev • 
fikan ipotek !bibi alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin dahi gayri menkul 
üzerindeki haklanm ve hususile 
faiz ~e ma.gmfa dair olan iddiala
rını evrakı: müspiteleriyle 20 gün 
içinde icra daireailli! bildirmeleri 
lazundrr. Aksi halde haklarını ta· 
pu sicillerile sabit olmadıkça sattı 
talebinin paylapnumdan hariç 
kalırlar. 1ıbu maddei kanuniye 
ahkamın aöre hB.l'eket etmeleri ve 
daha fazla malUınat almak isteyen 
lerin 933/276 dosya numarasiyle 

;; ......... c:::::r.::::::::• ..... : •• ... 
U Doktor 
i 
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: 
- Kendimi methetmek gibi ol- memuriyetimize müracaatlan ilan Ali ismail :: :: 

ı: 

masın, fakat Amerikada fitleri· olunur. '(11501) 
me, şu cümleler yazılırdı: 
"1HE ıMAN WIIB THINKING 

AND TALJ(ING FEET!,, 

................................. _ ............... ._.: 

BORJiYA 
romanımızı 
~ .... ~ ... ,_,, __ 

t 
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i 
i 
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• Haydarpa§a hcutanui bevliye !E 

ı. mütehaum si 1 
i.·. ~ :: Urologue - Operateur SE 

:: Babıali caddesi Meserret ote-iE 
- r 
i~ li 88 numarada her gün öğle~eni~ 
.. "k.d k. k d (: 5: ıonra saat ı ı en ae ıze a ar .. :: 
~ ' ~ . ....... .. _____ ········-·· 

. ' 

Bm8881 Ambalaj ve komorimeferin üzerinde haris• 

,.,._,,,...., liğin timsafi olan @ markasını arayınız 

Riyaziye - Lisan - Fizik ve ikmal dersleri 
Türkçe - Almanca - Fransızca - İngilizce - ltalyancCL. 

Çenberlitaıın karıısındaki Lisan dersanesinde çok esaslı oğreti • 
liyor. Müdürü: ZIYA 

"Ayağıyle dü§iinen ve konufan 
adam!,; demektir ... Senelerdenbe
ri yorulmadan ve bıkmadan çah~ı· 
yonrm, Hergün belli ibqlı saatler
de be11i batlı bir müddet için id- • 
man ya.pmağr unubnazsan ayak 
vuru!Iarın daha lhafifler ve kar
tında 6eni aeyreden adama elbette 
daha hazimli tesirini bırakırsın .. 
Ben günde iki saat kendi kendime 
prova yaparım.. 

tophyanlara: 
...-ııwwwz ,_,zws =-n..-:ıa --~ 

Fonnalnnnı ucuzca ci1Uetmek İs· 
istiycnler bugünkü cumarteıinden 
itib ren her gün renkli kapaldari
le beraber Ankara caddesinde 
(V AKIT) kitnphanesinc bıraka· 

bilirler. 

l ,=~:;.-"tııııııııııııım--mıtıııııııııJil_...__,, sta n bu 1 sıvacı, boyacı, kalemkar 
~ Şişli Etfal hastanesinde 1 

............... _.. . ........... . 

- Zayıf ve Gıafif olmanın sizin 
itele r.olil var mı? 

- Şüphesiz .• Fakat sıhhatli ol· 

i Göz mütahassısı doktor 
1 l Rıfat Ahmed Gö2berk 1 Belediye ntüstahdelnin şubesi mü dlirlUğ'Unün tebligatı mucibince, es· 
i 1 C. H Ik F k d kı li 

1 

nafrmmn (!U - Mayıs - 1935) tari hine kadar belediyece tescili ile wı· 
• a ır ası sırasın a z · d al l b rld" B' l h · · · ·· · d 1 boya• : esi k d 39 d M an mn an m4?C u ır. ınacna ey cemıyetımız zumresın en o an. f 

Cilt parası olarak yalnız (10) ( I 5 
. arşı:t . a ~ ;;:a~S ~ ka;;n· I cı, sıvacı, lı:al~kar usta ve i10çilerimi zin Fatih de M

0

alta ~rşısındaki cc~ : 
kurut ödemeleri lazımdır. ~ } ene saa erı saa · en ar ı yetimiz merkezine mliracaat ederek bu husustaki tescil rnuameletcrını 

........................................................ ( ..ıtılllllllıuıiUUllft11Jaımııınunmıunıııımııımııııın11ıııııımııuıuuıııııınııu111~\ yaptırmalarını Ye aksine hareket e denlerin beledıycce cezalandırılacnkl3" 
rım ilan ederiz. 

Esnafı Cemiyetinden: 
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l 
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ULUS KIZI DENiZ TARiHiNDE 

[~~~;;;:ı No. ıs ı ::;~~ !:.:ı En büyük yolculuk 
Tuga beyin ylllarca emekle mey- ... ,. No. 5 T~rkçeye çevlr~n: Ahmed Ekrem 

dana getirdiği eser mahvoldu Burası açık denız korsanlarının 
Diye yalvardı. 
Tugay dıpn çıktı. 
Tangut yerde aürünür gibi yal

taklanıyordu. 
Tugay onu kollannd.. tuttu 

'Ye kaldırdı. Gecenin yıldız ay • 
dınlığında onun gözlerinin içine 
uzun uzun baktı. 

T angut titriyordu. 
Gözleri açılıp kapanıyor, sönüp 

P&rlıyor, fakat bir türlü rolünü 
hakkile yapamıyordu. 
Tuıay birdenbire bu alçak a-· 

damın kollarını bıraktı. Göısüne 
korkunç bir tekme vurdu: 

- Yalan söylüyorsun! .•. Y ı· 
lan! ... 

Diye baiırdı. 
Tangut sendeledi, inledi ve 

Çatlıyacak gibi tiıen göğsünün 
bütün hızile boıalmasından do -
lan bir ses çıkardı. 

Bu aea bir çıilıkb. 
Adamlannı yardmıa ve baıkma 

Ç&lrryordu. 
On kiti birden, bir anda T '11ıa -

Yın batma ütüıtüler .• 
Tugay arkumı kapıya vermİf, 

~- geçirdiii bir 90p& ile kartı 
~a c:abalıyordu. 

k Ukin karanlıkta panldıyan bir 
d ıltç korkunç bir yarım halka çiz-

d
i. S0payı tutan kolu, kemiiine ka 
ar le • 

estı •.. 

~ ~P~ zavallı Tugayın 
lugay, ufak bir ses bile çıkar

illa.danı yere yuvarlandı. 
k Bir kııını, onun kan akan kesik 
ı;~ bağladılar, ağzmı tıkadı -

Eıı aüçliiaü yaralı adamı sırtına 
~u. Hulı adımlarla çmarm al -
IQa dojru uzaklqtı •• 
~~a iki kiti daha vardı. 

1 
il' inamı da mataraya daldı • 

ar ...• 

karanlwıkta, m&ian.nm en uzak 
bucatında üatii kül 'bailayan ya -
~renkli ateıi ıördüler. 

Ulcay, her terden babeniz ayu
)ordu .••• 

d Ne narin ve ne mapwn uyuyor • 
u. 

a.ı 
1
0nu da•• çıkarmıyacak ve lu· 

1

1 
da~ryacak bir hale koydular •. 
çlerınden kiai maiarada el 

lordanıiyle bulduklan iki tulumu 

~a.lyıp yakındaki dereden 
Retirdiler 

du~ ugay'm ;·ıllarca hayalinde kur
\eı r.u Parl~ Yarım, fU bir avuç a • 
'ili p..,iı&lıyle birlikte bir kaç aa • 

Yede IÖndürdüler. 

s -12-
,t~~a~.ın i~ qddan ile beraber 
k ulkenın her yanından Tu-
'tl~: .. 111•iaraaına doiru yüzlerce 
de a· Ort nala ıeliyorlardı. En Ön• 

•run--..1 lJ1 •.uuı. 

~I C&J'nı .'bu !iiit ve güzel ya· 

-~~ Yiiretinde yanan aevıi 
t&::._ 

1
' aletaiz ülkeye en önce atef 

-~ide a&ıennek iatiyonlu. 
tel....!_ ~~ilin kap•ma en ance o 

~··· 
tw tr.ı henüz ha al 1 .. .. """'l)otd Y meya goru • 
1'lttı. '-Ye Tugay'm majaruı a· .. 
~'lenıeri bekletmemek, bir an 
)'l~~~rıyı uzak ülkelere 
"t ..___-:-' IÇın erkenden kalktığı 

. ~rtı aamllJ'Ol'du. 

Biıun bayle ~ •. 
Sesinde M>DMIZ bir sevinç ve 

aaygı ile seılendi: 
-Tuıay! •. 
- ..... 
- Tugay!.. Tugay!.. 
Ses, mağaranın içinde katmer -

leniybr, büyüyordu .. 
Daha çok yaldqtı .. içeriye bir 

adım attı .. 
O zamana kadar Tugaçar, Pan • 

ço, Barçuk, Alak, ile belki yüz ki
ti, mağaranın önünde toplanmıt -
lardı .• 

Tugaçar, gür sesiyle haykırdı : 
-Tugay, biz geldik .• Senin yol· 

dqlarm! •. 
Gene cevab yoktu... • 

Bigunla arkadqları buna tatıyor -
)ardı •.• 

Ufuk hızla ağarıyordu. 
Mağaranın içine de J!ık dolu -

yordu •. 
içlerinden biri, etikte kocaman 

kan lekelerini gördü .• 
Toprak, bir boiufma yeri gibi 

qelenmif, savru~ ve çiğnen -
mitti ... Herkesin dili tutulmut gi
biydi ... 

Geridekiler bağrrmaia batladı· 
)ar: 

- Haydi, Tuıay!.. Çaıbuk ol ! .. 
Bize ateti baiıtla !.. Çocukları • 
mız ve kadınlarımız onu bekliyor-
lar .....• 

Daha ne kadar ftkit betdiyecek -
lerdi? 

Bigun birdenbire toparlandı. 
BiT ok gibi içeri daldı .. 
Oradaki karışık dekor içinde o -

hıp bitenleri anlamak için kafası· 
nı yoruyordu .. 

Tuıaçar ile arkadqları da yer
deki kan izlerinin, eıelemnit ve 
karıtmıt topraklarm, devrilmit iri 
tatların minalannı anlamak üze -
reydiler. 

Onlarda BilUJl'un ardmdan i~ 
ri girmiılerdi .. 

Geridekiler aon defa bairrdı -
lar: 

- Tqay! .• Tuıay!.. Nerede -
sin? 

Bu aeıler mağaranın derinliiin· 
de bot bir aürültü yaptı; fakat 
itte o kadar .. Kartılık veren olma
dı. 

En önde giden Bipn, birdenbi -
re ıeri döndü ve haykırdı: 

- Arkadqlar .• Tucay burada 
yok •• Onu öldürdüler ve .•• 

Hedcee birihirine baktı .. 
Ortalık karqtı .. 
Her yanı dikkatle ıözden pçir-

diler ...• 
- Kan izleri... • 
-Ortalık karqmıt ! .. 
- Gece burada bir ıeyler ol • 

lll\lf ! .. 
- Ölmiifae, ölüeü nerede? .. Ya 

Ulcay?. 
Böyle soranlar •e kol!Uf&nlar 

vardı •• 
Fakat çoiu tat keailmiılerdi .. 

Buraya öyle büyük ,,ir ümit ve se
vinçle ıelmitlerdi ki.. itte timdi 
umduklarmın tenini görmüıler -
di .•.• 

Bigun bafnyordu: 
- Ateti de"a&.ıdürmütleıf ! .. 

(lhrxonı ""1') 

toplantı ueri idi. 

Ağag l«Jklm ea1Di Mr M.tan aanyor., 
MageUan'ın arkada§s Berrdo §imd' Tensate adı wrileft bu 
adada kral mll§aviri olmU§tu. G6rtlilğiı~ biftO ealrl 

bir 11apta1umedir •• 

Oeleb adalannın kulan ı, ba§ına b6y'le at mrtında gider. 

Zer. Bu adGtlall yerUleri araaında kadınlar kocalanndan ve 
erkek 'kartlef~ '°k dalla çaltfkattdır'lar .. 

Malakanın ele ıeçirilmeai ve 
buradan Hindistan hatti Katay 

§Üncesi, Portekizlileri bütün do -
nanmalarile daha prka gitmeli 
kııkırttı. Ancak derin diifünen 
Albukerk, Portekiz baharat tica -

retinin mühim noktalan kontrol 
altında bulundurmağa baih ol • 
duğunu bildiğinden kendisi Goa
ya döndü kalyonları da buralarda 
karakol yapmak için bıraktı. 

Vak'a nevislerden birinin yaz
dıklarına göre Maıellan bu ge -
milerden birinin kaplam idi. Diğer 
bir kalyonda da arkadqı Fran -
cisko Serrao kaptandı. 

Gemiler Javanın timal etekle -
rinden, Madura geçerek Celebeai 
gönnüı, Banda denizine dalmıf, 
Boeroeye uğramıt ve Amboina ile 
Bauda' dan karanfil ile Hindistan 
cevizi almıılardı. Anbarları aiız 
ağıza dolduğundan artık Ternate 
ye kadar gitmiyerek Malakaya 
ıeri dönmütlerdi. 

• * • 
Bandas'ın cenubu garbisinde 

Serrao'ın gemisi kazaya uiramıı 
ve bot bir adacığa düterek parça
lanmııtı. Burası açık deniz kor
sanlarının toplantı yeri idi. Porte
kizliler burada açlıktan ve ıu • 
suzluktan ölmeseler bile korsan
lann ellerinde can vereceklerdi. 
Talih onlara yar oldu. Geleni ıs
sız adacla bırakmaksız~ canlarını 
kurtardılar. Marko Polonun Ku -
bilay hana müıavir olduju Jibi, 
Portekizli Serrao da T emate ha
kanına öğütçübatı oldu. 

Buradan Lizbondaki arkadqı 
Magellana yazdıiı mektuplarda 
tark ülkelerinin zenginliklerini

1 
ballandıra ballandıra anlabyor' 
ve bulunduğu ülkenin Vaako de 
Gamanm ketfettiii kıtadan çok 
daha büyük olduğunu yazıyor
du. 

Bu mektuplar Maıellan için 
en büyük tetvik olduiu gibi son
ralan ~ Myahatiae para bul
mak için çok hizmeti. aördü. 
Magellan, daha yedi aeneaini ba
harat kokularile barut dumanlan 
arasında geçirdikten aonra Liz
bona gitti. Burada tekrar prka 
gidebilmek hülyalarile bir yıl 
geçirdi ve ıünün birinde ıimali 
Afrikada hizmet için emir aldı. 

• • • 
Afrika mağriplileri Portekizin 

bütün varını yolunu ıarka dök
mekte olduiunu anladılar ve 
Portekiz kralımn kendilerine yük
lemiı olduğu vergileri vermemek 
için f ınatın elden ıeldiiini dü -
ıünerek kazanlan kaldırdılar. 

Kral Manoel, ihtili.li baabr
mak için derhal büyük bir do
nanma gönderdi. Kayıtlar bura -
da da Magellan adını ancak ya
ralandıktan ıonra anıyor. 

Dizinin altından giren bir mız
rak, onu bütün hayatı müddetince 
topal bıraktı. 

Magellan tekrar Lizbona dön -
dü. Bütün yanmada Diaz'ın 0-
mit burnunu dol&flllıt oldufu ha
vadislerile baıtan bap çalkala • 
nıyor, yer yer fenlikler yapılıyor-
du. · 

Balboa Panamada bir daiın 
tepesine çıkmıı ve oradan koca
man bir Okyanoa görerek buna 
"Büyük Cenup Denizi,, admı 
vermitti. Bu adın Magellan için 
büyük miniaı \ardı. 

"Boyuna cenuba doiru ıit, ba
harat adalarına bir geçit bulur
sun!,, Magellan bunu iddia edi -
yordu. Şimali Amerika krtaaı is
tene Katay diye iami var cismi 
yok yere kadar uzanam, cenup 
denizi prk i~in her halde en kısa 
yoldu. Magellan bunu aklına a
dam akıllı yerlettirdi. Eneli 
hizmet için kralına bat varacak -

tı. Kendisini belki de gene ıarka 
gönderirlerdi. Fakat o, bütün de
lil ve isbatları bir araya toplama
dıkça, dütündüiü planlara dair 
bir tek ıöz söyliyemiyecekti. 

Ancak itler o kadar ~.tbuk 
yürümüyordu. Anlatıldığına röre 
kral artık bu genç ve yılmaz kap
tana it vermek istemiyordu. Ri • 
calar, yıılvnrmalar hep bof6 git
ti. Vuko Dö Gama da Hindiıta
na ıeri ıitmek için 18 yıl belde • 
memit miydi? 

Maıellan Portekizde bir it 
göremiyeceğini anlayınca, k•'kıp 

İspanyaya gitti. 1517 yılının tet
rinievvel günlerinden birinde 
Seville tehrine vardı. Bu•·ada 
Dioıo Barboaa adlı zengin ve nü
fuzlu bir yurtt&jını buldu. Bar -
bosanm kendisi de uzun ~eniz 
yolculukları yapmıf, hatti aon -
raları Napolyona aürgün yeri ola
cak Sent Hden•yi keıfede l ıe -
mide buJunmu~tu. Magellan l• -
panyaya avok •H\ıktan iki ay son 
ra Barboaamn ıüzel kızı Beatriı 
le evlendi. 

Uzun müzakereler ve bir çok 
entrikalardan aonra 22 mart 1518 
de kral Betinci Şarl bet gemi, 
234 adam ve iki senelik erzakın 

Magellana verilmesini emir ver 
di. Meıhur ki.tif, timdi artık 
Portekizce F emao De Maga
haea adını kullanmıyordu. Bunun 
yerine lspanyolca F emando Ma -
gallanes imzasını atmağa baıla -
mııtı. 

• • • 
Gemiler satın alındı. Dünyanın 

en töhretli bir filoau ıöhretini 
alacak olan bu küçücük ıemilei 
bir bir sayalım : 

120 tonluk Santo Antonio; 
110 tonluk Trinidad; 90 tonluk 
Concepcion; 85 tonluk Viktor
ya; 75 tonluk Santiago .. 
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yapı a ıgın ı 
( Baştaralı l ncide) 

Bay Recep Pekerin sözlerinden 
sonra gene bazı sözler söylendi, 
neticede madde aynen kabul edil
di. 

Parti nizamnamesinin 144 ün 
cü maddesi müzakere edilirke~ 
Tank Us (Giresun) fU teklifte 
bulundu : 

"Partili olan gazete ve mecmu
alann yazılarile Parti azalarının 
nqriyatı Parti prensipleri bakı -
mrndan gözönünde tutulur. Arzu 
eden partili gazeteciler, mecmua
cılar ve muharrirlerle bu yold:ı 
görüıen birliğine yarıyacak te 
mas ve toplanblar yapılır. Parti 
liler, sennayesile ilişiklik ve id3· 
reıine müessir bulundukları ga . 
zete, mecmua ve matbaalard.ı 

Parti program nizamnamesine ay
kuı yazılar neırettirmezler.,, 

Tarık Usun teklifi maddeye 
klenmek üzere kabul edildi. Ko

caeli mümessili Sedadın "Bab1 
ana ile çocuklar ve kardCf ler. 
kan koca]ar ayni idare heyetin -
de azalıkla bulunamazlar,, teklifi 
de kabul edildi. 

Partinin görüıülmesi bittikten 
sonra Aksaray murahhası Naciye 
kürıüye geldi. Köye inebilmek i· 
çin kadın teşekküllerine lüzum ol· 
duğunu söyledi. Orta Anadolu • 
daki Türk çocukları için bakım 

~eıekkütleri kurulmasını istedi. 
Kurultay umumi heyeti yarın 

e;aat onda tekrar toplanarak di -
lek encümeninin mazbatasını tet
kik edecektir. Kurultayın perıem · 
he akşamına dağılması muhte 
m~ldir. 

Recep Pekerın 
sözleri 

......................................................... 

. . : 
: 

a 
liçinde keçi olaşan 
(Abideler, hAkimlerln 
j as erliği ... . 

Ankara, 15 (Telefonla) 
Cümhuriyet Halk partisi kurultayı 
bu sabah onda Abdülhalikin reis • 
liğindc toplandı. 

Dilek komisyonunun raporu o • 
kundu. Kamil (lzmir) Kamutay 
encumenlerinden geçen yeni evkaf 
kanunu layihasının yeni dileklere 
göre tetkikini istedi. · 

Mazbata muharriri, bu dilekle • 
rin tetkikinde layiha esasları da 
göz önünde tutularak tesbit edil -
miştir. Buna lüzum yoktur, dedi. 
Necip Asım vakıfların imarı işinde 
Mahmutpaşa camiinin içinde keçi· 
ler yatıyor .. Bu ayıp bir manzara· 
dır, çirkin oluyor, dedi. 

Evkaf umum müdür vekili Ke
mali dileklerin encümende geniş 
bir surette tetkik edildiğini, ihti • 
yaçlarm tamamen göz önünde bu
lundurulduğunu, esla.fm eserleri • 
nin kaybolmıyacağıru söyledi ve 
"yeni kanunda mukataalı icarların 
hesapları kesilecek, alınacak para 
bayındrrlık işlerine aarfedilecek ,, 

dedi. 
Kocae1i mümessili Kemal bir 

takrir verdi. Vakıfları olmıyan 
evkafın belediye sularından istifa
delerinin teminini istedi . 

Reis bunun Kamuta.ya teklif e
dilmesini söyledi. 

Kıhçoğlu Hakkı mektepler, has· 
C. H. Parti i umumi katibi Re· tahaneler dururken cami tamirine 

cep Pekerin programın ana hat - kalkışılmanın doğru olmadığım 
lan etraf mda Kurulayda mühim söyledi. Bu söz gürültülerle karşı· 
beyanaa bulunmu§, ilk kısmını landı. Bundan sonra adliye işleri· 
dün yazmışık. Bugün de eri ka- nin müzakeresine geçildi. 
lan kısmından b zı parçalar alı- Cümhuriyet Halle partisi Kurul-
yoruz: tayının bugün öğleden önce yaptı· 

"- Arkadaılar, Türkiyede ulu- ğı toplantıda Adliye Bakanı beya· 
aal sanayi ilerlemektedir. Devlet natta bulunarak adliye işlerimizde 
kendi yapıcılık kuvvetini her sa~ y pılan ileri hareketlerin hep cüm
bada göz kamaıtıracak bir mu huriyet zamanında olduğunu i~ • 
vaffakıyetle tebarüz ettirmekte İ· ret etmiş ve sözlerine devam ede • 
ken hususi teşebbüslere açık bu · rek hakimlerin askerlik münase • 
lunan sahada da bir çok İ§ler her betiyle yerlerini boş bırakacakları 

ün ileri gitmektedir. ~anın milli müdafaa bakanlığı 
Bütün bunların neticesinde ile yapılan bir anlaşma neticesin-

memlekette geniş bir İ!Çi sınıfı tü- de kısalblacağım, para i~in haciz 
remektedir. Türkiyede teklerin mesel~i üzerinde tetkikat yapıl • 
(fertlerin) menfaati umumun dığını söylemiştir. 

menfaati sının içinde bulunacak· Adliye Bakanı hakin: olai>ilecek 
tır. Bu aade bir edebiyat değildir leri hakkında ayn esaslar hazır • 

Krediler için yeni programda landığıru, hakimlerin terfihinde 
mühim noktalar vardır. Tatbibt muhakeme kararlarının esas tutu
ilerledikçe küçük sanat sahibi, lacağını söyledikten sonra askere 

esnaf, balıkçı, sün~~rci gibi heri gidenlerin mahkemelerdeki i~le • 
çalışma kolu kendısıne normal rinin takib tureti hakkında bir ka· 
§artlar içinde kredi bulabilecek nun Jayiha~ı hazırladığını bildir· 
lerdir. Emlak Bankasının §İmdik: miştir. 
§ekline de programda dokunul · Adliye bakaru vakıfların tamir 
muştur. Mevcut dar sermayenin edileceğini de söylemiştir. 
dar bir mınta~a içinde akar ve ;. •ınnnıa:umnııımııunıwııııın•umııunııııtmı nn•ııımmııınıı>ıı:•--
rat getirici binalara tahsisi yeri . miştir. Bunun için hususi istim · 
ne geniş mmtakada yurttaşa yuva lak kanunları yapılmasını gözö 
teminini gözetiyoruz. Büyük a- nünde tutuyoruz. 
kar, depolar, apartımanlar sahip . Biz Türk gençliğini disiplinh, 
lerine kredi venniyerek yurttaşı fakat manevi varlığını yükselle 
yuvalamak (ev bark sahibi yap rek ruhlarını en iyi icaplara göre 
ma1c) üstün iş sayılacaktır. beslemeliyiz .. Her hangi bir gü~-

Türk köylüsünü topraklandır lü darbe kaı1ısmda kafasını kuİ· 
mak için de programda yer veril·} lann:asını bilecek, teşebbüs al • 

HABER - Akşam Postası 
- . 
Bir deniz yangını 
te ,.. r 

1 
Ağır yaralılar var 

Dün boğazda iki kişinin yara· 
lanınasıyle neticelenen bir kaza 
olmuştur: 

Mehmed kaptanın idare ettiği 
391 numaralı motöre Çubukludan 
fındık ile eter yükletilmiş, motör 
lstanbula geLmek üzere yola çık· 
mıştır. Makinist Yakup motörün 
daha fazla yol alabilmesi iç.in ma
kineyi fazla kızdırmış, bu sırada 
şişelerde bulunan eterler parla
mıştır. Motör tayfalarından Mua· 
tafa oğlu İbrahim ile Osman oğlu 
İbrahim bu parlama neticesinde 
muhtelif yerlerinden yara1anmış· 

Iardır. Mustafa oğlu tbrahimin en 
mühim yarası belindedir. Ve sıhhi 
vaziyeti ağırdrr. Os.man oğlu lbra
himin yaraları ise elleriyle bacalt· 
larındadır. Yangın Galata kule· 
sinden görüldüğü için hemen de
niz itfaiyesine haber verilmiş, ls
tinye grubu süratle gelerek yan· 
makta olan motörü söndürmüştür. 
Yaralılar da Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

--o--
zl izde 

Vedi aylık bi tetk•k 
şeyabati 

Sooresby o/oilliam ismindeki a· 
raıbrma gemısi kutub sularında 

yedi aylık bir dolaşmadan sonra 
Londraya geri dönmüştür. Bu ge· 
mi, balinalı denizler sahasında do· 
}aşmıştır. 

--o-

Tayyare ile çilek 
ihraç edtlecek~-~~'l' 

Türkofisin uzun zama danheri 
yaş meyva ve sebzelerimizin ihra -
cı için yaptığı tetkikatın tatbika -
bna bugünlerde geçilecektir. 

Türkofis evvela tayyare ile çi • 
lek ihracı suretiyle işe haıJayacak-
ı 

tır. Bundan sonra kavunlarımız 

ve üzümlel"imiz Avrupa piyasala
rın çıkarılacaktır. Ofis yaş mey
valarımızı alacak müesseseleri te • 
darik etmiştir. 
•1HW1tmmuaı1.tıunıa:umaıumınuu11ırmum--mııırı----

ma, karar verme gibi yüksek h\i 
lasalarla onları zor vazifoler için 
yetiştireceğiz. 

Programda kültür işinde pren . 
sipli ve programlı çalışma hususi 
bir madde ile tesbit edilmiştir. 

Yeni üniversitelerin açılması, dil, 
tarih güzel sanat işleri kuvvetle 
kaydedilmiştir. ilk tahsil için ye · 
ni bir formül teklif olunmuştur. 

Yeni programa göre, TürkiyJ:? . 
de intihap iki dereceli olacaktır. 

Arkadaşlar, lsviçrede Referan· 
dum sistemi vardır. Millet topla • 
nır ve kanuna reyini verir. Elbet· 
te demokrasinin en ileri tatbiki 
budur. Mesela Fransa bunu niye 

yapmıyor? Elbette lsviçrenin şart 
!arına uyan bu usulün Fransada 
tatbik imkanı bulunmuyor da on· 
dun ... Biz de kendi §artlnrımız" 
göre, bugün ondan bir fazla de

rece ile seçimi yapmak vaziyetin
de bulunuyoruz. DemokrasL bir 

nas, bir ayet değildir. Bir, nıh, bir 
espri ve bir manadır. Zigana da
ğının üstüne portakal dikilmez. 
Biz "filan millet ve yahut filan 
yerde böyle yapmışlar, biz de 
aynini tatbik edelim!,, diyenler 
den değiliz. Biz memleketimize 
uygun olan ulus işine geleni tat 
bik ederiz ve ulus işlerinde takl;t 
ve dış görüşle beğend;rme yerine 
hayata uygun yolları doğruluyo · 
ruz.,, 

ı 
lzmir, 14 - Bir mayısta şehrin 

muhtelif yerlerine komünistlik le
hinde beyannameler atmakla suçlıı 
olarak yakalanan 12 kişi hakkın · 
da tahkikat bitirilmiş, hepsi de a ~ 
liyeye verilmiştir. 

Bunların 1 mayısta dağıttıkları 
beyannamelerin ÜGtün-de "Kızıl 
İzmir,, mühürü vardı. 

Bundan başka ayrıca emekçi a

dında ve daktilo ile yazılmış ko
münistlik fikirlerini taşıyan birçok 
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tatü 
lstan · 
ge 
mu 

•• un 
la 

el 
Ankara, 14 -Atatürk dün ali

§ant Türk Kuşunun uçuş alanını 

şerefledirerek azaların çahşmala • 
rmı gözden geçirmi§ ve deralere 
çok yakından alaka göstermişler -
dir. Büyük Önderin bu alakası 
gençler ara.!mda coşkun bir heye • 
can uyandırmıştır. 

Atatürkün bir kaç gün zarfmcb 
seyahata çıkmaları bu arada ls· 
tan:bul ve Yal ovayı şereflendirme
leri muhtemeldir. 

--0-

da mecmua ve risale eıe geçiril- K · · t · · r 
miştir. akanı-

Yakalananlarşunlardır: nın eya a 1 
Kunduracı Ah~~, Dede~ğ.~çlı Ah. imtihanlarda milme'Y' 
met, çorapcı Sureyya, tütun ame- • • -. 
lesinden Yusuf Hasan, kundura )71Z meselesı güçlük 
makinecisi Mazhar Ahmet, Hayri çıkarmayacakmış 
Tekin, şoför Zekeriya, komisyon· Ankara, 14 - Kültür bakan~ 

cu katibi Mehmet Emin, Giritli imtihanlar hakkında şunları sö:Y 
Kazı~ ve küçük Hilmi. Bunlardan lemiştir: 
Kazım ayni suçla dört sene yat· - Biz bundan alh ay evvel 
mıştır. imtihan talimatnamelerini yap 

Yapılan tahkikattan anlaşıldt· tık. Her mektebe bildirdik. lstaıt 
ğmagörc bunlardan kunduracı Ah bulda toplanan komisyon tali 
met, teşkilat yapmak için lstanbu1- matnamenin muallimlerle mü 
dan gelmiştir. Bu itibarla bu komıj meyyizler tarafından iyi tatbik t 
nistlerin lstanbulda daha bazıla· dilmesini temine çalışacaktır. 
rile alakaları oldukları zannedil • Bir mahalde talimatta tayin ' 
mektedir. dilen miktarda mümeyyiz bulm~ 

--o- imkanı bulunmazsa üç yerine i~ 

Uc z le rik 
Ankara, 14- Memleketin ucuz 

elektrik istihsali ve dağıtma yolu • 
nu bulmak maksadiyle Ökonomi 
Bakanlığı yeni bir kanun projesi 
ho.zırlaınıJtır. 

Bu projeye göre AnkaraCla l:iir 
elektrik işleri etüd idaresi kurula • 
cak, bu idare memleketin mevcut 
su kuvetleri ve sair enerji mem • 
balarını tetkikederek elektrik istih 
saline en elverişli olanları seçecek
tir. 

Bundan başka ikinci beş senelik 
&anayi proğramındaki elektrik -
lendirme kısımlarını hazırlaya~ak, 
ve bilhassa memleketimizde yapı· 
lan ve yapılacalt elektrik tesisat • 

mümeyyiz kullanmak kabil ola 
caklır. Gene bazı yerlerde talel>' 
kesafeti yüzünden talimatta tı 
yin edilen müddet az görülürtl 
uzatılac tn. 

Bununla beraber f stanbulda tof 
lanmnkla .ol isyon büy\i 
bir müşkülat karşısında otduğlJ 
nu henüz bize bildirmemiştir. vı 
ziyet bu merkezde iken imtihatı 
larda husule gelecek her hart 
bir zorluktan uzun uzadıya b3b 
setmek memleket gençliği üze 
rinde fena tesir yapar.,, 

"11:mmı111•1rtuıııüü,nnı nm rmnnmm ~ 
larının mükemmel ve fenni olnış 
sma, bu suretle paranın beyhud 
yere israf edilmemesine nezaret ( 
decektir. 

Tt::J Q K iVE 

l I QL\6.T 
BANKA51 
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Satış yerle~i: 
Salıpazar mağazası 
Sahpazar l'tecati Bey caddesi 

rto. 428-438, Tel. 44963 
Metro Han: 

Elektrik vantilitörü TUnel meydanı, Beyo§lu, Tel.44800 

Sayesinde ıstediOlniz kadar 

Elektrik Evi: 
Beyazıd MUrekkebcller Caddesi 

Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Serinlik temin edebilirsiniz 
Muvakkithane caddesi, Tel.: 80790 

BUyüka.da: 
23 l'tiaan caddesi Tel. 56-128 

SA Ti E' deşT;;k9;i;;~;ki2 

12 AY VADE iLE SATILIR 

!inhisarlar U. Müdürlü!)ünden:I 
Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya bihakkın terciı 

eye muktedir bir mütercime ihtiyaç vardır. (100) lira ücretle ta 
p olanların 16 - 5 - 935 perıembe gününe kadar memurin tubemi 
müracaatları. Diğer bir ecnebi liaam bileıller tercih olunacaktır. 

(2539) 

16 Mayıs Perşembe 

Harbiyede B E L V Ü bahçesi 

Sergiyi ziyaret ediniz 

~ 
KA5E: 

NEDKALM.iNA 
BOyök 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü ooKTOR 

". 

Bir sa.at satın almadan evvel 
Bütün dünyada mefliur 

2. ci keşide 71- Haziran -1935 tedir. Kemal Özsan 
tJrolog - OperatiJr 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır K~,:r;•!.e 11,.,,~~~~~a•,::;, .. , 
R E V U E saatlerinin 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- yanında. Her gün öğleden sonra 
Yeni kolleksiyonunu göatermeıini 

aaatçinizden isteyiniz. 
"-. ( '>n nM 1h·salıK" nı ... nnauaral var ır... ---•-ıillllil•llil ___ _ 1 ) ı __ 1 • ••ı •r d 1 41.n 8 - • lraJ-- d.t 41'U Omumi deposu: lstanbw, .Bahçelaipı Taş han No. 19 
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keçi sakalına benziyen sakalıyla oyru
yarak onların genç kızlarla dans edi
şini seyrederdi. 

Manfred: 

- Size nasıl bir yardımda buluna
bilirim demişti. 

Sesinde Ö)·le tuhaf bir ahenk vardı 
ki bu h-1-e hayret eden Raböle elinde
ki sepeti yere bırakarak Manfredin e. 
lini tuttu ve ona uzun müddet dikkat
le baktı. 

- Oh.. Sura.tın böyle neye sarar
mış? Bana nasıl bir yftrdımda mı bu

lurıalıilisin? Ziyaretinle şeref vereceğin 
bu mahzenden bir kaç şişe almaktan 
>aşka bir şey değil yayrum_ 

Manfred başını sallıyarak: 

- Ben susamadım l dedi 1 

- Susamadın mı? •• Üzüm suyu ile 
hf'~ elenmek adetini ne vakitten beri 
terkettin?. E, ne oldu bakalım, yoksa 
bemm Deviniye:rle aran mı bozuldu? 

Raböle bunları söylerken bir taraf
tan da delikanlının yüzünü tetkik e
diyordu. 

Manfred birdenbire: 

- Üstad, size veda etmeğe geldim! 
dedi. 

- Veda etmeğe hal Bir yere mi gi
diyorsun? Herkesin arasında seni ba-

na sevdiren neş'eyede mi veda ettin?. 
Gençliğin hayat veren kahkahasına 
da mı veda ettin? Sen artık gezen, 
ken, gülen keyifli ve neş'eli Metr Jan 
Dezantoınınör değil misin? Sana dost
luk sevgimfz namına verdiğim bu is
me de nıi veda ettin? •• 

Manfred gülmeğe çalışarak: 
- Üstad, görüyorsunuz ki ben ar

tık bana ismini verdiğiniz Metr Jan 
Dezantommöre benıemiyorum, dedL 

- Evet, doğru söylüyorsun oğlum t 
S8yle bakalım ne oldun? .• 

- Çok :uzağa gitmekli • lAzım e-

liyor. Bununla beraber bu seyahat 
bana yeis veriyor t 

- Yalnız bu kadar mı? •• Oyle ise 
gitme! 

- Hayır üstad t Gitmekliğim ]Azım. 
- Bir kere daha benimle yemek ye-

meden gidemezsin! JertrüdI Jertrüdl 
Hizmetçi kız geldi. 

- Sofraya bir kişilik daha takım 
koy. · 

Manfred: 
- Ustad ı .. diye itiraz edecek oldu. 
- Oğlum saçma sapan sözJere lü-

zum yok t İhtiyar Ustadımn sözünü 
dinle I Senin büyük bir kederin oldu
ğunu anlıyorum. Evvela. iyice karnı

mızı doyuralım. Sonra onu düşünürüz. 
Haydi gel .. Şu sepeti al, birlikte mah· 
zene inelim ! 

Manfred Rabölenin neş'esine , .e 
tatlı sözlerine mağlup oldu. 

Beraber mahzene indiler. 
Mahzende, Raoole her köşeyi arı

yor, ara sıra Manfrede bir şişe uzatı· 
yor ve söylenmesine devam ediyordu: 

- Evvela şu iki şişe Anju şarabını 
dörde çıkaralım. Sonra şu eski Bnr
gonyo şarabından da altı şişe alayım. 
Boğaz kavgasma son vermek için be
nim Deviniyerin şu dört şişesini de 
götürelim. Hepsi on dört şişe eder. 
Biz dört kişiyiz .. Sen, ben ve iki misa
fir .. 

Manfred kayıtsız bir t.avır1a sor· 
da 

- Bu iki misafir kim? 
Rabölenin gözleri parladı: 

- Dinle? Çok tuhaf, işitilmemiş bir 
muzipliğe şahit olacaksm ! Oy le bir 
muziplik ki, asırlarca: Şu muallim 
Rahöle kadar muzip bir insan dünya
ya gelmwniştir ! denecek! 

- Nedir bu .. 
- lğnas d6 Loyola isminde, yeni 

mezhebe irenlerin ile at te 
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- Seni kulağından t1itup aşağıya 

atmamı mı istiyorsun? .. 
Dedi. 
Herif vahşi gö3lerini döndürdü. 

Ve korkunç bıyıkları dimdi!t oldu. 
İtalyanca: 

- Sen Pankros hakkı için, bir atlı· 
nın atından nasıl indirileceğini ben 
sana şimdi göstereceğim. diye bağırdı. 

Hemen atılmak üzereydi. 
Arabanın içindeki kadın emreder 

gibi bir tavırla: 
-1spada Kapyal dedi 

Manfred onunla alaya dıt>.~ın ede
cekken kadının kendisin~ seasiz ve 
yalvarıcı bir bakışla bakP.-ğuıı gördü. 

Bu bakış onu ezdi. 

Nazik bir tunla siyah tüylü şap
kasını çıkararak hürmetle eğildi ve 
gitti .. 

Ispada Kapya: 
- Mel'un serseri! .. diye mırıldandı. 
Bu anda arabanın önünde durdu

ğu evden bir adam çıktı. 
Bu, Manfredi Monfokondaki ölü

er mahzeninden kurtaran ve kendisini 
delikanlıya: 

- Şövalye dö Ragastan ! diye tam-
• tan adamdı. 

Kadın onun gözlerine bir şey sorar 
gibi baktı. 

Ragastan yeisli bir tavırla başını 

salladı. 

Bu sırada Manfred atını dört nala 
kal dırmıştı. 

Yol araba1arJa kapanırsa yavaş 

gidiyor, kaclmların iistünü kirletme~ 

mcğe dikk:ı.~ e~yor, hazan rastgeldiği 
devriyeye k:ı'hramanca bakıyor, bu 
ıımretle Laniıınenin uzun uzadıya ver
miş olduğu nasihatlerden hiç birisini 
tutmam1ş oluyordu. 

Ma.ntos-mu eğere sarmış ve şapka
sını arkaya doğru itmişti. Gözlerinde 

ı1 . 

hine rrüfüyorillU9 ı;ibi b~ı:ı bir te
bessüm vardı. 

Bindiği kent.anc clurUDu güzel bir 
atı mahir bir Sllvarl gibi i~are ediy~r
du. 

Eğerin üzerinde dimdilt lu:r;:yor Ye 
uzun kılıcı atmm yanlarına çer:nyor• 
du. 

Sokaktan yaya veya araba içinı!e 

geçen her kadm ona gülümsiyerek: 
-Yarabbi, ne güzel suvari! diyorlar· 

dı. 

Evet, elbisesi, Krala kendini be
ğendirmek için biribiriyle yanşan 

saray Jantiyomlarmınki kadar süslü 
değilse de gene çok güzel bir suvari 
idt , 

Kli1e kapısından hiç bir hadi~ oJ. 
madan tıktı. Buna biraz da canı d~ıl· 
dı. Kapı karakolu Subayı ManforcC:o 
selim bile verdi. Ye o da' bu ~e!f.mı 
iade etti. 

Kapıdan çıkmca atını tekr~::.- ~ört 

nala kaldırarak yüksekce bir yerde 
durdu. 

Oradan Parise baktı. 
Bu büyük şehre veda etmek istiyor. 

du. Uzun seyahat için, yollard~ dere
ler tepelerde, serseri bir ömür sürme .. 
ğe gidiyordu. 

Acaba ne zaman geri dönecekti? 
Belki de yakında_ 
Belki hiç bir zaman .• 

' 
DudakJarmda tereddiitJe: 

- Evet, tclki de benim eski Parisl· 
mi bir daha hiç göremiyeceğim ! söz. 
leri döküldü. 

Bakışları şehrin üstünde biriken 
sislere daldı. 

Çatılardan, kalelerden; damlardan 
ibaret bu geniş ufukta yalnız siyah 
n muhteşem bir binayı görüyordu. 

Bu Luvr sarayının korkunnç kitle· 
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Türk matbuatında bir yendik 
olarak sayılacak bu roman birine 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

1 

maru bir sinema seyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana dü
§eceksiniz. 
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Bu ~erer, derin bir acıylc, son nıda 
ciğerlerinden koptu: 

- Adyö Jiyet! 
Çünkü artık ondan ebediyen ayrıl

dığım hissediyordu. 
Hununln beraber •• 

Fakat hayır! Artık budalaca hul· 
yalara lüzum yok 1 Ruhunu ezen bu 
aş"ka da olmadığı gibi!. Şimdi serbest
ce gezip tozmaktan T>aşka bir şey dü· 
şil nmemeliydi. 

Sonra birden atını Mödon istika
nıefüte çevirerek dört nala yela ko
yuldu. 

Yeisle diişünüyordu: 
- Orada, kafamı aydınlatan, insan

ların dünyaya gelmek gibi maruz kal
dıkları bir felakete karşı en kun·etıi 
eilah olarak: Gülmek bir insan hu· 
yudur! Fikrini ortaya koyan adamrn 
teselli verici sözlerini dinliyeceğim .. 

Biraz sonra Mödon ormanına \'ar
dı. Yerler yaprak kaplıydı. 

Yaklaşan kışın döktüğü bu yaprak· 
Jarla örtülen manzarada derin bir 
kederin izi görünüyordu. 

~lanfred düşünüyordu 

- Benim de kalbim ölü hatıralarla 
örtülii .. Benim de hayatımda, gençli
ğimi, ümitlerimi mahl"eden soğuk bir 
rüzgar esti .. 

llöylece dört nala giderek .Mödo· 
na vardı. 

Köy ormana bitişikti. 
Yanında da köpüklü Sen nehri a· 

kıyordu. 

Bir nalbandm \'Urduğo çekiçlerc 
tempo tutarak söylediği şarkı işitili· 

yordu. 
Manfred, ocağın içindeki ateşi, ara 

&ıra k1vılc1m saçan bir demiri döğen 
nalbandı gördü .. 

Kapının önünde çocuklar oynuyor
lardı. 

IJenç \'t! tombul bir kadın gülüm· 
siyerek onlara bakıyordu. 

Delikanlı bu sakin hayata gıpta 

etti. Hazin hazin içini çekti. Sonra 
iki yüz adım kadar uzakta buluna:ı 
bir evin önünde durdu. 

Hu ev, güzel çiçekli bir bahçenin 
içinde bulunuyordu. 

Küçücük ,.e sevimliydi. 
Pencereleri, yaprakları dökülmüş 

asma dallarryle çevrilmi~ti. 

Bu evin zemin kab, çıtırdıyan dal 
budakların yandığı büyük ocaklı bir 
yemek salonuydu. 

Ortada, ü:stü güzel bir örtü ile ör· 
tülü bir masa duruyordu. 

Üzerine üç kişilik takım konmu~tu. 
Genç., güzel, tombul, zarif bir hiz· 

metçi kız, kı a etekleri ve sıvanmış imi· 
Jarıyle bu masanın etrafında dola~ı· 

:ı. 

rordu. 

Masanın üç dört adım ötesinde or
ta yaşlı bir adam, başını omuzuna e. 
ğerek hizmetçi kızın yaptığı işe bakı. 
J or, daha doğrusu onu kontrol ediyor· 
du: 

- Jertrüd, çocuğum, gümüş cicck· 
tik iyi konmamış .. Bu bizim hit~fkfır 
Krahmrz Fran uvanın hediyesidir. o. 
nun için göze çnrpma~ı lazımdır .. Ded
lıaht çocuk! Ne görüyorum? Gümüş 
takımları koymndın mı?. 

- Mösyö .. 
- Kal:ıy · takımlar h·ı ! Ahmak 

kız .. Sarsak .. Budala .. 
- Budala mı?. 

- Evet budalasın! Saf kız! Dugün 
·oframa KraJlarrn geleceğini bilmiyor 
musun? 

Sararan, krzaran, moraran Jertrüd 
gümüş takımlarının sepetini düşürdü 
ve: 

- Krallar mı? .. Nasıl Krallar! diye 
mmldand•. 

- Krallar, Prensler, İmparatorlar .. 

Polis hafiyesi X: 9 Şikagoda 
Kara.maske isminde bir haydud 
çetesiyle çarpı,maktadır. Bu çete 
Marlo isminde zeng:in bir adamı 

bir hile ile kaçırmışlar ve Skul 
çiftliğinde kayaların içindeki bir 
mağaraya hapıetmiılerdir. X: 9 
iıe evvela telsiz istasyonundan ha 
lamak kararını veriyor. Fakat bir 
pusuya düşüyor. 
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felsefede, tasavvufta hulasa in· 
sanları yavaş yavaş ahmaklığa sevke· 
den bütün fenlerde çok derin olan A.· 
limler gelecek. Gümüş takımlarını koy 
kızım. Şimdi söyle bakalım, gidip çift
çi karısı Jü~tinin yüz pilici arasından 

kendi elimle seçtiğim şu piliç istedi
ğim gibi kızaracak, derisi gevrek ola
cak, ~i kestane ile doldurulacak değil 
mi? · · 

- Piliç mi dediniz Mösyö I Piliç için 
hiç merak etmeyiniz! Kral ve impara· 
torlar ondan çok memnun kalacaklar
dır. 

- Pek güzel! Ya dün tombul eJle- . 
rinle hazırladığın :nlan baltğ'ı böreği? 

- Börek soğudu .. 

- Ya Gargantüamn manzarası pek 
güzei olduğunu ve dişlerinin arasında 
herhalde daha iyi olacağım söylediği 
Ardıç kuşları kızartması .. 

- Mösyö, geliniz de onları tavada 
"dönerken görünüz! 

- Omletin yumurtaları ne oldu? 
- Bir saat kadar evvel onları fol-

luktan elimle topladım. 

- Alanın ahisı ! Omlet şiddetli bir 
ate te kızaracak, pek çabuk pişecek 
,.e dumanı üstünde iken yenecektir. 

- Merak etmeyiniz 1 

- Yiyecekler yolunda! Ben de mah-
zeni! inerek içecekleri alııyım ! 

Bu sözleri söyliyen son defa olarak 
masayı bir süzdiikten sonra elinde bir 

:eµct olduğu halde mahzene inmek 
izer<> bahçeye çıktr. 

O ''akit yere inerek atını kapının 
yanına bağlamakta olan Manfredi 
gördü. 

Yüzü tatlı bir gülümseme ile par
ladı: 

-Ah .. Ah!. lşte bir yardımcı daha! 
nana yardım etmek için tam Yaktinde 
geldin lletr Jan Dezantommörl 

- Size nasıl bir yardımdıı buluna 
hilirim 1\letr Raböle ! 

Hakikaten bu o sıralarda elli ~ nş
larında kadar görünen muallim Ra· 
böle idi. 

Alnı çıkıntılı, gözleri parlak ve .si
yah, burnu ufak n ucu toparlak, du· 
daklan kalın olup güzel değil. e de 
çirkin de sayılamazdı. Söz söyledi~i 

zaman yüzü canlanıyor, şekli değişi· 
yor, gözlerinden hazan hir istihfaf ı ·ı· 

ğı fırlıyor, dudaklarında hazı zaman· 
lar tuhaf bir gülümseme beliriyordu. 

Umumiyetle tımtırakh ve mübala· 
galı sözler söylemeği seviyor:sa da c:id• 
di konu~tuğu adamlarla bile ~öz ara
sında alay ederdi. 

Delikanlılarla ~cnç kızlara: 
- Se,·işiniz ! Sevişiniz! Siz ne kadar 

·evi~irseniz tabiat da o kadar memnun 
olacak! Bana düzinelerle tombul ço· 
cuk yetiştiriniz t derdi. 

KapL~ının önünden geçen serseri?e· 
ri evine davet ederdi: 

- !çeri giriniz!. Yiyiniz!. içiniz! 
Kendisini görmek merakıylc ,·era 

bazı hastalıklar hakkında fikrini al· 
mnk için gelen Pı enslere, yiiksek a-

damlara acı hakikatları çekinmeden 
RÖyler, hatti'ı bazılarrnı kızdmrdı bile. 

Sonra hepsine birden: 

- GüHinüz! .. Gülünüz .. Ne kadar 
glilmüş olsanız gene kafi dere· 
cede gülemiyeceksiniz. Giilliş sıhhate 

yarar. Giilüş ciğerleri genişletir .. ln
s.ın çok yaşamak iı-;terse giHmelidir, 
diye nasihat ederdi. 

Halbuki kendisi çok az gülen bir 
adamdı. 

Güzel ya; gc;:okrl ka;nsımn C::ili".
de şenlik yapmnğı pek severdi. Çalgı· 

cı getirtir, onu bir masanın yahut hir 
fıçının üzerine oturtur, hemen dans 
başlardı .. Delikanlılara içki içirtir 'c 


