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Habeşistandaki ıtalyan as
kerleri arasında hastalık çıktı 

(Yazısı ikinci sayfamızda) 

YENİ ZELZELELER 
Şehrimize gelen bir ingiliz 
mebusunun Haber'e beyanatı: 

Türkiye, maliye ve 
iktisatta muvaffak 
oluyor 

Hem Iranı, hem 1 ürkiqeqi 
boquna sarsıqor Son 

İngiltere parlamentosu muhaf a· 
zakar azasından Devonşayer Dükü 
Bay Ceyms Greys Stüvart dört ar
kadqiyle birlikte hususi yatiyle 
şehrimize gelmiftir. 

-Peçe ve çar -
şafların kanunla 
kaldırılmasını ka
bul ettiremiyen 
Niğdeli bir murah
has kadın istifa-

! sını verdi. 
( Yazısı 2 nci sayıf ada) 
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YEDİ GÜN 
Bu hafta en zengin sayılarından 

birini çıkardı. Bugün bir YEDlGON 
alınız ''e: Hüseyin Cahit, İbrahim A Bay Ceyrm 

Bu sabah kendisiyle görüşen 
muhaı=ririmize demiştir ki: 

"Türkiyeye ilk defa olarak geli
yorum. Memleketiniz hakkında 

bir çok yazılar okudum. Türk in -
kılabını yakından takib ettim. Na
zaraı dikkatimi celbeden en mü -
him rnP.selt' şudur:Bugün Türk pa· 
rası is.tikrarmı bulmuştur. Türki -
ye cümhuriyetinin bütçe müvaze • 
nes.i temin edilmiştir. Ba§ka mem

(Devamı 11 ncide) 

Son zelzelelerin yürekler acısı eserlerinden bir manzara 
IA.ettin, Ahmed Refik, Mahmud Yesa- ---------------------------
ri, Hikmet Feridun, Ömer Rıza ve 
Nurullah Ata'nın en güzel resimli 

(Yazısı 2 ncl sayfada) yazılarını okuyunuz. 

Gittikçe zenginleşen mündere· 
C&bnı küçük hacimdeki nüshala
rına. ıığdıramıyan Haber, önü
nıüzdeki Cumartesinden sonra, se-

Orduya saygı! 
Adliye bakanı 

hapisanelerin feci 
halini anlattı 

kiz sayfalı sayılannı tamamiyle 
kaldıracak, onların yerine, 12 ve 
ha.ftanrn müteaddit günlerinde 16 
•a.yıfalı nüshalar neşredecektir. 

istihbarat teıkilatı zaten iyi o- Yeni binalar, mahkümların 
lan, bütün gazetelerden sonra çı- hapisaneden ıslah olarak çıkmasını 
kıp en yeni havadisleri veren, re- temin edecektir! 
•inıli Ve resimsiz tefrikalan mu- (Yazısı 11 nci sayfada) 
kayeae edilmiyecek mükemmeli- --------------------------
Yette bulunan Haber, çok sayıfalı 

... 
Resmimiz Fransız hafJa nazırı Geı1eral Döneni Romada gösteriyor. 
ltalya ile Fran•a armındaki hava andla§mmına dair yazımız ikinci 

•ahilemizdedir. ha.cinıde yeni yeni inkişaflar gös
termekte devam edecektir. 

Sekiz ıayıfa ile on altı sayıf a 
a.ra.smda iki miıli bir fark olduğu
nu gören karilerimiz, bundan son· 

Şeref Beşiktaş 
klübüne 

Yunan Krallığı tahakkuk ediyor gibi 

döndü 
ra.ki nıükemmeliyetimizi ve mün- Kendi takımı için 
~:r~a.t ~ntizamımı~ı temin i~i~ Apollonun genç 

Kralla kraliçe 
Yarın takımında sol 

iç oynıyacak barışmak üzere 
~oğnre:a~i~~dt. Kral Jorjun gazetelere beyanatı 
mi z e göre, Fe- Yunanistanda krallığın iade olu-

.. ndılerınden de hır kurut g\bı 
cuz'r bir fedakarlık istememizi reisi ne diyor 

(Devamı 2 incide) 
..____~--------------
Her gün beş 

kelime 
okl<..bul edilen Öz Türkçe kelimeleri 
ı_ U)'ucularımıza öğretmek kayguıiyle, 
ilet" •• • 
ı· ıun rnıaaUer de göıtererek, bef ke· 
llne dercedeceğiz. Bugün birinci liate-

!~ ~ılıyoruz. Okuyuculanıruz bunlan 
'llııu .... 
tı.J ~unune beUiyecek olurlaraa, her 
ler; de, ıleriıi için bütün iılerinde kendi-

rıe kolaylık olacaktır. 

BiRiNCi LiSTE 
l - ff:.1.!_ 

-an (Souveraitıe) = Ege._. 
ffaldıınlyet = Eremenlik. 
MiaeI· H"k' . M·ıı • d' • a ımıyet ı etm ır = 
Eıernenlik Ulusundur. 

<DeVJlnıı 'l4 ncüde) 

M. Molohos 

Misafir kaldıV-· 
ları otelde dürı 

ak§am Yunanlı 

sporcuları ziya -
ret ettim. 

Beni kafilenin 
ve klübün rei\i 
Mösyö Matohos . 
la tanıttırdık · 
lan zaman hay -
ret içinde kal • 
c!ım. 

Karıımda 23 - 24 ya§larında 
bir genç görmüıtüm. 

(Deuamı 11 ncide) 

nerbahçeye gir- nacağına dair rivayetler son za 
mit olan Şeref, mana kadar çok artmııtı. 
bir aylık bir ay- O kadar ki kralın, Atina mec- • 
rılıktan sonra lisinden bazı mümessillerle Paris-
eski klübü Be . te bir toplantı yaparak Yunanis-
şikta§a dönmüt- tanda krallık ihdası ihtimalini 
tür. konuftukları bile söylendi. 

Küçüktenberi Havadisler tekrarlanıp dur • 
BeıiktQflı Şeref yetiıtiği ve milli maktadır. Son gelen İngiliz ga .. 

takıma kadar zetelerinden birinde bu defa Y-. , 
yükseldiği klübüne dönmekle i- nanistanın eski kraliçes~'lin res • 
yi bir iş yapmıt olan Şeref, yarın mi konulmakta ve kralla dargın 
Beıiktaf takımında sol İç oynıya- olan kendisinin yakında barıı _ 

caktır. mak üzere bulundukları yazılmak

(Diğer spor yazılarımız 
13 üncü sayfadadır) 

1 

tadır. 

Gazete diyor ki: "Bu, Yunanis
tanda krallığın iadesinden evvel 

Yunan krali~ai Elizabet (Devcunı 11 nC'ideJ. 
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abeşistandaki ita yan as has tali 
Habeş ordusuna girmek istiyen Alman gönüllülerine Adisababa'dan şu cevab geldi: 

"Habeş hükii.meti Avrupalı asker kabul etmez!,, 
ltalyan veHabeşanlll§amamaz- ,. lan İngiltere ile Fransanın da SON OAKiKA 

lığı günden güne artıyor. Bunun Preştiji üzerinde teıir eder ve -. - -- -
harpten ba,ka bir netice vermiye- J bu yüzden bu devletler de fena Peçe ve çarşaf
ceği mütaleasmda bulunanlar var. bir vaziyete düıer. 
Bir taraftan Ha:beşisatn, her han. Habeı. ltalyan gerginliğine la fln kanunla 
gi bir taarruza uğradığı zaman dair son gelen haberleri de aynen 
kendisini müdafaa edebilmek için veriyoruz: kaldırllması 
hazırlanıyor ve Uluslar Kurumuna Londra, ıs·- ltalya ile Habe- Bunun kabul edllme-
baş V\D"Uyor; diğer taraftan İtalya şistan arasındaki gerginlik burada 
harıl harıl Afrikaya asker gönderi- heyecan uyandırmı§tır. İngiliz ef- diğini gören Niğdeli 
yor ve Musolini ltalyaya istediği karı umumiyesi bu itin hallini U· bir murahhas kadın 
kadar asker göndermekten hiç luslar kurumuna bırakdmasını is· kurultaydan çekildi 
kimsenin menedemiyeceğini olan- temekte, fakat ltalyanın bu fikre Ank.ıra, 16 (Hususi'· telefon -
ca sesiyle haykınyor. yakla§madığını söylemekte, ve la saat 13) - Fırka Kurultayının 

Bütün bunlar Afrikanın bu kıs· Milletler Cemiyetinin bu aciz kar· bugünkü toplantısında heycanh 
mında ergeç bir harbin patlak ve- şısmda otoritesini kaybedeceğin· bir hadise olmuı, ve kurultaya 
receğini anlatan işaretlerdir. den korkmaktadır. Niğde mürahhası olarak iftira'k e-

Hatta bugün gelen telgraflar • Deyli Telgraf gazetesi diyor den bir kadm,,çal'!af ve peçenin 
dan biri, Habeş ordusunda çalı§ • ki: kaldırılması için ileri sürülen bir 
mak isteyen bir takım Alman "Habeıistanda bir muharebe kanun projesinin kabul edilmeme· 
gençlerinin Habeş general konso • çok güçtür. İngiltere savaşın önü- si üzerine istifa ettiğini söylüyerek 
losluğuna müracaat ettiğini bildi· nü almak için bir defa daha çalı- kunıltay salonunu terketmiftir. 
riyor. Bu telgraf şu: §acaktır.,, Çarıaf ve peçenin kaldırılması-

Berlin, 16 (A.A.) - Havas a· Momig Post gazetesi de §U mü· nın kanunlaıtırılmasını ilk önce 
jansı muhabirinden: talaayı ileri tıürüyor: Hakkı Tank Us ileri sürmüş VP. 

Habet ordusunda çalıımak üze- "ltalya ile Habeıistamn arasını alkışlanmıştır. 
re Berlindeki Habe§ general kon. bulmak için herkes uğratıyor. Ha· Fakat bundan sonra söz alan A
solosluğuna bir çok Alman genç • betiıtan gibi bir memlekette müı- ka Gündüz inkılabın böyle basit 
leri kaydedilmek maksadiyle mü- temleke muharebesine girişmek şeylerle uğraımasına lüzum olma. 
• .n:aat etmişlerdir. ltalyayı ordusunun büyük bir kıs· dığmı, bunun adi bir zabıta işi ol • 

Şimdiye kadar yüzlerce müra. mından mahrum edecek ve mese· duğunu söylemiştir. 
caat reddedilmiştir. Taliplere ve. Ji Avusturyada karıııklık olursa Aka Gündüzden sonra Diyarı -
rilen cevab tudur: ltalyayı tehlikeli bir surette zayıf bekir Mürahhası Kazım IÖz almıı, 

"Habeş hükumeti Avrupalı aı. bırakacaktır. Geçen yaz Avuıtur· peçe ve çarşafın kaldırılması işi 
ker kabul etmez.,, yada Nazi ayaklanması olduğu za· etrafında Orduda çekilen müşkü • 

Hitlerin ırk nazariyesine nema- man Brenner geçidinde ltalyan as· latı anlatarak bu itin her halde ka-
nidar bir cevab !.. kerleriıiin toplanması vaziyeti nunla§tırılmasını istemiıtir. 

Bir Habeıli: kurtardı.,, Kurultaya Niğdenin gönderdi • 
-Avrupalı asker, ancak öldü. Ekonomist gazetesi de §Öyle ği kadın mürahhas da bu mütale. 

rül91eğe yş.rar ! · demiıtir. mütalaa yürütüyor: alara iştirak etmiş ve bir intihapta 
.Habeş devletinin ordusunda Av ' uso in1nın a ejlstana kar· p~cli kir kadının. '2ç cfn reyini 

bakiki d .. .. 1 · d' ? A kullanmı.. oldug-unu gözleriyle , ı.:palı asker kullanmaktan ~ekin... §I u§unce erı ne ır. v· :ır 

mesi bu devletin kendisini ltal • rupanm bugünkü durumu karşı· gördüğünü aöyliyerek Kurultaya 
d M 1• • · Af 'k d b. g-elirken hemcehrilerine çsı:r .. af ve yanlara karıı müdafaa edebilecek ım a uıo ınının rı a a ır :ır - :ır 

_ı.. b • d" .. d" w.. •• k peçenin kaldın iması i .. inin kanun· bir vaziyette bulunduğunu anlatır. munare eyı uıun ugunu sanma :ır 
Her iki tarafın hazırlığı ne o- güçtür. Musolini blöf yapıyorsa la1tırılmasını temine söz verdiği • 

lursa olsun bu iki devletin uluslar tehlikeli bir oyun oynuyor.,, ni ilave etmiştir. 
kurumunda aza olmaları, ve sava, Av ustu ry a, c i d d en Fakat diğer bazı mürahhaslar 
tehlikesinin bulunmaması Avru. emin bir yer değil bu ifİn iktısadi zararlarını izah e· 

derek lüzumsuzluğunda israr et • 
pa devletlerini bugün adeta he - v· 16 (A A ) p l' 

ıyana, · · - o ıs, mişler ve neticede de böyle bir ka-
yecnna düşürmüı bir haldedir. "ırı'nde 5,000 ficek, 36 tüfek ve 3 h ~ :ır nun layi ası yapılmasına lüzum 

Çünkü bunların birbirlerile h::.r mitralyöz bulunan bir depo ketfet görülmemiştir. 
be tutuşmaları, ıimdiye kadar · · 

mıttır. Bu karar üzerine Niğde mürah • 
sulh yolunda yapılan emekleri 5 h b d k " f' 
sarsacakbr. e utz un un as erı te ı sos • hası ayağa kalkmıt, ve: 

yalist Vanek, vatana hiyanet su· - Ben bunu temin etmeğe aöz 
Hatta son gelen haberler hal- d h k d'I k .. çun an mu a eme e 1 me uze • vermiştim. Madem ki kabul etmi • 

yanın bile uluslar kurumundan k f d'I · · 
ayrılması ihtimallerini ortaya 

re tev i e ı mııtır. yoraunuz, istifa ediyorum, demif, 

Ok 1 ı ve kurultay salonunu terketmi§tir. 
koymaktadır. uyucu arımız a Bu münakaşalardan evvel ku • 

Deyli Telgraf gazetesi: b• k rultayda belediye ve Trakyanm 
"Habeşistan gerçi henüz 14 ün- Ir OnUŞUŞ 

iskanı ve imarı işleri göriişülerek 
cü asırda yaşıyor, sayılacak dere· (Ba~tara/ı 1 ncidc) bunların programlaşbrılması ka-
cedc geridir. Fakat mesele bu elbette çok gönniyeceklerdir. - rarlaştırılmıştır. 
değildir. Çünkü Habeşistan, ne Cumartesinden itibaren daima Ali Kılıcın fuhş işinin neden 
de olsa, uluslar kurumunun üye · çok sayıfah ve bet kuru§a çıkacak tetkik edilmediği sualine de Hak-
lerindendir.,, olan Haber, lstanbulun en uyanık, kı Tarık Us komisyona böyle bir 

Dedikten sonra harbin tehlikeli en canh, en kulağı delik ve haki· teY gelmediği cevabını vermiştir. 
olacağını anlatarak §U sözleri kati söyler gazetesi olmut, halkın -----
katıyor: menfaatlerini müdafaa etmek hu· Bu sabah 

"ltalyanın Eritre ve Somalid'! • suıiyetlerine daima ıadık kalmıf· 
ki askerleri arasında hastalık yü- tır ve kalacaktır. Beykozda bir 
zünden uğradığı zayiat, bµ yer. Yarınki gazetelerdeki bütün • t•ı Ak ld 
lerde geııit bir ölçüde asker top . havadisler daha bugünden Haber· 1 n 1 8 0 U 
lamanın ne. kadar doğru olmadı· dedir! Bunun içindir ki Haber, Beykozda Serviburnunda bu -
ğmı gösteriyor. Hele İtalyanın ö- lsta.Iibulun en çok satılan gazete~ lunan bir depoda bu sabah bh· 
konomik vaziyeti bakımından sidir. infilak olmuıtur. 
çok büyük masraflar istiyen bir Sokoni Vakom gaz kumpanya-
ite girişmenin sebebiyet vereceği mıı11111111ıııınııııı111111ıııııııııııııııııııııııııııııı111111ııııııııııııı1111ııııııı sının gaz depoları arasında bu • 

mal! teh!!k~ler d.aha az ehemmi . Q R M AN 1 N lunan (imla) dairesinde bu sa-
yetlı degıldır,, dıyor. hah saat yediyi beş geçe müthit 

Deyli Telgrafın bu sözleri, Ha· K 1 Z 1 -bir patlama sesi yükselmiftir. Bu 
beşe karşı harbe girişmenin hem sırada dairenin önünde bekçi 
masraflı , hem tehlikeli bir ma • R O M A N 1 Mehmet bekliyordu. Dairenin ka-
cera olduğunu açıkça gösteriyor. Bogftn başladı pıaı kapalı idi. Ameleler henüz 

Gene hu gazetenin anlatmak is (12 inci ıayılacla okuyunuz) iıe gelmemiılerdi. 
tediğine göre, ltalyanın bu yer- Patlama sesi üzerine diğer de-
lerde makus bir netice elde ebne· mııtlffilllllllwJııtJllllllllluıııııuııınıuıuıuıuııııuııllllllllllllllUJm polardaki bekçiler kotuşmuşlar, 
si, Afrikada onun komşulan o- dairenin kapısını açarak içeri 

Laval Moskovadan ay ı dı 

Sovyet-F ransız and aş
masından çıkan netice 
Moskova, 16 (A.A.) - "Havas 

ajanaı muhabirinden,, 
Fransız. Sovyet tebliğinden 

anlaşıldığına göre, Fran,ız ve 
Sovyet hükU.metleri doğu A vnı . J 

pasına ait mıntakavi bir anlaşma· 
akti müzakerelerine diplomasi 
yoliyle devam etmek hususunda 
mutabık kalmıılardır. 

Bu andlaşma bilhassa Alman . 
ya, Lehistan ve Sovyetleri bir a 
demi tecavüz ve istifare ve müte
cavize yardımı meneden bir mi , 
sak ile bağlıyacaktır. 

Bu suretle, Almanya, bir iki 
gün evvel imza edilen Fransız -
Sovyet misakının kendisini bir 
çenber içine almak fikrini kati • 
yen gütmediğini anlamıt olacak -
tır. 

ile yayılan bir söylevinde bay La· 
val demiştir ki: 
"Andlaşma, iki hükfımet ara • 

aındaki anla§mayı sağlamlaftır • 
mıştır. Moskovayı ziyaretim, ül • 
kelerimiz arasındaki dostluğu bir 
(varlık) yapmııhr. 

Moskova hükfımet adamlar\, 
bilhassa Stalinle konuımalarım, 
samimi, tam ve dürüst bir tekilde 
olmuftur.,, 

Bay Laval hükUınet erkŞ.nını.. 

ve ulusa, kendisine yapılan par .. 
lak kabulden dolayı tefekkür et .. 
mif, ve Moskova ziyaretinin ne . 
ticesinden duyduğu sevinci bil • 
dirmittir. 

Sovyet-Çekoslo-
vak andlaşması 

Moskova, 16 (A.A.)' - Bay 
Laval, Varşovaya hareket etmiş
tir. 

Prag, 16 (A.A.) - Haber ve .. 
rildiğine göre, bay Beneı ve Sov· 
yet maslahatgüzarı bay Aleksan

L avali n radyoda drovsky, bugün, Çekoslovay. Ruı 
s ö y 1 e d i k 1 eri karı ılıklı yardım andlaımasını iır 

Moskova, 16 (A.A.) - Radyo za edeceklerdir. 

Fransız-Italyan hava anlaşması 

Avusturya tehlikeye uğrarsa 
Fransız tayyareleri itaJyan 
hav i os na yardım cdc~c;R 

ltalya ile Fransa arasında ak
tedilecek olan üç ayrı hava mi -
sakı için bir zamandanberi devam 
eden müzakereler kısmen netice
lenmiş, muahedelerden ikisi üze
rinde itilaf hasıl olmuıtur. 

Bunlardan birisi, Roma • Paris 
arasında bir hava hattı , diğeri 
transatlantik cenubi Amerika ha
va hattı ihdasıdır. 

Uçüncü misak, en mühim olan 

misaktır. Her iki memleket ara • 
smda (mütekabil yardım) esası 

üzerine bir hava misakıdır. 
Bu misakın hüküm I~rinden biti 

dikkate değecek mahiyettediı· : 
Avusturya tehdide uğradığı anda 
Fransız hava kuvvetlerini İtalya 
nınkine yardıma mecbur etmekte
dir. Fransa da tehdide uğradt· 
ğı zaman ltalya hava kuvvetile 
kendisine yardıma koıacaktır. 

Yeni zelzeleler 
Kars, 15 (A.A.) - Digor çev

resinde yer debrenmesi aralıklı o· 
larak hazan şiddetli hazan hafif 
olmak üzere mütemadiyen devam 
etmektedir. Diı;or mıntakaaı beıik 
gibi geceli gündüzlü aallanmakta 
ve derinden korkunç sesler gel· 
mekteclir. Otuzu mütecaviz köyde 
tek tük kalmıt çatlak binalarla 
duvarlar sarsıntının şiddetinden 
yıkılmaktadır. Digor'un üzerinde
ki bir tepe 15 metre genişliğinde 
ayrılınıştır. Bir çok yerlerde sular 

bakmıılardır. Bu sırada içerden 
alevler yükselmit bulunuyor -
du. imla dairesinin tavam da 
çökmüştü. 

Bunun üzerine , hemen telefon 
la lstinyedeki deniz itfaiyesi ha
berdar edilmif, bir kaç dakika 
sonra gelen itfaiye yangını bü • 
yümeden söndürmüştür. 

Dairede kimse bulunmadığı İ· 

çin, nüfusça zayiat olmaınıttır. 

Dairedeki benzinlerin nasıl par -
ladığı henüz tesbit edilememit • 
tir. 

Yangın hakkında Beykoz jan -
darma kumandanlığı tarafından 

tahkikat yapılmaktadır. Bekçi! 
sorgu altındadır. 

çıkmakta ve bazı sular kaybol• 
maktadır. Yorulmak bilmeyen 
vilayet yardım kolları bütün yar" 
dnnı yerinde yapmaktadırlar. 

Tahran, 13 - Şimali lrandaki 
zelzeleler hafif ve tiddetli olmal( 
üzere devam etmektedir. 

Evvelki zelzeleler hakkında ya• 
pılan tahkikat neticelenmiştir· 
Zelzelelerin en müthiıi 12 Nisarı• 
da olanıdır. 
. O gün bütün Şimali !randa gô• 

rilmemiş derecede tiddetli yağ: 
mur yağıyordu. Bir gök gürlemet1 

ni müteakip topraklar saraılmağıJ 
ba~lamıf, neye uğradığını bibııi• 
yen halk, ölümden kurtulmak iç.İJ1ı 
yrkılmakta olan evlerinin pencere· 
!erinden kendilerini sokaklara ııt• 
mıtlardır. 

Dıtardaki yağmur umumi bit 
kurtarma hareketi yapmağı ço~ 
güçleştiımittir. .. 

Neticede 500 ki!iden fazla ölil• 
bir bu kadar kayıp, binlerce (le 

. b''oe yaralı vardır. Babol, Sarı, Şa 1 t 
sayısız ev yıkılmıştır. Tahribı 
köylerde daha mühimdir. Ayrr';, 
bazı yerlerde köprüler de yıW 
mııtrr. Bütün Şimali lranda çtı~; 
lamamıı ve harap olmamı§ tek bl 
ev kalmamııtır. 

"~ 
b 

o 
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:73enim q&üşiifft: 
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eJır mektup ve 

cevabı 
Şöyle bir mektub aldnn: Liman Esnaf 
13 Mayı.-tarihli <Haı:er,·de işleri bürosunu'n 

"Eda edilmiyen farzı lrifayeler,, hesapla/ 'I 

Şirket 
ürnidsiz 

batlıklr yazmrzı okudum. iki ayrı Gemilerin rıhtıma J Haliç şirketi belediye 
mevzua ilitikliplan bu yazının IOD yanaşması mecburi . Sanıldıg"' ından J tarJ'1Jk ile görUşmlye başladı 
kısmı ihtif allerde okunan ıiirler, v H ı· ş· k · ı bel d' olacak bir halde "ıktı a ·~ ır etıy e e ıye ara"' 
söylenen nutUklar hekkmdadır. . V smdllkı dava daha muhakeme ne· 
Halkevlerinia (ıizin tabirinizle) latanbul liman ve rıhtımlanna Esnaf Cemiyetleri mi lıterek bü • tieelenmeden Haliç vapurlarının 
hüdayinabit tairleri kontrol& da • yeniden verilecek vaziyet dolayı • roıunun heaaplarını 1 tetkik eden belediyeye devri mevzuu üzerinde 
vet ediyorsunuz. Acaba bu ta iri er· siyle gümrüğün ve muhafaza teı • heyet 932 ve 934 yıllaı ı heaapları· ı ıirketle belediye arasındaki temaa 
den kastmız kimlerdir?. kili.tının fikirleri sorulmuıtur. Bu nm tetkikini bitirmitti r. Heyet bu Jar hayli ilerlemittir. Muhakeme· 

latanbulda ulun.l günlerde İn· iki idare yeni tekilde gümrilk mu· tetkikleri hakkında Tiı :aret odası nin bu husustaki kararını bu ayın 
kıl" Part' · ·--1 u"u-'~len'nı· amelelerinin ve karakç•larla müca l l • ah apçı ının ıı,,_ mu 7 -r esnaf itleri müdür üğl!ine ız at 25 inde yapılacak celseden verece· 
.oı;c" .. ttı'i' kadar tere""""um·· dele itlerinin alacag"'ı tekil hakkın· 1 b •>& unun ye ı .... vermiıtir. l 1 ği umulmakla bera er artık her 
eden, etmeğe çalqan (ne yazık ki da mütalealarmı Ökonomi Bakan· be I 
•an'atlanna hayran olduğunuz lığına bildireceklerdir. . Verilen malumata Jgöre, . müıte- iki laraf da aene de f, a,tı mil. 
kudretli .. ir arkadqlarmız bunu latanbul rıhtımları bir taraftan rek büronun geçen yıl heJapları, yon halkın taşınmasına taallUk e-

:x- aanıldıg"' ındanı daha J<aırHık:çıkmıt4 den bu meselede daha. kestirme tirndiye kadar yapamamıtlardır) Sarayburnuna, diğer taraftan Fın- "'S' , 1. · ld · h etmek 
trr. Usulsüz aarfi'-·atın yek\inu yo an yürümeiı tercı te • &anırun ki yalnız benim, Bu böyle dıklıya kadar uzatıldıktan aonra • .,. d' 1 

1 " • ır er .• olduğuna göre makalenin hedefi Avrupa limanlarında olduğu gibi oldukça kabarrktrr. I,u vuıyetın Aldığımız mallımata göre Haliç 
ben görünüyorum.. bütün vapurların rıhtıma yanaı • temizlenmesi oldukça .unüıkül gö • Şirketi de vaziyeti bir çıkmazda 

Büyük bir inkılap karıısmda ması mecburiyeti konulacaktır. rülmektedir. t gördüğünden ıirketin belediye e • 
.c>zde pir (bu da benim tabirim) Yalnız Üsküdar önlerinde ıey • Müıterek büroya dPlhil esnaf ce- line geçmesinden başka çare olma-
•rkada,larm ölü olarak, duygusu:: yah vapurları için iki şamandıra miyetlerirıin idare beyetleı:;i yakın· dığını anlamıttrr. Vakıa tirket er. 
olarak, anlayıpız olarak, ali.kasız bulundurulacak ve liman da.bilin • da bu iıi görütmek ilzere bir top _ kanı Eyüple Kereateciler arasında 
olarak yqamaları mı matluptur, deki ıamandıralar kaldınlacaktır. lantıy~ ça'jnlacaklaıtaır~ , " iılemekte olan otobüsler kaldın Isa 
Yoksa benim yaptığım mı?. Patlayıcı ve parlayıcı maddeler ta· ' ' bu halin düzelebileceği kanaatin-

Eier kast ben isem daha ceaur 91yan va.purlar da Sılacak açık· dedirler. Amma buna timdilik im· 

olunuz ve söyleyiniz, ıiyaaal ülkü· larmda yer alacaklardır. ı:~~-· .~,· ,I'·'· ·T ,~ı kin görülememektedir. Bu vaziyet 
Yü rnü anlayamadım. Kütleye yan· Bundan sonra vapurlardan çı • ~~ _ ~ • 111 ka11ıımda Haliç vapurları tirke • 
lıı bir yol mu göateriyorum? Mu· kacak mallar doğrudan doğruya tinin artık belediyeye geçmeai bir 
.ıır telkinler mi yapıyorum?. vinçlerle antrepolara alınacağı Fenalaştı emri vaki telikki edilmektedir. 

Eğer kutlardan birisi teknik ti d k d'l' h için eşya fiya annm a en ı ı • Çiçekpazarındt Ka.rıakut mağa. ~ 
ata iddiası ise, zabiliniz gibi •iir, .... d · · t b'" .. "I ekt f Şl k tb 1 1 f 3' gın en ınmeaı a ıı goru m e • zaımda çallf&ll Yuefı:dün aktam r e ayr yen n 
ikir ve san'at üıtatlarmın bir te· d' x 

ır. Eminönünclcn geçerkaı birdenbi· yolcu Ucretleri •azu, bir hüsnüniyet ile biraz ho • 
C&lrk yaparak (gel arkadq, seni --o- re fenalatmrt, baygınlık geçirmit • Boiazların günden &\ine tenha • 
"'~' ilk mekteplerde tir. Yaaef otomobille evine gönde- laıbıc.mr gören Şirk~ı· Ha~ye • "'._Ü düğün yolda biraz tili.hlandı • IS sa .1 • • 

l'fl)'Jın) demesi lazım ~elmez miy· Jmllhanlar rilmittir. ! bilet ücretlerinde kısmi bir tenzi -
eli? Soruyor ve cevab bekliyo - Köy mekteplerinde imtihan dün Gramofon çalınca lat yapmak zaruretini duYlDU!tur. 
~ •ziz üstat!.. • baılamııtrr. 26 Mayısta bitecek - Tarlabatmda Çukur sokakta Yeni tenzilatlı tarife ayb~mda 

if. Mfüıvvet Be.rlrnın.n ....... ,_ ..-. .,;,. .. ~ "" -•"'P ımu· kral1 aun ~ece 

Cev~b~ ş~d~: • • • • 
~n, bütün Halkevlerinden bah

~7bniıtim. Yazımda, İstanbul diye 
.•r tasrih yoktu .. Diğer vilayetle • 

tırnizde okunan ,iirler de yerli ıa· 
4:etelerd ec1 · ı· .... e neır ı ıyor, goruyoruz. 
ç··liedefim aize inhiaar etmiyordu. 
'hunkü Halkevleri namına bütün 
1 

lif allerde tiir okumak imtiyazı 
elbette •İzde değildi •• Niçin ya • 
:ıırnı ınu'tlafca kendiniz için yazıl -
~11 aaydınız?. 

•a.ıtıafih, mademki arzu ediyor • 
•~nuz, aon defa yazarak matbaaya 
londerd' ... . b' .. . . . 1. 

ıgınız ır tnrmızın mete a 
:~ Parçasını bütün edebiyat ve fik
~•tla uğraıanlara arzedeyim: 

eyY !. O sisli yollarda şaşınp 
nuh kalan yolcu 

unun engininde karanlık 
~- yatan yolcu! 
~kın b' ' ır adrm atma, kendini 
Okı tanımadan 

arın kurt.ancı ucuna sanıma-
' dan .. 

• • it • • • . . . 
fi 

1
olayca f arkedilirki, bunda ka-

l'e er bozukt Çünkü' .. ( • )okız ur. . ... an 
~f· ) :rediftir; (kal) ile (yat) 

•Ye olrnaz. 

(._lteza, (... madan) rediftir; 
'4lllr) ·ı il .1 e (aanl) kafiye olmaz. 

J.t,1~1l1Jn ~e ~ylediğim buydu: 
' ~lerı hır kültür yuvasıdır, 
lltı il tertib ettiği ihtifallerde fa -

t 'okunan tiirler bütün bir ulus 
··~ nı..dı:r. Her §eyden evvel 
~ -11.1t1 °bnamalı,, demittim .. Bu· 

~)' enı x· "f ~•t•-- egı arzı kifaye,, aay -
' ...., ... ıra. 

~ 1-._.,:~ar, fikriyatçılar da, "ok· 
"ı~fh arıcı ucuna aarılmadanu 
cl~ii ~un ve göz önünde çiz • 
b.~t f,}d nun .Propağanda namına 
'()tleainı" teının edip etmediğini 

~r •. • 

hanları da Hazit-anm birinde baı· birden sonra gramofon çalıp hal • 
layacaktır. km istirahatmı bozduğundan ya· 

-o- kalanmıtbr. 

Gizli randevu Otomobil çarptı 
evi Sirkeciden geçen Mehmede fO • 

för Ahmedin 3319 numaralı oto· 
Anaatuya isminde bir kadın, mobili çarparak yaralamıttır. 

gizli randevu evi itlettiği için. Kavga 
zabıtaca yakalanmıf, adliyeye ve- Modada sakin Cafer ile dük.kAn 
rilmiıtir. aahibi Hüseyin arasında kira yü-

Anastasyanm evinde yakala • zünden kavga çı:kmıı, Cafer Hü • 
nan yirmi yqında bir lngil;" kızı seyini sopa ile dövmüı, iki kavgacı 
ile Bahriye iamindeki kız da mu- yakalanmıttır. 
ayeneye ıönderilmitlerdir. Biletclnln marifeti 

--0-

Kapalı çarşının Ustu 
su dolmuş! 

Kapalıçartıdaki dükkan aahip -
leri dün' belediyeye mün:aat ede -
rek mühendisler tarafından çar • 
tının damları üstünde keıif yaprl
masını istemi,lerdir. 

Bunun üzerine dün ketif yapıl
mıttır. Dükki.ncılar belediyeye 
aid Bedestan daha yüksek olduğu
iç1n yaimur ıularmın bunun da • 
mmdan daha alçak bulunan dük· 
klnlarrn damlan üzerine akarak 
birikmesinden tikayet etmiılerdir. 

• 

Eyüpte Alipaşa sokağmda otu· 
ran Burhaneddin otobüale Emin -

önüne gelirken biletçi Kemalle 

kavga etmif, biletçi mü9teriye da • 
yak atmııtır. 

Zimmetine geçirdi 
Parmakkapıda oturan Leonida 

Yüksekkaldmmda Viyana pasta· 

hanesinden zimmetine eıya geçir • 
miı, yakalanmıttrr. 

Evvelki gece yağan yağmurlardan 

kapalı ça11ınm üatü adeta bir göl 
halini almı9tır. 

Bulgarlarla ticaret 
anlaşması 

Türk • Bulgar ticaret lanlapna • 
aınm müddeti bir ay daha uzabl • 
mqtır. Bulgarlarla, yeni bir ticant 
anlaıma11 yapmak İçin görii,Ul • 
mektedir. 

--0--

Akay idaresinde yeni 
tarife 

Akay ldareai dün ilkbahar tari· 
fesinin tatbikine batlaınıttD'. lda • 
re bu ıeneki ilkbahar tarifesini ba
zı tecrübelere iatinaden geçen ae
nekinden çok farklı olarak tertib 
etmittir. Yaz tarifesi de bu tarife· 
nin tatbikatından elde edilecek 
neticeler göre hazırlanacaktır. 

--o-

Şehir içindeki 
fabrikalar 

Şehir içinde bulunan bazı f ab • 
rika ve duman saçan atelyelerin 
bacalarının çok alçak bulunduiu 
yapılan tetkiklerden ve t ikiyetler 
den anlatılmıf, bu gibi yerlere 
tebliğat yapılarak bacalann yük· 
seltilmesi bildlrilmittir. 

• ( ŞEHRiN DERDLERI l 
Horhor caddesinin kanalizasyonu 

Saraçhane~aşında Horhor caddesinde oturan Mu
zaffer Zihni söylüyor: 

Bizi en fazla ıinirlendiren ,eulerden biri de Horhor 
caddesinde yapılmakta olan kanaliza3yon çalıımaları· 
dır. Aylar var ki burada büyük bir çukur açılnuıtır • 
Makineler gece gündüz d11rnıadan işler. Fakat hayret 
ediyorum. Bur(lda acaba böylece aylarca sürecek ne i§ 
vardır? Aylardan bel'.i ne iş yapılıyor? Bir İf az adamla 
çok zamanda yapılacağına çok adamla az zamanda ya. 
pılsa ne olur l 

!Buqüff ifin: -- - -
Sovyet artistlerine 

dünkü çay 
Bugün büyük tezahüratla ıeh • 

rimizden ayrılacak olan · Sovyet 
artistleri dün 'Güzel san' atlar a· 
kademisi, ne çağrdmıftı. 

Dolayısiyle akademiyi gezdik •• 
Akademi talebesinden bir bayan, 
her atelye hakkında bildiklerini 
aöyledi. yakından alaka duyduk .. 

"Güzel san'atlar akademisi,, geT • 
çekten görülecek bir yerdir. Te· 

miz, sessiz ve sıcak bir duygu ha • 
vası içinde nefes alan bir muhit .. 
Dün yanımda eıki bir gazeteci de 
bulunuyordu. Bu binanın eski ha • 
lini "Meb'usan meclisi,, olduğu 

zamanı anlattı .. Ayakta galot kun· 
duralı, beyaz bir tutam aakalh, 
redingotlu, aarıklı, Elifi pantalon· 
lu, hatti enderun pardeaülü adam· 
lann bu gıcır gıcır döteıneler üze· 
rinde birer hayalet gibi ileri geri 
dolaıtıkları göz önüne geldi .. Ha· 
er yağlı teabihlerin ııkırtikleri, en
fiye çekiminden gerileyip gerile • 
leyip hapfırmalar, ve müzmin ök • 
ıürükler bu duvarlara kimbilir ne 
kadar çarpmııtı .• Binanın gördü • 
ğü yeniliii ve diri~ ruhlu de-ğiıikli • 
ği dü1ünerek aevindim. Buranın 
eaki zamanını hatrrlryan arkada • 

• ..l "Ş trm, adeta tanıyamıyoruu: ura -
larda bir oda vardı. Bize gQya 
kahve verilirdi. Şu koridorun ba • 
tında polia durur, encümen oda • 
ıma srvı1ıveririz enditeaiyle kat'i· 
yen içeri f:,ırakmazdı.,, diye anla • 
tryordu. 

Sovyet amatleri dün akademi 
de tarkı söylemedi veya pi -
yano, keman çalmadılar.. Zaten 
proiramda da böyle bir f8Y. yoktu. 

Fakat bunu, dün akademiye ge
linciye kadar kendileriyle bulun • 
mq ve gene kendilerinden birine 
90rduğum zaman, gayet dikkate 
değer bir cevab aldım .• 

"- Bugün tarkı söylemeleri 
beklenmez, dedi .. Çünkü uzun za· 
mandrr yapmadıkları bir iti bugün 
yaptılar .. Yemeklerinde her hangi 
ıeyi yemekten çekinmediler, don· 
durma yediler .. Yemekle birlikte 
f&l'ab iç.ildi. Daha ehemmiyetlisi 
bildiğiniz Amerikan fıatığmdan 

yediler ki, bmıu çahımaları he· 
men lazım olan bir zamanda ye • 
mez, boğazlarını tahrik etmezler .. 
Bundan aonra, beı altı günlük tam 
bir istirahatlan vardır ... ,, 

Fakat ıunu söyleyelim ki, tebri· 
mize geldikleri gündenberi hatk 
önüne her hangi çıkı1lannda, ken· 
dilerini sevenleri tatmin etmekten 
hiç çekinmemit olan bu yüksek 
aan'at erlerinin gerçekten dinlen· 
meye ihtiyaçları olabilirdi .. 

Kendilerine uğurlu yolculuklar 
ve gene dönütler dileriz ... 

Hikmet MUnlr 

Bu sabahki 
tramvay kazası 
Bir çocuğun bacağı 

kırıldı 
Bu sabah saat sekizde Sirkecide 

gene bir tramvay kazası olmuf • 
tur. Maliye memurlarından Lutfi. 
nin on bet yqındaki oğlu Bülent 
Sirkeci • Y edikule hattında itli -
yen bir tramvayın romorkunun 
basamağına asrlmıt, Sultanahme 
de doğru giderken arka tarafa 
gelen biletçiden korkrnuı, yere at 
Iamııtır. 

(Vl-nO) 

. - Ben doğdum doğalı Borhorluyum. Bu itibarla 
semtimizin dertlerini çok iyi bilirim. Buradan geçenler 
belki ilk bakııta hiç bir levl«ıUide ıey göremezler. Cad· 
de düzgün gibi görünür. Fakat bir de sağda ve soldaki 
caddelere ıaptınız mı? Büyük bir sukutu hayale re hay
rete tlfiıersiniz. Kaldırımlar belki Nuh zamo.nından beri 
yapılmamı§tır. Bazılarında cöpler dağ gibi Jlliumış ve 
artık toprak haline gelmiştir. Bazılannda lağımlar a
çıktır. Bazılarına çö11rüler günlerce uğramaz, Jaşın ça
murlara batmadan hiç birine sapılamaz, 

Daha başka ıeyler söylemeğe, yan sokaklann elek
triksizliğinden de şikayet etmeğe lüzum gÖrmüyorum. 
Beledlye herhalde bunları IH!k ala bilir. Benim 11Jaba· 
dım sadece bir hatırlat'f.. · 1 

Bülendin bu düıme neticesinde 
aol ayağı kuılmıf, Gülhane haı • 
taneaine kaldrrılmıtbr. 
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bugünkü yazısında Balkanlı dedet- yapı ıyor 

d • k d Varfova, 16 (A.A.) - Mareşal lerin biribirleriyle yaptıkları anlaşma-eDJZ ve ara or usuna PilsuJekinin cesedi dUn gece Bel - da çok ileri git~klerini söylüyor. Bu Uzun zamanlardan beri tdıri 
vedere Sarayından kaldırılarak anlaşmaya ıdalııl olmıyan Balkanlı mizde emsaline te.adüf edilmiyef 

d • • büyük kiliseye götürülmüftÜr. O • det'letlerin de yakında buraya gire- büyük bir eşya müzayedesi ol& 
aır sıyasası d h ceklerini ümit ediyor. Barış için yapı- caktır. E-ıki ve ze11c sahihi, mt 

ra a 86 ıaat teı ir olunacaktır. lan bu giizel ve büyük anlaşmanın 
Tabut'altı ~ift hayvanın koşulu bilhassa ökonomik sahada bir ~ok ~aklı bir ailenin ıüç ıbatında.n beı 

Almayanın son siyasasını anlat· 
mak üzere Hitlerin fakında.söyle
yeceği nutkun ne olabileceğine da
ir geçen gün bir yazı ne§retmi§tik. 

Almanya 55000 asker, bundan 
bqka tanklar, ağır toplar istiyor . 
Bunlar Versay muahedesiyle ona 
Y.asak edilmiştir. 

Avrupa kuvvetleinden her han -
ği birininkine müsavi hava kuvve . 
ti İstiyor. 

6 harb gemisi, 16 kruvazör, 50 
tahtelbahir, 50 muhrib, 2 tane tay
:fflre gemisi istiyor. 

Diğer kuvvetler razı almasa da 
.Almanya bu silahlara malik ol -
mak niyetindeClir. 

Eğer diğer kuvvetler Almanya· 
nın bu ar~ularma uyarlarsa, hem 

Almanyanın kaybettiği müstemle -
keleri geri verirlerse Milletler Ce
miyetine tekrar gelecek ve ıilih • 
sızlanma konfransma.da iştirake· 
decektir. 

İngiliz başvekilinin, bu vaz\yet 
karıısmda lngiliz siyasasını ne 
suretle anlatacağı hakkında da 
tahminler yürütülmektedir. 

Avam kamarasında 11\&'iliz baı· 
vekilinin vereceği cevab, İngilte • 
renin hava kuvvetinin Almanya. 
'nmki ile ba~baı olması yolunda • 
dır. 

İngiliz hava kuvveti, asla Al • 
manyanmkinden ufak olmıyacak
tır. İnşasının 1938 de bitmesi ka • 
rarlaşmış olan 500 fazla tayyare 
bu yaz tamamlanacaktır. Sonra 
bir beş yüz tayyare daba elde eHi • 
leı:ektir. 

Almanyanm deniz kuvvetinden 
yana · steklerine gelince, lngiltere 
Almanyanm, isteyeceği zannolu • 
nan ;n;iktarda bir deniz kuvveti el· 
de etmesine razı değilair. lngilte· 
ıre, Almanyanın deniz kuvvetinde 
"muay:yen bir-miktar,, tezayüd ya
:pılma11m haklı bulaca\rtır. 

Eğer Almanya İstediği miktar 
-üzere gemi yapmakta israr edecek 
olurıa, !lngiltere Londra aeniz mu
ahedesince kendisine verilen gemi 
inıaatı müsaadesini ktillanacağı 
-gibi, e~i gemilerin yerine koymak 
~e yeni gemıler yapsa l>ile, 
eılfileri ortadan kaldırmıyacak ih
tiyat olarak bulundurae«ktır. 

"'ara ortiusu İfine gelince; Al -
manlann kara ordulannı çoğalt • 

'-mak]Jususundaki teklifi,· Fransa· 
yı olduğu kadar· İngiltereyi doğ • 
rudan Cloğruya alakadar etmemek· 
tedir. Fakat mecburi aakerliğin 
ihdaama, ağır toplarla tankların 
iatenmeıine fiddetle ımuarız cephe 
alacaktır. 

Bu hareket, "tecav.üz,, bir _mi -

nada tefsir edilecektir. 
İqgiliz başvekili, hava tehlike· 

ıioelcar§ı, hava kuvvetini ziyade· 
lqtir;mekten başka alınacak ted • 
b.Meri .de ilan edecektir. 

lngilterenin hirioci derecede 
dii§ündüğü fey, Almanyayı ve di -
ger beilibaşlı Avrupa ~vletleri • 
ni liır iliava misakı aktine yaklaı -
tırmaktır. 

fngiltere imparatorluk müdafa
.aıı komisyonunun müdafaa yolun
da aldıiı kar.arlar hilhaua şunlar· 
dır. imparatorluk "1ahilinde yeni 

hava üsleri kurulacaktır. olduğu top araba.sına generallerin faydalar vereceğini fltke ederek y~zı- büyük bir itina ile biriktir4iği .:n& 
Singapur deniz ve ha.va üssü da- omuzunda götürülerek konulmuş .sıru bitiriyor. dide kıymettar eşya müzaye'de il 

ha kuvvetlendirilecektir. ve cenaze alayı, önde bir piyade ZAMAN - Zaman imzalı yan /. aablaaektır. 
Dominyonlar.da büyük gemiler a ıtaburu, bir süvari bölüğü ve bir talyamn Ilabeşistmıa lıücum etmek Bu müstesna müzayedeci 
lacak fazla havuzlar yapılacaktır. top batartası il~ papaslar ve arka- i!)in ileri sür.dükleri bchancyi tahlil merhum Çıürükıulu Mahmud Pat! 

d 
ediyor. Bu bclıane eski /ngÜiz harici- 'l · ~ 

Cenup denizindeki adalardan a reisicümhur, maretalin zevcesi .ıaı esme att C§Ya sahlacaktrr. ye nazırı Sir Con Simo1Uln karısının 
bir kısmı tahkim edilecek ve do- ve ailesi et"kanı, bakanlar, eski yazdığı bir kitapta "Habeşistanda iki Satış, Kabata.ş~a Setüstünd 
minyon hava kuvvetleri sağlam. batbakanlar, elçiler ve bir çok milyon esir uar,, ciimlesidir. merhumun konağında yapdacalı' 
laıtırılacaktır. heyeti mürahhassalar olduğu hal- !Jlulıarrir, Jtalyanlar iki milyon tır. 
lngilterıede mü da- de,, ellerinde me~aleler tutan as. esiri J.urtarnıa.k bclumcsiglc geri ka· Fazla izahat için, Salih ve 5, 
. • . • kerlerin ve askeri teşkilat mensup- lan 8 ınilJ]Q1Ul da esir cdecekler.dir di- · son mobilye 'mağazasına mürac& 
ışten ntte yen 1 b 1 r la~ıDm arkasından &ğır ağır geç - yor. l'e yansını fU §ekilde biüriyor at. T<el: (43249) 

b k 1 k k 
"Bu komedualara ne lüzum ııar? 

8 8 n 1 U rU 1 Uy O r '"lnif ve kiliseye gelmiftir. Açıktan açığa "o millet zayıftır, biz pniiiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmİİİİİİİİİİİİİİ~· 
Londra, 16 (A.A.)- bortlar -L.o- kuvvetliyiz. Avrupa siyasetinin düs- Bu g Ünden iti b a-

kamaraıı, ordu, donanma ve hava Japon_ Amerı·ka turu kaui zayrfı yrıtar kaidesi üzerine "en şehzadebaş 
kuvvetlerinin t~haatını idare et· kurulmuştur, billaenaleglı gidip onln- H · ı ..... , s 
mekvebuü~ıidareaTaaındakime- bahrı•ye dedı•- n.istila edeceğiz!,. desinler. Daim 1 a ineması 
&aiyi daha-sıkı bir arzda tamim doğru lıareket etmtş ve .bu kanlı ko- v· t H .. , 

k d 1 
nıedyalaruı seyircisi olan bu bir taraf- 1 c o r u g o n u n 

etmek üzere bir bakanlık 'hdası 0 U 8fl ları da aldatacağız, diye beyhude ne- La}'emut eseri olan 
hakkındaki M~ttiıtone takririni fes tüketmemiş olurlar.,. Se.f ı· ııer 
9 a L-r• 23 1 dd tm' t• Va•i-ton 16 (A.A.) - Ba'-n•. ~ :ı-1 :rey ere e ış ar. :r ··o n AKŞAlJI - N. S. imzalı yazı bo. 

Müzakere ırasında, harbiye ye bakam B. Svamon gazetecileri ğazlar meselesinden balısediyor. Bo· 
bakam Hailsbam, bu üç~anh. kabul ederek ~merika f.aloıunun ğazları tahkim etmemizin nilıayet bir S'nema müdavim'erinia arzu 
ğın birlettirilmeai hakkındaki Raıifik denizindeki manevraları • müdafaa vasıtası olduğunu söyledik- ları ijzcrine bu filmin birine 

J .. !.L -'d ten ıon a S t R ıe ikfoci i.de-vreıuloin tamam• teklifinin bir çok defalar reddil. nm aponyaya müteveccm. 0t u • r ovye usyanın, Yugos-
w h kk d k b lavya Yuna · t R . irden güsterilccektir. mi~ olduğunu-lıatırlattıktan sonra gu a ın a i azı tefsirleri red· , nıs an r:e omanya gibi 

B
- ı.:ak detmi• ve 4Jemi..tir ki: boğazlarla ıevkalcide al(ıl.:adar dev- eu film "çin matineler ..2·5 B 
a.§u anm ıreiıi bulunduğu im· :r r letlerin bile boğazlan tahkim etmemi- B ·· 

P t ·'uk ·ıı· "daf k 't · "Amerika s8.hillerın· e ı'ki bı'n Ugun talebeye ara or.ı mı ı mu aa omı esı zi müdafaa ettiklerini ilave ediyor. 
riyasetinde yapılacak değişikliğin milden fazla yakla§mamak tarli - Bunun bilha.çsa barış için çok faydalı tenziJatl 1 matine 
büyük bir fayda temin edeceğini ye Japon filosunun da Pasifik de- ve lüzumlu olduğunu aöylediktcn son.

1•Bm.-- va rd 1 r. 
zanneCliyorum, demİftir.. nizinin şimalinde manevralar yap· ra nihayet bir de 01111r meselesi oldu- ••••••I 

Harbiye nazırı, müsellah kuv - masına ben ,ahsen hiç bir itirazda ğunu ildve ediyor. Asr-ı S:inemad~ 
b lun SONP.OSTıA - Yoktur. ~ 'I ., 

vetlerin teçhizatiyle uğraşan kırk u mam.,, . 
ınr kad•r ~ Y07• tcı.lı Lvanl~o 

bulunduğunu ıöylemiştir. 

Lord Rothermere,, Almanyanın 
bugün her biri bin-ton iiiflak mad· 
deleri tM:van onibin kadar bom· 
bardıman tayyaresi bulunduğunu, 
hinaenaleJh bükfunetin wapılma -
~ını teklif ettiği 500 yahut bin tay· 
ı,yarenin katiyen_az olduğunu söy • 
lemiitir. 

~eni bir iktisa
di arsıulusal 
teşekkül 

Viyana, ,16 (A.A.) - Umum 
Avrupa Birliği, e.ki Franaız ziraat 
bakanı bay Ricard'ın projesi eıası 
üzedne bir umum Avrupa ökono • 
mik "merkezi tesis etmiıtir. Bu 
merkez, bütün Avrupa ıehirlerin • 
de §ubeler a_çacak ve Avnıpada 
daha sıkı bir ökonomık elbirliği 
teminine "Ç•bt~ak, Avrupa mem· 
leketlerindeki :zi•aai, eınai iatiltsal· 
Jleri mütekabil bir izama koya -
cak, ticari ~! hacmini büyütmeğe 
ve karıdddı ünuebet ve müba • 
ı.deleleri f.azlala:!tırmaia çalııacak
tır. 

--"()-

FHipinin Ameri-
kadan ayrllması 

.Manilla, 16 (A.A.) - Umıuni 

rey, 1945 de ilanı düfünülen Fili • 
pinlilerintam er.kinlijinden (istik
lalinden) evvel tatl:Jik edilecek 
muvakkat ejinİin lehine netice • 
lemni§tir. Ekseriyet, bire kuıı 
yirmi~ nisbetindedir. 

~ 

Yeni bir hava battı 
Mariyan , 16 (A.A.) - Dün 

Pr.a.ğ • Marsilya1Al'anndaki Çekoı· 
loYak ha.a .. attı açılmqttr. 

Kabomallar ve esnef 
cemiyeti başkanı 

bunun ·ana 
sebeplerini anlatıyor 

lıtanbulda eşya fiyatlarında 
ihtikar yapıldığı, zaman zaman 
toplanan komisyonların bir türlü 
'htikirı bulamamalarına rağmen 

bir Jıakikattir. 
Bilhassa her günkü ihti~rı

mızdan sebze :ve"meyva fiyatların
da bu hali f azlasile görmek ka ,_ 
bildir. Bu ihtikara fiyat yükseldi
ği daha ziyade mallar toptancı • 
dan perakendecinin eline gectik · 

~ -
ten sonra olmaktadır. 

(flaş tarafı 1 ncide) 
2 - Müatakil = Erkin, ıBaimsız. 

Jstikliıl =-ETkinlik, 1Bağmıız • 
lık. 

Misal: ~iz "l»Üıtakil bir Mille • 
tin çocuklarıyız = Biz er1'in bir" 
Ulusun çocuklarıyız. 
latiklal ınücadeleai = Erkinlik 
savaşı. 

Müstakil Meb'uılar = 'Bağının: 
Sny:lavlar. 
Tiirlôye'de mahkemeler mürta • 
kildir = Türkiyede Halıyerleri 
Bağınuzdır. 

3 - Sanayi = Endüstri. 
Sınai = Endüstriel. 

4 - Hür (T. 'Kö.) = Özgen. 
.Hürriyet (T. Kö.) = Özgenlik 

5 - Sorbest = Özgür. 
Miıa1: ,Setbestırnmtaka = Öz. 
aür- böl.e. 

Not: Gazetemize gönderilecek i)!Azt • 

1 LI it:. 

muhteşem film 
birden: 

f OAN CRAWFORD ~ CLA:Rt· 
GAifLE • FRED ASTA,RE · 

FRANCHOT TONE 

Vals Rüyası 
F.unSlzca :ıö~lü filminde 'ff 

D on Jose Moj"kı ile Mona Mari~ 

Siyah Kartal 
Filminde. Yalnız 15 kuruı ilt 
3 saat Jitif v.akh geçirecekıinit 

,,.. Suvare: Her iki film birde' 

- - 'Y:enı - 1'. 

FELSEFE 
Meıhur Didero'nun 

l;eYiren HAYDAR RtFAf 

~5 Kuruş 
larda bu kelimelerin Osmanlıcaları kul· -# 
lamlmamasını rica ederiz. ? .. ill•I!•••••••••"' 

Dün bu hususta bir muh:uriri • 
miz Kal>zımallar Cemiyeti ve f:a. 
naf Cemiyetleri umumi balkanı 
Ziya K'Ilıçoğlu ile görüşürken, bu 
noktaya temas etmittir. Ziya Kı • 
lıçoğlu bu huıuıta §U !&Yanı dik-
kat sözleri ıöylemiıtir: rJ••••••••lil••••••••••••••••,., 

'Bugün 14 172 matiınesinClen itibaren " - Yiyecek maddelerini alan 
lıalkın, .perakendeciler tarafından 
aldatıldıkları muhakkaktır. Çün -
kü .halk günlük piyasayı bilmi
yor. Dünü bugün gibi zannedi 
yor. Pazarlığa kalkıyor. Onda da 
ekseriya yanılıyor. 

Biz bunun önüne geçmek için 
bundan bir müddet evvel gazete-

S A R 'A Y S t N E M A S 1 N D A 2 film birden: 

ŞOPEN Senenin e~ güzel filmi, 
Şopen'in nefit musikisi 

Sinemada: Şopen'in metresi olmuf Georges Sand ile 
Hugo, Alfred de Musset, ve saire .görüneceklerdir. 
Ayrıca: Emsalsiz muvaffakıyetler kazanmakta olan 
K AR Y O K A filmi ilave•en gösterilecektir. 

hk.matine 14 1/ 2 ve suvare 20 1/2 da baılıar. 

~re her gününpbasa cetvdini ~t~~--~~-~ı•••••••~•••••••·~~ 
vermeğe başladık. Bu suretle hal- _ 

kı~ gü~lük fiyatları bilmesini t~· (!)SG>0E)(9) IPE'U sı·n em asında ~mli~ 
t'.IDın edıyordak. 'FakatJnuıdan bırl 8 - ;R ~ 
9ey çıkmadığım bir ımüddet sonr.3 1@ l~ u~iin ilk matinesinden itıbaren 7. fılm biraen: 

anladık. Qünkü bizim verdiğimiz{® Fedailer Ala~ı UIUlerln Aşkı 
fiyatlar, hakla esnafın boğaz bo-1 • Conrad Veidt-Ma 
jaza gelmesinden baı~ bir ?.ıe : dy Christianes
yaramadı. Buna mukabıl beledıye (!) 
perakendeciler bu fiyata mal sa @ Wo lff R etty: 

Oynıyn 

FREDERiC 
MARC~ hyorlar mı diye bir defa kontrol E> tarafından 

etmedi. :Belediye işi kontrol etme-1E>G)G)G) Dub•liye 20 kuruı • Balkon 25, hususi 35 kuruj 
ailrten sonra ~eye yarar .. ,,• 



Bir A ·kın 
ikdye 

ı·:=~~i~;~:···ı···~::···ı 
'··-········· .. ·································· 

Önüne geçi~ez bir ko~lık, ı' nun karşısında söyleyecek söz kal
ağzmı kapamagı, ona emredıyor- mazdr •• 
du. Şimdi artık, Rauf, kozunu ata· Yalnız ikizler, son derece müte
rak partiyi kazanmş vaziyetteydi. euir oldu'k1armr her halleriyle an-

0, erkekti. Onun, Samiyeden lafılar .. Samiyeden ayrılmak fikri, 
daha ziyade hayat tecrübesi vnr- onlan adeta perişan ebnişti. 

Yazan: . KADiRCAN KAFLI No. 6 
dı. Ne yaptığını, ne yapmak iste; Genç kız, bu güzel hislerden 
diğini elbette daha iyi bilirdi. O- dolayı üzüldü.. O da çocuklar .. 
nun için, bırakmalıydı, Rauf nasıl dan ayrıldığı için hayli içlendi .. 
isterse öyle olsun... - Merak etmeyin çok geçik -

Genç kız, pek zavallı bir vazi- mem, sizi tekrar görmeğe gelirim! 
yete düşmüştü: dedi. 

- Peki, sen nasıl istersen öyle Kızlar, bütün gün mürebbiyele-
olsun ... -diye ba§ını yere ğdi. rinden ayrılmadılar. Onun, eşyası-

- Af erin sana ... Hah işte böy- nı hazırlamasına yardım ettiler • 
le olmalı .•• Bak, selametin benim Ceplerine, çantasına, hatıra olmak 
söylediklerim ele olduğunu er geç üzere bir 1akrm şeyler doldurdu -
kabul ettin. Bundan dolayı da pi~- lar: Acemi acemi kesilmİ§ resim .. 
man o!mıyacaksm, buna inan... ler, kurutulmuş çi9ekler ..... 
ŞimHiki ziyanlarını, çok geçme- Akşam olup da ayrılmak zama· 
den, yüz misli ile çıkaracaksın... nı gelince, onları, arabanın ıçın -
Ağlama benim yavrucuğum ... . E- den adeta zorla koparmak lazım 
min ol ki, şimdi, seni, eskisine nis- geldi ... 
betle kat kat daha f az1a seviyo- Rauf, resmen gayet nazik dav -
TUm. randı?. Pek terbiyeli aözlerle 

Yanaklarını öpe öpe gözya§la- "Vah vah!.,, dedi .. Fakat, bertak • 
rını kurutuyordu. Evlenecekleri ve rib, kolayım bulup kızın eline bir 
çocuklarının doğacağı zamana ait kağıd sıkıştırdı. Bu, makine ile 
projeler anlatıyordu. yazılmış bir kaç satırdan ibaretti . 

- Emin -01, çocuğumuz erkek- Bu sa~ırlarda, istenilen talimat 
tir ... -diyordu.· Gözleri 'Seninkilere verilmekteydi. 
benziyecek ... Ah o senin tatlı ba- Samiye, kalbi burkularak, bir 
kışlı güzel gözlerin ... Onları o ka- kaç ay evvel geldiği yollan, bu se-

dar ~ok severim ki... fer tersine knt'etti. Şimdi, ortalık 
Fakat, genç kız hakikate ge- daha yeşildi. 'Yanında, ağa, bir 

liyordu. takım gevezelikler ediyordu. İri 
- Yarın tren hareket ettikten büyUk kısrak, ağır ağır ilerliyor, 

sonra ne yapacağım*! arabayı çekiyordu. 
..... - Ne yapacağını, sana yazı ile ..Bu aylar içind\ ne değişiklikler 

HÜ -~!] 
0 

r" ~ 

de trenden ineceksin, tam istasyo· kız, buraya geldiği vakit, bambaş-
nun kar§ısındaki Millet oteline i- ka bir insandı •. Çocukluktan yeni 
neceksin. Bu otelde ben <le kal- kurtulmuştu. Hayatı anlamak hu
dım, gayet iyidir, memnun 'kalır~ susun.tla pek cahildi. Reşadiye de 
"sın ••. Ertesi sabah, bize kiralık evi kanlığı müddet zarfında öyle bir 
bulan adamın yazıhanesine uğrar- değişmşiti ki, tanınmaz hale ,gel· 
srn. O, benim ahbabımdır, seni o- mişti. 

raya yerleştirir. Şimdi, artık, genç kız olmaktan 
- Peki, sen •.. Ne zaman gele- çok uzaklaşmıştı. Artık, kadındı .. 

ceksin? Hayata girmişti .. Karnında bir ço

- Paza1· akaşamı, yani üç .gün 
~arfında ... Bütün ıgeceyi .senin ya
nında geçireceğim .. Sanki evli imi
§İz gibi bir ha' yat yaşayacağız .. • 

Sonra, mevzuu, gene, yeni evle
rinin, yeni hayatlarının meth ve 
senasma intikal ettirdi. Oraya va
l'Ifın güzelliklerini anlattı. Başba -
ta ne gi~zel saatler geçireceklerini 
Yağlandırdı, ballandırdı .. 

- Şimdi bilmediğimiz öyle sa -
adetler vardır ki, işte onlara kavu
şacağız!. - diyordu. 

Gözlerinin önünde bir roman 
canlandmyordu. "Birer birer, bu 
roınanrn bütün kısımlarım, biitün 
haplarını söyledi. 'En son bab 
''R ~diyeye evli olarak dönmek,, 
krsnııydı. 

Gece yansına doğru, Samiyenin 
Yanın dn ayrıldı. Genç kızı bir 
ttıüddet kaplayan endişeler, artık 
silinnıişti. Şimdi o, artık .kötü ıey
ler düşünmiyordu. Yüreğinde, iti
nıat hisleri hakimdi.Gecesini rahat 
rahat uyuyarak geçirdi. 

cukvardı. 

Şimdi artık, boynuna, bir takım 

' rYeni vazifeler borç olduğunu gör .. 
müştü, öğrenmişti ... 

Bunları düşüne düşüne ilerli .. 
yordu. ATaba, artık istasyona gel· 
mişti .• 

(Devamı var) 

H 
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ISTANBUL ANKARA CAODESI 

Tf'Jgrnt Adresi: 1 "TANBUL IH.llEU 
Telefon Vnzı: 28872 idare: '21370 

..... "i.1&oi1e .. $ii6l:rı..;R;····~ 
1 8 6 1 ı 8)1ık : 

Tilrldye: 1%0 SSO GGO IZ50 1{~. ~ 
Ecnebi: 150 445 8rn 1610 E 

il.AN TARIFES ~ 
Tfcnret Uftnlnnmn s:ı.tın 1%,:Stl i 

ltes:nJ lltınlnr 10 kuruştur. ~ ................................................ : 
~nhıbı we r"~srıvaı Müdiiru: 

HASAN RASiM US 
llruııldJkr yer: ( VAKIT) lllatb:ıaaı 

f Ertesi gün, bütün hadiseler, Ra
~ un 'Önceden kestirdiği gibi geç-

~· Samiye, gideceğini bildirnce ı:----------11m1-... ~ 
S ldan Hanım his itiraz etmedi ... 

adece canı sıkıldığını anlatır bir 
tarıda somul'ttu ve homurdandı •. 
b Buna da hakkı vardı ya... On 
d Of gün evevl olsun haber verme-

Cn hir kapıdan ayrılmak olur 

KUPON 
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- Bir kadırga kaptanı olmak ... 
- Bundan sonra elime geçet:el:: 

olan ilk düşman kadırgasına seni 
reis yapacağım .. 

Sadrazam Rüstem ve Derya 
kaptanı Sinan Paşalar Turgud re· 
isi hiç çekemezlerdi.. Bu yüzden 
ve padişahın adamı olmasına rağ· 
men Trablusgarb valiliği Hadım 

Murad ağaya verildi ... 
O zaman Turgud, bir deniz gibi 

köpürdü: 
- Bu kancıklarla işim yok be • 

nim ... 
Dedi. Tek. başına, donanmadan 

ayrıldı ve batıya yol verdi .. Fakat 
Akdeniz akıncılarının otuz kachr • 
ga&ı da onun arkasından yelken 
açtı .. Kaptan Sinan Paşa §aşınnış-
tı ..• 

Turgud Reia onlara: 
- Geri dönün! •• 
Dedi ... 
- Bizim ba~uğumuz .sensin ... 

Senden ayrılamayız .... 
- Sizin kaptanınız Sinan Paşa· 

dır. Ona uymazsanız padişahmı • 
za bat kaldırmış olursunuz! .• 

- Biz yalnız size boyun eğer, 
:ızın u a:nınzı inlmz ... 

Ya sizin de dönün yahut dünyanın 
ucuna kadar yanından ayrılma -
yız ..• 

Bu, ne ibüyük bir sevgi, :feda • 
karlık ve mertlik sahnesi idi. 

Turgud Reis yoldaşlarını bırak
madı .... 

Devlet hizmetine döndü .. 
Jlk akında Napoli açıklarını kasıp 
kavurdu ve :yolda Kızıl Kadırgaya 
rastaldı: 

Bu gemi Amalfi dükası tarafın· 
dan yapılmıştı .. O zamana kaaar 
bir örneği görülmemişti .. Hem ha
fif, hem sağlam, hem de toplan 
çoktu .. Teknesinin suyun dışındtt 

kalan kısmı ve güvertesi bakır 

zırhla örtülmUştü .. Bunun İçin kı· 
zıl idi. 

O sırada İspanyollann elinde 
olan cenubi İtalyayı imparator 
Şarlkcnin oglu ve ondan sonraki 
ispanya kralı Filip ziyaret erle 

c ek ti. Am lfi dükası bu gemiyi 
onun binmesi için yaptırmış, genç 
prensi almak üzere lspany ya 
gönderiyordu . 

Turgud Reisin otuz kadırgası bi. 
rer kasırga hıziyle gemiyi 'kuşattı -

l lar v.e ldılar .. 
1 T-urgud R~is bu gemiyi o kadar 
beğentli ki amiral gemisi yapma:k 
i tedi. F:akat bu düşüncesinden 
hemen vazgeçti .. Çünkü deli Hüs 

mene verdiği sözü hatırladı .. O
na dedi ki: 

- Haydi yiğitim .. Taliin var
ını§ .. }{olum uza köhne bir kalyon 
çıkar diye ben bile üzülüyordum .. 
Halbuki yannın İspanya kralının 
gemisine reis oluyorsun .. Sen buna 
layıksın .. Tanrı her kesin gönlürıP 

göre verir ... 
-5-

Kız'rl KadıTga Sicilyanın batı 
ll'ıUydu?. 'Fa'kat mademki mü ... 
rehb· . 1Yenın annesi hastaymq, bu .. 

-------------ıs.•I kıyılarından beş on mil uzakta idi. 
t Solda ve ileride ucsuz bucalcsı'Z 

zan 
ayrıl, 

bir deniz -uzüyor, sağda Sicilya 1 rmda Kalabriya cenubunda rast
dağları, T rapani kalesi görünuyor· famadıktan sonra kurtulduk, de • 
du .. Çok geçmeden geminin pro. mektir. Buralarda korsanlar o

vası doğuya döndü.. ' iayd1 Sicilya donanması Mesinada 
Yollarında 'hiç bir gemiye rast - yatmazdı .. 

lamo.mışlardı. Sanki bütün gemi _Çok mu korktun1. 

ler Krzıl Kadrrganm gelişini ha • _ Korkmaktan değil amma, bu 
her almışlar, umacıdan ürken ço • Allahm beliılariyle çatışmak bu 
cuk1ar gibi birer kö~eye sinmişler-

şefer hiç de İ§İme gelmiyor. Hem 
di. 

Bu sırada V enedikden gelen bir neme la-zım, An der.ya Doryanm 
Cenevçiz kadll'gası Sicilyanrn r- yüzlerce harb g_emisiyle başa çıka
kmdaki Mesina boğazmdan çık .. .mad~ğı adamları ben mi haklaya -
mıştı.. • cağım?. Hem ben aaker değilim ki 

Bu geminin adı Beatriı idi. • para kazanmak için bu gemiyi 
Boğazdan çıkar ÇIKmaZ batıya yaptırdım .. 

döndü... • - Böyle de olsa eksiksiz bir 
Palennoya doğru yoluna devam harb gemisidir. 

etti. - Ba§ka türlü bu denizlerde 
Hafif ve güzeldi .. &şta ve inç .. 

ta iki er ağır topu ile yanlarda on 
altı hafif topu va:rdr. Lekesiz ve 

gezmeğe jmkan yok ki .. Bu kadar 

yolu ardmuzda bıro:ktık.. Öyle 

'bembeyaz yelkenleri, pırıl pml kü~ iken hala ,ekiniyorum. Karlı iş üs-
rekleri ve kaygm teknesiyle: 
. - Ben yepyeniyim .. Tezgahtan 
ineli henüz üç ay bile olmadı .• 

Diye haykırıyordu. 

Grandi direğinin çanaklığında ıiki 
vardiya görünüyordu. lkiae bir 
ellerini gözlerinin üstüne saçak gi

bi tutarak ufkun her yanını göz .. 
den geçiriyorlardı. Çünkü gemi .. 
de çok değerli iki yolcu vardı ve 
onlan sapasağlam Palennoya çı • 
kar.dı'klan takdirde geminin sahibi 
've kaptanı tam bin düka altını ala
caktı. Bundan hiç şüphesiz tayfa -
lara da oldukca büyük bir'PaY y· 
rıla-caktı. 

Beatris'in ısahi'bi ve kaptanı olan 
sinyor Oryani eğer böyle üç ;J,e~ 

kısmet daha çıkarsa, bütün masra
fını çıkarmr , sermayesini kurtar -
mış olurdu. 

Sinyor Oryani kaptan köprüsün
de ayakta duruyor ve sisler arka-
ısında görünen Lipari adalarına 
Cloğru bakıyordu. 

Y~nı başında duran kaptan Ga
nardiye dedi ki: 

- Yolun onda dokuzu iyi geçti. 
Türk akıncılarına Otranto açıkla • 
-~~------~~~--~~~--

Artık ihtiya.ıladım 
öiye yese kapılmaymız ... 

llllllJ~~. 

SEKSÜLİN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir. vorgun beyinlere 
ihtiyacı olan fosfor.u ver:erek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR 

KUTUSU ~00 K~ 

BEŞiR :KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ıECZANESI SiRKECi 

tünde olunca i :n.m korkusu da 
artıyor ••• 

- tf urgud Reis daha altı ay ön
ce buraları kasıp kavurdu ... Şimdi 

dalha çok Sardonyanın batı taraf • 

lariyle İspanya kıyılarında Clolnşı-
yor .. Y almz... 11 

- Evet ... Yalnız. Ne var? 

- Yalnız Kızıl Ka<Iırgadan 

korkulurdu. Bu uğursuz ve aman-

ıız kor n, her zaman Turgud re -
islen ayrı ıve opun gitmediği y~r .. 

erde gezer .. Bununla beraber bu 
korku da bo~tur, ~ünkü .. 

- Evet, üç gün önce Pokkastro 
önünde görünmüş. Sonra içi altın, 

kumaş ve eair dolu olarak Tr blus 

1araf.ına saTIISmU§ .. :Allah .kimse -

nin karı• ına çrkarınasm, bir kere 
ona görünen ;geminin a'rtık elinden 

kurtulmasına imkan yoktur •. Bunu 
biimiyen gemici kalmadı .. 

-Ba tan b9.? bakır kaplı oldu
ğu halde nasıl oluyor da bu kadar 

hızlı gidiyor .. Geminin hordasile 
güvertesini bakırla kaplatmak 

keş'ki Amalfi dükasının aklına gel
mez olaydı ... 

- Bunu yapmak onun kafasın -
dan doğma değildir :ki, ben de 

düşünmüştüm.. Fakat böyle bir 

şey ynpmak ~_;in geminin masra -

fanı üç misli coğaltmak azım ge .. 
liyor .. Bu ka.dnr paray.ı da ncak 

ltnlyanın Şarlkeni olan Am&lfi 
dükası bulabilir .. 

- Amalfi dükası bunu nereden 
öğrenmiş?. 

- Sanının ki deniz tarihinden 
hiç bir bildiğin yok .. Buncan bin 
alb yüz yd önce Romalılarla Kar • 

tacalı ar uzun bir ısavaş yaptılar. 
Bunlar Pün savaşları diye meıhur
dur. Bu 88.V&Jta Karta donan -
m sında zır:h1a kaph yüz yirmi ge
mi vardı. 1354 yılında '.K stil 

Kralı Prago donanmayı yangın -
Ban korumak için bakrrla kapladı. 

(Devamı var). 
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( Haber'ln 
1 hiRayesı öldürülen hülya ! 

Dııarda mülhit çığlıklarla e
sen rüzgar, dondurucu bir soğuk 
zifiri bir karanlık, velhasıl ııcak 
bir odada alet karıısmda bulun 
mayı tam minisile bir zevk ha -
line getirmek için ne lazımsa var
dı. Çini sobanın karıısında rahat 
koltuklara gömülmüt olan Ahmet 
le karısı ıeasiz ve ıakin bir saa -
deti yudum yudum tadıyorlardı. 

Kırmızı abajurdan ıüzülerek 
gelen ziya, odayı tatlı ve hafif 
bir aydınlığa bürümüştü. Sobamn 
açık duran kapağından fırlayan 

ıtık, odanın gölgeli kötelerinde, 
garip ziya oyunları yapıyor, ya -
nan odunların çıtntısmdan batkl'l 
hiç bir ıeı du>1J.1lmuyordu. T atlt, 
yumuıak bir ııcaklık odayı dol . 
dunnuıtu. 

- Böyle ne kadar mesuduz, 
değil mi? 

Selma gözlerini kocasma çe • 
virdi ve daima genç, daima canlı 
kalmıı bir ıevgile fısıldadı: 

- Ah, evet!.. Böyle ikim\z 
baıbaıa bütün dünyayı unutmak; 
yalnız kendimi.zi, saadetimizi dü
tünmek ne kadar güzel! .• 

Elini uzattı, kocasının avucu i
çine bıraktı... Böyle kaldılar. Ye
niden susmuılar, derin ve egoi't 
bir sevinçle düıünüyorlardı. 

Selma kırk be§İne yaklqmıt • 
tı. Kocaaı ondan biraz daha yaı· 
lıydı. Gümü§ teller birinin kum • 
ral, ötekinin siyah aaÇlarını ya
rı yanya kaplamıı, hafif çizgiler 
göz kapaklarının, ağızlannın 

·,-anlarını kırıttırmağa batlamıı • 
~ .. 

Her ikisi de sade ve basit ıaa· 
de.t1crile gev§emiıler, ihtiyarla· 
mağC} başl~dıklarının bile farkı • 
na varrnıyacak kadar saadetleri
ne dalmııludı .. 

On beı sene evvel seviterek 
evlenmi,Ierdi .• Genç kızın ailesi 
evvela bu evlenmeye razı olma· 
mı§, fakat aradap bir sene geçt\· 
ği halde iki gencin biribirlerine 
kartı olan sevgilerinin eksilme • 
diğini görünce, nihayet muvafa • 
kat göstermitti. , 

Karı koca on l>et sene.denl>erl 
gölgesiz, devamlı, derin ve tam 
bir atkla birbirlerini sevmekte 
devam etmitler, aralarından en U· 

fak ~bir }feçimsizlik bulutu bile 
geçmemişti. 

Çocukları olmadı ve liu onla· 
nn saadetleri üzerinde tekbir dü
§Ünce gölgepi letkil etti. Ahme· 
din itleri yolunda gitmİ!tİ. Zeng1n 
denilemezlerdi; fakat rahat Y-' 

sakin bir hayat geçirmek için ne 
liızımsa her şeyleri vardı. 

ihtimal çocuğu da olmadığı i
çin kocasını günden güne artaıı 
bir muhabbetle seviyordu. O, bı.l· 
tün erkeklerden farklıydı .. KeTI· 
·disiqe, kalp kıracak tek bir söz 
bile söylediği olmamıttı.. Selma· 
ya kartı daima mütfik, daima ilk 
tanıtıtları zamanındaki gibi a· 
tık olarak kalmıttı. Şimdi, bu ak· 
tam, bile kocaaının gözlerinde 
niıanlılık zamanlarında bulduğu 

mit bir ümit ve cesaretle ayrılı 
yorduk •• 

- Hatırlıyorum .. 
- ·Ya mektupların, Ahmet, 

ya mektupların? •• Hizmetçinin &· 

lıp getirdiği ve benim gizlice tek· 
rar tekrar okuduğum o aık ve 
muhabbet dolu mektupların? .. 

- Onları da habrlıyorum ... 
- Dur, onları ıana getireyim ... 
- Hala saklıyor musun? .• 
- Hiç saklamaz olur muyum?. 
Yerinden, on bet yaı gençl~

mit gibi, kalktı.. Bir çekmeeeyj 
açarak kırmızı bir korde-li. ile 
bağlanmıt bir paketi aldı ve me~ 

sut bir tebessümle gülümsiyerek 
tekrar eski yerine, sobanın kar . 
ıısına oturdu ••• Ahmet bir ciga· 
ra yaktı. Odada yeniden bir ıes. 
sizlik oldu. Selma, mektuplar, 
birer birer açıyor, yeniden bir 
sevg,iliden gelmit mektuplarmıt 
gibi heyecanla okuyordu. Birden 
durdu, kocasına dönerek: 

- Bak, Ahmet, dedi, bir tane
sini sana da okuyorum: 

"Sevgil_im •• Son görüımemiz· 
den tam bir halta, aıırlar kadar 
süren bir halta geftİ... Kendimi 
ölecek kadar hüzünlü ve kederli 
hiuediyôrum. Senıi11 Yafıyamı· 

yacağımı hana bu halta gayet iyi 
anlattı .... Aık ziycuile pırıldıyan 

gözlerin hayatımın güneıidir. Se· 
vimli yüz.ün rüyalarımı aüıliyen 

bir çiçektir ... ,, 
Ne güzel, değil mi? 
Ahmet, cigarasından bir nefes 

çekerek dumanını yavaı yava~ 
·~vurdu ve cevap yerdi: 

- Budalaca! 
- Ne? •• 
- Evet, budalaca!.. Çiçekler, 

günq, bir hafta görii§ülemediği 
için ölmek ... Yarabbi insan genç· 
liğinde ne kadar budala oluyor?. 

Selma, birdenbire değiıen bir 
yüz, ya§lanan gôzlerle kocasına 
bakarak kekeledi: 

- Ahmet, Allah aıkına böyle 
aöyleme !.. Atkımızdan böyle 
bahsetme! ... 

O, anlamadı ; sözlerinin karı· 
sına ne kadar tesir ettiğinden ha· 
beniz, nazik bir oyuncağı parça· 
lıyan kaba bir el hiasizliğile de
vam etti: 

- Ah fU kadınlar!. Hepsi, n., 
kadar yaılı olurlarsa olsunlar, 
ıairliği bırakmazlar!.. Selmacı· 
ğım, insan bizim yatımıza gelin 
ce gençliğindeki budalalıklarına 
gülebilir!.. 

Fakat daha fazla söyliyemed; .. 
Selma, 9imdi hıçkıra hıçkıra ağ· 
lıyordu. Ahmet tatırmıftı, karı· 
ıının gözlerinden ta!arak yanak· 
larrndan süzülen damlalara hay · 
retle bakıyor, ne olduğunu anla· 
mağa çalıtıyordu... Anlıyamıyo! 
du, ki saadetleri bir hiç, dütÜ!l· 
cesiz bir ıöz, ö\dürülen bir hülya 
yüzünden birdenbire mahvolmu~
tur ! 

F. M. 

ate,li sevgi bakıılarını görmüyor :ı::rnın::r.r.:::::m::;:m:a :ı::a:1r.1111n:::::g 

mu idi? B Doktor n 
Ona doğru eğildi ve ıordu: !! :: 
- Hatırlıyor musun, Ahmet?.. Ali İsmail 1i .. N . ., .• 
- eyı · · Hayclarpcqa hcutanui bevliye fi 
- Babam evlenmemize ru:ı • :.:. 

1 
mütehanııı 

olmadığı sıralardaki gizli bulut· fi 
malarmıızı... U Urologue - Operateur 5 

- Hatırlıyorum.. Ü Babıali caddesi Meserret ote-~ 
- Bana hali dünmüı gibi geli-H li 88 numarada her gün öiledenf: 

' H' . • b. t .., •• E yor· ızmetçımız ıze suç or agı ii ıonra ıaat ikiden sekİ7.e kadar.:: 
idi. Biribirimizi aacak ıokakta !i = :: .. -·==·:-::::ma ıı:::::::-.1:111 

görebiliyor, ancak iki cümle mi.-
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ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal OÇ'Juz anlatıyor; No. 21 

- Said Mollanın sarığını başından aldım ve 
hemen o.nu açtım; bir kemend gibi boynuna 
atarak sıkmak için tekrar atıldım ... 

O silkinerek kollarmıın ara.un
dan kaçtı. Elimde kocaman sarı!<h 
fesi aldı. Hemen sarığı açtım bir 
kement gibi boynuna atarak sık· 
mak için tekrar atıldım. Fa~:at ı 
Sait Molla, yaıından beklenm:yen 
bir çeviklikle odadan dııar1 fır

lamııtı. Kapının önüne vardığım 
zaman onu merdivenlerden dör . 
der dörder atlıyarak kaçar vazi · 
yette gördüm. Cübbesinin etekle-
ri havalanmı§, ' cascavlak kafası 
ııık saçıyordu. Muhafızlar beni 
tutmamış olsaydı merdivenleri 
inecek ve ona mutlaka yetişecek • 
tim. Fakat çok yazık ki, jandar . 
ma parmaklarımın kuvvetini onun 
gırtlağında tecrübe etmeğe im . 
l<an vermemitti. 

Bu mürteci, ahlaksız ve ıoysuz 
adamı sarığını boynuna dolaya . 
rak adam akıllı ıslatamadığıma 

çok canım sıkıldı. Hiddetimi dı . 
ıarı vurmak için bağrmağa, te • 
pinmeğe, söylenmeğe ihtiyaç du -
yuyordum. O merdivenden inerek 
büyük kapJya. yaklaıtığı ve mu • 
hafızlar arasında kendisini emni
yete aldığı zaman arkaya döndü. 
Beni yakalanmıt görünce: 

- ~imdi senin t.ıakkmda. acUJ 

takibata giriıecejim. Yaptıkları • 
nız yetitmiyormu§ gibi bir de bi 

ıahsi felaketlerimizi tamamen u 
nutuyorduk. Ümitsiz bir hastası 
kurtulan bir adam nasıl sevinirse 
biz de böyle bir sevince düıüyor 
duk. 

O zaman lstanbulda M. M. gru· 
pu teşekkül etmif, Anadolu için 
çalıımağa baılamııtı. Bu grupun 
gizlice, İngilizleri atlatarak taka· 
larla İneboluya silah kaçıı·dıkla . 
rını ve Maçka silahhanesinin ya· 
rı yarıya l>oşaldığını haber alı . 
yorduk. 

Bu güzel, bu kıymeti ölçüsüz 
müjdeleri mühim bir haber dah' 
takip etti. Ferit (Pata) ile hem . 
palan aleyhine bir suikast yapıl -
mı§... Bizim hapishanede bu. 
lunduğumuz için tahkilc:ine imkan 
bulamadığımız bu haber üzerine 
geçirdiğimiz heyecan çok büyü!< 
oldu. Çünkü onlar öldürüldüğü 
takdirde memleketle beraber biz 
de kurtulmut olacaktık. Fakat 
sevincimiz yarım kaldı. Bir saat 
sonra Ferit Pataya, Ali Kemale, 
Sait Mollaya karıı hazırlanan bu 
suikastin vaktinde haber alınarak 
ıuikasti tertip edenlerden o za -
man İstanbul Jandarma tabur ku
ınandanr olcuı ~nclo.r.ıua. ~ıuw11 

kumandan muavinliğinden müte . 
kait Raıit, süvari binbatılığındarı 

zim gibi Ulemaya, makam erki - mütekait, ıimdi inhisarlar idare . 
nına tecavüz ha ..• Gidi külhanb&· sinde memur olan Adil, ıimdi ha· 
yi seni... ~ va müsteşarı olan general Cemal 

Sait Mollanın korkudan soluk (0 zaman mitralyöz binbatıaı İ· 

soluğa söylecliği bu sözleri ce • di), yüzbatı Bican, maliye memur 
vapsız bırakmadım ve: " )arından Tevfik SükUti, belediye 

- Hain, alçak adam! Sizin müf ettitlerinden Mehmet Ali, 
gibi ülema yerin dibine hatam. Dramalı Rıza, bahriye yüzbaşıJJ 
Sen hainlere kul olan bir liain Halil İbrahim isimlerindeki adam 
oğlu hainsin. Seni tepeleyemedi larrn yakalandıklarını haber aldık. 
ğime çok yazık,, diye bağırdını. Bu itin yarım kalmasına fevkala· 
Ve hiç olmazsa bu suretle hıncımı de canımız sıkıldı. 
kısmen yenmit oldum. Bu Arkadaşlar günlerce topla· 

Sait Mollanın bu k\lru sıkı teh· . narak memleketi batınnağa çalı • 
didinden bir ıey çıkmadı. O gün· ıan bu hainleri bir günde ayrı ay· 
den sonra bir daha hapishanei U· rı yerlerde tepelemeğe ve sonra da 

mumiye uğramadı. Ben artık de • Anadoluya kaçmağa karar ver · 
liliği iyiden iyiye ele almııtım. mitler .. Sait Molla makamınd!l, 
Hapishanede emrazı asabiye mü · Ali Kemal gazetesinde vurula . 
tehassııı olmadığı için beni teda· cakmıf. Ferit (Paıa) )il da Balt.ı 
vi için haftada üç gün GümÜfSU· limanındaki yalısında öldürmeğe 
yu hastanesine göndenneğe ba't · karar vermişler ... F aliat yalı mu
Jadılar. Bu benim için aranıp ta hafaza altında olduğu için ne 
bulunamıyan bir fırsat oldu. Ba- gündüz, ne gece böyle bir mak • 
na refakat eden iyi kalpli jandar· salla içeri girmek mümkün ola -
malarla çabuk anlaıtım. Hasta • mıyacağı düşünülerek uzak ve 
neye gittiğim günler mağazama d:ı tenha bir mahalden yalının altımı 
uğrayarak bir iki ~aat meıgul kadar gidecek bir tünel kazmağ.ı 
oluyordum. Bu vaziyet bana dııa· karar vermiıler. 

rıdaki arkadaılarla temas imka • Bu tünelden gizlice yalıya giri-
nını da hazırladı. Bu suretle iti • lecek ve hain paditahın hain da· 
lafçılar aleyhine yapılan gizli ha- madı yatağında öldürül~ekt1. 
zırlıkları, milli kuvvetlerin ilk Fakat ne yazık ki, suikasti hazır. 
muvaffakıyetlerini ogreniyor vtı !ayanlardan Dramalı Rıza, mem
bunları mevkuf bulunan diğer ar- leket hesabına çok hayırlı olan 
kad&Jlara yetiıtiriyordum. bu f edakarane ve f eragatkiran~ 

Bir gün kuvayi milliye çetele- iti başarmak için ıonuna kadar 
rinin Alem dağına geldiklerini, gösterilmesi lazım gelen metanet 
Beykoza kadar indiklerini haber ve. ahlak salahiyetini göstereme . 
aldık. Hapishane bayram yerine mif. Şahsi menfaat hırsı vicda • 
döndü. O gün gönülden doğan bir nındaki fazilet d.\J.Ygularına ga
ıevinçle cünbüt yaptık. Şarkı · lehe çalmıt ve bir gün gizlice Da
lar söyledik, hora teptik. Hapis- mat Ferit (Paıa) ya giderek sui
haneyi alt üst ettik. Bu zamanlar kat tertibatını tamamen haber v~:-

mi§ ... Bu karar ve hareketile ken· 
disine o .devir iktidarı içinde bü
yük bir külah kapmak istiyen bu 
adam, hem arkadatlarını ele ver . 
mit oldu, hem de bu hareketin 
cezasını çok ağır bir şekilde çek· 
ti. Çünkü o da yakalandı; sonra 
da .... ipe çekildi. 

Yakalanan suikatçilerden Dra • 
malı Rıza, Tevfik Sükuti, Meh • 
met Ali, Halil İbrahim o zaman 
polis müdüriyeti olan Şahin Pata 
oteline götürülmüıler. Diğer sui . 
katçilerden miralay mütekaidi Ra 
§İt, binbaıı mütekaidi AdiJ, bin • 
batı Cemal ve yüzbatı Bican da 
evvelce kadın hapishanesi olan 
ve sonra tevkifhanei örfi ittihaz 
olunan hapishanemize muttasıl 

binaya getirildiler. 

Bunların hepsi tecrit edilmit 
vaziyette idiler. Biz suikastçilerin 
vaziyetlerini günü gününe haber 
alıyorduk. Suikast teşebbüsü dü • 
veli itilafiye mahafilinde, itilafç,. 
lar üzerinde çok fena bir tesir 
uyandırmı§... ıuikastçilere ateş 

püskürüyorlar. Bu iti habeıeti \. 
çin yeni bir fırsat bilen Nemrut 
Mustafa tekrar harekete geçiyor. 
~.t":.lu1:u• ln""r" .,....,..l--1---- ~.l!İ 
diler. Bir kısmı idama, bir kısmı 
da onar sene hap~e mahkum ol· 
dular. 

Suikast müteıebbiıleri yalnız 
yakalananlardan ibaret değild!.. 

Bunların arkadaılarından çoğu 

yakalanacaklarını daha evvel ha 
her alarak, gizlenmişler, sonra d& 

Anadoluya kaçmıılardı. idam~ 
mahkum edilen maliye memurla
rından Tevfik Sükuti, beledive 

müfettiılerinden Mehmet Ali, ha· 
diseyi itilafçılara haber veren 
'Dramalı Rıza, bahriye yüzbaşıs1 

İbrahim bir kaç gün sonra Beya• 
zıt meydanında asıldılar. 

Onar seneye mahkum edilen • 
leri de hapishaneye getirdiler. 
Bunlarla tanıttık; ahbap olduk. 
Bir tünel kazarak Damat F eridi 

sarayında öldürmek ıuçile itti 
ham edilen, fak~t delil buluna • 
madığı için üç seneye mahkfun o-

dilen boynunu ipten kurtaran ıni· 
ralay mütekaidi Raıit, bize had: 
ıeyi o zaman §Öyle anlatmı!lı: 

- 2 haziran 336 günü ak§anı ı 
evimde oturuyordum. Kapı çalın· 
dı. Merkez kumandanlığındllt' 

gönderilen bir inzibat neferi be 
ni görmek iıstiyonnu§. Neferi ya · 
nıma getirdiler. 

- Sizi merkez kumandanı &
min istiyor,, dedi. 

Cevap verdim: 

- Peki ben gelirim oğlum! 
Nefer gitmedi. Tereddüt içİll" 

de ıunları söyledi: 
- Affedersiniz efendim. Gid• 

mem. Emir kat'i. Beraber gide · 
ceğiz. 

- Beni tevkif mi ediyortU' 
nuz?. 

- Bilmiyorum. Yalnız ıizi g&
türmek emrini aldım. 

(Devamı var) 
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ULUS KIZI DENiZ TARiHiNDE 

~ En büyük yolculuk .................................. 
r~::·.!::~::·:-ı No. 19 i Tarihi lşk ve i . . 

~ savaş roman• i . . ................................. : ··························-·····: 

"Hazar Hanı kendi ateşinde 
cayır cayır yakmah.,, 

4'.ÇA)!~~ No. 6 Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem 
t\!.te 

1 ehlike büqüktü, düşman gemileri 
Köıedeki kül ve kömür yığını

nı korka korka karıştırdı. Sözünde 
Yanılmadığını bir daha gördü .• 
Çünkü orada bir zerre kadar bile 
ateı yoktu. 

Ulcayı hatırladı: O da yoktu ... 
Onu da öldürdüler mi? Fakat ha
niya ölüleri?. 

Ölüleri görmedikçe ölümlerine 
inanmak istemiyordu. 
Mağaranın önünde bekliyen at • 

lılar, gittikçe çoğalmıf, binleri bul
ınuıtu. 

Kara haber, çarçabuk yayıldı ... 
Kalabalığın ortasına düşen bir yıl
dıı·ım gibi herkesi sersem etti . 

Kara haber, ağızdan ağıza, kız· 
aın ve titrek seslerle bütün ateşsiz 
ülkeye yayıldı .. 
Tugayın komşularından bir ih • 

tiyar Biguna yaklaftı. 
- Ben bu gece buradan kavga· 

Ya. benzer sesler duymuştum. 
Dedi .. 
- Sonra? .•. 
- Dinledim. Fakat arkası ça • 

huk kesildi ve çok geçmeden Ha • 
ıar Hanın kalesine doğru dört na· 
la. giden atlıların seslerini duy -
duın •. , 
İugaçar bu aptal ihtiyarın üs· 

liin.... •• "d" 
·oç yuru u: 
- Neden bize haber vermedin? 
Diye bağırdı ... 

lıt' - Bunlar, o kadar çabuk oldu 
~::· ICu!aklarım yanılıyor sandım .. 

~ u;y~-ua uuyarır11 ........ -v ... -.H,. .. . 

lugaçar sert adımlarla mağ!\ . 
<ıd•ıi fırladı. Bir ta§ın üstüne 
Çıktı: 

- Arkada§lar! •. Tugay bize a · 
~f h~zırlamııtı; verecekli. Bh 
~'rt&di onu almaya geldik. F ake: 
ıte ıöndürülmüş, kendisi d~ me.\' 
anda yok. Biz, daha çok zamM 

~teııiz kalabilirdik. Lakin T ugar 
~a1?ızda olmadan yafıyamayız . 
b· bıze gök Tanrının gönderdiği 
ır Yalvaçtı. Yurdun kurtuluJıı 

~ncak onun varlığına bağlıd~r. 
ncak o sağ oldukça bir gün alt> 
~ kavuıabileceğimize inanabili 
~0rduk. O bizim için bütün bi. 
lillYat ve bütün bir ümitti. On·~ 
d •zar Han öldürdü. Yahut bun
da~ kaçı:-dı. Ölüsünü bulama 
h 1i•rnız için kaçırmıı olması d!\ 
lia çok akla yakındır. Arkadaşla ... 
,. •zar Han, dedelerinin bi-zden e· 
ırged•... . . T >' ıgı ateşı vermıyor. ugaym 

11 
lrattığı ateti de söndürdü Bu 
un Öcünü almalıdır. 
Bu •ırada Bigun kalabalığm 

'raaı d i:a: .n a dolaııyor; kan ve aya~: 
lerıni .. ele . . d y 

llınd ıoz. . n ~~ır~yor ı,. ~ ,-
d,h a. kendısı gıbı hır kaç yıgıl 

a. Vardı. 
Bu a ta . raıtırmanın sonunda Tu -
Y ıle kız ··1.. d' · 1 "'k ının o u veya l"l o a . 

'iild~~~ar Hanın kalesine götü 
1' iii anlaııldı. 

uraçar diyordu ki: 

di::-0 Tugay ile kızı ölmem itler 
diri nlar Hazar hanın kalesin:e 
dı e~. Eğer öldürülmüt oisalar -

·,., 
11

1
•çin ölülerini götürsünler? .• 

L_ 'ır'I tın v ·· · • ~,....__ e OÇ ıstıyen sesler ıöylt: 
-rıyordu: 

'"Cebe -~ .. li raın! •• Yere hatam Hll· 
aııı .. 

't~ ~azar Yürekli Hazar Han! .. 
tanı!.. '-o L• • 
uızı ateııiz bıraktı. Biz 

de onun aletini elinden alalını. 
N ı:lir bu miskinlik? Daha ne ka· ortalıfı haraca kesmişti 
dar bekliyeceğiz ! ... 

- Hazar Hanı kendi ateşinJe 
cayır cayır yakmalı!.. 

- Kaleye!.. 
Bu uğultu, bütün yetil ovanni 

enginlerine doluyor, dağlara yiik· 
seliyor ve yalçın kayalıklar ay•ıı 
uğultuyu tekrarlıyorlardı. 

Bigun çılgın gibiydi. 

Şimdi Ulcayı da dütünüyor 
du. 

Denizcilik tarihinde §İmdiye 

kadar gördüğümüz bet altı en ün
lü filodan birini teşkil etmiş olan 

O, ne olm~1ştu? Acaba varalaoı ı 
dı mı? Nasıldır ve ne yapacak• 
lardı? Ah, hiç olmazsa om• 
kaybetmiş olmasaydı!.. ı f 

Bu ateşsiz ülkede ancak o ge·ı'( ,,.,..,r-

biliyordu. 

rında gönüllü için bağırıp durdu
lar. Zabitler ise gemici aramak Ü· 

zere Kadiz, Malage ve diğer şe -
birlere gittiler. En sergüzeıtçi de
niz adamları bile yan çiziyordu. 

Tehlike büyük, verilecek ücret 
azdı ve düşman olan Portekiz 
gemileri ortalığı haraca kesmişti. 

İstikşaf heyeti nihayet yelken 
açtı. Tay fa listesinde bakılacak 
olursa gemilerde sanki bir ulusun 
kolleksiyonu toplanmıf olduğu 
görülür: İspanyollar ilaveten 
otuz sekiz Portekizli, bir ç<>k Si
cilvalı, Fransız, Alman, Yunan, 
Bask, Napolili, Ceneviz, Zenci, 
Malayh ve bir İngiliz vardı. 

çin i~tirak ettiğini ıöyle anlatı 
yor: 

"Bir çok kitapları okuduğum • 
dan ve kalem sahibi büyük 'bir 
çok ki!ilerin anlattıklarından öğ
rendim ki Okyanos ucu bucağı 

bulunmaz genişlikte ve burada 
başa gelecek sergüzeıtler umul -
mıyacak kadar korkunçmuş. Ben 
bunları gözlerimle görmek iste 
dim.,, 

Bu adamın bir çok geveze!ik • 
lerle dolu defteri meıhur yolcu -
luğun hemen her yanını aydmlat· 
mağa yaramaktadır. 

Artık donacaktı, artık ölecekti 
0 !.Sağa sola gidiyor, ayak .ie k•. ı 
izlerini tekrar tekrar gözden g~ 
çiriyordu. Kapının arkasında\:i 
kalın ağacı, kenardaki kocam;\'l 

• 

Kumandan gemisi olan T ı-ini · 
dad seçildi. Daha büyük, fakat 

.. , kıymeti az olan Sentantonionun 
, kumandası, asi Juan de Kartaje -

naya verildi. 

Kanarya adalarından gemiler 
hazan cenubu garbiye doğru da 
dümen kırarak cenuba doğru yo
la çıktılar. Bir sabah Sentantonio 
gemisi ortasından aykırı dümen 
kırarak amiral gemisine kıçtan 
sokuldu ve mutabık kalınmıt o

lan yoldan gidilmediğini söyle • 
di. Magellan buna karşı gemile • 
rin gündüz flamayı, geceleyin de 
meşaleyi takip edecekleri ceva • 
hını verdi. 

taıları birer birer yokluyo?', soıı· Gördüğüııüz evler yanyan~ demirlemiş 
~ b" b"t" J 1 gemi bımmUırına benzıyor mu1 

ra mag~ra~~? us u un ay .. m a • Somatranm Batak adlı köylerinde ev 
nan derınlıgıne .~o!~yor, k:>feler· lcr i~te şu gördüğünii.z biçimde kıırul • ı 
de, oyukla~·da, oksuz ve her şev· maktadır. llcle şu kiiçük çocuklar 
den habersiz, gevit getiren hay mektep adım bile i§itmemi§lerdir. Bor
vanların aralarında, kaybettikle neo'da yaşıyan Dyak'larla ayni ırl~mı 

rini arıyordu. 
Bulamayınca, tekrar dıtarı f ,,.. 

lıyor, kan lekelerine, düıen taş•a.
ra, çiğnenmiş toprakalara kim 
..... ~ ....... dÇ~ ı...o..hıyuıd~ 

Boş gözlerinde korkunç bir kıl· 
raltı ile dalıyor, etraftaki korku"r; 
uğultudan habersiz, gelişi güze! 
dört yana bakınıyordu. 

olan Bata1~ kabileleri henüz medcmıyc
te erm_em~Zerdir .. 

bu beş mini mini gemiyi burada 
tarif etmek pek yerinde olurdu: 
Duıııarın çok yukseK ve sltr 
ha§, kıç kasaraları ne kadar gü
zel, "hepsi güvertemiz var,, diye 
övüne bilirlerdi. 

(Kristof Kolombun üç gemi-
Binlerce atlıdan bir kısmı şa~· sinden yalnız birinin güvertesi 

kın ve kızgın, obalarına d5nüyor · 
lar, bir kısmı ise bağıra bağna 

ne yapmak gerek olduğunu konu· 
ıuyorlardı. 

Bigun kendi yüreğindeki ka:n~
ga ile uğraşıyordu. 

Herkes eğer canevinden birer 
hançer yiyerek yaralanmışlarsa. 
onun yediği hançer ve sızlayen 
yaraları iki idi. 

Tugaçar ve arkadaşları, ümit · 
lerle dolu güzel bir gecenin saba· 
hındaki bu korkunç kırgınlığı b~-: 

türlü avutamıyorlar; içlerinde;ı 

fııkıran ve taşan bir hınçla, Ha -
zar hanın kalesine yumruk sıkı · 
yorlardı. 

Bütün ateşsiz ülkede bir öliim 
görünüşü vardı. 

Ateş Tanrıyı beslemek için top· 
lanan odun yığınları, öksüz ve za 
vallı ulusun yüreklerinin üstÜtı,. 

yığılmıf gibiydi. 
Yüzlerce yıllık soyların hasret 

çekerek öldükleri ateşe, o şahı-.\~ 
kavuşacaklardı. Buna o kadar g:j. 
veniyorlardı ki, her şeyi olmu~ 
ve bitmiş sayıyorlardı. 

Herkes elleri boş olarak, ağu 
ağır dönen atlıları kartılıyoı:-, 
haber soruyor, duyduklarına bir 
türlü inanmak istemiyorlardı. 

Bu aralık Hazar Hanın kalesil-a 
ateşsiz ülke arasındaki köprüden 
dört atlının geçtiği ve yaklaştık · 
ları görüldü. 

Herkes ıuatu. 

Tugaçar, Barçuh ve arkadatlP.· 
rı, gelenlere doğru yürüdüler. s~. 
gun en öne geçmitti. 

(Devamı var) 

olduğunu aklımıza getirelim) .. 
Hele, o kullanışsız top lum
barları nasıl tavan kapı

ları gibi açılıyordu! Hepsinin 
provaları yüksek, yuvarlak, küt 
ve bir kaplumbağa boynu ı;i.bi 
ileriye uzanmış tuhaf biçimde 
baş rcsimlerile süslü idi. Borda -
larını, karadaki binalara yakışır 
parmaklıklar çevreliyordu. 

Kaç direkli idiler? Hangi du -
nanım ve yelkeni taşıyorlardı? 

Armaları nasıldı? Bu noktalar 
üzerinde elimizde o çağlarda ya
zılmıt tek bir satır ve malumat 
yoktur .. 

Magellan kollarını sıvayarak 

uzun bir tamirat ııme girdi. 
Marangozlar, kalafatçılar ve ras
pacılar çalıtırken, o da erzak düz 
meğe koyulmuştu. Elimizde olan 
kayıtlar bunları bir bir yazmak
tadır: 

Peksimet ve ıarap, fasulye ve 
zeytinyağı, türlü türlü peynirler, 
şeker, kuru üzüm, soğan ve tncir, 
tencereler, fırınlar, bıçaklar ve 
fenerler, hesap defterleri; civa, 
değirmen tatları, bileği taşları ve 
bir papasın "tanımak için istiyece 
ği her türlü ievazım !,, .. 

Bunlardan batka yerlileri~ de
ğiş tokut yapılmak üzere eşyalar 
da alındı: Balık voltaları, bıçak 
ve saldırma, cam ve pirinçten bi
lezikler, kadife, fildiıi, 20,000 
tane çan, 1000 kilo civa, 250 kilo 
kristal ve camdan ayna ... 

lstiktaf heyetine girmek için 
müracaat edenler pek fazla de • 
fildir. Dellallar Seville sokakla • 

Gava'nrn Batavya'sında bir nıeyva sa
tıcısı .: Bıt sol;ak satıcılara sabahtan 
ak.'}ama kadar bağıra bağıra şehri do· I 
laşırlar. Ayni i.~n bugün Portekiz mcr
ka::i olan Lizbon'da da yaptlmal\ia ""!-

duğunu göriirsilnii::: .. 

Gaspar de Queseda adlı 7abit 
Konçcpçyona tayin edildi. Hain 
veznedar Luiz de Mendozaya 
Viktorya verildi. Joao Serrao da 
küçücük Santiagoya kuman-:la e
diyordu. 

20 eylül 1519 da filo Sanlucar· 
da bir durak yaparak yola çıktı. 
Amiralın gemisi en önde gidiyor
du. Her gece öteki gemiler ami · 
ral teknesini selamlıyacak, eğer 

varsa emir alacak, sonra da :!aret 
yerine kamıt meıaleler yakacak · 

İki hafta iyi hava esti. Üç haf
ta rüzgar düıtü ve hava bozdu. 
Sonra tam bir ay ters rüzgarlar 
eati ve tiddetli fırtınalar oldu. 
Bir kaç kere az kalsın direkleri 
k ki d

. • oı. ~ o.ı ı J~u 

esece er ı. 
IIJ:>~l?.G<1 ';> m 

Yolculuğun böyle uzaması ~o-
manya zorluklarına sebep oldu. 
Erzak yarı yarıya indirildi. Hele 
Kartajenanm tahkirleri çok mü . 
him neticeler doğurmak istidadı
nı gösteriyordu. Bir akşam amiral 
gemisini selamlamağa geldiğin • 
de Magellana (başkumandan) 

lardı. Cavalı bir san'tkar pirinç vazoUır ya. 
Gemiler altı günde odun, su, pıyor. Yerli ustalar silah, çanak çöm • 

ve zift için Kanarya adalarına lck, vazo, ve tiitiln tabakaları üstüne 
vardılar. Orada demir üstünde kabartma siis t•c resimler yaparlar .. 

dururken Diogo Berbosadan bir ünvanile hitap etmedi. Magellan 
haberci geldi. Bu adamın gelirdi- azarlamak isteyince o da getecek 
ği gizli haber, kaptanlar ve bil • defa selam vazifesini yapmak ü
hasaa Kartajenanın bir isyan ter· zere bir uıak göndereceğini söy
tip etmeğe savaıtıklarını biidiri • ledi. 
yordu. Magellan ise kain bsba • Magellan batka bir söz söyle . 
ama , maiyetindeki adamlar is • medi. Bir kaç gün sonra kaptan· 
ter iyi, isterse kötü olsun,· yolcu lar bir divanı harp için amiral 
luğa devam edeceğini bildirdi. gemisine çağırıldı. Kartajena, a 

~ * :,. miralının hiç ıes çıkarmamakta 
Sefer heyetine kendi isteğUe ya- olduğundan cesaret alarak ileri 

zılmıı olan Pigaf etta adlı birisi geri söylenmeğe baıladı. 
vardır ki tuttuğu hatıra defteri Magellan ayağa kalk!!, elini e
de bize bu yolculuk hakkında ol- muzun.ı koyarak "seni hapsediyo-
dukça iyi malumat vermektedir. ı d d' rum .,, c ı. 

Defterin batında bu seyahate ni- (Devamı var) 



Mısırdaki 
Tarihin ayırııına göre, en esk 1 

medeniyetlerden biri olan Mıs•: 
medeniyeti, Firavunlar devrindt? 
ilim, sanat, tq üzerine oymacı . 
lık noktasından çok ilerilemitti 

ikinci Ramses ile birinci T ot 
mozis zamanında da esirlere çek
tirdikleri tatlarla yüksek mabetle,. 
surlar ve daha sonra da , gelecek 
nesillere kendi eserlerini göster
mek için ehramlar yaptırmışla: 

dı. 

Mezarlarım bu ehramların al . 
tında yaptırdıkları çok müzey . 
yen dairelerde muhafaza ederler 
di. Son zamanlarda bu itlerle uğ
rqan etnografya mütehassıslar· 
ehramların etrafında da bir takım 
mezarlar ve eski sanat eserle 
ri meydana çıkarmıılardır. 

Totmozis, o vakit Anadoludl\ 
kuvvetli bir hükUmet teıkil etmit 
olan Hititler ile muharebe ederek 
matlup olmuf, ve bu mağlubiye
tini büyük bir destanla çocuklar•. 
na nakletmiıtir. Bu hatıraları yrt
f&V •eni lritıwdw. aon toprak 
aJtı.sft911l1arında meydan:'l 
çıkmııtır. 

ehramlar 
yayılan Türkler olduğunu, yen 
vesikalar göstererek isbat etmek
tedirler. 

Bu araıtırmalardan anlıyoru2 
ki, bütün medeniyetlerin kök:i 
Asyadadır. Ve Türkler kuraklık 

tan sonra Jıol kol, küme künM 
bütün dünyaya yayılmıtlardır. 

Mısırın Karnak mabedindeki 
tarihi kitabelerden birinde, Sü 
mer krallarından birinin Mısı;r 
hükümdarım nasıl mağlup ettiği 

yazılıdır. Bu eserlerden ve daha 
garp ilimlerinin bir çok vesika . 
!arından, Mısırlıların da kökü As
yada olduğu anlatılmııtır. 

"Ehramlarda çalıtan bütün sa
natkarlar, rendeciler, oymacıla:-. 
ve bütün ustalar Türklerdi. Mı 
sıra oymacılık sana tini ve mima · . 
lığı Türkler getirmittir. Bu sana~
kirlar, Dicle Frat kıyılarında bü 
yük medeniyetler kuran Sümerli· 
lerdi.,, 

Bu sözleri bir lngiliz ilimi sÖ} . 
lemittir. itte bugün Mısırda gör 
dUğtJtıüz yüksele ebramlaraa ICır~< 
bin esir tq tqırken, bu taıla"'ı 

ince bir hesapla birbiri üstüne y~
ğan ve ucu göklere ulaıan b t1 

Bir mekteb komedyası 

1818- 1893 
Bugün Fransız musikiıinasla . 

rından Charles Gounod'yu tanıya
caksınız. 

Oıtat musikiye 12 yatında baş- V U n US 
lamıı ve 1839 da Romada büyük 
musiki mükafatını kazanmııtt•. 

Kendisi Lejiyon Donör nitamnvı 
büyük tütbesini taıırdı. 

balıQı şerefine! 
Bu hikayeyi uydurma sanma · j 

yın ! Bize, sözüne inandığımız ta-, 
1 

mnmıt bir dostumuz anlattı. 
Bakın ... Eıki devirlerdeki mek-

Gounod'nun yarattığı eserler teplerde çocuklar nasıl yetitiyor
aruında Sapho, La None Sanr-

larmıt? 
lante, F aust, Philamen, Baneis, 
La Reine de Seba, Mireille, Ro
meo et Juliette, Polieucte ve I.~ 
Tribut de Zamora en meıhurlarr 
dır. 

Gounod, öldüğü zaman, Franu 
hüktimeti parlak bir cenaze me 
raıimi tertip etmiı, sanayii nefiH 
nazırı tarafından parlak bi, 
nutuk söylenmit ve bu men.simde 
bütün Fransa münevverleri hazır 
bulunmuttur. 

Gounod gömülürken, talebe 
sinden biri hazirunu fU sözlerle 
ağlabnıttır: 

"- Ben Gounod'nun ölümüne 
ağlamıyorum. Çünkü o bize, dai
ma aramızda yqıyacak eserl'!r 
bıraktı.. Sesini ve bestelerini bı . 
raktı. Onu her zaman ititebile 
ceğiz. Ben, kendim için ağlıyo ~ 
rum, Ustat ! 9.nl .;ok çabuk nu 

tacaklar. Çünkü ben senin gibi, 
nesilden nesle intikal edecek eser 
ler bırakamıyacağım !.,, 

" ... Anadolunun oldukça ma 
mur bir kasabasında oturuyor

duk. Ben o vakit dokuz yaıındıı 
bir çocuktum . Kasabada üç ıı -

nıflı bir mektep vardı. Babam 
beni de bu mektebe vermiıti. 

Muallimimiz çok komik ve geniş 
yürekli bir adamdı .. Bizi her gün 
mektebin bahçesine salıverir: 

"Haydi, çocuklarım,, günet alın .. 
Koıun, oynayın!,, Derdi. Kendisi 
de dershanede masasının önüne 
geçer, mütemadiyen ıiir yazar, 
saatlerce kafiye arar dururdu. 

Böylece aylar ve seneler geçi · 
yor, biz hiç bir ıey öğrenemiyor 
duk. 

Mektebi ne gezen, ne teftit e 
den vardı. Abdülhamit devri bu ... 
M1JR11ır.n, TllTP.hP. y...tt!.,.,•..,.tr-" _. • .,..._ 

candan kendisini taltif bile et · 

mitlerdi. Kasabamızda bir kaç 
Karamanlı Rum ailesi vardı. Bun-

lıımak, bir ıeyler öğrenmek isti 

yordu. Bir gün dayanamadı •. Ma

allimin yanına girdi ..• Biz den 

hanenin kapısına ütütmüttük. 
Y orgi sordu: 

- Hoca efendi, arkadqlannı. 
vaktile Yunus balığının kamında 

bir peygamberin günlerce yapd 

ğını söylüyorlar, doğru mu? 

Hoca efendi birdenbire sevini 

le yerinden hopladı: 

- Yakaladım .. Y akaladmı .. 
Diye haykırmağa baıladı. 

Kapıda bekleten çocuklar gül 

mekten çatlıyorlardı. 

Hoca efendi neyi yakalamt 
tı? Bunu bilmiyorduk. 

Muallim kalemini aldı .. Esne · 

di ... Gerindi ve biraz sonra fU 
vabı verdi: 

- Çocuklar! Üç gündenberİ 
(Tunus) kelimesine kafiye arı 

yordum... Bir türlü bulamıyor 

dum. Yunus... lıte gtizel bir 
tıye... yakaladmı. ~ımdı 1>11ae• 

Nil boyunda da yeni eserler a 
raftıran lngiliz ve Alman ilin· 
leri, buralarda yerleıen M!sırlı · 
larm aslı Asyadan gelmit ve bü
yük ıöçten sonra Nil boylarına 

muazzam abideleri Türk ustaları ======================== lardan biri de Y orgi adındaki ço
cuğunu bizim mektebe vermit~· 
Y orgi çok zeki bir çocuktu. O ça-

ne kadar mes'udum. Şiirimi 

mamhyacaimı. Haydi, evlerinis' 

gidin.. Mektebi yunus balıit .. 

refine üç gün tatil ediyorum!,, yaratıyordu. 

Kemal Tunçel 

- Anneciğim, ben de onlar gibi kaymak istiyorum! Baksan a, dü . 
te kalka ne güzel kayıyorlar ... 

- Yavrum, sen, kaymadan dütJyorsun! Hele onların yaıına gel 
bakalım .. ! 

Resimli hikaye: -2-2 cı:www:ı~~~- _ ............ 

1 Bugünkü bilmece I 
iki hecel', altı harfli bir keli 

meyim? 
Beni söndürürseniz, karanlıkta 

kalırsınız ! 
ilk üç harfim vücudunuzda ek

silirse, zayıf düıersiniz ! Son üç 
harfim olmazıa, konupmazsınız ! 

Bildiniz mi ben neyim? 

Birinciye 5, ikinciye 
2,5 lira 

Ve ayrıca 200 okuyucumuza 
da muhtelif hediyeler veriyoruz. 
Bilmece müddeti 15 gündür. Bil · 
mecelerinizi kuponla birlikte gön· 
dermeyi unutmayınız! 

HABER 
Gocuk oayf ası 

CUmccc kuponu 
16-5-935 

Maide Sertelli 

1 

- ~radan geçilir mi be? Şimdi gol yapacaklar ... Haydi, 

ıarıya ..... 
: - Merak etmeyin, çocuklar! Benim babam kırk yıllık kale 

çisidir .. Bana top iılemez ! ~ 

Hiddetle kalkan, nedametle oturur~ .. 

l - Koca aslan hiddetle yuvaaın dan fırladı.. Gücünü ıu minimini yavru da denemek 
istedi.. Onu bir hamlede yedi.. 

2 - Fakat, koca aslan biliyordu ki, zayıflan ezmek, mertlik değildi .. Yer de duran • -
rabaya ve yavrucuiun kupiına huin huin bakarak, yaptıpndan utandı! 
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Mec Evans 
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Senede 
750 bin 

lira kazanç 
Marlen Ditrih senede 750 bin 

ı Türk lirası ile Paramunt Şirketine 
1 yeniden bağlanmıştır. Bu para 

ı 
Marlen Ditrihin şimdiye kadar al
dığı en çok paradrr. Yeni muka · 
veleye göre kendisine artık Ştem
berg rejisörlük etmiyecektir. 

Şternberg Marlen Ditrihin bu-

l günedek bir tanesi müstesna ol • 
mak üzere bütün filmlerini idare 

' Ptmişti, 

Viktor Hügo
nun eserleri 

sinemada 
Viktor Hügo'nun eserleri bugün 
t~ivudda pek modadır. "Sefil • 

.~r,, filme alındıktan sonra ş!n,di 

ele "Notr dan dö Pari,, eserinin 
. . 1 ikinci defa olarak çevrilm~ıh~e B 1 r f ı I nı den karar verilmiştir. Bu film oıı sc -

ne kadar evvel gene Amerikada 
ne kaza• çevrilmiş, b~ rolür.H "Bin çehıeli 

1 
? adam,, Lon Şan.ey tarafından ya -n 1 r 8 r • pılmıştı. Şimdi bu rolü "Görünnıi-

Amerikan kumpanyalanmn ha· 
Zt filmler için yaptıkları masraflar 
hazan göze görünür. Fakat bu 

filmlerin getirdiği hasılat dü~ünü
lü·rae bu masraflar hiç de çok gö
rünmez. Mesela "Roma rezaktle
ri,, filmi yalnız Amerikada 22,5 

rnilyon h~nk ''Roçild, filmi ise ge
ne yalnız Amerikada 18,5 milY.t>n 
frank hasılat getinni§tir. 

yen adam,, mümessili Klod Reııs 
yapacaktır. 

Kadın ve 
şeytan 

"Foks §İrketi yıldızlarından Hiter Angel 

U fa firketi, Ştravs'ın mqhur opel'eli ''Çingene Baron,, u 1ilme almqtır. Fransız arti•tleri Danyel 
Parola, Jaklin Fran•el ile Alman aktörü Adoll Voldlrük bu filmin armtleridir. Ya'kanki resim bu 

filmden bir kaçsahneyi gösteriyor. 

Birbirinde 
ayrılan 

artistler! 

Lilyan Harvey şimdi Londracla 
hulunmaktadır. Yıldızın bulundu. 
ğu otomobile gece yarısı başka bir 
otomobil çarpmıı, Lilyan Harvey 
büyük bir tehlike atlatmı§tı.. Bu 
kaza hakkında izahat vermek iize· l 
re Londra polisi divanlanndan bi- 1 

rine çağrılan Lilyan Harvey film 
stüdyosundan acele ile ve yüzünün il 

makyajiyle gibniftir. Kazaya se · 
beb olan adamdan on İn.giliz lir., · 

1 
ıı ceza almmııtır. 

ı "Eskimo,, Filminde gördüğümüz artistlerden Mala ile Lolii• Long şim 
=============:=.! di Hayiti adaların.Ja bb film çeuim .. tedirler. 

Soldan SQj:a doğru: Suılya Parker, O. Sallivan ve Betti Furnen 



Mahcup 6..t"t1: - Size gayet mühim 

Radyo 
makinesi 
Bir radyo makinesi almak isti· 

yordu. Mağazada kendisine bir 

makine göıterdiler. Satıcı şöyle 

diyordu: 

- Bundan alasını bulamazsı· 

mz. Bununla bütün Avrupa istas· 

yonlarını dinliyebilirsiniz. 

Müfteri pek nikbin değildi: 

- Evet, dedi, hepsini birden 

değil mi? 

- Bir dakika dışarı çıkabilir mi
yim} evlenecektim de •• 

Temiz 
gömlek 

Moizle Abraham yolda biribir

lerine rastlamışlardı. Konuşurlar· 

ken Abraham, Moizin gömleğine 

bakarak sordu: 

- Moiz_. senin gömleğin rengi 

ne? Beyaz mı, yoksa gri mi? 

Öteki cevap verdi: 

- Beyaz ! Çünkü gri olsaydı 

şimdi rengi siyah görünilı'dü ! 

~!~ §6'1J söyliyccektim amaJ acaba ney· Şecaat arzederken .. ilk çocuk 
Yazıhanede katip patrona aor· 

du: 

- Büyük firmalardan biriıi 

mektup yazını§, şu bizden çıkan 

lhsan yok mu onun hakkında ma

lumat istiyorlar. Ne cevap vere

yim? 

- Şu Ihsan hakkında mı? Ya

zacağın cevapta onun bir hırsız, 

Ahmedle Mehmedbir çocuğu 

dünyaya gelen arkadaşları Hüse· 
yine tebrike gitmitler<li. Küçüğü 

kucaklarına alarak sevtliler, okşa· 
dılar. Bir aralık Mehmcd, küçü· 
ğün babasına dönerek: 

- Azizim, dedi, bir çocuğun 

oldu, bu me11'ut hadiseyi bir rakı 
ziyafetiyle ıslatmahyıı;. 

Ahmed, Hüseyinin cevap ver· 
mesine vakit bırakmadan atıldı: 

bir dolandırıcı olduğunu ve her 
- Ahmet sizden daha sağır "galiba.' 
_ Anlamadım. i§İ burada öğrendiğini bildir! 

Kadın - Annemi on beş gün kal
mak üzere davet edeceğim. 

Erkek-: Amaıı 7wrıc1ğım, istediğfo 
§apkayı alnııyacağım diye ben §aka 
söylemi§tim. 

- Lüzum kalmadı. Bak µanta
lonumu küçük ıslattı bile! .• 

Ahmetten daha sağırsınız diyor dıtm! 

;JL~ 
~ 

Kestirme 
cevab 

Oğuz, evde yazdığı vazifeyi 

verince, muallim bunu büyük bir 

dikkatle gözden geçirdikten son

ra çocuğa dönerek: 

- Oğuz bu yazı babanın el ya

zısına çok benziyor, dedi. 

Oğuz uzun uzadıya dütündük

ten sonra cevap verdi: 

Tüccarın 
kızı 

Atıktı, tüccar Ahmedin kızını 

seviyordu. Uzun tereddüt de;re: 

leri geçirdikten sonra nihayet sev· 

diği kızın babasının yazıhanesine 

gitti. Mahcup bir tavırla: 

- K12ınız1 almak istiyordum. 
diyebildi. 

Tüccar dalgındı. Şöyle cevap 
verdi: 

Şişman satıcı - Bu ilaç zayıfla • 
nıak için birebirdir! ·--,, ~~ t 

:j~s. 
ı.;'ı~I 

- ı· edi yaşında bir rocuk saat y~ 
dide, seki: yaşında bir çocuk saat se
ldzde yatmalıdır. 

Çocuk - Demek siz hiç yatmazsı· 
nız! 

Kadın - Papurdan yiyecek bir şey kurtardın mı bari? 
Erkek- Hayır amma telefon rehber~ni aldım. istedi· 

ğimizi telefonla ısmarlurız ! 

- Şimdi aklıma geldi; vazife

yi babamın dolma kalemiyle yaz· 

mıttmı! 

- İsim ve adresinizi bırakınız, 
daha münasip bir !ey çıkınca size 
haber veririm. 

- Sakm yifo ya§ında olduğunu söyliyey im 
yinJ ancak 90 yaşındayım diyor. 

i!emc· 

Niçin 
kaçrnanıış 

lki zengin Amerikah kadın, ge
niş kanapelere kurulmuılar, çene 
çalıp duruyorlardı. Ahçı mesele
sine bir türlü düzen veremiyen ve 
tuttuğu ahçıları bir aydan fazla 
alakoyamıyan yaş1ıcası arkadaıı· 
n sordu: 

- Ahçınızı bütün bir yaz yanı· 

nrzda alakomu§ olduğunuzu duy
dum. Bunu nasıl becerebildiniz 
kuzum? 

Karşısındaki cevap verdi: 
- Geçen yazı tamamiyle yatı

mızla seyahatlerde geçirdik. Bi
zim ahçı da yüzmek bilmiyordu! .. 

Ta§ Devrinde: 

Uçan 
balon 

Kiracı - Şu köşkte uçan) ve 

rüzgar tarafından meçhul bir İs· 

tikamete doğru giden balonu gö· 

rüyor musun? 

Ev sahibi - Beni böyle şeyle< 

ali.kadar etmez. 

- Oğlunuz ev mi yapıyort 

Kiracı - Fakat bu balon ala· 

kadar edecektir. Çünkü iki aylık 

kira ucuna bağlı idi. Çocuk oy -

narken elinden kaçırdı. 
Evlendiği günün yıldöniimiindc 1\U.· 

rısına 1ıcdiye almayı ımııtan adamııı 
lıali! 

- Hayır, muallimi tarih dersini 
vü:; defa kopye et demiş te .. 

----------~------------------------:-----------------------------~---

Dikkat et! Çaresi var! 
Kızın annesi müstakbel dama· 

dına söylüyordu: 

- Kızımla her gün bir iki .saat 
gezmene, ona arkadaşlık etmene 

itiraz etmiyorum. Yalnız ikidir 

gözlüğünü kızımın kombinezonun 

da unutuyorsun. 

ümid 

- Bana be§ lira borç ver. 

- imkanı yok. Geçen gün de 

bet lira almıştın. Onu iade etme· 
den veremt:m. 

- O halde on lira ver. Sana 
be§ lira iade edeyim. 

Saadet 
- Karısı öleli altı ay olmadı. - Ne ., 1 insan haryoh ::-a gi-

derken siyah elbise giyer ..... j? Gene evleniyormuş. 

Çocuk 
aarbası 

tik çocukları için güzel bir ara· 
ba almıılardı. Mağazndan çıkınca 
küçüğü hemen arabasına yerle§tİ· 
rerek ilk gezintisine çıkardılar. 

Fakat hayret! Yolda herkes, bir 
oniara, bir de çocuğa bakıp gü
lümsüyordu. Bu, böyle uzun za
man sürdü. Erkek, nihayet meraka 
düşerek arabanın her tarafına dik
katle bakmca muammanın anah· 
tarını ke§fetti. Ar&banın ön ta.ra
fında mağazanın ıöyle bir levhaııı 
:Ii§tirilmi§ bulunuyordu: 

"Hususi atalyelerimizde imal 
edilmittir .,, 

Kasa hırsızı sardalya kutWJu açıyor. - Sen a~lib~ kocam •n ;:_;znıek - Ne yaparsın azizim, saadet 

ebedi değildir! 
Di~ ağrıyan adamın ov sahibi - Kapıyı hemen b~ 

bilmediğ:ııi bilmiyorsun! gün tamir ettirmelisiniz!. 
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~rti Kurultayında 

Orduya saygı! 
ıraktaki isyan Şehrimize gelen bir ingiliz 

Cldt dblr şekil aılmı)11a. mebusunun Haber'e beyanatı: 

bıif,lad.1 T .. k. li 
Berfin, 15. Alman telgraf ,,jan. ur ıye, ma ye ve 

ıının Baidlilltan öjreııdiiine. söre • • 

:ı:.::.ımmtakuındabir,iıyan ıktısatta muvaffak 
Adllye bakanı 

hapisanelerin feci 
halini anlattı 

Kral bu çevrede aavaı hali i- ı 
li.n etmittir. Hüt6met kuvvet- o uy o r 
leri isyanı bu~ çalqmak L 

ta~~Wııet &au.nn:.tutandukl~ lngiliz kabinesinde nasll bir 
Yeni binalar, mahkumların 

hapısaneden ıslah olarak çıkmasını 
temin edecektirl 

yerlere yapılan ta]r)'a're ~o~~~ - degv işiklik . olacak ? 
dımanmın bekleJiıFD teain ıoa~r- • 
diiini ve bazı ili' ıru~arının si-
lahlarını bırakbğJm ve. taraf"r • (BO§taraf.ı l ncide! j diyor. l~giliz nazırlarının son ae. 

1 k akta ld-...:.11-ı b·ı leketlerde bu muhanyet temın e- yahatlerı Avrupa sulhu iç.in büyük 

f 
arının açm o ua arını ı • d'I · · lk __ ..ı• • ik 

Ankara, 15- C. H. Partisi >b~ ilerlemit ve güveninize liyı!c bir d. . . ı ememııtır. b..uı ıst rar ol • bir teminat olmuftur. 
aün toplandı. Adliye gümrük, mil- derecede yükse1mittir. -Alkıt· ırmıftır. · dukıça bir memlekette batka ıaha- 1 T b' b d 
Ji mu

··dafaa bakanları ı·zahat -er- I Geçenlerde uiler tarahndan I d d vl d I I b' ngı ız me usu un an sonra .. ar- L ar a a sag am a ım ar atı a ı • T .. _,._. ·ı 1 ·ı d 
d 

dütürüldüğünü ya,zdıı;ımız lnıi • 1. B" J .1 d b . . uraıye ı e Dfrl tere arasın a ce-
iler. Kurultay, Cuma ıünü top· Ordu itlerinin ıizliliği hepiniz· ır. ız ngı tere e u gayeyı temı- d · b' · 1 

ı liz tayyaresinin pilotlnrına ait na- 1 bk B'lh .11• h!!l-A reyan e en yenı ır tıcaret an &f • 
antııma aon verecektir. O &'Ün, ce bilinen bir mesele olduğundan ne ça ıt · ı uaa mı ı UAumet ··zak 1 · • b ik' 

Ba 
atlar bulunmuttur. . b ld' v. . muı nau ere eruıın er ı tara • 

tbakan ve Parti Reiıı vekili ls· burada bu itler hakkında açıkç3 11 •tına ıe ıgı zamandanberı fı memnun edecek surette netice. 
illet ınönü bir söylev söyliyecek- •Öz söylememi siz de caiz görme:ıı; Yunan·ı·sta' nda para meseıeıiyle ciddi bir surette ıenmesi umudunu ıöstermit ve bu 
tir. ıiniz. -Tabii sesleri -Bu sebep· meıgul oluyoruz. meselenin avam kamarasında 

Adliye Bakanı Saraç oğlu ver- ten sözlerim kııa olacaktır. krallık tahakkU - lnıgilterede politika itleri ne mevzuu bahaolduiunu aöylemiı • 
diii izahat arasmda fÖyle demit- Arkadatlar, ordumuz en ileri ilemdedir?. • ür. 
tir: milletlerin ord.ulanndan ayır.tb ol· edı·yor gı·bı• - Gelecek intihapta milli kabi· 

- 926 yılından beri tatbik edi- mıyarak ıon sıstem ve teknik ve· nenin tekrar İf batma geçeceği lnsiliz meb'usu bay Stüvart ge • 
len Türk 'Ceza kanununun dokuz saitle mücehhez bulunmaktadır . (Baştaralı 1 ncide) ·J muhakkaktır. Bu bütün lqiliz lirken yolda lnciliz pal"limentoau 
Yıllık deneme devresinde görÜlen - Bravo sesleri, alkıılar - Karı. lazım olan İptidai tedhirdir.,, milletinin samimi arZU1Udur. YaJ: kadın azaıından olan Ledi Astora 
ekaildik tamamlanarak ve düzel- deniz ve hava kuvvetlerimizin tet· Yuanistanm eski kraliçesi., bu- nız mister Mak Donalda yorucu ol· rastladığını ve Türkiyeden büyük 
tilerek yapılan proje yüksek Ka· kilitı buıünkü ileri askerliğin icap günkü Romanya kralı Karolün kl"z mıyan bu vazife verileceii umu • bir heyecan ve memnuniyetle balı· 
nıutayca kabul edilmittir. Bu ka- ları gözönünde tutularak milleti - kardqiclir. Son zamanlarda Ro • luyor. Esasen timdi de Mister ıettiiini anlatmııtır. 
bunda beynelmilel mukavelelerle mizin yüksek kabiliyetleri de bi manyada emlik ıatın almııtı. Eı- Beldvin batvekile hakiki bir yar - Bay Stüvart Ayuofya müzesini 
Yapmalı yüklendiiimiz mevzula· ze her yönden üstün bir orduya ki Yunan kralı da timdi 1.ondra~ duncı vaziyetindedir. ıezmit ve çok beğenmit, pıü. 
I'& dair hükümler de vardır. Tem- malik olmak imkanını vermittir. dadır. t -- Avnıpadaki umumi sulh va· zeye çevrilitinden mütebasaıs ol• 
)iz mahkesmsindeki itlerin çabuk -Alkıılar _ Diğer taraftan Atinadan gelen, ziyetini nasıl ıörüyoraunuz? in. muıtur. Truıa harabelerini rez • 
IÖriilmeai için Aldıimuz tedbirler Öyle bir zamanda bulunuyoru~ son haberler , hükimetin kanunu ailterenin tavasautlarından ne ne • dikten aonra memleketine döne • 
liln geçtikçe iyi netice vermekte· ki bütün milletlerin savat vasıta - eauide bazı taılilit illiyeceğini tice umuyorsunuz?: cektir. 
clir. Temyize intikal eden it sayı- larını çoğaltmakta ve ordularının ve bilhaua 11"> inci maddenin - Yeni bir harb çıkacajı endi· Ankaraya ıi~eii çok arzu etti· 
111lrn çoktuğu bu huausta eaaah o· gücünü biribirileriyle yarıt ederce deği9tirilmesini istiyecejini bil • teai bugün için varid dejildir. ii halde lnııilterede intihabatm 
'-rak uğrqmamızı zaruri kılmıt· sine arttırmaktadırlar. Biz de bu dirmektedir. . t Milletleri idare eden adamlar ara- yakın olması, bu arzusunu tatmine 
lir. 934 yıl!Dda temyiz mahkeme- hava içinde pek tabii olarak ha · Bu madde Yunanisti~a idare aındaJri tahsi temaslar, bu tehlike - ı mini olJDUttur. Bundan müteeaeif· 
'İııe ıiden 129,266 iften 117,680 zırlanmaktan ıeri kalmıyoruz. __ tekline aittir. Ve bu nı.adde tadil yi ortadan kaldırmaya yardım e· tir. · 
"'e&i neticeye bailanmıf, 11585'i Alkıtlar - Ordumuz gerekli oldu- edilince, Y unanistandl kurulan A ı --------------
935 C::;; b~:r~=:i~~ ~.nrı·~~. i~'::::=:::~yf: ~~::·~:!'..~~~ ~=: pol onun reisi ne d_iyor 
l>u binalar içimle cezalarını çeken koruyabilecek bir haldedir. -Bra· Bu karardan, liükmnetln Yuna· 
lt!~hkumların kötü halleri esaslı vo sesleri, alkıılar - nistanda idare •kli,ıe tdair, "re· 
bir kaygı.mızı tetkil eder. Bu değerde bulunan ordumu . yii.ma müracaat etmek: niyetinde 

Bugün her türlü srhhi tartlar- zun madi ve manevi kuvvetlerinr. olduğu,, minasını çık-.ra.ıılar da 
dan uzak ve kötürüm binalar için· buıünkü ihtiyaçlara uypn bir su- vardır• ~ J 

1 

de barınan mahkUmların oradan rette vüs'at ve inkifaf vermek mitli lngiliz ve Fransız ıl~telerin· 
-hliklan düzelmiı olfarak çıkma- ödevimizdir. Bütün emeklerimiı de geri dönmesi men® bahao • 
dılcJarına hiç tüpbe yoktur. bu ödevi yerine ıetirmek içindir. lan eski Yunan kralıqin aon be • 
\ ~&yatında bir defa auç iılemit bu idevi yerine ıetirmek içindir. yanalı ıu yoldadır: ı 
~anlarla profesyonel mücrimle- bütün varlığını feda etmekten çe- ''Yunan milletinin.'ittifakile ça· 

l'lJl, aiır hapiı cezasına mahkibn kinmediiini ıöıtermittir. -Alk11- ğırıhrsam, Yunamıtan 1çin pek 
:1-ırlarla hafif cezablann, mah· lar - Bu sayede ordumuzun ken- fay dalı bir siyuet takip etmit O· 

6rnlarla mevkufluın Ye batti ço- disine düten vatani hizmetlerini lan büyük babanım yolunu tuta· 
~tıldann bir arada olduklarını ve her zaman yapabilecek bir halde rak milleti banttırmak için Yu • 
ic~Iarın biribirine ç91it, çetİt tel· olduiuna ıüvenebilirsiniz. - Al- naniıtana giderim. 1923 te Yuna· 

•nlerde bu1unduklarmı ıözönüne kıtlar - Bu yüzden müsterih olu· nistandan aynldıktan sonra., mit. 
letirecek olunak hapi.haneleri· Jet.in birleterek memleketi refah 
-·. nuz. ızın hem aoayete ve hem de Arkadqlar, bu sözlerimle tet· ve ilerlemeye götürmesi için h1ç 
~k6mlar için birer iıtirap Ye kilit, teçhizat, talim ve terbiye bir feye karıtın&mak si,,UUmı 
eh)ike kaynaiı olduiunu .öyle- yönlerinden ordumuzun durumu - güttüm. Umdqjum tefler .tahak • 
lııeie lüzum var mı? Ceza evleri nu anlatabHdiğimi zannediyorum. kuk etmediktan ha!ka, kardet 
lıle"rzuu her ıeyden önce bir bina lıte böyle bir ordunun Atatürk g;- kavgası memle\eti felaketlere sü· 
~e iiıtünde çalıtılacak ıeniı bir bi büyük bir Batbuiu altında de· rükleyebilecekl:'bir tekildıe devam 
~ llleletesidir. Onun için ea:ki· terinin ne kadar yükaeldijini v~ etti. 
)e~ıı! olduiu gibi bırakarak yeni· nelere kadir olabileceiini artık ıiz Benim bütün-eemeim, bu kav • 
)ethtı Yapmalı ve her yeni bina takdir edeniniz, batka bir diye- galara nihayet ~erilm~i ve\ mil • 
.:lclılrça eskilerinden bir kaçım ceğim yoktur.,, leli birlqmit görmekten. ibaret • 
d·· etmafı daha muvafık sör· Bravo ıesleri ve ıürekli alkıt · tir.,, 
tik. Yeni ceza evlerinin yapılma· larla karıılanan bu aözlerden son· Atina, 16 (A.Ji..) ·-ı'Seçimlerin 
~iıa ıeçen sene çıkarmıı oldu· ra birçok imza ile verilen apğıdt· 9 • 6 da baılamaıı tbrarlqtml • 
;,~ bmmla teıis edilen yapı ki takrir okunmuıtür: mıfbr. Meclis 1/ 7 .de. toplanacak-
!' ·....-ının her sene 1~200 bin "Bütün ulusun da duygularına tır. 
~~bir Yaridat verecejini umu· tercüman olarak Parti Kurultayı -Musollnlnln daıq,8dı 
~· Bu para ile anümüzdeki ae· nın kahraman, pnb ve yefit cümu · Paris, 16 (A.A.) _ Bay 'Muao • 
"'ı: itibaren binaların intasma riyet ordusuna derin güven ve say- linin damadı ve kaly&!Proıpaianda 

C . acaktır.,, gısının sunulmasına karar alınma· ve matbu~t müstıepn!Kont Çiano, 
"-~ Ye inhisar Bakanı Ra· 11nı ve saym bakanın bu dileiimi- ltalyan güzel aan'atlar. sergisinin 

el' 
lene zarfmda ...::-..:ı.Ller- zi yerine ıetirmesini rica ederiz.,, •uuu-.-. açılmasında bulunmak için bugün 

İllll~dan itleri anlaı.q, aonra Bu takrir aürekli alkıılar ara- Parise gelmiıtir. 
lit ~lar bütçe.inden batısetmit- .sında

0

ittifakla kabul edilmit ve ·cümhur batkanı Löbron Kont 
~illi Müdafaa Bakanı Kiznn Kurultay bugünkü itlerini bitirdi- Çianoyu kabul ederek kendisine 

.. .t..E2~~ aöylemiıtir: iinden yann ıaat onda toplanmak Lejiyon d' onör nitanınm birinci 
~--~, C. H. Partiainin üzere saat 12,5 da daidmıttır. rütbesini vermiftir. 
J-. ~ ~ınde yapblı yararlı it- Ankara, 15 - Bugün Orman 
~· n~a pek yerinde sözler çiftliğinde parti Kurultay azalan 

... •llir. Cümburiyet ordmuı ıerefine bir ziyafet Yerildi. iki 
llaGcldet içinde bir kat dalla binden fazla daYetlinin bulundu· 

iu bu toplanbda Parti Umumi ki· 
tibi Recep Peker heyecanlı bir 
söylevde bulundu. Çok alkıtlandı. 

(Bqtaralı l nclde) 
Çok nazik bir zat... Bu genç 

reiıin, bu sene Yunan futbolünün 
en yüksek idare kıımı olan, mil1.i 
küme federasyonunun ikinci reiıi 
olduğunu öirendiiim zanian bay. 
retim artb. 

F ranaızca mı? lngilizce mi? [ 
Yoksa almanca mı? Konutmak 1 

istediğimi tatlı bir Elen 9ivesi . 
le franıızca sordu. Ben ilk sual 
olarak yqını sormaktan kendimi 
alamadım. 

Ve bu ıuübim spor idarecisinin 
23 yqında oldupnu kendi aizm. 
dan duyduktan aonra, tahminim
de yamlmadıjımı anladon. 

Mösyö Malohos, kendi takımı 

hakkında bana tunları söyledi: 

'' Reisi bulunduium Apollon 
milli kümeye dahil bir klüptür. 

Yunanistanda milli ıakmı an • 
trenömanlan bqladıimdan dola
yı, buraya ıetirmek için ıüçlükle 
izin aldıjmıa milU takıma dahil, 
ve t•m;.,nnaın en iyi oyuuculaı ı 
ıunlardır: 

en kıymetli antrenörlerinden 
Bak Kugenin göaterdiii yollar-
dan yürür, ve onun sistemini ta . 
kip eder. 

Meseli Apollon Olimpiyakoı 

ııbi, çok açık bir ıert oyun yeri· 
ne, hafif ve küçük paılarla oyns
mağı tercih eder. 

Bizim maçlarda, ekseriyetle 
kim daha çabuk oynar ve yorul -
mazaa, o kazanır.,, 

Yemek vakti gelmitti. Bu çok 
centilmen Y unanb spor idareci -
sinden müsaade alarak ayrıldım. 

Şimdi yazımı bitirirken Mösyö 
Malohosun: 

( Bizim maçlarda kim çabuk 
o) nar ve nefes kabiliyeti fazla i
se o kazanır.) 

Sözlerini, Apollonun lik maç · 
!annda 8 gol yiyip , 24 gol atan 
hir takım olduiunu düıünüyoT, 
ve Betiktatla Galataaarayın nasıl 
bu zorlu imtihandan geçeceklerini 
hesaplamak istiyorum. 

1. M. A. 

Kaleçimiz Fronomidis·- eıki. 

!:.~:n:ı:ı=:: R!:.:md~•. IBOR j 0 

i
0 

Y "A'"--! 
:;mu:=~:;.:. s;: 

1 

romaniini"zı- 1 

;;~::~:~d:...~:-..:1;'. iôphi8iiı8r8: 1 
mıı, Sof yada, Bukreıte, ltalyada, _ -- _ ------
oynamııtır. 1 Fonmlaruu ucuzca ciltletmek İ• 

Merkez muhacim ve Yunanis· 1 iatiyenler bqünki cwmrtesindm 
tanın en iyi hafı Kasimatis ıol ı itihuen her sün rmkli k•paldari· 

h f G. i .. d f' p ' . le benber Ankara caddeainch 
~ ıgas, ıa mu a 1 tıpa · (V AKIT) kitaphanesine bvaka· 

vıs. , Mlirler. 
Apollon için Yunaniatanm e?ı Cilt parası olarak yalım (10} 

teknik t•'lrnnı olduiunu aCSylerler.. kunlt ödemeleri lhnndır. 
Takımımız buıün Frama milll 

·takımım çabftıraD ve eskideo 
bizde bulunmuı olan,Te dünyanm 

________ ............. ~ ......... . 
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Banka katibi 
ile kaçan 

ren ses 

· evyorktan yazılıyor: 
Sabık İspanya .kralı :Alfonsun 

yakın akrabasından 21 yaJında 
prenses ' Kristina T orlonia geçen 
gece bir banka katibi olan 26 ya • 

<tında Danyal Lord adlı adamla 
kaçını§ ve sabahın ıaat ikisine 
.doğru Neyyork uivarmdaki Hal'l"i· 

ıson köyünde oturan bir sulh haki • 
mini derin uykusundan uyandrra • 
rak nikahlarını kıydırmışlardır. 

ıBun::lan sonta yeni gelin Nev • 
yorkn nımesi prenses Elzi Moor 

T N'~onia telefon etlerek mesele
yi bildirmiştir. 

Prensesin annesi aslen Amerika
lıdır. Evvelce İtalyalı pren Torlo • 
nia ile evlenmi~ti. Bu prens 

buntlnn iki sene evvel 71 yaşında 
ölün-:c renses yurdu olan Am~ri· 
ka:;n C.:önmüş ve ovakittenberi Nev 

ve bel gevşekliğini, sinir 
zafiyetini giderir 

K VVETI 
~~~O. RMOBiN 

....__ _ _ KUTUSUNDAN CIKAA 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruş'tur 
Adres : Galata, Posta 

J{utusu 1255 

Müderris K. 
Kl1mürcüyan 

Mektep, banka, girkct ve kütüplıa· 
ne]ere tnalısus asri kitaplar: 
Yeni harflerle: e:nZilli be6eli kr. 
Ameli e tatbiki !kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ti~ri malOmat ye bankacrlık 105 
Jktiqad "llni 87,5 

ihtisas muhasebeleri 17:> 
(Şirket, sanayi, ziraat e 'banka) tica-
ri ve mn i hesap ao 
LOgnritma ceh•elleri (yeni -rakam· 
farla) . 56 
Da Iıca satış 'Yl?l"i: lkbal kütüphnnesi 

ZA YI - Inkilfıp tarihi karnemi 
kaybettim. )"'enisini alncağtm<Ian es
kisinin hükmü yoktur. 

Fen Fttkllltesl El!Zllcı mpktebi 
son sınıfında 36 Hasan 

HABER - Akşam PostaST 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

15 MAYIS - 1935 

Şikli.qet/e,. temenniler: 

ORMANIN KIZ Zavaf b bir mektef 
hademesi 

Aldığmıız bir mektubu ayneıı 
yazıyoruz: 

Vahşi hayvanlar arasınaa ve Afrikanın balta 
görmemiş ormanlannda geçen aşk ve kah
ramanllk, heyecan, esrar ve tetkik romanı 

Ben yirmi yıl İstanbul mektep ' 
!erinde hademelik ebrtİf altını! 

dört yatında bir ihtiyarım. Geçe11 
yıl İstanbul lisesine bağlı tatbikat 
ilk mektebinde hademelik eder 
ken bir gece mektepte elektrik ol• 
madığı için karanlıkta taşan su de
polarını kapatmak için çıktığııt 

tavandan taşlığa dü§tüm, sakat' 
landım. Mektep beni hastahaneyt 
kaldırdı ve bir ay sonra hastaha 
neden sakat kalarak çıktım. O zş 

No: t Yazan : Rıza Şekib MW 

Elbette Niyamniyanı kızı Maranın 
bu durgunluğuna sebep olacaktı 

-1-

Mara 
Ufuk birdenbire kararmıştı. Af.

1 rikanın ortasında çok seyrek 
rastlanan bu hadiseyi yerliler 
hayra yormuyorlatdı. 

Halk kulübelerine koşuşmuş 
tu. En azı dörtten atağı olmıyan 
aileler, havanın bu ani kararma • 
aile, zifiri bir hale giren çatılart· 
nın altına sığınmıtlardı. 

Onlarca çok defa tecrübe edil
miıti. Atalarının anlattıkları hi . 
kayeler hala kulaklarında çınlı .. 
yordu: Dola§an felaket acaba 
hangi ailenin damında çöreklene
cekı:i? 

Kulübesine girmekte sıeç kal -
mış, bir genç kız koşarak ancak 
yetişebildiği meydanlığa "eldiği 
zaman, orat\a, ölü kafalatındaıı 

yapılmıt duran ehrama çarptı. 
Bu çarpı§ iki kafa tasını yerinden 
oynatmııtı. Yilzlerce kuru kafa, 
korkunç takıttılarla meydnna ya 
yıldı. Bu sırada çıkan kuvvetli 
bir rüzglr tozu <lumana karıştır
clı; kulübelerin ağaç dallarından 
örülmüt kapıları gıcırtılarla ka -
pandı. 

Genç kız, kulübesine girmeye 
muvaffak olamaınrştı; Hemen ıi-, 
perine sinerek kendisini koruma-
ya çalıştı. 

Bu müthiş rüzgarın bir yağmur 
getireceği belliydi. Nitekim öyle 
oldu. 

Her bir danılaaı kutu-ağaç da~ · 
larında, taze ağaç yapraklarınd .1 

birer .kırbaç gibi taklayan yağ · 
mur başladı. 

Bir an içinde rüzgar bir bıçak· 
la keailnıitÇeaine durdu; göklere 
doğru yükselen toz bulutu, üa
tüne au bo;altılmıt bir alev gibi, 
aindi. 

Karışıklık çok sürmedi. Yağ & 

murun diniJi de geli~i kadar ça · 
buk oldu. Gene gıcırtılarla açı 
lan Niyam Niyaın kulübelerinden 
çikolata rengi korkunç çehrelet" 
göründüğü zaman ıuya susamı~ 

kızgın topraklar yağmur sularını 
"çoktan emip yol( etmişti. 

MA.RA ... Bu iıim yağmurdan 

bçamıyan genç kızın :-adıy(lı. Sı 
nl Hklaan olmaıtu. Toplanma · 
mlş, tarannoım1ı saçlal'ı ulanmc,, 
yapıfkan ve ıbUd>ütün fena bir 
şekil almı§tl. rostikme liflerin . 
den 'rülmüf, ~iz .ka:palda:rma kn 
dar yalnız önile arkasını ö~ten e1 · 

bisesi au lcesilmi§ti. 
Dü&gi.in ve çikolata rengi deri · 

ıinden, aya,ğa ıkalktığı zaman 
:su damlaları izler bırakarak yu · 
var'\anı,t1ordu. 

Mara kabilesinin en .güzel kı7· 
!arından birisiydi. Bademi and1-
ran..gözleri üstünde kaviali kaşla
rı vardı. Tombul yanakları ara· 
sında stkışıp kalmış güt burnunun 
altında -- aslında çok kalın · 
dudakları göze o 1mdar nisbetsiz 
görünmüyordu. 

Süratle kulülieden iç.eriye gir 
di. Aydmhk için tepeye yakın bir 
yerde bll'akılmıı açıklıktan 'IÜZÜ • 

len rıık a-zdı.'"bqarıki aydınlığa 
ahtan gözleri --evvela hiç bir !CY 

göremedi. Fakat az sonra köıede 
yere oturmut ihtiyar l:>a'hasile 
ihtiyar i!inasını sezdi ve kısaca: 

- Mutkanut (11~) •• dedi .. 
Babası, anası ayni zamanda 

cevap verdiler: 
- Muketu (~~) ... 
MAra, başka bir ıey söyleme

den gitti, yatağının yanına otur 
du. Boynundan aslan dişlerinden 
yapılmış kolyesini çıkardı. 

Yanma bıraktı. Uzun parmak-, 
!arını vücudünda dolaşttrauk ı•· 
!aklığı gidermeye çanıtı. R3bası 
kızının bu, günlerdenberi süren 
durgunluğın u hiç te hoı görmü . 
yordu. 

- Mara, dedi. isi andın mı? 
- Evet, baba ... 
- Gök kudurduğu zaman ne-

redeyain? 
....., incir ağacı altında .. 
- Gög kudurmadan niçin gel

medin? .. 
- Geldim .. Fakat meydanda 

yakaladı .. Kapıyı arkadan kapa ~ 

mıgtınız .. 
- N~çin sealenrnedin? 
Mara, cevap vermedi. O ıus . 

mayı tercih etmişti. 
Babası üstelemedi. 
Horama, kabilenin en zavallı 

erlreklerindendi. 

Hele üç sen~ içinde birdenbire 
çökmüştü. Ya,ı kırkı aşan bu ihti
"yar, vahşi, Marayı tam on bir k~
dın defittirdikten sonra meydann 
getitebiloıiıti. Gençliğinde ele a · 
vuca sığmaz bir delikanlı idi. . 

Şimcliki reislerinin babası Ba 
şiyamanza ile bera:ber çok defa 
~s1anlı hükümdardan öç almaya 

gitmiş ve savaşa gidenlerden ya 
rısmdan fazlası dönemediği hal 
de o, dönenler içinde bulunmuş 
tu. 

Horamayı bu sava§larda göster
diği kahramanlığa mukabil, zaten 
adet olduğu veçhile, Ba,§iyaman · 
:Za kendi elile evlendirmitti. Bu 
ilk evlenitinde·çocuğu olmamı§ · 
.tı. Bir, bir daha, bir daha tam on 

defa evlendikten ıonra ancak on 
birinci ve §imdiki karısı Bunga
dan Maruı dünyaya gelmİ§lİ . 

Kabilesi içincle mevkiini de te 
min edeceği sırada ihtiyarlık yıı.· 

kasma yapı§mıfh. Artık eava'" 
gidemiyordu. On ditlerini keskin
lebnek için bileye bileye bitinni' 

nihayet kökünden söktürmek 
mecburiyetinde kalmı§tı. lfte bun 
dan sonra da kabilesi içinde bü,. 
bütün gözden düşmü§, kabilenin 

-Müjde: 

kırk beş yaşında dişsiz bir yü:ı 
karası haline gelmişti. 

Mara, oturduğu yerde gittikçe 
durgunlaşıyor ve gözleri dalıyor· 

du. Kızının bu halini gören ana"ı 
yaklaştı. Bu kuru, düşük göğüslii 

bir kadındı. Yanaklarından alnına 
doğru çıkan düğmeler yuzune 
daha korkunç bir mana veriyor 

du. Kabarık saçları omuzlarına 

dökülmüştü: 

- Mara!. 
- . . . . . . . 

man: 

- Sen aakatsııı, artık bir iıe y3 
ramazam! .. 

Diye beni mektepten çıkardıJ3f 

ve elim böğrümde ~okak ortaım 
da kaldım. Bir buçuk yıldır maarİ 
makamlarından bat vurmadığırf 
yer kalmadı, fakat derdime kiınst 
bir .çare bulamadı •• Vazife görür 
ken dütüp bacağı kınlan bir adaıı1 

Cevap vermedi. Yalnız anası · bir mağazada, upk, bir fabrikadt 
nın sesile toprağa mıhlanmış gÖ'l· amele olsaydı ona elbette bir ik 
lerini kaldırdı ramiye falan olsun verirlerdi. Be 

- Mara, aöyle bana .. Senin ise tam yirmi yıl muhtelif mek 
nen var?. teplerde vücut yrpratnıq, ıakal 

- Bir feyim yok.. • ğartmıf, ve sonra da bir gece v• 
- Söyle bana .. ihtiyar babana zifeıinde bacağını kaybetmi§ bİ 

acı ... O son günlerini yaşıyor ... emektarım.. 1 

Bugün yarın etini dostlarımn Şimdi bu halde ben ne yapJ 
paylatacaklar. Onu böyle bir gü kime avuç açabilirim?. Bir buçıı 
nünde üzme.. yıldır elimde avucumda olan ~ 

_ Bir §ey yok.. on para da bitti .. On paraaız, yer 

Maranın bu kat'i cevabı kar§'· siz, yurtsuz sokak ortasmda kal 
sın da Bunga da fazla ısrar etme- dım .. Maarif benim gibi ihtiyar bj 
di ve çekildi. emektan boğ.azı tokluğuna cl.V 

hafif bir i§te kullanamaz mı ya:h 
Kulübede bir ölüm havası e~- ömrümün sonlannda bana biJ 

miş gibiydi. ihtiyar ana düşünü · ikramiye falan vererek beni aokş 
yor, baba, kafasını haıka ~eyler- ortaıında ıürünmekten kurta ı 
le yormak iıtemiyor, Mara meş • maz mı ? • 
gul olacak ve kendisini o dakikP · Şaşırdım, kaldım, Tanrı ri:ıı 
da oyalıyacak bir İ§ arıyordu. için bana bir akıl öğretin! .. 

Mara, nihayet aradığını bulmuş Eski ve sakat mektep 
gibi yerinden kalktı. hademesi : Isla.Ill 

Bir gün evvel, daha olmadan ~ 

topladığı kokarorozu aidı. Onu ~--.. -------
lapa haline getirdi. Toprak bi:- DOKTOR 

tencereye koyarak ateşe bindir. Kemal Özsan 
di. içine, bir tahta parçasile ka . Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
rıştırırken, su botalttı .. Bunu böı· Kraköy - Ekselsiyor mağa: 
lece kaynatacak, sonra şeker ka- yanında. Her gün öğleden son~ 
mışı şirası koyarak öğle yeme~i 2 - den 8 • e kadar_ Tel: 41235 

yapacaktı. llill-----••••••~: 
Müzayede ile fevkalade salı! 

Kulübenin sessizliğini dıfar .. 
1935 Mayısın 17 inci Cuma günU,) 

dan yükselen haykırışlar bozdu. bah saat 10 da Beyoğlunda Tak) 
Mara o kadar dalgındı ki bu de Eski Talimhane meydanmda 

r k 1 · •t d. b·ı Dede caddesinde Ş~vbcni aparb ay ırış arı t§ı me ı ı e .. 
2 numaralı dairesinde mevcut ve yİ Fakat anasile babası korkunç 
Hanri Mitraniye ait ga}•ct zarif et 

yüzlerini kulübenin kapısından aablacalc:tır. 8 parçadan mürekkep 
uzattılar .. Koıufanlar vardı. akaju kaplama gayet zarif asri 

İhtiyar Horama, uzaktan gelen yatak oda takımı, gene ;.:.:aju kaPI' 

bu bağırııın manasını nnlamıfb. asri diğer ufak bir yatak oda t 

K · k 1 oymalı 111eıedcn mamul Renesan• 
arısını ıtere ace e yatağının 

müzeyyen bir büfe ve masa, asri 
yanına döndü, keskin bıçağını mek oda Mndalyeleri, bir kanape 
kaparak iskelet bacaklarında'• iki koltuktan mürekkep emıab~ f 
umulmuyan bir çeviklikle uzak . ıız vaıetinden rrn:..'llul yazıhane t 

laştı. gene üç parçadan mürekkep po 
kanape takınu, Scvrcı vazolar ~e 
kemmel Sevrcı bir bonbonier, V~) 
Martin ~msalsiz bir vitrin, Seh111'1;:' 
wald ve Bavaria tabak takımlal'f• 

(Devamı -var) 
-------
(44) ve (~~) Niyam Niyam li-

sanında kulübe içinde selUm alıp 
verme. M çay takımı Hayli vazolar, biblo1'

1 

saire Bemdorff markalı 76 p•~ 
mürekkc~ mükemmel bir çat,1 ~ 
takımı Sinıer dikit makinesi, 

Topkapı dışındaki aile bahçesini 
ıandalyeler lnciliz bir bronz "' 
bağn bir tuvalet takımı vesair ev 19~ 
n . Güzel bir gramofcn Anadolu 

Yarıın açıyoruz 
Saygılı müştrilerimiz için büyük fadakarlıklar ihtiyar ederek 
bu !bahçeyi ço'k asri ve sevimli bir hale koyan Sirkecide Bahçe\ 

Lokanta sahibi Bay Ali Rıza tahtı idaresine almıştır. 

C günü ıaat 14 den 22 • uma ye kadar mükemmel tncesaz 
Ucuz ve çeşid mezelerle envai içkiler 

cem haldan. (11559) _,/ 

Dr. ' Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha11ı61 11 

Cumadan başka günlerde l 
(2,5 dan 6) ya kadar lstar·b~ t 
vanyolundaki (118) nurn3r1J ;, 
ausi kabin~ainde haate.lar1u1 

eeler. llfc 
Muayenehane ve ev tt 

22398, Kı,lık telefonu 21044' 



YARINKi MAÇTA 

Beşiktaş 

Apollon 
.karşılaşacak 

Yann Beşiktaş 
takimını teşkil 

edecek.11 oyuncu 
Muzaffer, Faruk, Ali, Hayati, Mehmet 

Ali, Adnan, Feyzi, Eşref, Hakkı, 
Nuri, Hüsnü 

Atina · ikincisini yenmek 
için Siyah-Beyazhlar en 

kuvvetli oyuncularile 
oynıyacaklar 

izrnlrdeki 
maç 

Hakem Şazi Tezcanın 
bir yazıEtı 

Geçen halta lzrmr lik moçlanmn 
en mühim karşılaşması oları Alta11-
K.S.K maçuu idare irin lstanbuldan 
lzmire giden genç ve kıymetli hakem 
Şazi Tercan ,ehrimlztt dönmüş
tür. 

Bu arkadaşımızın, lzmir maçı 1ıaJc. 
kınilaki yazısını aşağıdaki satırlarda 
okuyacakınnız. 

• * • 
Jzmirin daveti iizerine Fede'rasyo. 

nun tensibiyle İzmir şampiyonasında 
<Demmı 14 düncüd~) 

Sochaux 
Fransa 

şampiyonu 
Bir kaç gün evvel Fransa kupaamt 
~ olan Olympique de Marseille 
ile Sochaux arasmda yapılan lik maçı 
müsabakaımr Sechaux sıfıra kartı dört 
ile kazanarak Fransa ıampiyonu ol • 
muıtur. 

Manilyah1ann bu derece ağır bir 
mağlubiyete uğrayacaklarını kimse ak • 
lmdan bile geçinniyorda.. 

Sosbaux1ularm üç orta muhaci· 
mi fevkalade güzel bir oyun oynanu§ 
ve basım müdafaaamı allak bullak ede-
rek sırtı sıraya dört gol atmı,tır. 

Sochaux bu galibiyetten ıonra Fran

ispanya 
Almanyayı 
2-1 yendi 

Haftalardan beri büyük bir merakla 
beklenilen İspanya - Almanya futbol 
maçı nihayet 12 ayıda Kolonya ıeh • 
rinde yapılrmı ve İspanyollar çetin 
hasımlnn Almanlan~ire kartı iki ilel 
yenmi§lerdir. Bu netice biç ümit edil
memekte idi. Herkes Almanlann ga • 
lip geleceğini kuvvetle tahmin ediyor
du. 
Maçın ne büyük bir alaka uyandır

dığını anlatmak için §UDU söylemek 
knfidir ki 650 bin nüfusu olan Ko
lonya tehrinde 72 bin kiıi müsabaka
yı seyre gitmiıtir. Rakamlar arasında· 

Ujpest 
Macaristan 

• 
şampıyonu 

Ujpest, büyük takımlar için daima 
tehlikeli bir hasım olan Soroksar klü· 
bü ile son maçmı yaparak ikinci dev • 
renin otuzuncu dakikaımdan ıonra 

galibiyeti temin etmeie muvaffak ol
mu§ ve Macaristan ıampiyonluğunu 

kazanntr§br. 
Birinci devre 11fır sıfıra bitmiı. 1 • 

kinci devrenin yanın saati gene boı 

geçmiı. Müaabakanm bitmeıine on 
bet dakika kala Ujpest hasmının yo • 
rulmasından istifade ederek arka ar
kaya üç gol yapmıı ve Macaristan bi
rincisi olmuıtur. 

Almanya (3) 
lrlanda (1) 

sa ıampiyonu olmuıtur. ki nisbet belki -bugüne kadar elde edil- ----------------

memit olan bir rekor tesİ• etmi,tir. Gayrı·federe Rap i d Alman milli takımı bu sene zarfın • 

da ilk mağlubiyet acısını lspanyollar- klu•• bler·ın tett•ış•ı 
Avusturya dan tatnuı olmaktadır. Çünkü ıon za. 

Almanya - lrlanda Milli Takunlan manlarda yaptığı beı müsabakanın 
arumdaki futbol maçı 8 Mayıata Dort· • hepsinden galip çıkmıı idi. 
rnund'ta 40 bin ıeyirci önünde oynan- şa m p 1y0 n U llk golü Almanlar, meıhur merkez 
llU§br. Maç çok temiz hir bava içinde Avusturyanm ıehrimizde de tanın • muhac.iınJeri Conen vaaıtasiy)e oyu-
o:vnanmrı halk her iki tarafın da güzel nuı me§hur klübü Rapit geçen hafta nun on dördüncü dakikasında yapmıf· 
hareketlerini milliyet hisıiyatma kapal- yaphğı son maçta haınunı 8 - 2 yene- lardır. 
ınadan a1kıtlamrtlardır. Müsabakanın rek on birinci defa olmak üzere Avus· Bu gol üzerine İspanyollar canlan· 
hakemi Çekoslovak Chriİt'te hiç bir turya ıampiyonluğunu kazanmııtrr. mı§lar ve Alman müdafaasını uzun 
feyi kaçırmadan maçı gayet güzel ida- Şehrimizde gene oyunlannı seyret- paslar ile sıkıttrrmafa lbaılnmışlardır. 

Merkezi Umuminin bir emri ile, 
T. l C. 1 İstanbul mıntakası yaıganı 
Bay Halit Tüccar oğlu tarafından 

gayrif edere klüpler teftiş edilmeğe 

başlanmıştır. Şimdb·e kadar yüze ya
kın klüp inceden inceye gezilmiştir. 
1'cftiş yakında bitecek ,.e Ray flalit 
tüccar oğlu uzun bir raporla aldığı 

neticeyi umunı.i merkeze bildirecektir. 
l'e ctmiıtir. mek fınahnı bulduğumuz Viyananın Al'ka arka yaptrklan akınların birin • 

n1ı on bq dakika zarfında müsabaka tanmmıt klüplerinden Auıtria Hokoah de kale fuıünde topu yakalıyan tıpan • ği elde etmek için "aki bütün gayret· 
laınamile mütevazin bir ıekilde cere • ve Libertaı takımlan da ıon yapbkları yol merkez muhacimi yere dü§tüğü lcrine rağmen netice değiımemİ§ ve İı· 
~- •tmittir. On dokuzuncu dakikada maçlarda vaziyetlerini oldukça düzelt- halde topa vurarak takımına müsavatı panyollar iki bir galip gelmitlerdir. 
Alınan müdafiinin kaleci ile iyi anla • mitlerdir. Bunlann daha üç maçlan var temin etmiıtir. Almanlar kendilerinden ümit edilen 
famaması yüzünden Almanlara bir pe- dır. Bu üç maçın neticesinden ıonra Birinci devrenin sonlarına doğru muvaffakıyeti gösterememiıler ve ta • 
nal:! olmuı ve bu suretle lrlandnlı!ar tikte ne sırayı alabilecekleri belli o - so1 açıktan gelen bir pası gene ayni o • rnftarlannı inkisan hayale uğratnu§ • 
bir sayı kaydetmişlerdir. On dakika labiJecektir. Fakat Rapit bütün maç - yuncu hüsnü suretle kullanarak ikinci tardır. bpanyollar ise çok canlı ve gÜ· 

•onra Alman uğ açığı Lebner açıktan lannı bitirmiş ve Avusturya §aJDpiyon· golü de yapmııtrr. zel bir oyun oynryarak herkesin takdi· 
kapbğı topla Trlanda kalesine inerken Juğunu kazanmt§hr. ikinci devrede Almanlann beraberli- rini kazanmıılardır. 
fır,~} ile durdurulınu1 ve bu Yüzden 9 • • • • k • • e •• h • 
~::~e:=::=::::dir~~:~d~:"uneu umenın en mu ım ma~ı 
l"e birbire bitmiıtir. ~ 

İkinci denede Almanlar hikimiyeti 
ele almı!lar ve haıımlannı iyice ııkı! • 
brınıılardır. Bilhassa muhacim hattı 
l'tıakine gibi iılcmiştir. Be§İnci dakika· 
da Almanlar ikinci -gollerini de sol in • 
•aytleri vasıtasiyle yapf1U!]ardfr. :Bu 
devrede hemen hemen bütün oyun lr • 
1'"1da nraıf sahası dahilinde oynanmıı· 
tır-. lr]nndalılar çok iyi bir müdafaa ıu
~~rni tatbik etmekle bernber oyunun 
.. ıtrneaine ~ dakika kala Almarilann 
Uçüncü gollerini de kaydetmesine mani 

~tlarc!ır. Ba suretle Alman nıiJ. 
~· takıını lrlandalılan tamamiyle hakim 

1~ 0 Yundan sonra bire karır üç ile yen· 
btı"tir 
~· 

l;-:sk::-o-ç_y_a-==-11---=ç~e~k--

Fener Vı1maz-Karagilmrük yarın şampiyonluğu payedecekler 

Yarın üçüncü kümenin aon ve §ampiyonluğiı taayyün edecek maçında ktlT§ı k.ClT'flya göreceğimi% K.ar,a. 

gümrük ve F eneryılmaz: takımlan 
d İskoçyanın en meşhur kalecilerin-
en , Yarın üçiincil kümenin son en mü-

lnk1~e ınd üteaddit defalar Jskoç milli him maçı Şeref stadmda oynanacak. 
maz, rakibinden (1) puyan ilerde 
bulunuyor. Yarınki maçı kazanır veya 

roller oynadığı bir şampiyonluğu pay. 
1aşma:c için yarın, üçüncü kümenin en de ın a oynamış (Cck) in şehrimiz-

hil b~lunduğu ve bu bulunmasından 
lttn lsti~ade futbol ekzersiz1erinde hu· 

dugu duyulmuştur. 

Kümenin en fazla \"arlık g6stermiş, 
ve Fikotüsün başında giden iki 

kunetli takımını karşıkarşıya .göre
ceğiz. de Cidd~ .şehrimizde bnlunauğu müd

t~e ihlal klübünde çalı~ağı kabul 
'batıış ve Hilal maçlarında oynamağa 

ıunıştır. zcl oyunl:ınm seyrettiğimiz Feneryıl-
Bugünkil ·rnziyette; daima çok gU-

herabe,re kalırsa, şampiyonluğu ala
cnktır. 

Kragümrüğe gelince, muhitinin bu 
çok sevllcn taJcrmı, şampiyon olmak 
lc;in mutfak takibini yenmek mecbu
riyetindedir. 

lşte ooylc tek bir puvanırt mühim 

kuvretli iki takımı, çetin bir imtihan
dan geçeceklerdir. 

Bu çok zorlu mastan, biz en iyi oy
nıyan tarafın galip çıkmasını, ve kü
meSinin şampiyoluğonu lllacak takı· 
mm buna layık olabilecek bir oyun 
göstermesini diliyoruz. 

Türkiye !iuwpıyonu Betiktaşı 
yarın Yunaniıtanm en kuvvetli 
takımlarından Apollonla kar§ı 
karırya göreceğiz. 

Çok seri, oldukça teknik ve 
bilhassa hiç yorulmadan oynad:. 
ğı söylenen Yunan takımı .kar 
tıaında, ecnebi takımlara karşı · 
ekseriyetle iyi netice almıt bulu . 
nan Beşikta,, bu sefer kendine 
yakı§ır bir varlık göstermek için 
çok çah.§acaktır • 

Bunun için takımın tam kadro· 
sile çıkması temin edilmiı, Nuri 
ve Hakkı evvelki gün Ankaradıtn 
geldilderi gibi, iyileşmiş bulunan 
Eşref ve Adnan da yerlerini mu
hafaza edeceklerdir. 

Siyah beyazlıların yarın şöyle 
bir kadro ile çıkılc&lcfarı söylen . 
mektedir: 

Mehmet Ali - Nuri, Adnan -
Feyzi, Hüsnü (Ali), Faruk - Eş· 
ref - Hüsnü (Faruk), Muzaffer, 
Hakkı, Hayati .. 
Hakımda Hüsnünün merkez 

muavin mi? yoksa muhacim mi? 
Oynayacağı henüz kat'i olarn~ 
tesbit edilmemi~tir. 

Yukarıki takım Beşikta~ın en 
iyi oyuncularını bir araya getir · 
miş olacaktır ki, bunun da biz!'! 
iyi bir maç seyretmek imkanını 
hazırlıyacağına inanmak lazım . 
dır. 

Çok güzel neticelerle Atina . 
Pire ikinciliğine kadar yüksel -
miı olan rakiplerimiz, şüphe yok 
ki hiç yabana atılmıyacak bir 
kuvvettedirler. 

Bilhassa yorulmaz sürat ve e 
nerjileri kar§ısında bir buçuk sa · 
at dayanmak mühim bir ittir. 

Biz belki misafirler kadar at· 
lelik kabiliyete haiz değilaekt t". 
Hüsnü, Nuri, Hakkı Hayati, E§ref 
gibi tecrübeli ve teknik kabiliyet 
ferini, topa hakimiyetleri misafit · 
lerden daha fazla, oyuncularım· ı 
bulunmaktadır. 

Y:arın Beıiktq oyuncuları tam 
kabiliyetlerini gösterirlerse, göğ · 
ıümüzü kabartacak bir oyunln 
mükemmel bir netice almamala . 
rJna sebep yoktur. 

Fakat buna mukabil de, mem· 
leketlerine kendilerinden üç de . 
rece &§ağıda bulunan Olimpiya -
kostan iyi bir derece ile dönme:.. 
istiyecek olan misafirlerin, bu 
ma,Iarda bütün varlıklarile çalı · 
ıacakları da hesaba kabhraa., Be· 
lfiktafın çok zorlu ıve sıkı bir İm· 
tihandan geçeceğini kabu1 et • 
mek lazımdır. 

1. M. Apak 



lzmirdeki maç 
(BQf taralı 13 üncüde) 

mühim rolil olan Altay - K. S. K 
maçını idare etmeğe gittim. 

Altay galip geldlfi takdirde küme
nin sonuncusu ile bir maçı kalıyor ki, 
onu da yendiği takdirde lzmlr §&JDPİ· 
yonu .. Berabere kalırsa Altmordu ve 
Karşıyaka ile puvanları mUsan olu
yor. Bu üç ktnp arasında tekrar birer 
maç yapmak lhım. Altay için vazi
yetin nezaketini takdir edersiniz. 

Bunu idrak eden lzmirln bu kıy
metli klübU karşısındaki kuvvetli ra
kibi gözönUnde bulundurarak munta
zaman çalışmış. 

Karşıyakada uzun zamandanberi 
hastalığı dolayısıyJe klüp işleriyle uğ
raşamıyan Muhlis ağabeylerinin iyi
leşmesi üzerine futbolden anlayan 
tekniğinin bütün varlığıyle ~ocuklar
la uğraşmış. Velhasıl iki takım da bu 
maçın ehemmiyetini biJerek çalışmış, 
çalıştırılmış. 

Stadda mahşeri bir kalabalık. 5,30-
da taraftarlarının tezahüratı arasın

da evnla Altay biraz sonra Karşıya
ka çıkblar. Parayı Altay kazandı. 

Rüzgar lehinde. llk düdükle Karşıya
ka bir ok gibi fırladı. Bir iki pas. Al
tay sıkışıyor. Müdafaa zorlukla kur· 
tara bildi. 

Mukabil akın. Altay daha şuurlu. 
Takımlar hakkında ilk edindiğim in
tiba Altay kurnaz-Karşıyaka müte
reddit. 

Sonradan öğrendiğime nazaran 
Karşıyaka oyuncularına Türkiyede 
bir salgın halinde olan W sistemini 
tatbik etmeleri söylenmiş halbuki bu 
hiç .diğru değil, şimdiye kadar tatbik 
etmedikleri ve epey uzun bir çalışma 
neticesi elde edilebilecek olan W sis
temini böyle mUhim bir maçta benim· 
semeğe kalkmaları büyük hata. Belki 
Karşıyaka bunun kurbanı oldu. 

Biz maça gelelim. Altay Vehabın 

derin paslarıyle IJerliyor,, yanındaki
ler genç ve maçın lisaplanoa yaptığı 
tesir yfizünden verilen güzel pasların 
heba olmasına sebep oluyorlar. Maa
mafih Karşıyaka kalecisinin f edakAr 
ve bilgili oyununun da dahli yok de
ğil. 

~Yı bile bugUn Mabt! 
Bu sıkı tazyik altında Karşıyaka

.ra penaltı oldu. .Altay taraftarları 

memnun. Yehabın Çt"keceği şütün kaç
masına imkan yok .. 

Tribünde şampiyonluklarını tesit 
ediyorlar. Karşıyaka taraftarları setıı· 
siz. Kaderin bu acı cilvesine boyun 
etmekten başka çareleri yok. 

Düdükle Vehabın sıkı bir §Ütü. 
Karşıyaka kalecisi ~ok şanslı bir gü
nünde, bu tutulmaz şilt enfes bir 
plonjonla kucağında. 

Altayltların inkisarı hayali .. Karşı
yakalı1ann kurtarışın verdiği kuvni 
maneviye ile ileri atı1ış1arı. Bu arada 
Altay kalesi bir iki mühim tehlike 
atlattı. Fakat düşen bu fırsatlardan 

Üsküdar Birinci Sulh Huh"Uk 
Mahkemesinden : 

Kemalettinin Haçık, Emvali 
metnıke, lıtavraki ve sairenin 
f&Yİan ve müftereken mutasarrıf 
olduldan Oıküdarda Murat reiı 
mahallesinde edri ve yeni Mes'ut 
sokağında 4 nmna.ralı maa oda bir 
bab çiçek bahçesinin açık arttırma 
ıuretiyle ıatılarak paraya çevril • 
mesine mahakemece karar veril -
mittir. 

1 - ltbu bahçe ve müıtemilitı • 
na (2200) lira kıymet takdir edil • 
miıtir. Mezkur bahçe tahminen 
üç bin ar§ın mürabbamdadrr. De
rununda (150) kadar eıcarı müı • 
mire vardır. Bahçe kapıımdan 

girildikten sonra tekrar sağ taraf· 
ta bir kapıdan girildikte malta 
döteli bir tatlık üzerinde üç ufak 
oda ve bir hali ve bir harab mut • 
f ağı vardrr. 

2 - Müzayedeye ittirak etmek 
için yüzde 7,5 pey akçesi verilme • 
ıi lazımdır. 

3- Müzayede 17 • 6- 935 
tarihine müıadif pazartesi günü 
saat 14den 16 ya kadar devam e • 
cek ve kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 tini bulmadığı takdirde 
en çok arttıranm taahhüdü baki 
kalmak tartiyle müzayede on beı 
gün daha temdit edilerek 2 • 7 • 
935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar devam e
decek ve en çok verene ihalesi ic· 
ra kılınacaktır. 8eı gün zarfın • 
da ihale parasının mahkeme vez· 
nesine yatınlmaaı ıarttrr. Aksi 
takdirde ihale bozularak bundan 
huri olacak zarar ve ziyan ve faiz 
ondan tazmin ettirilecektir. 

4 - Tapuca müıeccel ve gayri 
müseccel hak sahiplerinin tarihi 
ilandan itibaren (20) gün zarfın -
da evrakı mü•bitelerile müracaat• 
farı lizımdır. Aksi takdirde gayri 
müseccel hak sahipelri ıatıf bede -
lenin paylaşmasından hariç tutu • 
lacaktır. 

5 - Ver:gi ve Mumlar ihale 
gününe kadar mal sahiplerine ve , . 
delli.liye resmi müşteriye aiddir. 

6 - Daha fazla malfunat almak 
iateyenler herkese açık bulunduru
lan 935/ 3 numaralı dosyaya mü· 
racaat edebilirler. Talib olanların 
yevmi ve saati mezkfırda Üskü • 
darda Pa§Akapısında Birinci Sulh 
Hukuk mahkemesinde hazır bu -
lunmaları ilin olunur. 

genç Karşıyaka forveti bir türlü is- (~24) 

tifade edemiyor. Bir aralık oyun mü- -------------
tevazin bir şekil aldı ve haftaym bu 
vaziyette bitti: 

İkinci haftayma Altayın kazan
mak azmiyle çıktığı be111. Buna mu
kabil Karşıynkada Muhlis afabeyle
rinden ders almış raliba. Hatta. o ka
dar ki Altay bir aralık bunalmış nz.i
yetlere bile düştü. Bütün bu fırsatlar· 
dan Karşıyaka istifade edemiyor. 

Bir korner atışı Altay kalesi önU
ne düştüğü an.da ht!k kaleciye, kaleci 
beke güvenmiş ve top ortada kalmış
tı. Ufak bir temas günün neticesini 
garanti etmekti. }'akat yok. Yok. Her 
iki takımda burun Asap bozukluğu to
pa nracak hal bırakmamış. Tabla· 
tiyle bu fırsat ta diğerleri gibi kaçtı. 

Karşıyaka birinci devreye nazaran 
daha canlı. Vehabm kendine mahsus 
sıyrıhşları n temiz şiltleri kalecinin 
elinde kalıyor. 

Oyun bu vaziyette devam ederken 
bir Ifarşıyaka akınında Altay penaltı 
yaptı. Bu ilk haftaym Altayın kazan
dığı penaltıdan daha feci. Çünkü oyu
nun bitmesine 14 dakika var. Bu sefer 
Altay taraftarlarının yaptıfı tezahü
ratr fazlasıyJe Karşıyakalılar yapı

yor ve bunda da hakltlar. Oyunun bit
mesine pek az kaldığı anda dofan 
şampiyonluk ümidi. 

Fakat sevinmeleri uzun sürmedi. 
Şevketin biçimsiz vaziyette attığı şilt, 
avut. Altay taraftarlarında jimnastik
le nefes alma kabilinden uzun birer 
nefes. .. Oyle ya bu mühim tehlikeyi 

atlatabilmek çok bUyUk bir şans. 

Altay nzlyetin fecaatini anlamış, 
Ustüste akınlar yapıyor, bu akınların 
birinde Vehabın iki beki arkada bıra
karak sıyrılışı, kaleciyle karşıkarşıya 
kalış, koca stadda sanki kimse yok, 
nefes biJe alınmıyor. Bütün gözler on
da. Çekilen şütü çok iyi oynıyan kale
ci plonjona rağmen kurtaramamış to
pun ağlarda yaptığı hışırtı Alta),n 
şampiyonluğunu taraftarlarına müj
delemişti. 

Şunu ya:ımadan geçemiyeceğim: 

Gerek iki takım oyuncularının n ge
rekse Jzmir halkının spor telakkisi 
yüksektir. VeriJen hataları anhyarak 

kabul etme'ltrinden n bana karşı gös
terdikleri centilmenlikten çok memnu
num. Başta futbol heyeti reisi Bay 
Mustafa olmak üzere Altay ,.e Karşı
yaka idare hey'etleriyle sportmen İz. 
mirlilere teşekkürü bir borç bilirim. 

izmlrliler lstanbul 
muhtelitlni 
bekliyor 

lzmirde temas ettiğim bütün spor
cular eskiden olduğu gibi şehirler a
rasında maçlar tertibiyle spora olan 
alakasını bir kate fazlalaştırmak ga
yesiyle lstanhul muhtelitinin lzmire 
gelmesini bekliyor. 

Şeni Tezcan 
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Kanzuk eczanesi müstahzaratmdan: 

KREM BALSAMIN 
(BALSMlN KREMİ), güzellik sır

rını terkibinde saklıyan ciddi ve şaya
nı itimat elli senelik bir güzellik kre
midir. Bir defa (KHEM BALSAl\ılN) 
kulJanan başka krem kullanmaz. Itrı
yat mağazalarıyle büyük eczanelerde 

1 
bulunur. 

BEDAVA NUMUNE 
İstanbul posta kutusu 223 adresine 

H. T. rumuzile 6 kuruşluk posta pulu 
gönderiniz. Adresinize meccani bir 
nümune gönderilir. 

{fPA 

Hll8ll8AT llfflARı 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

üsküdarda 
satıhk hane 
Güzel manzaralı, gayet kulla 

nışlr, içi dıtı boyalı, 650 metre mü· 
rabbaı 7 oda, hava gazı ve au tesi
satı, hamam, büyük bahçesinde 
meyva ağaçları,çiçekler ve limon· 
luk, kuyu, havuzlar, ve Amerikan 
sistemi kümesler, fıstık ağacı. 

Tramvay durağı solunda Yaz • 
macı Şerif aokağı No. 9·13 numa
ralı hanede komtulara müracaat . 

(4266) 

Evrıelce Galatada Çeşmemeydanın
da laden sokağında 1 No: lu evde o
t11rnıaktayken lıalen ikatmetgcihı 
meçlıul bulunan Şişman oğullarından 
izzete: 

İ~tanbul ikinci lcra memurluğun
dan: 

Ali Şükrüye ait olup icraen tahli
yesi yapılan Galatada Arapcarnii A
Jaca Mescitte 14 No lu mahalde mev
cut n esnayi tahJiyede zuhur eden 
eşyanızı almak üzere icra ve iflas ka
nununun 26 ıncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına tevfikan tanzim ve herayı 

tebliğ tarafınıza gönderilen ihbar va
rakası zahrında mübaşiri tarafından 
verilen meşrubata nazaran ikametga
hı hazırınızın meçhuliyeti anlaşılmak: 
la bu husustaki .tebligatın otuz giin 
müddetle ilanen tebliğine karar ,·e
rilmiş olduğundan tarihi ilandan iti
baren mHddeti mezkur zarfında ve 
935 - 1039 dosya numnrasıyle daire

istilasına karşı muhafaza ediniz 

FAYDA 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, 
ör ümcek ve bütün haşaratı kökünden keser, yu • 

valanna ve eşyaların üzerine ve odaların havası -
na ve tahtaların, duvarların kenarlarına, araları
na bolca, FAYDA serpiniz, ve tahtakunı yuvala-
rını FAYDA ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır 

haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bil
hassa apartımanlarda mutfaklarda yemeklerinizi, 

crzaklannızı telvis edıen hamam böceklerini, ap
tesanelrede, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, 

tırtılları, kümes hayvanatında, 
köpeklerde bulunan pireleri 
hayvanlarda bulunan geneleri. 
bitleri, nebatat ve ağaçlar 

üzerindeki tırtılları 
behemehal FAYDA ile 
imha ediniz. Kutusu 30, bü
yük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. 
FAZLA PARA VERMEYiNiZ. Tesiri daha az ol-
duğu halde ecnebi mah diye fazla para koparmak 
isteyenlerden sakınınız. FAYDA emsaline nazaran 

daha kuvvetli ve daha ucuzdur ..... 

Taklitlerinden sakınınız. 
Hasan deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

............... ! ............................ ... 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
2000 kilo Parşömen kağıdı 17 / 6/ 935 pazartesi ıaat 14 
Çamaltı tuzlaaı elektrik malzemeAİ "1 nci 
kısım,, 19/ 6/ 935 çartaınba saat 14 

,, 
kısım,, 

,, ,, ,, "2 nci . 
24/ 6 /935 pazarteıi ıaat 14 

,, ,, ,, ,, "3 ncü 
kısım,, 27 / 6/ 935 pertembe saat 15 
1 - idaremiz il\tiyacı için fartnamesi mucibince yukarıda yazılı 
Par§ömen kağıdı ile elektrik mal ıemeıi pazarlıkla ıııtın ahnau.ktır 
2 - Şartnameleri her gün Cibalide Levazım ve mübayaat ıubesin 

den alınabilir. 
3 - Vermek istiyenlerin yukarıda gösterilen gün ve saatlerde % 7,5 
muvakkat güvenme paralarile birHkte Cibalide Levazım ve Mübayaa' 
şubesinde satın atma komisyonuna müracaatları. (2619) 

Ak~y işletmesi 

Müdürlüğünden : 
Büyükada iskelesindeki 1-2 4 5--6-8-9- 11 numaralı 

dükkanlar hepsi birden ve ayrı &'{ rı arttırma ile kiraya verilecektir 
T~liplerin §artnameyi görmek üzere her gün saat 9 dan 11 _ on bire 
kadar Akay levazımına arttırmay~ gireceklerin güvenme akçelerite 
20 Mayıs 935 tarihinde saat on dörtte tefler encümenine gelmeleri. 

"2566,, 
mize müracaatla mezkur eşyanızı al- ı--------------~-------------
madığınız takdirde müddeti muayye
nenin bitmesini müteakip yukarda ya
zılı maddei kanuniye mucibince la-
7Jm gelen muameleye başlanacağı nıa
lQmunuz olmak Ye bu baptaki tebliga
tın tarafınıza tebliği makamına kaim 
bulun1J1ak üzere keyfiyet ilanen leb
llğ olunur. 

Çatalca Noterliğinden: verilen hesabı cari cüzdaniyle tat

Büyükçekmecede ikamet eden bik mührünü zayi eylediğindeJl 
Mersin oğlu Siileymanm 4 / Teş • atiyen gerek kendisi ve gerekSe 

rinisani / 3ı11 tarihinde Çatalca başkası tarafından bulunup ibraı 
Ziraat Bankasına tediye eylediği eylediği takdirde kıymetindeJl 

(500) liraya mukabil bankadan mahrum bulunduğu ilan olunur. 
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ı~inturi.st··· 
~ tarafından tertip edilen 
1

~ 20 günlük Rusya seyahati 
Leningratta Festival ziyaret 

Müzik, Dram, Opera, Balet, Sinema 

: 30 mayısta hareket edilecektir~. 
: Ocret gidip gelme vapur Ye tren biJetleriJe otel, yemek, ~: 

B ·E L V LJ Hahçesi, Alaturka A ÇJ L D 1 
kısmı, bugün 

En çok sevdi ğlniz artistler 
teneuüb Te vize paraları dahil olmak üzere yalnıt • Nubar, beıteilr Salabattin, Şefik, Sotirj, Cemal, Marko, Ramazan, Celal, Yaşar 

••••• aa Yağmurlu Ye soğuk havalarda salonda saz devam edecektir. aa 185 T. L. VAGONLi KOOK 
• • • ~ "... ·• ~ . ~ ~ • ·.ı , • -------'l\ ~ Galalı ·~ ::;:::u 4~:~~·1:~;;6mütacaat : 
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Istanbul Yedinci icra memurluğun- il Doktor 

1.,.10 
ADHLIK»'lllA~A 
İ~Ell.İIİNOE ~EJI 
YUllE ~VtlltZ 

:f:f:.1 ~ 

E. NEŞ'ET H 
KiNiN KOMPRiMELERi 1 
~~~!'!:in~~!~~m~i ~~~~ 
tün bu hastalık1ardan kurtarır . 

Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 li!k zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. No. 88, 
IstanJ>ul. 

. . , ''"'~fi..' , r. . ... ~ .. ,. .-~-da~~ya8paşada Azaryan apartımanı- ıı Horhoroni 1 
rıın 3 numaralı dairesinde sakin iken ı r•:minönü Valide kıı ath11nesi y anında 

Dermatolog, Venerolog 3 dakikalık bir duş 60 para 
bu günkü ikametgcihının meçhuliyeti Telefon. 24131 
anlaşılan Aleko Kendiros tarafına: 

~ Herkes için sıhhat Dr. HAZIM 
Beyoğlu lst. cad. Bekar s. No. 9 

Devlet demiryolları ve Limanları 

işDetme Uumum mildürlüğüne Beyoğ
lu ilçüncü Noterliğinden tastikll mu
kavelename ile vermeği taahhüd etti-

1 

ğiniz elbiselerden geri aldığınız iki ta
kım elbise esmam olarak zikri geçen 
t1üdiiriyetin sizden (116..) Türk lirası l 
ve (60) kuruş alacağı olduğundan ha· 
hisle meblft.ğı mezburun yüzde 5 faiz 

Bağ Sahiplerine 

Tectübe yapıhr. 

Ekonomik Junkers 

HAVAGAZI 
Su ısıtıcı ile 
Estaolaae - Pratik 

Veresiye satış 
Bevoğlu, 101 istikUU caddesi ücreti vekalet ve icra masraflarıy

h~ ·tahsili talebi ile vukubulan müra
caat ilzerine tarafınıza tebliğ edilmek 

üzere tanzim kılİnan ödeme emri ika
metgahımzın meçhuliyeti hasebiyle 
tebliğ ediJmeksizin geri geldiğinden 
bir ay müddetle ilanen tarafınıza teb
Hğine karar verilerek halısı geçen ö
deme emrinin bir sureti daire divan
hanesine asılmıştır. Binaenaleyh işbu 
takibe karşr bir itirazınız varsa müd
deti mezkiire zarfında şif ah en veya 
yazı ile bildirmeniz lftzumu ve aksi 
takdirde usulen icraya ·devam oluna
cagf tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilan edilir. 

Fidanları böcekten, umum hasta

hlttn::ı kol'':lmc.k, Ô>~3un rn:ılı;:;ul o.1-

m:ık i~ht dU:ı;r:ıca meşhur <Scherbıı.r) 

kimya fabriknsı:un bakırla mürekkep 

l't!eritol'ünu şimdic1en kullanmzya ~Ç· 

laymız. Satı~ - lst. Bahçekapı Cerma.n
yn Han 40. 

' : - ı ~ J ~ ...... lı. { ~ı • : ..• ·• . ·, 1 • \ .. :( .. ' 
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yakmak isteyen müthiş bir papazdan 
bahsolunduğunu duydun mu hiç .. 

- Evet, böyle adamlarm dünyaya 
gelmiş olması büyük bir felakettir. 
Kendileri gibi ibadet etmedikleri için 
şimdiye kadar bir çok zavallılar bu 
zalimler tarafından mahvedildi. 

- Anladım! Ilerüi iyice öğrenmiş
sin. Yeni mezhep reisini bilir misin? 

- Kalven değil mi? 
- EYet Kal ven! lğnas dö LoyoJa 

Kalveni pençesinde bulundurmak için 
ömrünün yirmi senesini feda eder. 
Kalvene gelince Loyola da kendisiyle 
beraber olmak şartıyle en şiddetli iş· 
kenceler içinde can vermeğe razıdır. 
Bu i~i ada.mm biribirlerine karşı bes
ledikleri kin ve düşmanlık pek büyük· 
tür. Biribirlerini mahvetmek için can 
atıyorlar. Bunlar iki kuvvetli dimağ
dır, ikisi de dini hakimiyeti ve dola
yısryle insanları istedikleri gibi idare 
etmeği istiyorlar. lşte soframda bu
gün yemek yiyecek olan iki kişi lğnas 
dö Loyo1a ile Kalvendir. 

Manfred Raböleye takdirle baktr. 
Raböle giilmeğe başladı. 

- Peki üstad, bunların blribirJerine 
karşı beslediği . kinin bir gün size za· 
rar vt'!rebileceğinden korkmuyor mu
sunuz? l 

- Adam sende .. Vız gelir. Bunlar 
Gerçi benim fenalığımı istiyorlar, Fa
kat insanlara hakim olmak iddiasında 
bulunan bu müthiş adamları benim 
~ihi aciz bir hekimin korkutmuş ol
ınası hoşuma gidiyor. 

Düşünceye dalan Raböle kendi ken
disiyle konuşuyormuş gibi ağır ağır 
devam etti: 

-Bunlar karanlık düşünce1i adam· 
lardl1'. Ben ise hakikati severim. Bay
kuşlar ışıktan uasll korkarlarsa onlar 
d11. benden öyle korkarlar. Bana düş
Dlanhk beslerler. Bununla beraber za-

rarr yok I Benim kabahatim nedir? •• 
Ben daima çok muhterem bir varlık 

olan insanın bir gün fen ve ilmin te
rakkisi sayesinde rahat bir hayata 
kavuşacağını söylemekteyim. Evet, 
işte onlar için baki.ki ~ürüm, hakiki 
cinayet budur. Onlar beşeriyetin ce-
halet içinde kalmasmı i:ıtiyC1rlar. Çün
kü insanları idare etmek isteyenler 
en büyük dizgin olarak cehaleti kul
lanırlar. 

Jan Kalven 

Hayrette kalan Manfred, yüreğini 
titreten bu sözleri dinliyordu. Rabö1e
niu söyledikleri zihninde müstakbel 
ve büyük bir hürriyetin hayalini yara
tıyordu. 

- Üstad I Kendinizi koruyunuz? 
- Dinle oğlum. lğnas dö Loyola bü-

yük bir müstebittir. Kainatı kuvvetli 
kolları arasında sıkıp ezmek ister. 
Kalven ise büyük bir ihtiras sahibJdir. 
Bütün dünyaya hakim olmak en bü
yük emelidir. Bu iki adamın l>tribir-

F orma: 1'1 
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nin sarfettiğin gayretten daha beyhu
de değildir? .. 

Ve çocuk bunu söyler söylemez göz
den kayboldu. 

Kal ven omuzlarını silkti: 

- Cenabı hak bize tahlil fikrini 
verdi. 
-Cenabıhak değil şeytan diyiniz ! 

- Cenbaıhak insanm dini tetkik et-
mesine izin verdi. 

-itikat etmek lazım r itikat etmi
yenin vay haline! Tahlil, etmek, anla
mak isteyenin de vay haline I Roma ya 
gidiniz Mösyö! Hiristiyanlık dünya
sını idare eden Papanın ayaklarına 

kapanarak af isteyiniz! 

- Kardinalların sahtekarlığını, 

Peskaposların cehaletini, eski Hiris
tiyanlrğm dini müsavatmı İ"lb:ıt etmek 
için o kadar uzağa gitmek lazım mı? 

Loyola sapsarı kesilerek, sakin bir 
tavırla Manfrede: 

- Oğlum, bu eski Burgonya şara

bından çok fazla içiyorsun, şu pilicin 
kanadını al da Deviniye.r şarabiyle 

yuvarla! diyen Raböleye mütlıiş su
rette baktı. 

Sonra gözlerini Kalvene çevirdi. E· 
lini gayriihtiyari olarak yanmda. t:ışı
dığı kılıcına uzattı. Papazlıktan çık

tı, Pampolün harp meydanmda ölmüş-

tür diye terlrndilen Şövalye, Kostiy 
Krahnm eski kahramam oldu. 

- lşte dalalet! diye haykırdı. Kal
veu acr bir sesle: 

- İşte lsamn dininde husule geti
rilen hakiki ve doğru değişiklik! 

- İşte düşman! Fak:ıt Cenab·hak
kın izniyle onu kahredeceğiz r 

- Hakikat dalalete galip gelecek
tir. Biz dini temizliyeceğizI 

- Roma lahutidir Mösyö! 
- Roma yaknıda bütiin kuvvetini 

kaybedecektir. 

- Roma, felaket uçurumuna düş
meden evvel dünyayı kaldrrmak için 
bir manivela bulacaktır. 

- Dini dalalet mahvolduktan son
ra bu maniveli ne olabilir? 

- Korku! .. 
Loyola bundan sonra iskemlesinin 

üstünde yarı kalko.rak şiddetle sözüne 
devam etti: 

- Mademki dünya itikat etmek is
temiyor, biz onu zorla itikat ettirece
ğiz! Mesih kendisine ibadet edilmesi
n istiyor. Bu istek yerine gelmeli! İti
kat sahiplerinin Isaya varmaları i~in 
takip edecekleri yolu kan ve ateşle 

göstereceğiz! 

- Biz de dalalet ve sahtekarlığı 
mahvedeceğiz! Kangran olmuş uzvu 
keserek vücudu kurtaracağız .. Vücut 
dindir. Çürüyen mezheptir. Yeni bir 
mabed yapmak için kiliseyi yıkaca

ğız! Romanın karşısma Ceneveyi di· 
keceğiz! 

- Ceneve 1 dalalet ve iğrençliğin 
merkezi! 

- Hayır! Hakikat ışığı saçan meş
ale ! 

Şimdi iki di.işman karşılıklı ayakta 
duruyorlardı. 

Bunların arasında da Raböle, neş
eden çok eJemin toplandığı bir gü
lümseme ile ild rakibe bakıyordu. 

Sonra kollarını, hem tesir hem de 
alayJa, ileriye doğru uzatarak: 

- l\fösyöler! Siz Senor della Grüz 
ve siz Senyör Roje dö Bür, liitfcın be
ni din leyin iz! dedi! 

1ki düşman, ev sahibine karşı gös
termeğe mecbur oldukları nezakete 
uyarak yerlerine oturdular. Bununla 
beraber biribirlerini korkunç bir şe
kilde süzüyorlardr. 

- Bu kadar gürültülere ne lüzum 
var? İnsanlar bir Allaha inanıyorlar. 



1 HABE 1 Türk matbuatında ·bir yenilik~ 
olarak sayılacak bu roman birinci 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro 

·----------------' harikulade maceraları . No. 25 
manı bir sinema seyreder gibi takipl 
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Jeri) le uğraşması, insanlar arasında 

uzun bir kavgaya sebep olacak, kimbi
lir bu kaYga belki de asırlarca süre· 
cektir. Kendi Allahlarına tapmıyan-

Jarı, kendi zulümlerine boyun eğmi
yenleri odun yığınları üzerinde, kü-
kürtlü gömleklerin içinde yakıp mah· 
'etmek isteyen Loyolanın halefleri 
türemiyeceği ne malüm •• Ye ne ma-

lümdur ki Kalvenin de halefleri ayni 
..\ilaha başka türlü ibadeti neşrede· 
rck bir çok kanın akmasına ·ebep ol-

mıyncaklardır? Ben ise: Ey fen, sen 
insanların dimağından, anlayış kabi
liyetinden ne kadar uzaktasın? 

Ey hakikat ışığı! Ne kadar yarnş in· 
tişar ediyorsun! .Fakat zaferin ne ka
dar uzak olsa bile münzevi bir hekime 
teseJJI veriyor! diyorum. 

Raböle böyle söyledikten sonra 
birdenbire eğiJerek tozlu bir şişe da· 
ha alıp Mnnfrede uzattı .. 

- Bunu da sepete koy. 
Sonra tekrar söze başladı: 

- lki gün evvel muhterem İğnas 
dö Loyola ziyaretiyle bana şeref Yer
di. Ve Avrupada mi li görünmemiş bir 

fazilet sahibini, meşhur bir hekimi se
Tamlamnkla iftihar duyduğunu söy
ledi. O vakit kendisine soframa şeref 
vermesini söyledim. Ye o da, bundan 
kimsenin haberdar olmaması şartıy
)e kabul etti. Anhyor musun? Bir gün 

karşımda beni, misafirini öldürmek 
istemek cürmüyle itham etmesi ıa. 

r.ımdır. Kah·en de dün gelerek beni 
yeni mezhebe sokmak. yeni usülde 
dua etmemi temin etmek istediğini 

söyledi. Ve o da davetimi ayni şartla 
kabul etti. Sana söyledim ya! BunJaı· 
kendilerini saklamaktan hoşlanan 
baykuşlardrr. 

Bahçe kapısında duran bir araba 
gUrültUsü Rabölenin sözünü kesti: 

Acele ile mahzenden çıkarak a7,a· 
metli tavırlı, mağrur halli, ateşli göz. 
Jü, bir adamın istikbaJine koştu. Mi· 
ı:;afir tehdit edici ve alaylı bir sesle: 

- Alim, hakim, üstad Alkofribo ı 
selamlarım, dedi. 

Raböle eğilerek cevap \·erdi: 
- Sizin kuvntli fikirlerinizin kar. 

şısında ilmin ne hükmü ,-ardır muh· 
terem ... 

Loyola birdenbire: 
- Senor della Grüz diye onun so

zünü ke ·ti! 

Raböle gülümsedi! 

- Senor deJla Grüz'ün kunetli 
mezhebi, Alkofribos'un ilmini ezer .. 

- üstad ! Sizin dininiz, itikadınız 
yok mu? •• 

- Benim itikadım olmuş, olmamış 
bunun ne hükmü olabilir! Ben bir in
san, bir adi şalnm ! Siz ise bir aziz
siniz! 

Bu anda ikinci bir araba gelip e' in 
önünde durdu. 

Bir adam indi. 

Bu sarı yüzlü, hemen hemen el::iiz 
denilecek derecede zayıf bir adamdı. 
Tuhaf bir ışıkla fe\'kah'ide bir surette 
parJıyan gözleri gece karnnhk gökte 
yanan iki yıldıza henziyordu. 

lşte bu adam Kalvendi!. 
Rnbölenin yalnız olmadığını görün· 

ce soğuk dokunaklı bir se~le: 

- Pikar asilzadelerinden Roje dö 
Bür hakim Rahöle ile yanındaki ar
kadaşlarını ~elfım lnr ! dedi. 

Rahöle, Loyola ile Kalvenin birer 
eJJerini tutarak: 

- Senor della Grüz , -e Senyör Hoj~ 
dö Bür gibi iki me;:hur ve büyük ada. 
mı evimde görmekle bahtiyarım, de· 
di. 

Sonra l\fanfrede döndü: 
- Sevgili misafirlerim? Bu deli .. 

Polis hafiyesi X: 9 Şikagod• 
Karamaske isminde bir haydud 
çetesiyle çarpı§maktadır. Bu çete 
Marlo isminde zengin bir adam• 
bir hile ile kaçnmıılar ve Skul 
çiftliğinde kayaların içindeki bit 
mağaraya hapsetmitlerdir. X: 9 
ite evvela telsiz istasyonundan bl'f 

lamak kararını veriyor. Fakat bir 
pusuya düşüyor. 1 
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kanlı da en kıymetli taJebelerimden
dir. Jan Dzantommör'ün kendisidir. 

J ... oyola: 
- Ben Jan Dzantommör'ü sizin 

derebeyliğe ait romanınızın bir kah
ramam sanmıştım, dedi. 

l\fanfred cevap ,-erdi: 

- üstadım bana olan sevgisinden 
dolayı şaka olarak bu ismi vermiştir. 
Hakiki i mime gelince bunu gizli tut-
makhğıma müsaade ediniz! Tabii siz 
herkesten iyi biJirsiniz ki insanın yü· 
zünde daima bir maske bulunmalıdır. 

Loyola böyle çekinmeden söz söy
liyen delikanlıya dikkatle baktı: 

- Hürmet te ortadan kalktr. İn
sanlar hürmet edilme i IazımgcJenle-

re hiirmet etmemeğe de alışırlarsa 

sonra nasıl idare edilirler. Evet, de
mir bir elin beşeriyeti ezmesi zamanı 
geldi, diye düşündü. 

Hu e~nada yemek odasına ~irilmiş 
, .e herkes, Jerttrüd'ün heyecandan 
titreyerek meşhur omleti koyduğu 

maşanın etrafında yerine oturrıuştu. 
Raböle bardakları doldurdu. 

Sonra bardağı kaldırdı ve: 
- İspanyanın irfan şule~i Senor 

della Grüz şerefinize, ilahiyat fakül
tesinden mezun muhterem üstad 
Senyör Roje dö Bür sıhhatinize, se\·· 
giJi Janım, senin de saadetine, insan
ların, kardeslerimizin, :sevgi ile bera
ber sükun ,.e rahatlığına nail olmala
nnı can ve göniildf'n isteyerek hepi
nizin afiyetine i~iyorum, dedi. 

Kadehini bir içişte tamamen hiti
Ter~k dilini şaklattı. 

Manfred füıtadım taklid ederek 
kadehini bo~altıp tekrar doldurdu ve 
son damla~ına kadar içti. 

LoyoJn ile Kah·en yalnız dudakla
rını ı!i!latmakJa iktifa etmişlerdi. 

Biribir1erini kolluyorlardı. 

Biribirlerine sert sert bakıyorlar· 
dı. 

Her biri diğerinin can düşmanı ol· 
duğunu anlamıştı. 

Loyola kendisini Roje dö Bür is
miyle tanıttıran adama <likka tle bak· 
tı: 

- Demek Mösyö ilahiyat ile uğra· 
şıyor ha! 

- Bu en büyük ilim değil midir? 
insanların hedefi hakiki mabudu ta· 
nımak ve ona hakiki bir surette ibadet 
etmeği bilmek değ-il midir? •• 

Loyola sert bir sesle 
- İşa ,.e Meryeme nasıl ibadet C• 

deceğimizi Roma bize öğretiyor, dedi. 
Kalven ince dudaklarını sıktı. So· 

ğuk kanJıJıkJa ve müthiş bir kat'iyet. 
le: 

- Hakikat nuru Romada olduğu 
kadar Romanın haricinde de me,·cut· 
tur. diye mukabele etti. 

- I~te bu yanlış bir fikirdir. Bu 
din kelimesinin yüksek ictihndına kar. 
şı gelinmekle neticelenir . .l\fö yö, müt· 
hiş bir hataya düşmekten ''e yeni fi. 
kirlere temas etmekten sakınınız! Di· 
nin sırlarını anlamak isteyen Sen 
Ogüsten'i düşününüz! Sen Ogüsten'in 
başına ne geldi? Sahilde bir çocuk 
gördü. Çocuk kumların üstünde ufak 
bir delik açmı~tı. Bir istiridye kabu
ğuyla denizin ·uyundan alıp bu deliğe 
döküyordu. Sen Oglisten sordu: 

- Orada ne yapıyorsun .. 
Çocuk cevap verdi: 

- Denizin biitün suyunu buraya ta· 
şımak istiyorum. 

Sen Ogüsten hu söze gülümserken 
hakikatte bir melekten başka bir şey 
olmıyan çocuk gene sÖ7:e başladı: 

- Elimdeki şu istiridye kabuğu iJc 
denizin bütün suyunu bu deliğe taşı
mak, dinin sıl'larını anlamak için se· 


