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ıtaıyanın propagandalarına krallar Namusumu zorla 
-- - - - kr81i"nın-~ cev&bı : - -- ben kirlettim! 

Habeşisfaôd.3 iki milyon on i~! · yaş_ı_nq~ bir kız 
• • boyle soyluyor! 

köle ve cariye azad edıldı::k~ti:~;:~:.=:rı::;--1-93_5 _ _ 
Balıkesirden bildirildiğine göre 

nııı1ııınuıınıııııı1111ıııı1nııı""'11111plllll llllll11111ııunnnı111ııııııınn korucu nahiyesine bağ 1 ı, Ayak 1 ı 

c Yazısı 10 uncu sayfada) 

Pazarın 
adı cunıa 

olacak 
Ankara, 20 - Dahiliye en· 

cümeni reımi tatil günleri ka -
nunu layihasını müzakere ve 
uf ak bazı deiitikliklerle kabul 
etti. 

Pazar ıününe cuma adı ve
rilmeıi bunlar arasmdadır. 

·~itlerin buqünkü nutkunda neler 
·-..--öqliqeceği Berlinden bildiriliqor 

'> A ı m a n y a, R u s y a i ı e b i r 

''Saldırmama andlaşması,, 
Vapmıya 

Berlin, 21 (A.A.) - Naayo
nal--Soıyaliıt ileri gelenleri, B. 
Hitlerin bugün vereceği söylevin 

Yılıiı en büyük sıyaaal hadisesi o

lacağını ıöylemitlerdir. 
' · B .. Hitlerin söylevi, bir saat 

kadar sürecektir. Larenjitten 
(gırtlak iltihabından) haıta olan 
8. Hitler, söylevini kısaltacaktır. 

B. Hitler, Reichıtag,'da yeni 
ordunun yasalarını anlatacaktır. 
Bu yasalara göre: 

1 - Üç sü bakanlığı (harbiye 
!lazırlığı) tetkil edilecektir. 

r a 2 ı 

silahlanmasını protesto eden Ce· 
nevre karannı ve Alman hükii· 
metine kartı ıelen bütün uzlq· 
ma politikalarını tenkid edecek· 
tir. 

• • • 
Berlin, 21 - Havas ajan11 

muhabirinin verdiii duyuma ıö
re, Hitler, bugünkü söylevinde 

Rusya ile bir saldırmama (ademi 
tecavüz) andlllflllası imza etmeie 
ve ileride Polonya ile beraber 

Fransız • Sovyet iki taraflı yardım 

ancllatmasına girmeğe hazır bu • 
lunduğunu bildirecektir. 

Rus - Alman saldırmama and • 

2 - Süel (aakeri) hizmetin 
ltıüddet ve §artlarını bildiren bir 
-.:lcer toplama kanunu kabul edi-
lecektir. laımaıı, doğu Avrupaıında ortak 

8. Hitlerin, ordunun sayısını emniyet siıtemi içinde bulunmak· 
teabit etmesi muhtemeldir. Ayni tadır. 
~· Hit1er, Almanyanın Hitler (Dm•amı 2 ncide) 

lngiliz kabinesinde esash1 Sarıy<r cinayetini!" 
Esrar perdesı 

değişiklikler olacak Ara!!'~rm~,al~=~~: ııün 
Con Saymen aleyhindeki cereyan geçtiği hald~ S~r~yer cinayetinin 

'--..: eırar perdesı hala açılmamıttır. ~rt: Londra, 21 (A.A.) - Kabine -
1 k S Oka k 1 arda de yapılacak değiıiklikler için si· Gerek poliı, ve gerek adliye tara • l\J e sar 1 k "l ı yaıal komı.ımalara hareretle de - f ından yapılan bir çok arattırma -

lar timdiye kadar hiç bir sonuç 
~ vam edilmektedir . . ıe papas "netice,, vermemittir. 

Batbakan Mak Donald'ın yerine (Devamı 2 ncide) 
ne de haham Baldvin geçecek ve kabine ikinci 

göreceğiz bq.bakanlığını almak suretiyle 
A-ı 20 H B. Mak Donald en büyük faaliyeti-'bi ·~ra, - oca, papas ıi-
~ adamlannın dini kisvelerini ni dıtitlere hasredecektir. 

"- ınabetlerde giyebilecekleri- Sir Con Saymen, dı§itleri ba • 
ltıe::air olan kanun 6 ~~niranda kanlığmı bıraktığı takdirde yerine 

iç Y~te ıeçecektir. Edenin geçmesi ihtimali çok kuv • 
lla.&... -&kanlıfı bu yolda bir tali ·J vetlidir . 
~~e hazırlamıftır. _(Devamı 2 ncide) 

Kamutagda 
heyecanlı 

mün~~~ l 

köyünde timdiye kadar eıine raıt
lanmıyan bir vak'a olmuttur. 

Ayni köyde Emine isminde 12 
yatında bir kız bir kaç çocuk sahi
bi orta Yatlı Yakub isminde obir a
damı daia kaçınnıt, ve kendine 
zevk Vfit safa vasıtası yapmıtbr. 

Emine ile Yakub jandarmalar 
tarafından yakalanarak nahiyeye 
götürüldükleri zaman Emine kara· 
kolda: 

- Oğlanı ben kaçırdım. Namu
sumu zorla kirlettim .. Onun bir su· 
çu yoktur.;. diye ifadeıini vermİ§ -
tir. 

Çilek 
Bu sene memleketimizde çilek 

pek bol ve ucuz olacaktır. On 
ıün evvel ilk çıktıjı zamaq. kilo. 
suna 200 kurut istenen çileğin 
kilosu buıün 45 kuruta inmittir. 

Bunu röz önüne alan Türkofiı 
A vrupa)l'.11 tayyare ile çilek ıön --dermek için tedbirler aramakta-
dır. 

Çileklerimizin Avrupada çok 
raftiet aanceıi mumklrakbr. 

Japon güzeli 

Yukarda ramini gördüğünüz Ja. 
pon kızının iaıni Koko Mikdimi
dir. Kendin 1935 yılı Japon gü
zelidir. Brı •ene AurapaJa yapı -
lacalc rijullilr müabakalanna "iı
tirak etmek üzere JaponyaJcın 

NuelNt dmifıit. 

K r a 1.1 ık 
isteriz! 

Atinadan gelen haberlere gö . 
re, Yunanistanda seçim itleri bq. 
lamazdan önce, Batbakan Çalda
riain verdiği söylev dinleyici 
lerin (kral isteriz) sözlerile bu 
çok yerlerinde kesilmiıtir. 

Bat bakan sözünün sonunda: 
''- Pek güzel , biz de haHun 

reyini soracağız ... Fakat her ıey· 
den önce saylav seçimini yapa 
lım,, demeie mecbur kalmıtbr. 

Yunan Batbakanı Çaldaris. 
verdiği söylevde General Kondi · 

(Devamı 2 ncide) Çaldaris 

Son ı!ünleırde 
A vrupada böyle 
kdr yağıyor: 

Son kar fırtınala· 

rında /ngiltcrede 

devrilen otomobil 

(Yazısı 2 nci sayfada) 



2 HABER -- Akşam Postası 

Son dakl.kal Bir aileye bu 
~~~~~~~~~~~~kadar ~usallat 

Bursa da 

533 işçi. 
Çalışdıran bir iplik 
fabrikası açılıyor 
Ankara, 21 - Sümer Bank 

tarafından Bursada da kurulma· 

H a b e ş i s tan oıunur mu? 
Biçare bir koca • t milddelumumillğe 

ı m para o ru n un Dü~=i~l!e~~i~~:e tercü· 

11na karar verilen iplik fabrika· 
11nın temeli gelecek ay içinde a
tılacakbr. 

f e r Y a t n a m e S ı• :~:!:7u~:P::r~::::;e;::d~e~: 
rım iıminde bir adamın karısını 

kaçırdığım iddia etmif, ve kan 
ıının bulunarak kendisine teılim 

ediJmeıini istmıittir. 

Sümer Bank, bir iki güne kad:ır 
f abrikayi kurmağa talip olan ec • 
nebi firmalarla yapmakta olduiu 
konuımaları bitirecek ve bunlar· 
dan birini tercih edecektir. 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli 
Meylin Harrar muhabiri, Habeı 

imparatorunun kendisine gönder • 
mit olduğu bir mektubu nefret -
mektedir. Bunda, deniliyor ki: 

'•Habeşistan, Darlf ıeven bir ül • 
kedir. O, komşulariyle her vakit 
hoı geçinmek iıter. Batka ülkele • 
rin haklarını tam olarak değerle
mekJe {takdir etmekle) beraber, 
kendi haklarını da kı.kançhkla ko 
r t:mak dölenindedir (azminde· 
dir). 

Uçaklarımız, tanklarımız, boğu

cu ga2larımız ve ağır tooplarımız ı 
olduğuna dair verilen haberler 
büsbütün yalandır. Hakkımızda 

tüzel adaletle davranılmasından 
ba§ka bir ıey dilemıiyen müracaa -
tımızın, uluslar kurumunca iyi 
karıılanacağını ve ltalya ile ara -
rnızdaki bütün güçlüklerin bu haf· 
ta is:erisinde kökten kotarılacağım 
(halledileceğini) umarmı. ltalya -

lngiliz kabinesinde 
değişiklik 

(Baıtaralı 1 nclde) 
Son gelen lngiliz gazetelerinde 

töyle malGmat vardır: 
Dıt bakanı Sir Con Saymen kra· 

'~rmüttür. Kendiainden 8nce 
?t~tkkan Mak Donald ve dö -
-~'T5yoruar bakanı Tonas gönnüt -
ili .. 

Dolatan son rivayetlere göre, 
iik Donald drı bakanı olacak • 

tır. Dı§ bakanlığına bir diğer 
namzet de Edendir. Sir Con Say -
men iç bakam olacaktır. Loyid 
Corc kabineye girecektir. Ve bat· 
vekil Bald'Yindir. 

Bir rivayet, l»unlarm içinCle en 
doğru hisnni vermektedir. O da 
Sir Con Saymenin bütün o değiıik
liğe e1aa tutulmahdD'. Ve kabine
de ilk deliteeek olan Sir Con ay-
Saymeın taraftan mahafil de, 

Saymenin tenkid edilen sİyaKlın
dan kabineyi mes'ul rörmekte ve 
atfedilen kabahatin bütün kabin.e· 
ye l8f1Dilİ liznn geldiiini ileri 
aürmektedir. 

nm, ıQya yedek (ihtiyat) olarak 
aldığı tedbirlerin iç yüzü meydan
dadır. 

ltalya, acunun her yönüne Ha~ 
betiıtan hakkında yalan haber . 
ler yaymakta ve benim yabancı 

ülkelerdeki elçilerim bunlann ya· 
lan olduğunu bildirmektedirler. 

Yeni hadiı4;ler çıkarsa, ıınırla
rımızın korunması için gereken 
bütün tedbirleri alacağız. Yaban. 

Sarım bundan yirmi gün ka· 
dar evvel karısını Mısıra kaçır· 

mı§, kocası da tayyare ile Mısıra 
ııiderek karısını bulmut ve bura· 
ya getirmişti. Fakat evvelki gece 
Sarım tekrar otomobille evine 
gelmit ve bulunmadığı bir sırada 
kansını tekrar kandırarak kaçır· 
mıtlır. 

Fabrika için 27,000,000 lira 
harcanacak ve fabrikada 533 it· 
çi çahtacaktır. 

Bu suretle timdiye kadar do · 
kuma fabrikalarımız için dıta • 
ndan getirmekte olduiumuz ip · 
lik te bundan sonra memleketi -
mizde yapılacaktır. 

cı bir devletin istilasına uğraya • Polis Sarımla kaçırdığı kadını 
cak olursa, Habcıistan, saldırina- _•_ra_m_akt_a_d_ı_r. _______ _ 

Bu fabrika, bet yıllık endüstri 
(sanayi) planımızın eserlerinden 
biri olacaktır. 

ğa kartı koymak için, bütün kuv . 
vetlerini o ıaat seferber edecek .. 
tir. Ancak, inanmak isterim ki, 

tayin edilen uzlattırma komitesi, 

uluslar kurumunun ve barıtı se • 
ven devletlerin de yardımı ile, 
savatın önüne geçebilecek bir an 
latınaya varacaktır.,, 

( H abqi•tana dair biitün yazı· 
lar 10 uncu ıayılamızdaır.) 

Kralhk isteriz 
( BO§tarafı 1 ncide) 

lisin hükumetin icraatına olan 
müzaheretini saygı ile anmıtbr. 

Bat bakanın söyleaiğine ıö . 
re: 

Göring 
Bulgaristana 

gidiyor 

Her köylüye 
Toprak ••• 

Sofya, 20 -Totef kabinesi çok Hatta göçebelere bile 
müıkül bir vaziyettedir. Ay so • 
nunda düımesi bekleniyor. 

Ankara, 21 - Devlet Şurası ta· 
rafından gözden geçirilmekte olan 
toprak kanunu layihası bugün ya· 
rın Devlet Şurasından çıkacaktır. 

Bu sukutun en büyük sebebi 
Toıefin Yugoslav aleyhdarı ola • 
rak tanınmasıdır. Halk arasında 

Layiha, timdiye kadar çok bo • 
Toıefin iki sene evvel Yuıoalav- zuk bir tekilde idare edilen bu 
ya aleyhinde yazmıt olduğu bir itlerin yol.una konulması, yurdun 
kitap dola§maktadır. çok kısa bir zaman zarfmda ten • 

Sofya, 20 - Alman elçisinin lenmesi için kat'i kayitleri ihtiva 
sözlerine ıöre, Görinı, haziran etmektedir. 
baılangıcında Sofyaya gelecek ve Bu kanun çıkar çıkmaz Türk 
siyasal görüşmeler yapacaktır. köylüsünün en büyük isteği halle-

Sofya, 20 - Haftalık Roma_sra- ~a .... ;, .ı.~Laa. 
zetesı, elli sene evvefl<i tarihi hi· Toprak kanununun gözettiği ga· 
diseleri büyülterek ve ilivel~r r.a· ye yalnız topraksız köylüye top • 
parak Türklerin Bulgarlara kar· rak vermek deiil, göçebe olanlan 
§1 yaptığı zulümlerden bahse . da iskan etmek, bot toprakları it • 
den makaleler neıretmektedir. lettirmek ve her yurtd&!ı bayındır 

Bu arada Türkleri Bulgar ço · (mamur) bir toprak aahibi etmek
cuklarını kesmek, Bulgar kızla • tir. 
rını kaçırmakla ittiham etmekte, ---------------

sö~de Türklerin yaptıkları zuiüm· Sarıyer cinayeti 
lerı uzun uzadıya anlatmaktadır. . 

serliğine taziyette bulunmuştur. 

Dünyanın her tarafmdan teeaaür 
telgrafları gelmektedir. 

<Baıtaralı 1 ncide) 
Evvelce bu itten suçlu oldukları 

iddiasiyle yakalananlar bırakıl • 
mıı ve yeni §üpbel.er üzerine bir 
kaç kiti yeniden tevkif edilmittir. 
Bunların aruında bir de Ermeni 
vardır. 

Şimdiki halde tahkikat Ermeni 
kadının huıusi hayatı üzerinde de
rinleıtirilmektedir. 

Hitlerin nutku 

21 MAYIS - 19:15 
, __..::;=:::::;::;~ 

Son günlerde 
Avrupada 
kar yağdı 

Fransanın muhtelif yerlerinde 
kar yağdığını geçen gün haber 
vennittik. Son ıelen lngiliz ga· 
zeteleri lngilterenin bir kıımında 
Mayıı ayı ortasında dehıetli bir 
kıt baş . gösterdiğini bildirmekte· 
dir. 

Kar yafmıı, bütün yemi§ ve 
sebze havalisinde don olmuıtur. 

Kar, yollardan bir kısmını büı• 
bütün tıkamıttır. 

Çiftçiler, mahsuJleri korumak 
için suni sıcaklıklar teminine bat 
vurmuılar, hatta bugün tanınmıf 

bir çiftçi olan eıki bat vekil Loyd 
Corc bile, arazisindeki, elma, e· 
rik, kiraz ağaçlarını bu yolda mu• 
hafazaya giripiıtir. . 

Havalann düzeleceğine henüz 
ihtimal verilememektedir.. Yıl· 
)ardan beri bu ayda görülmemi§ 
bir "yaz kıtı,, aayılıyor. 

Bazı yerlerde yaz sporları ye• 
rine kıt sporları baılamıştır. 
----------------~-----
Yabancı yerlerde 

Türk tayfalarını 
kışkırtanlar 
yakalandı 

Bundan on, 011 bet gün evvel 
Lehistanm Gidinya limanında 
Türk bandıralı Erol vapurunda 
tayfalar aro.ıında hir isyan çıktığı 
bildirilmitti. Erol vapuru dün li • 
ısnannnıza gelmit, ve vapur süvari· 
si bu hadise haktkmda fU izahatı 
vermittir: 

- Erol yeni alınmıt bir vapur ~ 
dur. Gemivi TüTlcİvPvP- o,.t; .. m,.~ 
üzer,e hareket ederken Pireye...ka • 
dar götürmek üzere de gümüt yük· 
ledik. Bu esnada tayfa arasında 
bir hotnutauzluk olduğunu hisset· 
tim. 

Vapurun çarkçısı ve telsiz me • 
muru ön ayak olarak tayf ayı fazla 
para almak için ayaklandırmağa 

çalıtıyorlardı. Nihayet muvaffak 
oldular. 

Bunu güçbela yatırdıktan sonra 
yola çıktık. Fırtınalar atlatarak Pi• 
reye geldik .. Fakat burada da iı· 
yan yeniden kendisini gösterdi . 

Bunun üzerine Pire zabıtası 
Hüseyin, Mehmed Ali, ve Oıman 
Nuri isminde olan bu mü,evvikleri 
tevkif etti. Biz de buraya geldik·· 

Pire zabıtasının tevkif ettiği 
mevkuflarda ıehrimize getirilmit• 
lerdir. Polis bir iki güne kadar 
tahkikatı tamamlayacak ve suçlu
ları adliyey verecektir. 

-0--

Kadınlardan 
yol vergisi 

Ankara, 21 - Çalıtan, veYtJ. 
batka ıekillerde geliri olan k•" 
dınlardan yol verııisi alının••' 
hakkında tetkikler yapıldıiı tÖY" 
lenmektedir. 

-0--

Belçikada askerlik 
zamanı 

Brüksel 21 (A.A.) - Sü bak" 
nı Bay Deveze, Monsda bir ıöY ~ 
lev söylemiı, bu, askerlik hizJO~ .. 
nin 18 aya çı~arılması h~•O; 
bir dilek ifade eder mabıre 

ıörülmüıtür. ,,_ 
--------------------~ lan.mamıttır. Hitlerin Von NeU: 
rath ile beraber buna son dakik• , 
ya kadar çalııaçağı bildirilınekt' 

- dir. 



21 MAYIS - 1935 

:Benim q&iişiim: 
....... ~ -~ ıwwwı ~ 

S;lediye fen 
heyetine ve 

tramvay şirketine 
teşekkür 

Geçenlerde bir tramvay araba • 
'ının raylar üzerinde ıallandığm • 
dan ve çok tehlikeli bir vaziyet 
doğabileceğinden bahsetm~tim. 

Belediye fen heyetinin bu tiki • 
Yetimi dikkate alarak faaliyete 
Reçtiğini memnuniyetle öğrendim. 
Arabanın fen heyetince muaye· 

nesini müteakib hem muayyen za· 
rtıanından fazla tamirsiz kaldığı 
rörülmü§, hem de tekerlekleri 
deği§tiril m iıtir. 

Bu meseleye dair Tramvay tir· 
ketinin verdiği cevab §Udur: 

"2 Nisan tarihinde belediye ma· 
kin~ ıubesi müdürlüğünün isteği 
Ü:ıerine 229 sayılı araba ile kartı • 
lıklı bir tecrübe yaptık. Belediye 
tnühendisleri hazır bulundukları 

haI-Je bu araba Betiktat ile Orta • 
köy arasındaki telanil dönemeç · 
lerden azami sür'atle ve tabii bir 
halde geçrr.İ§, tecrübenin sonunda 

boz'.tkluğu görülmemittir. Bunun· 
la beraber aözü geçen arabanın te
lterJekleri muayeneden geçmeden 

labii kilometrajı doldurmuf ol • 
duğundan tekerlekleri değiştiril • 
tni~ ve ertesi günü yenilenmiş bir 
tekerlek takımı ile servise çıkarıl • 
rnı;tır. Bu münasebetle muharrik 
"e tnüteharrik malzememizin ba
lnnıına daima dikkat ettiğimizi ve 
Yolcuların emniyet ve istirahatinin 
•11tıracak tedbirlerin hiç birini ih
aı.. ı etmediğimizi teyid eyleriz .. ,, . ... . . 

Bu izahatından dolayı, Tram • 
tay §İırketine de tqekkür ederim .. 
~cak, Beıiktatla Ortaköy arasın-
~ "tekmil dönemeçler,, nerede
dir?. 

Benim bildiğim: Burası bütün 
hatlar arasında en dönemeçaiz 
Yoldur .. Bir daha tecrübe yapmak 

lazım gelirse, batka hatların se • 
çilıne!ini temenni ederim. 
.....____ (Va·ttO) 

Vapurculuk 

'Jk uac, 'ile 1104 __________ ....________ --
Tekir kedinin 

macerası! 
Resmini gör • 

Küçük Kibritler onar para ~.ü:.~~::1:.y:; 
san'atlar daha ucuzlıyacak ::~:::n~a:,:. 
kanunu gelenleri bili . 

Yabancı işçiler dttn 1 çakmak fiatlarmın ucuzlatılma- 'y•~=~~~;:: .. 
işlerini bıraktılar h .. k- et şirkete bildirdi raflarında otu. 
Kcçük sanat ve mesleklerin Sin 1 u um ran Bayan Flo . 

Türk tebaasına hasrı hakkındaki · makların bir bucuk liradan faz ta 1 riğin bu yumuk 
2017 numaralı kanun hükümler1- Hükumetin çakmak fiyatları - ~ L 

satılmasını doğru bulmamııtı. yumuk güzel kedisi nasılsa KOnt· 
ne uyularak memleketimizde bu nm indirilmesi hakkındaki tebli · 1 ıulardan bazılarının tel dolapla . 

Diğer taraftan finans (maiye) 
kanunda tasrih edilen sanatları ğine, kibrit tirketi çakmakların rına dadanır ve mevsimine, günü-

d bakanlığı kibrit fiyatları etrafın · yapan yabancılar ün tamamen daha fazla ucuzlatılamıyacağı ıek ne göre o dolaplarda köfte, ka • 
J'tlerı·nı' bırakmı•lardır. da da tetkikler yapmıf ve gerek Ik kı ~ 

~ linde bir cevap vemıittir. ük ku l . . vurma, ka an zartması, tavuıe 
Polis ve belediye teıkilatı bu • büyük, gerek küç'' tu ar ıçm söğüşü gibi diıe dokunur bütü.o Ogvrendigvimize göre, kibrit tir- l t . edı.lmı'ı olan fiyat -

günden itibaren her tarafta tef • evve ce ayın et yemeklerini aıırıp atırıp göv· 
tiıler yaparak bu kanunla itlerini keti bu cevabında timdi piyasada ların pahalı olduğu görülmütti.ir. deye indirmeğe ba§lar. 

bırakmaları gereken, doğrudan üç liradan bet liraya kadar satı - Bakanlık kibrit fiyatlarının bii- Nihayet komtulardan bu ke • 
doğruya veya müvazaah şekilde lan çakmaklar eğer daha ziyade yük ve küçük kutularda on para diden bıkan bir bayan, en son 

it yapan yabancı tebaası kalıp ucuzlatılırsa, o zaman kibrit sa ~ daha indirilmesini münasip gör - olarak kendi mandallı tel dola • 
kall"".adığını tetkik edecektir. btına tesir ederek hazinenin çok mektedir. bmdan &§rrdığı bir topak beyu 

Bu hususta iyi bir tarama ya • zarar edeceğini öne sürmektedir. Bu hususta tetkikler ilerlemit - peynirle hayvanı baıka bir evin 
pıldığı için hali bu kanunda tas- Halbuki finans (maliye) ba - tir. Yakında §irkete tebliğat yaptl- bahçesinde yakalar. Yakalar anı-
rih edilen sanatları yapan yaban- kanlığı yaptığı tetkiklerde çak . ması muhtemeldir. ma, güzel olduğu için onu döv -
cılar buluna.bileceği pek umulmu- meğe, yahut fena bir yere abna • 
yor. 

Yalnız bazı kimselerin müva -
zaalı surette it yapmak için bi~ 

takım yollar tutturdukları anlatıl. 
mııtır ki, bunlara meydan veril · 
miyecektir. 

Ticaret odası esnaf ıuhesi bü · 
tün esnaf cemiyetlerine bir tamim 

yaparak, bu tekilde sanatların · 
dan aynlan ecnebilerin yerlerinin 
doldurulmasına gayret edilmesin; 
ve memleket it bölümünde bot · 
luk bırakılmamasını bildirmiıtir. 

--0---

.Liltfl flk.fJnlıJ , 
vasiyetnamesi 

Eski baro reislerinden avukat 
Lutfi Fikri öldükten sonra orta· 

ya çıkan iki vasiyetnameden han· 
gisinin muteber sayılacağı hak · 
kında açılan dava dün bitmis, 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesi 1927 tarihli vasiyetna 
menin hükümsüz olduğuna karar 
vermittir. 

-0--

Eşya çalmıs 
Karagümrükte Odalar aokaim • 

da oturan Hadicenin evine Rasim 

isminde birisi ginnif, etya çalar -
ken yakalamnqbr. 

Taş düştü 
Financılarda Japon ticaretha

nesi önünde oturan hamal Abdul
lahın ayağına üçüncü kattan bir 

tat dütmüt, sol ayağmm baıpar • 

maKmt koparmıştır. Abdullah 
hastahaneye kaldırılmıttır. 

Kantar çalmış 
Beyazıdda Cümhuriyet cadde • 

sinde kömürcü Ahmedin dükkanı

na aabıkalı Hayri girmit, kömür 
tartan kanlan çalmııtu. 

Para dolandırmış 

Şeker kaçakçılığı ğa kıyamaz; tutar, balık ağından 
suçlularının bir torbanın içine yerleıtirip gö-
mubakemesl türür ta Eyübün karşısındaki Süt

Bulgaristandan kaçmak mec · 
buriyeti nde kalarak yurdumuza 
gelen muhacirlerin vaziyetlerin -

den ist~fade ile onların getirdik· 

le~i f ekerleri gümrüksüz memle 
kete sokmaktan suçlu Salahaddin 
Rif at, Galip, Burhan, Hüsamet -
tin ve lsmailin muhakemelerine 
dün s~~ izinci ihtisas mahkeme 
sinde hatlanmı§tır. 

Suç!ular dünkü celsede, itti · 
ham edilenlerin suçlarla ali.kala· 
rı bulunmadığını ıöylemitlerdir. 

Gelecek celsede tahitler dinle 
necektir. 

--0--

Blr ayda yapılan 
binalar 

lüce mezbahasının yanına hı -
rakır. 

But~ya getirip llırakmasının 
aebeb; de şu ki: Oldu olacak, 
ötedeuberi hep iyi şeyler remeğe 
ahımış olan bu kedi orada mez • 
bahadan atılacak kırpıntı etlerle 
gene gününü gün etsin; sokak -
larda aç, periıan sürüklenmesin! .• 

Uzatmıyalmı, kadıncağız ke • 
diyi Sütlüce gibi deniz atırı bir 
yere attıktan sonra, oradan- tek -
rar kayığa, yahut vapura atlar 
ve o upuzun yolları teperek bir 
saat sonra evine gelir. Gelir am
ma, kendisinden bir iki saat son
ra da Sütlüceye attığı kedi tıpı§, 
tıpı§ kendi evinin bahçesine gel
mesin mi? 

- Aman, bu nasıl olur, hiç ke-o 
di deniz aıırı yerden o kadar yol
ları geçerek geriye gelebilir mi? 

şirketinin işleri Sovyet elçisi 
Vapurculuk sosyetesi idare mec Sovyet Rusyanın Ankara elçisi 

Boatancıda oturan Halil, Meh -
med ve Nuriye it bulacağını söl · 
leY:erek elli bet lirasını dolandıran 
Haaan Fehmi yakalanmıttır. 

Köpek ısırdı 

Belediyece tutulan istatistiğe 

göre, nisan ayı içinde lstanbulda 

yeniden 74 ev, 10 apartıman, 5 

dükkan yapılmıf, 381 ev tamir e
dilmittir. 

Diyeceksiniz. Onu da anlata -
hm: 

Kedi mezbahanın yanına atıl
dığı zaman mezbahaya i§kembe, 
ciğer almaya gelmi§ olan gezgin 
arnavutlardan birisi görür, kedi
yi tanır; daha doğrusu işkembeci 

liıi dün toplanarak sosyetedeki Karahan ıehrimize gelmiıtir. 
•on vaziyet dolayıaile umumi he· Karahan dün Büyükdereye ka· 
l'etin toplanmasına söz birliği et· dar bir gezinti yal>mıttır. 
lbittir. -o- . 

Vapurculuk aosyetesinin eski Liselerde imtihanlar 
'tapurları milli bankaya merbut başladı 
hir kurum t,arafından bozulmak Liselerin son sınıflarında sözlü 
ilıere ıatm alınacaktır. yoklamalara bugün batlanacak -

-o-

Cacık meraklılarına 
fena haber! 

el Bu •ene lstanbulda ıimdiye kt.· 
ar Rörülmemiı bir fiyatla satıl • 

:ı-kta olan sarımsak son günler
. e Yeni mahsulün yetiımesi üze · 

_,ne b' 

br. 

Şehrimizde bulunan yirmi 1i -
seden iki binden fazla talebe İm· 
tihanlara girmektedir. 

imtihanlar bet haziranda bite. 
cektir . 

Niıantatında evlerinin önünde 
oynayan 12 yatında Hasan ve 

kardeti sekiz yatında Müterref bir 
köpek tarafından ısırılmıılardır . 

iki çocuk da tedavi altına almmıı· 
lardır. 

Tehdld etmişler 
Tütün gümrüğü ha.mallarından 

Mustafa, Celal, Yusuf, Mustafa ve 

kolbatıları Emin, Zafer tekerleme 

fabrikasından çıkacak yük kendi

lerine taııttırılmadığı için ticaret • 
hane sahibini tehdit ettiklerinden 
haklarında kanuni takibata geçil
miıtir. 

Apartımanlardan altısı Bey

oğlunda, üçü Sultanahmette, biri 

Kadıköyündedir. 

--0-

lspan yollarla ticaret 
anlaşması 

Gelen haberlere göre, Madrit-

te Türk • lspanyol ticaret anlaı · 

ması görüşmeleri için bulunan 
heyetimiz yakında memleketimi 
ze dönecektir. 

Bugünlerde müsbet bir tekilde 

ne~ice!eneceği umulan anlaıma 
Ankara da imzala nacaktır. 

kediyi değil de zeki kedi sesin -
den sırtındaki işkembe dolabın • 
dan, kılığından, kıy af etinden her 
gün kendi evlerine işkembe bıra
kan işkembeciyi tanır; acı acı 

miyavlıyarak onun peşine takılır, 
ve iskeleye gelip ciğerci ile bir • 
likte kayığa atlar, sonra onunla 

birlikte Eyübe çıkar. Artık itkem
bed önde, kedi arkada ver elini 
Yeni bahçe diyip beraberce kar • 
deş karde§ T opkapıya kadar ge • 

ıraz ucuzlamıtlır. 

l~\tvelce sarımsağın kiloau 
lturu - 150 kuruıtu. Şimdi 60 • 80 

ttur. 

lirler. lıkembeci oradaki pazar 

l, __ Ş_E_H--R-.~l-N--D-E--R-D_L_E~R~İ~-,1 :~~i~~~:!~ 
_ Bir de derler ki kedi köpek ka-* 

) Şu Vaziyete göre sarımsak yi ~ 
d ~ek maddelerinin en pahabsı

tt. 
h ld ? dar zeki değildir. Şu gördüğünüz Ku .. PU •• k Çamlıca ne·-· . a ..... e. . kedideki zeka, zannedersem değ-

y ~ me köpekte yoktur! 
Fatihte Kıztaşında 18 numaralı e\'de oturan Meh· ( bade"! yoluna girdıgımız gıbı kımbılır kaç senedır en Gezgin Haberci 

med Fuat diyor ki: ufak bir tamirden bile mahrum kalan ~u zavallı yolun --------------l)ıt -o- b a11 b 1 üstünde çektiğim zahmeti unutnuyacauım. Ankara hukuk 
llQ gelen seyyahlar - Yedi sekiz senedi~. vazi!em ica ı taır a u U~Ur· Öyle yerlere geldik ki devrilmekten korkarak ara-
l)u" 0 . ken bu sene lstanbulu ozledım. Ve baharı da çok 11Wna· b d . k b . r de kaldım. Kü,.ük Çamlıca- fakültesine gidecek n, rford transatlantık v ..ı • • ~ •. .. .. y.. . a an ınmc mec urıye ın ::r 

l>\tıile 350 l . . sip bularak geldım. Dogup buyudugunı bu yerde .. b.~l· dan Kadıköyüne giden yolun bu derece bozukluğu beni talebe ~1• t• ' ngılız seyyahı gel - hassa Küçük Çamlıca ve Acıbadem taraflarını gorup k d 
1 

nd' d' 
1 ır ·e er e ır ı. Ankara hukuk fakültesine geç-• gözümün, gençliğimin tatlı hatıralannı yadetmek için Hemen hemen heryer:in ı:cnfondirildigyi, imar edildig"i l kuk f 

· · d kad F ::r mek istiyen stanbul Hu a · 91a Jırmı ört ar raıı· Kadıköyüne geçtim. bir rakitte bu yolun, ı·c civarının ihmal cdimesi ya:ıktır • 
.. rof e ·· k ı d ·· kültesi talebesinden 60 genç, taa. t~ ~or ve avu at arın an mu iskelede yeni tramvayları gorup seı·indim. Fakat Dünyanın belki de en güzel Yl'rlcrinclen IJiri olan bu-

t~ıQı':J> .bır seyyah kafilesi daha benim gideceğim cihete tramvay bulunmadığından bir ralarının ihmal edilmesi cidden günahtır. Belediyenin diknamelerini alarak bugün An · 1

ttır. atlı araba ile yola çıktım. lf-lısırlıoğlu'nu geçip te Acı· dikkatini çekeriz. karaya gideceklerdir. 
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Kamutayda Bir lngiliz lordu 
Almanyaya karşı Her gün öz it 

türkçe beş 1 
Devlet 

demlryollarında 

Tenzilath 

lncilterenin eski finans bakam kelime fi Ankara, 20-Devlet demi~ol-
(maliyenazın) Lord Snovden in. 6 ıncı liste H larının tenailatlı tarifesi haziran 
gilixe ''Deyli Herald,, ıazeteaiıı • :: birden itibaren tatbik edilecek · 

heyecanlı haksızlık edildiğin~ 
ileri ~U.rtıyor 

münakaşa 
tarife 

21 l\f A YJS - 1935 

Fransız 
gazeteleri 

Alman tayyarelerinl 
çok büyütüyor 

Uz Tilrkçe sizlerin 
yerinde kullanılma

dığı anlaşilara.k 
bir kanun projesi 

geri çevrildi 

de çok dikkate değer 'bir J'Ul yaz· ı - Tadil etınek-1. Deiişm.ek,ij tir. 
mı• ve burad Almanyaya h-'--ız 2. Azaltmak fi Buna göre, muallim, profesör, 

--s AAa Tadil - Değişke .. 
duranılaığmdan be.bsetmiftir. ORNEKLER: H uiıtan, mürebbi, muavin ve mü-

Almanyanm hava kuvveti bü
yük Avrupa devletlerininkine 
müsavi olduğu havadisi üzerine 
Fransız gazetelerinde dumaksızdl 
istatistikler çıkmaktadır. 

Ankara 20 - Kamutay bacUıı 
saat on beşte toplandL. ihtiyat za· 
bitler ve ihti1-11t askeri memurlar 

hakkmdaki kanunun bazı madde • 
lerini değ~tiren kanını JAyihuı 

milli müdafaa encümenince aeri 
istendi .•. 

Kültür Baka.nlıiı merkez tetki • 
litı V$! vazifeleri hakkmdaki ka • 
nuna ilave layihanın konutulma • 
11na ııra ,gelince Refik Şevket ln • 
ce .(Mani~) aöz aldı ve dedi ki: 

"- Layiha takdire layıktır Ye 

Der halde kabul edilmesi lizmıdU'. 
Anc&k ana hatlanna bazı yeni ke
limeler konmuı olduğunu aöriiJo • 
ruz.. HükUmet kamınu teklif .eler
ken mümkün olduğu kadar az 
Türkçe yazmıya sayret etmif, fa .. 
kat muvaffak olamamq.. Maarif 
~cümeni de bmla yapaJDD der • 

ken it büsbütün karıpıştır.,, 

Refik Şevket bundan sonra dil 
Clava11mn ana daya olduğunu, fa· 
kat layihada karıtrklrk bulundu • 

iunu söylemittir. Meseli, bir ta • 
rafta "kültür,, bir taraha "ma • 
arif,, kelimesinin kullanıldrlm.ı 
gö&termiıtir •• 

"Teftiı Kurulu,, nun "teftit hey· 
eti,, demek olduğu anlatılıyona. 
da ''kültür danııığı,, tabirinin mi· 

~,;;. j 

nasını anıayamadığrnı ili.ve etmit· 

tir. Kanunun ikinci maddesiııd~ 
Gramatik ve Pliıtik gi'bi kelimele
rin yer almasını tenkit etmiftir • 

Bunun üzerine, Hamdi NeDi ol· 
Iu, encümen kanunu koDUfbıtu 
sırada dil kılaYUzunun yanamm 
çıkmıı olduğu cihetle ancak bü 
şekilde hazıralnabildiğini aöyJeCli. 

Sırrı (Yozgat} iti dalia eta1lı 
bir ıurette ele alarak mevcut tet • 
kilat isimlerine b.rııbk olac.U ta· 

birlerin bir kanunla teabitini bat • 
kanlıktan rica etti. 

- Zira mevcud kenan J&f&mı.iça 
bu tabirlerin de ya .. mett zaruri -
'dir .. dedi. 

KtUtGr Bakanı Abidin Özmeiı 
kürıilye ıeldi: 

- Bana kalına bu geçirmekte 
olduğumu~ devrimin icabıdD". E· 
ier tabirlerin tam karıılıiı için li· 
yibanın geri çenilmeai lizımaa bir 
_çok kanunlarda "Kültür Bakan. 
lığı,, teklinde geçmit olduğundan 

liepainin birden değiıtirilmesini 
beklemek icab edecektir .• dedi .. 

Refik Şevket tekrar söz aldı. 
Kültür Danııığmm ne demek ol • 
Cluğunu ıordu .. 

:Abidin Özmen hunun "~f 
ŞW-uı,, demek olduğunu anlattı.. 

Daha bazı münakqalaidan aon

ra bnun liyibaımda yeni dilde 
yazılmq olan kelimelerin etkiden--

beri kullanılmakta olan tabirlerle 

aeğiftiribnek üzere enclhnene 
gönderilmeaine karar verildi. 

tlnlversltelllere yurd 
UniYenite talebesi için JB:Pıla

c:ak )'Urt binasının inpum liUi -
randa batlanecaktır. 

A 
Kanunları ancak Kamutay ele .n dür birinciteşrin sonuna kadar 

Lord Snovden, lmanyanm ıi- r. 
llhlan 'bırakma tekliflerini hatır- ğiştirebilir. d yüzde eUi tenzilattan istifade ede· 

Son ParU programında pek ö -fö ceklerdir. 
lattrktan .sonra, Almanyanm ae • nemli değişkeler vardır. il Gidiş geliı biletlerinin mer'i • 

1936 senesinden önce, Alına• 
ya 1400 ıüel (askeri) uçak (taJ• 
yare) daha yapacaktır . 

Eldeki uçaklar dört bini bul ., 
maktadır. 

d k UJ ı K ORNEKLER .. :r Bunları ya3an fransızca Gren,. 
ım an Ye gere uı ar uru. : n cak gu .. nden itibaren müteakip 
rek silahlan bırakma lronferan - ı 2-Takdir ~tmek- Değerlemek ·H yet müddeti, eri seyahate ba•lana-

H 11,. k di · • • 1...... ı •r nar gazetesi diyor ki: nnindan çok mqru bir izzeti ne- a....., en sı ıçm ça~n arı!: ayın ayni tarihli gününün sonu 
fiı duyl'JIU ile çekilmiı olduğu - • ergeç ~eğ~ler. ·-· . H olan gece yarısma kadar uzatılır. "Bu rakamlardan Almanlana 

.. lemekted" f! B'l ~ ıçm çektiğiniz sıkıntıyı=: nasıl bir hınla silahlandıkları., 
DU aoy ır. ii değerlemiyor değilim. ii Tenzilatlı tarife eylül 935 ıonu-

B b ka l k k 1 kad b d . E k kolayca anlarız. ütün u pı arı açı tutma 3 - ıWerlıale - Yüğrüın. f- na ar mute er ır. n ço se -
laUunda bulunmut ve fakat iatik- , _Safha- Ene. :5 kiz kiıilik gruplar halinde ve gi- 1935 senesinin temmuzund:ı bit 
liafde A.lmanyaya daha iY,i mua - P. 5 - Tekdn_'!'l - Evrim. . H dit geliı tartile seyahat edecek a- tün techizcıt ve pilotlarile elde br 
mele edileceiine dair bir güna te- Tekamül etmek - Enmmek ii ilelere Samsun - Sıvas hattında lunacak 4500 yepyeni süel uçak 
minat vermemiş olan büyük dev· ÖRNEKLER: İİ yüzde 60, Alaıehir - İzmir - Ban· fU suretle it aörecektir: 800 ta • 
letler müraiyane bir taknn nida- Dil işi büyük hareketin yeni hirH dırma hattında yüzde 50 tenzilat nesi ketif, 1000 tanesi avcı, 2700 

ı ..::1 ..... ıım· l k . yüğriimtidür. n ~ ,.~ . ıt er ve pe. az ~ı- • Şimdi biz inkifalı iktiaadtnüıU yapılacaktır. tanesi bombardıman uç.ağı ola• 
mı tees.u ha e ıeml!lerd •• :· Ankara ile İstanbul arasında caktır 

r ız r Y ır. rı en nazik salhaauula bulunuuoruz -:) • 
Bu devletler, Almanyaya hak- i Ş.imdi biz ekonomi gelişimin en na-h seyahat edecek ailelerden gidit Bombardıman uçakları efsa • 

ıızlık etmek ve dünya efkarı u • i zık eu~inde bulunuyoruz. il dönüf ücreti olarak bir aile gru · nevi ağırlıklarda bomba taııyabi-
. · · Al l h" ! Biz inkıldpçı11ız, tekômülcü ek .:~· pu birinci mevki 93, ikinci mev- lecektir. 

mumıyeıını manya a ey ıne ı. -·•: n· d i . . · .: 
kö_,11....1 ek · · h" b" f tt fllwZ - ız evr mcıyız evnmcı: ki 67, üçüncü mevki 42, sekiz ki· rwuem ıçın ıç ır ırıab 

1
.. değiliT.. : Bu ağırlığı 24 saat taşıyarak 

k 1 d 1 fi!ik bir aile grupu birinci mevki b k 1 akl a.:L açırmamış ar ır. Jlaarl.I 1'111UINNlerimJz, Tıer giln eş yüz i ometre uz ara gönr 
için 124, ikinci mevki için 89, b 1 ekt • * • yenl hatı,·lerle, telutmül. etmek • re i ec ir. 

..... üçüncü mevki için 37 lira vere • 
"Beyaz t...!tap te ı·hat rt - .. tedir - Kültür kurumlanmız, ner- Tayyare meydanlarının sayııı 

aı ,, s ı ın a •• .. . chml la . kt dir cektir. 
büt.. 1. . . Al L:gun, yem a ar evrmme e . b -- 100 d f I d 

maamın un meıu ıyetını • _ Samaun _ Ankara arasında dört ugun en az a ır.,, 

man-- yu .. kletmı" •tı·r. ltalyanm a: n 11 •-•naawwwHmn ·- F · b 1 
J-J- ~ kitilik bir aile birinci mevki için ransız gazetesı un arı yazaf" 

milyonlarca aüngüıünden, SoT .. Sabah Gazeteleri 101, ikinci mevki için 73, üçüncü ken Fransız halkının bu tehliıc. 
yetlerin muazzam orduaundan, :ıe diyorlar? mevki için 46 lira, yedi kiıilik karşısında techiz olunmasını di • 
Franaanm onun peykleri olan -- bir aile için 139 , ikinci mevki • !emektedir. 
devletleri müdafaa tertibatından Mahmud Esad için 100, üçüncü mevki için 63 --Ç---k---,----k--
aıli babaedilmemittir. Bozkurd Peyami lira verecektir. e OS OV8 

• • : . . Salaya cev'ab veriyor Adana. Konya arasında üç ki- saylav 
Cenevre konseyınm Almanya- KURUN _ A U L .. kü b • tilik bir aile birinci mevki için • • d 
k 1 b.h. d' 1 . sım 8 uugun aı k. vk" • • 3 seçımın e ya arıı o an tev ı ı, ıp oması makale.inde ltalva Ue Habeflstan a- 46, i mci me ı ıçın 3, üçüncü 

tarihine mürailiiin aon haddi o • ramada üıtiltilın ~- ,_._. mevki icin 21 lira. altı kişilik bil'. flllh:'t\11.n'l" lJoı çıu 
Jarak kaydedilecektir. Almanya ; munda göril§iüeceğini ,;;yledikten aile birinci mevki i~in 65, ikinci olanlar partisi tek 
nrn güttüğü siyasaya tee11üf olu- sonra bu iki ulusun biribirlcrine kar- mevki için 47, üçüncü mevki için saylavlık alamadı 

bil. •---'- Alma V l d latı y 30 lira verecektir. Diğer hallarda na ır. ~ nya, eraay , §& o an urumunu an uor. e 11cızı· Prag, 21 (A.A.) _ Meclis iıı • 
· .LUd b" · i da ücretler bu derece ucuzdur. andlaşmuınm esulı maddelerin··. sını fU §en. e ıtır yor: tihabatının neticesi: 

den hiç birini bozmamıftır. .. "Ulu:ılar kuru~ tıpkı bir kaç yıl Go·· r·ıng'le La"" val Alman sosyal demokrat parti -
• • • once Çın-Japon ifinde olduğu t1ibi ıi 11 aza, çiftçiler birliği partitl 

çok zorluklara uğra~tt.r. Hem de neler konuştu? 1 h" · · f kaJf M~arekenin eıa11, Viltonun bu kere ltalgan-Habeı ifinde WllB· • 6 aza, A man ırıstıyan ır 
14 maddesine iıtinat ediyordu. iar kurumunun uğrayacağı zorluklar Varşovada Fransız dıt bakanı 6 aza, Henlayn Alman fırka.ti 
Bü maddelerden hiç birine ria • daha çetin olaeak

1 
ihtimmki bu arsıu- Li.valla Alman hava bakanı ge • 44 aza, Alman • Macar blo 

Jet eclilmemittir. Bilikiı berrt 1ıfsal kurumun ölümü iJe dirimi dere- neral Göring araımda neler konu· 9 aza, Lehliler dahil olarak Su• 
Avrupa devletİeri, ıili.hlarmı art- enine oaracaktır.., şulduğuna dair bazı haberler gel • deta katolik fırkası 22, ziraatsf 
tırmıılar ve Almanyayı bir çem • TAN_. Buginkil bafmakalede mektedir. Çek fırkası 45, Çek sosyal deın# 
b'er içine almak için icap eden bü- Mahmud Eıat Bozkurt verdiği inkı· Göring, evveke Hitler • Si - rat partisi 38, Çek ulusal sosya • 
tün tedbirleri almışlardır. lap derslerl müna&ebetiyle Peyami mon - Eden konutmalarından son listler 28, Çek katolik halk fırJdİ 

Salanın bir görüfünü tenkid ediyor. ra belirmit olan Alman ıiyasasmı sı 22, Çek esnaf partisi 17, Gaylf. 
• • * Bumm için eooeld Atatürkün "De· la Çek fa•ist partisi 6, Çek de,·5' 

h b ek an tmııtır. . :r 
Yeni bir ar in önüne geçm mokraal eşas itibariyle •iyaidir. EJro. 1 h k' . . b" bd" memuları partisi O, hükUın ... 

i~in Ararulusal ıiyasayı mutlak nom.1al değUdir . ., ıözünil inceUyor. Lava, i~ ımse ıçm ır te ıt 1 ~ olmıyan Fransız gen.el emniyet borcu olanlar partfoi O, Çek u d 
ıurette deiittirmek icap eder. Bıindan sonra demokra&i ile liberaliz· 

Politikasmı aöylemi!ltir. sal birliği 17. 
Durumun anahtarlan lngilterenin mirı beraber yürümesi lô.zım gelmiye- ~ b ....a 

Laval, Franıanın, bu politi • Ayan ceçimi neticesi de UJlll'I' 
elindedir, her samandan ziyade ceğini., ve bizim ıiıtempnizin ikti&ad- ; 

bacün ln&iltere, Franaa ve ltalya· 
nın arkaımdan ıürüklenmekten 
vazıeçmek mecburiyetidedir. ln .. 
•iltere, Almanyaya karıı yap • 
makta olduğu sinsicesine hücum· 

lanndan vazgeçmeli ve Almanya• 
nm hukukan ve filen eıitlik iste -
me.ini ve batta müatemleke ve 
manda taleplerini kabul etmeli • 
dir. Büyük Britanyanın Almanya
)"& karşı böyle durum alması, 

Avrupanm hanımı korumağa ya
nyacaktır. 

ııstanbul Basımevlerl 
sahtblerlne 

Ankarada 25 mayıı 1935 te 
topla•cak (Matbuat konıreai) n 
de matbaac.ılıim belirtmek iıtenİ· 
len ihtiyaçlan, dilekleri üzerin
de latanbulda mevcut her çeı;t 
matbaalann sahip veya müdürle· 
rinin 22 mayıı 935 çarıamba saat 
14 t.e lıtanbul, Aıikara caddesin • 
de (Bum Kurumu) merkezinde 
,.apzlaok toplaııtıya aelmeleri ri
ca olunur. 

da liberal demokrasizm olmcıdıgyını kayı kabul edecek her ulusla ko· benzemektedir. Yalnız ayan a:ı 

söylüyor. nmuı'.mtıra.ya hazır olduğunu hatırlcıt- i skınim adedi 50 dirk. u 1 u· b.-g 
Bundan. ıonra da Peyami Salaya ~ U· 

cevap olarak bir profe.örün kürsüde Alman hava bakanının Varşo - Spor 
Uml t'e kldsik malumata kendisinden vadan ayrılırken Alman· Polonya b• rleştı• 
de ilticeler yapabilece"ğini, akıl halde doıtluğuna dair çıkardığı bildirik 1 
ilmin yerinde •alİması Uizımgelce.eğini (= tebliğ) !udur: Uzun zamandanberi birle,ec,11' 
ıö11ledikten •onra bir •alon adamı ol· 1 · ı G" 1 t b..I • "Almanya ile Polonya arasın - erı söy enen uneı ve s an. _L 
maılığını ve f iklrlerinl ıalon lcötele- G · ar 
rinde değil, ya dağlarda, l'e yahut daki ilgilerin (miinascbetlerin), spor klüpleri dün üneş ısmı 1" 
kürsülerde söyligebileceğini ilave ede
rek ganaım bitiriyor. 

CUJIBURIYET - Yunus Nadi bu 
uünkü yazıaında lstanbulu güzelle§· 

tlrmek için yapılmaaı lazungelen if· 
lerden bahsetmektedir. Bu arada bil· 

hassa Topkapı Sarayını eski haline 
getirerek mükemmel ve eşsiz bir mü· 
ze gapıl~ini BÖylüyor. 

ZAM AN - Zaman imzalı yazı kül· 

tür Bakanı Abidin Ozmen'in gazet.e· 1 

cUerl tenbel . talebelerin hakalz §ikd
yetlerini körühmekle itham etmesini 

t~nldd etmekte " kültür lşlerimiiin 

bir türlü btr düzeM girmediğini söy

lMnektedir. Misal olarak d°a ele Gala

taam-ay Llaesini alıyor. J'e burada az 
zaml)llda ne kadar blribirlrw. iul i§ler 
g6rliltlRl#lnB anlatı-,,or. 

Mareşal Pilsu<lskinin sağlığında tında resmen birl~mişler ve 
oldu,l;-u gibi ayni dostluk havası birle,meyi imzalamı!lardır. 
içinde devam edeceği kanaatiyle Yalnız henüz müşterek forfll* 
V:arşovadan ayrılıyorum. Alman - tesbit edilmemiştir. 
ya ile Polonyayı ilgilendiren (ala- ıfo suretle kuvvetli iki klil~ 
kadar eden) ortaksoıı.un)ar (müş- birle~mesi spor, bilhassa fut fi 
terek meseleler) hak.k.mC.a iki ül - hayatımız için büyük bir ksı~ 
keyi de menun edecek şekilde gö -

b~ ~ 
rüştüm.,, Günetlileri ve lstanbufopor

1 Vefat tarı bu hareketlerinden do 
Rize e!raf ından Mataracı zade tebrik ederiz. 

Haci Ahmet efendi merhumun ha- (8 inci •ayılamızdaki spor ydf 
lileai ve Bay Alinin validesi Sa - larmı okuyunuz.) 
Jihattan Bayan Rukiye , Kadıkö- -----------~ 
yünde Altıyol ağzında kırtasiye- da kaldırılarak Eyübe nak

1 

ci sokağında 50 No. lu hanede defnedileceldir. Cenabı Hakd~ 
rahmeti rahmana ka.VUfmuıtur. dı ve ahfadına snbrr ve ketı ı• 

Cenazesi 22-5-935 saat 9 rahmet ihsan eylesin. 
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Biır Aşkıın 
Hlilkdvesi 

: ················································2 i Nakleden: 1 "o. f 
i Hatice SUreyya 20 : 
=·································~··············= Samiye, titr.edi. Çantasında an -

c.k Y,inni yedi b~uk kuruı mu ne 
kalmıttı· Bütün serv.eti bundan 
ibaretti .. 

- Bekle haber veririm.. Evine 
Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 11 uğrar, hesabını görür! - dedi.-

------------------,_..,_,_.-. ........................ ....,..__,.......,..,.._~..,,....,.---_,_-.-........ _.,..-------• lıin onunladır. Paranı ondan ala-

B ir şimşek parılfısılıı andıran ~·~ı:;.~:~'.'.j~h.ydi,ÇJkbaka-

h ZJ. •• Genç kadın da hizmetçisi gibi ançer, I7. usmen beyeoanlanmıı, hiddetlenmi§ti. 
Ay:aja k~ktı.. Gözlerinden öyle 

reisin tam kalbinin üstüne indi... ~!~~::i~ka~;s~~;~,hi:~;~~:.~ 
- Alçak!. Bir de ıizi babama 
~ müdafaa etmiftim. F eman • 
dodan daha iyi yürekli olduğunu -
ı" aöylemittim. 
Hümıen çat pat bildiii konan 

ltaJyancaıiyle bu civil civil öten 
ltalyau ıüzeliain dilini bir türlü 
lnlayamamıftı .. 

- Ne diyor?. Gene ne aöylü • 
Yor? .. 

Diye frenk Süleymana aordu . 
Frenk Süleyman anlatb •. 
Hüamen bir kahkaha attı: 
- Yaaa .. Demek ki ~örüıme • 

den önce bizimle dost idin de bil
iniyor mu§uz .. Rüyanda mı ıördün 
h~i~kın ... Doğrusu bu sözlerin 
hoıuına gitti. Sen de pek tirin • 
&İıı! .. Seni de babanı da öldürecek 
değilim, hatti hot tutacağım .. 
llaydi Kızıl Kadırgaya ıidelim ... 
Zira bu gemiyi timdi botlabmf 
0~~tnn ve iki 1rülle ile denizin 
rl,h; , v• H d', s·· ! " .. ann..n,..,._,,.~1m . av 1 . . u· 
e}')nqı, bu 91Deritm ona anlat, 

Çabuk ol.. 
Frenk Süleymanm eözlerini bi -

tirnıeaine vakit hırakmadan ~nç 
~r kucaklamak, kendi ıladlana • 
da, gemisine götürmek içia dav -
t.andı •.• 

Fakat genç kız hirdenbire öyle 
bir topa.rfandr ki Hümıenin apı 
~ık kaldı ... 
.. Beatriı hançerini çelrmit, reitin 
~rine .. ·· .. _. .. yurumupu •• 

le?entler: 
-Tutun! ... 

Diye araya ginaek iatediler • 

1 
ffüeemen onların kmııldanma

arına meydan yermedi: 
- Çekilin:. Ne iıtene:yapam!. 
Dedi. 

ı.!'eatriı'in eli havaya kalktı .. Ba
L.~ ııı~ tözleri yuvalarından ill' • 
~··· Kızı bu akınıc'1J öldür -
~"Gen aonra onları hiç •i l»ıra • 
q-J.., mıydı?. 

- Ne yapıyorsun? Dur! .. 
Demek için wakit kalmadı .. 

~enç ~zm havaya kalkan eli 
t' lak bır miinhani çizdi. Güne • 
, l1' ıııklarmda bir !İIDfek panltı • 
,'!11 andıran hançer, Hüsmen rei -
1~ t&ın kalbinin üıtüne iniyordu. 

t'tlt a.kat Hüımenin kıh bile oyna • 
Yordu .• 

~&nçer, reiıin aöiıüne indi .• 
Na.kat neden oraya girmedi?. 

d eden birdenbire durdu? Ne -
e~ .~enç kızın eli titriyordu?. 

·tı;uaınen Reiı kalbinin tietünde 
s~ .. ~ "e uf ak bir ırzı duydu. Han • 
~ ııa \lcu •ncak bir tll'Dak kadar 
....... ~ aönı··ı •i h· u müt ve genç krzm bile -
~ ır •lada alancı reiıin avucunda 
' ~'P kalmııtı. 
"'1-d aıaç.e.. Giiftü, ·~ lcız ela ıa • 
~Hançeri bıraktı ve babumı 
ar~ ll!liahıln bordasına sitıPek, 
~lt~? denize atılmak i.atedilini 

1f .. 1Yle anlattı .. 
U&ıııen onun önüne ıeçti .. 

Şimdi gel)ç kızın gözleri ya~ar • 
mı~ı .• 

Sık aık nefeı alıyordu. Sanki 
havauzlıktan boğuluyordu. 

- Süleyman! .• 
B . ' - uy;ur reıı ... 

- Bu kıza söyle ki, ben onunla 
kQDUJmak istjyorunı. Soracakla • 
rım var .• 

Süleyman, bunları genç kıza 
söyledi .. Böylece Hüsmen reiale 
§unları konuttular: 

- Ben konuımak istemiyorum .. 
Gitain ıeytanlarla konu§sun... Ne 
duruyor?. Bağlayacaksa, bağla-

11n bizi ... Zincire vuracakaa vur • 
ıun... Bunlarm hiç birini yapmı • 
yacaksa bizi kendimize bıraksın 

da denize atrlrp ölelim .. 
- Siz ölmiyeceksiniz .. Sizi zin

cire TUrmryacağnn.. l.tediiinizi 
yapacağım .. Fakat bir ıartla.. Ba • 
banıza karşı bizi naııl müdafaa 
.ettiğinizi, bunu ne gibi b~lerin 
zonına eö~iiinizi, Fernando 
nun kim oldufunu anlatacakamız .. 

Kont Viçençiyüs korkunç bir 
riiyadan silkinir gibi doğruldu ve 
ıordu: 

- 'Bizi Palermoya gönderecek . . . " mHmız •• 
- ETet, iıteaiğiniz yere gide ~ 
k •. ' ce smız ... 
- Söyle kızım .. Çabuk anlat ... 
Oryani, iki IJevendin ortasında 

Knd Kadırpya götürülmek üze
re idi. Son sözleri duymU§tu ... 
Beatris'e bakarak haykıra haykıra 
yalvarıyordu: 

- Ah, salan beni mıutmaym ... 
.Bunlar eöyledikleri aözlm ölUm -
leri bahasma ıda .olaa tutarlar. Ge
miyi bır.akmalan için de söz alın 
Ye ö~le ıöyleyin! .. 

Genç kız anlattı .. Diitündükleri
ni, duyduklar•nı olduğu gibi orta • 
ya döktü .. F emandonun kim oldu
iunu, neler yaptıimı da aöyledi .. ,.. 
Hüımen timdi ,gülmiyor ve eğlen 
miyordu .. Hatta yüzüne hafif ve 
sebebi belirsiz bir üzüntü bile çök
miiftü: 

- Ben de ıeni seviyorum güzel 
kız ... Fakat Fernando gibi hayvan
ca d~ğil, bir öz Türk gibi İnaanca 
seviyorum .. Senin için her §eyi ya· 
parım .• Fakat benden ayrılmak is
teme.. Beraber gel! .. 

- Hayır .. Gelemem. Palermo • 
daki hasta annem bizi bekliyor. 
Onu daha çok üzmemeliyim .. 

- Sem bilirain .. Elbet gene gö • 
riifürüz ... Dağ dağa kavuşmaz am• 

vaJ ıunları ~yledi: 

- Bizim gemiye ve gemideki • 
lere iliımeyin .. Bı:ra.kın da yolumu· 
za gidelim ..... 

- Batka?. 
- Batka feY istemem! .. 
- Tekrar görüıürüı, qeğil mi? 
- .... 
- Söyleyin.. Gene görü~efün 

deyin ... Korkmayın ıize hiç bir za· 
man fenahk olmaz .. Hatta baımız 
sıkılırsa bana bir haber ~urun da 
o F ernanclo denilen kıllruyruğun 
kalesini batma yıkayımm .. Sö} le ~ 
yin, söyleyin ... Ne korkuyorsUlluz? 
Bunu söyl~mekten ne çıkar? Ben 
size koe,a gemiyi, bu kadar insanı 
ve en deierli olan bayat ve hürri
yetinizi bağııladnn ... Siz benden 
gene görüımek ümidini bile esir • 
geyecek misiniz?. 
- .... 
- Amma da inatçısm1'7. ha! .. 

Anlaşıldı.. Bir teşekkür de yok 
mu?. 

Genç kız haf mı kaldırdı. Biraz 
evvelki yaılı gözlerinde atkın ta 
kendisi gülümsüyordu .• Fakat his· 
lerini belli etmemek için didiniyor 
ve bunu yapabiliyordu .• 

-Te§ekkür edern;.., Mademki 
istiyonunuz, rene göriitelim ! .. 

Diyebildi .. 
Hüsmen reiı leventlerine emir 

verdi: 
- Haydi, b~aJoiı eairleri .. Yal

nız kürekçiler arumda Tükrler 
varsa onları çözün ve beraber a • 
im! .. Çabuk olun! V.aktimiz yok .. 
Gec~yi açıkta geçir~iz.. Kıyı -

mecburiyetini duydu .. 
- Peka.Ji., peki.la .. Gidiyorum ... 

Ukin, bırak da bir söz daha de -
y,iverey,im: Eğer efendi, sabahle • 
y.i,n, erkenden paramı getirmezse 
gürültü çıkarırım.. Çünkü beda • 
vaya çalıtm.ağa hiç niyetim yok .. 
Ha_ydi bakalım, Allaha ıamarla • 
dık ... 

Ayaklarmr güm güm yere vura· 
rak, çıktı, gitti. 

Samiye, onun kapıyı kapayı§ını, 
bahçede de yürüyüp uzakla.ııımı 
takib etti. Artık, daha fazla ken -
dini tutmağa kadir olamadı.. Kol
tuğa ıömüldü ve hüngür hiµıgiir 
ağladı ... 

-Aman yarabbi.. Ne ıni.ithiş 
Taziyet.. Akibetim ne olacak?. 
Haydi !İmdi gene neyıe .. Ya çocu
ğum doğduktan sonra?. 

latikbal ona çok karanlık, çok 
berbad 1rö.rünüyordu. Sanki aimıi
yah bir uçurum, onu, içine çeki • 
yordu. Si~aiyah ve niha.Jetsiz bir 
uç~! •• 

Ne yapmalı?. Neye, Jıaoıi ~k
taya tutunmalı?. 

Bir an, aklından, annesiyle ba -
bası geçti ... 

Reıadiyeden ayrıldığı sırada, 

onlara bir mektup yazmı§, Paıa • 
nm ailesiyle birlikte küçük bir se • 
yahata çıkacağını bildinnitti. 

Annesi de, ona, derakap cevab 
vermi,ti.. Reıadiyenin poltac111 • 
na tenbi edilmitti. Onun ismine 
yollanan mektuplar doğrudan 
doğruya buraya gönderi1iyordu. 

Genç kız: 
-Yoksa annemle babama mı 

dan uzaldaflll&lıyız.. ihica etaeaı, bu mütkül vaziyetim-
Ceneviz gemisindeki forsalar a· de onların yardınımımı istesem ? . 

rasında hiç Türk yoktu.. • diye dUtündü .. 
Hüamen Reis &enç kızı ve baba- Fakat, zihninde doğan bu fikri, 

ıını seli..,M,dı: gene bizzat kendi kendine reddet-
- Diledijiniz yere gidebilini - ti: 

niz .. isterseniz ben götü~ ıi • - Hayır, hayır.. Buna imkan 
yok ... Bu, olamaz ... Mahvolurum. 
Bu kadara alçaldığımı, küçüldü • 
ğümü annemle babama göstermek 
istemem. 

zı .•... 
- T eıekkür ederiz. kendimiz 

gideriz ... 

- O halde yo1uııuı ~ık olıun ! 
Geminiıe bir•z &&far verdik ıam • 
ma klııura bakmayın .. Bunlar ola· 
ıan ~ylerdir. Gene ucuz kuıtulu· 
yoraunuz... LUtf en hiç olmazsa a· 
drnrzı bağıılamaz mıaınız?. 

- Beatris .... 

-- Adınız da kendiniz kadar gü-
zel .... Gene görilfelim. 

Hüsmen reisin genç kııa bakan 
gözlerinde: 

(Deıvpm r· - l 

Birazdan Rauf gelince, ona a -
çık olarak her ıeyi söyleyecekti ... 
Kat'i bir cevab isteyecekti.. Artık, 
vadini tutması zamanı gelmi§ti, 
geçiyordu bile .. Evlenmeği haf • 
tadan haftaya uzakla~tınnanın 
manası neydi?. 

Tam bu esnada, kapı çalındı .. 
O gelmitti... • 

ma, inaan insana kavutur .. Belki 1-P--•lll!llll.__ .... -.1111111111111--~ 
Genç kız, ~öz ya,larını kurµta

rak aofaya ko~tu. Raufu kartıla • 
yacaktı. 

de pek yakında Palermoya gelir , 
Mni ararım .. Söyle bakalım. şimdi 
neler istiyorsun?. 1 

;Tayfalar "e kaptan Oryani !•al-
vanyorlardı.: j 

- Bizi unutına kontes hazret • 1 
leri ... Bizi unutmayıo, bizi de kur· 
tann! ... 

Beatriı önüne baktı ve ya va.ı ya 

Parasız 
Musiki dersleri 
Rinbirdirek Işık sokak Muaiki 

\"aytm Kurumu. 

Hergün ikid•n MArA mUr~t 

Kapıyı açtı .. 
- .... 
Karfısında suratı aaık, keyfi bo

zuk bir adrun gördü. Y:4~ur 

yajm~ğa ~f ladığı için azıcık ıs -
lan.ınıt ve üşümüştü.. Hiddetinin 
sebebi de buydu .. 

Kız: 

- Safa geldin! - dedi. · 

Oğlan, homurdandı : 
- Hoı bulduk ... 
VeJ katlarım ~tarak ilave etti: 
- Ne zaman bur;,lya gelsem, ha-

va, daima böyle berbat olur .. San· 
ki havalar bana muziplik ediyor. 

Pardösüsünü çıkarıyordu. Ha • 
kikatte zslandığından daha fazla 
ıslanmıf, daha fazla azap çeken 
bir hali var gibiydi .. 

- Buuu .. Bura~ı da dondurma 
kutusu gibi yahu ... insan hastala -
nacak burada.. Niçin biraz ateş 
yaktumadın? .. Amma da ev hm. 
mıaın, yahu .. Bugün geleceğimi de 
pekala biliyordun .. 

r 

-Düıünmez olur muyum .. Val
lahi yaktıracaktım, fakat param 
yoktu, cicim.. • 

Bu söz, delikanlının auratma 
inen bir tokat tesiri yaptı .. 

Fakat, o, omuzlarını hafifse 
kaldırarak yan taraftki odaya geç· 
ti .. 

Yemekte, pek somurtkan bir hal· 
deydiler .. Hemen hiç konuımadı • 
lar. Samiye, aon derec yorgun ol· 

maama rağmen hizmet görüyor -
du. Ra.uf, onu, IJ.&zarlariyle t.akib 
ediyordu.. Pek canı aıkılmıı bir ha
li vardı. 

(DeDamı var) 

~ııı11111ııııııııı111ını111nııımıı111ın1nınıııııı11nı11ıuııı1111tınıııııP'~ 

/Müzayede İ 
) bu Cuma l 
§ a 

Uzun zamanlar<lan ileri §eh· 
rimizde emsaline teaadüf edilmi
yen büyük bir etya müzayedesi o-

lacaktır. Eski v:e zevk sahibi, me
raklı bir ailenin üç batından beri 
büyük bir itina ile biriktirdiği na

dide kıymettar etYa müzayede ile 
ıahlacaktır. 

Bu müstesna müzayedede mer-
hum Çürijkıulu Mo.hmut paıa 
ailesine ait eıya satılacaktır. 

Satı,, Kabataıta Setüstünde 
merhumun kouaimda yapılacak

tır. Müzayede 24 mayıa cuma gü
.nüdür. 

Fazla izahat için, Salih ve Sa 
son mobilya mağaza.ama müraca • 
at. Tel: (43249) 

HABER 
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rHaber'in 
hikayesi Tilki Ahmed Yakın tarihten 

Lokomotif uzun uzun düdük 
çaldı ve ekspres küçük bir istas
yondan süratle geçerek tekrar ge
cenin karanlığına daldı. 

Tilki Ahmedin uykwu kaç-
mıftı, oturduğu yerde doğrularak 
etrafına bir göz gezdirdi. Y anm
dakilerin hepsi ağızları yarı açık 
horul horul uyuyordu. 

makasların bağlı olduğu karm4 kan l ı yaprak 1 ar 
karışık bir çok manivelaların a • 

rasında, yere dütmüı , yaralı bi':' --------------------------------------------
adam vardı. Zavallı, göğsüne bir . ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
bıçak darbesi yemitti. mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 26 

Tilki Ahmet, içeriye girer gır-
mez, yaralı ancak ititebilir bir 
sesle söylendi: 

- Tren ... Tren geliyor •• 
Külübede bir çıngırak sesi du· 

ldanıa mahkQnı Hazırn,ıocaıardan 
1 

birine tıkılınca son dakikalarının 
yutuyordu. Yaralı devam etti: 1 d. - . h •• kmed erek 

- Tren geliyor .• Makası aç g e 1g1 ne U tövbe ve 
başlamış ..• 

mak lazım ... Çabuk olun ben size • t. - f t • 
na•ıl yapılacağını söylerim. 1 s 1 g ar e nı 1 ye 

Tilki Ahmet, itaat etti. Makas-

Dışarıya çıkarak bir cigara çt . 
kardı. Fakat kibriti yoktu. Ote'ı-.i 
vagona geçerek baktı, kompar • 
tımanın yarı aydınlığında cigara 
içen bir adam gördü. Yolcuların 
hepsi uyuyorlardı. içeri girdi ve 
cigara içen adamdan ate§ isted\. 

Tilki Ahmet cigarasını yapmak 
için eğildi ve bir küfür savur -
du. 

iki kuvvetli el bileklerini ya -
kalamıştı. Kulaklarının dibinde 
bir ses alaylı alaylı: 

çının gösterdiği manivelaları, o

nun söylediği tekilde, hareket et
tirdi. 

Tam zamanındaydı. Çünkü biı 
kaç saniye sonra tren, kulübenin 
önünden, süratle geçti. 

Nihayet gelen adamlar onu zor- dı. Araba hareket etti. Biz bula -
la karyolasından indiriyorlar.. nık gözlerle otomobilin dönüıünü 
O, elleri titreye titreye ayakkapları seyrediyoruz. Fakat hepimizi isti· 
nı giyiyor, fakat daha bağlarını la eden bir hayret ve tatkınlık i -
bağlamadn muhafızlar kollarına çinde arabanın Beyazıt meydanı -

onu bir baıka yere götürüyor· 
lar. 

Hazım, kendisine hitap eden 
bu1meçhul adamın kim olduğunı1 
bir türlü öğrenemiyor .. 

- Cigaranı biraz sonra İçersin 
tilki Ahmet.. Kapana yakalan -
dın. .. ~ 

Tilki Ahmet dikkatle, karşısın
dakine bakıyor, kim olduğunu ha
hrlamağa çalışıyordu. Öteki de -
vam etti: • 

- Tanımadın mı? Sivil ko -
miser Hüseyin ... insan eski ah -
haplarını böyle unutur mu? 

Tilki Ahmet, kaderine razı ol -
mut gibiydi .•. Bileklerini kurtar -
mak için çabalamaktan vazgeç -
ti. 

- Merhaba! Diye o da alaylı 
bir selam çaktı . 

Sivil komiser, bileklerini tutan 
ellerini biraz gev§etmifti. Fırn~ 

kollayan Tilki , bundan derhal 
istifade etti. Şiddetli bir ham!e 
ile eJlerini kurtardıktan sonra 
çenesine, aşağıdan yukarı kuvvet
li bf; ~,;,ruk indirince zavallı 
komiser olduğu yere yıkılıver -
di. 

Tilki Ahmet, etrafına bakındı. 
Yolcular hep uyuyorlardı. Boğu!:· 
mayı gören ve duyan olmamıştı. 
Hemen vagondan dıtarı çıktı. Bu 
trende kP.lmak artık onun için 
çok tehlikeliydi, ne yapacağım 
düşündü. En yakın istasyon, aş1· 
ğı yukarı bir saat sürüyordu. Hal
buki o zamana kadar komiserin 
ayılacağı muhakkaktı. 

Bir dönemeçte trenin biuz 
yavaşlamasından istifade ede -
rek aıağıya atlamaktan batka 
çare bulamadı. Böyle yaptı. 

Ortalıkta kimseler yoktu. Ra · 
hat bir nefes aldı. Bir tehre ve · 
ya kasabaya gidip kalabalığ'l 

karışabilirse kurtulmuı demek -
ti. Ne tarafa doğru gideceğini 
bile henüz kestirmemitti ki bir 
çığlık sesi duyarak olduğu yerde 
durakladı. Bu, yaralı bir adamm 
imdat istiyen sesine benziyordı: . 
Dikkatle etrafı dinledi. Sonr"\ 
kendi kendine söylendi: 

- Evvela can, sonra canan ... 
Daha ben kendi postumu kurta 
ramadım ki ... 

Yürümeğe başladı. Fakat bira'Z 
ıonra tekrar durdu. Ayni se3, 
bu sefer daha hafif olarak kulak
larını tırmalamıştı. Bir kaç sani · 
ye durdu. Sonra böyle tehlike?: 
bir zamanda merhamet hisleril"'<' 
kapıldığı için kendi kendine söy
lenerek ters: yüzü döndü. Sesin 
geldiği istikamete doğru ilerle · 
meğe ba,ladı. 

Bir kaç dakika sonra demiryolu 
makasçı kulübelerinden birinin 
önüne gelmitti. Kulübenin pen · 
ceresinde aydınlık vardı ve içe 
riden bir inilti geliyordu. 

Kulübede, trenlere yol veı-en 

girerek adeta ıürükliye sürükliye. na değil, eski Adliye Sarayının ar· O gece böyle geçiyor. Sabaha 
kar§ı korku, heyecan, açlık için 
de kendinden geçen idam mah • 
kumu, sert mahmuz ıakırtılarile 
gözlerini açıyor. Koridorun öbür 
ucımdan gelen ayak sesleri locaıı· 
na yaklaşıyor. Kalbini çatlatacelı 
bir heyecan içi:ıde bekliyor. Ni • 
hayet ayak sesleri tam locanın Ö· 

nünde kesiliyor. Kapının üstün -
deki ıürmeli cam çekiliyor. V t: 
içerire bir tomar kağıt .atılıyor. 

Yaralı: 

- Teşekkür ederim, dedi. Şim
di telefon ediniz de buraya deı · 
hal başka birisini getirsinler ... 

Tilki Ahmet telefon da ettik • 
ten sonra dışarı çıktı. Kendi ken· 
dine: 

- Ne berbat i§, diyordu. Ça
buk kaçmak lazım. Burada epı 

vakit kaybettim. Polis komiseri 
timdi muhakkak aydmıştır. V ~ 
trenden inerek izini aramakta · 
dır . 

Daha iki adım atmadan ma· 
kasçının onu çağırdığını i§İtti. 

Bit- küfür savurdu, fakat tekrar 
yuahnın yanına döndü. Zavaliı 
makasçı yalvarıyordu: 

- Sakın gitmeyin! Yeni biı 
makasçı yarım saatten önce bu • 
raya gelemez. Halbuki o zamana 
kadar üç tren daha geçecek. Uç 
tren dolusu yolcunun hayatı si · 
zhı burada kalmanıza bağlı .. 

T ilk: Ahmet razı oldu : 

- Peki ... Peki.. Merak etme .. 
Kalırız .. 

Bir köıeye oturdu . Makasç• 
bitkin bir sesle anlatıyordu: Ku· 
lühede sakladığı bir kaç lira~· 
va.ımıf ... Geceleyin, kendisinden 
biraz evvel, iki haydut gelerek 

bu parayı almışlar... Makasçı 
kartı koymak isteyince de göğsü· 
ne bir bıçak saplayıp savuşmuş • 
lar ... 

Kulübede yeniden bir çıngırak 
sesi dı~yuldu. Makasçı: 

- itte, dedi, 347 geliyor. Sol
dan ikinci manivelayı çekiniz. 
Hah tamam ... Şimdi masanın üs
tündeki defteri verin, kalemi de .. 

Tilki Ahmet. söylene söylene 
bunları da yaptı. Yaralı, dirseği 

üzerinde güçlükle doğrularak def 
tere bir 'eyler karaladı. 

347 numaralı tren de büyük 
bir gürültü ile kulübenin önün 
den geçti. 

Tilki Ahmet, kaçmağı dü,ündü. 
Fakat, bir tereddüt devresi geçir
dikten sonra vazgeçti ve gene es
ki yerine oturdu, bekledi. Çıngı
rak tekrar ba,laymca makasçınm 
yeni talimatını da yerine getir · 
di. 

Üçüncü trenin uğultusu daha 
tamamile kaybolmamıf tı ki ku · 
lübenin dıiında ayak sesleri iti · 
tildi. Tilki Ahmet: 

- l,te polisler geldi. Diye söv
lendi. 

Bir dakika sonra göğsü hizasın 
da bir ruvelver namlusu duruyor· 
du. Sivil komiser Hüseyin hay -
kırdı: 

- Elleri yukarı! Hırsızlığı bı -
rakıp timdi de cinayete batladm 
ha ! 

Tilki Ahmet, omuzlarmı silk -

götürüyorlar. kasında tevkifhane binasına doğ· 
Bu hasta ihtiyarın eziyetle gö · ru uzakla§tığını gördük. 

türülütünü içimiz yana yana ıey - Hazımı, tevkifhanede bir kitilik 
rediyoruz. O, tamamen kendini kamaralardan birine kapamışlar . 
gardiyanlara teslim etmit vaziyet· kapısına da bir süngülü koymu§ -
te, yalnız zayıf sesiyle kendisini lar ... 
sürükliyenlere laf anlatınağa ça - Bu kamaralar, daha doğrusu lo
lıtıyor ve ikide birde yere eğilmek calar o zamaıı idam olunacakların 
istiyerek: son uğrağı idi. 
-Durun evladım. Bari ıu ayak- Asılacak olanlar hakkındaki 

kabılarımı bağlıyayım. Size ne karar gıyaben veriliyor ve onlar 
yaptım ki böyle cefa ediyorsunuz bir gün böyle süngülü muhafızlar 
bana?,, tarafından alınarak tevkifhaneye 

Diye sızlanıyor. götürülüyor. bu localardan birine 
Onu aşağı kata indirdiler. Kı· kapatılıyordu. Son geceyi bu ka • 

zı yerde baygın yatıyordu. Arka- ranlık teamet odasında; azab ve 
daşlar o zavallıyı ayılttılar. Sonra istirab içinde geçiren• betbahtlar 
Hazımın giditini seyretmek üzere ertesi ıabah asılıyorlardı. 

pencerelere koıtuk. idam hükmü gazetelerle ilin e • 
lnzibatçılar Hazanı hapishane· dilmit olan Hazım bu localardan 

nin dışarısına çıkardılar ve orada birine tıkılınca son dakikalarının 
bir otomobile bindirdiler. Biz oto· geldiğine hükmederek tövbe ve İs· 
moDilin Beya••t. -yclanına giae· '-tlgfar etmege ba§lamıı.. z;avaıu, 

ceğini ümit ediyoruz. Çünkü o sı· bir taraftn okuyor, bir taraftan ağ· 
rada, itilafçılar, bütün idamları hyor .. Etraf zifiri karanlık .. Yalnız 
Beyazıt meydanında yapıyorlar - ta§ koridorda dolatan nöbetçilerin 

ti, gülümsedi: 
- Cinayet mi? Bol keseden at

madan önce bir kere de makaıç•-
ya ••• 

Cümlesini tamamlıyamadı. Ma· 
kasçıya dönmüf, onun hareketsi;ı, 
sapsarı yattığını görerek kelime -
ler ağzmda tıkanmı§tı. Makasç1 
ölmüttü. 

Tilki Ahmet, ba§ını önüne eğ
di. Hiç bir §ey söylemeden polis
lerin arasında kulübeden dışarı 

çıktı . 
~ .... 

Tevkifhane odasının kapısı gl
cırdıyarak açıldı. Sivil komi9er 
Hüseyin, Tilki Ahmedi dikkatle 
süzdükten sonra: 

- Ahmet, dedi. Mazin çok le · 
keli... Bir çok hırsızlıkların var. 
Fakat son hareketin .senin temiz 
kalpli bir adam olduğunu göster~ 
yor. Mahkemede bunu anlataca · 
ğım. Umarım ki affedilmen bile 
kabil olur. Yalnız namuslu olma
lı ve çalıtarak hayatını kazanma· 
hım ... 

çivili kunduralarının çıkardığı ses· 
ler etrafın derin bayıallığını (hu
zur ve sükUn) bozuyor, gece vakti 
ilerliyor.. Adamcağız bitap bir 
halde akibetini beklerken yanın -
daki locadan bir tıkırdı onu takib 
eden bir bağırma duyuyor. 

Meçhul birisi locanın duvarını 

vurarak acı acı: 
- Hazım, Hazım! diye bağn -

yor. 
O korkudan dili tutulmu§, ce -

vap veremiyor • Meçhul ' adam 
söylenmeğe devam ediyor: 

- Zavallı Hazım! Sen de ipf' 
gidiyorsun. idam olunanları her 
buraya getirirler. Kurtuluş çare 
si yok. Ben de senin vaziyetinde· 

yim. 
Ben de iftiraya uğradım. Kıs · 

met bu kadarmış. Sen beni tam· 
mazsın.. Ben .... ,, 

Fakat tam bu sırada gardiyan· 
lar koşuyorlar, bağıran adam1 
dövmeğe başlıyorlar. O muhafrz. 
larile boğuşmağa başlıyor. Niha· 
yet ellerini. ayaklarını bağlayıp 

Bu gelen çizmeleri mahmuzlu 
adam Hazımm akrabasından bir 
zahittir. 

Atılan tomarda. idam kararının 
müebbet küreğe tahvil edildiğini 
yazan ceridei resmiye ... 

Sabık nazır, ıon dakikalarını 

beklerken bu haberi alınca dü • 
§ÜP bayılıyor. ı 

(Devamı var)' 

• • • 
Mahir imzcuile gelen mektuba 

cevap: 
Bana kaçmak teklif edildiği 

zaman daha tevkif edilmemiş · 
tim. Tevkifimin bu kadar vahie11 
olabileceğini imkan dahilind~ 
bulmamıştım. Daha evvel de ge· 
ne tevkif edilmi§, fakat kol:l" 
atlatmıttım. Bunun da ayni §e ' 
kilde olacağını tahmin etmiştiın· 
Böyle olmayıp, tevkifim aylar.-.cl 
devam edince, ve neticede ipe çe
kilmek ihtimalinin kuvvetlendi " 
ğini görünce hastahaneden kaç • 
mak teıebbüsünde bulundum. 

c. o. 
• • • 

DÜZELTME: 
Perıembe nüshamızda çık•" 

tefrikamızın 3 üncü sütunund' 
bahsettiğimiz Damat F eridin sa·. 
rayına tünel kazmak planı terti~: 
ittihamile üç seneye mahkUın ~'. 
duğu söylenilen zat, miralay oı": 
tekaidi Raşit olmayıp, bugün sıtfl' 
lav bulunan eski erkanı h"' 
miralayı Aziz Samihdir. 

RaticJin on seneye mahk11111 

olC'lnlar içinde bulunduğunu ~ı .. 
ild.ve ederek yanlışlığı düzelti 

rız. 

Makasçı ölmeden 
re, kendisini vuran 
etkilini, ve ıenın 

yazmıf ... 

evvel defte
haydutlarrn 
yaptıkların. 

m111ıııııı111111111 ııııııııııııı1111111ıııııııı11111111ııııııııı11110111ılfflllllffflltM1"ıtlflllllt!t1ıtııt1"'""1tlt~llnnıtıulfllll1111"".., 

Tilki Ahmet mırıldandı: 

- Beni affedin!. 
- Ne için? Diye sivil komiser 

hayretle ıordu: 
Tilk\ Ahmet başını önüne eğ· 

di, komiserin yüzüne bakmağa ce· 
aaret edemiyen bir halle cevaı: 

verdi: 
- Çenenize vurduğum yum · 

ruktan ... Çok acıtmadnn ! .. 
F. M. 

Büyük 

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

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
. e~ 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrarrı1Y 
lerle( 20 000 ) liralik lıbir mükafat vardır... ,--. ~-..... 11•11 ı.w -o· ...:ıs .-- w n at m wı#'•nı:ı11ııııı1ıııııııırnnmıınnnıııı1111nıııt 
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Yiğit adam ylldırımla vurulmuş 
gibi yere yuvarlandı ... 

Tıaıaçar, Panç~ ve arkadqları 
eıı öndeydiler .• Nabızlara bakıldı, 
kalbe bakıldı ve ölmüt olduğunu 
anladılar .. 

Bütün kuvvet ve ümitleri kml -
ftl19 gibiydi.. Sanki Tugay onlar 
için atet alm!ya ve yaratmtya ya
rayan bir tıl11mdı. o bir yalvaçlı. 
Şimdi onu kaybettikten sonra ne 
Yapacaklardı?. 

Herkes ıaıkm ve kırgın, büyük 
ISlünün bat ucunda ağlarken, kale
ilin mazgallarından korkunç bir 
ole ve tq yafmuru batladı .. iç ka
lenin büyük kap111ndan çıkan bin 
kitilik bir kuvvet de onlara saldır
dı. Bunların tol kollarında sıiır 
derilerinden yapılmıt kalkanlar, 
•at ellerinde çifte ıu verilmit çelik 
lcıhçlar, mızraklar ve topuzlar var
dı. 

Yürüyen bir kab'ye benziyorlar-
dı ......• 

Zaten ok ve tat yağmwu altın -
da eriyen halkı, bu kılıçlar bir ekin 
larlaaına ıiren tırpancı ıibi biç -
llleie bqladı • 

- Ueri ! .. Korkmaym!.. 
- Hazar hanın kalesini batına 

Yıkalım ! .. 

-Tuaay'ın öcünü alacaiız ... 
ileri atılan, çarpıfan, boiUf&n; 

Y""1vına ve sillhaız olmalarma, 
•rica"-. bekJiyen çocuk ve kadın • 
~4ra °"Kma.aaaı t&ührap l>~ı-.rce 

''ti Yartlı Fakat hGtün ileri atıbtlar 
halesi önünde kırılıyor, parçalanı· 
Yor ve eriyordu .• 

Hazar Hanm bu yeni ve yürüyen 
ölüsüne yaklatıyorlardı. Onu çil -
lleyip ıeçeceklerdi. 

ıibi, kemiklerinin üstünde ditle • 
yecek ve kemireceiiz .• 

Gene kurt sürüleri karanlık kıt 
ıecelerinde obalarımıza inecek ... 
Çocuklarımızm ve karılarımızın 

parçalandıklarını ancak acı çıl • 
hklarından anlayabileceiiz •• On· 
)arı görmiyecek ve kurtaramıyaca· 
ğız •.•• 

. 
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iki armağan .. 
O akıam güneı daha solgundu . 

Sanki son defa, bir daha doğma · 
mak ÜzP.re batıyordu. 

Kale duvarlarınm dibinde kan 
ve çamur içinde yatan kesik kafa· 
lar, başsız gövdeler, kol ve bacak 
uarçaları vardı. 

Güneı bunların Ustüne bir ölüm 
sarılığı döküyor, dağların arkaıı -
na kaçıyordu .. 

Daha bir kaç saat önce, kökre • 
yen bir deniz coıkunluiiyle kaleye 
saldıran halkın haH pek acıklıydı. 

Kaçıyorlar ve hiç arkalarına 

bakmıyorlardı. 

Babalar bile, gözleri korkudan 
ve kırımlıktan sönmiif ıibiydi 
baılarına selen belayı bin defa bü
yümüt olarak ıörüyorlardı. 

.Gene ateııiz ülkeye, açlık, yok· 
luk Ye ~uruma ıidiyorlardı. 

O aabah büyijk ümitlerle doluy· 
JM'-'i lacr JIUU11"f ;;l:)ar itik: ~.ili.· 
m11111 altında pınl pml bu'lmatlar
dı . . Fakat ayni ıünün aktamı, it -
te bütün ümitlri ölmüf, bütün qık 

ve ıaadet hülyaları aönmüt bir 
halde, ıecenin ölüm karanbtına 
ıömülüyorlardı. 

Bu ıece aanki hiç bitmiyecek 
ve bir daha hiç aabah olmıyacak· 

Tuıaçar, tepeden yalan ok ve 
\aı Y•imuruna, kocaman kaya 
hrçalarına aldırmadan, ıranit 
h&ı tı. 

tasım bütün kuvvetiyle kavra -
d D Ateııiz ülke böyle ağır çe. ı. iitmanm orta yerine Sorıuçi· 
ilin üzerine saldırdı. Önüne ge· kerken, Hazar Han, büyük zafe • 
1 riyle övünüyordu. 
~n ilk aakerin kalkanı parçalan • 
d O alqam demir kafesin ardın • ı •e sahibi de bir saniyede, kafası 
.._l'Çalanarak yere yuvarlandı. daki biricik ateıi daha çok alev • 

ikinci, iiçüncll ve dördiincüyü lendirmiı, yakutlarla ıüılü altın 
d tahtına otumıuı, eğleniyordu. 

t devirdi. Şimdi Sorıuçi ile kar-
lı lcarııya idi. Köıede sazlar çalıyor, !arkrlar 

h d söyleniyor ve beyaz derili, çekik qava a iki kol vardı: Birinde 
~in ıtılma kartı pırıl pml ya- gözlü dilberler hakana köpüklü 
~ b kımız ıunuyorlardı. ~ n ir kılıç ve diğerinde taftan 
içtlllıiz bir balta.. Hazar Han bili, aruıra bainn-
llkin birdenbire, mazgallardan da bir yumrufun ııkıldıiını duyu. 

'lılaıı bir ok Tuıaçarm bairma 
~lllandı ve bir ucu ıırtrndan çık • .... 
ti 'tiiit adam yıldırımla vunılmuı 

bi Yere yuvarlandı •• 
l'uraçar Bldü ! .. 

) ..._ Panço yaralandı, can çekiti -
Or9 ... 

Sib; Tuıayın ölüıünü dütman 
Jor ••• 

lh~Un bu haberler atepiz in -
~ ~ kalbinde yeni •e kOl'kunç 
.;.1aıiitrı bavaaı yükseltiyor, didin-
'-a~· dayamılarmı ve zafer 

p erini büabütün kırıyordu. 
'-:-- batlamtttı .. 
ı let!.. 1
•k•e cak ül' "l ·ı "l ~· ıı g Uf eny e goz e -
~e Ye yüreklerimiz de hayat 

h.. -ıran ulu Tanrı!.. · 
~ tanrmm en büyülü! .. 
~ senden malız! .. 

l~~l klf tftnleri delik deıik ku
ercte titreyecefiz, kayıt gibi ..... 

yor, ıeçen ıünün verdili yorıun • 
lukla ıeçirdiii korkuları hatırla
dıkça ti yürejinden eriyordu • 

O zaman bir kadeh kımız daha 
içiyor: 

- Daha kapüklüsünü verin! .. 
Diyfl bairıyordu .. 

Ulua, açlık ve yokluk içinde in ,. 
l~rken n rülüyor ve eileniyordu . 

Zafer, ona aurur veriyordu 
Fakat bir gün öleceiini hatırkr 

dıkça ıene içinde bir buz fırbnul 
4ıiyor, kafasmda her feyİn karar· 
dıimı duyuyor ve alrı çekiyordu. 

Ölmek! .. 

Korkunç bir 19ydi bu! .. 
/)imek ve bir daha ne bu k"Bpük· 

lükımızı doya doya içmek, ne de 
bu çekik ıözlü, ak derili aenç kız
lan kucaklamak ve bütün tu bü -
yük kalabalığın onun önünde bat 
eğerek elleri bailı durdujunu gör
uıek .... 
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En büyük yolculuk 
No. ıt Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem• 

Yolda qemilerin en büyüğü olan. 
Seni Antonqo kaqbolmuştu c 

Şimdi Maıellan adile anılaa 
eaki ismile de Punto Arenaa o
lan boiaza daldılar. Gemiler &J• 
rı ayrı istikpflara memur e.iil • 
mitlerdi. Giinlerce süren yolcu • 
luktan sonra, batı boyundaki ko· 
caman Okyanosa vararak Avru • 
padan Pasifik ümmanına ille ula· 
ıan gemiciler olmak ıerefini ka · 
zandılar. Ancak, yolda gemile -
rin en büyüğü olan Sent Anton· 
yo kaybolmuf, günlerce arandıiJ 
halde bir türlü bulunamamıttı. 
Bu ziya, can sıkacak kadar mü • 
himdi. Çünkü gemi filonun en 
büyüğü olduğu gibi, erzakm da 
büyük k11mı, onun anbarlatında 
idi. 

• • • 
Botu botuna beklemek auretile 

vakit kaybetmektense, yola çık-• 
malı tercih eden Maıellan yel -
kenleri açtırarak ilerledi. 
Minnacık üç gemiye olan ıü

vencini göstermek için toplarına 
aalov aleti yapbrarak ıenit Ok-

1 
yanoaa çıktı. Bu, 28 tetriniaani 
1520 tarihinde oldu. 

Filo enain denizde timali ıar· 
bl iatikametini tutturdu •• tam 
iki ay kara yüzü ıönneden yol -
culuk edildi. 

SulU lttlU!tikte •Waiu ai1.i, 
çılım. delildi. Onini için Maael -
lan, buraya sulh ve sükdnlu ma -
nasına ıelen Pasifik adını Vf!r -

di. 

24 klnunuaani 1521 de göz
cüler sevinecek bir haber vetdi -
ler. Herkea ıüvertelere iitUttü. 
Ve üatil Yetil aiaçlarla kaplı kü
çücük bir ada göründü. lıkandil
ler derin ıular gösteriyordaı ve 

görünürde adam namına kimae -
cikler yoktu. 

Buraya Sent Pol adı verilerek 
geçilip gidildi. Adanın timdiki 
ismi ise pek te hot deiildir. Tua
moto takım adalanndan olan bu
raya timdi (Köpek adası) mini-

"Ateş illl.esi,, mamısıtw g~ıe1ı 'ı ·: -ra 
del Fııe{/atı'da yerli bir okçu. 

Hinduların Ana kabile.tine mensup o -
lan bu adamlar iri yan sağlam, gii,çlü 
kıwvetlidirler. Elbiseleri koyun plSatc-

1 'ki sidir. Ayaklarında da ayni deriden 
,ank giyerler. Soğuklara kartı vücut· 

Patagonya yerlileri Mage'llanıa adamlanna dm> ·ıer kadar iri glSrl.lndüler. 
Tehuelçe kabilelerinin bu adamlan bir metre seksen santim bozan da ik4 
metre boyu bulmaktadırlar. Atına binmiş olan kadın alt§ veri§ yapmak 

için en yakın pazara gi tmek üzeredir .• 

ıına ıelen Pukapuka adı ve? il · rupalılar baharata çok ıevindiler 
mektedir • çünkü böylece Molukkalara yak-

On bir gün daha süren bir yol- laımıı oldukJarmı anlıyorlardı. 
culuktan ıonra, küçücük 111ız, ıu Uç ıün ıonra bqlarmda, yü'Zij 
ve erzak bulunmıyan bir ada gö· düğmeli, kulaklarında ağır altm 
ründü. Sahillerinde (adam yi · küpeler, kollannda gene altın . 
yen balıklar) ka~ıyordu. Ma : dan bir çok bilezikler olan bit 
gellan buraya Tıburones yanı • . . 
(K.. k b l w d ) · · . tak batkanla bırlıkte yerhler tekru ope a ıgı a aıı ıımını · ld'l 

ge ı er. 
tı. 

Bu ada timdi zenıin kopra 
çiftlikleri olan Flint adasıdır. 

Gemicilerin vaziyeti hiç te iyi 
değildi. Erzak tükenmiı, pekti -
metler kurtlanmıt, aular fena ~1. 
de kokmaia bqlamııtı. 

Boiazdan çıktıktan 98 sün 
sonra, mart ayında bir kaç brll 
parçuı daha 1.Sründü. Şimdi bir
letmit Amerika beyliklerinin ile 
ri karakolu olan Guam adasmı .ı 
önünde demir abldı. 

Katla göz araıında filonun e~
rafına ütüıen, hatti maymun 
çevikliiile ıüvertelere tırmanan 
yerliler meydanda ne vana, bü 
yük bir el çabukluiile çalmağa 
koyulmuılardı. Bunlan uzaklq . 
brmak için nihayet ı;l&ha dav -
ranmak li.zım geldi. 

Şimdi bu adalara haritalarıia 
Marianalar adı da verilmekle be
raber, hali. Maıellanm ilk ver • 
diği ve (hırsız manasına gelen 
Ladroues ismile de tanınmakta -
dırlar . 

Avrupalılar sahile ayak atar 
atmaz (Uzun hurma) niyetine ye 
~dikleri muzlara, Hindistan ce 
vizinin sütüne saldırdılar ve bü · 
yük bir oburlukla ıeker kamıtla
nnı çiğneyip durdular. 

Burada çok kalınmadı. Yedi 
günlük bir yolculuktan sonra F:
lipin takım adalarına varıldı. ilk 
olarak Samar adası görüldü. Fa
bt burada durulmıyarak dahu 
küçük bir adanın kıyılanna de -
mir atıldı ve haata ıemiciler için 
karaya çadırlar kuruldu. 

iki gün yerlilerden hiç kimse 
görünmedi. Üçüncü gün, civarda
ki Suluandan bir heyet geldi. Ma 
gellan bunlara boncuk ve çan 
verdi. Yerliler de (elli santime•· 
re uzunluğunda incir) ve baharat 

Bu aefer ıetirdikleri hediyele
re portakal ve kümeı hayvanlan 
olduğunu göıtermek için bir de 
horoz katınıılardı. 

Haata gemiciler iyileıince filo 
yeniden yelken açb; Leyte yalı . 
larını geçerek Limazavada demi: 
attı. 

Kqifler artık doluya varmıt
lardı. Burada zenain bir ticar~t 
vadeden adalar buluyorlardı. M~. 
gellanın Malakadan getirmit ol
duju eıir Limaaava yerlilerinin, 
Malay dilini anladıklarını ıör -
dü. Artık el ve ayak İfatetleri • 
le anlatmağa lüzum kalmamıt • 
tı. Pigafettada boJUna topladıit 
acayip sözlerden vazıeçti. 

Yerliler çekinıen imanlar~ı. 
Açıktan dolaııp duruyorlar, an • 
cak gemilere ıelmeie y&nqm,. 
yorlardı. Maıellan he.Jiyeleri 
tahtaların üstüne koymağa ve tab 
talan denizde onlara doiru yüz
dürmeğe mecbur oldu. 

Bir kaç günlük kurnaz bir dip
lomasiden ve bu esnada uzaktan 

uzağa kartılıklı verilen arma. 
ğanlardan sonra yerlilerin kralı 

amiral gemiıine ıeldi. Magellan 
ona açık kırmızı ve sarı renkh 
bir entari giydirdi, batına da mm 
bir takke koydu. Avrupalılar an· 
barlarında cici bici ne vana mey. 
dana koydular kral da paaifik Ok 

yanosunun genifliline dair anla. 
tdan ıözlere ıaıtı. 

Bütün bu samimiyetler arad• 
karde,lik duygulan uyandırdı. 

Magellan hançerini çıkararak ko 
lunda bir yara açtı, kral da ayni 

iti yaptı; kesik yerden akan kan 
ları Avrupalı başkanla yerli h~ 
han karşılıklı emerek kan kardeıi 
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Şakası 
Galatasaray - Apollon 

ma~ında I 
, Galataaaray takımı •ahavn 

çıktı. 

- Herkeı (Helvacıyı) aradı. 

Bulamayınca acaba Galatasaray: ı 

Helvacı bugün niye yok ded~. 

Bir Galataaaraylı cevap ver! -
di: 

- Bugün dükkanda çalı§ıyor . . 
Bir Fenerli sordu: 
- Bu kağıt helvacııı mıdır? 

Keten hel vacııı mı? 
• * * 

(Galata.aray akıncıları gol çı 
karamayınca) 

- Elendim, Apollon hal hat· 
tı tahta perde gibi geçilmiyor 
ki ... 

Futboldan iyi anlıyan biri : 
- T ahtaperde gibi ise... At· 

lcuınlar elendim... Gene geçsin -
lcr ... Biz gol i•teriz .•. 

o\'I :ı(. ,,. 

(Omuzu ahıangrav bir seyirci 
bağırdı ... 

- Eyttt... Galatasaray ... Biz 
buraya para verdik gol i.teriz, 
gol! ... 

• :ı(. • 

Birinci devrede, T evlik bek oy
nuyor; bir ayak kaldırdı, Apollorı 

-~ ,pf,,lft;ff/pnc;wnın ba§ına vurdu ... 
Oyuncu: 

- "Ti ine,, dedi .. T evlik de 
ona sordu... 1 

- Ne iynesi azizim, ayak bu ' 
Ayak ... 

• • • 
_ Galataıaray ihtiyatlarının lor 1 

maları niye •oluk? 
Galata•aray ihtiyatları ikinci 

devrede soluk formalarla •ahaycı 
çıkınca, onların oynamaıına ta ·ı 

raltar olan bir arkadcqları şöylt> ı 
dedi: 

- Birinci devrede oynamadı · 
for diye hiddetlerinden formala r 
da sararıp solmuf··· 

Şair geçinen diğer bir arkada 
fi da: (Bilhaua Hayrııllahm 
formaaında') bahsederek): 
Sahibinin rengi aksedip lormaaı j 

na l "l . 1 Pek ziyade ao muf ıarı gu e mı~ 

sal olmuı. . ,,. . 
Tevfik, birinci devrede bir iki 

ayak çıkardı, bir kaç Apollon 
muhacimi düıtü .. 

'A.pollon kaptanı haltayımd--:ı 

ıormuı: 

- Bu ne biçim oynuyor? .. Vire 
kardasim ... 

- Meıleği bu! Biçer. DemİJ • 
ler; kaptan bir ıey anlamamı§ .. . ... . 

Amerika kızları meç kullanmıya heveslf 
Amerikan kız kollcjlerinde me; sporları çok ilerlemi§tir. Kadınlar arasında usta erkeklere kala tu -
tan bilgüi, sağlam, yüreği pek, gövdesi dayanıklı ve güzel kılıç sallayan bir çok kızlar yeti§mİ§tir. Yu
karıki reaimde, kollejler araıındaki ıampiyonluk maçlarında meç oyunlarına İ§tirak etmiı 5 takımın 

haptanını görüyorsunuz 

•• •• •• onumuz e b .. yü 
etleri hare var 

Macarlardan sonra yapllacak Balkan olim
piyatları ve Rusya seyahati için 
güreşçilerimiz hazırlanıyorlar .. 

Pek yakında ne vakittenbcri has 
rel kaldığımız büyük ğüre§ ha .. ,· 
ketlerine §ahit olacağız. 

Haziran içinde Macarlarla ya 
pacağımız müsabakalardan son · 
ra, f edcrasyon ihtimal bir kamp k ·. 
rct.cak, ve Türkiyenin her lara 
fmdan getirteceği güreıçileri b\! 
rada Balkan olimpiyatları için ( i\ 

lıştıracaktır. 

Güre§ takımımızın gözbebeği 
Mehmet Çoban 

Balkan olimpiyatlarına i§ti 
rak ettikten sonra, kıymetli gür~ş 
çilerimiz, her sene olduğu gib;. 
bu sene- de dost Sovyet Rusya 
sporcularile müsabakalar yapa • 
caklardır • 

•irinci ve ikinci Balkan güreılerin de bizlere iftihar edecek bir netice 
kazandıran arslanlar .. 

Sainı izrnire gidiyor 
MillT takım kaptanımız orada 
yerleşecek ve güreş sporunu 

canlandıracak 
Güreş takımımızın kaptanı v~ 

g?7bebeği Saimin lzmire gidip 
ı or:lda yerleşeceğini duyduk. 

[zmir Yarbayı (valisi) gene . 
rat Kazımın himayesinde spor İ· 
çin ço\c çalı§an lzmir gençliğ;, 
bi:ylece güreş sporunda da ço~ 
kıymetli bir eleman elde etmi~ 

olacaktır. 

Saim. haziranda Mac<\rlarla 

Bütün bu müsabakalarda en \. 

y<'\par.ağı müsabakalardan son • 
ra gidıµ yerleşeceği lzmirde, hiç 
fÜi' he ·'!tmiyoruz ki, bir ka,. sem: • 
z~:-hnda mükemmel bir güreı t(\ 
ku:u y.=tiştirecek ve lzmirde, İs· 
tf\nbul. Ankara, ayarında güreş 
çileYe sıhip olacaktır. 

35 ulus 
6 ınc• arsıulusa 

üniversiteliler oy 
Jarına giriyor 

1Su sene 10 Ağustosa kadar 
dapeştede yapılacak olan alt 

1 
beynelmilel Üniversiteler oyu 
rına şimdiden 35 devletin İ§t 

edeceği ve 1300 rakibin de, m 
bakalara gireceği tahmin 
mektedir. 

Bu oyunlar ht'r taraf ta büyük 
alaka uyandırmaktadır. lngil 
25 i kız olmak üzere 75 müs 
ile, Irlanda bir futbol takımr 

atletler ve yüzücülerle iıtirak 
ceğini daha §İmdiden bildirmi 
Pek uzakta olmasına rağmen 
versitelf!- arasındaki oyunlara 
yük bir ehemmiyet verdiğini 

kere daha ispat etmek için Ja 
ya birinci olarak kendini kay 
tirmittir. lspanyaldar, Çeko 
vaklar, Letonyalılar, Litvany 
lar, Estonyalılar da birçok m· 
bıklar ile oyunlara girecekle 
bildirmiılerdir. Her tarafta bü 
akisleri olacağında şüphe ve 
reddüt olmıyan bu oyunlara 
kiye, Polonya, Bulgaristan, Be 
ka, Avusturya, İtalya, Alman 
İsviçre, Cenubi Afrika, Hollan 
Mısır, Romanya, İsveç, Yeni 
landiya, Lüksemburg Cenubi 
merika, Filistin ve Macaristan 
ı ura ea cekleraır . 

Müsabaka günleri 
tespit edilmittir: 

15 - 18 Ağustos atletizm; 10 -
yüzme müsabakaları; 11 - 17 
krim; 15 - 17 tenis, 10 - 18 futb 
10 - 11 kürek; 10 · 14 jimnast 

1 10 - 18 basketbol; 10 · 18 ruğbi 
Kadınlar için: 
15 • 18 atletizm; 10 • 15 yüz 

11 - 17 yüzme; 15 - 17 tenis; 1 
14 jimnastik. 

--o---

Manchester Clty 
Avusturya şamplyo 

Rapld'i 5-3 yendi 
lngilterenin meıhur profeıyonG' 

kuru 7 Mayısta Viyanada Avuıtıl 

,ampiyonu Rapid ile bir maç yapnııt 

cüzel bir oyundan &<>nra 5 - 3 
gelmiştir. 

Birinci devrede sahaya ve halka 
şamamış olan ngiliz profesyonel o'/ 
cuları hakiki kabiliyctlcrir:i göatert 
mişler ve devreyi iki ikiye berabere 
tirmişlerdir. 

ikinci haftayımda yavaf yavaş aç' 
ngilizlcr futbolün bütün incelikl 
göstermişlerdir. Bilhana dünyandl 

"kıl meşhur sol açığı olan Brook harı 
f 

de bir oyun oynamıştır. Ele avucal 
mıyan, civa gibi kayan bu oyunc:ıl I 

"d f . • d • • b" tefi sım mu A aasr ıçın aımı ır 

olmuştur. • 
Bu devrede Manchcıtcr City bat 

mukabil üç gol daha yaparak çok ıc, 
li bir oyundan sonra AvusturY• " 
piyonunu 5 - 3 yenmi§tİr. ,,,-• 

yi ve yüzümüzü ağartacak dere 
celer almamız için, gerek çalı~ 
kan güre§ federasyonu, gerek6~ 

kıvmetJi güreşçilerimiz ~imdi -
den Beyoğlu halkevinde munta
zam olarak hazırlanmağa baıla · 
mışlardır. 

uımııımınnmmmmmnıtAlllltttmuıınsıtr""•hlmtnaıtırttmnıUHlff" ..... J-, • 
Duyduğumuza nazaran Sai · bir Galatasaraylı cevap ver •· 

min çalışması yalnız lzmire mür.- _ Takımı iyi .düşünmüfletı 
Jafl ... 

Lutli, havaya ııçradı •. Havadan 
gelen topa... Ôn tara/la bir kala 
atarken .•• Apollon ıağ açığı aıç · 
radı ... O da geriye kala attı top 
(korktu) kaçtı; kafa, kalayu 
çarptılar .. • 

hasır kalmıyacak, bu çok kıy zel tertip etmi§ler de ... otl 
ıflltl9tttt .... -.-.......att11tttU ......... lltlffMIUltUU ...... ,,1111Hl9UllllllmD ... llllt•"'" ı · B 1 l . K.. h met ı genç, a ı cesır, uta yn, Saim 11o ~ .fi. uç aldık. Bugün Galatasarayl:ı ·~ iki ah! ltitildi .. Yere indiler . . 

1 - Ah! Kalam .. • 
2 - Vah, baıim .. 

• • • 
Maça giremiyenlerden biri A · 

pollon oyunculanna sordu: 
- Oyun naıin oldu... l 
Bqiktcule oynaclik (1) verdik\ 

l Aydın, ve İzmir civarında da leş· bi manen ve maddeten kıymetı= Kale araaında beklı"yerı ;1ttı çarpiıtik (3) verdik bir sey ama· 
kilat yapacaktır. bir arkadaşı, aralarına almak ha- kaleciyi gören biri: elik ...• 

İzmir sporcuları için, Saim g1· kikaten büyük bir kazançtır. 
Galataaaray takımr aahaya Ç( - .. ıttetttt111ttttuıwıuutnnnuııttıftftttm1••ıımt11•n11111unıuf11tttttttntmt1ttn•ıt••u,. tllltfttltfflllllf•tRJlffUll1tMllUmlllMUARNmllPMlllı11UtltıUtulW1HttUUfRUUlllHllllllNI ... 

karken: 

Takımı aayan birinin sozunu, 
stada yeni gelen birisi dinler. 

( Japoni) yi iıitince, demek ki 

bizim takımlarımızda (Japon) 
lar da oynuyor . Der!. 

• * • 
Alandan çıkarken: 

- Azizim, bizimkiler bugiln 

niye böyle yenildi? 

Doğru düıünen; öyle tanınmış\ 

- Avni kaptanın 
yalnız bir inciyai ou,.. . ,,ıİf 

O da (Hızır) gibi yel•§ 

lakat ona da i§ dü!}meJi. rl"' 
Saim fıı 



SiNEMA HiKAYESi: .... _ 
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Sarın saklı •• 

t şk sah 
lanınca 
homur 

si 
ne 

dı: 

anıanı

artist 

-he ğ e ç eyu Bu ne 
u ne işkence azab, 

lJ ra 
- Salata, piliçli sandöviç, bir 

tal:>ak dolusu da yeşil soğan .. So
ğan bol olsun ha! .• 

Stüdyoların lokantalarında 

hizmet eden kadın garsonlar, his
lerini ve §aşkınlıldarmı belli et· 
ınezler. Onlar da tıpkı aktörler 
gibi, özlerini değil, fakat vaziye
tin icabını göstermesini bilirler. 
İşte bunun için, siparişi alan cici 
kız hiç şa§ırmadı, yalnız kurşun 
kalemi yazmadan ev\ , sarı kağı
dın üstünde şöyle bir duraladı ... 

Emredilen yemekler masaya ge
lince, kumral yıldız sandöviçle 
salatayı bir kenara itti; soğan ta
bağını önüne çekti. Küçücük be
Y~z. inci gibi dişleriyle soğanları 
kesti; ta yeşil saplarına kadar ye
di. Gözleri sanki şampanya iç
miş gibi şenlendi. Tabakta en son 
ka.lınış, eciş bücüş, parmak kadar 
Ve çirkin bir soğanı da yedi. Son
ra. bütün gün muvaf fokiyetten, 
1tıuvaffakiyete koşmu§ bir kadı . 
nın duyacağı memnuniyetle hesa-
1.>ın • d" ı ıste ı ... 

Birkaç dakika sonra, provala
rın Yapılmakta olduğu sahneye 
\'ürdı. Yanında taşıdığı koca
nmn tuvalet kutusundan burnuna 
izıcık pudra sürdü; dudaklarının 
boyasını tazeledi. 

Rejisör olduğu halinden belli 
bir adam, iskemle çekerek yıldı -
zın yanına oturdu. Öğütlere baş • 
la.dı: 

- Beni dinle F elisit. Şimdi An--

' 

b.' l • 
di buraya varır varmaz ..• 

Yıldız hemen saatine baktı, a
laylı alay!ı bir ta vur la: 

- Daha gelmedi ha?.. Yakın 

ben tam vaktinde geliyorum! ..• 
Diyerek onun sözünü böyle bir

denbire kesiverdi. 
Adamcağız bu sözlere kulak 

asmadı; talimatım vermeğe de
vam etti: 

- Büyük aşk sahneleri çevire
cegız.. O, kendisini beklemekte 
olduğun odaya gelecek.. Onu gör
mekle derin ve sonsuz bir sevinç 

1 duyacaksın! •• 
Kız dayanamadı. Söz söyleme

se sanki patlıyacak. Tekrar sözü 
kesti: 

- Duyacağım, öyle mi? ... 
- Ve diyeceksin ki: "Sevgilim, 

geriye geleceğini zaten biliyor-
dum!,, 

Tam bu sırada sahnenin öteba
şından şen ve ,akrak bir ses: 

- işte geldim L 
Diyince, direktör ayağa frrla

dı: 

- Peki. .. Haydi F eli~itle birlik
te i ha ı a ! ... 

::.Provalar b&fladı. -Sinema ma• 
kineleri bkırdadı ... 

F elisit sevimli elleri kucağında 
kavufturulmuş olduğu halde ışı
ğın altında oturdu. Sahnenin ka
pısı açıldı. Uzun boylu, yakııık
lı, esmer ve çok güzel bir delikan
lı olan Andi kapıdan içeriye gir
di. 

1\. ........ :sever mısınız? .!:>cversenı:. ıştc sız.e be§ tan mım muu t~edı ... 
orQ Sü Kolins acllı bir sinema oyuncum olan bu küçük kız, kedi 

l'Qvrularını bakınız ne orijinal bir tekilde besliyor. 

HABER - Akşam Po ta ı 

Rejiıiir emretti: 
- Haydi baılayın! 
Genç aktör yerinden fırlıyarak güzel yıldıza doğru koıtu. Onu 

ce kanapeye oturdular ve ... 
kollarının arasına alarak beraber-

Felisit yerinden fırlıyarak onaf 
doğru koıtu: 

- Sevgilim, geriye geleceğini 

zaten biliyordum! 
Delikanlı, bu güzel kızı kolları

nın arasında sıktı. Kadın da kol
larını onun omuzlarına sardı. Bi
ribirine aarmaf, dolaı oldukları 

halde erkek onu eeni' kanapeye 
doğru götürdü. Birlikte yumuıak 
kanapeye gömüldüler. Erkek onu 
öptü. Gözgöze bakıttılar. Tatlı 

tatlı konuıtular. Tekrar öpüttü -
ler. 

Direktör bir İ§aretle makinele -
ri durdurdu. 

Seyirciler: 
- Oh, ne güzeldi! •• 
Diye fısıldattılar .. Direktör ağ

zım açtı: 

-Mükemmel pldu! Bu sahneyi 
az sonra bir daha tekrar edece -
ğiz ! Bir iki kusuru var! 

Andi, kızın yüzüne bakarak: 
- Bunu da yaptın ha? .. Zaten 

de yapacak tipte bir insansın!. 

Diye mırıldandı. Gözleri:ıde • 
ki ate§ ve ihtiras alevleri şimdi 

tiksinme bakıtlarına dönmüıtü. 

F elisit mavi gözlerini mümkün 
olduğu kadar fazla açarak: 

- Nevar, ne oldu ki? diye sor
du. 

- Daha ne olacak; seni küçük 
mendebur seni! •. 

Delikanlının sesi perde perde 
yükseliyordu. Kız vaziyeti kur
tarmak için: 

- Yavaf söyle cancağızım; zi
yaretçiler var ! .. 

lf. 1(. 1(. 

Aşk sahnesinde soğan?!.. 
lğrendirecek !akalar arasmd .ı ı.an 

ki bundan başkası bulunamazmış 
gibi! .. Pis, pis soğan kokan bir ağ
zı gelin, bütün can ve yüreğiniz
den kopan bir iştahla öpün!.. 

Bu yaramaz kızdan çekmediği 
kalmamıştı. Artık elaman.. Ne 
olursa olsun onunla bir daha sah
neye çıkmıyacaktı ... 

işin dah:.ı ileriye gitme ist~da
dım gören kız, sırtını döndüğü gi
bi bir gazeteci ile mülakata koş
tu. 

Kendisine itittirmek için mah
sus yüksek sesle konuşuyordu: 

- Andi ile birlikte çalışmağa 

bayılırım.. Bilmezsiniz ne büyük 
bir ilham kaynağıdır. Kendisiy
le oynıyanı ne kadar yükseltir, ta
savvur edemezsiniz! Tabiaten ıen 
ve tuhaf olduğu için, korr. •diler -
de harikuladedir. Fakat yaptığı 
atk aahnelerinde samimi olmıyan 

bir hali var .. Niçin bilmem; sine
ma makinelerinin önünde galiba 
sıkılıyor da, ondan! .• 

Şu kızın yediği halta bakın he
le! .. Kendisi sıkılgan ha? .• 
Ağzı pis pis soğan kokan bir ka

dına kim aık rolü yapabilir? De
mek için, hemen onlara doğru yü
rüdü. Ancak, kız meydan verme
di; ondan evvel davranarak: 

- Andi, şekerim; Kol gazete
sinden Mister Hayns'la tanışmanı 
isterim! 

Aktörlerin batlıca kayguların
dan biri d~, gazetecilerle iyi ge
çinmektir. Andi hemen en sevim
li vaziyetini takınarak gazeteciyi 
selamladı. 

Bütün gazeteyi şu kıza bınka
cak değildi ya .. O da bir iskemle 
çekerek yanlarına sokuldu: 

- Mister Hayns, film hakkmda 
size bir §eyler söylemek istiyorum. 
Sahne arasında birkaç dakika ka
dar vaktim var. Giyinme odama 
kadar gelecek olursanız, size nefi! 
içkiler de takdim edebilirim! 

Dünyanın kaç bucak olduğunu 
şu kıza muhakkak gösterecekti. 
Gazeteciye karşı ne de akıllı dav
ranmıftı. Odada hususi görüıme 
ve birkaç kadeh buzlu şampanya, 
her işi halledecekti. 

Kızın gözleri atef gibi pa.-ladı. 
En yumuşak sesiyle: 

- Andi, sevgilim, beni bırak
ma! .. Mister Hayns onu alıp gö
türmeyiniz.. Benden ayrılmasına 
tahammül edemiyorum. Çünkü, 
çünkü ... 

Bu kız, belki gene çok münase
betsiz bir şeyler yumurtlıyacaktı . 
Öyle ipe sapa gelmez sözlet ki, 
kendisine bir şeyler söyletmemek 
için, ikisini de orada alakoyacak
tı. 

- Çünkü ni§anlandık !. Evlen· 
mek üzereyiz!.. 

Hoppala; bir bu eksikti! 

Ertesi günü gazete gelin 
ce, stüdyoyu büyük bir heyecan 
dalgası kapladı. Bu iki .yıldtz çe-

nı payladı. Elinden geleni yaptı, 
fakat bir türlü kızamıyordu. 

F elisit bulunmaz kızdı doğru
su; ancak bu evlenmek itini de 
nereden çıkannı'tı? 

İnsan azıcık olsun çıtlatmaz 
mıydı? Böyle mühim bir iş dam 
dan düıer gibi mi yapılırdı? 

Kendisi ona karşı bütün neza
ketiyle davrandığı, her türlü ka
balıklarına ıes çıkarmadığı halde, 
uzun zamandır bu afacandan çek· 
mediği kalmamııtı. 

Delikanlı büyük ve kestirme 
bir it yapmak, bir türlü başa çı
kamadığı bu ele avuca sığmaz 
mahluktan kurtulmak ka..rariyle 
yatağından çıktı. Gidip onu bu. 
lacak, aralarındaki ıanat ve arka
daılık bağlarını kıracak; direktö
re, patronlara her'§eyl''ahi2ttiL'&k-
t 

• ır.mu:tO 
ı. 

• • • 
Fakat stüdyoya vardığı za. 

man gene her şey hazır, herkesi 
kendini bekler buldu. Gene bir 
gün evvelki aşk sahnesini ç~ ~·ir& 
ceklerdi. Kendi kendine: 

- Şu sahneyi çevirelim de, on· 
dan sonra rejisöre bu kızdan çek· 
tiklerimi anlatırım. diyerek sah· 
neye girdi. 

Büyük projektörler yandı. Reji. 
sör: 

- Haydi baılayın ! diy~ emir 
verdi. 

Ve başladılar: Delikanlı, F eliıi· 
ti kollarının arasına aldı. Kanape
ye doğru yürüdüler. Ve öpüftÜ· 
ler. 

Bir~en rejisörün sesi duyuldu: 
- Durun! 
Ve genç aktöre dönüp hiddetle 

bağırdı: 

- Olmuyor, yapamıyorıunuz ! 
F elisit şeytanca bir gülüşle An· 

diye sordu: 

- Neye öyle ıomurtuyorsun? 
Kızdığım anlayınca bugün soğan 
yememiştim. Ağzım soğan kok
muyor değil mi? 

Kızın hakkı vardı. Çünkü bu. 
gün müzipliği daha ileriye vardır· 
mış, soğan değil, sarmısak yemi~· 
ti. 

virmiı oldukları son üç filmde, hiç 
geçinemediklerini, biribirinden 
nefret ettiklerini o kadar apaçık lngilizceden aslı gibidir -

Ahmet Ekrem 
göstermişlerdi ki... iş gazetedle- ===========================::: 
re aksedecek diye, direktö(~erin ........................................................ . 
stüdyoda herkesin ödü patl,yor- H A E B R 
du. 

Bu aktörler ne tuhaf insanlar
dı! ... 

Ertesi sabah Andi, yatağmda 

gazteyi okuduğu zaman bira-ı kı
zabilmek için homurdandı, uşağı-

lstanbulun en çok satılan ha· 
kiki akşam gazetesidir. ilanla • 
rmı HABER'e verenler kare· 
derler. ............................... ·············-········· 
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Habeşistan da 
kölev 

i milyon 
z dedild 
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HaLet iti ~..a. ._. --~&lhldilerfob.._ 
tulmadan öDCet H•••tl .. aasfı _.. top .Wuia Fornia'ft 
him bir bld... 1,000 _ .... ~. 

kölelili ı..Nınia.. Ce V H..........,. ,J,IJ.. 
.... Ptrl eri bu il ._~ ... 
~ ,. ........... t 
1ıettt lld ~ .,.... bil& 1ı11e V)'a .. ~ ._,..,......... .,.. . ., .. ,. ... 
, ....... ~ "kralİaf ~ 
krais,, .. ~ ~·.,. ;I tAD4nHI• .... 
Ü. -n.fuaı .... 

lltılt tcaı....... ... •• 
191Yiıelae· ,. a..nu.a 

. ..-... ajana· PUfaMJllll mt• 
IU"tt --· llirütlleaek kika •dPtAtkz. 
olan Cenevre toplanbımdan önce Habet • ltalyan itinin üzerin -
yapılmıı bir manevra aaymakta • de çok dütün~ekteclir. 
dır. Bu ara, Stefani ajaneı bu ka • lnailiz deleseai Eden, Habe§iı· 
ranaı Mabet t.ibiDlle laııiacl ele • tama Paril elçlal w ltal,an de • 
fa allllllllf bir..._ olduiunu aöy- leıeai ile ıöriifmüftiir. 
leyerek diyor ki: ltalyaıalar ve Habeıl• ayn ay-

'4Menelik tarafından 1875 de n diifiincelerdedirler. Eden hu i· 
çıkarılan Mnncl emirname Ue ayni ki ayn diifünce1i uzlqtırmak i· 
imparator tarafmclan 1889 da çı- ıini üzerine almqtır. 
kanlan lldnıcl emirname hiddlm- lnsiliJ delec•i Eden, Jn,iltere. 
ıüz kalm'!tJ. nin ltalyadan çalırı)an elçi.ile de 
Şlmdld imparator da, Habeıia- Londrada hayli ıariipnÜf ve 1 • 

tanm ulmlu wyetesine kabulü talya • Habet anlapmamızlılı il· 
İçin 1923 de J&Pblt reaml taahhü· zerinde etraflı maltlmat alımı -
ela tatbilr için 1924 de-iki emima • tı. 
me Çlbrmqıtır. 

lt&J,aa ,uetelerinden hlrl ta1· 
le Mr fikir ileri drllyor: 

,.Kalelik eler mucizevi bir teıa· 
elifle bu defa azalmıya dofru ıi· 
dlyoea, hGtüıı dünya hilmeHdlr ki, 
IJa mlma ltalyanıp Hal>eı ımır • 
lannda aldtiı, IÜel tedbirler ti · 
ZeJllncle (•y•inde) olacaktır.,, 

Diler taraftan Hahet • ltalyan 
anl•f'DA•lılllllD teknik tarafı talil 
~~~ ~e deftlD etmektedir. 

ltalyan Habeı uzlatma komiı • 
1onuna Habetiatan tarafından 
ıöatrilen Frum v• Amerikaa hu
lmlrP.lal'IDI ltal:ra recldetmiftir. 

ltal7a ıueteleri bir tudtan ela 
Habeti.tan ıilihlarmm ptidi hak
kında 1udar yaımakta ve oman 
pek etki bulmaktadır. 

Bir ıuete diyor ki: 
'Habeıist•nm bava lmneti e

lıemmiyetaizdir. Bu memleket, ıü· 
el (ukerl) bakımdan huırbkaız .. 
dır. Bundan bqtra H&Letiatanın 
boiucu ıuları olmaclıiı ıibi, bun. 
lan yapacak teknik araçlan (va • 
aıtaları) da yoktur.,, 

Uluaalr 1a1Jetetl SoYyet delege
•I Llhinofan 1-tbnlılı altmda 
açrlmlflır. . 

Şaşırtıcı bir netice 
Praı, 21 (A.A.) - B. Henle

inin hafkınbiındal:i Alınan "Sü· 
dete,, partiainin ezici bir çolun• 
luk(ekaeriyet) bzandıiı yarı 
remal nrette berkitiliyor. (teyit 
ediltyor) ba parti, ihtimal ki, 300 
aaylavlıktan 40 mı aail11acak ve 
Çekoslovak çiftçi partiainden en 
kuvvetli parti olacaktıf. 

Bu muvaffakiyete herkeı f&fl• 
yor. 

Gelecek bhinenln ne suretle 
lmrulaeatmı, tlmdlden keıtirmek 
milmkfln delildir. 

B. Henlein, Cümlıuriyet Bat· 
kanı Muarlke bir tel yazııı gön
derip, partisinin kazaD01 ilıiıiyle 
aayp ve bajWık duyplarmı ıun· 
lll1lf ve demitttr ki: 

· Habeş 
imparatoru 

Uluslar Kurumuna 
yJne bazla hazla 
derd yanıp duruyor 
Cenevre, 21 (A.A.) - ffUet 

imparatora, ulular lamama kon -
aeylae bir tel ,_.... aBnderlP• 
Cenevre andlatmumm l&~&iiıin 
aaflamlanmumr, 15 inci madd• 
ye aBre Hahef • ltalyan anlqa • 
mamızlıtmm incelenme · ni lllllr 
hldfaelerl llafaile uslapna kami • 
teünin 1908 taiihll andl&flll&ji 
tefsir etmeaine ltalp brtı ıel • 
dip takcfırde, hir aratbıma açıt. 
mumı dllemiftir. 

Bu tel JUlll, llDll' boJQDC& 1-
talJ&D kunetleri Ye Aftf leva. 
zımı yıplmakta oldupu ve Ma
bet hükOmeti iki pbancı aeçtil1 
halde, ltalJUUD , ualıfllll komi
teaine keneli uınılarmdan 
(tebaa) tayin ettilinl ve pne ı .. 
talyanm, lıomltenin itini ualual 
bldiaealne hurettirmek niyetinde 
ollulunu bildiriyor. 

Habetiatanm, yeni hldiaelere 
encel olmak mabadlle kendi ı.p
raklarmda munkbt hir bitaraf 
b&lıe ayırdıtı da, ıene 'bu telra· 
zıımda hatırlabbnaktaclır. 

ltalya · 
Bir mllyon llretltk 

hazine tahvllAb 
çıkariyor 

Habeş ~ ltalya, ihtilifı 
nm Cenevrede bUtUn ulus· 
lararasmda hallolunması iti· 
ne dair son gelen bir habere 
göre Inaillue Deyli Telgraf 
gazete,; başmakalesinde ıu .. 
nu yazmıştır: 
lnglllz gazeteıe
rının endişesi 

HABER - 'Al(pm Pôsfrun 

o 

Parls borsası 
Paria, 21 (A.A.) - 20 Mayıı 

tarihli borsa danmmı 
Eabam bonaaı ilk dnı ede hit

aohmar derececle alırYr s&ter
mlt, fabt 90ID'&clan, t.nb ..... 
mmm pek sİJade tatunclufa ıa
rtdm6ttür. Bu iltldat ıenel du• 
nmnı clüsefmüt ve paralarm hü
Jlk bir lnwnmı bpatmqtır. 
FraDID rantları ............ 

UCUZCA 
Sablık Fotolraf Maldneei .. 
Konte11a N.tel 8,S X 9 

Cilalı aan tik alacmdan, karG-
18 1&r1 metinden, aplme Ye b,. 

.,. ... tert1ı.tt ıaJet pratik " 
fevbl&de lmlhftuth ~k pir ve h• 
m• hemen hi9 lmlla•ıhn•mq bir 
fotoiraf makineai aatıbktır. Şubi, 
film,U tuili ve pata• mevcate 
tur. 

llüble ... ,. ..... 1,1 x • 
Objektif: 1 ı 4-5 7.all e-r. 
Satın abnı§ flati: 85 Un. 
Satıf fiaU: 50 Ura. 
Aynca bir de telemetr 'fUclır. 

Jsti1ene makine ne beraber ahnul 
prtile 8 liraya verilir. 

4,1 x 8 ika Bebe 
Objektif l : 4,5 Zail tesar 
Çok kullalllflt, kullanıJllllftır. 
41rf fiati 80 liradır .. 
a Dikel cam Pflsl, fil•ıU ..,._. 

Yt f&ntaslyle beraber 30 liraya Ye

rilecektir. Aynca Herblri 2 şer lira kır 
metinde olan 9 um şaşisi daha mev
euttar. latlyenlen ba Ptller 12 lf. 
raya verilir. 
müracaat yeri Ankara caddeai 
(Vakıt Kitapbaueai) dir. 

''Pazar aiinldi seçimlerin IODU• 

CU, Çekoelonkya DUJ'OnaliatJe
rİllm brtıLldı aayp, ...... ve in
aanhlc day~le elhirlilderini 

Habet • ltalya ihtilifmm Ce • ========== 

aöıteren bir maawırclur.,, 

Bin gönOllQ daha 
Cenova, 21 (A.A.) - Dolu 

Afrikuma ıinclerilinek üzere, 

nenecle bütün uluslar arumda 
hallolumu.11 itine dair IOn ıe • 
len bir habere ıare, lqilizce Der· 
li Telıraf pseteal, bapnalcale -
tinde fUDU yazllllftır: 

"Ulualar soayeteai uaaı ara . 
amdaki anlıpmama•lık ~dırd-

mabdır. Bunu ıatm.. laterb ... 

Ancak bu auretl• bu . aoayetenin 
terefl konmabllir •• 

Bir ltalyan. Habet hariri, Mua· 
10lininin lmrmak iatedili Avrupa 
Birlilini zayıf diifüriir ••• ,, 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıta9bul Acentabfı 

ızmır sür'at yolu 
SAKARYA vapura her ha! 

ta PERŞEMBE günleri aaa 
18 ela latanı.aJclaa IZMIRE v 
PAZAR iünleri de IZMIRDEr 
lıtanbula kalkar. 

Ademi iktidar 

-· ~· .... -~Vl:Tİ 
s DAN c iN 

Her eaaneCle bulunur 
Katma 150 kurufblr 
:Adrel: Galata, Poeta 

Kutu.12öö 

HALiDE 
.. arbdatlan tiplNlu 

Ba•kpm 
Şehadeliqı (Turan) tiJatroeun· 

ela 
BiR AVUÇ ATES 

Yarın .ıq.. 

Betildat Suat Park tiyatroeunda 
OVEYBABAM 

Komedh3Pne 

G 
u 
z 
•• 

L 
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21 MAYIS - 1935 

Kanzak eczanesi mllstahzaratındaaı 

KREM BALSAMIN 
(BALSMl.N KRBMl), a1lzellfk Sif' 

nnİ terkibinde aaklıJan dddl ve .. ,., 
nı itimat elll senelik bir ıtızelllk kre
midir. Bir defa (KRBM BALSAMIN). 
kaHanan lıafka krem bllanmu. Itri
yat maiualanyle b8Jtlk eaaHler .. 
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cacuK TERBIYESi . Tir-ıısahlarla har._.. 
Muallimlerin vazifelerini Cenubi Amerika qerlileri bu 
kolaylaştırmanız lizım ! telılikeli lıayvanı nasıl avlarlar? 

' ' 
Muallimler iki çeıit ana ve ba· ı 

hadan hoılanmazlar: Mektebi hiç 
ziyaret etmiyen ana baba ile_. 

mektepten hiç ayrılmıyan ana v' 
babalar .• 

Çocuğun tahıil ve lerbiyesindd 
en tesir edecek amil belki de mu
hittir. 

Mektebin kendi itini layiki veç
hile yapabilmesi için oğlunuzı~. 
Yahut kızınızı okutmakta olan 

muallimin, bu tahsil ve terbiyede 
•iıin ne dereceye kadar yardım 
edebileceğinizi, bilmesi gerek 
tir. 

Eğer, çocuğunuzu talim ve ter· 
biye etmekte olan insanları hh; 
törmiyecek olursanız, onlar d"\ 
bir kaç dakikalık konuıma ile 
halledilebilecek güçlük ve mese -
leleri anlayabilmekte zorluk çe . 
kerler. 

F arzedelim ki inci Uras adh 
kUçük kız, mektepte lazım olan t~ 
rakkiyi bir türlü bataramıyor, 
aklı fikri yerinde olduğu halde 
\'erilen işleri yapamıyor, yahu! 
Ya.pnıak istemiyor; niçin? 

Eğer, incinin annesi bayan U
ra, vaktile muallime gidip te ço. 

cuğunun daha ilk tahsil yılların · 
da hastalık dolayısile mektebe stl( 

ılk gidemediğini anlatmıt olsay · 
dı, ınuallim de zihnen geri kal · 
tı.tış olan bu çocuğa nasıl muame-

ye ve hedefi olmıyan bir it için, 
mesai ıaatlerinden fazla kalmak 

istemez. Çocuğunuz alıkonulunca 
biliniz ki bundan istifade edecek 

gene çocuktur. Çünkü bu geçik . 
tirme çocukla münferiden meHuf 

olmak için yapılıyorsa, kazanan 
çocuktur; yok ceza mahiyetind ~ 
olmak üzere yapılmıt ise, bu d~ 
ahlakını düzeltmeğe yarar .. . 

Gelelim üçüncü şikayete: Ço . 
cuk binadan dışarıya oyun iç;n 

çıktığı zaman kazak, yahut pal -
tosunu sırtında tutarsa, muhak . 
kak soğuk aJır. Çocuğun yapac~. 

ğı iş bunun tam aksi olmalıdır. 

Oyunlar ve jimnastikler vücu· 
da hararet yapar. Oyun esnasın . 
da çocuk sıcaktır. Oyun yahut 

jimnastik biter bitmez, çocuğun 

soğuk alma ihtimalleri çoğalır. 

işte bunun için çocuk sırtına faz 
la bir şey almak mecburiyetinde . 
dir. 

Eğer kazak, yahut paltosunu 
oyundan önce çıkarmış ise, he . 
men onu giyer ve vücudünün ha· 
raretini muhafaza eder. 

Bunları çıkarmamı§ ise, çocu • 
ğun soğuklara karşı olan muka . 
vemeti mühim bir ıurette eksil · 
mittir. 

Bunları burada sadece birer 
örnek olarak söyledik. Bu ve bun
lara bentiyen daha bir çok şeyler 
akla gelebilir. 

Dünyada en tehlikeli avlardan 
biri de timsah avıdır. Kurşun ka· 
lemlerin üzerinde götdüğümüz 

küçücük resimlerinde bile bir se
vimlilik bulamadığımız bu yaba
ni mahlukları hazan hayvanat 
bahçeleri için avlamak Iazımge

Iince, hiç tereddüt etmeden söy
liyelim ki- binlerce lirayı ver• 
mekten çekinmezler. 

Bir defa Cenubi Amerikada 
hay·ıan avıyle uğraşan eski bir 

sirk cambazına bunlardan seksen 
tane yakalaması ısmarlanmıştı. 

Seksen tanesine sekiz hin lira ve· 
rilecekti.. Fakat genç timsah ol· 

maları isteniyordu. Ve otuz tane
sini ilk ağızdan göndermesi mu
kavele icabıydı. 

Yabani hayvan avcısı, timıah· 
Iarın bulunduğu nehrin beJii haşir 
bir yerine yerlilerden bir grupla 

çıktı. Yanma, timsahların tabiat· 
larını çok iyi bilen bir de Çinli al· 
mıştı. Bir kayıkla gidiyorlardı. El-

lerinde 'ırıklar, mızraklar bulunu
yordu. Ve ihtiyat oJarak yirmiıer 
metre kadar uzunluğunda ipler ta· 
ıımaktaydılar. 

Timsahların nehrin bataklık 
bir kıy11mda güneşlenmekte ol

duklarını gördüler. Onları ürküt
memek lazımdı. Onun için, daha 

onların yakinina gelmeden kayık
larını yanaftırarak daha beride 

bir kıyıya çıkp timsahları arkadan 

Bu müthiş çeneye yakalanmak bir avcı için en leci bir akibettir! 

kibrit çöpü gibi kırabilmektedir. 
Bazı cesur ıuvariler, atların• 

dan inerek timsahı kendileri kova• 
lamak kahramanlığını gösterebi· 
lirlerse de, bir ço'kları telatla bey· 
girlerinin sakatlanmasına sebep 
olmuılardır. 

Timaahları her sene küme ha
l inde öldürmek cenubi Amerikalı· 
Jarı için bir bayram yapmak gibi
dir. 

Şunu da unutmıyalım ki, tim
sahları diri yakaladıktn sonra teh

likeden sakınmak için önce ağzım 
arkı sıkı bağlamak lazımdır .. Tim-

e egeceğini bilir, ona göre dav · 
ranırdı. 

Mektep ve mektep muallimle1i 
ebeveynin göstereceği alakayı 

Mektebe gidiniz, çocuklarınızın 
tahsil, talim ve terbiyesile, yani 
onları hayat adamı olarak yetiş· 
tirmeğe uğratanlarla görütünüz. 

aaracaklarClı. 

Düt ündükleri gibi yaptılar, ve 
yirmi metre kadar uzunluğunda 
iplerin ucunu Hğlam ağaçlara, 

öteki ucunu da belJerine bağlıya
rak y:ıvaf yavaş ilerleımeğe başla
dılar. 

Yumurtadan henüz çıkan timıah 
" . . l ., 
cıvcıv,, erı. . 

. ' 
sah avına çıkaraamz _8:_khnz$1a. ol· 
ıun! 

tnernnuniyetle karıılarlar. 

Diğer taraftan ise muallimle" 
mektebin eıiğinden ayrılmak is -
lerniyen ebeveyinden hiç te hoı 
lanrnazlar. 

Fakat bu zevata itimat ediniz, 
bütün yüreklerinizle güveniniz Vf! 

ne yaptıklarını bilir kişiler ol • 
duklarına da inanınız. 

- Filan çocuk oğlumu döv- Şunu da hatırınızdan çıkarma· 
dij !. yınız ki, muallimlerin bir çoğu da 

İpler, kendilerini bataklığa 
ıaplamp gitmekten de alakoya
caktı. 

O 1 k ı · çocuk ıahibi insanlardır. Onla" - ğ umun me tep saat erın· Burada, sirk canbazı avcının, 
d da bizzat ana ve babadırlar. 
en •onra alakonuLmaımı iıte • yerde bir ağaç kütüğü zannederek 

l'lli:yorum işte! A. E. üzerine bastığı bir timsahın kımıl· 
- Bizim kızı oyuna götürün danmasıyle düştüğü heyecan an-

ce, kazağını çıkartmayınız! Iatılmıyac~ kadar büyüktür. Bu 
h Bu gibi ıikayetler mekteplerdP timsah, kımıldamakla beraber bir 

er gün duyulan itlerdendir. zarar da veremiyordu. Çünkü na-

Bunların onda dokuzu biç lü aılaa, -diğer timsahlarla yaptığı 1 

t~ll'ısuz ve faydasız bo! laflardır dövütmede olacak,- ayakların-
Rer Turgut oğlunuz Yükseli döv- dan biri kopmut'tu .... 

bı" . ~ 

U§ ıse, her halde Yüksel bu da· O gün genç timsahlar, boyun-
~lğa rnüstahak olmuştur. Mekte · larır.:ı ilmikler atılarak \'C hemen 

de devam eden mekteplilerin yüz· sırtüstü çevrilmek suretiyle geri 
e doksanı haklı ve doğru it gö... geri çekilerek ele geçirildiler. 
~e duyguları besliyen çocuklar İş, tehlikesiz olmuştu. Y ab::.ni 
~ ır, Bundan batka eğer YükseJ hayvan avcısının yanına ald·ğı 
en.dini koruyamaz ve her defa 

•ınd.. .d. wl ~ı 7edilerden biri dört parmaf;mı bir \, ... gı ıp ag ıya aı ıya anne ve 
:'hut babasına tikayetler yağdı- timsaha kaptırdı. Fakat istedik le· 
• ır ri kadar timsahı da yakaladıktan ,., sa ernin olun ki bu çocuk mü 
''ilk sonra döndüler ... il ."fadan daima zararlı çıkar V'! 

d erıde beyinsiz ve iradesiz bir a- Timsahların tehlikeli oluşı:, 
ltn olmak üzere büyür. Cr·· '_; Amerika yerlileri ~ - · - . 

n da her yıl bu korkunç hayvanlara ı. ırakın da mektep savaıların· 
't~tıd' karşı bir harp açmak adetini çı-
ta, ı kendine yapıp yakasını kur karmıştır. 
ii~~~ın .. Böylece çocuğun kendi 
~ l.lne 'Ve arkadatlarına olan ıay- Yüzlerle yerli bir araya gelere~ 

111 
ar'- A b b .. timsahların yataklarına gider, r~-\>~ -r. na ve a asına gu · Yukarda ı·eımi görünen, lngilh 

~ rı:n Çocukta ise, böyle bir duy düklerinden "Mançiıter dükü,, ları ağaçlarla çekip mızraklıya-
ınkitaf edemez. dür. Kendinne ait olmıyan iki rak, baltalıyarak öldürürler .• Tim-

l~ ~ier Çocuğunuz mektep saat • mücevher parçtuından birini 400, sahlar ağlarla karaya çekildikten 

~~den ı??r~ • ala~onulmuı i~e ötekini 250 lngiliz liraıına rehin 
1 
ıonra d3:11a §atkın bir vaziye~e gel-. 

ka, 01-bılırıınız kı, buna hak koyarak paralan almakla suçlu- ... ~ktedırler. Zararları, tehlıkelerı 
~nını§tır. dur. Ve ıon bir mahkeme kararifo daha azalıyor, bununla beraber, 

~rı· ektep muallimi de sizin ve dokuz ay hapıe 1'ahkU.m karada bir timıJ?-h, kuyruğunun 
'Ilı gibi bir insandır. O da ga- edilmittir bir çırpışı ile bir beygirin ayağını 

F ranıada yeni ıistem tankların tecrübeıi yapıldığını telgraf havadi
si olarak yazmı§tık. Resmimiz bu tecrübeler eınaıında alınmı§tır. 
lJeş tonluk olan bu tankların huıuıiyeti, nehirlerden kolaylıkla 

geçebil meıid ir. 

Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Franıızların Normandi 

transatlantiği tamamlanmt§tır. Rc(mimizde bu muazzam transatlanf.i

~in gece manzaraıı görülüyor 



12 HABER - 'Alişlm PoslaS'r 21 MAYIS - 193\. 
- ================ 

ORMANIN KIZI Hindistanın aşçı 
yaşatmıyan kısmında Vallfi hayvanlar tll'tıarıt.da ve Alrilranın baltagörmemif orma 

ltmnda gepn ati 11e.lıdr.m .,;.ır, he7ectm,., aTO!I'. oc tülti 
romanı 

• No: 6 Yazan:- Rıza Şekib 

Belki on dakikadan· fazla 
durmadan dinlenmeden 
kulaç atta&ar. 

~Şerifin ıutmdaJdı. • ı Ftıiat iFJepild-- --, her 
tarafta, bunquk dm8iai ..... ....... çaiıı ' - çailnlinu.._t 
yamnJdan ille döT\but, diilr ta .. a .... ..,... UP•Br M çoJt 
raftan amit lad·'kmvh• pılD... " n• lrendW u ~ 
y_onhL ı Aehnlı: ..._ 'Ve somk1an Jm 

Ş«if, Ya"'1Z11D en adık ela.ta ~ •• 6'ii bir.den: Şerifin 
Şerif, kmam hemen bütin...... ~bia ~ ~ 
nmı beraber pçirdjji bir~ cL- ık: içiD :rola çrlmlar. 
dL Şerif omu o Şerifaia P-iP•• lllll'at, brm ölcliikten soma, 
ywcla: .ilk matuacf& yatımı .. olmut -

- Karp. ! Gene mi Şerifia • • ta:. e...n yatinindeki büyük &· 

tmdum.. Bu laaynna. hic raJ.t pcm zinesine yaim bir yerde 
venaiyecek miaia?. Seni a-e ıa. ba&i içia M.zulachğı JUJe ya-
binclirdi?. IQw, MUratla çeaaJdarmı :map . 

-Amcam.... racla ,alltıJwchL 
- Amca. Mftde?. - Mmatt lıfant!_ 
-Uyuyor .•.. 
- Ya! Sen de yıkanır mum? 
- Evet! ..• 
- Haydi öyleyse... • 
ŞeTif küçük arkadqmm inece · 

liDi anlam'! gibi hortumunu ırrtı
na doinı uzatarak Karıanm tut -
masına yardım etti. Koca ha,.... 
mn mtından yalnız inemiyecefi • 
ni anlayan Karıa babamdan yar • 
dnn istet- gibi! 

- Şimdi ben nanl ineyim, de • 
eli. 

- Nasıl bindinse öyle in .• 
- Ameam yok ki ... 
Yavuz güldü. Ve Şerifin yanma 

yaklqarak kızmı inüırdi. 
Karta, babaHllDI Wt.n ua . 

~-- brbilunea dOirw Sile,- • 
manın yanına koıtu. 

._ . . . . . . 
Aılanh a~ Mllradın aene 

seı vermediğini görünce, hakika
ı.a ....ı.. diİftü. 

0> hiç bir DllM.D IÜDÜJI ba S'ı· 
am. ...... yatmq deiiJdi. 

Km:taıa: 
A . . _..,. •• ..,.. C8'lap \ıel"1Bl • 

ys? 
-~--- . 
- J,i ·-·, leJl Şerifin ıır • 

t111& ........... o oLlupmı siy . 
1 • • ., ......... 

- Ew:L. Beni 1nndi:rdikten 
........ JUacaimı IÖylecli. 

Muta imit-............... 
Muradın ııhhatinden çoktan -

dır kutkulanıyordiı. 
Acaba tehrıkeli miydi? 
Şerife, daha hızlanmaıı için i

pnt ~ şerif efeadiainin ve,. 
dili itareti akdh bir adam ıihi 
~ptinli 

Aslanlı hükümcfar, Herıtınün 
b\I saatinde enluı nehre .-.., 
bir balık ıibi lcolay Te ubıc2 
yüzmeyi elde etmeleri ~ pli . 
tırdı. JC-. bir .._11 toma, artık 

-ıara,.. aelmit huhuruyorlar -
aaıaınaar: m. 

. .Aılanb a~ bir cnanndier. 
tatbanalarak ricuchma 
pan deriaini llJll'IP •"'"'• .... 
ra JUUDdan hiç ebilr 
bMi• hançeriDi ıene belma 
lama11 unutmadı. 

,, ÇOcuJdarmı qya 1Hiw 
atar .an lülerek hrlaltL ıt.adt. 
ıi da arbmadan atıldı. 

Nehrin terin 8UJ1I lıanratten 
~ bnlarmı J&bfbı&iij . 
tı. -
· 1SGjük aiaçlarm ıenit yaprak· 
luile 16l1elendirdili -. .,._. 
~ kadar siizeldi. 

Belki on dakikadan fazla 
madan dinlenmeden kulaç attılar. 
E&;JiJder y&f)armclaA belden • 
mİyen bir çalıımaya ralmen, u • 
Nak bir yorpnlak eaeri bi 
ıa.lılnnecliler. 

Nelürin en derin yerlerine .. 
alt ft rahat bir hareketle dalan 
YaTma ba iki yavru adeta koft. 
h,w, o nereye aidene sibiB pe. 
tiid lmalmu,.ordu. 

!..,. ıireJi OD bq claJrib p 
çell çok olnnqbL Aılanh aclem 
Seyhula, JCarıayı marlarma 
ralmen artık yüzmekten nqe · 
çirdi. 

Sahile çılctdclan zaman ş..;fi 
hlll kendilerini bekliyor w.m. 
lar. 

Şerif, zaten onlar nehirde Jii· 
zerken daİIDa yanlannda. 1-laı -
nurdU. Günlerin ftrdiii ba alq. 
kanhktan ancak bh defa o da 
çok hasta olduğu bir zamanda 
ayrılmak zanıretinae kalmqtı. 

Aele-'• adam, Şerifin mtm . 
dan ,ıısaı, çocuklamıı indirdi 
Te dojra majaraya p.di. 

llarat, balrilmten yatıyordu. 
-Neoldmı?. 

-- . . . . . . . 
- Murat.. Ajabey ... Ne oldun? 

Neam? 
J)gd.alrlaruıdan ince bir f11ılt1 

t..&nde pnlar döküldü: 
- Hutaymı ... Bilmiyorum ne 

oWanL... Binlenhire fena)afhm. 
- .. f81 iDİ ~din? 
-Hap-... 
Amanlı adam, alnmı tuttu, sı-

caktı. 

- Fakat ne oldun? Sen baa • 
tum Apbey? .. 

- Ne olcfuPınu bilmiyorum. 
56yledijün sibi birdenbire fem
Jattnn. 

O, TUiyeti ulamqtı. Artık 

clünpıa sözlerini yumacak bir 
pfta hahmuyordu. Ostelik kal . 
ldde~ 
Şa 1rir sene içinde ayaklannda 

ela iç defa kriz ıeçirmİf ve at -
J.tm9. Sem ıüalerde ayakların. 
da da Ye aöz altlarmda titkin -
liiler de bqlamqtı. Hayatı c:lai-
- mtuapla ıeçen Muraclm ha 
yqma plehilmui bile cidden 
U'&fbnlmaya delerdi • 

çak mütelia""Dil ricudü ar • 
hk tahammül edemiyecek bir h'l
le ıelmitti. Zayıflamqtı. Sık ıık 
öbürü7ordu. 

(Devamı var) 

--·-

Herkesin kendi qemeğini 
kendi pişirmesi şarttır! 

§elırimize 
• 

Dün taksime giden yol üzerin· 
de Çocuk Eairgeme Cemiyetiue 
ait buküllerdeıı birinin batında 
ID'Uım bekliyen uzun boylu, Iİ· 

yah sakallı ve ıarıklı bir adam 
gördüm. Elinde bizim paralardan 
bi'l" yığın tutuyor ve hangisini bas
lülün deliğine abnak li.zmı geldi ·! 
ğini ötekinden berikinden soru 
yerdu. 

Biri, parmağını uzatarak ıant 
lı adamın a.vucundaki paralardan 
bir beya:a k11n19a ip.ret etti: 

- iki! dedi. 
Ve sarıklı ad~ kendi.inden 

önce tartılan bir çocujun imnes. 
üzerine kendisi bindi, kuruşu s., 
düğmeye hastı. Ve tartının yüzü·· 
deki akrep dönüp 50 nin üzerintlt 
durunca; İngilizce olarak: 

- E,;vah, dedi, Kudüıten bura· 
ya gelinciye kadar tam üç kHo 
kaybetmifim. 

• • • 
Adamla konuımağa batladlm. 

Hindistanın ıimalinden geliyor
Jmlf .. Türlriyenin pe1c beğenilen 
ıiingerlerinden ahp Hindiıtancı 
götürerek hamamla için satacak
•!f..· Fakat bizim bu muum ka
INfm&ma, cadde ü.Hrinde o k,a. 

dar &(iz al.ıı ki yolculardan bir 
k11mmın aeçerkesı hafif bil ma. 
ne'ft'IL yapıp yanDDına thlraldiıdı

ğı, etrafımızda intizamsız bir hal
ka çevirdiklerini seziliyordu. · Ko
nuttuium adamn tamamen ingİ· 
liz biçimi üzere kesilmit A vnıpai 
elbisesinin üıtünde bir sank giyif l 
merak uyandırıyordu sanınm ... 

- Hangi otelde oturuyorsunuz? 
dedim. ben ıazeteeiyim.. Okuyu· 
culanmız isin enteree.an olabile
cek bazı teyler söyliyebilirsini:ı. 
Mümküna~ bubqalım.. .. . . 

Kartını azalarak, üzerinde ya

zılan iami bir de kendiai tekrarla
dı.: "Damodaı Sinıh,, 

Kimyagerıait ... Fakat tacir b<r 
kimyager .•. Hindiatanın Abbottıı
bad isimli tehrinde büyük bir ec

zanesi var.. Toptan ticaret de ya
pıyor .. Süngerleri de gene toptan 
ıatmak üzere buradan almağa gel
DÜf .... Londra oteliıMh 9l, randP.· 
vu teepit ederek huluttuk. Ve an
lattı ... 

• •• 
Hindistanm timalinden gele11 

tacir kimyager ve sarıklı Bay Da
modar' a önce kıyafeti hakkınd~ 

sordum ... Sivil ve ATrUpa biçinıi 
elbise üzerinde birçok Hintlilerb 
bqlarında sarık olarak gezdik'~· 
rini söyledim ... 

Dedi ki: 
- Ben, Hindistanın üç mühim 

dininden Siyg dinine bağlıyım .. 
Bizim inanımıza göre batnnrzda 
bu biçim hir aargı ve çenemizde 
aakalUDJz olmahdD' .. Sakal ve sa; 
bizde hiç keıilmez .. 

Bu UZllD zamandanberi böyle
dir. Hindistan diyip de ıeçme

yin ... Orada•milyonlarca kiti, he"' 
adımda, demiyeyim. her kilomet
re batında değişir .. Hem inanışl~ 
riyle, adetleriyle, diUeriyle de~i-ı' 
tirler. Biribirlerini anlıyamazlar. 

gelen bir Hindli anlahyor 
Bazı yerler vardır ki adetler pe.!< 
gariptir. 

Bir aileye menaup oldukları 

halde herkes yemeğini bir mutfa · 
ğın aY,ı ayrı yerlerinde kendi p:. 

Avrupa görmüı Hintli kadınlarf11 
saçlarım kestikleri görülüyor. BtJ· 
nunla beraber, herkesin gözünde 
"kesik saç,, bir nevi " gayri tabii· 
lik,, dir. Bir §ey daha söyliyeyi:11 
mi? Hint kadınları pudra ve ruİ 
da kullanmazlar ... 

\' * .. 
Hintli kimyager konutmam12Jl1 

burasında gayet silik bir teY sö~· 
' ledi ... Dedi ki: 

"Hindistamn yerli kadınla"1 

pudrasız ve rujsuz o kadar güzıl 
lgörünr ki, ilk bakışta onları pu~ 
ı ra ve ruj kullanmış zannedersi· 
'niz.,, 

Kimyager Bay Damodar, ket" 

ldisi de pudra ıatıyormuş... f 21 • 

kat halkın çoğu ucuzluğu için a§IJ' 

1 ğ1 cins pudra aldıklarından, kittl· 
yager Damodar: "f~te bu ıebeP' 
ten pudra kullanmalarına ben de 

ı 'razı değilim,, diyor .. 

Hint Kimyageri 
Bay D""10dar Si.nglı 

~- Baba ayrı, oğul ay:rı, ka ay· 
rı, pitirip yemek mecburiyetinde· 

dir. Birinin pitirdiiini öteki ye· 
mez .• 

- Ya mitaf irleı: ıelirae.. . 
- Evet, misafirler de ıelirae, 

onlar iç.in. de ayrı yerler vardl1'. 
Onlar ela kendi yemekle:rini pİ§İ· 
rip yerler. ... 

- Si.zin iıaanımzm saç ve sakal 
dan batka diier hutuıiyetleri ne· 
di '? r. 

- Cigara içmeyiz. lçki de i~ 
memeliyiz. Fakat içki için büyük 

bir kayit olmadığı sörülüyor. c~. 

gara .zevkini herhangi tekilde al 
mak yasaktır. Tütün çiğneyeme
yiz. Enfiye de çekemeyiz •• 

- Epey zorlu bir hayat... Ki\· 
dınların vaziyeti na;ıldır? 

- Kadınlar 1-lindistanda m~ıh 
telif dinlere ıöre değiıir .. Bazıh· 
rı erkekten kaçmazlar. Böyler bır 

ıey yoktur. Bazıları ise, sürgü
ler albnda, tıpkı eskiden buralar· 

da oldujunu itittiiimiz gibi, ha· 
rem hayab Yatarlar. Bu ııkı altın
dan kurtulmalarını, sıhhate, gün~-
ıe bvutmalarını çok iatiyoru'Z. 
Burada kadmları çok aajlam, •~· 
vinçli verabat görüyorum... Hia· 

diatan aoayal hayatı, ıizi kecdilc· 
rine örnek edinmelidir ... 

- Kaclmlaruı ıiyiniı ve ıüıle
nitlerinde bir deiitiklik ıörüli!
yor mu? 

- Bizde lmdınların saçları çok 
mühimdir. Hindiıtan cevizi yağıy
la lmqunl ıiyah saçlar yağlan ar. 

Saçlann uzun olması lazımdır. T,,. 
puklara kadar değilse de, bir Hint 

Hint kadınlarının yüzlerin • 
'~e lekeler, benekler ve bozukluk 

! lar yapıyormıq ... 

"" "" ~ 
Hintli kimyagerle, bundan sot1" 

ra sözü be.tka yolara döktük. Hi•'' 
diatanm " beyaz çarıaflı erkeğ:,, 
Gandiden ba.haettik. Hintliler b11 

adamdan umudu kesmiı görünü ' 
yarlar. Çoğu, ne demek istediği· 
ne zaten inanmamıs. "Elle ör if.· 

• i 

müş Hindistan harmaniyesme b~' 
rünüp gezerek ayak diremekle ıt 
olur mu,, diyorlar... Gandi, he~· 
kesin böyle hareket etmesini jstı· 

yormuf .. İngiliz malları bu ıu ' 
retle Hindistanda sürümden diifiİ' 
rerek lngiliz\eri yola getirecelı 
miş ... Fakat piyasaya daha eh\l'etl 

Japon malı girmi-ı .• iş daha karıf 
mış ... Kimyager Damodar, birç.:>~ 
diller, dinlerle biribirine hiç uf 
nuyan Hint halkının kendi aralı· 
rmda denk olup kendi ba~ları11' 
bir idare kuramıyacaklarını söf 
ledi ... lngilizden ayrılsalar henıe~ 

·ıı· 
bir başkasının gelip onun ycrı• 

tutacağından emin görünüyor:" 
Hintli kimyageri memleketinin ıf 

b. . ·11'" leri hakkında meyus ır ıtmı 

içinde buldum.... I~ 
HIKMETM~ 

................................................. ~, 
BORJiYA 
romanımızı 

fol)iıianfu~: 
-- - ...... ::w:z - ..,,....._,. __ 

Formalar.ını ucuzca ciltle.tmek ir 
iıtiyenler bugünkü c.umartesind~ 
itibaren her: gün renkli kapaklar'" 
le beraber Ankara caddesinde 
(VAKiT) kitaphanesine bıraka· 
bilirler. 

Cilt parası olarak yalnız (10) 
kw-uı ödemded lizımdır. 
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li yerli Jiadm, saçlarını çözdüğü ....... -.-..... - .......... - .... ·~ 

zaman topuklarından bir karıt r.ı · _ 
karıya kadar bu saçlar uzanır. U. ,~ıııın1111ıtııtnıımıuı nıııuwuıım:ıııı•1mııınnııı1111111ııımmııUJlllll' 
zamıyan saçlara türlü il~lar sü- Şişli Etfal hastanesind• 
rülür .. Stlçr güdük olr-"lk adeta (;öz mütahasıusı doktor k 
bil' aytptl1'.. . I! Rıfat Ahmed Gö2b:; ti· 
- Şu halde avnıpanın kesik saç- C. Halk Fırkası sırasında 1'-fu8' 

lan Hindistanda pek rağbet g3r· ·esi karşısında ~2 nuırmrn<Ja. dtı'( 
.• ? c·cne ~:rntlcri .;;ant 1:; ten l~~e kıt muyor .. 
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Papa Eltim 
temin ediyor.: 

- Harp olamaz} 
Yasağa aldırmayJp 
beş çocuk yetiştiren 
Papa Ettim vaktile 

tüccarmış! 

kilisede 
maıakat 

Papa Eftim aki ahbabmndır . 
Kendisini milli mücadele günlerin
de Ankarada tanımıttmı. O za· 
inan orada mezahip ve fel"iye "Te· 
ki.Jeti ile teıkiline çalııtıit müata· 
kil Türk ortodokaları kiliteai iti 
Üzerinde, temaslarda bulvımyor -

du. Sonra bütün ortocloka. kiliM · 
ler.in ve patrikhane Seaı ainodumm 
llllıumi vekili afatiy:le patrikbaneı. 
Yi inal ettiii tarihte d~bir iki k~ 
J'e ıöriitmüttük .. 

Geçen gün yolum düıtü .. Gala · 
tada Banaiya kilisesinin önünden 
geçiyordum .. Bu eski ahpabı çiğ · 
J)eyip ıeçmeie ıönlünı razı olma
dı. Kilisenin avlusuna daldım . 

Vakit öğle saati •..• 
Avluda birkaç çocuk omu:ror· 

Benıbaıaz, aaçr sakalı biribirine 
karrımıı, pejmürde kıyafetli yata, 

1-ıc bi~ ihtiyar, elinde kOCUBan bir 
~~ aiipilqeai, ötenin. berini&> 
toZUrıu alıyor. 

Kilise, bu l'ÜDOflİ öğle saatinde 
d~rin bir loıluJE 'M .,..:; Mılı • • 
de... z..,,.m. ~pıM;am~ .... 
taınt,rından ı§llc alamıyan PDİJ 
salon, ıafak aökmeılta •• • ı•i il&• 
ca. karanlıta benaQ.ıp bir. .. __. 
lığa gömülü ... 

Yalnız bir iki ihtiyw ~-"" 
Yaktıkları ve iri, kültü~ 
görndükleri mumlar, ıs..ı.nbk ~ -
çitlerde ıörülen atot llıiicekleriM 
benziyor.. Kilisenin aağ tarafın-
cl.ki papaslara mahsus dairelere 
d.oğru yürüdüm .. Bu sırada zemin 
katındaki bir Qdanın camı vUNI • 
du. Baktım-: Papa Eftü. uzun 

aakaHı, k~ük burunl-. eamer La • 
tını uzatıuıt bua baJlıyor .. ıv • 
\reli tanıyamadı .. Sonra zeki göz -
lerinde bir gülümseme belirdi: 

B - Yahu sen misin? Hot ,eldin. 
UJ'Ur bakalım ! .. 
l~ye ıirdim .. Bana ki>§ede bir 

)'er gösterdi .. Kendisi gene pence -
re kenanndaki iskemle~ Jnırql • 
:~· Bir taraa.n kijçük, siyu ~ 
ıh tanelerini elindeki ince bir aİ· 
cinıe geçiriyor, bir taraftan da be
n' llnle konuıu:Y.Qrdu: 

- Ne var, ne yok? Gazetele: 
ne Yazıyor?. 

- Havadiıl~ iyi değil .. Amı • 
~a düzeni bo.Wu,or. Silah yarqı 
d~ladı .. Bu yarııın aonu harptir, 

1l'orlar~ ... 

t" - Aldırma aen l>u liuru güri,il -
U)'e •• Harb olıı>,Q.. 

- Nereden biliyorsun?. 
h' - Orasını sorma! Helbet biz de 
ır fey biliyoruz ki söylüyoruz .. 
- Pe'-!!' .. IUlJ& ••• 

'b. 'Pa.!a EFtimin bu sözleri üzerine 
led~gı rahat ettim... içim genit • 

1 'Y • 
tt · erınıe rahatça kunıldum .. 

ra.r 
' ona 111.emnunane bakıyor· 
' 4., Sa1onun tam orta duvann -
'-rl batürkün lriiffls bir tablosu 
ı,_.~ Bunun iki tarafmda da iki 
h tra.._~·· Bımlaruı ~e yald~ 
~Juılm11,m..ı.-... 

Papa Eltimin ıon bir resmi .. 

Papa Eltimin Panaiya kiliıesinin 
kapııı •• 

nu)1'0r •. "Türküm ne mutlu bana ... 
Gazi bizden biridir, bizim en bü-

yüğümüzdür .. Bizim bütünümüz -
dür.,, Bu levhaların altında kC>§eye 

~JP'ad_aqıa a11lmıt lsanın bir res -
mi. Diğer duvarlarda kü_çük cam 
çerçeveler içinde imz~lı, mühürlü, 
rumca bir takım yazılar görülü -
yor: 

- Bunlar ne? 

- Şu birincisi benim patrikha-
nece Pi•kopos1uğumun takdis e-

dildi~ni teabit eden ıahadelM.· 
me •• .lkinciıi de patrikhanenin u-

IP\Di müme1tili ve vekili olduğu • 
ı.ga dair olaıa vekaletname ve sala-
hiyetnamo.. ikisi de tarihi vesika
lardll'. Memlekette iki ortodoks 

kilia.i ohna.aın dedik .. Müzakere -
ler• girittik.. O zaman bana umu -
mi vekiletnanae verdiler.. Sonra 
iıı..tmmdan emrivaki yaptılar. Bu • 

nun üzerine biz de 'fürk ortodob 
kiliae1~ri merkezini Galataya bu 
kiliseye naklederek ayrı çalı§ma -
ia batladrk ... 

- Dualarınızı naşıl yapıyoraur 

nuz?. 

- Tamamen öz Türkçe .. Yalnız 
eıki Yunanca baıı b.dim. dini §İ· 
irler var.. Onları olduğu gibi o· 
kuyoruz. Geri kalan iyini milli 
cliliuıi~e. y.apılıyor. Rumca yap • 
~ kimte bir ıey anlanw: .. Çiinkii 
ı..laı A.ı.1111• ail»i berk.in ~ 

HABER - )Jipm Pos!ast 

Papa Eltim ailesiyle bir arada .• 

y~acaiı eski lisandır .. Halbu • 
ki bundan çok evvel Anadoludan 
Jstanbula gelip yerletmit otuz bi -
ne yakın Rum vardır ki bir tek ke
lime nmıca bilmezler. 

- K-ıyafet meselesini ne yap • 
tın?. 

- Bizce ö~e bir ıey yoktur .. 
Ben de, papas]arım da çok zaman
danberidir, sokakta kostüın, fötr 
fapka giyiyoruz .. 

Bu sırada odaya bir küçük ço • 
cuk girdi.. Türk ortodokılMının 
reisine seslendi: 

- Baba, saat bir! Yemeğe bek· 
liyorlar .. 

Papa Eftim bana ~ğu, tanıt • 
tı: 

' - Oğlum Selçuk .. Bu se,:ıe ilk 
mektebi bitirdi ... 

Bir dakika g~meden 11 ~t1a • 
rında güzel yüzlü bir kızçağız gel· 
di: 

- Baba yemeğe buyurun! 
Papa Eftim onu da takdim etti: 

- Kızım Günaydın! .. 
Biz..&~ konuıuyorpz .. Be, da • 

kika aonra kapı ~ıldı. içeriye 16 
yatında bir delikanlı girdi.. Bu 
g~ çocuğu da tanıdık: Papa Ef. 
timi-.ı oi ıı Turıuc\.. Hepsi baha
)~ etrafına sıralandılar .. Çok 
g~meden, kapı gene açıldı .. içe • 
riye temiz giyinmit iki genç mat " 
mazel girdi.. l~isi de beni batla • 
rının hafif bir hareketiyle selam -
laddar. Sonra Papa Eftime döne . 
rek: 

- Günaydın baba, dediler.. O, 
bu gÇ!lÇ kızları müftehir.ne '8ilze • 
rek hapa döndü: 

- Kızlaİ'ım bayzw Yıldız ve 
bayan Bilae .. 

Ben, gözibn ~ıda, daha gele • 
cek var mı diye beldiyordum. Ge . 
len giden olmadı .. Bunu fırsat bil· 
dim ve ç.ocuklann anlamaması 
için kelimeleri mümkün mertebe 
seçe seçe sordum. 

- Siz de din adam1arınm izdi -
vacı memnu değil midir?. 

- Hayır! Ahkamı metrua var .. 
Ankara metrepolidi Y ervasiyos 

papasların evlenbilecekleritli,, hat
ti evlenmeleri metrut bulunduğu • 
nu isbat eden bir eser yazmıtbr. 
Meletyosun panortodokı kili~si 

de papasların evlenebileceklerine 
kat'i karar verdiği gibi kiıve me -
ıelesini de yeni takvimin kabulünü 
de karar altına almıttır. 

- Diğer papaslar neden evılen -
miyoralr?. 

- Her koyun kendi ha.çağın • 
c.lan asılır! .. 
-Naaıl papaa oldunuz?. 

- Bu tuhaf bir teNdüf eaeridjr. 
Akdağmadeni kazasında manifa -
tur1t tis;J.Teti yapıyordum.. Yirmi 
dört y.ıındaydnn. Gençliğime rağ
men kilisenin en sadık adamı 
idim. Papaaları, pagAl}ı.jı MYer· 

dim .. Ayinlerin usulünü, duaları 
öğrenmiıtim .. Ara ura yalnl% k:ı -
lmca papashğa mahsus usul1eri 
t.Alim ederdim. .Herkes de benim 
bu~ .... W"1 1 ltil.i.li •• 

Korkunç 
Bir hastahk yüzünden 
dünyaAın en güzel adasfi 

Talisizler ve bed
bahtlar yurd:u 

halinde bulunuyor 
Dünyanın en güzel yerleri Ha • 

vaen, ve Tahiti Adalarıdır. Bura.da 
ılık bir denizin üzerine elmaa par
çnl•n gibi serpilmit küçü)cJ fevka
lade güzel manzaralı adalar var -
dır. Uzun gövdeli, geni§ yapraklı, 
mis kokulu sıcak iklim ağa~ları 

bu adalara doyulmaz bir zevk ve 
güzellik verir. 

Bu adalara seyahat eden sey -
yahlar gördükleri güzellikleri an
lata anlata bitiremezler. Bunu 
göz önüne alf,n bir ~ok reasamlar 
buralarda tablolar yapmıtlar, ve 
bir çok sinema kumpanyaları da 
filmler çevirmiılerdir. 

Yaz kıt her zaman cenup de -
nizinin bol yağmurlu mavi gökle
ri albnda yıkanan bu adalarm a
rasında bilhassa bir tanesi en ha
rilaılide denecek derecede güzel· 
dir. 

Mahatea iıminde olan hu fevka
lade güzel adacık, ayni zamanda 
taliin ge.rip bir cilvesi neticesin -
de dünyar.ın en bedbaht imanla
rının toplandığı bir y~dir. 

En korkunç hapishanelerd,. ya
ııyan 101 seneye mahkUm en nılı 
katiller hHe bu adada yaııyanlar· 
dan ç.ok daha mes'ut ve ümitli sa
yılabilirle'!'. Bununla beraber bu 
aaada bjr and, ~öz' hiç,, \lir ş~f a. 
Jet ve bedbahtlık manzarası Çl\TJ>· 

maz. fevkalade muntazam asfalt 
yollar, gayet zarif köıkler, giizel 
plajlar •danın dört yanım ku!at
mı§tır. 

Adada gayet güzel gazinolar 
bulunmaktaJ zarif kötklerde o -
turan, çok iyi gıda alan, gay~t şık 
elbiseler giymif olan kadın ve er
kekler latif bir cazın ahenkleri a
rasında danaetmektedirler. 

Sık aık adaya uğrayan vapur -
lar, buradaki insıwlilrit. bol bol 
gazete, mektup, hediye ve diğer 
her türlü ihtiyaçlarım tatmin e • 
decek eıya getirmektedirler. A • 
dada güzel bir sinema, güzel bir 
klüp vardır .. Kıaacuı bu adada o
turanlar,ın her türlü il)tjyaçlıırı 
tatınin edilmiıtir. 

Bununla beraber bütün \hH • 
yaçları temin edilmiş olduğu hal· 
de de zevk, nete ve aık içinde ya 
tIY&n bu insanlar dünyanın eıı 

bedbaht inaanlar.dır. 

Çünkü bunlar cüzamhdırb:r. 
A vnıpada ve Amerikada bu 

hutalığa yakalanan bir çok ~n -
sanlar, hükumetleri tarafın:Ia~ bu 
adaya göndqilirler. Bir ~ok hU -

~~~-~~-============ 
Bjr gün köyümüzü11 papası öldü .. 
Kilisemiz papauız kaldı.. Ha1k 
düıünmÜ§, taıınmıı: "Eftimi pa • 

pas yapalnn.,, demitler.. Dükkana 
geldiler, beni alıp kiliseye götür • 
düler .. O günde,µ ıonra dükkanı 

kapadım ve Allahın evine yerleıe
rek papaslığa batladun .. ,, 

Bu sırada Panaiya kiJisesinin e
mektar bekGi~ Barba Yani geldi, 
kapının aralığından kaf aşını uza • 
!nrak ~~lendi: 

- Vakit geldi .. Çanı çalayım 

mı?. 
lhıan Aril GÔKPINAR 

kumetler ve hayır cemiyeteeri 
hunlara milyonlarca dolar yar . 
dnnda bulunur. Bunların h.er tdr
lu ihtiyaçları tatmin edilir. Ne is
terlerse verilir. Yalnız bunl:l.ra 
bir tek ıey memnudur: 
Adayı ter~ebnek.. 

Bu adadaki cüzamlılu 3 sene
den 10 seneye kadar yaşarh.r 

Hatta bazdan deıJıa da fazla .. 
Hastalıklarının ilk seneleri be -

lirsiz geçer. Yüzlerinde ve vjicut
lannda bu müthi! hastalığı belJi 
eden pek az iz bulunur. Fakat ö
lümlerine bir iki sene kalınca a -
raz birdenbire inkişaf eder. Vü .. 
cutlarda kocaman yaralar açıhr. 

ijer akıam gazinoda balo, si
nemada film, her gün de plaida 
eğlence vardır. Adaya bir defa 
gelenler bir daha geri dönmiyc • 
ceklerini ve akrabalarından hiç 
birini bir daha göremiyeceklerini 
bildiklerinden bu acılarım çok 
çabuk unutmakta, orada bulduk
ları aon hayat arkadaşlarile çok 
çabuk anlatmaktadırlar. 

Ekseriya bu cüzamlılar arasın· 
da büyük aık maceraları geçmek
tedir. Genç kadın ve erkek cü • 
zamlılar dünyanın hiç bir yerinde 
görülmiyen büyük bir hn:.s, ve bü
yük bir muh.bbet~ ·1*1rti~e 
bağlanmakta, senelerce birbirle • 
rinden ayrılmadan yaşamakta .. 
dırlar. 

Geçenlerde bu adada çok acıklı 
bir hidi•e g~ittir. 

F ransl\PID büyjik bir tüccarının 
kızı her nuılsa cüzama tutulmu§ 
ve bu adaya gönderilmiştir. He -
nüz yirmi ya~nda olan bu kız 
fevkalade güzel ve cazibeli idi. 
Genç kız, hastalığını ve akıbetini 
pek iyi bildiğinden vapurla Ma -
hetea adasına giderken bir kaç 
defA- kendifini denize atmağa tp · 
tebbüs etmi§, ve güçlükle kıırıe · 
rdmıttır. 

Nihay~t adaya varılmıf, sarı 

re~e bir motör genç kızı alarak 
adaya çıkarmı§tır. Diğer cüzam
lılar kendisini iskelede karşıla -
mıılar ve genç kıza fevkalade gü
zel çiçeklerden yapılmıt büyük 
bir buket hediye etmiıler,dir. 

FakH bu.Qlarıdan biç biri genç 
ve zavallı kızı teselli edememit -
tir. Çünkü genç kız evvelF,e gene 
genç bir doktorla niıanlanmış, Ye 
evlenmek üzere bu)µppıuştur. A • 
dada hiç kimse ile konuımuyQr, 

yemek yemek istemjyor, dnima 
ağlıyordu. 

Aradan iki gün geçmedi ki 
Mahetea adasına bir tayyare gel
mi§, içerisinden genç ve çok g~i zel 

bir adam inerek genç kızı sormu~
tur. Bu adam kızın nişanlısı idi . 
Genç kız kendiaini görünce evve
li çekinmek, ve kaçınmak iste -
mittir. Faka.t genç doktor kendi
sini .zorla kuc~ıY,arak dudp.k}a -
rmdan öpmüı, ve.kendiler.ine hay
ret ve teeaürle bakan diğer cü -
MimMiil'ii ~iiıüu~n ıivl.uijii k q.Ja&· 
nitanlısınm ve kendilerinin ara -
aında yqamağa karar verdiğini 

ıöylemiıtir. 
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Güzelliği ve yakmlıiı itibariyle ıehr~mi:rin yeıine bahç•i 

P ANQRAMA (Y~ni-Bahçe) 
28 Mayıs Perşembe gflnfl açılıyor. 
Kıymetli H A M İ y E T'le diier -~ ~· 
Bayan HYİmll aıtilt 

ve aan'atkirlan dinliyecekainiz Telefon: 41088 

Şi·RKETi HA YRiYE 
1 Ha~ıran 19.35 tarihinden muteber oaourların naklige ücretin~ 

malıaıu tarifedir 
Köprü ve iskeleler arasında 

Klprld• iakelelere Klprlldea iakelelere lakelelerclea Klp~ye 
•e iıkele!erden Kip· Azimet •• avdetti Alimet •e •detli 

riiJ• tek bilet bilet bilet ............................... , 
J--18-lll-Dll-irJl-ll-11-111-.~111-· .-111-ıı-iR-i il-1111--n l 1 

Mlt.T AkAlAR 2 inci mevki 1 lncı mrvti 2 lnc:I me'fti t inci mevki 2 inci mnki 1 inci mevki 

Haydarpqa - Pendik banllyi!'aü Gebze'ye kadar matılnuttır. \' ~ 
ni kııımla münasebeti olan yolculuklardan 25 Mayu 1935 tarihinden 
itibaren ıu ücretler almec•kbr. "K11111fn : 

Ha1darpqa - Penclik 
"Pendik hariç,, lmmile 
Pendik - Tul& lmmı 

1 Mevki il Memki 
Gidit Gidit 

Dönüt 
: Ocret 28 47 
: N. V. 2 3 

Gidit Gidit 
Dönüt 

19 34 
1 1 

111 Mevki 
Gid;ı Gidi, 

Dönü~ 
14 24 
1 ı 

Maa rusum 
bi!et bedeli 

kurut 

Birinci mınt•lca: l inci kııım 11 

" " 
2 İDCİ " 

13 

" " 
3 Bncil " 

13 
ikind .. 1 inci " 

15 

" " 
2 inci ,. 17 

" " 
3 llnctl • 17 

• • 4 inci 
" 

20 
• 

Maa rusam Mu ıusum Mu ımam Maa rusum Mu rusum 
btlt"t bedeli bilrt bedeli bilet bedelı bilrt bedelt bilet bede 1i 

kurut kuruş ı.aauf kurut .lroruş 

14 17so 22 1750 22 
16 17so 22 1750 22 
16 20 25 18so 23 
18 27~ 32so 25 30 
~o 30 35 27so 32so 
• 

20 32so 37so 30 35 . 
23 32so 3750 30 35 

arumd• : Yekan 30 50 20 

ı 

Haydarpqa • Pendik : Ocret 47 71 34 

35 15 25 

48 24 34 

iskeleler ar asında 
Tek bilet Azimet Ye a•cletli bilet 

! inci mevki 1 inei mevki ! inci me•tl 1 inci mnki 
MINTAKALKR Maa ıusum Maa rusum Mu ıusam Mu rusnm 

bilrt bedeli bilet bedeli bilet bedtti bilet btdell 

Kabat8f, ... lkta" OrtaklSf, Kuru· 
~ .. me, ltmawutl&G,U ve Bebek la· 
keleferl ile K&prU •r•ında mute· 

"Pendik hariç,, lmmile : N. V. 3 4 1 2 ı ı kabllen cari t•lf• 
Tuzla "1 uzla hariç,, Tek bilet Aıimet •• aYdetli bilet 
Gene kıanu aramda : Yekh 50 75 35 50 

' 
25 31 kuruf kuruı kurut lmruş 

Sara iki iıkele 1 O 13 15 20 
22 
22 
32so 

2 lnd mevti l locf mevki 2 loef me•ti 1 inci mevki 
Mu rasum Mu rasum Mu rasuın Mu nımm 

Gebze - Pendik : Ocret 19 28 14 24 9 14 Befiktaı·Uaklclar 11 14 17so 
brut kurut kurut kunlf 

arumda : N. V. 1 2 1 1 1 1 
13 16 17so Y ecli iakele s 7so 10 15 

ı YekGn 20 30 ıs 25 10 16 Her ilkele 17 20 27 50 
Çocuklardan bu ücretlerin yanaı alınır. Tatbik f&J'l)an D. D./ 48 

No. b banliyö tarifeaindedir. Ba:1liyö trenlerinde biletaia olmak ve
ya mevki deiiftirmek dolayuiyle katarlarda alınan biletlerin banliy<" 
tarifaindeki ücretleri Hayclarpap • Pendik ve Pendik • Gebae lmmı
lan için ayn ayn alınır. (2778) 

Birinci mıntakaıı tefkll eden lekel•I• 
Birincı lu11m : Sirkeci, K•b•tq, Betiktq, Ha• 

ikinci •ıntak•J• t .. kll eden lakel•l•ı 
Birinci km•: Emirgla, Kaadilli. A. Hiarı 

rem, Salacak, Oakadar. · ikinci inam: J.tia1e. K•abca, Çabuklu. 
ikiaci kı•ım : Ort•k6y, Karaçeıme, Araawtkly, 

Bebek, R. Hi•ra, Kuııuncak. 
DçllDcll laaam: YeniklJ, Papbahçeai, Beykoz. 
Dlrdlacl imam: Tarab1a,. Klreçbaraa, 81,ekdere, 

UçO•cii kı81m: BeylerbeJİ, Çeaplkl18, Vaalkl,e. 

Kuşantı Bilmecesi 
Sarıyer, Yenimahalle, Ram.Uka· 
•it. Alhakam, A.Kavağl, SIUOce. 

Beyojlu'ncla tık ve ucuz ipekli, yünlü, pamuklu 
satan kimdir ? 
(A • S • B • K) kimdir ? 
Bilmec:e7i bulan» ilk cenp v-.n bet Bapna 

İB .... t r e r E ı b i s e 1 i k 
İstanbul Dördüncü lcra Memur

luğundan: 

Yeminli ehli wlmf tarafından 
tMDNDma (8875) lira (al aekia 
yüz yetmİf bet) lu,met keailen, 
Betiktatta Tepildye m•halleainin 
eaki bayır ve karakol, yeni birinci 
karakol 90lraimcl• etki 75,88, y. 
112 •mralı, içinde terkoa, elek· 

trik, ....... teaitabm havi, Jm. 
men lalwir, lmmen ahpp, bahçeli 
w, dairemizde açık &atamaya çı

ıc.ıımq ob• tutmmeai 12/ 8/ 
935 tlnlemecinden ib1-ren di
-ftnh.ne,e udarak 24 / 8 / 935 
ıGnlemecine rutlı,.. puartesi 

CÜDÜ aut OD dörtten oD albJa D• 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayımz ... 

SEKSULIN 
q:ıyp ettiğıniz gençliği 

sıze iade edecektir. 

SEKSULIN 
Bozulan alnlrleri kuvetlen 
dlrlr. yorgun beyinlere 
ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR 

S~FALt; 
·~~M~ ,. i~ 

Bi~ 

fc(LJMBARA 
AL 

•ADAPAZAl21·Ttl2K T(CARET.:.DANk.6!>1 • 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

16161 193l; vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Ka•ı Lire 

31.993 097 4S 

·--·~· ···-······-·--·····-······--·- -··· lhd•at aı.çesf ......................... - ............. ·-·-............ . 
1 

1 •••vlattiekl Be11k•otlars 

.\lun: Nfl kilogram 15.941 373 1 L 22.422.864 27 
8antnot....................................... .. 8 894.48 ı -
l.Jfakbk -···································· " 675.732. ı 8 

Dalllltleld M eblrler , Deruhte edilen cvnkı nakdye 158 748.56.1 -dar dairemiacle aatıı.caktır. Ar- Kurusu 200 I(" . 
brmaya ıirmek için yüzde 7,5 te- BEŞiR KEMAL • llAHIUT CEVAT Tar. thu ___ ....................... 0 L J.573.479•12 . 1.573 479 li 

ECZANESi SiRKECi ~ 

Kanonun 6 ve 8 lnd madde-
1 erine ıevft '< an hazine tara· 
fmdan vaıct tedluı 10479480 -minat allDB'. Birikmit ftl'Si, bele- Hariçteki llu'-blrler : 

diye remaimleri ft valaf icareai ı'------Y------ Alnn: Safi kilogram 3.801· 030 ~~ 5.3S4.902 ~6 Deruhte edtlen enatcıhlktiJ• 
----• enı ----~ miifteriye aittir. Arbnnada pyri \lana tahvili kabil Seıbeııı dövi7.lr 13381459. 46 1878686182 ba~ıyat ··············-··················· 148.269083 -

Lire 

1 S.000.000. -
ı 026. 7 56,61 

menkul takd" -·m- la f E l S E F E Hazine T•hwlllerl : ICarflhlı tamamen alan nlaralr 
e IJ' GUDcnjiiietİn 1 1

1 >eruhtr edfltn evnln nakrlye 1 tedavfi1t fllveten vu:eJilrn iL T0.000.000. ı ~8 269 o8' -' 
balunmaaı f&l'l olup alui halde i· '• a11ılıtı ı. ı 58.748.~63 -
hale ikinci artırmaya kalacaktır. Methur Dldero'nun Kanunun o ve 8 ıncı mad· · Urk u..... Mevduatı ~ 

Çe•iren HAYDAR RIFAT delerinr revflkan. Hazfnr rara· ıı 10479 480 - 1482fi9083 - Vadesiz -···•··················-·- 18 638396 Ot 929 tarihil icra -e !ft~ - kanunu- tından vaki tedivaı ~ . . nNra o• 
... ..... .Vadelı -··········- 18 b38 .,,.,-

nun t 19 uncu maddeai mucibince, ~• Kurut 1 Sen edat CUzdanı . 
1 lazine bonolan ........................ , L ~.ooo.c,oo OBvlz Mevduall : 

ipotek aahibi alac•khlarla diler flcarf senetler _...................... •. ~.61'7. 947 _2~ 6 657
_
947 

_
2
s V ıdesi7 .............. - ..... ··-· D il S83 061.16 il 

aWradarlann ve irtifak hakkı aa· ------------ faham ve Tahvlllt CUzdanı. Vadeli - ·······--·············· R 801.19~.~? ı2mt58 
hiplerinin ıayri menkul üzerinde- Doktor ( llerohtr rc:Ultn eovrakı nat- \lluhtelff ·················································---··· 52.56709i9' 
ki haklarını, buauaile, faia ve mu- A tiye nin karph_, eıham ~ _ 30 440 282 so 
rafa dair olan icldialannı ••bit Ali ismail tahvilat l itibtırf tıymedeı 
nraldarile birlikte Ye yirmi sün- B ) ~ıbest Eaham .. Tahvfltt - 4.tı90.76960 15.131.0ftlO 

de danmize bildirmeleri lizmı· Haydarptlfa lwuıanai beoli,e Altan te do.iz tlzerine n•ns 16.52.l.iS 

dır. Akai ~ide baklan tapu aicili miite,.,,__ T ahvilAt üzerine avans • !.O 12.214 g;- 2 C.28 :'38 72 

ile aabit olmadıkça A1ıf beclelt. Urolope - Operatear H ... eclarl•······----································ -4500000-
• 1 -~ L • ..!.- kal muhtellf QOOI 8!fi 97 mn pay apm11mıan ·~ ~ ır- Babıili caddesi Meaerret ote· 

1 

1 
Yeıdan ~M.891.~a 

Jar. Genit bi ıi edinmek iatiyenle- 1i 88 numarada her sün atleden. 
"-114148! ·ı d · · t 'kid aeki kad İ 2 Mart 1888 tarihinden itibaren. 

namara 1 e aıremı· ı aonra aaa 1 en 7.e ar. lakonto haddt »U•d• 9 1•2 - Anın Uzerlne avana ,yllzcl• 4 14 
- ..... ı1an ilin olunur. 

... 

Yellen 
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Herkesin evinde her M.AZON 
bulı.mmalıdır. İçilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müley • 
yindir. MiDE ve BARSAKLARA zarar vermez ve alıştırmaz. 
Güç hazimleri kolaylaştırır. KABIZLI~I defeder. MiDE YAN· 
MALARINI giderir. Fazla bir yemek ve içmeden sonra hiue
dil"'n YORGUNLUK ve Ş1ŞKINL1GI hafifletir. Ağızdaki tat • 
ıızbk ve kokuyu izale eden MAZON iıim ve markasına dikkat. 
De~oıu Mazon ve Botton ecza deposu, Bahçekapı iş Bankası 
arkasında No. 12. 

şeyden evvel bir şişe MEYVE TUZU 
-;:;.=:;====;;;;:=:===========:;=====::;~~~~~~~_,-~~=-==-==---=-==---=-~ 

( lstanbul Beledlyesı ll&nıarı 1 I! 11! il AN YAN K O it. 
Büyük Ada Yürük Ali Pl8jı 9' -, MA~ASI: lıtanbul, Y enipoatahane caddesi No. 39 

projesi müsabakası 
latanbulda Büyükadada Yürük Alide yapılacak pilaj ve gazino 

Projeleri için bir müsabaka açtl mııtır. Müsabaka müddeti Hazi
ranın birinci cumartesi günüıı.e kadardır. Müsabakaya her mimar 
Ve mühendis girebilir. lstanbulda. bulunan müsabıklar bu tarihe ka 
dar eserlerini postaya vermit buhı omalıdır. Müsabaka için iki de 
rece tayin edilmiı olup birinciye 350, ikinciye 100 lira verilecektir. 
P.liiaabakaya ıimıek istiyenler müsabaka programile harita almak i 
çill levazım müdürlüiüne müracaat etmelidir. (B) (2337) 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

BaWli, Ankara caddesi No. 80 
Talefoaı 22566 

Sah sGnleri meccaaendir .. 

Doktor 

Horhoroni 
Eminönü Valide kırathanesi y~nında 

Telefon: 24131 

Elektrik 
Sayesinde 

Mevıim lik ıon moda 

Mantoluk ve Robluk Ytlnlülerlmiz ve 
ipekli Parls Emprinıelerlmiz 

GELMiŞTiR 
Her nevi ıon moda 

ipekli Pamuklu Keten 
Beyaz ve renkli kuma§lar 

Tuhafiye dairemizde en zengin çeıit, hazır ve öl~ü üzerine 

Gömlek, Pijama, RobdUşambr 
Yazlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müıterilerimizin 

teıriflerini has saten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
~ NEFASET- METANET- UCUZLUK 

vantilitörü 
istedıaınız kadar 

Satış yerleri: 
Sahpaza.r mağazası 
Sahpazar rtecati Bey caddesi 

tlo. 428·436, Tel. 44983 
Metro Han: 

TUnel meydanı, Beyoğlu, Tel.44800 
Elektrik Evi: 

Beyazıd MUrekkebciler Caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi, Tel.: 8079'.) 
Büyükada: 

23 tli••n caddesi Tel. 56-128 
Serinlik temin edebilirsiniz 

S T • E' d Üsküdar: A 1 e Şirketi Hayriye :•kelesi - Tel. 60~12 

Taksımdekı 
2 A 1 VADE iLE SATILIR Sergiyi ziyaret dd 
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L:ıntene Aveti kolJarının arasında 
sıktı. 

Saf n temiz aşkları, yaşı az oldu
ğu halde hepsinin ''baba,, dediği Do
lenin yanmda, böyle kucaldatmaları· 
na mani deftldJ. 

Lantene oturdu. 
Do le kızına: 

- Yavrum, haydi mutfakta annene 
Jardım et! Çtlnkti bu akşam iki kah
raman misafirimiz var .. dedi. 

A vet çıkarken parmaklarının ucu 
ile Lanteneye gizli bir öpücük gön
derdiyse de delikanlı dalgın olduğu 

fçin buna görüp mukabele edemedi. 
·:aınız kaJdıklan zaman Dole Lan

teneye: 

- Galiba bana söyJiyecek gizil söz
lerin '"ar? dedi. 

- Evet baba! Manfred benim tara-
fımdan size 1!18yliyecek •• 

Dole, Manfrecle baktı. 
Manfred: 

Ben Mödon'dan gelyorum. 
- Metr Raböle on beş günden beri 

lıuraya gelmedi. Bu pek fena .. Acaba 
mhhatl naml? 

Manfred bu suale cevap vermeden 
devam etti: • 

- Üstad, orada iki müthiş adamla 
beraber yemek yedim. 

- Galiba mühim bir şey ki sizi bu 
k~H;n; heyecanlandırıyor. 

-Evet, bunların biri Kalven öbü
rü lğnas dö Loyola'dır. 

Do le titredi. 
- lğnas dö Loyala mı? .. 
- Evet! Nazan dikkatinizi bu a-

dam çekti .. Hakikaten de korkulacak ...... 
Manfred Dolenfn yanına yaklaştı, 

Java~ sesle: 
- 'Ostad, kaçmanız JAmn ! dedi. 

-Kaçmak mı? •• Ben ha! 
- Evet söylemek istediğiniz şeyle 

rin hepsini biliyorum. Fakat bu Lo
yola denilen herifin ne müthiş ve ne 
karanlık işlerle uğraştığını biliyor 
musunuz'! Karşımızdaki pek azılı bir 
düşmandır. Sizin için korkuyorum; 

Bu adamın sözlerini duydum, kendi
sini gördüm. Siyah gözlerindeı. • kafa. 
lan uçuran baltalann panltısı masum 
insanlan yaktıkları odun yıfınlarmm 
alevi vardı. işte gene söylüyorum. Us
tad bu adam beni korkutuyor .. Ah ya

nımda bulunduğu sırada kendisini 
düelloya davet edip niçin iru;anhğı 

böyle bir beladan kurtarmadım. Ra
böle için de korkuyorum. Dinleyiniz 
fuıtad bu adam Krala güvenerek her 
şeyi ya;>mak kudretini haizdir. Buna 
inanırım. Çünkü Kral hilekar ve kan
dmcılann söziinil dinler. Loyola sizin 
ölümünUzü istiyor ı 

Dole ayafa kalktı: 
- Ben bunu biliyorum. Loyola f de

allst bir adamdır. Kendisini adım a· 
dım takip ettim. Yaptıklarını hep bi-

liyorum. Böyle bir kimseyi endişeye 

düşürdüğüm için, kendimi bahtiyar 
sayanm. O benim ölümümü istiyor •• 
Daha doğrusu benim yaymak için uğ
raştığım matbaacılık sanatinin mahl'l 
için çalışıyor •• Onua beni öldürmel<le 
istediği şey ilim w fenne, kitapcılığa 
bir darbe indirmektir .. 

- Kaçmanız lbımdır baba! 
-Asla! Müstebtilerin neşretmek Is· 

tedikleri keyfi din fçin çok kim!!e şe
hit oldu. lnsanlan esaretten kurtara
cak ilim ve fennin de şehitleri olacak· 
tır . 

Lantene de ayağa kalkarak Dole
nin elini tuttu. Ve Avetfn çıktığı ka· 
pıyı gösterdi. 

Etyen Do le sarardı: 

- RAGASTANIN OGLU - 149 ---------------------------
- Bunu sizden öğrenmek isti} o

runı-

Monklar hafifçe gülümsedi: 
- Bana sormadan bir ~y yapmağa 

cesaret edemiyor musun? 

- Kendimi sizin hizmetinize vak· 
f ettiğim günden beri size sormadan ı 
hiç bir şey yapmağa cesaret edemiyo· 
rum. 

Pofüı müdürü düşündü. 
Eğer bu meyvelerin gönderilmesine 

mani olursa kendisince hiçbir ehemmi- · 
yeti bulunmıyan Madam Sen Aalbani 
kurtarmış olacaktı. 

Eğer buna müsaade ederse eline Dü
şes Detamp aleyhine gayet kuvvetli 
bir silah geçecekti. 

Ciddi bir sesle: 
- Tit ben de Düşes Detampın emir

lerine karşı gelmek istemem. Me)'\'e· 
leri gönder 1 dedi .. 

Italyau: 

- Ya bu zavallı Madam Sen Alban 
ne olacak! Sözlerini nunldandı .. 

Bu da ihtiyar kadının cenaze dua
sı yerine geçti. 

- Şimdi öbür havadisi söyle baka
lım! 

- Bunu da keşfettiniz .. Fakat öbü
rü kadar mühim değildir: Mösyö dö 
Sansak'ı buldum. 

-Ya! .. 
- Yaralanmış.. Yüzü değ~şmiş 

Yensan'da küçük bir e\'de saklanıyor. 
- Saklanıyor haf •. 

- Mösyö dö Sansak mağrur \ 'C ki-
birli bir adam .. Bir kılıç darbesiyJe 
suratı alnından çenesine kadar yarıl· 
mış ! Korkunç bir hal almış! 

- Kral buna pek acıyacak! Acaba 
bir düelloda mı bulunmuş? 

- Bir kavga! .. Hatta bir tuzak di
yebilirim. 

- Mösyö Sansak bir tuzağa nu dü-
şürülmüş? 

- Evet ... 
- Nasıl, anlat? 
- Mösyö dö Sansak ile sekiz on ha-

şarı, Sansağm hoşuna gitmiyen bir 
delikanlıyı öldürmek istemişler.. De-

liknnlr da kendisini iyi müdafaa rt
miş •• 

- Du delikanlının ic:mini biliyor 
musun·: 

- Siz bunu pek ala bilirsiniz. Bu 
işten sağ ' 'e salim çıktığı için çok iizü
leccksiniz ... 

- Çabuk söyle! 
-- Manfred ! .. Yahut Lan tene! 
J\lonklar: 

- Lantene mi? .. diye bağırdı. 
f\nn beynine hücum @tmi~ti. 

- · Hu aciamı her zaman yolumun 
Ustilnde buluyorum. Hayır, onun sağ 
ve salim olarak kurtulmasına iizül-
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Polis hafiyesi < X: 
harikulade maceraJarı : 
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No. 30 

Türk matbuatında bir 
olarak aayılacak bu roman 
defa "HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

mam bir sinema seyreder gibi taki 

1 
edecek, heyecandan heyecana dü· 
şeceksiniz. 

1 
ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi ROMAN 1

------~--------------e--o_e __ ı~N~i~N~-Y-A __ R_ı_ş._ı.~:~4~4~~~~~~~~ 
ı ................................................. _.. ..... : 

HAEBR 1 
1 

latanbulun en çok satılan ha•J 
---..~-.-~~--,_;;;,.~~~~~~-;=;::=;...;;;:::::;~~~__,.;~~-::.::::;:;=:.:=;~;=...::;;..::.--~~--~~~-,..;;-:~~~T7.i:ii'Z~r""".~~~~:--ı 

kiki akıam gazetesidir. lli.nla ·ı 
rmı HABER'e verenler kare ·ı 
de~e~ • 

1:)0 - RAGA~TANTN OGT,U -

müyol'Um. Çünkü diri diri yalm1ı) a
rak işkence çarkına gerdireceğim. 

Tit gitmek için hazırlanarak: 

- Tehlikeli bir şey? dedi .. 
-Tehlikeli mi? .. Niçin?. 
- Serseriler bu iki delikanlıyı pek 

ıeverler-. Ve onlann bir ordusu da 
vardır-

1\lonklar, Tit'e gitmek için izin ,·e
rerek: 

- Şunu aklında iyi tut: Serseri or· 
dusuna karşı icap ederse bütün Fran-
1& ordusunu göndererek Haşarat Ya
tağını yerle bir edeceğim. Lantene ile 
ltlanfred: Grev meydanında i kence 
çarkına gerileceklerdir, dedi. 

Polis mUdürü bundan sonra kılıcı· 
nı kuşanarak Luvr Sarayına gitti. 

Kralın huzuruna her zaman ~ıkabil
mek sallhiyetini haizdi. 

Doğruca Kralın yanına götürüldü. 
Birinci Fransuvn onu görünce 

hiddetli ve kanlı yüzü sakinleşti. 
.:\lösyö dö :Monklar, kinin, işkence· 

nbı, intikamın canh bir timsali değil 
miydi. Kral iltifatla: 1 

- Azizim Mösyö dö :Monklar .. Sizi 
sabırsızhkla bekliyordum. Madam dü 
Sen Alban ile :Matmazel Kruvazir 
emrinize hazırdırlar. Düşes dö Fon
tenblöyü bulmak için size ne kadar 
adam lazım? .. dedi. 

- Şevketmnap, bazı ka),plar nr
dır ki hiç bir zaman bulunamazlar. 

- Mösyö dö 1\fonklar .. Ne demelt 
istiyor ·unuz?. 
-Şevketmaap ! Bir serseri sizi mağ

lup ederek Jantiyomlarınızı ''urdul,
taft sonra sarayda çe,•rilen bir entrika 
alçln mağlup etmt'Sin ! 

- Tuhaf ve garip bir taYırla söz 
~ylüyorsunuz Mösyö! Heni mağlup 

1 
eden, .Jantiyomlarımı \Uran kimmiş? 

- şc,·ketmaap, size Lun sarayında 

meydan okuyarak hakaret eden bir 
serseri Mösyö dö Sansağı bir kılıç 

darbesiyle tehlikeli surette yaralıya
rak yüzünü iğrenç ye korkunç bir şek· 
le koydu. 

- Manfred? 
- Evet o? .. Ye bundan daha ziyade-

ine cesaret eden Lan tene! 
Kralın gözlerinde bir hiddet şim

şeği çaktı: 

- 'Mösyö dö l\fonklar .. Bu iki ser
seri hakikaten bana hakaret etti. Fa· 
kta buna mani olacak bir polis mü
dürüm yok muydu? .. 

- Yoktu Şevketmaap! Çünkü siı 
icap eden emirleri vermekten daima 
~ekin diniz? 

- Size ne gibi şeyler lazım? 
- Şcvketmaap, bir alay askere Ha-

şarat Yatağını mah,·etmek c.>mri ... 

- Bu emir ... 
Fransuva bir saniye kadar tc.>rcd· 

düt etti. 'l'ahtından o kadar emin de
ğildi .. Ahalinin hir isyanı kendisini 
Kan ,.e ~mur i~ine atmağa kafiydi. 

- Şe\'ketmaap! Eğer sonuna kndnr 
işi takip etme.~e karar Yermedi:ıizse, 
\'e eğer Marinyan galibini bazı adam
ların hiddeti korkutuyorsa hu emri 
,·ermeyin iz! 

- :Fazla söylemeyiniz Mö yö: Hn 
emri size , ·erdim. Jstediğiniz alayı a
lınız .. Haydi gidiniz .. 
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}~tyen Doh., zeka azim YC çalış

kanlıkla derin surette huruşnn alnını 
rumca bir el yazma ı kitabın iizerine 
eğmi!:'ti. 

Yanında, bir iskemlenin üzerinde 
oturan A\·et elindeki bir örgii ile meş
guldü. 

Baba ile km çok dalgın olduklıırı 

.......................................... ·-········~ 
Hususi dersler 

F ranıızca ve ltalyanca denleıl 
büyüklere seri ve pratik metotl• 

öğretilir. Çocuklar için ayrı uıısl 
takib edilir. ikmal imtihanlarınl 
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için dışardan gelen gürültüleri duy
rn uyor lardı. 

Daima bö~·:.e haşhaşa ve herkeı:ıten 
ayn olarak çahşmağı pek sC\·erlerdi. 

Dole ara sıra: 
- Kızım kendini o kadar yorma! 

diyordu. 
Fakat, Avet de ayağa kalkarak eli· 

ni babasının yanan alnına koyarak: 
- Baba, bugün çok fazla çalıştın, 

artık kitnlımı kapa! söz!erini söylü· 
yordu. 

Lakin fikir hürriyetinin bu ölmez 
timsali, bu çalışkan adam kızının SÖ· 

~iizü ekseriyetle dinlemez \'e: 
- Utzım olduğu kadar tohum ek

medim! Hakikat ışığını henüz icabı 

kadar sac;madıml dedi. 
Dole henüz genç ve yaşının icap et

tirdiği kuvvet Ye faaliyetle beraber 
fc\'kalade bir zekuya sahipti. 

Henüz önünde bir çok seneler bu
lunduğu halde, Dole, teşebhiislerini 

sonuna kadar Yardıramıyacağından 

korkardr .. 
Fakat o gün, Avetin kendisine bir 

Jamha getirdiği sırada biraz dinlen
meğe kanr nrmi~ ti. 

Saat dördü calıyordu. lkindi vakti 
l\aranlık \'C soğuktu. 

- Kızım! Lanteneyi göremediğim 

için hayret ediyorum. Halbuki hana 
geleceğini vadetmişti. 

- Mademki vndetmi herhalde ge
lir! 

- Doğru amma, Allah vere de biri 
mani olma.sa ... 

- Onn kim mani olabilir! 
- Ben ne hilcyim? •. Belki ufak bir 

iş çıkar .. 

- Hayır baha! ... Ufak bir şey Lan
tencyi hu C\'İn yolundan çcYiremeı! 

Do le giilümsedi: 

- Demek ki onu buraya çeken lrnv· 
''etin pek büyük olduğunu sanıyor· 

sun? 
- Buna eminim. 
- Ne kadar mağrur-.un kızım? 
A,·et; babasının yanında ayakta 

durarak bir elini onun omuzuna koy 
clu. 

- Hayır baba l .. Ben mağrur deği
lim. Eminim ki Lantene işitmi~ olsa 
::;öylediklerimi tastik eder. 

- Belki! •• 
Genç kız başını sallıyarak ciddi bi. 

tavır aldı. 

- Aldanıyorsunuz Babacığım! O 
burada bulunsaydı benim haklı oldu
ğumu, kendisine itimat edebileceğimi 
size ·öylerdi. Eğer hürmet 'e se,·giye 
layık olmasaydı onu hu kadar se\'mez· 
dim. Hatta sen de ·e\'mezdin? Sen de 
onu benim kadar dü:;;ünümüyor mu· 
sun ki? .. 

- Hakhsm kızım! Lan tene dünya· 
da bulunan adamların en sadık ''e en 
kahramanıdır. Seni terketmeğe mec· 
bur olduğum zaman, saadetini temin 
edecek ondan başka kim!'le göremiyo· 
rum. 

·Bir ~~sizlik oldu. 

.\\'et hayretle bahasına bakıyordu. 
Dole bakıı,;larını istikbalin karan· 

lık ufkuna dikerek acı bir hulyaya 
dalmış gibi görünüyordu. 

Bu andıı kapı yava~ça çalındı.., 
Avet: 

- A~.a),m mı? diye :sordu. 
Dole: 

- A<:! dedi. 
İki saniye sonra J..ankne l\lanfcre

din elinden tutarak ic;eriye l?'irdi. 
Do le goülümsiyerek: 

- Oğlum, ~enin için liziilmeğc baş· 
lamıştık. Do hım Manfred .. Siı de o· 
turun ur.! dedi. 


