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Demokrasi diktatörün 
şahsıymış ... 

"Her Millet Milliyetçi Olmalı!,, 
diyen Hitler, Sovyetlerin prensiplerine itiraz ediyor 

''lngiltere balıriqesile eskiden oldu
ğu qibi boq ölçüşecek değiliz •.. ,, 
"Müsavat istiyorum, Lehistanla dostum ve 

Fransız topraklarında gözüm yoktur!,, 

"Avusturya meselesin~ gelince ... ,, 
(Hitlerin nutku ve 13 maddesi 4 üncü sayfada) 

Lôval M,~deniyet yolunda (!?) 
hir adım daha atıldı 

Parisden Cenevreye 
giderken Tilrk elçisi 
tarafından uğurlandı 't1u ı· ., · d · t• - k tt• v • b• Pariı, 22 (Huıuıi) - Dıt iı-SO ını nın e iŞ ıra e ıgı ırı leri bakanı Laval, bu aktam Ce. 

,ohi.rlİ ga7 manevrası yaplldl f n~vreye gitmiı, lıtaıyo~da_Tür: 
kıye ve Yugoslavya elçılerıle dı-

Roma:dau bil· ier bir !;Ok JCimıeler taraf ınaan 
dirildiğine gö • 
re, T erasina 
mevkiinde har· 
biye hakanlı • 
ğı tarafından 

hazırlanan bir 
kirı:ya harb! de 
nemeıi, Mwo -
!ininin önün • 
de yapılmıştır. 

Bu deneme 
hem kimya si -

' lahlarırun kud
retini, hem de 
bundan ko -
nınmak için a • 
lrnması lazım 

gelen tedbirle -
ri açıkça gös · 
tennİ!?tir. 

ilk deneme
ler. r.azla ze -
hir1enmi' bir a
dam Hzerinde 

.. yapılmıf, bun • 
~·~,~= dan sonra da 

ıun'i ateş ve 
.._____ Mu,.olim bomba atarken (Devamı 4 üncüde) 

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

Dün gece 

Portekizde komünist 
patlak verdi • 

ısyanı 
l" 

de h~bon, 22 (Hususi) - Şehir-ı hafazaaı albndadır. 
tö,t Uyij~ bir komünist isyanı haı Silahlı aıilerle askerler ara11n· 
'rnuı, fakat muvaffak ola - da sabahleyin bir çarpışma ol -
)°et hıttı.~. Bununla beraber vazi . muf, asiler püıkürtülmüıtür. 
~· enuz çok ciddidir. Bir çok tevkifler olmakla be -

ı,.,11
1tralyözlü askerler sokak baş. raber, bunların isimleri gizli tu -

b0 'Yu
1 tutınu§lardır. Sokaklarda tulmaktadır. 

drt ;a. devriyeler dola,makta - Kahine bugün piyade kıtlasın . 
'ort.ekiz milli bankaıile hü. da toplanarak ıon vaziyeti ve a-

hin.alan da ukerlerin mu- lınacak tedbirleri görütmütlür. 

uğurlanmıttır. 

-Son iki kazanın 
kahramanıan: 

1 - Çarpı§an Mak•im Gorki 
tayyaresinin pilotu Jurol. 

2 - Lavrens kazaaını anlatan 
çocuk ... 
(2 inci sayılamızda Lavrenae 
dair pek cazip bir yazı vardır) 
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Türk--Yunan 
Donanmasının 

Müşterek manevrası 
l 

Yunan deniz bakanı Dusmanis'in sözleri 

Son Yunan isyanı esnasında Ve
nizeloıla mücadele ebni§ olan Yu
nan deniz bakanı amiral Duama -
nis isyan hadisesi, ve Türk - Yu • 
nan çalııma birliği etrafında §U 

sözleri aöylemiıtir: 

"- Son isyan hareketi Yunan 
donnamaıına ağır bir darbe indir· 
mittir. Fakat bir taraftan da Yu • 
nan donanması hu isyan münase • 
betiyle değerini de göstermiştir. 

(Devamı 2 incide) 

Şeyh 
biri 

Musa isminde 
tevkif edildi 

Camide "bıyıklarınızı kesmeyin!,, 
diye vazetmiş! 

Şeyh Musa isminde bir hoca in

kılap aleyhine telkinatta bulun -

duğu için zabıta tarafından yaka

lanmı§, müddeiumumiliğe veril -
mittir. 

Aılen lranlı ve sonra Türk ta. 

biiyetine geçen bu hoca Çakmak

çılardaki Valde hanında cami itti-

haz edilen yerde vaz verirken: 
"- Açık saçık gezmeyin, bı • 

yıklarınızı kesmeyin!,, gibi bir çok 
sözlerle birlikte inkılap aleyhinde 
kelimeler aarfetmiştir. Hocanın 
bu sözleri zabıtaya ihbar edilmiş, 
hoca yakalanarak adliyeye veril -
mittir. Şeyh Musa yedinci istintak 
hakimliğine gönderilmiştir. 

işçilere müide ! 
- ._ ,_, ._., p-, 2-',,_. ~ ~ ,,.., --

Patronlar la çıkacak 
herhangi bir 

anlaşamamazlık 
Devletin yeni kuracağı ve Başbakanlığe 
bağlı bir "Yüksek uzlaştırma heyeti" 

tarafından adaletle halledilecek 
( Yazısı 4 ncü sayfada ) 
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Tu .. rk -Yunan Nüfus sayımı Lavrens'in ölümünedair 

Donanmasının 

Müşterek manevrası 
Yunan deniz bakanı Dusmanls'Jn sözleri 

bu tetkilitm merkezi Selanikle 
muahebere ve muvualası kolay 
olan Viyanada bulunacaktır. 

(Baftaralı 1 nclde) 
Asilerin kımıldayamaz bir hale 
koydukları gemiler, bir kaç gün 
içinde seferberhale getirilebilmit· 
tir. Avrupadaki Venizelistlerin Yu

nanistandaki taraftarları arasında 
V akia ıon isyan zabitleırimizin 

Mııır yolu ile muhabere yapıldığı 
yarısının, ve küçük zabtlerimizin 

tesbit edilmittir.,, 
de bir · kıamınm yok olmasına ae • . 

..;._~~~~~~~~~~~~~ 

hep olmuttur. Fakat donanmada· T t d 
ki bu temizleme zaruri idi. Ve do· u ' vur ava Si 
nanma bu tekilde el.kiıine nisbetle 
çok daha kuvetlenmiıtir. 

Benim gayelerimden biri "de 
TüTk ve Yunan donanmasmrn bir
likte manevralar yapmasıdır. i

ki ulusun devamlı surette temas}a· 
rr, biribirini tanıması ve dediğim 
gibi birlikte kombinezonlu manev· 
ralar yapması bir ihtiyaçtır. 

Bütün bunları vaktiyle Averof 
ve Elli kumandanı ııf atiyle Tür • 
kiyeye kartı barbetmit olan, fakat 

bugün Türk - Yunan do.tluğu • 
nun en hararetli taraftarı bulunan 
bir adam sıf atiyle söylüyorum. 

Türk donanmasmm ilerlemesi 
ve kuvetlenmesini büyük bir mem
nuniyetle öğreniyonmı .• Bu m\i!te· 
rek manevralar ayni zamanda iki 
memleket arasmıclaki birlik bajla· 
rının kuvvetlendiğini göıtermiı o
lacağız .. a 

.H m ı ı.> 

Son 'ıvan .hareketinin bir fay • 
• "' • 4'rvo n 

dası da halka donanma ile tayya • 
renin önemini "ehemmiyetini,, an· 
latm11 olmasıdır. 

Venizelos tek 
durmıyor 

Ortalığı karışdırmak 
için çalışmaktadır 
Selanikte çıkan gazetelerden 

birinde yazıldığına göre, Venize • 
loımı yeniden faaliyete geçtiği ri • 
vayeti ortada dolaımaktadır. 

Pariste V enizeliat mülteciler 
Fransız zabıtasmm dikkatini çeke
cek bazı toplantılar ~apmıılardır . 

Bu toplantılar, Venizelosun oğ • 
lu Kiryakonun evinde yapılmıttır. 

Venizelosun da, kendi bqma 
sessizce oturduğu zannedilen evin
den çıkarak'. Kan ıehrine gittiği 
ve orada general Plistırasla görüı· 
tüğü yazılmaktadD'. 

Bu görüımeden bahseden, "Lö 
Progre,, isimli Selanik gazetesin • 
de fU satırlar görülmüştür: 

· "Bu görüfD1eden Yunaniıtanda 
yeni bir f eaad hareketi tertibi için 
esaılı kararlar verilmiı, bu seçim -
de Yunanistandaki V enizelistlerin 
alacakları va2iyet hakkında veril· 
mesi lazım gelen talimat tesbit o
lunmuştur. 

Alınan mevsuk malilmata göre 
Venizelosla Plastir:as arasında ya
pılan mülakatta V enizeloı taraf • 
tarlarının haricte ve dahilde giri • 
~ekleri savaırn planı bütün te • 
ferrüatiyle kararlqtırılmııtır. 

Hariçteki savatın idaresi Veni -
zelosun oğlu Kiryakoaa bırakılmıt· 
tır. 

Bu adam yakında Kiriks ismin • 
de bir gazete netrine batlıyacak • 
tır. Yunanlı bulunan bütün ecnebi 
memleketlerde te§killt yapılacak, 

Unkapanında işlenen 
cinayetin muhake

mesi g6rillilyor 
iki sene evvel Unkapan1nda 

Sadettin isminde birisi Ihsan İs· 
minde bir adamı öldürmü§, on üç 

sene beş ay hapse mahkum olmu§· 

tu. iddiaya göre, Sadeddinin ak
rabaımdan olan Mehmed bu cina· 

yet iılenmeden evvel Sadeddini : 
"- Ne dUTUyorsun, vur,, diye 

teıvik etmittir. 

Mehmed bu iddia üzerine tev • 
kif edilmiıtir. Bu aabah ağır ce • 
zada bu davaya balulmıf, bir çok 
tahitler dinlenmiıtir. 

ilk olarak yirmi yedi yaıında 
suçlu kahveci Mehmed demittir 
ki: 

"-Ben kenCiim Tophanede o -
tururum .. Kımardetimle enittem 
de Unbpanmda.. ~bulunan 
eni§temle ablamı barııtmnak üZT
re Unkapanma gittim. Gündüzden 

Sadeddin ve arkadaılan rakı içi • 
yorlardr. Ben gittiğim zaman rakı 
bitmiıti .. Bir aralık öldürülen lh • 

san bahçenin duvarına çıktı. Sa· 
deddine bir §eyler söyledi .. Sonra 
da, Sadeddin dıtarı çıktı.. Kavga 
ettiler. Ben bigünahım, beni bot 

yere süründürüyorlar .. Adaletinize 
sığmıyorwn.,, 

Şahid Niyazi cinayetten sonra 
katil Sadeddini kolundan tutarak 
karakola götürdüğünü, yolda Sa • 

deddinin kendisine "dayım Kürd 
Mehmed, ihsanı vur dedi, ben de 
vurdum.,, dediğini söyledi. 

Şahid Hadice ise pencere önün
de otunırken Mehmedin elinde 
sandalye ile "vur,, diyerek koştu • 
ğunu, IOIU'a da lluanm vurulduğu
nu söyledi .. Şahid Ziya, Mehmedin 
"tut vur,, dediğini işittim, dedi. 
Karamürıelde dokumacı izzet, 
Mehmedin vur sözünü işitmediğini 

söyledi. Bazı tahitler yüzleştirildi. 
Neticede muhakeme şahitlerin ge • 
tirilmesi için batka bir güne hıra· 
kıldı. 
·--~~~~~~~~~~~~~ 

Sarıyer cinaye
tinin kurbanı 
Madanı 

Mezardan çıkarıldı 
Sarıyer cinayeti etrafında arat· 

tırmalara devam edilmektedir. 
Cesed üzerinde yeniden tetkikat 

yapılması kararlaştırıldığından ce
sed mezardan çıkarılmış ve mor • 
ga getirilrnittir. 

Cesetteki yaralara yeni bulunan 
bir bıçak tatbik edilecektir. 

Dün tevkifini bildirdiğimiz Er -
meninin ismi Nobardır. 

nasıl son gelen malumat 
yapllacak? -

ismini yazdırmıyan
lar ceza görecek 

Kazayı gören çocu-
ğun anlattıkları ••• 

Bazı kimselere 
istisnaiyet hakkı Doktor: "Lc!tvrens sağ kalsaydı . kö-

verilmiştir türüm olacaktı ı,, diyor. 
Ankara, 21 (Hususi) - Genel Kardeşi• ,, . . . 

nüfus sayımı talimatnamesi Ba. • Bıraderımın son zaman-
kanlar Heyetince kabul edilmit. tarda Beri ine gittiği yalandır!,, diyor 
tir. Yakında resmi gazete ile neş
rolunacaktır. 

Buna göre, yerli ve yabancı ve 
ecnebi bütün insanlar ayrılmadan 
18 birinciteırin cuma günü yapı

lacak olan sayıma dahil edile . 
cektir. 

Köylere varıncaya kadar her 

yerde yapılmı§ bulunacak olan 
numaralama iti iç bakanlığı ta -
rafından tefti, edilecek ve numa 
ralama işini tam yaptığı bildiril-

diği halde yapmadığı anlaşılan 

memurlar cezalandınlacaktır. 

Sayım memu.rlarmı kabul et • 
miyenler, bet liradan yirmi beş 

liraya kadar ve bu vazifeyi yap-

Casus Livrensin ölümüne se
bep olan çocukla birlikte bir bisik
let üzerinde kuş yuvası ar~mağa 

giden bir diğer çocuk ıüel (aı • 
keri) mkamların müsaadesi üze • 
rine hadisenin nasıl geçtiğini lngi
liz gazetecilerine aöylemiştir. 

Frank Eletcher iıminde olan bu 
çocuk Abert Hargrenve ismindeki 
arkadaıı için diyor ki: 

"Tek hat üzere gidiyorduk .. Ben 
öndeydim .. Arkadan bir motosik • 
letin geldiğini it ittim .. Sonra bir • 
denbire bir çarpııma işittim. Ar -
kadaıım bisikleti benimkine 
çarptı .. Ben düıtüm .. 

"Tekrar baktığım zaman arka -
datnnın yol üzerinde yattığını gör-

mak istiyenlere mini olanlardan düm ... 
10 liradan 50 liraya kadar para "M~osiklet yol üzerinde kızak 
cezası alınacaktır. yapmııtı. Motosikletin üzerinde-

Parayı vermiyenler lira batına ki ·adam gidonlıar üzerinden fırla
birer gün hapis yatırılacaklardır. yarak bet, altı adım ileriye düştü. 

Nüfus ıayımmın her hangi bir . "Sıçradım ve arkadaııma yar • 
mükellefiyet için olmadığım an . dım etmeğe gittim. Elinde tuttu • 
labnak üzere gazeteler rad ğu, kasap dükkanına ait bir defte-

, yo, • b d' K nd' • b' k . h .. 
1
.. . rı ana ver ı.. e ısı ır asa • 

ıınema ve er tür u neıır vasıta - ·b d 1 d y d 3 
1 ·ı · rn yanm a ça ıfryor u. er e 
arı e neırıyat yapılacak ve umu- l'k b' buld Al ka pen ı ır para um.. ara 

mi yerlerde konferanslar verile · kendiıine "bu para ıenin midir?,, 
cektir • 

O gün, araba, at, tramvay, oto
büs, otomobil, kamyon, banliyö 

trenleri lstanbul ve lzmirde bu -
lunan araba vapurlan, ıa 

yım bitinceye kadar iılemiye · 
cektir. 

Sayım ıabah ıeki:ıde baıhya -
caktır. Sayım memurlarının sor 

duklan ıuallere cevap vermiyen · 
lerden 5 liradan 25 liraya kadar 
para cezası almacaktır. 

Talimatname hükümlerine gö
re nüfuı ıayımı ve kontrol · me -

murluğu mükellefiyetinden istis
na edilenler ıunlardır: 

Saylavlar, Bakanlar heyeti, cu
mur baıkanlığı ve baıbakanlık 
memur ve müstahdemleri, müste-

tarlar, umum müdürler ve mua -
vinleri, umum katipler, daire re -
isleri, müstakil ıube müdürleri. 

kalemi mahsus ve şifre müdür 
ve memurları, devlet şuraıı ve di-

vanı muhasebat reisi, aza, bat -
katip, müddeiumumi, ve mürakip 
leri, Ankara müstakil jandarma 
taburu mensupları, askeri, mülki 
ve hususi haıtahaneler, dispan -
ıer ve sanatoryomlar mensuplatt, 

bütün yatı mektepleri müdür ve 
idare memurları, askeri fabrika -
lar ve harita genel direktörlük -

leri mensupları, mevki ve merkez 
kumandanları, askerlik tubeleri 
reisleri, binbaşı ve daha yukan 
rütbedeki zabit ve memurlar, 
doktor ve eczacılar, posta telgraf 
ve telefon ve radyo idarelerinin 

bütün mensupları, devlet ve şir -
ket tarafından işletilen demİt>. 

denizyolları ve liman . idareleri 

mensupları, hakim, müddeiumu · 
mi ve müstantikler1 su, hava gazı 
tenvirat idareleri mensupları, U"l 

f abrikala.rı ve değirmenleri men-

~:.,,.. • ..._,, • ..ı.-.u •• o... .... ı.. ........ --Jı. v -

yuyor gibi yaptı. Bir iki dakika ka
dar bekledim.. Motosikletten yu • 

varlanan adamın yanma gitmek .. 
ten korkuyordum.. Çünkü yüzü 
kan içindeydi .• 
"Sonra bisiklet üzerinde bir adam 
geldi .. Bana İmdad otomobili ça • 
ğırmamı söyledi .. Fakat ben gi • 
dinciye kadar bir kaç asker belir • 
di. Onlar· getirmeğe gittiler .. 

"Derken bir kamyon geldi .. Bir 
kamptan iki tane sedye alarak bi
rine arkadaımı Alberi ötekine 
motosikletten yuvarlenan adamı 
koydular.. . · 

Bir seyyah 
• • gem ısı 

Boğazı altilst etti 
Oıford adındaki, ıehrimize 

409 seyyah getiren gemi dün ıa-

bah kalkmıı ve Akc!enize çık • 
mazdan evvel Boğazda bir gezin
ti yapmııttr. 

Gemi fazla yük aldığı ve kıla · 

vuz da kullanmadığı için büyü~ 

d;iialar yapmıştır. Bu yüzden 
rıhtımlar hasara uğradığı gibi 
balıkçılık enstitüsüni!n Balta H 
manında duran bir motörü ka · 
yalara çarparak parçalanmııtır. 

Hadise hakkında liman idare1i 
tahkikata baılamıttır. 

Hasar hesap edilip acentey<· 
cezasile beraber ödetilecektir. 

supları, itfaiye teıkilitı, bankalar 
müdür, idare meclisleri reisi ve 
azaları, emniyet ve i.sayif itle ~ 
rile uğratanlar. 
Sayım işinin idarecileri nokt.l 

sından vali ve kaymakamların lü· 
zum göreceği nisbette emniyet, 
jandarma ve gümrük muhafaza 
teıkilatları mensupları.· . 

"Adamın kim olduğunu biJmi• 
yordum .. Motosikletin fen erinden 
kırılan camlar yola da ğılmı§tı .. A· 
yağımla iteledim .. 

"Benim bisikletimin çamurluğıı 
ve arka tekerleği ezilmiıti .. Sonra 
eve gelClim .. Ve meseleyi anneme 
söyledim .. Annem de vaziyeti ka· 
zaya uğrayıo.n Albertin annesint 
anlattı ... 

"Kaza olduğu zaman görünür 
de hiç bir otomobil yoktu .. Lastik 
patlamasına benzer bir ıey de işit· 
medim.,, 

Livrensin baımdan geçen kaza, 
son zamanki hayatı ve ölümüne 
dair gelen diğer haberler ıunlar -
dır: 

Uvrenae bakan doktorlardan 
biri dem ittir ki: 

"Livrens iyi olsaydı da kötürülll 
kalacaktı.,, 

Li.vrensin kardeıi demiştir ki: 
" Kardetimin aon zamanlarda 

Berline gitmit olduğu havadisi ya• 
landır.,, 

Casus Lavrens 
Rıa491lr.o hı,.. tat-•-

gömüldtl 
Londra, 22 (Hususi) - "Ar•· 

biıtanın tacaız kralı,, diye anılall 
casuı, Lavrens bugün Morengtoll' 
daki küçük mezarlığa ıömülmüf 
tür. 

Cenaze merasiminde general • 
ler, amiraller, lortlar ve avaJIS 
kamaralan müme11illeri bulun · 
muf, fakat Livrenıin vasiyeti 
mucibince ne çiçek, ne de çeleıı~ 
götürülmem ittir. 

Livrenı bir kaç yıldanberi ı-· 
tıdıiı (Şav) adile gömülmilf, J111J' 
melesi bu ada göre yapdmııtır· 

BOtOn çocukların 
kulağına kOpe olsuo 

Tabanca ile 
oyun olmaz! 
Kandillide Pürtelit mahalletiıt 

de oturan Şevkinin yedi yaırnd• 
ki oilu Sabri dün odada oynat • 
ken yastık altında duran baba''" 
nm tabancasını eline geçir111İt • 
tir. 

Sabri tabanca ile sokaktaki çO' 

cukları korkutmak jstemif, ~· 
doğru ilerlerken, parmakları tt 
tiğine dokunmuf, çıkan kurt"~ 
çocuğu kolundan yaralaırııt!ır 
Sabri çocuk hastanesine kaldı ' 
rılmışbr. 

---o-

Profesör Frank'ıll 
ilk dersi .. te•• 

Oniveraitede Tıb faku1d .. ,, 
profesörlerinden M. Frank ~" 
'Ik 1 d · · .. · ersiterı• ı açı an ersını unıv • 

• tıt• 
konferans salonunda verlll1t .. 

1 
eti 

Derste bütün Trb F akü t ,,
profesör ve talebesi hazır bu u 

muttur. ı-Jı• 
Dersin mevzuu (teker hat 

iı ve tedavi çareleri) dir. 
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~enim q&iişiim: 
~,_ - __ .. ~......, 

Ah sütü bozuklar 
ah! .. 

S"t u •• 

Ne masum §ey, değil mi?. 
Dünyaya gözlerimizi aç.ar aç • 

?naz, derhal annemizin memesine 
&aldırmış süt içmişizdir .. Senelerce 
trdanıız budur .. Nihayet, büyürüz, 
•afiyetten ayrılırız.. Batka feyler 
~tarız... En aonunda, ihtiyarlık 
.lıhrdı mıydı, gene tabiata döne
tız: Süte düşeriz ... Hastalandığı • 
ll:ıız zaman da, bu ilk ve ıon gıda
llıııa bat vururuz .. Doktor yalnız 
0nu içmemizi sıkı sıkı tenbih eder! 

s··ı ·b· h u gı ı eyaz ... 

1 
1' emizlik ifade etmek için böy· 

e a" 1 . oy erız ..... 
F' akat, son zamanlarda, bir ta • 

.~ıın sütü bozuk sütçüler türedi .. 
Sütlerine havale!,, diyerek, sat • 
lıktarı sütü alıp içiyoruz, faka~ 
llnarnızdan emdiğimiz sütün bur · 
tıuınuzdan getiriyorlar .. 

Analarının sütü gibi temiz ol · 
t.'ıagı lazım gelen sütlerin cerahatli 
01duğu geçenlerde yazımltıfı. Ve
~lllli inekler de malum.. Sonra, 
. lediyenin süt meselesini tanzim 
~İn bir kaç sene evvel kapalı kap
~t Yaparak bunun bir türlü üste -
''tıden gelemediği de akıllardadır. 

3 
Geçenlerde Ü sküdarda sütten 

O kişinin zehirlendiğini ve bunlar 
ll~aaında bir çocuğun da öldüğünü 
~ Uduktaıı sonra, gözüme, su ka • 
•lrrıış süt, en masum, en temiz İçl' 

ttı, h ld .. ··ı ~ b l d ' a e goru mege a~ a ı. 

Mevzua dair bir de fıkra isit -
t:ş~~rn ... Pek me~hur olmadığı için 
"' lkı duymamışsınızdır. Söyleye -
~'t<): 

ırı \'ernj den korkan bir sütcü var· 
h ~ .. Onun bu huyunu bütün ma • 
~ile halin bilirnıi, .. 

- Süte su katıyorsun galiba, 
~&la... Yemin et bakalım da su 
~·lınadığınr öğrenelim ..• derler . 

ı! ... 

lısta, derhal yemini basarmış 
~ - İki gözüm kör olsun ki su 
llldırnusa .. 

~ İiel'kes, "su katdımusa,, yı su 
l' ~llırnsa anlarmı2 .. Bunu, bir taş· 
~ 1 

... telaffuzu zannederlermiş ... 
egerse çırağının adı Musa imiş .. 

~ - İki gözüm kör olsun ki su 
attı M. d . n usa.... • ennıf ... 

fi. u fıkra, dünyada temizlik, sa • 
d: et timsali olan sütün bile hile -
t; il bir türlü yakayı sıyıramıyaca
~•tıı . b 

ıs at etmiyor mu?. 
~ (Vi-NQ) 

lluıgarlarla ticaret 
anlaşması 

il Öğrendiğimize göre, Türkiye 
,:1 Bulgaristan arasındaki ticaret 
h~ a§.?1aları bitmittir. Muahede 

&unlerde imzalanacaktır. 
-0---

l{ ızılay haftası 
~ıl l<ııılay Haftası proğramı Kı
ha:Y lıtanbul merkezi tarafından 
t-a11~rlanrnıştır. Hafta bir Hazi-1 
Fıtıd a başlayacaktır. Bu hafta zar-1 
lqkl 'l temsiller verilecek, toplu
'-l'a arda söylevlerle halka Kızıl 

PYa.rdırn fikri aşılanacaktır. 
dil'İ} r~ğram kaza merkezine bil

trııştir. 

Çok garib 
bir adet 

Yalvaçta misafir
leri taşlarlarmış ! 
Bir kültür müfettişi 
gözünden yaralana

rak şehrimize 
getirt idi 

Kültür Bakanlığı genel müfet . 
titlerinden Ekrem, Yalvaç ort~ 
okulunu teftit etmek üzere otomo 
bille giderken yolda otomobi!i 
çocuklar tarafından taşa tutul . 
muştur. 

Atılan lafla otomobilin bütürı 
camları kırılmıt ve bir tanesi de 
Ekremin gözüne isabet ederek a· 
ğır surette yaralamıttır. 

Ekrem, Yalvaçta göz doktoru 
bulunmadığı için Eskitehire git. 
mit, oradan da ıehrimiz Cerrah. 
paşa hastanesine gelmiştir. 

Dün hastahanede kendisile gö
rilten bir muharririmize, Ekrem, 
hadise etrafında şunları söylemif
tir: 

- Yalvaç orta okulunu teftiş 
etmek üzere otomobille gidiyor . 
dum. Yolda yedi sekiz ya4larm
da iki çocuk tarafından otomobi
lim taşa tutuldu. Ve atılan !:ıtlar 
dan bir tanesi sol gözüme isabet 
etti, yaralandım. 

Gözümde bir takım küçük le . 
keler var. Onların da yavaş ya . 
va§ geçeceğini doktorlar söylü 
yorlar. 

Şurasını İ§aret etmek isterim 
ki Yalvaç çocukları ve hal!cı he,. 
~elen yabancı misafiri taşlamağ ; 
kendilerine bir adet edinnıi§ler . 
dir. 

Abideleri tetkik etmek üzere 
Y alvaça gelen bir lngiliz i!imi . 
nin kar111nı da batından ayni su 
rette yaralamıtlardır. Bunu kay -
makam bana da anlattı ve pek 
mütees~ir olduğunu !löyledi.,, 

Ekrem, bir kaç güne kadar ta. 
mamen iyileterek hastaneden çı
~acaktır. 

--o-

Tilrk kuşunun fev
kaJôde toplantısı 
Türk kutu, Tayyare cemiyeti 

fevkalade toplantısını 24 mayıs 
cuma günü Ankarada yapacak . 
tır. 

Toplantıyı Batbakan ismet İn
önü açacaktır . 

Bütün vilayetlerden kongreye 
ittirak etmek üzere murahhaslar 
çağırılmıttır. 

Şehrimiz namına Tayyar~ Ce · 
miyeti batkanı lsmail Hakkı, ve 
Erzurum saylavı Bayan Nakiye 
İ§tirik edecektir. 

insan 

3 

düşüncesinin 
filmi! 

Berberler 
Dün toplanarak on beş 

ilmi sinematoğrafçılığın en son 
zaferi, insan düşüncesini filme al· 
maktır. 

Bu tecrübe Moskovanın Beyin 
enstitüsünde yapılmışL'l'. Beynin 
düşünürken küçücük elektrik ce • 
reyanları hasıl ettiği epey zaman• 
drr biliniyordu. ltte bu bilgi do • 
layısiyle uzun müddettir bir ta • 
kım hayvanlar üzerinde tecrübeler 
yapılmakta ve hayvan beyinleri • 
nin ıtık, sıcaklık, soğukluk gibi 
harici tesirlere kartı nasıl bir ak • 
ıüli.mel gösterdikleri tetkik olun • 
maktaydı .• 

meselelJi görüştüler 
lstanbul berberler cemiyet\ 

dün saat on dörtte Şişhane yoku· 
funda bir gazinoda senelik top . 
lantılarını yapmışlardır. 

300 den fazla berberin bulun
duğu toplantıda berberleri ala ~ 

kadar eden on beş mesele hak 
kında karar verilmittir. 

Kongreyi cemiyet reisi Bay 
Ismail Hakkı açmış, ilk olarak 
büyük önder Atatürke bir telgraf 
çekıneğe karar verilmittir. 

Bundan sonra birkaç aza tara
fından ekseriyet olmadığı söyle 
nerek kongrenin geri bırakılma
sı istenmitse de bu istek kabul e
dilmemiştir. 

tık olarak kazanç vergisi me 
ıelesi görütülmüt, Ankaraya çe • 
kilen telgraf okunmuştur. Bund~ 
yüzde otuz beş nisbetindeki ver · 
ginin yüzde yirmi beşe indirilme
si isteniyordu. Gelen berberler 
telgrafın çekilmesinde isabet e -
dildiğini söylemitlerdir. 

Bundan sonra berberlerin haf· 
tada bir gün tatil yapmaları iti 
görüşülmü.ştür. 

Bu mesele üzerinde hararet!i 
görütmeler olmuş, bütün berber
ler haftada bir gün tatil yapma · 
larının teminini istemişlerdir. 

Bu arada cemiyet tarafından 

Ankaraya çekilen bir telgraf o -
kiınmuıfur. Bu telgrafta sayısı ls
tanbulda 4600 ze varan usta, kal
fa, çırak 1 manikürcü gibi esnafın 
hiç tatil yapmadan sabahtan ak· 
tama kadar ayakta dura dura 
hastalandıkları, berberler aJ'asın
da yüzde yirmi nisbetinde verem 
ve yüzde kırk ayak hastalığı te'i· 
bit edildiği yazılıyordu. 

Telgrafın çekilmesinden dola -

Ruhani elbise ile 
kimler sokağa 
çıkabilecek 

Ruhani kılıklarla mabed dışın· 
da gezilmemesini emreden kanu· 
nun meriyete girmesi yakınlaştığı 

için İstanbul viliyetince şehrimiz
deki ruhani merkezlere birer tes
kere yazılmış ve kanunen, her 

dinden ruhani kılıkla gezmesine 
müsaade edilen tek adamın kim 
olacağı, ismi adresi sorulmuştur. 

Ermeni Ruhani meclisi, Erme· 
ni Patriği Noroyan'ın ismini ver· 
mişler, Ortodokslar Patrik F ot· 

yı cemiyet idare heyeti alkışlan· 
mıttır. Cemiyet aidatının bir li
raya indirilmesi, mektep ehliyet -
nameleri verilirken cemiyet tara 
f ından alınan elli kurutun alın · 
maması, cemiyet hesaplarının hE-r 
altı ayda bir genel heyete bildi • 
rilmesi , berberler arasında bir 
yardım sandığı kurulması, bu 
yaz vapur gezintisi yapılması ıın 
ile kabul edilmittir. 

935 senesi haziranından itiba
ren kalfa ve çırakların berbel' 
mektebinden ihtisas diploması al
madan dükkan açamamaları da 
münakaıa edilmi§, sonunda kabul 
olunmuıtur. 

Elli yaıını geçmit berberlere 
sıhhi muayene cüzdanlarının ce 
miyet tarafından parasız veril · 
mesi, senelik aidatın alınmaması 
gezici berberlerin dolaımasının 

yasak edilmesinin hükfunetten is 
tenmesi de onaylanmııtır. 

Bir aralık jiletlerin, berberle -
rin itlerini azalttığı meselesi de 
görüıülmüıtür. Cemiyet reisi ji -
Jet usturalarının hiç bir zaman 
yasak edilemiyeceği, ancak jilet 
alım ve satımının Kızıl cemiyet 
tarafından yapılması ve her ji -
let bıçağı batına bet kuruş alın -
masının cemiyetçe tetkik edildi . 
ğini aöylemiıtir. 

Berberler mektebinin hazırla -
nacak yeni talimatname ile ıslah 
dilmesi de görüşülmü§, Fahri, 
Hamdi, Ihsan, Sait, Ahmet Süku · 
ti isminde bet kiti seçilmittir. 

Bunlar talimatnameyi hazırlı . 
yacaklardır. Semtlerde mıntaka 

teşkilatı yapılması da görüıül · 
dükten sonra toplantı bitmiıtir. 

Esnaf cemiyetleri 
bürosunun kadrosu 

azaltıldı 
Birleşik esnaf cemiyetleri bü -

rosu itlerinin düzeltilmesile uğ · 
ratan heyet, bürodaki memurlar· 

dan bazılarını çıkarmıttır. 

Bunun sebebi, esnaf cemiyetle
rinin genit kadrolu bir büroyıı 

idare etmesine imkan görüleme -
mesidir. Açığa çıkarılanlar, dok -
tor, hukuk müıaviri, kitib me -

• sul muhasib ·, başmuhasip, vezne-
dar ve esnaf mecmuasını çıkaran· 
larla diğer bir kaç memurdur. 

yos, Museviler, kendi ruhani mü· -------------
messillerini göstermişlerdir. 

Ermeni Ruhani meclisi dün 
toplanmış ve kanunun meriyet ta· 

rihini beklemeden elbiselerini de
ği§tirmeğe ve sivil elbise giymeğe 
karar vermi§lerdir. · 

En son tecrübeler insanlar üze • 
rinde yapılmqtır. Hasta sinema • 
toğraf makinesinin karfısma otur• 
tulmakta ve minimini iki İğne ıa • 
kak kemiklerine sokulmaktadrr. 
Bu iğneler beynin vücude getirdiği 
cereyanları tel ile bağlı bulunduk
ları bir tranıformatöre nakletmek
tedirler. 

Burada beyin cereyanları bin 
defa büyültülmekte ve bir plaka 
üstündeki ibreyi oynatmaktadır • 

Yava§ yavaı dönen film de pli.
kanın üzerine çizilmekte olan ha • 
reketlerin fotoğrafını almaktadır • 
Beyin istirahat halindeyken ihti • 
zazlar az ve muntazamdır ve film· 
lerin üıtünde tam minasiyle düz 
ve muntazam bir destere ağzına 
benziyen çizgiler çizmektedir. 

Fakat, hastaya bir sual sorulur 
ıorulmaz, dütünmek dolayısiyle 
hasıl olan depreıme, plaka üzerin· 
deki ibreyi hemen ileriye geriye 
oynatmakta; filmde de inişli çı. 
kışlı tepeler ve vadiler çizilmekte • 

dir. ibre bir müdet böyle titre • 
dikten sonra, hasta düşüncesini to
parlayıp da cevab vermek 
kudretini kazanınca dümdüz bir 
çizgi çizmeğe baılamaktadır. 

Bu uıu)ün akıl ve hastalıklarını 
tedavi için kullanılması ileriye sü. 
rülmektedir. Elde normal bir dü· 

§Üncenin ne suretle hareket ettiği· 
ne dair vesika mahiyetinde bir 
kayit bulunduğu takdirde, aklen 
hasta olan insan beyinlerinin ne 
ıuretle hareket ettiği resme çeki • 
lirıe bunların normal beyin hare -
ketleriyle kartılaştınldıktan sonra 
doktorların tedavi sistemlerini 
daha kolaylıkla tatbik edebilecek
leri ileri sürülüyor. 

~ 

Kadınlara göre erkekler 

Meşhur İngiliz yazıcılarından bir 
kadının, erkekler hakkında düşün
celeri: 

1- Bir erkeği tarif için şöyle 
diyeyim: O öyle bir mahluk olma
lıdır ki bana bir kadın olduğumu 
duyursun! 

2 - Bir ulus kadınlarmm f azi • 
Jeti; o ulus erkeklerinin ihtiyaç • 
larına bakar !.. 

~--------------------~.~--------!-----------------------------------, 
l_Ş_E_H_R_I_N_D __ E R DL ERİ I 3 - Bir kadın, erkek gözünde 

kendi mevkiini kaybetti mi, erke • 
ği kaybetmiş demektir. 

IstiklRI caddesine asfalt! 
4 - Evlenirken hoşlandığınız 

erkeğe değil, hoşlandığınız hayata 
varmağı düşününüz; çünkü az 
sonra erkeğin ehemmiyeti kalmaz! 

ltanıaıÜcretlerl 
1 

indirilecek 

Beyoğlunda Is ·tiklal caddesinde tuhafiyeci sala- ı 
hattin dioyr ki: 

ikincisi bu caddeye açıları lıcmcn lıemen bütün so
kaklar /ıem gayet dar, lıem karanlık, lıem de gayet fena 
yapılıdır. Kışın bu caddelerden çamurara batmadan 

geçmenin imkan ve ilıtimali yoktur. Bu yan sokakların 
berbat olması sebebiyle büyük eaddeye ne kadar bakıl-

5 - Şüphesiz ki kadınların kal· 
bi çarpar; koca olmıyan erkekler 

e·>'ıt'l.anhulda, bütün yiyecek ve 
~e h •on Yıllarda ucuzladığı hal· 
lil', atnaı ücretleri hiç inmemiş-

'"ı .\llkadarl b · · ·· d 
t ı-1'\ 1tt ar u ışı goz en ge· 
tliaı : edirler. Hamal ücretleri· 

'lldirilmesine çalıtılaacktır. 

- Dertsiz yer olur mu lıiç? Meseld bu cadde lstan
bulun en işlek ve en kalabalık cadesidir . ..f'icaret lıaya· 
tındaki büyük sermayeler bu caddenin iki tarafındaki 

dükkanlara konulmuştur. Memleketimize gelen ecne
bileri Avrupai. bir cadde göstermek için buraya getiri· 
riz. Halbuki günde binlerce tramvay ve otmobilin, on 
binlerce insanın geçtiği bu yerin bir çok eksikleri r•ar· 
dır. 

Bunların brincisi bir hala bulunmammudır. Galata
• saray yanındaki sokakta bulunan halayı saymıyorum. 

sa, ve ne kadar itina edilse gerek otomobiller, gerek ya· 
Ya halkı mütemadiyen toz ı·e pislik taşıyorlar. 

Eğer bu yan sokaklar adamakıllı genişletilir, tamir 
edilir, ııe bilhassa ana eadde asfalt olarak yapıllrsa bu-
rasının bir kat dalıa şenleneeeği ve tam manasiyle Cl8ri 
bir yol olacağı nıulıakkaktır. 

. . ' ıçın .... 

6 - Namuslu bir adamın nar.ıu
suna. halel gelmeksizin bozabile • 
ceği bir tek yemin vardır: Evle • 
nirken karısına verdiği sadakat 

. . ' yemını .•••. 

7 - Ba!-kasına fenalığı dokun • 
mıyan bütün eğlenceler mübahtrr. 
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111nmıt1ıımıı11ıınnnıııınıııınırmıııın~ 

Hitler Bobinin ' Medeniyet yolund • 
ın 

yarışı 
175 radyo istasyounundan nakledilen 

<Baştarafı I ncide) 
yangın bombaları atılmıttır. 

Bu arada Mussolini de bir ço 
bombalar atmıştır. Termit esa• 
üzerine olan bombalar büyük b' 
alaka uyandırmııtır. 

R~imli çocuk romanımız bir 
kaç güne kadar bitiyor 

Dün geceki nutku 
Bomba denemelerinden sonr 

sun'i bulut, harp arabalarını sür 
mek, alev ve yangın yapmak d 
nemeleri yapılmıştır. 

.. Bugünden itibaren 
iki gUn içinde 

Bobinin kazanıp kaz<>.n.amıyaca

imı bildiren okuyucularımız 
arasında 

Birinciye bir foto
graf makinesi 

hediye edilecektir 

Hitler, haftalardan beri büyük "Almanya bütün tayyarelerini ı 
bir merak ve alaka ile beklenen imha etmişti. Buna mukabil öte· 
nutkunu nihayet, dün gece aaat kiler tayyarelerini bir kat daha 
dokuzda ıöyledi. tekemmül ettirmişlerdi. 

Bu nutuk, dünyanın 175 radyo "Şehirleri yakmak için yapılan 
istasyonu tarafından transmisyon bu aletler, pilotsuz ateş eden tay
denen ikinci bir nakil suretinde yareler, son silahsızlanma fikirle-
verilmİ§tir. rini de öldürmü~ oldu. 

Hitler, her nekadar boğazın- "Almanya tanklnrı tahrip et-
dan mustaripse de, söylevini ge· ~ııı111111ll!llllfl~ıııırıııınııı11ıııı~ııııııııı!1111ımııııırııııııı1111ııı~ 

ne bağıra haykıra ve hayli canlı ~ H ıt! e rı n 13 ~ 
olarak söylemiştir. a dd . § 

Mecliste Göring reislik ediyor- ~ ma esi ~ 
du. Celseyi o açarak kısa bir nu· =~ Hitler, nutkunda, arsıulu· ! 

Cevaplnrmızı yarın ak§ama k " H ı tu tan sonra sözü it ere veri- §_ aal {beynelmilel) işlerde, Al- =_s 
kadar postaya vermiş olmanız li. · d 

yorum.,, emİ§tİr. ~manyanın vaziyetini §U on üç~ 
zrmdır. ı· Nutku hulasa ediyor ve en can- fi madde ile teshit etmiştir: ~ 

Posta mühründeki tarihe bakı • 1ı noktalarını alıyoruz. - 1 - Almanya, V ersay muah=:-
lacağı için cevapları posta ile Hitler, evvela kendinin adeta desini ihlal ettiği hakkında 11 ni-
gönderece.k olanlar, mühürleri o· b l b b. K Id a§ ı aşına ır amutay o uğu· sanda uluslar cemiyetinin verdiği 
kunaklı olarak bashrmalıdırlar. nu ıöyliyerek ıöze ba§ladı. Geçen kararı reddeder. 

intihabatta kendisine rey verildi- 2 - Almanya, Versay muahe • 
ftlııııınıııınıııııııunıııınıuıııııımıHıl111lltttltfıııııını111111111muınıı y • ti · t tt" 

gıne §U sure e ışare e ı: desinin Alman milletini ittiham e· 

işçilere müjde! 
Yakında çıkmak üzere olaıı 

ıt kanunu hakkında Ankaradan 
mühim haberler gelmektedir: 

İ§ kanunu çıktıktan sonra haz\ 
bürolar ve heyetler kurulacaktır. 

Bu arada Ankarada (yüksek 

uzlaştırma heyeti) de kurulacak
tır. işçilerle, it verenler arasın • 
daki ihtilaflar - grev ve on.ı 
benzer hareketler yasak olduğu i· 

çin - bu yüksek heyet tarafın -
dan haHoh:.na.caktır. 

Bı• h'tJretin başkanını, Ba§ba • 
ka c!r yıl müddetle seçecek . 
t°l'. 

"Demokrasi== ben, ditini kabul etmez. 
"Almanyada demokrasi olmadı- 3 - Lokarno muahedesine di -

ğı naaıl iddia edilebilir?. Bizde de ğer devletler riayet ettikçe Al · 
mükemmel bir demokrasi vardır. manya da edecektir. 

Bazı memleketlerde 20 bin 4 - Almanya, sulh için diğe:-
30 bin kiti tarafından bir saylav devletlerle mÜ§terek olarak çalış
ıeçilir. Halbuki Alman milleti 66 mağa hazırdır. 
milyon ıeıle kendisine saylav ıe- 5 - Lakin muahedelerin yeni· 
çer. Ben onun, bana verdiği vazi- den göz.den geçirilmesi lüzumuna 
feleri ve itimadını suiistimal et- kaildir. 
meden, ba~kalariyle paylaşmadan 6 - Almanya, kom§u devlet -
tıpkı bir saylavlar kurultayı gibi lerle bir saldırmama misakı yap. 
müdafaa ediyorum.,, mağa Razırdır. 

Alman politikası '/-Almanya, Lokarno miıa. 
ne i mi ş ? kını tamamlayan bir hava misakı 

"Bizim politikamız boyalı ve yapmağa a hazırdır. 
süslü bir politika değildir. Her şe- 8-Almanya, ordumnu 500000 
yimiz açıktır. den fazlaya çıkarmıyacaktır. 

"Yeni Almanya mazinin Al • 9 - Hava kuvvetlerini garp 
Ur.-umi iş ihtilafları, yüksek h.? manyası ile kabili kıyaı değildir. komfularının hava kuvvetile ef o

y:?t~ gcimcclen evvel vilayet ve Bugünkü Almanya kendini kur- larak kabul eder. 
kn-::::.br:lalci uzla~tırma heyetle · tarmıt, yeni bir hayat kurmuştur. 10 - lngiltereninkinin yüzde 
r~ncbn geç~ccl:tır. "Biz istila muharebeleri iste- otuz begi bir donanma. 

Mc::.;ıcafilı bu heyetlerin, her 
hnngi bir ihtilf.f a bakabi~melert 

içir.1 her türlü iş müe3seselerin • 

de ve teşebbüslerde çalııan iıçi • 
lerden en az beıte birinin, İ! §att· 
lnrmın hepni veya her hangi biri 
hakkında itirazı icap eder. 

İstanbul belediye mmtakası da· 
hilindeki it ihtilaflarında uzlaı -
tırma heyeti valinin veya vekil e 
deceği bir zatın baıkanlığında 

toplanacaktır. 

miyoruz. Biz galipleri ahlak!ız 11 - A8ır tecavüz silahlarının 
yapan zaferlerden de korkuyoruz. kaldırılması. 

"Bizim istediğimiz bütün Av- 12 - Topların kalıplarının tah 
rupada milliyetperver devletlerin didi. 
çoğalmasıdır. 13 - Bir devlet , bir devlete 

"Harp milletlerin ahlakını bo- karı§mamalı, fakat müdahalenin 
ı:ar, ve felaket getirir. İnsanlar de ne olduğu tarif ve tesbit edil· 
bunu tecrübe ettiler. Büyük harp· melidir. 
te akan kan dünyaya yeni bir şey 11ııınıtıııııııımııııtttııtnıumııııırınıhlıııını"nınııııııııuııınıınttım 
getirmedi. mişti. Fakat öteki devletlerin oı·-

"I n g i 1 iz I er bizi duları, tanklarla techiz edilmeğe 
an uyamadı,, başlandı. On üç bin tank yaptılar. 

"Ben sulh ve sükundan ba§ka "Bunlar fantazi değil, müthi~ 
İ§çiler; vali veya kaymakamla. ne istiyebilirim. Milletler hiç bir birer hakikattir. 

ra verecekleri mütterek imzalı zaman kendileri harp istememis- "Onlar ağır topçuluğu da teka
arzııhalle, ihtilafı heyetin takdil' lerdir. Ve istemiyorlar. Almanya mül ettirmişlerdi? En yüksek yer
ve hükmüne havale edeceklerdir. aulha muhtaçtır. Ben bunun aksini lere çıkabilecek olan toplar tama
Bu istidaya, ihtilafı mucip olan bir lngiliz devlet adamının ağzın- miyle taarruzi harp aleti karakte
meselenin izahından batka, iddi- dan işittim. Mister Eden tamamen rını haizdir? Fakat Almanya 
alarmı uzlaştırma heyetinde mü - aksini söyliyerek hakikati bilme- müdafaa silahları bile yapmağa 
'dafaa ve takibe salahiyettar ol _ diğini iıpat etti. mezun değildi. 
mak üzere aralarından seçmiı ol "Halbuki biz sulhtan baıka bir "Almanlar gaz yapmnktan vaz-
'duldan en çok üç murahhas iş - ıey istemiyoruz. Ben Alman dev- geçtiler. Fakat ötekiler yeni kim· 
çinin isim ve hüviyetleri de der - Jetinin reisi sıfatiyle Sardan son- ya laboratuvarları kurdular ve ye-
cedilmit olacaktır. ra Fransadan toprak olarak hiç ni gazleri icad ettiler. 

bir ıey istemiyecegvim dedigyim za- "Denizaltı gemileri için de va· 
lKiler, her hangi bir ihtilaf 

man bu muahede imzalamaktan ziyet ayniydi. 
için verecekleri arzuhali hazır -

çok daha kuvvetli teminattı. Bu· "Hulasa harbi daha müthiş, 
lamak ve haklarını müdafaaya d h k k k h gün bu sözü tekrar ediyorum ve a a or unç yapma ıçın er 
memur edecekleri üç iıçi murah- bu açrk beyanatımla milletler ara- ~eyi hazırladılar. Bunlar doğru ve 
has seçmek üzere toplanabilirler 11nda uzun müddetten beri mev· hakiki sözlerdir. Bun!ar vesa1kle 
J\ııcak bu toplantının, · İf yeri ve cut endişe ve ıuitefehhümleri iza- iıpat edilebilir. Onların da rnua
it saatleri haricinde olması, en a~ le ettiğimi zannediyorum. hedelerde imzaları vardı. Onlar 
24 saat evvel de J!laham zabıta - 'Almanyanın uğra- niçin silahsızlanmadılar? 
ya bildirilmesi mecburidir. dığı haksızllklar Devletler el birliği 

Toplantıda hazır buluıımak ü Bundan şonra Hitler, sulh yo- ile harbi hazırllyor 
~re zabıta tarafından gönderi - lunda elbirliğiyle çalı,manm bu- "Başlangıcında proğramına it· 
len memurlar, toplantıdaki mü - günkü §eldini tenkid etti ve tam tirak etmediğimiz hiç bir konfe· 
zakereleri Ye bu müzakerelerde müsavat istediğini söyledi. Ve ransta yer almıyacağız. iki veya 
ıöz aöyliyenle_rin hüviyetlerini giz Almanyanm uğradığı haksızlıkla- üç devlet bir muahede yaptıktan l 
li fülmak~ mükeJleftirler. n tuvir etti: aonra buna bizim de iıtirakimiz 

isteniliyor. Bunu kabul etmeği dil· 
ıünmüyoruz bile. Müsavat saha
sında ya hep, ya hiç. istediğimiz 

budur. 
Hitler, devletlerin bir araya 

gelerek sulhu temin için "kollek
tif çalıfmalarının,, yanlış bir yol 
olduğunu ve bundan harp oLmı
yacağmı söylemiştir: 

"Bgünkü vaziyette çalışma kol· 
lektif harbi hazırlıyor!,, demiştir. 

Denemelerde bulunan halk bu 
ları çok beğenmİ§, ve Mussolinİ. 
alkışlamışhr. 

: . . ı• ......... ·~ *" & rt 
~ugfin son KJnuaur 
istifadeye l\ oşunuz 

'ebzadeba ı HİLAL sinemasınd3 

SEFiLLER Bütün hücumlar 
Fransızca sözlü büyük romanıJJ 

Rusyaya ve şark 1 nci ve 2 nci dcvre!eriniP 
mi sakına amamı birden gösterilmektedir 

Hitler bundan sonra Fransadan YaTından itibaren: 
toprak istemediğine, Onlarla Leblebici Horhorağt 
tam bir barış içinde yaşamak ıs· Türkçe sözlü ve şarkılı 

f iir l< filmi. 
tediğine, ve Lehistan devletiyle ~·-•••••~!!!!!!!!!!~~~!'~• 
anlaıtığına, dost geçindiğine ita· bunun sebebim, lsYiçrenin eı 
ret ettirdi. ginliğinin hakiki ?lmasıncla 

Avrupanın tark hudutlarını hiç kimsenin lsviçre hükun1eti11ıf 
emniyet altına almak ülküsünü hviçre ulusunun h:.\),iki azh:ı fi 
güden ve bir türlü imzalanamıyan iradesini temsil etmf'kte olduğt> · 
fark misakı meselesine gelerek na ıtiraza cesaret ~:IC'meme$ind1 

şöyle demiştir: aramak gerektir. 
"Şark misakına gelince Alman· Alman hükumeti, Avustul'ys 1 

ya komşu küçük ve büyük devlet· le olan gerginlik dolayısile mijt1 

lerle dost yaşamak ister ve pren- essir ve müteessiftir. Çünkü b 
sip itibariyle ademi tecavuz mı· gerginlik, bizim ltalya ile olı' 
sakları akdine taraftardır. iyi rnünasebetlerimizi bozmuştıJf 

"Bugünkü Almanya nasyonal Halbuki ltalya ile hiç bir menf-' 
ıosyalist bir devlettir. Biz diyoruz yüzünden rekabetimiz yoktur.,• I 
ki bütün milletlerin milliyetperver H iti erin tavsiye le~ 
olması lazımdır. Bütün milletle- d r Herkes silahını terketmeli 1 

rin hususiyetlerine hürmetimiz Dediğimiz budur. Mağlup ve gı 
vardır. On1ar kendi milli çerçeve- ıJ. lip ...:. .... -: ... ~ ~-..:.-.... ı..-11 .......... ı.~r 
leri içinde terakki ve inkiıtaf et- ........ , ...... • ..... --·· --····--·· . 

~ 1 Tl ... 1-- 1------- __ ı.: cı.:_ı_ 
..ıuıer.,, değiştirmeli, müsavat üzerinde f'' 

"Biz Bolşeviklerle anlaşama- lışmalıdır. Beraber çalışmağa ~· 
yız, aramızda bir köprü yoktur. zırız. Fakat bir taraftan teklif ı 
Onlar bizi öldürdüler, yaraladı- dilen kararları imzalamağa de 
lar. v•ı 
~ d ~· usya aki Bol§evizm bizi en- Almanya gayri askeri mınta 

terese etmez. Her devlet kendisi- )ara hürmet etmekle beraber, 
ni nasıl isterse öyle idare eder. Biz ,ı 

mıntakaların ötesindeki Fraıı• 
ona karıımayız. Fakat şu ıartla: tahkimatının manasını anlaJJ1' 
Onlar da bizim dahili işlerimizle 
meşgul olmasınlar.,: dığını beyan eder. it 

Biz İngiltere ile bir deniı 
"Biz hürriyet istiyoruz. Bunlar hakimiyeti mücadelesine girif 

için bütün komşularımızla taarruz d d ·ı· At-•' mek arzusun a eğı ız. ••· . 
misakları değil, sulh misakları milleti İngiliz milletine eski r~, 
imzalamak isteriz. Milletler be· kabet vaziyetinin tekerrür etıı'1 

raber yaşamağa kıymet vermeli- d 
yeceğini temin e er. 

dirler.,, AI ı e r 
Biz içinde Alman bulunan bü- m an Ya ne 

tün komşularla dost geçinmek is- yapa bilecek?. i~ 
teriz. Fakat siyasal sınırların fi. Almanya teslihatı tahdit ıÇ 
kir hudutları olduğur.u söylemek bir yarışa girmeği kabul edi' 
doğru değildir. Ayni milletten iki Fakat bazı harp metodlarile, 
devletin hudutlarını1an öbür ta . zı harp silahlarının kaldırılrı'',~ 
rafa fikirler kolaylıkla geçebilir· sını kabul etmek şartile. Bunl~~ 
ler. ba§ında bombardıman tayyar"1, 

Versay muahedc1:ni yırtmamı ri gelir. Bombardıman tayYar~o 
zın hiç bir manası yoktur. Hu ha- rinin kaldırılması etrafında ,~ 
reket dost geçinmek istedi~imh· nuşabiliriz. Ağır tankların ~e ~of 
devletlere karşı de~ildir. Bu mu<\- tecavüz silahlarının ve den'\;ıır 
hede znten ölmüştirr larının tahdidine ~raftarıZ·. ti· 

ıal bir tip kabul edilmesini 15 

Avusturya için 
Almanya, Avusturyanın iç İş· 

lerine karı~mnk ve yahut bu ınem 
lekeli ilhak etmek ~ibi bir niyf't 
beslemediği gibi, büyJe bir ar.::u.m 
da yoktur. 

Bununla beraber, Alman ıt!os 

ve hükumeti ort:ık bir u:u3al 
meıııeden mülhem olan tenm\.ı\ 

hissiyatına dayana<ak kendi m1.1-
kadderatlarını ken~.l:!eri bell~Tel: 

haklarının yalnız Jıeer uluslam 
değil, Alman ulusuna ve o mmı· 
yete mensup olanlara verilrne1ini 
ister. 

Almanya ile yü7c{e he!:f.biylr 
çokluğunu Almanlaı- tetkil ~\ ~ 

mekte bulunan lsviç.l e arası•adn 
böyle ıüçlükler mevcut değil»e, 

yoruz. ·diJI' 
Denizaltı gemilerinin tahd1 

jf' 

hatta büsbütün kaldırılmasııı• 
tiyoruz. . ,. tıl• ' 

Almanya bütün deniz sıl~ tit' 
rını azaltma anlaşmalarına ıf 
ki kabul eder. . )11' 

Lokarnoyu tamamhyan bır 
va misakı akdine hazırız.,, ·uııit · 

Hitlerin sözleri töyle bı 
tir: th ıJ 

41Bugünkü beyanatını ·~ ,41' 
d 'b ettır· ı · zumuzu tekrar an ı ar ,4 

h b. d"' .. miiyor· .JJJ manya ar ı uşun bib-
manya sulh istiyor ve bu ~etil' 
. . b k . . ar kU~ ,! 
ışı aşarma ıçm v ıtı"" 
çalışacaktır. Bizim bunda ~ 

w • nıtııJZ fak olacagımıza ıma 

dır.,, 



5 ,,.--·- Bir AşkJ1n 
1-fikdvesi 

:················································· ~ Nakleden: ı rto. i 
! Hatice Süreyya 21 5 ., " : ................................................ : 

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 12 

Bütün leventler, Hüsmen 
avı bırakmasına şaşmıştı. 

• • re ısın 

- Bunların hepsini yalnız senin de .. Mendilini henüz elinden hı • Dütüncelerinin, hayallerinin ar-
İçin yapıyorum .• raktı ... Şimdi bile gözlerini Cene· dı arası kesilmiyordu: 

Diyen bir hal vardı. viz gemisinden ayıramıyor.. - Palermoda kont Viçençiyüıün 
Genç kız da: Dalyan Mustafa cevab verdi: konağını bulmak güç değil, pek 

. - Keşki senden hiç ayrılma· . - Belki de onu bıraktığına 

1 

kolay olur. Böyle ~ir ıehi~de kaç 
sam, fakat.. . pııman oldu!.. · tane kont bulunur kı .. Hatta soran 

Diyor gibiydi.. - Ya mendil sallaması ne olu · ı olursa kendimi onun ı!ski bir dostu 
Kızıl Kadırga kancaları çekti.. yor?... . olarak tanıtırım ... Ona sordukları 
Vardiyan tokmağı vurmağa ha! Sırık Ahmed sözü kesmek iste· 1 zaman da beni ele verecek değil 

ladı, yelkenler açıldı ve doğuya di: ya.... Merd bir adam olduğu o 
doğru kanatlandı.. - Çok uzatıyorsunuz.. İtalyan ı ihtiyarlığına rağmen bana kartı 

Ceneviz gemisi provasını Paler- dilberi pek hoşuna gitti de on •

1 

savaşmak istemesinden belliydi .. 
moya çevinni~ti. dan .. Brrakın bu lafı artık.. Zaten ona bir fenahğım dokuna • 

Beah·is güvertenin ke~arında - Bir şey insanın hoşuna gider- cak değil ki .. Kızı sevdiğimi, onu 
gözleriyle Kızıl Kadırgayı kova - se böyle bile bile bırakır mı ya • Allahın emriyle istediğimi söyle • 
lıyor, kalbinin de onunla beraber, hu! .. Bunda başka bir sebep ola • yeceğim ... Kız da her halde beni 
onun arkasından sürüklenip gitti - cak !.. seviyor .• Gözlerinden bunu anla • 
ğini sanıyordu.. Frenk Süleyman karşılık verdi: dım .• Gözler yalan söylemez ... 

Kont Viçençiyüs kızının gönlün· - iyi buldun Koca Veli .. Seven- Yahut, batkaların hiç görünme • 
den geçenleri, anlamı§ gibi onu Ier hazan sevdikleri kızı da onun den kızın yanr~a çıkınaya çalışı • 
baştan ayağa kadar süzdü. hatırını kırmamak için böyle hıra· rım .. Ne olacal<, bir gece bir duva

Kızıl Kadırganın kıç kasarasm· krrlar.. Belki bunu bizim deniz ra tırmanmak, bir pencereden içe
da bembeyaz bir mendil sallanı • kadar insafırz olan, kan ve savaı ri girmek ve orada mrtd mıııl U· 

yordu. için çarpan kalplerimiz anlamaz yuyan güzel Beatrisin uyanmasını 
Bunu sallayanın kim olduğunu amma, bu böyledir .. Fakat, başka beklemek ••• 

~O,:yit:uıı;.lı:c:: ıu.ı:.uuı yu~.. • 1.i. ... eoboh .1 .. b.,. vo.• •• ı'g" or ftaJyıın O k d - d J t k' k -- d 
o. JLr a mıı ı ı. ar~ısm a Genıç kız babasına döndüğü za - kızının sözlerini anlam'! olsaydı· hiç bir ıey görmiiyordu, .. 

man onun kuruntulu bak19lariyle nrz, şimdi onu da öğrenmi§ olurdu- Birdenbire bir top sesi duydu. 
karıılath ve sordu: nuz !.. Bu da ona bir hayal gibi geldi .• 

- Nasıl? Türk akıncılarının Hepsi de merakla Frenk Süley- Genç kızla beraber Palermodan 
belki de fena adamlar olmadıkla • mana baktılar: kaçarken arkasından kovaladık. 

rmı, hele F emandodan bin kat - Söyle bakalım da hak vere • J d 
arını un ı .•.. 

nazik olduklarını söylediğim za • Jim. Neymi§ 0 tılsımlı sözler.. Fakat Frenk Süleyman bir anda 
ınan haksız mı imi•im?. F l S"l h · · 1 

:r ren t u eyme.n epsını an at· onun yanma kotmuı, omuzundan 
ihtiyar kont iç geçirdi.. tı... tutarak aarsmıı: 
Beatris kalbinin ti. derinlikle· Leventler coıtular: _Reis .. Bak ne oluyor? Gör-

rinden gelen fısıltı gibi bir teıin - Vay canına .• Demek kı' onlar· .. ? B' · b muyor musun. ızmı rraktığımız 
!Öyle söylendiğini duyuyordu: dan da bizi beğenenler varını§ ha.. Ceneviz kadırgasını hatka bir ge-

- Ah, k~ke ona esir olaay.dım Aferin §U kıza be .. Vallahi ben o • mi yakalamak istiyor. Ate§ etti. 
\'e beni dilediği yere götürseydi !. laydmı, onu Trabluıa götürür .. her 

- Baıka bir gemi mi?. Beatri -
- 9 - seferden dönüşte nltına boğardım. sin bulunduğu gemiyi ha! .. 

Bütün leventler bu ite f&§mıt - Bizi beğenen düşman hele bir 
lardı O k d tt·· k I - Evet .. İtte .. Fakat Türk de. · zamana a ar usmen genç ız o unca insan daha çok 
Reisin yakaladıg"' ı bir gemı'nı'n kur- ğil bu ... Bir Stoloya benziyor. 

§a§ıyor.... S 1 
..__ld .... .. "lm · · H ı bö to o, kadırgadan büyük, fakat "" ugu goru emııtı.. e e .. y - Bu sözlerin her cümlesini on -
le çantada keklik denecek bir hale lardan biri söylemişti.. Galerden küçük bir gemi idi. Ön 
oe}d'kt ve arka taraflanndaki ag"ır toplar· 
e. ı en sonra ... • Geminin bordasına doğru yürü· d 

H an baıka Bordalarındaki toplar epsi de buna sıkılmıılardı. düler ve onları babasına karşı mü· 
Çu"nku" tuttukları Cenevı'z kadırga- d f d k · da iki sıra olurdu. Küı·ekleri çok a aa e en ızın gemısini gönnek 
•ı yepyeni bir gemiydi .• Uf ak bir istediler. değilse de teknesi dar yapıldığı 
tarn·ırle kullanılacak hale gelebı" • B d H R h • için suları kolay yarar, bol ve ge· u sıra a üsmen eis ala kıç 
lirdı· .• Bundan ba .. ka ambar ve ka· k niı yelkenleri güzel bir rüzaarla ~ asaranın üıtünde idi. Kalbini :> 

llıaralarmda daha bı'r rok kıymetlı' C . k d d f işirdiği vakit saatte 15 • 18 mil 
% enevız a ırgasın a bırakmıı 

llıallarm olmadığını kim söyleye - gibi hep oraya bakıyordu.. gittiği zamanlar çoktu .. Bu çefit 
bilirdi?. gemileri en çok Malta ıövalyeleri 

Kafasında hülyalar, karaltılar, kullanırlardı .. 
. Bunların hiç biri olmasa bile o maceralar birihirini kovalıyor, 
ıhtiyar kont ile kızı için Palermo • tekrar o güzel gözlere, o güzel 
da.ki kanımdan yüklü bir para da genç kıza kavuımak için neler ya· 
alabilirlerdi. • pabileceğini dütünüyordu: 

leventlerin baılıcaları kıç kasa· Bu akından döndükten sonra 
tanın önündeki boılukta toplan - gemiyi Trablusda boşaltacak ve 
lnıtlar, bu mevzu üzerinde konu • yeniden açılacaktı .. Bir gece sa • 
fUYorlardı. Fakat . bu konU§ma baha karft Palermoya en yakın f 0k sürmedi .. Gemideki konuıma· sahile çıkmak, onun geniş ve gü • 
arı arkadaşlanna henüz anlatma- zel portakal bahçelerinden geç • 
tllrş olan Frenk Süleyman: mek ve ıehre girmek zor bir iş de· 
P. :- Uzatmaktan ne fayda var? ğildi. Frenk Süleyman onun çok 
'eıa Yaptığını bilir.. itine yarayacaktı .. Kendisi de bir 

Deyince hepsi de bunu tasdik İspanyol veya Fransız gezgincisi 
~ttiler: gibi görünecekti .. Eğer ltalyanca-

- Elbet. Elbet... yı bilmiı olsaydı, buna da lüzum 
h· l'ilki Hasan o zamana kadar ltalmıyacaktı ama, bunda pek ace
ıç afzınr açmamııtı .. Manalı ma- mi idi. Neden Frenk Süleyman. 

tl&.lt .. , k .. k 
gu ere soze arıftı: dan geri kaldığına canı ııkıhyor .. 

- Reiı hala kasaranın üstün - du .• 

Başka bir levent ilave etti: 
- Bir İspanyol gemisini de an • 

dırıyor .• 

ikisi de haklıydılar .• 

Bu gemi çok kuvvetli ve sağlam 
yapılmıştı .. 

Arka direğinin tepesinde Napo· 
li krallığının barağını taşıor • 
du. 

Demek ki bu denizlerde hiç 
korkmadan ve çekinmeden gezini· 
yordu ... 

Lakin neden bu zararuz Cene • 
viz gemisine saldırdı.. Mademki 
korsan değildir. Napoli ve lspan • 
yanın dostu olan Ceneviz bayrağı· 
m dostça selamlaması lazım ge · 
lirdi ... 

(Devamı var) 

Nihayet, tabağını elinin tersiyle ' - Peki, peki ... 
1 itti ve bir sigara yaktı. Bu esnadn 1 Gayet itaatkar bir halde, kızca· 
, genç kız, ne zamandır zihnini kur· ğ~z, erkeğin arkasından yürüdü .. 
1 

calayan ve beynini alev gibi ya- Adeta kül rengi olan ve kirli 
kan §U suali sordu: imiş vehmini veren şafak zamanı, 

- Annenle babana meseleyi aç- Rauf ncele edip duruyordu. Par . 
tın mı?. dösüsünün yakasını kaldırmıştı. 

- Hayır ... Yarın royleyeceğim Samiye ile kısaca vedalaştık -
inşaalah .. Reşadiyeye gider git· tan sonra, onu son bir defa daha 
mez, ilk işim bu olacak .. Babamın öptü ve bir gün evvelki vadini 
eline büyük bir para geçecek.. tckrarlıyarak, uzaklaştı. 
Halbuki biz, bu parayı tamamiyle Bahçeyi iri adımlarla geçme • 
kayboldu sanıyorduk ... Bizimkiler ğe başladı. 

şu dakikada ne kadar sevinçteler, Tam sokağı sayıyordu ki, köşe 
dütün.. İşte bu ahvali ruhiyele - başından bir gölge belirdi. Gayet 
rinden istifade etmek zamanıdır .. akd, terbiyesiz bir sesle : 
Söylemedim mi ben sana ... Fırsat - Dur bakalım, dur... Oyle 
beklemek lazımdı... Fırsat geldi ka~mak olmaz ... diye haykır .. 
işte... dı - Zaten paramı kaynatac.aK. 

Yüzünde tebessümler biribirini sın §Üpheleniyorum. Fakat, na • 
takib ediyordu. Boyuna tafsilat file ... Bende o göz yok.. 
veriyordu.. En ince teferrüatma Ayşe, yumrukları lialçalarına 
kadar anlatıyordu .. Eskiden oldu • d3yalı, o mahut çömlek vaziyetl· 
ğu gibi, nazik, sevimli kelimeler le , delikanlının karıısı~a dikil -
kullanıyordu.. di. Hırkasını omuzlarına almış, 

Samiye, ıu&mu§, hayret içinde öyle bir külhanbeyi vaziyeti ta -
bakıyordu .. Raufun şöyle söyledi • kmmıttı ki ... Kar§ısmdaki adamı 
ğini işidince şaıkmlığı iki kat ol • istihfafla, tepeden tırnağa kadar 
du: süzüyordu. 

- Her halde çok zengin değil • Delikanlı, ıaJırarak sordu: 
sin, yavrum .. Bu evin halinden pa· - Sen de kimsin, yahu? Ben-
rasız olduğun belli... den ne istiyorsun? 

- Mesele şu .... 
- Bilyiorum, biliyorum. Bütün 

bu vaziyet değişecek. .Babam, ba· 
na büyük bir para vermeği vadet • 
ti ... Yani, aldığı paranın bir kısmı· 
nı bana verecek.. Gelecek sefer 
geJiıimde aenin bütün küçük borç
larını öderim .. Sonra lstanbula gi· 
deriz. Ne lazımsa alırız.. Oradan 
da Reşadiyeye gider, yerleşiriz. 

Bütün bu tafsil atta cazip hiç bir 
şey olmamakla beraber, kızcağız 
sevindi .. Reşadiyeye dönmek onu, 
hiç değilse maddi sıkıntıdan kur • 
taracaktı ... Yüreğinden gelen bir 
atılma ile Raufa doğru sıçradı .. 
iki kolunu onun boynuna sardı. 

- Ah, cicim .. Sözlerinin beni 
ne kadar sevindirdiğini bir bil
sen .• Senden şüphelenmek derece
lerine gelmiştim .. O kadar betbaht 
olmuştum ki .... 

Rauf, kaşlarını kaldırarak: 
- Şüphelendiğine hata etmi§ • 

sin!.· dedi ... 
- lşte, hatamı itiraf ediyorum 

ve senin affını rica ediyonım .. Ah, 
bu evde ya§&dığım kötü saatler ... 
Bunun ne demek olduğunu kat'i • 
yen tasavvur edemezsin.. Bereket 
versin ki, bütün hunlar unutulmut
lur ... Yarın, hepsi maziye karı§a • 
cak... Hatta bunların hatrraıanı 
bile hafızamda salda yamı yaca -
v 

gım •....• 

- F nkat, sevgilim ... 

- Korkmamak, istikbalden 
şüphe etmemek, ne iyi şey .. Halbu
ki hen, öyle kara düşünceler ara -
smda bunalmı§hm ki.. Deli gibi 
oluyorum: Senin beni sevmediğini 
düşünüyordum.. Halbuki §İmdi, 
öyle mes'udum ki! .. Meğer, sevi -
yormu§sun ! .. 

-Daima dalla fnzla .. Eğer "da· 
ha fazla,, sevmek kabilse ... 

- Ben mi kimim?.. Kim ola • 
c.ağnn? Sizin hanımın hizmetçi -
si. .. Kızcağız sana söylemedi mi 
yokaa ? ... Halbuki ben, artık be 
dava çalı§mak niyetinde olmacic
ğunı ona haber 'venniıtim... Si . 
zin hanım da, bu sabit.lı gitmez • 
den evvel bana paramı vereceği
nizi söylemitti .• Lafla pilav pif • 
mediği kadar, yağ benden der . 
ler.. İ§te "veririm,, le de iı ol • 
madı ..• Zaten ben inanmamııtım 
ya... Yolunu bekliyordum 

Delikanlı bir el hareketile ko
ca karıyı susturdu: 

- Kaç para istiyorsun? 
- On yedi buçuk lira alacağım 

birikti ... Nah İ§te, hesabım §U 

kağıtta yazılı ... 
Önlüğünün cebinden buruşuk 

bir kağıt çıkararak uzattı. 
Delikanlı, omuz silkti. 
- Bu saatte nasıl okuyayım ... 

Daha alaca karanlık ... insan an . 
cak attığı admıı görüyor. 

(Devamı var)' , 
' HABER 
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Erkek, kadını alnından, gözlerin· ı:--------------9!. 
den öpüyordu .. Şakaklarım öpü .. 
yordu ... 

Genç kız, vücudunun titrediğini 
hissediyordu .. 

- Haydi, sevgilim ... diye de -
vam etti. • Titriyorum ... Gece bas-
tı, hava, daha soğudu .. Yatalım ... 
Yatakta daha iyi konu,uruz ! .. 

K UP()N 
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kanlı yapraklar - Bqkumm itine karqmak 
mı? Bir daha Allah ıöıtermesin ! 
Gözümün önünde adam öldürse • 
ler kılımı bile kıpırdatmam, ae • 
yirci kalırım ! 

Hepimiz hartetle Cemile bakı
yordak. Onu biç bu kadar sinirli 
ıörmemiftik. Her akpm topla • 
narak vakit ıeçirdiğimiz kabved~ 
yerinde oturamıyor, ikide birde 
elile masaya vurarak haykmyor· 
da: 

kat artık yetitir. Bundan soma 
bana ancak cehennemde ihanet e
debilecekain •• 

Burada kadın mütbit bir çıl · 
lık kopardı. Apjı kattan boiuk 
ıeıler ıelmeie bqladı. 

Bir ııçrayıtta yattıfım yerden 
doğruldum. Apjıda bir cinayet 
iılel)IDek üzereydi. Belki de za • 
vallı kadm timdi öldürülmiiftü 
bile ..• Apartımanda benden bat. 
ka Fransızca bilen olmadıiını bi-

ittihat ve Ter~kklnln eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal oouz anlatıyor; No. 27 

" Merkez kumandanlığının adamları benf 
götürmiye gelmişlerdi. Acaba idam mı 
edilecekdim?,, 

- Bir daha bqkasmm ıtıne liyordum. Kavıayı bqka koqu. • 
kantmak mı? Tövbeler tövbesi!. far ititmit olaalar bile konutulan- Hizım ayıldıktan sonra kendini l acıdıklarmı borç yüzünden mah • ı idam sehpaları burada aaklanırdr .• 

Sinirleri biraz :ratıttıktan ıon • ları anlıyamadrklan için itin ve- tevkifhane müdürünün odumda kam olanlardı. O ıün bu depolardan bet altı tane 
ra bqma ıelenleri anlatmaja ra- hametinin farkma varmamıı ola- buluyor. Onu tekrar locaama ıö • Buıün ne hapishane yemeli için sehpa çıkanldı ve ıözlerimizin ö-
zı oldu ve: bilirlerdi. türüyorlar. Bu harekete bir mina vulaat çıkaranlar, ne de borç yü • nünde kamyonlara yüklenerek ıö· 

- Kendime ait olmıyan itlere Bu cinayetin önüne ıeçmek Y&· veremiyor. Cezası müebbed küre • zünden hapis yatanlar kaldı.. türiildü .. 
kanpnak yüzünden iki gündür e- zifeıi bana dütüyordu. ie çevrilmit olan bir ıuçlunun ö • lnlulib o uaulsüzlüiü de, bu Biz bu faaliyeti seyrederken bir 
vime ıidemiyor, otelde yatıyo - Sobanın koc•man mapamı e · lüm mahkGmlannm son durağı yanlıtlıiı da düzeltti.. arkadq hazin bir aeale: 
nmı, diye söze bqladı, ve he - lime alarak hemen dıpn fırla • olan bu yerde iti nedir?. • • • _Cemal, bu hazırlık Jdmbilir 
men yarın bqka bir eve tatm • dım. Merdivenleri atlaya atlaya Bu bal içindeki feci endttenin Mabkam oldujÜmun ikinci a• kimler için? .• Demifti ••• 
mak mecburiyetindeyim. Bakın inerken bir taraftan ela avazım büsbütün silinmesinin önüne ıe • ymda bir ıiin, öile vakti avluda önünde aebpalarna tqmıtmı haylı 
size anlatayım: çıktılı kadar baimyordum: çiyor ... Hutalıimın maddi istirap- dolqıyorduk .. Hapishanenin bü. Hapüane müdürünün kapısı a-

Benim apartımam biliyonu · - Kotun ! Kotun, 2 numarada larile de kıvranan Hanm artık bu yük avlusu ıüriihü ile açıldı .. i Zin- nünde aebpalarm tqmıtmı batır • 
nuz, üç odalı ıüzel bir daire... adam öldürüyorlar ! ıüpheli ve mütereddid vaziyete cirler kaldırıldı •.. Gardiyanlar ko- laymca feci aJo"bete derhal intikal 
Tramvay caddesine yakın •• Hava- Apartımamn içi allak bullak bir nihayet vermek için tetebbüae tuttular .. içeri elleri lmbaçlı iki etmit bulunuyordum .. Hiç bir teY 
dar bir yerde ... Velhasıl kolay bu· oldu. Ost katlardan, alt katlar - ıeçmele karar ftl'İyor. lnıiliz zabiti ıirdi .. Biz bu zabit. yapmala imkln yoktu .. Çünkü in-
lunur bir ev değil.. dan telqla kotup gelenlerin ayak Kapıyı vuruyor .. Gelenlere: leri ıörür ıörmez suratı ekıittik •. zibatlar çoktan etrafı çevirmiıler• 

Kalfalar tarafmdan yaptmlıp pabrdılarmı duyuyordmp. Alt kat _ Buruı idam malıkimlanna Siyasi mahkamlar hep bir araya di. 
t•mamlandıktan sonra satılan bü- komıulan ka ah mın pısım omuz vu • m au. bir yet'dir. Benim mahkG • toplandık ve bu beklemni•en si-· K 1 d-1-· t baktım• On 
tün yeni binalarda mevcut bir tek 1 ·ı · · ı.. · # J-

0 um aaı aaa e • 
rutb. kuarlıl e ve m&f&Jl manıve a ı•· miyetim müeb~ kürele çevrildi. relin mahivetini •PAAtırnaaia ko • bir buçuk ••• • 

kmmundan bqb hiç bir tiki - ı anarak r•bucak kırd .L .... _k b!••~._ d ka '"le · .a. .... _,_ J ---. 
~ ım ve Anı üaüm e t ı ftı.. -.-ua yulduk .. Bu konutmamızda veril • l .. · · yetim yok: Balmeleri çok ince.. i,.eri ıirdim kufi __ ,__ b" ed dam hükümleri sabahlan er• 

2' • mev ara muuuı ır y eneye mıt b" tek h!••~._ d k nd inf 1 •• 
Öyle ki ayni kattaki diier daire· Kan koca, kapılannm zorlanıp durduruluyorum?. Beni bapiahane 1 

U&um var 1
• e en . az o qnmak mutad ıdı. 

nin p>e:ıtdrlan "Tarzan OJ111111,, kmlması ve kartılarma ,..ı_ ıi- · d ec1· • d" lnailiz zabitlerinin hapishaneye O halele bız bu IMtte uılmaja 16-
7 ... ua ye ıa e mız, ıyor. 1 l . b" . • . L _ al türül' ·· d"k. 

na batlaymca aabalılan 1IJ1llll& • bi bir adam çıkıverdiğini ıörün- ıe me eı ızım tçm ... yra &met emez ı • 
L. imlrtn _....__ ce, korkudan .. ..,,...... k-ı"lmı"t • . Hizım, o ıece, kencliıi ıibi ayni dejildir! Fakat, bu dütüncenin akabinde ·- ,_, r-. - localarda ölüm teri döken sivuet 

F_._ .. L:-~nm L....... '----u..... ler ha-et -e nd" "l ba '-- J Çünkü" •• d0 harp'--! • d" akpm ezanı vakti BevUJdda ;..-~ uma IRllll __ uu m.-.. ..... , # • " e ıte ı e na UG· mahkGmları bazı p&talarla bera • ıvanı acnn tım ıye J ·r-
ıöz )Ulllayordum. layorlardı. Ve ilk ptkmlıim u - ber umuml b.pabaneye ıönderil· kadar verdikleri kararların keen • çekilen Boiazlıyan kaymakamı 

Bölmelerin incelill yiizünden yandırdıiı derin aeuizlik içinde • lemyekUn addedileceiini ve o Kemali hatırladım •. 
l.Jl...-.1.-L.! el in • • • d i. &Dartmlan"'• blitla aUelmia Wr • .....,_.._. ra yo me neaımn wı zamanm bütün ıivul mücrimle • .-: • "' 'f -.,.-.. ~ ah Hapiehened ........... ,,,,..._ ..... ,. # 

bi,lernıe .ıizfı bir teJi kalmamı.. d a vazıh itittliyordu: dık .. Artık divanıharb dedikodu. rınm ve mearuı tütiilan ımlii~ 
tL Kan koca bvp mı ediyor • - lci Paria .. Radio Colonial )arından bılmut, UMnmlfbk.. nn tekrar toptan muhakeme edile-
Jar, hizmetçi im mı azarlanıyor, de l'etat fnmçaia. .• "Oç kiti ara- Bütün lmmdut ümidimiz Ana· ceğini biliyorduk. 
ı<üçük çocuk mektepte fena na • ımda facia,, piy•inin aon perde- doluda baflaya:n milli hareketin Bu bilıimize ilave olarak insi· 
niara mı aldı, 'banJarm hepai, bal- ıi bitti. Şimdi size aon haberleri neticesinde idi. Ve sevinçle ıörü· lizlerin ltilifçılarla bqbqa vere • 

Nemrud Muaf&~:~• teup;Jü. 
u1attı, ldetl, nizamı, unu d\ıtlh 
necek adam deiildi •• 

Bir dakika içinde bu Taziyeti 
bütün çıplaklııiiyle dütünen ka • 
famm içinde arbk fÜpheye yer 
Yerecek hiç bir iatifhMn kalma • iiieler sayesinde, b6tiin apartı • 01mJacaia l yorduk ki o hareket sün ıeçtikçe rek yeni ve ıizli bazı plinlar ta • 

man n'ri-'erine derhal yayıhyeri- kunetleniyo, ıeniıliyodu.. aa vvur etiklerini ele öjrenmiftik. llllflt ... 
yordu. Cemilin hikayesini kahbhala- Hapiehane hayatı uzasa in • lnıiliz zabitleri hapishanenin Son saatlerim ıelmifti •• Ayak).,. 

• lraidecLm yalnız, l*ıim dai- rımızla kestik. O da IUllDUfba. aan kalenderletiyor. Tıtizliii, aaa- her tarafım ıezdiler ... Bizim bu. nmcla bir Jmesiklik duyuyordum ... 
renin altındaki dairede oturan bir Kahkabalanmız yabttıktan aon • b"l"i" "•kül __ __..,.1. kal lunduiumuz kısımda uzun müd •. Ellerim titriyordu •• Ke.,ıyı mçtnn •• 
L--- '--- ı..: ___ --:ı-a-na ı"dı". h"ddetl IÖ 1 d" 11 1' m..,. peRDUı 1 mıyor.. H•·p!-L--- mücl" :s...ı~-:ı- odum• 
D'llll9D aarı au.;a ua.....- ra ı e Y en ı: O muhit, hiuetmeden insanı det kaldılar •• Sonra bapiahane mü- • ı....ue unun&0 

Banlar hiç kup etmiyorlar, da. - Evet, ,Wünç feY ... O kada1' kendi Tarlıtı içine yaTq yavq çe- dürünün odasına kapanarak orada ıirdim ... 
irelerinde .. teri çıt.bir bile iti- ,Wünç ki timdi eve ıidemiyo- kiyor. • • bir aaat kadar kaldıktan soma çı· Kaim pecleleri yan indirilmif, 
tilmiyorda. rum. Çünkü içeri adım atar at • • • ille lap ıittiler.. oda lotlak içindeydi. Müdür ma • 

Bir ..... yemelimf dıpnd1. mu beni ıören ya kahkaha ile Hapııhanede ıman ıünlerde O ıece biç birimiz uyuyama. aumın batında ayakta duruyor • 
--.ı:La- '---- 1 d h ik b. • . çok ııkıbyor .• Soma dimai, asap clu.. • -kumı kap-- ,.,...:rmı· ...... 
,._... .... 80m& ..... peye uzan· gü üyor, veya a a naz 11'111 b dık •• Sabaha kadar toplanıp mu· "'" ·J- ~·· ~· UJUIDYOI', İDlanı ıarib ir te" f'llr · 
llllf, kitap olmıken, Fransız ail• İle bıyık albndan gülümsüyor. kül biui 1--l-•• Hafızada bari- bdderatımız üzerinde dertlettik • Masanm sal tarafmda askeri 
ainin otmduiu, ataiıclaki daire - Bütün mahalleliye kepaze 01- d bayatm -;:ı;;-J&T&f y&T&f sili • Ertesi ıünü, kutluk Takti, ma • teYkifhane müdür muaTini topçd 
den lmh hızlı aeeler ıeldifini dmn. • nen bitkin bir halele odundan ~- Rıza, onun brtıamda ela Ciıken • 
duJUDC& ptmp kaldım. Hiç ses- Dedim ya, bir daha bqkumm nı~. h "abani d malı- mıt, musluk bqmda yıbmyor. ceci) llbbiyle maruf mülizbll 
leri çıkmıyan kan koca arumda itine karqmak mı? Tövbeler t6T· ___ , z~an ,__'!1

_ 1.. leclar ed-'-- . • dum ..• Gardiyanlardan biri yanı • Rıfkı otunı1odu. 
ba heyecanlı müklleme gayri ta· be•! puua JÇm ua&ı ..... ana ıyı ma seldi: 
bil ve yepyeni bir teJ olduiu i-

1 

F. M. ıberait meTcuddu. Şbalimdd~ TUd" idayeti - Sizi müdür istiyor! dedi. 
rin kulak kabartarak dinlemeie ------------• ilmi70rum.. Her e ıım 1 • O d • d 
~-ladım. ha insani ıayeler Te ıiatemler tat· stüm e piJama, aJ&lım a ter-.,,., p b"k edil" F-'--'t h likler Yardı... Batım ac;ıktı.. • 
MGmıbta ıittikçe kızıııyor, arasız ı ıyor.. aaa o zaman ma • - Giyineyim de ayle ıeleyim!. 

kaTp teklini alıyordu. Tecesaü · pualara nefia yemekler •eriliyor· dedim .. Gardiyan itiraz etti, telitlı 
a6mtl yenemedim. Okuduium ki • du. Hatta bu ıemeldere biz bile bir halle: 
tabı b& tarafa atarak yerimden Musiki dersleri imreniyorduk.. - Olmaz, olmu, timdi beldi. 
kalktım ve yüzü koyun yere uza. Binbirdlrek Ipk sokak Musiki Oile Takitleri, aTluda dol&fll' • yorlar. Giyinmeyi sonraya bırak .. 
narak atalı dairede söylenenleri Yayna Kuruma. ken hınahktan, yankeıicilikten, Diyor, beni ideta kolumdan çe-
dinlemeie batladım. Sesleri bu • Herıün ikiden sonra müracaat karmanyoladan Ye bunlar ıibi di- kerek ıötürmek iatiyordu .• 
vaziyette mükemmelen iıitebili- -··-................... .. .... ____ ier suçlardan hapse ıinnit sene • Naçar kaldım.. O kıyafetimle 
yordum. Erkek fÖyle diyordu: rilerle konutuyorduk.. Onlar bi· hapishane müdürünün oduma ıit• 

- Bu vaziyet bayle devam ede· B O R J i Y A ze: tim ••. Müdürün kapıımm iinünde 
mez. Hayatımı zehirledin. Şimdi -- - - --- .. - B•ada böyle yemek çıktık· bet altı tane inzibat ııralanmıt, 
de beni aldatıyorsun. Hem de k1 romanımızı tan tonra bizi kevsalar ıitmeyiz •• duruyordu .. 
minle ... Mendeburun birisile.. in- --ı:www?----- - - Caamız bitip ~ıkınca sün ıeçirme inzibatları ıörür ıörmez ayak • 
kira kalkıtma.. toplıyanlara: den yeni bir rik'a çıkarır ıene bu- farım suya erdi •. Satımdan &f&iı. 

Kadm timdi JU111npm1fb. Ka- - - --- -~ raya ıelirb .. l>ıfanda bayle ye· :ra kaynamtf ıu bofanmıt 11Di ol-
bahati meydana çıktılı için ata· Fonnalaruu ucm cildetmelı is- mek içmek nerede?. derlerdi. dum •• Vücudumdan ter bop..,. • 
ğıdan alıyor, inkara kalkıııyor · iati7ealer bqünldi cua.rtesincl.. MabkGmlann elueriıi bu dütUn- la bqladı ... 
du ı itibaren her sün rmldi bpeMeri. cedeydiler... Bir an içinde hafızam iki siin 

- Hayır aldaaıyonun. Bu kıa- le ......._ Aabra caddainde O zaman hepi.hanede mahJdbn. eneline aid bir habraya rüaı etti. 
kançlık nöbetlerin beni çıldırta • (VAKiT) ldtaphawm. ........_ lan çallflırmak itine yeni yeni Bb o sUn bir iki arkadat demir ........ ı 
call. Cilt ,...... oluü ,alna ( lO) haflanmıftı.. çlerinde aan'atlrlr parmalclıklı pencerelerden d..-rı • 

- ()1an1acak mı? Asıl çıldıran kanat ödemel.-1 l&zawhr. olanlar ,onde bir liradan bet lira• ıım, meydanı aertediyorduk.. Ha· 
henlm ld tlmdiye kadar senin bu ya kallar para W&lll)'orlardı. pialıanenin alt kabncla jandarme 

-----------------------• ,.. )at ...... 
.. ~~llilllllrılMlliııılııiıllıllilill ...... 

Uzun zamanlardan beri tdt 
rimizde emsaline tesadüf eclu.d" 
yen büyük bir 91ya müayedelİ 11' 

lacalltır. Eski Te seTk sahibi, ~ 
rakh bir ailenin iç batmdan DP" 

büyük bir itina Ue biriktirdili - 
dide kıJmettar 91ya müza1ed• dl 
satılacaktır. 

Bu mu.tema mia,.ıecl• ~ 
hum COrilluuhı llalunnt ~ 
ailesine ait et1• lllblaca-... 

Satq, Kamtattıa 

merhumun koııatmcla ~ 
tır. Mlayecle 24 maJl8 _,,. ... 
ntldür. 

Fazla izahat için. Salih .. ~ 
IOD mobil1a ............ _...-
at. Tela ~ 
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Karnındaki yavrunun kız olması 
kendisinin de ölümü demekti 
Tugay onu öldürememitti.. Fa • 

kat bir gün gelecek, her halde öle· 
cekti. Bunun önüne geçilemezdi.. 
lnaan için bir teselli vardır ki bu 
lcı dütüncelerin acısını azaltır: 
kendi yerine bir oğul bırakmak ... 
Oğul bıralanak, kendinden bir 

Parçayı daha uzun zaman ya!at • 
Tnak, ve hatta biraz daha ileri gi • 
dilir&e kendi ruhunu başka bir 
gövdede, fakat ayni duygu, ayni 
kuvvet ve tatla hayata vermek de· 
iil midir?. 
Oğul bırakmadan ölen bir a

damdır ki, ölür. 
Oğul bırakmak, ölmezlik de· 

Tnektir. 
Hazar Han bu kadar yaşlandığı, 

her yıl ateşsiz ülkenin en güzel kı· 
tını aldığı halde bir oğul edinme • 
Tniıti .. 

tı. Yeniden yaıayıfa ve ıalta.na.ta 
dönüyordu .•• 

O gün bir zafer kazandığını ve 
bu zafer için çah§anların takdir 
edilmeleri gerek olduğunu da dü • 
şündü .. 

Gür bir sesle: 
' . -Sorguçi .. . 

Diye bağrrdı .. . 
Çam yarması gibi iri bir adam, 

ilerledi ... 
Elbiselerinde, yüzünde ve elle -

rinde, o gün yapılan savatın izleri 
hali görünüyordu .. 

Dimdik durdu .. Sonra ba§ eğdi, 
sağ elini ileri doğru uzatarak ya -
na açtı: 

- Buyur! Ulu Hakan! .• 
Dedi .. 

No. 

Bu andlaıma yeni bulunan Bü· 
yük Okyanosun ötesinde Avrupıı 
ile eski doğunun yaptığı ilk and· 
la,ma idi! 

Bunun üzerine Magellan gemi· 
cilerine zırhlarını giyerek bir hal"-p 
oyunu göstermelerini emretti. Gü
vertede yapılan bu gösteri§ kav 
gasmda koca kılıçlar göğüslert. 

indiriliyor, sonra da darbeyi yi · 
yen adam gülerek zırhını çılia -
rıyor ve yaralanmaclığını göstc 
riyordu. 

Yerli kral, bu ite ta§a kalmıŞ 
tı. 

Magellan hemen iki zabitin:ıı 
karaya çıkarak, kralın toprakla · 
rını görmelerini istedi. Berek\?f 
v~rsin ki bu zabitlerden birisi 

12 . Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem• 

kralı gemicilere · bir 
ziyafeti verdi 

Bu onun için ateşi kaybetmek 
kadar. bir acıydı ?. 

Hazar Han yerinden kalktı. Bu 
cesur askere yaklaıtı. Onun sırtı • 
nı okşadı: 

- Senin yiğitliğini nasıl öde • 
meli? Bir ıey iste!, 

Pigaf etta idi ve yanında da ıiö\ Deniz aslanları hcila Arjantin in San ta Kruz sahillerinde yavru yetiştir· 
defteri vardı. melı."tedirlcr. Magellan'tn gemicilerini büyüle hayretlere düşürmıi§ olan 

bu hayvanlar senenin muayyen mcvsimlcrüıdc yavru yapmak ve yetiş • O öldükten sonra bu soy yasağı· 
"lı kim kuruyacaktı? Dedi ... Karaya çıkınca, kral ellerini tirmck için hep ayni yerlere giderler. Yazuı yavrular doğduğu zamcn çoTc 

göğe kaldırdı. Misafirleri de onu kalabalık siir:iler halinde bulunurlar. Ağır yeleleri oları erkek deniz as • 
Eline verilen son kadehi son 

4:la.ınlasına kadar içti.. Mırıldanır 
aibi fÖyle söylendi: 

- Sizin bu sözleriniz, bence her 
şeyden daha üstündür .. 

taklit ettiler. Kral Pigafettayi e- lanlrınm boyu ekseriya 10 kademi bulur. Di§ilcrin yeleleri yoktur vo 

linden tutarak kamıtlardan yapıl 1 . çok daha kiiçüktürler .• 

mıf bir tünelin altından geçirip " O kadar çok yendi, o kadar luna devam etmek isteğini gös • - Bunu unutmıyacağmı ve öde· 
mek için fırsat arayacağım .. - Ben bir oğul isterim!.. 

Yanı batında olan bir iki kız 
bunu duydular ve başlarını iğdiler. 

ihtiyar veziri Arık da duymuş • 
tu .. Hakanın kulağına doğru eğil • 
di ve kart ılık verdi: 

Sorguçi baı eğdi .. 
Hazar Han vezirine döndü.. O

nu son kargaıahkta biraz durgun

kocaman bir salona götürdü. Bu- fazla içildi ki, arkadaıım aarhoı· terdi. Krallardan kılavuz istedi. 
rada silahlı savaıçılar tarafındl\n luktan sızdı.,, Çok geçmeden her- Limasawa kralı bizzat kılavuz • 
sarılmıı oldukları halde büyük kes içleri yaprakla doldurulmut luk yapacağını söyledi. Ancak 
merasimle· oturdular: Pigafeltll tilte ve yastıkların üstlerine uza· pirinç harmanlarının kaldırılma • 
diyor ki: nıp uyudular. sını ve buna yardım edilmesini ve beceriksiz bulmuıtu: 

- Arık! .. Benim ihtiyar vezi • 

-~vet!.. Bunu biz de istiyo • 
tuz ... 

. Hazar Han, her yıl koynuna al· 
drğı kızların niçin hep kız çocuk 
doğurduğunun sebebini anlayamı. 
)or, bu itte bir uğursuzluk oldu • 
iUnu sanıyordu. 

Krz çocuk doğuran kızları da, 
Yanıılariyle birlikte boğduruyor • 
~u, Çünkü Hazar Han, kız çocu • 
tun anasının çocuğu olduğuna ve 
kendi çocuğunun ancak erkek ola
bileceğine inanıyordu. 

Bu, kötü bir inanıştı .. 
Fakat, bir inanııtı .. 
Yıllardanheri, sarayda olan di • 

ier kızlar da Hazar Hanla bir a -
~ada bulunmaktan korkuyorlar, 

1 
er nasılsa onun koynuna giren -
er de karınlarında bir insan yav • 
~Uıunun kımıldandığını duyar 
b \IYnıaz onu öldürmenin çaresini 
uluyorlardı. 
Karnındaki yavrunun kız olma-

11 kendisinin de ölümü demekti ... 

d
. lia:zar Han o gece fU kararı ver· 
ı: 

rim ! .. Sorguçiye sen bir mükafat (Kocaman bir tepsinin üstün . 
avtthı!.. de kı~armış bjr domuz getirildi. 

Sorguçiyc verilecek mükafat ne Arkad.n a~~~Qei4man l>ir k:a · 
olabilirdi?. Ancak, Hakandan zan dolusu farap geldi. Her Jok
sonraki en yüksek ve büyük rütbe· m"dan sonra birer kadeh §arap 

d h d içtik. Kadehlerimizde arta ka -en ma rum u ... 
Yoksa, her şey onda f azlasiyle lan ıaraplar başka bir kaba dökü 

vardı: lüyordu.) 

- Ben pek yaşlandım.. Eskisi Her lokmadan sonra atıştırdığ1 
k:ıdar atılgan olamıyorum .. Yeri - taraba rağmen Pigafetta sarhoı 
mi Sorguçiye veriniz!.. olmamı§ ve not defterine bir çok 

Sorguçi sustu.. §eylerin isimlerini, hatta müka • 
Hazar Han bir fey söylemedi. lemelerin bir çok yerlerini yaza • 
Arık, uzun ve beyaz sakalını bilmişti. Bu ziyafetten sonra ak-

elyile tutarak baş eğdi .. Durgun ve şamlara kadar hokkabazlar ma .
sessiz, ağır ağır uzakalttı.. rif etlerini göstermif, bir çok eğ • 

Han, kumandana bir itaret yap- lentiler yapılmıştı. 
tı ve Sorguçi büyük vezirin yerine Akşam yemeğinde pirinç dolu 
geçti ... • bir kazanla gene bir tepsi salçalı 

Yaman bir alkıt salonu sarstı .. , domuz yahnisi ortaya kondu. Bu se 
Hazar Han tahtına oturdu.. fer daha çok ıarap getirilmitti. 
Kızlar, çoktan çekilmi§, kımız • Kral gene Pi gaf ettayi elinden tu· 

lar kaldırılmıı ve eğlence bitmiı • tarak yanına oturttu. Şimdi türlü 
ti... • türlü balıklarla zencefil yemek • 
Hakanın batı hafif hafif dönü • leri de ikram ediliyordu. 

yor, gözlet'inin önünde renklerin Not defterinin bu ziyafete da~ 
biribirine dolandığını, insanların ir olan son satırları şöyle biti • 
sallandıklan görülüyordu. yor: 1 

Yeni den söze baıladı: 
iil~e~en ertesi gün gerek kendi 
d' etınde ve gerek ateııiz ülkede 
ı~~'. olgun ve geni§ kalçalı, gü • - Vezirim Sorguçiye buyur· 
b· hır kız aranacak .. Bu kız ona dum ki, Ateı Tanrının kirli ellere 
l~~ ~rkek evli.d verecek ve bu ev - geçmemesi, soy yasamızın korun • 
.... ıleride onun yerine geçecek ması uğrunda ölenlerin "olukları • unu h 1 7 

~ n a.yatının devamı halinde nı, yararlık gösterip de sağ kalan • 
':Yaca.k !.. ları bana bildirecek.. Onlar, e· 

"et· undan baıka, §İmdi onun yü • meklerinin karıılığını görmelidir • 
() ınde baıka bir duygu da vardı. ler ... 

h ı~na. kadar aldığı kızların ~ Hazar Han, müstebit bir hükli· 
ij "Paı de güzel olmakla beraber metin herıeyden önce tan ve te · 
it llıuı kalbini kazanma.mıılar on~ ref hırsı ve fertlerin menfaati ÜZ!! 
'tıdiler· . k ·1 d' • . J_.d. mı aı ı e sev ırememıı • rine kurulduğunu biliyordu. 

'~F ı. Ona öyle geliyordu ki bu Mükafat vermek, bir Hakan 
..,~r bulacakları kızı gönülden se· için ne kolay bir §eydir !.. Zavallı 

.\~!.i. kı halkın sırtındaki ağırlığı bir kat 
~ 1 ı zların hep kız çocuk daha çoğaltmak, bir kat daha yağ
t'"d l'!lrıaJan belki de onları böyle ma ve hırsızlık .... 

E:rtesi günü pazar, paskalya tart koıtu. Mngellan bu teklifi 
günü idi. Magellan bugünün tam muvafık gördü . Harmanların J<al· 
merasimle kutlulanma.sını emret . dırıldığı gün ise Kralların lier j. 
t . B ku d ba k' • d f 1 . ı ı !l ı ., a ı. llf man an eaaı iti rile ııı e az a yemıı ve ıçmıt oı • 
İnancında sağlam bir adam ol - duklarından bütün gün uyuya • 
makla beraber, bu paskalya Pu • kaldılar. 

erto· San Julianda geçen yıl pat- Ertesi günü Limasawa kralı 
lak veren isyanın yıl dönümüne kendi yelkenlisile öne düştü. Filo 
tesadüf ediyordu. O gündenberi Leyte sahilleri boyunca yol ala 
iıe, mahrumiyet, firar, iskorpit rak bir kaç küçük adaya uğradı. 
ve daha türlü türlü acı, sıkıntı · Kılavuzlarını epi geride bıraktık
lar çekildikten sonra nihayet za- Iarından Kamates açıklarında bi
fer, zenginlik ve muvaffakıyete raz beklediler. Sonra da Cebu 
erişilmişti. ya doğru yol aldılar. 

Demek ki tam manisile sevin . işlek köylerle dolu olan Cebu 
mek ve lrutfolamak için hak ka • yalıları pek İptidai Ladrone, hat· 
zanmıtlardı. ta f ilip~n takım adalarına göre 

Bu merasime iki yerli kral çok ileride sayılabilirdi. Merkez-
geldi: Limasava kralı ve önce uğ- de demir atınca Magellan salov 
ramıt oldukları Suluan kralı... ateıile selam verilmesini emretti. 
Avrupalılar dini ayinde diz çö " Çıl<an gümbürtüden yerlilerin ö
künce, onlar da çöktü; İspanyol- dü patladı. Kumandan da bu güm 
lar haçı öpünce onlara da öptü • bürtünün selamdan başka bir fey 
rüldü. Nihayet gemilerin hep bir- olmadığına dair teminat vermek 
likte yaptığı salov ateıile mera _ için s:ılıile adamlar gönderdi. 
sim bitti. Kral da korkmuı olmakla be • 

Böyle güzel bir anlaşma yap • ı aber hiç renk vermedi ve gemi • 
tıktan sonra Maszellan artık yo . lere (hoş geldiniz) haberini gön

derdi. Ancak limana girecek her 
geminin h:ıraç vermesi lazım gel
aiğini ilave etti. 

Limanda Siyamlı bir tacir var. 
dı. Krala Portekizlilerin Hindiı • 
tan müstebitlerini nasıl yendilde

rini anlatt!. Lin:ısawa kralı da 
bunların adi tüccarlar olmadığım 
söyledi. 

Bunun üzerine Cebu kralı, Ma
gellanla bir kan karde~liği and

latması yaptı ve ispanyaya kendi 
krallığı dahilinde ticaret inhisa • 
rını verdi • 

(Devamı rar) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

ıt..,d·'" sevmediği, kendilerini Binlerce kitiden zorla alınanla· 
.\ ıreınedikleri içindi. rı bir ki§iye bağıtlamak... j' 

rtık Yeniden ümide kapılmı§ • (Devamı var) 
1 

' · ı.J > ·:ı. : ... ı ıJ" .ı.ı M!a b.r yıu-up .. Sıcak m:ntaı.a!eı.rdo. 1 c-~ r ııol:t •ı. 

Gün saat altıda doğar ve sc.at altıda ııfuktan ~caybolarak ardında hiç bir 
ışık izi bırakma:: .. 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı ıünleri meccanendir .. 
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" KIZIL PAPAZ ,, ın kehaneti 
doğru çıktı! 

Fakat yıllardan sonra 
ve sadece tesadüfler 

sayesinde ... 

Ayının. parça!adığıı 
kızı öldü 

Oğlunu otomobil 
çiğneyip öldüırdü 
Papazın nıaceraları 

Raaputin ismini kim duyma -
mıttır? Bu müthit papazı kim ta -
nımaz? Senelerce Rus imparator-

luğu sarayının, içinde on iki bey· 
girini dört nalla Çarın altın araba· 

sını koıturabileceği kadar genit 

salonlarında yafayan, Çarlık ve 

istibdat idaresinin i~inde yeni bir 
Çarlık ve istibdat kuran bu ada· 
mı kim bilmez? 

Koca imparator ve Rus aristo· • 
kı'at ailelerinde bir çok prensler: 
düteıleri, markizleri kendisine 

metreı yapan, ve senelerce 200 
milyonluk bir ülkenin mukadde · 
ratile, tesbihile oynar gibi, oyna· 

yan bu müthit manyatizör, feytau j 
yaradıhtlı ve ib1iı ruhlu adamını 
<lehıetli, ve dehıetli olduğu kadarı 
meraklı maceralarını kim okuma· 
mıştır? 

Asle }ljiryalr bir köylü olar. 

1 :ıu cahil papu • Çarm haıta olan 
o~unu yani veliahh İpnotize ede
rek iyilettirmif, bundan sonra sa· 
rQda hiç kimsenin eritemediği 
~ede yüksek salahiyetli mev -kiler elde etmittir. 

Rasputin Çarın, Çariçenin, 'e 
bütün Çar ailesinin huıusi papazı 
idi. 

Ra11>utin, Çariçenin günahla -
larını çıkanyordu. 

Rasputin lier şeydi. Rasputin 
ne istene yapabilirdi. 

Raspufn sarayda lsanm vekil· 
)iğini ileri sürerek her yere ve is · 
tediği vakit girebilirdi. O, bu sa · 
l&Jı~ni her manuiyle istimal 
etti. 
Birçok sabahlar kendisini genç bir 
Diifesin odasından çıkarken gör· 

Clüler. Kulaktan kulağa inanılmı
yacak ıeyler söyleniyordu. 

Fakat bütün bu dedikodular bir 
türlü bu cüretkir ve küstah papa· 
ıı yıldırmıyordu. 

Bir gün Rasputine büyük bir 
durgunluk geldi. Yemiyor, içmi • 
yar, geceleri genç Düşeslerin c·'-.-

larma girip çıkmıyordu. Kara ve 
korkunç gözlerinin etrafı uykusuz· 
luktan ve kederden mor halkalar 
bağlamıftı. 

Rasputinin bu hali derhal sa -
rayda yeni bir dedikodu çıkardı. 
Her kafadan bir ıeı çıkıyordu. 

Bunların birle,tiği nokta Raspu -
tinin birisine &§ık olmaııydı. 

Evet!. iyi ke§fedilmitti. Ras -
putin atıktı !. Rasputin ıeviyordu. 

Rasputin çıiam ıibi seviyordu 

Atık olduğu kadın güzel ve dil
ber prenseı Yusupoftu. Fakat gü· 
zel prenses bir türlü çirkin papasa 

yüz vecmiyordu. Bunun en büyük 
sebeplerinden biri genç ve güzel 
kocaıının bir kaplan gibi kıskanç 
olması idi. 

Dilber prenses, Rasputin karşı· 
11nda korku ile karı§ık bir nefret 1 
ve menşeini bir türlü anlayama • I 
dığı bir incizap duyuyordu. Bil · j 
hassa bu müthiş papasın gözlerine · 
bir türlü bakmağa ceıaret edemi· 
yordu. Ci; ııkü bu gözl~rde kendi-

Raıputini öldüren pren• Yuıupol 

sini ürküten ve mıknatıslayan bir 
parıltı görüyordu. 

Kocası da papasın, kansının etra
fından bir türlü ayrılmadığını pek gü
zel hissediyordu. 

Bir gün, Rasputin'le kıskanç Prens 
Kralın resmikabulünde bir dakika ka
dar yalnız kaldılar. Ve konuştular. 

Her ikisi de bu konuşmalarda müte
bessimdi. Fakat her ikisinin ağzından 

:;.:.an sözler garip bir ahenkle çınlı

yordu. 

- Düşünceli görünüyorsunuz per 
Rasputin ! 

- Her zaman böyleyim. 

- Geceleri bahçede ve sarayda do-
laşırken sizi görüyorlarmış. Nitekim 
ben de sizi evvelki gece bahçede ge
zerken :;ördüm. 

-Ya? • 
- Fakat gezmiyor, duruyordunuz! 
- Olabilir. 
- Bulunduğunuz yer bizim yatak 

odamızın tam karşısına tesadüf edi
yordu. 

- Bu da mümkündür. 
- Bizim pencerelere doğru bakı-

:•ordunuz. 

- lnkar etmiyorum. 

- Bu esnada sizi gördüm, ,.e bir-
denbire perdeleri şiddetll' kapattım. 

- llatırlryornm. 

- \;ünkü ic;erde karım rnrdı. Ve 
';arım-

- St>:" ::uyordu. 
- Demek it i~af ediyorsunuz. 
- Siz sordunuz. \'e hen size hakika-

ti söyledim. Hepsi bu kadar .. 

Kı:z.ıl papaı Rcuputin ıaraya men ıup kadınlar ara1Cnda(:f. işaretlisi) 
Rasputini kraliçeye takdim eden madam Virulbeva'dır. 

- Evli kimseleri gecE.'leyin gÖzl'tie
mek ... Bunu anlıyamıyorum per Ras
putin, maksadınız nedir? 

- Ben Çarın ve Çar aile~inin Haz
reti lsa tarafından gönderilmiş bek
çisiyim. Bütün işlerimi Hazreti lsa
dan aldığım ilham ile yapanm. Dün
yanın n Çarın hamisi olan Hazreti 
Istı bana sizi gözetlemeği emrederse 
bu emre karşı gelemem! 

- Fakat ben sizi öldürürüm l 
- Buna hiç bir \•akit cesaret edc-

mE.'zsiniz. 

- Neden? 
-::- Çünkü benim ölümüm, Çarın ve 

.~:ır ailesinin, bu arada da senin ve 
=:arının ölümüyle ayni anda olacaktır. 
.\11ah böyle takdir etmiştir! Ölümle
rlia1iz beraber olacaktır! 

- Ben bunu da göze alabilecek ka
"nr karımı seviyorum. 
~sputin korkunç gözlerini şiddet

~' genç Prensin gözlerine dikti. Prens 
de gözler.ini ondan xu:madı. Rövll'ce 
1 -'.ı· müddet hakıştr1ar. 

RasRutin ilk defa olnrak mağlup 
rıt;u ;e ğ'eri ~el. ilmek lüzumunu duy
d1L Yusupofa aşk pren i fevk::Hide bir 
kov,Tet vermi~tt. 

- H b:leri.,i1 sizi aldatıyor, kıskanç 
Prens! Ile:lim k3rında gözüm yoktur. 

- O halde seni bir daha karımın 
peşinde görmiyeceğim. 

- Siz küstahlığınızı arttırıyorsu· 

nuz. 
- Sizin kadar değil. 
- Genç adam. Tehlikeli şeyler ko-

nuşuyorsunuz. Sizin hayatınızdan en· 
dişe ediyorum. 

- Ben <l". 
Rasputin omuzlarını silkti, siyah 

iı>l'k gömleğini düzeltti, sakalını sı· 

vazl:ulı ve Prensin yanından ayrıldı. 

Ertesi gün Rasputin ortada gö· 
rünmedi. Saray halkı, bilhassa 
Rasputine Allaha inanır gibi ina· 
nan, ve onun ölümünün kendi ölü- 1 

münü, çılgın gibi sevdiği ve taptr 
ğı oğlunun ölümünü intaç edece· 
ğine iman eden Çariçe bundan çokı 
telaılandı. 

Bizzat Rasputinin odasına gir 
di. Onu kollarını kavufturarak 
omuzlarına atmıf, batı öne eğil: 
lsanın çarmıha gerilmit heyke.l 
karşısında diz çökmüş buldu. Ytı 
tağının kat'iyyen bozulmu! olmlf 
ması ve yanındaki mumun dibine-

kadar yanmı! olması kendisinin 
bütün gece uyumadığını ve ayni1 

vaziyette durduğunu gösteriyort 
du. 

Çariçe, Rasputinin omuzuna dokı' · 
auğu zaman omuzunu bir heykel gi'Ji 
soğuk ve katı buldu, papaz bir sademe 
ile kendicıine gelil' gibi oldu. Vücudu 
~idcletle sarıldı. Büyük hir miişkii

liHla yerden kalkarak doğrulabildi. 

Kızarmış, daha doğrusu kanlanmış 

gözlerini Çariçeye dikti. Çariçe bu 
müthiş hakı~ların altında ezildiğini 

hissediyordu. 
- Ne~in ,·ar ? Muhterem peder~ di

ye mırıldandı. 

Rasputin katılaşmış kolunu Çari
~enin omuzuna koydu. Kanh göz be-

beklerini, Çariçenin gözheheklerinden 
ayırmıyordu. Bir kuyunun içinden 
H:·ormuş gibi bir sesle konuştu: 

- Felfiket, Rusyanın, sarayın, Ça
rın, sizin, ,.e oğlunuzun başında bir 

,t dolaşıyor. 

- Ne diyorsun pederim? 1 
-Büyük ve feci bir hakikatten bah· 

sediyorum. 
- neni korkutuyorsun? 
- Hakikatt ta heni korkutuyor. 

Şeytan sarnyın içine girmiştir! 
Çariçe yerinden fırlıyarak acı bir 

sayha kopardı: 

- Saraya mı girmiş? 
- Evet? Saraya girmiştir! 

Çari~e hir istanoz çıkardı. Yüzü 
kül gibi olmuştu: 

- Ne yapılabilir? Allah1m ne yapı· 
Jnbilir? 

sese teme siil edecek ve gen~ pren~es 

şeytan olacaktır. Ondan sonra büyük 
felakeUer arka arkaya gelecektir. Ev

,·ela oğlunuzu bir sabah ölü bulacak
sınız. 

Çariçe tiz hir hnykm~ı zaptedeme· 
di. 

- Sonra ~ıra Çara gelecek! 
Çariçe bayılmak derecelerine geli

yordu. 
- En sonra da siz! Ye Rus hane

danına mensup olan bütün Pdensler, 

Prensesler, Dükler, Düşc.c;;ler, Kont

lar ve Kontesler hepsi ölecektir! 
Çariçe kendisini tamamiyle kay

betmişti. Rasputin kendisini tutma
saydı. Yere düşecekti. Yavaş yavaş 

kendine geldi. Çılgın gibi papazın E.'l
lerine yapıştı: 

- Söyle! Ne yapmak lazım, söyle! 
Çara söyliyeyim. Prens Yusupof'u di
ı·i <liri nı l · !ır"'ın ! 

-.ırıgo,.i Y elımovıç i<asputın 

- Ru fayda etmez. Şeytanr Pren· 
sesten çıkarmak lazımdır. 

- Bu nasrl olur? 
- Bunu yalnız ben yapabilirim. 
- Bize hayat veriyorsun, muhte· 

rem peder. 
- Fakat kocası Prens Yusupof çok 

kıskançtır. 

Rasputin, Madam Gusseva ,f 
rafından kendiıine yapılan ıııi· 
kcuttan ıonra .. Kızıl papaı bu ıo· 
toğralın altına fU ıatırları yazmtf 
tır: "Yarın ne olacak? Rehberimis 
olan Allah! Hayatta ne kaJaf 
çok ıstırap yolu var!,, 

- Onu bir yere göndertirim. 
- Pek ala! Fakat tlerhal faa liyete 

geçmek lazımdır. 
- Siz hangi vakti münasip ~ii rii· 

)orsunuz? 

- Yarın gece, i. 
- Pek ala. 

Prens Yusupof iki saat sonr• 
hususi bir vazife ile Har kofa gö11· 
derildi. Geceyarısına doğru çariçe 

Rasputinin odasına girdiği zamaıt 
onu gene yere diz çökmü§ bir <;a· 
ziyette buldu. Her ıeyin yolund• 
olduğunu söyledi. V papazı eliıt" 
den tutarak bir kapının önüne ge' 
tirdi 

Rasputin Çariçenin kulağına fr 
sıladdı: 

Derhal sarayın kiliseıine aidiı>I 
Ve sabaha kadar diz üstünde ks' 
larak Mesihe dua edin! 

':iançe emre aernaı ıtaat et\!' 
Rasputinin bir istavroz çıkardılr 
tan ıonra kapıyı açtı. Ve içeri:f1 

girdi. 

Güzel ve dilber prenseı Yu•"' 
pof, karyolasında mermer vücıS' 
dunu ay ı§ığına sermİ§ açık saç•~ 
yatıyordu. 

Rasputin bir istavroz daha çf 
kardı, ve sürüklenir gibi prenset' 

doğru yaklaştı. 

Prenses mahvolmuştu. 

Fakat Rasputin de mahvoldıJ· 
kendisine uynanan feci oyunu hif 
seden kıskanç koca ilk fırsatt~ 
söylediğini yaptı. Ve Rasputiıı' 
vurdu. 

* * * 
Garip bir tuadüf eseri olar-1' 

Rasputinin sözleri doğru çı~~: 
Rasputin öldükten sonra Rus.ya ~Je 
tiJali koptu ve Çar, bütün aıle•• 
hirlikte mahvoldu. d 

b
. e 

Rasputinin bir kızı da ve ır t 

oğlu vardı. Kızı vahti hayva11!;i 
mürebbiyesi idi. Fakat bundaI1 1 

t' 

ay evvel manyatize ederek ~~J' 
tuğu hayvanlardan bir ayı bır 
· d V k d" · · pa,.ç' bıre uyan ı.. e en ısını 

lamak suretile öldürdü. ., 

Rasputinin son nesli olarak b~ 
oğlukalmıştı. Son gelen telgrafl t• 

onun da Sibiryada feci bir suret,. 
öldüğünü bildirmektedir. 40 1 t 

~" şında ve hala Raıputinin doıs- 1 ·rı<' olduğu köyde oturarak çiftçı 1 Ji' 
- • pO 

,geçinen bu za\allı adamı bır ··( 
ld··rıııil 

otomobili çiğnemiş ve ö u 

tür. ·~• 
Ç ·1 ·ı birlil' .. Bu suretle ar aı eaı e 17.,-

Rasputin ailesi de mahvolıııJJf 
lunuyor. ! aııJ 

Murat SERTO 
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Aman 
ne iyi ı 

Nefes nefese karakola sirdi, ko
IDi...m J'&Dlll& çıktı: 
- r azıbaneme bir hmız ıir . 

IDit ve bumı açmq. 
- Pekili.. Hınm 24 1Ut aon · 

ra yakalayıp hapae bkanL 

- Yok, yok, hapae tokmaJID .. 
latemez.. Kauyr nuıl açbfnu ba
na tarif etsin. Davamdan vazıeçe
l'İaı. 

- Anlamıyorum. 

- iki ay var ki kaumm anah· 
tarını kaybetmiıtim, bir türlü aça· 
lllıyordum da!. 

- Bey bana baksana! Ba merdl
'9ale ne yapıyorsun? 

Hınız - Hangi merdlnn ! 

Dünkü ve buginltii 
katlın 

Rüyada 
taklb 

Gece uyurlarken kaclm birden· 
bire U)'&Dcll 1 

-Aman ne korktam. RiJamda 
evimin hinız airclillai ımclüm • 
Uykum kaçtı. Kabil delil uyuya· 
mam. 

Kocaaı cevap verdi: 

-Obilr tarafına elanı Uyu! Ve 
rüyada benim hrnm tutarak po

lise teslim ettilimi ılr 1 

.'8ba lnmetll 

lhtJatı inen parqfltdl 

Telefon ifligor 
Y asıhanede: muvdbteaı bosul 

..., olaa Mlefonu tamir ebDek ~ 
s1n.wr...ı...-.11molani· 
ti yaptıktan sonra JUıhanenia aa · 
hibine dönerek: 

Sigorta 
parası 

Siıorta ıirketi memuru izah et· 
meiesabftaı 

- Muleıef koaınmn il~ 

den clola:rr ıirketimiz ıiıorta para· 
ıı adqema. Çilnldl kocanız ha· 
:yatmda 7&lna JUlllll& lrarp ıi· 

1orta1amJtta. Ancak ,..,... .. ol · 
l&Jclr ld.,.bilirclik. 

ICadm tlJle dedh 

- 8ia ...... dOt&ndlk de -
cam ilclilden 8Dlll'& c11edini Jak
bkl 

ur bir Amttikah mizah 
nırıne a ra aisi,,le...,..,, .. .,,. -Melriaeal~. ~ 

aibir ,.... telefon ederek bir tec· 
rübeyapam. 

'1karünkü kadın neıli arumdaki 

farkı ıormuılar, törle cevap v• • 
Jaait: 

- Bqhca fark toz metelesir. 
d'edir. Dünkü nesil, evin etJUı iı· 
ıeriacle toz loplandı diye iirilüİ
du. 8qünkü nesil '4burnmnda 
"1clra denilen toz acaba kalmadı 
lıaı? Acaba burnum parllJ'Or mu?,, 
clire üaülü1or ! 

- Brakm yahu! Biraz daha kala· 
yun, 1'smeli ifrenmete bqlamlf' 
tımr 

""r • 
\ .,. 

~~ ~.S 
Erblc - Korbıa lollnalun, lelall

ke ,,_, Bera ,,,,,..,,..,._, 

Demifti. Bwnm üzerine Ahmet 
• • clr 

evmıara Ye: 

- Sen iDİiin kancıtım?. 
. Di1e il• bqlaclı. Fakat tam 
ba mada müthit bir ı6k iGriiltü· 
ıüyle timtek ça1nnca telefon telle-

ri ·-· bomlcla Ye Ahmet maki 
DeJi elinden bll'&ktıiı aibi mua· 
ıma kottu· Senemlili ıeçip de 
tekrar aJ&la blJnnea, cnap hek 
lemekte olan amelqe d&adü: 

- Karmam ta kendiai1cli.. clecli, 
telefon itliJOI' l 

Ganon - Bak bnalm, bir ay 
bl7le idman edenem ta)'JUelerde 
it lnalablllrbn ! 

Sarlıoşlula bırakmış 

ltiralıat etmeli/ 
Kl1 papazı •nathtı ile ..... 

~ hur bir k6ylüye yolda ruladı: 

Doktor, kadını m•1ene ettik· -ten eoma: 
- Mtdalat bir..,,..,....,,.,.. ; . 

L-a.- :Laı--- ...-...ı ... ms biru lllln ... -~ n.r. 
ıca.ma......,.....-: 

- Yalaaa o W... • cWdm, be
le ...... heU.. Wr Waa t 

_..,.,..... 0.-llehlaate 
ilatlııcı .. ,... 

Seyyah - B111'&1111l haftBI ~ fe
nadır demiflerdL 

Gen~ 7erll- Uydarıaatlarl Baba 
ben hranm en )'afbmynn, otm )'afi· 

•IJutıml 

- Yavq Jaftf nefıini ullh et
tijiai priiJorum ela çok memmua 
oluyorum. Dün Mni lenel..clen
beri alramadılnt kililede airdtbu. 

- Ha, efttl Me,laaneye ılt -
mek için nelen kaçmlfbm. Pefi • 
me diiftti)s. Beni bul•nwamlar 
diJe kilİleJe ıirclim. Çünkü ora -
um aramak aJullarma aelmeadi !. 

Çılgın 
aşık 

Crlımca aırktr. Sevıilui sera· 
batten d6aünce hemen iıtuyonda 
karpladı: 

-Mektubunum aldıtım zaman 
bilmeuinia ne kadar aevindiDP. 
Snincimden arlı açnuHlan ince 
üstündeki pula lptüm. Dütündüm 
ki bu pul ıiahı nazik duclaklarmı-
za ıiiriinmiiftür. 

Kadın: 
-Vah Yah! dedi, bilseydim pu· 

lu dudaklarımla ıalatırdım. Beme 
timdi;re kadar pula hep köpefimin 
barmma ıilriip ralatmap adet et
mittim 1 

Kaclm - Bir ........ &JllUU tut. 
... ..._ Bvaama ae11 parlıyor .................. ....., ,.., 

Ya/mardan 
-~- ~flıd 

Milafir artık ne poetu •rmitl 
Ev sahibi nihayet dayanamadı. Bir 
sün nuikbe iti anlatmak iatecli: 

- Sizin ..,.ı.t epey uzadı, ço

lak çocaimı ıisi &inceli ıelmit· 
tir. 

Miaafir olar pİfkinlerden d .. 
lildi, lıiç oralı olmadı: . 

- Halclcrna var, decli, bunu biç 
clUtGn.._lftim. Derhal bir telc
raf çmıyim de onlar ela plainl•, 
birkaç hafta ıize miaafir olup bir 
ilkte İatanhala ıaeriz l 
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HA HER - AlCşam Posfasr 

-

Altın memleketinde Aş. K 1 
lv?po~y?nuiı mağlU~ ;Eski elbise f icar eti altın bulmakf an 
bıqetını hazzrlıqan daha fazla kô.r getiriqor. 
sebeplerden biridir 

Bonapartın bir aşk mektubu 
planını düşmanlarına öğretmişti 

Naıpolyon Bonapartın birinci 
karısı Jozefinden boşandığını ve 
kendiıine bir Veliaht verebilecek 
bir Prenses aramakta olduğunu 

duyan Avusturyalı Prenses Mari 
LUiz yanındaki arkada~larma: 

devam ediyordu. Büyük ricalin a 
rifeıinde karısına : 

Askerleri buzlar arasında do 
narken o "burada havalar ııcak 
gidiyor, güneş Pariıte Birinciteş · 

rin ayı~da nasılsa burada da öyle 
parlıyor!,, demekteydi. 

Ricat felaketli bir şekil aldıkç~ 

B!r zamanlar "Altın arayıcıları,, 
mo..::ısı çıkmıf tı. Gene yok dejil, 
fakat Amerikanın methur altm 
madenleri yeni keşf edilmeğe bat • 
landığı vakit, bir çok serseriler, 
yerlerini yurtlarını bırakıp altın 

madenleri aramağa çıkıyorlardı. 
Kazara bir damar bulanlar, can· 

1 larını madenlerde feda ediyorlar · 
dı. Çünkü daha kuvvetli, gözü da· 
ha çok altın için dönmütlerin kur· 

Şehrin etrafında korkunç ha · 
yaller gibi bacalar ıöğe doğru u-

zaınıttır. Fabrikaların tertibatı 
ıeyredenleri J&tırtmaktadır. Çarlc 
aeıleri, fabrika gürültüleri kulak · 
ları, beyni aarıarak uğuldar, bin -

lerce zenci amele altın ıehri önün
de durmadan çalııır.,, 

T qla karıtık bir halde toplanan 
altının saf hale nasıl getirildiğin; 

hanı oluyordu. Amerikada sine . kısaca yazalım: Damarlardan ko · 
malara, romancılara bimıez tü • parılan taşlar ilk önce ufaltılır, yr 

kenmez mevzular veren bu mace · ğın haline getirilir. Bu yığınlar hu 

1849 yılında Fransada paraııS. 
aefil bir hale gelen bir avukat, ge

çinecek para bulmak için Kalif or· 

niyaya, oradan San Franaisko)'S 
gelmitti. Avukat bir ;ün her ıo • 

kak batına sürü sürü kirli gömlek· 
ler atıldığını görünce, ne olduğu • 

nu anlıyamamıf, sebebini ıormuf• 
tu. Şu kartılık verilmiıti: 

- Burada kimıe çabımak iste
miyor. Kirli gömlekleri yıkatmak· 
tanıa atıp yeniıini almak daha ye
rinde oluyor. 

o boyuna tekrar ederek: 
"işlerim iyidir,, diyor. Ancak 

Avusturya imparatorunun yard:· 
mına koşması için li.zmı gelen te· 
şebbüslere girişmesini karısına ıs 

rarla tavsiye etmekten geri :'..:al · 
mıyordu. Rical artık feci bir fela· { 
ket ~alini aldığı vakit ise: J 

, raların batlangıcı ve altın diyarla· suıi aletlerle ufaltılarak cıva dolu 
n da herhalde bizim için meraklı kaplara konur, cıva altını halle. 
bir mevzudur. der. Sonra cıva hararetle buhar 

Bunu haber alan avukat, her sa· 
hah sokak sokak gezip kirli göm • 
lek toplamağa, yıkayıp, ütüleyip 

tekrar ıatmağa baılamıttı. Bir yıl 
içinde açhktan nefesi kokan avu • 
kat banker oluvermiıti. Fakat o. 

milyoner olmak istediğinden ka • 
zandığı ile kanaat etmemit, he -
men bir çama,ırhane açarak bü · 
tün ıehrin çamaıırlarım yarı aöın · 

lek fiyatına yıkatmağa başlamı!• 

az zamanda milyoner de oluver • 
mitti. 

Napo-!'jlonun birinci karısı Jozelin 

- İmparatorun seçeceği Pren· 
sese daha timdiden acıyorum. 

Dem itti. 
Söylediğine göre Mari Luh:i 

Napolyona teklif eden bizzat Jo
zefin' di. Napolyon da Avuıtury'.-l 

imparatorunun kızını bilhassa fa
tiyordu. Çünkü bu Prensesin bü
tün kadın akrabaları bir çok ço · 
cuk doğurmuş insanlardı. ve Na· 
polyonun çok sevdiği birinci karı

sı~~4Y y~ma~na sebep bu ka· 
dından ç~uiu: olmamasıydı. Na
polyon, Mari Luize, izdivaç teki if 
eden ilk mektubunu, kendi el yazl· 
sı çok kötü olduğundan, bir kiit!
be yazdırmıftı. Fakat Prenses!e 
Viyanaya vekalet göndererek ev-

"Üzülme, keyfine bak,, sözle· , 
rini yazıyordu. 

Rical günlerinde yazılmıt olan 
bu mektuplar inıan metanetinia1 
aklı şaşkınlıktan durduracak bi 
rer ifadesidir. Alman savaıında il 
Rus felaketine mani olmak için 
yaptığı bir harpten sonra mari Lu
ize ıunları yazmıştır: 

' 'Bugün sıkı bir muharebe yap
tım. Bautzen mevkiini aldım Vis-

lendikten sonra, Mari Lüizin Pa- ~ _ 1 
rise doğru olan muhteşem yolculu- - ~~ · 
ğunda ona her durak yerinde ve- Napolyonun ikinci karı•ı Mari Lıii ıl 
rilmek üzere gönderdiği mektup- 1 

ları hep kendi yazmıttır. tül'deki bütün takviye kıt'ıılarıy· ı 
Napolyon kadının daha yüzü- le ihtiyatlarını birleıtirerek mü- ı 

nü bile görmeden, ateıli bir q,\c kemmel bir mevzi tutmuf oları '. 
rolü oynıımağa a§lamıt ve mah- Rusya ve Prusya ordularını dar· 1 

volunoaye. kadar hep ayni rol&~ madağm ettim. Bilsen ne güze? 
devam etmittir. bir ıavattı ! Biraz rahatsız gibi- ' 

Uzaklardan, savaı meydanla.· yim. Bugün üç dört defa ilikleri 
rından sık 11k gönderdiği me~- me kadar ıslandım. 
tuplarda ıu cümlele;i görüyoruz: Yanaklarından öper ve oğlu 

"Senin yanında olduğum ve yü- mu da benim için öpmeni isterim. 
zünü üç dört defa görebildiğim Sıhhatim iyi gitmektedir .. Ehem
günler, hayatımın en meı'ut anla- miyetli bir kimseyi kaybetmedim. 
rıdır.,, Napolyonun mektupları Bütün zayiatım yaralı ve ölü ol
ıevgi ve saygı gösteren sözlerle mak üzere 3,000 kiti kadardır.,, 
'doludur. Bu mektupları okuduktan son-

imparator hergünkü savaştan 

sonra karısına bir kaç ıatır yaza· 
bilmek için hemen çadırına. çek&· 
lir, mektubunda ıevgisini temir. 
ettikten ıonra, birisi oğluna ol· 
mak üzere "iki öpücük,, gönderi·
di. Napolyon imzası bu mektup· 
larda "senin Nap,, yahut "Np . 
ekseriya da "N,, teklini aılırdı. 

Bu mektuplarda fazla havadis 
yoktur. Kendi ,ahsına ait olan kı
sımlarda ıadece "sıhhatim çok i- '. 
yidir, işlerim gayet iyi gidiyor, 
havalar dayanılmayacak kada .. 
ııcak,, gibi sözlerden ibarettir. 

Mektuplar hep ayni sözleri 
söylemekle beraber Napolyon 
bunları söylemek tarzını değiş · 

tirmekte oldukça ustahkh dav · 
n.nmıştır. 

Moskova seferinde Moskova 
nın yanışından sonra bile herşe
yin gayet iyi gittiğini yazmakta-

ra Napolyonu sevmemek elde11 
gelmiyor. Son mektuplarını da O· j 
na acımaksızın ve merhamet du~· ı 
maksızın okumak mümkün değll · ' 
dir. Karısına sevgisini ve bağlıh- ı 
ğını gösteren bu mektuplar niha ı 

yet onun yenilmesine de ıebep ol- 1 
du. Çünkü bunlardan birisi müt 
tefiklerin eline geçmiş ve planın· 
da yaptığı mühim tadilatı onlan 
bildirmiştir. 

Herşeyin artık kaybedildiğ : 

günlerde bile karısına çözülme7. 
bağını göstermek için boyuna 
yazmıttır. Mağlubiyetinden sonra 
nefyedildiği Elbe Adasına git · 
mekte olduğunu karısına haber 
verirken: 

"Adiyö benim iyi Luizim ! T tl· 
liimin değişmiş olması yalnız se
nin için beni üzmektedir.,, dedik-ı -
ten sonra "sevgi ve ~stiraha.t ma· . 
bedinde beraber bulunmak ve sen ı 

Burada anlatacağımız altın di · haline getirilerek saf altın kazan· 
yan Tramval ve civandır. Cenu · da toplanır. · 
bt Afrikada altın bulunduiunu ilk • ,,. • 
önce Kari Meniç adlı bir ıeyyah 

ortaya koymuıtur. Fakat bu seyya. 
hın sözünü dinliyerek gidenler, 
aylarca çorak dağlarda gezip ger; 
dönmüılerdi. Nihayet 1885 de Ed 
vin Beri adlı biri, buranın yer yüzü 
durdukça ıevgiıi insanların kal• 

San Franıiıko ıehri de, altın 
madeni yüzünden yer yüzünün eıı 
iılek ve büyük ıehirlerinden biri 
haline gelmittir. 1848 yılınd~ San 
Fransisko kerpiç evli bir kaaaba 

idi. Topu topu elli yedi evi bulunu-

binden silinmiyecek aevgiliyi bul· yordu. Fakat Mareıal adında biri, 
mu9tu. Edvin Beri'nin altın dama· altın damarı bulduktan ıonra ka · • • • 
rını buluıu da oldukça meraklıdır. ·aaba medeniyeti az zamanda Bir Jngiliz de lutracılıkla apar • 
Bu adam Fing Teri ırmağı kena · çevresine topladı. Evleri elli yedi· tımanlar yaptmnağa muvaffak ol" 
ı·ın<la oturan bir doatunu ziyarete den yüz binlere çıktı ve sürü sürü mutlu. lngilize ilk ayağını boya • 
gitmif, gelirken yolda, bir altın ma· inaan kafileleri nehirler gibi bura- tan soBtuf tu: 
deni bulmuftu. Bunu gören Edvin, ya aktı. Burada oturanlar, altın - Kaç para istiyorsun?. 
ikinci günü kazmayı aldı, damarı d b 1 d "-·- d dukl e;! amarı u un u • ..uu uy . arı - ne verirsen .• 
aramağa koyuldu ve tam altı ay 

gündn itibaren altın araınafa çık· r~ - Zengin madenci de iki buçµJc 
bir iskelet haline ıelinciye kadar tılar. Torhalarla:~tm toplamağa .frank vermitti. Bundan ıonra bit 
çalıştı. Altı ayda tek bir parlak ta· k ld ı F 

oyu u ar. al<at zengin mi'oldu- ayag"'ı iki buçu kfranga boyamağ• 
ıa bile rutlıyamamııtı. Fakat bil· 

lar .. Hayır .. Bir kaç kurut sermaye haılamııtı. Bir müddet sonra rs· 
• miyor, her ne pahasına olursa ol· l b 1 

i e öte eri getiren ere altınları kipler ,.ıkınca, lngiliz bir altın bı• sun bulmağa karar vermişti. Ye • d 1 ,. 

1 

evretti er. Bir fapkayı on bet çak yaptırıp ayakkapların ,.•mut" dinci ay Şepa altın damannı bul· :r-
yirmi altına, bir ıoğam bet altına tarını ıihneie bqlamııtı. Bundall 

du. almağa baıladılar. Yüzlerce hi11e- sonra herkes "altın bıçaklı,, lnıi • 
Gene Transval ıehirlerinden bi 

darlar büyük fabrikalar kurduk - lizi aramıı onu zengin etmitti. 
ri olan Y ohanıburg 1887 yılında tan ıonra yerliler amele olmağa bi-
çölden ibaret bir yerdi. Fakat altın le yer bulamadılar. 
madeni bulunduktan yedi sekiz yı1 
sonra her tarafta göğün bir katına 
binalar yükselmi§ti. Fabrikalar. 
durmadan gece gündüz itliyorlar 
dı. Bir muharrir bu hali föyle an 
la tmaktadır: 

•• lh "'"* iW 

c~c dünyevi c.::nmc:~\!::ı v~~goçerek 
ı::c3'ut o!::::ı::.t;ıı hc.r~ vcrdiijin t:ı.1<
d~rC::~ ~c:i de ::~d~ı iç:ncla y~iz -
dürmek için,, F ontenblö'ye gelme-
&i:ıi ricn c:i~yor. 

T;fori Lüi2 orc7::ı aitmecliği cibi 

1853 le San Fransiıko müthit 
bir fare baskınına uğramıştı. Bir 
zenci Loı Anceloa'tan yüzlerce 

kedi toplıyarak getirmit, her biri~ 
ni beşer yüz franga satmıttı. Artık 
altın tozu toplıyanlar zengin ol -

mu9lardı. Geceleri sabahlara ka -
dar kumar oynuyor, zevk ve safa 
sürüyorlardı. Bu yeni zenginler yü
zünden binlerce dolar kazananla-

rın meraklı maceraları vardır. l9te 
bir kaçı: 

• • 
Avrupadan Atlas denizi geçile" 

rek Nevyorka yetmiş bet gündeı 

Nevyorktan San Fransiskoya d' 
kara yolculuğu ile otuz bet günd0 

gidilmekte idi. Avrupadan yel' 
kenli ile doğrudan doğruya S•" 
Fransiıkoya tam altı ayda varıh' 
yordu. 

Altın Nevyorku da, San Fra11' 
siıkoyu da bütün Amerikayı ce!I" 
nete çevirdi. 

N. A. 
:,;.. d:.h~. c~~ yü::: yi.i:i:o gelmediler. ---------------------------
r: '1?olyan y::u:r::c.ca devam etti. 
F .:ı.:co.t !rr.;:ırntor~çc, baba5ının 
t:ı;ı:y;ki ~le e~n zamanlarda bu 
r.:ı2:c~p!:-.rı n:wağa bile yanaşma· 
clı. 

NnpoJyo;ı Sent Helen aduında 
karı::m~ I:::mdisine sadık kalma · 
ci:aı::ı i:~~H. Bcna rafrmc:ı onun 
h::ı!:lı:::cl~ c.t;zınclcın acı b;r c~::: çık
r:-:c. ::ı r~c~ ~ ... :&ı ve h::ı-:=c2~~r heli-

' • 'fi '!! .. 
r~: .. c~ .. cu.a.ı.:.cı:ıı. 

• • 
!:,::;:ı vtı!::it!erde bufonmu~ olan 

bu :r.ı :!t..-.:~!cırın, r!cıpc~yor.an Ica -
rn~:'.:~ı-h1i cl::.h:ı iyi cyclm~:ıt..-nak 

!bd::=?:::~o::ı ~.:~yLl:: c~cğc:-i vardır. 
•rn~ ç~!t~~rı ,,fok tefo~< işler \:zeri -
r.c ol::::.a:::.:::ı b::ro::;:r 3ö::ii=iin ö · 
nünde bir dahiyi pek renkli ve 

1 cnnh dc.i'~t b3r daha y~9atmakta 
've o dahinin yan.dılıtmdaki ince-, 
li!cbre a:t t;Hsimizi derinleştir -
mcktedir. 

A. E 

.,, 
, .. ~---'--de D--.. ··- P~-.... ı..:•i -·- "'--- u,. •• ,.. M-- r;;..:l>I.,, ı. '-- .... ~~11•oc.ı & .... ,.,, ...... -s- .......... u: ...... • ·····-- •• -- •• -··. _.,.. ili 
evlenen aktriı Madam Emmy Sonneman, kocasının riycuet eti. 
bir gala ıruvare•inde •on tem•ilini vermİf ve halka v«la etmift&f• 
Reımimiz, artisti tem•ilin ıonunda halkı aelamlama81nı göıteriyof• 
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Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? _____________________ __,. 

Bitlerin nutku 
KURUN - Asım Us'un bugünkü 

başmakalesi Karadenizde bilhaasa 
Trabzon, Rize, Hopa ve civannda 
fazla miktarda muır unu ve mlllr u· 
ıundan yapılrmı ekmek yemenin za. 
rarlarından bahsediyor. Bir Avustur· 
:a1ı fen adamının muıır ununun inaa· 
nı asabi yaptığını ve sıhhate zarar· 
lı olduğunu ıöylemesinin tetkike de
ğer olduğunu söylüyor. 

Eski Kağıthane 
safaları ne halde 
Bu aq içinde Kllğıtlıane dirilir gibi 

· oldu, fakat gene söndü 

Malum olaki 
Istanbulun ismi 

Jstanbuldur ! 
HiikUmetimiz bundan senelerce 

evvel tatma toprağına kadar Türk 
olan ve Türk kalacağından kimıe· 
nin tüpbeai bulunmaması lizım 
ıelen latan bulun eski itiyatlaı a u· 
yarak bazı yerlerde bili Cons • 
tantinople adiyle anılmaıını men· , 
etti. 

CUMHURiYET - Yunın Nadi 

Eski lstanbulun hususiyetlerini 
saklıyan yerlerden biri de Kağıt. 

hanedir. Tarih orayı ilk defa (Si· 
dabad) olarak kaydetti. Lile dev· 
ri, Babilin asma bahçeleriyle re· 

lerinl, Jngiliz ve Fransız nazırlarının kabet eden bir zenginlik ve ihti • 
J'arşova ve Moskova seyahatlerini, 

bııgünkü başyazısında Bitlerin dün 
akşam söylediği nutuktan bahsediyor. 
Bu nıiınasebetle son Avrupa /uidise· 

\)treza toplantısını, Almanlann Ver· f&ID içinde burada doğdu ve yıl. 
"lay andını yırtmasını anlatıyor. Ne- larca yatadı. 
ticede Almanyanın dünya sildhlanır· Aradan yüzyıllarca yıl geçti. 
ken silôhsız kalrmyacağını, ve Avus· Lale devri bir hayal oldu. Ve ille 
turyadan vazgeçmigeceğini söylüyor. devrinin bülbülü olan Nedim unu· 

TAN - lflahmut Esat Bozkurt tuldu. Eski Sidabadın bulundu . 
bugünkü yazısında Peyami Salaya ğu yerler, timdi, sürü sürü köy 
cevap vermektedir. Demokrasinin Ö· mandalarına otlak oldu! O zevlc 
konomsal Liberalizm ile mulıakkak j .. .. 1 · · kA 
b' . • . w• • ve surur run erını yaııyan aıa. 
. ırlıkte olması lazımgelnııyecegını ı nelerden bir laf bile kalmadı. Fa 
ılnu görüşlerle ispat ediyor. Neticede 1 k b'' .. b 1 v h lk 
bunlann şahsi fikirleri olmadığını da at, utun un ara ragmen, a 
Uave ediyor. ı hala çalılıkl~rın çıplaklığmı p~k 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı ga· saklıyamadııı bodur tepelerın 
zetelerin bol sayı/alı çıkmalarına ça· arasından kıvrıla kıvrıla akan bu 
hyor. Gazetenin bol kayıtlı değil, bol bulanık derenin kıyılarında eğlen-
flkirli olmalarını ileri sürüyor. ce ve zevk arıyor ... 
AKŞAM - N. S. imzalı yazının Geçen cuma, eski Mayısın ü-

•crlcı•hası "harp, buhrana karıı ça- çüncü gününe tesadüf ediyordu. 
re/,, idi. Bunu görünce imkdnttız bir M 1.. 1 ta buld h · a um ya, s n a er mesıre 
Pneıele karşısında bulunduğumuza ka- h 11' · b' • · b" .. .. 
rar vererek okumaktan ıoe hulasa et- ma a ının ır mevsımı, ır gunu 

vardır. Kiğıthaneye de Mayısa-
1'1etken l1azgeçtik. Ve Akfamcının kö-
tıeıine atladık. yı içinde Hıdrelleste, bir de üç 

Akşamcı Londrada bir hırıızın 
dllnyanın en meşhur yazıcuı Bernar 
ŞOlJ'un hikayelerini çalarak bunlan 1 
Ôtıfka bir isim altında neıretmek Ü· 

ıere muhtelif gazete ve mecmualara 
ua,,derdiği halde, lriç birinin beğenil· 
"1ıi11&ek reddedildiğini ı6yledikten 
sonra e .. ';ılyat z1Jbbelerl, ve bUhana 
11rüne/Jf erle alay ediyor. Ve bunun 
bize tatbik edildiği halde acaba ne 
f/İbi neticeler alınabileceğini soruyor. 1 

SONPOSTA - Yoktur. 

Cam kırıldı 
Hamalbatında kahveci Celil, 

ŞeYket, Vasil, Hasan biribirleriyle 
lce.•ga ederlerken attıklan laflar· 
dan biri oradan ıeçen 2310 numa
talı otomobilin camını kırmııtır. 
Kalbi durdu 
Rıhtımda bağlı bulunan ltalyan 

1-ndıralı Viyana vapurunda yol· 
cı.ı 7 4 yatında Madam Ana kalp 
'ektesinden vefat etmittir. 

Dolandırılmış 
Beıikt&§ta oturan Nail merkeze 

~racaat ederek Ali, Yervant, Rı
~ iııninde üç kiti tarafından do

dnıldığını iddia etmiıtir. 
IVlotosiklet çarptı 

ı ~an.galtıda oturan inıhisar mü· 
ı:tıılerinden Ali Osmana, bak· 

l Mehmedin bindiği motosiklet 
~IDıf, hafif surette yaralamıt· . 
ı-ramvaydan 
düştü 

) F atih-Beıiklaf hatbnda itle-
1'-1045 numaralı tramvaya takı· 
::' Y~i yatında lanet dütmüf, 
iç~elıf yerlerinden yaralandığı 
lt..~ Etfal hastanesine kaldırılmıt· 

~şya taşırken 
~beniz amelesinden Mustafa 
~llbda YIUla§rk bulunan 1talyan 
~ !?alı Pilrina vapuruna eıya 
~tken anbara düterek yaralan· 
-,ı... 

Mayıs gününde fazla rağbet olur. 
itte bundan dolayı o sün, kiiıt -
hane aörülecek bir ilemdi. &yle 
ki senenin üç ayı Kağıthane me
airesine böyle rağbet olsa, Haliç 
Jİrketi postu kurtarır. Bugünkü 
•aziyete dÜflDezdi ! 

Sabahın ta sekizinden alqa -
mın sekizine kadar vapur tıklım 

tıklım Kiğıthaneye tatındı durdu. 
Bunlar deiiımediği için Halicin} 
her semtinden, tehrin her tarafın
dan akın akın kıyılara inen hcılk, 
kayıklan, sandallan kapııtılar. 

Sandal, kayık da lcifi ıelmedi • 
Çamur, kömür mavnalarına saldır
dılar. 

Halicin manzarası görülecek 
feydi. Sandallar tentelerini tak
mıılar; mavnaların Üzerlerine 

yapraklardan çardaklar kurullDUf. 
O her zaman hususi birer yat gi
bi tenha tenha seyrüsefer eden 
vapurlar kaptan köprüsüne vann
cıya kadar dolmuf... Herkesin eli 
kolu dolu ... Yemek sepetleri; des
tiler; marul, salata demetleri; ki
lo kilo ekmekler ... 

Bunlar denizden gidenler ... Ya 
karadan ıelenler ! ..• Onlar da g~ 
rülecek bir fey ... Ekserisi, Üzerle

rine yatak çartafından, battani· 
yeden birer tente kurulmuı uzun 
yük arabalarına kurulmuılar .... 
Bir kısmı yayan ..• 

Derenin sal tarafındaki ıenit 
çayırlara sekiz koldan iman akı-
yor •.• 

Kayıkla gelenler çavdar ekil· 
mit kıyılara yanatarak katır tır
nağı, gelincik topluyorlar. Bura· 
da katır tırnağı ile gelincikten bol 

fey yok .. Her taraf aan, kırmızı. 

Belli ki Kağıthane, Galatasaray • 
lı ! .. 

Halk derenin iki sahilinde yap
raktan çardakların altına, ağaç 

diplerine ıerilmif... Kıyılarda yer 
bulamıyanlar tepelerdeki gölge
liklere çekilmitler ••• Gölıe yer bu-
lamıyanlar da kayıkların kürekle • 
rini dikerek üzerlerine birer çar
taf atmıtlar ... 

Aiaçlarm dibinde muvakkat 
birer ocak .. Kiminin D 

Bu arada posta idareıine bile 
İılanbul yerine (Konıtantinopl) 

' bathiile ıelen mektup ve telıraf· 
lann alınmadan iadesi bildirildi. 
Bir taraftan da bu karar beynelmi• 
Jel postalar ittihadına ulaıtırıldı. 

Fakat, bütün dünyanın duyup 
bildiği bu kararı bili içimizde öğ
renmiyen birmüessese varmıf. Biz 
bunu ummuyorduk. Fakat gözleri· 
mizle ıörünce hayretler ve yüreği· 
miz burkularak öğrendik. Evet; 
öğmdik ki Türkiyede kibrit ve 

çakmak inhİMrmı idare eden tir • 
ket bu karara aykırı bir yol tuttur
muftur. Bu tirket kibrit sandıkla• 
rına ıu damıayı vurmaktadır. 

T. K. 1. Conatantinaple 
Kağıthane tleruintle •antlal gnintm yapanlar Bunu gördükten aonra inaan 

Kartı tarafta çamlarm altında bu inhiMr tirketine ne diyeceğini 
toplanmıt ditili erkekli bir IÜrÜ 

Kağıthane derea, gezmeie ge · 
lenlerin .antlallarile tlolmuıtu 

tünde bir tencere kaynıyor, kimin
de tava kızıyor .•• Balık kızartan, 
pilav piıiren, kuzu çeviren, salata 
hazırlıyan kadınlar ... 

Ayakkaplannı çıkarmıı, yaka
larmı çözmüf, ceket ve yelekleı ini 

ç ıkanp atmıt çayırlara yanıelip 
yatmıf, boyuna abtbran erkekler. 

Bu Yetil vadiyi dağ çiçekleri • 
nin kokusu yerine çiroz ve rakı 

kokulan kaplamıf. Terletici Ma • 
yıs güneti altında herkes içiyor ... 
içen neteleniyor. Neıelenen ya 
kalkıp göbek atıyor .•. Yahut ba. 
ğıra bağıra tarkı söylüyor... Her 
kafadan bir ses, her perdeden bir 
makam yükseliyor... Ne de çok 
hanendemiz varmıt ! ... Bakıyorsu· 
nuz: Şurada bir titınan adam, ça· 
yıra arka üstü uzanmıt; ıurat kıp· 
kırmızı... Kendinden geçmit bir 
halde Hafız Burhana tat çıkartı· 
yor: 

- Annemiz öldü öleli yıkılıp 
gitti bu beytin temeli ... 

Bağırırken göbeii inip çıkıyor. 
Her mıarağın sonunda durarak se
sinin dağlarda yaptığı aksisadayı 
dinliyor ... 

Öbür tarafta bir aıık Kerem! .. 
Sandala kurulmuf... Eller ta'ak· 
ta ... Münir Nurettini hasetten çat
latacak latif ( ! ) bir sesle baıka 
bir makam tutturmuı: 

- Bahar olsa, çemenzar olsa 
ilem ... 

flerde bir gramofonun çatlak 
sesi duyuluyor: 

- Pek revadır sevdiğim ettik· 
1 . 

genç te bir batka alem içinde ya-
tafmyor ••• 

ııyorlar. Bunlar, sıcak yaz ıünii -----------~-
bardak bardak çektikleri tarabın 
aermestliği içinde biribirlerine ... lstanbulspor kongresi 
nlmıılar, dönüp duruyorlar. Günet ve latanbulspor klüple • 

Bilmiyen biri gelse, bu ilemi rinin birleıtiii ve bu birlepne e -
göne: 1Ularmm, iki taraf idare heyeti 

- "Acaba burada aea ve ıra· tarafından Parafe edil dili J"Zıl -
mofon yarıtı mı yapılıyor?,, diye mqtı. 
dütüneceğine hiç füphe yok .• Yüz Duydujumuza gö~. bu aktam 
lerce mikrofondan, yüzlerce han- saat 17 de, lstanbulapor klübu 

çereden fırlayan inceli kalınlı ae.. kongresi topl&Ncak ve vaziyet 
lerdea mürekkep aarip .bir ufaltu heyeti umumiyecle aaruf6te'cektfr. 
kulaklarda vınlıyor. 

Darbukalar, suların üzerinden 8 Q R S A 
nazlı nazlı kayan aandallara tem-~ 
po tutuyor. 

Klarnetlerin çifte tellileri, kö
çek havaları önünde göbek atan, 
bel kıran, parmak takırdatan ta· 
kırda tana ..•• 
Eıki Si.dabadın bulunduiu çai· 

lıyan sarayına yakın ağaçlıklı yer 
ana baba günü ... lstanbulun bütün 
esnafı burada panayır kurmut••• 

Küfeciler, terbetçiler, fııtıkçı
lar, leblebiciler. dondurmacılar, 
helvacılar, sucular •••• 

Çayırın bir kenarına kocaman 
bir çadır kuruhnut· Kapısmda du
ran adam ikide birde elindeki çın
gırafı çalarak bağırıyor: 

- Avrupann en meıhur dram, 
komik tiyatrosu burada... Kanto

lar, düetolar, Japonyadan gelen 
cambazlar ... Batıbozuk yüzpara, 
aaker kırk para ••. 

l Hınlannda yıldız işaretı '>lanlaı iız.c:· 

rinde 21 5-935 de muamele görenler· 
dir.] Rakamlar kapanış fiatlannı ıösterir 

rtukut(Satı ) 

• Londrı tıl9, - •Viyan• t4, -
• Ne•yor• ıt6. - * Mıdrtı 17, -
• Pırtı 169. - * Berllo 4!1,-
• Mlllıo ~".- • Varşon 24,-

t Brtlkle fi - • 811dıpqtf ~s.-
• Atlnı t•. - * BUlı:reş 16,-
• Cenenr ~ 11 •• • Belırıı ~4. -

• Sotyı !4, - • Yolı:ehımıı 34, -

ı • Amsttrdan M.- • Altıa Y28. -
* PrıJ ıoı. - *Mecidiye 46, 50 
• ~tolı:hol111 lif. •. • Rnlı:aor fl\9. -

Çekler (kap. -· 18) 

I
• Londrı 6ıt.SO • Stolı:hlll" 
• flieryor. 0.7919 • Viyana 
.,. Pıris 12.03- • Mıdrh 
• Mllho 0,6'8~ • Rerllı 
• Pr&kse 4.68•0 • Vır,on 
• Atla. c4 81 • 8adıpeştt 

• Cene-rıe 1.U~O • Rölınş 

• Sofyı ı :ı 71:0 • retırıı 
• Am1terd1 11 ı.t7M> • Yolı:ohınııı 
• PrıJ IQ,O 50 • l\l oslıovı 

3.1687 
4.2430 
!l.8193 
1.9735 
4,2 166 
4,692~ 

1s.rn 
;l.f.96 16 

'l.77 
1093 !'0 

Çadır dolup dolup bof&}ıyor. E 5 H A M 
Çayınn ortaaında at kotturan-11~=~====:::=======~ 

iş Banlı:as 9.!'><> - ı rım\'ly •9.-
lar pek çok ... Burada en fazla rağ. ~•Anadol ı ~ 4.5~ l ımento •• IQO~ 
bet gören eğlencelerden biri d~ 1 Reıı 2 3~ f'nyon l>d. -.-· 

ak S k l c:ır. lbyrıH 15.!IO •ark Oe'. 
uçurtma uçurm ... açı sa a 1 a- .l\terkuBanhsı Ml.Yı> Palyı -.-

-.-' ğamııt baylar, gökyüzünde ıüzü- ı. St~on• -,oo ·ırk m. ecu -.-
len renıirenk uçurtmalara ıöbek * ~omontı 9.!lo reıeron -.-
attırıyorlar! latlkrazlar tahviller 

Ellerinde defler, udlar, keman-
•t933TllrlıP.or. ı 8.M ~: lcktrl ~ 

larla dolatan çingene 'ndınlan. * ıı ?6,80 ı rımvı' ıu 10 
- .-

kafaları iyice tubnuf ~ir grupa ı 11119·' 5 ~ıtıtı m ı:. oo 
lstltrizıl>ıhlll I 93,00 • Anıdol u 0 ,7\ 

rasgeldiler mi hemen r/!enge bat- •lrını istikraz• «ıt. · Anıdolu 11 ,3,;o~ 
lıyorlar... Seyirciler yavaı yavaı ı ım A " ıo, Anadolu ııı ~ı :ıo 
toplanıyor... Etraf kalabalıklqı • 1;;;;;;ı.5'.v.•• .. ·F .. rzliiuiiinaiiiimiii9iiiı.iili-iiiiİiii*iii'iii1iii•iie~iii~ı-ı -~iii. -';;;1;;;ifı0ii;il 
yor. Fettan gözleri ıürmeli. allı 
pullu, kanlı canlı çingene kızı or· ------------- -
tada döndükçe naralar bqhyor: 

- Aman kara kız, bir kere da-
ha ... 

Saatler ilerledikçe f iteler bota
lıyor. Şiıeler botaldıkça sarhoılar 
çoiahyor; naralar, gazeller daha 
sıklqıyor .. Artık devrilen kayıim, . . . . 

nın, çayırlara uzanarak sızıp ka • 
lanın haddi hesabı yoktur. 

Ve günet Eyüp mezarlığı üze
rinden batarken, eaki Sidabad sa· 
baha kartı terkedilmit bir sefahat 
aofraama dönüyor. 

l '*ın Aril GölıpınaJ 
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ORMANIN KIZI 
V ah§i hayvanlar araıında ve Alrikanın balta görmemi§ orman 
lannda geçen aık ve kahramanl;k, heyecan, eırar ve tetkik 
romanı 

•No: 7 

Acı 
her 

Yazan : Rıza Şekib 

acı kökreyen aslanın sesi 
adımda daha kuvvetli 

işitiliyordu 
Gözlerinin donukluğu artık 

çok yaıamıyacağmı gösteriyor -
du. 

-4-
Fatuşu yara-

1 ıyan ok 
Bir ıabahtı. Murad, birdenbire 

yakalandğı hastalıktan artık kur -
tul.mut, gözünü açar gibi olmuıtu. 
Yücudunun sızılan geçmiı, tiıen 
göz kapaklan v·e bacakları olduk -
ça inmişti ..• 

Karta ormanP'lm ıık ağaçlı yer
lerinde koyu gölgeler daha çekil -
memitti •• 

Murad, etrafına bakındı.. Kü -
!;iik Süleymanla Karıa mıııl mıtıl 
uyuyorlardı ..•• 

Kendilerini her akıam kapıda 
~betleıen aslanlarından biri bek
liyordu .. Fakat hiç birini göreme· 
ai, 

Ne Bora, ne F ahı§, ne Şeytan! ! . 
Bunlar nereye gitmit olabilirler

ai?. 
Murad doğru...... Neredeyse 

güneı doğarak m tl'ıramn kapıu 

önünde yükselen büyük ağacın 
genit yaprakları arasından süzüle
lerk ge;idi ııığa boiacaktı ... 

Acaba ava mı çıkmı§lardı?. 
Buna da pek kendini inandrra

r.ıadı .•• 

Çünkü ne Bora, ne F atuı, ne 
Şeytan Aslanlı Hükümdarsız bir 
yere açılamazlardı .. Yavuz gitmiı 
olsaydı muhakkak kendilerine ha
ber bırakırdı .. Murad tereddüd -
t~ kurtulmak için seslendi: 

Üçüncü bağrıfmda onun .yerine 
kulağma Y,arah bir ulanm acı 
kökreyiıi çarptı ve bunu Yavuzun 
tiz ıesi takib etti: 
-Buradayım .• Fatuı yaralı •• 
Fatufu acaba kim yaralamı§tı? 
Murad, Süleymanla Karıayı ya-

nma alarak Yavuzun bulunduğu 

yere doğru uzaklaftı .• 
Acı acı kökremekte devam eden 

aslan.ın sesini gitikçe daha kuv
vetli itidiyorlardı. Yüksek dallar· 
daki maymunların keskin sesleri 
acele acele oradan buraya, bura • 
dan oraya koıuımaları ormanda 
fevkalade bir hadisenin geçtiğine 
i~aretti ... 

- Ne oldu Yavuz?. 
- FatUJu yaraladılar ..• 
-Kim?. 
- Gene bir Niyam Niyamlı o -

lacak!... · 

- Yarası ağrr mı?. 

- Hayır .. Fakat hayvana çok 
acı verıyor ... 

- Neresinde?. 
- Sol ard ayağmm kaba etin-

de .••• 

- Bu işi Niyam Niyamlımn 
yaptığını nereden anladın?. 

Yavuz cevab vermedi.. Fakat 
ıol tarafın:la yerde duran siyah bir 
oku işaret etti. Bunu an<:ak Ni • 
yam Niyamlılar kullanırlardı .• 
Gerçi Niyam Niyamlıların ok ve 
yay kullananları pek azdır. Onlar 
ekseriya keskin bir bıçağı oktan 
üstün tutarlar .. Fakat, böyle vah -
şi hayvan avlarında onu da yan • 
larmdan eksik etmezler .. 

- Karta! Karp!.. Murad, yerden oku eline alır -

ICarıa gözlerini uğufturarak ken mırıldandı: 
mmldandı: 

-Ne var amca?. 

- Kızım! Baban ava mı gitti? 
- Bilmiyonım .•• 

- Sana bir teY söylemedi mi ? . 
-Hayır ...• 
- O halde gitmemiı olacak, 

eeslensene bakalım!. 
- Peki.. .• 

.Ka11a mağaranın kapıama doğ· 
ru ilerlediği sırada Süleyman da 
uyaı;mııftı ... 

- Nereye gidiyorsun Karıa?. 
- ·Amcam babamı çağırmamı 

a&yledi .. Seı1enmeye ! .. 

- Gene bunlarla 
baılayacağız san.rr!Ill .. 

- Evet .• Gene azıtmış olacak -
lar .... 

Yavuz, hayvanın yaraımı, ucu 
çatallı oku çekip çıkarırken geniş
letmitti.. Ucl.Ulun zehirli olmasın
dan da korkuyor, Fatuıunu kay -
hetmek üzüntüsiyle kıvranıyordu . 

~2 MAYIS - 1935 

ihtiyat zabitlerin 
yoklaması 

Ekonomi bakanı Celal Ba arın 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 
1076 numaralı kanununun 46 mcı 

maddesi vechile her sene olduğu gibi 
935 senesi ihtiyat zabitan yoklaması 
Haziranın birinci gününden başhya
rak Cuma günleri sayılmamak üzere 
her nahiyeye dörder gün verilmek su-' 
retiyle Haziranın 30 uncu günü sonu· 
na kadar devam edecektir. 

ticaret odaları kongresini 
- 2-1 ..... ,_.., a:wwws zws ı._,a ~ ,_ ~ ~ 

açarken söylediği nutuk: 
~--- ~ 1-'-- ~ -- twt .... .._. .... 

• 
ihracat 

(Erkan hariç) her rütbe eshabı 

şubemiz mıntakasında oturdukları 

mahallelere göre nahiyelere ayrılmış 
ve bu tertip aşağıya yazılmıştır. Dev letleştirmi yeceğiz! 

Yabancı memleketlere bozuk yahud hilelt 1- Alemdar Nahiyesi 1 Haziran
dan dördüncü günü sonuna kadar. 

2 - Eminönü Nahiyesi 5 - Hazi· 
randan 10 uncu günü sonuna kadar. 

mal sürmenin önüne geçmek ilk işdtr 

3-Küçükpazar Nahiyesi 11-Ha
zirandan 15 inci günü sonuna kadar. 

4. - Beyazıt Nahiyesi 16 - Hazi
randan 20 inci günü sonuna kadar. 

5 - Kumkapı Nahiyesi 22 - Hazi
randan 26 ıncı günü sonuna kadar. 

Mütebaki günlerde şube mınta· 
kasından hariç mahallelerde oturan
ların yoklamaları yapılacaktır. Mek
tupla müracaat edecekler herhalde 
şubenin kendisine ,·erdiği defter sıra 
numarasını koymak suretiyle açık 
künyesini ve sicil numarasını doktor, 
eczacı, sınıfından olanlar ihtisası bu
lundukları şubelerini deniz sınıfın
dan olanlar ise güverte, makine, in
şaiye, levazım şubelerinden oldukla· 
rını ve muayenelerinde ve oturduk
ları yerlerde ve rnzif e ve işlerinde 

bir tahavvül nrsa açık yazacaklar
dır. Bu suretle yazılacak mektuplar 
kabul edilir. Bizzat müraact edecek
ler de nüfu,:; hü·riyet cüzdanlarını ve 
yukarda sözü geçen bilginin hazırlr
ğıyle gelmeleri ilan olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Nebahatın Aksaray Horhor C. 
Kızılminare 130 numarada Yani 
aleyhine açtığı sulh teşebbüsü da
vasının muhakemesinde Yaninin 

ikametgahı belli olmadıeından 
ilanen tebligat icrasına karar ve • 

Ankara, 21 - Dördüncü Tica· ı 
ret ve endüstri (sanayi) odaları 
kongresi bugün Ökonomi Bakan
lığının Y enişehirdeki yeni binası
nın salonunda açıldı. Kongrede 
Ökonomi Bakanı Celal Bayar bir 
söylev söyliyerek dedi ki: 

"Rasyonelle9me,, önümüzdeki 
yıllarda emek vereceğimiz mev
zuların en üstünüdür. Rasyonal 
çalışma, tez başarımın, erginli
ğin ilk şartıdır. Bazı mallarımız 

vardır. Tam eıi dünya yüzünde 
bulunmaz. Bunları "tipize,, ede
ceğiz. Bazı mallar vardır ki arsı
ulusal piyasa malıdır. Bunların 

her nevinin vaziyetlerini, tef errü
atiyle tea.bit ederek a.mbalajını 

tayin ederek "standardize,, ede
ceğiz. 

Arkadaşlar, bir malın menıe
inin Türkiye olması, bir itinıat ve 
emniyet ifadesi haline gelmeli
dir. Buna, behemehal vasıl olma
lıyız. Dıt ticaretimizin geçmiıe a
it hatıralarının tesiri albnda bu
lunuyorum. Tamamen maziye 
gömmek azminde olduğumuz bu 
hatıraları bir standardizasyon 
sava9ı mevzuhahsolurl<en hep be
raber bir kere daha gözönüne ge-
......,...~~~~~~~~~~~.--~ 

rilmiıtir. Muhakeme günü olanr •• .. ~.!!! ... !!!.!!! •• !!':=~:ı::ı:a zuc:ıwz .. 

ısı&/935 saa~w~o da :ani mahke· U Her gün öz =.=-ı=~ 
meye gelmedıgı takdırde gıyabm· :: 

da neticelen dirileceği ilan olunu:. ~~ tü rk çe beş ~ 

~~ kelime ~ 
tt H 
I! 1 0};~7:,~ ~ı~~e ~ 
:: .. 
:

:=.:·::!. Almanya, sitahlanmaltJa, A\.Tu-!i 
payı yeni bir olut karşısında hı- ~ 
raktı.. :: ,.. :: 

SPARTON 
Model sa AX 

·:: Tayin etmek - 1. Ilelitmek, :: 

6 13mbalı·Dlnamlk hopar· ·ı y:;:d~:;:::ı::!:~:ik JI 
lörlU yüzde 30 tenzilAtla :; Jimclerin kullanış yerini iyi belit-!~ 
Yalnız 76 Lira .~:.: mek ıazımdır. U 

antensiz her yeri alır •• 2 - ••• Konsolosluğuna Bay ... H 
110 ve 2.::0 volt• Kuran kontinii fi atanmıştır. i~ 
ve alternatifle çalışır. i::.i··: Gazetelerde yeni atamalar u~ .g 

Fırsattan istifade ediniz. tesi bugün çıktı. ii 
Mı.karadyo :: s-lıtihsaletmek-Uretmeky 

ii lflüstahsil - Uretmen il 
Voyvoda caddesi. Nazlı ban, Si Mahsul (Genel olarak) - Urüt,lı 

tirmemizde fayda vardır. tşte' 
taı, paçavra, un, tuz karışbrılıJ' 
tiftik balyaları ortaları ıslatılIJl 
veya ecnebi maddeler sokulm 
pamuk balyaları, hatta !kükürt 
lenmit arpa, .•• 

Örneklerini ııralayabileceS 
miz bu fena hareketleri stands 
dizasyon yolu ile kapatmalıyı1 

Kurtlanmaması is:in dikkatli b 
lunmalıyız. Şunu da söyliyeyi 
ki, ihracatı devlet inhisarına ' 
mak yolunu takip ettiğimiz h• 
kında yapılmak istenen bazı 
yıtlar asılsız ve en hafif tabirh' 
cahilanedir. Ticaretimizi tetkilj 

landırmağı ulusal muvaff akiye 
miz için en kestirme yol tel~ 

ediyoruz. Tüccarlarmııza gelin 
biz onları ulusal ökonomik )<J 

' kmmamızın gerekli eleman!• 
sayıyoruz. Bir tüccar, bilhassa b 
ihracatçı tüccar, nazarımızda ııl 
sal ödev (milli vazife) almı§ ·· 
tün adamlardan biridir. 1hrac8 
tüccar, yurdun bir "yedi enıil 
dir,, .... 

"Marketing,, yani piyasa i~ 
mal hazırlama ve piyasaya 
aevketme, tabiriyle kastettiği/ 
esab işleri vekaletin ıalabiyı' 
memur lan size taf silatiy1e a 
deceklerdir. 

Ticaret ve sanayi odalarıtJI 
borsalarımızda teşkilat ve çalı§ 

tarzlarnu rasyonelleştinn;-ve 
yük odalarımızın teşkilatı 'fiİ 
Ofisin iç teıkilatına müsavi 
almalıdır.,, 

Celal Bayarın sözünden sofi 
kongre başkanlığına, Şakir (Ed 
ne) seçildi. Encümenler seçil 
Kongre Cumartesi günü top 
mak üzere dağıldı. 

Ankara, 21 - Parti grubıı 
ğün saat üçte toplandı. T opJtlfl 
da serbest meslek erbabının ~ 
zanç meıelesi ile beyannameye 1 

bi müesseselerin ayrıca ııı'~ 
vergiye tabi tutulmaları hal<~ 
daki kanun layihaları üzeritı 
geç vakte kadar tetkikat yaP11 

Karıa mağaradan çıktı; ilerle -
di.. Şimdi yalnız onun babasına 
aealendiği iıidiliyordu •• 

Her ihtimale karşı adını kendi • 
sinin bile bilmediği bir ot aradı •. 

Bu otun koparıldığı yerden sızan , 
beyaz, süd kıvamındaki mayi: ze
hirli ok yaralarına damlatılarak 
muhakkak bir ölümün önüne ge -
çileceğini ihtiyar dostu vahıi Hi -
§amdan öğrenmiıti .. 

Bu otu buluncıya kadar epeyce 
zorluk çekti ... Nihayet ele geçire
bildi .• Bir kaç kökü yan yana geti
rerek kopardı .. Sızan beyaz dam -
laları Fatuıun yarasına akıttı ... 

Galata. Tel 4Q011 ·i! Ürün fi 

Grupta, toprak kanunu es'5 

rını hazırlamak üzere Partice 
pılması kararlaıtırılmıı olaJl 
beş kişilik komisyon seçildi. 

•..aı••••••••-•-••• :: 1- lstilılak etmek- Yoğalt -1! ı:: ;-----~~~~~~~~~~~~.~~ :s mak ! 

Karıa.nm gidifiyle dönüıü ara • 
amda çok zaman geçmedi .• 

Mağaranın kapısında görünür 
görümnez: 

- Babam yerinde yok, cevab 
vermiyor, decli ... 

Murad, Karp.ya doğru yavaı 
yavaı yürürken diifünüyordu. 

Şimdiye kadar kendilerine ha -
her vermeden ayrılmıyan Yavu -
aun böyle ortada görünmeyiıi ta
Wt değildi .• Muhakkak bir hadise 
n.rdı ... Haber vermeye vakit bu • 
lamadan gitmek mecburiyetinde 
.ladıını olacaldl ••• 

Murad, mümkün olduğu kadar 
batırarak kardqine seslendi .. 

Tekrar aetlendi.- , 

Murad, Karıa ve Süleyman ya -
ralı hayvanın batında idiler .. Hay
vanın, yarasına gösterdiği alaka 
yüzünden Yavuza öyle derin bir 
bakışı vardı ki bundaki derin ma
nayı her gören göz kolayca anla • 
yabilirdi. 

Murad, Yavuza aordu: 
- Bora nerede?. 
- Onu bilmiyorum.. Fakat 

vaht inin izinden gittiği muhak -
kak •. Şimdi neredeyse görünür .. 

- Sakın onun da baıma bir f e· 
liket gelmit olma11n. .• 

(Devamı var) 

Beyoğlunda Yüksek kaiJ<.:-:m· H Jlüstehlik - y. oğaltman~. Müzayede il6 
da Oryantal apartımamn (3) No. H 5 - Arz ve talep - Sunum ve 1 
h dairesinde sakin ve Galatada i! istem Satış 
K 1 ı: ôRSEKLER: ti a afat yerinde 16-18 No. 1ı mıı. U • H ı· f' d b 1 J5 •• Güdümlü ekonomi sunum ve is-:

1
: a ı tas ıye e u unan 

ğazada F oti Saraş ve Nikolaki Si tem kanunlarını altüst etti. 1. bul Esnaf Bankası Türk A110~ 
Zümbül oğlu ve ıeriki kollektif Ü Bu yıl dokuma piyasasında su .!i Şirketi Tasfiye Memurlarınd', 
§İrketi ıürekasmdan iken 13-- H num az, istem çoktur. U lstanbul _ Yenipostahane 
2-935 de ölen Foti Sarasın tere-!! 'fürkiyede yoğaltman1ar1a ü ·iı: desinde İstanbul Esnaf 90.ıı 
k · hk 1 :i retmenler arasında asıg· (menfaat', i: b esme ma emece e konmuştur. h 1e T. A. Şirketinin merkezinde ı 
ilan gününden batlamak üzere g kavgası yoktur.I •: nan 19 parçadan mürekkeP"' "i Buhran yüzünden Anupada ( 
alacaklı ve vereceklilerin bir ay ff yalnız maddiğ sıkıntı artmış de -li geyet kıymetli ve eşsiz arı 
ve mirasçıların üç ay İçinde Bey· !: ğildir; yüksek fikir Ye sanat ürüt·,! yazıhane takımı ile Milner ~:el 
oğlu dördüncü sulh hukuk mah • i! lerinin de gittikçe azaldığını göru-:: tertag kasaları, yazı mak•.,e 
kemesine müracaatları ve vaktin- il yoruz. H yazıhaneler, dolaplar ve s.J• 
de alacaklarını kayıt ettirmeyen- i! Bu yıl endüstri Urünlerlmiz iç~~ Mayıs 1935 cumartesi güniİ , 
1 h kk d d .. k :! pazarda, tarım (Ziraat) ürünleri • :: l ulı er a ın a me em anunun :: . :: 11 de müzayede sureti e sa :: mi z dı~ pıyasalarda çok istek:: · · ıı 
561 ve 369 uncu maddeleri hük- g (rağhet) görmüştiir. if tır. Görmek istiyenler her gıı 
mü tatbik edileceği ilan olunur. laı:ua::u::mıuıa:muc:mn::::--•:::ıuı.i at 10 dan 16 ya kadar bnnkıı 

(11692) kezinde görebilirler. 
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- Metr Raböle ! dedi.. 
- Evet, ta kendisi! Eğer bir şeytan 

'değilse- Çünkü gece vakti böyle bir 
seyahate kalkışmak ancak şeytanın 
kAndır. 

- Galiba sizi böyle gece vakti so
kaklara uğratan sebep çok mühim bir 
§ey ... 

- Bunu ben gelmeden evvel konuş
mU§ olduğunuzu yüzlerinizden anlı· 
yorum. 

- Evet! Kaçmağa karar verdim. 
- Pek ala. Şimdi rahat bir nefes 

alıyorum. Hatta mutfaktan gelen ko· 
kunun Krallara ]ayık bir balık koku
su olduğunu bile farkediyorum. Fa
kat eVl'ela işimizi kararlaştıralım 

(l\lanfredi göstererek) fU çapkın git· 
tikten sonra kendi kendime bir çok 
§eyler düşünüyordum. Şarabın tesiri
]e zihnimde Pantagruel kitabına ilave 
edilecek bazı maddeler koyuyordum .. 
Bu esnada ... Fakat. vay canına Joli
nin yemeği ne de güzel kokuyor! Bu
run deliklerim gittikçe haS88.81aştığı 
gibi damağım da kuruyor •• 

- Bu koku, tavada kendi yağıyle 

k:ı\Tulan tarla ku§lannındır •• Karım 
onları çok güzel kızartır .. 

- Muhterem kadm! Metr Dole, 
ben tarla kuşlarını su çulluklflnna 
tercih ederim. 

Dole artık dayanamadı 

- R:ıböle dostum, getirdiğiniz ha· 
ber. benim için çok fena bir şey galJ. 
ba. .. 

- Yirmi kadar silahlı adam hemen 
bizim eve geldiler. Bunlar, Kaveni 
tevkif etmek istiyorlardı. Halbuki, 
Kalven üç saattenderi Cene,·e yolun· 
da idL Fakat işin bu kadar seri olma· 
ıı beni burası i~in de korkuttu. Sözü
me inanınız dostum. Kaçmanrzın tam 
zamanıdır .. 

Dole: 
- Yarın! dedi.. 
Raböle düşünmeğe başladı. 

- Yarın pek uzak! 
- Yarın için karar ,·erdim. Yarın 

gideceğim sakın kadınlann önünde 
bir tel" söylemeyiniz. IAtntene ' 'e sen 
Manfred yarın sabah saat onda bu
rada bulununuz. Dünyada bence en 
kıymetli olan şeyleri size tevdi edece
ğim .. 

Lan tene derin bir heyecanla: 

- Size refakat etmek için burada 
bulunacağız, dedi. 

- Hayır dostum.. Rica ederim •• 
Beni dinleyiniz? 

- Emrediniz baba? 
- Ben yarın yola çıkarak Isviçreye 

gideceğim. Oradan Italyaya geçerek 
Floransada kal:ıcağım. Lantene, sen 
de bir hafta sonra hareket ederek sa
na tevdi edeceğim iki muazzez mah
HUda beraber bana mülaki olacaksın ı 
Şimdi artık buna dair konu~mıyalna ! 

Bir çeyrek kadar sonra hepsi sof· 
raya oturarak n neş'eli olarak konu· 
şuyorlardı. Rabölenin tuhaf sözlçriui 
duyanlar, AYetle Jolinin sakin gülüş· 
lerini, Dolenin mes'ut yüzünü gören· 
ler bunların kafalarını kurcalayan 
faciayı tahmin edemezlerdi. 
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YARIN! 

Manfredle Lantene gece yansına 

doğru çekildiler. Bunların Etyen Do-
le ite vedalaşmalarında ne Avet ne 
de Joli bir fevkaladelik göremediler. 

Raböleye gelince ona da her za· 
manki gibi bir yatak hazırlanmıştı. 

Dole o sa hah t>rkenden uyaun ka· . 
rısına: 

- Provaları tashih için üniversite
ye Jidiyorum .. dedL 
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&böl~nin elini sıkarak çıktı. 
Dol~ eberiyetle böyle erkenden 

üniver~ıtedeki matbaasına giderdi. 
Onun için Joli bu gidişteı bir başka· 
Jık sezemedi. Avet ise hala uyuyordu. 

Etyen Dole o gece nasıl kaçacağını 
kararlaştırmıştı. 

Paristen ayakla çıkarak ilk rastla
dığı köyden bir at satın alacak ,.e 
doğruca Tsvi~eye gidecekti. 

Sokağa çıktığı zaman ortalık henüz 
tamamen aydınlanmamıştı. Mantosu
na bürünmüş olduğu halde ağır a
dımlarla yürüyordu. E' inden yüz a
dım ötede bir duvarın kenarından iki 
gölge çıktı: Bunlar Manfredle Lante
"le idiler. Hemen Doleye yaklaştılar. 

Lantene: 

-Uzüntil içindeyim .. Bütün gece 
sokakta nöbet bekledik! dedi. 

- Muhterem dostlarım! .. 
Manfred yavaş sesle: 

- Tam hareket zamanınızdır. söz
lerini mmldandr. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Bir takım şüpheli adamlar C\i· 

nizin etrafında dolaştılar. lki saat 
daha geçerse pek geç kalmış olacak
sınız! 

Lantene: 

- Çok iloğru .. HattA takip edilme
diğiniz ne maltlnı ? .. 

Her üçü duraıak etrafı gözled ıler. 

Sokak ıssız, bütün evler kapıılry
dı. 

Dole: 
- Artık ayrılmamız lazım! dedi. 

l'tlanfred: 
- Ben de böyle düşünüyorum. Oç 

kişi bir kişiden daha çok nazarı dik· 
kati celbeder, fikrinde bulundu. 

Lan tene: 
- Baba, Joli He Aveti bana emanet 

ediyorsunuz, onları, ihtimalki bu an-

da Kralın adamlarının sarmak için 
yola çıkmış oldukları bir e\·de bırak
mrynrak başka bir yere götürmek da
ha iki deği mi? dedi. 

- Kadınlara ilişeceklerini ümit e
der misin? .. Eğer öyleyse .. 

- Ümit etmem, onların istedikleri 
yalnız sizsiniz.. 'Fakat kadınlan I~ 

zumsuz bir heyecandan korumak da· 
ha iyi değil mi? 

- Hakkın Yar ~ğlum-

- Pek ala! .. O halde bir saate ka· 
dar onları daha i); bir yere naklede
Cl'ğim. 

- Dostlarım! Artık ayrılalım. Lan. 
tene oğlum. Dünyada en kıymetli 
saydığım şeyleri sana emanet ediyo
rum. 

Heyecanı cevap ,·ermesnie mani o
lan Lantene Dolenin ko11arı al'Mlna 
atıldı. 

Sonra Dole Manfreclin elini sıka· 
rak süratle uzaklaştı. 

Manfred: 
- Ortalık ses,,iz.. ümitlerim 'çok 

kuvvetli! dedi. 
- Evet, fakat demin dediğin gibi 

tam vaktiydi. Avetle annesini alaıak 

Haşarat Yatağına götürelim .. Oruda 
tamamen emniyet içinde bolunaı:ak
lardır .. 

- Ben de böyle düşünüyorum. 
Bu anda bir adam meydana çıktı. 

Do lenin gittiği tarafa doğru yi lrüyor· 
du. Sendeliyor ve bir sarhoş şarkısı 
mırıldanıyordu. 

Manfred: 

- Şu herif acaba hakikaten sarhot 
mu? dedi. Hemen onun yanma yak
laşarak elini şiddetle omuzuna koy
du. 

- Hey babalık .. Böyle zırlamanın 
zamanı değil .. 

Sarhoş yayık bir sesle: 
-Va)'! .. I~tiğimin paraşmı sen v~ 


