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Hitlerin söylevi üzerine ingiliz h8va bakam : f" .... · 

''Korunmamıza 1500 uçak
1 

_ 

+o ""' 

ı 

yetmezse programı daha ~ 
genişleteceğiz .. ,, dedi 
Casusa dair son maıomat 

La vrense Irak krallığı 
teklif edilmiş 

Osmanlı devleti bu adamın kafasına t0.000 
Jnglllz llrası fiyat biçmiş ••• 

May111n 20 -
İnci günü ... 
bahleyin ıaat 
ıekizi iki daki · 
ka. geçe - tam 
bet gün kendi · 
ni bilmekıizin 

Yattıktan ıonra 

.. öeln caaus 
livrense dair 
Avrupa gaze · 
lelerinde mü · 
lemmim mallı · 

mat okunmak · 
tadır. Caıuı 

Lavrem 46 ya · 
§ııtdaymıf .... ,.--.. .......... 
da kendisi için 
Yaplırdığı köy 
evinde edebi 
tercümeler ile c,,..,. Lavren•, kandırdığı kral f"aysalla yanyana 

llfrafmakta bulunuyormuf.. ni İngilizce "Niyuı KronikJ,, ga -
Ocmanlı İmparatorluiu zama - zeteıi bildirmektedir. · 

11•nda Livrenıin batı için 10.000 Livrenıin eğer yafamıf olıaydı 
ı.,&iliz liraıı mükafat vadedildiği - (Devamı 2 ncide) 

Devlet senede 83 milyoni 
lira memur maaşı veriyor: 
lltıtçe mUzakerelerl esnasında Kamutayda l 

heyecanlı münakaşalar oldu . ı 

Ankara, 22 (HABER) - Ka· ıını, tedavüldeki paramızın yekU
l'tıutay bugün Abdülhalik Rencla- nu 160 milyon lirayken bütçemi
llııı baıkanlıj:nda toplandı. Bütce zin 195 milyon lira olduğunu aöy
l'tıiizakerelerine baılanmadan ev- liyerek aradaki bu müvazeneaizli
-.el Halil (l:ımir) söz a1dı. Vatan ğin mali kombinezonlarla orta· 
~iyeti bakımından lüzumlu ter- J dan kaldırılmasını iıtedi ve Türk 
~le ~1~ alı~aııru~ timendifer, !~l 1 uluıunun fedakirlrğmı övdü .. Ke-
0 rının genıt mıkyuta hallını, reıteciyan (Türker) bütçede mü
d~duya fazla pay verilmesini iste- J him miktarda tasarruflar yapıla-
:· Bundan ıonra yeni adı Türker bileceğini söyledi. 

~:il kereıteciyan (Afyon) hazır- Kitapcı Hüınü (Manisa) her 
1r _ 

1iı .kiiıdı heyecanla okudu. yıl artan memur maaılarının nı-
~ıyo itlerinde etüd yapılma- (Devamı 2 ncide) 

Muci:ı:e nıi, 
Asri bahçıvanlık mı? 

l\fevkuf m ürteei 
Saidi Kürdi 

Çorçll de deniz kuv
vetlerinin artmasın

dan bahsediyor 
Mak Donaldrn yerine yakında 

lngiliz batbakanı olacak olan 
Baldvin, Hitlerin meıhur nutku Atatürk teftiş ediyor 
üzerine lngiliz kamarasında ce · Evvelki gün, KQlıthane aırtlannd a bir mel ( aakeri) tatbikat yapıı
vap venniı, diğer hatipler de on· mlJflr. Atatürk bu tatbikatta bulunarak üahat almlflardır. Reami-
dan ıonra çıkarak söz ıöylemit· miz, bu manzarayı tubit etliyar. 
lerdir. 

____ (D_evamı_ı_ı n_cid_e>_ Londra 
Almanyanın 

yeni askerlik hayvanlar 
radyosunda 
"nutuk söyledi,, 

kanunu 
Almanya kabineıi yeni bir ıü

el ( aıkeri) kanun kabul etmİf -
tir. 

Bütün Almanları aıkeri hizme
te tabi tutan bu kanun, aavaı 
halinde kadın ve erkek bütün 
Almanları vatana hizmet etmek 

Güzellik ve 
siyasa 

.::/ '"' 

.-J 

F ranaacla bir güzellik müaabakcuı 
yapıldı .. Fakat bu müaabaka bü . 
yük bir gürültüye aebep oldu. 
"Mia F ranaa,, olarak aeçilen ve 
yukarda reamini gördüğünüz E~ 
lizabet Pitz güzellik tahtından 

indirilmif ve yerine bir bG§kcuı 
geçirilmiıtir. 

Neden mi? Çünkü bu kız Sard a 
doğmuıtu. Sarlrlar, ıon ıeçimde 

F ranaayı iıtemiyerek ondan ay
rıldıkları için bayan Pitz . F ran
•a güzellik kraliçeliğinden iıtila 

ettirilmiıtir. 

Yarın Cuma 
Bugünden bir (YEDIGON) alı-

Filler, şebekler, papaQanlar, aslanlar 
su aygırlan ve çıngırakll yılanlar ... 

Herbiri kendi dilile konuştu 
(Yazısı 11 nci sayfada) 

18 qaşındaki Asiqe 
Kendine tecavüz eden 
erkeği öldürdü 

Yunan Asisi 
Baki reis 

Habeşlstanda askeri 
vazife aldı 

Atinadan bildirildiğine göre ıorı 
Yunan iıyanı neticesinde Bulga -
riıtana kaçmıt olan İıyancı ve 
idam mahkUınu zabitlerden mira
lay Bakirciı Habe,iıtancla askeri 
bir vazife almıttır. 

Titülesko 
Moskovaya gidecek 

tvlorıtıerine şubatta taze üzüm, 
mayısta ayva yedirmiş .. 

(Yazısı 2 net sayfada) 

nrz ve hafta tatilinizi (20.000) 

münevver gibi (YEDIGON) ün 

.tcad.,llfı ile pçiriniz. 

Londradan çıkıp henüz kat'iyet 
kesbetmemit bir habere göre, Ro -
manya dı! bakanı Titülesko Moı

kovaya gi.t~ektir. Lakin, Bükreı
ten ~ildirildiğine göre, bu ıeya -
hat sonbahardan evvel olama'I: • 

Aaiye 

(YUISI 12 incide) 
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Nakliyat, ateş bahasına! 

Köylünün de, şehirlinin 
de belini büken budur! 

lıtanbulda hayat pahalılığı 1 hına olsun bir parça mal için veri· 
ötedenberi bir tiki.yet mevzuudur. len paranın bir listesini göstermi§
lıtanbulun yanı başında yetiıen ferdir: 
meyva ve ıebzeleri bile ateı baha- Navlun 12,5 Kı. 
sına yiyoruz. Geçenlerde bir köylü Tayyare 5 ,, 
yanayakıla batından geçen §U hali Kızılay 1 
anlatıyordu: Karamürael iskele parası 1 ,, 
"- Ben kabağı kilosu 60 para • ,, hamaliye.i 2 ,, 

dan sattım .. Sonra lıtanbul sokak· Karamürsel iskele yazıcısı 2 ,, 
larmda kabağın kilosunun 20 ku • lstanbtl muamelesi 2 ,, 
ru1tan satıldığını gördüm.,, Dizbarko ve rıhtım 1 ,, 

Bizim dün öğrendiğimiz §eylere Hamaliye 7 ,, 
göre bu köylüyü daha doğrusu Is- Belediye 6 ,, 
tanbul halkını gene bahtiyar say • Komisyon 40 ,, 
mak lazımdır. Ne mutlu o köylüye YekUn 86,5 r' 
ki kabağı 60 paraya aatmıı ve ne Düşünmeli ki bu parçanın beş 
mutlu o İstanbullulara ki kaba • kilo gibi küçük bir miktar olması 
ğın kilosunu 20 kuruttan yiyebili • ihtimali çoktur. Nihayet de 30 - 40 
ycrlar. kiloluk bir küfedir. 

Bir muharririmiz dün bu hu - Bunu gördükten sonra İstanbul· 
sus~a p!yasada tetkikat yaparken da niçin hayat pahalı ve köyli.:nün 
bı:ı.kın1z nasıl bir ne~iceye varmıı - 60 paraya sattığını biz niçin 20 
tır. Muharririmize Karamürsel kuruşa yediğimizi bilmeyiz araş ~ 
iskelesinden yüklenen kitoıu ne o· tmnağa lüzum var mı?. 

Devlet senede Mucize mi, asri 
83 milyon 

memur maaşı 
• 

verıyor 
( Baştaralı l ntide) 

hayet 83 milyonu bulduğunu iıa· 
ret etti. Hayvan vergisi ile öteki 
vergilerden indirilme·sini istedi. 
Diğer bazı saylavlar da söz aldı· 

lnı·. Maliye &kanı Fuat Ağrah 
buq}ara cevap verdi ve dedi ki: 

- Paranın istikrarı milli tasar· 
ı ufun büyük bir teıvikidir. Cüm· 
I:uriyet hükumeti milli tasarruf· 
brla İ§e batlıyarak muvaffak o1· 
muştur. Bundan sarfınazar ede· 
rr.ez11 

Maliye Bakanı kazanç vergi
si tahsilatının Hüınü kitapcmm 
dediği gibi düıük olmadığını, 11 
ay zarfında 11 ,650,9<)0 lira top· 

!andığını, bir kısım bakanlıklar ı 
maaşlarında görülen bir buçuk 
milyon liralık f azlahğın, bakan

lıklardaki yeni tetkilattan ileri 
geldiğini ıöylemiıtir. Barem ka· 
nununun tadili için yapılmıı olan 

temenniye karşı da bu hussuta ha· 
zırlanan muaddel kanunun Kamu· 
tnya verilmek üzere olduğunu bil· 

dirmiştir. Maliye Bakanı, mübadil 
bonoları ile devlet kredisine taal
luk eden bonolar arasındaki far· 
ka işaret etmiş, bono hamillerinin 

vaziyetleri fena bulunuyorsa bu· 
nun doirudan doğruya kendileri

ne bırakılmış olan iıleri mübadil
lerin fU veya bu tesir altında sü
rüncemede bırakmıt olmalarından 
ileri ıeldiğini aöylemiıtir. 

Maliye Bakanı Denizli saylavı 
Mazhar Müfidin (memurin maaş· 
ları üzerindeki vergileri indirerek 
asıl maaı neyıe onu verelim) sö· 
züne de cevap olarak: 

"- Biz bunun aksini düşünü
yoruz. Çünkü bu vergilerin mu
vakkat olduğu hakkındaki hükme 
sadık kalmaktayız,, demiıtir. 

bahçıvanhk mı? 
Isparta, 22 - Gizli bir ıebeke 

kurmak, ve irticaa teşebbüs için 
çalışmakla suçlu olarak yakalanan 
Said Kürdi hakkında tahkikata 
devm edilmektedir 

Anlatıldığına göre Said Kürdi 
bir taraftan da hapishanelere 
mektup göndererek oradaki mah
kumları da ayaklandınnağa çalış
mıftll'. 

Göndermit olduğu mektuplarda 

müridlerine mucizeler gösterdiği · 

ni, Şubatta taze üzüm, Mayııta el· 

ma ve ayva verdiğini yazmaktadır. 
Şimdiye kadar bu iıten suçlu O· 

larak Isparta ve civarında yakala -

nanlar 32 kiıidir. Bu suretle tah • 

kikatın lıparta adliyesini alakadar 
eden kısımları bitirilmiş oluyor. 

Amerikan 
Deniz budcesl artıyor 

Vaşington, 23 (A.A.) -Ayan 
meclisi, re'ye koymağa lüzum 
görmeksizin harbiye bütçesini 11 
milyon 690 bin dolar arttırarak 

450 milyon dolara çıkarmıştır. Bu 
bütçeyi mümessiller meclisi evvel· 
ce kabul etmişti. Bu arttırma ye
niden 2 harp gemisi inşasına tah
sis olunacaktır. 

nun harice gönderildiğini, İstan

bul suiiitimal tahkikatı neticesin· 
de devlet şurasına verleceğini bil
dirmiştir. 

Bundan sonra Kamutay masraf 
bütçesi 2,895, 712, Cümhurreisliği 
bütçesi 400,880, divanı muhase· 

bat bütçesi 1,099,062, Devlet Şu
rası bütcesi 217,813, Statistik U
mum Müdürlüğü bütçesi 563,072, 
Diyanet itleri bütçesi de 610,616 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı, kanunun hey· 
eti umumiyesi üzerinde söz söyle· 
miş fevkalade varidatla 935 büt· 
çesinin 214 milyon lirayı buldu- ı 

HABER- Akşam Postası 

Bugünkü 
muhakemeler 

"Jşe yerleştireceğim, 
para ver ••• ,, 

Paıazade olduğunu söyijyerek 
bir çok kimselerden para 3olan· 

dıran Şevketin mevkuf olarak 
muhakemesine bu sabah ikinci ce· 

za mahkemesinde devam edilmit· 

tir. Bu sabah, kapıcılığa yerle§ti
rileceği söylenerek parası alınan 

Mehmedle, tramvay ıirketi müs· 

tahdemlerinden Mehmed Ali din

lenmiştir. Mehmed Ali demiştir 

ki: 

"Bu zat ile bir buçuk sene ev· 
vel tanışmı§tnn. Bir kaç ay evvel 

kendisini kapalı çarııda gördüm. 
Köprüye kadar beraber indik. 

Yolda bana "işe yerleıtirilecek bir 
adam var mı?,, diye sordu. 

Ben de: 

- Kadın olsa olur mu? dedim. 

- Otuz beş liralık bir it var. 

üniversitede hademeliktir. Kadı

nı oraya yerleıtirelim· cevabını 

verdi. 1 

Bir gün sonra firkete geldi: l
şe koyacağı hanım da benim e· 

vimde oturur. Ertesi günü kadın· 

la birlikte altıncı daireye gitik. 
Üç buçuk lira depozito ister! de· 

di. Verdim. Bundan baıka dört 
lira daha ihtiyat para verdim. Fe-

na havalarda daire, daire dolaı· 

tık. Ben şirkete döndüm. Saat . 
dörtte şirkete gelir, cevap getiri· 
rim, dedi. Ben onu beklerken Şev· 

ket bir otomobile binerek Kabata

şa gitmif, evdeki kadından on Ji. 

ra daha istemif .•. O da yok ceva· 
hını verince Fethiye i•ınindeki hu 

hanımla zevcem ayni otomobile 
binerek bana geldiler. Şevket: 

- Aman dedi. 7 lira yetiı· 
medi. Daha on liraya ihtiyaç var. 
iş oluyor ..• 

Kendisinin sözlerine inandım. 
Çıkarıp bütün bir on liralık ver· 

dim. Notere gidince Şevket benim 

verdiğim on liralığı toföre uzat· 
mıf.. Şoför "bozuk yok,, deyince 
kendisi "ben inip bozdurayım,, di· 

ye otomobilden atlamıf ... Kaybol· 
muı gitmif ..• 

Şevket bunlara itiraz etti. Al
dığı paraları tamamen maaraf ola· 

rak harcadığını söyledi. Muhake· 

me, dolandırılan diğer bazı kim· 
selerle bazı ıahitlerin getirilmesi 

ve hapishaneden ıabıkasının so· 
rulmaaı için 6 Haziran sabahına 

bırakıldı. 

HAVADA ..., ... -.........-...__,.. 

Fransa kupayı 
kazandı 

Üçüncü defa yapılan Deutsch de 
la Meurthe tayyare kupasını Fransız 
tayyarecisi Demotte kaaznmıştır. 

Müsabakaya beş tayyareci iştirak 
etmiş fakat bunlardan ikisi yarışı bi· 
tirmedcn terketmişlerdir. 

Demotte iki bin kilometreyi 4 saat 
30 dakika ve 17 saniyede katederek 

saatte vasati 443 kilometre 96:5 bir sür
at elde etmiş ve birinci gelerek kupa
yı knznnmrştır. 

Bir arahk buğday koruma ka
nunu tatbikinden alınan netice
lerle lstanbulda yapılan ıuiistimal 
tahkikatı etrafında sualler sonıl· 
•Uf, Ziraat Bakanı Muhlis, cevap 
vererek Ziraat Bankasının timdi
ye kadar 300 milyon ton buğday 

aldığını, bunun 100 milyon tonu· 

ğunu, bunun yüzde 24,8 bayındır- ============================= 
lık (nafıa), kültür, ökonomi sıh

hat ve ziraat itlerine, yüzde 17, 1 
düyunu umumiye, yüzde 30,5 mü
dafaaya, yüzde 4, 7 jandarmat 
yüzde 19,4 de devletin diğer biz· 
metlerine tahsis edildiğini söyle· 
mittir. 

·························································: HAEBR ~ 
lstanbulun en çok satılan ha·i 

kiki akıam gazetesidir. ilanla ·i 
rmı HABER'e verenler kar e ·! . 

••~~~.~~-~; ....... - ......... onon•oooooHooooooooo.I 

23 MA YJS - 193~ 

Leh diktatörü 
Pilsudski'nin 
Vasiyetnanıesinden 

en canlı satırlar 
Lehistanm ölen harbiye baka . dan kurtarmak, çocukluğumdan • 

nı, hayatından umudunu kesme - beri emelimdi. Bu emelimi, ta • 
ğe hatladığı sıralarda, bir vasi · hakkuk ettirince kılıcımı, anca 'ı<, 
yet mektubu hazırlamı§tı •. Bugün memleketim bir istila tehlikı:ıi"e 
bu mektup açılmıttır. - maruz kaldığı zaman çıkarmak 

"Bir askerin asıl vazifesi harp üzere kınına soktum .•. 

etmek değil, barıt için mücadele "Lehistanın en samimi mütte
etmektir,, teklinde baılıyan b.ı fiki Büyük Britanyadır. Alman • 
vasiyet mektubunda deniliyor k; ~ ya ekonomik refahımız hakkın • 
"Askerlikten esas maksat, yurdu daki duyguları , samimi ve pra · 
müdafaa ve muhafazadır.,, tik hakikatlere müstenit olan b;r 

komıumuzdur. Fransanın bize 
dostça bir ittirak teklif eden soo 

hareketleri bizde mesut bir aksül-

"Benim Rusyaya karıı müthis 
bir kinim, Almanyadan korkum, 
F ransaya karıı itimatsızlığım ol · 
duğunu söylediler •.• amel uyandırmııtır. Ve cevapsı.ı 

"Lehistanı Rus boyunduruğun· kalmıyacaktır.,, 

Casus Lavrense Beyoğlu bele-
dair son diye doktoruna 

-malumat teşekkür 
< BQftaralı ı nclde) 

artık hayatın kendiıi için bir fela -
ket halini almıt bulunacağında 
bütün doktorlar müttefiktir. 

"Livrenı, hem kötürüm, hem 
dilıiz ve kör kalacaktı.,, demekte
dirler. 

Tabutu, dün de yazdığımız gibi, 
her türlü gösteritten uzak, yalnız 
bir bayrağa sarılı olarak mezara 
götürülmüftür. 

Bir vaıiyet mektubu bıraktıiı 
söyleniyor .• 

OldUR'tınden, Çlnd~k1 annesine 
h ı:.-.:::1- l ... ~ • • • t>i ıl> ~ 

emen na.oer ııtmemııtar. Annesı 
73 yaıında olduğu için bu matem 
haberi kendisine tedricen verile -
cektir. 

Lavrens, okuyucularnnızm da 
şüphesiz işittiği gibi, son zaman • 
larda adını değiıtirmiş ve kendiıi
ne "Şov,, adını dedirtmişti. 

Buna sebeb olarak bir arkadaşı 
diyor ki: "Göze batmak istemi· 
yordu da ondan.,, 

lıin daha meraklı bir tarafını 
ln1iliz politika muharrirlerinden 
A. J. Kamings yazmaktadır: 

1920 yılında İngiliz hükumeti • 
nin, Lavrensi Irak kralı· yapmak 
istediği hab~r alınmıftı. İngiliz 
politika muharriri Knmings bbnun 
üzer :ne La vrensi görmeğe gitmiş 

h~men yanına girmiş ve kendisini 
bir kitap okurken yalnız ba§UMl 
b'llmuf .. 

bak kralı yapılmak istendiğin • 
den bahsetmit ve aormuf: 

- Teklif olunurıa Arap krallı
ğını kabul eder misinj::?. Size A
rap krallığının teklif olunacağını 

biliyorsunuz sanırım .• 

Lavrensin bu muharrire verdiği 
cevab şuduT: 

- Hayır! İngiliz hüktimetinin 
idaresi alt•nda artık hiç bir vazife 
almıyaı:ağım .. İtten çekiliyorum ... 

Lavrens, bütün ömründe casus • 
luk i~leri için milyonlarca İngiliz 
l;rası sarfettiği halde, son zaman
larında para sıkıntısı çekiyordu .. 
Hükumeti~ kendisine maaı bağ -
lamaması tenkid edilmektedir. 

İngiliz edip~erinden Bemar Şov, 
kendisini büyüklerin gömüldüğü 

Vestminster kilisesine gömmek 
fikrini ileri sürmüştür. 

Almanlar Li.vrensin ceıedi için 
SOCO ve fotoğrafı için 500 Sterlin 
mükafat vadetmişlerdir. 

Dün bir arkadaıımız Beyoğlu 

belediyesi sıhhat heyetinin çok 

güzel bir çahımasına ıahit ol -
muıtur. 

Dün akıam geç vakit, evine 

dönen arkadaıımız, apartımanı • 

nın kapıcısı birdenbire çok ağır 

ıurette hastalanmıı , yüzü gözü 
titmiı bulmuıtur. 

s~ !:i:n:esi: cdemrn bir sa?! 
hastalı fa yakalanmasından f üp • 
ile eClen arkadaıımız, poliı ·mer· 
kezine haber vermiş, ve mümkü1' 

se belediyeye de haber verilme ' 
sini rica etmiıtir. 

Gece saat 10 na yakla§masın~ 

rağmen, haberin verilmesindet' 

henüz 5 dakika geçmeden nöbe~· 

çi belediye doktoru Bay T ev 
fiği evinde gören arkadaıımıs 

bu sürat ve verilen ehemmiyet 

. karıısında hem ıaımrı, hem d" 
büyük bir memnuniyet duymuf -
tur. 

Doktor Bay Tevfik, büyük bir 
ihtimamla muayene ettiği hasta ' 

yı hastahaneye kaldırmak lüzu · 

munu göstermiı ve hasta 15 da

kika sonra Beyoğlu hastanesırı· 

de rahat bir yatağa yatırılmıf • 
tır. 

Arkadaıımız , belediye nöbet~• 
doktorlarının yanlız bir adresi ,.. 

lır almaz kimsesiz bir hastanııı 

imdadına koıması, gerekse dolt· 
tor Bay T evfiğin zavallı bir •· 

dama karıı ~österdiği ıefkat vte 
ihtimam kartısında duydu~ 
memnuniyetini, sütunlaru:ıuıs 
yazmaktan kendini alamanııt • 
tır. 

Hangi 
müesseselerin 

Devlete geçebllecell1 

tedkik ediliyor 
Ankaradan bildirildiğine ıö~" 

k tı .. Bayındırlık Bakanlığı meınle e 
mizdeki bütün tirketlerin vaziyet .. 
l · · ·· d · ... b 1ıaııı•~" ennı goz en geçınnege a . e 
tır. Bunların içinde devlet ehl1 
geçtiği takdirde halka daha f~Y .. 
dalı ve daha verimli vaziyete gıre"' 
cek olanlar tesbit edilecektir· 
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~v eşyasının canı 

vardır! 
Ko. Fabrikalar odun Çocuklara dikkat ediniz: 

tup oynarken bqlarını bir iıkem
leye çarparlar. 

Bunun üzerine, dizlerini acıtan 
o iskemleye fena halde kizarak, 
bir yandan ajlar, öte yandan da 
o iskemleyi dövmeğe kalkıtırlar. 
Çünkü çocuklar, cansız etyayı 
canlı aamrlar ... 

Halbuki, biz, büyük adamlar, 
iskemlelerin, mualarm, perdele
rin, dolaplann cansız olduklarını 
biliriz ... 

"B"I" . '' ı ırız,, .•..• 
Fakat bilerek hata ederiz ... 

Çünkü, iyice dütünülürae, 91ya · 
nın canı vardır. Çocuklar, haklı · 
dırlar; onlar, bizden iyi ıörüyor· 
lar; tabiatın ıineainden bize niı -
betle daha ıonra koptukları içi" 
onun esranna daha fazla vakıf -
brlar ... 

yakamıyacak 
HOktl.metln karan 

şehrimizdeki 
alAkadarJara 

blldlrlldl 
Ziraat bakanlıjınm liman ve 

•emiryolu iıtuyonl""ndan otu~ 
kilometreye kadar uzak olan yer
lerdeki her nevi fabrika, tuğla, ki
remit imalithanelerile tezgahla · 
rın odunla iıletilmeainin yaıak e
dilmesi hakkındaki kararı latan . 
bulda büyük bir alika ile karıı • 
lanmıttır. 

lıtanbul Türkiyenin en çok fah 
rikuının toplandığı bir tehir ol
duiu kadar gene memleketin en 
çok odun sarfedilen yeridir. Bu • 
radaki fabrikaların bir kıımı ma
den kömürü aarfetmekle beraber 
bir çok tuf la harmanları, ve tez
gahlar- odun yakmaktadırlar. 

Rami halkının dediği 
nihaqet olpu 

INafta Bakanııaının tezkeresi üzerine 
harekete geçen belediye 1$1 hdllettı 

Rami otobüsleri meıeleıi ni . 
hay et itin daha fazla büyümesi· 

ne yol verilmeden halJedilmit · 
tir. 

Bayındırlık bakanlıiının tezke
resi üzerine ıoıyeteler komiser • 
liiile birlikte araıtırmalar ya • 
pan belediye fen heyeti, Rami O· 

tobüalerinin halkın iıtefi gibi 

ıebrin merkezine kadar inmesi ;. 
çin batka bir formül bulnıuı · 
tur. 

Sosyeteler komiıerliii, ve fen 
heyeti, Rami otobüslerinin Sul • 

kü teklinde imkan görememit · 
tir. Yalnız halkın iıteji de yerin· 
Je görüldüjünden töyle bir aon:ı 
varılmııtır: Rami otobüsleri Ra · 
mi ile Sultanabmet arumda iİ
liyecektir. Fakat Sultanhamamı 

yolu ıenitletilince Rami otobüı · 
lerinin buraya inmesi hakkında · 
ki Ramililerin hakları baki ka -
lacaktır. 

Bu karar Rami halkını çok ıe
vindirmiıtir. 

Bir ayalı çukurda ihtiyarlardı. 
eıyanın kıymetini orta yqlılar 

dan daha fazla bilir ..• Habralar .· 
hı gizliyen "canıtz,, cisimlere Bu bakımdan odun yakılma - ---------------------------

ıının yaaatı bir taraftan fabrik.ı ltalya elçisi Hususi buzhaneler de 

Belediye de dün bu kararını 
otobüı sahiplerine bildirmitli:. 
Rami otobüsleri bu sabahtan iti· 
haren Rami ile Sultanahmet a • 
ruında itlemeie bqlamııtır. 

tanhamamına kadar inmesine, o
tobüsün geçeceği yollann bugün-

tıpkı canlı muamelesi ederler: 
Ölmüt ofullannın ceketini, ka -
dim M111rlılann mumyaları ıibi 
ihtiramla aakladıklarmı görme • 
hıiA misinizdir? 

tör ve harmancıları olduiu ka · Unlversltede fiyatları indiriyor 
dar, bir taraftan da oduncuları ltalyanın Türkiye elçiıi Gam, Belediyenin Karaağaç buzba · 
yakından alakadar etmektedir. lıtanbul üniversitesini gezmiı, bü nesini kendi idaresine alarak bu::-

Bu huıuıtaki karar alakadar tün laboratuvarları da görmüt · haneye giren 91yadan alınan pa
makamlara bildirilir bildirilme~ tür. rayı indirmesi üzerine tehrimiz • Kadmlar, erkeklere ' kıyul:ı 

hassas oldukları için, ayni ıure:· 
le 91ya kıymetini takdir etmek • 
tedirler ! Artistler de, keza, öbüt 
iııaanlara niıbetle etJaya tahıi · 
Yet izafe ederler .. iptidai kavinı 
lere göre, tqın, topraiın, uçuru -ı 
hıun, denizin ayrı ayrı ruhları 

•ardır ... Bütün eski dinler, bun'\I 
&öıterir. 

derhal tatbikata ıeçilecektir. Çok beiendiiini söylemekte • deki buzhane sahipleri de arala -
--o- d' rında toplanarak huauıl buzha · ır. 

Tramvaylarda -o- nelerden alınan paraları indir -

unutulan eşya Fordun muhakemesi meğe ıözbirliii etmitlerdir. 
Tramvay arabalarında nisan a- Ford kumpanyasının lıtanbul Bunun neticesinde buzhaneye 

yı içinde 300 parçaya yakın et- tubeainde 29 bin liralık kaçak . giren her kap batına alınan ücret 
t 1 tur 10 kul'Uf indirilmittir. ya unu u mut • çılık yapmaktan ıuçlu ıörülen -

B 1 d 14 · Buna rağmen bu fiyatlar Ka un ar arasın a ıemııyr. lerin muhakemesine, sekizinci ih-
53 d t "ft 39 d t t k ld" raağaç buzhanesi fiyatlarından 10 a e çı , a e e e ıven, tiaaa mahkemesinde devam o. 

Görüv .:>raunuz ki, tabiata en d ''rt "ft 18 ta 8 ku kurut daha yüksektir. ~o~~ç~·~~:o::-r~a~tr' ~~çan-..,;.ı....::~~~· ~-~..,-~ mü(ettİfleı'İndea 
~-ı- •- L~- :-.. ı..,, -.1.1- mq parçuı, ti lJel'e, ' kUICeı: ıı z iri h. I k d. I • · 
,1 b · d f ki .. ·~ v e f& ıt o ara ın enmıttır. ı '17. en ar ı goruyor. e on· ayakkabı, 14 elbiıe kemeri, 3 ço-
lar haklıdırlar ... Buna raimen cuk kadın entarisi, 2 yastık yüzü. -o-
ben, "önümdeki cigara tabluı . 19 kitap, 3 tabaka, bir küçük dinA Liselerde imtihanlar 
llın canı vardır!,, Diyemiyece • mo, 6 torba, 3 jilejt makinesi, Lise ve orta okulların, ıon ıı 
~im. Günkü bana bazdan "ne bet ıözlük mahfazaıı, 8 yoğurt nıflar müıteına, diier ıınıflarcn 
lcötü kötü tairane sözler aöylü . tenekesi, 2 dolma kalem, bir tilki yazı ile imtihanları tamamen bi~-
l'or,, diye dudak bükecek, bazı kuyruju, dört bot tite vardır. mit gibidir. 

'-rı da "asrın felıefesi olan mad- ============= Bu sınıfların hocaları bqka ıı
~İyetçilikten ayrılarak, en İptid;l• ler bile, birer birer her 19yini pa- nıflara ders verdikleri için eaa • 

idealizme saptı!,, diye istihfaf e· zara çıkanyor .• Kıymettar eıya . sen bu ıımflarda dersler filen ke-
decek.... çok sefer de nadan ellere ıeçi • ıilmit sayılmaktadır. 

Esasen, ıörütlerim, yukand-\ yor ... Ve hepsinin hatıraları ölü· • ı imtihanların talimatnameye ıö-.n attığım çocujunkinden ve İp· yor, yalnız maddi tuaflan kalı-
lıd i d re 25 mayııta bitmesi lizımdır. a a amınkinden de batka - yor ..• 
d B Bu sınıfların tatili, mayıı ıonun· ır. ütün etyada kenıiine mah· Efyaya "camızdır,, diyenler. 
'1ıa bir can varmıt ıibi ıeliyoc itte ancak bu takdirde hak ka • da yapılacaktır. 
1-ııa ... Yatak odamdaki karyola, zanıyorlar ••. Babanızın ve bütün -o-

o 

Maaş yoklamaları 
Mütekait, dul ve yetim maaı • 

larının yoklamaları pazartesi ıü · 
nüne kadar devam edecektir. 

Bu vakite kadar yoklamalarını 
yaptırmamıı olanlar maq alamr
yacaklar, ancak ınaatlar veril • 
dikten ıonra yoklamalarmı yap • 
tırarak paralannı alacaklardır. 

--0--

Kızıl aya yardım 
Kızıl Ay cemiyetinden: 
Karı yer sanmbıında zara: 

görenlere verilmek üzere cemi -
yetimize ıu yardımlarda bulu · 
nulmuttur: 

llrtamlan oturduium koltuk, ae. kardeılerinizin içinde büyüdüfij Sovyet elçisi 
dirimin üstündeki örtü, nazarım. ıedef kakmalı betik, bir yeni Sovyet Ruıyanın ıehrimizde Beyoilu 17 inci mektep 
da birer akrabadır. zenıin Amerikalıya intikal edin· bulunan Türkiye elçisi Karahan, tarafından. &Z2,5 
Şu giimüt ıigara kutusundan ce ve salonunda (Katpo) vazife - Moıkovadan ıelen refikası ite Siyasal bilgiler mektebi 

'il kederli ve en neteli zaman • ıini ıörmeie bqlayınca hakika · birlikte dün A vrupaya bir oto - muallim ve talebesi tara-
~~da birer ıigara aldığım için ten cansız cesede dönüyor.. mobil yolculuğuna çıkmııtır. fından 5lOO 

1 !un o uyanık anlanmdaki hiı· (Vci. Na) Oç ay ıonra dönecektir. 5722,S 
ı:111, sanki, kapaiındaki oyma · • - ' 

lıap :~~tır":un üzerine nalqo. 1 ş E H R İ N D E R D L E R 1 1 
'bt, Bazı kabilelerde: anneler, ve .. 

ı-:•lar, paraca •ıkıtarak, evlat. H ı· de gı•ttı·kçe tenhalaşıyor'. ... nı esir tacirlerine satarlar . a iÇ 
lf .. Madem ki hayat habrala,. . 
~ ibarettir bütün 0 hatırala!ı Gazeteler zaman zaman Şirketihayrlye f daresine ı Bunun için vapurlar, kayıklar Haliçte, Bojaziçintle 

hiç durmadan arı gibi iflerlerdl. Sonra tramvaylar fık· 

3 

On yılda 27 5 milyon 
evlit ve torun! 
Kırlanııçlar dünyanın en çok 

tanınmq kutlanndandır. Bunları 

herkes o kadar ıörmüttür. Yuva -
larını çab kenarlarmda, pencere 

kötelerinde ıörünce, kimse bun • 
lar hakkında azıcık olıun dütün
mek bile iıtemez. 

Çünkü bu mini mini kutların 

dütünülecek neleri var ki, diyip 

geçeriz. Bununla beraber kırlan· 

11çların hayatı ve adetleri pek 

~dir olan kuılarınidnden çok 

daha ziyade alikaya defer bir 
mevzudur. 

Size bir misal ıetirelim. Diıi 

ve erkek kırlanııç, yuvayı yap -

mak için malzeme toplarken bu • 

radan Ankaraya kadar olan bil' 
mesafeyi dolqırlar. iki lurlanıı .. 
cı banndıran bir yuva söküldü • 

iü zaman, bqka malzemeler ara• 

ıında tam 1199 tane tavuk tüyü 

bulunmuttur. 

Kırlaqıçlar her seferde ancak 

bir tek tüy tqıyabilir ve bu yu • 
vaya en yakııi kümeai de 125 
metre mesafede idi. Demek ki 
bu iki kutun tüyleri tqımak için 
ıidip geldikleri yol tam 150 ki • 

lometre tutmaktadır. · 

Tavp.nlar çok kalabalık aile • 

ler yetittirmekle tanınmq hay • 
vanlardır. Halbuki kırlangıçlar 

bu itte onlan pek geride bırakır

lar. Eier bir çift lurlaııg1em bü • 
tün civ civleri on ıene yaf&l&lar, 

bunlann evli.t ve torunl&rl 
275,000,000 u bulurdu r 

Ancak gökleribizin kapkara 
kırlanııç bulutlarile örtülmeıina 

imkin yoktur. Çünkü çıkanlan 

civcivlerin onda dokuzu bir yqı· 
na bile varmadan ölmektedir. 

Adamın biri, bir kırlanııç beale

mit ve kut kırk yqına kadar ya

f&DHftır • 

Kırlangıçların dünya yüzünde 

bulunmadıkları yer yoktur. Şi • 
mal kutbu kqifleri o ebedi buz· 
lar ülkesinde de kırlaqıçlarl• 
karf ılqmıılardır. 

Değnekle satılan 
simitler 

Müteaddit emirlere ratnıen ıi• 
mitlerin açıkta ve bir deineie ı• 
çirilerek satıldıiı ıörülmüf, bazı 
ıimitçiler cezalandmlmııtır. 

Belediye, ıubelere yeniden bi,. 
tamim göndermit, toz ve toprak -
ların fazla olduiu ıezinti ve 
sayfiye yerlerinde dolatan ıimit · 
çilerin ııkı bir surette tLılp edil • 
melerini bildirmittir. 

~--------~ içlerine 1• d: · hatti I . hUeum ederler. Ve dUnyanm en güzel yeri olan Boğa· 
·~· ~n ~ıt, • yanız ziçini öldürmüş olmakla itham ederler. 
~ ~I~ degıl, ~a ~kı babn· Meler koca latanbulda öldtirülen semt yalnız Boğa
~ llkilerı de benımaemıt olan ev ziçi değilmiş. Boğaziçinden başka Haliç de yavaş ya· 
~ larmı satmak, babanızm çu- vat ölüyor. Daha doğrusu ölüyordan ziyade şeklini de-

tı. Bunlann elektrikle iıletMıi. w nihaget otomobUler, ı ·--.. -------· .. •••• .. ••••••··-·-•••••• 
otobüıler halkı ıehre yaydı. Oyle biran geldi ki Topka- B o R J •VA 
pıdan Sirkeciye gelif, Fenerden Köprüye geliıten daha 1 

hnu, büyük annenizin hamam tlştiriyor. 
~llıı, teyzenizin gelinlik elbi Bir zamanlar buraları latanbulun en kalabalık ve 
"-iııdek" 1 tmak Ea.. rağbet edilen yerlerinden biriymiş. Nitekim eaki Kafıt· 
' 

1 
oya ~n sa ··• 1

• hane Alemlerini duymayan, bilmeyen yoktur. 
'Pında evladını haraç mezat Bunun sebebini senelerce Haliç vapurlarında kap-

tf lcten çok mu farklı?.. tanlık etmiş olan tamnmış eski kaptanlardan Ahmede 
) e lllutlu ıarp ailelerine ki, sordufum zaman bana şöyle cevap verdi: 
~i nesil evvelki babalarının - Eıkiden elektrikli tramvaylar lalan olmadığı için, 
~ albnda, ocafı kartnmdı ,,,.eld Abarag, Fatih, Topkapı, Şifli gibi yerlerde otu
·• -ltu--d otural> ·r 1 ranlar aaıl ,ehre iluMk ~n çok aılcıntı çekerlerdi. Bu
~ ..... : a .. .. 11!0~ ar, on- nan için böyle yerlerde oturacaklanna Haliç, Boğaziçi 

Pıpoaıle tütün ıçıyorlar ... gibi vapurla güap gelmal kolay olan 11erleri t.rcih 
hzık l>iz!ere iri. en esiri aile- ederlerdi. 

ucuz olmağa başladı. Bunun üzerine buralan tenlıalar 
mağa baılatlı. Ve tenhalqmakta da devam edecektir. 

Hele ıon ıenelerde Egüpten itibaren lı.'Urulan labri· 
kalar, gerek dumanları, gerek gürlllUJleriyle halkı ra
lıaetaız ettiğinden burada evleri olanlar bUe ıatqı ıava-

Borjiya romanımuı forma lor· 
ma toplamıı olup ta finuliy~ 
lccular henüz ciltletmelı için•• 
tirmemif bulunanlar en •eç p<ı 

rak buralardan uzaklQfmat/a can atıyorlar. ı 

Ahmed kaptanın sözlerini akla uygun buldum. Ha
kikaten Halicin de Boiaziçi gibi tenhalqmuı sebeple
rinden biri de budar. Eskiden sayfiy~ daha dofrusu 
zevk ve safa yerleri olan Haliç, şimdi yavat yavaş fab· 

zar pnü alıfamına lıadar ••· 
tirmeliJirler. 

rika ve Endüstri merkezi oluyor. 
Bu belki daha iyidir. 

Pm:ar wüniinJen •oma •etiril• 
ceJı lormolar lıabal edilenriye
celıtir. 

·--··-·--·---·--·-· --· -.. -.. -··--
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Kurultaya giden 
gazeteciler 
Ankarada neleı 

yapacak? 
Ankara, 23 (Haber) -Türki -

ye Birinci Basın Kurultayı 25 Ma· 
yıs cumartesi günü saat 11 de içit 
Jeri Bakanı Bay Şükrü Kayanın bir 
diyeviyle vilayetler evinin konf e • 
ranı salonunda açılacaktır. 

Bay Şükrü Kayanın diyevinden 
sonra Basın Genel direktörü Bay 
Vedat Nedim bir rapor okuyacak -
tır. Bundan sonra AsbaşkanlaTla 

sekreterlerin (ikinci reislerle ka. -
tiplerle) .eçimi yapılacaktır. İ§bir· 
liği, kültür, meslek komisyonları 

üyeleri seçilecektir. 
Ayni gün aaat 14,5 da An· 

karayı tanıma gezintisi yapı -
lacaktır. Delegeler bu saatte Ulus 

gazetesinde bulunacaklar, Atatürk 
heykeline çelenk koyduktan sonra 

C.H. Partisi Genel merkezini, Ka· 
mutayıCümhuriyet Merkez, Zira -
at, lş Bankalarını gezeceklerdir. 

Ondan 10nra Tecim (tica· 
ret) müzesi, Halkevi Etnoğraf -
ya müzesi, Nüımune hasta • 

evi, lımet lnönü kız enstitüsü, sağ 
lık enstitüsü gezilecek, Çankaya 
kötkü ziyaret edilecek, Betbakan 
ismet lnönünün evine kart bırakı· 
lacaktır. 

26 Mayıs pazar, komisyon top 
lantılariyle geçecektir. 

27 Mayıs sabahleyin saat 15 
de komisyon raporları etrafında 
konuşmalar yapılacak, ayni gün ıa 
at 16,30 da Kurultay, İç Bakanının 
bir söylevile kapanacaktır. 

Gece 20,30 da tehir lokantasın 
da delegelere bir ziyafet verile
cektir. 

28 Mayısta Ankarayı tannna ge 
zintisine devam olunacak, Ziraat 
enstitüsü, Çubuk Baraji, Orman 
çiftliği, Sü Bakanlığı ve diğer ha· 
!;anlıklar gezilecektir. 

Kızllay haftası 
Bugün başlıyor 

Bugün Kızılay haftasının ilk gü
nüdür. Dün şehrimiz Kızılay delegeli-
ğinde (mümessilliğinde? bir toplantı 

yapılarak hafta için bir program ha
zırlanmıştır. 

Halkın Kızılaya üye olması için 
yüz binden' fazla beyanname dağıtr 
lacaktır. Hafta içinde sigara paket
Jerine Kızılay reklam pulu yapıştın· 

Jacak, hergün ayrı semtlerdeki kaza 
Ye nahiyelerde halka müsamereler \'e· 
rilecektir. Bugün ve yarın şehrin ay
rı yönlerine (istikametlerine) uçacak 
tayyareler tarafından broşürler atı
lacaktır. 

Her akşam saat on dokuzda rad· 
, yoda konferanslar nrilecektir. Kon

ferans nrecek doktorlarımız şun· 

lardır: Arif Hikmet, Kamn İsmail, 
Şükrü Hazım ve Salim Ahmet. Radyo 
konferanslarından başka her kazada 
cemiyet tarafından tayin edilen kim· 
scler tarafından konferanslar ,·erile· 
cektfr. Şehrin her tarafına tablolar ve 
afişler asılacaktır. 

BoğaziÇliler 
Şfrketihayrlyeye 
boykot yapıyor 

Halkın arzusunu 
yerine getirmek 

şirketin de 
menfaatıdırl 

Şirketi Hayriyenin bilet ücret -
lerinde yaptığı son tenzilattan ha· 
zı semtler halkı, bekledikleri men· 
f aati elde edemedikleri için, Şir -
keti Hayriye vapurlarına karşı 

boykota başlamı§lardır. 
Şimdilik Anadoluhisarı, Kan -

dilli, Kanhcada otuTanlardan bir 
çoğu kayıkla Bebeğe geçmekte ve 
oradan da Tramvayla ıehre İn· 

mektedirler .• 
Şirketin., bu semt halkını mem • 

nun etmek için bir tedbir alacağını 
umuyoruz. 

Bir Edirne 
otobüsü 

l stanbulda bir kızı 
ezdi 

Şehremininde Odalar çıkamazın
da oturan sucu Bekirin on iki ya· 
ıındaki kızı Sadiye dün gece saat 
yirmi bire doğru ekmek almak Ü· 

zere tramvay yolundaki fırına git
mittir. Sadiye ekmeği aldıktan 
sonra evine dönerken Aksaray ci -
hetinden bir otobüsün sür' dle 
geldiğini görmü§, tam yolun orta· 
sında bulunduğu için kaçmıya te • 
§ebübs etmiştir. / 

Sür'atle gelen otobüs şoför 
Mehmedin idaresinde Edirne pla -
kalı 59 numaralı otobüstür. Oto -
büı kız yoldan çekilmeden yeti§ -
ır.İş, hızla çarparak onu yere devir· 
mi§tİr. 

Sadiyenin feryadı üzerine etraf· 
tan halk yetitmi!, otobüs durnıuı , 
Sadiye otobüsün tekerlekleri altın· 
dan çıkarılarak bir otomobille ya
kındaki Gureha hastahanesine gö-
türülmüftür. 

Bu kaza üzerine otobüs Edime -
ye gitmekten menedilmif, şoför 
Me't:med yakalanarak Şehremini 

merkezine götürülmü§, sorguya 
çekilmittir. Bu kaza yüzünden o

tobüsün Edirne yolcuları da geri 
dönmüşlerdir. Sadiyenin yaralan 
diz kapağında, aağ kaşının üstün • 
de, başındadır ve ıol ayağı da kı
rılmı§tır. Yaralı kız hiç bir &Öz 

ıöyleyememektedir. Sıhhi vazi -
yeti ağırdır. 

k~•Li.ITl] 
Alacak yüzünden 

Sirkecide Bahçeli birahanede 
Silivrili Mehmed ile Hüseyin rakı 
içerlerken alacak yüzünden arala
rında kavga çıkmış, Hüseyin bar· 
dakla Mehmedi yüzünden yarala -
mı§tır. 

Araba çarptı 
Üsküdardn Horhor çeşmesi civa

Sulkastçller aleyhin- rında oynayan üç ya!mda Şükra -
d t d bi I na Nazminin arabası çarpmı§, ha -

e e r er 1 fif surette yaralamıştır. 
Ayın yir.:ni.sindenberi toplan· Damacana çaldı 

makta olan Uluslar Kurumu Eylul Galatada oturan Osman oğlu 
ayında yeniden toplanmak üzere Mehmed, su iskelesinde Agoba 
çahtmalarmı bitirmiıtir. 'd c·· d . k G lk' . KA aı oztepe su eposuna gırerc 
---~en . 1 ıncı Manun ayının o· iki damacana çalını§, kaçarken ya· 

DWJUa verı en acar notasına k l t Kar a anmıı ır . 
tılık Yugoslavyam~v~u defa U-ı Q narken 

IU8lar Kurumuna verdıgı muhtıra- Y 
da Eyh1lde görütülecektir. Yüksek kaldırımda oturan Eekiz 

Bu muhtıra ihtilalci yuvalarmı r y~şın~a Tali, k~rdeti ile oynarke~ 
ezmek için kullanılan metodun duımuf, yerdekı camlar ba§ın& gı· 
yetmez olduğu yolunda idi. Mar _ rerek yaralamıthr. 
sltyaya giden ilıti1alcilerin pasa - Baca tutuştu 
port ala.bilmelerini tenkid ediyor • Fındıklıda Meb'usatl caddesin • 
du. de 19 numaralı Leblebici dükka • 

HAT>ER - Akşam Po~la~ 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

-----------------------•! KURUN - 'bl. Asını Us bugünkü 
başyazısında Bitlerden bahsetmekte· 
dir, demektedir ki: 

Bitlerin dış sıyasada ağzından çı
kan sözler bütün Almanyanın isteği-

ni bildirir. Bitlerin bütün söylevle
rinde barıştan balısetnıesi Almanya
nın bunu istediğine işarettir. Fakat 
bir taraf tan da silCihlanmasından 

korkanlar yok değildir. Fakat fU mu
lıal;kak ki silahsız Almanya, silahlı 

Almanyadan dalıa savaşçıydı. 

Hangisinin daha doğru olduğunu 
yal.-ın zaman dalıa iyi gösterecektir. 

Bitler sulhtan bahsederken yal
nızlık içinde bulunan bu ülke ile kom· 
şuları arasında bir anlaşma devri a
çılması imkansız değildir. 

CV!rIHURlJ'ET - Yunus l\'adi 
"ulusal rejimde merkezden çevreye,, 
bugünkü yazısında diyor ki: 

Türk dedetinin kurulufU nasıl 
halkın çevreden merkeze doğru canlı 
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Blrleşlk esnaf cemiyetleriodeki "y~m~ 
Basanın böreği,, meselesi münasebetile.;: 

Bir murakib 
Yalnız usulsllzlUk etmemekle değil, 

usulsilzlilğe mani olmaklada mükelleftir! 
Birletik Esnaf Cemiyetlerinin 

hesaplarını tetkik eden genel çe -
vimıe kolu, büronun geçen yıllara 
aid tasfiye raporunu bugünlerde 
Ticaret Odasına verecektir. Ra • 
por Birlcıik cemiyetlerin ıimdiye 

kadar ki idare ıekline aid merak -
la beklenen bir çok ifşaatı ihtiva 
edecektir. 

Birleşik büro kasasından müra • 
kabaya memur zevattan da bazıla· 
rının para aldıkları hakkında ya • 
zılan yzılara cevab olarak, cemi -
yellerin mürakiplerinden ve tehir 

meclisi azasından Tevfik (8Jl1' 

ca) nın birletik cemiyetler kasa' 
ımdan para almıyan biricik mürJ' 
kip olduğu kabul edilmekle her&' 
her nasıl olup da bu kadar usubilf 
sarfiyat ve yolsuzlukların nazarı 
dikkatini celbetmediği haklı ola' 
rak sorulmaktadır. Eğer Tedi~ 
(amca) bu hali biliyor idiyse niçiıı 
bir raporla bunu yüksek makaınl•' 
ra bildirerek nazarı dikkati celbtl' 
~emiştir. Bu vatiyette mürak~,J~t 
hakkı kullanılmış addedilebilİf . ., 
nıı .. 

birUğiyle gerçekleşmişse merkezden Sahte dı·şçı·ıı·k 
de çevreye doğru canlı bir lıareketin Yunanistanda .......................-.-belirmesi lcizımdır. Ve biz bunu kısa Zabıta, aahte diploma ile ditçi· 
bir zaman içinde başarmalıyız. lik yapan ve bununla kanaat etmi- Kraliyetçllerin hare 

Yeni rejimde lıükiımcti hergün da· yerek piyasaya aıhte diplomalarla ketlerf Ve f ntihabat 
ha ziyade belirtebilmek için hiikılnıe-

dişçi yetiıiren iki kitiyi yakalamıı- U •• JlilJ j tin gelişi giizel bir otoıite kuramı ol· g ru er 
madığı fikrini arasız gözönünde tut· tır: Atina, 22 - Kralcılar hükfırrıe' 
nıak lazımdır. llu sistemde gide gide Beyoğlunda Ziba aokağında o- • 

tın yas;ığına rağmen dünkü Aya' 
ulu.mn tek ı:c toplu bütün derdi ulu· turan Oıep biraz di§Çilikten anlar .. 

konstantin yortuıunda. kral lehiıY 
sal hükümetin belli başlı işi olup kala· Fakat elinde mektepten alınını§ 
aı. de nümayi,ler yapmağa kalkı§' 

c ·tır. ne bir diploma ve ne de clitçilik mıılardır. 
Sözün kurası bütün işlerimiz çev- yapmak için verilmi! bir ruluatna-

d k ld - 'b' k d Polis ve itfaiye halkı zorla da' re en mer eze o ugu gı ı mer ez en me yoktur. 
çevreye doğru da ulusal bir mahiyet O ğıtımşlardır. 
alnıag-a dog-ru gitmek zorundadır./· sep bir müddet evvel Pangaltı· y 

d T d eni intihabat çinde bulllnduğumuz rejimin istediği a epeüstün e 59 numarada otu-
budur, ve böylelikledir ld partileri ran Jirayer ile Altın Bakkalda lca- Atina, 22 - Venizelist!er yeııİ 
atlayıp geçen bu rejim, rejimlerin en diye tokağında 10 numarada otu - saylav intihabatına iştirak etnıt' 
ilerisi olarak yiikselmiı olacaktır. ran Leonla tanıpnııtır. meğe karar vermiılerdir. Halbo1'1 

TAN - Buğünkü başyazısını A. Osep Jirayerin ditÇi olduğunu Papanattasyu arkadaşlariyle bİ' 
Şükrü Esmer yazmıştır. Bitlerin söu- öğrenince kendi tasavvurunu aç - toplantı yapmış, ve intihabata itlİ' 
levine dairdir. Bunda diyor ki: mış, birza görüftükten sonra Ji • rak etmek kararını vermİ§lİr. K•' 

Bitlerin böyle bir nutuk söyliye- rayer 600 liraya bir di§Çi diploma· fanadaris Papaandrea iie diğer 
ceğini ilk olarak öğrenen gazeteciler ıı tedarik edebileceğini söylemiş - muhalefet liderleri intihabata itti' 
arasındayJm.. Bunu Alman yada bu- t · ralc eaip etmemek kararlannı dl 
lunduğum zaman öğrrnml~"ttm. ntr: u. 
kaç defa geri bırakıldıktan sonra ni· Bu haber Oıepi aevindirmİf, 20 lia kat'ı olarak vermemı§lerdır .. 
lıayet söylenen bu söylevde Bitler lira tutan masrafla birlikte 600 li· Venizeliat partisi batkan veJ<ilı 
tamcuniyle sullı isteyen bir adcun lıa- raya diplomayı almayı kabul et • Sofuli.s, Papanaıtaıyunun intih•' 
/indedir. Sildlılanmasmın sebeplerini mittir. Osep, bir gün sonra 200 Ii- bata i~tirak karannı hayretle k•r 
bu söylevinde daha sağlam esaslara ra kaparo vermiş, diplomayı bek • tıladığını, Venizeli5tlerin kendi'. 
bağlıyarak bUdirmektedir. lemeğe batlamıftır. Fakat Oaebin sine rey vereceklerinden ümidİ111 

ZAIJIAN - Günlük yazısı "Habeş- 1 
lilerin feryadı,, dır. Bunda Habeşli· batka bir ahbabı Jirayerle Leo • kesmemesi lazım geleceğini söY e' 

lerin bugün vahşi bir millet olup ol- nun böyle bir diploma bulunrya • miftir. , 
madıkları münakaşa edildikten sonra caJdarını söyleyince Oıep füphe - Serbest kralcılar partisi Ji<{tf1 

kısaca deniyor ki: lenmic, dolandırıldıgvmı zabıtaya M ,___ k l · d l k ... ,~' :r eta.ıuas öy erı o aşara nu~ .. 
Acaba ltalya hakikaten Babeşiıta- bildimıi!tir. Iar söylemektedir. Y arm da (b11' 

nı istilaya karar t"ermiş midir? Jtal- Bunun üzerine zabıta memur • ) S lA .... 'd k b' ıJ gün e anıge gı ere ır nu 
yanın başında bulunan Musolininin ları tarafından Jirayerin evinde a· kt cöy?eyece ir. , 
tedbirli ı·e akıllı bir adanı olduğunu raştırma yapılmış, kendiıine aid · ıJI 
bildiğimizden buna evet diyemiyoruz. Çaldarie Yunan hükUmetıtl 

Babeıistan ltalyanın dört misli· sahte bir diploma hulunmu!tur · yeni kanunu esasiye, reyiama b•t 
dir. Onu istilci o kadar kolay olamaz. Bu diploma ile Jirayerin evinde vurmak prensibini koyacağını s/Jf 
Şayed Habeşistanı ortadan kaldır· di~ilik yaptığı da te&bit edilmi§ • lemiflir. ~ 
mak inıkcinı bulunsaydı, herhalde şim- tir. Leonun evinde ya· ~ 
diye kadar lngilizler bu işi çoktan pılan araıtırmada ıahte dip- yakalanmııtır. Bu iki ahbabın dı' 
yapnuf oluJ"/a~dı. lomaya hasılmıf sahte mühür • ha ba§ka kimselere aahte diplo1"' 
AKŞAM - Akşamcı bugün köşe- ler bulunmuıtur. Diploma ve mü- verip vermedikleri tetkik olo1" 

sinde Afrikada Habeşistan ı:e Jtalyan 

~w~ri~n rofiron ro~d~drn i ~h;fu;l;e;r;m;b;'ı;a;d;~~e;o;~;n;m~u;';';~;i;~~d;e~m;a;k;t;a;d;u;.~~~~~~~;~;~~ 
bahscdert!k burada bir harbin tama- 1 ~ 
mlyle imkfınsız olduğunu söyliiyor. 

SON POSTA - llcrgiin sütunun
daki yazı Ranıililcrin Sultanhamamı-

na kadar otobüs işletmek istemeleri 
üzerine belediyenin tramvayla reka
bet etmemesi için buna müsaade <?t

medijjini, Rami/ilerin bunun üzerine 
bu zni bayındırlık bakanlığından al
dığını sö11liyerck belediyenin vazifesi 
evvelemirdc halkın menfaatini dÜfÜn· 
mcktir, şirketin kcirını değil diyor. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassı.ı 

Şehzadebaşı HiLAL sinemasında 
Bugünden itibaren 2 büyük harika filmi birden 

Türk sinemacılığının ve Türk artistlerinin vücuda getirdiği ıno· 
azzam eser. 

Leblebici Horhor· Ağa 
Türkçe sözlü ve §arkılı tarihi büyük operet. Rejisör: ERTlJ~· 
RUL MUHSiN, Müzik: Deniz kızı EFT ALYA ve kemani SAV ' 
Oynıyanlar: FERiHA TEVFiK, MELEK, HAZIM, VASFI RI -

ZA, FERDi TAYFUR, MUAMMER ve Bale heyeti. 

Leblebici rolü bilhassa Bay Behzad tarafından yapılmııtır. it 
:Ayrıca 2 nci film: çifte komikler ST AN LOREL, OLtVE: 

HARYD tarafından 

Cumadan başka günlefde saat Ş t k d I 
(2,5dan6)yakndarlstaı.bu1Di. ey an ar eş er 
vanyolundaki ( 118) numualı hu· Büyük komedi. Bugün talebelere tenzilatlı matine vardır·~ 
susi kabinesinde hastalarım kabuı 

1
~ , 

eder. e~a iPEK Sinemasında ee@S • • 
Muayenehane ve ev tdefomı ~ .., d .. -ı ı. ·k· b" "'k - t f \:" ı en· en goru ece"' ı ı uyu ve guze ııoa 

22398, Kışlık telefonu 21044. ~ 1_ E 5 K . M Q S~nenin. e~ 1 
G> 1 guıel fıfmı 

nmda çırak Ali dün dükkanın ba- ~ 2- Kurşuna dizilen Kraliçe 1 

casını temizlerken kurumlar tutu§- ~ ~~ 
f 1_ b 1 . ~~'9''9\19''9\'9\~ Oynıyao : POLANEGRı • • • • • • ~ mut, aKUt ça UK söndürülmüştür. \ı':l~\:l~\:1\:1~ 
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Biır Aşkın 
Hikdyesi 
• ı·········;······································ ı 

: Nakleden: ı "o. 1 ! Hatice Süreyya 2 2 i 
: ................................................ . 

.. 
;) 

- Eğer öğle zunanı olmaımı \ 
beldeaem seni burada bulabilir tı. 
miydim? Uçar ciderdin .. 

Sorıra, birdenbire ayağa kalk-

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. tS 
- Sesini kea.. Fazla lakırdı is • 

temez .. Kaç para alacağın var, de· 
d. ? 
ın .. 

Hayır, hayır... Raufun onu 
böyle köpek yavrusu gibi terket· 
mesine imkan yoktu .. Hem onu, 
hem çocuğunu, böyle yüzüstü hı· 
rakamazdı... Sokak ortasına ata· 

-----

Ceneviz gemisinin kıç kasarasının 
- ltitmedinse bir daha söyle • 

yeyim: On yedi bu;uk lira .. 
Rauf, surat buru§turdu .. Fakat, 

naçar kalarak, cüzdanını sıkardı. 

Paralar ayırdı. Bunları. alelacele, 
kadının l\Vu~una sıluıtırdı .. 

mazdı! 

Şüµhesiz ki, büyük bir mazere
ti çıkmıştı ... Yoksa, bu Cuma günü bir kısmı havaya uçtu .• kat'iyen gelmemezlik etmezdi ... 
Yarın mutlaka gelecekti ... Hiç de
ğilse, vaziyeti anlatan bir mektup 
yollasaydı ... 

Dalyan Mustafa homurdanır gi-
bi söylendi: 11. 

- Biz acıdık da bD'almk amma, 
hafkuı bD"akmıyor, itte, nereder 
le rampa edecek.. Doinleu ıimdi 
İçim yandı •••• 

Hüsmen reis bir an ıaşırmıftı. 
Fakat kendiıini çabuk toparladı . 
Fena halde kızdığı yüzünden ve 
ateı fqkıran gözlerinden belli olu· 
Yordu. 

- Keı ıesini .. Çene çalacak za • 
inan değil .. Herkes yerli yerine .. 
Dikkat.. Dümen! .. Geriye! .• 

Ceneviz gemisi neye uğrayaca • 
imı anlamıı daha hızlı kaçmıya 
baılamı!tr .. Hüsmen Reiı bir küfür 
•avurdu: 

- Bizim bırakbjmuzı yakala • 
ınak ha! .. Hem de benim gözümün 
Önünde .. Ne cesaret .. Kızıl Kadır • 
aayı ve Hüsmen Reiıi henüz tanı· 
tnıyor sanırım ... Şimdi, tanıbrım 
sana ben .... 

Kızıl Kadırga bir kaauga ıibi 
döndü ve ileriye atıldı .• Yelkenler 
•iımjşti ... Kürekler son hızla itli • 
~-~-·. 

Hüsmen Reia en sevgili yolda • 
trnm hatta Turgut reiıin imdadına 
kotarken bile ancak bu kadar c:ot
kun, bu kadar kızım olabilirdi. 

Leventler buna faflllıyorlardı •. 
Cüııkü onlar da yeııi avı ıöalerine 
keıtirmiılerdi.. Bu lapanyol bo • 
auntuau, Malta taklidi remi, doğ • 
l'Uau eıaizdi .• Bat ve kıç lruara • 
lltıı üç yanı. battan bata yaldızlı 
İdi. Günetin ıtıklarında alabildi
iine parlıyordu .. 

BüyÜk bir Senyörün, belki de 
l>ir amiralın veya Napoli kralmm 
teıniıi olduğu bubelliydi. 

lspanyol ıemiıi ikinci defa ateı 
etti. Ceneviz gemi.inin kıc kaaa • 
1'ıının bir kı8Dlı havaya uçtu, aon
l"• P&rça parça denize düttü. 

Likin kaçmakta devam ediyor· 
du. 

küçük bir adanın kayalık bUT • 
~unu dö' d" n u ... 

lspanyol gemisi de arkasından 
aitti Ye kayboldu .. 
'b· ~Üamen Reiı gardiyanlardan 
I 1l"•Jtin kırbacmı kapm19, fona • 
'1-ı kırbaclryor ve haykırıyordu: 

- Daha hızlı! Çek! .. 
VaJdiyanın lokmalı alabildiii • 

~e itliyordu .• 

- Tak .. tak, tak, tak, tak, tak ... 
k kürekler denize dalıp çıktıkça 
Ocanıan bir ıelllenin akmbımı 
~ .. an bir seı çıkarıyorlardı. 

- He ... yyy! .• Lnentler, kü • 
~)dere! Muatafa •. Ha ıayret. A • 
l ~tin Tilki •• Göreyim ıizi yoldq -

~' ~ kahpe anahyı Jiirelinden 
~ taJnn ela, yaralıya aaldırmanm 

l'lllJıu ıönün ! .. 
~ &lcat eleminki bilmeceyi halle. 

enıitti •.• 

"'!•Panyol bayrafı tqıyan bir re· 
~ cloat Ceneviz bayrağını tqıyan 

lenıiyenuıl aaldmr? Yokaa 

bu tatafatb a&Vllf ıemiai yeni tü - 1 Ayrıldı ve bir anda yelkenlerini 
reyen ve ıaman bir koraana mı ıitirerek açıldı .. 
aiddi?. Eğer böyle ise ne f ene.!.. Kıaıl Kadırıra Ceneviz ıemiıi • 

- İ§te, tamam .. Hak!~ını aldın .. 
Görüyorsun )'l\ •.• Omid ederim ki, 
bir daha ba§ıma musallat olmaz • 

10 b. d b ıın ...• - - ne ır an & rampa yap .. . 
H.. R . b' ka l 'b' Kadın alay ettı: 

K mı k t ! usmen eıa 11' p an rı ı o· 
iZi Ur ar .. .. . u L l - Benimki oldu .. Fakat, dansı 

irili, ufaklı, dağnık adaların d k d 1. '-rd G bakkalla, kasabın ve manavla, zer-
nun ıuverteaıne ahtuı. event er 1 

e ar asın an ıe ıyora:a ı. eııe· .. 
arumdıan bir tek top seai daha du· · . . . .. rt !- ..ı b' zevatçının .. Onlar da boy le yolu • 

vız remısımn guve UUMle 11 S&• , , 
yuldu .. Sonra bütün aeslerin ardı ld w •• ... h' b. nuzu kesmelı kı, haklarını kopar • vq yapı ıgını ıoaeren ıç. ır . . 
kesildi... &..--Lal k _,...... Yal H" tabılsınler .... 

~ ı yoaıu.. nız utmen d' y .. 
Kızd Kadırıa, iki yabancı gemi· k k 'd 1 ~-- Rauf, artık ccvab verme ı.. u· 

ıç aaaraya ıı en yo un on.aaına .. b 
1 

d T · c 
... :. ... kayboldnlta kayalık burnu ld'v• .ı_ l t rumeğe ata ı.. am trene yeh:le· - - ıe ısı zaman yerae yara ı ya an . . 
hızla döndü.. Fakat ııe önünde. K t ç· · .. .. .. d" cek zamanı kalmıftı .. Geçıkıp, ka· . on ıçençıyuau ıor u.. . • 
ne de ba•ka tarafta, aradıklarını S ı it ..ı k 1 çırmak ııtemıyordu. :r o omuaunun a Jn'Q&n an ar . 
ao"remedı· -L--rd B ..ı_ d b' Bununla beraber, kotede dura • • ... --..7 v q.. aıına& a ır yara 

H lb k f ___ ..ı V ak __ ,_ l k -•· rak arkaya baktı .. a u i güne' gittikçe u ka Ya.JUi.. e ~a ı yer yer lpal• • . 
_. 1 t B w k I Orada, hafif s11ler arasmda hır yaklqıyordu. zn o mU§ u. una ragmen ı ıcını 

ıım••kı elı'nde tutuvor, bir aanı'w• ıtıklı pencere görünüyordu .. 
Hüamen Reisin kızıınlığı son - ~ r"- R f d s · · b l 

lapanyol gemı'ıinin gittı"aı' tarafa au , ora a amıyenın u un • kerteyi hulmQftu. Kendiıi bite iki· " d d d 
bakarak k .. _. ..... Oryaniye dönü • uğunu ü9ün ü: 

de bir en yakın küreğin topacına yor, '-ekelı'-;-ordu• ·. - Zavallı kızcağız ..• diye mı • 
yap11ıyor ve aıılıyordu. O böyle • J ld ..ı 

A•- t T L h f E rı anaı ... yaptıkça da le•entlerle vardiyan - ~an· auanllz eri " n Bir an daha orada durdu .. Du • 
büsbütün COfuyor, hiç umulmıyan ıonra... Bunu mu yapacaktın? .. daklarmı, yer gibi, aaabt, aaabi 
bir Jmvyetffı ıemiv-W .anki U'Ul'U. Biraz daha kendini sıkamadm mı? 

~ • T kemirdi .. Sonra, baımı aalladı .. 
'll'ftPla-..ıı Kızım .. Kızımmm. Se•aili yavru· 
J ~ nı ... • Kararmı vermi9ti ... 

Bir burun daha ... Bir boğaz.. cuğum... Geri dönerek, hızlı hızlı yürü -
itte ti. kar9ıda, rampa etmit o· Kaptan Oryani de kızgın ve d'. u .• 

la-. ilft .-•..... ki•e.küaclil.. ihtiyar koatua elaleri 
f ıpanyol gemfs~nin güverteain • onu büsbütün köpürtmüttil .. Tay • 

den fırlayan zırhlı ve şapkaları falarından en yakın olanlara emir 
tüylü askerler, epeyce farkolunu• verdi: 
yorlardı. Ceneviz gemisinin - Atın ıu adamı denize.. . Al • 
tayf alariyle zabitleri araıında hiç lah heliaını versin!. Ne uiurauz 
bir kımıldamt, bir kılıç parılh11 herifmif ... Yere babaydı da, gemi· 
görülmüyo:-du .. Anlatılan en sonra me binmeaeydi ! .. 
teslim olmu9lardı. · · Tayfala.· kontu denize atmak 

Halbuki bu yepyeni gemi eğer iç.in davrandılar. 
fazla bir ıayret gösteneydi hiç. Kont, ıoluya ıoluya bir ıeyler 
olmazsa bu kovalamaca oyunu bi- mırddanıyor .. Kızının kaçırddıiı 
raz daha uzayabilirdi. tarafa dönen yaılı ıözlerinde çek· 

Hüsmen Reiı yeniden bir küfür tiii derin acılar kuTvetle canlanı· 
savurdu: d yor u ... 

- Serıem herif.. Zaten benim 
kartımda ne mal olduğunu göster· 
mİftİ. lnıan biraz daha kendini 
ukmaz mı?. 

Kaptan Oryani ejer Kızıl Ka
dırganın onun imdadına seldijini 
bilseydi hiç fiipheıiz Hüamen Re· 
isin iıtediğini yapardı. Fakat gör· 
memiıti .. O, belki de kendi gemi • 
ıini kuırtarmayı dütünmüıtü .. 

Ceneviz gemisinin kıç kaaara • 
sının önünde bir kargatahk oldu. 

Bir adam lspanyollara yalın kı
lıç saldırdı, fakat çabuk devrildi.. 

Ondan aonra iriyarı bir adamm 
bir ineanı kucaklayarak lıpanyol 
ıemaine ıeçtiii görüldü .. 

Acaba bu Beatria miydi?. 
Hüımenin kalbi bağrının için • 

den frlayacak, kanatlanacak ve 
aevıilisine uçacak gibiydi .. 

Kılıcım !=ekmitti.. • 

Tam bu ıırada Ceneviz remisi. 
nin güvertesinde: 

- Kızıl Kadırga ... Kızıl Kadır· 
ra rampa etti ... 

Deyen ıeıler uğuldann~ı .. 
Kızıl Kadırganın gorunmeıi, 

r•m.,. etmesi Ye Hüımen Reisin 
güverteye f ırlamaaı bir kaç aani • 
yelik bir it olmu9tu. 

Tayfalar bptanı denize atmak 
için yeltenirken Hünnen Reisin 
gür sesi duyuldu: 

- BJTakm onu! .. Beatriı nere· 
de? Beatriı !.. 

ihtiyar kont, genç akıncıya yar· 
drm isteyen gözlerle bakb .. lapan • 
yol gemiıinin gittiii yolu ıöater • 
di ... 

Herkes açılmııtı .••• 

• • • • • 
Samiye, hafif hafif içini çeke • 

rek, gözlerini a.stı ... 
Yarı açılan kirpikleri arasından, 

etrafı ıeyretti .. Odanın dört yam· 
na baktı .... 

Bu;a11, dört köıeli, büyük bir 
yerdi .. Duvarlar, açık ren'< boyan· 
mıştı .. Dört tarafa, iki kanadh, 
dört kapı açılıycrdu. 

Sağda, ve solda, iki sıra yatak • 
lar vardı. Her yatağın yanında mi· 
ni mini birer karyola daha bulu • 
nuyordu. 

Yüksek pencerelerden içeriye 
hava ve günet giriyordu. Pen~ere • 
lerin yalnız üst kıtmında küçücük 
birer parçı'5ı a;ıktı.. Alt kısmına 
bll'kınca ise, lapa lapa kar yağmıt 
ve tutmuf olduğu görülüyordu . 

Pencerelerin üstündeki aralığa 

rağemn, içeride kalörifer yandığı 

için ortalık sıcaktı .. 
Samiye, yatağında batını çevir· 

di. 
Bunlar, meğer, onu oyalamak 

için uydunılmuı bir takım yalan· 
larmıf ... Rauf, Cumadan Cumaya 
gelımeği adet edindiği halde, erle· 
ıi Cuma gene görünmemi,, bir 
haber bile göndermemiıti. 

Halbuki, Samiye, onun vücu· 
duna öyle büyük bir ihtiyaç du· 
yuyordu ki ... Hiç parası kalma· 
mııetı. Yiyecek içecek bulmak İ· 
çin baı vurduğu ve mahçubane 
kredi rica ettiği esnaf, onu, büyük 
kabalıkla kovmutlardı. 

Fakat, ne ertesi, ne daha ertesi 
gün, delikanlıdan bir haber çık· 

rnamıştı. Samiyenin gözü yolda, 
posta müvezzii bekliyordu. Mü· 
vezzi, muntazaman oradan geçi· 
yor, komıu evin abone gazetesini 
bırakıyor, yahut baıka evlere 
mektuplar ıetiriyordu. Onun ka· 
pmnın önünde durmuyordu bile .. 

Şimdi, artık, zavallıcık, yafa• 
yabilmek için elbiselerini satma· 
ğa mecbur kaldı. Akpm üzeri, bir 
ıölae gibi, evinden çıkıyor, yolda 
yürümeğe baılıyordu. Şehrin öte 
tarafında, amele mahallesinde bir 
eskici yahudi dükkanı biliyordu. 
Nesi var, nesi yok&a oraya götürüp 
birer birer ıatlı. 

Repdiyeye mektup yazdı; Ra .. 
ufa, biçare kalbini olduğu gibi 
döktü, Ona, her §eyi belki karışık 
bir ifade ile anlattı. Atklarını ha· 
tırlath. Yeminleri Raufun aklına 
ııtıtircii. Kendisini yavruııle bera 

ber yüzilstü bırakmanın vicdansı z· 
lık olacağını, dolambaçlı tarzda 
söyledi. Feryat etti, durdu ... 

Hayır, hayır ..• 
Raufun bunu yapmasına imkan 

yoktu ... Yaptığı takdirde, bu, pek 
büyük vicdansı~lık olacaktı.. Pe!.< 
büyük alçaklık, namuuuzluk. .. 

Genç kadın, titreyerek, asabi
yet içinde mektubunun cevabım 
bekledi ... Fakat, bot yere ... 

( Dcvanu var) 

Parasız 
Musiki dersleri 
Binblrdirek Işık sokak Musiki 

\'a) ım Kurumu. 
Hergün ikiden sonra müracaat , • • ..l.........__.:_._ ___ ~ • 
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HASAN RASiM US 
Basıldltı yer: <VAKiT) Matlıaaaı 

Geminiı, bq tarafma doiru 
hızla ko9tu.. Böylelikle dütmanı • 
na daha yakın olduiu f üphesizdi .. 
Fakat bu kadar yakınlık yeter mi? 

Biraz önce onları aerbeıt bırak• 
tığı için ondan korkmamalan li · 
zımdı, fakat buna rajmen kaptan 
Oryani hafta olduğu halde hepsi 
de iliklerine kadar titriyorlardı .. 
Hüımen ihtiyar konta kotlu .•• 

Kolların.dan tutarak kaldırdı .. 
Sonra Leventlerine dönerek emir 
verdi: 

- Biz ıenden alaçağımızı ister· 1,. ____________ .., 
ken, aen bize yeni kazıklar mı at· 

- Toplar hazır mı? Dikkat! .. 
Kumandaya dikkat... Dotru la· 
panyol ıemi•inin üzerine.. l•kele. 
den rampa edilecek .. 

l•panyol gemisi, Ceneviz gemi • 
ıine attılı kancaları çekti .. 

- Çabuk bunu ıemi7e alm ! ... 
Dikkat edin.. Hem çabuk alm, 
hem de ıallamayın ! .. 

(Devamı var) 

mak istiyorsun? ·de.mitlerdi. K U PO N 
Şüpheıiz ki, Ayte, her yerini 

ayrı ayrı dolaımıt ve aleyhinde 13 5 
neler aöylemek lazımsa hiç birini 
unutmamıttı. 23·5·935 ı 

Kızcaiız, bunun üzerine eve -------------•· 
döndü ve hünaür hün&ür ailadı. 
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Azmi Kemal, clükkinm kapı • para kazanmaktaydı. Bmnm ken
amda epi uzun aüren bir tered • disi için bir ebildik, bir kuear o1-

v kın tarihten 
ka lı y pr klar 

düt devresi ıeçirdi. ihtiyacı olu duiunu timdi ilk defa olarak fa.-.----------------------__;.-_...;.._ _______ _ 
tefleri hiç bir zaman büyük bir kediyor, üzülüyordu. Eter ıık ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
maiaZadan almaz, fevkaltde •• - siyinmiı bir adam obaydı, belki mes'ulü Cemal OQuz a latıyor: No. 28 
kılıanbiı yüzünden daima böyle de, kendisine krant atan ıtızel 

kenarda kötede dükk•nıar seçe - satıcı kızm, belki de dikkatini çe- Beni nasıl düşmana teslim edeceksiniz .. 
rek oradan alırdı. · ker, onunla tanıpnak imklnmı 

o sün de bir 1oravat alacaktı, bulabilirdi. Bugün benim başıma gelen, yarın sizin 
sokaklarda dolqtıktan aonra ni • Halbuki kendiai inadına fena 
hayet bir tenha yerdeki müteva- siJinmiıti. başınıza gelecektir ... 
zı bir dükkin bulmutm. Bana Kendi kendine: 
rajmen, bili tereddüt ediyordu. - Acaba Atık mıyım? diye ao- Ben eTYeli ıözleimi topçu Ri • 
Sdolpnbtı •lqık olmadıp, ta • ruyor, sabcı 1ozm hOfUD& sitmek, zamn yüzüne diktim .. OntiD pzle
nımadıjı bir yere sirmeii onun onun tarafmdan beienilmek ar- rinden bir teY okumak istedim ••• 
için mütlait bir azap haline ao - zuıiyle içi titriyordu. Fakat o benim balutlanmı derhal 
kuyordu. Ertesi sünü, itten çıktıktan farketmlfti ... Kutl olarak batını 

Bir ticarethanede mahuiplik sonra, Azmi Kemal, bir ıün evvel- batka tarafa çeTiriyor, benimle 
yapmakta olan Azmi Kemal, sa - ki dükkina ıene atradı. Sabcı IÔZ ıöze ıelmek istemiyordu. it • 
balatan •kpma kadar daracık ve kız onu, bir sün evvelki sibi, sü- kenceci Rıfkı da, önünde duran 
karanlık bir odada çal1f1Yor, aeai lümaeyerek kartdadı ve: bir tabanca mahfuaamm kça • 
bile çıkmıyordu. Patronunun u • _ Ne emredeniniz? diye 90.,_ jiyle OJDUJor; bat1111 pencere7e 
facık bir aCSzü onu sapsarı edi • du. , doiru çniriyorclu. 
yor, patronun kızı aanım ve sü- Azm" Kemal 1- tef d birkaç Feftallclelik belli olayordu •• 
zel C...Uenin bir balat• iae lap • .. lekı iki' ,_ t tmeral~- .,. _ Artık ıuurwu, iradmai kulfana • 
'--- ı.._ _ _.__ı_ ıom aran sa w. au;& bir L-•- imi . "-'--
aırmuu aa...-u7urau • b' l .. l ek : .... _..ı• kek maz aaus ıe ftim.. u111an11 

OP-'-- .. bir _.___ ır teY er aoy em IHCIUI; • .. .. bir..ı._ h' eclek 
u~ ıyı maq ....... ma 1 d' ümleaini tamamlıyamadı Ye uçune ..... itap er : 

raimen, tell batma bir o4ada o- L~ 1bın' c "bi dü1dr.. ..ı__ .ı.-- - J>emerlammıda benim kaıu-
a..------1.. H h" ı..:_ .uır ız 1P _anuau uapn s· d T:ı...1 __ 11 
wna..,vnau. a7atta iÇ &11111Mll kaçtı mı tqıyonunuz.. iZ e unuu • 

,alda. Etlence namına ela ayda .. :....__,_ &.ık lduX.:.-, __ ,_ du. QÜZ •• Beni mul düpnam, ilüme 
L!..... k • . -1...&- ı..;..._ .ftl'U& ., o ·-u ..... ,.or ı· _..ı ___ L....!-:_ B-.ı~ ben" 
mr ere aınemaya 11tmwawu--r F'-'--t •---- • • • d t• - cuegııs...uuı;.. -- ım 
.__ LL. "'Ln.L!~ aAil ıenç &Qa aev ... mı nas a- L.-.- _ 1 •• L.--
- Ull" teY' VllllllTv•u- J b"'" d"? B d ___ __. ed .,.,1111& •-en, yarm 9ISID u-,llUA 'ça 11ır ı ana Dal ~·· .. ı--'L.o..:- B" .. • d öldll..A 

/ L • 1 b"I" d", s· ·--..lı!~! ı.:-u. k- ıe ~. .. IUD ıa e una • 
Vakit -'-oftllı Clüldrlnm g. ı ır ı. ır -uunı au _ma_ lecekainiz. d" 9 baiırmaia L.--1-. 

•~.,. ' tan bqka çare bulamıyordu. " ~ _,.. 
nlbicle aaatleıa b9kıiyeme2:di. Te· • . • dım •••• 
ı:ddüdünü yeneNk iÇeri ıirdi. Azmı Kemal ~ her IÜD ıt- Onlar laf pbi hareketsiz beni 

l)ükkinda aenç • ~ .. l b0 ten çıktıktan aonra dnkk•na up dinliyorlardı Y almz hapiahane 

be lm.L:_:. L';;.!~~~ pzeh" U--~ yor, öteberi alıyordu. Sevdiji müdürü b" ~beni auatmmak 
- 1 U1111 _,.. iÇ IDDUC rmek • • L.-.1.- bir il' 
yoktu. Azmi Kemal, durakladı, ~ ıö • • ıç~ _:;:-lalıx. ~ istedi ••• Ve zili buualc içeri ıelen 
bu d:~l...I..• Jd"ii -1....&-- • sôrelnemlfÖ. .ftl'U& •• aa7 .. e• : ... ._:L-a.1•- • 

ua&&na ıe ı ne ÇVIRall p... . . . 1 .._.u.u--. 
~ o'mu!tu. S.bcı erkek olaay- ti düzelGm.~, taml . ~;-1 ••~1~f" ~ - Haydi bunu alıp sitürünüz ! 
:r'. fakat L:_ 1--- 1...- IDlflL uze CÖID--erl, pa ..... _.,:_: --..l! 
~= ıneyıe, VU" ~ ..,..,ı. -·-~ ... 
a· _-;.!~ o, ne iateditbu ı.fg. ,uiıDJ· vatlan, arif elcliftalaoi ıiıebil· Ben )gıpı öııüacla içeri doiru 
*" "~ ..... .,. ...... n.lıd' . o. , ......... iMi 
~nç flzz ıordu: kat elbise de yapbrmq, b=~ · batlara kartı ko,..U baiırmaia 

N . t" -~ "..1.L....• diji paraları harcamakta• • --x.--~a ve üzerime ıelenlere - e 11 ıyonunuz weDUDDı • • ~-...... 

- Bir kıravat.. Bmnm ,_ine 
ı.5.ak istiyorum. 

'Azmi K9mal, elile ıioyınm"da 
bir İp haline ıelmiı olan eaki 
Jmavabnı ıöaterdi. Fakat derhal 
pifman da oldu. içinden: 

- Sanki buna ne lüzum var, 
lliyordu. Kıravatmm eakiliiini 
timdi o, türlü türlü m&nilara ve· 
recek. Bilmez ki kıravatlarmu 
aık, aık deiiftinaemitim, sadece 
aılalganlıiımclan ileri ıeliyor. 

Satıcı im, ha urada tezıilim 
üstünü türlü türlü renklerde, çe
tit çefit lmaYatlarla doldmmut
tu ve bir yandan da batblarım 
çıkarıyordu. 

Dalikanlı bu kadar lmavat a-

memqti. lladınnaia dnam eltim •• 
Çalqbfı ticaretJıanede h...a.. Bu halim çok devam etmedi •• 

hayret içinclqcli. Patronun kı11 Y ablanıp ıötürilec:elimi hiue • 
artık ona eskiai aibi iatilıfafla •k· dince lrıendimi 1ere albn.. Göz • 
IDIJor, aık ıık oduma plip o- 1-imi kapadım •• Aizımdan Jtö • 
nanla konuımaktan hötlaDD' sibi pülder ımyorclu. Viiaid.- kuka· 
ıarünüyordu. tı ıeriJmitti.. Bu ainir bulıranmı 

Arkadqları onun ıık1ıiaıdan uzun bir bayımlık ~ • ıetir-
11Pta ile bahsediyorlar: mele Ye bu lllNtle hakikati lfren-

T • ka mek i.ti7ordum. 
- af!are pıyaqoeu mu Filhakika ben yme dittince, 

aandm? dıye soruyorlardı. ~ müclürii odadakilere • 
Halbuki zavallı delikanlı bet- I'" !l!-~L-!L- .. L-. lcl• 

L-L Sa •- -·'d - uunnmuz mu, tene Dafi ı .• 
D11Uttı. bcı aıZI °"" ıraaıya ae- r-L-L ..ı_1...a_ --~- d • 
• d Laı..! bu • • • ...--~ru ~ ....... , e 

vıyor u. aaıD aeY ... mı ona d" 
hali aça~a'?ıfb. Her siclitinde •·~ luıpilhane doktonmu 
söylemek iatiJor, fakat cesaret• --s-ı.. . '--- .-:..:ı n_ 

• ---•- b:-'--- a aabD al ~ .. - ıçm ~ ........... u.a demıyensa , ... ......, etY ıp yerde kaalcab haıeketaiz yatıyor • 
clükkinclan çıkıyordu. d 

uaı. 

Oiuz asılmak korkuaiyle ba11ldı. 
Doktora...._. ~erdik.. Bekli • 
yorm ••• 

Rianm bu ahleri üzerine mu • 
bavere bir müddet daha cle.am 
etti. Tevkifhane müdür mmriai 
IOD olarak: 

- Bqüittine pqam, dedi ve 
telefOll9 lrapattı. Senra kaplf& ıe • 
lerek inzibattan çaprdı Te ~~ em-
rİ Yenli: 

- Acele etmek l&zım !.. Emir 

Mahmut ŞeYket (pqa) DID .... 

ralclbiu yere ıeliyoruz. Bir döne
meçten aonra Beyazıt meydamna 
kıvrılıyoruz. Yanımdaki arkadat 
kenclinclen ıeçmiı bir vaziyette •• 

Ben hemen büzüldütüm köte • 
... fırlıjorum. Arabanın Gzmine 
aunmq llnsülerin araamdan ba• 
kara ....,c1ua lmnılmut ........ 
l:m arıyorum. Meydancla hiçbir 
te11ok. .. Beyazıt meyclam her •· 
manki tabii halini malıafaza ecli • 

var; bu halde ptüreceliz .. Ha:r • yor. 
di alb okka ediniz!.. Otmaobil harbiye naaretİDİll 

inzibat memarlan beni lmeakla- talat kapama cloiru Janatırken ~ 
yıp odadan çıkarlar" atalı ka- meydanda sallı, aoll 4 • S manp
ta indirdiler. Ben el'ln baypnbk askerin aillh Ç&tmlf heklecliiini 
rolünde devam ediyord.-.. Dıt prüyonmı.. · 
kapmm inüne ıelince beni yere Bütün ilmidlerimi kaybetmif bir 
bıraktılar.. haldeyclim.. Kalbim tiddetli bir 

Kapmm önünde bir battaniye • tuJık altında bUJMt.lmıt rıibi çupr 
Din üatüncle yabJordum •• Bir kaç myor .. n..,,,.rlanm alet ıibi ya• 
.dan ileride bir otomobilin motara nıyor •• Y aJmz kaı.m çalqıyor • 
çalqmaja batladı.. Topçu Riza Viicudunan eliler tarafları bulı • 
öteye beriye emirler Yeriyor, imi· ran içinde. ... 
bat ukıerleri kOflllup dur117arclu • Harbi7e nezaretinin J,Uyiik ka• 

. Bu banmbimm de•um fa1 • pumclan aireılEen vaziyeti tlfle 
clamcb ... Olaem ceeedimi aötüN • talımin edi7orum: 
celderdi .. Onun için hafif titreme- Hazırlık yar... Daha aehpalar 
lerle harekete bqladan; ıözleri • kurulmamıt •• Buraya aetirilen u • 
mi yaftf yavq aıçbm.. Bu macla k. meydanda terbmt al.cak •• 
,..tir• de&ııte. ~ 1rftı ... --1.. ~-ljf..tfliiltllft ~ .. 

• b (0.UJI 'lldr) aıyon yap ... • 
TecJavim bittikten aoara kolla • 1•11111•• ...... _. ... __ _ 

nma Peıek beni kalclsrclılar ve 
kapının inine yanapn kapalı oto
mobile bindirdiler. Aral.da bir 
kİfİ daha YardL 

Dikkatle balunca tamdım: 
Trab.oncla riiaumat müclüril 

Mebmed Ali •• Ruten Etrefin ka:rm 
pederi olar. bu zat da 'benim rıibi 
Enneni taktil ve tebciıbden auçhı 
olank on aeneJe mahldlm bulunu· 
yordu •••• 

Mehmed Ali, otomobilin bir kö
teaine büzülmiiftü... Yüzü aap1&n 
idi. Dudaklan mütemadiyen OJDi
yordu .. Biraz kulak "1'ince dua 
ettiiini anladım •• Onunla si~ si
ze ıelince, yakın olan akibetimiz 
t..klonda ilrimi•i1' de ayni tefi 
dütünclüfümilzU hiaettim... Ben 
llfı açtım: 

- Gidiyor muyuz?. 

Uma zamaalardaa beri 
rimiade .... Hne teaacllf eclibdi" 
7ea hliy8k bir .. ,. mGsaJecleli " 
lacaldır. Eaki •e zevk ahibi, 
ralrb bir ailenin iç hatmclan bed 
IKi,ak bir itina ile biriktirditi 
dide kıymettar etfa miza,.cle 
ıatılacalmr. 

Bu mGatesna miiza,.eclede lll 
ham Çtlrilklalu Mahmut 
aileaiae ait .. ,a atdacaktır. 

Slbf, Ka\atqta SetibtiliDO'JiJI 
merhuman konaiaıda 7apı 

br. Müsayede 24 mayu cuma .e., 
nGcliir. 

ruından iatediiini, odumda n.. 
bat ve ıakin bir kafa ile bile ta
Jİll edemezdi. Kendisine alaylı 
ala~ balmiım zannettiği bu 
süel saba kam kartmnda iac 
bü.bütün afalladı. 

Bu, bl,.le haftaluca aürdü. A~ Aradan bil' iki dakika ıeçti ••• Bu 
mi Kemal nihaJet bir sahalı kat 1 ar.da telefon çaldL. Telefonu mü
karamu YerdL Ticarethaneye ıit- dür açtı ve biraz konftuktan IOD

meden önce diikk•u siclecek, la- ra topçu Riaya Haleııdi: 
za aevpini anlatacaktı. _ M.kea kumandanı 

Boynunu mütevekkiline bir au • 
Emin rette büktü •• Titrek bir ... ıe cevab 

verdi: 

Fazla izahat için, Salih •e ~ 
aon mobU,a maianama miiJ'aCla" 
at. Tel: (43249) 

Genç kam: 
- Son modadır. Renginin, de

seninin süzelliiine balpnn: ! Di
ye uzattılı bir lmavatı, rensine 
bile dikkat etmecliii halde, be • 
iendiiini söyledi. Fiyatım sor
du, hiç pazarlık etmeden iıteni· 
leni verdi ve hemen dı:ıı:·ı çık
b. 

Oduma varclıfı zaman ayna • 
nm kart ıeçerek kıravatı 
prova etti. 

Hemen çıktı. 

Odaama ~aman ayna· 
nm kartııma ı kravatm pro-
va etti.. 

ICraftt çok tıktı. Rellli aolmat 
elbisesİ)'le bu pk ve sa- sarpaa 
krant 1dç ele i,.t rıitmiyonhı. Az. 
mi Kemal iyi pyinmeie hiç itina 
etmemİftİ. Halhaki Wi derececlo 

Genç kız, ODU süliimae,.....k (Pqa) aeni İ8tiJor ... 
karfdadı Ye mutat sualini tekrar- Telefonu Topçu Riza aldı •• Bil' - Gidiyoruz, halrkmı hel&l eti ------------'\.11 
ladı: - Helll ol11111! •• 

müddet bir fe1 duymadan.. Rıza Elele ıeldik. •• - Ne ana ecliJOl'lllDD 7 
Zavalh delibnh ancak fUDU bir aralık: Topçu Rıza ile itkenceci llifat 

- Ne Jap&Jllll pafMD ! Cemal da yanana bindiler •• lopbat ... kekeleyebildi: 
- Eldiven.. 
Genç kız birkaç eldiYen çılral'· 

dı. Bunları teqilun iiltibıe ya
yarken delikanlı bütün ceaaretini 
topbyarak fuıldadı: 

- Sizi HYİyorum ! 
Kadın hiç oralı olmadı, aaaki 

bu int ilim atkı duymamıı sib; 
cevap vereli: 

- Bu eldi•enlerden bir diizi· 
ne mi iati1onmmz? Peldl&.. itte 
kocam ıeldi. Size iateclildsiniai 
paket yapsın ... 

Elinde, OD İki Çift eldiYenle kft 
elini aoblda hUJchıiu pmy b 

mi Kemal aibyacak sibiydi. kerleri bllıamaklua çıktılar .. Mo • 
Ticarethaneye vardıfı zaman tör homarclaadı, araba ima bir 

patronu kapıda buldu. aanmbclan eonra haNket etti. 
- Bu saatte nereden ıeliyonu- ikimiz ele ölüme ıittiiimiu eaai· 

nuz? Elinizdeki paket ne? Diz •• Mehmed Ali tiYbe •• iltilfar 
Delibnh tatkm bir tawrla mı- ediyor, benl.u lTU kelimei p• 

nldandı: haclet ptiriyoram ı .. 
- Eldiven.. Şimdi aldım, tam Topçu Raa ile ifkeaoeci Rıfkı 

on ild çift!.. bqlarmı dlfU'JJa çeYirmitJer, ıip 
- On ild çift eldiven mi? Pe- ra içiyorlar. 

k&ll, ııkhiaı icabı bayle clmaek.. Otomabil DivanJOhma takibm 
Ney1e, iman bana her ..,mi .ay. Mil ainıtle Bayamda dolna pcli • 
ledl. Ona lmr J&P11ormafii1iaaa ! ,... GOınetli rolluda pJip ıiden 
EYienmek iatiJor lllUIUDUS.. Peki· halk, dönüp dlaüp ıünıülerle ma-
li, razı oldum 1 hafaa altına almıı olu araba· 

T.11. nma~. 

QIPA 
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DENiZ TARiHiNDE 

En büyük yolculuk 
No. ıs Türkçeye çeviren: Ahmed Ekre;,, 

Guam yerlileri, adayı kqletmiı olan Magellanın 
lıutln luyorlar 

yıldönümünü 

rağmen yola çıkamıyacaimı an • 
latb. Bunun üzerine geri kalan 
Viktorya ile 47 kiti yola çıktılar. 
Bu küçücük gemi, mülhit fırtına -
larda, akli rüzıirlarda daiılma
dan yürüdü ve nihayet 0mit bur
nunu qtıktan . sonra haziran a-
yında hutı üatüvayı geçti. 

Y etilburun adalarında kapta . 
nm bütün öğütlerine raimen ge 
vezelik ede.n ve nereden gelmek -
le olduklannı söyliy~n bir .ıemiçi 
yüzündn az kaldı hatları beliya 
giriyordu. Çünkü Portekizliler 
onlan esir etmeğe kalkıttılar. 

Viktorya gemisi karaya çık . 
mıf, tayfaları bırakarak hemen 
demir almak ıuretile yakasım kur 
tarabildi. Şimdi ıemide yerli ve 
Avrupalı ancak 18 kiti kalmıt -
b. 

8 eylül 1522 de Viktorya ıe .. 
misi aç, suıuz, üstleri bqları li • 
me lime, yorgun ve bitkin 18 ge
mici ile Seville limamna döndü. 
Üç senede bütün dünyayı çep çev 
re dolatan ilk gemi olarak adı ta
rihe geçti. 

Bu gemi muayyen bir nokta • 
dan yola çıkmıf, ıüneti takip e · 
derek hep garba dojnı ıitmeli 
suretile nihayet yola çıktığı ayni 
noktaya geri gelmitti. 

Geminin ıeriye dönütünde Me.
gellanm kanıı yoktu. Çünkü öl . 

müftü. Oilu da ölmü§tü, kendi 
de uçsuz bucaksız Okyanoıun ta 
nınmamıt bir adacığında can ver
miıti. Fakat iımi bir daha ıilin
memek üzere tarihe hakkedilmiş 
bulunuyordu. 

SON 

J. R. Hildebrantl'ın yazmn· 
dan tür~eye ,eviren: 

Alamet Ekrem 

ASİLER ADASI 
Hakiki bir roman

dır, fakat bir 
roman deç:,ildir. 

Yarın bu sUtunlarda 
başlıyacak, birkaç 

giln sttrecektlr • 
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SPORCULARIN BOYOK GDNO 
-----------------------------------------------------. . ..,_ ~----

Atatürk Spor Bayranıı 
Yarın sabah Taksim anıtına çilenk koymakla başlayıp, Galsatasaray-Fenerbahçe 
muhtelitile Güneş-Beşiktaş muhtelitinin Kadıköyünde yapacağı maçla bitecek 

Yarın ~porcuların en büyü ki' 
günlerinden birisi olacak. .. 

mek, her halde bütün spor seven· 
leri çok memnun edecek bir i~ 

olacaktır. 

Bundan baıka, hemen heps! 
ulusal takım namzetlerinden olau 

yarınki karışık (muhtelit) takıır.-

lar oyuncularını, hep birden a • 

Bizce, oyuncuların bugünkü gö
rünüşlerine göre, takımların §ÖY • 

le yapılması en doğru bir iş o 
lur: 

Beıiktaş - Güneş karııık takı · 
mı: 

Mehmet Ali 

lkinci 45 dakikada Hüsnünün 
yerine Reşat, Reşadın yerine Is . 
mail veya Ali, Celalin yerine Ha
yati konabilir. 

Galatasaray - Fener karışık t.\· 
kımlarına gelince: 

Avni 

lkinci 45 dakikada : 

Avni son maçtaki gibi fena of 

naraa yerine Bedii, haf hattııt• 
Ulu önder Atatürkün namın:.ıl 

yapılacak bu koca spor bayramr, 
Sabahleyin Taksim Cumhuriyet 
anıtına (abidesine) çelenk ko -
makla başlayıp, öğleden sonra 
Kadıköy, alanında Galatasa · 
ray - Fenerbahçe karışık (muh
telit) takımile, Beşiktaş - Güneş 

karışık takımlarının yapacakları 

karıılaıma ile bitecek. 

landa görmek de ulusal takımı· Nuri Faruk LUtfi Yaşar 

İbrahim, forvet hattına da Darı 

yalın yerine Şaban, o zaman ııl 
içe geçecek. Münevvrin yerirıe 

de Namık veya sağ içe NeccJe! 
konabilir. F k Hu"snü R t E Al" R K d . mız için bize iyi bir fikir verebi . aru eşa sat ı ıza a rı 

lecektir. Eıref, Şeref, Rasih, Hakkı, Celal Fikret, Danyal, MüneYer, Şaban Niya7.i • • • 
s· y k k "st nııınııııııııııııııııuıııııııınıııııııııııııııııııııHııııııııı"'""lttıımıılllllllllnııııuıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııı t1Mı111111ıt1ııııın1111ıııııınıımn11J111U1lllll ııııııu111ııııııııııııı1111ıııııııı . ız arın i maçın ~o gu 

ve canlı olmasını bekhyoruz. ,,. ,,. . Merasinı progranıı Çünkü, daha pek yakın bİf 
Programım ayrıca yaz· 

dığımız gibi, çok güzel 
olacak bu spor gününde. 
halkın parasız, seyredeceği bü . 
yük maç, bir çok noktalardan e· 

1 hemmiyetlidir. 

Ne zamandır aralarında, lü · I 
zumsuz ve manasız bir gerginlik-, 
le birbirlerine ve bu yüzden yurt 
ıporuna fenalıkları dokunan bu 
en ileri klüplerimizi bir karde~ 

anlaşması içinde el ele vermit gör 

J'apılarak merasim öğleden evvel 
ı·c öğleden sonra olmak üzere ikiye 
ı ıırılnıı§lır. Öğleden evı·el merasime 
iştirak edecek klüplerin murahhasları 
saat 10,.'W da Güneş klübünden Tak-
sim cibidesinc gidecekler, klüpleri na· 
mına cibideye çelenkler koyacaklar
dır. Bu merasime şclıir bandosu da 
iştirak edecektir. 

Öğleden sonra saat ]4,.10 da Fc-
nerbalıçc stadında bu bayrama gircrı 
klüpler alfabe sırasiyle bir geçid res· 

'arJnki maç etrafında: 
--- ~ - -__.: awa zwwwz.._.. ,_.....__,, 

M. S. neticeyi (3-2), (2-1) 
Galatasaray-Fener muhteliti 

kazanabilir, diyor 
'Curna günü F enerbahçe stadın

da yapılacak olan hararetli spor 
şeı:liğinin en canlı noktası, şüphe 
yok ki F enerbahçe - Galatasa
ray muhteliti ile Beşiktaş - Gü
neı muhtelitinin yapacağı maçtır. 

Galatasarayla Güneşin Liber· 
tas takımı karşısında aldığı neti· 
ce birdir. Fener bahçe ile &!ik
taı da Yunan takımlarına karşı 

müsavi muvaff akiyetler kazan· 
mıılardır. Binaenaleyh bu dört 
kıymetli takımımızın çıkaracağı 
iki mubtelitin &§ağı yukarı müsavi 
muvaffakiyetler kazanmış, bu iti 
barla müsavi kuvvette iki takım 

olması lazımgeliyor. 
Güne§in lstanbulsporla birleş .. i 

ğini gözönüne alırsak Beıiktaş
Güneş ıahaya en kuvvetli olarak 
§Öyle çıkabilir: 

Mehmed Ali, Faruk, Hüsnü, 
Feyzi, Hasan, Faruk, Eşref, Şeref, 
Rasih, Hakkı, Salahattin. 

Buna karıı F enerbahçe Gala
tasaray muhteliti de şöyle olabi
lir: 

Avni, Yaşar, Lutfi, Eaat, Ali 
Rıza, Kadri, Fikret, Şaban, Na
mık, Münevver, Niyazi. Yahut 
Fikret, Niyazi, Na.mık, Münevver 
Necdet. 

Bu iki takımdan Fener, Ga· 
latasaray muhtelitinin müdafaa 
ve muavin hattı, Beşiktaş, Güneş 
muhtelitinin de hücum hattı daha 
kuvvetli gibi görünüyor. 

Şüphe yok ki bu maçın bir fay· 
dası da milli takım namzedlerini 
bir arada ve toplu olarak görebil
memizdir. Eşef, Şeref, Rasih kom 
binezonu karşısında Avni, Yaşar, 
Lutfi müdafaası, aralarına Gala
tuaray hücum hattının en iyi o
yuncularını almış olan Fener hü
cum hattının karşısında da Faruk, 

Hüsnü hattı tecrübe edilecek de
mektir. 

Oyuncuların formlarını kat'i 
surette bilmediğimiz için neticeyi 
şimdiden kestirmek çok güçtür. 
Fakat maçın 2-1, yahut 3-2 F e· 
nerbahçe Galatasaray muhteliti 
lehine bitmesi çok muhtemeldir. 

M. S. 

~~~l~'~-!l 
Rekor kırmak · 

• • 
ıçın 

Yarın Kadıköy stadında, ba ı:ı 
atletizm rekorları kırmak için de 
tecrübeler yapılacaktır. 

Bu münasebetle şu tebliğ al -
dık: 

latanbul atletizm heyeti bcı§ -
hanlığından: 

24-5-935 cuma günü Kadı -
köyünde Fenerbahçe ıtadında a. 
şağıda yazılı rekor kırma yarış . 
larına girecek atletlerin saat 14 
te stadda bulunmaları istenir. 

Atletizm heyeti ba§ kam 
1 - Diık atma 
2 - Cirid 
3- Gülle 
4 - Yükıek atlama 

Voleybol maçları 
İstanbul mıntakası voleybol he

yetinden: 
24 ve 31 mayıs tarihlerind~ 

Galatasaray lokalinde yapılacak 

voleybol maçları: 
24 mayıs JstanÖ11~spor . Top -

kapı saat 19 da hakem Talat, 
31 mayıs Galatasaray - T opkapı 
saat 18 de hakem Talat. 

ilk maça iştirak etmiyen takım 
likten çıkarılır. 

mi yapacaklar ve geçid resminden 
sonra salıada yer alacaklardır. Tii
zün llakpnı Şükrii Saraç ı·e Bolu say
lavı Ceı·at Abbas Gürer birer söylev 
söyliyeceklerdir. Bu söylevlere spor 
cular namına yurdun en eski müesse
sesi olan Galatasaraydan bir sporcu 
ccı•ap verecek, Beşiktaşlı bir sporcu 
da mıd içecektir. 

Bundan sonra oyunlara geçilecek 
mu/ıtelif eskrim, güreş, boks müsaba
kaları yapılacaktır. Saat 17 de, GS.-

F.11. nıulıtcliti Beşiktaş-Güneş mulı· 
telitiyle bir futbol maçı yapacaktır. 

Bu bayramda Fenerbalıçe stadyu· 
mmıa parasız girilecektir. l'alnız tri
bünler için lıususi davetiyeler dağı

tılmaktadır. 

Merasime iştirak edecek kliipler 
şunlardır: 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Beykoz, Ve
fa, Hilal, Galatasaray, Güneş Kolej, 
lstanbulspor, Avcılar, SüJeymaniye •.. 

Bu bayrama Atatürkün de onur 
vermek ihtimali vardır. 

zamana kadar, birleıik bir forııı' 
altında, bütün yurt sporcularıntll 

severek seyrettikleri güzel maÇ · 

lar yapan, büyük muvaffakıyet· 

lr kazanan takımlar, timdicle' 
sonra da ayni itleri yapacakl• · 

rına bizleri İnandırmak için, yı· 

rın elbette iyi bir varlık göster' 

mek yolunda ellerinden gelell1 

yapacaklardır. 

1. 11:. i1PA0 

Geçen hafta lngÜterede, parlamento gol/ müsabakaları yapıldı. Bu müıaba 
• 

kalarda, lngilizlerin en büyük sporcularından olan lngiliz veliahtı Prenı Dö ;~ 
gal, bu müıabakaları ilk defa bizı: at topa vurmak suretile açmııtır. · Reımin ortasında gördüğünü:. 

yarı adam da, çok defa Prens Dög aile oynamıJ olan , lngilterenin meıhur prolesyonel gollçüıü Jafflcl 
Braid'dir. 

ıstanbulspor Güneşıeı 
birleşnıedi ! 

YUVENTUS 
ıtalya şampiyonLJ 

Dün kongrede 85 ıstanbulsporludan 
61 i red cevabını verdiler 

oluyor , 
• oJ1 

ltalyada lik maçl~rı ta~pıY ,Ş 
sı nihayete erişmek üzeredır. Ş ~i 
piyonluğa namzet iki kuf"f°e , 

Son günlerde dönen ve herkesin a· J 

tıJdıfı inandığı bütün dedi kodulnra 
rağmen, lstanbulspor - Güne klüp
leri birleşme i meselesi tamamen 
menfi olarak halJedilmiş bulunuyor. 

Dün akşam toplanan lstnnbulspor 
klübü umumi kongresindeki, s:ı ftza· 
dan 61 tane~.;i birleşme aleyhinde rey 
Yermiş, 23 ftza da müzakerenin daha 
uzamasını istemiş, yalnız bir fıza, bir
leşme lehinde rey vermiştir. 

Bu va7.iyet karşısında, lstanhul 
spor-Giineş birleşmesi ihtimali kal
mamıştır. 

Ancak teessürle duyuyoruz ki, 
dünkii konırreden sonra. lstan hu 1 
sporun belli başlı ağabeyleri yeni 
idare hcy'etinde vazife almak iste· 
mcmişlcr, , .•. 1 l j iİk hir karışıklık i
~ind<', gcnçlf'rdcn müteşekkil şöyle lıir 
idare heyeti sc~ilmiştir. 

Ali, Şakir, Samih ~afiz, :Miinir, k' d B 1 d b" i 1o ra ıp var ır. ıın ar an ır . dt 
Hilmi, Şerif, Hakkı, Faruk, ifaya... . k J d' ~ erı 

Çok temenni ediyoruz ki. şimdiye rıno ta ımı uventus, ıg el•' 
kadar renginin :;;erefini büyük bir Milano takımı Anilerdian• 11 
vnl'lıkla muhafaza etmiş olan 1 tan- Juventus halen ıakibine na:ı•;:. 
hulspor bu ~on rnziyetlerdcn sonra bir puvan ileride bulunmakta 1 ıJ 
hir sarsıntı ge~irmesin.. 11cıı' Juventusun k:ymetli oyu . . 

\'e hir babanın e\'ladına kızamıya• ! gı' 
cağı gibi, bugün istedikleri hir i~ ya- Orai ani olara~ Amerikaya f"l<iİııİ 
pılmadt diye bir kaç gence kızan, Is- miş olmakla bcıaber ıne ~ 
tanbulsporun bazı ağabeyleri, kendi muhafaza edeceği ihtiınal ço 
öz maııan olan kliiplerinden yardım· kuvvetlidir. 
!arını <'sirgemesinlcr. ~ 

1 -----------.. - ··"t"' stanhulun en yiiksek bir irfan o- lup, kendi kendine bugünku ırıu d~· 
cağına dayanan, rok şerefli spor mü· mel meYkiine yükseldiğini unutuP d~' 
e seselerindcn t ·tanhulsporun ba~ına, bugün birleşmiyoruz diye telı1Ş3 !Jlj' 
böyle hiç yoktan ge · "'e. bir i~ i~in, on· şüp, klüpte ikilik çıkmasına, ,·e ··(ii"' 
radan tamiri gayrikabil ~aı:sıntılara lece koca bir fstanbulsporun. go 1'1~ 
uğramasına. hatta yıkılmasına mü a- mez hir kazaya kurban gitmesine dtı" 
adc rtmcsinlcr.. hiin hiiyük ağabeyleri müsaade c 

• altB•"' ~imdiye kadar kendi yağıyle kanu· terse, çok yazık olur sarı sır 

.. 



! 1 Küçük haberler 1 j 

& Sevimli Franaız komlği Arman 
er,.Qr Ufa flrketinin yaptığı "llaJılar ! 

eğlenlgor" filminde 

"41!~1enemn en güzel fUmlerinder: 
~l~ il icadın,, filminde gördüğümüz 
~, tırtistl Adoll l ' ohlbrück, 

fi... ite. _Baron11 bir film çevirmiı
"ümJzdc bu rolde görülüyor. 

Kate Flon Nagi, Cezayirde "Şa-
hane yol,, filmini çe-v'İrmekte 
dir. 

•Romanyalı artist Elvir Popes
ko, Pariıte (Dora Nelson) filmi • 
ne baılamııtır. Filmin mevzuu 

Lui V er•ıöyün bir eserinden alın
mıttır. 

• Şimdi Saray sinemasının ol
duğu binada bulunan eski "Lük

semburg,, ıinemaımm her sene 
bir kaç defa gösterdiği Konigı -
mark , timdi tekrar çevrilecek • 
tir. 

Film bu ıefer sesli olacaktır. 
Masrafının bet milyon frank ka
dar tutacağı tahmin edilmekte • 
dir. 

• Fransız 9airi Jan Ritpen'in 
(Serseri) eseri, Frctnsada filme a
lınacaktır. Baırol Viktor Fran 
sene veril mittir. 

• Yeni Jön Prömiye Piyer Ri -
ıar Vilm, yeniden filme çekilecek 
olan Stendalin (Kırmızı ve ıi • 

yah) eaerinde vaktile Mujikinin 
oynadığı rolü yapacaktır. 

• Alman rejisörü Maka Rayn
hart, Holivutta çevirdiği ilk film 
olan (Bir yaz gecesinin rüyası) 
filmini tamamlamııtır. Fakat film 
çok uzundur ve gösterilmesi dört 
buçuk saat sürmektedir. Bu iti • 
barla içinden bir çok kısımlar a · 
tılarak kısaltılacaktır. 

• Edgar Ponun meıhur 
(Karga} Amerikada filme 
maktadır. Bat mümesail 
Karloftur. 

eıerı 

alın -
Boris 

Ellibir yaşında 
·bir yıldız 
Yıldızlar çok gençken, mensup 

oldukları tirketler tarafından, 
yaıları her f;raatta ilan olunur. 

Fakat yıldızlar biraz· yaılan -
mı§, veya sinemaya oldukça yaıh 
olarak batlamıılarsa yaılarından 
hiç bahsedilmez. 

Mahut May Vest de, kaç yqın· 
da olduğundan hiç bahsedilmi -
yen yıidız1ar - eğer yıldız de -
mek caizse - araaındadır. 

Fakat bir Amerikalı gazeteci 
arattırmıt ve May V estin kaç ya
tında olduğunu bulmuıtur. 

May Vest, 1911 senesinde Mil
voki adlı bir canbazhane ıeyisi
le evlenmiıti. Gazeteci, bu evlen· 
menin hangi belediye dairesinde 
yapıldığını arattırıp bulmuf, ev -
rakı çıkartarak evlendiği tarihte 
May Vestin 27 yatında olduğu . 
nu, yani 1884 senesinde doğmuı 
bulunduğunu öğrenmittir. 

Bu hesaba göre, May Veıt 51 
yaıındadır. 

Gençliğini on dokuzuncu• asrın 
son senelerinde geçiren bu ka -
dının, kısa bir zaman için bile ol· 
sa, töhret kazanması, sinema 
propagandasının kuvvetine bir 
misal gösterilebilir. 

:······························-·····----·ı 
SResimlerimiz: Sağda Telma 
iT od, Clfaiıda sağda Lüpe Ve
iıez, solda yukanda Muriyel 
~Evans. 
······················---........ ···----·-· 



Şundan bund-an~ 

1 
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- Küçük Kaşlarınızı çatmayın Çocuk- Menba suyunu nas~l buldum? 
insan, on beı dakika kadar, ya lar:a hikaye: 

kasten veya tesadüfen kaılarını =--------~----------·---------------.. ---------= 
çatarsa, hafif bq ağrısına benzi- akan küçük çayın kenaTından lq-
yen bir rahatsızlık duyar.· Dikkat kıran bir memba wyunun bCZ§ında 
ediniz: Boks veya futbolün heye- yım. Beni gelip bulana ne mutlu!,, . ,.~ .... 
canlı sahnelerini seyrederken çok Babam o kadar yaıh bir adam .. 'ö / . 
kere kaılarınızı çatarsınız .. Çıktt· değildi. Fakat, yıllardanberi mi 
ğınız zaman, hafif bir baı ağrısı desinden mustaripti.. Yemek ye. 
duyduğunuz muhakkaktır. B~· m~z, su içemezdi. Çiki'nin getirdi 
nun gözii!:ıden rahatsız ·olan kim- ği pusulayı babama götürdüm .• Mc 
selerde görüldüğü bazı doktorlAr seleyi anlattım. 
tarafından iddia edilmektedir. 
Halbuki me~hur ruh ve göz h~· 
kimleri hunun sebebini kqlarır 

çatılmasında buluyorlar! 

- lngilizceden - Babam ümide düıtü: 
Büyükler, kutupları, madenle - Uzak bir yer değil, dedi 

ri keıfederler de, küçükler bir ıei bir arabaya binip gidelim. 

Faydah bllgller : 

Niçin esnertz•. 
Çünkü teneffüs vazifesini ids· 

re eden sinirlerin harekatı, vücu· 
dumuz yorulduğu zaman zayıf -
lar, teneffüs ameliyesi güçleıir 
ve bir dereceye kadar irademi:ı 

haricinde kalır ve ihtiyarımız• 

kullanmadığımız müddetçe, yo
rulmak bilmiyen uzuvlar mari · 
fetiyle teneffüs devam eder. 

lıte ciğerler yorulup da bu va.· 
zif eyi gören sinirler ite batlayıu 
ca, vücutta garip bir ihtilaç husu· 
le gelir; sık sık esnemeğe batlarız. 
Fikren metgul olduğunuz zaman· 
lar eanediğinizi hatırlıyamazsa

nız ! keıfedemezler mi sanıyorsunuz? Babam ihtiyatlı davrandı .. Ya 
Çocuklar1n dertleri; Ben size, bir memba suyunu nına sili.hını aldı .• Ben de pe9ini bı --------------

Mekteplerde diş nasıl keıfettiğimi anlatayım: Bir rakmadım. Arabaya bindik .. Yola A~ık konufmalar: 
e esi sabah penceremden, Çikinin (bu, çıktık. 

muay o benim kuıumun adıdır) fazla bağn içimde garip bir ıüphe vardı: 
Bir ilk mektep talebui bize ıu dığmı gördüm. Ya bu bir tuzaksa .. ? Fakat, korl< 

* İzmirde Celal Turgut - Mektup· 
larmıza bilmece kuponu koymuyorsu · 
nuz? 

mektubu ycızıyor: - Su mu istiyorsun, sevgili muyordum. Üç saat yürüdük .. D:ı-
" Arkadaıımın gittiği mektepte Çiki? ğın yamacındaki çayı bulduk .• Ç~:ı 

* Ankarada İhsan Ergün - Herhaf· 
ta çıkan bilmecelerimizin müddeti on 
bet gündilr. dit muayeneıine çok ehemmiyel Diyerek suyunu verdim .. Yem~ ===========================::. da dolaıan seyyahların kayığına 

veriliyor .• Baı muallimin diı hu ni koydum. o mütemadiyen çırp Kurşun kalemi nasıl bindik .. Çayın her tarafını gezdik. • Nipntaı Hakkı Songur - Hangi 
meslek mektebine girmek istediğini:ı:i 
bildiriniz de fikrimizi söyliyelim t 

ismet Öyünç - Şiire istidadı· 
mz var; biraz daha çalııınız. 

ıuı~ndaki titizliği muallimlere C!c nıp bağırıyordu. yapılır? Akar suyu bulamıyorduk. 
ıirayet etmiı .• Her gün çocukların Bu sırada Çiki'nin bacağın,J,:ı Nihayet bir uzun kayanın b'J .. 
diılerini muayene ediyorlarmtf · küçük bir kağıt parçası gördüm. nunu gördük. lıte bu benim ke,fim 
Kendi kendime, ne mutlu onlara! Kaeıdın üstünde ıu sözler yaz ıh di •• Kayık kayanın dibine vardığı 
Dedim. . idi : zaman suyun çaya doğru nasıl f !f 

Halbuki bizim ıınilta on kiti - "Ben, kimsenin bilmediği bir kırdığını gözümüzle görmi.iftük. 

Şakir Oğuz - Sorduğunuı 
(21 ?) hakkında yakında gazete
mizde izahat vereceğiz, okurı\l· 

nuz? den fazla diflerinden muztarip o~ memba ıuyunun bekçisiyim. Yet Sakın bana gülmeyiniz: Bu kil 
lan çocuk var. Maarife bağlı bir mig ya§ıma geldim .. . Bu suyun b .~. çük seyahatten dönerken çok nı~ 
diı kliniği olıa da bu çocuklar, şında ekmek yemeden, yalnız bu suttum. Çünkü ben, bu su ile henı 
son derıten ıonra bu klinikte te suyu. içerek yCl§ıyorum. Bu ku§ ki babamın, hem de yeryüzünde mi 

Meliha Namık - Bilmecelerin\%İ 
birer kuruıluk posta pulu yap19ll· 
rarak açık gönderebilirsiniz. 

davi edüıeler, acaba fena mı 0 
· min kuşu ise, o dünyanın en talili de rahatsızlığına müptela olan bü 

lur?,, insanı olacak. Ona haber vereyim: tün hastaların hayatını kurtardım. 
Sedat llhami - Mektep müd:: 

rinize 9iklyet ediniz. Bir net\ce 
çılanazaa, o vakit biz de yazarız. Çok makul bir tek!il·. lı~anb.ul Ben §U yükıek dağın yamacında .,~ary1 B.r."fülır 

maaril bakanlığının t:>u lf uzerınc -=======::::;:===========- ======::::=;:::::==::;:;:;~::;:;:::::;;:;:;:::;:;:;;::;;:;;;;:;;;-: ----r--~---------.-
el-llf)aocıfiii lumarız. Isveçte yilrllyilş Elektrikli tarla1ar 

Cingöz . yarışları Durmadan çalışan Almanyanın cenup vilayetleriıt' 

Enerjinizi boş yere 
sarf etmeyiniz! 
Amerikalı bir doktor, bir me: 

diveni hızlı çıkmak, düz yerd ~ 

gezilirken sarfolunan kuvvetin s~ 

kiz misli sarf edildiğini ıöyliyerek 

aceleci insanların kulaklarına hay 

kırıyor: 

- "Enerjinizi bot yere ıarlet· 

meyiniz .. ~mrünüz kııa olur! Kar· 

ıınıza bir yokuı mu geldi? Y avcı§ 

çıkı.ıız! •.. Bir merdiven mi çıkc.. 

caksınız? Kcilbinizi yormadan yü 

rüyünüz! Kazanırıınız ! 

lsveçte her sene baılıyan ·- sinirler deki arazide köylülere elektrikle 
deniz, kara, hava yarı~ları bu a- ....... :mr.ı:.v•.~M·.:u...... Vücudumuzun göz ve kulak ~;- tarla sürmeyi öğretiyorlar. Mek· 
kılları durduracak kadar bü ·--··-·-.. ·········-- nirleri çok kuvvetli ve müteham~ teplerin tatil mevsiminde, elektrik 

yük bir intizam ve mükemmeli · mildir. Bir gün mütemadiyen yazıp dersi görmemit çocuklar köylere 
yet içinde geçmektedir. Darülfü. okuyabiliriz. Saatlerce gürül':L.· gönderilerek, elektrik cereyanın-' 
nun talebelerinin bu mevsimde Bu, elbette merak edilecek bir -y- bağlanmı9 makinelerin nasıl ku1· 

r lü bir cazbant dinliyebiliriz. Bu O yaptıkları yürüyü§ yarışları ve dir. Hergün elinizde bulunan kurşun lanıldığı gösterilmektedir. f1 

askeri talebenin manialı atlama kalemleri nasıl imal edilir? Yukarda· sinirlerimiz uzun müddet faaliyt.• günde eski usul ile sürülen b;r 
koıuları, severim en büyük ve he ki resimde gördüğünüz gibi, maden gösterebilir. Fakat, vücudumı:1 tarla, elektrikle yarım günde sürı.i· 

1 d 1 ilkönce mayi halinde olup sonra ko· d b l d k d h k tl' b k .. , yecanlı yarı§ arı sırasın a sayı a- a un ar an ço a a uvve t lüyor ve köylü dokuz uçu gu 
yulaştırılıyor ve ince sicim şekline gc-

bilir. tirilip, evvelce hazırlanan uzun yarım sinirler vardır. Kalbimizin etr~ · vakit kazanıyor. 
Stokholmde diğer mekteplıler çubuklara yerleştiriliyor, çubuğun fmdaki sinirler.. ıııı11111111Ullllllilltıtııt1UllllllilU11111ııııtlllllltı11111ıııııııınııu11ıııtllll 

arasında birçok müsabakalar ha· diğer kısmı üstüne konup zamkla ya- Bunlar, vücudumuzdaki asabn DiKKAT! 
zırlanmaktadır. Bu müsabakala pıştmldıktan sonra fırına atılır. Bu· Çocuk bilmecesinde hediye kaza : 

d b ki b. d d en dayanıklısıdır ve doğduğumm d 1 • · ı ritı' ra halktan seyirci olarak binler- ra a çu u ar muayyen ır erece e nanlardan arzu e en enn resım e 
d U pişerler, bu ameliyeden sonra fırından gu··nden itibaren hiç durmaksızın nec:rediyoruz. Göndereceğiniz fotoğraf· ce insan ittirak e er. mu- :r 

çıkarılıp Üzerleri boyanır ve gördüğü. H . . 1 tar küçük vesika resmi hacminde oım•· 
mi spor mmtakaları ' açık v.~ müz şekilde kesilerek cilalanır, ~am· itler.. ayatımızı uzatan smırlt' · hdıı. Resimlerin arkasına da ayrıc• 
serbest olduğu için, seyirciler b~ galanır n destelenerek piyasaya çı- ri tanımalı ve iyi muhafaza etme- isim ve adreslerinizi yazmayı unutma· 
yarıtları parasız seyrederler. karılır. liyiz. yınızl 

Plajlarda küçük topçular ! . .... ::-------------------' Bugünkü bilmece 1 Avrupada tayyare bayramları 

- Asker olunca topçu olacak 11n ! 
- Nerden anladın .• ? 
- Elindeki topu timdiden gül le gibi savuruyorsun .• ! 

-Yedi harfli büyük bir ölkeyim? 
3, 4, 5, 6, harflerim bir meyvadn·. 
4, 5, 6, halerimi tersine çevirir&•.! 
niz, tiksinirsiniz! 2, 1, 4, 5, 6, 7 
harflerim rumlarda bir kadın iı· 
midir. 
Yaşıma hepiniz gıpta edersinir.. 

Çünkü dört asırdanberi yaııy:>· 
rum. Bildiniz mi ben neresiyim? 

Doğru bulanlaT arasında kuı'~ 
çekilerek, birinciye zarif bir ho~· 
ıaati, ikinciye bir elçantaıı ve ay. 
rıca 200 okuyucumuza da muhte
lif hediyeler verilecektir. 
- Birmece müddeti 15 gündür -

HABER 
ÇOCUK SA YIF ASI 

Bilmece kuponu 

~ı ........... ~.)~.--.... ~ .... lm9•35_.~ 

Almanyada ve lngilterede, her sene, halkı tayyareciliğe al'~ 
tırmak için (Tayyare bayramları) yapıyorlar. Almanyada yapıl" .. 
bir bayramda birçok kimseler kırlara giderek küçük tayyareler u~·~ 
mu9lar, ve halkı tayyareye ısınd~· mıJlardır. Avrupada bu bayrarııl• 
yüzünden sivil tayyarecilik iler!~mektedir. 
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Londra radyosunda 
hayvanlar "nutuk 

.. ı d. '? soy e ı,, .. 
# 1 

Filler, şebekler, papaQanlar, aslanlar 
su aygırlan ve çıngıraklr yılanlar ... 

Herbiri kendi dilile konuştu 
londra radyosunun dün öğle • 

den sonra Londra hayavanat bah • 
Çesinden alarak bütün dünyaya 
Yaydığı netriyab • okuyucularımız 
İçin eğlenceli olacağı fikriyle · ay· 
ilen not ettik.. Spiker Londra 
hayvanat bahçesi hayvanları ara • 
sına gelince, söze fÖyle baıladı: 

" - Merhaba çocuklar, merha • 
C>ı, merhaba... Londra radyosu 
c&ıniey. i!e: \ne bugün vereceğiniz 

'!ie:Y.anatı herkes kelimesi kelimeai
rıe takip edecek.. Uğultu kutları, 

l>apağanlar, til!!$&hlar, aslanlar, 
&u aygırları, çıngıraklı yılanlar, 
febekler, filler!.. Her birinizden 
bugün, dinleyicilerimiz için bir 
kaç söz iıitmek ve bütün dünyaya 
ll!l.kletmek istiyorum .. Haydi yav • 
turn .. Uğultu kutu mu aenin adın? 
Senden batlayalım... Sana niçin 
Uğultu kutu deniyor .. Ha, anladnn. 
Caganla uğultuya benzer bir ses 
Çıkarıyorsun da ondan değil mi?. 
Çıkar bakalım. Dinleyelim tunu. 

- U mnmım !.. GırrnT !. .. 
- Bravooo ... Hem ıen yeni gel-

llliş bir ıeye benziyorsun.. Fakat 
'esin ne ustalıklı .. Haydi bir daha .. 

- Umm!. Gır! .. 
- T e~ekkür ederim .. Papağan • 

lara gelelim.. Bayanlar, baylar! 
Su papağanlarla, bekçileri arasın
da yıllardanberi bir aile hayatı ge
~İ;ror .. Şunu, tu küçük "M..-iça,,
Yı !İze takdim edelim.. Y eıil bir 
baıı, mercimek gibi gözleri var ... 
tlekçisi: · , 

- Ne içersin? diye soruyor .. 
- Viaki!.. 

- Sarhot olduğunu kimıe gör • 
dii rn"? u .. 

-Yok! ... 
- Hiç su içtin mi?. 
-Yok!... 

- -- ·-l - Seni koca ayyq ! Söylüyor • 
lt ki ıen ömründe bir. defa au iç
Rllitsin .. O da vapUT kazuıncb de
tıiıe dütmekle .. Ağzına deniz su • 
hl kaçını§ ... Tuzlu diye sevmiyor 
llıuflun ... . 

- Çırrrrrrk !. 
- Haydi bakalnn. Şimdi radyo· 

~U2tJn bütün dinleyicileriyle bir • 
1kte londra hayvanat bahçeıinin 
~ıla.nlar kısmına gideceğiz.. Öğ • 
tden sonraki öğünlerini yemi,ler, 
~il keyifli zamanlarındadır. Bekçi-
Cl'ine bir rica etsek de bize tunla • 
~ boğazlarını bir akord edip ha
ıki aslan sesini duyuna .... Yapar 

tttı,, b · · H ? r_k. kt 1( il u ıtı... a. ı:.a ı eme ar . 
0 Iay öyle mi... Pekili dinli· 

}'oru:z: 

. Su sırada radyo aandığınm içe· 
~laini müthit uğultular, çelik vın • 
ı')•tiyle, fakat kaba bir tonda ses· 
~er doldurmağa bq.ladı.. Londra 

a.~hanat bahçesinin yeni ve eski 
"il a.nlarının sıçrayarak, oradan o • 
d l'a. kotarak, durup b&flarmı kal-
ll-'~ak kökredikleri seziliyordu. 

t· ır dakika kadar bu devam et • 
s~tnsona,Londra radyosunun 
.r~keri Londra hayvanat bahçe -
tıın filler kısmına geçti: 
s "k 

" 
l>ı er devam ediyor: 

I~ • ..._ Fillerin bu kocaman cüae • 
~e rağmen ~.ıkardıkları incecik, 
ıc_ it gibi sesler ne gariptir! Fa· 

t ''-di fil dairesi bekçisinin, bu 

yumutak hayvanlara bir emir ver
mesiyle fillerin en tatlı ve ustalık • 
lı seslerini itideceğiz.. Bu aeı 
"trampet sesi,, dir. Evet, fillerin 
çıkardığı trampet sesi! .. Haydi ba
kalım .. Bay bekçi .. 

Bekçi bir 11lık çaldı .. Ve hortum 
kalkıp inmesini andıran bir kaç 
hıtırtı olduktan sonra tıpki çinko 
üzerine yağmur dökülmeıi, yahut 
ardı araaı keıilmiyen bir ahenk 
üzere, trampet çalarak bir izci
taburunun geçmesi gibi, filler, bo
ğazlariyle uzun boylu trampet aesi 
çıkardılar ... 

Radyo akiperi: 
- T etekkür ederiz.. T etekkür 

ederiz ... Acaba Hind tebekleri ne 
yapıyor?. Aman! .. Sesleri tıpki bir 
kadın çığlığını, hazan da bir çaka
lınkini andırıyor .. Bunlar buraya 
Hindiatandan yakın bir zamanda 
getirildi. Yüzünü haydi timdilik 
yalnız biz görüyoruz .. Fakat sesi· 
ni kim duyacaktı?. 

Bir Hind tebeğinin tu dakikada 
çığlığını bütün dünyanın itideceği 
kimin aklından geçerdi!. Yalnız 

bu tebeklerin bir kıamı erkek, bir 
kıımı diıi .... Diıilerin sesleri .daha 
keskin oluyormuf .... Fakat, durun 
canım .. Hepai öyle bir haykırıyor 

ki, hangitti erkek, hangisi diti ol -
duğunu ayınl etmeğe imkan yok . 
Şebeklere de Allaha nmarladık ... 
Simdi nereye mi gidiyoruz?. Doğ
;uca su aygırlarının yerine.. Ba • 
kın itte, turada rahat rahat, serin, 

aerin, kafaları ıu üzerinde bir tor· 
pido gibi görünerek dolaşıyorlar .. 
Sea!er bakalım koca aygır !.. 
lıidiyoraunuz değil mi?.. Lakin 

bu hayvanın ağzı, bomba yemit 
bir kııla duvarını andırıyor .. lçeri
aine bir balık attık. Hop!.. Bana
m11m, demedi .. Bir daha, bir da • 

ha ... Fakat bu giditle biz öteki 
ziyaretlerimize de geçikeceğiz ... 
Timsahları itittiniz mi? İfte aize 
Corc ! Buraya geleli, yirmi üç sene 
oluyor .. Geldiği zaman hayli ya! • 
lıydı ..... Şimdi bilmeyiz kaç ya • 
tında ... 

Fakat ağzının üıtü bir Çin evi • 
nin çatıaı gibidir. Ya sesi!.. Tabii 
itidiyoraunuz ... Buradaıı çıngıraklı 

yılan dairesine geçiyoruz.. Kıvrı • 
rılıtından gelen aes, sadece bir hı
tıltı kabilindendir. 

Bu hayvan koyruğunu sarsmak 
suretiyle çıngırak gibi bir 5et çı • 
loarıyor .. itte ... Size çıngıraklı yı -
lan belcıçiainin tetebbüsü üzerine 
bu seslerden birini duyuralım .... 

• 
Radyo proğramının burasmda 

çıngıraklı yılanın kuyruk sarsma • 
aından çıkan çıngırak aesi gerçek • 
ten itidiliyordu. Hani bir adamın 
eline bir çıngırak alarak ve bileği 
ni de fÖyle apğıya doğru kıvıra • 
rak durma·kaızın bu çıngırağı sal • 
laması gibi bir ıey .... 

Londra radyoımıun Spikeri, 
bundan soma Londra hayvanat 
bahçesinin kutlar kısmından bir 
kere daha geçerek bize, 
Londra hayvanat bahçesi memur· 
lanna ve müdürüne açıkça tetek -
kür ederek ayrıldı .. 
kür edip afl'ıldı. - H. M. 
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Almanyanın 
yeni askerlik 

kanunu 
Kadınlara da mükel

lefiyet ytlkltlyor ! 

IHitlerin söylevi üzerine 
lngiliz hava bakanının 

söyledikleri 
<Baıtarafı I ncide) 

Askerlik hizmeti 18 yaıından 45 
yatına kadardır. Seferberlik ilan 

edilir edilmez hizmete tabi olan· 

larm hepsinin ordu emrine hazır 

bulunmaları icap eder. Savaı veya 
felaket halin'de sü bakanı hizmete 

tabi Almanların miktarını çoğal
tabilir. Askerlik hizmeti faal hiz· 

metle mezuniyet devrelerinden i
barettir. 

35 yatına kadar birinci ihtiyatta 
olanlar, 35 den 45 yatma kadar 

olanlar da "Lindwehr,, adı altın· 

daki ikinci ihtiyatlar mezun sayı· 
lır. 

''Lindtturm,, adını alan 45 ya· 
tından yukarı efrat ancak özel du
rumlarda silah altına çağrılacak· 

tır. Hizmetin müddetini batbakan 
belirtir. (tayin eder.) 

tik hizmete çağrıht 20 yatında· 
dır. Mecburi it hizmeti askerlik 
hizmetinden evvel yapılacaktır. 

Ari ol.mıyanlar hizmete alına· 

maz. Bu huauıta bazı ayralar (İa· 
tisnalar) mümkündür. Fakat iri 

olmıyanlar derece almıyacaklar

dır. 

Hizmetten sonra efrat iri olmıyan 
bir kadınla evlenemez. Evlenirse 

rütbelerini kaybeder. Özel (husu· 

si) bir nizamname ile savaı vaktin 
de iri olmıyanlar da silah altına 
çağrılabilir. 

Bütün Alman uyruları (tabaa· 
ları) hatta yabancı uyruluğunda 
(tabiiyetinde) bulunanlar bi'le 

hizmete tabidir. Yabancı ordular· 
da hizmet et.mit olanlar Almanya· 
daki bu askerlik hizmetinden kur· 
tulmuı aayılamaz. Bunlar kendi 

istekleri üzerine ve Alman aü ha· 
kanlığının muf avakati ile hizmete 
çağırılacaklardır. 

Mezun bulunan aıkerler yılda 
bir defa askerlik idaresine tabi 

süel meclislerde toplanacaklardır. 

Sü bakanlığı bunlar için talim em· 
ri verebilir. Askerler hizmete ait 

( BaRtaralı I ncide) ! 
Bunlar a~asında hava bakam/ 

London Derinin sözleri dikkate 
çarpmaktadır. Kendisi demekte
dir ki: 

- Hükumetin 1937 ye kadar 
1500 uçağı (tayyaresi) olacak · 
tır. 

Pilot sayısı 2500 e çıkacaktı!. 
Ayrıca hava kuvvetlerine 20,00il 
adam katılacaktır. Böylelikle, İ· 

ki yıl içinde 93 yeni filo yapıla 
caktır. 

Bu yıl 1300 yeni pilot yetittiril· 
mesine başlanacaktır. Y enide11 
bet uçak okulu (mektebi) açıla
caktır. Eğer yeni program da ko· 
runmamıza yetmezse, niye mal o 
luraa olaun bu iti ıenitletec:e • 
ceğiz . 

London Deri, gençleri, yeni 
program çıkar çıkmaz havacılığ~ 
yazılmağa çağırmııtır. 

Bu arada Çorçil, harp filosu 
hakkında ıöyle demittir: 
"Eğer Almanlar bizim filomu· 

zun yüzde 35 ine eıit olacak bir 
filo yapacak olurlarsa, bizim 
senelik deniz programımıza her 
sınıftan daha çok miktarda ge • 
mi intaıını koymamız bir zaru · 
ret olur.,,, 

İtçi ıaylavlar, lnıgilterenin ko -
runmaaı için yeni maaraflara lü
zum olmadığını ve öbür devletler • 
lerle elbirliği yaparak korunmak 
kahil olduğunu söylemiılerae de, 
yeni proğram hakkında dütünce -
leri sorulan Avam kamarası, 340 
kiıiye kartı 52 kiti ile itÇi aaylav • 
ların dediklerini reri çevirmitler • 
dr. 

Hitler;n nutkun
dan doğan 

akisler 
Hitlerin verdiği methur söylev 

Avrupa mahafilinde derhal akiı· 
ler yapmıttır. 

Fransız matbuatı Hitlerin nut
kunu kısmen tenkit ediyor. Baz~
ları iae onu umut (ümit) verici 

gizli §eyleri saklamak mecburiye· bulmaktadır. 
tindedirler. lngiliz matbuatına gelince; U· 

Siyasal faaliyet bunlar için ya· mumiyet itibarile Hitler lehine 
saktır. söz söylemektedir. 

Tosyada 
Petrol kaynakları 

mı çıktı? 
T oıyadan bildirildiğine göre 

T oayanın Kar km köyü civarında 

ötedenberi petrol kokulu bir su 
nz•ntıaı bu:unmaktaydı .. Son za • 

man!arda burada bir toprak kay· 
ması olmuı ve evvelce 11zıntı ha • 
linde olan su, bol bol akmağa bat· 
lamıttır . 

Fransız gazetelerinden "Pöti 
Parizyen,, diyor ki: 

"Bu söylev, ustalıklı, dolgun 
ve birbirine zıt sözlerle doludur. 
Barıt istediklerini söylerken, H;t· 
ler, barı§ı kolaylattıracak olan 
mmtakavi anlatmaları tenkit et -
mekte ve genel güvenlik (umumi 
emniyet) ve barıt için yapılan 

çalıımaları reddetmektedir.,, 
F ranaızca ( Figaro) gazeteai 

de şunları yazmaktadır: 
"Hitler, bu nutkile dıt itleri 

bakanlığının politikacı zihniye · 
Bu suyun üstünde bir gaz taba- ti önünde kendi tahsiyetini bı · 

kuı vardır. Köylüler bu gazlı au· rakmıştır. Bu bakımdan, söylev 
yu §iıelere ~o!durarak Toayaya iyi karıılanacaktır.,, 
g.etirmitlel', Tosyadan da tahlil Hümanite gazetesi; Hitler sö~· 
için Ankaraya gönderilmittir. levini, Sovyet Ruayaya ve komü· 

- -o-- nizme kartı hakiki bir savat ila-
Peten ile Görl ng ne nı olduğunu yazmaktadır. 

kike değer. Mi.nası ve esaa fi • 
kirleri oldukça açıktır. Bunların 

konutma temsili olmayacağını 

kimae iddia edemez. 
Yalnız, Hitler, Sovyet Ruaya -

ya elini uzatmağı ihmal etmittir. 
Bu, silihaızlanma meselesinde bit 
zaaftır.,, 

Hitlerin söylevi, Amerikada d~ 
akis uyandırmıttır. Vatington · 
dan gelen haberlere göre, Hitle· 
rin söylevi "Almanyanın duru · 
munu iyice tesbit etmemesi ve 
Avrupanın siyasal yapıaı için hiç 
bir program teklifinde bulun · 
maması,, bakımından teeaaüfle 
kartılanmıtbr. 

Alman gazetelerine gelince: 
Bir tanesi töyle diyor: 

"Dün Almanya, bütün dünya 
devlet adamlarına zamanımızm 

en önemli sorusunu (ehemmiyetli 
meselesini) ıordu .. 

Bu tarihsel (tarihi) dakikala1'a 
tahit olanların, hepsinin batk~ 

partiden de olsalar söylenen 
hakikatler karııaında düıüncele .. 
rinden geri döndüklerine inanı • 
rız.,, 

Hitlerin söylevi hakkında gö -
rütmek üzere lngiliz kabinesi dün 
aktam toplanmııtır. Ça11amba 
günü tekrar toplanıp konuıacak · 
lardır. 

NAZ i 
mahkemesi 

Kaçakçılık yapan ra
hibeyi mahktlm etti 

Berlin, 23 (A.A.) - Berlin 
mahkemesi, döviz kaçakçılığı 
yapmakla suçlu rahibe Ogüstini 
bet aene hapiı, 121,000 mark 
para cezası ve bet sene müddetle 
medeni ha:klardan mahrumiyete 
mahkiim etmittir. 

Ogüatine yardım etmekle suçlu 
olan batka bir rahibe de 10 ay 
hapse ve bin mark para cezuına 
çarptırılmııtır. 

Mahkeme , kaçırılan dövizlerin 
atağı yukarı değeri olan 190,000 
markın müsaderesini emretmit -
tir. 

--o-

Fındık piyasası 
Trabzon, 23 (A.A.) - Dün 

borsada 935 fındık ürünü üze • 
rinde alivre ıatıılar olmuıtur. 

Ağustos teılimi içfındık fop 
Trabzon 50, 5000 kilo, ve eylül 
teslimi 42 kuruıtan 1 O bin kilo 
satılmıttır. Bu fiyatlar üretme • 
leri sevindirmittir. 

934 mahsulü içf ındık 62 ku -
ru§tan satılmııtır. 

Stok mal, kalmamıt gibidir. 
On gündenberi fındık bölgesi i'· 
zerinde kalın ve aürel bir sis du'f· 
maktadır. On gün içinde yalnız 
üç saat güneı görmüt ise de ye • 
niden sis ortalığı kaplamıttır. 

Sisin fındık üzerine zarar ve • 
receğinden korkuluyor. 

-o---

Arab harfler k Şt ? İngilizce (Deyli Hera!d) gaze · 
onu u I) d. k' 

1 
Mey ıyor ı: p J 1 kart Fransız Sü bakanı (harbiye "Ferahlık ve umut veren bu U U O an • 

nazırı) Peten ile Alman hav:.ıı söylevi hararetle kartdamak la _ postallar 
nazırı Göringin Kradoviyada peki zımdır.,, Arap harfli pullu kartpoıllarm 
uzun süren ve gizli tutulan bir I lngiliz gazetelerinden (Deyli kullamlmıyacağı bütün poıta mer· 
mülakat yaptıkları ltalyan ga 1 tesi ise: 1 kezlerince halka ilan ve tebliğ e • 
zetelerinde yazılmaktadır. "Hitlerin söylevi, derin bir tet.- dilmittir. 
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ORMANIN KIZI 
HABER :Akşam Posfası 

Dünyanın en bilyilk 
vapuru 

Normandiya 

23 l\IA 'YJS - 1935 

Vah§i hay:ıanlar OT<:sıncla ve Af rikanın balta göTJnemİ.§ orman 
larında geçen CJ§k ve kahramanl;k, heyecan, esrar ve tetkik 

Bu sefer de yangın 
çıktı 

18 qaşındaki Asil,e 
Kendine tecavüz eden 
erkeği öldürdü romam 

•No: 8 Y R 
~ , Paris, 22 (Hususi) - Dünyarur. 

azan : IZQ "';lekıb + 1
1 en büyük gemisi olan "Norman. Ödemif, (HABER) - Ödemi • ı yaklqıyor, kardeşi İbrahim, yar• 

f in İğdeli köyünde, kanlı bir hadi· dıma koıuyol': Fillerin kuru ağaç dallarını kıra.l =~ito.~ir ç.olc uğur•uzıukl•r takip 

rak bif gelişleri vardı kı" kıyame·.n. Bi~ kaç gün e~vel, gemi tam ilk 

se olmuf, on sekiz yaımda Aliye - Ben kollar~ndan tutayım, ıet! 

:ı seferıne çıkacagı sıra.da amelele • 
namında genç bir köylü kızı, Hü • devam et! 

koptuğuna hükmolunabilirdi rin yaptığı grev henüz yalıfbrıl • 
mııken dün de gemide bir yangın 

seyin namında bir genci öldürmüş· Diyor .. Fakat Hüseyin aldıi1 
tür. derin yara ile bir §ey yapamıyor 

Aldığım tafsilatı veriyorum: ve biraz ıonra ölüyor .. 

- Zannetmem .. F atup &aldı • 
ranm cezasını vermeye gitmiı o • 
lacak. ... 

-Vahşiyi öldürüne gene Ni -
yam Niyamlılarla ciddi bir sa.vata 
girmek mecburiyetinde kalacağız. 

- Öldürse de, öldürmesede bu 
olacak .. Aslanıma zaran dokunan, 
ok atan elleri parçalamak boynu -
ma borçtur .. Kaç defa kendilerine 
rahat oturmaları ... &ataşmamcıla -
n için haber gönderdim, aldırma· 
dılar ...• 

- Yavuz! Şunların mağarasını 
kendHerine versek de kurtulsak. .. 

- Onlann derdi mağara değil, 
ben .•. Beni ellerinden gelse bir ka
tık suda boğacaklar .. Fakat bunu 
yapamıyacaklar .. Ben ya§adrkça 
onlarm Karşa oramnmda istedik • 
lerini yapmalarına müsaade etmi· 
yeceğim ... Bütün mücadeleme rağ· 
men, gene her sene filleT"imden 
Uc.iaini, üçünü pusuya düşürüyor ve 
etlerini midelerine indiriyo7lar ... 

Yavuz bunları söyledikten so • 
ra Fatuıun yanından doğruldu ... 
Düzgün vücudunun, sabah güneşi 
altında hatları daha canlı, kuvvet· 
li adaleleri daha ıifkin görünüyor· 
du .... 

Mmada hatka bir §ey söyleme -
den boyundan yarmı metre kadar 
yüksekteki bir dala arçrayarak a -
ğacın en Ült ve etrafı açıkça gören 
}-erine tırmandı .. 

Fillerini ça.ğnrken onlarm sesi -
ni bLklid ederdi •• 

Tiz bir sesle bir fi) gibi baykrr -
dı. Çok geçmeden Aslanlı adamın 
MIİlle, ormanm dört bir kötesin -
~en ayni sesler cevab verdi.. 

On dakika kadar aonra ormanı 
mribirine katıan, günlerdenberi 
~ur yüzü gönniyen topraklar • 
<lan toz bulutu yübelterek bir fil 
liiriiaü IÖlcün etti. 

Bunlann koca vücutlanna do -
'kwman kuru ıağaç. dallarını kırarak 
öyle bir gelişleri, öyle bir kotu§ • 
ları vardı ki, yalnız bu gürültüyü 
i,Jideı.. ormanda bir kıyametin 
~Uğuna hükmederdi .. 

Murad bqını yukarıya kaldrra
rak Yavuza 8ealendi: 

- Bwılan niçin çağırdm ? . 
- Bana an<:ak rkisi lazım .. Fa· 

hlta mağaraya taıı.tacağmı.. Ya • 
YllZ sür'atle ağaçtan indi.. iki bü
yük ağaç dab anısına dallar ve 
yapraklar yerle§tirerek bir sedye 
vücuda getirdi .. 

- Yürüyemez miydi?. 

- Hayır .. Bir baıka ok da ayak 
bileğini Y.ara1amıt, fakat bu o ka
dar ehemmiyetli değil.. Belki yü • 
rüyebilir !-mma, hayvanı hırpala -
maaak daha iyi olur .• 

Yavuz fillerden ikiaini yanyana 
getirerek sedyenin her iki tara -
f ma geçirdiii ağaç liflerinden ya
pdmıt halatlan hortumlarına ver • 
di ... Filler bu iti senelerce tecrübe 
411mi• blim aörmüı usta bir cam • 
:a. ....,, ....... 
DM nayvanı gıoı Koıaylıkia 'DaJar-
dılv...· Fatut • tonra mağaranın 
,anmda hulunurorda. 

Ardan yarım 'Saatten çok daha 

çok fazla bir zaman geçmİ!tİ .. Bo- çıktığı haberi Pariste heyecan u • 

ranm hala görünmeyişi yalnız Mu· ı' yandırrnı!tır · _ 
rada değil, Yavuza da derd olma- Havrden gelen resmi malumat 
ya ba~}amıştı... 1 yangının, dikkatsizlikle atılan bir 

- Murad! Ben Borayı ara~tır . , sigaradan çıktığını, fakat zarar 

Asiye, ayni köyden Hüseyin na· Kız, bu ıuçu nefiı müdafa>S' 
mında bir ırençle nitanlanmqtır • halinde iılediği için adliyeu ıer ' 
Fakat Hüseyin ona karıı ekseriya best bırakılınııtır. Eniıtesi ile 
ıert davrandığı için kız onu iste· Kadir hakkında da zorla kızı ka • 
memektedir. Bundan baıka, Sa- çırmak suçundan tahkikat yapıl' 
rıkaya köyünden Mehmed namın - maktadır. maya gidiyorum.. Sen çocuklarlt> yapmadan söndürüldüğünü bildir· 

burada kal... 
1 

mektedir. d b. . kt d. ...A a ır genc.ı sevme e ll'. r•:::::=:::::::=::::i:::=:::::i:ı::!:·:.!:·:imiiiiiiimiiiıi:ıimiii11iii .. iiiii•ii:İ.•iiC:::ilt 
- Peki .. Fakat Şeytan da yok. İki amele tevkif edilmiştir. 
Şeytan, FatU§Un yavrusuydu .. Dünyanın en büyük vapuru diye 

Annesiyle eniştesi Süleyman ve .. H • • • • ~ 
gene eniıteti olacak, Kadir, tt er gun QZ ~ 
onun muhakkak Hüseyinle evJen- Ü t•• k b 1 
mesini istemektedirler. Halbuki ~ Ur çe eş 

Şinıdi iki yaşını geçkindi .. Onunla şöhret alan yolcu vapurlarını hep 
beraber dünyaya gelen daha iki uğursuzluklar takib ettiğine duir 
yavru ölü doğmUJtu.. de, Avrupa bahriyelileri arasında Aıiye, parmağındaki nitan yü.zü • :.=:.= ke ı ı· m e ' 

ğünü bile fırlatıp atnıı!tJr. · :: F atu§ bu yüzden çok bahtsız bir ehaneler dola§mağa baılamııtır • 
anaydı... Her sene muntazaman tlk seferinde buz tabakasına çar • 
yavru!amıt, fakat bunlardan hiç prp batan Titanik ve Almanlar ta. 
biri de sağ kalmamıştı. raf mdan torpillenen Luzitanya 

Asiye, bu tazyiklerden uıana • fi .. 8 inci liste 
rak, bir gün bir kadınla beraber, fi 1 - idare etm~k - Yönetmek· 
sevdiği gencin yanına kaçıyor. fi Ornck: D('vlet yönetmek kola'I 

Mehmed, onu hararet ve aevgi fi değildir. 1 Yavuz. ağabeyi&in.in ıualine ce· vak' alan da akle gelmektedir. 
vah verdı: ile kartılıyor ve: n idare (administration) - Yöllt"I 

- O da onunla beraber olacak.. 
Han3İ gün ayrı gördük ki .. 

- Pekala, git ... Ben burada ka
lmm ... 

Yavuz, toprak üstünden çok a 

ğ~çtan ağaça atlayarak daha ça • 
buk yol alırdı. Gene böyle bir yolu 
takib etti. Hemen yanındaki da· 

la tutunarak kendisini bir an için
de ağaç üstünde buldu .. Çok geç -
meden de gözden kaybolmU!tu. 

Yavuz bir ağaçtan ötekine atla
ya atlaya kısa bir zaman içinde 
mağradan epeyce açılmq bulunu • 
yordu. 

Nereye gidiyordu? iki tarafına 
bakmadığını, aranmadığını gören
ler onun kafası içinde bir yeri ta • 
sarladığına hükmedebilirlerdi • 

Hakikat de böyleydi ... O Bora -
nın tembelliği tuttuğu zamanlar 
şöyle, tam minuiyle uzamp isti -
rahat etmeye dü§kün olduğu bir 
yer biliyordu. 

Belki diye dütünmüıtü.. Belki 
Fatufun yan.lanmasmdan Boranın 
• zayif bİT ihtimal olmaıkla bera -
ber - haberi ohnaml! bulunabilir • 
di. 

Yıavuz, umduğu yerde de Borayı 
bulamayınca büsbütün merak et -
ti. 

Bağırarak çağırmayı düşündü .. 
Fakat bunun da doğru olmıyaca • 
imı, ıayed a'Slanını yaralayan biri 
o~larda ise kaçabileceğini dü§Ün· 
du ..• 

Etrafı bütün dikkatiyle ara§trr -
dı. Bulamadı. Artık ümidini kes • 
mişti. Her ~eyi olurJna bıralanak 
en doğru bir hareket olacaktı. Böy· 
le yaptı. 

-5-
Kiratanın hıncı 
Kirata, Marayı sevgilisiyle ya • 

kaldığı gündenberi tam on be§ 
gün geçmi,ti .. 

Bu zaman iç~e, bir çok defa 
Mara.ya istediklerini kabul ettire • 
bilmek için uğraşmıı, bütün teh • 
ditle11ine rağmen gene ondan yüz 
bulamayınca gördüklerini reis 
haımetli Medkiyoya anlatmaya 
karar vermişti. 

Mara sihirbaz Kifoya derdini 
döktüğü gündenheri değitmitti . 

Fakat o da pef ini hıralanıyordu. 
Belki de Kiratayi kı,kırtan ıe
bepler arasında o da vardı. 

(Devamı var) 

İstanbul Dördüncü İcra memur
luğundan: 

Tamamına 930 lira kıymet kesi
len Kadıköyünde e&ki Hasanpap 

yeni Ulu Suluk Kamil sokağında 

mahallen 16, 14 ve tapu kaydına 

göre de eski üç defa 33 yeni 14, 
4/ 16, 10 sayılı 2 katlı ve biti~iğin
Jeki 12 sayılı ev, dükkan ve arsa
nrn m~ ve adı geçen evin bi
rinci katından üstüne tecavüz et. 
mit bulunduğu ah§ap ve elektrik 
tesisatın.ı havi bahçeli ev daire -
mizce açık arttırmaya çıkarılmıt 

olup p.rtnamesi 17 - 6 - 35 günle
mecinden itibaren divanhaneye.-
sılarak 2 • 7 - 935 günlemecine 
rastlayan salı günü saat 14 den 16-
ya kadar dairemizde satılacaktır • 
Arttırmaya iştirak etmek isteyen -
lerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi vermeleri §arttır. Birikmiş 

vergi, belediye resimleri ve vakıf 
icaresi müşteriye aittir. Arttırma· 

Ja gayri menkule kesilen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmak §art olup akıi 
halde en ıonra arttıranm taahhü -
dü yerinde kalmak ıartiyle artbr -
ma 15 gün daha azaltılarak 

17 / 7 / 935 günlemecine rastlayan 
çarşamba gEnü ayni saat ve ayni 
yerde yapılacaktır. Ve en son 
artbrana verilecektir. 2004 No. 
lu icra ve iflas kanununun 126 -
ıncı maddesi mucibince ipotek sa· 
hibi alacaklılar ile diğel' alakadar
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair o • 
lan iddialarını müsibt evrakla bir· 
likte ve 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi tak • 
dinle hakları tapu sicilleri ile sabit 
olmadıkça satı! bedelinin paylaş • 
maaından hari~ kalırlar. Daha 
geni§ bilgi edinmek isteyenlerin 
34/ 5711 dosya numara.siyle daire
mize müracaatları il~.n olunur. 

- Sen, anamla beraber biraz o· fi tim. M ôrnek: Türk Devletinin yörıt 
tur, ben muhtara haber vereyim!. il tim şekli cümhuriyettir. 

1 
Deyip evden çıkıyor. Fakat yarım U idare (idare yeri anlamına) ' 
aaat kadar geçmeden Asiyenin an- i' Yönetge. 
nesiyle eniştesi Süleyman ve Kadir H Örnek: Dün bütün yönctgesiııe~ 
çıkıp geliyorlar. Kızı, döve döve, P gitnıiştinı. ~ 

ii Z - lstikumet - Yönet ' 
gene kendi köylerine götürüyorlar. n örnek: Ekonomik siyasamrz yr-1 

Bir gün eniıtesi: ll ni bir yöndte ilerlemektedir. 
- Kız, diyor, hayvanları otla - H 3 - CUıct - Yön 

mağa götürsene!.. H Örnek: Bu meselt!yi hangi 3·& 
Asiye: !E nünden düşünürseniz kolay olacıı" 

- Hastayım, bugün gitmek is • :: ğını görün;ü:ıüz. fi Viclte (direktif) _: Y'önerge 
temiyorum ! cevabını veriyor.. ~ 2 _ Sev'i\ (T. kö.) 

Eniıtesi israr ediyor: İi Se'Ok ve idare _ Güdüm, güdeıt' 
- Gavurun malı, ben her teJi li Sevk ve idwe etmek- Güdeıııt~ 

anlıyorum .• Yürü!.. fi Sevki taba - lçglidü 
Ve kız, mecbur Oluyor, hayvan· fi Örnekler: 1 - Güdümlü ekortO' 

larını otlatmağa çıkıyor.. Ak§am g mi - Economie dirigee 
yaklaııyor .• Dağların tenha ve ıı- g 2 - lstanbula gelen u~k bir g Frıtn&ız pilotunun güdemi aıtr11d' 
sız bulunduğu bir zaman eniıte - :: idi. 
si kendisine yaklaııyor ve Ü&t.Üne H 3 - Türk Kuşunda uçak güdt' 
saldırıyor. Onu, Hüaeyinle Kadir Ü mct;i öğreniyorum. 
takip ediyorlar .. Hüseyin, tabanca r: 4 - lnsanlar akdlariyle, h•r 
ile tehdit ediyor. Asiyeyi bağlıyor· U vanlar içgüdüleriyle hareket ede( 

ı d d 
ii ler. 

ar ve öve öve götürüyorlar. :· 
S b 

ii 5 - Fikri muzmer - Gütge ·I 
a aha kadar dolaştırıyorlar ve ii ÖRNEK: Bu adamın bir turlil 

nihayet şafak sökerken Hüseyinin :: anhyamadığtm bir gütgesi var. 
evine götürüyorlar. Araya bir ta • H 
kını kadın ve erkekler giriyor. Bu fi Not: Gazetemize gönderilecek yo· 
izdivacın gönü) rizasiyle batanl • F. z:larda bu kelimelerin osmanlıı' 
masına çahııyorlar. Fakat laz: Ü lan. huUarulmamasını• rica ederiJ· 
- Hüseyini gördükçe bir domuz •-==:ı:.T.Un:m::::: :>1 
görmüı gibi iğ'l'eniyorum.. Ona İstanbul 5 inci icra memnrltl' 

, ğundan: 
vannam .•. 

Diyor .. Hüseyinin anası ''boynu· Evvelce Ga1atada Topçular ,,d· 
na altm takacağım,, diyerek kızı desinde ve 165 J 161 numaraiard' 
kandınnağa çalışıyor, fakat o da mukim iken elyevm ikaınetgjlV 
muvaffak olamıyor.. meçhul lokantacı Sander Çikiye · 

Kadın bir an.lık: İstanbul 3 üncü noterliğince ııı~ 
- Siz oturun da ben gidip eıek· saddak 8 Te§rinievvel 1934 ftlr~, 

leri bağlayayım! .• ve 14976, 14977 numaralı iki )<ıt 
Deyip Hüaeyinle genç kızı oda • kira mukavelesiyle Yani Ra1'1~ 

da yalnız D!Takmak iatiyor. Aliye, olan 262 lira 50 kurut borcuııııJ, 
onu takip edecek oluyor, fakat dan dolayı Galatada TopÇ~!~ 
Hüseyin, mani oluyor, anaıı da'. ka- caddesinde 167 numaralı afÇI dw 
pıyı kilitliyor. k. . · Jt amndakı eıyalarınız üzerıfl e 

iki gen; baıbaşa kalıyorlar ve h · h · ~ apıı akkı istimal edihnı! .1 • 

Hüseyin, genç kızın ü.atüne atılı - '-"!. rı.ı mezn;ur eualarm paraya çe"·-"~ 
yor ... Bir boğuııaa bafhyor.. Kız meıi ab.caklı tarafından t t / 5 ~ 

İstanbul Asli .. ·c 6 ıncı Hukuk h"a- tehlı.keyı· ... k · · e• .J ıavu~urma ıçın: tarihli takip talebiyle ı'•tenilıı1 1• 

kimliğinden: H·· · " el - uaeyın, yapma, muhtara gİ· üzerine rehı'nı'n paraya ,._evrilı0 11., Aga,·ni tarafından kocası Samat· d l "' ' 
d .A ~ h K e im, nikihımı:ıı kıydıram, on • yolı.yle o"'deme emrı' berayı· tebd' 

ya a ga nmamı ilisc alh 33 No;· • 
d 1\ 

dan l!onrıa senin olurum! 'k · e :ı lardiros nles hine açılan boşanma ı ametgi.hınıza gönderilmif ı•. ·ı 
davasının gıyaben icra kılınan mu- Diyor, makaadı, onu ikna etmek mezkUr ikametgahı terkettİ~1~

1

, 
hakemesi sonunda 7 - 5 - 935 tari- ve bu suretle kurtulup ıene onunla v_e hali. h.aZ!r ikametgahınızııı ~:~ 
hinde sadır olan boşanma kararının evlenmemektir. Fakat Hüseyin, ı d tıPr 
hukuk usul.Ü muhakemeleri kanunu- dinlemiyor, kızı yere yatınyor. ınme ığı anlatılmı§ oldJU 17tl' 
nun 407 ncı maddesine tevfikan yazı- 1 Tam b d A . .. .. itbu ilin tarihinden itibaren l " 
lan ihbarnamenin on beş gu·· ··d u 1Ira a, sıye ultune e - çuk ay irinde borcu ödenıeniı " 

n mu . ~·1 H" . . b 1·-..ı 3' ti'' 
dctle mahkeme divanhanesine talik gı en useyının e llKleki bıçağı tfıkip talebine kartı bir jtir<ı:\i· 
edildiği ,.e müddeti mezküre zarfın- görerek çekiyor, delikanlınm be • vana rene bu müddet içinde 

15 

da temyizi dava edilmediği takdirde line saplıyor •. O, gene mak.adma ~aile veya tifahen bildirJlle~, 
nuamelei knnuniyenin icra edileceği ermeğe çalışıyor, fakat yaralandı _ lazımdır. Alai halde mezk6r en 
malıim olmak üzere ilan olu~ur 23'' ğını anla~• dna ı k · • ~ ,, - -oru up apıya yanın aatılacağı ilin olunur. 
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tila hu lıutalıktardan kurtarır . 
Eczenelerden Kinin alırken daüna 
2 llE zarf ft ,.aı. ~ 10 ·~ 

tflpl• lçeriaiade 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Depo1a: Ankara Cad. No. 88, 
latanhal. 

RABER-:\kpm Postası 13 

A Y D A 75 K U R U Ş L A 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo lsıhcı elektrik aletleri 

Alevsiz, dumanım ve kokusuz - Hiç bir tehlikesi yoktur - otomatik ayarlı 
Peıin 66 lira • Bir ıene vade ile ve reaiye 75 lira - 4 sene vade ile ver~ıiye 82 1 /2 lira - kira ayda 75 kurut 

SAT • 
1 E 

Satış yerleri 
SALlPAZAR MACAZASI Salıpazarı. Necatibey caddeai No. 428 - 436, Tel: 44963 
METRO HAN 
ELEKTRiK EVi 
KADIKÖY 
BOYOKADA 
OSKODAR 

banyo ihtiyacınız çok 

Müzayede ile 1 

satış 
1935 l\layısın 24 Uncü Cuma gilai 

sabah saat ıo da Beyofhma Tabim
de 'ralimhane Şehit Muhtar caddeshl· 
de 38 aumaraJr Çubacıyan apartnn
amm 3 numaralı dairesinde mevcut 
·ye Bay Çuhacıyan'a ait eşyalar m&. 
zayede suretiyle satılacağı ilan ol• 
nwr. 

Mete modern yemek odası takmi, 
•ıden ft lriihik salon taktmr, bclffe 
kabartma perdeler, tif1 perieler, ~ 
ilik aloa lllUlllan, brons Te oksicleB 
elektrik avizeler, emaye salamandra 
80bur. ahajarJar, portmaato, aynalar, 
karyola. gram-.f on, kiltfl119H, bflfe, 
sandalyeler, yemek masası, az kulla
mlmıt mwpmbalar, konz kornizler, 
ftlllllr ltiRDllu etJalar. 

(Sahibhün sesi) markalı 9 ampul
lfl ve ıramofonlu RAll10 makinesi 

Bettmc markalı .Almu Pfyaıı08U 
(çapraıııt telll) Kazak ve Anadolu·~
cadeterL 

Pey slrenlerdea yiilde 25 temiut 
almır. Sattı peşindir. 

Ademi iktidar 

Her eczaneae bulunur 
Kutusu 150 kuruttur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - O,eratör 

Bevllye MUtehaaeıaı 
Kraiög - BkNll,..,. ,,.,,,azaaı 

11alllllda. Her güa i)lktlen eonra 
! . den 8 • e kadar.. Tel: 41!3$ 

Doktor 

Ali ismail 
ff"7'1mıa.,a ,..,_ 6alqe 

mii,.,_ı_ 

Vrolope - O,,.,.,.. 
• 

Balnlli caddesi Mesenet ote-

li 88 mmarada her sin lfleden 
IODI'& aut ikiden 181dn kadar 

Tünel Meydam, Beyoğlu, Telefon: 44800 
Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
Muvakkithane caddesi, Tele fon: 60790 

23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 
Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

ucuz olarak temin eder. 

2 ve 20 komprimeflk ambaıajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 

olan @ markasını arayınız. 

HER AKŞAM: HARBIYE'DE 
8888~ 

00 

BELVü ~ 
00 BAHÇESiNDE: En çok ıevilen artistler bir arada: 00 

SEMiHA, MAHMURE, BiRSEN, NEBiLE, BELKIS 00 
Nobar Beıtekir Salahaddin Şefik Sotiri Ramazan tx.' 

Marko Cemal Celal Y qar '2: 
=vamedecektir ~ 

8888888 }!) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
Arazi verıiıinden borçlu bulunan Ahmet oğlu F eridin meı.:

kQr borcundan dolayı ıahibi olduğu Heybeliadada lamet Pai" 
caddesinde 89/ 91 No. lu arsanın tamamının 26--5--935 paza
günü kat't ihalesi yapılmak üzere on gün müddetle askıya alın

IDlfbr. latiyenlerin aaat 15 de idare heyetine müracaatlan. 
(2840) 

Güzelliii ve yakınbiı itibariyle tehrimiZ'İn yegane bahçesi 

P ANQRAMA (Y~ni-Bahçe) 
Buglln açılıyor. 

Kl)'llletli 
Bayan H A M ·ı y E T'le diğer manıf ve 

sevimli artist 
ve aan'atkirlan dinliyeceksiniz Telefon: 41065 

............................... 
KARAKUY 

ECZANESi 
Hüseqin Hiisnii I 

Galata, KarakUy caddesi No. 5 
1-----------------, ............................... .. 
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Devlet Demiryollarının yazhk 

ıenzilath yolcu tarifeleri 1-6-935 
tarihinden itibaren tatbik 

edilecektir: 

Devlet Demiryolları Ve Limanları Umumi Müdürlüğünden: 

iti aallim ve 1 alebelere: 
Umumi tedrisat dereceleri d-ı bilinde bulunan resmi veya maar•f 

idarelerince musaddak hususi bilumum mektep ve üniversitelerin mu-

allim, profesör, asistan, mürebbi muavin ve müdürlerine Mayıs ba

şından Birinciteşrin sonuna kadar ve bu mekteplerin talebelerile ec

nebi memleketlerdeki ayni mekteplerin talebelerine her zaman umu

mi tarife ile uzak mesafelere mahsus tenzilli D. D./ 71 numaralı tar~

fe üzerinden her seyyahatte ',ô 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenz1-

HABER - Akşam Posta.~r 

~ ŞiŞMAN Y ANKO 
MAMZASI: latanbul, Y enipostahane caddesi No. 39 

Mevsim lik son moda 

Mantoluk ve Robluk Yilnlülerimlz 
ipekli Parls Emprimelerlmlz 

GELMiŞTiR 
Her nevi son moda 

ipekli Pamuklu Keten 

ve 

Beyaz ve renkli kumaılar 
Tuhafiye dairemizde en zengin çefit, hazır ve ölçü üzerine 

Gömlek, Pijama, RobdUŞambr 
Yazlık ihtiyaçlarını temin için muhterem mütterilerimizin 

teşriflerini has saten rica ederiz. 

ç 
i 
L 
L 
E 
R 

23 1\.IA YIS - 193~ 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

lattan istifade etmek istiyenleriu, mensup oldukları mektep veya ü- ~--· 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET - METANET - UCUZLUK 

niver~telerden veya maarif vekJletinden ve müdürlük~rinden mu-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kanzuk eczane~ mü~ahzaratından: 

all~~s~nda~a~~n~yp~edikn~~~~n~i~~de~~m~~~~~g~~~gg~~~~~~g~~~~g~~ Balsam·ın Ek·sı·ri 
edilmiı bir hüviyet varakasını ve talebelerin de keza en çok altı ay 

evvel tanzim edilm1f fotoğraflı b•-: vesikayı hamil bulunmaları v·~ 

bilet alırken ve yolda biletler kontrol edilirken demiryol memurları· 

na göstermeleri lazımdır. Mekteplerini bitiren talebeler de. talebe iken 

aldıkları vesikaların muteber olduğu müddet içinde bu tenzilattan t:\· 
tifade ederler. 

Umuma Jl.,f ahsus Gidiş - Dönüş tarifesi: 
Tenzilatlı Gidiş - Dönüş tarifesinin yeni tatbik şartları ıöyle· 

dir. Gidi§ - Dönüt biletlerinin mer'iyet müddetleri, seyahate ba,. 

lanacağı günden itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün ıonu o

lan gece yarısına k:ıdardır. Yolcıılar seyahate ba~lıyacakları gün;i 

kendileri tayin edecekler ve hunu, biletlerin üzerine yazdıracaklat· 

dır. Yolcular seyahate başlamadan evvel tarifenin mer'iyet müddeti 

dahilinde olmak şartile, istedikleri günde biletlerini alabilirler. Biletin, 

bir aylık mer'iyet müddeti bitm~ den evvel gidiş - dönü§ ücretinb 

yüzde yirmisi verilmek şartiyle bu biletler ilk müddetin bittiği gün

den itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu olan gece yııı .. 

rısına kadar temdit edilebilir. Bu tarife Eylül 935 sor1una kadar 
uzatılmıtıır. 

Cildin daimi yumutaklığını ve 
tazeliğini artırır. Yüzdeki çilleri 
ve lekeleri alır. Sivilcileri tema 
men yok eder. Traıtan sonr3 
cilde latif bir tazelik ve serinfüc 

~ 
verir. Tanınmış Eczanelerle ıt· 
riyat mağazalarında bulunur. 

~ M~~ı::ın~~nn:ci Sulh Hukuk 

HALK traş bıçağını hersatıcıdan ısrarla ara- ~ Üsküdarda Selami Aliefendi 
d mahallesinde tramvay deposu kar-

yı nız. Çünkü H A L K bıçağı ayarın a ve ( şısında 22 numaralı hanede 1/ 5/ 
ucuzluğunda yurdumuzda başk~ bıçak yoktur, 935 tarihinde vefat eden ve tere -

başka mal verirlerse almayınız. ( kesine mahkememizce vaz'ıyet e .. 
Halk tıraş brçaıbnm tecrübesini yapmamış yurtdaşların herhalde dilmit bultman Boğos kızı Ağav " 

yapmaları kendi menfaatleridir. Bugüne kadar Avrupada bu incelikte nin mahkemece yazılan emvali 
''? yüksek çe.likten yüz paralık ~ıçak yaptırıp yurdumuza getir!me~ hiç l'Xlj menkulesi 27 / 5/ 935 pazartesi gü
kımseye nasıp olmamıştır. ÇO'N KU; kazancı azdır. Bu fedakarh~ı an·~ nü sa.at 14 de mezkur hanede açık 
cak kanaatkar olıın bir Türk yapmıştır. Bedava tecrübc~ini yapmak ar- arttırma ·ı t 1 - d t ı· . ı e sa ı acagm an a 1p o-
ıu eden saygılı yurtdaşlannu.ım depomuzdan geçerek bırer tane alma· I f h ıt· d ha b I 
l · d · ( an arın ma a ın e zır u un .. 
arını rıca e erız. 

imtiyaz salıibi ve drposu: Marpuççularda, Yarım Şi~eci Han Ardalı malan ve müteveffiyeden alacakh 
Ait!? Bilet/eri: Fehmi ye T. Mehmcd ve borç iddia edenlerin bir mah 

En çok sekiz kitilik gruplar halinde ve gidit - dönüt ıartiyl~ Satıı yerleri: IZ!JllR Sulu Han civarı No: 6 (kendi şubeleri) .ve veraset iddiasında bulununla .. 
b"rhangi iki istasyon arasında 1 Haziran 935 tarihinden E;ylül 935 '(' Ankara Yeni Halde ~o: 23 ltlalımut Nedim rın d·a üç mah ~arf~da ~e~aik. ve 
scr:-ıuna kaclat seyahat edecek ailelere Samsun 5·1 a tak ~88888881 8888888888888 senedatı kanunıyesıyle bırlıkt~ Os-. · , - v ı mın aıın· • • .. . . . • . . 
da 7o 60 ve Alaşehir - lzmir - Bandırma mıntakalarında % SU lstanbul garsonlar Cemıyetınden 1'udar ıkıncı sulh hukuk bakımlı .. 

ğine müracaat eylemeleri lüzuınıı 
tenzilatlı olan biletlerle diğer mm takalarda katedilecek mesafeye gö. B 1 d. k b • · dd · · k" · · f k 1·ıa·n olunur. e e ıye anununun on eııncı ma eıının se ızıncı ı • 
re muhtelif nisbetlerde tenzilath olan biletlerin ücretlerinden ayrıca rası mucibince garsonların 31 mayıs 935 tarihine kadar beledi . 

ve grupu teşkil eden yolcuların birisinden tam ve diğerlerinden % yece tescilleri hususu belediye iktisat müdürli:iğünden cemiyeti-
20 ücret alınmak suretiyle tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye gör~ mize tebligat icra edilmit . olduğundan sefarethanelerde, mek-
Haydarpafa - Ankara arasında seyahat edecek ailelerden gidit _ teplerde, lokantalarda, birahenelerde, gazinolarda, barlard.t-, 
dönüf ücreti olarak: dansinglerde, klüplerde, otellerde, bahçelerde, sinemalarda, 

Beı kiıilik bir aile grupundan 
Sekiz kişilik bir aile grupundan 
Kurut alınır. 

1 Mevki 
9306 

12420 

il Mevki 
6735 
8989 

Samsun - Ankara Mesafesinde • 
Dört kişilik bir aile grupundan 10125 7345 

Yedi kitilik bir aile ,, 13921 10099 

Adana - Konya Mesafesinde; 
Üç kiıilik bir aile grupundan 
Altı kişilik bir aile ,, 

4618 
6596 

3342 
4773 

111 Mevki 
4282 
5716 

4648 
6391 

2124 
3033 

kuruf alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. Is
. tanbulda köprü gişemizden ve diğer mahallerde istasyonlarımızdan 

daha ziyade tafsilat alınabilir. 

Bu Tenzilatın Şartları: 
Aile grupuna girebilecek akn balar şunlardır: ''Karı, koca ve 

hunların çocukları, ana ve babaları, büyük ana ve büyük babaları, 
torunları, kardeşleri,, üçten · beşe kadar her grup için bir ve daha faz. 

la kitilik her grup için de iki kadm. veyahut on bet ;vaşını dolduı-
muı olan erkek "evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, ılkrabalık tartı 
olmaksızın grupa girebilir. 

pastahanelerde çahtan garson, garson yardımcısı, barmen ve 
tepsicilerin garsonlar cemiyetine müracaatla belediyeden gön · 
derilmit olan beyannameleri alıp mua~elelerini ikmal ettirme
leri ehemmiyetle ilan olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
idaremizin Cibalideki kutu fabrikası lokantası 5-6-935 

tarihine müsadif çarfamha gii nü saat 14 de pazarlıkla talibine 
ihale edileceğinden istiyenlerin ıartname ve yemek listesini 
görmek üzere her gün ve pazarlığa jttirak etmek üzere 150 liN 
teminat parasiyle birlikte yukarıda yazılı günde Cibalide Levei· 
zım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonuna müracaatları. 

(2836) 

biletleri üzerinde hiçbir hak ve mıı talebe kabul edilmez. Dönüt seyl\ 

hatine batlandıktan ~onra mer'iyet müddetleri biten dönüş biletleri\ 

le yolda mecburi aktarma sebepbrinden baıka bir sebeple tevakkuf 

edilmemek ıartiyle biletin mutebe•· olduğu istasyona kadar ücret ve

rilmeksizin seyahat edilebilir. 

Aile biletleriyle seyahat edenler hem gidi§te ve hem de dönüş!'! 

katedilen mesafenin her 500 kHo metre ve kesrine mukabil bir ish~ 

yon olmak üzere müteaddit istasyonlarda biletlerinin mer'iyet mfül' 

detleri içinde olmak fartiyle isL? dikleri kadar tevakkuf edebilir 
• Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üzerinden üc.-

ret farkı vermek şartiyle yol deği~ tirilebilir. 

Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri 

verilecektir. Bunun için grupa ci recek aile efradının birer vesika 

fotoğraflarının gişelere verilmesi lazımdır. Vazih olmak tartiyle 

grup halinde çıkarılmış küçük k,f adaki fotoğraflar da kabul olun\\-
bilir. Verilecek aile biletlerinin dönüş kısımlarının mer'iyet mü"~- Bir aile biletinde yazılı ohm yolcuların ayni sınıf~, ayni kc.\-

d ti · b"ıletl ·· · d 1 k h .... d b I k tarda ve mümkün olduğu kadar da ayni kompartımanda seyahat e~- l e erı, er uzerme yaz ırı aca seya at gunun en aş ama · ı 

b t k . d ·k· . . ·hı· .. .. .. I meleri ve ayni istasyonlardan hare ket ve ayni istasyonlara muvasalat 
ve unu a ıp e en ı ıncı ayın avnı tarı ı gununun sonu o an gece 

0
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İstanbul 7 inci icra memurlu .. 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme • 
sine karar verilen ev eşya11; L:itar" 
na ve saire 30/ 5/ 935 tarihine mil" 
sadif perıembe günü saat 13 defi 
14 e kadar birinci açık arttırın• 
suretiyle Galatada Beyazıt aoka1c 
Hurma sokağında 2 numaralı evde 
satılacağından talip olanlarlJ\ 
mahallinde hazır bulunacak ıne " 
muruna müracaatları ilin olunur· 

(231) 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayınız ... 

SEKSÜLİN · 
gayp- ettiğiniz gençliği 

size iade edecektir. 

SEKSÜLİN 
Bozulan ~inirleri kuvetlen 

dirir, yorgun beyinlere 

ihtiyacı olan fosfo,!!;! vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR. 

KUTUSU 200 Kr• 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
1 ECZANESi SiRKE O 

d b.t k ·· ·k· d B b·ı 1 b .k. 1 k '"dd . eylemeleri ıarttır. Bu şartlar dahilinde seyahat etmiyen aile efrac!ı 
yarısın a ı me uzere ı ı ay ır. u ı et er, u 1 ı ayı mu et ı· • -------------
. d .. t d·ı k .d. d'. .. . . .

1 
. I .. bu biletlerle seyahat haklarını kaybederler. ZAYi - lstanbul On birirıc• 

çın e muracaa e 1 me ve gı ış - onuf ıçın verı mış o an ucret ilk mektepten aldığım ta-hadet.J?"' -
yekununun yüzde yirmisi tediye ~dilmek fartlariyle evvelki müdde-- Bir aile biletine dahil olan yolcula~dan yalnız bir kişi, grupu ~ı memi kaybettim. yenisini çıkara -
tin bittiği andan başlamak üzere bir ay daha temdit edilebilir. Veya- azimet seyahatinden sonra ve yslnız aile biletinde yazılı gidiş - dö- cağımdan eskisinin hükmü yokttJI'• 

but bu şartlar dahilinde biletler bı dayeten temdit ettirilmİf olarak d'J\ nÜf İstasyonları arasında olmak p·tiyle, mer'i tarifelere göre, yanm Samatya imrahor No. 24 
___ __,,,a=h=n=abilir. Bu müddetler i i se abat i in kullanılmıyan dönü ücretle müteaddit seyahatler yaplbilirler. (2813). Muhiddin 
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'J ribule, göz kulak kesilerek bütün 

sarayı dolaşıp Ilasinyaktan Kralın bil· 
yük salonda görüneceğini haber aldı. 

Soytarı elbisesini giydi. 

Kemerine yapma mesanesini astı. 
Başına uzun kulaklı, sivri, tepesi 

çın~ırnklı kırmızı çuha külahını giy
di. 

~oyt:ırı asasını eline aldı. 

Yüzü boyalı, kanburu bez parçala· 
tiyle daha büyütülmüş, bacaklarını 

d:.ha çarpıtmış olduğu halde çıngr 

raklannı sallaya sallaya Kralın dai
resine doğru gitmeğe başladı. 

Kralın, Ji}'t!t hakkında aldığı ted· 

birleri anlamağa karar ,·ermişti. 

Çünkü, kızı Fransu·rnnın kaçırdığım 
sanıyordu. 

Kral ya doğruyu söyliyecek yahut 
Trilıtıle onu öldürecekti. 

Soytan hayatını feda etmeğe ka
rar ''ermişti. 

Bu kararı onda pek büyük bir azim 
Ye kun·et yaratıyordu. 

Ar,tık eskisi gibi, hususi bir imti
J'&Z olarak müsaade almadan Kralın 
yanına ~diği ve kendisine bir şey so· 

ruım~dıin- söz söylediği zamanlarda 
olcl:·: 11 gibi kalbi hızlı hızlı çarpmı· 
f.Ol' <i•ı. 

.hat ı bir karar bütün hislerine ha
kir!'. ın 'unüyordu. 

..ı~o1ıtrorda bir çok Jantiyomlara 
-..:~:nar. Bunlar affedilmiş olduğu 

ltirı .. ,ndisini tebrik ettiler. Tribule 
hu iltifatlara kısa sözlerle cevap ,·er· 
di. 

Bir kaç saniye sonra bu gece Kra
lın Jantiyomlarını davet ettiği salona 
lirdi. 

Salonda bir gürültü koptu: 

- Tribule!. lşte Tribule geliyor-. 
Esse sordu: 

- 'fribulc! Soytarı değneğinin ca· 
nı mı sıkıldı?-

- Evet .. Seni görmediği için .. 
ihtiyar !\farki Dameze: 

- Tribule, mesaneni iyice şişirdin 
mi? diye takıldı .. 

- Ev~ şişti, fakat bomboş olarak .. 
Başınız gibi ... 

Kemerine taktığı yapma mesaneyi 
okşadı. Fakat eli, elbisesinin altındaki 
l\ra bir han :~re değmişti. 

Sıçrayuak, zıplayarak, değneğini 

sallayarak, kimi iterek, bazıları tara· 
fından kakılarak Tribule gruptan 
gruba gitti. Ve Birinci Fransuvanın · 
öniinden gülerek geçti. 

Kral gülümsiyerek Düşes Dctamp 
ile yavaş yavaş konuşuyordu. 

Soytarı düşündü: 

- Acaba bunlar böyle ne konuşu

yorlar? Belki de Jiyete dair .. Xe ka· 
dar da şen duruyor? • 

Tribulenin çehresi büzüldü. 
Kral da bu anda onu görmüştü. 
Gözlerinden şimşek fırladı. 
Fakat sakin ye şen görünmek isti

yordu. Soytarının hazır bulunuşu, rn· 
ray halkını Kralın şen olduğuna \'e 
küçük Düşesi artık düşünmediğine 

inandıracaktı. 

Halbuki hakikatta Birinci Fran
ı:mvanın zihni intikam düşüncesiyle 

altüst oluyordu. 

O, Jiyeti saraydan Tribulenin çı

kardığı fikrine kapılmıştı. Bunun için 
soytarıyı tevkif ettirmek, açlık ve su
suzluktan ölmek üzere bir zindana 
attırmak istiyordu. Lakin ondan enel 
bu sırrı kendisinden öğrenrneğe karar 
\'ermişti. 

Onun için şen bir ta,·ırla seslendi: 
- Sen de burada mısın delibaşı?

Artrk somurttuğun yetişti öyle mi? 
Ho~ geldin öyle ise .. Vallah saray bir 
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Gürültü etmeden koridoru geçe
rek kapının yanına geldi. 

lki papaz yalnızdılar ,.e tuhaf bir 
işle uğraşıyorlardı. 

lçi kitap dolu bir dengi açıp bu 
kitapları raflara muntazam olarak 
diziyorlardı. 

Dole ilerledi. Sakin bir sesle: 

- Mersi dostlarım! Bu sabah raf· 
ların intizama konulmasını tenbih 
etmi:;.tim ! dedi. 

Tibo, elindeki kitap destesini hay
retinden yere düşürdü. Bir rafa ki
tapları dizen Lüben başını döndür
dü. lkisi de aptallaşarak n bir keli· 
me söyliyemeden sapsarı kesildiler. 
Yanakları titremeğe başladı. 

Dole: 

- Papazların kapıları zorlaması 

ne \'akitten beri adet oldu. Buraya 
nasıl girdiniz?. dedi. 

Tibo diz çökerek: 
- .i'.\letr !. Affediniz! Merhamet e

diniz! diye ağlamağa başladı. 

mnda bulunmalarının cezası kat'i su
rette iadamdı, 

Dole işi anladı. 
Papazlara düşünceli bir tavırla 

baktı. Bu bakışta kin değil, derin bir 
hayret toplanmıştı. 

- Sizi soframa kabul ettim... E
''ime bir dost gibi girdiniz... 

- üstad .. Bizi zorladılar. 

- Zorlamak mı?.. Sizi altakhğa 
kim zorladı?. Kim, söyleyiniz ı::efil
ler. kim? .. 

Dolenin pençe~inde ezilen omuzu
nun acısıyle Tibo: 

- Muhterem lğnas Loyola ! diye 
haykırdı. 

Dole papazı şiddet1e iterek yere 
yumrladı. Liiben karanlık bir kö§eye 
b_iizüldü. 

Matbaacı kollarını ka,·uşturarak 

başını önüne eğdi. 

Bu iki aptal papaza karşı hiç bir 
kini kalmamıştı. 

O, kendisiyle uğraşan Loyolaya, 
. -:- B~raya ~asıl gidiniz'.' Ce'·.~~. \'C· matbaacılık için müsaade vererek 

nnız. l oksa sızc gece hırsızı gozuyle se,·gisini gösterdiği halde :.imdi L· 
bakarak ikinizi de buradan sağ çı· tipdadının kahredici pençesinde kendi· 
karmıyacağım ! sini alçnkca boğmak isteyen Jfrala 

l\lantosunun altında parhyan bir kızıyordu. 
hançer, Dolcnin bu söylediğini he· 
men yapıvereceğini gösteriyordu. 

'l'ibo ağlıyarak ce\'ap ,·erdi: 

- Bize kapıyı açtılar! 
- Kim açtı size kapıyı, burada ne 

yapıyordunuz? 

Dole böyle söyliyerek papazların 

raflara dizmek üzere kitapları çıkar
dıkları denge eğildi. 

Bu kitaplardan birini alarak göz 
gezdirir gezdirmez sapsarı kesildi: 

- Oh, alçaklar! diye mırıldandı. 

Bü:rük bir mücadele arzusu onu 
heyecanlandırıyor, l<endinde Loyola 
ile uğra~mak iktidarını görüyordu. 

Artık ka~rnnk istemiyordu. 

Birdenbire başını kaldırdı. Gözle
rinde hiddet şimşekleri çakıyorda. 
Denkten üç kitap alarak mantosunun 
altına sakladı. 

ı.u,·r sarayına gidecekti. 

Herhalde Kralın huzuruna çıka
cak, kitapları önüne atarak kurulan 
tuzağı anlatacak \·e: 

Bu kitapların hepsi yeni mezhebe ı -Şevketmaab. şimdi de rnüteassıp 
aittiler. Bir tanesi insanı müebbed bir İspanyolun zalim ı>en~esinde mi 
hapse mahkum ederdi. Bir tabiin ya- inlemeğe başlıyacağız ! Fransanın 

I 
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- RA<iARTANTN or.r.u -
yarı La ıı~ım diğer yarı~ ına ) aktır· ı' 
mak hulyasını besliyen bir yabancı
mn göziinüzün önünde irtikap ettiği ' 
hu rinayetler cezasız mı kalacak! di- 1 
yecı>'.ti. 

.Artık papazlarla uğraşmıyarak 

soh" : a nihayetlenen koridora çıktı. 

1 
S o\nkta on on beş kadar askerin 

rnızn'danna dayanarak durdukları
nı ;:.,ürılü. 

D.ıha uzakta toplanan halk bir 
dairl' te~kil etmişti. 

Do le: 

- Pek geç kaldım! diye mırıldan· 
dı. 

Müdafaa. yollu kapıyı kapamak is
tedi. Kapı kapanmadı. O vakit çok 
defalar sadaka verdiği bir dilencinin 
kapıya ı-ıarılarak kapanmasına mani 
olduğunu gördü. 

Bu dilenci Tün Kralı Triko idi. 
Ayni zamanda. askerler koridora 

girerek matbaayı kapladılar. Bir sa
ııiyc ıo;onra Dolenin elleri bir demir 
zincirle arkasına bağlanmıştı. Bir 
zahit öniinde eR·ilerc.\: bir kağıt uzat
tr Ye: 

- !\lös} ö beni mazur görünüz! Si-1 
zi I\rnlın emriyle teykif ediyorum, 
ele ıl i. 

Bir ses: 
- Pek ala! Matbaayı arayınız em

ı·ini ,·erdi. 

Dole başını çevirince polis müdü
ı·ünü gördü. 

Omuzlarını silkti. 

Monkların yanında, <;eneı-ine ka
dar geniş bil' mantoya bürünmüş ve 
yüzlinü maske He örtmüş bir adam 
duruyordu. 

Bu adanı: 
- Mösyö Dolenin üstii de aranıJ

sın ! dedi. 

DoJe titremiyen bir sesle: 

- Bğer sizin ,·icdanınız da aranıl· 
mış olsaydı, alçakcasına bir hile He 
matbaaya koydurduğunuz ldtaplar
clan daha canice düşiinceler bu-
1 unurdu Mösyö dö Loyola ! sözlerini 
söyledi • 

:Maskeli adam titredi .. 

Eğer yüzü açık olmuş olsayclı, 
c:ehresinin mosmor kesildiği görü Je
cekti. Halbuki Dolenin simasında bir 
büyiiklük bir metanet vardı, 

MonkJar zabıt katibi gibi bir ada· 
ma dönerek: 

- Yazınız! Menfur ve şeytanca 

bir fen tamamen örtülü olan li!r.:ıs 
dö Loyolay1 rnüttehemc tanıtmıştır. 

l\füttehim muhterem papazı tahkir 
etmiştir. 

Dole: 

- Paris polis müdürü ve Kralm 
mes'ul memurunun bir alçakığa or
tak olduğunu da iJa,·e ediniz! dedi. 

Bu sırada zabit Dolenin mantosu
nu açtı. Zavalhnm bir kaç dakika ev· 
vel Birinci Fransuvaya götiiı'rnek Ü· 

zere yanma aldığı üç kitabı çıkardı. 
Loyola bunları hırsla yakalıyarak 

:Monklara: 

- Bakınız! l\lüttehem artık inkar 
edemez. üzerinde çıkan bu üç kitabı 
~üphesiz bir kaç zavalhyr zehirleme· 
ğe götürüyordu. Allaha şükür olsun 
ki vaktinde yetiştik .. Ve bir kaç kişi
nin hayatı da bu suretle kurtarıldı, 

dedi. 
Monklar zabıt katibine: 

- Bunu da yazınız! diye emreti. 
Dole hiddetini göstermemek için 

gözlerini yumdu. 

Matbaanm araştırılması çabucak 
bitmişti. Tibo ile Lüben·in getirdiklc· 
J'i kitap dengi orada idi. Kitaplar 
toplannrak sarıldı, ve Krahn mühü
rüylc mühürlendi. 

ROMAN 
46 HABER' 

in 
Polis hafiyesi 

X:9 
Yakında gene b 
sütunlarda yeni 

tiir maceraya 
atılıyor. 
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lğnas dö Loyola sert bir sesle: 

- Ruhani muhakeme hakkında la
zım gelen hi.ikmü verecektir, dedi. 

Dole: 

- Ya sizin hükmünüzü kim vere-
ceı,? .. cevabını verdi. 

Etyen Dolenin hatırasını büyük bir 
azametle yadedecek1erdir ! İşte size 
söylemek istediğim şey bukadardır. 

(Zabite): Haydi Mösyö I Beni Konsi· 
yerjeriye götürünüz, Mösyö dö Lo
yola da bir zillet ve hicap zindanında 

.. .... 1 
Zabit Etyen Do lenin kolunu tuta- ı çurusun · 

rak tatlı bir sesle: Etyen Dole derhal götürüldü. 

- Haydi Mösyö, yiirüyiinüz ! dedi. 

Dole ayni metanetle: 

- Beni uere)'e götürüyorsunuz? 

Loyola cevap verdi: 

- Konsiyerjeri hapishanesine!. 

Dole ona döndü: 
-Mösyö, galibiyet sizde kaldı. Da

ha doğrusu, bug\inli.ik galip gelen 
karanlık ,.e geri fikirlerdir. Iusanla
ı·a karşı insanlık ve sevgiyi emreden 
Cenabıhak namına yemin ederim ki 
siz dünyayı yıkıyor, öldürüyorsunuz. 
nu ancla yeni bir cinayet daha işle

cliniz. Öbiirlerini de hazırlıyorsunuz! 

Ilalefleriniz bugün küşad resmini 
yaptığmız meş'um cinayet ananele· 

rini tamamlayacaklardır. Siz fenni, 
ilmi öldürmek istiyorsunuz! Vücudu· 

nu ortadan kaldırmak istediğiniz ha
kikat b.ıdur. lşte ben, alçaklığmıia 

kurban giderek zincire vurulan Et
yen Dole, size cinayetleriniz1e bir iş 
göremiyecegınızı söylüyorum. işte 

hakikat: Siz ve mensuı>larınız yakın
da rezalarınızı bulacaksmız. Boş ye· 
ı·e çarpıştığrnız vicdandır!. Hakikat 

1~ağını söndüımek için ne kadar ça
lıı;; ·anız beyhudedir. O insanları her 
zaman aydınlatacaktır. Asırlarca e-

saret ve zillet içinde kalındıktan 

sonra cehalet ortadan kalkacak, fen 
Ye ilim bütün şa~asiyle alemi nura 
boğacaktır. Ye hir gün gelecek ki is

miniz istipdat \'C zillete bir misal O· 
Jarnk lanetle anılırken insanlar da 

lğnas dö Loyola Monklarm elini 
tuttu acı bir sesle: 

- Mösyö! Eğer bu adam kaçarsa, 
yerine siz yatacaksınız! dedi. 

Yarım saat sonra Dole bir kaç 
metre müralıbaında bir zindana ka
patılmıştı. Buraya ha,·a koridor ta
rafındaki bir delikten giriyor, deli· 

~in önünde ise üç gardiyan bir tara• 
fa ayrı]mamak emriyle nöbet bekli· 
yordu. 

Matbaacı bir zincirle duvara bağ· 
lanmıştı. 

- Ey hakikat! Sen daha ne kadar 
uzaktasın! .. diye mırıldandı. 

Sonra Joli ile Avetin hayali göz
lerinin önünden geçti. 

O vakit, demir gibi metin olan hu 
adam yumuşadı. Gözleri karardı, son 
nefesini verir gibi bir istirapla: 

- Karıcığım! .. Kızım! .• kelimeleri· 
ni söyledi. 

-37-

BABA 

Tribu1e elbiselerini giyiniyordu. 
Bu gece, Birinci Fransuva, Janti· 

romların toplandığı büyük ve süslü 

salonda biraz bulunmağa karar ver· 
mişti. Jiyet üç gündenberi ortadan 
kaybolmuştu. Sarayda, Kralın yeisin· 
den, kederli durmasından herkes Ü· 

züliiyordu. Fransuva fatlrabmı sakla· 
makta mahir oldu~undan etrafında· 
kilere şen bir yüzle görünmek istiyor· 
du. 


