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Sovyetler Hitlere cevab 

Atatürk spor 
bayramı 

veriyor! 
Izvestiy a diyor ki: 
.... ,,., _, ~ ~ --. - ---

Avrupa da savaş tehlikesinin baş-
lıca sebebi Hltlerin siyasasıdır. 
Hitler savaş hazırlamak yolunda
dır. Halbu ki bu yolda Alman faşist
liQi ancak kendisinin ölümünü 

· bulacaktır. 

Pra vda diyor ki: 
., - ~ ~ ,_, ~ ,_, ~-- ,_. --=wwwı --

Hitler barış için her türlü teminatı 
reddediyor, uzlaşamamazlıklann 
o noktaya inhisar ettirilmesi planı
nı ileri sürüyorsa, bunu ancak 
komşularını ayn ayn yakalayıp 
ezebilmek için yapıyor . 

lngilizler nıüdhiş bir 
bonıba tayyaresi 

yapıyorlar 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

LAvrens 1 

Hayatının filme 
alınma&lllı ha.'letta 

iken istememiş 

Şimdi ne 
olacak? 

Livrenain ölümü dolayııiyle in· 
giliz kralı Livrenıin erkek karde • 
tine bir "batın sağ olıun,, mektubu 
gönıdermittir. 

Bu mektubun metni aynen fU • 
dur: 

Kral diyor ki: 
"Kardeyinizin adı tarihte yafaya· 

( Det'amı 2 ncide) 

Memesini 
istiyor! 

Mikrofon 
önünde fil 

' -ı 
{ 

ıJunkü sagınuzda Londra 1a:ıu osu
nun "Londra hayavanat bahçesinden 
naklen yaptığı neşriyattan balısctmiş-
tik. Yukarda görülen resim. radyo 
mikro/onunun hayvanlar önüne ko
nularak seslerinin nasıl nakledildiği
ni gösteriyor. Londra bahçesindeki 
fillerden biri, radyo dinleyicileri için, 
seyisinin teıvikiyle bir "trampet sesi,, 
çıkangor. , 

Parisll bir kız 
doktorlar aleyhine 

dava açtı 

Habqutan krallar kralı Raı takari Habeı akerleri önünde 

Pariıte garip 
bir davaya ba • 
kılmaktadır. Da· 
vanın eıaıı ıu -
dur: 

Bir çok yıllar
danberi acı çek -
melde olan mat· 
mazel Mago adlı 

Musolini uluslar 
sosyetesine 

meydan okuyor! 
bir kızcağız s Habeş - ltalyan Musolfni ingiliz 
Ağustos 1929 da anlasmamazlı"""ı t t 
Sent Lui haıtaha Matmazel Mago ~ ava S SU Un U 
neıine muayene çıkmazda reddetmemiş 
için müracaat edince dahiliye dok· <Yazsı 4 üncüde) (Yazısı 2 ncide) 

~B~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ çirdikten .onra, belki de onu tat·!= 
nrin etmek için: 

- Şöyle azıcık yalTferince bir 
ıeycikler kalmaz .. Demittir. 21 Haziran 

Deniz gezintimizin tarihidir Halbuki daihiliye kısmı bJL! 
doktoru Ailen itin bu kadarcıkla 

b Bu sabah 11 de başladı olup bitivereceğine inanmadığın. 
~'8l J dan: 

Deniz gezintimize iştirak için 
şimdiden hazırlanınız ve kuponlan 
toplamıya devam ediniz .. lb er bu sabahki merasimde çekllmlştlr - Kamer ciınindm bir "ur,,; 

( Yazısı 2 ncı sayfada ) '(Devam 2 ncideJ 



HAHEK - Akşam Postası 

Atatürk spor bayramı 
Taksim Cumhuriyet anıtına 18 

klüb çelenk koydu 

Son Da ika 
- - MuSolini -

Atatürk spor bayramına Fener stadında 
devam edilecektir . , 

Sporcuların büyük günü, Ata - ı tanbul ıu sporu klübü) ikinci baş
türk spor bayramı, bu sabah kanı bayan Leyla olmuştur. 
saat 11 de Taksim Cümhuriyet Türkiyedeki SJ>Of' klüplerinin 
Anrtında (abidesinde) yapılan ilk bayan başkanları, bütün tö • 
büyük törenle (merasimle) açıldı. ren ve geçit resmi esnasında vazi • 

Daha sabahtan Güneş klübü ö- felerini hiç yadırgamadan, hatta 
nünde toplanan Galatasaray lstan- erkek ark~daşlarına nümune ola -
bul Lise.si izcileriyle, beyaz panta- cak bir şekilde yapmışlardır. 
lon, beyaz ayakkabı giymiş Güneş En hoş manzaralardan biri de, 
ve diğer klüpler porculan toplan- 12 yaşına kadar olan ve (Kurt 
mışlardır. yavrusu) ismi verilen mavi elbise-

Saat 11 de başta şehir bandoiu ler giymiş küçük Galatasaray izci
ve onun arkasında iki tarafta birer leri teşkil etmiştir. 
sporcu tarafından taşınan 18 eş çe- Orgeneral Fahreddin de tören· 
larmda Avcılık klübü başkam de bulunmuştur. 
la.nnda Avculuk klübü başkanı Oğleden sonra 
Nezihenin muntazam adımlarla Atatürk spor gününün son kıs • 
Yu"ru"du"gu .. ·· klup" delegeler aTnbu, 

e· - mr, bugün öğleden sonra. saat 
ve sıra ile, 80 • 90 Galatasaryh, (14,30) da herkese parasız açık 
20 - 30 İstanbul Lisesi izcisi ve 70 bulunacak olen F enerbahçe sta • 
l{adar sporcu, Anrtm etraf mda bir dında, Tüzün bakanı Şülaü San.ç, 
tur y~ılar. Sonra çelenkler ve de- saylav Cevad Abbas ve yurdun en 
legeler pannakhklarm içinde, izci 

eski spor müessesesi namına Gala· ve sporcuların dışında olmak üze -
tasa.raydan genç sporcu Gündüz re dizildi. Anrta çelenkler kon • 
Kılıcın birer söylevi ile ba.§laya • 

du. cak, güre§, atletizm, iskrim müsa-(Hazır ol) vaziyetinde dinlenen 
Istikli.l marımdan sonra, Atatürk bakalariyl devam ederek, Galata -
spDr gününün başlangıç töreni (me say - F enerbahçe karışık takımla • 
rasimi) biterek herkes yerlerine riyle, Beşiktaş ve Günet kantık 

dağıldı. takımmm yapacağı bir maçla bi • 
Binlerce balkın önünde yapılan tecektir. 

ve İstanbuldaki bütün spor klüp • Atatürk spor 
bütün leri ba~kan ve idarecileıinin bu - g Ü n Ü n Ü n 

lunduğu bu eabahki tören (mera- tafsilat 1 n 1 
sim) esnaımda, en fazla göze ve re-
çarpan; delgeleriu başında, çok s 1 m 1er1 n 1 ya rl n 
muntazam ve sert adnnlariyle yü • ( Haber ) 1 n spor 
rüyen ~vcılık klübü başkanı ba - sayfa 1 arın da bu
yan Nezihe ile delegeler arasmda 
yer aİmı§ bulun.anı. s. s. K. (Is - lacaksınız. 

Temyiz 
ma·hkemesi 
lağvedilip 
yeniden 

kurulacak 
Ankara 23 - Yenişehirde Y,j,· 

pılan büyük Temyiz binasının in· 
tası tamamlanmı~tır. Döıenmesi

ne de baılanmak üzeredir. Eski
tehirden nakil ıuretile getirile
cek olan Temyiz mahkemesinin, 

Memesini 
istiyor: 
(Baştarafı 1 ncide) 

'memenin ke.ilmesi lazım!.. De -
mi~tir. 

Matmazel Mago meme.sinin net· 
terle yarılması teklifini kabul et -

mit, fakat büsbütün kesilmesine 

razı olmamıştır .. Şöyle azıcık ya
rılacak inanciyle ameliyat masa -
ama y~tan matmazel, memesinin 

büsbütün kesilerek çıkanldıiını 
anlaymea, vermİ§ feryadı ve doğ -

ruca mahkemeye koıarak, kendi-
~ 

sinin arzusu hilaf ma bayıltılmış 

lağvedilerek yeniden ihdasi dahr, 
doğru görüldüğünden bu husust:ı 
hazırlanan kanun layihası yakın

da Kamutaya verilecektir. 
-=-~~--·~~~~~__.;;~~~ 

olduğunu iddia ederek doktorlar 
ı aleyhine dava açmıştır. 

ltalyanın harbe 
girdiği giln 

Roma, 24 (A.A.) - İtalyanın 
harbe girdiği 24mayıs tarihinin yh 
dönümü münasihetiyle yapılacak 
muazzam tezahürat bütün ltalyan 
radyo postalan ve bir çok ecnebi 
postalan tarafından netredilecek
tir. 

--o-

Tersanemizde 
yapdan yağ 

gemisi 
Geçen yaz İzmit körfezinde 

Gölcük tersanesindeki fabrikada 
başlanmıt olan yağ gemisinin tek
nesi bitmiıtir. Bugünlerde makine 
,ide yerine konacaktır. Yeni ter·· 
sanemizde Türk i,çileri taraf m
dan yapı1an bu gemi 1200 ton bü
yüklüğündedir. Gemi yakında m~
rasimle denize indirilecektir. 

Mahkeme ; bu hastaya kö· 
tülük edilmediğine ve bi • 
Jakis hayatının kurtarılmı§ oldu -
ğuna karar vermiştir. Matmazel 

kararı istinaf etmi§ ve iki gün ev • 
velki duruşmada davasını anlatır
ken: 

- Hüküm yanlı,tır ! Bakın göğ
sümde mememin birisi hiç yok J .. 
Ya benim mememi verirler, yahut 
100:000 frank! :; 

Diye haykımıı§tır. 
henüz verilmemi~tir. 

-<>--

Kat'i karar 

Altı eroin kaçakçısı 
yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkilatı öte
de ıberide gizlice eroin satan altı 

kişi yak.alamı§, adliyeye venniştir. 

Bunlann ikisi kadmdrr.. Sakıza -
ğacmda bir evde tutulmu,Iardır. 
Burada yapılan araştırmada eroin 
yapmıya Y.aTar bazı aletler bulun -
muftm. 

lngil erenin 
tavassutunu 
reddetmemiş 
·Roma, 23 - Habeşi.tanla o

lan anlaşamamazJığr ortadan kal 
dırmak maksadile İngiltere tara
fından yapıldığı söylenilen tek • 
lifi Muaaolininin reddetmiş oldu
ğu yolundaki rivayetler kat'i ıu· 
rette tekzip eclilmektedir. 

Yunanistanda 

uharf partiler 
seçime iştirak 

ettirilecekler mi 
Venizelistler iştirak 
etmiyeceklermiş 
Yunanistandan gelen haberlere 

göre, hükUınet, yeni seçimde bü
tün Yunanlılann rey vermeleri i
çin bir ka!\UD yapmağı dütünmek 
tedir. 

Dijer taraftan muhalif parti
ler de seçime it tfrak için bazı ka
yıtlar ileri sürmektedirler. Bun
ları hükUnıetin kabul edip etmedi
ğini anlamak üzere müracaatta ha 
lunmaktadırlar. Ba,bakan Çalda
ris "muhalif partilerin seçime İt· 
tiraklerini kolaylaştırmak istedi
ğini,, söyliyerek yukarıki havadi
se kuvvet vermittir. 

Bununla beraber muhalif parH
lerden bir kısmı arasında büyük 
faaliyet göze çarpmaktadır. Ve 
nizelist parti seçime girmemeği 

kararlaıtırmıştır. 

Lavrens 
(Başta.Talı 1 incide) 

yacaktır. Kral, karde§inizin mem • 
lekete olan mümtaz himıetletini 
müteşekkirane tanır ve hali vaid • 
lerle dolu olan bir hayatın bu bi • 
çimde sona ermesini bir facia te • 
lakki eder.,, 

Casua Livrensin ölümünden 
sonra şimdide hayatının filme a • 
lmması meselesi baı ıgöstermiftir • 
Fakat hayatım filme almak hakkı 
daha Lavrens sağken, bir İngiliz 
film kumpanyası tarafından ısatın 
alınmış olduğu için bu meıe -
le halledilmit sayılmaktadır • 

Bununla beraber Lavrens 
tadır. Bununla beraber La vrens 
hayattayken ve öldükten aonra da 
aileıinin rizaaı alınmadan filminin 
almmaımı istemediği için film 
kumpanyası filmi çeviremiyordu. 
Lavren.a !imdi ölmüı bulunuyor. 

Film kumpanyası, Lavrensin 
yakın dostlanna ve bilhassa aile • 
sine müracaat ederek izin istiye· 
celc, izin vermezlerse ne bu hakkı 
alan film kumpanyası ve ne de 
bir başkuı L&vrensin hayatını fil· 
me alamıyacaklardır. 

Lavrensin kansı 
yoktur 

Bu aabah çıkan ak§8.m gazete • 
lerinden biri, Lavrensin Çinde bu
lunan karısının bindiği vapurun 
tecavüze uğradığını yazmaktadrr. 
Livrens bütün ömrünce kadınlar -
dan uzak yaşamı§ ve evlenmemiş • 
tir. 

Çinde bulunan ve tecavüze uğ • 
rayan Misis L&vrena karısı değil a
nasıdır. 

DUz hat üzerinde 
tayyare sür'at rekoru 

Berlin: 23 (A.A .) - Üç mo • 
törlü bir Y mkera Alman uçağı a
fağr yukarı bin kilometre olan Pa
ris - Berlin yolunu üç saate almak 
suretiyle dfü hat hız rekorunu kır
mı§tır. 

Sovyetler Hi lere 
• cevap ver , yo 

Alman Cümhurreisi ve Bat · tırılması yoluna gidildiğini ve 'bu; 
vekili Hitlerin hundan iki gün ev- na karar verildiğini dün yazmıf· 
vel verdiği büyük sıyasal söylev, tık. Son gelen haberle:r arasında 
bütün Avrupa sıyaıal mahafilin- lngiliz hava nezareti müsteşarı· 
de Jazımgelen tesiri yapmakta11 nın müzakerelere nihayet vere.ı 
geri kalmadı. Hitlerin söylevin~ ve bazı sorgulara cevap teşkil e· 
de en şiddetli noktaların Sövyet den izahatı da vardır. 
Rusyayaya ve doğu misakına le- Hava müıteıarı diyor ~i: 
veccüh ettiği anlatılıyordu. Bugün "Hü!<umet sipariş edilecek o · 
Sovyet gazeteleri tiddetli bir ce· lan tayyarelerle motörleri hakkın· 
vap veriyor. Sovyd halk gazetele- da etraflı ve açık izahat ve1meği 
rinin en büyüklerinden "lzvesti· menfaati umumiyeye aykırı aay · 
ya,, bnıyazıcısı Radek diyor ki: maktadır. Ana vatanın hava lnıv· 

"Bu söylev başlıca Sovyet Ruı-· vetlerinin ilk hattı hakkında dıı 
yaya kar§ıdır. Bu söylev, en iyi açık iza~at vermiyeceğim. Şim
zaviyeden bile bakılsa, Rui - Al- di öyle bir bombardıman tayyare· 
man münasebetlerin~ fenalatbra. si nümunesi vücude getirmektcyiı 
cak mahiyettedir. Çünkü bu mÜ· ki bütün amiller aözönüncle tutul· 
dahale Almanyanın ııyaaaıında:-ı duğu takdirde bu tip tayyarenhı 
mesul olan adam tarafından ya - bütün yabancı bombardıman ta 'f' 
pılmaktadır. Hitler, ilk defa de · yarelerine faik olduğunu ı;öyleye• 
ğildir ki iki memleket arasındaki biliriz. 
münasebetleri fenalaıtırıyor ve 8. Sassoon, sonuç olarak, §Ö ı• 
bunu yapmakla beraber amacın'\ le demiştir: 
da irişemiyor: Sovyet Rusyanm "Kuvvetli bir lngiliz hava fi
barıı için daima artan bir tehlike )osunun Avrupa barışının en iyi 
olduğuna dünyayı inandırmak .. ,, zımanı olduğuna kaniim.,, 

Times gazeteıinin de yazdıfı Hitler söylevinin 
gibi, Hitlerin durumu Doğu Avru· Fransada tesiri 
pası için bir kararsızlık kaynağl· Paris, 23 (A.A.) _ Havas a· 
dır. Halbuki Doğu - Batı Av· janaının Cenevre muhabiri, 8. Lıi• 
rupası biribirine bağlıdır ve Hi~· valin 8. Hitlerin söylevi hakkın
lerin timdiye kadar anlaması la· da beyanatta bulunmaktan çekin· 
zım gelirdi ki, Doğu Avrupası ha· mit olduğunu bildirmektedir. . 
rııı üzerindeki herhanribir karar· Sunula beraber,B.Hitlerin ıöyle-tı 
11zlık Almanyamn mevkiini ku\'- B H' ı · ·· 1 vi nunla beraber, . 1t erın soy e 
vetlendirmek §öyle dunun, teraineı çok önemli sayılmaktadır. Bu be-
olarak kendilerini tehlikede gört.:n yanatın büyük bir ihtimamla in • 
memleketleri de müdafaa tedbirle. ld ... .. ) ·ı celenmeai lazım o ugu ıoy enı • 
rini arttırıp gitmektedir. mektedir. 8. Lavalin yakında bıt 

hte görülüyor ki Avrupada ta· eöylevin bazı noktaları hakkında 
vaf tehlikesinin batlıca sebebi mü eJiassısJar Ve hukukçularfa}f>
Hit)erin aıyaaaaıdır. Hitler ıaVI\! rü}eceği beyan edilmektedir. 41 ' 

hazırlamak . yolundadır, halbuki Cenevrede 
bu yolda Alman faşistliği ancak Paris gazetelerinin birçoklarl• 
kendisinin ölümünü bulacaktır. H·t 

d nın Cenevre muhııbirleri, B. ı • 
Fakat çok yazık k~ beraberin e lerin söylevinin Cen~vrede fen.\ 
Alman ulusunu da sürüklüyece!< bir intiba hasıl etmiı olduğun\I 
ve her ıey yine onun sırtından çı· bildirmektedirler. 
kacaktır. ı· :ı 

Fransız Dıt Bakanı Lava': 
"Pravda,, nın Berline gitmesi hakkında kendı· 

yaz d 1k1ar1 . sine ıorulan sorgulara ıöyle ceval' 
Diğer bir büyük Sovyet gazetesı vermittir. 

olan Pravada ıazeteıi de, "barışın "_Evet Her Hitler tarafınde.11 
ve güvenliğin düımanları,, bati•- bir davet vaki oldu. General Gö· 
ğiyle ıunu yazıyor: rinıle bu meseleyi de ıörüıtiil<• 

"Almanyanın barı§ ve ıüven\i- Fakat Berlini hemen ıimdi ziyaret 
ğin perkiıtirilmeai itine yardımn edeceğime dair bir söz yoktur.,, 
hazır olup olmadığı ıorguıuna. Haber _ Ancak ıunu da kar· 
Hitler açıkça cevap vermekten çe- detmek lazımdır ki, Fransız D1J 
kinmi§lir. Avrupa ulusları hPr bakanının Pa.ris gazetecilerine btl 
yıl daha fazla anlıyorlar ki Al • beyanatı, Hitler söylevini verıne· 
man faıistliğinin güttüğü uyu.il den önceydi. 
Avrupayı sava,a sürüklüyor ve ili 1 ısı res-
Alman fa§iıtliği kendi . varhklan 1 n g z e Ç 
üzerinde doğrudan doğruya bi: men müracaat 
tehlikededir. Alman emperyalist· edecek l r 
lig .. i öç almak arzuıundadır, fakat Londra, 24 - Siyasi mahfil~,'. 

ı ·1· l . . . ti•· 
savaıa daha hazır değildir. Onun Berlindeki ngı ızd e.r•~m~, diiid 
için bir taraftan süel programını lerin son nutkund a 1 erı.~u~zahıı-t 
hazırlarken öte taraftan bazı lngi. meseleler hakkın a ıarı 1 •• 

l h'.kUınet' liz ve Japon mahafil ve ayni u. istemek üzere, A man u d • 
· 'ht' li ol 0 

manda Macaristan, F enlandiya v~ ne müracaat etmeıı ı ıma 

Lehiatanla müıterek bir temel bul· ğunu söylemektedirler. ~ 
mak için her ıeye bqvuruyor. Hit- ---,-r---,--k~---:,::,:-t-:--
lerin lngiltereden istediği onun b\ e a u 
taraf kalmaııdır. Ta ki barıt•n K d3 
korunmasında ilgili olan memlc· an un un 
ketlerin mevkileri kuvvetten düş k 
sün. Hitler barış için her türlü ' Değişiklik yo fr 
toplu inancayı (teminatı) reddcM Ankara, 23 (Haber) -
diyor ve uzlaıamamazhkların o kaüt kanununda deği.ıiklik ~: 
noktaya inhisar ettirilmesi plim- pılacağına dair çıkarıla11 ıaY' [ı 
m ileri sürüyorsa, bunu anca~< lar doğru değildir. Otuz ~. 
komıularını ayn ayrı yakalayıp doldurup ikramiyeye hak et 
ezebilmek için yapıyor.,, zanml§ olarak ölenlerin ail ~ 

Hitlerin söylediği nutkun inal- rine bu ikramiyenin ıJerilm::, 
liz parlamentosunda bazı heye- lüzumuna dair hazırlar.an J 

1 
canlı sözlere vesile olduğunu ve layiha vardır. Şayia but1 a 
bu arada hava kuvvetlerinin art· çıkmııtır. 



---- -- --- -- -

~ 2' MA TIS - 1935 

~şlee ______ .__, 

r ozla mücadele •• 
Fakat bizde değili 
ı,·Geçenlerde Peıtede kuvvetli H iznıetÇİ 
il' riizıir eımit•• Ortalığı altüıl • h 
~it. Bu yüzden birçok k~maelc- m 1 1 rs 1 Z "1 1 
l'iıı.ıözüne toz kaçmıı ... Oniverıi- Bir ~ok apartımanlar 
~nı::ı aöz kliniği ıünlerce halkın y 
IÖıiine kaçan tozlan çıkannakh soyan bir kadının 
11iratmı1. muhakemesi başladı 

Yerli mallar 
sergisi 

Temmuzun birinde 
Galatasarayda 

açılıyor 

Tacirlerin 
şikayeti . 

Liman mildUrlUğil 
fazladan bir ttcret 

alıyormuş! 

• .., 

1k uac, 1k fJOA- ·=r= .. ~'- ~ --~ 

Yüzparaya 
doktor!! 

-Yüz paraya doktor! .. Yüz 
raya doktor! .. Haydi bayanlar 
haylar! .. Yüzlüğü verin, doktor· 
luk alın! .. Bu doktordan her e~·e 

lazımdır!.. Ne olur ne olmaz .. Alm 
birer tane! ... Yüz paraya doktol' .. 

Bu nasıl olur? diyeceksiniz! 
Olur ya ... ! Her memlekette rü.ı- Beyojlu birinci ıulh ceza mah-

tlr eıer, fırtuıa, kasırga kopar... kemesi, dün çok kurnazca bit 
\'e birçok insanların - gözün~ yol tutarak ev ıoymaktan ıuçlu 
loı kaçması fÖyle dursun - yt- Melahat iıminde bir kadını mu
~lan duvarlar altında kalarak tf!· hakeme etmiıtir. 
l~f olduklan da her zaman görü- Üç çocuk anası olduğunu söy-

Altı senedenberi Galatasaray
da yerli mallar sergilerini açan 
endüstri (sanayi) birliği bu sene
ki sergiyi 1 Temmuzda açmağa 

karar vermittir. Bu yıl sergıntn 

bu tekilde erken açılmasına sebep 
Konya ve lzmirde açılacak ser· 
giye İstanbul fabrikalarının da 
ittirakini kolaylattırmak için U
lusal Okonomi cemiyetinin gös
terdiği lüzumdur. 

lç ticaret itlerile uğratan tüccar 
ve kabzımallar dün Liman Gen~I 
direktörlüğüne bir tikayette bu
lunmuılardır. Bu §ikiyet tundan 
ötürüdür: 

Gidin de bunun nasıl olduğunu 
bir akıam Mısırçar§ıaının paçac1-
lar kapısında görün! 

Malum a timdi, taze aarmıaak 
çıktı. Kurusunun kilosu bakkal-

1\lr • "l" 'ıtıtı ır. liyen ve aarııın, uzun boylu bir 

Bundan ae çıkar?! kadın olan Melahat, iddiaya göre, 
~ Peıtede bu rüzgarın arkaıından akpm üstleri hava kararmay::t 
•ıalar, kıyametler kopmuı.. baıladıiı bir ıırada apartıman 

:~ıla mücadele heyetleri teıek· kapıcılarının yanına yaklatmakh 
ul etmit·· Ve belediyeye: boynunu bükerek: 
cc- Sokaklardaki tozu görmü· 

- Burada hizmetçi arıyan kimr0r musun? neden bunlan temiz- ae var mı? diye sormaktadır. 
tQıedin?,, 

Diye hücum edilmit. 

~ halbuki, Petteye gidenler pek 
•il bilirler ki, birinci, ikinci ar
ltıf caddelerin hepıi asfalttır ve 
)tz kıt hergün yıkanır, gecele·ri 
~:Priilür. Sokaklarda bir çöp, b;:-
"''IÇÜk kiğıt parçaıı görülmez. J 

Dun bir arkadaıımız, ıözün !.i 
"llamıı, koıarak doktora gidi
)Ordu. Merak ettik.. Sorduk. 
~ - Bırak Allah qkma, ded•, 
apriiden geçerken, bir kurum 
~'hıuruna tutuldum. iki gözüme 
e ._pur kurumu kaçtı .... 

Kapıcı var cevabını verince 

birlikte hizmetçi arıyan daireye 
gidilmektedir. Melahat yana yak·

la it aradığını üç çocuk anası ol
duğunu ıöylemekte ve bu surette 
kendiıine merhamet ettirerek ka

pılanmaktadır. Melahat, o gece 
herkeı yatağma çekildikten son-

ra yattığı yerden kalkarak eline 
geçen etyayı bir bohça yapıp so-

kağa atmaktadır. Sokakta cün 
düzdenberi kendiıini bekliyen bir 
adam da bunları alarak 

aavuımaktadır. Sabaha kartı Me
lahat evden kaçmaktadır. " .. .\rkadqımız çok muztariptL 

~. ıleri kan çanağına dönmüttil. 
11 h Bu kadının bilinen ıuçları tun-

1 &Jet bir doktorun atelyeıine 
tii lardır: · çlükle girebildi. 

Kendj kendime dütündüm: 
~falt aokaklarda ıezen insanlar. 
tlddetli bir rüzgir eıince: "Bel•r 
dite uyuyor mu? Tozla neden mii
'tdele etmiyor?,, diye bağırıyo; 
~ • biz ne diyelim.. ! 

'--.. 1. F. 

~lektrlğtn kilovatı 
on para indi 

'il Elektrik tarife komisyonu-
llıı teabit ettiği rakamlan Ba 
~dıriık Bakanlıiı tasdik etmit · 
ı;;_ Böylece elektrik ücretleri ki
Ot.._ t batına 15 kuruıtan 14 kurut 
~ Paraya inmektedir. 

-o-

Yumurtacılar 
toplanıyor 

"ııı Yumurtacılar birliğinde y.ı
~ l>Gtün yumurta ihraç tacirleı i 
ıo;,._toplantı yapacaklardır. B·ı 
'-.aıtıda yumurta ihraç nizam· 
t6a esinde yapılacak deiitiklikler 

deıı ıeçirilecektir. 

~rr1nrlibadiııer ve 

F.atihte Maidenin evinden 14 
parça, Lalelide Ahmet bey apa-:· 
tımanında 3 üncü katta M. Naci-

nin evinden 26 l ""TÇa. Lingad.ı 
BesimJ>&ta mahalleıinde ve Ce
milenin evinden 33 parça, Alem-

darda oturan Umumi Hapishane 
doktoru lbrahim Zatinin evinden 
19 parça,H Cihangirde karadut 

sokağında lzmirpalaa apartıma
nında oturan Kenanın dairesin· 

den 20 parça, Cihangirde hav
yar ıokakta büyükada apartıma-

nmda betinci dairede oturan Ze
keriyanın dairesinden 10 parça, 

Ayaspapda kazancı ıokağında 

124 numaralı Kemal Rıfatm evin 
den sekiz parça etya, ve Taksim

de cumuriyet caddesinde ıark a· 
partımanında birinci katta otu-

ran Muazzezin konıolundan 204 
lira çalmıtlır. Melihatin daha çok 

evleri bu suretle soyduğu anlatıl
maktadır. 

Dünkü muhakemede bazı ıahit
lerin ıetirilmeaine karar verilmıı~ 
tir. 

Endüstri (sanayi) birliği bütÜ\1 
fabrikalara bu yolda haber vere
rek sergiye hazır olmalarını bH
dirmiıtir. Sergi için Galatasaray 
lisesinin alt katını lise direktörlü
ğü 15 Haziranda birlik emrine ve
recektir. Serginin açık bir yerd"'! 
kurulmaıından timdilik vazgeçil
mittir. 

Birlik bu seneki serginin geçen 
seneki sergilerden büsbütün bat· 
ka bir ıekilde harekete hazırlan
maktadır. Bunun için bir proje ya
pılmıttır. Bu proje ile serginin 
vechesinin çok değiıeceği . tem;n 
edilmektedir. 

k~•ıl.1!ıJ 
YataQından 
kalkınca 
Kumkapıda Bayram Ç&VUf ma • 

hallesinde Tatçılar aokağmda o· 
tman Dikran yataimdan kalkıp 
apteıhaneye gittiği bir ıırada ye • 

)eğinin cebinde bulunan 20 lira • 
sının ayni odada oturan Herant ile 
Leon tarafından çalmdığmı iddia 
etmittir. 

67 kuruş 
Şithane yokutunda Safiyenin 

içinde 67 kurut bulunan çantasını 
çalan sabıkalı Yatar yakalanmıt • 
trr. 

Camekan 
yüzünden 
Deveoğlu yokuıunda oturan 

Mustafa, Veli oğlu Ali, Hasan oğ
lu Cem:ı, Eyüp, bir camekan yü • 
zünden kavga etmitler, biribirleri· 
ni dövmütlerdir. 

çatı yandı 
Fatihte Hüsameddin mahalle· 

sinde tezgahçılar sokağında ara -
bacı Ali ustanın dükkanında yatan 
çırak Rifat gece yatarken mumu 
yanar bir halde bırakmıt, mum 
talatlan tutu9turmuıtur. Bu yüz • 
den çıkan yangın neticesinde dük • 

• 

Liman Genel direktörlüğü ıon 
çağlarda Marmaradaki yakın li
manlardan motörle ve bir iç tica-

ret beyannamesile gelen eıyadan 

dizbarko ücreti almağa ba~-

lamııtır. Halbuki bu itte yük· 
lenmc veya boıaltma gibi li
manlık bir it olmadığı gibi iç ti
caret beyannamesile geldiği için 
limanın bir ilitiği de görüleme
mektedir. Bunun üzerine bazı 

kabzımal ve tüccarlar toplanmış
lar, bu alınan paranın yerinde 
olmadığına karar vererek Liman 
Genel direktörlüğüne batvurmağa 
karar vermiılerdir. 

Diğer taraftan Liman Genel di
rektörlüğünde yapbğımız temas
lardan öğrendiğimize göre Ge
nel direktörlüğün de bu it gözüne 

çarptığından üzerinde ar&§brma
lar yapılmasına batlanmııtır. Her 
halde itin doğrusu yakında anla
tılmıt olacaktır. 

--o-

Sebze hAllnln 
rıhtımları 

Sebze hali rıhtımları Y emit ve 
Unkapanına doğru uzatılacaktır. 
Bu it 33600 liraya malolacak ve 
bu yaz içinde yapılacakbr. 

ki.nm çalısı tamamen yanmıttır. 

Ağır yaraladı 
Cibalide Odun iskelsinde san • 

dalcı Cemal ile Dursun arasında 

nöbet meselesinden kavga çkmıf, 
Cemal bıçakla Dursunu arkasın • 
dan ağll' surette yaralamıttır. Ya • 
rah Cerrahpafa hastahanesi~ kal
dınlmıf, Cemal yakalanmııtır. 

Zencir çarptı 
Şamandırada bağlı Sovyet ban· 

dıralı Juryani vapunma yük veren 
Ömere sapan zinciri çarpmıf, ha • 
tından yaralamıftır. 

Bir çocuk bırakıldı 
Takıimde Kireçhane sokağına 

dün gece üç aylık bir çocuk hıra • 
kılmıttır.Çocuk alınmış, Darülace
zeye göiıderilmittir. 

Yanm çuval 
Kaaımpafada Veli aokağında 

Saidin bahçeıinden yarım çuval 
kömürle bir kaç bakll' çalan Niya· 
zi ve lsmail yakalanmışlardır. 

• eınlAk satışları 
~mübadillerin itlerile uğ
ti'-. • üzere bir heyet Ankaray• 
~·'41lııtir. 1 ş· EHRIN DERDLERI 

•• • U sküdarın da dertlerı var 
,~t Bankası, emlak aabtla
,~ıt doıyalan, komiıyona dev· 
•-·ittir. Sablacak 6897 parç' 
t-:'I L. • b 1 . M · d Usküdarda Esldhamam mahallesinde oturan müte- f oq 1."4lUlııf r. zmır ve erıın ~- . 

ıl'ari lik' . ık kaıt askerlerden Ahmed anlatıyor: 
üçüncü ihtiyaç da yol, su, ı•e umumi halci ihtiyaçla

rıdır. 11-laalesef Usküdarda ne muntazam bir yol, ne de 
kdli derecede su ı·eren bir çeşme vardır. Bilhassa yan 
sokaklar pek acıklı bir haldedir. Bunların yapılmaııı 
çok lüzumludur. 

tıı.... - em ının satıp ç a· . ak" d · H ·· l 
~1 • • • • • • -Gazetenızi muntazaman t ıp e erım. ergun §e 1-

-ti .... ~4 •çın emır venlmıttır. O- rin bir •emtinin fikagetlerini anlatıyorsunuz. Bununla 
\~deki hafta içinde onların- beraber fimdige kadar hiç Ü•küdardan bahsetmediniz. 

~ bqlanacakbr. üıldldarın da Jıtanbul gibi bir çok dertleri ı·ardır. 
'- ._ Bunların bafuula veıalti nakliye gelir. Her nekadar 

"t-;· .. A·-···E ....... 
8
• ___ R_ .... _ .... 

9110 

Ü•küdar-Kıaıklı, Ü•küdar-Kadıköy tramvayları var· 
.-, ıa da bunlar her nedenae pek seyrektir. l 'e ihtiyaca kdli 

~la&_ ."I : thiUdir. Bunların hiç olmazsa iki misli sıklaştırılmaııı ... ~ un en çok aablan ha·i 
al.._ 1 çok lüzumludur. 
'~ aazeteaidir. ilanla ·ı il.:. '148E.R t ikinci ihtiyaç itfaiyenin kuvı•etlen~sidir. (;eçen ve 
~. 'e verenler kar• ·ı evvelki senelerde Ü•küdarda çıkan yangınlar Üsldldara 

---.__ ! pek fazla zarar vermiflerdir. Bunun için itfaiyenin kuv· 
-· ·-·-···•••M•H•e-HI 

wtlennİe•i ÜıklJdar için hagati bir ehemmiyeti haizdir. 

Bizi, ve bizim gibi bütün Üsküdarlılan meyu• eden 
noktalardan biri de Üsküdarın gitgide tenhalaşmaıııdır. 
Burada oturanlar ya lstanbula naklediyorlar, ya da da· 
ha Ueri köylere gidigorlar. Bunun biridk sebebi Şirke
tihayriye vapur fiyatlarının çok yüksek olmaıııdır. Bu j 
gün Üsküdar Köprüye, Kadıköyüne nisbetlc çok daha 
yakın olduğu halde bilet fiyatı daha palıalıdır. Bu ı•a- ı' 
ziyet karşısında şüphe yok ki bir insan Uskiidarda otur· 
maktanaa KadıköyiJnde oturmağı t~Uı eder. Bunun 1 

için Kadıköy ve civarı gittikçe şenlenirken Üsküdar ve j 
1 civarı ölüme doğru gidiyor. 

larda yüz kuruıa kadar satılmak
ta olan bu mübareğin tazelerinin 
dört batlık demetleri yollarda. 
yüz paraya satılmaya batlandı. 

Gel gelelim, yukarda dediğim 
gibi bu taze sarmısak demetleri

ni akıamları Mısırçarıısı kapısın
da, Tahmis sokağında, Balıkpa· 
zarında ıatanların çoğu hep böy
le bağırıyorlar: 

- Haydi, yüz paraya doktor, 
yüz paraya doktor!.. Yüzlüğü 

verin, doktoru alın.. Her eve la· 
zım olur bu doktor! 

Eskiden doktorlara rakip olan 
bir Mıaırçartısı, bir kökçü, bir 
üfürükçü vardı. Şimdi de onların 

yerine sarmısak çıktı demektir!! 
Hem bu seferki rakip yüz paraya 

bir demet olduğu için sudan bile 
ucuz! 

• lstanbulun sebze ve ------ -----. . meyve ışı 
Daha Hazirana bir hafta var. 

Fakat halkın çoğu §İmdiden bak-

ladan enginardan bıktığı gibi 
hemen hemen aakızkal>a~ fle "{a.!" 

'\. 
ze fasulyeden de usandı. Handiy· 
se patlıcan, bamye, domates bi
ber de piyasayı kaplar. Oyle ama, 
on bet yirmi gün, bir ay bir bu

çuk ay ıonra yeni yeni çıkmaya 
batlıyacak olan o canım İstanbul 

sebzeleri ne olacak? Ne olacak, 
tabii dehıetle ucuzlıyacak ve 8 · 

deta ziyan zebil olacak ... Halbuki 
her teyin yerlisi, tazesi, vaktinde 
olgunlatmıtı iyidir ve asıl tat, 

çetni onlardadır. İstanbul halkı 
böyle ıimdiden yaz sebzeleriyle 
midelerini doldururlarsa lstan
bulun asıl sebzelerini kim yiye· 
cek bakalım? ... 

Bet on yıldır lstanbulda göze 
çarpan bu mevsimsiz sebze ve 

meyve hücum ve bolluğu korka
rız ki birkaç yıl sonra o canım h-
tanbul sebzeciliğini büsbütü,, 
Tanrının rahmetine kavufturma
aın! 

• 
Şimdi bu hale S?elmiş! 

Kadıköylü Ali eski evkaf ve 
yeni belediye memurlarındandrr. 
Kendisini dün Kerestecilerde gÖ· 
rüp sordum: 

- Ayol, çoktandır görü§emc
dik, ne alemdesin bakalım! 

Boynunu büker~k cevap verdi~ 

- Eskiden ne halde olduğumu 
biliyorsun ... Şimdi ise bak, bu h:l
le geldik! 

Birdenbire anlayamadım, tek
rar sordum: 

- Hayrola, ne var halinde! 
Oradaki koıkoca yeni binanın 

önüne yıkılı küfeleri göstererek: 
- Ne İstersen var, dedi! Bak

la, enginar, ıalgam, ispanak. ç;
iek, marul, kiraz, semizotu!.. Hı\ . 
lin her ıeyi satılıyor. 
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Kamu olini uluslar 
syetesine 

___ eydan okuyor! 

Matbuat 
kongresi 

Yann toplanıyor 
Murahhasların bir 

kısmı gitti,blr çoğu da 
bugün gidiyor , 

Ankara, 24 - Yarın açılacak 
olan Matbuat kongresi için bü
tün hazırlıklar bitirilmiştir. Mu
rahhasların bir kısmı Ankaray3 
varmışlardır. Ankaraya gelenle ... 
arasında kongrede dinleyici ob
rak bulunmak istiyenler de vardır. 
ikdam gazetesi sahibi Ahmet 
Cevdet bunların arasındadır. 

Habeş- ta yan anlaşamamazhğı 
am bir çıkmaza gnrdi 

Cenevreden gelen haberler 1- yolunda iyi neticeler vereceği u· 
talyan Habeş anlaşmazlığının da- muluyor. 
ha kötü bir biçim aldığını ve hat· Bununla beraber umumi kanaat 
ta bazı Fransız gazetelerinin yaz· meseleyi ortadan kaldırmanın an
dığına göre lt."llyanın bazı istek- cak Mussolininin elinde olduğu 

Matbuat kongresinde 1stanbulu 
temsil edecek olan murahhaslar 
ıunlardır.: 

lerini "Uluslar Kurumuna zorla merkezindedir . 
Asım Us, Kemal Salih, Naci 

kabul ettirmek,, sevdasında, ol- M us o li n i Hicaz 1 Karacan, Kazım Şinasi, Kazım, 
d~ğunu .. bil~irmektedir. O kadnr elde etmek istiyor Rasim Us, Halis Lutfi , Primi, 
kı, bugunku İtalya - Habeş mese· Roma 24 - Mussolini, H:.. Muzaffer, Ligor Yaveridis, Şam
lesi, İtalya ile Uluslar Kuruma caz Hariciye nazırı Fuat Hamzıi lıyan, Faruk, Cevat Gültekin, 
arasında bir çeki~me mevzuu hu- ile iki saat müddetle göriişmü~- Peyami Safa, Burhan Cahh:, 
line girmiştir. İtalya Başvekili tür. Ahmet Halit, Yusuf Ziya, 
aşağıki telyazısından da anla~ıl- Kızıldenizle alakası olan ve E- Tarık Us, İbrahim Hilmi, Kitapçı 
dığı gibi araya girmek istiyenle· ritrenin karşısında limanları bulu- Naci, Tahnin Demiray, Etem lzzet 
rin bütün tekliflerini geri çevir- nan bir hükumet olması dolayısi- Benice, Refik Ahmet, Reşat Nuri, 
miştir. Bu mesele üzerinde Fran- le Mussolini Hicaz hükumetile b;l- Fuat Ziya, Celal Davut, Cemal, 
sız gazetelerinin yazdığı başyazı- hassa dost geçinmek arzusunda- Sedat Simavi, Osman Şevki Ulu . 
larda çok dikkate değer. Cene\'· dır. dağ, Nevzat Ayas, Doktor Burha
reden ve Paristen gelen haberler p:.-:::::::::::::c-.::nıurı nwtaK:m-=:. nettin, Adil Akbaş, Ragıp Kös~ 
şunlardır: H H •• •• H d K ·· er gun OZ ·· mihaloğlu Bilal Akba, Ka ri e • 

Cenevre, 23 (A.A.) - Reuter H ~~ mal, Muammer Kemal, 
Ajansı muhabirinden: i~ türkçe beş n----------___,-
~ İtalyan-. Habeş anlaşmazlı.- H k ı· H !Sabah Gazeteleri 
gı hakkın~akı. . konuşmalar ~ı~ H e 1 m e g I diyor ı ar? 
çıkmaza gırmıştır. Bay Mussolını g 9 inci liste 5~ ___ n_e __________ • 
arabulucuların tekliflerini reddet- ii . ii KURUN - ltl. Asım Us bugünkü 
m·ııtı·r l! 1 - Halletmek - 1. Entmek !: b d R d rlık Bakanı Ali 

l:r • •• 2 A k .. k •• aşyazısın a ayın ı 
P . H - çma ' çozmc · i! Çetin kayanın meclis kürsüsünde söy-
ar~s •• 23 (A.A.) - Fransız ga- i~ 3 - Kotarmak !~ lediği "/zmir-Kasaba hattını aldığı· 

.zetelennın Cenevre aytarlan, ltal- g Örnekler: ~ mız yıl bunu işleten yabancılar iki 
yan - Habeş anlaşmazlığı hak • ~~ 1 - Su şekeri eritir. H buçuk milyon lira gelir aldıkları, biz 
kındaki görii!melere dair olan u · H . 2 - Bilmec~ açmn:sına (çözme-H bu yıl tam bir milyon lira fazlasiyle 

~uwzluklerım gizlememekte - is sıne) merak ettiniz -~~.1 i! üç buçuk milyon llta aldık,, 'SlJZtlnü 
dirler. " fi 3 - Aramızda butun anJaşmaz·!i okuyucularına gcnl Ufliyor ve diyor 

Bunlar bay Laval ile bay Ede -
nin çalışmalarının sonuçsuz kal · 
mış olduğunu yazmaktadırlar. 

Echo de Paris gazetesi diyor ki: 
"İtalyan - Habe§ ihtilafı, git 

gide dahn ziynde ltalya ile Ulus • 
lnr Kurumu arasındaki bir ihtilaf 
şeklini almaktadır.,, 

Matin gazetesi, meselenin en 
tehlikeli ınahiyetinin, diğer dev • 
Jetlerin de icabında istismar ede-

bilecekleri fena bir misal teşkil 
etmesi olduğunu yazmaktadır. 

ltalya, Uluslar kurulunun mes
netlerinden biridir ve hiç kimse 1-
talyamn bu kuruldan çekilip git · 
mesini hatırlarına getiremez, çün
kü böyle bir hal, Cenevre kuru •• 
muna son tekmeyi, ölüm vuruşunu 
vurmak olacaktır. 

Le Journal, gerek İtalya ve ge
rek Habeşistanın her türlü hal su· 
retini müşkül kılacak bir hattı ha
reket ittihaz etmiş olduklarını yaz
maktadır. 

:: lıkları kotardık. .:: ki· .. . . 
H 2 - Çareilıal - Çözge, kotarma Ei Bu hat daha ikibuçuk yıl önce ya-
:: yolu h bancı ellerde iken devlet garanti kilo-ii Örnekler: . .. g metre adıyle yüz binlerce lira ödü· 
:: 1 - Bu işte nasıl bır çozge bu-il yordu. 
fi lacağımızı bilemiyorum. 

1 
Rir yıl önce beş yüz bin lira zarar 

H 2 - Bu işin kotarma yolu ne · : eden bir hattan devlet eline geçer 
ii dir? :

1 
ycçnıez böyle biiyük bir zarardan 

Si 3 _ Tarzıhal sureti tesviye _ kurtulmuş olmcumz pek kolay inanı· 
ii ' Anlatı~ıl lır bir şey değildir. Fakat bunu Ali 
i~ örnek: :; !! Çclinkayanın söylemiş bulunması i· 
" d -;: lki taraf da bu güne kadar hiç-:ı 11anılnıaya yeter .. 
i! bir nnlaşıt bulamadılar. ~I Dcmiryollarının devletle§tirilmesi-
H d - Beyanat - Diyev il nl doğru_ bulmıyan.lar aca~a şinıdl b~-
iS 5 - Nutuk - Söylev 

1
.İ na ne dıycccklerdır ue lıalfi bu du-

;! ÖRNEK· ! şüncedc olan kafa var mıdu-? 
;: •.. .. .. . . .. ~ CU1JIHURIYET - Yunus Nadi ii lsmc! lnonu dun )em hır soy ·h bugünkü başmakalesinde şe'hrin te-
H le\' vcrdı. :ı mizlcmc işi için harcadığı paradan 
ii NOT: Gazetemize gönderilecek f İ balıscdi11or. Senede 500 bin lira tutan 
;; yazılarda bu kelimelerin Osnıanlı-h bu para ile yapılan bütün işin çöpleri 
g caları lwllanılmamasını rica ede ·fi denize difkmcl• olduiJunu söylüyor. 
g riz. I! Ru uğurda sarfedilen ve havaya oi· 

:::::::::::::::::::::::::11:::11• Laı:•ı:nn.I den nıilyonlara acıyor. Bu çöpleri 

GörJng karısı ile be· 
raber Sofyaya gidi yor 

sun'i rıübrcyc tahvil edecek bir f abri· 
l:a yapıldığı takdirde değil masraf 
yapmak, üstelik kfır da edilcbilecciJi· 
ni söylüyor. 

a . 

münakaşa ar 
Finans Bakanlığı çok ağır 

işlemekteymiş! 
Ankara 23 (Haber) - Bugün- hassasiyeti göstenniyerek kendi 

kü Kamutay toplantısında kazanc kanaatleriyle meseleleri hal yolıı· 
layihası görüıülürken münakaş.\· na gidecek olurlarsa o vakit ke12' 
lar oldu. Hasan Fehmi; noterleti dilerinden beklenen işi yapmalJ11f 
asgari mükellefiyet kaydına tabi olacaklarını işaret ~derek bu ve· 
tutmayı muvafık bulmadıklarını sile ile maliye memurlarının yü~· 
söyledi.ismet (Çorum)Ziraat Ban sek değerlerini söylemekten bii' 
kasının ne suretle vergiye tabi tu· yük bir zevk duyduğunu ilave el

tulduğunu sordu. Hüsnü Kitap- miş ve Finans Bakanlığına yapı: 
çı kanunların vüzuhsuzluğuna do- lan mürncaatlerin ta!-ip şeldllerı 
kunarnk, maliye mcmurlnrının za ve usulleri ve ay, ay başarılan İf 
ten kanunları kafi derecede anle i r hakkında rakamlara dayanafl~ 
madıklarını, söyledi. lı;tihlak ver izahat vermiştir. 
gisi layihasının müzakeresinde Fuat Ağralı, mali kanunlar~ 
Rerik ince stok demir ve bakırın iyi bir surette yaptlım:.sı için sllr 

beyanname ile bildirilmesine iti. fedilmekte <>lan mesaiyi de kaydt' 
raz etti. İsmail (Giresun) kaza- derek bugün mer'i olan kanuni•' 
larda tatbikatı yapacak memurla- rın tatbikatından ileri gelen ufll~ 

tefek bazı hataları bütün finaJ11 

memurlarına yüklemenin yer•~ 
olacağını söylemiş ve bazı ıııslı 
kanunların yanlı§ tatbikatı etr• ' 
f ında Refik incenin ileri sürdu' 
ğü misalJere cevap vermi§tir. 

rm metni anlayanııyacaklarım 

söyledi. Bu tarif el eri bilen dört 
malmüdürü varsa ben insanlıktau 
vazgeçerim dedi. 

Maliye bütçesinin müzakeresin· 
de Refik lnce,Finans Bakanlığının 
en ağır işliyen bir bakanlık oldu
ğunu, kırtasiyecilik hastalığı He 
hasta olduğunu, ulusun bu bakan· 
Jıktan süratle iı istediğini söyledi. 

Düyunu Umumiye bütçesinin 
müzakeresinde Türker (Afyon) : 

- Borçlarımızı acele değil, ya
vaş, yava§ verelim dedi.Finans Ba 
kam: 

" - Bu borçlan vaktinde ver
mek mukavelesile bağlıyız. Bun;ı 
riayet namus borcudur,, dedi. 

Maliye bütçesinin görüfü1me • 
sine başlanılması münasebetiyle 
söz alan Refik Şevket ince, Ba • 
kanlık teşkilatına temas ederek 
bu teşkilatın ağır işlediğini ve 
bunun da alakadar memurların 

kendilerine verilmi! olan i~lerin 
mesuliyetini kendi üzerine ala -
rak sureti katiyede halletmek ira· 
desini haiz olmamaları ve her kü
çük güçlük kar§ısında dosyaları 

hukuk müşavirliğine tevdi etmek 
suretiyle işin içinden çıkmak is -

temelerinden ileri geldiğini söyle
mi§ ve vergi kanunlarının bir kı
sım Finans Bakanlığı memurla -
rınca yanlış anlaşılarak yanlış 
tatbik edilmesi yüzünden meyda
na gelen güçlükleri anlatnu~tır. 

Bunlara kar§ılık veren Finans 
Bakanı Fuat Ağralı, finans mü • 
dür ve memurlarının kendilerine 
gelen i~ler üzerinde hassas dav -
ranmaları vazifeleri icabı o1du • 
ğunu ve kanunların tatbikinde bu 

Finans Bakanı, Refik lnceııiO 
saydığı ve misallerin yanlıf ani•' 
şılmıı olduğunu söyliyerek ınet' 
lenin iç yüzünün tamamen buıııs0 

aksi olduğunu ve bunlara ait bit 
takım kanunların Kamulaya '1/t ' 

rildiğini ilave etmiştir. 

Bütçe encümeni reisi Mustııf' 
Şeref Özkan da Finans Bakaol~ 
ğımn her bakımdan yüksek bit 
derecede bulunduğunu ve bun.ı" 
daha yüksek bir mevkie vardıJ 
ması için yeni bir teıkilit kanııotl 
tetkik edilmek üzere oldu~d 
söylemiı ve bütce encümeniaıi0 
hükUmet tarafından teklif edil ' 
memiş olduğu halde Finans Sil' 
kanlığı bütçesine bu te§kiliıt içİP 
500 bin liralık bir tahsisat kof ' 
muş bulunduğunu söylemiştir .. , 

Bu görüımelerden sonra f ~ , 
nanı bütçesinin fasıllarına geÇ1 

!erek bu bakanlığın masarifi 1'~ 
§tlığı olarak 13 milyon 799 b~I· 
114, düyünu umumiye için 46 dl~ 
yon 492 bin 563, tapu ve kada• 
için bir milyon 134 bin 770, G~ 
rük ve inhisarlar Bakanlığı ~1 , 
4 milyon 947 bin 659, iç Bak~, 
lığı için 111 bin 398, emniyet;. 

Icri için 4 milyon 112 bin .
1
, 

n1 "'ı jandarma umum kumanda ıg 

çin 9 milyon 289 bin 752, ~ 
işleri Bakanlığı i~in 3 milyon 
bin 480 lira kabul edilmiştir. 9' 

Kamutay Cumartesi günü to 
!anacaktır. __.,/ 

~. "<' ,, .,,. ı' ..., .,, • ..: . . .... - Bu~ün, bu ~ece 

Şehzade başı H i 1 a 1 sinemasıodB Oeuvre gazetesi, bay Musolini -
yi bu meseleye faşizm için bir 
prestij meselesi yapını§ olmakla 
muahaze etmekte ve İtalyanın hat· 
tr hareketini Japonyanın Mançu· 
rideld hareketine benzetmektedir. 

Sofya, 24 - Balayı seyahatini 
yapmakta olan Alman hava nazırı 
Göring pazar günü karısiyle bi.f.lik
te ve tayyare ile Pefleden Sofyaya 
gelecektir. 

TAN - Mahmud Esad Rozl;ur· 
dun başyazısı yerine konulan "1'apta· 
nıa alanında (tatbikat sahasında) de
mokrasiler adında bir arQ§tırma ya· 
zısı vardır. l'f!alınıud Esad Bozkurt bu 2 büyük film birden 

Romalı diktatör, kendi arzusu
nu Uludar Kurumuna zorla kabul 
ettirmek sevdasındadır. 

Toplandılar, 
şüyorlar 

görü
ama ... 

Göring Sofyada salı gününe ka
dar kalacak ve Bulgar hükiimet a
damlariyle siyasi konuşmalar ya - ı 
pncaktır. Bu arada Alman - Bul -
gar milli futbol maçında da hazır 
bulunacaktır. 

Salı günü sabahı gene tayyare ile 
Atin.aya gidecektir. Bulgarlar Al • 
man nazırı karşılamak için büyük 
hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Cenevre, 24 - Habeşistanla J. --------------ı 
talya arasındaki anlaşamazlığ,n ZA Yl - Senedi resmi maaı 
ortadan kaldırılması için çalışılı· cüzdanımı, nüfus kağıdımı k;zaen 
yor. Roma ve Adisbaba hükumet- zayi ettim. Yenisini çıkaracağım -
)erine yeni bir formül teklif edil- dan diğerlerinin hükmü yoktur. 
miıtir. Lava} ile Aloizi, Eden ve lğrikapı Avcıbey mahallesinde 
Habe§ murahhası arasında dün Şişhane caddesinde 70 • 1 nu -
akşam yapılan görüşmelerin an- marada mütekaid eczacı kay-
laşamamazlığı ortadan kaldırmak makamı Ahmed 

yazısında dünya üstiindeki türlü de- Leblebici Horhor Ag-a 
mol:rasilerden ba!ısettikten sonra ne-
tice olarak diyor ki: 1 Türkçe sözlü ve farkıh tarihi operet. 2 ııci film, şişmliD fe 

Ökonomsal liberallik demokrasinin 7.ayıf çifte komikler tarafından 

şartı değildir. Tiirl: devrimi de işi Ş E y TAN K AR o Eş LE R 
böyle görmüştür. , 

Bu göriiş; ilimle, Tiirk devriminir. ,i•••m••=•- Büyük ko-uedi. Dühuliye 20 kuruştur. ~ 
vcsilı:alariylc, taptanıa alanındaki de- -
mokrat milletlerin rarlıfjiylc bellidir. ~--•- lfogün S A R A Y Sinemasında # 

AJ(ŞA!;f - Akşamcı buuünl:ü kö· 2 film birden 
şe yazısında Ciimlıuriyct devrinden S .. .L\ V ~ ~ Ş .ŞARK 1 S) 
itibaren yap:lnuş olan eserleri gerek GUST AV FROEHLICh'ın cazip filmi ve ayrıca 
lıalka, uc gerek ecnebilere l:olayca 
anlatmak, ve propoganda <~·ıek için 
resimli, ve grafikli kitaplara ihtiyaç I 
olduğunu söylüyor. M 

SONPOSTA - Bir yıldız imzalı i 
yazı lznılr l'alisinin ünfo~rsitc genç· 
lerlnl yazın lzmir kijylerine çağırma· 
sından balısedcrck bunu çok doğru ı
vc iyi buluyor. 

Tamamen renkli kl!a versiyon güzel bir fılm. 
Bugün 11 de tenzili'ilı matine • Suvareler 9 da başlar. 

._ 
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Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 14 

üç qülle, üç yıldırım gibi Ceneviz 
gemisinin gövdesini deldi ... 

Oç dört levent yaralıyı kaldır • 
ddar .. Hüımen etrafına bakmarak 
ha.tırdı: 

- Süleyman, Frenk Süleyman!. 
- Buyur reiı ! •• 
- Kaptan mıdır, nedir, bu Al • 

1-hm aptalına ıor; niçin hiç dö • 
\iiınıeden teslim oldu? Bana ateı 
ttnıesini biliyordu da, o İspanyol 
hayduduna ateı etmesini bilmiyor 
lbuydu?. 

Frenk Süleyman bunları ltal · 
h.ııcaya çevirdi .• 

Kaptan aizmı açıyor, çeneleri 
cynuyor, fakat bir fey söyleyemi· 
>'Ordu .. 

Bu sırada önünden geçen ihti • 
tar kont,, aon kuvvetle doğruldu . 
~Plana derin bir kinle dolu ba • 
lcıııa; atarak: 

- Alçak! .. Buna sen sebep ol • 
dUn? Sen .. isteseydin! .• 

Diye kekelerli ... 
liümıeu Reis, Süleymana ıor • 

1 

<.u: 

- Ne eöylüyor?. 

.... Frenk Süleyman bunları da 
l ~rkçeye çevirdi .• 

Hüsmen o zaman çılıına dön· 
d ı ; 

"İİ•· · · 
Zaten İspanyol gemisi gittikçe 

'&ıaklaııyordu ve kaybedilecek 
~nlan yoktu .. 

- Heyyy! Kara Veli! .. Şu he -
tifi bacaklarından direğe aı ! Ça
bllk ol! .. 

1' ayfaları göıtererek diğer le • 
•entıere emretti: 

- Bun!srı rla ıenıiye ıürün ! ... 
l<ap~an Oryani bir kaç saniye 

'°rıra bacakların::lan Grandi dire· 
tİııin gabya çubuiuna aıılmıf, 
lt.llanıyordu .. 
1\ ~ ayfaiardan yirmi kadarı Kızıl 

:l.ttırr;aya alınmıJtı .. 

Di~erleri de canlarını kurtar
~ak İçin THrk akınçılarının kalın 
~lll~iı·lerine bajlanmıya can atı • 
hrlt.rdı .. Fakat bunlar da alınına 
•eın· ı •iırlatacaktı .•• 
k tus.:nen Reiı kumandayı hay· 
lrdı: 

1--. Herkeı ıemiye ... Çabuk: Y ;-
çıkıyoruz ... 

..._Bir kaç saniye sonra Ceneviz 
'-' dıraaıında hiç bir Türk kalma -
~'tft.ı:.• Orad. kalan forsa • 
l Zlncirlerini kırmak için çaba • 
~Oırl~r, tayfalar ne yapacaklarını 

'-lııyorlardı .. 
~~ııd Kadırıa elli kulaç kadar 

dı .•• 

4ı:-- Hedef ıu keaimi !.. Dikkat! •. 
···tttt ! ... 

ı, ~ıaıJ Kadırıadan atılan üç ıül· 
,~ ~ldırı~ _ıibi Ce~eviz gemi. -

I . lovde11nı üç yennden delch •• 
~fiı•ne •ular girdi, yana yattı.. r 

ft1 °rıa.Iardan kurtulanlula tay - ı 
~kendilerini denize atıyorlar, 
llr l&fkaılar da direklere tırma· l 
~Or}•dı P' ..• 

-·ı:i~llk Süleyman reisin vanına 

- Kont ölüyor.. Seni istiyor! .. 
Beatrisi kaçıran gemi F ernando • . . 
nun ımıf ... 

Dedi •.• 
Hüamen Reis yaralının bulun· 

duğu tarafa koıtu ... 
Zavallı ihtiyar baba, &özleri 

yaş içinde, kesik, kıark bir sesle 
yalvarıyordu: 

- Gene o ... o ... F emando .. Kı • 
zımı kaçırdı. Onu ıenden batkaıı 
kutaramaz .. Öcümü .. al .. ve •• kı -
zımı .. kur •.. tar ... 

Batı omuzuna düıtü .. 
Kolları sarktı ... 

Ağzından akan kanlar dudakla
rının uçlarmda prhtılaftı .. 

Kızıl Kadirıa son hızla İspan
yol gemisinin izinde ilerliyordu. 
Ceneviz gemisi, güvertesine ka • 
dar suya gömüldü. Sonra garip 
bir ses çıkararak bir anda denize 
gömüldü. 

Battığı yerde koyu mavi den~z 
le beyaz köpükler birbirine do • 
landı. 

Bir iki dakika sonra orada bir 
kaç tahta parçası ve b!r kaç faş· 
kın adamdan batka bir fey kal · 
mamıftı. 

Çok geçmeden yalnız tahta 
parçaları kalacak, onlar da su · 
yun akıntısına kapılarak kim bi
lir nerelere gideceklerdi? .• 

-11-

iki borç arasında 
F ernando kaçıyordu. O bir al

çaktı, bir korkaktı. Çünkü Kızıl 
Kadirganın geldiiini gördüğii 
halde geri dönüp mertçe dövüt -
mek istemiyordu. 

Bu hal, Hüsmeni büsbütün çi· 
leden çıkarıyor, gemisine bir· kır· 
langıcın hızını vermek için çıl -
gın gibi, her çareye bat vuru
yqrdu. 

Şimdi bir burundan kıvrılmca, 
F ernandonun ıemisinin yüksek 
kıç kasarasını, bol yelkenlerini, 

ağzı parlıyan kocaman toplarını 

ıörüyorlardı. Fakat biraz ıonrl\ 
o da baıka bir burundan kıvrıh
yor ve ıörünmez oluyordu. 

- Ah... Açık denizde olay • 
dım!.. 

Hüsmen reiı, göjıünü koca · 
man bir kürek ıibi titiriyor ve 
botaltıyordu. 

Beatris ! •• 
Güzel ve aevimli kız!.. Şimdi 

kaba ıaba, zalim ve alçak Fer· 
nandonun elinde olsun ha! .• 

Onun elinde bu zavallı yavru 
ne olur? 

Güneı ufka yaslandı. Karanlı~ 
çöktü. 

Artık İspanyol gemisine yü1 
kulaç yaklaısalar gene onu gö · 
remiyeceklerdi. 

Hüsmen reis, kabına aığamı -

yordu. 
Gemiıini açık denize sürdü. 

puılanın batında durarak ku -
mandalarını veriyor; dosdoğru 
Salernoya gidiyordu: 

- Tilkinin dönüp dolqıp ge
leceği yer kürkçü dükki.nıdı ... 
Ayıyı avlamanın en kolay çareiİ 
onu ininde yakalamaktır. 

Diye dütünüyordu. 
Fakat o yetiıinceye kadar Be

atrise bir fey olmasaydı! .• 
Dütünceleri bu noktaya gel · 

diii zaman içi bir hançerle deıi · 
liyor gibiydi. Bazan bir ümit onu 
avutuyordu: 

- Eğer Salerno önlerine on -
dan önce varırsam, orada çarpı -
ıacaiız ... 

Gece pek karanlıktı. 
Zorla ilerliyorlardı. 
Buraları bir çok hiristiyan ge. 

milerinin geçit yerleriydi. Hatta 
11k sık büyük filolar görülürdü. 
Bunlar, o zamanlarda adet oldu
fu gibi fenersiz ve ıtıksız gider
lerdi. Hüsmen reis, karanlıkta 

bir dütman filosunun ortasına 
düşmekten korkmuyordu. Böyle 
korkulu ıeyler onun batından 
çok geçmitti. Fakat iyice yük}ij 
ve kocaman bir kalyon yahut 
Galer ile çarpıımak pek fena o
lurdu. 

Türk gemileri bu gibi hallerden 
korunmak için geceleri bir liman
da, sığ bir sahilde, demir atarla;. 
hiç olmazıa açık denizde çok y.ı· 
vaı giderlerdi. 

Halbuki Hüsmen reis, müm . 
kün olduğu kadar çabuk ıitme
ğe çalıtıyordu. 

. Gece vardiyalar oir misli ço • 
ialtıldı. Her an ıavaıa hazır bu· 
lunmak için bütün leventler silah 
elde, güverteye uzandılar. Top -
ların batında yarı uyanık sabah
ladılar. 

Ufuk aiardığı zaman kendile · 
rini açık denizde buldular. 

Ufkun dört tarafı da yoklan· 
dı. 

Yalnız timal tarafta, ufuk çiz
giıinin ardında bir direk görünü
yordu. Ac.aba o mu? .. 

Belki odur. Değilse de, genP. 
gidecekleri yer Salerno idi ve 'l · 
raya bu yoldan gidilirdi. 

Vardiya bağırdı: 
- Reis!.. iskelemizde bir ge · 

mi ... 

Baıka biri tamamladı: 
- Bu, bizimkilerden biridir .. 
Hüsmen reis, o tarafa baktı ve, 

hemen tanıdı: Bu, ıahiden bit' 
Türk kırlangıçı idi. 

Kırlangıç eski Türk donanm:ı
aında kullanılan en küçük gemi· 
lerdi. Ondan on yedi oturağa k"· 
dar kürekleri bulunuyordu. Her 
küreği iki veya üç kiti çekerdi. 
Çokluk top taıımazdı. Sazan 

•················································: ! Nakleden: ı l'to. i 
, i.!!~!!~~ .. !~~.:~.!!. .. _!~ .. ..I 

ikinci üçüncü mektup... 1 rım .. Şefkatinizi, muhabbetinizi Ü· 

Lakin: her seferinde, bir uçu· } zerimden esirremeyin .. 
rumun derinliği gibi bot ve kor· ı Betbaht kı.zınız: 
kunç bir sükutla karşılaııyordu. Samıye 

Artık, tereddüde hacet kalma· • • • • • • • , 
dı: Bu mektubun zarfı üzerine ad• 

Anı d reıi yazdı .. Görünür bir tarzda, a ı .• 
Atıkı, onu terkediyordu ... Ken maıanm üstüne bıraktı .• 

diıinden uzak yere abyordu. la- Fakat, tam bu eanad&, karnında 
tikbalinin ne olacağım dütünmü· yeniden bir kımıldama hissetti . 

d .L"l . r· - Evladım .• -diye mmldandı .• yor u uı e .•• 
Ah, alçak adam... Atkmm bu büyük felaketi esna • 
Samiye, deli gibi oldu ... Rauf a aında, =!. daha onu feda edecekti.. 

lanetler yağdırdı ... inkisarlar et· Fakat itte, bu dakikada, o, kendi 
ti ... Ondan ıonra, ağladı, ağladı mevcudiyetinden annesini haber
ve yatağınm ayak ucuna, bayıın dar ediyordu. 
bir halde diitüp kendinden geçti. Samiye, derhal, pencereleri aç • 

Ancak aradan bir kaç saat geç· b. Adeta yepyeni bir maııniyat, 
tikten sonra kendine gelebildi.. onunhüviyetine hükmetmeğe baı • 
Y avaı ya vat doğruldu. lam11b: 

Gözlerinde azimkar bir pırıltı Hayır, hayır ..• Yavn11unu meza· 
hasıl oldu. ra ıürüklemeğe hakkı yoktu .. O • 

Mademki hayat onu kendi kad • nun için hayatla pençe pençeye 
roıu içine kabul etmiyordu .. Öy - ıelte, yeriydi! \ 
leyse ölüm?. Ölüm, onu, kendi Bir kaç gün sonra, parumı ala -
içine alacak mıydı?. mıyan ev sahibi, onu, evden de 

Ah, öyle iıtırap çekiyordu ki... kovduğu için, kızcağız, ıon bıarm -
Çocuğa ncıyordu.. Onun, kar • dıfı dam altından ayrıldı. "H.,, ka· 

nında knnıldamağa batladıiını sabuında, kıt ortası kalmı§tı. 
hiuetmi,ti. Bu zavallıyı, dolma· Zavallıcık, burada, taliin, ne bü
dan öldürmek elindeQ ıelemezdi • yük ıillelerini yedi .. Tanıttığı eski
Daha timdiden kendisinde annelik ciye bat vurarak, omm yıkayıcılı • 
hisleri uyanmıfb •• • ğını ve sökük dikiciliğini yaptı •• 

En iyisi, annesiyle babasına Buna ka11ılık, bir oda köteıine ••· 
mektup yazmak, hatasını itiraf et- tındı ve kötü yemeklerle karnını 
mek ve sükutunu anlatmak değil doyurabildi .• 
miydi?. 

Çantaaında, otuz kurut kadar 
bir parası kalmıttı .. Bununla biraz 
kömür al•ydı da, kendini zehir • 
leiyp ölae miydi?. 

Uzun uzun dütündükten sonra, 
bu projeyi en muvafık buldu .. Kö • 
mürü aldı .. Zehirleyici gaz neıre • 
den tarzda yaktı .. Pencereleri ıı • 
kı sıkı kapadı ve anneıiyle babası· 
na şöyle bir mektup yazmağa baş· 
ladı ..• 

"Anneciğim, babacıiım .. 
Çok betbahtmı.. Ölüme doğru 

gidiyorum ... Ümid ederim ki, ha· 
yat, benim için ölümden daha tef· 
katli ol.aun .... 

Beni affedin ve ıizi çok sevdiği· 
me emin olun!.. 

· lhtimalki mes'ud olurduk, fa • 
kat mukadderat bunu istemedi .. 

' 
Niçin beni zorla yanınızda alı • 

koymadınız? Niçin oraya seyahat 
etmeme razı oldunuz?. Aksi tak • 
dirde başıma bu felaketler gelmi • 
yecekti ... 

0

Ah, biliyorum, benim için pek 
büyük fedakarlıklara katlandınız .. 
Benimle iftihar ediyordunuz ... Be· 
ni hoca, mürebbiye görmek kol· 
tuklarmızı kabartıyordu. 

Fakat bütün tahsilime rağmen 

yalancı ve namussuz bir gencin 
yalanl~rına, cahil kızlar gibi al· 
danmamazlık etmedim ... 
Başıma gelen felaketi anladınız, 

d -·ı '? egı mı .. 
Sizi, bütün gönlümle kucakla • 

Fakat, eskicinin de itleri İyi git
miyordu .. Onun için, Samiye, bot
ta kalmaia mecbur oldu •. Kaç ge
ce aç ve ıusuz kaldı. Bir geee, bÜs· 
fbütün evıiz kaldı. Çünkü, eskici 
de, omr. > yanından çıkarmağa 
mecbur kaldı .. Derenin kenarmda 
dolaııp duruyordu. Artık, gözü ka· 
rardı. Her ne olursa olsun diyerek, 
kendini akar sulara bıraktı .• 

(Devamı var) 
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rinde kullanılırlardı. Mümkün 
olduğu kadar hafif yapılırlardı . 

Grandi direğile pervanesine çe • 
kilen iki yelken, oldukça büyük 
olur ve en hafif rüzgarda bi~c 
tekneyi kolayca yüzdürmeğe ya · 
rardı. 
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Güneş banyosu Yakın tarihten 
hasıl ,,apılmalzdır, kanlı yapraklar 

fay daları ve zararları 
nelerdir? 

Deniz eğlenceleri, plaj saf al:ı
rı ve günet banyoları mevsimine 
yaklatmıt bulunmaktayız. Hele 
günet ııığının yakıp kavurduğu 

tunç reJk, ıon yılların en özlenen 
bir modasıdır. 

Mısır1ılar günet tanrısı Ra'ya 
taparlardı. lraniler güneı tanrısı 
Mitra'nın önünde derin saygı ite 
bat eğerlerdi. Yunanlılann has
talıkları tifalandıran mabetlerin· 
de, cenuba kartı yapılmıı uzun 

~ılmıtbr. Bir deniz kenarında hu 
jki banyo birlettirilince, yorgun 
ve zayıf bir kadın yepyeni bir var
lık bulur. Bu banyolar, yeni ye· 
ni kan höcrelerinin teıekkülüne 

sebebiyet verir ve böylece kan 
zayıflığının önüne geçilmit olur. 

Hava ve güneı banyoları es
nasında soluk kendiliğinden de· 
rinleıi .. ve çoğalır. Böylece ciğer· 
ler adamakıllı havalandırılmıt .,. 
iur. Vücuda daha fazla vitamin 

uzun günet taraçaları vardı. Gü- D verilir ve vücudun Me~aboliz
neı balkonu olmıyan hiçbir Roma ıni arli\;. Yani gıda maddelerinin 
evi tamam sayılmazdı. vücut nesiçleri haline inkılap et· 

Yüzlerce yıllık bir fasıladan mesi ve bu neıiçlerin kuvvet ve 
ıonra güneıe tapınmak iti yavaş kudret haline gelmesi hızı artar. 
yavaş [lene geriye gelmittir. Yal- Adaleler daha sertleşir; kan taz-
nız bugünkü ibadet, eıki günlerin yiki alçalır ve yaıamaktan yeni 
putperestliği ile alakadar değildir. zevk ve sevinç duymağa baılarst
Şimdi biz güneıe tapınmıyoruz, nız. 
ancak güneti çok seviyoruz. Sağ
lığımız için ondan mümkün olabi
len bütün kazançları elde etmek 
istiyoruz. Sevdiğimiz ıeyin zarar 
vermemesi için, ıırası gelmitken 
birkaç öğüt vermek amaciyle si
ze bu yazılarımı okutmak istedim. 

Havalar az daha ııcak olmağF. 
l:aılayınca hepimiz açık havaya 
koıacağız, yalnız turasını aklınız
dan çıkarmayınız ki, hele öğle sa· 
atlerinde günet çok yakıcıdır ve 
büyük zararlar verebilir. ilk plaj 
ıünlerinde birçok kimse kumla -

• fi rm üıtijn~d'&tarak vücutlarınm 
her tarfını saatlerce müddetle gÜ· 
neıe arzederler. Bu hiç de iyi de

ğildir. Bilhaasa göğüsleri zayıf 

olanlar, yqlılar, körpecik çocuk
lar, sarı saçlılar ve beyaz tenliler 

Güneı banyosuna baıladığını ı 
: lk gün yalnız bacaklarınızı gün 
ııığına arzediniz. ikinci gun•J 
kollarınızı; sonra yavat yavaf ve 
parça parça bütün vücudunuz" 
banyo edebilirsiniz. Günet ba ':'l 
yoıu hiçbir vakit öğle sıcağında 
yapılmamalıdır. 

Banyo için en elveritli zaman
lar öğleden evvel ve saat on dört
ten sonradır. Hele yemeğin he· 
men akabinde katiyen günef ban
yosu yapılmamalıdır. 

Bilhassa G"~nçlerle yaşlılar le· 
pelerini örtmelidir. Vücut tama· 
miyle \unçlattıktan sonradır k• 
hatlar güneıin sıcaklığına daya
nabilir. 

Ahmet Ekrem 
böyle yapmamalıdır. Güneıe bir· ----------------

denbire çıkmak ve uzun müddet. Normandi 
günet altında kalmak, bronıitfi • 
olanlarda zatürree yapar; zay.' vapurundaki 
nahif olan gençlerle, kadınlarc''' V d I l f llAf 
da verem hastalığına sebep olab~- angına a r 8 s 
lir. Pariı, 23 - Franıadan Ameri • 

• • • kaya ilk aef erini yapmak için ha -

Günetten gelen ııık ayrı ayrı 
uzunlukta olan muhtelif dalgalar· 
c!an müteıekkildir. Kırmızı dal
galar en uzun, mor dalgalar da en 
kısadır. 

Mor dalgalardan daha kısa O· 

lanlara da Ültra viyole dalgalar 
adı verilmektedir. Deride renk 
yapan ve deri üzerinde tesir ede
rek "D,, vitaminini vücuda geti
ren itte bu sonuncu dalgalardır. 

Adi cam, bu Ültra viyole dal
galar için ıeffaf değildir. demek· 
ki kapalı bir pencereden hiçbi:· 
fayda gelmez. Bundan baıka bi: 
tehrin üstünde bulut ıibi asılı dl~· 
ran toz ve kir zerreleri de Ultri\ 
viyole ıualarını tutarlar. 

lsviçreli doktor Rollier vücut
ları güneıten tunç rengi almıt in
&anlara deri, kemik ve mafsal ve
remine kartı bir mukavemet ol
dujunu ıörmüttür. Ve bu haıta · 
lıklara kartı en iyi tedavinin gü
net banyoıu olduğunu da ketf et· 
mittir. Ancak tifa vücudun ta· 
mamiyle tunç rengi almasından 

ıonra baılamaktadır. Demek ki 
güneı banyoıu sağlık için iyi bir 
tedbire. 

Son zamanlarda ise, hava ban
yosunun da vücut için güneı ban· 
yoau kadar mühim olduğu anla-

zırlanan dünyanın en büyük gemi
si Normandide bir yangın çıktığ:
nı dün yazmı§hk. 

Yangın üçüncü mevki aptesha -
nelerinin olduğu yerden çıkmıf, 
fakat derhal yetiıilerek söndürül • 
müştür. Yangın söndürüldükten 
sonra yerlere bol bol petrol dökül
müş olduğu görülmüştür. 

Bu ıuretle i,in içinde bir suikast 
olduğu kat'iyetle anlaşılmıttır. 

Diğer taraftan yangın çıktığı ıı -
rada kaçmağa tetebbüı eden iki 
tayfada yakalanmıştır. Bunların 

verdikleri ifadeler biri birini tut -
madığmdan tevkif edilmi!lerdir. 
Bu ıuikastin ıiyasi mahiyette ol -
duğu söyleniyor. 

........................................................ : 
BORJiVAl 
Borjiya romanımı.zı forma lor·i 
ma toplamıf olup ta timcliyc?; 

kadar henüz ciltletmek için gc-J 
tirmemİf bulunanlar en geç pa ! . 
zar günü akıamına kadar ge·i 
tirmelidirler. i 
Pazar gününden •onra getiril~~ 
cek lormalar kabul edilemiye- i 
cektir. ~ ...................................................... 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katıt>l 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 29 

-
• 
ınsan 

Oğuz (bey) kendine gel, ne oluyorsun 1 
asılacağım diye bu kadar korkar mı ? 

Otomobilimiz, o zaman harbiye 
rıezareti methalinde sağ tarafta bu 
lunan merkez kumandanlığı önün
de durdu. 

Arabad&.n evvela "tevkifhanei 
örfi,, müdür muavini Riza onu ta-

' kiben itkenceci Rıfkı atladı .. 
Merkez kumandam Emin (Pa -

şa) merdiven batında duru
yor, asabiyetten ayaklarını yere 
vuruyor, yumruklarını bize doğru 
sallayıp duruyordu. Topçu Riza -
nın arabadan atladığını görünce 
bir külhan beyine taş çıkartacak 
bir alıtkanlıkla küfürler savurma -
ğa: 

- Nerede kaldın mel'un, alçak
Seni azlettim.. diye bağırmağa 
batladı .. Ve ıonra orada ayakta 
duran kolağası Yasin ağaya döne
rek: 

- Y aıin ağa, ıeni hu hınzırın 
yerine tayin ettim .. dedi. 

Bu vakitsiz tayin ve iltifat kar
tııında birdenbire şaşıran Y aain 
ağa kendini toplıyarak merdiven
lere kotlu, evvela yerden bir kan· 
dilli, sonra hazır ol vaziyette aske
ri bir selam çaktıktan sonra: 

- Allah ömürler venin pafam. 
Bu vazifeyi kabul ediyorum.,, ce
vabını verdi. Ve derhal geri döne
rek otomobile doğru seğirtti. Ara
banın kapısını acmak kin elini 
uzattı. İtte o zam~n beni. gördü ve 
birdenbire ıaıaladı.. Haline bir 
mahzunluk geldi .• 

Yasin ağa ile iyi ahbaplık. Ben 
Gümüt suyu hastahanesinde ya -
tarken onunla tanışmıftım. Mağa
zama gidip gelirlten bana çok yar
dımı dokunmu,, halimle çok ala -
lr..adar olmuıtu. 

Bu eski ahbabın beni görür gör
mez böyle birdenbire büzülüver -
meıi, bakışlarına hüzün, haline 
keder çökmesi beni büsbütün tela
şa düşürdü. Vahim ihtimal gittik
çe yaklaııyordu. 

Y aıin ağa kapıyı acmadı. Emin 
(paşa) ya dönrek sordu: 

- Paşam indirelim mi bunları 
' 

yoksa hemen mahalli mahsuıları· 
na mı götürelim? 

Bu sorgu da çok manidar idi. 
içimden: 

- Galila Bayezıta değil, Emin
önünde asılacağız. Orada her şey 
hazırlanmıştır. Yasin ağanın (ma
halli mahsus) dediği yer burası 
<•bcak.,, dedim. 

Emin pata Yasin ağaya: 
- Dur sen orada ben sana haber 

veririm.,, dedi ve m~rkez kuman
danlığı binasına girdi. 

Bat çevirdim, arkadaşım Meh -
med Aliye baktım.. Betbeni:ı at
mış, kö~eye büzülmüş, hareketsiz 
durnyordu. Bakışları değişmi~. alt 
dudağı sarkmıttı.. Durmadan 
tövbe ve istiğfar ediyordu. 

Pencereden başımı uzatarak bir 
sigara İstedim. Yasin ağa tabaka -
sı ve kibritini uzattı .. Sigarayı yak
t tm. Bir nefes çektim .. Emin (Pa -
ta) tekrar dışarı çıktı.. Ve Yasin 
ağaya seslendi: 

- indirin o herifleri, getirin bu-

mobilden indim.: Mehmed Ali gi - ı tik .. Onun için biraz geç kaldık "' 
yinmiş vaziyette idi.Ağır ağır mer- diyerek kendini affettinneğe ç•' 
divenlere doğru yürümeğe batla· hşıyordu .. Fakat Emin (paıa) ~ 
dık. kızgındı .. Rizanın bu sözlerini: 

inzibatlar etrafımızı çevirmitti. - Sus ıen .. Beceriksiz herif!" 
Merkez kumandaı ile bir sürü za- diye kesti ve bir daha konuıturlll" 
bit bizi yukarıdan seyrediyorlar - dı ...• 
dı. Merdivenleri çıktık .. Tam E- Yattığım yerden aertababete tr 
min (Paıa)) nın yamndan geçer - lefon edildiğini itidiyorum .. Ar•' 
ken kaılarımı çattım.. Suratına dan dakikalar geçiyor .. Bu ıırad' 
ters ters baktım .. O, sanki hu ha - birisi üzerime eğiliyor, omuzlarıd" 
kıtın hiç farkında değilmit gibi sarsarak: 
batka tarafa dönerek inzibat za - - Oğuz (bey) kendine gel, ıı' 
bitlerine: oluyorsun? Ne var. Bir inıan a•1 ~ 

- Alın hunları bir yere kapa - lacağım diye bu kadar korkar Jlll· 
yın ! diye emir veriyordu. diye ıesleniyor. 
Kumandanlık binasından içeri Bana aıılmaktan korkmamakl' 

girer girmez avludaki kalabalık ğımı tavsiye eden bu meçhul ad•' 
içinde tamdık liir sima aradım, mı tokatlamaktan kendimi zor tfl 
yoktu .. Buradakil~rin hepsi asker - tum. 
di. . Biraz sonra, göğsümün açıldıi" 

Yalnız sonradan sivil iki kiti nı, birisinin kalbimi dinledijilJI 
geldi. Bunlardan biri müddeiumu- hissettim ••• 
mi, diğeri doktordu. Kimıenin yü- Doktor gelmiıti .. Nabzımı Y~ 
zü gülmüyor, herl<eı fısıltı halinde ladı, göz kapaklanmı açarakn rJJ' 
konuşuyordu .. Salondakilerin hep- ayene etti ..• Diğer taraftan b..., 
ıi bize acıyarak bakıyordu. biriıi, ben, ayılayım diye odaısı-

Bütün ahval ve ıerait aleyhimi • içnide paçavra yakmıftı .• Bazı~ 
ze idi. Hele siviller geldikten seler yüzüme su serpiyorlard•·1 

sonra ıuna hükmettim: Nihayet, doktor enjeksiyon yat' ' 

- Şimdi merasim yapılacak. mağa karar verdi •• 
Vahdeddinin benim için bir pa - Doktor hazırlık yaparTten, itati' 
çavra olan iradesi okuae.cak, bir biri•i kulainna eğilerek: 
hoca dua edecek, ve sonra.. Her - Oğuz (bey) kendine gel! ~ 
fey bitecek!.. . oluyorıun a canım .. Bu kadar ~, 

Bizi bir odaya soktular.. Ben kadatın Maltaya gitti. Sen de I' 
idam sehpasına kadar delilik rolü dersen ne olur?. idamdan kurtıı'' 
yapmağa evvelce karar vermittim. dunuz .. irade var .. Malta ya gidi' 
Çünkü başka kurtuluı ihtimali gö- cekıiniz, diye 1ealendi .• 
remiyordum .. Onun için odaya gi- Buzlu bir bardak limonata hl' • 
rer girmez sallanıp kendimi yere raretten yanan bir adama ne Y' 
attım. parsa, hu sözler de benim üzer~ 

Bizim ' arkamızdan Emin (pa - de ayni tesiri yaptı. Üzeriınd 
şa) ile bizim yüzümüzden azledi - kibuıalu ağırlık çekildi.. 
len Topçu Riza, yeni tevkifhane Vücudumun yeniden canlanÖ'' 
müdür muavini Yasin ağa ve mer- ğını, isabımın yumU!adığını, ı,e1'. 
kez kumandanlığı yaverleri de o - nimin ve kalbimin kuvvetlendil~ 
daya girmi§lerdi. hi11ettim ..• 

Topçu Riza, benim tekrar bayıl- Saatlerden heri bütün meaaso-~ 
dığımı görünce: mı yakan ateı yerine bir fer~, 

- Gördünüz mü paşam? Tekrar çöktü .. Adeta tüy gibi hafifledl1f 
düıtü, bayıldı.. Hapishanede de tim .•. 
ayni hal olmuştu .. Doktor iıtemit • (Devamı ""') 

Pari• hay~anat bahçe.inde bulunan bir elifi kaplanın meme•i11Je ~ 
ıa çıkmıı, ameliyat yapmak icap etmiıtir. Kaplan bir buçuk •"': .J 

b 
. .. el .,.,r 

raya... . ır ugraıma an sonra aıkı ııkt bağlanmı~, baytarlar meme6' - ,Jll' 

Kapıyı n!;hlar .. Ben arkamda rarak ameliyat yapmıılardır. Resmimiz ameliyat eanasında al•,.,.... 
pijama, ayağımda terliklerle oto- 1 

hr. 



~UTBOLDA: 

FraiiStt:.Macaristanı 2-0 yendi 
Pariıte Colowbeı stadında 

Fransa ile Macaristan milli takım
ları arasında yapılan futbol maçı· 
Ilı Fransızlar iki sıfır kazanmıı
lardır. Macarların bu maçtan cv
\'e) Avusturyalılar ağır bir mağ
l"b" U ıyete uğratmıt olmaları son za. 
llıanlarda gittikçe terakki etmekle 

olan F ranıızlar ile yapacakları 
llıaça büyük bir ehemmiyet veri. 

Yordu. Bu itibarla Colovbeı ıta· 
dına yirmi bet binden fazla ıeyu. 
ci toplanmıttı. 

Fransızlar bÜ maça büyük bir 
İtiınatla çıkıyorlardı. İngiliz ant· 
tenörleri methur Kupton kendi-

Jerine: "Canınızı ditinize takarak 
0Ynıyacakıınız, bir karınca yuva-
11 \'e arı kovanı gibi itliyeceka?
niz,, diye sıkı talimatta bulunmuı· 
tu. 

Nihayet 37 nci dakikada gene 
kaleye bir tüt çekilmi§, kaleci to· 
pu tutmuı. Fakat Fransız muha
cimlerinden Courtoiı kalecinin 
top elinde, ıatkınlığından istifa . 
de ederek ona nizam dairesind~ 
çarpmıt ve topu kaleden içeri sok
muıtur. 

Birinci devre bu suretle 1 - ıı 
fır Fransızların lehine bitmittir. 

ikinci devrede Macarlar beril.· 
berliği temin için çok gayret et · 
mitler, fakat Fransızların bu gu -
zel, seri, mütesanit ve ahenktar 
oyunu kartııında bir it becereme· 
mitlerdir. 

Bu devrede oyun müsavi bir 

manzara arzetmiıtir. Macarlar, 
zaman zaman tehlikeli akınlarda 
bulunmuılardır. Hatta bir ara 
lık Fransızları 18 pas çizgisi içi -
ne sıkıttırmıtlardır. 

Gayet seri oynayan Fransızla .

bu tehlikeli akınlardan kurtulun • 
ca hemen hücuma geçmiıler ve bu 
hücumlardan birinde merkez mu
hacim Cowtois güzel bir kafa vu
ruıuyla Fransızların ikinci golünü 
yapmıtbr. 

Maç iki sıfır Fransızların ga· 
libiyetiyle neticelenmittir. 

Umumiyet itibariyle Macarl.ı.r 
daha teknik, Fransızlar da daha 
seri ve canlı oynamıılardır. 

Filhakika Fransızlar maçın ~~S· ~~=~!:i~:=!~~~~!'.:~~~!':.i~=!!ıii~~=9 
h&flanrıcından sonuna kadar a- A • k d k d 
letgibioynamıılarvekuvvetliha- merı a a ya ın a 
111lılarını bir lihze gevıemiyen 

r:;.:~leri kartısında çok yormuş- mühim boks m üsa-
llk on dakika zarfında macar- b k ı l k 

._, ~ah~ hakim oynamıılar, fakat a a arı yapı a ca 
teblıkeyı atlatan Fransızlar hun -
dt.n sonra tamamivle hi.kimiyeti 
~~e. almıılar ve devrenin sonuna 
~r Macarları mütemadiyen ıı· 
'§tınnıılardır. 

'Macarlar küçük paslarla ileri
lenıede muvaffak olamayınca o
Yun sistemlerini değittirerek ce . 
ilahlar vasıtasiyle tehlikeli akın
lar Yapmak istemltler. Fakat çol: 
~zel oynıyan Fransız müdafaası 

J 
ffısında bunu da ıöktürememif

erdir. 

F ranıızların hakim oynamala
~.na rağmen gol çıkaramamaları 

Bir zamanlar dünyanın en mü
him boks maçlarının toprakların
da tertip edilmesine 11rar eden 
Amerikalılar, son yıllarda boks 
müsabakalarına 'büyük hir alika
sızlık gösteriyo..lardı. Bu hal bo
ks ıevenleri pek müteessir edi 
yor ve boks fec1eraıyonuna karfJ 
her yerde bir infial uyandırıyoı
du. 

F edaraıyon halkın gene eskisi 
gibi entereıan moçlar seyretmek 
arzusu karııam.ıa faaliyete geç 
mittir. Yakında bir kaç mühim 
müsabakanın yapılmasını karar 
altına almııtır. 

Bunlardan birincisi, me,hur 1-

Bu maçın galibi dünya ıampiy,,. 
nu Maka Baer ile çarpı§&caktır. 

Dünya ağır ıiklet ~<impiyonlu -. 

ıraz da talihsizliklerinden ileri 
telınittir. Yüzde yüz gol olacak 
dört nefis ıütten ikisi direğe çarp
lıııt, ikisi de direği yalıyarak dı
~rı çıkmıttır. 

talyan boksörü Karnera ile zen.:.i -------- -----
Joe Louis arasında yapılacakt,r. 

Yeni bir deniz sporu 

'j 1 

ğuna namzetliğini koyan Joe 
Louis hakkında verilen malumat 
bu İr• çeneli zencinin fevkalacic 
kuvvetli ve yüksek bir boksör o l 
duğunu göıtermekte.rr. 

Amer,,1:anın meth Jr spor mü 
nekJ~·~ıerirıden biri JL~e Louis haA
kınrlt-ki ihtiıaslar•r.1 ıu sureti~ 
kaydetmektedir: 

"Joe Louis bugüne kadar gör. 

müı bulunduğum ağır ıikletteki 

boksörlerin en dehtetlisidir. iyi 
boks biliyor ve fevkalade kuvvet · 

li vuruyor. Sürati akıllara hayret 
verecek derecededir. 

ı 

l Bir cümudiye kadar da soğu~< 

1 
kanlıdır. Ne derece dayanıklı ol-

Avrupatla bir deniz •poru daha 
(f4iJ • moda olmaya b'lfladı. K11ın karda 
"e 1>q ile kayan •porcular, ayni İfİn denizde de çarelerini aramlflar 
tiitftt/.?a da muvallak olmutlardır. Şimdi, Avrupa plajlarında, çok 
"i r.~ rn~törlerin pqinde yukanlıi re.imde gördüğünüz gibi, bir ne
~ ) • ile, .ıann Ü•IÜnde kayan, adeta uçan •porculara sık •ılı 
~•nrnekteclir. Fakat ıunu ia unutmayın ki, (•ki) ile acı ütünde 

.,. miivazene bulmak, kar üstüm/• kaymaktan sok daha 
p,tür. 

ı duğunu kestiremem. Çünkü bu 

husustaki mukavemetini ölçeme-
dim.,, 

Amerikada bu böksöre (Siyah 
pelenk) ismini vermiılerdir. Her 

halde Kameraya kartı galip ge 
leceği ümit edilmektedir. 

Bu boksörün dünya fampiyon· 
luğu için Maka Baer ile çarpıfma-

sı timdiden Amerika halkını ali· 
kadar etmektedir. Bu müsabaka 

yapılacak olursa bir milyon do -
lardan aıağı hasılat ıetirmiyeceği 
tahmin ediliyor. 

Dünya bolu ıampiyona Mah Baer 'AmerikaJa Donjuanlığile mef• 
laurdur. Geçenlerde bir milyonerin lıaile nk •ık beraber görülmesi 
üzerine evleneceği rivayeti çılıml§ h. Son günlerde i•e •İnema yıldız
larından Cun Nayt ile birlikte görrülmektedir. 
Yıldız ile boksöre gelince, aralanndaki müncuebetin bir arkadClflık 
tan ileri geçmediğini, boluörün, nnema yıldızına •par hocalığı yap· 

tığını söylemektedirler. 

Elektrikli 
kron metre 

Atletizmde elde edilen derece
lerin en doğru bir tekilde teıbit 

edilebilmesi için elektrikle itli . 
yen bir kronometre tarafmdan 
kaydedilmesi uzun zamandanb& 
ri dütünülmekte idi. Hatta 1924 
senesinde bir alet dahi icat edil -
mit idi. 

Fransız mühendislerinden biı i 
tarafından icat olunan bu alet 
hareket ~irinin (iıtarter) ta -
bancaaı üzerine konuyor, tabanca 
patlar patlamaz kronometre itle· 
miye baılıyor -,e müaabıli muvasa
lat ipine temas ederek yarıtı bi -
tirince kendi kendine duruyor • 
du. 

Yeni icat olunan otomatik kro
nometre gene bu esas üzerine ya
pılmııtır. Fakat bunun daha çok 
müteki.milidir. Mütehua11lardan 
mürekkep bir heyet yakında bu 
hususta tecrübeler yapacak, eğer 
matluba muvafık neticeler alırsa, 
ki bu hemen hemen kat'i gibi • 
dir - Fransız atletizm federasyonu 
resmi yarıtlarında bu aleti ı~ulla
nacaktır. 

BiSiKLET - ~ --- - -

sekiz dünya 
rekoru kırıldı 

1934 ıeneei ağuatoeundan bu . 
güne kadar atletizmde sekiz dün· 
ya rekoru kmlmqtır. 1936 a~ne
sinde Berlinde toplmlllieall hon -
grede bu rekorlar resmen teıcil e
dilecektir. Kınlan rekorlar aıa 
ğıda göaterilmiJtir: 

25 mil: 2 saat 26 dakika 1 O sa
niye 8/ 10 ltalyan Fanelli tarafın
dan kınlmııtır. 

220 yarda (manialı) : 22 sani
ye 4/ 10 Hardin tarafından kırıl
mıfbr. 

Smkla J.iik.sek atlama: 4 met· 
re 40 Amerikalı Graber tarafın
dan kmlmııtır. 

Oç adon atlama: 15 metre 82 
Japon Haranc:la. 

Disk atma: 53 metre 10 Alman 
Schroeder. 

Cirit: 76 metre 66 Fenlandiya 
lı Jarwinen. 

4x110 yarda: "0 :;--=y e 5/ 10 
Amerikan lowa r. . :'!:.i. 

4x220 yarda: 1 dak.!'a 25 sani
ye 2/ 10 Amerikan lowa üniver . 
sitesi. 

Borde-Paris yarışını 
Belçikalı Dö kaluv 

kazandı 
Oto gazetesi tarafUtdan ter· ı 

tip edilmiş olan Paris-Bordeaus bı
siklet yarışı çok büyük bir rağbet 

görmüştür. Bütün halk yollara dökü
lerek yarışa iştirak eden bısikletçileri 
alktşlamıştır. 

Yarış başlangıçtan sonuna kadar 
gayet heyecanlı olmuştur. Yarışı, ni· 
hayetine kadar Belçikalı De Coluwc 
ile Fransız Merviel'den hangisinin 
kazanacağı belli olamamıştır. Mervi
el Belçikalıyı gölgesi gibi takip etmiş 
ve onun peşini bırakmamıştır. 

Por'ters'ye gelince her ikisi ara
sında sıkı bir mücadele olmuş ,.e Me· 
riel başa geçmiştir. Bu sefer de Bel-

çikah Fransızın peşinden ayrılma

mıştır. Tours'da l\leriel ba~taydı. 

Orlcaus'ye gelince Belçikalı fevkala· 
de gayret sarf ederek gene başa geç
miştir. l\leriel pek kısa bir mesafeyle 
(21 saniye farkla) arkasından gel
mekteydi. Şehir içinden geçerken Me· 
riel bısikletle tram,·ay yolu içine gir
miş ve kayarak düşmüştür. Vücuda 
berelenmiş olduğundan kalkıncıya ka
dara beş dakika kaybetmiştir. 

De Caluwc'de bundan bilistifade 
aradaki mesafeyi gitikçe açmış ve yn
rışı kesif bir kalabalık içinde ve al
kışlar arasında birincilikle bitirrnis-
tir. ~ 
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ORMANIN Kızı'Vılda 
Valı§i hayııanlaT arcuında ve Afri~anın balta görmemi§ orman d o 1 a r 
lanntla ~eçen aık ve kahTamanlık, heyecan, uraT ve tetkik 

• <.'»' ••• , • "· .,. ,. ., • ' 

24 l\f A YIS - 1935 

beş r11ilyon 
kazanırken 

romanı 

• No: 9 Yazan: Rıza Şekib 

ihtiyar sihirbaz Maranın 
geldiğini görünce sevindi. 
Sinsi sinsi güldü. 

Montekarlo kumarhanesinin 
salonları şimdi 'nerdeqse 
örümcek bağlıqacakl 

Maranm arlık kulübeden pek az Oraya vardığı zaman ihtiyaı-
dıprı çdanaaı, daimJl dii!ünmesi sihirbaz çoktan kalkmıf tı. 
kabile balkı a?Mmda kulaktan ku· Maranın geliti kendisini ço:.C: 

Bul-..ro.n I'..c~i~esinde dünyada j aıl büyük salona herkesi bırakmaz· ı retle bor::a temevvü~atından do· 
birçok t!ı:are~haneleı-, fabrikatör· lardı. Buraya girmek için de ay- layı ka:ı:~dı~ları para!arı kaybet· 
ler if iis etl~ler!-ten, ~imdi büyük rrca ücret alındığı gibi borçlarını mek tehlıkesınden kurtarı!mı§lar· 

lağa fıslanarak türlü türlü tefsir o-

1 

aevindirmitti. Sinsi sinsi güldü. 
lunuyor ve bunlar mübalağalı bir ellerini oğuıturarak: 

eğlence yerleri ve kumarhanelerde ödemiyenlerin listesi olan kara. lis· dır. 
iftaa etmekte, veya'~n~! iflas etmek • . Bundan ba§ka kumarhaneye 
.. L-·l ... 1 ... d ı leye de bır defa bıle yazılmamıt garson m::?mur tercüman rehber uzere uu u •• ~a:t..a ırxar. l k l" d , , , , 

o ma azım ı. t• t ı ak ·· k ı .. 1 
tekilde Maranm kulağın,a bile geli· - Demek karar verdin, gidi • 

Bunların en ba§mda dünyaca ar ıs o m uzere pe ço { guze 
meıiıur Mor.te~t:nlo kumar~anesi Sonra gerek rulet, gerek baka· kız ve erkek - Jigolo - an&aje 

yordu. yorsun Mara? 
Vahti kaı artık bunlara taham· - Evet baba! 

mül edemez bir hale gelmişti. O - - Ergeç bunu yapacağım za - bd:mmak~~dır. ra, ve gerek baıka bir oyuna en etmi§tir. Artık kumarhaneC.en )lÜZ 

mm için yapacak iki ıey vardı . ten biliyordum. Çünkü ıenin i- Bu kumarhane 1866 senesinde az bir dolarla iştirak edilebilirdi. çeviren birçok zer~;nı~ri l;unla· 
rın vaaıtasile de avle.mayı \:mit e• Y e. Kif onun istediğini yapacak, çin bundan baıka kurtul ut yola 

ya, parçalabnaya razı olacaktı. yoktur. 

Son vaziyete göre Kirata üçüncü Bu sırada gÜneı tamamile U· 

'bir tehlike derecesine inmi~ bulu • fuktan görünmüıtü. Sihirbaz çi
mıyordu. pil gözlerini güneşe doğru kal . 

Kiratanm dediğini yerine getir • dırdı ve: 
mi§ bile olsa, Kifonun boşboğazlık - insan dedi, dünyaya yaşa -
yapmasının önüne geçmek kabil mak için gelmittir. Sağ ve ha
değildi.. yatta oldukça ölüme yaklaşma • 

Bwıu da hep kendi dar dil§ünü· manm yollarını aramalıdır. Sen 
,Unün batma getirdiği yepyeni bir de böyle yapıyorsun .. 
f el ak et gibi görüyor,du. Bu söz sihirbazın kurnazlığını 

Tercih edilmesi lazım gelen bir anlatan, kandırma yollannı bi -

ilk c!ef a oh~rak kı:.a-u;muf, ve 70 
·~~e::enberi görülmemiş derecede 
lmrlar temin ett:~en sonra niha· 
yet ilk de~a olarak bu ~aıe!<i blan
çosunu zararla kapamıştrr. 

.rllcntekarlo lnrmarhanesi ve 70 
yıllık hayatında en fazla kazanç 
temin ettiği seneler umumi harp
ten ııonraM ıer.elerdir. Bu sırada 
lnı:::ııarhan~nin en büyük eshamı, 
Loid Corcı:n dostu Yunanlı silah 
ticareti komil)yoncuw Bazil Za· 
!~arof'un elinde idi. 

yol varsa Kifo nun verdiğini yap· len bir adam olduğunu açıkça Kumarhanenin bu seneler esna· 
maktı. gösteriyordu. smda temin ettiği yüksek karları 

O sabah ıafak sökmeden Kirata Mara boynunu bükmüıtü. Ce · anlatmak için afağıdaki rakamla-
kulübeainden çdmııı ve Maranın vap vermiyor, yutkunuyordu. ra bakmak kafidir. 
kulübe.i önünde çömelmişti. Son Söze gene sihirbaz baıladı: Montekarlo kumarhaneıinin çı· 
defa olarak genç kızı sikıştıracak - Kızım, dedi. Bügün mü g'i- kardığı 25 dolarlık bir hisac senedi 
ve gene muvafakatini alamazsa, deceksin? 

Paris, ve diğer dünya bonalarm· 
dü§üQdüifuıü yapacaktı. - Evet .. Fakat geceyanar. 

da 600 dolara kadar satılıyordu. 
Tütün içiyordu. Çubuğunu o ka- - O halde sana yılanı ıimdi Ve aatl§lar büyük bir istekle ka11ı· 

dar sık, o kadar acele çekiyordu vermemde bir fayda yok .. Onu 
ki,bu, ne yapacağına taınamiyle benden gideceğin zaman alırsın.. la...'lıyorc!u. Za.'ıarofun kazandığı 
karar vernıit bir halde olduğunu - Peki .• Ne zaman geleyim.. milyonların bir kısmım itte bu es· 
gösteriyordu. - Yola çıktığın zaman gel, hamlar temin ebnittir. 

Marada 
0 

gün Kifoya gibneyi daha iyi olur. Kulübede saklaman Faka~ 1925 senesinden itibaren 
kararlaş.tmmıı, 0 da bir tesadüf güç olur. Ben köpekleri bu gece bu ha§ c!ön=ürücü hazançlar düş· 
eseri olarak kulübesinden erken içeriye alırım. Korkusuzca içeriye meğe b~1ladı. Eunu sezen Zaha· 
'- t airersin. Yılan kutusunu g--en rof, l:at'iyyen vakit kaybetmeden ÇIKllllf 1., c -:-r 

Mara, daha kimsenin kulübesin- gün ıeninle konuştuğumuz ağacın elindeki eshamı l:;a~!:ale.rma sata· 
den çıkmıyacağmı düıün.düğü bu altında bulacaksın .. Oradan al.. rak buraya yatırdığı sermayeyi 
saatte, kı:ırşısmda bidenbire Kira- - Peki.. çekti. 
tayı görünce fa§ırdı. - Ama gitmeden sana ba'lt Bununla beraber kumarhane· 

_ Mara ! tenbihlerim olacak.. Şimdi dinli~ nin kazancı gene pek yüksek ola· 

Kiratanm (Mara!) dediği yebilir misin? rak devam ediyordu. Mesele 1926 
zamanki hali görülecek bir ıey . - Evet.. • 1929 senelerindeki safi kazanç 5 
'di. ZaTallı vahti onun &§kından - Gel öyle ise.. milyon dolardı. F~kat yukanda 
o kadar periıan olmuştu k1. (Devamı var)" da söylediğimiz gibi bu kazanç 

((Mara!) deyiıi, değil insan kalbi· ==============! miktan gitgide azaldı. Nihayet 
ni, hayvan kalbini bile titretir . Galatasaraylıların geçen sene 1933 - 34 ıenesinde 

di. yemeği 1045000 dolara kadar indi. 1934-
Mara da ititmek istemediği bu 35 yılında da ilk defa olmak üze· 

GalatasaraylılaT Cemiyetinden: 
ıes karşısında garip bir ürper\~ re blanço~unu birkaç bin dolar 
·duydu. Galatasaraylıların senelik ziya· zararla kapadı. 

ı fetleri mektebin yemekhanelerin-
• Gerçi cevap vermedi amma, Fakat kumarhaneyi bnG'Ün ida-de 31 Mayıs 1935 cuma günü ve· -o 
ıöylece bir durakladı. rilecektir. re eden eller, istikbalden çok endi-

Kirata, Maranın pefini bırak • ~e etmektedirler. Çiinkü bugün 
d O 1 b be Program ıu suretle tespit edH, 

ma ı. nun a era r, yüz met- baıhyan bu zararın gittikçe büyü· 
reden çok yol aldı. Fakat bütün miştir: 

1) Sabahleyin tam saat 10 da yeceğini pek ~.la hisıet!iyorlar. 
11nırlannın, hatta, tehditlerinin 
üzerinde hiç bir tesir yapmadı • cemiyetin Saray sineması üstiin· Nitekim Montekarlonun bu müş· 
ğını görünce batını önüne eğerek deki merkezinde toplantı ve Ga· kül vaziyeti derhal borsaya da ak· 
'ayrıldı. latasaray lisesinin tarihç.esi hak· settiğinden şimdiye kadar en yük· 

Artık kararını venniıti. Ha~ . kında konf eramı. sek kar getirici, ve en sağlam es-
metli hükümdar Medkyoya ba~ 2) Tam saat 11 de mektepte ham olmak Ezere şöhret kazanan 
vurarak Mara hakkında bütün toplantı. hiase senetleri süratle düşmeğe 

bildiklerini söyleyecek ve böyle 3) Saat ya~ımda yemek. başlamışlardır. Şimdi bu düşme 
bir genç kızın kabile arasında 4) Saat 1,30 da Cümhuriyet hadisesinin daha feci neticeler ver 
yaşamasına meydan vermemesini abidesine gidilerek çelenk konul- mesine imkan bırakmamak için 
istiyecekti. ması. hisse senetleri satın almağa uğ-

Mara, Kiralaya, Kifonun ku . Mektep yemekhanelerindeki yeı- raşmaktadırlar. 
lübesine gittiğini anlatmamak i ler mahdut clduğu cihtle senelik Eskiden, Mnotekarlonun şaşaa
çin yolunu değiıtirmiıti. ziyafete ittirak edeceklerin dav~- lı ve parlak devirlerinde kumar· 

Artık, arkasından kovalama • tiyelerini cemiyet merhezinden at- haneye girmek birçok meruime 
dıima inan getirdikten sonra ye- dırme.ları ve yahut ta iştirak arzu- tabidi. Evvela kasadan bizim para 
niden sihirbazın kulübesine doğ· larını bir mektupla bildirmeleri ile 1000 liradan a,ağı olmamak 
ruldu. rica olunur. üzere fiş almak lazımdı. Sonra a· 

Kumarhane sahipleri timdi bü· 
tün bu türlü müşkülatı ve menısi· 
mi kaldırmı,lardrr. Kumarhanen· 

diyorlar. 
Ayrı~ kumarlıane civarında bir 

çok yeni p!ajlnr, ~por kulüp!eri ve 
barlar yapmıtlardır. Bununla be
raber bütün bu fedakarlıklar tim· 
cliye kadar hiç bir müspet netico 
vermemiştir. 

nin bütün ıalonları herkese kartı 

tamamen açılmıştır. Herhangi bir 

kim:se hiç Mr r.ara ödemeden iıte· 

diii yere girebilmekte, ve istediği 
para ile oyuna bQfl:l."lle!rta ıerbeıt· 
tir. 

Montekarlo kumarhanesinin bu 
derece mütkül vaziyete dü!mesi, 

Bundan baika 1m:narhane mü- ve iflas ebnek üzere bulunmasının 

dürlüğü bil' yenilik yapnrak bı

marhane kaaaıma 6 milyon dolar· 

dan fazla altm tcplamış, ve bütün 

dür.waya hı:mardan c;onra fit mu· 

kabnir..de altınla tec:Uyo.t yapaca· 
imı bildim.ittir. Müıteriler bu su· 

Sablık F otoiraf Makineıi 
Konteıia Netel 6,5 X 9 

Cilalı ıarı tik ağacından, körü
ğü ıarı meJinden, açılma ve ka
panma tertiball gayet pratik ve 
fevkalade kullanışlı çok tık ve he-

men hemen hiç kullanılmamıı bir 
fotoğraf makinesi sabhktır. Şaıiıi, 

filmpak ıaıisi ve çantası mevcut
tur. 

Makine büyUkliiğü: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4.,5 Zais tesar. 
Sa tın almış fia ti: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Aynca bir de telemetr nrdır. 

t~tiyene makine ile beraber alm8SI 
şartile 8 liraya \'erilir. 

4,6 X 6 lka Bebe 
Objektif 1: 4,5 Zais tesar 

sebebi dörttür: 
1 - Kumarhanenin asıl ys.ğh 

müfterileri olan başta Amerikalı· 
lar olmak üzere ecnebiler son sene 
lerde plajlarda eğlenmeyi daha faı 
la tercih etmektedirler. Kadmlann 
nelerin plav ve kerde kadmların 
yeni banY.O kostümleri, ve Fransıı 
hükumetinin bütün plajlarda ku· 
Pfar oynanmasına müsaade etmest 
bu"'rağ\3~ fazlalattımııfta. 

2 - ltalya hükUmeti de Monte• 
karloya karııhk olmak üz:ere Sarı 
Remo' da büy\i}( bir kumarhane aÇ"' 

DUJlır. İtalyan liretinin, Fransıı 
frangından çok daha ucuz c!matı 
birçok kumarbazları oraya çekmit 
tir. 

3 - Başta Almanya olmak üze· 
re birçok hükumetler harice par• 
çıkmasına mani olmak üzere bir 
çok tedbirler almışlardır. 

iktisadi buhran, zenginlerin, bil• 
hassa sivri akıllı milyonerlerin a• 
zaknasr da bu kısma ili.va edile• 
bilir. 

4 - Sovyet inkılabı, eskidetl 
Montekarlo kumnrhanesinin en bO 
yük müşterileri Rus aristokrasiıİ· 
ne mensup kimselerdi. Bunlar bet 
sene kafile halinde burayş 
gelirler. Ve hemen hepsi büyük Pş 
ralar kaybederlerdi. Umumi hatP 
neticeıinde Bolıevikler it batııı• 
aelince bu nevi iyi mütteri· 
ler servetleri elinden ah· 
narak kovulmuıtur. Bu ııJ• 

. el' 
retle Montekarlo kuınarhanesı 
iyi müdavimlerini kaybetmiıtir· 

l&te bir zamanlar içinde milY0
" • e 

ların dön.<lüğü büyük kumarbal" 
'bugiln bu hazin vaziyettedir. S 

~ 
------------------~---
1 ..... - ...... " ................................. r:ssrt ................................................ 
H 

= 
Doktor .. 

ii .. .. 
Çok kullanışlı, kullanılmıştır. e Ali ismail 
Alış fiati SO liradır.. r. .,ı·ye 
:J nikel cam ~aşisi, filntpak şa§isi 1 HaydarpD.fa ha.tanesi be ' 

ve çantnsiylc beraber :30 liraya ve- ii mütehcuıın 
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· a {/ l O teııt 
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev- :: ro ogue - pera 

cuıtur. I~tiyenlero bt: ~~iler U ll- ll Babıali caddesi Meaerret ot""I 
raya verihr. I" ı· 88 d h ··n ög~tedeı' .. . . .. ı numara a er gu 
muracaat yerı Ankara ·caddes1lU .k.d k. kad•f• 
(Yakıt Kitaphanesi) dir. İi sonra saat ı ı en se ı7e ...... ::rı::? 

====:::::::::::::::::::::::::::-·--==····· 
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: Kadlrcan Kafh i savat romant : :: T ·· k · Ah d Ek T N 1 : .............. _._............. =··--........................ : li! ur çeye çevıren : me rem efrika o. 
::=::m::ı::::::::=.-:::=:::::::::::m:::::x:::::::::;n= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 

Ateıe kavuımanın büyük ıaa- - Evet ... Sizden bac almağa A .A T. •ı • b lı • l •ı • b < c 

detini ne büyük bir kuvvetle ya- ıeımi,tim. ıık görü,teho,uma git- Sl .L nnı lZ a rılJe l erı u Şlrln 
11Yordu o! •• Pitmit hamurun ağız· tin ... O günden beri deli gibi sevi· 6 ' 
da yayılan güzel tadı, kızannıt yorum. J J lı ••k .A k l d 
entılnermin1.dneeyfeiıvkeorkudı'g~u1• ,fıeırcakahlıkçorba.ve. Ulcay, ditlerini yumruklarını QUQUQ U umet urmuş ar f 

sıktı. Gözleri kin ve nefretle par· 
en sonra ılık suyun altında yı • ladı: 1 
kandıktan sonra varlığında du • - Babamı öldüren adam ... Ba-
Yulan hafiflik ve rahat... hamı Hazar Hana fitleyen alçak!. 

Bütün bunlara hasret çekerek Diye bütün gücüyle haykırdı. 
Yllfıyan atetsiz ülkenin insanlari Sonra açılan pençelerini karşısın· 
ne zavallı idiler!.. dakinin gözlerini ve gırtlağına u 

Saraydaki kızlardan biri kota zatarak delirmit gibi saldırdı. 
r,k geldi : Bir boiuıma, bir gürültü ... 

- Alcay !.. Kotnıalar ve yere düşen bir in 
Gen~ kız ıilkindi ve sordu: san gövdesinin çıkardığı tok ıeı .. 
- Ne var ? .. Ulcay, soğuk tatların üstünde, 
- Atağıda seni arıyorlar... göğsüne vurulan yaman bir yum· 
- Beni ne yapacaklar ? .. ıuğun acısile inliyordu. 
-Sosur, düğünün yapılması i· Bu yumruğu Sosur vurmuştu. 

Çin acele ediyormuf... Lakin it bozulma.mıttı. 
Genç kız kartılık vermedi. Ka· Bu azgın adam herhalde Ulca· 

f1.aının içinde bir çalkanıt ve bir yı istiyordu. Ulcay onun savaş 
bulantı oldu. Yeniden korkunç dü- hakkıydı. Onu Hazar Han vermiş· 
!\incelere döndü. ti. Onu hiç kimıe elinden alamaz· 

Bigun da ölmüttü. dı: 
Düğün sözü olunca her zaman - Benim nasıl koca olduğumu 

0nu hatırlıyordu. Fakat arbk bu· timdiden anladı. Bundan sonra el 
111. da imkan yoktu. Hayatında a· kaldıramaz. Kendisini ne sanıyor 
lladan, babadan ve kardetten ıon· bu küçük budala? ... 
r, en çok güvendiği biricik insan Böyle söyliyerek oradan çekil-
~ hiç bulunmamak üzere kaybol di. 
'-luıtu. Hazar Han bunları duyduğu 

Ona hali düğünden bahaedi· zaman: 
)orlardı. - Hemen yarın düğünleri ya· 

Kimin düğünü ? pılsın ! ... Sosur gibi bir erkeğe sal· 
Kiminle evleniyordu?... dırmağı göze alan bir kız, sapsağ· 
Neden sonra bunu da hatırla· lam demektir. Zaten nikahtan 

~~: Hazar Han onu Sosur adında sonra her kocanın elinde ve onun 
1t zabite vereceğini aöylemitler lehinediT. Kadmm böyle ara sıra 
~i. Bu zabitin, Tugay'ı kurtarmak köpürmesi, köpüren kımız gibi 
ıçin yapılan isyanı baştırmakta ancak erkeğin duyduğu tadı arttı· 
büyük yararlığı görülmüf. Demek rır. 
ki o bunun mükafatını alacaktı. Ulcay, bağırdı, haykırdı, tepin· 

Babasının, aletsiz ülkenin ve di, bayıldı ve ayıld!. Fakat hiç bi-
011un can dütmaniyle koyun koyu· rinin f aydaıı olmadı. 
ıı. Yatmak!... Tugayın mavi gözlü, ku.mral 

Henüz Sosur'un bu itlerde gör· saçlı, beyaz ve melek yüzlü kızı, 
düiü en büyük, batlıca ve yaman babasını öldürten adamı sevebilir 
~0lün ne olduğunu iyice bilmiyor· mi 

u. Lakin bunda sevmek lafı yok-
d Ya.vat yavaı tat merdivenler· tu ki. .. Onun, sava§ta yağma edi· 
tn indi. len bir kıaraktan, bir kürkten, bir 

lıtese de istemeıe de düğünü tulum kımızdan ne farkı vardı? 
~"Pacaklardı. Onu bir yabancının Kendisinin değil batkalarının di-
011arı ara11na atacaklrdı. Fakat }eklerine kul olacaktı. 

0 
\)una: - 18-

- Peki!... SOSURUN SONU ? .. 
Denıiyecekti. O gün, Hazar Hanın, kendine 

d Şüphesiz her fey ofup bitme· kulluk edenlere bir av ziyafeti en .. 
~ once gene bu yüksek kale du-
klrl1.rrnın üstüne, bu mazgalların 
d 8"-rına çıkacakb. O zamana ka
~epeyce daha kuvvetlenmit ola-

lı. 

, Merdivenleri inmitti. Tam oda· 
.::: doğru yürüyeceği sırada ya· 
lu daki genç kız onu kolundan 

ltu: 
- Bak, nipnlın ıeldi. .. 

b, Olcay, durdu. Bir kaç aaniye, 
et_ l•nr çevirmeden ve knnıldama· 

n durdu. Sonra: 
..._ Ne oluyor? •• 
Diye ıordu. 

~eltltatın, 1Ururlu ve azgm bir er· 
leıini duydu: 

~..._Ben, Soaur ... Seni özledim. 
l'llıe)c istiyorum. 
Cen.. ı_ b . --L'b' • ~.,. xız u ıesın aanı ını ta· 

li)'
0 

d iıtedi. Zira ona yabancı ge
~ .. u. Döndü ve baktı. 

dl, d oılerini açtı. Bir adım ilerle
..._~- dikkatle baktı: 

~I}' en! ... Sen ha? ... Ben aenı 
~l'lnn .. 

eli. 
~·-

verdiği gündü. 
Ateşsiz ülkenin zavallı insan· 

lariyle dolan ırmak temizlenmif, 
daha çok genitletilmitti. 

Hazar Hanın ülkesini ateısiz 
ülkeden ayıran duvarlar daha 
yüksek ve aağlam olarak yeniden 
yapılmıftı. Kale kapıaı ta.mir edil
mit ve mazgallar, kuleler battan· 
bqa düzeltilmitti. 

Kendisiyle halkın ara11nda hu· 
gün daha atılmaz bir uçurumun, 
bir duvarın meydana gelmesi, Ha· 
zar Hanı .sevindiriyordu. 

Yüz binlerce inıandan uzak ve 
ayrı yaıamak onu hergün bir kat 

daha hodgam, zalim ve kuruntulu 
yapıyordu. 

Şimdi de sık sık ölümü dütü· 
nüyor, kendi yerine geçecek çocu· 
ğun biran evvel doğmasını gör· 
mek suretiyle bu dütünceyi sav· 
mak istiyordu. 

Artık iıyanda bozulan yerler 
düzeltilmit, her fey tıkırına gir
mitti. Hemen yarın istediği gibi 
bir kız bulmak üzere ateısiz ülke· 

Okuyacağınız yazıları, 1934 yılın· 
da pak adlarında istikşaflar yapan 
Fransız · Belçika ilim heyetinde, Fran 
ı;;a. Clusal Kültür ,.e müstemlekat 
bakanhklariylc Etnografya Müzesi· 
nin mümessili olarak bulunmuş, 
Fransız alimi Metraup anlatmakta· 
dır. 

Bir vakitler Piyer Loti'nin de uğ
ramış olduğu, Pak takım adaların

danPitkem adacığını coğrafya ders
lerinde bile belki de okumu~~rnnuz

dur. 
Ucsuz bucaksız, koca Okyanusun 

enginlerinde, çoğumuzun adını bile 
i şitmemiş olduğu bu adacığın ne he· 
yecanh bir macerası \'ardır! 

Bu macera, hayali korsan roman· 
!arından daha sürükleyicidir. J\azan 
kaldırmak suretiyle gerçekten kor
san olmuş bir takım gemiciler bura
sını kendilerine yurt edinmişlerdir. 

Söylediğimiz gemiciler gelip buraya 
yerleşmeden önce Tahiti adalarına 

ba~km ''ermiş; oranın güzel kızlarını ı 
zorla kaçırdıktan sonra gelmiş Ye 
buraya yerleşmişlerdir. Adacığın 

şimdiki ahalisi işte bu korsanlarla 
kaçırdıkları kızların torunlarıdır. 

Beş altı günlük bir tefrika halinde 
ve yukarıda bahsettiğimiz Fransız a· 
liminin ağzından anlatacağımız bu 
heyecanlı macera hakkında bakınız 

Jngilizlerin meşhur Encyelopaedia 
Britannica'sı ne diyor: 

"1787 yılının sonunda deniz yüzba
şısı Willianı Bligh Jngiltere donan· 
masından Bounty gemisinin kuman
dCU1iyle Pasifik Okyanu11una gölUle

rilmişti. Çok sert tabiatı, gemide bir 
isyana sebep oldu. (28 Nisan 1789) bu· 
nun neticesinde Bliglı ile kendisine 
sadık olan 18 gemici arık bir şalopa· 
1ıa bindirilerek suların akıntısına bı

rakıldılar. Bu apaçık salın üstünde 
4000 mil mesafelik bir yolculuktan 
sonra Batat'iaya vardılar. Asler ise 
Tahitiye döndü. Bu adada kalanlar 
sonradan yakalandılar. Bunların bir 
kısmı ise Pitcaim adasına göç ederek 
küçücük bir müstemleke kurdular ve 
1808 yılına kadar kimse onları bula-
madı.,, 

' Şimdi sözü Fransız alimine hıra· 
kalım: 

Tahitide geçen ihtiras ve &§k 

geceleri; Britanya krallığının 

Bounty adlı gemisinde isyan; a . 
mirallığın her yere ula§an uzun 

kollarından sakınmak için arka • 
da hiç iz bırakmaksızın kaçmak; 
büyük Pasifik Okyanosunun orta 

f ındaki kendi tebaası arasına a· 
damlar gönderecekti. 

Aktam oldu. 
Hazar Han, büyük salondaki 

tahtına kurulmu§tu. Merasim baş· 

lıyordu. O gece Sosur'un, bu açık 
göz ve ona göre pek yiğit olan as· 
kerin murada ermesini istiyordu. 

Sorguç'i'ye baktı: 
- Niıanlılar nerede?.. Geç 

kaldılar ..• 
Dedi. 

- Hazırdılar Hakanım. Mera 
sim baılasın mı? 

Hazar Han vezirin sorgusunu 
manasız buldu ve dik dik baktı. 

Sorguçi emirler verdi. 

Merkator adlı Belçika mektep gemiıi 

sında cennete benziyen bir ada
nın bulunması; burada insanı çile. 
den çıkaran zevk ve safalar; ye. 
ni yeni vuruşma ve öldürmeler; 
sonra durgunluk ve büsbütün U · 

nutulmak; günün birinde bütün 
suçların bağı§lanması ve nihayet 
yeni bir ulusun doğması .... 

itte Mercator gemisiyle pupa· 

yelken Pitkern adasının bütün ta
rihi fU birkaç cümlede hülasa e
dilebilir. 

Bet ay kalmıt olduğumuz Pak 
adası, yolculuğumuzun amacıyd•. 

Esrarengiz Paskuvanların mızar
larını arayacak, kocaman heykel · 

leri ölçecek, akılları fatkınlıktan 
durduran o heyke!tra§ların torun
larından, bu tatların nasıl taıın-
dığını öğrenmeğe çalıtacak ve a· 
dam oğullarının iki asırdır haya}. 
lerini yoran esrar düğümlerini 
çözmeğe uğratacaktık. 

Fransanın tetehbüsü üzerine 
Fransa ile Belçika bu yolculuğun 
masraflarını ödediler. Biz de Be!

çikanm mektep gemisi Merkator
la yola çıktık. Ancak Pak adas' • 
büyük Okyanosun cenup suların-

mizle Pitkeme doğru yol alırlien, 
asıl işimiz olan arkeolojiyi düşün

müyordum bile .. Aklımı daha zi
yade Baunty adlı geminin hariku-

iade sergüzeşti işgal ediyordu. De-

mek ki, sıcak mıntakaların serin 

bir gecesinde itlenen bir cinayet. 

ortaya yepyeni bir ulus çıkarml~ 

ha?.. Şimdi birçok kadın '\fe er-

kekler var olmalarını bir tesadüfe 

ve bir tefin zalim1igineİtJ~filr"'<)4b 
luyorlar öyle mi? .. Sıkııitı.dan bTz. 

leri kıvrım kıvrım kıvrandıran bu 

çekilmez yeryüzünde cennet de • 

nilen bir kötenin de bulunduğ:.ı 
doğru mu acaba? işte geceleyin, 

ciğerlerime serin bir ha va soka • 

bilmek için, gemimizin güverte . 

sinde oturmuf ve gözlerim engin 

Okyanosa dalmıtken hep bunları 
dütünüyordum. 

Bir korsan yatağı 
Bizim kaptan üzüntü içinde ... 

Denizcilik kitaplarının Pitkern a· 
dası için yazdıkları, hiç de hoı 

değil .. Adacığın dört yanım kaya. 
lar çevirmiı, demirleyebilecek el-

veritli yer yok; koyların hepsi dP. 

da, insanların hayalini kendi"c aksi rüzgarlara kartı açık.. Demir 
çeken biricik ada değildir. atılsa bile kayıklarla karaya ula-

Burada hemen onun kadar kay. 
bolmut ve çok daha küçük, kutru 
ancak sekiz kilometre tutan bi· 

adacık daha vardır ki, ihtişamlı 
mazisiyle en güzel bir hikayeye 

mevzu teşkil edebilir: Bu Pit . 
kern adacığıdır. 

Pak adalarının eski yerliler\, 
akıllara hayret verici medeniyet
lerine temel atmadan önce, aca . 

ba Pitkerne uğramışlar mıdır? 
Yüksek kayalıkların eteklerinde 

şılamıyacak; hülasp. aklı ba~ında 
ve kendi mesleğine saygısı ola,ı 

bir kaptan buralarda demirleme-

ği dütünmez bile; dümeni kırdığı 
gibi sıvışıp gider • 

Ancak bilginin de kendine mah 
sus hakları \'ar; işte bunun iç!n 

kaptanından tutun da en küçük 

miçosuna kadar hepsi de bize yar-

dım için ellerinden geleni yapma

ğa hazır duruyorlar .. 

timdi okunannyan izler bırakımş Haydi size doğrusunu da söy
olan adamlar hangi ırktandı? işte leyivereyim: Buraya bizi sürükle. 

aylarca müddetle kendi kendimi- yip götüren sebep sadece ilim sev

ze hep bu sorguları sorduk. Pn '< gisi değildi. Denizin eski tarihi 

adasına en yakın toprak parçası bizim gemicileri sanki büyülemi~ 

olan bu kayalığa da uğramasa)'· onları dayanılmaz bir cazibe i\e 
Sosur, sırtında pırıl pırıl yeni 

elbiseleri, ayağında parlak çizme· 
leri, başında bol tüylü külahı ile 
göründü. Bir adım gerisinde be
yazlara bürünen güzel Ulcay var· 
dı. Zorla yürüyordu ve ihtiyar bir 
adam ona ardım ediyordu. 

dık, yolculuğumuzu tam manasiy

le ba§armıf sayılamazdık, doğru

su .• Bu kaya, adadan yalnız 3000 
kilometre meaafededir. 

kendine doğru çekiyordu. Bu ge-

miciler yurt sever ve disiplinli k;. 

§İler olmakla beraber, 1790 yılın· 
da kazan kaldırar.'l.!c asi oımut 

Koyu mavi ve çarşaf gibi dünı
düz bir denizin üstünde, çapk: :ı 

meslekdatlarının to unlariyle ta
nıtmak istiyorlardı. 



10 
FJ ABER - i\kşam Postasr 24 l\IA YIS - 1935 

~==========~====~~~======================~==--:--====-==-=--~~~==~~============-=========~-=========-==="'~~====~~~ 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 449 lira olan Us küdar Bakımevi yapılan Mihri· _. ,,.._ 
mah medresesine yapılacak kömür deposu açık eksiltmeye konmuş-

tur. Şartnamesi ve keşif evrakı !e vazım müdürlüğünde görülür. Ek
siltmeye .girmek istiyenler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 34 Iİ · 
ra.hk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle ihale günü olan 

25/ 5 '935 cumartesi günü saat 15 Cle Daimi Encümende bulunmalı· 

chr. {1) (2494) 

sahası M. metrosunun muvakkat 
mürabbaı kıymeti teminatı 

Fatih ya.n~n yerinde Kadıçeşmesi 

mab. 49 adada bir yüzü 26,05 

diğeri 16,17 metre arsa 370,84 3,25 90,40 

Cihangir yangın yerinde 26 ada 
da 80 s:ı.ntim yüzlü arsa 21,50 8,00 12,90 

Yukarda sahası, kıymeti, ma vakkat teminatı yazılı arsalar satıi· 
mak üzere açık arttırma gününde talibi çıkmadığından arttırma mürt 

deti 25/ 5 /935 gününe uzatılmıştır. Alakası olanlarla satın almak isti· 

yenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek

tuplarile ihale günü olan 25/ 5/ 935 cumartesi günü saat 14 de daimi 

encümende bulunmalıdır. (B) (2753) 

Eminönünde Şehmehmet Geylani 

M. Reşadiye C. yeni 17 numaralı 

ahşap dükkan 

Galatada Kara.köy C. 7 • 10 yeni 

N. kagir dükkan 
Galatada. Karaköy caddesinde 

7 • 10, 5 - 6 N. Kftğir dükkan 

Köprüaltı Haliç cihetinin Eminö • 

nü taafmda 10 - 29 yeni numaralı 
odası 

Beyazıtta Kos'ka, Sekbanba§ı Ya• 
kupağa M. Hasanpaşa karakolu 
C. (Cümhuriyet C.) 18 - 20 No. iki 
katlı 3 odalı ev ve dükkan 

Senelilt muham· 

men kirası 

240 

1680 

1440 

240 

168 

muvakkat 

teminatı 

18,00 

126 

108 

18 

12,60 

Yukarda semti, senelik mulı'ammen kirası ve muvakkat temi· 

ııatı yazılı olan mahaller 935 sene si mayıs aonuna kadar kiraya ve· 

rilmek üzere açık arttırmaya konulmu§tur. istekli olanlar ıeraiti 

a laınak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya 

girmek içın de hizalarında gösteri len muvakkat teminat makbuz ve 
nıektubiJe ihale günü olan 3/ 6/ 935 pazartesi günü saat 15 Ae Daimi 
Encümende bulunmahdır. (B) (2759) 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmaymız ... 

SEKSULiN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir, yorgun beyinlere 

ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞ!..!:,AR 
KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

l •tanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 
Tamamına üç yeminli ehli vu

kuf tarafından 2200 lira kıymet 
takdir edilen Beıiktaşta Şenlikde
de mahallesinde Çukur çeşme so· 
kağında eski 8 yeni 14 - 16 No. h 
birinci katında iki taşlık iki oda 
bir kiler bir kuyu ve bir mutf a~ 
ile ikinci katta bir sofa üç oda iki 
kiler bir hala elektrik ve terkos 
tesisatı havi bir hane ile zemh1 
katında bir aralık bir hala bir o· 
da üst katta bir merdivenbaşı bir 
odadan ibaret 500 zira iki ahşap 
hanenin 1/4 hissesi açık arttırm'i 
ya çıkarılmış olup 13/ 6/ 935 ta· 
rihine müsadif çarşamba günün 
saat 14 den 16 ya kadar lstanbul 
üçüncü icra dairesinde satılacak
tır. 

Arttırmaya İ!tirak için muhanı · 
men kıymetinin 7 1/2 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir banka· 
nın teminat mektubu verilme~i 

_ , Doktor • ;ı lazımdır. Birikmiş vergiler satıcı-

1 H h • ya aittir. Arttırma bedeli muham-
0 ır o ro n 1 men kıymetin yüzde yetmiş bcşi-

Eminôoll Valide kırathanesi yanında ni bulmadığı takdirde en son art-
Telefon. 24131 tıranm taahhüdü baki lmlmal< Ü· 

Ucuz kelepir acele 
satılıktır 

4 Oda bir ev 6 parça 40 dönüm 

tarla 1 dönüm iki kuyulu bahçe 

bir büyük ahır bir dükkan. 

Y cıilköyünden yürürken 40 da-

zere arttırma on beı gün daha "..J

zaltılarak 11 / 7 /935 tarihinde pc.
şembe günü birinci arttırma saa
tinde dairemizde yapılarak en 
fazla arttırana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılar ile irti
fak hakkı sahiplerinin diğer ala-, 
kadarların işbu gayri menkulatı 
üzerindeki haklarını ve faiz V:? 

masrafa dair olan iddialarını ev· 

Kat'iyyen zarar vermeden teri ke· 
ser kokuyu tamamen izale eder. El· 
bise ''e çoraplarınızı uzun müddet ye
ni olarak saklar. Istanbul 223 numa· 
rnlı posta kutusu H. T. rumuzile 6 
kuruşluk posta pulu göndererek be· 
dava nümune isteyiniz. 

Beyoğlu Sullı Mahkemesi lJaş· 

yazganlığından: 

Bir soğutma cf olabı alır.adan evvel 

HEL!OS 
Mfiesseselerinde teşhir edilen 

SERVEL 
Elektrik otomatik soğutma 

dolaplarını görünüz. 
SERVEL ~ En ciddi markadır. 
SERVEL: Amerikan hülcfımetinin yeginc müte· 

ahhididir. 
SERVEL: Muhtelif cins soğutma dolabı yapmaz 

bir cins yani en iyisini yapar. 
SERVEL: Fabrikasının, dünyanın her tarafında sat· 

lıiı milyonlarca soğutma dolapları sahip· 
lcr!ni azami derecede memnun etmiştir. 

Dondurma ve şerbet~iler, lokanta ve pas· 
tahaneler hjin her tUrlü so§utma tesisatı 

HELIOS müessesatı: Galata Hezaran caddesi 
No. t 4 lstanbu! 

~~~--~.~~~~~l!___~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~J 

oeuıeı Demiryolları ue limanları isletme Umum i~aresi ilôlnarı 1 

Haydarpa§a - Pendik banliycsü Gebze'ye kadar uzatılmı§tır, Ye 
ni kısımla münasebeti olan yolculu kla.rdan 25 Mayıs 1935 tarihindeJI 

itibaren şu ücretler alınacaktır. "Kuruıt st' 

J Mevki 

Gidi§ Gidi§ 

Haydarpaıa • Pendik 

"Pendik hariç,, kıımile 

Pendik - Tuzla kısmı 
arasında 

Haydarpa§a - Pendik 
"Pendik hariç,, kısmile 
Tuzla "l uzla hariç,, 
Gebze kısmı arasında 

Gebze - Pendik 
arasmds 

Ücret 

N. V. 

. Yekun . 

: Ücret 
: N. V. 

. Yekun . 

Ucrct 
: N. V. 

: Yekiln 

Dönüt 

28 47 

2 3 

30 50 

47 71 
3 4 

50 75 

19 28 
1 2 

20 30 

11 Memki Ul Me•Jıİ 
Gidiı Gidit Gidiı Gidij 

Dönü.a Döni.i~ 

19 34 14 24 

1 1 1 ı -
20 35 15 25 

34 48 24 34 
1 2 1 1 

-
35 50 25 35 

14 24 9 14 
1 1 1 1 -
ıs 25 10 ıs 

Çocuklardan bu ücretlerin yarısı alınır. Tatbik ıartları D. D./48 

No. lı banliyö tarifesindedir. Bım liyö trenlerinde bilet.siz olmak fi 

ya mevki değiştirmek dolayısiyle katarlar<la. alınan biletlerin banlif 

.Andon ile Nejadın müştereken 

mutasarrıf oldukları 'fopanede Bo· 
ğazkcscn caddesinde halen berber 
dükkanı olarak istimal edilen 7 r:n: 
maralı dükkan tamamının şuyuunun 
izalesine mahkemece karar ,·erilmesi 
üzerine atık arttırmaya konulduğun· 
dan 27 - 6 - 935 Perşembe günü sa· 
nt 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh tarifesindeki ücretleri Haydarpa~a • Pendik ve Pendik • Gebze kı•P"' 
mahkemeleri haşyazganlığınca açık 
arttırma ile satılacaktır. ları için ayrı ayrı alınır. (2778) 
1-Arttı~a~hli~~eti mw ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hammenenin yüzde 75 şini bulursa 
o gün ihnle edilecektır. ~üzde 75 şini ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bulmadığı takdirde en son arttıranın 
tnahhUdü baki kalmak iizcrc ikinci 

arttırma 15 inci güne tesadüf eden 
13 - 7 - 935 Cumartesi günü saat 
10 dan 11 re kadar icra olunacak ve 
en çok arttırnnın üstünde bırakıla· 

caktır. Bu defadan başka ilan yapıl· 
mıyacaktır. 

2 - Tarihi ihaleye kadar Maliye 
vergisi nkıf icaresi belediye rusumu 
ve deHali) e müşteriye aittir. 

3 - Arttırmaya iştirak edecekler 
kıymeti muhamrnenenin yüzde 7,5 ğu· 
nisbetinde teminat akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ge
tirmesi şarttır. 

4 - Arttırma bedeli tarihi ihale· 
den beş gün zarfında mahkeme kasa· 
sına tevdi edilmek lfizımdır. Aksi tak
dirde farkı fiyat ve zarar ziyan \'e 
faiz ,.e masarifi saire bilahüküm ken· 
dilerinden tahsil edilir. 

!j - İpotek sahihi olanlarla hakla· 
rı tapu sicilliyle sabit olmıyan ipo· 
tekli alacaklılar ve herhangi bir hak 
iddia edenler tarihi ilandan itibaren 
20 glin zarfında evrakı mUshiteleriyle 
birlikte satış memuruna müracaat et· 
melidirler. Aksi bkdirde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname 7 - 5 - 935 günle· 
mecinde mahkeme divanhanesinde 
herkesin görebileceği bir yere asılmış
tır. Dosyayı görerek fazla izahat iste· 
yenlerin 935 - 10 No: siyle Beyoğlu 
Sulh Mahkemeleri Başyazganlığma 

TLJQKiVE 

l 1 RiıLiT 
BANKA51 

müracaatları ilan olunur. (234) 
kika araba ile 20 dakika mesafe- rakı müsbitelerile yirmi gün için· ---------------

de dniremize bildirmeleri lazım- lacakları ve daha fazla malumat 

.DAoA 
BiRiKTiRE~ 
RAJ-IAT- ı; Dbl' 

de Safra köyünde görmek görü§- dır. Aksi halde hakları tapu s\- almak istiycnlerin dairemizin 
mek için köy imamı Tahsine mü- cillerile sabit olmadıkça satı§ be- 934/ 1741 No. lı dosyasına müra
racaat. delinin paylaımasmdan hariç k"A- caat etmeleri ilan olunur. (4354) 
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KaraMas e Türk matbuatında bir yenilikj 
olarak sayılacak bu roman birine~ 
defa "HABER,. de çıkıyor. Bu ro· 

Polis hafiyesi ( X: 9 ) un 
harikulade maceraları . No. 33 

mana bir sinema ıeyreder gibi takip 
edecek, heyecandan heyecana dü 
şecekıiniz. 
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162 - RAGASTANIN OGLU --
bir adama acılarını söylemekle hafif· 
]emek isteyen bir aşıktı. 

Bu bir kaç saniye kadar sürdü. 
Sonra Birinci FransuYa derhal 

kendini topladı. 

:Fakat bu esnada Tribule oradan • 
uzaklaşmış bulunuyordu. Kalabalığın 
arasında kendisine rastlayan Mongo
meri: 

- Mösyö Tribule 1 Emin olunuz ki 
Krala düşünmek için vakit kalsın di
ye sizi D::ıstile götürmeği geri bcrak
tım. 

Muhafız askeri kumandanının bu 
iyiliğine na.?I bir zevzeklikle muka
bele edeceğ'1i düşüniirken birdenbire 
fikrini deği:;;tiren 'fribule: 

- Mösyö dö Mongomeri, bana öyle 
~r iyilikte bulundunuz ki bunu bil· 
tün ömrümce unutmıyacağım.. Biraz 
sonra karakolda bulununuz da lirala 
hakkınızda söyliyeceğim iyi sözlt"re 
dair konuşalım! dedi. 

Tribule arkasını dönüp giderken 
Mongomeri sevin~le ne isteyeceğini 

dü;;ünüyordu. 
Tribule ise gruptan gruba dola~a

rak birini arıyordu. 

Diyan dö Puvtiyenin önünden ge· 
çerken gen~ kadın: 

- lşte benim, Matmazele fazilet 
Jakabına layık küçük Düşesin peşinde 
kojan Tribulem ! dedi. 

Tribule acı acı güldü: 
- Onu bulamadığımdan dolayı ~ok 

müteessirim. 
- Niçin ~oytan '! 
- Çünkü Madam. siz buracla~ınız ! 

Onun i~indir ki sizin bulunduğunuz 

Jerde biraz enel Matmazel fr.c:ilet 
dediğiniz şeyin hulunmasına imkan 
1oktur. 

Bir .Tantiyom: 
- Hala kaba! diye homurdandı. 

Hiddetinden sararan Diyan: 
- Bırak şu uğursuzu! diye mırıl· 

dandı. 

Soytarı süylenen sözleri dinliyerek 
ötede beride dolaşıyor, ara sıra ken
disine söylenenlere acı ce,·aplarla 
karşılık veriyordu • 

Birdenbire bir köşede yalnız batşı· 
na kollarını kavu~hırarak askın bir 
yüzle duran Monkları gördü n: 

- Bu herif sağlam hakikati bili· 
yor! diye dü;;ündü. 

Yanma yaklaşarak onu setamlr· 
dı: 

- )iuhterem polis miidürü .. Aciı 
bir kölen izim! 

Monklar ona gözucuyle bakarak 
cevap vermeğe t 1.1czzül etmeden ge· 
ne dü~ünmeğe ko) uldu. 

Tribule onun yanına i) ice sokul
du. Onun gibi kollarını kavuşturarak 
daha kederli bir hal aldı. 

- Evet. ben de bundan emindim .. 
Muhterem Mösyö dö Monldar, dikkat 
ettiniz mi? .. Bir insanın istirabı diğ('r
lerinin sevincine mani olmuyor. 

Polis müdürii nihayet cevap \er· 
· mcğe tenezzül etti: 

- Bir delinin bu kadarını düşüne· 

hilmesi çok tuhaf! 

-Benim deliliğim sizin akılhlıih
nızdan oldukça iyidir Mösyö dö 
Monklar ! Biz bu saray halkının sü-

rüklediği zincirin iki ucunu tutuyo
ruz. llk halka 1'ribuleden, yani şu 

soytarı ı"'tsasiyle me~·um bir surette 
tınlayan kahkahalardan başlıyor, 

son halka ise Mösyö dö Monklarda 
yani darağacında nihayetleniyor. 

l'olis müdüril soytnny.; hayretle 
haktı: 

- Bana ni~fn hu ıııözleri söyltiyor
sunuz'? 

- Ya siz bana niçin her zamanki 

Polis hafiyesi 

X:9 
Yakında gene bu 
sütunlarda yeni 

bir maceraya 
atılıyor. 
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gibi senli benli söz söylemiyorsu
nuz? .. Cevap vermeğe cesaret edemi
yorsunuz Mösyö ... Pek ala! Bunu da 

size ben söyliyeyim: Benim isti rap 
çektiğimi biliyorsunuz, çünkü sizden 

hiç bir şey saklanamaz, siz de acılı 

olduğunuz için benim istirabımı anlı· 
yorsunuz! 

- Bunu size kim söyledi? 

- Siz acılısımz, elemlerinizi her za· 
mankinden iyi anlıyorum. Ah, gecele· 

riniz hep genç, tapılmağa layık, fev· 

kala.de güzel Ye kederinden ölen bir 
kadının hayaliyle dolu olarak geçi· 

yor .. Rüyalarınızda ise her zaman, 
~enelerden beri kaybettiğiniz sanşm 

~ocuğunuzla uğra~ıyorsunuz ! Herkesi 
korkuttuJunuz halde Mösyö dö Monk
lar, ben size acıyorum .. 

- Yeti:iir, maksadınızı söyleyiniz, 
benden ne istiyorsunuz? 

- Benim de bir kalbim var. Benim 
ele lıir çocuğum rnr. Ve ben bütün 

kalbimle, bütün ruhumla, hiç bir şe· 

yi sevemeyen ben, bu çocuğu bir çıl· 

gın g-ibi seviyordum. Mösyö dö l\fo~
lar. ben sizin istirabınızdan dolayı 

kalbimde derin bir ~ızı duyduğum 

halele siz bana acımıyor!'unuz ! 

Bu tuhaf bir manzara. idi. 

Bu soytarı, Monklar gibi miithiş 

bir adama söz söylüyordu. 

l\faı:;kara kıyafetiyle herke.~in kah· 
kahalarla güldüğü bu soytarı, polis 
müdürünü insanlık duygusunun en 
:liiksek noktasına çıkarıyordu. 

Monklar bu sözll'ri hakaret say
madı. Hayatında pek ~ok gözyaşı 

dökmü~t!L T~tl: hi~ sc.;;l ~ : 

- N·.! istiyorsunuz? diye sordu. 
- Kızımın ha~ırılr~ında Kralın af5_. 

kası Yar mı'! Bunu öğrenmek istiyo: 
tum. 

- Kralın bu işle hiç bir alakası 

yoktur. 

Tribule düşünrneğe ba~ladı. 
Başını kaldırdı: 

-Size onu kimin kaçırdığını sor
muyorum. Onu bana haliniz anlattı. 

Soytarı hürmetle eğildi ve: 

-AJiahasmarladık .Mösyö dö Monk· 
lar! dedi .. 
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ftlONGOMERI 

Tribule .Jantiyomlarm aras. Jı dan 
geçerek salondan çıkıp doğruca oda· 
sına gitti. Ye soytarı elbisesini çıkar
dı. 

Bunun için l>ir kaç dakikalık bir 
zaman yetmişti. 

Beline, bir sandıktan çıkardığı ev· 
, ·elce hazırlanmış bir kemer taktı. 

Bu kemer altın doluydu. 

Sonra omuzuna bir manto attr. 
Hançerini yokladı. Ve karokola gitti. 
Orada :\longomeriyi buldu. Tabii bir 
sesle: 

- Luvrdan çıkalrm .. Dışarda daha 
serbest konuşabiliriz. dedi. 

Tribule sarayda mahpustu. 

Hatta Mongomcri bi.itün karakol· 
tara, Kralın' kendisine yerdiği ~iddet· 
li emri kendisi bildirm~ti. 

Fakat bu geceki hal soytarının ta· 
mamen affolunduğunu göstcriyn.rdu. 

l\fongomeri bunu gözüyle görmiiştii• 
Tribulenin teklifi kalbinde hiç bir 

şüphe doğurmadı. 

Teklifsizce kolkola gir('rl'k büyük 
kapıdan çıktılar. Sokak karanlıktı. 

LU\·r1öa her eğicnce oiciagu zaman· 
dakl gibi sü~lii kadınlann, ~iynh sa· 
ray elbi~eli Sen vörlerin ~ıknıasını 
hekliycrck beş on -para almak isteği 
ile Madam la Markizin veya Mösyö 


