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Oiplonıatlar gene dolaşıyor! 
1 - Titülesko, Rus-Romen toprakları arasındaki 

demiryollarını canlandırmak için Moskova seyaha
tine çıkıyor. Maksat, süel (askeri) midir? 

2 - Bugün Bulgaristana varan Göringin seyaha
tinde büyük siyasal maksatlar aranıyor. 

(Yazısı 4 ncü sayfada) 

Yurdumuzu hava tehli
kelerinden korumak için 

Kimlerden ne şekilde para toplanacak? 

Koç adındaki Ankaralı bir tüccar, beş 
bin lira birden iane verdi 
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BASIN 
kurultayında 
Şükrü Kaya ve 
Vedad Tör'ün 

önemli söylevleri 
Muharririmiz vak'a yerin de tahkikat yaparken 

Zavalh cahil kadınlar öteki zenginlerimiz bundan 
Türk Hava 

Kurumu altın • 
~1 kurultayı, 

~\ ibret alsın ! 

Ankarada toplanan basın ku -
rultayı (matbuat kongresi) dün -
kü sayımızda yazdığımız gibi, 

:~:ı~:: :-:::::!:.pmıı. encü -Ekmek parası yüzünden 
lımet İnönü, lç Bakam Şükrü b • b • 

1 
• • d • 

1 dün, genel ( u . 
llluıni) mer . 
kezinde top • 

lanmıştır. f-' 
sa~'a.ra, yapı· 
lacaJc değişik -
liklere bakıl • 
ltıı§tır. 

İsmet lnönü -
tıi.in dün yaz • 
dığımız söyle -

"İtıde çizilen 
""l . .ı <SQo u ...... :u· .. 

uçagımız 

( tayyaremiz ) 
olması için, yıl· 

dil 30 milyon 
lira toplanma . 
sınJn çarele-

ri dü§ünül . 
bıii·t·• v ıı ur. n· 

.. 

(tdan sonuçlar 
ner ıceler) funladır: a) Hava tehlikesini bilen üye, 
l'ürk H K 'k' b) Y d .. fit .. ava urumunun ı ı çe - ar ımcı uye. 

'UYeai vardır! ---.... (Devamı 4 üncüde). 

~~nevr!, i!aly~-Habeş 
~şfnaiı1Ql'11r18ğuStöS 
~.!!._una -~adar ö'1üiie giçli 

Fakat -MüSoiiİıi: 
''Henüz iş _ bitmiş 
deqildir!,, dilJor 

~ -~~~~ 

har :.hef • ltalyan anlafamamaz- kesip atıcı tekilde olarak baıar -
lfü ı~ayet bir uzlatma yoluna mağa çalrtacaktır. 

er 2thi oldu. lJ 1928 Habet • ltalyan andlaş 
liıi) )~~~ar sosyetesi kurulu (me-:- ması, iki devlet arasında böyle 
de Ö"J un biri öğleden önce, biri her hangi bir anlaşamamazlık 
ki g eden ıonra olmak üzere j. çıktığı vakit kuvvete müracaat e-· 

'l\l:efer toplandıktan ıonra bu dilmemesini ileri sürmektedir. 
ltaı f(lınarn,zlığın, Habetiıtanla Bu, andlaşmanın beşinci madde,i ı 

Ya ara d k. dir. işte böyle bir vaziyett<- 1 ••l\a .. sın a ı 1928 andlaıma-
lı.ıllıtı Rore, hakem usulile hallo _ §İmdi de yapıldığı gibi, bir ha j 

il· aar kabul edilmittir. kem heyeti kurulacak ve çetrefil 
t tr h k it orada görüşülecektir. 

1 

Kaya, basın g~~~~ direktörü (mat Jr Jr erıne gır } er 
buat umum mudur) Vedat Ne -
dim Tör birer ıöylev (nutuk) B. - I 
:;öylemiılerdir. ır agır yara 1 var 

Gene dün, yazdığımız gibi, lı - Dün gece üç kadının yaralanma· 
met lnönü, söylevinde, hava teh-

reseıinde geçmiş, kadınlardan iki· 
si ağır surette yaralarunııtır. sile sona eren bir kavga olmuştur. 

likesine karşı korunmak zarureti-
ni tekrarlamı§, bunu, gazetelerin Bu dövüıme, Odunkapıda Deve- Medresenin bet numaralı oda· 

de gereği gibi ulusa (milJete) bil- oğlu yokuşunda Siyavüı paşa med (Dcı·anu 4 üncüde) 

dirmesini iatemiıtir. 
Şükrü Kayanın açıf söylevi ise, 

daha ziyade basın mesleğinde • 
kiler içindi. iç Bakanı, Türkiyede 
basına (matbuata) değer veril -
mes(K•milist rejiminin eseri ol
duğunu söylemiştir. Buna örnek 
olarak ta, böyle bir kurultayın top-
lanmıf olduğunu göstermiştir. 

"Türk basını, en güç ve en çe-
tin tartlar altında, çalııtığı z~-
manlarda bile, ödevlerini yapmıt 

olmakla övünebilir. Onu temsil 
edenleri saygı ve sevgi ile selam
larım.,, 

Demiştir. 

Taassup, istibdat, mütareke 
devrinin kötülükleri, kurtuluı sa

(Dcramı 4 üncüde) 

··--·-···~:rA ... E··9···R··· ........ ~ 
latanbulun en çok satılan ha-~ 

kiki ak§am gazetesidir. ilanla .j 
rmı HABER'e verenler kare J 
de~e~ ~ 

·························································· 

-------------------------------------------------
Sarıyerli madamı öldilren 

K tillerin 
bulundugu 

Henuz iyice belli değil 

lzmirde azıh caniler yakalandı 
Bugün çıkan Son Posta gazete -

sinde 36 gün evvel Sanyerdeki 
evinde on yedi yerinden bıçakla-

ımda bir çadır basılmış, gebe bir 
kadın bağlanarak kendisine türlü 

(Deı·anıı 4 üncüde) 
narak öldürülen Mari Elmasyanm ------------------
katillerinin nihayet Zonguldakta Diln gece Boğaziçinde 
yakalandığı yazılıyor. Bu haber e· 
etrafında tahkikat yaptık.. Zon. 1 r Va P Ur 
guldakta yakalanan Mehmed oğ - ka 1 d 
lu Mehmedle Salihoğlu Mehmedin · zası 0 U 
katil oldukları henüz belli değil • 
dir. Bunlr şüphe üzerine yakalan
mışlardır. Nitekim şimdiye kadar 
bu cinayetle alakadar olarak yir • 
miden fazla kimse şüphe altına 
ıinnişti. . 

lzmirde azıll 

1

1 canTler yakalandı 
lzmirden bildiriliyor: 

Dün gece saat yirmi birde San· 
yer önlerinde iki vapur çarpı§ımıı· 
tır. Catumdan gelen İngiliz bandı
ralı 4373 tonluk Varda vapuru 
ile gene Batumdan gelen Fransız 
bandıralı Ron ismindeki askeri 
gaz gemisi akıntının tesirile çnr· 
pıfmışlardır. Her iki gemi de ha
fif surette hasara uğramıştır. Li· 
man.idaresi kaza hakkında tahki
kata başlamı§hr. Cumaovası ile Seferihisar ara • 

DEN·iZ 
gezintinıiz 

BU SENE 
21 HAZiRAN CUMA 

•l', lk' a em heyeti kurulacak • Dün öğleden sonra Habe§, ln-
(~~~raf bu heyete delegeler giliz, Fransız, ltalyan delegeleri p b J I ..,, 
~~ ...... ik· aslar) oöndereceklerdir. ( hh l ) c a a 1 ıgın sebepleri ıs,., • mura aı arı enevrede ba! . 

GÜNÜ YAPILACAKTIR 
Gezintiye parasız iştirak 
edebilmek sarttannı 2 nci 
sayfamızda okuyunuz! 

~,~, 1 
taraf delegeleri UYllfa - bata vererek uzun boylu konut _ Senin güzel hatırın için kilo•u 

l~~, ' uluslar sosyetesi kurulu mutlardır. 40 kuru1a .. 
t toplanacak, ve bu defa iti (Devamı 4 üncüde). Yazısı 2 inci aayılada 
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Acaba ne yapmak için ? . CelAI ayarın Pahalılıgy ın se 
4
ff' - Tıcaret odaları 

gün . Göring Bul- kurultaymda senin güZeı 
• t •d• Söyledtklerı için kilosu 

at rın 
Oku uş! 

garıs ana gı ıyor TürkTecimveEndüstri (tica~ 
ret ve sanayi) odaları genel kurul· 
tayı Ankarada dün ikinci toplantıSofyadan bildirildiğine göre,! selenin çok önemli (ehemmiyetli) 

Almanya ihava nazırı Göring, ka· olduğu sezilmektedir. 
rısı, Essen prensi ve karısı, bir Haber alınd·ğına göre Goring 
müıavir, iki katip ve yaverile bir· Sofya ve Atinadan sonra Hazira· 
likte bu sabah iki tayyare ile Sof· um onunda Belgradı da ziyaret 
yaya varmı§ _olacaklardır. edecektir. Sofyaya gelmeden ev· 

Beı tayyareden mürekkep bir 
Bulgar bava filosu Alman nazır
larını Bulgar hududunda karıılı· 

yacaktır. lstanyonda Bu:gar hükQ
meti namına demiryollar ve hava 
nazırı, teırifat umum müdürü, 
Bulgar IJıava kumandanı Alman 
sefiri hazır bulunacaktır. 

'Essen Prensi ve kansı Bulgar 
ikralmm karısı tarafından akraba· 
sı olduğundan sarayda, Göring ise 
Bulgarya otelinde misafir edile
ceklerdir. 

Göring yarm Bulgar Alman mil
li futbol maçım seyredecek, salı 

gününe kadar da m1'ıtelif ziyafet· 
lerde, kabul resiır-Jerinde, ve ziya· 
retlerde bulunacaktır. 

Bulgar gazeteleri bu ziyareti 
hususi ıbir mahiyette imiş gibi gös· 
termeğe çalışmakta iseler de, me· 

Vergilerin arttı
r ac : a d ir 
Dolaş n dedikodular 

doğru değildir 
Hükumetin bir ulum yeni ver

giler çıkaraca~ı hakkında dola
şan sözlerin hiç bir değeri yok -
tıı.J'.u.tUUtlU 1 ı.b ,. 

ismet lnönünün söylevinden 

anlaşıldığına göre, hükUınet bü -
tün normal varidat kaynaklarına 

vel Peıtede kra~ naibi Horti ile <le 
görüşmüştür. 

Çatlak kampanaya 
• gUre 

lzmir kıyllarını 
Tahkim edip 
duruyormuşuz! 

Sof yada çıkan Kam bana gaze • 
tesi 21 mayıs tarihli nüshasında 

ıu haberi neıretmiştir: 

"Askeri bir heyet, sahilleri tah
kim etmek için tetkikatta bulun • 
maktadır. Tayyare toplarile uzun 
menzilli aahil toplarının yerleı • 
tirilmesi için yeni karargahlar 
yapılması dütünülmektedir.,, 

Bu Kambana gazetesi, mahut 
çatli\k Bulgar kampanası olduğu
na göre, verdiği haber de ihtiyatla 
kaydedilmelidir! 

lstanbulun suyu 

22 saat 
Kesilecek 

Şarhaylık (belediye reisliği) 

Jehre da!ha çok terkos suyu ver· 
mek için terkos ı fabrikasındaki 

yükselbne borularını büyütmeği 
kararlaştırdığı için, bu i~n devam 
ettiği 22 saat zarfında ıehre au 
verilemiyecektir. 

Şarbaylık, terkos borularını bü· 
yütme 'şine yarın •aat 14 de bat· 
lıyacaktır. 

el koyduğundan vergiler ıslah e· ------------
dilirken arttırılıruyacak, bilakis İ
cab ettiği takdirde bugünkü nis-

betten daha aşağıya indirilecek -
tir. 

. . .. . . . : ... ·. . . . ,. =~···· .. ::... ' . ' "·· . . - : ' . . .. 

DENiZ 
gezinti rn iz 

21 HAZiRAN CUMA 
günü yapllacaktır 

o o o 
Her yıl olduğu gibi , bu yıl da bir ıenelik kuponlarımızı 

matbaamıza getirerek daimi okuyucu kartlarile değiştirenler 
bu seneki gezintimize 

Parasız olarak lştirAk edeceklerdir. 
KUPONLAR 

Salı gününden itibaren An kara caddesinde "Vakıt kütüpha
nesi,, nde değiştirilmeğe başlanacakhr. 

:-······························· .. ·············: 
~ Bir aylık i 
t kuponlarımız i 

Bir &enelik kupon birik-S 
tirmemi§ olan okuyucula • i 
rımız, 19 mayutan 16 ha- i 
zirana kadar nqredüen! 
kuponlan toplamakla ik -
tila edeceklerdir. 

Bu kuponlar, büyük de
niz gezintimizde kendile • 
rine kolaylıklar ve layda-. 
lar elde ettirecektir. f 

Kuponları toplamağı ih-i 
mal etmeyiniz. S ................................ ..-........... . 

·Pc;·i·i5···Haiivew~-~ 
X: 9 ~ 

Gezintimiz için çok eğ-~ 
lenceli ve yepyeni bir mü-S 
aabaka hazırlanmııtır. Bu j 
müaabaka bir hır&ızın çal-~ 
dığı 21 parça qyayı, po - S 

lia hafiye.inin vereceği ip~ 
uçlarile, Y alorJada bulmak-i 
tan ibarettir. S 

Kazananlara 5-10-25~ 
lira para mükalatile muh-~ 
telil kıymette hediyeled 
verilecektir. S . . ········-···············-.-. ......................... . 

Gezintimize şimdiden hazırlanınız! 

sını yapmı§tır. 

Gerıel (umumi) mağazalar ko· 

misyonunun raporu kabul edil· 
miştir. 

Ökonomi Bakanı (iktisat vekili) 
Ce1al Bayar,bakanlıktan ileri sürü 

len dileklerin (taleplerin) bakan· 
lığa muhtelif kanallardan bilhassa 

parti mıntaka kongrelerinden gel· 
mit olduğunu ve bunların parti ku 
rultayında incelenmit (tetl-ik e· 
dilmiı) bulunduğunu söylemiştir. 

Bu dileklerden bir kısmının tat· 
bikata geçirildiğini, diğer b;r kıs· 

mmın tatbiki için zamana i iç 
olduğunu üçüncü bir kısmın göz· 

den geçirilerek tam ve kafi netice· 

lere bağlanımı olduğunu anlatmı§ 
hr. 1 

Ökonomi Bakam " bütün mev· 
zularda bir hüsnü niyetle çalıştığı
mıza kurultay üyelerinin itimat et 
melerini dilerim.,, diye sözünü bi· 
tinniştir. 

Kuzguna yav
rusu şahin 

görünürmüş! 
Lavrensln annesi 
oğlunu gliklere 

çıkarıyor 
Ölen casus Lavrensin Çindeki 

annesile bir İngiliz rıa2etel'İ muha

birinin yaptığı mülakatta bu 73 
yaıındaki kadın demiştir ki: 

"Oğlum daima kendini feda 
eden bir adamdı. 

Bu son kazada da birisini ezme

mek endişesile felakete gittiğin

den eminim. iyi, batı yukards, 

onurlu ve T anrniın büyük bir 

ülkü için yükselttiği bir adamdı. 

Bu büyük ülküyü de gerçekleş -
tirdiğini zannederim. 

"Harpten temiz ellerle çıktı. 

Harp yüzünden paraya tapan a
damlardan tiksinirdi .. ,, 

Lavrensin annesinin, oğlu hak· 
kında 5Öylediği bu sözleri, Lav
rensin mezar taıına yazılacak 

mahiyette görenler vardır. 

Lavrensin annesi, elinden gel -

diği kadar çabuk lngiltereye var
mak istemektedir. 

Aiikarada açılacak 

Dil, tarih, coğ
rafya fakülteleri 

Ankara, 25 - Ankara-da açıla -
cak dil, tarih, coğrafya fakültesi 

layihası Kamutaya verildi. Layi • 
hada fakültenin haziran başında 

kurulması teklif ediliyor .. Fakül • 

tede okuma, çevirme işleri Kültür 

Bakanlığında yapılacak talimatna 
me ile tesbit edilecektir. Kayit 

harçları İstanbul Üniversitesinde
ki gibi olacaktır. 

· 200 lira ücretli bir dekan, elli -
§er lira maaşlı enstitü müdürlük· 

leri, dört tane yüz ellişer lira üc • 
retli birer fotoğraf derimatörü ile 

bir kalem amiri, bir dahiliye me -

muru, bir katib, iki daktilo, on beş 
bademe bulunacaktır. 

Perıembe günkü sayımızda Is- siniz: 
tanbulda hayat pahalılığının ha~- "Per§embe günü yaprağın ki " 
lıca ıebeplerinden birinin malın losunu 7,5 kuruştan satmıştık. O 
çıktığı yerden piyasaya gelince günün asma yaprağı piyasası bu 
ye kadar üzerinden alınan taımıa idi. Akşam üzeri eve gittim. Pe!ı· 
paralarının çokluğu olduğunu yaz cerenin önünde otururken yap .. 
mıı ve buna ömek olarak Kara· r~ satan bir satıcının geçtiğini 
mürselden lstanbula gelen bir gördüm. Satıcıyı çağırdım. Yap • 
parça maldan 86,5 kuruş nakliye rağm kaça olduğunu sordum. Ne 
parası ve komisyon alınmakta ol- dedi biliyor musunuz? 
duğunu anlatmıştık. "- Kırk kuruş bayım! dedi . 

~ ~ ~ O da senin için.,, 
Bugün de lstanbulda bilhassa Buna ne denir? Şöyle bir dene

yiyecek maddelerini ate§ pahası- mek için yirmi kuruta olup 0Jı11ı· 
na çıkaran bir sebepten bahse - yacağını sordum. Derhal hiddet • 
deceğiz ki taımıa masrafları bu • lendi. 
nun yanında hiç kalır. "- Alay mı ediyorsun sen? 

Bu sebebin müsebbibini size Dedi. Ben onu 35 kuru!tan aldı111· 
takdim edince, siz de hiç yadır - Artık bedava mı bu mal?,, 
gamadan bilecek ve: Ve 35 kuruta aldığına belki 

"- Evet, diyeceksiniz. on tane de yemin etti. 
Onu hepiniz tanırsınız. Hemen Ben sattığım halde böyle ald°'· 

hepsi birbirine benzer. Ayağında tılırsam , bilmem hiç piyasayı bil· 
siyah potur, arkasında alacalı miyen halk ne yapıyor? 

bir gömlek ve bir çift düğmeli K . . . . k ti r 
camadan vardır. Arkaya eğik ke-.s UÇU sana a 
~e~inin altından b~r ç~~t zeki göz kanununun 
sızı yukardan aşagı suzer ve on· 
dan sonra daima malına aklınıza Kusursuz surette 
gelmiyen bir fiyat ister: tatbiki f çln çalışılıyot 
"-40 kuruş, der. Senin için ... ,, Küçük sanatlar kanununun tat· 
Siz utanarak ve 0 malın bu ka- biki için ayrılan müddet bittiğirı· 

dar da etmiyeceğini bilerek: den genel kontrollara başlanmır 
"- 20 kuruş olmaz mı dersi- tır. 

• ? Müvazaalı şekilde çalışanlar 
nız •• ,, 

cezalandırılacaklardır. Berber ter Ve almamak için yürümeğe ha-
cemiyeti, kanundaki kayıttan iatİ" 

zırlanınınız. Fakat o yakanızı 
f ade ederek patron vaziyetinde 

bırakmaz. Bu malı ıize, hatta 1 O 
kalan ve böylelikle işlerini bıra1'' 

kuruşa bile ıatar. 
~--'-7~ ... y.ı..---·'-- :.31.--- ""'-'i._ ... itil 

Iatanbulda kırazı, erıği mevsı· dilmeleri için teıebbüse g~ecew 
mine göre kestaneyi, Vİ§neyi, ıef-
taliyi, üzümü, inciri daha aklınıza tir. 

L'okanta, birahane, klüp ve pat' 
ne yemit gelirse hepsini o satar. b'' 

tahanelerde çalııan yabancı ta 1 
Sonra gene onu o yayvan küfesi • t 

iyetli garsonlar . için son taliına · 
nin içine bakla, yahut fasulye vel- namede acık bir madde bulund1'' 
hasıl mevsimin bir yiyeceğini 

ğundan, garsonlar cemiyeti An ' 
koymuı satar görürsünüz. karaya bir heyet göndermeğe )eş' 

lıte, İstanbul yiyecek piyasa • 
b rar vermiıtir. 

sının hakimi ve pahalılığın aş- ---------:----=--::----' 
lıca sebebi bu Konyalı veya Çe. Yepyeni bir 
mişkezekli dostumuzdur. 

Fakat kabahati ararsanız o za- Q Ü m rÜ k 
vallıda da değildir. Çünkü köyün- kaçakçılıgv I 

11 den 1 O parasız İstanbula geldiği ,. 
K ı dak. H 1 d lstanbulda, gümrüksüz ola~ zaman utucu ar ı an ar 'l 

yerleıen it bqılardan biri onu otomobil getirtmek salihiyetiJ\' 
çekmiş, ve işte gördüğünüz o kü - den istifade eden bir müesıel'~ 
feye en çok beş kilo kiraz koya- getirdiği bir otomobili bir mü~~~" 
rak : kullandıktan sonra Boganı 

"- Haydi göreyim seni! De • Umberto isminde iki kiıiye sat • 

miştir, akıama bir buçuk lira ge • mıttır. 

t. Gümrük muhafaza meınurl'tf 
ır ... H e• 
işte 0 zavallı bu kirazın almış bunu haber aldıklarından bir 11• 

fiyatının en çok beş kurut oldu - vi gümrük kaçakçılığı olan bu hıJ: 
ğunu bile bilmeden bundan bir diseye el koymu§lar, içerisi 1~\l 
buçuk lirayi çıkarmağa çalışır. Sa- dek otomobil parçalarile c)o 

1 d b·1· .. d tm' l r ..,e babın karan ığın an gece ya • otomo ı ı musa ere e ıt e . de 
rısına kadar bunun için dolaşır. kanuna göre, satıldığı takdır . 

~ tt: :ı. gümrük resmi verilmesi lazıı:ı\~e 
Sözün buradan ötesini bir kah- lan otomobili bile bile bu !e1cı ~

zımalın ağzından dinleyin: O %3.· sabn alanlar hakkında da tf. 

man zannederiz bize hak verir • kikata başlamışlardır. __/ 

/"ııınııııınıuıuırıııııınıımııınııııııııııımuıııtıthttttıııııııtUIHnıllfınııııtmıııııııııuıııııııııııııııuııııııııııııııuııııııııııttıııııı '\ 

) HACI YAŞAR AG.A J 
\ HASTANESi ) 
( Şimdiye kadar işlenmemış bir'~ 
j mevzuda yepyeni bir roman·· J 
\ Okuyanları meraktan meraka götüren satırlar \ 

E"K UN ' ~ UR ,, arkadaşımız bu romanı ya-
'! rınki sayısından itibaren neşre başlıyor. -

11111 
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kimsenin parası 
yanmıyor! 

Piyango biletleri alanlara, her 
hangi bir oyunda kaybedenlere 
dikkat ederseniz, hepsinde aaık 
bir surat ~örününüz ! - Niçin?. 

Niçin mi, diyorsunuz? Bunun 
ıebebini aıı&§tırmağa lüzum yok • 
tur. Hepmizin batında ... Uf ak bir 
İğne bile kaybetsek kızarız. . 

Fakat, hiddetlenıdiğimiz zaman 
bu kayıplarımız ka11ısında muha~ 
lap aramağa ha:kkımız var mıdır? 

- Hayır!.. Çünkü bu işte ne 
bize bilet .atan bayi ıuçludur . Ne 
~e <>yun masasında kaybettiğimiz 
••ka b"l k- "ıtl m ı ag a.rı •.•• 

Elbette taliimize küıüp geçeriz! 

. Geçen gün bir tayyare piyango 
bıleti gifesinde bir çokların gözü • 
ile çarpan bir münaka.ıaya rastla -
dnn: Bir müıteri, alnından akan 
t~rleri silerek, yüksek sesle söyle -
llıyordu: 

- Üç ay önce aldığım bilete 
YÜz lira iıabet etmişti. Üç aydan • 
beri on para çrkmadı .• Bu seriden 
•onra senden bilet almıyacağım !.. 

Bayi, canı sıkılarak, cevab ver • 
di: -- A gözümün bebeği! Ben bayi 
olduğum halde her ay oğluma al • 
~~in~ dö~, bet biletten hiç birine 
. ~r lıra bıle ~arpmadı .. Bu bir tali 
'tid" ır. B.ana neden çıkışıyorsu • 
~?. Size geçen yıl içinde de beş 
)ii:z lira çrkmqtı ! Üç ay önce de 
~liiniz size gene güldü .. Daha ne 
ıatiyorsunuz?. 

b Bu sırada altmıthk, gözlüklü ve 
0ı sözlü bir bayan gi§eye sokula • 

\ ... ı., ı. 1 • t .• t . 
- ., .... , "•]'""' (;l'l l'ln mus evıuo !!a • ,, 

v-Yırdi: 

- Oğul, daha ne istiyorsun? 
' .dedi.. Tali kuşu her keıidede se
llın başına mı konsun? Ben üç yıl
dır b ki" e ıyorum ... Her zaman papas 
)ağlı yemez ya!.. 

ilk adam: • 
- Neme lazım benim?.. Ben 

~etd'W• b Fe .•gım parayı ilirim ... Kaç se • 
tdır yanıyor itte ... 
~ Y •ılı bayanın yanında, o vakte 
( dar ağzmı bile açmamış, okul 
~~tep) kasketli bir çocuk vardı. 
"Ot •. 1 k k.. aoy er en eıki zaman deli. 
~, llldarı gibi hiç de kızarıp bo • 

1 
l'Jtıadan özgür özgür (serbest, 

erbeat) dedi ki: 

~ Baıbakanın son söylevlerini 
lltı, ay~ınrz, böyle konuımazdı • 
~ Türle ulumınun en aıağı 500 
d a ihtiyacı vardır. Bunun için 
~-Yılda 30.000 lira lazım .. Bu pi. 
·"lif olar · · h b" · · · . ~ ~ , sızın er ırınızı zengın 

~ ~ıe hile, Uçak Cemiyetine iki 

t~tık .yılda 3, 144,594 lira gelir 
. 'rtnıt B d . . ı..• ••• u a gene sızın caııınız 
·~•rı ı "M 
derı ··· . al canın yongasıdır!,, 'er .. Sız, yongayı düıünüyor • 

llıt~ da, canı dütünmiyorsunuz ... 

~orı ıyar kadın, oğlunun böyle 
~tınaıından azıcık sıkıldı: 

.\~ Sua, oğlum .. Büyüklerin ya • 
di)e a .!>öyle konuıulmaz .. Ayıptır .. 

J:' IOze baılayacaktı .. 

. ~~t, ~ b.~ ırra.~~, bir ~übay: 
t~ ( senın aoyledıgın eskı eği

terb · ) "'1t ! ,... ıye , hayan teyze... Bı • 
..._ "-'Ocuk doğnı söylüyor, anlat • 

•'"ar sın ..•• 

• ~ . . 
-----~ 

t.~~y ~ahir Uldll 
9'Ud·· •. bahrıye nezareti evrak 
"-1>~~. öl~ Bay Vaııfın damadı, 
'~ı~cı kolordu Balıkesir mu 
~t· ısı Bay Tahir vefat et -
'iıt. Ailesine beyanı taziyet e-a. 

Gazeteci 
nıisafirler 
Bu akşam Ankaraya 
hareket edecekler 
Şehrimizde misafir olarak bulu

nan Cenubi Amerika ve lspanyol 
gazeteleri muharrirleri dün de 
Matbuat Genel direktörlüğü mü • 
messili Neı'et Halille camileri ve 
Güzel San'atlar akademisini gez -
mişlerdir. 

Misafir gazeteciler öğleden 

sonra da müzeleri gezmişlerdir. 

Ak,am üzeri Matbuat Genel di -
rektörlüğü kendilerine Park ote -
linde bir ziyafet vermiştir. Ziya 
fet çok parlak ve ıamimi olmu!, 
şehrimizdeki gazetelerden birer 
mümessil de bulunmuştur. 

Gazeteciler bugün T opkapı sa -
rayını gezecekler ve akşam treni 
le Ankaraya gideceklerdir. 

--o-

Bir temmuzda 
limanlarımızda deniz 
bayramı yapılacak 
Bir Temmuzda yapılacak deniz 

bayramı proğramını hazırlamak 

iizere dün C. H. Partisi merkezin • 
de bir toplantı yapılmıttır. Bu 
toplantıda vali muavini Rükned -
din, "Belediye reiıi muavini Ha
mid, Filo komutanı Şükrü, deniz 
komutanı Talat, deniz ticaret di • 
rektörü Müfid Necdet, Şirketi Hay 
ı iye direktörü Yusuf Ziya, Liman 
direktörü Ali Rıza ile vapurcular 
l ulunmuşlardır. 

Proğramın esaslarını teıbit et • 
:nek üzere yedi kitilik bir komis • 
yon se~ılmi§tlr. Bu komisyon 
pertembe günü deniz ticaret birli· 
ğinde toplanacaktır. Deniz bayra· 
mı bütün limanlarda bir Temmuz
da kutlulanacaktır. 

-0-

Valovanın plAnı 
Y alovanın planını yapmakta o· 

lan Franıız ıehircilik mütehassıs -
larmdan Prust ve V uaye Fransa -
dan gelerek planlnrının tatbiki 
işiyle uğratmak üzere Yalovaya 
g_itmitlerdri. 

-o-

Fransızlarla ticaret 
konuşmaları 

Türk • F ranıız ticaret konuş • 
maları Pariste yapılacağı ıçın 
tehrimizden Franaız delegesi ola -
rak Fransız elçiliği ticaret ata§esi 
Bay Pesro gidecektir. Konuşma • 

lar ıonunda ırkı bir takas esasına 
dayanan bir yeni anlatma yapıla -
cağı tahmin ediliyor. 

BiR ŞiKAYET 

Edirnekapı 
dar geliyor! 
Halk bu kapının 
genişi eti lmesini 

belediyeden istedi 
Şehrin kale sınırlarından dıtın • 

da kalan kısmiyle bağlantısının en 
mühim yükü kalenin (Edirnekapı) 
denilen kapısı üzerine yüklenmek
tedir. 

Cuma günleri kırlara, üzüm 
bağlarına giden on binlerce kiti, 
hele bir de otomobilli seyyah ka • 
filesi geldi mi bu yol geçilmez 
bir hale gelmektedir. Rami otobüa
leri, köylü arabaları hep bu eni bir 
buçuk metrelik kapıdan geçmeğe 
çalışmaktadır. 

Belediye, yapılan müteaddit ti· 
kayetler üzerine burasını gözden 
geçirmeğe başlamıştır. Burada ka
bedeni yıkılarak şehrin dıtına ye
ni bir methal açılması muhtemel -
dir. 

Kömürcünün 
ceketi 

Galatada Beyazıd sokağında kö
mürcü Cemalin ceketi Cevdet is -
mindeki bir çocuk taraf mdan ça • 
lınmıttır. Cevdet yakalanmı,tır • 

Sabıkalının 
marifeti 

Bursa otelinde otuıran ıabıkalı 
Abdülkadir ayni otelde· oturan A
rif, Cemille kavia etmiı, Arif Ce
mili bıçakla yüzünden yaralamıt -
tır. Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmı§tır. 

Köpek ısırmış 
Şişlide Etf al hutahaneai arka • 

smdaki bahçede oturan Etemle 
karısı Makbule merkeze müracaat 
eder~k kapı önünde oynayan ço • 
cukları Lutfiye ile Emineyi bahçi
van Mehmedin köpeğinin ısırdığı
nı iddia etmişlerdir. Tahkikata 
başlanmıttır. 

Otobüs çarptı 
Şoför Hallin idaresindeki 3985 

numaralı otobüs Fener caddesin • 

den geçerken Ayvansarayda otu • 

ran Deli Osmana çarpmış, yüzün • 
den hafif surette yaralamıştır. 

Karaya oturdu 
Sirkeci iskelesine kayidli Rize· 

li Yusuf kap~ın idaresindeki 449 
numaralı yük motörü lıtanbuldan 

Hereke ·ve 
Fesane 
iki fabrikanın 

idareleri bir elde 
birleştirildi 

Bundan bir müddet evvel An • 
karada yapılan Sümerbank genel 
toplantısında bankanın malı Glan 
F eshane ve Hereke fabrikalarının 
birleştirilır.elerine karar verilmİ§ -
ti. Bu birleımenin ıeklini karar • 
!aştıran Sümerban'k birleıme için 
lier iki fabrikaya da emir vermit· 
tir. 

Bu tekle göre her iki fabrikanın 
yalnız idaresi birletecektir. Bir • 
letme Hereke direktörlük muame
latının F eshane Anonim sosyete • 
sinin idareıine eklenmesi ,eklinde 
olacaktır. Yokaa her iki fabrika· 
nın da işlemesi ayrı alacaktır. Bu 
birletmeden ötürü hiç bir memur 
açıkta kalmıyacaktır. 

Fes hane f abrikaıı müdürü mü • 
hendis Ömer bankad.an aldığı 
buyruk ü~rine Herekeye gitmit 
ve teaellüm muamelatını yapmıt • 
tır. 

Bundan sonra F eshane ve He -
reke fabrikaları beraber çalııma • 
ğa başlamıtlardır. Bu tekilde elde 
edilecek randımanın daha çok ve 
daha iyi olacağı umulmaktadır. 

-0--

Mllhendls Mektebinde 
yeni teşkllAt 

Mühendis Mektebi, Bayındırlık 
Bakanlığınca bir tube halinde 
idare edilecek bir müdürlük ol· 
muştur. Rektörlük kaldırıllllIJ, 
müdürlüie Süphi tayin edilmittir. 

Mühendis mektebinin eski rek • 
törü Fikri Santur hocalıkta devam 
edecektir. Yeni müdürü hocalığı· 
nı bırakacak yalııız idare işine ba
kacaktır. Mühendis Mektebi için 
Bayındırlık Bakanlığınca yeni bir 
nizamname hazırlanmıttır. 

Yeni idare Haziranın birinden 
itibaren kurulmut olacaktır. 

demri yükü alarak Bostancıya git
mit, eıyasını botalttıktan sonra 
dönerken Moda önlerinde kayala: 
ra oturmlJ1tur. Nüfusça zayiat ol • 
mamı§tır. 

Daha şimdiden 
Uzunyusuf mahallesinde oturan 

12 yaıındo. Ali oğlu Saim arkadaşı 

11 yatında Adem oğlu Ratid ta • 
rafından brçakla sol taraf kaba 

etinden yaralanmıştır. Küçük ıuç· 
lu yakalanmıttır. , 

1--;-Ş-=--E~H::-R_İ_N~_D_E_R_D~L.....:E..:.R~İ--_] 
istenilen söz değil iştir! 

Galata, rıhtım cadde.."ii :;9 numarada bakkal Hasan A vrupamn bir çok şelıirleri11i gezdtm. Buralarda bu 
Sıtkı gazetemize geldi. Ve aynen şu sözleri söyledi: gibi cemiyetler esnafa faydalıdır. Bir programı ve ni· 

- Biz bakkallar lıer sene olduğu gibi bu sene de zamnamesi vardır. Yürüdüğü yol bellidir. 
crmiyete giderek <"Üzdan değiştirmeğe mecburuz. Şim· Halbuki bizde böyle bir şey olmadığı gibi cemiyetin 
diye kadar para verip cüzdan değiştirmek için belki on reisini de biz seçmeyiz. 
defa gittim. Sabalıtan akşama kadar ayak üstünde bek· . Bir de cemiyete girildiği zaman lıemen göze çarpan 
ledim. Fakat halci muvaffak olamadım. bır: 

Bu şekilde bekleme bizim gibi dükkanlarında yal
nız olan esnafa çok zararlıdır. Çünkü para vereceğim 

diye dükkanımızı kapatmak ı·e cemiyette saatlerce sürt 
mek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bize hiç bir faydaları olmadığı halde istedikleri pa
rayı vermeğe razıyız. Fakat bunun için esnafı işini gü-
cünü bırakarak günlerce uğraştırmak günahtır. Cemi· 
yet bunu için bir tahsildar tutamaz mı? Eğer bu tahsil
darı daimi olarak tutamazsa hiç olmazsa mayıs ayı 
için muvakkaten tutsun. 

Sonra bize bu cemiyetin hiç bir faydası yoktur. Ben 

" istenilen söz değil iştir!., 

Leı:hası asılmış. Hangi iş?. 
Hasan Sıtkının sözleri burada bitiyor. Eğer söyle

dikleri mübalagalı değilse, esnaf cemi) etlerinin kö
künden bir ıslaha ihtiyaçları ,·ar demektir. Zaten ge
çenlerde manifaturacılar birliğinin buradan ayrılma· 
sı da esnaf cemiyetinde bir bozukluk olduğunu belli 
ediyordu. 

Aksi halde yukarıda bahsi geçen; 
"lstenilen söz değft iştir!,, 

Levhası: 

"lstenilen iş değil paradır!,,a tahvil edilmelidir,. 

Şikayetler k~enniler: -Tehdidi seven bir 
memur 

Küçükpazar Hacı Kadın ma. 
laal.le•inJe 40 numarada Yuml 
oğlu Sal.iilaaddin imzalı bir mek
tup al.dık. Bunda deniliyor ki: 

" Birimiz devlet dairelerind~, 

diğer ikimiz matbaalarda çalı, -
mak ıuretile hayatını kazanan ai
le reiıleriyiz. Ve üçümüz de ayni 
evde müıtereken oturmaktayız. 
Evvelki gün her üçümüzün de ev
de bulunmadığı bir sırada Kızıl 

Ay cemiyetinin semt teıkilatına 
mensup bir memur kapıyı çalı • 
yor. Ve kapıyı açan ev kadınla
rından birine Kızıl Ayın matbu 
beyannamesini uzatarak: 

- Kızıl Aya aza kayıt kağıdı
dır. Altına bir imza koyunuz di
yor. 

Kadın evde kimıenin olmadığı 
nı, kağıdı bırakıp akıama gelme
sini aöyliyorsa da memur her ne 
dense bu cevaba kızıyor. Ve ka
ğıdı imzalamadığı takdirde zabıt 
varakaaı tutacağını söylüyor. Ka
dın da bunun üzerine kapıyı ka .. 
patıyor. 

Kızıl Ay cemiyetinin yaptığı i
yilikleri herkes takdir eder. Ve 
bunun içindir ki ortada kanunf 
bir mecburiyet olmadığı halde 
bile pek çok kimseler buraya aza• 
dır. Ve aza olmaktadır . 

Acaba vazifesini nazikane b1r 
surette yapması li:zmı gelen bu 
memur, kağıdı meıru bir maze • 
retten dolayı imzalamıyan bir 
kadını, zabıt tutmak ve ceı;alan
dırmak gibi feylerle tehdit etmek 
salahiyetini Qereden buluyor? 

Bu memur ller kimse, biraz na
zik olması için nazarı dikkati.~-
betmenizi dilerim.,,. .. t • t 

Ya1nız ecnebilere 
Jş verenler 

YükıekkalJınm, Yazıcı ıokak 
V ayllftayn apartımanı 15 numa • 
raJa oturan Selim oğlu T ah
.in imzalı bir mektupta deniyor 
ki: 

Ben paıtacı ustasıyım. Bulgar • 
ların Türklere it vermemesi yü -
zünden itıiz kalarak Ana vatana 
iltica ettim. Burada bir çok pas
tahanelere müracaat ettimıe de 
ihtimal Türk olduğum için kabul 
olunmadmı. Çünkü bunlar umu
miyetle ecnebileri çalııtırıyorlar. 

Nihayet güç bela paskalyada 
kendime Takıimde, Taksim pas
tahanesinde daimi surette çalış -
mak üzere it bulabildim. 

Bir ay kadar iki ecnebi usta ile 
birlikte çalıttım. Paskalya ge -
çince bana söz verildiği gibi ec
nebi ustalar çıkarılacağı yerde 
ben çıkanldmı. 

Bir insa.n kendi memleketinde 
it bulamadığı halde, ecnebiler 
çalışırlarsa ne olur?,, 

Haber - Memleketimi,zde kü -
çük eınal yal.nız. Türklere aittir. 
Kanunda bu t"a.rila olunduğu ci
hetle alakal.ı dairelere ıikayet e

diniz. 

C. H. Partisinin 
lstanbul vllAyet 

başkanı 
C. H. Partisi İstanbul vilayet 

idare heyeti baıkanlığına seçilen 
eski Bayındırlık Bakanı Hilmi dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Hilmi öğleden sonra vilayet 
merkezine ıelerek başk&n vekili 
Ali Rıza ve idare heyeti üyeleri 
ile görütmiif ve çalıtmıya başla -
mıflır. 



a 
CENEVREDE 
-Irak iht·ıaf 

o uşu uyor 
Cenevre, 26 (A.A.) - Konsey, 

lran Dışişleri Bakanı Bay Kazııni 
ve lrak delegesi Nuri paşa bulun· 
dukları halde lran ile Irak arasın· 
daki anlaşmazlığı incelemiştir. 

Raportör Bay Aloisi iki tarafın 
henüz bir uzlaşmaya varma· 
dıklarmı, fakat son aydınlatmalar 
dan sonra pratik bir sonuça (neti
ceye) ulaşılacağı ümidi beslendi· 
ğini söylemiştir. Bay Aloisi mese• 
lenin konseyin gelecek toplanbsı

na bırakılJJJasını teklif etmiştir. 

CENEVRE DE 
Habeş-ltalyan 
anlaşmazhğı 
Şimdilik· yatıştı 

( Baştaralı 1 ncidc) 

Diğer taraftan Napoliden 2200 
Italyan askeri, malzemesile bir • 
likte şimali Afrikaya yollanmış -
tır. 

ltalya başbakanı, ltalya kuru -
!unda verdiği aon bir şöylevde İ
talya - Habeş anlaşmazlığı üzerine 
demiştir ki: 
"Valval hadisesinin halli için bir 

hakem komisyonu te kilini kabul 
ettik. Bununla beraber Italyada 
hiç bir kimse bu işin bittiğine dair 
hayalata kapılmamalıdır.,, 

İran ve Irak, anlaşmazlığı art· 
tırmamak için hiç bir !harekette bu 
lunınamaya söz vermişlerdir. 

İngiliz mümessili meselenin, iki Bununla beraber, Ağustos son • 
tarafın doğrudan doğruya konuş· larma kadar Habeşistanda muha • 
malan ile kotarılması (halledil· rebe çıkmıyacağı kesim (kat'i) su· ' 
mesi) ümidini göstermiştir. Tür- rette anlaşılmıştır. 
kiye Dışişleri Bakanı B. Tevfik Musolini Tuna misakından hah· 
Rüştü Aras, Tahrana yaptığı se· sederken şunları söylemiştir: 
yahatin iki ülke arasındaki anlaş· Brenner İtalya· Avusturya hudu
mazlıkları ]{otorılamasına yar du bizim için çok önemli (ehem • 
dım ettiğini hatırlatmıştır. miyetli) dir. İtalyanın bütün hu -

Konsey, meselenin sonraya bı- 1 dutları bizim için mukadde!tİr. 
rakılmasını kararlaştırmıştır. Her tehlikeye, kar§ı müdafaa edi • 

F angın korunması 
için 

Paris, 26, (A.A.) - Fransa 
bankasının iskonto fiyatını yüzde 
üçten yüzde dörde çıkarması fran· 
ga karşı yapılan spekülasyonun 
öneminden ve çok miktarda altın 
çıkarılmasından ve ayni zamanda 
hükumetin de bugünkü frank fiya· 
hm korumak !hususundaki döle
ninden (azminden) ileri gelmek 
tedir. 

Kambiyo fiyatı 75,50 den 75,25 
e çıkmıştır. Bu hususta Fr~nsız ve 
f ngiliz devlet bankaları arasında 
görüş birliği hissedilmektedir. 

Basın kurultayı 
(Baştaralı 1 incide) 

vaşının çetinlikleri ile boğuşan 
Türk hasmının kısa tarihini gözö
nünde canlandıran Şükrü Kaya, 
basın işlerimizin, şimdilik henüz, 
cumhuriyet rejiminin ve ulusal i
dealin istediği dereceye varama -

mış olduğunu söylemiştir. Gazete
lerin bunca emeklerine rağmen 
tiraj ve sürümün çok az olduğu
nu işaret ettikten sonra bunların 
muhtelif sebeplerini sayını§, basın 
(ma~buat) işlerinde devletin yar
~m! ve kcntrolu bir zaruret ol -
ğu-:ıu anlatmıştır. 

Şükr:i Kayadan sonra basın 

gqıel direktörü (matbuat umum 
müdiJ!.ü) Vedat Nedim Tör, bir 
söyley (nutuk) söyliyerek cumhu
riyet devrinde matbuatın göre -
bileceği hizmetleri kurultayda 
görü§ülecek ana meı:.eleleri say -
mıştır. 

Kurultay delegeleri öğleden 

sonra ulusevinde toplanmıtlar, 

~tatürk heykeline çelenk koy -
muşlar, parti merkezinde, parti 
genel •kreteri Recep Pckeri ziya
ret etmişler, Recep Peker, gazete
cilerle çok samimi bir hasbihl\!
de bulunmuştur. 

Gazeteciler, Merkez Bankasile 
Ziraat ve iş Banltalarını, sergi e
vini, İsmet (Paşn) kız enstitüsünH 
gezmişlerdir. 

Maza 
Bugün saat 12 de Sultanhama -

mı Sadiye ham önünde Mehmedin 
idaresindeki fayton Altın Bakkal· 
da oturan Karnik ismindeki ada -

ma çarparak yüzünden ve sol ko • 
lundan ağır surette yaralamıştır . 

Yaralı hastahaneye kaldırılmlJ, 
ve suçlu Mehmed yakalanmıştır. 

lecektir.,, 

Zavalh cahil 
kadı ar 

<Baştaralı 1 ncide) 
sında Gülizar isminde bir kadın 
oturmakta, bekar çamaşırı yıkaya· 

rak geçinmektedir. Son günlerde 
Gülizarın müşterileri eksilmiye 

başlnmış, kadın bu işin aslını öğ
renmiye kalkışnuf, sonunda baş· 

ka bir odada oturan Güzel ismin· 
deki bir kadının kendi müşterile· 
rini aldığını öğrenmiştir. 

Güzel çamaşırları daha temiz 
daha ucuza yıkıyacağını iddia et
tiği için hayli çamaşır bulmuştur. 

Yalnız Güzelin evinde çamaşır yı· 
kıyacak yer fazla geniş olmadı· 

ğından biriktirdiği çamaşırları bir 
bohça yaparak ıırtına vurmuş, 

Gülizarın oturduğu medrese bah·
çesine gelmiştir. Bu medresede 

akrabasından Hatice, Sultan, kil· 
çük Sultan isminde üç kadın daha 

oturmaktadır. Güzel Maticeden 
bir kazan almış, bahçede ocağı 
yakmış, çamaşırları yıkamıya baş

lamıştır. Sokakta bekar çamaşrı 
toplamaktan dönen Gülizar raki· 

binin hemen kendi kapısının önün· 
de böyle apaçık çamaşır yıkama· 
cına fena halde kızmış; Güzele: 

- MÜşteri~-:rimi almaya utan· 
mıyor musun? demiştir. 

Güzel ise: 

- Ben ne yapayım. Sana geti
rip vermiyorlarsa kabahat bende 

mi? diye cevap verince iki kadın 
arasında ağız kavgası başlamıştır. 

Bu ıkavgaya Güzelin medreıede 

bulunan akrabasından iki Sultan· 

la Hatice de girişince i§ büyümüş, .. 
iki Sultanlar takunye ile, Güzel 
taşla, Hatice sopa ile Gülizarm 

üstüne atılmışlardır. Beş kadın 

biribirine girmiş, sonunda Sultan 

Gülizarı başından taşla ağır su· 
rette yaralamış, Hatice ile Güzel 

de muhtelif yerlerinden yaralan· 
mışlardır .. Bunlardan Ha.ticenin 
yarası da ağırdır. Medresenin 
diğer odalarında oturanlar kavga
crlan güç bela ayırmışlar, 'llerke· 
zi haberdar etmişlerdir. Yaralılar
dan bayılan Gülizar ilk olarak 
hastaneye kaldırıldığı gibi diğer 
iki yarah da biraz sonra kaldırıl· 
mıştır. 

HABER - AKşam PosTuST 

Diplomatlar gene 
do aşıyor 

i ··ıe o un 
Moskova 
yolculuğu 

Yalnız.demiryolları 
işine bir çıkar 
bulmak için mi? 

Bunu derin si
yasa görenler 

de var 
Deyli Herald gazetesi diplo -

mat muhabirinin yazdığına göre, 

önümüzdeki ay içinde Moskova
ya gidecek olan Romanya dış 

bakanı Titüleskonun bu gidişi, 

Sovyet Rusya ile Romanya ara -

sındaki direkt (dosdoğru) de · 

miryolu münakalatının 

kurulması içindir. 

Bu yol, ihtilaldenberi 
yip duruyordu. 

yeniden 

işleme-

İngiliz diplomat muhabir:, Sov
yet Rusyamn son zamanlarda 

Fransa ve Çekoslovakya ile yap -

tığı andla§maları gözönünde tu -
tarak Romanya dış bakanı ile ya-

pılacak görü~meye ayrıca bir ö
nem (ehemmiyet) vermektedir. 

Yuna istanda 
ölilm cezası alan 

bir kaçak 
Sofyadan bildirildiğine göre, 

Serez divanı harbi tarafından ö
lüme mahkum edilen Yunanlı mi
ralay Y otru, general Kamenosla 
birlikte Bulgaristana kaçama -
mıştı. 

Y otru tebdili kıyafet etmi§ J:>;r 
halde iki ay Trakyada serseriya' 
ne dola§tıktan sonra nihayet c!ün 

hududu geçmeğe muvaffak olmu~ 
ve Bulgar karakoluna teslim ol
muştur. 

Kendisi diğer mülteci kuman
danların bulunduğu Karlova ka
sabasına gönderilmiştir. 

26 MAYIS - 1935 '--- .........-:; 

ç·n 
Uluslar sosyetesinde 

azalık istiyor 
Cenevre, 26 (A.A.) -Çin hii' 

kfımeti, uluslar kurumu meclisinİll 
eylul ttoplantısmda, konseye ye'. 
niden seçilecek üç azalıktan biri1'1 

almak arzusunu izhar etmiştir. 
Çin hükWneti, bu isteğini hal<b 

göstennek üzere, Japonyanın çe' 
kildiği gündenheri, Asya krt'asıır 
daki hükUmetlerden konseyde h~ 
bir mümesaili bulunmadığını ile! 
sürmektedir. 

evvel b· 
(Tetkİ~ 

Konsey, dağılmazdan 
müracaatı iıwelemiştir. 
etmiştir). 

Uluslar kurumu meclisi, Çiııİ~ 
bu isteğine müsaid bulunmaktı 

dır. 

Yunan hükUpıeti, mülteci za -
bitlerin ailelerine Bulgaristana 
gidip kendilerile görÜ§melerine 

müsaade etmiştir. Yurdumuzu 
Haber verildiğine göre, gene • h . 

ral Kamenos yakında Varna yo- ava tehhkele 
lile Mısıra, kardeşinin yanına gi- • d k 
decektir. rın en oruma 
Yunan talebesi 
cümhuriyetçi 

Atina, 25 - Yunan Üniversite • 
si talebesi dün toplanmışlar ve 
cümhuriyet lehinde karar vermiş -
lerdir. Bu kararlarını hükumete 
bildireceklerdir. 

• • 
ıçın .. 
(Baştaralı ı incide) 

Hava tehlikesini bilen üye, Tii 
Hava Kurumuna bir y.ılda en & 

bir defada 20 lira verenlerdir. Sı 
üyeler kendileri için olan rozetlef. 
taşırlar. 

Çiftçi ve işçi partisi başkanı Pa
panastasyu da cümhuriyetin hali 

"Sovyet Rusyamn, gerek Fran- ve istikbali hakkında dün bir kon-

Adları sıra numarasiyle gazel' 
lerde yazılır. Yıllık verecekleri 
20 den a§ağı indirecekler Tlif 
Ha'\·a Kurumuna haber verrnei 
mecburdurlar .. o sene, o seneıı' 
verimcelerini verdikten sonra .,.ş! 
<hmcı üye say,ılırlar. Haber ver# 
den yükenlerini yapmıyanlaf 
adları gazetelerle yayılaTak h$ 
va tehlikesini bilen üyeier arasıJl 
dan çıkarılırlar. 

sa, gerek Çekoslovakyayla yap • ferana vermiştir. 
tığı and laşmalarm icaplarını, - ;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;:;,;;;;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;;,;;;;;;;;:;;:;;i 
zamanı geldiği takdirde - yeri- Sabah Gazeteleri 
ne getirebilmesi için Romanya i
le de böyle bir anlatma yapması 
lazım görünüyor demektedir. 

Şimdiki halde, Orta Avrupa 
ile Sov_yetler arasında en 
uygun yol, Romanya ve 

Çekoslovakyadan geçen bu ce -
nup yolu sayılmaktadır. 

Çünkü, eğer Sovyetler lazım 
geldiği vakit, Franıaya yardım 

edeceklerse, Baltık denizinde ya· 
pacakları deniz harekatından 

başka, müteaddit Baltık dev
letlerinin arazisini geçmek za
ruretindedirler. 

Almanya ile Sovyet Rusya a
rasında bulunan Lehistan, ulus

lar kurumu andlaşmasının "yol 

vermeği,, istihdaf eden maddesi
nin icapları müstesna, yabancı 

bir kuvveti topraklarından geçi:-
memeği taahhüt etmiş bulunu -
yor. 

Latonya ve Litvanyadan geçen 
şimal yolu, (bu memleketlerin rı· 

zası alınarak geçilse dahi) an • 

cak farki Prusyaya yol açar. "Leh 

koridoru,, hala bir engel vaziye
tindedir • 

işte bu sebepten Romanya ve 
Çekoslovakyadan geçecek olan 
cenub yolunu uygun bulmakta
dırlar. 

zm·rde az h 
caniler 

( Baştarafı 1 incide) 

i~kence yapılmıştı. Sonra bir bi -
çarenin 400 lirasını almışlardı. 

Suçu işleyen!erden ikisi yaka • 
lanmıştır. 

Üçüncü cani henüz yakalanma
mıştır. 

Suçlulardan İsmail adındaki a
dam, sekiz yıl önce birini öldür -

mü§ ve kaçmış bulunuyordu. Sekiz 
yıl çobanlık etmiş, bir ara bir yol· 
cunun 105 lirasını almıştı. Bu azı· 
lıların hepsi zabıta elindedir. 

ne diyorlar? 

"Türkiye bir hava 
tehlikesi karşısın

dadı:r..H 
TAN - Bugünkü ba§nıakale Siirt 

sa11ları Malımut Soydan yazmıştır. 
Mevzuu Türkiyenin maruz kaldığı lıa
va tehlikesidir. Bu münasebetle evve
la Cencvredc silahlan bıraknw, ve 
barış konferanslarının bir sonuç (ne· 
tice) vermediğini söylüyor. Türkiye-

nin savaş için dcğü, barış için, kendi
sini ve barışı koruman için tayyareye 

nıulıtaç olduğunu ilave ettikten son
ra ismet lnönünün sözlerinden iki pa· 
ragraf alıyor. 

CUJlfIURIYET - Abidin Daı·er 
imzalı bugünkü başmakalede de hava 
lchlikesindcn bahscdilrnC'ktrdir. Evı·e
la bir hava hücumunun ne derece kor
l:ımç, kaçılnıasımn ne derece imkan
sız olduğu anlatıldıktan sonra bu 
telılikeye ancak gene lıcwa kuvvctleri
lc, tayyarelerle karşı /;onabileccği 
söyleniyor. Ve herkes ismet lnör.ü
nün ilk olarak gösterdiği yardım hiz
metine çağırıyor. 

ZAll!AN - ''Zanwn,, imzalı yazıda 
Başbakanın gösterdiği lıaı·a telılike

sinden balısediyor. Ve lıer muktedir 
ailenin yılda 20 lira VC'rnıcsinin iyi bir 

varidat temin edeceğini ilave ettikten 
sonra yazısını şu şekilde bitiriyor: 

" Başbakanın bu düşünce ı:c teklifi
ni tatbik etmek Taytıare Cemiyetini a
deta seferber lıale getirecek mahiyet
tedir. 

Tiirk Hava Kurumu, bu mahiyeti 
alnıağa ne lw.dar gayret elerse bütün 
ulusun o nisbettc yardım göreceğine 

şüphe etmeyiz. 
Tehlike bertarnl oluncaya kadar 

Türk ulusunun lıamiyyet ı·e fedakar· 
lığı daima seferber olmalıdır. l'c ola
caktır.,, 

AKŞA~I - Akşamcı bugün köşe
sinde imtihan olmak için /stanbul Hu
kuk Fa/..."iiltesi talebesinin Ankara 
Hukuk Fakültesine akın etmeleri ha
disesinden hayretle bah ediyor. Ye iki 
üniversite arasındaki tefrika şiddet
le nazarı dikkati cclbcdiyor. 

·soN POSTA - Bir yıldı: imzalı 

yazı ismet Jnörıünün tıaret ettiği ha
m tehlikesini mevzuu bahsederek der
hal çalışmaya başlamarmz 16."'lmgel
diğini ileri sürüyor. 

T ... t.ır uyc: oıan icra VekıOt1 
Heyeti, Kamutay üyeleri, Ciıll'lb 
riyet Halk Partisi genel sekret 
genel kurmay birinci, ikinci ı,: 

kanları, ordu ispektörleri,, koJof 
QU ve kamutanları, jandarma 
nel kamutanı, tümen kamutanl' 

yargutay, danıştay, sağışkur ~ 
kan ve üyeleri, bakanlıklar atb! 
kanlan, genel direktörler, c~ 
riyet Halk Partisi başkanları 1~ 
Hava Kurumunun yardımcı ü1' 
ridir. 

27 lkincikanun yerine t5 ~ 
yıs günü hava §ehitlerinin töt~ 
olacaktır. Ayrıca bir hava h\ 
sı da saptanarak o hafta içinde 
tün kurum teşkilatı hazırJşfl' 
programlara göre havacılık, r 
teriş, konferans, propaganda 
ıenliklerle uğraşacaktır. 

Türk Hava Kurumu Kurulj, 
toplantılarında Başbakan geıı ~ 
ismet lnönünün verdiği ÖJ1 
söylevler (ehemmiyetli nutuld~ 
kitab halinde basrlrp dağılacS-~ 

Dün ismet lnönünün bütiiJ1 11 

sa karşı açıkça söylediği ha\fŞ tef 
likesi karşıımda bir çok yurd~~< 
lar derhal harekete geçmitletV

1 

Bunlardan birisi de Ankar";~ 
carlarından Vehbi Koçtur. ') 
Hava Kurumuna 5000 lira vereı· 
üye yazılmıştır. 

~ Bundan ba§ka Kurun ve C r/ 
huriyet gazeteleri birer liste ş tf 
rak senede 20 lirt' il 
ahhüt edecek olan yurdd"' 
· · l · · ki ·1~ etıı1 ısım erını yazaca arını ı an 
lerdir. - J 

1, tC 
Kurun gazetesinin açtığı 11 ı 

ilk olarak Kurun sahibi Atıtf' ~ 
Tank Uı., Haber gazeteıi fi 
Rasim Us., Vakit matbaası ıı': 
rü Kemalettin Salih, Ku~n ~ 
teai neşriyat müdürü Refık }. 
Sevengil girmiştir. 



HABER - Akş~ın Posta5ıı 

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 16 

ilerdeki burunu dönen ~emi, 
karaqel tarafına uzaklaşıyordu 

- Geminin hızını epeyce keıe - mandaki gemilerin birinsinde bir lerini tekrarladı: 
Celiz ve ay_ batmadan burunu dön- ıfık yanıyordu. Kızıl Kadırgadan ses çıkmıyor-
lbiy- v • Arıkta karakol gezen bir san - du. .. "egız... :r 

- O halde yelkenleri. .. dal veya gemi yoktu. I Nöbetçi de, karakol gemisi de 
- Hayır .. Yelkenleri indirmek Demek ki buraya bir hücum o- gene parula soruyorlardı. 

degiJ, kürekleri de kullanacağız .. labileceğini akıllarına bile getir - Al sana parula !.. 
- Fakat?.... memiılerdi. Hakları vardı ya... Hüsmen Reis kumandayı verdi: 
Bütün leventler bu söze JafrriıJ- Hüsmen reiı dümencinin yanı- - Provadan birinci top!.. A-

lt.tdı. Oldukça iyi bir rüzgarda, na geçti: tef! .• 
)elkenleri titirerek ilerliyen bir - Dikkat! .. Sancağa kıvır .. Bi- Tµnçtan bir ağız bir yığın alev 
Reıtıi nasıl yavqlatıhr? Kürekler raz daha! ... Yeter 1 iskeleye al... kustu; karanlık denizi, karaltı ba-
de kullanılırsa daha hızlı gideceği Çok gitti ... Çevir! iyi... Şimdi :_ linde görünen Brigantin ile fener-
tizı süt kokan çocuklar bile bilir - yı... deki nöbetçiyi aydınlattı. 
let,, • Leventler top batında idiler. Brigantin 10 - 15 kürekli hafif 
'- Hüsmen reis gene bir yenilik - Kumandaya dikkat!... Da! ve ufak gemilerdi. İnce donanma· 
Qulnıuftu.. yan Mustafa! ... Kıçtaki iki filik!ı. dandı. işleri böyle karakol gez-
Arkadqlarını merakta bı;;r: yı hemen indir. Birisine sen, bi- mekten ibaretti. 

lıı~nıa.k için anlattı: rine de Sırık Ahmet binecek. Ya- Kızıl Kadırganın !evetleri gülle 
nınıza en açıkgöz ve iyi kürekçe· ile kuı vuracak kadar nişancı idi· 

.,,:- Bunu bilmiyeck ne var be ?.. 1 "k" ler. Böyle ufak bir gemi onun ko-~üıiceler denize girecek, fakat kenlerden ikiıer event ve ı ışer 
11.L_ l de ate" kumbarası alacaksınız... caman toplarına dayanabilir miy-'"'lll'Cllliyecek.. Sade keskin taraf arı :ı-
"-iı olmak üzere oldukları gibi Sırık Ahmet, dinliyor musun? di? 
t....l k F l k · k - Evet reis! ... Can kulağıyla... Bir çatırtı, bir küfür ... '"t\l ıaca .. orsa ar iıre topaç -
1', - Limanın ağzına geldiğimiz Şimdi çığlıklar, bağrıımalar ola-ını geriye doğru itince ileri gi -
d, d f 1 l zaman dü•man donanmasının en cak, ortalık velveleye verilecekti. -n &emi yarı an aza yavaşa- :s-

..,. ~ k )Clnğu yere top atP-fİ açaca~ız Fakat dütt.man gemisi, Türkün gül-~... .., o . . ~ 

liüamen Reiı yelken indirmek Bu •ırada siz aon hızla ileri atıla. leaiDi yeme.ile beraber Kızıl Ka-
iu __ "ıyo d ç·· k " k cak, kumbaraları atacaksmız. Fa. dırganın koca gövdesi altında e-~ r u. un u ma ara ve 
Land "ru"It ··ı · 1 kt B kat bunların donanmanın yalnı7. zilmiı, parçalanmıştı. ''Un a 1ıu u erı o aca ı. un 
d.ıı batka birdenbire bütün yel • bir noktasına değil, birkaç yerint" Hüsmen Reis, dü~amnı bir 
lcenleri rüzgarla doldurmak ve son dütmesi lazımdır. Eğer güverte- fil gibi ezerek öldürmüştü. 
hızla. yol almak istediği zaman, den raıgele yerlerine atma~~n~a Şimdi sesler ve bağrrıtlar deniz-
)elkenleri yeniden açmak için zc'· kıç kasaranın lumbar delık!~rın- den geliyordu. 
ı.ı..rı ıerekti. den, yahut kumanda kötklerinin Nöbetçi hali parula soruyordu. 

Halbuki Mesina gibi her za . pencerelerinden atmanız çok iyi Fenerin hemen hemen elli adım 
lıı•rı 30 • 100 dütman gemisinin! olur. Göreyim sizi.. Çabuk arka- yakınından geçiyorlardı. Hüsmen 
~rıdıfı bir limanın önünden bir daşlarınızı seçin!... Reis bağırdı: 
hob.zdan geçerken bir dakik~nm Tilki Hasan reisin yanına so " - Ok~ular ! .. Susturun fU herifi ... 
hile değeri l>üyüktü. kuldu: - Al sana parula ! ... 
t' Frenk Süleyman dümene geç- - Ben iyi kürek çekerim... Havada ıslıklar çalındı 
ı. - Seı yok ... Buna ben kant - Nöbetçinin ağızından gene kim-

D-1 mam ... O,nlar seçecekler... bilir ne gibi sözler çıkacaktı. Fa-aıyanla Tilki Haıan foraalıı- k k b'I d 'k' 
1'1Q Bir da i a ı e geçme en 1 ! kat ilk heceyi haykınnasile düşme-
d. Y•nına gittiler. Reislerinin de- k' · d ) 

Üt) filika denize inmiı, üç ıtı e e si bir oldu. Bir hırıltı, bir inilti ve eri ıibi yapmalan için lunn ku b ı · ı · · 
teL ~erindeki ateş m '1ra arıy e ıçı- bir insanın kayalara çarparak de-l ~b emirleri yavaı ıesle verdi-
er . ne girmitlerdi. nize yuvarlanmasından çıkan gü-

B Donanmayı gördüler: Liman "l ·· iraz ilerideki burunu dönen ru tu .... 
leltti ..... aa üç dizi olmuşlardı. Yanyı-.na Kızıl Kadırga bir kasırga gibi 
b ' ~arayel tarafına uzaklaıı- 1 1 a· H A b" k 
"Otd C demir emit er ı. atta ır 'lÇI • limana girdi. 
t .. L u. eıninin ucundaki vardiya 1 ı 
q~uer uçurdu: nın aralarına genit tahta ar u7.~tı - Limandaki gemilerde koıuıan-

B mıf, köprüler kurulmuftu. Iar, seslenenler görülmegv e bula-- u bir tüccar gemisidir. t S ~ 
Le - Vardiyan! ... Dikkat.... on mr•tı. Fakat HiUmen Reis de onla-~ .. L .•e.n. tledn. irleri. oynadı. Gec. ! "d'I k A ' '7 

"...:ti bö :r hızla ileri gı ı ece ... rf · ra en az elif acİnn yaklaımışb: 
L.. • Yle hır gemıyr. bet altı yi.n.: Kızıl Kadırga sar:ııldı, salll\ndı H ı p t l H 
"'llaç Yakı b ı k b" "k - e ... y .... rova op arı.. ep ı.._ • n u unma ne ı:yu ve bir tahin gibi ileri atıldı. b' d S ' ~lİJarlıktı. ır en at.. en .... 

lf::_ Hüsmen Reiı dümen suyundan Oç top birden patladı. Gemileri 
"-lllen Reiı mırıldandı: 1 c· Al' 1 d' 

ge en ın ıye ses en 1: aydmlattı. Orada irili ufaklı ~İındi büyük itler yapmanın _ He ... y ! ... Cin Ali! kırk kadar gemi, demir üzerinde 
l'ol 

1
••• Uğur ola! elebi... Hiç _Buyur Reis!... idiler. 

l .. ~u deiittirme, dc-sdoğru y~ğit _ Sen buralarda dola•. Ardı - D' ' 11- 1 ..ı .. ' ....... d :ı- - limen ... SKe eye con .... 
•" un penr.•ine dü-rsin '·· d ı 1 b" 1 h Q -~- :ı-- mız an ge en o ursa ır top a. a- _ He ... y !... Gözlerin.izi açın .. 

4illiiYortfu. her verirsin... Sancak topları .. hep birden ... A-
t.' ~a.flann ardına kaydı. - Peki reis... te ..... H !. .• 
li~~· kacıırga burr.u döndü. Kızıl Kadırga dosdoğru limana Sekiz toptan tekiz yıldırım ile-

ıı. .;:;,.ııı~n Reiı timdi ön direr.:1' gidiyordu. liri tarafındaki iki fili· riye fırladı. 
~lı dı-.enlerine hnnanmıf. ,ça- ka da onunla beraberdi. Daly.anla Diifman donanmasında çatırdı· 
"1 16 h hdar yükselerek dört ya- ıırık Kadırgadan uzatılan ipleri lar, yıkılan direklerin, havaya u-

zden • • d 1 rd 
4 leçırıyor u. ımısıkı tutmutla ı. çan kasaraların, delin.en telmele-
~ 1 

henüz büsbütün batmadığı! Limanın ağzmclaıki fenerin di- rin gürültüleri vardı. Ko§anlar, 
~ Ort.Iıkta çok cılız bir aydınlık binde duran bir karaltı canlanh: denize atlıyanlar, kıyıya kaçan-
"-)\ l>atlann önüne doğru ka· - He ... y! ... Parula!.. lar .••.. 
~l'\ııf l'lll1, o1an Mesina limanı Ayni zamanda bir Brigantin Kaledeki dütman topları ateıe 
'• •lcta, uyuyordu. Yanla li - limandan çıktı. Kızıl Kadırgaya bqladdar. 11 •lznıda bir fe:ner VI'! 1i . doğru geldi. O da nöbetçinin söz- (Devamı var) 
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Bir Aşklln 
Hikdyesi 

ı·· .. ··-········--······-···················ı 
: Nakleden: ı rto. 1 
i Hatice SUreyya 25 r 
=••••••••--••n•••••••••••••••••-••••••-•••••I 

Leyla hanım bu harikuli"de iyi 
kalpli !kadın, ona, bir kere daha sa 
bır, azim ve irade tavsiye etmiı
ti. 

- Kızım, dinle beni.. Senin ilk 
işin, annenle babanın yanına 

gitmek, onlara sığınmaktır •. Ye -
rin orasıdır ... Baıka yer değil.. 
Onların yardımı, sana da, evli· 
dına ela lazımdır ..• 

Samiye, bu sözleri dinlemiı, ~
zun müddet cevap verememi~, 

sonra "peki" diyerek söz vermit · 
ti. 

... 

Leyla hanımın hakkı vardı. 
Hastanenin bütçesinden, ona 

bir çocuk için lazım olan etyayı 
verdiler. Sonra eline bir mikta,. 
da para ııkııtırdılar. Genç kız. 
bunun üzerine istasyona gitti. 

Bir kaç saat süren üçüncü mev 
ki yolculuğundan sonra, lstan
bula vardı. Şimdi artık, babası
nın evine gidiyordu. Verdiği SÖ· 

zü tutuyordu ve akıl ve mantığıı 
göre hareket ediyordu. 

Zavallıcık, bir taraf tan evine 
yaklaııyor, öte taraftan, ayakları 
onu geri geri çekiyordu. 

Şimdi, bütün bu f adaları göz
önünden geçiriyordu: 

Annesile babasının evinde ne · 
ler olacaktı? Bunları dütünüvor · 
du. 

Bu biçareler, son aylar zarfın
da onun baıından geçen ıeyleri 
hiç bilmiyorlardı. Kız, babaşına 
yazdığı mektupta, çocuklarını 

okuttuğu ailenin (H.) şehrine 
taıındığını bildirmiıti. Onların 
gönderdikleri nadir mektuplac da, 
kızları taraf mdan verilen adrese 
gönderiliyordu. 

Her ıeyi öğrendikleri vakit n~ 
diyeceklerdi? 

Bunu dütünmek bile, genç ka· 
dının damarlarındaki kanı don -
durmağa kafi geliyordu. 

- Bunu yapmak lazım... Her 
ıeyi Jalecik için göze almak 

- Hay hay efendim... buyu-
run. 

- Kız mı, erkek mi? 
- Kız efendim. 
- Maıallah ... Ne kadar gü-

zel... Pek mini mini.. Ayım bile 
doldurmadı galiba ... 

- iki haftalıktır, efendim ... 
Gözleri ıtıldayan kadın: 
- Ya? .. - dedi. - Ben de 

böyle düıünmüı tüm zaten .• 

• • • • . . . . 
Bir müddet sükUt hükUın sür

dü. 
Meçhul kadın, düıünmeğe bat 

ladı. 

Belki de, zihninde bir ıeyler 

hesaplıyordu. 
Gözleri Samiyeden ayrılmıyoru 

du. Onun zihninden geçenleri 
adım adım takip etmek istediği 

belliydi. • 
Birdenbire dedi ki: 
- Hay~ttan memnun değilsi

niz... Anlıyorum. 
- Evet.... iyi bildiniz, efen· 

dim .. 
- Size bir ıey sorabilir mi

yim? 
- Buyurun. 
- Paraya ihtiyacınız olsa ge-

rek. 
- iyi bildiniz . 
- Sizi incitmeden bir ıey sÖY.· 

Jiyebilir miyim? 
- Sorum::. 
- Kocanız hayatta mı? 

• • • • • 
- Söylesenize ... 

• • • 
- Galiba ... Şey •.. Evet, evet ... 

içime doğuyor .. Bu çocuğunuz? •• 
Samiye, batını kaldırdı: 
- Bu çocuk, baba.sız doğmuş 

bir çocuktur .... Fakat, niçin be 
sualleri bana soruyorsunuz? .. 

Niçin bu cevapları verdiriyor· 
sunuz? •. Ne hakla? •. 

(Devamı var) 
mecburiyetindeyim... --------------

Böyle ıöyliyerek, kendi kett - DOKTOR 
dine cesaret vemıeğe uğraııyor · 
du. Kemal Özsan 

Evine pek yaklatmıttı... B;r Urolog - Operat.ör 
d k Bevliye MUtehassı~ı kaç dönemeç say. ı tan sonra. _ 

Krak6y - Ebelılyor magazası 
sokaklarını görecekti. uamnda. Her gün öğleden ıonra 

Buhranlı dakikayı mümkü11 2. tün S - e kadar.. Tel: 41235 

olduiu kadar geciktirmek için. ı:::::::=========:: 
genç kadın, iki adımda bir du · 
ruyor, yolda yüren adamlara, dii~ 
kanlara, evlere bakıyordu. 

Gene bir vitrinin önünde dur • 
du. 

Bu sırada, kulağına bir ses 
çalmdı ve onu titretti: 

- Aman, hanımcığım ... Ne gü-
zel bebeğiniz var .. 

Bu, bir kadındı ve koyu renk 
bir mantoya sarılmı§tı. Böyletik -
le, titman mıdır, zayıf mıdır, ~el
li olmuyordu. Gözlerinin Üzerıne 
doğru, bir ıapka eğilmiftİ. Bakı~· 
larındaki keskin ışıl~ı böylelikle 
gizleniyordu. 

Samiye, onun, kendisini uzur: 
zamandanberi gözetlediğinin far-
kına varamamışb. 

KUPON 
138 
28·5-935 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVi 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

Telgraf Adresi: tSTANBUL HABER 
Telefoa 'f'uıı ıs871 idare: US70 

i ... 'A.iionE"··ş·A"iii"i:Aii ..... I 
1 Türkiye Ecnebi 5 
iSenelik HOO Kr. 2700 Kr.i 
i& aylık 730 ,. 1450 ., 
b aylık 400 ,. 800 ., 
1 

• • • : 1 aylık 150 ,, 300 • 
Hayli !atırdığı için sustu. Bir 1 iLArt TARiFESi 

§ey söylemedi. 5 Ticaret UAnlannm atın 1%,30 

Yabancı kadın, biraz eğildi . 1.... -:.~.~-~· 
Jalenin yüzüne dikkatle baktı. Sahibi ve Ne§rİyat Müdürü: 

Ayni zamanda: HASAN RASiM US 

Müsaade edersiniz, değil mi". lill••Bae•ı•ld•ıfl•y•er•:•<•''•AK•JT•>•Ma•t•baas•ı• 
Diye sordu. 
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Tarihten bir yaprak: 

İs tan bul da 7 ,000 
dilencinin yaptığı alay 
lıtanbul dilencileri vakit vakit 

gazetelere mevzu olmaktadır • 
Bunların arasında han, apartıman 
sahibi olanlar bile varmıı. Son 
günlerde ölen bir dilencinin al
tınları bulunduğunu gene gazete· 
ler yazdı. 

Belediyenin uğraımaıına rağ
men, dilenci lıtanbul sokakların· 
da eksik olmuyor. 

Biz, burada yüzyılarca önceki 
İstanbul dilencilerini anlatacağız. 
Yalnız, bunları anlatmağa geçme
den önce tunu ıöyliyelim, ki di
lencilik timdi batlıbaıına bir san· 
at halini almııtır. Bir çok sağlam 
kimseler, kollarını, baılarını bağ· 
lıyarak gelip geçenlerin merha
metlerini uyandırmağa muvaffak 
oluyorlar. Fakat, eıki dilenciler, 
bu merhameti daha baıka yon'1r· 
dan buluyorlardı. 

Meseli bundan üç yüz yıl önce, 
saçı sakalına karıtmıt bir dilenci, 
yoldan geçen birine fU ayeti hatır• 
latırdı: 

''1nncmessedekatii lilfukarai 
velmesakin,, 

Bunun mi.nası ıudur: Sadaka 
ancak f~kara ve miskinlerindir. 

Diğer bir ayet: 
Ve ennessaile fela tenher 
Dediğimiz dilenciler, bunları 

öğrendikten sonra, para i!temeği 
kendilerine bir hak sayarlardı. İs
teyen vermesin. Alacağı günah 
kendisine kafidir. 

demeyin ... Genç dilenci kızını al • 
dı .. Çünkü dilencinin evleri ve ma
lı, gencin bütün hayatını temin e

decek kadar çoktu .. Yalnz, bu ha
disenin meraklı tarafı bu değildir. 
Asıl merakli tarafı, dilencinin, sa. 
daka vermeyen birini kendine da
mat yapmasıdır. 

Burada, benim de başımdan ge
çen bir vak'ayı anlatacağım .. Bir 
akşam üstü Galataiarayından 
Tophaneye inerken ihtiyar birine 
ras~ladım.. Yanımda oturduğum 

pansiyonun madamı vardı .. lhti • 
yar: 

- Evladım, altı saatlik yoldan 
ayakla geliyorum, açım, bana bir 
kaç kurut ver ... 

Cebimden bir avuç bozuk para 
çıkarıp verdim .. Pansiyon sahibi 
madam: 

- Bunlar yalan söylerler, inan
yorsun, parana yazık ... 

Madama, kuru feJsef eleı- yaptı -
ğımı hatırlıyorum .. Çün!::.l i~ti7:ı -
rın hali, bana uazk bir yo!dan eel· 
diğine inandırmıştı ... 

Aradan kaç gün geçmiıti hatır -
layamıyorum .. Ayni yoldan geçer -
ken kulağıma bir ses geldi: 

- Evladım, sekiz saatlik yoldan 
seliyorum, karnım aç .. 

Bana yabancı gelmiyen sese 
döndüm ... Gözlerim hayretle açıl
lıp kapandı. Ayni ihtiyar, bu sefer 
sekiz saatlik yoldan geliyordu 

Bu dilenciler, büyük eınaf a
laylarında çeıit çeıit bayraklarla 

n. ... , .. • ~ç.erleıdi. . Bunların arasında, 

n~ n~~ 11§.caksız, kör, çıplak a· 
damlar bulunurdu. 

Kurnaz dilencinin bir kusuru 
vardı: Tanınıyordu .. 

N. A.OKAN 

::::> 
> 
::::> 
ti) 

latanbulda tam yedi bin dilen· 
ci olduğu kaydedilmektedir. Yedi 
bin dilencinin bir alaya ittirak et
mesi, seyircilerin gözlerin her eı
raftanziyade çekerdi. Yol da: 

- Ya fettah .• diye bağırırlardı. 
Dilenciler, aldıkları parayı ken· 

dileri için almazlardı. Sadaka ve
ren, parayı fukaraya değil, Allaha 
veriyordu. En içten yapılan iti ge· 
ne dilenciler ~öyle kartılık vere· 
rek anlatırlardı: 

- Şey'en lillih .. 
lıtanbulun esnaf alaylarına itti

rak eden dilenciler, Alaykötküne 
geldikleri vakit, ıeyhleri paditaha 
duaya bqlardı. Padifa}ı da, bu 
dua üzerine ihsanını yapardı. 

Dilencilerin bu alaya ittirak et • 
melcıte:n maksatları zaten bu oldu. 
iu İçin ihsanı aldıktan ıonra ye • 
di bin kiti bir insan ıe!i haH?K!e 
teinin dört bucağına d'-ğılırlar~ı. 

• * * 
Burada, dilenciliğin iç Yüzünü 

gösterir kısa bir misal vereceğir-ı •. 

Halkın pekala bildiği bu m:t?.!, 
nedenıe dilencilere kartı ahn=:l -
ıı lazım gelen cepheyi kuvvetlen • 

dirmemittir. Vaktiyle dilenci bir 
ıokağm batında otururmuş. Bütün 
hayatını, o sokağı beklemekle ge -

çermİf .. Yerini hiç değittirmez • 
mif .. Artık Yat altmıt beti geçince, 
genç kızını kocaya vermeği düşün-

müı, Fakat bir türlü bir koca be • 
ğenememit.. Bütün hayatmı di -
lenmekle geçirdiği için fazla tanı • 
dığı da yokmuf.. Dilenci baba, 
günlerce düşündükten sonra en ıo
:ıunda, her gün oradan geçen, fa -
kat bir türlü bh- para almağa mu -
vaffak olmıyan bir gence, kızını 
vermefe karar vermiı .. 

Bir genç dilenci kızı alır mı?. 
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Mehmed Rifat Atay ii ; r 
:: İstanbul Belediyesi karşısına ı 
1--... nakletmiştir. • ........... • ·-····· .. ·· ........... . 
Bulck ve Studbaker 
Markalı 'l otomobil ucuz satılık· 

tır. Ayaspaıa'da Modern 
Garaja müracaat. 

Yeni 'l'ürk Musiki yayım kurumunda 

Parasız 
Musiki dersleri 

Adres: Belediye Binhirdirek Jşık 
sokak numara <:J5) 

Kuruma üye olmak şarttır. 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı kc3tibl 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 39 

Arkanıızdan gelen neferler, 
süngülerinin keskinliğini biz de 

tecrübeye kalkışnıışlardı 
Mehmed Ali ile ikimiz kamyo - Fakat vücudum külçe halindeydi . 

nun içine büzülmüt bekliyorduk.. Omuzuma yediğim dipçikten do · 
Arabyan hanının kapm arı kova· layı kolumu bile kıpırdatamıyor • 
nına dönmüştü ... Y etmit iki mil · dum. 
letten insanlar buraya girip çıkı • Gürültüyü duyan yukarıdaki di
yor, kırk iki dilden konuşuluyor • ğer askerler aşağı koştular.. Bizi 
:lu. kollarımızdan tutarak canilere bi · 

Kamyondan evvela süngülü ln • le yapılaınıyacak binbir türlü ış -
gilizler atladı, kapının önünde sı - kenceler içinde sürükleye sürükle· 
ralandılar. Sokağın içine halk ye, dipçikleye dipçikleye çıkarma
birikmişti. Sirkte teşhir edilen ğa batladılar. 

vahşi hayvanları seyreder gibi me- • • • 
rak ve heyecan içinde bize bakı • Acıdan kendimi kaybetmişim!. 
yorlardı. Gözlerimi açtığım zaman ken -

Bunların içinde bize gülüp, an • dimi küçük, yarı karanlık bir oda -
lamadığımız lisanlarda laf atan da buldurr ... Zavallı Mehmed Ali 
hemtehrilerde vardı. bir köıede hala baygın bir halde 

İngiliz kamyonunun arka kapı· yatıyordu. Oda mülhit bir eter 
IIDI indirdiler .. Bizi adeta yuvar - kokusu içindeydi.. yaralarımız, 
)arcasına aıağı aldılar .. Süngüle • berelerimiz ıanlmıştı. 
rin bıraktıkları dar geçitten Kapıda iki süngülü nefer, kar • 
geçerek içeri girdik. tınıda, kolu işaretli bir batçavuş 

Uzun kamyon yolculuğu vücu - duruyordu. Çavuş benim ayıldı • 
dumuzu sarsmıştı .. Arabadan ata· ğunı görünce neferlere dönerek: 
ğı indirilirken de epey tartaklan- - Olrayt .. dedi .. Onlar k.ıpıyı 
mıştık. Arkadaşım Mehmed Ali e- kapadılar, çekilip gittiler .. Ben bu 
sasen hasta ve halsiz bir halde idi. herifle yalnız kalmııtım.. Sonra • 
Merdivenleri ağır ağır çıkmağa dan Arabyan hanının aergardiyanı 
baıladık .. Birinci kata yaklatıyor- olduğunu anladığım bu adam ba • 
duk .. Birdenbire kaba etimin üs. na kalk itareti verdi. Ayağa kalk
tünde müthiş bir sancı duydum. tım ... Acaba gene dayak mı yeye
yerimden sıçradım ve ıeri dön • cektim1 • Cünkü"blıer.ifıAelinde hir 
düm. Mehmed Ali de ayni vaziyet•. kırbaç tqı:)'ordu. <L Katar wemıİf • 
te (aman!) diye bağırmıt ve acı. tim: Gene dövülmeğe baılaraam, 
dan merdivenlere çöküvermitti.. muhakkak kendimi müdafaa ede -
Arkamızdan bizi takib eden in- cektim ..... 

gilizler, ıüngü)erinin keskinliğini Fakat, o, ilk iş olarak kırbacını 
bizde tecrübe etmişlerdi .. Kaba e- bıraktı ... Sonra yavaı yavaı bana 
tim müthiş bir surette yanıyor ve doğru yaklaştı ve üzerimi arama -
bacaklarıma doğru sıcak bir şey ğa başladı. Hapishanelerde adet • 
akıyordu. tir. Mahkumların evvela Üzerleri 

Hiç bir aebeb yokken, belkı _______ ..._-____________ _ 

merdivenlerden pek ağır çıkıyoruz ~ B Q R S A 1 
diye bizi yaralamıtlardı. Bu iş, 
İngilizlere teslim edildiğimizin 
birinci saatin de oluyordu. lleride 
daLa neler olabilirdi. Merdiven 
başında acının tesiriyle durup söy· I ·' _ 
lenmeğe baıladım. Mehmed Ali: 11 • Loodra 

- Cemal, bana da batırdılar. j : r:~~·or~ 
Kan akıyor .. Bunlar bizi böyle zül- • fl ill.An n 

mede ede öldürecekler galiba, di- ' Rrüt• r 
• ı\ı loa 

ye sızlanıyordu... • Ceoevr .. 

İngiliz askerleri bizim bu ha • • Sorya 

limizden büsbütün sinirlendiler ... 

aranır; bıçak, çakı , tabanca gibİ 
memnu silahlar veya esrar gibİ 
şeyler bulunursa istirdat olunur. 

- Eh, dedim, bu adettir .. Herif 
arasın ... Bende ne var ki ... 
Fakat şaşkınlıkla daima pija11'1'' 
mın iç cebinde aakİaınayı itiyad t' 
dindiğim cüzdanı unutmuştum " 
Cüzdanımda yedi yüz lir.a ile J1lİf 
him bazı ticari evrak ve geJ1t 
muhtelif tüccarlardan alacak hof>D 
senetleri vardı. 



TARiH BAHISLERi - Fare, bit ve tarih! Eski lstanbulda "hanen
de,, ve "sazende,, ler Meşhur bir lngiliz tarihçisi bu adla neşredilen 

son kitabında iddia ediyor : 
Eskiden, yani bundan 300 yıl 

önce musiki, "hanende,, ve "sa -
zende,, kelimeleri ile ifade edili!'· 
di. 

Bunlar rakseden, kemençe, 
daire, tanbur çalan, ud, kanun 

tithane kopuz, bonkar, yelten, 
zurna, kirenay, düdük, tu -
lum, kımata, çigane ve cina cins 
düdük çalanlardı. 

Hanendelerin piri Hamza bini 

Yetimi imif, pirin belini Selman

Pak balamıf. 

Tokatlı dervif Omer Gülşeni 
sultan hanendesi idi. Yüz kırk yıl 
Yaşamış yedi padişahın meclisinde 
bulunmuş, Siketvar harbine işti 
rak etmiş. 

Derviş Omer, musikinin bütün 
nıakamlarını bilirmiş. Dördüncü 
Murat, onu (peder) diye çağırır
ll'uş. 

Üç yüz yıl önce en meşhur ha
nendeler funlardı: 

Sütçü Zade Ali, Kobori Za . 
de, Kemhaci Zade, Zeyni zade, 

Yahya Çelebi, Ahmet Çelebi, 
kara oğlan.. Bütün bunlar, ay 
rı ayrı makamlarda tanınmıtlar· 
dı. Kimi mevlut okumakta, ki
mi kalın sesle okumakta, kimi 
Horasani makamda okumakta bi
ribirinden üstündüler. 

Bu musiki üstatlarının yetİ§tİr
ği kurun, taassubun ne derecı, 
kök salmış olduğu dütünülürae, 
bu üstatların bir çok softaların 
kt:ıgınlıklarına uğradıkları an . 
laJıhr. Bunun içindir, ki musiki 

şöyle tarif edilmekte idi: Sazla -
rın sesi ruhların seslerinden te . 
lif edilmittir. Ceset olan adama 

ruh vermek için sazların sesi ge
lince, ruh mest oldu. Ceset olan 
•danıa girip ye.rletti. İtte bu te -
•iri anlıyan fisagor iri kamıt · 
bir kaval yaparak bir zifaf ge . 
cesi çaldı. 

Abdullah Farabi rebabi yaptt. 
Bunlar çalınarak zevk edilir ve 

eğlenilirdi. Fakat hicretin dör -
düncü yüz yılmda Medinede me-

nedildi. Yalnız zurna, boru, da · 
"Ul, nay çalınmağa müsaade e -

dildi. hükema saz söz sevdayi 
defederek gamı mahveder, taze 
can verir derler. 

Goniil eğlence•i •a.z ve •aladır 
SQ/a •Ür ki. bu dünya bivelaJır 
/(.• . 
ı./'' zevk ile olur leralınak 

en-ten zevk eyle canım olma 
rrırnnak. 

l Denıişler, hakkaki feker yemİt· 
er, 

bulmuftu. Dördüncü Murat, Mir
gün Han ile beraber Nahçevanlı 

Murat Ağa adlı birini de getir • 

mitti. Bu adam, Çargir çalmak -

ta son derece maharet göster -

mekte idi. Padişah onu Betİkta§
ta yerlettinnittir. 

Ravza , beş telli bir sazdı. A
rapkirli Şükrullah adlı biri icat 
etmitti. 

Şetlar altı telli bir sazdı. Bunu, 

Ali Hanı T ebrizi adlı biri icat et;

mİ§, yanık sesi varmı§. 

lstanbulda yebnit ıişhane ça -
lan vardı. Bu aleti Rızaettini Şir
vani adlı biri icat etmif, bu ale
ti ıöyle tarif tetmektedir: 

''Ut gibi burgu yerleri eğridir. 
Kolu uttan uzuncadır. Gövdesi -
ne balık kursağı çekilmittir. 

Amma perdeleri yoktur. Ça . 
lınması güç olmakla beraber, bir 
çok makamları çalar.,, 

Kopoz, Hersek zade Ahmet 
Paşa tarafından icat edilmitti. 

Kırk kadar üstadı vardı. Ahmet 
Pata tarafından icat edilmittir. Bu 

saz, Bosna, Budin, Eğri, Tamıt -
varda çok bulunurmuf. 

Çökür denilen aleti Germiyan
lı Y akup icat etmif, lstanbulda 

çalan üç yüz kiti bulunuyordu. 
Bet telli, tahta göğüslü, yirmi altı 

perdeli büyük bir sazdır. Daha 
çok yeniçeri ocaklarında bulunur· 
du. 

Kara Düzenci adlı aleti Ferhat 
adlı bi;i İcat etmiıtir. Ferhat 
Beyazıdın oğlu ile lrana kaçmıt -
tı. Orada eğlence lazımdır, diye 
bu aleti icat etmişti. Sürahi şek
linde ve üç kirişli bir sazdrr. 

Tanbur, Meraşta icat edilmit · 
tir • 

Telli tanbur, Kütahyada icat e
dilmiştir. Bu çalgı için §Öyle de-

nirdi: ·"O kadar suznaktır ki, 
mahalle arasında çalınsa, ana, 

bacı, hala, teyzelerin pencerele -
re birikerek bakmaları muhak
kaktır.,, 

lstanbulda daire çalanların on 
dükkanları vardı. Daire, ilk ön
ce Hazreti Süleyman ile Belkısın 
zifaf gecesi çalınmış, Hazreti 
Ali ile Fatma evlenirlerken de, 
daire çalınarak eğlenilmit .. 
Neyzenlerin döıt dükkanları var 

dı. Neyi, ilk önce Hazreti Mu • 
sa çol:fan iken çalmıf, sonra Mev-
lananın huzurunda çalınarak 

Mevlevihanelere girmittir. 

N. A. Okan 

İtte musikiyi metheden bir kaç=========================== 
'•tır ... 

~ lf. • 

b\ Oç YÜz yıl önce lstanbulda ke-

Almanlar ve müttefikleri umiımi 
harbi bit qüzünden kaqbettiler 

Tifüs dediğTimiz lekeli humm4 
ile kardetleri olan veba, kolera1 

tifo ve dizanteri, adlı bulaıık so.1-
gmlar, tarihin büyük general ve 
eşsiz kamutan (kumandan) diye 
gösterdiği Sezar, Anibal ve Na
polyondan çok daha fazla •avaı 
kazanmı§lardır. 

Balkan harbiyle, umumi harp· 
te tifüs hastalığının ordularda a .: 

tığı korkunç botlukları herkes ha 
tırlar. 

Bakınız A vusturyab eski bil· 
zabit umumi harbe ait bir hatırd 
aında bu müthit hali nasıl anlatı 
yor: 

Halsizlikten ve kanıızlıktaıı 1 
bitkin bir askere teptilihava ver ı 
mitler. Bu adam doğru karada·' 
yola çıkınıt. Yanında da bir inf \ 
lıik neticesi iki elini kaybeden bi1 
asker varmış ..• 

Aşağıya nakledeceğim hikaye t 
bu teptilihavalı askerin ağzındaıı 
işitilmiştir: 

"Soğuk ve yoksuzluktan as· 
ker yıkanamıyordu. Hepimiz hq· 
tan ayağa kadar bitli olmakla be
raber mümkün mertebe temizlen· 
meğe uğrafıyorduk. Benimle bir
likte yolculuk eden ve köyü bizin: 
kine çok uzak olmıyan iki kolu sa
kat arkadaşımın hali feciydi. Ben 
kenC:li dermansızhğıma baknuya· 
rak hem onu bet altı gün kadar 
temizledim. Derken karşımıza İ· 
çinde iki yaralı asker götüren bir 
araba çıktı. Zavallı kolsuzu bu 
arabaya yerleştirebildik. Öteki 
yaralılar da tanıdık kişilerdi. On
ların köyüne vardığım zaman ko' 
suzu sordum. iki yaralı bana de 
diler ki: Biri birimize bakacak ha
limiz yoktu; ona da bakamadık 
Bitler bütün vücudunu sardı. Kaş 
larını bile kapladı. Her taraf mı 
sanki kepek tarafından sarılmış 
gibi pul puldu. Adamcağız bit 
mumya gibi oldu ve bitler onu 
boğdu!,, 

Eski askerlerin umumi tecriı 
besine bak~ırsa, vücut ne kadar 
halsiz vaziyete düşerse bit o ka 
dar çoğalırmış .. 

Eskidenberi harplerde yaşa 
mıt ihtiyar ve tecrübeli askerler 
ve çavuşlar, neferleri temizliğt• 

sevkederken atalar sözü gibi: 
- Bit insanı boğar.. Bitin ko 

caman bir taburu yemit olduğunT: 
hiç duymadınız mı? 

Dedikleri çok duyülmuttur. 
~ ~ ~ 

Hanz Zinsser adlı bir İngiliz 

menin neye mal olacağını pek iyi 
biliyorlardı. 

Hastalık korkusundan böyle 
bir fey yapmadılar .. 

Bu ilk zamanlarda Avusturya 
orduları Sırbistana girmiş olsay -
dı, Rusyanın ve hatta garp cep -
hesinin vaziyetine ne kadar t"-'siri 

olacağını herkes takdir edebilir. 
Avusturya orduları fİmfek hızıyln 
Sırbistam istila edip Selaniğe ak
ını§, o limanı kapamıı, ayni za
manda Bulgaristan ve Yunanistai1 
üstüne lazım gelen tesirleri yap -
mıt olsaydı, Rusyaya kartı bir ce -
nubi garbi cephesi açar ve hiç şüp 
hesiz harp müvazenesi gayet kuv. 
vetli bir vaziyet alacak olan meı 

kezi devletler lehine çevirirdi. 
Demek ki bitin harekete geçip 

Sırbistanda tifüs hastalığını yay-

r 

ması, merkezi Avrupa devletlel'l· 
nin harbi daha ilk senesinde kc.ı.· 
zanmasına mini olmuştur!,, 

Tarihin dediklerine bakılırsa, 

adam oğluna en büyük zararları 

veren katiller arasında bitten baş
ka bir de fare vardır. Veba has
talığı orta çağların sonlarına ka
dar yalnız Avrupayı değil, bütıin 
dünyayı kasıp kavurmuştur. 

Vebayı farenin tatıdığını tim· 
di herkes biliyor. Ancak Avrupıı, 

Asya hatta son osmanb impar.ı

torluğu tarihinde okuduğumuz, lı· 
tanbul, Londra gibi şehirleri de
ğil, koca memleketleri uçsuz bir 
mezarlık yapan ve taun umumi a
dıyla anlatılan korkunç insanlık 
beli.sının da bu iğrenç hayvanın 
sivri başı altından çıktığını acab~ 
kaç kİ§İ biliyordu? Venedik ile 
Ceneveliler gibi eski denizci ve 
tüccar milletlerin Hint veya Mısır 
yoluyla gelen sıcak memleketler 
yolcularına kartı asırlarca evve! 
karantinayı tatbik ettikleri görü -
lüyorsa da bu milletlerin asıl ca
ni olan fareleri tanıyamadıkları 

anlatılmaktadır. 

Son zamanlarda farenin insan·· 
lığı vakit vakit kökten yıkmakta 
oynadığı korkunç rol anlaşıidığıl'. 
dan, bilhassa gemilerdeki fare
lerin metodik surette ... ·~ldürmek 

arsıulusal sağlık tedbMelinin en 
mühimmi olmuş her devlet liman 
larmda bu kanuni tedbirleri a1mrş 
istasyonlar kurmuştur. 

..... 

Küçük ycqında nnema artiıtliğir.c başlıyarak meılıur olan Ceki Ko
gan, geçenlerde bir otomobil kazasına uğramış, babası ölmüf, kendisi 
de ağırca yaralanmııtı. Resmimi-ı:, Ceki Kağanı hastahanede 

~çe çalan seksen kiti vardı. 

l Unlardan ileri gelenlerin ad -
atı 1 " tun ardır: Mustafa, Atır a -

müdekkiki "sıçan, bit ve tarih,, ad· .. • . 
, lı k~abını son günlerde satışa ç~ ~~~~~~~~~~~~g~o=s~~-e_n_y_o_~~~~~~~~~~~~

karmıttır. Bunda bakın ne di . 1111ııııınıı1111111ııııııııııı1111111ıııııııııııı1111111ııııırııı111ıııın11ııııımıııı111111tııııııı111111111nııınnıııı111mıııtflııtıtıı1nınıııt1nıı11wınııııınıııM11~ 

:'· Mahmut Çelebi, Ku11uncu za. 
e, Ahmet Çelebi ... 

d. A
1
hmet Çelebinin bir taksimini 

ltı. 

t 'Y~n kendinden geçermi§. 
hu ~ki nıusiki aletleri arasında 
lll. tun adları bile unutulmuı olan· 
ıı::: \'ardır. Bunları kısaca yaza-

i\d~~~u (Kanuncu ,Şah Ali) 
l\eıı_ .,.1n icat etmi§ . Çargar de . 
tbi tr çalgı da Iranda icat edil-

t "e lıtanlrulda çok rağbet 

yor: 

"Bitin yaydığı bir hastalık olan 
lekeli hu~19-a, umumi harbi miit· 
tefikler namına kazanmamıt ise 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
bile, bunun kazanılmasına çok yar B • 1 k. • • - •• •• 
dım etmiştir! Lekeli humma, da· in erce IŞlnln YUZUDU gÜ)dürdÜ 
ha 1914 yılının ikinci teşrininde 2 • k • J 77 fl 4 7935 t d• 
Sırbistanda müthiş bir salgın hali- • Cl eşıue - azzran - e 17. 

ni aldı. Bu memleket tam altı ay Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Avusturya orduları için, açıktı. 
Fakat Avusturyalılar hücum et. Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
mediler. Avusturyalı kumandan · lerle( 20.000 ) Jiralik Jıbir mükafat vardır •.. 
lar, tam o sıralarda Sırbistana gir- flllllııNuıllMl"'8ı:s ,. z)llOllP an .. as F .,-ııınıı111111111ıınııııın1ırıuııırıııııııu1111:ııu11111Qu111111ıım 
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ORMANIN KIZI Sporların en gü
zeli: tayyarecilik V ahJi hayvanlar arasında ve Afrikanın balta görmemi§ orman 

lannda ge~en Qfk oe kahramanl~k, heyecan, enar ve tetkik 
romanı 

• No: 11 Yazan: Rıza Şekib 

Mamri aslanh hükümdarın üze
rine 
ten 

yürüdü, iki filini öldürmek
başka birşey yapamadı 

Medkyo zaten kendiıine bağlı- böyle günlerde, böyle garip şekil
lığmı bildiği Mamrinin bu hareke- de yürünebilmesi için bir kulübe 
tinden derecesiz sevinç duymuştu. dolusu tüy vesaire gibi şeyleri var· 

-Mamri ! Y anmıa gel!... Sen dr. Bu gün de baımr kısa kuyruk
benim en Y.akın dostumsun.. Ar· ı lu bir maY.IDun ba,ına benzetmit 
ma'ğanlarm bence kıymebiz bile tepesine de türlü türlü tüyler tak· 
olsa çok de1er1idir. Senin bu biz· mıştr.Kollarma san$ar kuynıklarını 
metine karıılrk güzel bir ziyafet asarak bileklerine üçer dörder ta· 
ve sabahlara kadar sürecek bir eğ· ne yaban domuzu kuyruğu bağla· 
lence yapacağım .. Burada sen de mııtı. Önünü ve arkaamı örten de· 
bulunacak ve bardağımdan arpa ri belki yüz hayvan derisinden a· 
suyu içeceksin.. iman birer parçanm yanyana ıeti· 

Kralın bardağından arpa suyu rilip dikilmesinden vücuda gel· 
içebilmek o zamana kadar belki mitti. Çıplak bacaklarında da tür 
kimseye nasip olmamıı bir hadi· lü türlü ıekitlerde ondan fazla ha· 
seydi. kır halka göze çarpıyordu. 

Haımetlu Medkyo'nun bu em· Bu garip ıekli ve arkaıında 
ri hemen yerine getirilmek için yüzden fazla muhafız askeri bu· 
hazırlığa baılandı. lunduğu halde yavat yavat dan· 

Hizmetçiler biribirine girdi. sedilecek büyük çadıra geliyordu. 
Emirler biribirini kovaladı. Eğ· Bu kulübe yüz kırk ayaktan 
lence o gece yapılacak, Mamri o fazla dört köıe bir ku1übeydi. 
gece Kral bardağından arpa .suyu Dört bir tarafı kadın ve erkek ol· 
içecekti. mak üzere yüzlerce vahıi doldur· 

Mamri bir kaç defa da Aslanlı muıtu. Ortada ancak kırk ayak 
Hükümdarın üzerine yürümüı, fa· kadar gene dört köte bir boşluk 
kat bütün yapbğı ancak iki filini bırakılmıştı. 
öldüi"mekten ibaret kalmıştı. Kral Medkiyo'nun seksene ya· 

Niyam Niyamlrtar için bu bile kın zevcesi ön sıralarda birer kü
büyük bir kahramanlık sayılmıı· çük iskemleye iliımiı bir halde 
tı. Mamri günlerce delice alkıılaıı· bulunuyorlardı. 
mıı, hQra tepilmiı, sihirbaz Kifo (Devamı var) 

m-tRrh.fHMKH1
türlü türlü tütsülerden unnurııııırıııııınuııuııınnırttııııııuıııııııııınıımuııııııınttmııB!IHI 

geçiril~iş~.~teı~erde~ atlatılmııtı. u c uz CA 
V akıt ogleyı geçıyordu. Kra· 

lın Mamri şerefine eğlence yapa
cağını kabileden duymıyan kal· 
mamııtı. Herkes akıamı bekliyor, 
eğlencede bulunmağa can atıyor
du. 

Eğlence ve merasim günlerinde 
kullanılan süslerini takıp meyda· 
na çıkanlar bile görülmeğe baıla
mı§tı. 

Niyam Niyamlılar en çok ö;;e 
arkalarını kapamak için ıansar 

ve maymun derisine raibet eder· 
ler. 8akm çok olanlar, sansar de
risi az olaniarla olmıyanlar mu· 
hakkak ıurette böyle günlerde 
maymun derisi kullanırlardı. May 
mun derisiz Niyam Niyamh insan 
sayılmazdı. Buna rağmen kadm· 
lann muhakkak maymun veya 

aanaar deriıi kullanmağa mecbu· 
riyetleri yoktu. Onıar bir nevi, 
Eroatikme dedikleri ajacı döke
rek elde ettikleri liflerden örül· 
müt bez kullanırlardı, 

Niyam Niyamlılarm, süslerinin 
tamam olabilmesi için, papağan 

tüylerini kollarına ve ayaklarına 
taktıkları halkalara geçirmiı bu
lunmaları ve arkalarına da birer 
meymun kuyruğu takmıı olmaları 
icap ederdi. 

Saat ilerledikçe, güneı batma· 
ya yakla§tıkça gürültü çoğalmağa 
batlamııtı. 

Herkes akın akın Kralın sara· 
yma doğru yol alıyorlardı. Burası 
adeta bir bayram yerine dönmüı· 
til. 

Kral, bu gibi eğlencelerde te· 
baalarma kendini ıöttermek için 
daiına yeni elbiselerini giyerdi. Bu 
yüzden ıayet tuhaf giyinmit ve 
vücudunu dütünülemiyecek ve ta· 
hammül edilemiyecek kadar garip 
bir tekle aokmuıtu. Kendisinin 

Satılık Fotoğraf Makinesi 
Kontessa. Netel 6,5 X 9 

Cilalı ıarı tik ağacından, körü
ğü san metinden, açılına ve ka

panma tertibatt gayet pratik ve 

fevkalade kullanıtlı çok tık ve he
men hemen hiç kullandmamıt bir 
fotoğraf makinesi sablıkhr. Şasisi, 

filmpak ıasisi ve çantası mevcut
tur. 

Makine büyiiklüfti: 6,5 X 9 
Objektü: 1: 4,5 Zals tesar. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Ayrıca bir de telemetr vardır. 

lstiyene makine ile beraber alması 
şartile S liraya verilir. 

4,6 X 6 lka Bebe 
Objektif 1: 4,5 Zais tesar 
Çok kullanışlı, kullanılmı§tır. 

Alış fiati so liradır .. 
3 nikel cam şaşisi, filmpak şaşisi 

ve ~antasiyle beraber 30 liraya ve
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· 
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev-
cuttur. lstfyenlere bu şaşiler 12 li
raya verilir. 
müracaat yeri Ankara caddeai 
(Yakıt Kitaphanesi) dir. 

Eski ve değerli bir taqqarecimiz 
haf ıra/arını ve sivil taqqarecilik 
hakkındaki düşüncelerini anlatıyor 

Memleketimizin en eski tayya • 
recilerinden Savmi bet aydanberi 
Budapeıtede gözlerinden tedavi 
edilmekteydi .. Değerli tayyareci · 
miz, iyileşerek Macaristandan Is · 
tan bula dönmüttür. 1914 yılından· 
beri tayyarecilik yapan Savmi, is
tiklal harbinden sonra lzmirde 
tayyare grup kumandanlığında 
bulunmuş ve tayyare mektebi mü • 
dürlüğünü yapmııtır. 

Savmi ile Taksimdeki aparlı • 
manında görüttüm: 

- Sivil tayyarecilik hakkındaki 
düıüncelerinizi sorabilir miyim? .. 

- Bu benim eski emellerim!len 
biriydi. 1926 da ordudan tekaüd 
edilerek aynldığım gündenberi bu 
arzumun tahakkukuna çalışıyor • 
dum. Tayyarecilik bütün sporların 
üstünde gelir. insana soğuk kan • 
lılığım, sür'ati intikali, nefse itima· 
dı ve uzağı görüt kabiliyetini ve • 
rir. Avrupada bütün spor klüple-

rinde, motörıüz tayayre ile uçma· 
mıı olanlara (sporcu madalyası) 
verilmez. Memleketimiz gençliği· 
nin, tayyareciliği en faydalı bir 
spor diye tannnalarmı ve sivil tay
yare mekteplerine koımalarmı 
görmek isterim. 

- Sivil taYY:Ueciliiin i.tikbali 
h'akkındaki fikirlerinz?. 

- Sivil tayyareciliğin memleketi 
mizde teşekkülünü Pettede basta • 
hanede yatllrken duydum, çok se
vindim .. Bu teıebbüıün geç kaldı
ğını gördükçe üzülüyordmn .. Sivil 
tayyareciliğin istikbali çok parlak 
olacaktır. Gelecek nesiller, çelik 
kanatlarla bulutlar arasında uçtu· 
ğu zaman, yoksulluk devirlerinde 

bizim bin müıkülatla haıardığımız 
işlerin büyüklüğünü ve manasını 

anlayacaklardır. İyi bir tayyareci 
uzun zamanda yetif ir .. Sivil tayya
reciliğe ehemmiyet vermemiz fU 
noktadan da f aydahdır ki, yarm 
her hangi bir harb başlangıcmda 
sivil tayyareciler, ordu tayyareci • 
liğinin ihtiyatını teıkil edecektir . 
Bu itibarla, sivil tayyarecilik, 
memleketi müdafaa bakımından 
faydalıdır. 

- Sivil tayyarecilik Avrupada 
ne haldedir?. 

- Her memlekette sivil tayya· 
recilik ilerlemiştir. Bir çok yer· 
lerde vapur ve §İmendifere 

tayyare rekabet ediyor. yolcular 
tayyare yolunu diğer yollara tercih 
ediyorlar. Mesafelerden kazan· 
m&)k, bir kaç günlük yolculuğu bir 
kaç saat içine sığdırmak, elbette 
bu sürat asrında her şeyden önce 

tatmin edilmek istenen ihtiyaçlar • 
dan biridir. Macaristanda da 
sivil tayyareciliğe çok ehemmiyet 

verilmektedir. 
Sivil tayyare mektepleri ve bir 

çok tayyare fabrikaları vardır. 

Pettede Macar sporcularının tay • 
yareciliğe meyli gittikçe artmak· 
tadır. P~te civarındaki ıivil tay-
yare mektebinde her gün talebeye 
uçuı denleri' gösterilir ve sabahtan 
aktama kadar tecrübeler yapıluır . 

Binbaıı Savmi istiklal harbinde 
Karadeniz sahilinde, lstanbuldan 
kaçmla.n tayyareleri birer birer u· 

Sarım, AlmanyaJa tayyaraile köprü altından geçtikten •onra 

çurarak Amasrada bir istasyon te
sis etmit ve istiklal savapıda bu 
i.taayonun büyük faydalan görül
müttür. Değerli tayyarecimizin 
lzmirde bulunduju zaman mem -
lekete bir çok tayayı-eci yetiştir • 
diğini arkadaılanndan duymuf .. 
hun .. Kendisine sordum: 
-Bu uzun yıllar içinde kaza filan 
atlatmadınız mı?. 

• - Birka~ defa motör Jjozuklu-
ğu yüzünden Clenize Clüfti.im .. Fa
kat ölmeden kurtuldum. 

- Bugün sıbht vaziyetiniz uç • 
mağa müsaid midir?. 

Savmi gözlüğünü düzelterek'. ce
val) verdi: 

tından uçarak geçeceğimi tayya" 
renin içindekilere bile aö}ieaı"' 
mittim.. Bu tecrübeye bendd' 
sonra hiç bir Alman ve Jngil1f 
tayyarecisi giriıemff i .. Bu hlditr 
den sonra :Almanyanm neresid 
gittiınse ! (Köprü altmden ~ 
geçen tayayreci!) diye büyük ti' 
zahüratla ~mı.. H~ 
hen taL .... lMa pn-Jiarek.et:hri P 

muvaffalayet telakki etmediiJsf 
gibi, llavada alirobatili Jiarebtl_., 
den de hotlanmam ve renç ~ 
recilerimize bunu taniye etmedi' 
Havada en mlmlffaliıyetli UÇUf~ 
soğuli kanlılığı muhafaza ~ 
verilen emri aynen yapmak, ~ 
rilen yoldan gitmeli, ha.sıh iradi 
ve muhakeme kudretini kay~ 
mekle temin edilir ... 

Tayyareci Sa'VD1i liu~~ 
Ankaraya hareket edecektir. 

• • 

- Pqtede maruf bir profesörün 
sağ gözüme yaptığı ameliyat mu
vaffakıyetle neti~lenmiıtir. Gö -
züm harb zamanında bir sukut ne
ticesinde zedelenmi§ti • Bugün 
sıhhi vaziyetim uçmağa mi.ni de • 
ğildir. Nitekim o sukuttan çok 
sonra Almanyada üç yıl mütema· Yeni n•trlyat 
diyen uçtum. Edebiyat 

- Ne münasebetle?. Edebiyat Fakült•i Talebe ()' 
- Almanyada meıhur Rolir- miyeti tarafından çıkanlan ·~~ 

bach tayyare f abrikasmın tecrübe biyat,, isimli mecmuamn 3 ~ 
bilotu olarak fabrika tarafmdan sayısı değerli yazılarla çı~' 
angaje edilmiıtim. Fabrikanın çı. içerisinde profesör Rahmeti, fddl' 
kardığı bütün tayyarelerin uçuş tafa Şekibin yazılan da vard'' 
tecrübelerini ben yaptlll) .. Burada Tavsiye ederiz. ~ 
Türklüğün yüzünü ağartan mühim r~•uaıııuı.ıımnı 
uçuşlar yaptım. • Şişli Etfal hastanesinde 

'

'- Göz mütahassısı doktor 
Tayyareci Savmi masasmm üs - f R ,ç Ah d G- b k 

t .. d d 'k' t·· ı·· b"' .. k ı1at me oz er un e uran ı ı mo or u uyu 11· 

tayyare modelini ~östererek: 'isesi ~:n::~~ın~==-~-·ı 
- Bakınız, dedı, bu tayyare ı yene saatleri saat 15 ten 18 e ııacı-1 

on iki ki§ilik bir yolcu tayyaresi-1 ~ 
.ıınımu1111 1ııııııını.1 1ımnuıınmııı111U1]1111Ulınıuuııııııınıı111~ 

dir. Uçut sikleti on buçuk tondur. . . urlıl' 
Mötörleri 1300 beygir kuvvetinde İstanbul Yedıncı İcra Menı 
dir. Bunlar Almanların en güzel ğundan: 
tayyare modelleridir. Maamafih Barcun temini için malic"'; 
son günlerde Almanyada daha ge- paraya çevrilmesine karar "~ft' 
nit ve büyük yolcu tayyare model- lokantaya ait sandalye ve d;j 
leri de vardır. ocağı 30/ 5/ 935 tarihine t_.d; 

- Almanyada bafınızdan bir eden perıembe günü saat 12 .-' 
kaza geçmedi mi? . 13 e kadar Sirkecide P~~..Jı 

- Üç senelik mütemadi uçu9 - caddesinde 16 numaralı d~ 
lanm esnaamda kaza olarak hiç birinci arttırması ve lcıyınetift'._J 
bir vak'a geçmemiıtir. Ancak Kiel madığı takdirde ikinci ~~ 
kanalındaki köprülerden birinin 3/ 6/ 935 tarihine tesadüf edell 1'' ı 
altından yolumu kesmeden ve su • zarteai Jiinü aaat 12 den 13 e ..,t" 
ya inmeden geçerek uçmuttum ki, dar icra kdınacafmdan iıt•Y i-" 
bu hadise (bir Türk pilotunun mu· rin mezkur gün ve saatlerde ~il' 
vaffakıyeti) diye ajanslarla bütün de hazır buhmacalc meın~) 
dünyaya ilan edildi .. Köprünün al- racaatlan ilan olunur. ( 
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Yerinden fırladı. · Önce Haza~ larm üzerinde ıoğuk bir dutun 

hanın ayaklarına kapandı • Sonra izlerini yapmı§tı. Bir mükafat ile 
dizlerine ve göğsüne ıokuldu. Dı:- bir ceza araıındaki zamanın bu 
rninkinden daha titrek, daha acık- derece krsaldığnu, ne gömıütler, 
lı bir sesle: ne de ititmiılerdi. 

- Beni kurtarınız!.. Fakat Sosur da cidden ölümü 

Gemiciler bu adaqı beğenmişlerdi 
ki gemilerine suikast bile qaptılar 

Diye yalvardı. hak etmiıti. 
Ta~ yürekli hakanın yüreğindf" Herkes kendisini bilmeli! .. 

Yeni bir duygu daha uyanıyor g\- Hele Hazar hana kafa tutmak .. . 
biydi: Acımak... Bu, bir çılgınlık değil de nedir? .. . 

Sosurun yaptığı saygmzlı~a Herkes Sosur için: 
Pek kızmıftı. - Delirdi! ... 
Ulcayı göğsüne doğru çekere•ıe Diyorlardı. 

bir evlat gibi kucakladı. Som 3 Lakin onun ölümünden sonra 
sağ elini kaldırdı. ltaret parmaği- ikinci bir ölümün de gene turada 
le, Ulcayı onun kollarından almak ve gözlerinin önünde olması ge-
İçin gelen adamı gösterdi: rekti. 

- Eevlenme kararını bozuy'l· Bir yabancı, daha dün Hazar 
ruın. Bu herifi tutunuz!.. hanın kalesini onun başına yıkmak 

Diye bağırdı. istiyen adamın kızı, hakana so-
Sosur, başını kaldırdı. Avını el· kulmuş, ondan merhamet dilen

den kaçıran aç bir ayı gibi çılgı:· mişti. Halbuki şimdiye kadar hiç 
"e kanlı gözlerilc hakana bak!•: kimse Hazar hana dokunmak şöy

- V erilmit bir adak ve bir bth' le dursun, fazla bakmıya bile ceıa-
tuk var!.. ret edememişti. 

Dedi. İtte hala Hazar hanın göğsün-
Hazar han kızdı. Bütün hakaıı · de, gözleri korkudan patlıyacak 

lık gücünü bir araya getiren sesi gibi yerdeki kanlara bakıyordu. 
le kartılık verdi: Yurt yasasına göre Ulcayın da 
-Şimdiki buyruğu da ben V<! • çırıl çıplak soyulduktan sonra kır-

tİYorum. baçlanınası ve boynunun vurulma-
- Bu haksızlıktır. ıı lazımdı. 

- Hak ve haksızlık yoktu- Herkeı bunu bekliyordu. 
lia.k etmek vardır! Fakat Hazar han, göğsünde 

Sosurun dişleri gıcırdadı. GÖi bir zavallı kuşun korkusu ile, se
ltrj döndü ve büsbütün kanland.. vimli bir ceylan ül"kekliği ile tit
~lduğu yerde bacaklarını gerd=. riyen Ulcayı daha çok kucaklıyor 
b 1' şimşek hıziyle kılıcını çekti. ve seviyordu. 
f. li~..,ada bir ölüm parıltısı halk\- , Bu kurt yürekli adam birden-
allcfı. bire ne olmuştu? .. 
Sorguçi, Hazar hanın önüne Aiırlardanberi en titiz bir tekil-

ı~ti. O da kılıca davrandı. f R - de tatbik edilen yasayı bile unut
~lt dört yandan yetişenler, onda!l muştu o ... 
<>ııce Sosuru sardılar. Birkaç n- Hazar han Ulcayı biraz daha 
niyelik bir dövüş... Birkaç küfür bağrına çekerek uzun ve heybetli 
\'e en sonra, kanlar içinde, soğu~ gövdesile bir adım ilerledi. Orada 
la.~ların üstüne yıkılan başsız b~ı hazır bulunanları baştan ayağa 
gövde... kadar en ıert ve bir çelik yay ka-
l \lgayı Hazar hana fitleyen dar gergin bakışlarla süzdü~ 

llle.ğrur 1.:-anavar, gururunun açtığı Bütün başlar iğildi ve dizler 
~Urutna yuvarlanmış, ölmüş.tü. titredi. 
. I>aha demin, parlak hülyalar, Hazar han gök gürlemesine 

•ırı· 1 ır erde hayatın en derin tadını benziyen bir sesle bağırdı: 
l'lltan azgınlıklar ve ümitler co· - Çıkınız !. .. 
t~n o, §İmdi tu tatların üstünde Yarın ateşsiz ülkeye gidecek o-

lr Yığın et ve kemikten başka bir lan adamlar, ona birçok genç kız 

Kaptan Blighin tuttuğu gemi 
jurnalında şu cümleyi beraber o· 
kuyalım: 

"Adamlarımızla yerliler arasm · 
daki münasebetler o kadar umu· 
mileşti ki, kendisine mahsus tyo 
su, yani en iyi kadın dostu olmı: 
yan hiç bir gemici kalmadı,, 

Tabii ondüleli uzun saçların 
saldığı iç gıcıklayıcı kokular, 
Hindistan cevizi yağı kokuların~ 
karışıyor ve güvertede bayıltıcı 

bir hava yaratıyordu. Gemicilerİ ll 

söylediği yurt ve daüssıla şarkıb.· 

rına, yerli kadınların hırs ve ıeh· 

vet damarlarını kamçılıyan türkii
leri karşılık veriyor ve yerlilerin 
çaldığı dümbeleklere uyan çıplıık 
göbeklerin kıvrılmaları insanın i
çinde söndürülmez atetler yakı
yordu. 

Ah o siyah ve yakıcı 
gözler! 

Artık gözlere hiç bir ıey görün
müyordu: iktisat yapmak ıçm 

koklana koklana yenen peksimet· 
ler; tuzlu domuz sucukları; yosun 
kokan yıllanmıt sular; fırtınalar
da yırtılmış yelkenler; dokuz kuy 
ruklu sıçanlar hep unutulmuıtu ... 
Yalnız o yakıcı ve kıvrandırıcı 
siyah gözler vardı. Ah o gözle..-, 
hele o gözler!. .. En ağır hatları 

bile çıldırtacak gibi bakan o yal
varıcı gözler! ... 

Ara sıra karaya da çıkılıyord11. 
Karaya çıkmak, en büyük ziyafet
lere sebep oluyordu: Hindistar. 
cevizinin sütünde terbiye edilerek 
kızartılmıt domuz etleri, haşlan

mıt muz, ekmek ağacından ek
mek, nadide meyveler, balık ta· 
vaları ve saraylara yakışacak yP.
mekler ... 

Tam altı gün böyle en tatlı rU· 
yaları andıran bir hayat geçirdi
ler. Yerlilere verilen en küçük he
diyeler, onlardan en büyük feda
karlıklarla karıılanıyordu. 

Bu altı ay içinde ihtiyar in-
te:y de' .. ld ' getireceklerdi. Fakat birer inek gı ı. 

h liayatta neye güveniyordu aca- kadar iri ve kuvvetli, birer aygır 1 canını sıkmamıf değildi. Fakat 
e.? ··· kadar kaba, ve ancak hayvanlık bu kızış, ikinci derecede · kalıyor· 

h Ulcay, bu adama, vücudunun hislerine, hayvan itlerine ya- du. 
t ~ Yanında, onu ütüten ve titre- rıyan bu uğursuzları hemen ge- Herkes çekildikten ve Hazar 
h:~ bir ölüm soğukluğu duyarak riye gönderecekti. hanla yapyalnız kaldıktan sonra, 

l ~Yordu, - işte, hepsi de dişi ve biri- Ulcayın yüreğinde eski korkular 
~kt akin bu duygunun yanında onu birinin eşi!... uyanmıya başladı. 
~d 1Yan, ona ilk defa tanıdığı bir Demiyecekti. Yavaş yavaş bu yabancı adamın 
"' ~"eren baıka bir duygu da Artık ona bir oğul verecek olan göğsünden uzaklaşmak, kenara 

ı- ı: sevdiği ve beğendiği kızı bulmuş· çekilmek ve hatta bir zamanlar 
~ duygu, bir öcün alınmıt ol- tu. Ondan baş.kasını görmek bile tasarladığı gibi en yükıek mazgal-

llldan doğuyordu. istemiyordu. dan kendisini boşluğa bırakmak 
Q - 19 - - Sorguçi !... istiyordu. 
S ta KURT ve BlR CEYLAN Kapının e~iğinden çıkmak üze- Yarın, karanlıktı. Hergün yeni 

~~•urun ölüıünü, bacağından sü re olan baıvezir geriye döndü: bir felaket ve korku ile karşılata· 
~ •Yerek • götürdüler ve hakana - Buyur hakanım!.. cağı besbelli idi. Acı çekmemek 
lliıı ~ldıranlarm hepsi gibi, kale- - Bu yıl ateşsiz ülkeye, kız bul- ve kurtulmak için yalnız bir yol 
d11, Pısı üıtünde mazgallardan mak için adam gönderme!.. vardı: 
h,. l't U~atılan bir sırığın ucuna - Baş üstüne Ulu Hakanımız!.. öı·· --, , ... um ... 

" !agı astılar. - Gidebilirsin!... H h b d 1 f k "'"'-d azar an u uygu arın ar ı • 
~ ~ a Yedi gün kalacaktı. Ha- Kapı kapandı. na vardı. Sesini çıkarmadı. Hatta 
l~ nnı bir ölüm ihtarı gibi göz· Hazar han seviniyordu. Şimdi 
Lı "e .. il '1tı-It i<>nülleri kemçılıyacaktı. yüreğinde, aradığını uzun yı ar· 
htl'a·~'' Yediden yüz yediye kadar dan sonra bulan insanların sıcak 
l't~11 onun karşısına gidip tükü- çarpınt111 vardı. 

f el'Q ~~ıyacaktı. Yalnızlığı, bu heyecanla baş ba-
S eltı kanlar bili. duruyordu; şa kalmak, onu daha serbestçe 
..._,ıe~inenlerin ayaklarına duymak için istemişti. 
h~ t, •b tonra o ayaklardan da Hakana kar,ı koymak ~ibi. v 1-

s__....,Fa Yayılıyordu. lardanberi görülmiyen ve görüldü-
-~ ölümü, orada bulunan· ğü ititilmiyen bir vakanın olufU, 

kollarını gevfetti ve en ıonra genç 
kızı başı boş bıraktı. 

Onu saçlarından oktadı: 

Deminki gök gürlemesine benzi
yen sesin tersine olarak, ince bir 
bahar yağmurunun, bir sabah rüz
garının hafifliğile: 

- Sen, ne kadar cana yakın, sı

cak ve tatlı bir çocuksun! •• 

Bir Polinezyalı balık ıepetlerini denize atmak ıçın hazırlıyor. 

Bambu kamışından örülen bu ıepetlerde balıklar, pi§irilinceye kadar 
diri diri muhafaza edüirler. Balıkçı, avcılık ettiği uzak yerlerden 

dönerken bu ıepetler kayığın ar kaıında bağlıdır ve ıu içindedir. 

giltere hiç kimsenin aklına bile 
gelmedi. O vakitler İngiltere Fran 
saya kartı sonsuz savatlarına baş · 

lamak üzere idi. 
Bir gece geminin demir zincir

leri kesildi az kalsın karaya bin · 
diriliyordu. Bu iti kimin yaptığı 
anlaşılamadı. Fakat bu güzel ad~ 
dan ayrılmamak için her teyi g5-
ze aldıkları anlaşılan düşünceleri
ni adam akıllı gösterdiğinden 

kaptanın buna ehemmiyet verm~
si lazımdı. 

Nebatatçılar işlerini bitirdi. Ek
mek ağaçları kocaman fıç1lara di .. 
kilerek gemiye alındı ve Bleigh de 
hareket emrini verdi. 

Bugün bile bir yolcu tatlı TaM
tiden ayrılırken yüreğinin parça
landığını hisseder! Hele orada 
tam aytı ay yaıamanın en tatlı an
larım geçirmi§ olan Bounty tayfa
ları için bu ayrılık güç bir i§tİ. 

Gemi ayrılırken kıyıya biriken 
kadınlar tatlı sesleri son veda far· 
kılarım söylerken gemicilerin gö-t
lerinden acı yatlar aktı. Karınlil
rında hiç tüphesiz birer çocuk ta-

Dedi. 
Genç kızın çenesini tuttu. Yüzü

ün kaldırdı. Onun halka halka ııık 
oyunları içinde pırıl pınl titriyen 
yaşlı gözlerine baktı: 

- Babana çok mu acıyorsun? .. 
Ulcay, hıçkırarak ağlıyordu. 
Hazar han onu yeniden göğsü-

ne çekti, yeniden saçlarını ve al· 
nını okşadı: 

- Ona şimdi ben de acıyorum!. 
Sen bana ilk olarak acımayı öğ

rettin. Sosurdan pek mi iğreniyor
dun? .. 

Titrek bir ses, kekeledi: 
- Pek. .. çok ... 
- Belki beniın için de böyle 

bir duygu ile doluıun? ... 

- Eğer senin gözlerinin içini, 
mini mini kalbinin vurutlarmı ve 
bu ılık sokuluşlarmı daha önce ta· 
nımış olsaydım, baban ölmezdi .. 

Bu seıte gururun ölümü, piş· 
manlığm titreyiti ve merhametin 
uyaruşı vardı. 

En zorlu bileklerde iğilmiyen 
bir çelik yayın, alevler içind~ eı· 
niyerek : umuıaınası · anduıyor· 
yordu. 

(Devamı var) 

tımakta olan bu kadınları bir d"
ha görmemek üzere bırakıp git
mek yürekler yakıcı bir itti !. • 

Bizde Tahitiyi yelkenli gemi
mizle terkederken tarkı ve dans
larla uğurlandık. nalbuki içinde 
bulunduğumuz yıl 1935 di... işte 
bunun için Bounty gemisine ada
dan ayrılmanın ne kadar acı ver 
mit olduğunu pe kolaylıkla haya
limizden geçirebiliriz. 

Katı yürekli ve z•linı lıiı: adam 
olan tanınmıt kaptan Bligh bile, 
jurnalma şu iki manalı cümleyi 
yazmaktan vazgeçememiıtir: 

" Biz burada oturduğumuz müd
detle mütenasip olmak üzere bo
yuna artan bir sevimlilik ve sami
miyetle kartılatmııtık,,. "Sonra
dan bat göıteren hadiseler, bu 
sevimliliğe bizim de pek bigan~ 
kalmamı§ olduğumuzu isbat et· 
mektedir.,, 

Bligh birkaç gün sonra bunu:\ 
isbatını görecekti. Nitekim bir sa• 
bah kendini geminin büyük sere-
nine bağlanmıt buldu! •. 

-2-
Bounty'den dokuz asi 
gemici, kadın dolu bir 

gemi ile T ahi ti' den kaçtı! 
Bitkemin palmiyeleri önünde 

Tahitiye doğru gittiğimizi düıün- . 
mek ne de tatlı! Evet bu eski vol
kanın kendiıi de küçültülmüt bfr 
Tahiti ... Takım adalarının üstün
teki ada sanki bir mendile sığ
dırılmı§ gibi birkaç kilometrelik 
mesahaıı olan buraya bütün tef er 
ruatile yerleıtirilmif .. 

Biribirinden daha güzel iki a 
da .. Birbiri kadar ıehvet ce ihti
ras alevleri uyandıran iki iklim 
fakat bugün biribirinin akıi olan 
iki alem .•• 

Gemimizin kaptan köprüsüne 
kadar her yanını istila etmiş ollln 
yerliler ellerindeki malları satmak 
için öteye beriye ko§uşuyor. Bun
lar damarlarında ateşli kan cere
yan eden kadınların torunudur. 
Öyle kadınlar ki Bounty gemis~
nin tayfalarını çileden çıkamııf· 
lar, tayfalarda Roma tarihlerin<le 
okuduğumuz Sabinler efsanesin! 
bin bu kadar yıl sonra tekrar e
diyormuş gibi gidip bu kadınlatı 
Tahiti adalarından kaçırmışlaT-

dır, (Devamı var) 
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Bisiklet yarışları 
dün yapıldı 

Federe olmıyan kltlp
lerin arasında 

F eneryılmaz - Karagümrük, Ha 
liç idman, Ortaköy, Sümerspor 
gibi, bir kısmı federe olduktan 
sonra geriye kalan ittifaksız klüp-

KASE 
Yarışa Ankaradan ve izmitten 

de sporcular geldi 
lerine kendi aralarında çalı§-

ma ve maçları.na devam etmek
tedirler. NEDKALMiNA 

1 

Yarışlardan önce hakem 

Bu sene teşkil edilmit olan ls .. 
tanbul bisiklet heyeti, hakikat ve 
takdirin fevkinde bir çalııma ile, 
adeta ölmüı vaziyette bulunan 
hu sporumuzu canlandırdı. 

'Aylardanberi muntazam yapı · 
lan teıvik müsabakalan gittikçe 
~üyük bir tekamül göstermeğe ve 
merak uyandırmağa bqladı. 

Şimdiye kadar yapılan teşvik 
müsabakalannın en mühim ve 
güzeli de dün yapılmıt oldu. 
Ankara ve lzmitten de sporcula
rın ittirak etmesi, ite bir kat da
ha ehemmiyet vermiıti. 

...... --.-__..ı='m=nlullıilayet ve belediyesi 
nin gösterdiği mütkülit neticesin
de cuma günü yapılamıyarak, bir 
gün sonraya, yani düne bırakı -
lan müsabakalar çok zevkli ol -
du. 

Mecidiye köyünden Kilyosa ka
dar gidit geli!, 62 kilometTe 
uzunluğunda olan mesafede An
liaragücünden Eyüp ( otomots i
le) (2) saat (5) dakika ( 40) sa
niyede birinci, Ankaragücünden 

Niyazi ·(2) saat (7) dakika ile i -
kinci, lstanbuldan Süleyınaniyeli 

Ihsan '(otomoto ile) (2) saat 8 
'dakikada üçüncü, Ankaragücün • 
ilen Galip (otomoto) ile (2) sa
a't (22) dakikada dördüncü ol · 
muılardır. 

'.Ankaradan Türkiye ,ampiyonu 
Talat, bisikletinin lastiği patladı· 

• ğı için derece alamamıttır. J 
Müsabakalardan sonra, dere -

ce alanlara merasimle madalya -

lstanbul cihetindeki bu itti -
faksız klüplerin en gözdelerin-

, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 
den (Bozkurt) ile (Fatih idman) .ıı---!EK'w"""""'"t:~~-=------------------~ı 

evvelki gün Bozkurtlulann O -
• takçılar alanında kartılatmıtl.ar 

ve her iki tarafın da ikinci ve 
birinci takımları yüzlerce seyirci 
karşısında güzel birer maç yap -
mışlardır. 

ikinci takımlar maçında Fatih 
idmanlılar 1 - 2 Bozkutluları 

-en hüz;iilr kOJ hende. 
()da 

• IJl)f f 11 
lll~Y· 
lraş 

lıi(agıd!r. r--• 
• 

Zabıta memur- · 
lanna mahıuı 
200 M. meaafey; 

gösterir. 

Daim on 
yenmiıler; fakat birinci takımla- SATIŞ DEPOSU: 

Ceb fenerleri 
gelmiıtir. Her 
yerde 1526 No. 
tahbnda arayı • 

rm macında da Bozkurtlular sı - Ankara: Sof uza de Metmed Emin-' ~ 

fıra kartı üçle Fatih İdmanlıları Mersin: Hakkak oğlu Silifkeli Rah-
yenmitlerdir. mi lzmir: Hüseyin Hüsnü Samsun: DD. 

ve tertip heyeti 
Bu gol~rdenbkiniBo~rtlu-~mT~:~m•u•n•E•ş•r•e•L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bisiklet sporunu her gün biraz 
daha canlandıran, ve büyük bir 
faaliyet gösteren bisiklet heyeti
ni, ve çalıtkan batkanı Hikmetle 
üyesi Talitı tebrik ederiz. 

Doğansporun bir 
tekzibi 

)ardan Şükrü, birini Faruk, birini 
de Mükrimin atmıştır. Bozkur -
dun bu muvaff akıyetinde kaleci
leri Hasanm da çok ustalığı ve 
yararlığı görülmüıtür. 

Maç çok temiz, ve çok samimi 
olmuştur. Fatihlilerden Ahmet ile 
lbrahimin oyunları pek beğeni! -
miştir. 

Dün Doğan•por klübünden a- RAMiDE ı 
fağıdaki mektubu aldık. Vaziyeti Gene evvelki gün Rami ldmo.n lstanbul Belediyesi ilftnları J 
,ok güzel izah eden bu •atırları Yurdu sahasında RamililerleHaliç 
hiçbir §ey Üiive etmeden sütunları- idmanlılar hususi bir maç yap -
mıza geçiriyoruz: mışlar ve Haliç ldmanMar bu 

Üçüncü küme lik maçlannm maçta 2 - 3 galip gelmiılerdir. 
nihayetlenmesi üzerine cumartesi Şunu da söyliyelim ki Fatih - Ra· 
günkü nüshanızda üçüncü küıne mi otobüslerinin Sultanahmerle 

takımlarının vaziyeti yazılmakta. kadar işlemeğe ha§laması bu yıl 
ve k)übümüz beşinci mevkiinde İstanbul cihetindeki bir çok klüp
gösterilmekteydi. lerin gerek egzersiz, gerek hu· 

Doğarspor klübü yaptığı maç- suai maçlar için bu alanlara ak· 
larda §ampiyon Feneryılmaz, Sü· malarına sebep olacağa benzi 
merspor takımlarını alın teriyle yor.Hele bu yazın tatil günleTinde 
yenmit ve tamam 20 puvan kazan· bu iki büyük ve muntazam alan 
mıştır ve kümede üçüncüdür. sahasız klüplerin egzeraizleTi için 

Ancak F eneryılmazhların, ve onların çok itlerine yarıyacak 

Sümersporluların oyuncularımızın demektir. 
gayri nizami olduğunu iddia ede· Sonra bu alanlann seyirciler 
rek yapbkları itirazlar Futbol He- tarafından çok rağbet görmeleri -
yeti tarafından yerinde bulunmuş nin bir sebebi de buralarda yapı· 
ise de hakkımızı arayarak Fede- lan futbol ve atletizm maçlarının 
rasyona müracaat etmit olduğu- duhuliye ile olmayıp, parasız ıe~
muz için henüz vaziyetin ne ole.- redilmesidir. Her iki alanın da 
cağı belli değil, demektir. etrafı açık olduğu için cuma gün

Keyfiyeti muhterem gazeteniz- leri yüzlerce seyirci buralardaki 

Nümunesine göre itfaiye amirleri için bir caket bir pantaloıı ~ 
bir kasketten ibaret 30 takım ve efradı için 419 takım yazlık e~ 
kapalı zarfla yaptırılacaktır. Kas ketiyle beraber bir takımın -' 
hammen bedeli 13 liradır. Şartnamesi bedelsiz Levazım müdaılf 
ğünden alınır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu ~ 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 438 liralık muvakkat temini 
makbuz veya mektubiyle teklif me ktuplarmı 6 -6 - 935 perıeJ 
günü saat 15 kadar daimi encümene vermelidir. B. .(2771)' 

Tahmin bedeli 1119 lira 25 kuruı olan lıtanbul vilayeti n.f'I 
başmühendisliği emrinde çahtan silindirler için alınacak bir ~ 
hareket zinciri, bir adet hareket ciişlisi, 1 adet birinci vistes di~ 
küçük kazan bozulan takım, bir ' a det manometre, on adet teztet'; 
30 adet muhtelif demir ege, 100 zi mpara kağıdı, bir kilo potas, bir; 
lo tenikir, 2 kilo kalay, 100 kilo muhtelif lama demiri , 5 kilo • "-' 
yen , 1 O kilo üstübeç, on bet kilo beziryağı, 2 kilo kırmızı boya, -" 
kilo siyah ate§ boyası, 50 kilo üstü pü, yuvarlak kazan titeai, 5 nıl" 
bir adet arka tekerlek, 30 adet kaz an iskarası, açık eksiltmeye ko~ 
ştur. Şartnamesi levazım müdürlü-· ğünde görülür. Eksiltmeye gi~ 

istiyenler 2490 No. lu kanundayazıh vesika ve 110 liralık nı~ 
kat teminat veya mektubiyle ihale günü olan 27 - 5 - 935 oa~ 

günü saat on beşde daimi encü-mende bulunmalıdır. 
(1) (2493)' 

d b ti . d • ·ı . d d k" "l •• __ ................ :ne-......... ····-·····----·-········· ..... ···· ... ······-· ... ::::::::::::ıP""'" e u ıure e yazmanızı rıca. e er taç çızgı erı ııanıın a ı go ge • :: ....................... . ...... -................................................................... .. . 

ve alınteriyle kazandığımız gaıı. liktere oturup maçları bedavn ii Doktor Ahmet Asım 
biyetlerin katiyet kesbetmemit o- seyretmektedirler. ii 
l~n kara~ı~rı~ çü~ütülmüt gösta- 1 d··k··ı l ii Ortako••y Şı•fa yurd111 .. rılmemesını dılenz. saç arı o u en ere :! il' 

Doğanıpor ikinci Reisi K • Kanzuk ii 
lar verilmittir. N" tt" OmO)en :: Tramvay yolu, Muallim Naci cad. No 115: 

Bu müsabakalara Ankaradan ızame ın ~.::=:-~~ H Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü-"'! 
""' · k • · Anka b" "ki =:·::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::=::: #. ~ != konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her tfitl 

• ba ka c "d" "d . :: o o r :: I ~ ~ H hastalara açık hastahane. 
ıttırak etme ıçın ra ııı et i: D kt :: ~~ Y--~ • :! 
heyetı t nı avı ın ı &resın • •• :: ı / 71. :: y t k f' ti 'k' ı· d ·ı·ba . l l . :: • • • :: ı r ,_,.;~ :: a a ıya arı ı ı ıra an ı ı ren: 
de lstanbula ge en ve yanı ara gı !! Ah ISmall il ~ •il~ ~ i~ Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve b11P' 
ren sporcular ıunlardır: :: !! ~ \'l.~~ ii lıenzer nmeliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ., 

aragucun en: ıp, yup, H ay arpCJ§a a•tanuı ev ıye i! . :<, ~ ,,,,_ !! broşür gönderilir. Telefon: (42221) 'Ank .... d Gal" E .• :: H d h · b 1· :: ı;,:~k'ı u 

Niyazi, Kemal. Güvençspordan: :i mütehunn ii · - ~ ~ ii---··· ............... 1 .................. -·-·--.. -·------1 ..... .-...... _.... 

~al~t (934 Türkiye f&mpiyonu) D Urologue - Operateur ~ ~ ;ı~~:;~:~~l~;ı~;,:;ı:;,:;ı:;,~;ı~;ı:;ı:;ıı;ı:;ı~~~;ı:;ı;~;;ı~;ı~;:ı~;,:;,;;ı:;ı:;ı:ı:;,:;,~~;~~ 
Nun, Çankayadan Osep, Gençler a A • • :: ., 

B. ı· ... · d A 1 "tt d 5 Babıah caddesı Meserret ote-5 
ır ıgın en gop ve zım en e _ r. '-........~ 

Orhan.. • ~ li 88 numarada her gün öğledensi · , ~ 
-------------- § sonra saat ikiden seki7.e kadar.g ._ 

~ ~ 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk :.____.--::::::=::::=. ::::::=:::::: 

mahkemesinden: Dr. Hafız Cemal 
Terekesine mahkemece el konu

lan Agavni Dibaciye aid olarak: 
1) Beyoğlunda Taksimde Şitli ao
tCağında (13) No. h evde mevcut 
bir ev .eıyası açık arttırma suretiy-

le 4/iit31 eaiı saat 14 de satıla -
caktır. istekli olanların gösterilen 
sün ve aaıatte mahallinde hazır 
1nı1umnaları lüzumu ilin olun\ll'. 

Dahüiye Müteha.•ı .. 
Cumadan baıka günlerde saat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· 
vanyolundaki (118) num:sralı hu· 
susi kabinesin~e hastalannı kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev t~lefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

'"'? 

Saçların dökülmesine ve kepek· 
lenmesine mani olur. Komojen 
saçların köklerini kuvvetlendirir 
ve besler. Komojen saçların gıda -
11dır, tabii renklerini bozmaz, la. 
tif bir rayihası vardır. Komojen 
Kanzuk saç eksiri eczanelerle ıtri
yat mağazalarında bulunur. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu · 
Binlerce kişinin yüzünü gül~ürdİİ 
2. ci keşide 11- Haziran - 1935 tedit· 
Büyük ikramiye : 30.000 Lirad~r 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikra1111Y" 

lerle( 20.000 ) liralık .lıbir, ,mükafat vardır... ,.,/ 
llllllıuıHllfllllll..,.,..,.1'1:•r•••tııın $'$ u ı ı -..-wuııııııuuııınınııırııuııınnuıııııuırııııt' 



- 18 HA.YIS - 1935 HABER - llpm Po8la:ll 

Tc:JC2 KiVE ..----------------.' .................................. .. 
Artık ihtiyarladım 

llRAAT diye yese kapılmayın~ K a r a h i s a r 
BANKA51 

SEKSULIN 
Bozulan •lnlrlerl kuvetlen 
dlrlr, yorgun beyinlere 
ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞ!.!:AR 
KUTUSU 200 Kit 

BEŞiR KEMAL • IAHIUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Dermatolog, Veneroloı 

Dr. HAZIM 
Beyoilu lat. cad. Bekiı' •· No. 9 

QIPA f1lAJtl(.A 
Müılahıaralı 

HUBUBATUtrlARI 

SıHHAT 
YE 

KUVVET 

MADEN SUYU'nan 

Mide, Barsak, Karaciğer ve Böbrek 
rahatsızlıklannda tesiri çoktur. 

llllllallm •'la 
Bahçekapa Sat11 Mahallinde 

Şişesi 5 . kuruşa 
Sofak Olarak Satılmaktadır. 

Soğutma T esisah 

lElVi~lYOD 

SPOR POSTASI 
Din ve Yarın Kiilligatının .31 inci K. itabı 

J. Rasin Külliyatı 
Memleketimizde Ye ecnebi memleketlerinde blltlD apor ye 

reacllk Uıeketlerini Ye •porca gençlij'e Yerilmesi ilzam plen 
Jeai pkiller baklandaki yaaluı muntauma11 takip etmek fite• 
1..ı. mlhlha•aa SPOR POSTA S 1 m OlmmahcLrlar. 

Her ,.de flab 5 k8ftlllar. ..t1ak okaJwa. 

it 111 1 

ın ~ RAGASTANIN OGLU -

O vakit cleUbalınm elhıi tutarak: 
- Hepd bu kadar defli! Jlyetf •· 

rqtmnata başlamadan enel bilme
niz lbnqelen mtlhinı bir 19y daha 
ftl'! dedi. 

- SiJle)'balal 
- Sbe Jf7etha Is ..... olmadıfı· 

... ı ........ 
- Pet llA, •n ud t.at.a ... tını· 

1or•-•? 
- Tanı}Ol'UIL Ben Jlyet! ilk IÖI'

.......... 80bkta lmalulDUŞ ktl· 
tik .,. fakir bir tadı. Ona aldım.. 

B171ttl&. Ve iz e•Jldım fibl aeY• 
dl& LlklD .._ tebarhyornı ki o
•• .,.... 1llr .,.... ol..,_n bil· .. , .... 

- Peki, kimdir lnlT. 
- l'rama Krah Blrlad Prannn.. 
Jlaafred: 

- Ne diTonuu? .. cllJe laaJlm*. 
- JIJet ~ Kralmm kızıdır dl· 

701'11111. 
llaafretl titreyerek •rda: -.......... ----? 

- ......... ,ıet111 DlllleJbd&.. 
Trlbule Kral De aralarmda ppa 

"*'•11 aalattı. Malltnd .. ilkleri 
birik Mr cllkbtle dlllle& Ve Trlbule 

hlklJmlai bltlrdlll ·-·: 
- hbt .. Kral 18ftlleıba aefllly. 

-.ı 1111 DUJI •tlmktla elalllllr? Hem 
JID& kanidir ..,... Bea de ODUD 

... uaaberllat ..... ~r. 
0.11 kapnJor. 011, Jlyetl eUa• al· 
.,_ pce •••mal old.,..a sa· 
tea aaJaqtm. BYlldmı IMdan bir 
lıalıa 11111 W0 Plim lllr 9"dab cibl 
llanket ec11J9rn 

- ......... •lrfkatt 1dlmlyor.. 
~ - Ba itte llerhalde bir m nr! 
- Bls de o mn lılrllkte flgatle ......... 

- Ya Jiyet? .. O ne diyor? Ne dtiftl· 
ntlyor? Kendisinin bir Kral kızı oldu· 
tunu 8frendill zaman halinde bir de
ilflkllk olcl11 mu? 

- B8yle slylemenlz ona tamamen 
tammamakblmrzdan ileri ıeliyor
JIJ'et Kraldan nefret ecliyor. 

- Peki amma.. Babuıdır • 
- Bftt, ilkin bmada hapa ltlr sır 

daha ftr ki anla§llmuı bile pk kor· 
Qla' olan bir dnayettlr. l'rannn Jl· 
,.U. ba ... dır. HalWd ha ima karp 
d~ah qk ha haJdlratbl karpsında 
bile defllmedL 

Manfrecl lal'Uclı: 
- Demek Jlyetl TrahOftl' meyda· 

nmda nasıl takip ettlJM Lu'fr'da da 
lyle takip ediyor .. 

- Kız eenrclar .. Kendisini kor111&· 
lılllr. 

• • • 
Manfred o ıeee 11yumaclı. B1I ftk'a 

zihnini alttlat etml§tl. Kalamncla bl· 
rlhlrlne 11• blaleree dlflaee çarpıp· 
yonu. Jlyet tarafmdaa aenlcllfl ken· 
Üllllde dlnJ&JJ blclıraeak bir kunet 
hfredlyorclu. B-fet.. Pabt .Jlyet kar 
bolmattu. Ka~lnuftr. Kimin tara
fmdan? Ne mabacllaT Una mtiddet 
bu halli imklnsız mllerle ufraştı. 
Şafak aökerken o MI& odamda ge
llalJordu. _,,_ 

PRBNBBB BBA'l'RIB 

O abalı Şhal7e eli Rapstan Kral 
Blrlnd Prannva tarafından huzuru· 
na kabul eclllclL 

Plorantln SenJlrlerlne mahsus 
elbiseyi gl1bn111t olan Şh'alye Luvr'a 
atlı olarak sltmlftl. 

Kral, bu elnada Paıi&te b111unan 
ltalyan Sefirlnden Şlftlye dö Ragu. 
taam ... kadar.. PCtlila1 öjrea. ...... 

Meıhar Raain Ktilliyabnın dlSrdlnell ve aoa cildi çıkh. Ter.· 
clme, Oıtat H. NAammchr. Ba blJlk bir irfan mıbaulll Ye 

zorla bir himmettir. Mltercim her ilci cifle ltltDa iaceliklerile 
adeta hlkim bir halele olclaiaadu her dlrt oilt birer lbide 

tefkil etmiftir. Tebrik ve taniye ederiı. 60 kurUf. 
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Sonra, Tribulenin yanına yalda§" 
tı: 

- Fakat niçin bunlan ıelip bana 
aöyleclinlz? 

- Çtlnldl, o bana mden bahsetti.. 
- Size benden ml babaettl? 
- Hem de a:!:;·•mık.. 

- Evet.. Oh net, tamamla)'llUZ ! 
- Kendisini HVJDedJiinll, tahkir 

ettiğiniz için atlıyordu. 
- Ben ODll aevınb'Ol'IDllfUID 6yle 

mi? Afladıtmı 817llJDrdadm hal
- Eveti. 
Maafred kendlainl Tribulenin kol· 

lan arasına atarak: 
- Baba.. Babacıjım beaim ı diye 

allamaia batladı. 

• • • 
Heyecan1an blru ukhaleliaee U. 

allpl&larma claha dddl olarak dr 
nm ettiler. 

Lantene Ud sa...ıb kadmm JUıD8 
çekilmek istedi. 

Manfrecl ona durdurarak: 
- Karcl .... BfiJlk bir Hlin~ i

çinde buludutum ıu anı hot gir. 
Gerçi snlnmek a•aa• delilae de ae 
çare elimde detll l .. •edL 

- Eter bu aadete 1e'l'lnmeee1dla 
eenl kalpslzllkle ltlwn ederdim. Çtln· 
idi o zaman bua aft olan fellkete •e 
iştirak eclememekUlln llzun ıellrdL 

Tribule aorda: 
- Bu fellket nedir. 
Manfred: · 

- Kardeflm Lantene mefhar Bt-
1en Dolenin kızım H'l'lyor .. 

- Matluemm mı? 
- Bftt, onu lazım ••dlll libl 

m da •• lllYb'el'. Yalanda evlenip 
mes'ut olacaklardı. Fakat mlthlf bir 
felaket Dol ...... afıemt derin bir ,... 

... atrattı. :a. ·--- ..... '* 

lapanyol papunua iftirası üzerine 
yakalanarak Kouly•Jeri hapishane
sine atıldı. 

Tribule: 
- lpu Loyola ı diye ha7kırclı. 

• 
I 

Ciaoil pa.,,_. I.,._ tll Loyolcl 
nın ,,.,,,...,,.,,,. ...-..-. Pam· 
le ya/nlaralı ülam .Lınan Etiyen 
Dole'nin ~"fa Mo6er meyda-

mrwla fÜnl/İ fU laeylıeli vtmla. 

- Eftt ol .. Nuıl bildiniz? 

- Bir dil Kraba oclumda bulır 
aayordum-

Lantene hayretle onun söztiaU kes-
U: 

- Kralın odumda mı balanuyor
cluau? 

- Bana pttuıa 1111! Byet, gerçi 
ben Kraha ne Jantifom11 ne de aşağı· 

Ponıuı22 



ı HA E 1 ~~~~e~~;;~e 
Türk matbuabnda bir yenilikl 

olarak aayılacak bu roman birin~ 
defa "HABER,. de çıkıyor. Bu ro· 

manı bir sinema seyreder gibi taki 

1 
edecek, heyecandan heyecana dü· 
ıecekıiniz. harikulade macera,arı : No. 35 
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• 

yım .. .Hunların hem üstünde hem de 
aşağısın dayım .. 

Tribulenin sesindeki acı ifadeden 
müteessir olan Manfred: 

- Rica ederim, fikrinizi izah edi· 
niz .. dedi. 

Tribule yeisle gülerek: 
- l\lemuriyetim icahı olarak o gün 

de hergün gibi Kralın odasında bulu· 
nuyordum dedi. 

Sonra bir saniye kadar tereddüt 
ederek: 

-· ~lösyöler, ben Kralın soytarısı· 
yım ! sözünü ili,·e etti: 

lki delikanlı: 
- Tribule! diye bağırdılar. 

Tribule başını kaldırarak: 

- Evet! dedi. Bu isim nl~nklık \'e 
kötiilüğe bir misaldir. Boş yere ken
dinizi müdafaa etmeyiniz! Delikan· 
lılar, bu isim sizi korkutuyor. Ve bu 
auda ! işte Kralı güldiirmek çin söz
leriyle bir sürü halkı zehirlemekten 
çekinmiyen menhus soytarı Tribule 
budur!. diye düşünüyorsunuz! Hey
hat! Benim acı gülüşümde ne kadar 
elem gizli olduğunu bilmezsiniz! 

1.antene tatlı bir sesle: 

- Hakkınızda böyle düşünmüyo

:ru1 ! dedi. 

Tribule gülümsedi. Başın sallaya. 
rnı. Manfrede döndu: 

- Demin size: Ben Jiyetin babası
yım!. demiştim. Bu öyle alelftde bir 
!!'ÖZ değildir. Gerçi, senelerdenberi 
ona kalbimin bütün se,-gisini, bütün 

~fkatini verdim .. Uıkin Jiyetin öz 
babası ben değilim! 

ti yoktur. lyi kalpli bir adam olmanız 
kafidir. 

Tribule: 

-Demek dünyaaa yatancııııc çamu
runa bulanmamış olan, hemcinsine 
fenalık istemiycn insanlar da varmış! 
diye bağırarak iki elini uzattı. Deli· 
kanlılar bu elleri hararetle sıktılar. 

O ,·akit Tribule elini alnına götü· 
rerek: 

- ~erde kalmıştım! Çünkü kaybe· 
dc~ek vaktim yok! dedi. 

- Bir gün Kralın odasında bulun· 
duğunuzu söylüyordunuz .•. 

-Ha, evet! .. l\tös1·ö dö Loyolanın 
geldiğini haher ,·erdiler. Kral çıkmak-
lığımı işaret etti. O 1.amanlar Birinci 
Fransu,·anın bir hareketini, bir sözii· 
nü kaçırmamak i~in kendimce hazı 

sebepler vardı .. Çünkü bu \'ak'a Tra· 
ho,·ar meydanı hadisesinin hemen er· 
tcsi günii oluyordu. 

Manfred titredi ... 

- Bu sebepten dolayı yanıncıatu o· 
daya ~kildim. Fakat oradan da her 
şeyi görüp i~ittim. lspan) ol papazı , 
Dolenin başını istedi. Kral da matba· 
acının ciirmii sabit olmak şartiyle 

her şeye müsaade etti. 
Lantene: 

- Vay canavar! diye homurdan· 
dı. 

- Ah ... Bu pek müthiş hir adam· 
dır .. Ömrümde onun kadar kinli in· 
afsız bir herife rastlamadım. 

Lantene: 
- Kral, Dolenin kendisine yerilen 

- Mösyö, kim olursanız olunuz, ha- imtiyazı kat'iyen fena işlerde kullan
• ftrdfffnlz SC\'İnçten dolayı sizi tak- madığını \'e muzır kitaplar basmadı
dls ederim. Kim olursanız olunuz, Jj. ğını biliyordu . 
yeti se,·diğiniz i~in siz se,·erim. lsmi- Trlbule delikenlının kolundan tu· 
nJZ:ln, san'atinizin bence bir ehemmiy~ . tarak acı bir sesle: 
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- Bir gün köprüden geçerken çü
rük bir tahtaya nasıl emniyet etmez
seniz Krala da öylece güvenmeyiniz! 
Ondan korkunuz? Kral alçaktır. Ben 
onu pek iyi bilirim. Meydan muhare· 
besinde cesur, kıhç kullanmakta us
ta, suvarilerinin başında hücum eder
ken bir kahramansa da biraz ağır ha· 
san bir adamın karşısında titrer .• 
l\ladrid esareti esnatunda Şarl'ın ö
nünde titredi. Lun'da da Loyolanın 
öniinde titriyor. Çünkü imparator, 
Birinci Fransuvanın bilmediği bir 
kun·eti, ~iyascti temsil ediyordu. Lo·' 
yola ise Kralın korktuğu bir kun:eti, 
dini temsil ediyor. Kral Birinci Fran
surn. Papaya kendini beğendirmek i
~in oğlunun bile kafa!"~ıı keser. 

- Ne yapmalı •. Ne yapmalı?. Ah 
Dolenin başına bir fel:'iket gelecek o· 
Jurı;;a hu Loyola habisine pek pahalı
ya mal olacaktır. 

- Mösyöler.. Şimdi bulunduğu

muz vaziyeti şöyle bir hulasa edelim. 
Biz biribirinden ayrı iki facia karşı

sında bulunuyoruz. Biri Etyen Dole· 
nin yakalanarak Konsiyerjeri'ye tı

kılması, öbürü Jiyetin Luvr'dan kaçı· 
rılması<1ır. 

Manfred: 
- Haşarat Yatağının da tehlikede 

olduğunu unutmayınız 1 dedi. 
- Buradan derhal ayrılmalıyız. 

- Biz ise bilakis burada kalmak is-
tiyoruz. Haşarat Yatağı serserileri 
beni kurtarmak i~in Lun sarayına 

hiicum etmekte tereddüt etmediler .• 

Ben ~imdi onları terkedecek olursam 
al!:aklık etmiş olurum. 

Lantcne başıyle bu sözleri ta~tik 
etti. 

'l'ribule: 

- Peki öyle olsun! O halde yapa· 
ak üç işimiz \'ar: Jiyeti bulmak, Do· 

--
leyi kul'tarınak, Haşarat Yatağını 

müdafaa etmek •. 
- Evet! 

- Bunlar için iki usül kullanılabilir. 
Birincisi bu işlerden her birini bera· 
berce bitirmek üzere üçümüzün bir
leşmesi, yani her üçümüzün tedarik 
edebileceği vasıtalarla Jiyetin aran· 
masına başlanması ,.e sonra Dolenin 
kurtarılmasına uğraşılmasıdır. 

- öteki usül? •• 
- Bu da şüphesiz daha iyi olanı· 

dır. Çünkü yapmak istediğimiz işlt· 
rin hepsi ayni derecede miihim \'e a· 
celedir. O halde en iyisi Dolenin kur
tarılmasına, Jiyetin aranmasına hep 
birden başlamaktır. Bu sefer de tabii 
işi aramızda taksim etmeğe mecbur 
olacağız. 

Tribule a~ık, metin Ye heyecansız 

olarak söz söylüyor, iki delikanlıya 

büyük bir emniyet telkin ediyordu. 
- Bu usül iyi! Bunu kabul edebi· 

liriz. DOleyi Konsiyerjeri'den kurtar 
mak için derhal işe başlamak lazınt· 

dır. Ha)buki onun için icabında biri· 
birimize yardım etmek şartıyle kendi 
i~lerimize bakalım. 

- lşte karar \'erdik! 
- Madam Dolenin yüreğine biraı 

su serpmek için yarına gidiyorum .. 
diyerek Lantene bitişik odaya geçti. 

Tribule: 
- Ben de burada kalıyorum. Benirn 

i~in de barınacak bir yer bulursunuz 1 
dedi. 

Manfred hararetle: 
- Hatta bu evde, şurada, şu DU• 

lunduğumuz odanın yanında kalabi· 
lirsiniz! cevabını \'erdi. 

Tribule işi anladı. Manfred kendi• 
sini her zaman yanında bulundurmak 
isti~·ordu. Herhalde Jiyet hakkıııda. 
bir çok şeyler sormak i~in kendisinde 
büyük bir istek duyuyordu. 


