
Gazetemiz 
lf ergtt n çok sayfalı, 
zengin mttnderlcatlı 

VE 

S kuruştur 
Telefon: 23872 27 Mayıs 193:> - P AZARTESl 

Türkiyede Mason 
teşkilatları 

kaldırılacak mı? 
Tanınmış Masonlar bu haberi 
yayanlara cevab veriyor 

Masonluk esrarı 
var mıdır? •• 

Eski adliye bakanı Mahmud 
Esad'ın masonluğa hücumlarını 

masonlar nasll izahediyor? 
Bugün çıkan Son Posta gazete -

sinde şöyle bir haber vardı. Daha 
doğrusu bir mütalea.. Arkada§ı • 
mız diyor ki: 

"Parti Kurultayında verilen bir 
karara göre , merkezleri Türkiye 

f,;q:J :t. ': a:c,:!.:nde?l.i yazıla1·itc dıtında olan bütün teıekküller 
tcrrı,nan rJe maaonların cerJap rJer· lağvedilecektir. Türkiyedeki ma • 
~IJeri Mahmut Eaat Bozkurt sonluğun da bu meyanda olarak 
n, dağılacağı anlatılıyor. Hatta ma • 

. 
Gazetemiz 

Hergiln çok sayf ah, 
zengin mündericatlı 

VE 

S kuruştur 
Sene: 4- Sayı: 1214 

latanbulda Sarayburnundan Fındıklıya kadar 2322 metre uzunlu
ğunda bir rıhtım yapılacaktır. Bunun için, ilk ağızda bir milyon li· 
ra aynlmııhr. Bu mev.zua dair yaz ımı.z alhncı •ayılamızJaJır. 
Reamimi.z, pek yakında rıhtım :> lacak Fındıklı civanndaki •ahilleri 

gö•ter mektedir. 
~Öring Sofyada _____ (_Dev_anu_z_nci-,.-aeJ __ 

. Sofya, 27 (A.A.) General Gö • 
li~ ile maiyeti tayyare ile buraya 
l')ı~asalat etmiılerdir. Dışişleri, , .. 

S" \'e demiryollan hakanlariyle 
ofya t•rbayı, ıenerali kabul ede· 
~klerdir. 

Generalin seyahati hususi mahi
>'ette olmasına rağmen kabuller 
t'eırni mahiyette olacak ve Alman 
t.rtaı. elsiliğindP bir dine de verile • 

eas.n-·kuruitaYil 
Bugün son top- ~ 
lantısını yaptı i 

Gazeteler ve gaze
teciler hakkında 

bazı esaslar 
tekarrUr etti 

Anka.radan bildiriliyor: 

Erkek elbiseli kadın diyor ki: 

- Ben dayak qemefi 
M~soı.~nini~ son kendime qakıştıramam! 

SOylevı Erkek kıyafetinde gezen Melek 

tekr n· -, d ır. ınedc Buıgal' ha.!!hakam, 
b ,, bakanı ve ötür bakanları aa 
ulunacaktır. 

General yarın batbakan T oşef 
~' dı§ bakan, sü ve demiryolları 
akanlariyle görüşecektir. Kral 

( Dct'amı 2 incide) 
:-------~~~~~~~~~-· · · · · · · · · · · n k ··tı·e·ci·eı .. ·5·00 .. i 

UÇAK ... s 

: Buna erJşmek için, 
i yurtdaşlar 
i .. gayrettedlr ! 
ltJveı iğin şartlaru-~ ı: 

"'leşred iyoruz: ~ 
teh~nk~ra, 26 (A.A.) - "Hava 

4~ ık~aıni bilen,, üyelerin sayısı 
ll Yı hulmuttur. Üyelerden Ge· 
er-ı laın t l ·· ·· ·1 · T·· k e nonu ve aı esı ur 

(Devamı 2 incide) 

~ 

Türkiye Basın Kurultayı komis· 
yonları dün sabahtan ak,ama ka-

dar çalııarak raporlarını hazırla· 
dılar. Kültür Komisyonu raporun-

da lstanbulda çıkan gündelik ga· 
zeteler arasındaki sayıf a yarııının 
önüne geçilmesini temenni etti. 

Komisyon gündelik gazeteleri 
sayıfa boylarına göre üçe ayırdı. 

Cümhuriyet genitliğindeki gaze
teler haftada dört defa sekiz sayı· 

fa, üç defa 12 sayıfa, ikinci dere
dece olanlar haftada üç defa se· 

kiz, dör defa 12, Ulus genişliğinde 
olanlar haftada yedi 12 sayıfa çı
kacaklardır. 

Kültür Komisyonu Yayım işleri 
halka bir hizmet olduğu cihetle 
devlet bu işe girmedikçe muvaf· 
fak oluna.mıyacağmı esas itibariy-

( Deııamı 2 incide) 

Jı "''- ., ~ . • ecı · .. .. .. tr,,.. I ık her yerde alıp yuruyor. Hava Bakanının son nutku !ı· 
f'41Q~ "riliz gençleri, iıte böyle pilot yazılıyorlar. lngilizlerin u· 

111 ntıacl arttırmak azminde olduğunu dördüncü •a1ılamızda 
okuyunuz ••• 

Musolini yeni hadiseler karşısında Zat ismindeki bir kızın, Remziye 
lta1yanın ne sıyasa takınacağına dair isminde bir kadım tehdit etmek 
bir söylev söylemiştir. Bunun Habeş- suçundan üç .ıcü cezada sorguya 
ler hakkındaki kısmını dün kısaca 

çekildiğini okuyucularımız bilir· 
yazmıştık. Bugün ayni söyleve da ·r 
etraflı bir yazı 4 üncü sayıfamızdadır. ler. 
ı-~~~~~~~~~~~~ ......................................................... 

Moskova 
seyahatlerinin 

zamanı 

anlaşlldı 
Moakova, 27 (A.A.) -Çe. 

koslovakya dıt bakam Benes 
Haziranda, Romanya dış bakanı • 
Titülesko da Teşrinde Moıko - i 
vaya geleceklerdir. ~ . ..................................................... -.. 
Sofyada futbol 

Bulgarlar 
Almanları 

2-0 
yendi 

Bulgar milli takımını fJalkan 
kupası maçlarına hazırlamak Üz'!
re Sofyaya giden Alman B mim 
takımı dün ilk maçım Sofya sta· 
dmda hakem Doıefin idaresinde 

· aptı. 

Birinci devrede güneti lehler:. 
ne alan Almanlar, Bulgarların 

(10 - 5) dakika süren akınları

nı kestiler ve hücuma geçtiler. O
yun Bulgar yarı sahası dahilinde 
oynandı. Almanlar bu devrede 

'(Devamı 2 ncide) 

Bu dava bir yandan görüledur
sun, dün polis istihbaratına ıöyl~ 
bir haber geçmiştir: 

"Pangaltıda Baruthane cadde
sinde 17 numaralı evde oturan 

Melek Zat polise müracaat ederek 

F eriköyünde Türk yeni sokakta 
Şık apartımanında oturan Remzi

ye tarafından kendisine dayak a
tıldığını iddia etmiştir.,, 

Bundan anlaşıldığına göre, iki 
Bayan bu yüzden bir daha mah· 
kemede karşılaıacakladı. 

(Yazısı 2 ncide) 

Türkiyede frenginin pek ıalgın 

olmadığına dair aöz söyliyen 
Sıhhiye Bakanı 

(Y azıaı 4 üncü ıayılamızdadır) 

DörJÜftükleri •Öylenen Bayan rJe 

•••• Bay 

:···············-··--· . ·-- -: 

i lstanbullular! ~ . : 

1 Dikkatle okuyun: 
5 

Bugün sular 
kesiliyor 

lstanbul bugün saat 14 den 
itibaren yarın saat 12 ye. kadar 
susuzdur. Belediye sular direk. 
törlüğü yarın saat 12 de suyun 
geleceğini kesin (kat'i) oluak 
söylemekle beraber biz gene 
her vakit olduğu gibi yarın ak • 

şama, belki de ertesi sabaha ka· 
dar suyun gelmiyeceğini hesaba 

• katmalarını, lstanbulluların gö· 
zü önüne koyarız. 

Gene Belediye sular direktör· 
lüğünden öğrendiğimize göre 
bu su kesilmesi T erkosun ana 
tesisatının genişletilmesinden 
ötürü oluyormuı. Su bir kere 

kesilecekmiş amma ondan :ıon • 
ra da gürül gürül akacakmış ! .. 
. .........................................•............. 
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Yürekler acısı bir hadise: ilk hedef 500 Sofyada futbol Cenevrede 
KiiçilkitiU\f mümes
silleri ne maksatla 

toplandı? 
Bir kadın çıldırar;k 
iki çocuğunu öldürdü 

U Ç A K ( Baıtaralı 1 incide) 
bir çok gol fırsatları kaçırdılar. 

<Baştara/ı 1 ncide) ikinci devre baıladığı zaman 
Hava Kurumun~ :r.ardım olarak 
1000, KamutaY. Başkanı Bay A:b- Almanlar güne§ altına dii§müş-
dülrhalik Renda 500 lira, Ankara lerdi. Bulgar akıncılarının bir 
tüccarlarından Bay Vehbi Koç hücumunda Alman kaleci güne~-
5,000 lira, Türk Havacılık Kuru- ten topu göremiyerek yanlış bir 
mu Başkanı Bay Fuat Bulca ve çıkıt yaptı ve topu kaçırdı. Bul. 
çoculdarı 500 lira, Erzincan sayla- gar sağ açığı yetişerek takınır 
vı Bay Saffet Ankan 100, it ban- • lehine ilk golü Alman ağlarına 

Cenevreden alınan haberlere 
göre, küçük antant (itilaf) mü -
messilleri , Romanya dı§ . bakanı 
Titüleskonun ba~kanlığı altında 

bir toplantı yapmı§lardır. 

Kocası ak am üzeri eve gelince ... 

.y. .y. .y. 

kaar Genel Direktörü Muammer taktı. 
Eriş, 5,000 lira, Erzurum aaylavı Top ortada ... Bulgar akıncıları 

Not: 
Küçük antant devletleri yani 

Çekoslovakya, Yugoslavya ve Ro· 
manya; Orta Avrupa ve kısmen 

Balkan siyasa işlerine canlı bir 
surette bağlı bulunmaktadırlar. 

Bayan Nakiye Elgün 100 lira, ve gene seri bir akınla Alman kale -
Kamutayın C. H. Partisine men- sine indiler. Kalecinin tekrar 
sup bütün üyeleri 12 lirası Türk yanlıt bir çıkıtı, bu sefer sağ iç 
kuşu için olmak üzere senevi 62- yetişerek topu ikinci defa Alman 

kalesine soktu. Sovyet Rusya ile bir antant ya· 
pan Çekoslovakya, Avrupada ge"
çekle§tirilmesine çalı,ılan ge -
nel bir emniyetin ilk adımları
nı atanlar arasında gözükmek -
tedir. 

ter lira vermeği taahhüt etmiıler-
d

. Bu golden sonra Almanlar 
ır. 

Hava tehlikesini bilen üyeler canlandılar ve Bulgar kalesini 
lstanbulda da çoğalmaktadır. Bu mütemadi hücumlarla sıkııtırmn
arada Hayriye Liıesi Müdürü Se- ğa batladılar. Fakat akıncılar el

Aktam üzeri, itinden çıkıp ve dat da Türk Hava Kurumuna se- lerine geçen fırsatlardan istifa
öteberi yiyecek alıp evine gelen nede 100 lira vermeği taahhüt et· de edemediler ve (O - 2) maçı 

Fransada pek yürekler acı-ı 
aı bir vak'a olmuıtur. Uç 

gün evvel, Pariste bir kadın de -
lirmif, tabanca ile iki çocuğunu 

birden öldürmüttür. 

koca, bütün ailesinin cesetlerile miştir. mağlup bitirdiler. 
~rt~lqarak çılgın bir hale gel . Bundan başka Kurun gazetesi ya (Bu nüshamızdaki spor sayı -

Yarın öhürgün Romanya dı~ 
bakam da Moskovaya bir yolcu· 
luğa çıkacaktır. 

mııtır. zıitleri müdürü Sırrı Uzelli, muhar· _fa_s_ı_n_ı _o_ku_yu_n_. ) ______ _ 

kurultayı 
Bu yolculuğun sebeplerini dün· 

kü gazetemizde bazı kaynak -
lardan alarak gösterdik. Bu esnada kazara patbyan kur· 

şunlardan biri de kendine isabet 

etmit ve zavallıyı cansız bir ce -

set halinde yere aermiıtir. 

Resmimiz, biçare adamın ağla- rirlerden Hakkı Süha, Ömer Rıza, 
yıp bağırmasını ve buhranının te· Üniversite eczanesi ıahibi Hüse
davi edilmesi için vak'ada hazır yin Kamil, Erki.nıharbiye Mira
bulunanlarca hastahaneye götü • laylığrndan mütekait Nuri Baysel 
rülmeaini göstermektedir. de yılda 20 §er lira vermeği taah· 

---------------------------- hüt etmiılerdir. 
Fırtına Türkiyedeki Devlet Matbaası memur ve it-· 

3 t yi dil il dtt M 1 k çileri maaılarmdan muntazaman ayyare Ş r aSOn U yüzde bir, Cerrahpa•a hastanesi 
lki tanesi lngiliz ve bir tanesi :I' (Bmıtarafı 1 ı·ncı·de) mütehassıs ve doktorlan da Ler ay 

Amerikan olan üç bombardıman ~ ııı sonlar her yıl yazları ancak bir ay maaılarmdan ikiıer Ura ayırarak 
uçağı (tayyaresi) denizde kay . tatil yaparlardı. Bu y:ıl ise dört Türk Hava Kurumuna vermeg"'i 
bolmu1tur. buçuk aY. tatil 1apmağa karar ver- taahhüte ebni'f1erdir. 

Amerikan uçağı, parçalanır - A 
k ı k 

miılerdir.,, nkara, 27 _(A.A.) -Türk Ha· 
en a tı kiti endilerini denize atmıılar ve ölmiitlerdir. Son Postaya nazaran, Türkiye • va Kurumu !Baıkanlığmdan: 
ı de altı bin muon vardır. Bunun da ''Hava tehlikesini hilen,, üye 
ngiliz uçağındaki tayfa, ge - beş bini 1stanbuldadır. yazılmanın §8rlları ıunlardu: · 

milerle kurtarılmrftrr. lki lngili-ı Bunun üzarine, §ehri.mizin ta • a) Her yıl en a§ağı 20 lira ver • 
uçağı da kaybolmuıtur. nmmı• ve ileri dereceli -· •"nları- meyi taahhüd etmek toplama · .. 

Kaza olduğu vakit deh'şetli bir T ~ ' 

1
:1' • na baı vurarak: düıüncelerini !Or - lerini kolay-la,tırm&k için taahhüt-

deiıiz fırtınası vardı. Kru3eyder duk H' b. · S p d k Ier her yılm Hazı"ranında alınacak· . ıç ın, on ostanm yaz ı -
adlı muhrib, deniz uçağının tay· Jarmı varid görmemektedirler. trr. 
Allarını kurtarmıştır. Bwılar, diyorlar ki: 'b) Hava tehliJCes1ı bilen üye. 

Romorkörle uçağı kurtarmak is T·· k 1 ... "il" b' }ere bı'r u··ye D'"""•r••ı ı'le 0··zel bı·r · - ur mason ugu, mı ı ır _ . ._ _, 
temiılerse de dalgaların altım•. h ma iyettedir. Esasen adı da "Milli rozet verilir ve isimleri ajanıla ya-
dalmıt gitmiştir. Türk Masonluğu,, dur. Diğer ma • zılD'. 

son teşkilatlariyle alakamız, me • c) Taahhüdünü yerine getiremi· 
sela, Hilaliahmerin Salibiahmer • yecekler, Türk Hava Kurumuna. 
le olan ilişiği nevindendir.. Bili • haber vererek üyelikten çekilirler. 
yorıunuz ki, iki einı masonluk Uyelikten çekilenlerin isimleri de 

Bir milyonerin 
çocuğu kaçırlldı 

Vatington, 27 - Milyoner 
Weyerhausserin haydutlar tara -
fından kaçırılmıt olan çocuğu 
hakkında endite uyanmakta -
dır. 

Milyoner, 1iaydutlarm iste.diği 
200 bin doları vermeğe razı ol
muıtur. Fakat çocuk kaçrrıldı .. 
ğındanberi üç gün geçtiği halde 
haydutlardan hiç bir hal:l.!r gelme

miıtir. 
Çocuğun, Lind1iergin çocu"ğu 

gibi öldürülmüı olmasından kor · 
kuluyor. 

Erkek elbiseli 
kadın 

(Baştarafı 1 incide) 
Remziye dün bu vak'a etrafın· 

da demiştir ki: / 
- Benim böyle bir kavgadan 

haberim Y.Ok Bay Kenana yani 
Melek Zata dayak atacak a,ir ka
dın olmadığım yüzümden bellidir. 
Her1ıa1de Bay Kenanı ziyaret e
dip nasıl dayak attığımı° ondan 
dinleyip bana da söylerseniz çok 
memnun olurum. Melek Zat bütün 
yaptıklarını örtbas ebnek için ne 
yapacağını ta§ırdı. !Bu sefer de bu 
dayak hadisesini ileri sürerek be
ni kabahatli çıkarmak istiyor.,, 

Diğer taraftan Melek Zat da 
~lan söylemiştir: 

- Ben kimse ile !kavga etme
dim, da>:ak ta yemedim. Hem 
dayak yemeği kendime yakıştrra· 
mam. 

vardır. Biri lskoçya cin•i, öbürü ajansla yazılır. 
Fransız riti ... Biz, yalnız merasi • ç) Yirmi liradan afagı yardım. 
mimiz noktasından 1skoçyalıla • da bulunanlar Türk Hava Kuru • 
rmkine benzeriz.Yoksa, onlara bir m\Ulun yardımcı üyesi olurlar. Bu 
tabiliğimiz yoktur. Esasen bir üyelere rozet verilmez ve isimleri 
milli masonluk lskoçyayla kay - netredilmez. 
natmağa kalkışsa bile, onları bir d) Hava tehlikesini bilen üye 
nevi hodbinlik göstereceğinden yazılmak için Ankarada Türk Ha. 
korkulur. va Kurumu merkezine, başka 

- Demek ki bütün mason loca· 
ları, Türkiye teşkili.tına bağlı?. 

-Yalmz bir kaç ecnebi teıkili.t 
vardı .. Bunlar, kendi memleket • 
lerinin merkezlerine bağlıydılar .. 
Fakat aon zamanlarda birer birer 
bize bağlandılar .• Yalnız bir Yu -
nan locası müstesna kaldı. Bu, ha
la, Atinaya tibidir .. lhtimalki ga • 
zetenin bahsettiği o locanın ya bi
zim merkeze bağlanmuı, yahut 
de. li.ğvolmasıdl1'. 
-Masonluğun 11rları nedir?. 
- Bunlar, tarihin ıinesine ka • 

rıtmJ! §eylerdir. Herkesin bildiği 
"sırlar,, dır! Merak edenler Yük -
sekkaldırımdan çıkarken Leo 
Taxil'in kit~bını arasınlar. Bu pa • 
pas, evvela manastırdan kaçmıf, 
"Eğlenceli Kitabı 'Mukaddes,, is • 
miyle bir eser yazmıı, orada pa • 

pasların aleyhinde bulunmuttur .. 
Böylelikle masonluğa girmiı, ora· 
daki bütün esrarı öğrendikten son
ra iki~i •bir kitab yazarak gene 
papaslığa avdet etmittir. 

"Kısacaaı, matonlukta öyle te • 
vehhüm edilen (müthiş ıeyler) 

yoktur. Bilhassa, bu teıkilat, söyle-

yerlerde Türk Hava Kurumu şube
lerine müracaat edilmelidir. 

Göring Sofyada 
(Baştaralı 1 ncide) 

Sof!a civarında bir öğle yemeği 
verecektir. Bay Göering salı gü. 
nü Atinaya gidecektir. Kendisi 
hiç bir resmi vazife ile müvazzaf 
değildir. ..... 

Seyahatin hususi olmasma rağ -
men bütün sefaretler ve ecnebi 
muhabirler harıl harıl çalı§makta 
ve Göringin bu temaslarından ne 
neticeler çıkacağım anlamak iste -
mektedirler. 

diğimiz gibi, millidir!. 
- Eski Adliye Vekili Mahmud 

Esad masonluk aley>.Hnde ateş 
püskürüyor .. 

- Evet, biliyoruz.. Bu sayın 

yurdda.ş, bizi, ulusal sınırlar dışın· 
d& görmek istiyor .. Fakat, yukarı. 
da anlatt1ığımız sebeblerden dola
yı, göriiJü yanlı§tır. Biz, milliyiz. 
Eaasen içimizde, hu yurdun hay -
rma çalı§mıı ve başında bulunmuş 
nice nice büyük !ahsiyetler vardır. 

Basın 
( Ba§tarafı 1 ncide) 

le kabul etmit, raporunu yazmış-
tır. r 

Meslek Komisyonu Vilayetler 
Evinde toplandı. Ziya GevheTin 
Başkanlığında yapılan toplantıda 
meslekle alakadar bütün itler gö· 
rüşüldü. Münakaşalar edildi. Ko
misyon Basm aileıinin genit bir 
teıkilit altına alınması lüzumuna 
karar vermittir. 

Diğer taraf tan yakında topla • 
nacak olan Roma konferansın• 
Yugoslavya ve Romanya da gir -
mek istemektedirler .•• 

Küçük antant (itilaf) mümes -
silleri, kendilerini hem ayrı ayrı, 

hem de birlikte ilgileyen (alaka
dar eden) bir takım itlerden ötı· 
ce ve bütün Avrupa devletleri · 
nin bulunduğu büyük Cenevre 
toplantısından, hemen sonra toP' 
lanmıt oluyorlar. 

Komisyon Kurultayca ayrıla

cak dokuz kiıilik bir heyetin ha
zrrhyacağı esaslar dairesinde bir 
tetekkül vücuda getirmesini uy· - 8-

1
-P_a_k_t_a_n_e __ d_e_m_e_.k_?_ 

gun bulmuttur. Komiay:on meslek- Y 
te olan1ann mutlaka yüksek ga- Fenerde oturan sabıkalı Halil 
zetecilik akademiıinden geçmesi karıu Nafia ile sücsık kavga et" 
esasµu; ~t ~mvlttYl\...bir te}tlfnpi meldeair. ün gece, gene l<arl 
olarak bildirmeğe karar vennit- koc« ağı% 'kavgasına ba§lamı§laf ~ 
tir. ~ dır. 

lıbirliği Komisyonunun rapo· Kadın bir aralık fazla kar§ı ge"' 
rul)da da böyle bir tetekküle ihti· lince Halil krzmı§, bıçağını çeke "' 
yaç olduğu kaydedilmittir. Kurul- rek Nafiayı elinden yaralamıştır, 
tay heyeti umumiyesi bugün aaat Kadının fervAdına kom,ul;lr&' ye "' 
onda son toplantısını yapmıştır. tifmİ§, ikisini .de ayırmışlardır. 

- . - ' . . . . ;., lt ~-= J ':.. 

DENiZ 
gezintimiz 

21 HAZiRAN CUMA 
günü yapılacaktır 

o 
Her yıl olduğu gibi , bu yıl 

matbaamıza getirerek daimi 
bu seneki gezintimize 

o o 
da. bir senelik kuponlarımızı 
okuyucu kartlarile deği§tirenler 

Para~ız olarak tştirAk edeceklerdir. 
KUPONLAR 

Yarından itibaren Ankara caddesinde "Yakıt kütüpha
nesi,, nde deği,tirilmeğe ba~lanacaktır. 

........ 9·1··~·· .. ·~·:y·i·~ .. k ........ ~ ~ .. pöi·ı~ ... Haf ·ıve;ı; 
kuponlanmız i 1 X: 9 i 

Bir ıenelik kupon birik·) ! Gezintimiz için çok eğ-İ 
tirmemif olan okuyucula - i i lenceli ve yepyeni bir mü-1 
rımız, 19 mayııtan 16 ha- I 1 ıabaka hazırlanmııtır. Bu 1 

1 zirana katlar nqretlilen5 i müıabaka bir hırıız.ın çal-: 
kuponları toplamakla ik -1 i clığı 21 parça qyayı, po -1 
tila edeceklerdir. i 1 liı hafiye.inin vereceği ipi 

Bu kuponlar, büyük ele- ! İ uçlarile, Yalovada bulmak-) 
niz gezintimizde kenclile. i i tan ibarettir. - i 
rine kolaylıklar ve laycla-i ! · Kazananlara 5-Io-25i 
lar ·elde ettirecektir. ! i lira para mükalatile nıuh·İ 
Kuponları toplamağı ih-~ ~ telil kıymette hediyeler! 

mal etmeyiniz:. i ( verilecektir. İ 

G~;i;ti;i;~ .. -~i;di·d;~ .. ··h;;.·;ı~~;~·~ıı 
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?3enün q&ilşiiffı: 
Zevkli ;u;dd~Şı;r-

dan belediye 
istifade etmelidir! 

Size iki yurddat örneği göste· 
teyinı. Biri, doktor Ahmed Asım, 
Öteki de ressam İsmail Namık .. 

Bilmem, bunları yakından ta -
nır nıısınız?. Ne kabiliyette insan
lar olduklarının farkında mısınız? 
Eğer tanımıyorsanız, farkında de • 
iilaeniz, tavsiye ederim, "Güzel 
San'atlar Mektebiıt ne uğrayın, o -
tadan da, ''Ortaköy Şifa Yurdu,,· 
na gidin ... 

Bahçe, bina dı§ı, bina içi tanzim 
etnıek i~inde bu iki yurdda.şın na -
ııI anadan doğma bir istidada sa
hip olduklarım göreceksiniz. 

"' "' lf. 

Herkesin bir şeye kabiliyeti o • 
lut: Bazı insanlar sesi güzel ola • 
tak doğar, bazıları iyi konuıabi -
lit. İ§te Ahmed Asımla İsmail 
Narnıkta da bulundukları yerleri 
lÜzelleştirebilmek hasleti vardrr. 

Ayni Tanrı vergisini, küçük öl
SÜde, ev kadınlarının bazılarında 
da bulursunuz .. Bakarsınız: Eş -
Yaları pek de o kadar müthi§ bir 
!ey değildir .. Fakat bunları öyle 
~İr yerJe§'tirebilmişl-erdir ki, göze 
''tin görünür. 
le Bazan, bir evin önünden geçer-
en, parmaklığının boyasından 

~~erelere akseden perde ıiluet
htıne kadar her ıeyleri gözünüze 
l °! gelir .. 
!le bu evler de zevkli bir yurdda
!1rı tıeridir. Ne yazık ki, bu gibi 
ıard 

• 1 atlar, pek çorak yerlerde akıp 
tld' 

Yabancı 
dil okulası 

Bu yıl bilyük bir 
iş göremediği 
anlaşılıyor 

Bu ıene ilk tecrübesi yapılmış 
olan Üniversite dil okulasından 
hiç de iyi bir netice alınmadığı a • 
cmarak görülmüttür. Halbuki bu 
okula kurulurken bir çok umutlar 

beslenmişti. Bu sene yabancı dil 
okulasındaki talebeden çoğu ya 

doğrudan doğruya sınıfta yahut 
ilitiğe kalmıılardır. 

Genel düşünceye göre bu neta -
yicin başlıca sebebi bu okulanın 

iyi bir tekilde kurulmut olmama • 
11dır. Esasen bütün bir lise dev -

resince bir yabancı dili yarım ya
malak olsun öğrenememiı olan ta
lebe, bu mektepte hiç bir netice 
ala~amaktadrr. 

Bununla beraber bu yıl ve gele
cek yıl değil de daha sonraki yıl • 

lar da liselerden olgun ve bir ya • 
hancı dili oldukça kavramış lale -

beler geldiği takdirde yabancı dil 
okulasının kendiıinden beklenen 

faydayı vereceği muhakkak görül· 
mektedir. 

---o--

Tepebaşı bahçesi 
Tepebaşı Belediye bahçeıi, dün

den itibaren açılmıştır. Bahçede 
muayyen günlerde Şehir Orkeı -

Esnafa kredi 
lstanbulda bu işi yapa~ bir 
kuruma çok ihtiyaç vardır 

Öğrendiğimize göre lstanbuiua 
küçük esnafa ve küçük endüstri 
(sanayi) atelyelerine kredi ver • 
mek üzere bir kredi kurumunun 
yapılması için ilişikli daireler a • 
raştırmalar yapmaktadırlar. 

Bu gibi küçük esnafın ve f abri
kaların kolayca kredi bulmak işi 
hiç de kolay değildir. Evvelce ya -
rım yamalak da olsa bu işi yapan 
Esnaf Bankası da ortadan çekil -
dikten sonra bu iş boş kalmıştır. 

Şimdi küçük esnaf kredisizlik için
de kıvranmaktadır. 

Bize söylendiğine göre bu yerin
de ve değerli işle belediye de ~a

kından alakadar olmaktadır. Be -
lediyenin esnaf bankasının borçlu

larından elde edilecek parayı bu • 
raya yatıracağı umulmaktadır. 

ilişiği olanlar lstanbulun yakın

da böyle bir kuruma sahip olaca • 
ğını söylüyorlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

Florya pU\jları 
Belediye tarafından satın alı'lan 

Filorya plajı bu yıl kiraya verile -
cek, belediye yalnız sağlık bakı • 
mından kontrolünü yapacaktır . 
Plaj gelecek yıldan itibaren 
belediye tarafından işletilecektir. 
Bunun için şimdiden modern 
bir plaj için lazım olan 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Fayton çarptı 

Kadıköy su 
şirketinden şikayet 
Kdıköy Su Şirketinin abonelerin 

dertlerini dinlemediği, §ikayetlere 
cevab vermediği şikayet edilmek -
teydi ... 

Kadıköylüler bu tikayetlerini 
belediye ıirketler komiserliğine 
bildirmişlerdir. Komiserlik tahki
kat yapmaktadır. 

-0--

Şirketi Hayriye 
eksiklerini fark 
etmeğe başladı 

\ ı~or. Bunlardan kamuca, u-
~.,.. faydalanamıyoruz! Halbuki, traaı çalacak, ainema gösterilecek, 

1~ ~olunu bulup da tehirciliği - temsiller verilecektir. 

Pangaltıda oturan 47 yatında 
Karnik, dün Sultanhamamından 

geçerken Mehmedin sürdüğü fa~r
ton arabası çarpmı§, Karnik ağ<:
surette yaralanmıştır. 

Şirketi Hayriye, gerek Boğaz -
da gerek Boğaz haricinde oturan 
halkın güzel Boğazın gezinti yer -
!erinden, sularım:lan, gazinoların -
dan istifade edememelerinin başlı-

:1ı İçin, bu yurdda§ kabiliyetle • 
a ilde .. iatifade edemez miydik?. 
llnların en seçmelerini tehir 

tlıec]islerine getirerek hatta bele-
dit, . . .. k , b J enın ıcraı ısımlarına alarak, 
) er birine birer semt, birer mahal
he !eslim edemez miydik?. Her 
k~·d'?, o takdirde,::lstaııl>ul, ıimdi -
();ne kıyasla pek daha mükemmel 

lltdu ! . 

1 
Sunun için, başlangıç noktası 

"~ 0 hbilir: Sarfettiği paralar öl
~tta·· 
e I Unde zevke en uygun biçimde 
\'er· · · h ını tanzım edenler arasında, 

;ı..er1 .Yıl bir müsabaka tertib edil • 
"'it td' 
te d ır. Belediye, bunlara, dere -

a:rece mükafatlar vermelidir. 
to .~Ylelikle, hem şehrin genel 
~a. r~Ufiinü meydana getiren mo
lı' Yı lerden - evlerden - her biri· 
t 

111 Ri~zel olma11 te•vik edilir· Qe~ ~ , 
bi de on istidatlı vatandaş!ar, 
hi: ~ekten geçerek bütün bir §e -
içi~ f elki de ileride bütün bir yurd 

aydalı olmak yolunu tutar. 1'--- lVl-ftO) 

~ııtmvay şirketinin 
<,5 milyonluk 

borcu 

-o-
Kttba'ya Tflrk malı 

yollanacak 
Kübadaki bir Japon firması 

memleketimizden geniş mikyasta 
ve daimi mal satın almak üzere 

ahc~ olarak piyasaya çıkmıştır. 
Bu firmayı Oam~nh Bankası pi -
yasaya tavsiye etmektedir. 

Yaralandı 
Beıiktaıtan geçen Duraunun 

yük arabası, Ayşe isminde bi1 
kadına çarpmış, yaralamıştır. 

Kova ile yaraladı 
Aksarayda Horhor caddesinde 

oturan Sabitle ayni evde otu -
ran ev sahibi Cemilenin kocMı 

Cemal kavga etmişler, Cemal ko· 
va ile Sabiti başından yaralanı ı!:· 

Japon firması Küba piyasasının t 
ır. 

Türk yün, pamuk ve zeytin yağ- Sabit te karı kocaya tabanca tq· 
larını satabileceğini ilrei sürerek hir ettiğinden tahkikata başlan -
ilk önce bu maddeleri istemekte- mıştır. 

dir. Japon firmasile pazarlıklar Kahveciler 
yapılmaktadır. ara s 1 n da 

-o-- Galatada Karaoğlan sokağuıua 
Veni liman tarifeleri kahveci Ali ile kahveci Zeyn!"rı ve 

Yeni liman tarifesi bir haziran- ortağı Hüseyin kavga etm1,1e.r, 
dan sonra tatbik edileceşti.... Li - Ali dayak yemiştir. 

man genel diktatörlüğü tarife için 
hazırlıklar yapmaktadır. 

-0--

Konservatuvarda 
latanbul konservatuvarının im

tihanlarına başlanmıştır. imtihan 
Haziran on beşine kadar bitirile • 

cek, Haziran sonunda da talebeler 
Bursaya gidip konserler verecek -
!erdir. 

Oyun yüzünden 
Yedikulede Yaninin kahve · 

sinde oyun oynıyan Karnik He 
Eftad kavga etmişler, birbirlerini 
dövmüşlerdir. 

Çakı çekmiş 
Küçük Mustafapaşada • Bostan 

arkasında oturan Mustafa, ame -
le Nuriye sustalı çakı çek.mit, Y"· 

kalanmıştır. 

ca sebebini vapur seferlerinin kafi 
olmamasında bularak bu gibi ga -
zin.olu ve eğlence yerli iskelelere 

fazla vapur işletmeğe karar ver -
miştir. Şirket yaz tarifesini buna 
göre tanzim edecektir • 

-o-

Seyyar satıcılar 
çok bağırıyor 

Şehrimizde gürültü yapan "!.ma· 
fın cezalandırılacağı ilan edilmiş 

ve geçen ay yapılan bir teftiş so
nunda hayli esnaf gürültü ile halkı 
rahatsız ederken yakalanarak üçer 
lira ceza alınmıştı. 

Meyva mevsiminin gelmesi dola· 
yıaiyle gürültü yapan esnaf çoğal~ 
dığından belediye bu ay içinde de 

bir teftiş yaparak talimatnameyi 
dinlemeyenleri cezalandıracak -

' tır. 

Gürültü yapan esnaf en ziyade 
meyva, yoğurt, süt ve sebze satan
lardır. 

Mahalle aralarında sabahın er -
ken saatinde ve akşam geç vakit
lere kadar bağırarak dolaşanlar 
her yakalndıkça artan bir ceza ve· 
recelderdir. \ 

, . . -, 
l __ Ş_E_H_R_I_N __ D_E __ R_D_L_E_R_l_I 
Parklardaki eserleri korumalıyız! 

tirı(nka.rn, 26 - Tramvay şirkf!
l\~~ halktan hat yaptırma baha
Sıık e .fazla olarak aldığı iki bu
toru l'tıılyon liranın hesap itlerini 
~et ftnek üzere buraya gelen şir
~cl~llrahhası Kindorf ve iki ar
dıl'lr~ı bugün saat 16 da bayın -
di~. bakanı tarafından kabul ,.. 29 uncu ilk okul öğretmenlerinden (mu:ıllimlerin-
1''' taler den) Zeki Atatan diyor ki: 

şamaması için küçük bir park ya.rısalar olmaz mı? 
Ze!<i Atatan'ın sözleri burada bitti. işaret ettiği nolt· 

tn kat'iyen ihmal edilcmiyecek derecede ÖnC'mli (miı· 

him) dir. 

\it~·: Ve geç vakite kadar gö- . . . .. 
. \ttletd' - Geçen gün bıraz hava almak ıçın Gull?arıc paı·kına 

d .. ŞırJtet ır. . gitmiştim. ötede beride dolaştıktan sonra havuzun ya-
\i~tı b tnurahha11 uhtelerıne nında karşılıklı olarak duranaslan lıeykellerinin yanına Başka bazı parklarda da böyle kıymetli eserlerin 

Dünyanın ~n 

değerli pulu 
Pul toplama merakı da tuhaf bir 

hastalıktır. Meraklılar hazan bir 
pul için varını yoğunu feda eder • 
ler. Şimdi lngilterede pul müzaye • 
de salonlarında dünyanın en nadir 
bir pulu müzayedeye çıkarılmıt 
bulunmaktadır. Bu pul 1856 tarih
lidir ve Bristanya müstemlikesi 
Giyananın bir ıent]ik, bizim eski 
paramızla yirmi paralık puludur . 

Pulun şimdiki sahibi Ncvyork
lu meşhur Mister Artur Hint'in dul 
karısı ~laup bunu 10.000 İngiliz 
lirasına sigorta etmiştir. 

Mütehassıslar bu pula matbaa 
halını neticesinde fiyatı 1 sent 
basılacağına 4 sent basılmış oldu
ğunu söylemektedirler. Çünkü bü
tün araştırmalara rağmen buna 
benzer bir pul daha bulunamamıı-
trr. 

Vaktiyle bu pul tesadüfen bir 
mektep talebesinin kolleksiyonuna 
girmiş, sonra çocuk bunu altı Şi -
ling, bizim par3;Dlızla 180 kuruşa 

satmıştı. Son defa olmak uzere 
1922 yılında Pariste 7300 İngiliz 
lirasına, bizim paramızla 45.000 
liraya satılmı§tr. Bakalım timdi 
kaç lira getirecek?. 

<> 
Radyomun pabucu dama 

-
atılıyor! 

Radyonun pahalılığı Cla halle • 
dilmek üzeredir. Kaliforniyah 
profesör E. O. Lnwrence yeni bir 
cisim keşfetmi§ ve bunun ııdmı 

Radio - Sodium koymuştur. Denil· 

diğine göre bu cisim radyomdan 
iki defa daha kuvvetlidir. Ge~ek 

Avrupa, gerekse Amerj~~ ~~~.<?!,.~ 
ları yeni keşfi büyük bir alaka ile 
tetkik ve takib etmektedirJer. He-

nüz deneme devresinde olmakla 
beraber bu cismin çok yakında 
hastahanelerde radyom yerine 
kullanılacağı kuvvetle umulmak -

tadır .. Radio - Sodium çabuk eri • 
mekte ve on iki saat zarfında bü -
tün katılığını kaybetmektedir. 

işte bunun için Radio - Sodium 
ya hap, yahut da şiringa halinde 
vücude verilebilecektir. Halbuki 

vücutta Radium ıokulacak <>hırsa 
çok tehlikeli neticeler verir. De • 

mek ki bu yeni cisim Radiunıdan 
daha faydalı bir şifa vasıtası ola• 
rak kullanılabilecektir 

~ 

Bir 2aribe! 

Nevyorkta Madam Çarlı Stayn
man tam on kilo ağırlığında bir 
çocuk doğurmuştur. Bu bebek ana-

sının ağırlığının altıda biridir. Ma
damın sekiz çocuğu daha vardır 
ve bunların hiç birisi doğuşta 4 ki
lodan fazla gelmemişlerdi. 

Yeni neşrivat 

Plyer ve Jan 
Meşhur Fransız muharriri 

Guy de Maupassant'ın "Piyer ve 
Jan,, adlı romanı Hayri Rüştü Ak-

yörük tarafından dilimiz.~ çevri -
lerek satışa çıkarılmıştır. Elli ku • 
rufa satılmaktadır. Tavsiye ede • 
rız. 

())d1.ıkı orçlarını vermeye hazrr 1 gelelim. /Jir de ne göreyim? lleykellcrden birinin kuy-
~ ~rını beyan etmiştir. ruğu kırılmış, aslanın çenesi kopmuş, o güzelim lıcy· 

-Alman ~eşmesi gibi- halk tarafından kirletildiği AVUKAT 

l'ı~ti rtittneler henüz müsbet bir kellerin üstünde bir takını kazuıtılar, yazılar. resimler ... 
).. ·te~e bag'"la 1 ki Sonra bunların hepsi eski değil, kuyruğun kopması ~,he nmamıt o ma ıı . 
~~j\. 1r, !irketin yerine getirdiği ı ve üstün.~ekli 1bir1.ço1k1 ~azıbntılar d1a1 lıa1 pek ue1nı. .. ah 
l() ·~ er h Bu guze ıeyl\e erın u sure e ıarap o ması nun • 
1. t\ı-, • esaptan çıkarıldıktan tır. Park memurları biraz daha dikkatli olsalar, bu /ıc!J· 

I>.. terıye b' 'l 800 b' . .. ., ~d ır mı yon ın kelleri mahvolmaktan kurtarmak ıçln yuksek bir yere, 
llr kalmaktadır. koysalar, ııe yahut etrafına haşarı çoeukların yakla-

görülmektedir. Parklar idaresinin bunu gözönünc al- İRFAN EM i N 
masnu, ve huna meydan vermiyecek bir çare bulmasını 
dileriz. Kösemihaloğlu 

Bu . çare Zeki Atatan'ın söylediği gibi, bu gibi eser· Sirkecide istasyon karşısında 
terin etrafını küçük ,.e zarif bir parkla ı;e,irmek bence Sirkeci Palas hanında 5 - G 
en murnfık olanıdır. Bu suretle hem bu kıymetli eserler numaralara taşınmııtır. 
mahvolmaktan kurtulur. hem de güzel bir parkcık bu ı•-------------• 
eserleri daha güzel gösterir. 



HABER - :\Jtşam Poslasr 

Musolininin 
söylevi: 

Bir Yunan 
gazetesine glire 

Türkiye 
2 deniz altı gemisi 

alıyormuş 

Yurdumuzdaki 
hastaliklar 

Selanikte çıkan fransızca En • h t I 
ciepandan gazetesi, Londradan V e . 8 5 8 n e e r 

Habeş, Avusturya, silahsızlanma, Alman, 
HitlerJn nutku meseleleri hakkındaki 

Faşist görüşleri 

:~tt:afağıdaki telgrafı neşret • ~ak k 1 n da s 1 h h iye 
Lon~ra- Türk h?kWııe~i bakanı diyor ki: 

harp fılosunu kuvvetlendır:mek ':· • •• . r 
çin iki yeni denizaltı gemisi al. FreAgı, ırurkıyede sanıldığı kad8 

Jtalya başbakanı Musaolininin 
ôün bir parçaıını verdiğimiz 
ıöylev.inin bugün bütünü gel -
Cli. 

ltalya Batbakanı Musaolirıi, 
Habqlerle olan anla§&lllamazlı • 
ğın şimdilik yola ıokuldui\ı, fU 
ıırada diyor ki: 

"Bundan dolayı kimse fazla 
hayalata kapılmamalıdır. Hiç kim 
ae Habetistanı devamlı surette bi· 
.ze çev.rilmi.ı bir rovelver haline 
gV'mek umudunu beslememeli -
dir.,, 

Musaolini, gene aöylevinın baş
.ka bir y.erinde, yukarı Afrikada 
balyanın almakta olduğu aüel 
(askeri) tedbirleri protesto eden
leri (ltalyamn gi;di dü§manları) 
olar.ak göstermektedir. 

İtalya baıbakanı dün ltalya.n 
ku111lunda (meclisinde) verdiği 
söylevde Almanya, Avustury~, 

ve silahları bırakma işlerine do
kunclu. 
Almanyanın ailihlanması iç'n 

dedi ki: "Almanya, 16 mart ta -
rihinde Yersay andla~masının si· 
18.bları bırakmaya dair .betinci 
kısmını kendi bafına bozdu. Dün
ya, bir olut (emri vaki) karşı ~ 

amda kaldı ... 
"Şimdi bu hal böyleyken silah· 

ları bırakma meselesini iekrAr 
, ortp.ya atmanın hiç bir faydası 

olmıyacağını söylemek isterim •.. ,, 
Ve Muasolinl silahların azal -

tılması yolunaa daha açık ola • 
rak şunlan söylemektedir: 

"Bizim için silahların azaltıl -

~;: ~:::::~~:~~a~::::~: mağa karar vermiş, ve bu kara - Yaviimış de-QiiCHri Cak""fntrahô"ni"S::: 
b h k rını Balkan paktı §artlarına tev- - - - - - - - - -- _ _ _ "/' 

a setme çok güçtür. 
fikan Yunan hükumetine bildir- Ankara, 26 - Dün Kurultayda zip kasabası ve civarı da ilhak e' 

Bununla beraber, eğer müsbet miştir. Sıhhat ve Sosyal yardım bütçesi dilmiştir. 
bir şey yapılacak olursa, buna ı liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöj J b ·~ ıc - konuşulurken Muğla say avı azı Aranacak olursa memJeketı 
karşı zorluk çıkaracak olan biz- Sabah Gaz ete 1 eri sualler .aormuıtur. her tarafJnda büyiik nisbette trıl • 
ler olmıyacağız.,,, ne diyorlar? 1BakanRefik Saydam kürsüye hum gör.illmektedir. Aydında ıııır 

ltalya başbakanı Alman baı . - gelerek demittir ki: ayene edilenler arasında yüıde 
bakanı Hitlerin ıon verdiği söy • "Yunanistan Krallık ~ _Bugün 88 kazada 2416000 4,7, Nazillide 2,2, Sökede '3,Zı 
}evindeki 13 nokta irin ''bu on l ? B d 2 2 İ ''ld 1 2 Ak bir 

3' o uyor mu." kişinin-0tur.duğu bir mıntakada ursa a , nego e , , te 
ü~ nokta, ne toptan kabul edile- COIJIRURlYET - Yunus Nadi $ılma mücadelesi yapılamaktadır. de 4,1, Çermikte 20 Diyarıbekit' 
bilir, ne reddolunabilir. En iyi bugün yazmış olduğu başmakalede SJtma mücadckei yapılan ıaha :bu de 6,6, Osınaniyede 14, İzmirde 
yol bunları aydınlatmak, derin - Venizelosun ulusuna yaptığı fenalık· 1,04 dür.Bu mesele hic birızam&~ 

k · D k d" lardan birinin de J'unanistondaki re· suretle nüfusumuzun y,üzde betine 
leıtirme tır.,, eme te ır. tek b"l tm kt d' gÖ2iimüzden karmıyor. 

jim usulünü sarsmak olduğunu BÜY· a u. e e e ır. :ı-
A v.usturya itine gelince, Mus - ıA 

lüflor. Şimdi Kralcıların yer yer kuv· Frengi hakkında memkette .ha· Memleket hastahanelerinder· 
solini burada daha arık davra • ü l . i u-= tl"kt 

;r vctlcnd • crın 1.1vc c 1 • en sonra :zı yanhı fikirler cereyan ediyor . yatak ıa,dj!di .daha uzun seneler ar 
narak "İtalyan Alman münase - k'ld b't'J'.iyor · yazısını şu §C ·ı c 1 

' • Frengi memlekette zannohmduju zu ettiğimiz yekuna. vuıl olamıf'' 
betlerini bozan biricik mesele, A· "'Şimdi kalıyor i§ ulusa! fi.on~u ·r 
vusturyanın erkinliği (İstiklali) Yunanistanın içinde ya§anıcık isteye· kadar değildir. Bakanlığın kurul- caktır. Size ıbu hususta ufak i1i 

d . ld ccg~ı· reJ'inı, kendi bileceg~i bir iRtir. duğundanberi devr alman Fren~ ı1tatistjk söyleyeceğim .. 1923 se '. meselesidir,, ıyor, ve §U yo a )' ı 
Bunaan dolauı ona lıiç bir şey söple- gililerle beraber bi;ııim memlekette nesinde memJekette müvazeıı' 

devam ediyor: · 
mek bizim ne lıakkımızdır, ne de lıad- teabit ettiğimiz FrenJİli miktarı umurniyey:e..aid 800 yataklı 3 hs•' 

"Dünyanın her hangi tarafın • dimizdir. Biz geçirilen tecrübe~cre 1924 senesi niha1etine kadar tahane, vilayetlere aid 2450 y•' 
da harekete geçmemize engel göre bu jşde konı§u ve dost me.nılcke· 213716 idi. Bunlardan 21372 ıi takh 45 hastahane, belediyeler' 
1 k · · b" · B ı n rl tin itidal ve vakarla yürümesini dile· 0 ma ıçın 121 renner 1 1 a • . yebülriz. Bu bir dost dileg~ldir. Bu re- tedavi edilmi§, 37975 şi vefat ve eid~35 ,-ataklı 6 hutahane, eY'kl' 

rma {İtalya - Avusturya sınırla- · b ı ı ı 1935 f ·d SO .. ..:ı_ı b -' jim ıeçimi yeni karg<J§alıklara yer saır -$e ep er e ayrı mııtır. :a aı 1 lf&UU<O. ı ir hastahav1 

rı) bağlamak istiyenlere karşı vermemelidir. Pe Yunanistanın sı11a· senesinde elimizde 154668 fren • vilayetlerle belediyelere aid 1~ 
bir iki söz söylemekliğim hiç te sal hayattaki olgunluğu bize bu i§de gili bulunuyordu. yataklı 22 dispanser mevcuddıı· 
sırasız olmaz. kôfi teminat teşkil edebileceğine ina· Bu miktarı memleketin nüfusu. ll923 den 1930 a kadar olan çl' 

Avusturya erginliği (istiklali) nıyoru:.,. na nisbet edersek yüzde 0,9 - lııma yatak adedini arttırmı§trt' 
meselesi bir Avusturya ve Avru - KURUN - :4sını Us"un bugünkü ıBu •uretle :v .. •-·k ... d-c:ıı· 8819 a -·"" başyazısı, /:mir nüfusunun gittikçe a· dur. Bilmediklerimizle hususi su· .. ., ......... .... ea ~-
pa meselesidir. Ve Avrupa mese - d · d"I ı · b. · ı· m t zalması sebeplerini araştırıyor. lJJü- rette te avı e ı en erı ır mıs ı o - ış ır. 
lesi olduğu için bir Italya mesele· badele, iktisadi bu/ıran gibi sebepleri larak alırsak yüzae 1,8 ve7uvar - 1 ' 

ıtanbulCla mevcud idarei urnıl. 
sidir.,, saydıktan sonra netice itibariyle bu lak hesapla yüzde ikidir. f.re~i - · B A' 

··e. mıye, elediye ve evkııf a aid hıv 
ltalya baıbakanı, bu söylevin - sebeplerden birinin de lzmiria eğlen- lileTİn keaif buhı:ndü~u • ffit'dialCa • 

ı l l • t bl t k k d t t b' 5 ta,.hanelerdeki yatak adedi 280 o de Fransız - talyan an a§ma - ce yer crm n r a "!nt ·uyu a a a ı larda nıu"caaı..o.ıe tes .. "'atı tna"'ılmı• • ., 
l ldu - .. ı- ı;:; ... .--11 'J' Bittabi mütekasif bir •eh•"r ve bıı sından da bahselmit ve bir takım o ması o gunu soy ugor. 'J' 

meselelerin bu anlaşma dolayı· '· ZAd1,IAtN l- Zam~~ ut·bıızatlı yKazı An· tırT. rahum ·'"" e•kı" ·'&mandanberı' haskaa ıhe"n)lelerdenheri ah§ılmq ~ 
nara a op anan ıua ua ongre· ... ....... ., ,... ço ,Ja ı erinıizden hastalar .b" 

ıile bat edilmiş olmasından kı • sinden balısederck bilhassa içişleri J'ürkiyenin cenup mınta.larmda raya gelmektedir. Bu noktai ;rı'' 
vancını anlatmııtır. Bakanı Şükrü Kayanın matbuatımızın mevcud .olan .bir haatahktır. Bu zardan bu yatak adedi hiç ıhir jf' 

---------------------------- ~~~hd~n~~rid~~ u~d~ıg·a~qB~~lıg·m F~· k d ~ 

t ·ı• h b k d• k• kirleri doğru ue yerinde buluyor. Ga· -s ~ :r man ma ıa r temine kafi gcl01 

1 

naı iZ ava a anı ıvor ı : :etelerin sayıla yarışım tenkid ediyor. olduğu mücadeleye imdiye kadar Dünyanın kabul etmfş olduğu ııil' 
• Gazeteciliğin bugünkü zafını matbuat Adanada, Gaziantepte, Mala.ty;ı- betlere göre vilayet itibariyle ~ 

''Sı·ıahları arttıralım Ja .kanununun bazı maddelerinde de a- da, Urfada, Maraıta devam edil - bin nüfusa (16000) ~tak lazııı1' 
U~ ramak lcizımgeldiğini iUiı"e ediyor. mittir. Buna ıon zamanlarda Ne - dır. / 

TAN - Bupünkü ba§nıakcı.Jeyi ~ 

·ı A/ı l Mahmud Esat Bozkurt yazmıştır. Fransanın Beri im Pilsudski'nin 
Sl a sız anmaqı sonra Mevzu "Kamtilizm'in ideolojisi,, dir. sefiri Parise rıe 

Makale bu yolda yazacağı yazıların Matemine Jştlra lı 

d .. .. .. .. ' birincisidir. llu makalesinde Kama· maksatla geldi? Etmis:e.n gazete 
Uşunuruz liznı'i, diğer rejimlerle kar§ılaştın· H . T L E R kapandı 

1 • , ' yor ı·e bazı esas noktalar .tesbit edi- 1 ·• 
yor. V.aqova, 27 (A.A.) - l)lıl':" 

1 
Yıl Pilot Efrat AKŞAM - Akşamcı bugünkü kö· Berile buluşmasına demokrat gazett: ''Varıav3•~

1

e 
§esinde yangın, tayyare ve gaz lıü- ? halkın boykot yapması üzerıfl. 
cumları ka;şısında alınması ltizımue- zemin mi bazı rhyor netriyatım tatil etmişti. Çünkü ~'e 
len tedbirlerin yalnız nazariyatı.ndcuı Paris, (HusJ.lsi) - Fransanın re§d Pilsudski için genel mat~ 

ıını kuvvetlen . 
dirme planı ger
çekleımeğe baş· 
l~§tır. 

Hava bakan 
lığı, yeni pilot -
Jar yazmağa gi . 
ritmiıtir. 

Fazla olarak lngüiz hava 
2500 pilot ve bakanı 

1932 - 3 
1933 -,4 
1934- 5 

330 
300 
420 

1070 
1600 
3700 

İngiliz hava l>akanı Lort Lon
donberi diyor ki: 

" Her Hitlerin tahdit t~lifini 
hoı buluyoruz. Fakat ayni za-

manda ilan ettiğimiz ıiyaıamızı 

yerine getireceğiz. Çünkü hava -

da komıularımızdan afağı kal · 
20,000 kadar 
makinist ve yeni efrat 
aır. 

mak iıtemiyoruz ... ,, 
lazım· 

Şimdi lngiliz U?k kuvveti 
,32,500 kitiliktir. Bunların 2700 
tanesi pilottur. 

1937 martında 71 yeni hava 

fjloau kurulacağı i_çin b\l zamana 

kadar yekunu 22,500 tutacak o · 
lan yeni subay (zabit) larin ve 

efradın temin edilmesi lizmıdır. 

Bu yekunun yarısının gelec~k 

nisandan önce hazır bulunması i· 
cap AD:ıektedir, 

Son üç 1tl içinde İngiltere uçak 

kuvvetine ..nlman pilot v~ efr~t .u alcüd.dir: 

Diğer taraf tan, Alman gazete
lerinden "Germanya,, silahlanma 
yolunda lngilterenin aldığı her 
hangi tedbir hakkında ı§Öyle di -
yor: 

"İngiltere ıilahlanmaya müteal
lik ne gibi teclbirler alırsa alsın, 
bu hal bizi rahatsız etmez .. 

Çünkü her ulusun kendi emni
yeti için lazıın gelen ıeyle1i i.cs· 
bit etmcğe hakkı vardır. Silah • 
lar cografi · ihtiyaçları geçtiği za· 
man bir tehlike olur ... ,, 

Bir ingiliz gazete
sinin fikri 

Deyli Herald gazetesi politika 

balucltiğinıi:~, ~ygare~rin gelmekte Berlindeki elçisi Fransova Pon- İ§tirak etmemİ§tİ. Dünkü P"ı, 
olduklarını bUdırecek zıllerdcn cvı~cl, . p . l d .. H't "" N~ 
h l . b' hü' d v k senın arıse geme en once ı · günü var-Javaski Dziennik · 1 er ıangı ır cum a sıgınaca · yer- • te 
lerin yapılması gerek olduğunu söy· lerle uzun boylu konuştugu ve radovi,, "Varıova Ulusal gaze t/l 
lüyor. yeni bazı tekliflerle kar§ıla§tığı- si,, iımile ba§ka bir ulusal de~tf 

SON POSTA - Bir Yıldız imzalı nı havadisi siyasal muhitte büyük r.at na§iri guete çıkmiya başlaP'"s 
yazı Jsnıct lnönü'nün ilerl 6Ürdüğü ilgi (alaka) uyanclırmı§tır. tır. 
lıaı·a tehlikesini gö;önünde tutarak 
diğer devletlerin de bu yolda tehlike- Fransız dıt bakanlığı ise bu Rumeli 
lerdcn bahsettiklerini ve bütün dün- havadisleri tekzip etmektedir: Radyofar 
yanın en fazla lıaı·aya cht'mnıiyet ver- "Fransız elçisinin hava misakı, 
diğini söolüuor. Ve lıaydi işbaşına di· saldırmamazhk (ademi tecavüz) lşlemeğe başJB~~· 
uor. misakı, ve bir Avrupa konferansı Tahlisiye umum müdürlUS" dl' 

hakkında Hitlerin y.eni bir takım raf mdan Rumelifeneri al'.k-'1" 1,ıı 
tekliflerini alarak geldiği yanhş· ki sırt ü:zerinde yeniden ysf''_,.; 
tır,, demektedir. ıon ,aiıtem "Radyofar,, .1~'J;~ 

muhahirinin de bildirdiğine göre, 
Hitlerle hava kuvvetleri :üzerinde 
br tahdit anla~ması yapılabildiği 

takdirde İngilterenin, hava kuv• 
vetini çolaltma )'olundaki tedbir
lerini yeniden gözden geçirmesi 
muhtemel görünmektedir. Bu su· 
retle arttırma plaıı°ında bazı tadi
lat yapılması dahi tasarlanabil-
mektedir. 1 

İngiliz hükumeti AlmanyMm 
bir hava miıakına karşı durumu
nu (vaziyetini) gerçekten ani~ 

mak üzere hemen teşebbüslere gi
rişecektir. 

Bununla beraber, Frans1~ drş dün tecrübe ve :teslim edil~•· 10
1 

bakanı Laval~a Alman erkanı a ~ - altı saatlik bir tecrübe ile ı5~"5 lıf 
rasında, Berlınde doğrudan dog- nun bütün makine v~ aletterJ çŞ , 

r:uya bir konufma yapılması yo - tırılmı§, teslim edilmiftir. let-' 
lundaki dü§Ünceler kuvvet ve in- yonun anteni 33 metredir. of 
kiıaf bulmaktadır. t t A 1. )arda kt11 , . . . ıı aayon ııs ı zaman ··te 

Fransanın Berlın elçısı F.ran • k d' .k. ~ k"k d bir ıtı"i.I ~ en ıne ı ı aa ı a a ...1\11 ııı 
ıız dıJ bakanlığı genel aelu.ete • d. . t k .juv 8 
. .. .. .. .. ma ıyen ı§are verece , J<eı' 

rıle goruımuıtur. .ır • • d k" eınilere 
!lr •1 ( •1 "dd ~evre ıçın e ı g 
ıT e gazeteeı ere taü mu e ~ v 1 . . .. ..... ktir- A . • . . mevın erını goısı.erece :.:..---:.reJ 

tini geçirmek ıçın Parıse geldı • .. 
1 
çvi 

ğini) söylemİ§tİr. ringin huzrunda oynan&Çai 
Bu maçın, Sofy1Lda hulunall Gö- ce bildirilmİJti. 
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- ~ peki .. Faraedin ki, aa - ı nir bozucu hisler üzerinae !hakim 
:hitleaı4ie, Ü9er:İIİle :razife .ıolmryan t0lmuftu. •• • 
bir itle ~-- Fakat, ne Onma böyle :9UllJ&Sını, meçlıuı 
:Y.-nın? Beıaim de iUetim bu- kadn!, Dir l'a2ı .oh.ıt if.adeai halinde 
dur ... Batkalarınm. işine :kanş - telakki etmitti. 

-----=-~~~~~~-:-~--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mesinadaki donanma kocaman bir 
muam, bir türlü içim rahatlan - Birdenbire, genç anne, kendini 
maz ! topladı .... 

çıra qığım gibi l}anıqordu 
Fakat !lereye? 
Attıkle.n gülleler hep de tt1Jta· 

lb.1u1.ğızma dütüY«du. Kızıl Xa
dqamn içeri ıirmq oldwğunu 
~ kafalanna ~rlai'
~. 

bir yatamak arzuau uyanmıftı .. 
FAkat bundan ne fayda?. O, öle -
cekti.. Ölümün korkunç ,pençesi o
nun ensesine yapışmıı, götürmek 
üzereydi .. Akıncı Bali Beyin ar -
dında Macar ve Alman ovalanru, 

- : :-···"./ !... SüieJ'JllAD!.. Dü-

1 

Dinarik alplarını, Tirol vadilerini 
lbeai .t&DCağa kır! .. Af.er.in! .. Dik- Tramil~anyayı a1tüıt eden, milyon 
kA.t prova topları, atıe-.ı !... la insanın yüreklerini korkudan 

Kumandalar biribiriai kov.ab- .titMtıea dalıkı1tç fimdi yatakta idi. 
Yordu. .Wlarım bile doinakamıyordu. 0-

Gemi provadan iskdeye dön- danm içiade g.öze çarpan feyler 
dü. :Şimdi Hüsmen Reia y.eniden iki 'taneydi: Ön ve ,arkası ıedef 
baia-ı;,ordu: kakmalı yük1ek bir eğer ile ıeniş 

- lakede toplan ..• Hep Wr- ajzım kınında saklayan bir kılıç •.. 
den ... Ate .... ş !. Bu kılıcın aapı ıümüJ savatlı idi .. 

Kızıl KadlJ"Ma ol~ yerde bir Çok güzel işlenmitti ve Kurd Ali -
f •nldak ııibi dönüyor ve ..dÜ§man ye Bali Bey tarafından, Bavyera 
larafma gelen topları hep Jairden içlerine yaptıjı1lkrndan sonra ve -
•t~ ediyorlardı rilmiJti ... 
Hüımen Reiı ateti keati. Çimkü Gtiftlerdenheri bu iki savaş ha -

b&Jya.ıı Muıtafa ile SırJk Ahmed in bruına !auretle bakan Kur<l Ali 
filikaları binr ok gibi ileri atıl11111· p.di Jtiiunu ela brJH1nda hal • 
lardr. Aradan bir dakika bile g~- ....... 

'1emiıti ki zaten karmakan,ık hir Hüsmen Reiı ha.hasmın ellerine 
le oelen dü man donanmasr ld .. w· o !arı ı; op ... 

da.t ,..nlen •tef aldı. Atdan kum Kurd .Alinin ti,tnk elleri 4la -
haraların hepıi de heClefe ÇM'Pllll!, nan yilzünde, omuzlarında gez.in -
~rtahiı :aJe.e <!umana hoimu:ftu. _eli. Genif bir r.ef.ea aldı .. Yüreği -

Kaledekilerle 'fCltİrden kotanlar nin ferahladığı anlatılıyordu .. 
\•e donanmadan kaçari.lar, '.bira~ - Nasılsın, oğlum .. Sağ dön -
önce top alevlerinin ·Çllmiı -- #1:!!::... s· ..1 f Şükr d b ~ -· ~ '""""une.. ın Ge a.. ·· e iyo-
llktılar. Çeneleri ltiribiıine :'ftml· 

tak: 
rurn. .• 

- J,-iy1m baba... Yalnız seni 
böyle hasta bulduiuma cok üzül
dü... F.akat eöyledikleri kadara -
iır cıleğilıin .. Elbet reçer .. 

Kurd Ali yeniden uzun bir nefes 
~-._eöfledi: ---- Beni avutmağa çalııma .. 
.Xudi.ai Aerketıten daha iyi bili -
)"OJ'JUD •• 

l>eınek iatiyorclu. 
Oilunun boyunu posunu yeni • 

den iözde.n qieçirdi. Y ataaının lce
urıru göıterdi ve fuıltı gibi: 

- Otur .. Buraya otur.. Sana 
aöyleyKeklerim var! .• 

Detli .• 
. Hünnen Reia yatağa oturmadı, 
~diz çöktü ... 

Hiç kimsenin önünde diz çökmi
yen, boyun ejmeyen, urrlık bir 
selvi sibi her 'Zaman dimdik duran 
ha yijit, bahımm önünde bir ço -
cuktan farksızdı ... 

Kunt Ali yeniden ağzını açtı : 
- Bizi bunda yalnız btTaksm -

lar! .... 

Hüemen Reiı kapmm önünde 
ft daha ıberide ayakta duran le
wntlerine itaret -etti ., 

_ç.ktılar ••• 

ta ve dam altında.. ölüyorum .. 
Bundan utanıyorum.. Fakat kıs
met böyle ... imiJ.. Ne yapalım? 
Bir dal krlıç, ancak ıavaf.. Ala -
nmda.. Düımanla çarpıtırken öl
melidir. Sen uzun ömürlü ol .. Fa
kat böyle bir ölüm .. Dilemem ıa -
na ... 

- Alnımızda yazılı olanı görü -
rüz baba ... Onu kim1e silemez .. 

- Evet .. Evet amma, böyle ol -
malda beraber insanı da biraz ken 
diıini düşünmeli .. Radoıdan dö -
nü§te.. Bana da bir timar beyliği 
vereceklerdi .. 'rıpki senin gıbiy. 
dim .. İstemedim .. Dalkılıç olarak 
yaf&Dlak ve dalkılıç ... olarak öl -
mek istediğimi ... söyledim .. baca -
ğrmı kaybettim Ye yıllarca canlı 
cena2e.. gibi yqadıktan sonra ... 
böyle miıkin miskin .. ölüyorum. 

- Böyle ıôyleme baba .•. 
- Sen timdi bir dalkılıç ıihi • 

mı .. Hatta daha yaman.. Çünkü 
denizde savq yapmak, karada ıa
va§ yapmaktan 'bin kat yamandır • 
Buna ltacbMta ftl11111"'9ral .. 1lks za -
manda.. Dör bucaia ön ıaldm .. 
T urgud gibi.. etsiz bir yiğitin , 
göz bebeği oldun .. Bununla övün • 
düm, fakat .. Yüreğim hep titriyor• 
du .. Ah, seni ıağ olarak kartımda 
,örmemek korkusu .. ne büyüktü! .. 

- Halbuki korkacak hiç bir fCY 
yok ... Denizlerde savaımak, kara -
da dalkılıç olmaktan daha kolay· 
dır. 

- Her ne ise .. Bu yqta önlii bir 
levent kaptanı olu§Una .• herkes 
imreniyor.. Fakat .. bunun tonu 
yoktur oğlum.. Ne kadar yiğit 
olunan ol ... devlete arkanı verme
dikçe .. devlet kapısına .. airmedik· 
çe .. çok geçmeden boı yere .. bar -

"d • ' canır. gı enın ... 
Hüsmen Reis bu sözlerden bir 

teY anlamıyordu ... Babasına ne ol
muttu?. Yoksa bunadı da saçmalı· 
yor mu?. Bir levent kaptanına 

-1,öyle §'CYler söylenir mi?. Bu miı· 
l<inee sözler, yijit bir dalkılıcın 
ağzma yaraırr mı?. 

L -'izler, epeyce sevimli hir Bir ;adım daft& gerileyerek, kar-
tarzlla li_ylenmifti.. JHmda:ki ıbol mantolu kadmı, yıl -

Samiye, l:tir aclım geriledi. dırım gibi nazarlarla ıüzdü .. Ayni 
içime ı•Jet ıarib bir ..his -var - zamanda'fÖyle söyledi: 

dı: - Benim evladım cariye mi ? •• 
Kızını da, kendini de bir tebli- Ne :bakla benden hunu iıtiyorsu • 

kenin tehdit ett.İjini anlıyordu.. mız?. Ben, ıevlidımı parayla uta -
- Dunm, efendim ıitmeyin ... cak insanlardan değilim .. 

Size ıöyleyeceklerim var ... Henüz - O kadar yübek 8CS1e konut-
likırdımı hitir.medim.. mayın. .. .Bqırmmun iiİIRllllu')'ok!. 

Meçhul kadın, .esinin perdesini Şüphesiz ıki, bu konutulanların 
alç&ltaı:ak bu sözleri aöy]emİ§tİ. geçenler tarafından ifMihnesini 

Guç kadmı kolundan tuttu.. de hiç iıtemiyonhı. 
Daha aydınlık bir yere götür:dü .. - Bütün bu söylediklerim aizin 

- Size gayet muvafık bir tek - menfaatiniz içindir .. Fakat ani ço
lifte bulunac:.a.jım .. .Öyle r;anned.i • cuiun menfaati için ..• 
yonun ki, bu çocuk, ıizin için da • - Susun .. AnlqılıJW ki, aya • 
ııyamlmaıı ~yce güç bir yüktür.. tınızda asla anne olmam.,..mız .. 
Eier hay.atta .size y.ar4.ım edecek, - Müsaade .edin .. 
ıizi muhafazası altına alacak ıkim- - Bir .annenin böyle bir tıeklifi 
ıe y:oba alcihetiniz neye varacak?. kabul etmemesi iç.in, canavar ol -

- Çalıf&Cağım. Çalı§&nlk baya- ması lazımdır! .. 
y.atımı kazanacağım ... Eğer iıua • - Çok mütkülpesenbiniz .. Si • 
nın kuvveti, cesareti, adahati yerin- zin yeriniz de olup da bu teklifi 
de ol.mu. açlıktan ölmez.. itilmek isteyen nice imanlar var -

Zav.allı kız, bu sözleri söylüyor- dır. 
du .. Fakat, arkaaından, batma ne - ihtimal .. Öyle iıe, ne duru -
itler açılaç~ını dütünmiyordu yorsunuz? Bu ki.rlı iti bana deiil, 
bile .... • onlara teklif ediniz. 

Meçhul kadın, onu, bileğinden Meçhul kadın,, kaılarmı çattı .• 
tuttu: Hakimane bir tavır takındı: 

- Eğer size şöyle bir teklifte - Bir insan, s~ıibı. ~~aht 
bulumalardL. Deselerdi ki, sıocu - olunca, bu derece rÜÇJükt;r çıkar -
ğunuzu zengin bir ailenin ya.. maz .. Ayağına kadar gelen nimeti 
nında hüyüteoekler, onun bütün tepmez! Çocuğunuz, dilenci, Oed -
ihtiyaçlarını temin edecekler ... baht, meteliksiz olacaktır .. Ömrü -
Hayatta hiç bir sıkıntısı olmı - nü ıefaletten ıef alete sürükleye -
yacak .. O zaman ne cevab verirdi- rek geçirecektir. 
niz? .. Söyleyin bakayım... - ln,ae.llah öyle oimaz .. Fa.kat 

- A.. A.... ıtalii her ne olursa o1ıun o, daiına, 
- Hayret etmeyin .. Yalnız ~o - benim evladım olarak kalacaktır .. 

cuğunuzun saadetini dütünün . - Bütün ömrünce sıkıntı çeke • 
Bir annenin vazifesi fedakarlık et- cek ve bunun sebebi ıiz olacakaı • 
mektir .. Evladını okıa.ırulk iaeyip nız .. Esasen bunu aoönidan tiz de 
de onu yanından ayırmamak, hü • anlayarak pifmanlrk duyacak11 -

yük bir eıoistliktir !.. nız .. Likin, it itte'iı geçmİf bu1una-..... 
-Haydi, haydi. "Evet!,, deyin! 

cak-.••• 
- Çocuğum büyüyünce <bu ıma -

c.erayı kendisine anlatacağım .. 'Ba· 
na hak vereceğine eminim .. 

"Evet,, dediğiniz takdirde ç.ocuğu
nuza öyle bir saadet temin edecek
siniz ki, bunu kırk yıl uiraıaanız, 
kendi kendinize temin edemezdi - r~iiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ . 'o nız. nu yanına alacak insanlar 

(Devaım t•ar) 

, 
pek zengindir. Pek, pek zengin ... 
Anlıyor mu.unuz?. Çocuğunuzun 
çifter çifter -dadıları, hmnetçileri, 
ialalan olacak... H~ bir ıhtiyaç 
tduyıni1acak, sıkıntı çeknriyecek •• 
Sonra, .büyiyece'k, güzel bir kız 
halille ıelerek zengin bir izdivaç 
ya.pacü .... 

.... 
- Düfinmeyin .. Razı olun .. Bu 

cemiyetin imtiyazlı inıanları ara -
amda :bir me•ki alacak .. Bunu dü -
§Ünerek, uzaktan uzağa aiz de 
ıaeı'ud olacaknnız. Kızınızm yük
Hık __.iini hayalinizden takib 
edeceksiniz .... 

- .... 

HABER 
Akşam Postası 

iDARE EVI 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 
Telgraf ..wttal: l&TANBUL ~ 
Telefon Yazı: %S812 idare: 24170 : ••----n••--·~----· a T N ..... 1 
: ABOrlE ŞARTLARI i 
i f'ürkige Ecabi ! 
~Senelik 1400 Kr. 2700 KrJ 
f 6 aylık 730 ,, 1450 ,, 
S 3 aylık ııoo " 800 ,, 
~ l aylık 150 ,, 300 " 

.:i ILA" TARIPESI 
Ticaret Ublaraim aattn lJ• . 

: .RwDJ lllA1&r 10 kuıuftıw. . 
~;bi·b;·;·~··N:;~;;··Müd·ü;ü·=· 

HASAN RASiM US 
Baııddlkı 7er: (VAKiT) l!ılatlıMaı &dwemm 90ft .sözleri ona biraz 

faf11'1imfb.. Çünlrü onun, herke. -
tıİn sizli i>ir ıfeY 8ÖJlepceğini hiç 
ummw•du.. Ac.ba • söyleye
.cıNü? Niçin bafkalanadanıSizli 
tptpwk iatiyordu?. 

- Gözlerinden, neler dütündü
ğünü.. 1Ullıyorum •• Diyeceksin ki .. 
devlet kaQı111u .. devtirme oğlaalar 
doldurmut. Soyu aopu lteliniz ... 
Hırvat, Macar ve .. Venec:likli kö -
leler.. Koca devleti parmakların
da .. çeviriyorlar .. Devleti 01aların 
eline bırakan .. biz değil miyiz? .. 
Neden devlet kapnmdan. uzak ka· 
lıyoruz ... Orada hakkımız olan ye
ri... neden batkalanna .. bırakıyo
ruz?. Koca Bar'haros devlet kapı -
ıına ıinnetHe .. Hötülük mü.. etti? 
Kuvveti arttı .. O nitbette iyilikleri 
dokundu .. Varlık gösterdi.. Türk 
admı .. yükeeltti. C-ezayinle hir a
kıncı rem .. olarak kalaa,.411.. dG • 
nanmamız kimlerin ellerincJe. .. ka
lacaktı?. TUTgud Reia bile Barlla· 
rM :cibi .. latanbald& 1tir ~ alay· 
dı .. yurdumuza dalla faydalı olur
du • 

- Hem, İf, bun.unla 4a kalnıı -
yor .. Sizi de dütünüyor.uz .. Size .de 
200 lira para hediye ıedeceğiz.. .-------------.. 

-13-
BABA V4SIY!TI? .. 

~lltd Ali aon nefmnde idi. Oi
hL._"" daha ıelitmi§, -daha di8ç ve 
. ~ıldı aörünce .-.-. ... in 

Xurd Ali, Fa]eriyle daha çok 
,Y&kh.-uuıı iatedi •• Sonra demin
danberi onda hiç sörülmiyen bir 
kuvvetle söze bq)e.dı: 

- Oilum aörüy.omua ki yatak· (Devamı var) 

Derhal bu parayı alacakımız .• 
- ! ..... 

"P-1..! _] • N' . L~1· - mu,, aeeenıae.. ıçm INl a 
auayol'MIDUZ?. 

Samiye, bütün bu ıözleri, biç iti
raz ~ 4inlemitti... 

Korku, laayret, debtet, bütün ıi-

KUPON 

139 
27·8·938 
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Haber'in 
hikayesi Aşkta rakabet 'Yakın tarihten 

Hava o kadar güzel, mehtap 
o kadar parlaktı ki, iki arkadaş, 
o aktam misafir bulundukları ev
den çıktıkları vakit, bir müdd'!t 
yürümek arzusundan kendilerini 
alamadılar. 

lerinin büsbütün aksini söyliye -
rek onu kızdırıyordu. 

- Qok saf dütüncelisin Esat ! 
Öteki tekrar heyecanlandı: 
- Saf dütünceli ha.. Saadeti, 

insan biraz zahmet ederse kolay-

kanlı y apraklar 
ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 

mes'ulü Cemal OQuz anlatıyor; No. 40 
Birer cigara yaktıktan sonra, 

yanyana yürümeğe batladılar. İki· 
si de konutmuyor, sessiz ve dütün
celi yürüyordu. Nihayet Esat 
yavaşça sordu: 

lıkla ele geçer bir ıey telakki et- A h d d d 1. 1. • k • t d • 
tiğim için mi? Haydi sen de!.. rapyan anın a 8 e 1 rO U yapma IS e im, 

Ya sen zavallı bir budaladan • • 
başka nesin ki? .. Saadet, elini fakat kamçı Ziyafeti akhml başıma getirdi! .. 
uzatsan yakalıyabileceğin kadar -----------

kavutmak iıtiyord~.. Korkudan 
tüylerim diken diken olmuf, ıöz • 
lerim yuvalarından fırlamıftı. El • 
lerim zangır zangır titriyor, çene • 
lerim biribirine çarpıyordu.. lki 
elimle kapının tokmağma yapıt • 
mıt açmağa çalıtıyor, diğer taraf· 

- Süheylayi nasıl buldun? 
Naci cigarasından bir nefes 

çekip dumanını savurarak cevap 
verdi: 

- Güzel.. Fakat manasız bir 
kız ... 

Bu cevap ötekini kızdırmıttt. 

Heyecanla anlatmağa batla -
dı: 

- Sen zaten hep böylesin ... 
Sırf baban sayesinde zengin ol
duğun, paranın nasıl kazanıldığı

nı bilmediğin için mütevazı, ken
di halinde kimseleri kendinden 
atağı görüyorsun .. Süheylinm ai· 
lesi zengin olmadığı için sana 
ıoğuk ve car.ı sıkıcı kimseler ge· 
liyor. Kızlarını ise manasız bulu
yorsun. 

Halbuki benim bu akşam seni 
onların evine götürmekten mak-.. 
sadım, zengin olmıyanlar arasında 
da böyle kimseler bulunduğunu 

sana göstermekti. Sen de bu ak-

tam onların yanında hiç te sı
kılmış gibi görünmüyordun ... 

Ayni zamanda Süheyla vazi · 
yette bir kızın ailesi zengin olma· 
aa bile, bir erkeği teshir edebilP.
cek her şeyi bulunabileceğini 

sana anlatmak istemiştim. Sen 
' Hffifll§hıdi/'~h'tn kadar temiz, saf 

•"Vl!'~yni :Amiinda güzel, zeki ve 
şen bir kız gördün mü? O, ne in
ce, ne zarif bir kızdır yarabbi! 

- Galiba Süheylaya aşıkım? 

- Bu suali benim sana sor-
mam daha doğru olur. Bu ak
tam gözlerini hiç Süheyladan 
ayırmıyordun.. Farkına varma -
dım sanma, ben hepsinin farkın
dayım. Ancak şimdi yalnız kalııı
ca ilk heyecanına pifman oldun. 
Benim ıibi zengin bir adam diye 
düşünüyor ve zavallı kızcağızı ha
kir görmeğe batlıyorsun ! 

"G.. 1 • ' H uze amma manasız.,, a ... 
Biraz evvel öyle değildi galiba ... 
Kızcağızı adeta gözlerinle yiye
cektin! 

'yakininde durduğu halde sen yüz 
. çeviriyorsun. Bu akıam gördüğün 
kızcağızla evlenirsen mesut ola -
cağın bence muhakkak ... Lakin 
sen zengin olduğun için ancak 
zengin bir kı:da evlenmeği kendi
ne yakıştırabilirsin. Ne manan7., 
ne aptalca dütünce ! .. 

iki arkadat arasında uzun bir 
sükUt devresi geçti. Naci, dütün
celi bir tavırla epi sustu. Sonra 
yava!Ca söyledi: 

- Halclısın azizim. Senin hak
lı olduğunu kabul ediyorum. 

- Tabii haklıyım. 
- Hem'?n yarın Süheylayi at-

lesinden istiyeceğim ! 
Esat birdenbire durdu, arkada

§IDID elini yakalıyarak avucund1 
uzun uzadıya sıktı ve ağlar gibi 
bir sesle yalvardı: 

- Bu ... Sakın bunu yapma! .. 
istediğin kızla evlen; fakat S 'i
heyla ile değil.. Çünkü onu sevi
yorum .. Biraz para sahibi olmağı 
istediğim için timdiye kadar ba -
basına düşüncelerimi açamadım. 

Lakin yakında maaşım artacak. 
O zaman Sühey~ ·· i babasınd~n 

istiyeceğim. 

Yapma Naci .. Saadetim senin 
ellerinde .. Süheylayi benim elim
den alma! 

Naci şaşırmıftı, adeta kekele
di: 

- Merak etme.. itiraf ederim 
ki bu benim için bir f edakarhk 
olacak .. Süheyla doğrusu çok se-
vimli bir kız .... 

Aradan iki ay geçti. Esal ve 
Naci, her aktam gene buluşuyor
lar, arada sırada Süheylanm evi
ne de gidiyorlardı. 

Fakat, artık aralarındaki açık 

sözlü ve samimi arkadaşlık kal · 
mamıştı. İkisi de birbirine kar,ı 

bir düşmanlık hissi duyuyor gi
biydi. 

Bir gece Naci dayanamadı. 

Gene Süheylanın yanından çık

mışlardı. Evden bir iki adım u -
zaklaşınca heyecanla söze baıla
dı: 

Mehmed Ali, beni kucaklıyor: 
-Aman, Oğuz (bey) Allah at· 

kına sus! .. Herifler duymasınlar, 

gelip bizi döverler .. diye yalvarı • 
yordu. 

Bir dakika geçmeden kapı açıl -
dı .. Açık göz çavuı, arkasında bir 
neferle odaya girdi.. Ben sinirle· 
rim bozulduğu için kendimi tuta • 
mıyor, hala gülüyordum.. İngiliz 
çavuşu da benimle beraber gülme
ğe başladı .. Sonra arkasına döne -
rck nefere İngilizce bir teyler söy· 
ledi .. Nefer, bize döndü, fasih bir 
Türkçe ile: 

- Buyurunuz, sizi odalarınıza 
götüreceğim, dedi .. 

Bu iltifat ve ikramın manasını 
anlamak güç bir fey değildi .. Ça • 
vuşun koynunda yatan paraların 
acısı henüz içimizden çıkmamIJ • 
tr ... 

Ayağa kalktık .. Sonra, Edvard 
isminde bir katolik Ermeni oldu -
ğunu öğrendiğimiz neferin pef ine 
takıldık .. Bizi dördüncü kata çr· 
kardılar... Caddeye nazır odalar • 
dan birine 10ktular .. Burada bot 
birer demir karyola ve tahta iki 
iskemle vardı .. Neferle konu1ma • 
ğa batladık: 

- Burada ne olacağız?. 
- Allah bilir! .. 
- Daha bizim gibi kimseler var 

mı?. 

- Tam yetmiş kiti var. 
- Kim bunlar?. 
- Hepsi sizin gibi Türkler! .. 
Edvard, bir ihtiyacımız olduğu 

zaman kendisinin çağrılmasını 
tenbih ederek çıkıp gitti. 

Bu oda evvelce hayli genit bir 
yer imiş .. Sonra iç içe iki bölme ile 
ortadan ikiye bölünmüş .. Caddeye 
bakan iç bölmede Samsun Ahzı 

Asker tubesi reisi binbaıı Nazım 
ile jandarma binbaşılarından Bur· 
haneddin isminde iki zat mevkuf 
bulunuyordu. Bu iki asker de bize 
isnad edilen suçlardan dolayı ya -
kalanmışlar, İngilizlere teslim e -
dilmitlerdi. 

İngilizler bize de dı§ bölmeyi 
vermişlerdi. Mehmed Ali ile de • 
mir karyolalar üzerine atılmıt un 

sandıklarını indirdik.. İkimiz de 
çıplak karyolaların üzerine yıkıl
dık kaldık • 

Sabahtan beri açım! içim ezili· 
yor .. Kemiklerim müthiş bir suret
te 11zlıyor .. Mehmed Aliye seslen
dim: 

Burada halimiz 
ne olacak'?. 

- Ben de senin gibiyim .• Bana 
ne soruyorsun?. 

Karnın aç mı?. 

- Çok acıktım .. Fakat parala· 
rımızı da aldılar ... 

Böyle konuıa konup. kendim • 
den geçmİf uyumufum .. Bu uykum 

hayli zaman devam etmit olacak .. 
Açlık, yorgunluk, istirab i~inde 

fevi kabuslar ve korkunç rüyalar 
arasında kıvranır dururken tiz 

perdeden acı bir feryat ve gürültü 
üzerine uyandım .. 

Aıağı kattan bağrışmalar de • 
vam ediyordu .. Ortalık kararmıt • 
tı. Uyku sersemliği, karanlık ve 

acı bağrıtmalar sinirlerimi boz· 
muştu .. Kalbim küt küt atıyordu . 

İnsiyaki bir tekilde ne söylediğimi 
bilmeden ben de acı acı bağırma • 
ğa batladım .. Ap.iıda meçhul bir 
adamın: 

- Ölüyorum; imdad, imdad ... 
Can kurtaran yok mu? 1liye avaz 

tan: 

- Açın kapıyı hainler! diye 
bağrıyordum.. Zavallı Mehmed 
Ali karyolumdan frrlamıı, arka· 
dan belime sarılmıf, beni geri çek· 
meğe çalıtıyor: 

- Aman kardetim, sus, bağır • 
ma ! Heriflerde merhamet yok .. 
Bize fenalık yaparlar .• 

Diye yalvarıyordu. 

Ben Mehmed Aliyi dinleyecek 
halde değildim.. Bu sefer kapıyı 
bırakarak onu omuzlarından ya • 
kaladım: 

- Uyumanın sırasmıı? Afağı· 
da arkadaılarımızı öldürüyorlar •• 
Srra bize gelecek .. Şimdi bizi de 
öldürecekler .• 

Diye aöylenmeie batladun .. Biz 
onunla çekiıirken kapı açıldı .. O • 
zerimize bir elektrik feneri 11kıldı. 

Karanlıkta gelenin kim olduğunu 
anlayamamıftım .. Gelen adam tfl"' 
ğı üzerimi2den ayırmıyor, kapmm 

önünde İngilizce bir teYler bağrı • 
yordu .. Merdivenlerden k<>tuıma • 
lar oldu.. Birisi koıarak odamı • 

avaz bağırması, aktam karanlığı za geldi ve lambayı yaktı. O za • 
başıma vurmuftu .. Kapıyı açıp o • man kartmıdaki adamı tamdım : 
cladan f ırlnmak bundan uzakla· , Bat ıardiyan .... 
ra kaçmak, aydınlık ve sükUnete 1 (D1>varnı ror) 

-· 

2322 ıiıetre rıhtım 
-----~~---~-----·-

Saray burnundan Fındıkhya 
kadar yapllacak rıhtım için bir 

milyon lira harcanacak 

Esatla Naci çocukluk arkad~

fıydılar. Ayni mahallede doğup 
büyümüşlerdi. Esat bir banka -
da çalışmaktaydı. Zengin bir at
leye mensup olan Naci, ise hiç 
bir meslek sahibi olr;namıştı. Ba
basından kalan serveti yemekle 
metguldü. Bununla beraber, fazla 
sefahate dütkün de denilemez· 
di. 

- Beni dinle azizim .. Bu, bö\·- ---------------

İstanbul limanı bu yaz mevsimi 1 ma~lmay&eağı yapılan tet.kik•t 
içinde yepyeni bir ,ekil almak Ü· neticesinde anlqılmqtır. Eaaıe0 

zere değitmeğe batlayacak .. Bu Saraybumundan Eminönüne 1'a fı 
değitif lstanbulun limanla bağlan· dar olan kısımda rıhtım vardır. 
mıt caddelerinin ve mahallelerinin kat bu rıhlanın üzerinde bulun•

0 

yüzünü de bü.bütün deiittirecek Şark ıimendiferlerine aid mane~ 

Mali vaziyetleri arasındaki ~e
niş fark, ikisinin arasındaki arka
daşlığı bozmamıştı. Hemen i- ~r 
akşam buluşurlar, tiyatro ve si -
nema gibi masumane eğlencelerle 
vakit geçirirlerdi. 

Esat, ara sıra, arkadaşını , ta
nıdığı mütevazı aile meclislerine 
götüri:rdii. Bu gece de orta h~Ui 
bir memurun evine götürmü1tü. 
Bekir bir mirasyedi hayatından 

çoktanberi usanmıt olan Nad, 
böyle samimi muhitlerden hnş -
)anmıyor değildi. Lakin hislerini 
saklar, arkadatını kızdırmaktan 

adeta garip bir zevk alırdı. 
Süheyla kendisinde çok iyi bir 

intiba bırakmıt olduğu halde, bu 
akşam da her zaman.1<i gibi hare· 
ket ediyor, arkadatına düşündük-

le devam edemez. Eski arkadat· 
lığımız bjle bu tekilde tehlikeye 
giriyor. Süheylayi sevdiğini söy -
ledin. Senin hakiki bir arkadaşın 
olduğum için, ben çekildim. F:ı
kat aradan bu kadar vakit geçti, 
mali vaziyetin düzeldi, maa,1n 
arttı, sen hali. Süheylayı ailesin -
den istemeğe cesaret edemedin .. 
Niçin kızın ailesine diitünceleri'1i 
açmıyorsun?. 

Esat, başını önüne ~ğmif, ce -
vap vermiyordu. Öteki ayni hara
retle devam etti: 

- Eğer, evlenmiş olsaydın ar
tık benim için ümit kapıları k~.
panacaktı. Bir arkadatımın karm 
olan Süheyli.yi hatıramdan siler -
dim. Halbuki vaziyet şimdi böy
le değil.. Süheylanın senin a-.
kından haberi yok. Onu kartım
da serbest gördükçe bu güze~ 
ve sevimli kı-ıla evlenebilirim lh
timali daima beynimi kurcalıyor. 
Bu çok mülhit bir azap.. Çünkil 

onu çıldırasıya sevmekteyim. 
Esat, Nacinin yüzüne sevinçte 

baktı, gülümsüyordu:. 

b' h' tt d' B .. ld kç. ra rayları ve binalar vardır 1'I 
ır ~b' ıyhe e ır. uıuTn o hu a bunlar ıeri alınarak rıhtım açıl•• 

sakın ır ayal yafayan op ane- arak" d T han ye 
den Fındıklıya kadar olan mahal· caktır. K boy lenD .0 Py 11~ .. 1 

- Nihayet seni istediğim yol9. 
getirdim. Dedi. Süheyla ile ev-

1 l h ··k bo 1 kadar olan rı tım a enız o - ' 
e er yarın rı tıma yu ıa tan, F . s·· l nd" . '--·1_,, ord, eskı ue e ustrı oıu• 

antrepolara ef ya sokan vinçlerin atelyesi rıhbmları birleıtirilecek ' 
len! Onu sevdiğim falan yok. 

- Ne diyorsun? 

- Hakikati ... Eğer bu genç 
kızla evlenmeği sana tavsiye el· 
seydim , sen gülüp geçecek, bu 
sözlerime kulak bile asmıyacak

tın. 

gürültüsiyle ve anlr.epolardan 
tehre et ya çıkaran hamalların, a· 
raba ve kamyonların patırdıaiyle 

dolacaktır. 

Bugünün bir aan'at yuvuını ve 
süel karargahı, dünün tarihi (mec
lisi meb'uaan) kamutayı olan bi -

Böyle yapmıyarak Süheylay1 :r.alar yarının birer antreposudur • 
seviyor gibi göründüm. Bu seni Ökonomi bakanlığmm hazırla • 
tahrik etti, rekabet çok tatlı bir dığı ve bir milyon lira aarfiyle or• 
zevktir. Benim rakibim olduğunu taya çıkacak olan bu projeye göre 
zannedince, Süheylada ilk bakış- lstanbulun Sarayburnundan' Fın • 
la farketmediğin bir çok meziyet- dıklı postahane binasına kadar 
ler görmeğe bqladın ve &,ık olu- olan kısmı kimilen nhtımlarla 
verdin. çevrelenmi1 olacaktır. Bu suretle 

Tebrik ederim azizim. Süheyla İstanbul limanına. gelen bütün va -
ile mes'ut olacağına emin olabi- purlar rıhtmıa yanatmak imkinmı 
lirsin. ı bulabileceklerdir. 

F. M. Bu nhhmlarm fazla masrafa 

tir. 
Bundan sonra araya giren yıkdı 

F eyziye mektebi, gazinolar ıc.Jd• ' 
nlacak ve buraya rıhtım yapıı.1 • •• cakbr. Soğuk hava depoları, i 
tanbul Kamutanl.Oı ve akadesll 

.. ·1• 
önünde bulunan rıhtımlar takV1 

edilecek ve yüluekilecektir. 

Denizyollan idaresi bina11;; 

seyyahlar .Uonu yerinde ~I• eır 
ve F ord fabrikuı, eakı Suel lı~ 
düstri okuluı atelyesi, kanıut•0 

1
,. 

ve akademi binaları hep aııtrepO 
tahvil edilecektir. ıoJ.tı 

Bu tekilde l.tanbul rıht ,. 
1102 metreden tam 2322 metre 

çıkacakt11'. ·eti 
Ökonomi Bakanlıjı bu proJ 

kabUI etmiftir. 

, 
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Hazar han devam ediyordu: 
- Tugayın ne büyük bir korku 

olduğunu ilk olarak Sosur bana 
haber verdi. Bnbanın ölümüne de 
hen sebep oldum. 

Sesi büsbütün kıstlıyor gibiydi 
"e artık Ulcaya bakmıyor, donuk 
\'e dalgalı ıtıkların titrediği bot 
köıelere dalıyordu. 

Genç krz, onun söyleyif inde 
hir günahın itiraf mı buluyordu. 

Hazar han sordu: 
- Beni aff ader misin? ... 
Uluy birkaç saniye ıustu. Ya· 

rı karanlıkta, içindeki acılan yü
ıüne vuran, bir ceylandan mer· 
harnet dilenen bu heybetli ve çam 
llÖvdeli adnma b~r ... 

Birçok yerleri babasına o kadar 
benziyordu ki ... 

Cevap verdi: 
- Bir şartla .... 
- Söyle, ne istiyorsun? ... 
- YapmaZ$rnız ! ... 
- Söyle, senin için her !eyi ya· 

l>a.rım. 

Genç kız başını iğdi. Söyliyece
(H •özün, kar§ısındalri adamın yü
ıünde yaratacağı izleri görmek
ten korkuyor gibiydi: 
-Ateşsiz ülküye acı! ... Onu 

~obul bırakma! ... Ona atef ver! .. 
Cörecek.sin ki şimdikinden daha 
ıengin, daha güçlü ve daha büyük 
ola "-- ı caıu;1n . ... 

----..... 
- Babam, bütün hayatında hep 

~nun icin çalı§tı Fakat tali ona 
) . 

olmıt.dı .... 

li znı: han tahtına o~urmuıtu. 
UJcay, onun dizlerinin dibine çölt· 
lniiş, derinden gelen ince bir ney 
•esi gibi söylüyordu: 

.. - Tugay arzusuna erseydi seni 
0ldürmiyecekti. Onun ülküsü, her· 
~&i sevm le ve yo.satm~~ı. Düı~n 
., 1t kere ... Sen de kendını at.~!GI~ 
lıfkede bir ailenin baskanı farzet !.. 
~\rladığın etler.i, sıska ve bir tor· 
I a kemik halindeki çocuklar, diş
l<!tiJe birer köpek gibi kemiriyor
~r .•. Saçları, vücutları kir içinde ... 

qbuk kabuk çatlak derilerinin 
~ltında titreyip duruyorlar. Uzun 
b~! geceleri delik deıik çadırların, 
ır tekme ile yıkılan toprak du

~l\tların orlasmda titreye titreye 
lta~nıaya çalışıyorlar. Her dakika 
. taniıaın icinden fırlıyan bir kurt 
'. .o -
~?iiaünün dişleri araımda boğul-
~ ak ve parçalanmak korkusu var. 
d ehenin karanbimdasııı. Ondan 
~~ ~ karanlık olan kalbinde en 
, lİÇuk bir parıltı yok ... Karlı ve ka· 
t'11tah kıslarda bir cakal yavrusu 
Q~ • -

~ ~avallrlardan daha mes'uttur. 
l\~~i hanların saptıkları çıkmazda 
~Sın dana çok durmalı? Başkala
~~·rı. saadetini, başkalarının sev
~e;~ni görmek, bilsen, ne tatlı 
bi dır!. .. Ver, onlara da ateşini:len 
~ Pare ' O 1 d · 'İtt) . a ver.... n ar a sevın-

b ~r ve bir insan gibi yatamıya 
t~ ll11nlar!... Ateşsiz ülkeyi ayı· 
)o~ duvarlari yık! ... Onlar sana 

C '' ve sen onlara bekçi ol! ... 
bil'\ en~ kız son sözleri ~lültle ve 
~ .. t tıtreyerek söylemişti. Zira 
~I ıar han ağ!r ağır yerinCle doğ
~-~Yor; ona yalvaran Ulcayı ya
~,I' kendinden uzaklaıtırıyor ve 
~r llrı satılıyordu. Kalbinae ve 
~~:•1nda iki fikrin çarpııması 

ı. 

~~~ &Yni kuvvet ve Hayatla ya· 
~~. ~te§e doğru yürüdü. iki adnn 
\~~da dimdik durdu. Ateıe 

· tollarını göğsünün üstünde 

çaprazladı ve kafasındaki çarpı~· 
manın yüzüne vuran kannakarıtık 
çizgilerile ate§in ktiıla çalan göl· 
geleri biribirine kenetlendi. 

Yüzlerce yıldanberi yüz binler· 
ce insanın ölümüne rağmen halka 
verilmiyen ateş Tanrı, ıu zavallı 

ve bir çiçek kadar ince kızın hatırı 
için mi verilecekti? .. 

Hazar han, en büyük dedesi 
Tunguz hanın hikayesini andı ... 
Kendisi gibi canlanan ve kuvvet 
kazanan ulusa her istediğini yap· 
tıramıyacağı besbelli idi. 

Her dilediğini yaptıramamak ve 
en güçlü olamamak ... 

Bu korku onun damarlarında 

yeniden eski dik kafalı ve: 
- Yalnız ben... Yalnız benim 

d·ı w. ' ı egım .... 
Diyen canavarca duyguları u· 

yandırdı. · 
Sosurun ölümüne hükmettiği 

ı:aman gibi, sert, açık ve korkunç· 
tu. 

Lakin Ulcaya bakınca birdenbi
re değifti. Genç kızın 11rtın1 Okşa
dı: 

- Git!.., Uyu!... Benden her §ey 
ite, fakat bunu isteme! .. dedi. 

-21-

TERMlZ? .. 

Ulcay, hakanla, bir liafta yüz 
yü2e gelınedi. Dünyadan ayrı ve 
yapyalJJJZ kaldı. Bütün vakitlerini 
pencerenln batında,babasmdan ve 
anaımdan miras kalarak kanına i§ 
lemiş gibi Otl\U ltavrıyan büyük e· 
me i d ij üJWıı;kle g~irai. 

Her akıam, Hazar hant 8'flıQ4l 
görmek ve ona gene yalvarabil
mek ümidiyle bekledi. 

Fakat bu ümit boşa çıktı. 
Bu yalnızlık sırasında yaşlıca 

bir kadın ona yiyeceklerini getiri· 
yor, onunla tatlı tatlı konuşuyor· 

<lu. 
8u kadının adı Batu idi. Vakti· 

le atetaiz iHkeden getirilmi,ti. Yir· 
mi yıldanberi sarayda yaşıyordu. 
Saray baıkanı olan kocasının ölü 
münden sonra pek yalnız kalmı~tı. 
Çocuğu olmaınıth v~ Tuıayın kı
zına karşı bir evlit ıevıiei duyu
yordu. 

Hatta ona: 
- Eğer bir yavrum olaaych, o· 

nun tıpkı ıana benzeme.ini diler· 
dim. 

Demişti. 

Bu söz, ana11z ve babasız kalan 
Ulcayın yüreğinde, karanlıkta 

sevgiyi söyliyen fısrltı ıibi sıcak 
uyanglar yapmıştı. 

Ulcay eğer bu kadına rastla-
mamış olsaydı bu yalnızlık ve dört 
duvar için.de yaşıyamaz8ı .. 

Batu, ıenç kızı oktıyor, tatlı 

sözlerile onu hayata ısındırıyorCJu. 
Hazar hapın ~zünü görmiyeli 

ıekiz gün olmujtQ. 
Batu o gün de genç kızı pek dal• 

gın ve pencere l>işınaa culdu. 
Saçlarım oktadı: 

- Zavallı yavrucuk! ... Sen Ha
zar hanı seviyorsun! ... 

Dedi. 
Ulcay, birdenbire böyle bir sözü 

i,ittiği için kafasına durgunluk 
ve gözlerine karaltı çöktü. 

Hnzar har.ı ıevmc}< .... 
Bunu kendi kalbine sordu ve 

hemn: 
-Hayır!... 

Ceyabııp ald . Lil<in BatUya bu 
cevabı bildirmedi. 

Batu devam etti: 
( Deı•amı var) 

Adam o kadar qüzelmiş ki, qenç 
1 ahiti kızları uğraşmışlar, ve onu 
öldürülmekten kurtarmışlar. 

Karaya çıkacağımızı söylcdik..
Bu haber büyük bir sevinçle 

k~ılandı. Adalılar bizi kendi ev
lerine misafir almak için biribir· 
lerile yarıta gircliler. Görüyorum 
ki kendime bir ev sahibi ve dost' 
seçmek lazım .. Adet böyle imi§ . • 
Ben de eski deniz talebesi Y oung' 
un torununu seçiyorum. Bu Y oung 
denilen adam o ltadar güzelmit ki, 
genç Tahiti kızları uğraşmıtlar, 

didinmişler ve onu öldürülmekteı;t 
kurtarmışlar. 

Pitkern adasının tarihini bol 
bol akan kızıl kanlar, kıp kırmızı 
yapmııtır. 

Güvertede bizi davet etmekt~ 

olan bu adamları dedeleri göre· Polenezya kadınları çalııırken de cigara tüttürürler. Cigara, kibrit 
memişlerdir. Bizi hu kadar ;ıevi~- kutusu, makaı ve renkli basmalar dıfardan ithal edilen mallardır. 
lilik ve nezaketle kartılıyan bu Yerlüerin ağaç elyafından yaptıkları ve böcek kabuklarile süsledik· 
yeni ulus o eski asi gemicilerden leri baş çalmaları bu ithalat malla rile güzel bir tezat teykil eder. 
çikinıttır. K~ray~ .çıkrnakat? .kork Bu geveze ve !en anneler mercan kayalıklarından topladıkları mer· 
muyorum. lngılız - Tahıtı,, il'* canlarla çok güz.el gerdanlıklar yapmatadırlarl 
kından olan bu denizciler yüz 
yıldanberi, usta kay1kçı ününü at
mıflardır. Yabancı bir denizci, de
mir yatağından karaya sağ salim 
ulaıamaz. Çünkü yo~ çok sığ ve 
göze görünmiyen kayalıklarla do
ludur. Yerlilerin balina biçimi k~
yıklarma yerle§ip de epey yol al · 
dıktan sonra ingilizce verilen şu 
kısa emir kulaklarımıı:a çarpıyor : 

- Stop.. Kürekleri yukarı .. 
Dalgalara dikkat!.. 

Kayık bir saniye durdu. Kv· 
rekler havaya kalktı. Dalgamn 
lam tepesindeyiz. Arkamızdan 
bir dalga, beyaz köpükler halinde 
çatlayacakken biz denize atılıyı;· 
ruz. Şimdi artık karaya ayak bat
tık ... 

Pitkern adasına çok seyyab 
gitmez. Senelerce buraya hiç bir 
yabancı gelmediği olmuştur. Biz
ler ise ilk defa olmak üzere adarı 
sistematik bir surette tetkika gel
miş oir heyetiz ve lngilizlerin 
dünya yüzünde en küçük müstem 
lekesi olan bu adacığa ıimdiye ka 
dar uğramıf pek nadir 
Avrupalılarındanız. 

Herkes etraf ımrzı sardı. Düz 
aaçh ve kırmızı yanaklı, küçücük 
İngiliz yavruları ... Küçük bir ltız 

az uzakta ve çekingen duruyor. 
Zava11ı vaziyeti, tatlı ve nazfü 
durutu gözüme çarpıyor. Bu b:r 
lngiliz aeğil.. Siyah gözleri, da1-
galı saçlar ve siyaha kaçan esmer 
tenile halis bir Tahiti kızı .. 

Bauntyden kalan 
bir hatıra 

Demek ki ataların hatıralarwı 
yaşatmak adeti sadece Biyoloci 
bilginlerinin uydurmuı oldukları 

bir masal değilmiı ! .. 
Başhakim beni köye do~ gC.

türdü. Doğrudan doğruya hüku· 
met konağına girdik. Burası kerl!\ 
teden yapılmış koskocaman b~r 

hangara benziyor. lçerde bot bir 
odada ne olduğunu bir türlü anlt· 
yamadığım çirkin bir şey göster
di. Uzunca, yuvarlak, rutubette:~ı 
kiiflenmiş ve üstüne çiviler kakılı 
bir tahta parçası .. Eskid~n kalm1 
bir antika parçası sandığım bu 
odun parçasını uzu uzadıya gö:.:
den ge~irmeme hiç ses çıkarm~.

dnn müsaade etli. Sonra övünç 
gösteren titrek bir sesle anlattı: 

- Bu Bauntynin dümen yeke
sidir. Bunu biz dedemin gemıyt 

batırmış olduğu yerden çıkar • 
dık. 

- Şu hil<iyeyi bana anlatsa · 

nız!... 

- Siz l>unu her halde bile~eK-
siniz... Tam yüz yıl herkesin ağ
zında dolaımış bir hikaye id1 . Fa 
kat madem ki siz hikayeyi &si • 
lerden birinin torunundan duy • 
mak istiyorsunuz; l§te bea de 
anlatıyorum: 

"Bountynin Tahitide ..demirli 
bulunduğu günlerin hadiselerini 
elbette ititmi!•İnizdir. Dedeleri • 
miz burada putperestler gibi ya • 
şadılar. Geçirdikleri tatlı günle .. 
rin, hatıralarını akıllarından bir 
türlü silemediler. içlerinden bir -
çoğu ayni hayatı sürmek için tek
rar adaya dönmek istiyordu. 

Büyük babam onlardan değil • 
di. Geminin ikinci süvarisi idi. 
iyi bir lngiliz ailesinden yetiş • 
miş mükemmel bir centilmendi • 
Kaptan Bli~h de dindar ve doğru 
bir adam olmakla beraber, kötü 
bir huyu vardı: Çok has isti. iial
buki pintilik, gemicilerin affede· 
miyeceği bir kusurdur. Hülasa 
gemide kaptanı kimsecikler aev • 
miyordu. 

isyandan bir gün evvel kaptan. 
bir Hindistan cevizi meselesi için 
dedemi fena halde azarladı ve 

· tahkir etti. Gerçelden jentilmen 
olan bir adam affetmesini bilir, 
ancak dedem bu hakareti bir tür
lü hazmedememitti. Ertesi günü 
kaptanı tevkif etmek ve sım sıkı 
baalamak suretile öcünü aldı. o 

Kaptandan sık sık kırbaç dayağı 
yemiş olan tayfalar, onu öldür· 
mek istiyordu: Şimdi ismini taşı • 
dığım dedem, asi olmakla bera -
her cani değildi; kaptanı ko~a -
man bir şalopaya indirdi; arka -
sından da kendisine sadık kıılan 
gemiciler indi ... 

(Devamı var) 

Y.eni Türk Musiki ynyım kurumunda 

Parasız 
Musiki dersleri 

• Her dersin lıocmı temin edilmiştir. 

Asiler adasında bir kulübe 

Adres: Belediye Binhirdirek Işık 
sokak numara (3j) 

. 
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cukla 
MASAL: 

Yaramazlığın 
sonu 

Küçük Murat yaramaz mı, ya
ramaz bir çocuktur.. Amma. ne 
kadar yaramaz? 

Ben diyeyim on yedi buçttkluk 
bir çikolata kadar, ıiz deyin yir· 
mi bet kuruıluk bir balon kadar!. 

İtte böyle yaramaz bir çocuk 
olan Murada anneıi her gün: 

- Sakın ağaçlara çıkma! 01-
mamıt erikleri, kirazları yeme ! 
Düıer, elbiselerini yırtar, haıta o
lurıun ! Diye tenbih eder durur -
du. 

Fakat Muradın kulakları delik 
onluk veya makara gibi idi ıan· 
ki ..• Bu sözler birinden girer, bir 
beyaz güvercin gibi öbüründen 
pnrr diye çıkar giderdi. 

lıte gene bir gün komıu çocu
iu Badi Yektanın kaf aıına ceviz 
kadar bir tat attıktan ıonra he -
men bahçedeki elma ağacının t-e
peıine çıktı. Ağacın üıt tarafın -
da güzel bir oyuk vardı. Burası 
kendisine tıpa tıp tamam geliyor
du. 

Hemen içeriye girdi, ve büzüle
rek oturdu. 

Aradan ne kadar zaman geçti 
bilmiyordu. Y alruz birdenbire a
J&ğıdan bir homurtu duydu. Bir 
de batını uzatıp baktı ki ne gör
sün? Kocaman, iri yarı bir ayı .. 
Gözlerini gijzlerine dikmit, kaz • 
ma gibi ditlerini göıtererek yuka· 
rıya doğru çıkıyor. 

Murat : 
, ~ Aime ! Diye }jağırmak iste • -- . ---·-· di. . 

Fakat nerede? Korkudan bo -
fazından bir tek kelime bile çık -
madı. Halbuki kocaman ayı, dal
ları çı1ır çıtır kırarak gittikçe 
kendisine yaklaııyordu. 

Nihayet ayının korkunç ne -
f eıini ayaklarmda hissetti. iri 
tırnakları iki pençeıi dizlerine da
yandı. 

Za va Ih Murat o kadar kork -
muf, o kadar korkmuttu ki, par· 
mağını bile kımıldatamıyordu. 

Annesini dinlemediği, yaramaz 
hk yaptığı, Yektanın kaf uına 
ceviz kadar tat attığı, ağaçlara 
çıktığı için kendisine çok kızıyor· 
du. 

Nihayet ıon bir gayretle aymm 
iki pençesi boğazına ıarıldığı 
zaman kendisini agaçtan afağıya 
atmak istedi. Fakat tam bu sıra
da gözlerini açtı. 
Meğer yaramaz Murat ağacın 

kovuğunda gizli dururken uyu • 
mllDlıf mı? Boğazına ıarılan ayı 
da çok sevdiği tekir kedi değil 
mi imit? 

Murat, bunun hakikat olmayıp 
rüya olduğunu anlayınca çok ıe
vindi. 

Fakat bir daha yaramazltk 
yapmamağa, ve annesinin sözle • 
rinden dııan çıkmamağa da aöz 
verdi. 

Hemen ağaçtan ataiı indi. Ba
tına ceviz kadar tatı yediği için 
hala ağlayan Y ektanm yanına 

yaklattı. Yekta ceviz kadar .taşı 
kaf uma yiyince kafası miı:ıi mi
ni bir fındık kadar titmitti. Mu -
rat ıu ile burasını yıkadı ve Y elc
tanm iki yanağını öperek Kendi
sini aff etm~ıi için yalvardı. 

Murat, bundan ıonra udu bir 

~oldu. 

• • 
ın 
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MACAR 

takımı geliyor ı 
Macariıtanın profesyonel lik 

dördüncü.a Segete takımı Galata-
1 

'-rayın teklifi üzerine ıehrimizde 
İlc.i maç yapmajı kabul etmiştir. 
8.ı defa Peıte - Berlin karıtık ta· 
lrnnıan arasında yapılan ve 7 • 1 
~etteliler tarafından kazanılan 
llıaçta Seget takımının ıağ açığı 
d• oynamıttır. Ve takımda Fran • 
'- \'e Avusturya ulusal takımlarına 
k.rtı oynamıt üç oyuncu ile hala 
'&lu..ı takımda oynayan iki oyun • 
~\'ardır. 

Bu kuvvetli Macar takımı hu -
l'ldaki maçlarını 5 ve 7 Haziran 
ttıihlerinde ve Beıiktaf, Galata • 
._ray, Fener bahçe ve Güneş karı • 
tık takımlariyle yapacaktır. Bu 
~llçlarm Taksim stadında olma • 
•ı ınuhtemeldir. 

1\ vusturya Macarls
tana yenildi 

Geçen h3.fın Pe~tede Avu:ıtur · 
~, ve Macar rııiHi takım:arı ara -
'ltıda yapılan beynelr:ıilcl futbol 
laıUaabaka5ını r.1a~ar~-ır üçe karşı 
'1tı ile ka:anrnıılardır. 

lıviçrelilere karşı yaptıkları 
'on maçta asır bir ır.o.ğlubiyett. 
~~ 1 !rn7nn Mac:ır arın A vueturya . 
~1-n böyle büyük bir fork!a ycn

~tbrini Vi7ar-tı gazek~eri 9idd:!\ 
• tcn!lit etmek!oclir. 
G:ı.z~eler /\. vuBtury:ı t&ktmır.:n 

fen .. k'l ı·1 • ld .. .. le 3. -~! 1 CGLQ~~ o. t:g'..:&.:.ı ::oy-
lll~kte, me:;~:~ :::ıc:-::r::: :ı:-..c.vin

liJt vazifeaini lôy:!db yapabile · 
~ bir çok gcn::!~r c!duğu h~lde 
~zılardan iıtifade edilmiy~re1t 
"leline kadar hep müdafi oyna -
~ı olan bir oyuncunun bu vaz:i
~e konulmasına i~i::az etmekte-

ler. 

1• Gazeteler Hügo Meiselin teva 
1 eden bu mu~·afial:ıyc::.-r kartı
~da. artık çckilr.:esi z:~;::~~ı gel· 
1iİni kaydediyorlar. 

--- - ---- . - - - --

Fransanın Macaristan• 2-0 
yendiği maçta: 

Fransa Macaristan maçında, Fransanın rakibini 2 - O yendiğini umn talsilat vererek evvelki gün yaz:• 
mııtık. Şimdi elimize bu maçın reıimleri geleli. En çok beğemlilrla i;,ıaclen bir kaçını sahilelerimize 

geçiriyoruz. Yukanki re.imde: 
Günün en iyi oyuncum olan ve Franıanın iki golünü yapan, Fransız merkez muhacimi Kurtuanın, gü
zel, aldatıcı bir çalımla Macar müclalii Biroyu (yere clütmiif olan oyuncudur) geçtiğini ve Macarların 

mqhur kalecisi Palenkosun güçlük le tuttuğu ani bir fÜfÜ çektiğini görüyorsunuz;. 

if2!~i~d~ 
Fransız lngil!zi 

yendi 
<Arsıulusal) tenis maçlarında 

Fransız De (Stefani) İngiliz (Sharpe) 
yi 6-2; 6-2 yenmiştir. 

Fransız Borotra Cenubi Afrikalı 

Farguarhson'u 6--3; 6--3 yenmiştir. 
İngiliz Gvgory Fransız A' Gentien'i 

7-5,, 6-4, 6-4 yenmiştir. 
Son müsabaka Fransızlarla lngi· 

lizlerin en iyi teniscileri Bossus ile 
A vstin arasında yapılmıştır. 

Dünya - atletiznı 
Her ikisi de tekniği kuvvetli iki 

tenisci olduklarından müsabaka fev
kalade zevkli olmuştur. Başlangıçta 

İngiliz şampiyonunun talihi yaver 
gitmiş ve hemen 4-1 vazyiete çıkı

vermiştir. Fransız 'ŞBmpiyonu kendini 
tophyarak hasmma yetişmiş ve onu 
geçmiştir. Vaziyet 5--4 Fransızların 
lehineyken tekrar gene İngiliz bir o· 
yun farkla ileriye geçmiştir. 

Bütün dünyada spora göıteri
fen alaka bat döndürücü bir hızb 
artıyor. 

Her gün dünyanın her tarafın
da kırılamıyacak zannedilen re
korlar kırılıyor. insanlar bir ham
lede (8) metre atlıyorlar, yüzme~
reyi neredeyse 10 saniyede kota· 
caklar, bundan baıka denizde, ha
vada ve karada aklı durduracak 
harikalar gösteriyorlar. 

Bu büyük hakikati Avrupa ga
zetelerinde ve mecmualarında da
ha bariz bir tekilde görebilirsiniz. 
Meseli gün oluyor ki Franaamn 
2,5 milyon satan gazeteıi Paris · 
ıoir 8 aayıf alık gazeteainin üç 
aayıfasını spora ayırır. 

Alman, lngiliz, ltalyan, hatta 
Yugoslav, Yuna_p, ulga,r gaıete
lerinin bir&P_ğu sü~ir iki .. ·~
yıf alarını ıpora ayırırlar. 

Bunun sebebi ıudur: 
insanlar duyguları ve yaradılış

ları itibariyle mücadeleye, kavga
ya meyyaldirler. 

Küçük çocuklar bu ihtiyaçları-

Bu mücadele ihtiyacı ayni za -
manda inaanın, beıeriyetin içinde 
yanan mukaddes bir alevdir. ln
ıanlar bu duygularını kaybettik · 
leri zaman ölüme mahkUm ola -
caklardır. Meseli bir kedi yav -
rusu küçük ve gençken ne kada1' 
çeviktir? Ne kadar kavga etmek, 
oynamak ister. Halbuki ihtiyar 
ladıktan ıonra karaya otunnuı bit 
vapur gibi bir türlü yerinden kı -
mıldamak istemez. Bu atalet ö • 
lüme iprettir. 

Nitekim Roma zevk ve safaya 
daldıktan, yani mücadele kabili • 
yetini kaybettikten aonra ıukut 

ebnittir. 
Fakat insanlar medenileıtik -

çe harbin ne kadar fena, ne ka • 
dar büyük bir feliket oldujunu 
;anlad~ı .. N. i.....dar 
medenileıtikçe merhamet duygu • 
lan da arttı. Bu suretle bugün 
bir milletin mecbur olmadığı bk · 
dirde harp açmuı, bir barbar · 
hk, bir vahfel ıayılmaia batla • 
dı. 

nı biribirleriyle sık sık kavga ede- -------------
rek gösterirler. 

Fakat inıanlar büyüdükçe bu 
hevesleri yapmak duyguıiyle o • 
muz omuza olarak yükselir, ve 
kuvvetlenir. 

Yalnız şüphe yik ki bunların 
şekilleri de değiıir, yumruk reka· 
beti yavaı yavaı it ve hatti atk 
rekabetlerine falan dökülür. 

Eıki insanlarda bu duygu içti
mailetmit ve harp andoau ıekline 
dökülmüttür. 

lskenderin peıine ordular ta · 
karak Makedonyadan Hindiıtal\ı 
fethetmeğe, Sezarm bütün dün· 
yayı avucu içine almağa kalkına 
sı, Atilli.nın Asyadan koparak 
F ransamn göbeğine kadar ilerle · 
mesi hep bu harp, daha doğrutu 
mqerileten mücadele duyguları 
nın muhaualaııdır. 

Fransa· Ma

cariıtan ma • 

çında alınmış 

güzel bir ena • 
lanıtane daha: 

F ranıanın en 
iyj oyuncusu 

nferkez müha
cim Kurtua ile, 
Mararistan mü-. 
da fi le rin den 

Vagonun topu 

almak için çe • 

tin bir diditme· 

..... 

BOKS 
.c-&qa - -

önümüzde 
büyük boks 
maçları var 

Bir ay kadar evvel, yeni açılan 
Ova boka salonunda yapılan ilk 

güzel boka l>rganizaıyonundan u
zun uzun bahHtmittik. 

Şimdi, gelecek hafta cuma günü 
aaıbahı aaat 1 O da ayni salonda bü-

yük bir boka organizasyonu daha 
yadacağını memnuniyetle duyu • 
yoruz. 

Sonradan ayrıca bahaedeceği • 
miz bu müsabakalarda, kıymetli 
bokaör Kiryako ile Kini, F ahred· 
din ile Leviden bafka Yılmazla 

Edvarı, Leon ile Jozefi, Emanoel 
ile Cihad ve Mehmedle Aliyi kartı 
k&J'fıya göreceğiz. 

Şimeling ringde 
Ağustosun 17 si ile Eykilün 

17 ıi aralarında Maka Bear ve 
Şimelinğin Lomh-ada dünya ağır 
ıiklet şampiyonluğu maçını yap • 
maaına lngiliz Boka ~ontrol dair~ 
si müaaade etmittir. 

Bokaörlerin her ikisi de ecnebi 
tebaaıı olduiu için fngiltere c!ıı 
bakanlığı:iıdan miieaade almak li· 

zım gelmektedir. Maç, lngiltere -
nin methur stadyomlarından 
Vemlley ıtadyomunda yapılacak
tır. 

Halbuki diğer taraftan genç • 
liğin, inaanlığın mukaddes müca -
dele ateıi sönmedi. Medeniyetin 
ilerlemesi bu ihtiyacı söndürmedi . 
Bilakis daha fazla alevlendirdi. 

Ve itte bu arzulara cevap ver -
mek üzere büyük bir saha ke,fe -
dildi: 

SPOR! ... 
Şüphe yok ki inıanlar eskiden 

spor yaparlardı. Fakat bu spor 
bugünkü gibi genit bir halde de • 
iildi. 

Bu sahada çok çabuk tekimül 
etti. Ferdi ıporlar yerlerini sürat -
le cem'i sporlara terkettiler. 
Uluılararuı müsabakalar yapıl • 
mağa bqlandı. Meseli. bir Fran
sa • Almanya futbol müaabakası, 
bir Fransa - Almanya harbi ka -
dar~I ricdllnı tatmin etme -
ğe, mücatfele hırsını doyurmağ~ 
yarıya bilir. 

İngiltere gibi, ltalya gibi çok 
haris memleketler, çok iyi spor. 
cular yetittirdiler. Bu arada hi.l~ 
harp içinde yuvarlanan cenubi A~ 

Bossus hakimiyeti ele almış ve 
tekrar ~7 vaziyete çıkmıştır. Bu a
ralık A vstin servisi yaparken düş

müş ve müsabaka iki defa tatil edil
miştir. Neticede birinci partiyi Fran
sız şampiyonu 9-7 kazanmıştır. 

ikinci partide 6--3 kazandığından 
9-7; 6--3 galip gelmiştir. 

lstanbolspor 
kultlbtloden istifa 

eden yok 
Haber aldıimuza göre bazı ıa • 

zeteler tarafmdan lıtanbulapor 
klübü üyelerinin bir kıammm 
klüpten ayrılarak günet klübüne 
gittiklerine dair yazılan yazılar 
tam•miyle eaaaaızdD'. lst&nbubpor 
klübünden ıimdiye kadar tek bir 
kişi bile istifa etmit değildir. 

Kıymetli klübün yakında latan -
bul cihetinde yeni ve modern bir 
lokal açacağını da duyduk muvaf -
fakı yeti er dileriz. 

merika hükUınetlerinden harbe k.ı --------------
nımayan ayni cinaten komıuları iıkambil ki.ğıtlan gibi yerlere ıe · 
dünyanın en kuvvetli futbol tak<· ren koca pehlivanlar yetittirdi· 
mına malik •olduklarını ispat et- ler. 
tiler. Binicilikte onlara yetiteiblen 

B. k A 1 ktl . olmadı. Cirid atmakta T ozkopa . 
ırço vrupa mem e erı • 

l'k t k"IAt .... , ran Ahmet Çelebı'Ok meydanın . 
ıpor .vedgenç 1d ~:~atma goru ·• · da hali kırılmayan, ve insanlar 
memıt erece e auy&Ue ve ye~ . 

.. ba ı d ı H ttA b taraf mdan kmlmaıına ımkin ol . vennege t a ı ar. a a u a -
mıyan bir rekor yaptı. rada Almanyada Hitler yerini, 

Fakat bütün bunlara rağmen 
ıırf bu spor ve gençlik tetkilit -
ları yüzünden kazanmıttır denile. bugün sporda çok kabiliyetli, fa.. 
bilir. kat çok zayıfız.. Bunu inkar et 

meğe lüzum yoktur. Bizden üçte 
bir azlıkta olan Yunanlılar bile 
sporda bizden üç miıli ileridedir. 

Ayni tekilde içindeki mücadele 
aleti en kuvvetli olan Türklerde 
spor sahasında f evkalide netic~ 

ler aldılar. Kuvvetlerini, maha • 
retlerini ~ vrupada darbımesel 
haline getirdiler. Bütün hayat 

ları müddetince kolları bükülm~-

mit ve bütün dünya güretÇilerini 

Gene Fran

sa - Macaristan 
maçında, rakip 

mühacimler ta· 

rafından ııkıt · 
trrılan Fransız 

kalecisi Lilens· 

in, havadaki to· 

pu, kartı taraf 

kafa vurmadan 

kapmamak için 

yaptığı f evka -

iade . bir sıçra -.. .. 
Y•tmı goruyor · 
ıunuı.:. 

Bunun sebeplerini, Türk ıpor, 

ve ıporculuğunu az bir zaman i 
çinde bütün Balkanlardan ileriye 
götürmenin yolunu gelecek ya -
zımda anlatmağa çalışacağım. 

Murat Sertoğlıı 
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-"Zekanın ve hissin merkezi Çocuk ~aftası 
Hediye. kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

ruh değil, dimağdır!,, 
Bu basit hakikati isbat edebilmek için kırk 
sene evvelki doktorlarımız "dün.yanın en ap
tal adamı,, m misal olarak ortaya atmışlardı 

9 • 5 • 935 tarihli resimli bulmaca 
nuzı doğru bulanlar arasında kur'a 
çekilerek, Ak3arayda cami sok. Bur
haneddin Akdoğan, 1 inci, Kadıköyde 
Kuşdili cad. JJfütekalt B. Rıza 1..-ın A· 
siye Güney 2 inci hediyemizi kazan· 

mışlardır. 

KAKAO KAZANANLAR: 

3- Vefa L. 49 Şefik, 4- Beşiktaş 
l1 Cengiz Uncel, 5 - Pangaltı Zafer 
S .. 5 Fahrünnisa, 6 - Nişantaş 4 Hak
kı Simin, 7 - Bostancı 98 Saime, 8 -
Bakırköy 15 Şemsi Falay, 9 - Gazi 
Osmanpaşa 866 Hulusi, 10 - Beyoğ

lunda Asüman J.·edim, 11 - Kadıköy 
2 Yaşar Özhan, 12-Sarnatyn 52 Berç 
Çayla~, 13 - Zeyrek S. 13 Şükı·iye, 14 
-12 inci mek. 213 Nejat, 15 - 40 mcı 
mek. Pakyüz, 16 - Galata Sahil S. 
M. Ralfin oğlu Şakir, 17 - Ortaköy 
23 üncU mek. 38 Nükhet, 18 - Küçük-
bcbek 52 Muzaffer, 19 - Sultanselim 
19 Şadiye, 20 - Eeyemez Sultan • 
çeşme - N: 49 Ekrem. 

BOSKOlKAZANANLAR: 

21 - Paşabahçe Fahreddin yalısın
da ZühAi, 22 - 29 uncu mek. 592 Be-

hire Ali, 23 -15 inci mek. 793 Belkıs. 
24 - Bakırköy 180 Nejla, 25 - Laleli 
12 Sait Demir, 26 - Gelenbe,·i orta
mek. 242 Ahmet., 27 - Şişli Feriköy 
25 Andon, 28 - Topkapı 15 Suzan, 29 

- Davutpaşa 463 Mehmet, 30 - Zon
guldak 10 A. Bilge, 31 - Kabataş S. 

11 Ahmet, 32 - Şişli terakki L. 371 A
car Bele, 33 - Emlrgan 25 25 Semah, 
34 - Is erkek L. 1415 Ali, 35 - Be· 
yoğlu 230 Türkan, 36 - Fatih 11 Te
~mel, 87 - Beyazıt 62 l\fehrnet oğlu Me· 
tin, 38 - 27 inci mek. 212 Saadet, 39 
- 13 üncü mek. 169 Salahaddin, 40 
- 29 uncu mek. 2 el S. :P .. 

KlTAP KAZANANLAR: 

41- Amelihayat 229 
Ortaköy 24 Attila, 43 -

Cemal,42-
0rtaköy 29 

Gülören, 44 - Kız orta mek. 239 Za
hide, 15 - Cumuriyet ortamek. 248 
Nuriye, 46 - l.K.L. 195 Sabahat, 47 
32 inci mek. 40 Nermin, 48- Beyoğlu 

70 Pavlos, 49 - 12 inci mek. 338 Şefik. 
50 - Davutpaşa erkek ~ 572 Nadir, 
51 - Tepebaşı 27 Metin, 52 - Ayvan
saray 10 Şemsi, 53 - Şişll 1 Samim 
Sönmez, M - Pangaltı L. 412 Nubar, 
55 - Galata Senbenova mek. 110 Sel· 

92 - Darüşşafaka L. 234 F. ün, 93 -
Galata 296 Hasan lrfan, 94 - ls erkek 
L. 634 Füruz, 95 -24 üncU mek. 222 
Adil, 96 - Beşiktaş 210 Güner, 97 -
Samatya 52 Mukime, 98 - Is. K. L. 
1074 Sabiha, 99 - Is. Kız L. 181 Mu
zaffer, 100 - Kız L. 799 Neriman, 101 
Kurtuluş 168 Evdoksia, 102 - 12 inci 
mek. 244 Vedat, 103 - Fatih 9 İhsan, 
104 - Şişli 338 Nevzat, 105 - Kumka
pı Folinos, 106 - Gedikpaşa 9 Andu
la, 107 - Aksaray 6 Ali, 108 - Bakır
köy, 147 Ulvi, 109 - 45 inci mek. 16.3 
lsmet, 110 - 43 cü mek. 268 Ahmet, 
111 - Vefa L. 272 Necmi, 112 - Kum
kapı, 4 Hisardibi Duruhi, 113 - 54 cü 
mek. 419 Cezmi, 114 - 25 et mek. 75 
Mevhibe, 115 - Zonguldak 8 Ziya, 116 
Heybeliada ortamek. Satenik, 117 -

44 cü mek. 490 Fikret Çetin, 118 - Üs
küdar 14 Adil Işıldak, 119 - BCşiktaş 
18 Nuri 'l'ürkoğlu, 120 - 18 inci mek. 
239 Fevzi Ertürk, 121 - Balat 6 Kamı 
ran, 122 - Samatya 54 Nuriye, 123 -
Beşiktaş 11 :Müyesser Şengül, 124 -
1 inci mek. 8::> ')'uran, 12:5 - Kasımpa
şa 6-1 'Oriyel, 126 - Rumelihisar 61 
Nevrare, 127- Beyoğlu Eseyan kız L. 
Şuorhik, 128 - Erenköy 224 Neriman 
Cevat, 129 - ls. erkek L. 133 Hüsnü 
Dalbayun, 130- Davutpaşa 61 M. Yo
rulmaz. 131 - Beykoz 76 Şevki, 132 -
ls. Lisesi 45 Sabri, 133Ortaköy,13 Nes 
rln Hakkı, 134 - lp1ikhan~ dokumacı 
Halit, 135 - 59 cu mek. Aralur:s, 136 
- Çemberlitaş Batırbay, 137 -15 inci 
mek. 32ü s. 2 Haluk, 138 - Gazi Os
manpaşa 22 Orhan, 139 - Pangaltı 

S. 18 Selma Uzoral, 140 - Laleli fik· 
ret Turgay, 141- Bakırköy Culya 

• 

Birkaç gün önce gene Haberde 
dünyanın en zeki çocuklarını ve 
onlarm gösterdikleri zekayı yaz· 
mİ§tmı. Bugün, in.aa.nın aklı almı· 
yacak zeka kar§11ında gene inaa· 
nın aklı almıyacak derece be -
yinaiz birini yazacağun. Bu beyin· 
size bundan krrk küsur yıl önce 
1308 yılında latanbulda rastlan
mııtır. Doktor Şeafeddin Mağmu· 
mi bu adam hakkında uzun tahlil· 
le yapmıştı. 

Beyinsiz, daha doğrusu yeryü· 
zünün en aptal adamı Kayserinin 

yi geçmemiıtir. Fakat bu yirmi ke
lime de küçük dımağında dağınık 
bir halde kalmıştı. Kelimeleri bir 
araya toplıyarak kat'iyyen 'bir 

T omaza kazasından Mardiros adlı 
bir Ermeni idi. Elli bet yatında ol- 1 

duğu halde htanbula gelmiş, köp· 
rübatında dilenmeğe batlamııtı. 
Mardirosun hali. gelip geçenleri, 

bilha11a doktorların çok alakadar 
etmit, muayene ve üzerinde tetkik 

Mardiroı 

ler yapmak için Tibbiyeye götürü· cümle yapmağa muvaffak ola· 
lerek hastanede yatrrılmıttı. mamııtı. 
Yukard~ gördüğünüz resim, o M d. h-,_kındakı· ar ırosun sayı ilK 

vakit Tıbbiyede bir ressam tara· kannatı budur. 
fından yapılmıştrr. Reame dikkat
la bakılncak olursa, aptal ve hon 
bir adam olduğu derhal anlaıılll'. 
Mardiroaun yapılan muayenesinde 
küçük beyinli olduğu anlaşrlmqtır. 

Mardiros elli bet yıl içinde öğre 
nebildiği komqma kelimesi yirmi-

Ona: 

- Kaç Yt.§ındasm? 

Dendiği vakit, fU kartılrğı ver· 

mittir: 

-Be, ... 
Trbbiyede Mardiros Y.attığı kar· Gürün, 142 - 19 cu mek, 32'2 Dizdar 

Mustafa, 143 - Cumhuriyet ortamek. 274 LQtfiye, 144 - ls. erkek L. 1022 ______________ ........ _________ .........., __ _ 

Mehmet, 145 - Sultanahmet, 31 Rük
neddin, 146 - Kasımpaşa 39 Sadi NUz 
het, 147 - Topkapı 14 Behzat, 148 -
5 inci mek. 126 Ahmet Tevfik, 149 -
Edirne 3 Ali Yusuf, 150 - Kızıltoprak 

Tahra Ziya Baysal, 151 - Boyacıköy 
115 Bülent Varol, 152 - Kabataş er
kek L. 1416 Hamit, 153 - 38 nci mek. 
45 Mükerrem, 154 - Aksaray doktor 
Etem kızı Meyharet, 155 - ls. erkek 
L. 690 Sami, 156 - Ortaköy, 13 Muzaf
fer, 157 - Galata 28 $akir, 158 - 1 ci 
mek. 14 Necdet, 159 - Camlıca 13 cü 
mek. 55 Füruzan, 160 - Yoğurtçupark 

44 Neriman Rahmi, 161- Vefa L. 9 
dan 667 Selami Uzakyar, 162 - 13 cü 
mek. 528 M. Kbım. 163 - Keçecilerde 
10 Galip, 164 - Is. kız. L. 357 Jale O-

Tl:J Q KiVE 

llR~L\T 
BANKA51 

yoldan kaldırılıp be§ metre uzağa· 
götürülmüı ve: 

- Haydi git.. Yatağına yat,, 

denmiıtir. 
Zavallı Mardiros, be§ metre • 

den yatağını bulmağa muvaffak 

olamamı§tır. 
Mardirosun diğer azalarının hiç 

bir kusuru görülmemiıtir. Güçlü 
kuvvetli, yürümesi düzgün, iştiha• 
sı yerinde, hem de fazlası ile •. Fa• 
kat küçük beyni onu insanlıktan 

çıkannııtır. 

Mardiroı dilenmeği bile öğre· 
nememi,tir. Yanında bulunan kar 
deıi ikide bir hareketle yapacağı 
iti söylemesi bütün gün ayni vazi· 

yette kalıyormuf. Aldığı paralar• 
gelince, M~rdnroıun onlar hakkın· 
da da bir fikri yoktu. Bazan eline 

verilen paralan, kardeıi bir tarafa 
bakarken fırlatıp atarmıı .• 

Mardiroı üzerinde tecrübe ya• 
pıld;ğı vakit, ilim adamlrı bazı i' 
limden anlamıyanlarm öne sürdük 

leri: "insan ruh denen bir mevcu
dun sayesinde zeki oluyor, dimai 

denen maddenin hiç bir tesiri yo1' 
tur,, diyenlere verecek cevap bul• 

mutlardı. 
- İtte diyorlardı, Mardirosu11 

beyninin küçük olması onu hay' 
nn derecesine indirmittir. Zeka~ 
nın ve hissin membaı ruh aeğil 
dimağdır.,, 

N.A.O. 

Dr. CEMS,in 
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PRENS DiNAMiT ' • 
ingilizlerin nı.eşhur casusu 

LAVRENS 
Meşlıur Mareşal Foş'u bile mağlii.b 

edebilecek bir askermiş! 
O kadar gizli yafamağa ça!'f -

hğı halde hakkında en çok o'a -
zılan ve söylenen Lavrens, "insi· 
liz entellicens servisi., nin bu '(Ok 

hellenmiı üyesi, nihayet bir mo
tosiklet kazasında kafatası çatlı • 
Yarak üç bet günlük sessiz bir 
dinlenmeden sonra öldü. 

Li.vrens, gömüldüğü halde dür. 
Ya gazetelerinin dilinden he · 
ili.iz düşmemittir. Hele İngiliz ga· 
Zeteleri bu ufak ölünün (Lavrenr 
Rerçekten ufak yapılı bir adam· 
dı) . hatıralarını yazıp bitireme 
diler ... 

lf. il- ,,. 

Lavrens için yazılanları ve ga· 
zetelerimizde henüz çıkm<'mı~ 
0lanları bir araya getirsek. tuh3f 
bir halita meydana gelir. 1 

Casus olarak tanınmış LaHen 
•in bir ressam olmak istediğini 
bilir misiniz? 

Lavrcnsin bir edip olmak İ! -

ltdiği bütiin bot zamanlarındaki 
ÇtJı~malarile bellidir ... 

lavrens nihayet bir makinist 
()lıııuftur. Bunu daha uygun bu · 
lıı!\lnu , hem kadından uzak k=ll · 'k istediğine de yorabiliriz .. 
Ç"'ıkü, on beş yıllık arkadatı Ro· 
~t ~reyvse bu mevzu üzerinde 
l':\'dlığı bir mektupta diyor ki. 

"Bu işe girmek, adamı , kad•nla 
b:ıkiki m linasebctten alıkoyuyor ... 
J.ıcr hangi bir makine itinde ka 
dın yok... Ben sana, bu sahanın 
0 rta zamanlardaki manastırlara 
'bilhassa bu noktadan pek benzer 
olduğunu söylemekle yanılma 
llıııım ... ,. 

b· 1919 yılında Lavrens üzerine 
ır Amerikalı müellif Londrada 

~•İmli bir konferans vermişti. 
u konferans neticesinde Lavren

~e 28 kadının evlenme teklifinde 
bulunduğunu yazıyorlar. Lavrens 
Unlar arasında ayak bileğine sa· 

'~ takan tuhaf bir ltalyan konle· 
•ın· la ın bulunduğunu da, ve onun 
d kibine uğradığını itilerek Lon 
tadan kaçmıttır. 

ll Arkadatlarından Corc Buka · 
e ~ Yazıyor ki: "Livrensin üç 
kr ek kardeıi daha vardı... Hiç 

1 
ıı kardeıleri olmamııtı. Ka~lı11 

baa~etesinden uzak yetittirildi. Ve 
u •tiyadı devam etmiştir.,, 

,,. 11- 11-

~·ıli.\'rens hayatında bir defa d'! 
~· ·1c· IS ' 1 1 defa isim değittirmiştir ... 

unlarda b" . . . R . d. n ırıncısı os ı ı. 

Harpten sonra Lavrens arada 
İngiliz hükumeti de olmak üzeı·c 
itilaf devletlerinin sö:ıü üzerine 
faysala büyük ve müstakil bi
krallık vadetmitti .. Fakat Ve:-say· 
da sulh muahedeleri yapılırken, 

bu neticeyi alamadığından, AT:ap· 
lardan sıkılarak adını değiştirip 

Rosa çevirdiğini yazıyorlar. 
Lavrensin dediğine bakılırsa: 

"Artık - Lıivrens ! - adına A
raplar lanet okuyacaktı.,, 

Lavrens (Şov) adını bundan 
sönra almıf kısa bir zaman icin
de İngiliz hava servisine iki de
fa çıkmıı girmi!tir. 

11- il- ~ 

Lavrens (Şov} adım alırken, 
çok iyi arkadaşı olan sakallı ve 
seksen yatına yaklatmıt lnı;iliz 
edibi Bernar Şov'u dütündüğünü 
söylerler ... Fakat gerçekte böyle 
bir ıey aklına getirmemi§... lngİ· 
liz harbiye nezaretinin ~ir ~aire I 
sinde otururken, efrat lıstesınden 
bu isim gözüne ilişmif, ve almıt ı 
Bununla beraber, Bernar Şovll'I 

Livrens çok iyi ahbaptılar , de 
nebilir .. 

Nitekim öldüğü zaman ''Lav -
rens , Vestministere layiktir,, di
ye ilk ses çıkaranın Bernar Şov 
olduğunu gazetemizde okud·J-
nuz ... 

Vestminisler kilisesine, lngi -
lizler ölmez {layemut) saydık · 
ları adamları gömerler .. 

il- :(. :(. 

Şimdi casus olarak tanınmış 
Lavrens için (casus değil, asker
di ... ) diyenler vardır. Askerliği 
hakkında İngilizce bir gazetede 
şöyle bir hadise yazılıyor: 

Fransız mareşalı Fof, ile Lav -
rens, sulh .konferansları sırasın -
da karşılaımıılar ... Maretal F Of, 
demit ki: 

"- Suriyede Araplarla memle
ketim arasında bir harp olacağı -
m sanıyorum. Arapların ordusu -
nu siz mi idare edeceksiniz .. ?,, 

Lavrensin verdiği cevap ıu: 
"- Eğer Fransız ordularının 

batına siz geçerseniz, o zaman 
sevinçle bu ite girerim ... ,, 

Bunun üzerine mareşal F Of, 
böyle bir ite girerek garp ce,:>· 
besinde kazandığı töhreti feda 
etmek niyetinde olmadığım anla· 
tır bir cevap vermiş, bahis ka · 
panmıf ... 

Lavrens büyük harbe gird•ği 

Lavrenı'in ü~ muhtelil lotoğrala.. 

zaman 26 yatında bulunuyordu. 1 
Öldüğü zaman 46 yaıında 1di. 
Devamlı gizlilik ve muhtelif hii · 
kümler altında yatıyan bu ada · 
ma günün birinde (mesut otup 
olmadığını} sormuşlar ••. 

"Dütünen hiç bir kimse, gerçek 
ten mesut olamaz,, demİf. 

,,. ~ ~ 

1929 yılını iyice düıünürseniz. 
Af ganistanda çıkan ayaklanma -
yı ve kral Amanullahın akibetini 
hatırlarsınız.. İtle bu sıralarda, 
Lavrens, yahut o zamanki adı ile 
T. E. Şov Hindistamn Afganis -
tana hudut olan yerinde bulun -
duğu haberi çıktı. Hem İngilte -

lavrenı ıivil kıyafetinde 

rede, hem diğer memleketlerde 1 
· bu işi Lavrensin karıttırdığı, Af. 
ganlıları Lavrensin ayaklanmıya 
güttüğü söylenildi. 

Bu havadis o kadar ileri 
gitti ki, Kabildeki lngiliz elçisi 
hükUmetine müracaat ederek 
Lavrensi oradan geri aldırttı. V r: 
Lavrens Londraya geldi .. 

İşte bu sıralarda İfçi mebu5 · 
)ardan Ernest Tartil Lavrensin 
Hindistamn §İmalinde ne İ! ~ör . 
düğüne onun yeni bir isimle u· 
çak (tayyare) servisine niçin gir· 
diğine dair parlamentoda bazı 
sualler sordu. 

inandırıcı cevaplar alamadı ... 
Fakat gece yarısı Lavrens kendi . 
sine Şov adile telefon etti. 

Mebus uyku sersemliği ile sor 
du: 

"Lavrenı V eıtminıter' e layıktır ' 

diyen /ngiliz edibi Bernar Şov 

- Şov mu? Ben böyle bir a· 
dam tanımıyorum! 

- Tanımıyorsunuz amma, par· 
lamentoda bu adamdan bah•e -
dip duruyorsunuz .. 

Artık f Üpheye mahal kalma 
mıştı. Mebus, entellicens servisin 
tanınmış Lavrensile kartılaı -
tığını anlamı§tı. Lavrens mebus· 
la ertesi günü parlamento bina · 
sında buluıtular. 

il- :(. • 

Bu mebus, Lavrensi utan~aç, 

ihtiyatlı, kısa boylu ve giydiği Ü· 

niformayı pek gösteritsiz olarak 
anlatmaktadır. Fakat zekasını 
pek beğenmiş.. Ve bu zekaya 
{yıkıcı) adını veriyor .. 

~ il- 11-

Lavrensin basılmıt ve basıl · 
mamış kitapları da vardır. Bun -
lardan bir kısmının ölümünden 
sonra baaılmaaı pek muhtemel · 
dir. Fakat gerek Lavrense ait ki
taplar, hatıralar ve notların neş
redilmesi, gerek Lavrensin haya
tının sinemaya alınması için aile· 
sinin, belki de hükumetin tasvi
bini elde etmek lazım gelecektir. 
Lavrens bugün arkadatlarmın 

neşrettiği bir yazısında hayatının 
sinemaya alınması işine dair şöy · 
le diyor: 

"Geçen ay film rejisörü Alek
sandr Kordayi gördüm. Benim 
filmimi yapmak istediği havadi • 
sine pek kulak asmıyordum. 

Fakat anlıyorum ki bunda ıs -
rar ediyorlar... Kendisile bir 
randevü teshil ederek etrafile ~n · 

1 

lattım ki filmin yapılmasına kat' j 
1 

surtte razı değilim... Dediğim\ ı 
1 

anladı. - Bir film rejisöründe 
bu anlayışı görmek garip değil 
midir!? - Ve filmimin yapıl-

ması işini, ben öldükten sonray:. 
yahut sağken razı oluncaya ka · 
dar bekletmeğe muvafakat etti.. · j 
Ya§lanıyor mıyım, nedir .. Bil · 
mem !? nedense sinema şeridi ha. 
line getirilmekten tiksiniyo · 
rum ... ,, 

:(. 11- :(. 

Bir ressam, veya edip olmak 
istekleri de gene kendisinin olar. 
şu satırlarında beliriyor: 

"Y azmağa, yahut çizmeğe ça· 
lışıyordum. Yapmak istediğim 

~ey, o zamana kadar ortaya ko' 
duklarımın fevktnde bir düşün -

ce manzumesi örebilmekti. Fakat 
bunda muvaffak olamadım. Ger· ı 
çekten yazabilen veya gerçekt~n 

çizip boyayan insanlarla kendimi 
ölçtüğüm zaman, ayni hamurdan 
vapılmadığımı öğrendim .... ,, 

• • • 
Livrens babadan yana iri.an -

11 

Lavrenı Arap kıya/etinde 

dalıdır. Önce toprak altında eski 
eserler araştırmasına çalışmı!lı ... 

Bu kadar masum bir itlen "en • 
tellicens servis,, e geçmiş ve A
raplarca sonraları "Prens Dina -
mit,, diye bir de isim almı~tır. 

13 yatındayken kimseye haber 
vermeden ayrılmı§, bisikletle in .. 
giltereyi dolaşmıf lı. · 

Oksforddayken 41Qksford bir • 
liği kütüphanesi,, ndeki kitapla .. 
rın hepsini okuduğu ve oku • 
duğu kitapların 50,000 taneyi bul· 
duğu yazılıyor. 

11- •• 

Lavrensin son yazdığı mektup· 
lardan birinde "hakiki manasile 
hayatımın artık sona ermiş <?ldu· 

ğuna derinden derin~ inanmış 
bulunuyorum,, diye bir söz Yar ..• 
Deniyor ki: "Bundan önce ölüm 

kendisini yakalamadı. Çünkü ö • 
lüme hazır değildi. Bir zamanlar 

Arap isyanını elinde tutuyordu .... 

lngiliz uçak servesine girdi. Ha
vada tehlikeler geçirdi .. Denizde 

planını kendi çizdiği hızmotor· 

larile de korkunç kazalar atlattt. 
Ölüm sırası hala gelmemişti. ... 
Öleceği zamanı kendi ihtiyarile 
seçecekti.,, 

Ve seçti ... 

Hikmet MUnlr 

Kedi ile köpeğin birbirlerile geçi· 
ncmediklerini biliriz. Fakat birbirle· 
rilc alıbap olanlar da mrdır. l'uka,.da 
resimlerini gördüğiinüz Köpek ile 1\.e-

di beraber büyüdükleri için ğayel 

dostturlar. 
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Devlet Demiryollarının yazhk 
tenzilath yolcu tarifeleri 1-6-935 

tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir: 

HABER - .Akşam Posla~ 

UCUZCA - . ı-• .,. . 
. . -- . .. '·" 

\o RMANIN Kızı .Satılık Fotoğraf Makinesi 
Konteu.ı. Nete! 6,5 X 9 

Vahti hayvanlar ara•ındo ve Alri~anın balta görmemi§ ornı~ 
larında geçen Qfk ve kahramanlık, heyecan, eırar ve tetk 
romanı 

Devlet Demiryolları Ve Limanları Umumi Müdürlüğünden: 

ki uallim ve Talebelere: 
• No: 12 Yazan: Rıza Şekib -

Umumi tedrisat dereceleri d,ıhilinde bulunan resmt veya maarrf 

idarelerince musaddak hususi bilumum mektep ve üniversitelerin mu

allim, profesör, asistan, mürebbi muavin ve müdürlerine Mayıs ba
§ından Birinciteırin sonuna kadar ve bu mekteplerin talebelerile ec

nebi memleketlerdeki ayni mektcı>lerin talebelerine hel" zaman umu

mi tarife ile uzak mesafelere m<7hsus tenzilli D. D./71 numaralı tar\
fe üzerinden her ıeyyahatte % 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzi

lattan istifade etmek iıtiyenlerin , mensup oldukları mektep veya ü
niverıitelerden veya maarif veJ.:a !etinden ve müdürlüklerinden mu

allim kısmında olanların seyyaha: edilen takvim senesi içinde tanz1 m 

edilmit bir hüviyet varakasını ve talebelerin de keza en çok altı ay 

evvel tanzim edilmit fotoğraflı b:: vesikayı hamil bulunmaları V'! 

hilet alırken ve yolda biletler kont rol edilirken demiryol memurları· 

na göstermeleri lazımdır. Mekteplerini bitiren talebeler de: talebe iken 
aldıkları vesikaların muteber olduğu müddet içinde bu tenzilattan is· 
tifade ederler. 

Zenciler kralile seksen kadar 
karısı dansa başlamışlardı 

Umuma !tlahsus Gidiş - Dönüş tarifesi: 
Tenzilatlı Gidit - Dönüt tarifesinin yeni tatbik şartları töyle· 

dir. Gidit - Dönü1 biletlerinin mer'iyet müddetleri, seyahate baı
lanacağı günden itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu o
lan gece yarısına k,.dardır. Yolcıılar aeyahate ba:§lryacakları günH 

kendileri tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracakll\t· 

dır. Yolcular ıey.alıate başlamadan evvel tarifenin mer'iyet müddeti 
dahilinde olmak tartile, istedikleri günde biletlerini alabilirler. Biletin, 

bir aylık mer'iyet müddeti bitm'!den enre1 gidiı - dönüt ücretini:ı 
yüzde yirmisi verilmek f&tlİyle bu biletler ilk müddetin bittiği gün
den itibaren müteakip aym ayni tarihli gününün sonu olan gece ya· 

rısma kadar temdit edilebilir. Bu tarife. Eylül 935 sonuna kadar 
uzatılmıttır. 

Aile Biletleri : 

Cilalı sarı tik ağacından, körü
ğü sarı metinden, açılma ve ka-, 

panma tertibat' gayet pratik ve 
fevkalade kullanışlı çok ıık ve he
men hemen hiç kullanılmamq bir 
fotoğraf makinesi ıatılıktır. Şasisi, 

filmpak şasisi \'e çantası mevcut
tur. 

Makine büyüklüğü: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zais tcsar. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Aynca bir -de telemetr 

lstiyene makine ile beraber 
şartile 8 liraya verilir. 

4,6 X 6 ika Bebe 

vardır. 

alması 

Objektif 1 : 4,5 Zais tesar 
Çok kullanışlı, kuJlanılmı§tır. 

Alış fiati 80 liradır .. 
3 nikel cam şaşisi, filmpak şaşisi 

- Ha§ometlu Kral bu danı kulübe· 
sine girince herkes yaylarmdan 
kurtulmut birer kukla gibi fırlayıp 
ayağa kalktılar. 

O ancak bir kitinin ıeçebilece· 
ği kadar bir geçidden, inun kala· 
balığı arasından geserek ortada 
bırakılan botluğa çıktı ve o mey· 
dana çıkar çıkmaz da vahjilerin: 
- Fii! Şeçuyi ! 1ii! Şeçuyi Mdek-

yo ! iii .. 
Diye bağrı9ları kulübenin tavanı 

nı sarstı. 

Haımetlu .kral Medkyo teb&&
smm kendiıine ka111 göaterdiği bu 
bağlılıktan ve onların "aen varol ! 

Ya§ra! V.arol Medkyo! Yaıa,, diye 
bağırmalarından çok memnun ol
mu§tu. 

Bu bağrrı! ve alkıştan sonra he
men büyük bir gürültü ile havayı 
insan kulaklarına birer yumruk 
gibi vuran beı on davul, zurna, 
boru ~e trampete aeai yükseldi. 

H&fmellu Medkyo artık eilen
ceyi açıyordu. itte evveli. kendisi 
danaa ba§lamııtı. 

ve çantasiyle beraber 30 liraya n· O bir deli gibi çırpmıyor ve ba-
riJecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· 
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev- batı tutmut zenciler gibi hora te-
cuttur. lstiyenlere bu şaşiler 12 li· perken seksene yakın zevceıinin 
raya verilir. hep birden Niyam Niyam tarkıları 
müracaat yeri Ankara caddesi 

En ,.ok sekiz ki•ilik aruplar halinde -.e gı' di• - dönut" •• ... iyle söylemeleri ve el ~ll'pıp kıntma· 
-:s ~ • ~ T-• (Vakrt Kitaphaneai) dir. 

herhansi iki istasyon arasında 1 il.ziran :935 tarihinden Eylül 935 ları.-öna.c.Ir.,.di. 
"-ıııifflllll 1 nı11uuııııııı1111ııııııulJııııuu11mır~ıı:ıııııııııumı~I Kulübede kala'ba1ik o kadar ıonun'a "kadar seyahat edecek ailelfre, Samsun - Sivas mıntakasm · Sifli Etfal hastanesinde 1 . ıı.· 

da % 60 ve Alaıehir - İzmir - Bandırma mıntakalarında % 5;> Göz mütahassrsı doktor fazlalatmıştı kı kapılarda e ın· 
ten•ilith olan biletlerle diöer mıntakalarda katedilecek mesafeye gÖ· R , 1. t Ah d Go .. •be k I' de mızrak ve kalkanlarile nöbet 

- • lJO me A- T bekliyenler artrk iç.eriye kimseyi 
re .muhtelif mabetlerde tenzilitlı olan biletlerin ücretlerinden ayrıca C. Halk Fırkası mrasmda kız fi. 1 almaz olmQftu. 

kil ed lcul b. · · d d" w le · d ~ 3e&i kaqısında 32 numarada. Mua-\ 
Ye ırupa &et en yo ann ırıam en tam :ve ıger rm en '/' 1 yene saatleri aat 15 ten 18 e kadar( Kral Medkyoman müzikaya uy-
:20 ücret alınmak ıuretiy.le tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye gör.! 1 durarak kollarını salla""p ayak -

• m mm ... ...._,. .....-ıil .., • 
Ha,.c1arpa,_ - Ankara aruında ıeyahat edecek ailelerden gidit - "' as wv =- ~ ,._ l larını türlü türlü ıekillere sok • 
ıdöniif ücreti olarak: 

1 Mevki 
9306 

12420 

il Mevki 
6735 
8989 

111 Mevki ıı uıırımıtınıımlflnmt1Qın111lffllllll"1ıınırııııttın111ınmııırıtlllllll11quı1ıınttııııı111111ııı11rı:aıı111111~1111111111 

Bq ki1ilik bir aile grupundan 
Sekiz kitilik bir aile grupundan 
Kurut alınır. 

4282 Büyük 
5716 • 

Tayyare Pıyangosu 
Samsun - Ankara Mesafesinde : 

Dört kitilik bir aile ırupundan 10125 7345 4648 

Yedi kifilik bir aile ,, 13921 10099 6391 

Atlana - Konya Mesa/e•inde ,· 

Binle~ce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Dskitilik lnr aile arupundan 4618 3342 2124 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye .. 
Altı kifililc bir aile 6596 4773 3033 

D... .. " beti d d .. ti b . ..J d 1 ferle( 20.000 ) Jirahk hbir mükafat vardır ... kurut almır. ııer munaae er e e ucre er u ıuerece ucuz ur. •· 
.. •• • . • .. • ıHı 111111uıı111111nıııı1111111ııttıH111"11111ıınıııımııı11111ıcııttınnııı111ııı11n tan1"alda kopru ııtemızden ve dıııer mahallerde ıstaayonlarnmzdan --

.... ziyade .tafıilit a!mabilir. biletleri üzerinde hiçbir hak ve mntalebe kabul edilmez. Dönüt aey~ 
Bu Tenzilatın Şartları: hatine batlandıktan :.onra meeiyet müddetleri biten dönüt biletleriy-

Aile .ırupuna ıirebilecek aknbalar JUnlardır: "Karı, lioca ve le yolda mecburi aktarma ıebeplcrinden baıka bir sebeple tevakkuf 

-..ı.nn çoculdan, ana ve babaları, büyük ana ve büyük babaları, edilmemek p.rliyle biletin muteber olduğu istasyona kadar ücret ve
tonmJan, kardeıleri,, üçten - bete kadar her grup için bir ve daha faz. rilmeksizin aey.ahat edilebilir. 

la kitilik her grup için de iki kadtn veyahut on be! yaıını doldın- Aile biletleriyle seyahat edenler hem gidiıte ve liem de dönütle 
mat olan erkek "e-.lithk, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, ılkrabalık ıartı katedilen mesafenin her 500 ki~ometre ve kesrine mukabil bir istaA
olm.luızın arupa girebilir. 

yon olmak üzere müteaddit iıtasronlarda biletlerinin mer'iyet mü~-
Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri detleri içinde olmak ıartiyle iıl~dik1eri kadar tevakkuf edebilir. 

verBec:ektir. Bunun için grupa girecek aile efradının birer veıika Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üzerinden üc
fotojraflanmn ıifelere verilmesi lazımdır. Vazih olmak tartiyle ret farkı vermek prtiyle yol deği1tirilebilir. 
ılJ'UP halinde çıkanlmıt küçük klfadaki fotoğraflar da kabul oluna- . . . . . . 
b·ı· Veril---1- ·ı bil ti . . d"" .. k 1 ,. t .. Bır aıle bıletınde yazılı olan yolcuların a)'Dı ımıfta, aynı ka-ı ır. ııı:ııR1& aı e e ennın onuı ısım artnm mer ıye mu~-
.::1.-..1 • b"l ti .. · d 1 cak h .... d b 1 k tarda ve mümkün olduğu kadar ds ayni kompartımanda seyahat et. ucuen, ı e er uzerıne yaz ın a seya at gunun en •t ama . . . • . 

. . melen ve aynı ıstuyonlardan hareket ve aynı utasyonlara mavuallt ve bunu takıp eden ikinci ayın avni tarihlı gününün sonu olan geçe . . 

nd b . .___1. .. ik" d Bu b'I le b "k" 1 k ""dele . eylemeleri tarttır. Bu tartlar dahilınde seyahat etmJyen aile efradı yanaı a IPUC& uzere ı ay ır. ı et r, u ı ı ay ı mu t ı- • 
· •. ed"I k . . d"' .. . . ·ım· _1_ •• bu bıletlerle seyahat haklarmı uybederler. çmde muracaat ı me ve gıdıı - QDUf ıçın verı lf -UIClD ucret 

yek(inunun yüzde yirmisi tediye edilmek ,te.rtlariyle evvelki müdde- Bir aile biletine dahil olan 7olc.ularclan 7abuz bir kiti,~ 
tin bittiii andan batlanıak üzere bir ay daha temdit edilebilir. Veya- azimet seyahatinden sonra ve ylllmz aile biletinde ya-zılı gidit - dö

hut bu tartlar dahilinde biletler bidayeten temdit ettirilmiı olarak d" nüt iıtaayonları arasında olmak t~--tiyfe, mer'i tarifelere g6re, yarım 
alınabilir. Bu müddetler içinde seyahat için kullanılmıyar• dönüt ücretle müteaddit seyahatler yap lbilirler. (2813) 

maaı garip elbisesinden çok göıf 
çarpıyordu. 

Bir ara gelmiıti ki haınıetld 
kral 1.amamüe kendisinden ıeç · 
mitti. Çıldırmıttı. Umulmıyan b~ 
ıüratle kol ve bacak sallıyor; 1" 
rılarının teıvik için hep birde' 
el çırparak tarki söylemeleri o · 

nun bir kat daha sıldırmasın• " 
bep oluyordu. 

Çok yorulduğu muhakk~ 
fakat görenlerin hemen dütİİt 
bayılacak sanmasına rağmell • 
ter i~inde kaldığı halde hali il 
ra tepmekte devam ediyordu. 

Haımetlu Niyam Niyam ~ 
Manjanm torunu daha bir h• 
zaman ayni cotkunlulda hor• 
pip ııçradıktan ıonra yavat 

vat alçalan müzik gürültü•ii" 
uyarak durdu ve "kendisi için 1"' 
zrrlanan yere geçip oturdu. JJıı' 
nu, kabilenin en güzel daJll 
denleri takip edecekti. 

Kralın damı bitmeıile b_; 
muı lizmıdi. Daha ortada 
bir hazırlığın görülmemeai :M 
yon;n bile gözüne çarpmı9tı0 , 

Yanmda duran iri yarı b~ 
ıordu: 

- Niçin 1laş1amıyor? .. 

- Şimdi bqlar .. Daha bel 
lanmamıı olacaklar. 

iri yan adam, krala-.;.. ~ 
verirken yerinden f rrladı ve ;f 
ıt.almı öğrenmek için kO§tu. 

Çok sürmedi. 

Yel yeperek geldi~ 

- Dansı idare edecek o~ 
Kirata, ortada yok .. Öğleyin .. ) 

rada imi9 .. Kralına ıöyli? 
ıeyleri olduğundan bah~ af 

dolqıp durmuı, fakat ıon,. 
tadan kaybolmuf ... 

.ı· "' Medkyo, -Kiratayı aever•1 

oawı dam ediJİne bayılırdı: il' 
- Bu geceki eilencedeıı 

beri J'Okmu imiı? 

- Vannıf.. fi 
- O halde nereye gider":.' 

ni misafirime kartı küçük d~ · 
mek ona yakışır mı? Çabuk dr 
lunsun... O bulununcaya 1" 
da '.başka11 danı etain.. ~ 

Bir an içinde etraf 1' ;f 
Vazifesi olan olmıyan, Jrral• ~ 
görünmek iıtiyen herkes 1'i~ 
arıyordu. . ~ 

Aradan aaatler geçti. 1'~ 
bulmak imkan olmuyordu· _tr 

)ılY 
Yer yarılsaydı da yere ,,.. ~' 

aayclı. Belki ıimdiye kadar 
tan bulunurdu. • ~,-_if 

Nihayet çikolata rengı • tof 
de büyük büyük ter ta~eıer,,:.,1" 
Jan•q, piıa -ve nhfile~~n tJ11' 
en zaJJfı olclujuacla ~-li 1" 
yan f.ırat JmJl'Ukbl ~ ,t 
lühenin 1-puuulaki __.; i 
kederi itenık bir Ja.u1Ull .--
riye ıirdi. 1'°' • 

Kralın jçerid. oı...-., biJ I 

hakkak unutm~ otacaktı 1 

tün seıile haykırdı: 
- Kirala geliyor .. 

(Oevatt" 
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E. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü
tün bu hastalıklardan kur~arır . 

Ec:zanelerden Kinin alırken daima 
2 Hk zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

E. NEŞ'ET kinjni 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. No. $8, 
lstanbul. 

f KARAKiiY 
ECZANESi 

HüselJin Hüsnü 
-··· Galata, Karaköy caddesi No. 5 

t t 1
1 ~ " 

Veresiye serinlik!! 
.tlerhangl bir cereyan prizine takılabiJir 

Elektrik Yantilitörü 
Sayesinde istetli{Jiniz Kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

SATiE' de 
12 AY VADE 1LE SATILIR 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

Her eczanette bulunur 
Kutusu 150 kuruıtur 
Adres: Ga ata, Posta 

Kutusu 1255 

Satış yerleri: 
Salıpaz.ar mağazası 
Sallpazar necati Bey caddesi 

rto. 428·436, Tel. 44963 
Metro Han: 

Tünel meydanı, Beyojlu, Tel.44800 
Elektrik Evi: 

B-:ıyazıd MUrekkebciler caddesi 
Telefon: 24378 
Kadıköy: 

Muvakkithane caddesi, 
if.el: 60790 

BüyUkada: 
23 Nisan caddesi Tel: 58·128 

Usküdar: 
Şirketi Hayr iye iskelesi 

Tel. 60312 

n "'rı 
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P.aristen ka~a.k üzere .iken Etyen 
Dôleyi onun sayesinde yakaladık .. . 
Bundan sonra bu ada.m işimize ber 
zaman Jçin yaraya.bilir. Bilhassa ha
sd damar:ları kabarttldıiı za.nıaıı. •• 

Mnnklar bir müddet sustu. Bunda.o. 
sonra bajJnı sııJhyarak devamcetti: 

- işte, Mösyö dö Ragastanın .Haşa
rat ya ta.ima gi:rınesi için en iiyi çare .• 
Kendisini Trikoilebmştıra.cağıın. Şö
valye, Argo krahnm thima~ altında . 
onun hötün hükUınetini geı:ebileeek· 
tir. 

Ragastan yüzünü ekşittL 

Maşarat yataiına. girmek i~in çok 
büyük bir istek duyınakla beraber 

J'rilto gibil>i.risiyle tanışmaktan da son 
derece nefret ediy.ordu. 

Kral: 
- öteki çate nedir? 
- öteki çare, Şevketmaap Haşarat 

Yatağı hakkındaki bazı düşünceleıime 
teınas eder. 

- Söyleyiniz Monklar! Şövalye bi· 
zitn d11Stumuzclur. 

- Pek a.JA. ! Hap.rat yatağını zorla 
lstna. ederek bu serseri inini mahvet· 
ntektir. Eğer Mösyö Jö Şivalye de bi
ıinlle beraber bulunursa pek çok kı
lıç -1.lamaia mecbur olacaktır. 

a.tgastan cevap verdi: 

- Bu çare çok iyi. Fakat za.va1Jı se· 
fillerle dövüşmek biraz fena. Şimöiye 
kadar çarpışacak düşmanlan pek 
hltithişler arasından seçmiştim. 

- Anlaşılan siz bu canileı·i pek iyi 
t~ınuyorsunuz! Bunlar tüfekle si· 
lahlanıruş oldUkları ğibi pek müthiş 
reisleri de vardır. Bu hususta size bir 

fikir "Vereyim: t:Bunlardan bitini, en 
~~ vurulmazını yakalıyarak kaçması 
"'1:;1lte ınünıkün olmıyan bir hapse kuy
~lb. Bu hapsin bir demir kapısı oldu-
5u :&ibi .önünde de an iki asker-ceee 

gündüz nöbet bekliyordu .. Bununla be· 
raber cani gene kaçtı. 

- Vay canıruı..! •. Bu .nasıl herümi!:ı-

- Monklar, Şövalyeye bu mahpesin 
ismini de söyleyiniz-

- Mösyö :lö Şovalye, bu mahpes 
Monf okon ölüler mahzeni idi. 

Ragastan yerinden srçradı. 
- Monfokon ölüler mahzeni mi? 

diye bağırdı. 

Kral cevap verdi: 
- Evet! Nasıl bu müthiş birşey de· 

ğil mi? .. 
Raga.stan kendini topladı ve: 

- Pek .müt~ Şevketmaap dedikten 
sonra: 

- Çok iyi bir iş yapmışım doğrusu! 
Serseri reislerini korkutarak eğleni
Serseri reislerini kurtarmış olmam 
çok iyi. He.le şu delikanlı. .. diye düşün
dü. 

Kral: 
- Eh .... Neye karar veı·diniz Mös

yö dö Ragastan? diye sordu. 

- Şevketmaap, eğer miisaade eder· 
seniz polis müdürüyle kararlaştıra

lmı ! 

-Hayhay Şövalye? Mösyö dö Monk 
lar. Mösyö dö Ragastanm emrine tabi 
olunuz. Şövalye .size bir hlzmet edebil 
diğimden dolayı kendimi bahtiyar sa
yarım. Dostlarımdan olmanız en iste. 
d\ğim ~ydiı'. 

Ragastan hürmetle iğildi: -
- Şevketmaap ! En fedakar bir ben• 

deniz olduğum gibi hak.klmda Intfen 
göstermiş olduğunuz iyi muamele-

den dolayı ;size ebediyyen şükran bor· 
cu duyacağım ... Bunu hiç bir zaman 
wıutmıyaeağım. Ve herhangi bir biz. 
metin.izde ·bulunmağı kendime bir şe
ref eayacağmı. 

- -:Pek üt! Bir zaman gelecek ki 

Onun için Şövalyeyi gayet iyi bir 
surette kabul ederek .hakkında ne ka · 
dar iki -yüzlü bir adam olduğunu bil
.meyenleri meftun edecek derecede 
iltifat gösterdi. 

- Mösyö dö Şövalye isminiz bir 
Fransız ismi. Cesaretin en büyük bir 
şeref .sayıldığı sarayımızın Jantiyom· 
Jarx arasında sizin de bulunmanızı 

çok isterdim. 
Şövalye nezaketle eğildi. Ve gü· 

1ümsiyuek: 
- Şevketma.ab, ben biraz da Ro

m.ada :ikinci ohnlıktansa bir köyde bi· 

rinci olmağı tercih eden Sezarrn bo
yundayım I .. 

Şövalyenin mağrur tınırları, ve 
serbest hareketlerine şaşan Birinci 
F.ransuva sordu: 

- Bu ne demekth-? •. 
- Siye.si usüllerden ziyade kalbi-

min isteğiyle hareket ederek idare et-
tiğim Alına Kontluğunda ben her 
hususta hatta cesarette bile bir tane
yim.. Halbuki burada ancak Şevket

maabtan sonra gelebileceğim. 

Bu cümlede Birinci Fransuvanm 
çok sevdiği bir hürmet eseıinden faz. 

la olarak büyük bir guru da bulunmu
yordu. 

Kral: 

- Demek ki, bu adam sarayım da 

bulunmuş olsaydı kendisini benden 
.sonra en büyük sayacak, Mareşal dö 
Monmoransi gibi hükumetin en meş· 
bur bir kahramanmr. ilerde Fransa 
Kralı olacak Veliaht Hanri~i falan 
hep kencliıtden aşağı göreruti, diye 
düşündü, snnra yüksek sesle: 

- Mösyö! .Herkese layık olduğu 

derecede itibar :ettiğinizi görüyor -ve 
anlryorum. Fakat nasıl olup da ltal
~ada yerleştiğinizi anlıyabiJir miyim? 

Yoksa ölen Kral zamanında yapılan 

seferden sonra mı kaldınız? dedi. 

- Hayır Şevketmaab .. :Bunu da an· 
la tayım: Bir sabah parasız pulsuz o
larak kendimi Sen Antuvan solı:ağm
da buldum. Dünyada malik olduğum 
yegane şey bir kılıç "·e bu kılıcı taşı· 
mak hakkını veren Şövalyelik ünva.nı 
idi. Bununla beraber muhakkak yük· 
selmek azmim biraz da hayalper.stli
ğim vardı. Fakat sizin polis müdü-

ründen evvelld gelenlerle aramı son 
derece bozan bazı kabahat1eriın de 
eksik olmuyordu. Şevketmaab, dün
yaya şöyle bir baktım: Benden daha 

dişli bir çok adamların güç halle yi· 
yecek bulabildiği Fransada hiç bir 
muvaffakiyet kazanamıyacağımı an· 
ladım. Onun için buradan ayrılarak 

Italyaya gittim. İtalya harp içindey. 
di. 'Ben de öbül'leri gibi yaparak orta· 
ya atıldım, kan ve ateş içinde çalış

tim. Nihayet bileğimin kuvveti, saye
sinde kazanmağa muvaffak oldum.
Fakat, galiba canınızı sıkıyorum, Şev
ketmaab ! 

Fransa Kralı, kahramanlık devir
lerine ait bir masal dinlediğini sanı
yurdu. Ye bunu gayet sade bir lisanla 
anlatan adamı gittikçe çoğalan bir 
hayretle dinliyordu: 

- Devam ediniz, beni fevkalade 
memnun ediyorsunuz! Kazanmağa. 

muvaffak olduğunuzu söylüyordu· 
nuz! 

- Evet, önırümün son günlerini 
hoşça geçirecek bir yer ve kalbimi e-

bediyen sevinç ve saadetle çarptın. 
cak bir aşk kazanmağa muvaffak ol· 
dum .. 

-Yani?. 

- Yani bir Prenslik ve tapıJmaga 

liyık bir kadrn .. 
Yallah 1\lös~ö ! .. Çok hoşuma gi-
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17·1 - RAGASTANT~ ocr.u -
diyoı:-.unuz! Beni görmek istediniz. ! 
Sizin için bir şey yapabilir miyim"! .1 
Zannedersem yapamam. Sizin gibi 

kendi işini kendi gören bir adam, sa- I 
adetinin teminine ait husu~ları ba. ka· ı 
!arına bırakamaz. ' .. 1 

Şövalyenin alnı, müphem bir yeisle 
karardı: 

- Şevketmaab hakkımda pek bü· 
yük şeyler yapabilirler. 

- Çekinmeden söyleyiniz )fö_) ö ! 
Eğer istediğiniz şey benim vasıtamla 
olabilirı;;e derhal yapılacağına sizi te-
min ederim. 1 

- Te~ekkür ederim Şevketmaab ! 1 

Hikayeme bıraktığım yerden lıa~lıyo

rum. Oldukça iizüntülü bir devirden 
sonra, nihayet saadete kavu:;;tuğumu 

zannediyordum. Aldanmı :;:am.. Pelfı· 

ket korkunç yüzünü gö~tcrmekte ge
cikmedi. Bir oğlum vardı Şe\·ketma

ab.. Bu s:ocuğa olan ..,evgimi, iimitle
rimi anlatmak imkansızdır.. Bunun 
is;in evvela hayata iştirak ederek ve 

bana ebedi ~aadetten bir yudum tat· 
bı-an kadına kar~ı kalbimde heslecli- ı 
ğim aşkı anlatmak lazımdır. lşte Şev
ketmaab, bu s;ocuğumuzu çaldılar ..• 

- Şüphesiz bu saadetinizi kıska· 
nanlardan biri değil mi? 

- E,·et ŞC\·ketmaab .. lşin en tuhaf 
tarafı bu cinayeti bir kadının irtikap 
etmi .. olma ıdır. 

- Bir kadının ha! .. Herhalde ter· 
ke Jile ı metreslerden lıiri yapmıştır .. 

- Hayır Şevketmaab! Fakat hu al· 
çak kadından bah etmiyelim. Çünkü-
Artık ölmüştiir. Bu suretle bu ırn 
ela mezarına götürdü. Çocuğu bulmak 

için bütün İtalyayı aradık. Bundan 
başka evladımız yoktu. Onu kaybet-
tiğimiz gündenbcri evimizin şenliği 

kaçtı. Zevkimiz, eğlencemiz mahol-

du. Pren.sesle ben bu bo - araştırrşlar

dan vazgeçtiğimiz sırada çalınan ço· 
cuğumuzun Pari e getirildiğini ,." 
belki henüz yaşamakta olduğunu ha
ber aldık.. Bunun üzerine hemen yola 
tıktık. 

- Sonra .•• 

- l~te Şevketmaab yardımınızın 
bize i.imit vereceği yere geldim. Öğren· 
dik ki çocuk çingenelere verilmiş bu 
çingeneler de Fransadan geçerek Ha
-;:anıt Yatağına gelip yerleşmişler. 

- Haşarat Yatağına mı?.. Basin· 
yak! B:ık Kont dö l\tonklar sarayda 
mı? 

Oda hizmetçisi: 

- Şevketmaab, polis müdürü şimdi 
geldi, dedi. 

- Kendisine söyle, hemen buraya. 
gelsin! 

Bir dakika sonra Monklar Kralın 
odasına girdi. 

Yabancı Şövalyeyi . elamlıyarak 
·e i;ıce karnnhk bir kö:.eye tekildi. 

lfagastan polis müdüriine selamı· 
nı iade ederken dü~ündü: 

- Bu askın surat nedir? İşte ce· 
hennemden cıkmı~ hir adam, )ahut 
ornya gidiyor. 

l\ral: 

- Mö. yö dö Monklar, :Mösyö dö Ra· 
gn"tanın bir çocuğunu çalmışlar .• 

Monklar hir harekette bulundu. 
Çehre"i sapsarı ke!-iildi .. 

- Şövalye oğlunun Pariste ve hat
tfı Haşarat Yatağında bulunduğunu 

haber almış ... Öyle değil mi Şövalye? 
- Evet Şevketmaab .. Devam ediyo· 

rum. Haşarat Yatağına girmek için 
bo · yere uğraştım. Huzurunuzda ser
be tçe söz söylediğim için kusurumu 
affediniz Şevketmaab, Kralı sarayın· 
da görmek, serserileri orada &örmek· 
ten daha kolaydır. 

NAYRI: T.' /.IEPıMıZİN 
ALAY ETT ıi;.i 8o8i , 
Bili' HAMl,,,EOE İLE~ı 
il, -rıt. O/. !(ATTA Yit.hı 
ZI l)A GEÇM/41( lll.E -

s~-.:..~-- RE . .. 

Polis hafiyesi 

X:9 
Yakında gene bu 
sütunlarda yeni 

bir maceraya 
atılıyor . 

- RAGı\~TANTN OGT,U - 175 

l\lonklar homurdanarak bu sözü 
tastik etti. 

Kral ka)arıru çatarak: 
- Bunların hepsi değişecektir! de· 

di. 
- işte !ra~arat Yatağına giremedi· 

ğim için oraya girmek \'asıtalarını 

sizden istemeğe geldim Şevketmaab ! 
Fransuva bu kat'i isteğe cevap ver· 

mek için çok güçlük çekti. 
Aczini nasıl itiraf eder, bu Haşa· 

rat Yatağının hükumet içinde bir hü
kumet olduğunu nasıl söyliyebilirdi? 

Polis müdürüne döndü Ye: 
- Mfüıyö dö l\fonklar •. Bu hususta 

ne düşünüyorsunuz'! diye sordu. 
Kont, Ragastanı rahat rahat gö

zetlediği köşeden tıktı. 

- Mösyö Jö Şövalyenin Haşarat 
Yatağına girerek araştırmalarda bu· 
lunması için iki çare vardır. Acaba 
kendilerine sormak istediğim bir iki 
suale cevap verecekler mi? 

Ragastan soğuk bir tavırla: 
- Sorunuz Mösyö! dedi. 
- Kaçırılan çocuğunuz eğer sağ 

İ\ )mdi kaç yaşlarındadır? 

- Tam yirmi iki yaşında-
- Yirmi iki mi .. Benimki yirmi ye-

disinde olacaktı .. Ne zaman kaçırıldı, 
hatırhyahilir misiniz? •• 

- Tam 1503 senesi U Birinciteşri

ninde .. 

- Çocuğunuzu tanıyabilir misiniz?. 
!lir işaret, bir şey mr mı? .. 

- Hiç bir şey yok! 
- tş çok zor .• 
Kral: 

- Demin b.ıh!'ıettiğiniı çareler ne· 
dir? diye sordu. 

- Şevketmaab, birinci çare: Bilir
~iniz ki Haşarat Yatağı üç büyük kıs· 
ma ayrılır. Argo yahut Tün Krallığı, 
Mısır Dükalrğı ve Ga1ile İmparatorlu-

ğu. Fakat Galile İmparatoru ile Mısır 
Dükünün Argo Kralına. nazaran mev
kileri çok aşağıdır. Argo Kralının ser
seriler üzerinde kayıtsız ve şartsız. 

olmak üzere pek büyük bir hakimiyeti 
vardır. Kral ve Krallık gibi tabirleri 
bu habisler hakkında kullandığım i· 
çin affınızı dilerim, fakat.. 

- Zarar yok! Çünkü onlar hakf· 
ka ten böyle çağrılırlar. 

- Şevketmaab ! Bu Arıo Kralı 

Triko isminde sefil bir serseridir. İşte 
ben bu Trikoyu elde ettim. Şimdi ar
tık bizimdir .. 

- Bravo Monklar! .. 
Polis müdürünün ıöılerinde, bir 

saniye kadar karanhk yüzünü aydın· 
latan bir ışık dalgalandı. 

- Buna nasıl muvafffak oldunuz? 
- Onun haset damarlarını kabar· 

tarak_ 

- Amma yaptın ha! Bu kopukta 
haset ne gezer-· 

- Öyle söylemeyiniz Şevketmaap ! 
Argolara, çingenelere, serserilere ha· 
kim olan bir veya iki kişi var ki bun· 
lar kralın hükmünü gölgede bırakı· 
yorlar. Bunları Jipsi isminde bir çin· 
gene kansından öğrendim. Bu kadın 

tuhaf bir mahhiktur. Çok esrarengiz 
bir hayat yaşar. Jipsi bir ~Ün bana ge
lerek Argon Tün kralı olan Triko· 
nun sevmediği iki adamdan kurtuldu· 
ğu takdirde her istediğimi yapacağı· 
nı söyledi. Bu suretle aramızda tiır 

mukavele yapmış olduk. 
Kral güldü: 

- Vay Monk1ar! Şeytanla uzlaf' 
mış.,cnnız ! 

- Şevketmaabıma daha iyi hizmet 
edebilmek için_. 

- Biliyorum-. Biliyorum. Devam 
ediniz! 

- Bu Trikoyu bir kere denedim .. 



rt MAYIS - 1935 HABER - Akşam Postası 15 
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Kullanınız. Müz'iç istirabınıza mumffakiyetH 

mum yaralarda, yanıklarda, baş ve vücut ag'>J rılarına kartı SiKA TRiN bir tedavi tatbik etmiş olursunuz. Deposu lş Bankası 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muham muvakkat 
men kirası 

Edirnekapıda Mihrimah Mah. Cami avluıu ıo. 
20 odalı Mihrimah medreıeıinin iki odaıı. 60 
E!iipte Büyükcami Mah. Büyük Cami C. ye
llı 31 No. lu üç odalı Ebüssüut efendi mektebi · 
binası. 
Süleymaniyede Elmaruf mah. Şifa hane C. 1 
Yeni No. lu iki odalı ve bahçeli ev. 
Süleymaniyede Samanviran Sani malı. DC:Sk -
hleciler C. yeni 92 No. lu 21 odal< Süleyman ıa 
ni nıedreıesi. 
Ruınelihiıarmda Hoca Hayreddin mah. Be • 
hele C. yeni 88 No. lu 2 katlı üç od ah Hayma -
na nıekteb binası. 
Süleymaniyede Saman Viranaani mah. Deve 
0 llu yokuıunda yeni 8 No. lu 19 od ah kagir 
Mülazımlar medresesi. 
F~ihde Kirmasti mah. Cami avluıu so. 7 No. 
20 odalı Bahriıefit çifte ayak medresesi. 
tyUpte Büyükcami mah. Bostan iskelesi ao • 
kagir iki odalı Mihrifah Valde Sultan mek -
leb binası. 
Mevlevihane kapısında Karabat m ah. Aynalı 
bakkal so. yeni 27 No. lu ah~ap üç odalı Ni -

36 

72 

360 

144 

300 

360 

18 

temin ah 

4,50 

2,70 

5,40 

27,00 

10,80 

22,50 

27,00 

1,35 

!a&tacı Sadık Efendi mekteb binası. 24 1,80 
Yukarıda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı ma -

haUer 936 senesi mayıs ıonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ay

l ı 

w 
KiBAR ve ŞIK 

AiLELER 
Ciltlerinin taravet ve 

zarafetlerlni 

lle ebediyen muhafaza ederler. 
VENUS pudrnsının beyaz, esmer, 
kumral ve sarışın her tene uygun 
Paris modalarına göre renkleri 
mevcut olup TUrkiyede en ziyade 

rağbet kazanan emsalsiz bir 
pudra dır. 

EvllyaZade nureddln Erer 
tczayı klmyevlye aııt ve 
ttrlyat deposu, latanbul -

arkasında 12N'o:lu MANZON,·e BOITON ceza deposu. 

Deuıet Deminollnrı ue liınanıar1 i~letıne Umum i~aresi i181narı 
Haydarpaıa • Pendik banliycıü Gebze'ye kadar uzatılmıştır. Y c. 

ni kısımla münasebeti olan yolculuklaTdan 25 Mayıs 1935 tarihinden 

itibaren §U ücretler alınacaktır . "Kurut,, 

1 Mevki il Memki 111 Mev!d 
Giuiı Gidiı Gidiı Gidiı Gid'ş Gid iş 

Dönüt Dönü§ Dönü~ 

Haydarpafa • Pendik . Ücret 28 47 19 34 14 24 . 
"Pendik hariç,, kısmile : N. V. 2 3 ı 1 ı 1 

Pendik - Tuzla kısmı 
arasında : YekWı 30 50 20 35 15 25 

Haydarpaıa ·Pendik : Ücret 47 71 34 48 24 34 
"Pendik hariç,, kısmile : N. V. 3 4 • 1 2 1 1 1 
Tuzla "1 uzla hariç,, 
Gebze kıımı arasında : Yekôn 50 75 35 50 25 35 

I 
Gebze - Pendik . Ucret 19 28 14 24 9 14 . 

/ arasınds. . N. V. 1 2 1 1 1 1 . 

1 
: Yekun 20 30 15 25 10 ıs 

1 ÇocuklarClan b'u ücretlerin yarısı alınır. Tatbik f&l'tları D. D./ 48 

No. lı banliyö tarifesindedir. Banliyö trenlerinde biletsiz olmak ve· 

ya mevki deiittirmek dolay11iyle katarlarda alınan biletlerin banliyC: 

tı açık arttırmaya konulmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üze·-------------

te Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek iıti. BUICK ' 

tarifesindeki ücretleri Haydarpa~tı - Pendik ve Pendik • Gebze kmm-
ları için ayrı ayrı alınır. (2778) 

l'enler de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
Qıektubile ihale günü olan 1-6-935 cumartesi ıünü ıaat 15 de dai-
tııi encümende bulunmalıdır. (1) (2720) 

:Sahası m. 1 metroıunun muvakkat 
Mürabbaı Kıymeti Teminaıtı 

'Botaziçinde Vaniköy cadeıin - " 
de yeni 58 nwnualı koru önünde 
lal f azlaıı arsa. 100 
~Y'oğlunda Kamer Hatun mahal· 

1,50 11,25 

ve 

STUDBAKER 
Markalı 2 otomobil ucuz sa· 

tılıktır. Ayaspııa'da MODERn 
garaja müracaat. 

~f eed~e OCD! ~e~e!e ~D~O~ ..l 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
yeni tekiller hakkındaki ya'Zıları muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yerde fiatı 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

k~•inde Kurdele sokak "Onnan ve 
ıtabe tatlan hariç,, çeıme yeri • J 30,69 ı ' ., > 

Akıaray Yanım yerinde 26 mcı inhisarlar u. Müdürlüğünden:j 
l\dada Y'Üzıüz ana. 15,50 2,50 3,00 
Beyazıd Tavıantafında Yeni 1 - Maltepe Tütün enstitüsü için plan ve şartnamesi mucibince 

~ir sokak 4 üncü adada K. D. Hf• 11 ıN yaptırılacak (12000) lira muha~ en bedelli · (Klimatiz";syon) ve 
llatıtada iki metre 40 ıan • IVWIO 1.AW Na111nını kbkOnden aQnsız çıkardı 
tbıı .. l 

15 
SiZDE ONU KULLANINIZt (8000) lira muhammen bedelli (K alörifer tesisatı) kapalı zarf usu • 

Y\1Z ü çeıme yeri. 14,68 16,52 
1 Büyükçekmecec:le cami ıokak ile eksiltmeye konulmuıtur. 

541nıetre50 santim mürabbaı ar- ZAYi z . 
1 

··f . 2 - Şartname ve planlar lnhi sarlar umum müdürlüğü Ziraat fen 
•~nın d"rtt b' h. · 50 ı· k - ayı 0 an nu us tez- b • d (Ki" t' ) · · (60) (K }" "f ) • • ( ) o e ır ısaeıı, ıra lY • • • • • w şu esın en ıma ızaıyon ıçm a orı er ıçın 40 kuruş 
illetli. 00 00 3, 75 keremın yerme yenııını alacagmı bedel mukabilinde alınacaktır. 

Fatih · d K k dan eskisinin hükmü yoktur. M yangın yerın e azaı er 3 - Eksiltme tS-6-935 tarihine milaadif cumarteıi günü saat 
li~hnıed Efendi mahallesinde Beıiktaş Paıa mahallesinde 3 15 de Cibalide Levazım ve Mübay aat §UÖesinde alım, satım komisyo· 
)'üu~~e'Yp&fa sokak 147 adada bir numarada ıaatci Mehmet Ali nunda yapılacaktır. 

zu 3, 75 diğer: "zil 8,35 olan · · · " 
ll-11., 3l 31 3 00 7 05 

4 - Elaılbneye ııtırik edecek müeaaeaeler ıartnamenin dördün 

Y , ' , F Dit Tabibi ~•auw.. .. dd . "b' f" k l'fl . • f h . . . ukarda ıahası, bir metrosunun kıymeti ve muvakkat teminatı ya ~~ cu ma eıı mucı ınce ıyataız te ı erını en eyetınce tetkık edıl-
~1 ola~ arsalar pazarlıkla ıatılacaktır. istekli olanlarla alikadar _ Mebmed Rlfat Alay il mek. için mü~a~ıa gününden on bet gün evvel Ziraat Fen Şubesine 
~ teraıti anlamak üzere levazım müdürlüiüne müracaat etmelidir. , lıtanbul Belediyesi karıısına g tevdı etmelerı lazımdır. 
&zarlıia girmek iıtiyenler de hizalannda yazılı muvakkat teminat .. :::::::::::: nakletmiştir. :m::::::::İ 5--: Eksiltmey~ ~irecek ~lanl~ rm (Klimatizaıyon) tesisatı için 
~buz veya mektubu ile berab~r ihale günü olan 29-5-935 çar- (900) lıra ve (kalorıfer) tesııatı ı çin (600) lira muvakkat güvenme 
lliıı'ba ıünü ıaat ıs de daimt encümende bulunmalıdır. - Doktor parası vermeleri lazımdır. 

(8) (290l) ~Orhoroni 6-: Ekıi~~eye ittirak "decek olanlar şartna~enin 30 uncu 
ıatası m. bir metrosu muvakkat maddeıı mucıbınce yukarıda yazıl ı gün ve aaattan hır saat evvel ka-
murabbaı muhammen teminatı Eminönü ~~lidc kırathanesi yanında palı zarflar içindeki teklifnamel erini komisyon reisine makbı.ız 

Iclcfon: 24131 k b'l' d d. l'd' I 
S1.ııı1.ty d . . 

kıymeti mu a ı ın e tev ı etme ı ır er. 

~ a a Ağa hamamı mali. A • 
d ~ ıo. 31 No. lu evin arkasın-
'1ti L} • . , 
~ ~ etzemın yerın. 21,50 

hi ~rük yanım yerinde Kari
~ 1.t~k Ali Pap mah. 35 inci ada· 
Ç Nıaüz ana. 25,97 
d l'lıçtr Yanım yerinde 59 uncu a-
lda YÜ .. ç: zıuz arıa. 29, 75 

tltitr Yanaın yerinde 33 üncü a • 
~i~~zaüz arsa. 11 ,25 
c1 ld ıır Yangın yerinde C. 36 rn-
'ada Yiizsüz arsa. 10,43 
~ ra.y. Yanıın yerinde Koıka 

2,25 3,65 

·2,so 4,87 

3,00 6,70 

6,00 4,22 

14,00 11,00 

~~ Ş~ır Haımet ıo. 18 inci a-
l Yüzsüz ana. 3,90 3,00 1,00 

'-llt lllcanda ıemti, sahaıı , kıymeti ve muvakkat teminatı yazılı ar
~ltlQı alakadarları aruında satılmak üzere ayrı ayrı pazarhia ko
~llftur. Ali.ka11 olanlar ıeraiti 'anlamak üzere levazım müdürlü -
t-il~ lılüracaat ebneli. Pazarlığa girmek için de hizalarında göıte • 
~~vakkat teminat makbuz veya mektubiyle ihale günü olan 
~dtt 935 cumartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunm:ı-

• (B} .(2719). 

lstanbul İkinci icra Memurlu
ğundan 

Mahcuz olup satılmasına karar 
verilen enkaz yüz elli adet kalas, 

otuz adet kapı, otuz bet adet ca
mekanlı ve camekansız kapı, yüz 
elli adet me§e direk, bet yüz lata 

7 - Ayrı ayrı kapalı zarfları ihtiva eden teklifname ve temİnC\t 

paralarına aid zarflar tartnamede yazılı olduğu veçhile eksiltmf 
kanunundaki tarifata tamamen muvafık olacaktır. (2232) 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meıbur Raain KOlliyabnın dördüncü ve son cildi çıktı. Ter· 
elime, üstat H. Nbımındır. Bu bllyllk bir irfan mahsulil ve 
zorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile bfttün incelilderile 
adeta bikim bir halde olduğundan her dört cilt birer ibide 

tctkil etmi,tir. Tebrik •e tavsiye ederiz. 60 kuruı. 

kuıaklama, yüz adet kafes tah~a 

kaplama, üç yüz lata kolluk, b1n 

kaplama pervaz, üç yüz kiriı, üç 

yüz kapı pervazı, üç yüz pervaz, 

bet yüz kiremit, on taban 2/ 6/ 935 

~~~~e~u~ri~ti:~==~=~~~=~=======-==1~,~~~~~~~~~~~~~i 
12 buçuktan itibaren Fatih Kız - il Şişli Etfal hastanesinde DOKTOR 

ta . d ç d E Göz mütnhassısı doktor iiı Kemal o··zsan 
fı cıvarın a orta eıme e en- ıi .. i 

kazların bulunduğu 9 numaralı Rıfat Ahmed Gozber~ Urolog - Operatör 

arsada açık arttırma ıuretile sa .! . C. Halk Fırkası sırasında kız h· Bevliye MUtehassısı 
1 

w • • ;esı karşısında 32 numarada. Moa· Kraköy - Ekselsiyor mağazası 
tı acagından ısteğı olanların ye - 1 yene saatleri c;aat l!'i ten 1 ~ e kadar( yanında. Her gün öğleden sonra 
rinde hazır bulunmaları ilin o-IJ. 2 ·den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

.ııııım111ıııuıııuııın .. 11111111uıııın1111ıııu1ıınııııııu11uıııııınıı111ınıııııınııııu~ 
lunur. <,11837) 
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lıttanbulun en çok sahlan ha·! 

kiki aktam gazetesidir. ilanla·! 
rmı HABER'e verenler kare ·i 

: 
derler. ! 

························-... ····························· 
Gorki tayyaresinin 

planı 

l<OI.. TUkLl.I 
SALON 

lçersirıdc 47 ki§i ile parçalanan dünyanın en büyük uçağı (Mak· 
sim Gorki) nin bu acı akibetinde n, Sovyetlerin cesareti hırılmaclı· 

ğı anlatıl maktadır. 
SotJyct cazcte!erinclen "Pravda,, diyor ki: 
''llarap olan uçağın parçaları ka;~ mncla söz veririz ki, ondan clahrı. 
gü:::.cl bir uçak ortaya koyacağız.. Bu, ölen yoldqılarımız. için en iyi 

anıt (abide} olacaktır.,, 
Filhakika ıon gelen haberler, Sov yetlerin yedi tane gayet büyük 

tayyare yapmağa karar verdiklerini bildiriyor. 

Pariste tertip edilen (müstemleke haf tası) münaıebetile bir 1'müs

temlekelercle yemi§ sergisi,, açılrmıtır. S~rgide 1:ran~ız müıtemlekele· 
ri ahalisine/en (nümune) ler de teşhir edilmektedir. 

Me§hur kutup ka§ili amiral Bircl, cenup kutbunda yaptığı ve iki yıl 
riirert ıeyahatinJen geçenlerde clön clü. Amiral, kutup mıntakaların

clan bir kaç Penguen ku§u ela geffr mittir. Bu kuılar amirala alıgmıı 

oldukları için onclan hiç çekinmeden etrafında clolCl.§matadırlar. 

Deniz gezintisi 
Daimi okuyucularımızın bir senclil 

kuponlarını yarından itibaren değil· 
tirmcğc başlıyoruz. Gezintimize para· 

sız iştirak edebilmek için bir senelik 
kuponlarımızı ycliriniz. 

Şigmanlık bir kadın için, muhakkak ki en korkulacak ıeyclir. Bayotr 
lar §İ§manladıklarını fark edince, haklı olarak, telcİ§a clü§erlıf• 
Fakat Maazallah yukarıda reımini gördüğünüz kadın haline gelme) 

ise felaketlerin en büyüğüdür. 

Brüksel ıergisinin eğlence yerlerin de teıhir edilmekte olan bu kaJı# 
bir aralık §İ§manlık modası çıkarm ağa kalkı§an bir ainema yılcl"'1" 

hatırlatmıyor mu? 

Otuz sene evvelki plaj kostümile de
niz banyosu yapmağa kalkışan bir 

kadın, ~imdi dünyanın her yerinde 

kahkahalarla karşılanır. Kadınların 

ı;;por kıyafetlerinden de ayni inkılap 
meydana gelmiştir. Yukariki resimle· 
re bakmız, otuz beş senede kıyafetle· 
ı·in ne kadar değişmiş olduğunu göre· 
rcksiniz . . 

. Jd 
İspanyada bcğc, d:ğer bazı memleketle· de '1c Jcvc, koç, horoz do.iüşleri yapııdığı gibi Hindıstaf1 

da filler oraıında dövüımeler tertip edilir. Bu clövü§meler Hintlilerin en çok beğendik/eri 
eğlencelerdir. 


