
Gazetemiz 
llergün çok sayfalı, 
zengin münderlcatlı 

VE 

S kuruştur 

·;.:_ {,/··· .! .. ~~ .. 
~ •' . . . 

,. :- . .. 
',' ;. r;) ~. --~~-.-

'9 

Telefon: 23872 29 Mayıs 193:l - ÇARŞAMBA 

Gazetemiz 
Herglln çok sayfalı, 
zengin mündericatlı 

VE 

5 kuruştur 
Sene: 4 - Sayı: 1216 

~~~~~~===============================~;;,;~;,;;;;~~~;;;;,~======~~~~===== 

Bugün Karaköyde bir adanı 
bıçakla Öldürüldü cvazısı2nci sayfamızda) 

Ma_c_!tr 2aş!?,!k~nı s ... '!.n _ s~Y~..Y..!!!!!!._dı.xor ~ı ! J 29 Mayıs: 

''Devletler ikiye ayrılıyor,,ITürkler lstanbulu 
''Biri, şarktan garba Fransa-Sovyet grupudur; öbürü 
d :, Avrupayı şimalden cenuba kateden devıet!erdir,, 

"Avusturya meselesinde Almanya ile 
italya pek güzel anlaşabilir,, 

ilk defa fethetti 
ikinci ve ebedi fetih birinciden 

daha zor olmuştur 
( Budapeıtet 29 (A.A.} - Dış - ••• -.. -•• -... -•• -••• -•. -.• -.•. -.. -.. -... -•• -... -.. -.. -... -•• -... -•• -.. -... -•• -. 

1 
itleri bütçesinin konutulması sıra · 
sında yeni bir söylev veren gene · 
ral Gömböıe göre Avrupada iki l kombinozon belirmeğe baılamıı -
tır. 

Biri doğudan batıya gider ve 
Franaa ile Rusyayı bir araya top · 
lar. Öteki, timalden cenuba gideı· 
ve Polonyayı Macaristanı, Avus • 
turyayı, İtalyayı ve belki de Al-

i 
manyayı toplayan bir korunma 
çizgisi kurar. 

TAYYARE 
cemiyetinin 
merkezinde 

~Ru sabahki toplantı 
i ve Bay ismail 
~ Hakkının diyevi 

Bugün, İstanbulu 'ill<,, fethet -
tiğimi~in 482 inci devir senesine 
rastlamaktadır. 

1453 seneıinde 6 Nisandan 28 
Mayısa kadar devam eden §iddet -
li bir muhasaradan sonra be§ cep· 
heden taarruz eden Türk askerleri 

Bizanslıları mağlub ederek ıehre 

gi~işlerdi. Bu arada Türk do · 
nonması kızaklar üzerinde Halice 
indirilmişti. 

) ~~beı, bu kombinozonda 
ı bir engel olduğunu sözlerine ekle· 
miıtir. 

lstanbulun ilk fetih gününü bu -
Bütün memlekette hava Kurum· gün hatırlıyor ve kutululıyoruz. __ 

ları (Tayayre Cemiyetleri) baı ha- Fakat, lstanbulu yeniden fethet
kan İsmet 1nönünün yurdumu - mek zaruretinde kaldığımız da bu 

d M lıtanbulun birinci latihi zun hava tehlikesine maruz oldu - münasebetle iitünüyoruz. üta -

Bu da, Musolini ile Hitleri karıı 
karfıya koyan A vuslurya sormuş · 
tur. Fakat bu sorum, doğu ve batı 

1 Avrupaaı ülkeleri arasında anlaş -
mazhk çıkaran meseleler kadar ö -
nemli (ehemmiyetli) deaUdir. 

(Devamı 4 üncüde) lkinci Mehmet 
ğunadair!öyledi~i sözler üzerine~~-----------~-----~~~~--~ 

:.~:~~ı:;:ini birkatdahaartır- Sarıyer cinayetinden 
·rncuamı 2 rıcid<!) 

h- kaç rfindenberı Macar ba,bakanr, Macaristanın 
,JVIC:li~ffiııltt~-~, ~.--azn un 311ev kuflar 

~Jce sı aklaştı. Hararet derece -
ti ..ı.., Avusturya ile bir gümrük birliğ; 

.Wn otuzu bulmuıtu .. Bu sabah 
w...~ yapmaya hazır bulunduğunu. 
-·llenden hava gene fazla sıcak -

4 haziranda 
f stlfa edecek tı, Se . 1• I b krallık meselesinin bugünün iıi ol· 

. yyıu monatacı ar, §er et - d w •• I . . "S d Ek 
Sıler auc J b' d b' ~ ld ~ ma !gını soy emıttır. an e•ı s . 
. , u ar ır en ıre ~oga ıgı B c·· bö. A 1. . 

tıhj d"kk l -' k' 1. . om ş, vusturyanın rea ı· pres,, gazete.~ı u n ar{la ı ayran ımona- . . .. . 
lt. •atı l D 'd i le polıtıkaaı gulmesı gerek oldu - politika muha -

ı arı aı tn11~tır. on urma • d'' .. . . 
Cl}-r d• h 1. . k d R gu uşuncesmdedır. birinin öğren · ••t ... ay ı •~ yapma ta ır. a · 
..... h ç k ı k diğine göre, İn-
• :: &.n~den yaptr un.ız tahkikata e 05 ova 
ur b giliz kabinesi 

lik e, u ııci\klar 1 
Jtr gayri tabii kralın doğum 

rr~1.ur. Mevsim icabıdır. kabinesi gününün erte . 
d tnız hamamları banyo yerleri Çekoslovakyada, seçimden ıon· si günü olan 4 
)\te.çılrnı lır. Yalnız belediye ra, kabine buhranı bat göstermİ!· Mak Donaldın haziranda isti · 
de':?kapr, Samatya gibi yerlerdeki tir. Kabine iıtifa etmİf, fakat oğlu fasını vetecek tir. 
"1'• 

1~ hamamlarının açılmasına cumhurreiıi, eıki kabineyı yerin· Fakat J.-abine· 
... ~·~de vermemiştir. Bunun da de bırakmı•lır. Bununla beraber 
..;~h b :s den bir Mac Donald çıka dur-
QJ 1 uradaki deniz sularının pis yakında bir degvitiklik olması kuv· 

l'lle.aıd ıun, ikinci bir Mac Dona!dm gir- Sarı yerde on yedi yerinden 
r~ ...... -.. 

1

.:::r.·~-------- vetle muhtemeldir. • -. (Demmı 2 incide) vurularak öldürülen Mari Elmas-

ı~~-~- -G_ö_r~in-g~'i-n~B-a_I_k_a~n-la~r-d-aki 
k &zetecilerl bir kır 

lllıvestn;~a\•etetti esrarengiz seyahati 
f::)erti doktri nı eri

ni anlattı 

C l' azsı 4 Ütıl'Üdc) 

Alman hava bakanı, birdenbire izini kaybetti 

Alman - Leh-Macar- Bulqar 
bloku muvaffak olacak mı? 

Yunanistan da, krallık olunca buna iltihak edecekmiş 

Macaristan, ayaklanıyor! 
Sofya, 29 - Pazar gününden 

beri Sof yada bulunan Alman ha· 
va nazırı Göring dün tayyare ile 
Guigariıtanı terketmittir. 

Göringin Belgrat, Osküp, vey;.. 
Rastada mı gideceği anla,ılama
mıthr. 

Alman nazırının Bulgariıtan 

seyahati etrafında burada bir çok 
dedikodular olmllktadır. Faka~ 
Göringin hiç bir gazeteciyi kabul 
etmemesi Bulgaristan seyahatinin 
asıl maksadını tamamile karanlık 
bırakmıttır. 

Yalnız biliner şey, Bulgar kra· 
lmın kendisine çok iltifat ettiği, 

ve uzun müddet ba§başa kalarak 
konuttuklandır. Kralın Görin~i 
tayyare istasyonuna kadar tef yi 
etmesi de bu seyahate verdiği ö
nemi (ehemmiyeti) göstermekte • 
dir. 

Sofyada dolatan rivayetlere 
(Devamı 2 ncide). 

yanın katitleri olmasından şüphe • 
edilen Kızıl oğullarından iki Meh
medin dün Mersin vapuru ile ge

tiridiklerini yazmııtık. Resmimiz, 
getirilen maznunları gösteriyor. 
Bunlarla birlikte Hatim isminde 

biri daha getirilmiştir. Zannalbn
da bulunan bu adamlar jandar-

madan polise verilmişlerdir. Sor· 
guları devam etmektedir. Bunlar
dan birisi demiştir ki: 

- Biz üç yıldanberi Zongul
dakta Nazifin yapıaındt\ çalışıyo-

ruz. lstabula o zamandanberi gel
medik. B~zim hiç bir şeyden ha
berimiz yok.. 

········-········-··· .. ··································• 
Bu hafta 

: 

Cuma tatili 
Gelecek 

Pazar 
hafta 

tatili 
Ankara, 29 - Hafta tatili ka· 

nunu pazartesi günü resmi gaze· 
tede çıkacaktır. Gelecek cuma
ya dairelerde çalışılacak, pazar 
ıgiinü de ilk tatil yapılacaktır. 

--·--···········-••C' ............ -... ··-····-·-· .. . 
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K aköyde bi adam 
ıça 1 öldür·· dü 

Bugün saat on ikide Karaköy
de feci bir cinayet işlenm~ştir: 

Palabıyık namile maruf seyyar 
hamal Ahmedin şoför Hüsni.i
den beş lira alacağı vardır. Ha
mal Ahmet, Hüseyinden alacağım 
müteaddit defalar istemiş, her 
def asında Hüsnü bir bahane bu· 
larak hamalı atlatmııtır. 

Bundan bir hafta evvel bu ala
cak yüzünden ikisi de biraz ağ,z 
kavgası yapmışlar, sonunda ıoför 
Hüsnü bir hafta zarfında mu· 
hakkak parayı vereceğini söyle -
miştir. 

Bugün saat on ikide hamal 
Ahmet Karaköyde dolaıırken Ha\' 
yar hanının arka kapısından şo -
för Hüsnünün çıktığını görmüş, 

uzaklaşmasına meydan vermeden 
ynmna gitmiş: 

- Ver bakalım parayı.. Müd
det bitti demittir. 

Şoför Hüsnü acele İ§i oldu· 
ğunu söyleyince hamal Ahme~ 

kızmış: 

- Beni aylardanberi oyalıyor
sun, aldattığın yeter .. Seni bırak· 
mam demiştir. 

Kendisine nazaran çok genç o· 

le.n Qoför Hüsnünün yakasına ya
p:::ı:ı2, bırakmamıştır. Buna rağ · 
men şoför Hüsnü ilerlemiş, cad· 
deye çıkmış, kavga ebnekten çc· 
kinmiştir. 

Hamnl Ahmet şoför Hüsnünün 
bu şekilde savuşmak istemesine 

çok kızmış, bir müddet d:ıha mü
nakaşa ettikten sonra cebinden bı
çağını çıkararak şoför Hüsnünün 
tam kalbine saplamıştır. Şoför 

kanlar içinde yere düşmüş, fakat 
sonra kalkarak bir elile yaralı ye
rini tuta tuta Kar~köy noldasına 
doğru ko§mağa başlamıştır. 

Fakat noktaya on adım kafa 
börekçi fırınının önünde nir daha 
yere yıkılmıştır. 

Hamal Ahmet, yaptığı itin ,. 
kibetini görünce hemen yanındaki 
sokağa sapmış, savuşmak istemiş

se de vakayi gören halk hemen 
etrafını lmış, hamal elinde bıça
ğı ile tutularak getirilmiş ve po· 
lise teslim edilmittir. · 

Yaralı hemen Karaköy eczane
sine kaldırılmış tedavi edilmeğ~ 
çalışılırken ölmü§tiir. 

Öğle paydosuna tesadüf eden 
bir saatte Karaköy gibi İshnbulut' 
en işlek bir yerinde yapılan bu 
cinayet büyük bir nefret uyandır
mıştır. Toplanan halk birbirinden 
izahat alıyor katile lanet ediyor
du. 

Bet lira gibi bir parayı veremi· 
yen bir zavallının hayatına kıy· 
mak ne cahilliktir. Akılsız ha
mal Ahmet, yalnız alacaklısının 
değil ayni zamanda kendi haya
tına da kıymıştır. Çünkü hapisha
ne köşelerinde çürüyecektir. Diğer 
taraf tan iki aile erkeklerini kay · 
betmiştir. 

HABER - Akşam Postası 

Makdonald 
istifa edecek 

( Baıtaralı 1 incide) 

me i melhuzdur. Oğlu1 müstemle· 
keler nazırı olacaktır. 

Mac Donaldın oğlu, 34 yatın • 
daki küçük Mac Donald, tlomin
yonlar nezareti müstetarıdır. 

Ken~isi ıimdiye kadar İngiliz 
kabinesine giren en genç nazır

lardan olacaktır. Bundan önce 
1908 senesinde Çorçil, g~ne 34 
yaşında olarak kabineye girmiı -
ti. . ........................................................ . 

Fransız 
kabinesi 

Düşmek fizere 
Fransız hükumeti, franğın 

kıymetini tutmak için kendisine 
geniş salahiyet verilmesini isteyen 
kanun projesini dün mebusan 
meclisine venniştir. 

Heryo, hükumete yardım edil
mesini söylemi~tir. Daladıye ve 
diğer hatipler kar§ı koymuşlar· 

dır. 

Sol cenah partileri hükUmete 
kar§ı koymak için aralarında u· 
yuşuyorlar. 

Finans (maliye) encümeni hü
kumete kar§ı temayüllerle dolu
dur. 

Kanun projesi yarın görüşle· 

cektir. 
Flanden hükumeti "sonu sağ

lam görünmiyen bir ite giriımek· 
tense, iktidar mevkiinden çekil
meği,, tercih edecektir. 

Borsada, Fransa Rantından 

başka diğer esham ve tahvilat 
düşmektedir. Fransız bankası is
konto faizini yüzde dörtten bir· 
donhire 1lltıya -çıkarınışbr .. 

2:l MAYIS - Hl3:> 
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1 Japonya, ta 
bü Ü devlr~--- · ı-
endi h e e 

yapy 
1 1 r 

Jyonyanın Çin kıyıları etrafın· ı 
da bir "çelik kemer,, ortaya ı,oy· 

duğu ve diğer taraftan gene Ja
ponyanın Siyam hükumeti ile an
la§arak yakında Tokyo ile Bankok 
arasında muntazam bir hava hattı 
işletmek istediği haberleri gel
mektedir. 

Japonlar, Siyamda bir hava 
ussu yapmak emelindedirler .. 
Hatta Siyama Japon süel (askeri) 
tayyarelerinden müteşekkil bir 
filonun gideceği lngiliz gazetele
rinde okunmaktadır. 

Singapordaki İngiliz takima
tını değerden düşürecek mahiyet-

te olan bu tedbir, yani Japonların 
Siyamda bir hava üssü kuruşları 
Uzak Şark hadiseleri bakımından 
çok önemlidir. Ve bir takım ha· 
zırlıklar yapıldığını sezdirir. 

Japonyanın Çin etrafında ÖT" 
düğü çeJik kemer ise, Amerika ile 
'Amerikanın himayesi altında o· 
lan Filipin adaları arasına gir• 
mekte ve bir çok adaların mevki• 
inden istifadeyi gözetmektedir. 

Japonyanm bu adaları deni· 
zaltı gemileriyle doldurmaımdal1 
ve Japonya ile Amerika arasında 
bir baro olduğu takdirde bu çok 
müstahhern adaların büvük bir ro1 
oynayabilmesinden en.dişe edil· 
mektedir. 

ok isabetli bir 

Hile yapan sa c arın 
adı kara listeye geçecek 
Kara liste bütün dünyaya Han olunacak 

Ankarada toplanan tecim ve ı Bundan başka ihracatta lauba • 
endüstri _(Ticaret ve Sanayi) oda· lilik göstererek satış taahhütlerini 
ları kongresine ba§kanlık yapan yapmayan, ecnebi memleketle· 
Murad F ortunoğlu, kongre bitti • re gönderdikleri mallar nümunele" 
ğinden dün İstanbul mürahhasla • re uygun çıkmıyanlar kara liste • 
riyle birlikte şehrimize dönmüş · Iere yazılacak, ve bu isimler dün• 
lerdir. yanın her tarafına bildirilecektir. 

Murad F ortunoğlu kongrenin Odalar, bakanlığın isteyecefi 
çalı§ması hakkında şu sözleri aöy- şekilde· mıntakalara ayrılacaktır · 
!emiştir: 

"-Odalar kongresi çok faydalı 
olmuş, Ökonomi Bakanlığı· dilek · 
lerimizi yerine getirmeğe çalışaca-
Öını h:l.:l:~olr •• , ..... :...1. 1'.:~:..ııı:tL \:.~.,. 

lzmit, Bursa, ve Trakya odaları 
İstanbul mıntakasına bağlana • 
caktır. 

ti 
====================::;:::::;::;;::::;:=ı aJaka göstermiştir. 

ihracat n;ıahsullerimizin µ.," • 
darruze edıımesıne cıe çok onciı' 
(ehemmiyet) verilecektir. Balık' 

(Baştq.ralı 1 incide) hati üzerine yapılacağı mevzuu 
bnkılırs~ Göring Almanya, Lehis· bahsolan Almanya - Lehistan -
tan, Macaristan ve Bulgaristan Macaristan ve Bulgaristan bloku 
arasında bir blok teşkili için ç:t· ile alakadar mahiyett~dir. 
lı§mıştır. Bu çalışma iyi neticeler Tel yazısı şudur: 
vermiş, ve hatta ileride buray:ı Budapeşte, 28 (A.A.) - Bay 
Yune.nistan da dahil olacakmış. Gömböt Parlamentoda ulusal 
Yunanistan da buna mukabil Bul- avga (müdafaa) bütçesinin gö . 
garistana Akdenizde bir ınahreç rüşüşü srrasında, Macaristanı!l 
verecekmi§. arsJUlusal konferanslara girebile-

Yunanistana kral avdet ettik · mesi için si!&hlanmakta e§itlil< 
ten sonrrı bu işler daha kolay hakkını kesin bir sart olarak ileıi 
yapılacakmış. sürmüş ve demiştir ki: 

B:ılgar başvekili To ef, ıon ha· "Şimdiye kadar uluslar sosye· 
diseler etrafında ecnebi gazeteci- tesine güvenmiş olan Macaris -
lerine şu beyanatta bulunmuş · tan, şimdi sabrınm sonuna var · 
tur: mıttn. Yükünsei askerlik hizmeti-

- Orduda tam manasile an· ni tekrar kurmak ve ktiçük anlaş· 
laşma vardır. Herkes kralın etra • ma \liuslarmınkiııe eşit silah ve 
fında toplanmııtır. HükWııet d.,.- uçak hakkını istiyoruz.,, 
hiltle barıştırma siyasetine devam İki yıl askerlik hizmeti Maca · 
etmektedir. Dıı siyasada ise deği- ristana aşağı yukarı 150 bin kişi· 
şiklik yoktur. lik bir ordu verebilir. 

Sofyo.da çıkan sosyalist lşkıra 
gazetesi, Göringin seyahatini ten- Yunan standa takvim 
kit ederek yazdığı başmakalede yüzünden d ni gürül--
diyor ki: . . .. . . tüler çıkıyor 

"Bulgarıstanın harıcı sıyasetın· . n· A 1 

RUZVELT 
Kendini müdafaa 

edecek 
Vaşington, 29 (A.A.) - B. Ruz. 

velt, ulusal kalkınma yöntiminin 
gelecekte alacağı şekle aid itleri 
bir müddet için tüze bakanlığına 
tevdi etmiştir. 

Sanıldığına göre, Ruzvelt, bu 
kalkınma yöntiminin ana kanuna 
uygun bir şekilde yaşayabilmesini 
sağlayacak yeni bir fonnül bulma· 
ya çahtmasını tüze bakanlığından 
istemiştir. 

Ruzvelt, Pazar günü radyo ile 
neJredilen bir söylevinde durumu
nu savgayacaktır (müdafaa ede · 
cektir.) 

Gazeteler, bugünkü durumu za· 
hiri bir sükunetle tefsir etmekte · 
dir. 

Vaşington, 29 (A.A.) -B. Ruz
velt, Parlamento ve Senato finans 
komisyonları başkanları ile N. R. 
A. temel prensiplerinin kurtarıl • 
ması işini görüşmüştür. 

d · d' k d k l b' Atına, 28 - mı yortu arda e şım ıye a ar ço yan ıı ır . . . . . . . --------------
d O d b t f. eskı takvımın tatbık edılmesını 11111ımıııııın11ruttııııııııııı1111ıııııııııııınım11ııı111111ıumııınmıııım1 

e:nıs var ı. a ıuna una ara . . . X 9 
l k 1 hta 1 kt Balkan istiyen üç Metropolıt ıkı gün ev-ı • 

tar.ı , veya a ey r ı ı. . . . . • 
hnrLinden evvel Bulgaristan Rus- vel Yunan kılısesıne karşı ısyan 
ya ve Avusturya nüfuzlarının çar- e.derek ayrılmıtlar, ve yeni bir ki- Kaçırılan çocuk 
pışbğı bir yerdi. Umumi harpte lıse kurmuşlardır. • d 
de bir Alman taraftarlığı çıktı. Atina Sen Sinod meclisi de der peşın e 
Ve Bulgaristamn batına gelen hal toplanmıt ve bunları mürted 
bütün felaketler hep bu taraftar- (dinsiz) ilan ederek, haklarında 
hk yüzünden olmuıtur. takibat yapmağa karar vermişler· 

Bu heyecanlı ve yalnız resimler· 
den ibaret polis sinema romanına 
pek yakında başlıyoruz. 

Acaba Bulgaristan ne vakit bu dir. 
yanlı§ yolu bırakarak kendi men- Bunların, ruhani muhakeme ta- Merakla taklb edecek 
faatine en uygun siyasayı gütme· rafından sorguya çekilinceye ka.- heyecandan heyecana 
ye başlıyacaktır?,, dar ıssız adalardan birine sürül - düşeceksiniz 

Diğer taraftan Pe§teden gelen mesHi"'kd~şünülüybor. 1 h k mııı11111uııııııııı1!1111ıııııııııııııı111111ııııııııııuuııuııuuıııııı111uuııth 
son bir tel yazısı Macaristamn u umet te u papas ar a · ---------
dn silahlanmal< istediğini bildir - kında tiddetli hareket etmek ta - ismini verdikleri kiliselerinin iki 
mektedir. raftarıdır. Halbuki bu papasların milyon tabii olduğu söyleıımekte-

kurdukları, ve "·öz Ortodokslar,, dir. 

Kararlattırılan İ§ler arasında 
tecim (ticaret) odalarının bakanlı
ğın kontrolu altında umumi mağa
zalar açması vardır. 

hkçılığımızın, borsa iılerimizifl 
yoluna konması için de çalışro.'' 
lar yapılacaktır. 

ay are c rniye i 
merkezind 

in 

... 7T ... <Baştarafı l ncide) 

Istanbul Tayyare Cemiyeti, 
idare heyeti de bugün İsmail Hak

kının riyaseti altında toplanara~ 

Türk Hava kurumuna fazla vari • 
dat temin etmek için çalı~malara 
geçmittir. Toplantıdan sonra İs· 
mail Hakkı bir muharririmize şu 

sözleri söylemiştir: 

- İ§te gördünüz ki batla idare 
heyetimiz olduğu halde 1, 2, \'e 3 
numaralı derneklerimizin kıymetli 
idare heyeti üyelerinin de iştiraki· 
le y~ptığımız bu toplantıda yüce 

Batbakanımızın emirleri daireı;in -
de bütün teşkilatımıza lazım gelen 
veçheyi vermek ve icab eden ted • 

birleri almak için derhal faaliyete 
geçilmesine karar verdik .. 

Güzel Istanbulumuzun muhte • 
rem vatanda§larınm bu vatani 
hızda diğer ıehirlerimize nisbetle 
geri kalmıyacaklarmda şüphem 

yoktur. Şüphem yok değil, imanım 
vardır. 

İstanbul teşkilatımız ne idari 
te§kilata ve ne de parti teşkili.tına 

uymayarak vaktiyle yapılan kaza 
teıkilatları kaldırarak bunla • 

rın yerine yalnız merkeze merbut 
kalmak üzere nahiye tetkilatlariy
le iktifa edilmişti. Ancak nahi • 

yelerde mes'ul ve mükellef birer 
memurumuz bulunmadığından bu 

te,ekküllerimizin faaliyetleri yal
nız Ramazan ve Kurban bayram • 
larında sadakai fıtır ve kurban de-

rilerini toplamaktan ve 30 AğUI ' 
tos tayyare bayramımızda da ro ' 
~etlerimizi dağıtmaktan ibaret J<ıı.' 
lıyordu. 

İ§te bugün yaptığımız ide.re 
heyeti toplantısında bu ciheti de 
göz önüne alarak kaza teşkilatları
nı ihya etmeğe ve her kazanın dı' 
hilindeki nahiyeleri kazaları11' 
bağlamağa ve kazaları merke~ J<ıı' 
zamıza tabi tutmağa ve burafard' 
mes'ul ve mükellef birer ıneJll111 

tutarak şubelerimizi he; an açık b1' 
lundurmağa karar verdik.. SO 
kararımızı 1 Hazirandan itibaret1 
tatbike koyacağız .. Bize şiın<li>1~ 
kadar olduğu gibi bundan ,orır~ 
da yardımlarını esirgemeyecekle 

ni bildiğimiz matbuatımıza d~ 
icab eden malumatı muntazaııııı 
vereceğiz. 

·Yarın saat 4 de bayanlar yardı1" 
k "1e 

kolu da cemiyette toplanaca , 
çalııma proğarmlarını karnrla§tı 
racaklardır. 

1
, 

Bundan başka her vilayette ; , 

tandaşların adedi valilerin sic~. , 
leriyle alakadar olacaktır. Şiıtı ' 1 A "'ustD 
ye kadar Kanunusani ve g • cıe 
aylarında olan tayyare günlerı bif 
ğişecek ve 15 Mayısta sonra Jeti'' 
hafta, tayayre haftası &ayılııca ıe< 
Şimdiye kadar küçük taleb~ff1' 

tarafından dağıtılan rozetler § • 

d'd .. . 't ı· kız ve er ı en sonra umversı e ı l • 
d ~ıtı " kek gençler tarafından ali 

caktır. 
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Galatasarayın ........ ~ 

izinsiz ilaç 
pilavı ve 

güzel görenekler 
. - Göreneğe, an'aneye hü:-me~. yapanlar 

l'illyet eder miıiniz? 

Döviz kaçakçılarının da 
ilıtisas mahkemelerine 
verilmesi düş.ünülüqor 

Böyle bir sorgu sorıalıır, her Mahkemeye verilen 
hlllde, "uygun görenek,, ,~Jygun- buglbllerln hep eczacı 
•uz görenek) diye meıe1f'yl ikiye oldukları anlaşlhyor 
llYınna.mız lazım ıelir. 

Geçen gün gazetelerde oku-
tııuıtuın: Anadolunun bilnıı?m ne· 
teıinde bir kasabaya yeni gelen 
~damı tata tutmak adetmiş. Bu 
adeti yerine getiren çocuklar bi; 
Yabancının kafasını kırmışlar. Bu 
l'lırun size an'ane! .. Sonra, bütün 
ıc-dınların aimsiyah çarıaf!ara bjj. 
~iinerek umacı gibi sokağa ;ıkma · 
•rı yalnız ve tek gözlerile dün · 

Ya.ya bakmaları bazı kaıabR.ları 
ntı~da görenektir. 

L. ~u uygunsuzluklara, 
"&glanacak değiliz .. 

P.lbette 

lakin, bazı müfritler de. (bü 
t'' \in putları kırmalı!) vezninden 
<butün görenekleri yıkmalı! ·, di· 
)orlar ... Asıl biz, bu zihniyeti kır
~ıyız ! 

1
• B~yle dütünenler, Ga!,\t>'.saray 
llesınin güzel göreneklerin~ de 
'-ldırmıılardır. Orada da ıa!ahat. 
:~ınak, elbette lazımdır. f llkat 
~buru kaldırıp yerine zi! koy· 
'laıak o mektebin bütün ~-ki ve 
)elli ınüntesiplerinin yüreğ~ni ka· 
~bnııtır. Alıtılmıt zara"")•Z bir 
~t . 
~1 Pestenkerani bir kulp takıp 

dırmakta ne mi.na vardır? 
. ~eınleketin genel ( u.rnumi) 
~ditine bakılıraa, rejimimiz , bü
I il\ görenekleri kökünden balta · 
.,:~~le taraflısı dei?ildir. iste su 
~Jkanununu ele alın ..• Cu · 
"-11 pazara çeviriyoruz. Çünkii 
~konomik (iktisadi) hayat bunu 
(-P ettiriyor. Fakat, dini bayram· 
.:

1 ınuh~f ~za ediyoruz. Çünkü 
~· • ekserısı müslüman olan Tür -
d~Yelilerin hissiyatıdır, an'anesi -
t tr, Diğer taraftan, yepyeni bh 
() lrp dünyasına girdiğimiz içi,ı 

1 tanın yılbatı ve çalııma bayram
~nı da benimsiyoruz. 
"' u, ıu demektir ki, rejimimiz 
h·~~lığa, pratikliğe zıt olmıyan 
\ltun görenekleri hoı buluyor ... 

4 "' "' 

d tlbette, hoı görenekler arasın· 
~, Galatasaraylıların pilav 
~llınlan da \'ardır. 

1q llııun ne olduğunu geçen sene 
btt Yllzılarımızda öğrenmedinizse 

{11 ıene tekrarlıyalım: 
~ı_ il eski mekteplerimizden biıri 
te.ı: Calatasarayın ilk çıkardığt 
(S,~ araıındaki eski Paris sefirj 
~ili ı Münir Paıa) dan ıon me -
~ra kadar, bu irfan yuvasının 
heı- altında bütün barınanlar. 
31 Yıl olduğu gibi, bu aene de 
1-.,:-Y•s cuma günü toplanacak -

ır. 

8-1ı •ı.,,1 Çede oyun oynıyacaklar. 
"ı\lh ara dizilip , - yanlarında 
~lcı"••rlar - derahanelere gire · 

er h C\~d ra lelerde oturacaklar, ho-
h..rıed an azar iıitecekler, yemek
-~~ de an'anevi pilava kaııi.< 

'•li ardır! 
til'! ~Yllt, hatıralardan ibaret,, ... 1 
~tı''ııe)er er ... Doğrudur! Bu gib1 
tı.,. er hı' . b. '11 

-c "-d ' r cemaatın, ır mı e-
~~'ti et~~in nesiçleridir ... Göre 

1-t .~1 kotülerini bir yandan baJ~ Ri•- • Q c1·· .. 
~l~~~rken, öbür yanda?\ 
~)~fılizlendirelim ... Gala -
) ~ ç , ~n'aneye sadık kal -
~'-t. alı ıuzel bir yol göıteri -

568 numara! ı 
(Vci. Nu) 

Sağlık t!irektfülüiü eczahaneler 
müfettiti, l.iç bir hakları olnıadı · 
ğı hald<', hazan reçeteler üzerine? 

-----------

bazan da reçetesiz eczacılık yapa
rak halkı aldatan ruhsatsız eczacı· 
lar ve aktarlar hakkında yaptığı 

takibatı ve teftiıleri bitirmittir. 
Bunun neticesi olarak timdiy~ 

kadar ruhsataız eczacılık yapaı> 
on bet kiti mahkemeye verilmitti:. 
Bunların hepsinin muhakemeleri · 
ne baılanmıthr. Bunların çoğunu 
eczahane açmağa hak!arı olmıyan 
eczacılar tetkil etmektedir. 

Gene bu itıüzar adamlardan bir 
kısmı da halk!n sıhhatiyle oyna • 
makta daha ileri gitmitler ve hem 
doktorluk, hem de eczacılığın iki -
sini birden yapmıtlardır. 

Ezcahaneler müf ettiıliği Mı· 
sır çarıısında yaptıiı teftiıler • 
de bu tekilde sahte eczacılığa te • 
sadüf ctmemittir. Mııır çartıJI 
ehnaf ının yaptıkları itlerin kanu · 
nun çevreıi dıtında olmadığı gö • 
rülmüttür. 

---o-

Vumurtacılar 
birliğinde 

Y wnurtacılar Birliği buıünler 
de bir genel toplantı yapacaktır .. 
Bu topalntıda birliğin daha iyi it • 
ler. bir vola konulması icin sö:i bir
liii edilecektir. Bir ar~ birlijh1 
büsbütün kaldırılmaıı dütünül · 
müt iıe de bu dütünce yerinde bu· 
lunmamıtbr. 

-0--

Tuz meselesi 
Ankara, 28 - C. H. Partiıi Ka · 

mutay grupu bugün ıaat on beıte · 
Antalya saylavı Cemel Tun.canın 

batkanlığında toplandı. Batbakan 

ismet lnönü tuzun satıı fiyatının 
tuzlalarda altı kurutlan üç kuruta 

indirilmeıi hakkında Kamulaya 
bir kanun verildiğini bildirdi. 

Yakın vakitlere kadar büyük bir 
hızla ilerliyen kaçakçdığın önüne 

geçmekte ihtisaı mahkemele-:-i ha· 
kikaten büyük bir .jmil olmuftur . . -
Muhafaza tetkili.tı k'1vvetlendiril-
dikten; ihtisas mahke~-neleri çab§· -mağa batladıktan sonra kaçakçı -
lığın yüzde yetmit derecninde a 

zalmıt olduğu görülmüttür. Ka -

çakçılara bu yılgınlığı veren ihti -

sas mahkemelerinin muvaf fakıye· 

tinin batlıca sebeplerinden birini 

belki birincisini bu mahkemeler • 

deki çabukluk tetkil etmektedir. 
Bu sür'at tabiatiyle diğer mahke · 
melerde elde edilememektedir. ~l;Ju 

k!•L.IJ'·Tl}ı 
iyi hizmetçi 
Valdehanında oturan Hatice.nin 

yanında bir aydanberi duran· Şük
ran Haticenin bulunmadığı bir ıı· 

rada çamaıır ve bilezik çalmıı, Y.a· 

kalanmııtır. 

iki Serkis 
Sütlücede oturan Serkiıin arI<a· 

datı Agop oilu Serkiı kavga et -
,_;!ı .... , A.eop oilu öteki Serkiıi 
d8.mUftUr. 

Deniz hırsızlan 
Deniz hırsızlarından Veya oğlu 

Nazımla Mustafa oğlu M~hmeJ 

dün gece ikide Balatta Jlh.uninin 
aruında çaldıkla.rı on 

doku·z parça hurda den~ri bir aan · 

dala yüklemitler, Kasr~p&taya 

doğru giderlerken denız devriye -

leri tarafından yakalanmışlaı·dır. 

Fazla kaçırmış· 
Y enitehirde oturan ıeyyar ıa .

tıcı Gafur sarhot olup bağırıp çağ

rırken yakalanmıttır. 

On lira dolandırmış 
Tuz fiyatlarının üç kuruta in • 

dirilmeıi hakkında hükUmetin ver· 
diği karar dün inhisarlar genel di-
rektörlüğür..e reımen bildirilmittir. Sabıkalılardan Altın Dit Ömer 

Tahtakalede sabuncu hanında o
Tuz inhisarı, kanun mecliıten çı· 
kınca hemen tatbik edilecektir. turan seyyar ıatıcı Bekirin bir li -
Şimdiki halde bayiler elinde bu . rasıni, yumurtacı Mehmedin do • 
lunan tuz stokları ve kıymetleri kuz lirasını dolandırdığı için ya • 
tesbit edilmektedir. kalanmıttır. 

Yurdun her yanında ucuz tuz Demir düşmüş 
b~lundurmak için yeni tetkili.t Pat-bahçedeki cam fabrikıııın · 
yapılacaktır. Memleketin b3zı ı da çahtan amele Muıtafa:ı111n başı
yerlerinde de tuz ambarları kuru · 

1 
na bir demir düşerek hafif surette 

lacaktır. 1 yaralamıttır. 

yüzden kamunun kaçakçılık mah -
kemelerinı: vermediği bazı mad · 
deler üz er inde kaçakçılık yapıl • 
masının öırıüne kolay kolay geçile
memektt~diir . 

Döviz -,ı ·e gümüt kaçakçılığı da 
bu aradad ır. Döviz kaçıranlar ih · 
tiaas ma.hlı:emelerine değil, diğer 

mahkemıeL!re verilmektedir. 
llitikli olanlar döviz kaçıranla· 

rın da ihtİM\S mahkemesine veril -
mesi lazım geldiği kanaatinde ol r 

d\iğundan bu it üzerinde araştır -
malar bqlamJ!lır. Döviz ve gümi:ıJ 
kaçakçılarının da ihtisas mahk1~ -

melerine verilmesi çok muhtem.el • 
görülmektedir. 

Su taşıyan arabacılar 
muayene edilecek 
Kaynak ıuyu çtegmelerinden su 

ta9ıyan bütün salcialann sıhhi mu-

ayeneye tabi tutu'İnınlarıua kara,· 
verilmitti. Fıçı ve damacanalarla 

su ta§ıyan arabacıların da sıhhi 

muayeneden geçirilmeleri karar • 

lamıf, §ubelere emir verilmittir. 

Belediye .ft'lhe müdürleri araba· 
cıları ııkı bir: muayeneden geçire· 
ceklerdir. 

• --o--

Yan ış 1ş yapan 
memıırları varmış 

Belediy<~ye temizlik resmi ver 
miyenlerdı~n paralar "tahsili em -
val,, kanuı auna, göre alınmaktadır. 
Bazı mem·11rların evveli kiralar: 
haczetmel eri lazım gelirken bun ı 
yapmayıp doğrudan doğruya et ya
lara haciz koydukları ve bunlar? 
sattıkları ;belediyeye tikayet edii
mittir. Di•ın bütün tubelere bir ya· 
yım yapıimıt, evvela kiralarr.-:. 
haczedilmesini, eğer kiralar bat • 
ka bir borç i~;in haczedilmişse o 
zaman efyaya haciz konarak sa • 

.tıt yapılmasını bildirmittir. 
--o-

Reledl)''e memuru 
talebeler 

Hukuk ve Yüksek Ticaret mek -
tebine devam eden belediye amir • 

}erinin vaziy~ıelleri yakından taki '.' 
olunmaktadır. imtihanı veremi· 

yenler ya \lazifelerini veya mek- · 

tehi tercih edeceklerdir. İmtihan · 

lar :müna.ebetiyle bu gibi memur· 
lara izin verilmiştir. 

" . . ~-., 

' ŞEHRiN DE!lDLERI _I 
Istan bulun emektar köprüsü 
"Emektar Unkapanı köprüsü,, evvelce Galata köp

rüsünün yerindeydi. Şimdiki Galata köprüsü yapıldık

tan sonra buraya nakledildi. 

Önümüzdeki senelerde Atatürk köprüsü yapılınca 

bu görmüş geçirmiş köprü de Eyübe nakledilecek, n 
Eyüple Sütlüce arasına kurulacakmış. 

Bunları yazmaktan maksadım senelerden beri Ata· 
türk köprüsü yapılıyor, yapılacak diye berbathğından 

şikayet edilmefe meydan bıi.tıkılmıyan Unkapanı köp-
rüsünün daha bir hayli seneler kullanılacağını söyle
mektir. 

Hakikati söyiemek lilzımgelirse lstanbulda bu Unka
panı koprüsü kad~r üzerine tamir parası dökülmüş bir 
y_er roktur denilebilir. Köprü senelerden beri mütema· 

diyen tamir edilmektedir. Köprünün bir tur~fı tamir 
ediJirken öbüı· tarafı geçilmez 1ıa1e geliyor, \'e bu, böy
lece devam edtı'l duruyoı·. 

1''akat bu ka~ar çalışmalara, uğraşmalara rağmen 

köprü gene berbat bir vaziyettedir. Yürürken tahtalar 

oynuyor. Bilhassa gl'Celeyin az aydınlanmış olan köprü 

den geçerken çürük bh· tahtaya basarak denize yurnr
lanmak tehlikesi hile akla geliyor. 

Mademki bu köprü bir kaç sene burada ve bir çolt 

seneler de Eyüple Sütlice arasınctı. kullanılacaktır, 
şimdiden esaslı bir surette tamir e•fi]rnelidir. Fa.kat bu 

tamir şimdiye kadar yapıldığı gihi üstünkörü değil, 

esaslı \'e iyi yapılmalıdır. 

Düııyao.ın en yaşlı 
adamları 

Meraklım:ıı birisi oturmuş, dün· 
yada en çok yaşayan adamların 

bir listesiıni yapmış.. Bu listede, 
daha geçenlerde ölmüş olan bizim 
Zaro ağa 156 yaşla birinci gelmek
tedir. 

Sonra, gelenleri sırasiyle yazı· 
yoruz: 

İngiliz Mister Barr 152 yaşındtl, 
Ameri' ~anın Kentaki vilayetindeki 
Şel şehrinden Joni dayı, yaş 134, 
Lehhtanlı Krassinski yaş 132; 
İrlaı .ıdah Madam Katerin Brik • 
lan d yaş 123; Almanyalı Stavni a· 
na yaf 122 .. 

Bunların içinde daha geçenler -
d~ Westminister kilisesine gömül· 
·müt olan ihtiyar Barr'ın yaşında 

hiç kimse yoktur. Çünkü bu ada · 
mın 152 yıl yatamış oJduğu veıi • 
kalarla ıabittir. 

Bundan beş yıl önce Londrada 
kurulmuf olan yüz yaşlılar klübii 
kendine fazla aza bulamamıı, bu
nun üzerine klübün batlıca gayesi 
olarak "çok yaşamanın çarelerini 
arattırmak,, itini kabul etmiştir. 

• 
Garabetin şaheseri! 

it 

Bir Haziran tarihli İngilizce 
Tit - Bit mecmuası yazıyor: 

Böyle bir dava işittiniz mi bil • 
mem? .. Garabetler memleketi o -
lan Amerikada bir kadın avukat 
olan kocasına müracaat ederek 
botanma davasında avukatlığını 
almaıını istemittir. 

Şimdi Tenesi vilayetinde Mem
phis şehri asliye hukuk mahkeme -
sine müracaat eden Mister~a • 
han Huston adlı avukat, kendi a • 
leyhine bir botanma davası açmış, 
ve Mister Huston'un (yani kendi • 
ıinin) aile ocağını bırakıp kaçtı -
ğından tiki.yet etmittir. 

• 
GUnefln itini elektriğe 

gördürecekler 

Elektrik kuvvetinin kullanılma • 
dığ,ı yer kalmadı gibi bir şey .. En 
aon icatlardan birisi de toprağm 
altından ısıtıcı kablolar geçirmek 
suretiyle ekinlerin büyümesini te -
min etmektir • 

Toprağı elektrikle ısıtmak işi 
ancak 4 ıenedenberi İngilterede 
ökonomik bir surette tatbik edile
bilmektedir. Bu işte ileriye doğru 
atılmıt olan adımlar, ulusal elek
trik birliğinin lngilterenin Bcur -
nemouth şehrinde 3 Haziranda a -
çacağı elektrik sergisinde gösteri • 
lecektir. Bu sergi 8 Hazirana ka ,.. 
dar devam edecektir. 

Marul, lahna ve domatesin elek
trikle yetittirilmesindc şimdiye ka 
dar büyük muvaffakıyetler elde 
edilmtitir. Yirminci yüz yılı "baş -
tan bata elektrik çağı,, yapmağa 
uğraşıyorlar. 

Liman dlrektörlü~ü 
fazla dizbarko ücreti 

almıyacak 
Liman genel direktörlüğü &Oll 

çağlarda yakın limanlardan mo · 
tör ve kayıkla gelen eşyadan, yi • 
yecek ve içecek maddelerinden 
de parça batma bir kuruş dizbar • 
ko ücreti almıştı. Gazetemizin bu 
pek de yerinde olmıyan para alı~ 

hakkında yazdığı yazıları ve 
kabzımallar cemiyetiyetinin müra
caatlarım göz önüne alan liman 
genel direktörlüğü bu dizbarko Üc· 
retini bundan ötesi için almama· 
w a karar ve i tir. 
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C k · l h.~ Recep Peker ~ 
BJr lordun kızı 

"Hay Hitler!,, 
Of Of C en a ey 10• Gazetecileri bir kır~ Diye bağırdı 

''Sandey Ekspres,, gazetesi mu· 
habiri Almanyanın Münih ~elirin· 
den Hitlerle tanışmış bir lngiliz 
kızına dair yazıyor: 

de i yazılara cevap Ver- kahvesınedaveıeııı 
! VE 

~ .. . : ege enezzU e IDiyOr ~.= Parti doktrinleri-

Mütarekeyi lngiltere namına 

imzalayan bahriye nazırı Amiral 
Vester Vemis'in karısı, Amirahn 
hatıralarını çıkarmı§tır. Bu kita
bın bazı parçaları başvekil Loyd 
Corca çatar mahiyettedir. Ve ki· 
tabın çıkmasından son.ra gazete· 
ciler Loyd Corcun kendisine mü
racaat etmişler ve ancak sekrete· 
riyle konuşarak tuhaf bir cevap 
a!mışlardtt. 

Amiral Vemis Mütarekenin İm· 
zaıı · çin İngiliz mümessili o1arak 
Fransız mareşalı F oş'la buluşmuş 
ve döndüğü za.man derhal Kralı 

görerek yapılan işler hakkında 

ma1umnt vermiıtir. 
Amiral Vemis Kralm sarayın. 

dan ayrılırken büyük bir !kalaba· 
lık .saray kapılarının önüne top· 
lanmı ve Amiralı çılgınca o.1kış· 
lıyordu. 

Ancak, mütarekeyi imzaiayan 
lngiliz Amiralı Londraya dön.me
'den önce KTal rayına haber ver
aiği gibi, bu hadiseden Loyd Cor
cu da haberdar etmişti... Bunun 
üzerine Loyd Corc tarafından çağ· 
rdacağmı zannediyor ve bu mnut
la bekliyordu ... Fakat boşuna bek· 
lem.iş, çağrılmamı tır. 

Amiral hayrete düşmüştü. Bu 
iia:dar mühim bir me ele hakkın· 
"ela baJvekilin bir şey öğrenmek 
istemeyişine ç.ok şaşıyordu. Hele 
ertesi gün k bine toplandığı za. 
man tebrik edileceği yerde gayet 

. ni anlattı 
soğuk bir surette karşılanması bu : Ankara 28 _ Basın Kurultay; 
şaşkınlığı son haddine vardırmış· azaları b;gün öğleden evvel yük -
tı. sek Ziraat Enstitüsünü ve Çubuk 

Amiral Vemis ancak kabine· Barajını gezmişlerdir. Azalara 
den ayrılacağı zaman bu bulma. enstitüde Tarım (Ziraat} Bakanı 
canın gizliliğini anlıyabilmiştir. Muhlis tarafından izahat verilmi§, 

Başvekil Loyd Corc, mütare· enstitünün her tarafı gösterilmit · 
kenin imzalanışı hadisesini §ata· · tır. 

fatlı bir surette ilan etmek istiyor· Öğle yemeği orman çiftliğinde 
du. yenilmi§, sonra Devlet mahaJle • 

Fakat Amiral V emia, mütare· ~inde yeni yapılmış olan Bakanlık 
kenin imza edilişini Krala telefon binaları gezilmiştir. Akşam 
eder etmez bu proje suya dü§-111Ü§· üstüne doğru Parti Genel Sekrete • 
tür. Kral derhal maiyetini haber· rinin davet ettiği kır kahvesine 
dar etmiş ve lıavadis bütün şehre, gidilmiştir. 
memlekete yayılmıştır. Receb Peker bu toplantıda de -

Mütarekenin imzalamıı hadi· miştir ki: 
ıeai büyük halk tabakaları tara· "- Biz !Una inaruyoruz ki, he
fından ve hararetle Kral sarayı le dördüncü kurultayda kabul e · 
önünde kutlulana dunun Loyd dilmiş yeni geni§ proğramla reji • 
söylevle Ş mimizin takib ettiği yolda hiç bir 
Corcun haberi gizli tutup parla- karanlık nokta kalmamış ve bizim 
mentoda resmen ve bir söylevle kendimize haa ve kendimize en 
ilan edişi tasavvuru berbat olmuş uygun hayat formülümüz bu proğ· 
ve bu yüzden Loyd Corc sinirlen- ramda toplanmıştır. 
mişti. Herhangi bir aykırı fikir, bu 

Amiral bu vaziyete omuz silkip doktorinlere çarptığı zaman onu 
geçmiştir... kendi hayatı ve kendinde mevcut 

Diğer taraftan Amiralın karısı olan kuvvet önünde hafif bil'. dalga 
tarafından neşredilen kitapda bu gibi geri çekilmeğe mahkum kıla -
hadisenin nakledilişi üzerine Loyd caktır. Biz doğmlara (basma ka • 
Corcun katibi şöyle demiştir: lıp düsturlara} değil, hayata ha · 

"Miıter Loyd Corc, kitapta karak ileri gidiyoruz .. Ne Parti bh· 
kendine taallU.k eden parçaları o· tekkedir, ne de onun vücude getir· 
kumak zahmetine bile katlanma· diği proğram bir ayet •• Biz gidi§i· 
mıştır. Söyliyecek bir sözü yok· mizde zamanın icaplarına aıkı, ıı· 
tur ... ,, kıya bağlıyız .. Hiç bir zaman de-

~~~~~==~~~1~~~~~~~§~~~~~~~~~~~ ~~~·~ m~m~am 
aSOD ar Yaliuililerln Fillstine hunun dııında, tatbik ,ekilleri u. 

muhaceretini temin zerinde iyiyi, doğruyu, güzeli nere· 

kend· düşman- eden debulursakalmakvebenimsemek 

1 Ç 
. k yolundayız.,, 

!arına şiddetle ernıa Bundansonraaza.ladaPartiGe-
nel Sekreteri muhtelif işler. etra • 

ceVıap veriyor Ka~akçı zannile fmda görütmüıler, Bum Kurul. 
Memleketimizde masonluğun tutuldu tayına İ§tİrak eden azaların bir ço· 

kaldırılacag" ı etrafındaki e1yialar b ç · k · · .:r b. · · ğu ak§am treniyle latan bula dön • r-- Za ıta ernıa ıamınue ır~ı 
üzerine tanınmış masonlardan müşlerdir. 

yakalamıştır. Beyoğlunda yazı • 
Maşrikiazam Muhiddin Osman. 

hanesi de bulunan bu ada • 
bu meselenin masonları alakadar 
etmiyeceğini, hatta son toplantı • mm bir kaçakçılıkla alakası görül· 
larında bu işi lüzumtuz addederek düğü i~in sorguya çekilmiştir. 

görüşmediklerini söylemiıtir. Çeminkın vazifesi Fliatine gide· 
Gene tanınm1! masonlardan o - decek yahudi muhacirlerinin iıini 

per,atör M. Kemal da ıunlan söy · tanzim etmekti. Tevkifine aebeb 
]emiştir: bu meselenin etrafındaki yolsuzlu· 

- Kurultayda bahsolunan bazı ğu değil, kaçakçılık şüphesidir. 
mevzularla Türk masonluğu ara • 
'amda bir münasebet bulunmasını 

l!ayretle karşıladım. 

1 Kökü ve idaresi hariçte olan te • 
~k'küller arasında masonluk hatı· 
~a bile Belmcz. Türkiyedeki ma · 
sonluk da dünyanın her tarafında 
~ldu'ğu gibi tamamen milli bir te -
!ekküJdür. 1ruanJık idealini 
memleket menfaatleriyle içinde 
yap.cbğı rejimin icabatmı telif et· 
.. - . 
mııtır. 

Masonluğun imhasını, mason 
mefkUresinin boğulmasını, isteyen • 
bilgisiz bazı §ahsiyetlerin Türk 
masonlarını rencide etmeden ne 
beklediklerini anlamıyorum .. Aca· 
! 

ha Türkiyedeki matonluğu yık · 
malda memleket için bir fayda mı 
temin .edecekler? Hayır ... 

Ahmed 
tin c 

Cevde-
• 

nazesı 

Ankara, 29 - Geçen gün bir· 
denbire kalp durması neticesinde 
ölen en eski gazeteci Ahmed Cev· 

detin cenazesi dün Basın Kurul· 
tayı münasebetiyle Ankara.da bu
lunan bütün gazetecilerin, içişleri 
Bakanı Şükrü Kaya'nın, Tarım 

(ziraat) Bakanı Muhlis Erkme
nin, Polis ve Jandarma müfreze· 

}erinin i§tirakiyle kaldırılmı9tır. 
Cenaze namazı kılındıktan son-

ra merhumun hayat arkadatı Ah
med Ihsan Toksöz, muallim Ha· 

• Nakliyat 
kazaları 

Dün akıam ııaat on ael<izde E • 
minönünden Bebeğe giden 291 
numaralı vatman Burhanın idare -
sindeki tramvay arabuı ile Kuru· 
çeşmeden gelen kömür yüklü 
3809 numaralı kamyon Ortaköy • 
de Dı:f terdar burnunda çarpışını§· 
lardtt. 

Kamyon ve tramvayın ön kısım· 
ları tamamen parçalanını§sa da nP. 
kamyon §of örüne ve ne de vatman
la tramvay içindeki yolculara bir 
zarar gelmemi§tir. Vatmanla §O • 

för Halim yakalanmıştır. 

Bundan başka evvelki aktam 
da Maslakta bir kaza olmu§lur . 

Süreyya pafaya aid 891 numa · 

r:alı husuııi otomobil Sarıyerden 

gelirken Maslakta önünden giden 
3581 numaralı kamyondan yo) is· 
temi§tir. Su yüklü olan bu kam • 
yon yol vermeyince otomobil ar · 
kadan bindirmiş, her ikisi de par 
çalanmıştır. Şoförlere bir §ey ol • 
mamıştır. 

Bu kız, Redesdeyl isimli bir in· 
giliz lordunun kızdır. 20 Y~§ındo: 
dır. 

Alman başvekili hakkrn.:f a §ÖY· 

le demektedir: 
"M. Hitlerle buluıarak geçird~· 

ğim saatler hayatımda en çoR te· 
sir bırakan saatlerdir. 

Bütün Alman ulusu, başında 
böyle büyük bir §ahsiyete sahip 
olmakla ne talilidir ! Almanyadn. 
kalmağı çok isterim. Fakat C\nnem 
babam bırakmaz .. ,, 

Alman reisicumhur, vt! başve

kiline karşı çok takdir duyan in· 
giliz kızı, gazeteciden ayrı1rrken, 
elini Almanlar gibi yukarı kaldır
mı~, ve Alman usulü üzere "Hayl 
Hitler !,, diye bağırmıştır. 

lstanbulun 
fethi 

( Baştamf ı 1 incide) 
reke zamanındaki ikinci fetih, da· 
ha güç olm~tur'" Çünkü bitinci 
fetih esnasında dütman zayif biz 
ku:vıvetliydik.. ikinci fetihte ise, 
dü§man dişinden tunağma kadar 
silahlanmış olan bütün dünyadu 
ve bizim ordumuz büyük savaşta 
mahvolmuştu. 

Bununla beraber, Türkün ölmez 
azmi Atatürk halinde tecelli etti 
ve lstanbulu ikinci ıefer aldık. 

Bu alııımız artık ebedidir. 
Fakat,, gene de söylemek lazım· 

dır ki, latanbulun hala fethedile • 
cek Y.erleri kalmıştır. Çünkü Bi · 
7An••- 1..--- L-1.I-! L--.::_ - .::..1-...a. 

etmemİ§lİr. Bunlar arasında 
Türkçeden fazla Fransızca konu· 
§ulan Beyoğlunu üzüntü ve heye • 
canla anmalıyız. 

Bütün kültürleriyle yüzde yüz 
Türk olan ve ba~tan a~ğı bayındır 
(mamur) bir lstanbula bu uluau 
ulA§tn:mak en birinci ülkülerimiz • 
den0ir. 

Bolivya ile 
Paraguay'ın 

Miltareke yapması 
muhtemel 

Buenos Aires, 29 (A.A.) - Ya· 
kında Chaco anlatmazlığını ko· 
tarmağa )':ardım (decek bir müta· 
reke yapılması imkanı görülmek· 
tedir. Ara bulmağa çalı~anların 
gayretleri ilerlemiı ve bir barı§ U· 

mudu yaratmıştır. 
Paraguay ve Bolivya Dııişleri 

Bakanları dün aktam arka arkaya 
Arjantin Dışişleri Bakam B. Soa· 
vedra Samas ile görüşm~lerdir. 

Yeni tren hatları 
Ankara, 28 - Sivas • Erzurum 

hattının inşasına devam edilmek • 
tedir. Sivastan 113 kil<>metrede o· 
lan Çetinkaya mevkii ile Malatya 
arasında ayrıca bir iltisak hattı 
yapılmaktadır. Bu sene Sivasla 
Divrik arasındaki 170 kilometre 
uzunluk üzerinde inşaatın istik§afı 
yapilmaktadır., 

97 inci kilometreye kadar teavi· 
yei türabiye yapılmıştır. Çetinkaya 
mevkiinden sonra yapılacak ame • 
liye çok mühim ve çetin bir İ! ola· 

Masonluk idealinin ne olduğunu 
bilmeyenler onun pervasız bir dü~
manı olmuşlardır. Masonlara va· 
tansız, milliyetsiz, anarşist deyen· 
]er bile olmuştur. Fakat masonlar 
memleketi sever görünen ve bunun 
i.çln masonluğu yıkmak isteyenler· 
den daha fazla vatanperver in • 

lid, eski gazetecilerden Celal Da· 
vud, ve Mecdi Sadrettin büyük ö
lünün hayatını anlatmışlar, ve 
duydukları acıyı söylemiılerdir. 

Cenaze meılek arkadaşları ve 
sevdiklerinin omuzları üstünde 

konarak Cebeciye götürülerek <>" caktır. 936 senesinde İJl!aat Erzin· 
rada gömülmüştür. cana doğru yapılacaktır. 937 Hne-

sanlardır. 

Hacıbayramdan Çocuk Koruma 
Cemiyeti Genel Merkezine kadar 
getirilmiş, ve burada otomobile 

Ahmed Cevdetin tabutuna Şük- sinde Sivastan Divriğe kadar olan 
rü Kaya, Basın Kunıltayı, Anado· l ray döşenmesi ikaml edilecek, ay· 
lu aj~sı, Ziraat Bankası ve ailesi 1 ni zamanda Malatya iltisak hattı 
ile dostları tarafından çelenkler da biteceğinden Sivas - Malatya • 
konulmuştur. Divrik araımda tren seferleri 
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Sabah Gazeteıeri 
ne diyorlar? 

u ü ·· dünya 
buhranı 

ClJMHURll'ET - l'unus ND~ 
bugün başyazısında çok önemli bıf 
me~zuu ele alarak tanınmıı so yoloD' 
ları~ düşiincclcrini inceliyor. l'~~ 
Nadı, buhranı yazma/,tadır. BugiJlll" 
buhranı gerek endüstri, gerek xarıtf. 
(ziraat~ yollarında tetkik ederkel 
Sıglrid isimli bilginin "Avrupcırıı' 
bu/ıranı,, isimll kitabına geliyor. ı ı 
lzarptcn önceki Avrupa durumunu ot 
/atıyor. Harpten önce Aı:rupa diifl8' 
endüstrisini kendi elinde tutuyor, ~ 
ra hazinedarlığı yapıyor, başka "'tffl' 
lekctlcrden aldığı izam maddeleri U' 
pılmrş izale koyarak dünyaya satıJJof' 
du, Halbuki bugün şimdiye kad~ 
müstemleke yahut yarı müstemll~1 

lıalindeki memleketler lziç o[m(lı~ 
kendi ilıtiyaçlarına yetecek endüstri! 
Aıırupcrdan kopyc ve11a kendi aralC 
rında kurmağa ba§lamışlardır. 

l'unus Nadi soTUUı.da şöyle diyor: 
"Avrupa için epey acı ve hayli zar<Jr 
lı olmakla beraber, gene işin çıkar lf 
lu, onun, bu yeni duruma ayak uyd~ 
rarak ona göre yeni bir düzen aı11ıoP 
lazımdır.,, 

KUBUN - Aswı Us, "aile ökOfl~ 
misi,, üzerine bir bCZ§yazı yazarak b 
nun Alman okullarında der& olatr) 
gösterildiğini ı·e iistelik tatbikat~ 
yapıldığını anlatıyor. Ve son dtf' 
Almanyaya gittiği vakit Koblenz ~ 
rindCki bir krz okulunu da buna b>ır 
ömck gösteriyor. Aswı Us arkada! 
larlylc birlikte bu okulda bir yetlf.~ 
yenli§, bu vemcği mektep 1azıarırd' 
hazırladığını anlcdmaktadır. Tek ıar 
lü yemektir. Gayet basit fakat lczzel 
yapılmıştır. Sofrada hizmet edcrılf1 
talebedir. Bu işi nöbetleşe yapmoJ:ll 
dırlar ... Almanyada Parti okulları' 
dan biri olan bu okul için Asım ı1l 
''Bizim için de ders olabllecek ddl 
de değil midir? n diyor. 

TAN_- Mahmud Erat .Bozı:İ .. l~enı Turk rcımrı -ve aı~~rıVI 
btı§lıklı yazısında Türkiyeyi diktot~ 
lük sırasın.da etüd edenlere bir cet" 
vererek diktatörlük evsaf ıru ara~ 
yor. Ve diyor ki: "En kldsik bilqil:'fr 
göre, bir zaman için ulusal eğemfY 
ğin, (milli- lıtikimiyetin) durması, 

"Bunun verimi olan bütün ka"11' 
[arın askıya alınması .. ,, 

"Bir §alısın iradesinin ulusal iri 
denin yerine geçmesidir.,. 

lflalımud Esat Bozkurd bunu 1 
lece söyledikten sonra~ Türklyetlt 
va:iyete geçerek: il' , 

''UlUMll eğemenliğin. nıümeSS 1 
•, 

lan Kamutay ortadan kaldırıldı ~~f 
Saylav seçimi kalktı mı? Karı" ef't 
askıya alındı ı·e bütün bunlanrı 11 •, 
ne bir §ahsın istekleri mi konıılÔ11 ' 
demektedir. ·~ 

.Ualınıud Esat Bozkurd sö:ltfl 
§Öyle topluyor.: ·ğı 

"insanların ve ulusların hakil~, 
Türk durumunun lıO§görülük <; ~ 
nıaha) kabul e(mcz prensiplcrırı~ 
dir. Y cryiizÜnde tutsak <esir) gör 
istemiyoruz .. ., ç 

ZAlJIA.N - Tuzun ucuzları~'''~I 
sı mev:uunu yazarak hükumet_!!-- bl 
ğı bıı tedbiri takdirle karşılıyor ıır.ı 
hızlı adımı diğerlerinin terkip ~1dpr 
mescld sıranın, şekere gclmeslrrt 
yor. ____/ 

Yeni neşriyat 

Holivut ç; 
Holivudun 29 Mayıs sa~.51derİ' 

güzel resimler ve zengin ınuJ1 
cat ile cıkmı•tır. - ~ ı 

Uç tavuk bir bor01. 
Bu yepyeni oyun bu ~ 11~ 

Şehzadebatı Turan tiyatrcıaJ of 
Bay N~it Ozcan t rafındaJ1 
nanacaktır. ~ 

'(>~ 
mümkün ol~aktır. 938 aene•>~ 
ray f erf iyatı Erzinca~a varıı>~~ 
senesinde Erzuruına kadar 

1 

edilmi§ olacaktır. b'tf 
Bu sene nih~yetinde Antalya 
Bol'dura varacakbr. 
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~ı~~~~~ı Bir yalan )Yakın tarihten 
~d·e·:·li·~·:·.:·:·:·~··y·o·~-:~!~~-.-~u7·,n·k·~·~·:·e·g·~·~·:-b.ir·ş·~·~·ır·~·~·~··~·~-~-~·:·~·:·:·~·ım-:·e·17·.·k·e·n~-~ kanlıyapraklar 
diği on dakikadanberi .ancak bir dim de farkında olmadan ağzım -
iki kelime söylemiş, hiç gülümse- dan: 1 
memişti. Halbuki son ıderece 'en - Hayhay, çok iyi olur! ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 

mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 42 41 tabiatli, alaycı neşeyi veı şakayı ,e Sözleri dökülüverdi. 
ver bir adamdır. Bu harmi onun i
çin gayri tabii buluyord1.ım. Zaval
lının ba,ına muhakkak büyük bir 
felaket gelmiş olmalıydı, sordum: 

- Hayırola, ne oldu 1 Pek ke· 
derli görünüyorsun .• 

Bu !ualim onu birde.nbire can
landırdı. Sözüm sanki .eski ve her 
zamanki neşesini iade etmek için 
bir tılısım tesiri yap_mı~ı. Kahk1'
halarla, eliyle karnını tutaTak ka
tıla katıla gülmeğe başla.dr. Hay-. 
retle yüzüne bakıyor, ne olduğunu 
anlamağa çalışıyordum. O, kahka
ha nöbeti kesilince: 

- Bir şey yok, dedi, büyük an
nem öldü deL 

Şa,kmlıktan elimdeki cigarayı 
düşürdüm. Aptal aptal onun yü
züne bakıyor, fakat bir türlü mu· 
ammanın anahta~nı bulamıyor -
dum. Çünkü büyük annesi ölen 
bir adamın böyle katıla katıla gül
mesi için pek katı yü~ekli bir a • 
dam olması lazımdır. Halbuki ar· 
kadaşım pek merhametli, hatta 
yüfka yüreklidir. Asıl beni hay · 
rete düşüren cihet ise bu değildi. 
Arkadatımın ailesini gayet yakın
dan biliyordum, büyük annesi yok 

tu. 

Fahri bir müddet benim şaşkın-
lığıma bakarak gülümsedikten 
sonra: 

- Haline acıdım, dedi, işi sana 
anlatacağım. Esasen anlatmağa 
da ihtiyacım var. Sen benim en 
iyi arkadaşımsın, senden ,ır çık-

maz. 
Ve anlatmağa başladı: 
- Geçen pazar sabahı işe gh

mek üzere evden çıktım. Gü~el, 
nefis bir bahar günüydü. lnsanm 
böyle bir günde işe gitmeğe mec
bur oluşu ne fena bir şeydir, diye 
düşünüyor, çalıştığım daireye git
mek üzere tramvay caddesine doğ
ru yürürken ayaklarım sanki ge
ri geri gidiyordu. 

Caddeye çıkmış, tramvay bek
liyordum. ŞakTak bir ses beni 
dalgınlığımdan çekti. Dönüp bak
tım, eski tanıdıklardan bir kızca
ğız .. 

İki aydanberi yüzünü gördü -
ğüm yoktu. Meğer İzmire hala -
sının yanma gitmişmiş, bir hafta 
evvel ht ~nb.ııl!o dönmüt·· 

Şöy~ bir. kır gezintisi yapmağı 
pek canı istiyormuf amma, tek ba
tına gezmeğe çıkamıyacağı ıçm 

bundan vazgeçmeğe mecbur kal
mış .. Hiç olmazsa Beyoğlu cadde
sinde biraz dolatarak hava almak 
.için kendini sokağa atmış .. 

Bunları uzun uzadıya anlattık
tan sonra sustu, bir teklifimi bek
liyormuş gibi yüzüme baktı. 

- istersen beraber bir gezinti
ye çıkalım .. demek istiyor, fakat 
bunu benim teklif etmemi bekli -
yordu. Ben böyle bir ge-zintiye 
çoktan razıydım, hatta can atıyor
dum. Fakat belimi büken iki nok
ta vardı. 

Cenimbe bir tek liracık cüz -
danda boynunu bükmüş, tek ha -
şma duruyordu. Sonra işime git -
mek mecburiyeti de üstelik ce -
ba .. 

Kızcağız beyhude yere benim 
teklif etmemi bekledikten sonra 
bir şey çıkmadığını görünc:e lafı 
kendisi açtı: 

- Ne dersin, seninle haşhaşa 

n.~;;!ı;0;:::~;;;·::::~:~: Eski Mardin mutasarrıfı Nusratin idam edildiğini 
kendilerine oyuncak hediye edilen d · k d ı d v ı k ı d 
çocuklar gibi ellerini çırparak: uyunca ar a aş ar arasın a ag amıyan a ma 1 

-Bak, göreceksin, ne güzel eğ-ı 

le?eceğiz, -~~!e ~ylendi. Kolkola Paralar, cezaları böyle en ufak l leri tarafından ancak salı günleri Zavallı Nusret de diğer bazı 
gırerek yurumege haıladık. bahanelerle arttırılarak alınrr; fa· /saat üçten dörde kadar görülebi - arkadatlarımız gibi hiyanete kur-

0, soruyordu: kat, itin garibi makbuz verilmez . leceği bildirildiği için o gün gele - ban olmuştu. 
- Nereye gideceğiz? Bu Allahın belası yere düştüğü- cekleri bildiriliyordu. ltilafçıların memleketi İ§gal et· 
Nereye gideceğimizin bence hiç müzün ikinci günü, merhametli! O gün ben göremeden gittiler... miş olan dütma.n kuvvetlerine da· 

bir ehemmiyeti yoktu. Mesele na - çavuf tarafından Jutfen verilen Haftada bir saate inhisar eden bu yanarak yaptıklan rezaletlerin ve 
sıl gidebileceğimizdeydi. Nasıl müsaade üzerine koridora çıktık; ziyaret kaidesini değiştirmek için kepazeliklerin bize en çok .foku • 
para tedarik edecek, i,e gitmemek dolatmağa başlaudık.. Bir aralık yaptığımız teşebbüsler iyi bir ıon nanlarından biri, boğazlıyan kay • 
için ne bahane, ne yalan uydura- Mehmed Ali sevinçle kolumu vermedi. • makamı Kemalin, ikincisi de Mar-
caktım. dürttü: Arapyan hanındaki üçüncü gü- din mutasarrıfı Nüsretin kanunsuz 

- Ne olursa olsun, diye dütünü- . _Ayol bizim arkadaşlardan nümüz pek acı geçti.. Sabahları ıekilde asılmaları olmuttur. 
Yordum, •imdi bir otomobile atlar, · t l · k 

T bir kısmı burada, diye bağırdı... uyanır uyanmaz gaze e erı o uyup 
ticarethaneye giderim. Oraya va- · t' .. y k t d d Filhakika, kartıki odalardan bi - vazıye 1 ogrenme mu a ımız ı .. 
rıncıya kadar her halde aklıma rinden bizim felaketzede arkadaş- O aabah da lnzilizlerin okumamı
makul, yutulabilir bir yalan gelir.. za müsaade ettikleri muhalefet lardan bir kaçı çıktı, bize doğru 
Bu suretle biraz para tedarik et- paçavralarını elimize alınca do -
mek imkanı da hasıl olur. ilerlemeğe başladılar.. nup kaldık .• 

Düşündüğüm gibi yaptım. Be
raberce otomobile atladık. Ben de 
yalan dütünmeğe koyuldum. Fa -
kat kız mütemadiyen konutuyor, 
bir şeyler anlatıyor, sual sorup du
ruyordu. 

Otomobil, barın birkaç saniye 
gibi gelen bir müddet içinde, tica -
rethanenin bulundu&u binanın ö -

nüne gelmiş, durmuıtu. . Bende 
hazırlıkta bir yalan yoktu. Ya • 
zıhaneye çıkarken bile ne söyli • 
yeceğimi, ne mazeret uyduraca • 
ğımı kararlattrramamıttım. 

lıe başlama saatinden yarım 
saat teabhi.lrle yazıhaneden içeri 
girdiğim zaman patron başını kal
dırarak dikkatle yüzüme baktı, 
sonra: 

- Hayırola? dedi, geçmiş ol -
sun .. Hasta mısın? 

Uyduracağım yalanı düşünme-

ğe o kadar dalmış, o kadar dü • 
şünceli bir hal almıştım ki bu, 
patronun bile dikkatini çekmiş o-

lacaktı .. Sorduğu sual şimşek gi -
bi süratle beynimin içinde bir fi. 
kir uyandırdı: 

- Sizlere ömür, büyük annem 
bu gece sabaha kar,ı öldü! 
Yazıhanede ailemi tanıyan kim

se yoktu. Bu itibarla anne ve baba 
cihetlerinden olan büyük annele
rimin her ikisinin de, ben daha kü
çükken öldüklerini bilmeleri mev
zuu bahsolamazdı. Y alanıma de

Biribirimize tehalükle yaklaş -
trk. Benim gibi deli rolü yaparak 
Haydarpe.fa hastahanesinden ti -
marhaneye kaldırılmış, oradan 
kaçmıı, fakat tekrar yakalanmış 

olan e.ki Muş saylavı llyaa Sami, 
bugün lstanbulda diş tabibliği ya· 
pan Atıf, Cümhuriyet Halk parti· 
si Zonguldak idare heyeti başkanı 
iken ölen çok sevgili arkadaşım 
Mithat Akif ve ilk parti ile Malts

ya gönderilmit olan eski (meclisi 
meb'uaan) saylavlarından Sudi 
bu dosların arasındaydı. 

Uzun müddet biribirlerinden 
ayrı kalmıt Jvoılcu gibi ı..ı.-tbtrt -

mize sarıldık .. MelmıeCI Ali, bir 
gün evvel hapishanei umumide, 
merkez kumandanlığmda ve bura
da başımızdan geçenleri anlatma -
ğa baıladı .. Ben, alık meczub ro
lüne devam ediyor, pes perdeden 
söyleniyordum .• 

Ailelerimiz o gün hapishaneye 
görmeğe gelmişler, fakat İngiliz -
lere teslim edildiğimizi öğrenerek 
bizi aramağa başlamışlar .. Bir gün 
sonra Arapyan hanında bizi bul -
dular .• Fakat, İngilizler görüşme -
mize müsaade etmediler.. Evden 
yatak, yorgan, elbise ve çamaşır 
göndermiılerdi. 

Bunları yukarıya yolladılar .• 
Çamatırlarımın içinde bulduğum 
küçük bir puslada Arapyan ha -
nında mahpus bulunanların aile -

Çünkü bu varakpareler iri harf
lerle, merkez kumandanlığında 

bizden ayırdıkları eaki Mardin 
mutuarrıf ı Nusret in asılmak sure
tiyle idam edildiğini yazıyorlardı. 
Arkadatların içinde ağlamıyan 
kalmadı ... 

Daha iki gün evvel, merkez ku -
mandanlığındaki odanın bir kö -
fesinde büzülmüı, yuzu sapsarı, 
gözleri dalgın duran zavallı Nus -
reti hatırladım. 

İngiliz zabiti bizi ayırıp götür -
meleri emrini verinee o köşesinden 
•twlrn•• N---..J u .. ..A.-'---. 

- Maltaya gideceklerin içinde 
ben de vardım, diye seslenmiıti.. 

-Nemrud Mu.tafa da ona: 
- Senin muamelen bitmedi .. 

Burada kalacaksın! cevst.bını 

vermişti ... 

Bu sözler kulaklarımda çınlıyor
du .. Demek ki, hain divanıharb 
reisinin (muamele bitmedi) de
mekten kasti idam imiş.. Ve işin 
asıl haiz tarafı, zavallı Nusret, 

akibetini bir hissikablelvuku ile 
anlamış da bizimle beraber gitmek 
istemiş ... 

Mutasarrıf Nusret, divaniharb 

taraf mdan on seneye mahkiım e -
dilmitti .. Hükmü kat'iyet kesbe -
den bir adamın yeni bir karar ol -
madan nasıl idam edildiğini aklı -
mız almıyordu. 

vam ettim. Bizim pa~on iyi kalpli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir adamdır: li görünmeğe çalışan yüzlerle ge- içinde olabiliyorlar! 

- Böyle bir günde insan bura- lip: Aklım başıma gelmişti, kendi-
ya kadar gelir mi? dedi, telefon - Batın sağ olsun! Üzülme, mi topladım. Bu sefer sinirli bir 
etseydin.. dünya bu, hastalık sağlık insanlar kahkaha savurduktan sonra batı· 

Sonra birden elini alnına vur- ıçın.. mı iki elimin arasına alarak ağlar 

du: Diye beni taziye etmeleri yalanı- gibi yaptım. Muhasip buna al -
- Affedersin, dedi, paraya ih - mı hatırlattı. Kederli bir tavur ta- dandı. Biraz evvelki sözlerine 

tiyacın olacağını unuttum. Elli Ii- kındım, taziyelere kartı boynumu piıman olarak: 
ra kaA fı' gelı'r mı'? h h kk"" - Zavallı çocuk, dedi, merhu-bükerek ma zun ma zun teşe ur 

Sevincimden az kaldı, büyük ettim. Fakat benim gibi şen tabi- meyi çok sevdiği anlaşılıyor. Si-
anneml·n 0··1dügv ünü unutuyordum. 1• k b' d · · b'" 1 nir nöbetleri geçirmeğe başladı! at ı ve ta acı ır a am ıçın oy e 
T e•ekkür ettim, vezneye uğraya • Bu hadiseden sonra artık g~f 

~ bir rol oynamanın ne kadar güç d 
rak elli lira avansı aldıktan son · yapmadım. Daima kederli uru-

olacağını tahmin edersin. Bir iki I 
ra, kapıda bekliyen otomobile ken yor, şüphe uyandırmama[. ça ı-

saat sonra bir aralık rolümü gene 
dimi attıgv ım zaman gülmekten az tıyordum. 

unutmuttum. Bir kahkaha savu-
daha katılacaktım. rarak: 

Otomobille Büyükdereye kadar 
- Çocuklar, dedim, aklıma çok 

gittik. Öğle yemeğini orada ye . gülünç bir fıkra geldi, geçen gün 
dik .. Velhasıl meıhur tabiriyle 
"felekten nefis bir gün çaldık .. ,. anlatmışlardı •. 

Ertesi gün yazıhaneye gitti - Fakat fıkrayı anlatamadım. Bi-
ğim zaman "büyük annemin öl - zim altmıtlık ~uhaaip dik dik YÜ· 
düğünü,, unutmuttum bile.. Bir züme bakarak aöylenmeğe batla
gün evvel, mükemmel surette gez- mıttı: 

miş, eğlenmiş, kurtlarımı dökmüt - Ne günlere kaldık yarabbi ! 
olduğum için oldukça neşeliydim. Büyük annesini daha dün toprağa 
Arkadatlarmun nezaketen keder- bırakan delikanlılar bugün sevinç 

Fahri bir müddet sustu. Sonra 
elini hiddetle masaya vurarak söy
lendi: 

- Bu, üç gündür böyle . Gül • 
meği bile unuttum. Kederli rolü 

yapa yapa netemi,yaıama zevkimi 
kaybetmekten bile korkuyorum. 
Daha bir hafta bu rolü oynamağa 

mecbur kalırsam, nevrasteniye ya
kalanacağım muhakkak! ... 

F. M. 

Ayni akibetin benim için de 
hazırlanmıı olduğunu evvelden 
haber almıştım. Nemrut Mustaf.l', 
Gümüşsuyu hastanesinde kendisi· 
ne yaptığım ağır ve hakaret imiz 
muamele üzerine beni sağ bırak· 

n';ıyacaktı. Hele hapishanede ad· 
}iye müsteıarı mahut Sait Mollaya 
saldırışım, itilafçıların bana diş 

bilemeleri için kafi gelmişti. On· 
lar gizli bir toplantılarında beni 
de öbür dünyaya göndermek ka· 
rarım vermişlerdi. Nemrut Mus • 

tafa bu hiyanet çetesinden tali • 
mat almıştı. Fakat, gelgelelinı, 

banim akıl hastası oluşum hakkın· 
cia doktorlar tarafından verilen 
müteaddit raporlar ve dışarda be· 

ni kurtarmak iıtiyenlerin sarf ettik· 
leri avuç dolusu para bu kadar i·

0 
'l'\,;ll 5,......................... .. .._. . . . ~ 

yu , 
ni on seneye mahkfun etmıııer • 

di. 
Arapyan hanında her gününi.İ 

bin türlü işkenceler içinde geçireıı 
biz mevkuflar, Geride r1ört yetirll 
brrakan bu arkadaşın arkasındarı 
uzun müddet matem tuttuk. 

Arapyan hanına geldiğim;rı 
dördüncü sabahı erken uyandını • 
Yatağın içinde ciğara içip düşü " 

nüyorum. Mehmet Ali, hala u • 
yuyor ... Etraf sessiz... Sokaktarı 
geçen yük arabalarının seıinde:ı 
ve limandaki bir iki vapurun dil • 
düğünden ba§ka bir şey duyul " 

muyor. 
Ben. henüz giyinmiş vaziyett~ 

düşünürken kapımız açıldı. Ma -
hut bat gardiyan içeri girdi. Er • 
meni tercüman çavuşun arkasınd• 
idi ve elinde çavuş tarafından bit 
kaç gün evvel gazbedilmiş ol•" 
para cüzdanım bulunuyordu. 

Cüzdanımı görünce sevindirll' 

Kendi kendime: 
- Heriflere nahak yere iftir• 

ı· 
etmişim. Benim parama mı teııe 
zül edecekler? İşte dört gün 1011

'" 

. . l" d' 1 A•kolturı getırıp tes ım e ıyor ar. ~ 

d. d"" .. v b•t" 
şunlara, ıye uşunmege 

~~ . 
· ·· .. danı bati Ermem tercuman cuz 

mdtı: ı ~ 

- Cemal Oğuz! Bu cüzd•n • 

nin değil mi? 

- Evet, benim! .. 1 ., .. stut' 
Para cüzdanını yatagın u • 1·ııi 

İ . ·nı ıÇ 
attı. Hemen aldım. Ik 1!1

• bit' 
k k d"" t }ıra açmak, fa at, anca or Jrrı•" 

lunduğunu görerek apışıp ka 
oldu. Tercümana: d• 

.. datl 
- Aman, azizim! Bu cu~ 1,-

benim 700 liram ve bir tak~~rıl•' 
netlerim, bonolarım vardı. 
ne oldu? 

ı·ar) (Devamı 
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Genç kadının ıözlerinden öptü! Var d "'"l ., s·· 1 b k • 

--~e;-.:~ ıözlerin var! .• •n· IÖ~~-.~_:"ka~~, oye, ça u Bir tencereqi mükemmel bir imbik 
l&nııı İçini açıyor. imanın ruhu- - s.m;- Yar ıibi ıeliyor. Fa -
11& liri1or ••• Hiç bir kadının ıöz· kat i,ice anlayamadım. Sen bek. 
lerinde bu derinliii bulmadım. le buradL.. Ben bir kadın tanı -
Yüaün de ne aeYimli !.. yorum, bu itleri çok iyi bilir. Onu 

0 ıhJerden, Ve O ---Ll--daıı bulu 1 • ' ..,~ p aeeyım .••• 
bir daha öptü. Ulcayın kulafma Dedi ve çıkıp ıitti. 
eiildi: Ulcay, bir daha yoklandı. 

- ikinizin de birer yavru1u Sarayda yeni bir haber dilden 
elcaik. .• Senin ıibi bir çocujum, dile birkaç dakika içinde bütün 
f.Jcat bir erkek çocujum olması- aalonlan, koridorlan ve odaları 
Ilı o kad • ti" ki d ld H Ha k ar ıı yorum .... . o urup tafb. anr nm !l-

Huar Han ellerini ıöflünde leıinin çevre1inde oturanların "· 
•tlayor batını biraz yukany.ı rasına yayıldı. 
lcaldınyor; küçük bir ıök parça- Hazar Hana ne mutlu! ... 
llluıı ıöründüiü pencereye halu.- Bir ıünde iki çocuiu olacaiını 
l'aJc tu tözleri 8Öylüyordu: öjrendi. 

- O zaman her ıey senind:r ilk iti Term\zle Ulcaym yan1a-
U1cay !. .• Atetimden batka he1" rma ıitmek, oDlann hatırlarım ıor 
fe7i iıtedifin aibi kullan... late- mak oldu. 
dilin kimMJe ver!... Nuıl, iyi Sarayda inzibat daha ııldat~ı. 
deiiJ mi?... Kapılardaki nöbetçiler çoğaldı ve 

Günler ıeçiyordu. yıllardanberi beklenen bu büyük 
Ulcay, her ıün, her ıaat, kendi- günün §erefine fenlikler bqladı. 

•ine bir erkek çocuk vermesi için Hazar Han o aktam Ulcaya 
1' anrıya yalvarıyor, artık bütün ü- sordu: 
lhitlerinin bağlı olduiu bu dilek, - Senin çocuğun sana benziye-
0nun gözünde ve dünyanın ta cek mi ve erkek mi? 
kendisi imit ıibi canlanıyor, bii· Tugayın kızı ıimdiden hakanın 
>'ÜYordu. sevgisini çogaltmak, kendisini de 

Batuya ıoruyor: inandırmak istiyordu. 
. - Ne yapmalı? Ne yapmalı ki Cevap verdi: 
tıted" ... · 1 ' O b d ·· · "I ıgım o sun.... - , en en once ıenın og un-

Batu derin bir yaraya dokunul- dur .. Yüzü tıpkı bana benziyor, fa
._'llf ıibi içini çekiyordu. Sonra kat huyları ... 
~\'ap veriyordu: Kekeledi. Devam edemedi. Çün-

- Ben tam yirmi iki yıl böyle kü dilinin ucuna: 
~&.1'.211_ ~e ümitle vaııadıın. Bu - Fakat huyları babama ... 
""'q7& liavu,mak için çıldiracak ' ::>ozıerı ıe mııt. 
~a.le geldim. Fakat kısmet olmıı: Söyİiyemeli: ·'-· 
dı. Kendisini toparladı ve zorladt: 

O zaman Ulcay bu zavallı kadı- - Fakat, huyları size ... 
r\ın b 1 ·· ·· Diye tamamladı. L oynuna sarı ıyor 1 onu opuyor. 
lllle&klıyor ve inliyordu: Bu sözler Hazar Hanın çok ho-

funa gitnıiıti. Genç kadını tekrar 
- Eğer ben de eana benzer • •eeı tekrar gözlerinden ve dudaklarm-

1.. ' bir yıl bile yaıayamam. Ö· dan öptü. 
""'~- B ··1 .. ·· • "&Ql,., en o urum ... 

Sonra merakla: 
- T ermizden ne haber? 
Diyordu. 
- Ondan da henüz bir teY yok. 

~O Z&nıan ıenit bir nefes alıyor-

ı._ ~&kat iki ay ıonra, k~rkulacak 
""Oer geldi: 

[)
- Termiz iki aylık ıebedir. 

•diler. 
~~y yerinde donakaldı. 

tiıt .. 'lreJen ve iifüyen dizlerinin 
llnde clur d ·· kt" S ama ı, ço u. 

ıc_ t>~ra birdenbire doğruldu ve 
Pl)'a koıtu. Baiırdı: 
;:.,,. 'B.tu !. .. Gel, Batu! ... 

ır __ ~--i saray bakınının dul karısı 
-.arak ıeldi. Merakla sordu: 
l Ne var, ne oldu? 

ttıaa.i tltayın kızı bu söze cevap ve
i, /oor, yalnız, yaflı kadım yata

iru çekiyor: 
~..._ .. Gel, bak! ... iyi bak amma, 
~hın yok mu benim? ... 
a:e Yalvanyordu. 

~t it tu.. battan ayağa kadar dik -
~ e&derek gözden geçirdi. Par -
)~Yle ıenç kadının kamını 
~ L Kulaiını koydu ve din-

~)' llıerakla ona bakıyor: 
~ 'ha.J ok nıu? Yok mu bir fey? . . 
1-, İ)i 'L~~ anlamalıım ! ... lyi din-

~··· 
,-._ •onra Batunun yüzündf", 
~eli ilen •evinci gördü. O da ıe

•• 1alvardı: 

-Termiz de böyle söylüyor! .. 
Diye mırıldandı ve odaaına çe· 

kildi. 
Bu ıözler Ulcaym açılan kalbi

ne birdenbire ıokulan hançer ıi· 
biydi. Sarardı. 

• • • 
Güzel bir Mayıı günüydü. 
Günet, Yetil dailann üzerinden 

etrafa milyoDlarca mini mini albn 
oklar atarak yükseliyordu. 

Kirlarda ıayıaız bahar çiçekleri 
açılmııtı. Kuzular ııçnyor, kut
lar ötüyor ve çobanlar kaval çah
yorlardı. 

Her iki genç kadının da ağrıları 
tutınuttu. 

O gün Ulcayın kader günüydü: 
Ya Hazar Hanın yanında, onun 
kuvvet ve hükmüne ortak olarak 
yaf ıyacak ve ateııiz ülkeyi atete 
kavufbırmanın çaresini bulacak; 
yahut kucaimda kendisi ıibi cıhz 
ve zavallı bir ditiyle birlikte, ıa· 
rayın bir köıesinde boynunu yağ
lı iplere vuracaktı. ·O zaman, son 
nefesi ciierlerinde tıkanıp kala -
cak ve en f enaıı, ateııiz ülkeyi 
kurtaramadan toprağa dönecek • 
ti. 

Bunları dütündükçe derinden 
derine titriyor, fakat karnındaki 
yavruya zarar gelmesin diye ken
diıini toparlıyordu. Ruhuna ve 
varlıiına ferahlık verme le çalqı
yordu. 

-23-
liri doğum, ilri ölilm 

Tanıut ile Kuçluk, yaman bir 

lıaline koydu 
içki qapmağa 

ve sarlıoş 
muvaffak 

edici 
oldu. 

bir 

Sonra içki meselesi mühim b1r 
dertti. Biliyorsunuz ki biz bu 2 

dada sebebiyet vermit olduğu 
fenalıklar yüzünden içki kullan-
mayız. 

Komıularmıızın Cledelerinden 
Mak Koy adlı adam, Rum içkiıi· 
ne her hangi bir gemiciden çok 
daha fazla dütkündü. 

Bu içkiden mahrum k'Aldığı i
çin dehıetli ıztırap çekiyordu. 
Ümitaizlik bu adamı çok becerik· 
li yaptı. Eline geçirdiği bir tence
reyi mükemmel bir imbik haline 
koydu ve adada yabani yetiten 
Ti otile sarhoş edici bir içki ya.,. 
mağa muvaffak oldu. ~unun üz~ 
rine herkes içkiye dadandı Art:k 
herkes geceli gündüzlü zil zurna 
ıarhoıtu .. Bunlar hiç f Üphesiz böy 
le yapmakla unutmak, kendile · 
rinden geçmek istiyordu. 

Fena muamele ettikleri ve bo· 
yuna dövmeğe haıladıkları kadın· 
ları korku aldı. Bunlar ıünün bi
rinde kaçarak kendilerine bir ka
le kurdular ve erkeklerin buraya 
girmelerini yaıak ettiler . 

Tüfekleri de beraberlerinde k:ı
çınnıı olduklarından yaklaıan er· 
kekleri ateıle tehdit ediyorlardı. 
t~ıa~.ı.~ sılgınlata.Jl Mak Koy, 
kaldirıp· kendini :FalÇm byada:ı 
aıağıya atmıt ve parça parça el· 
muıtu. Quintal da aklını bozdu. 
Ormanlarda çırçıplak dolqmağa 
batladı. O artık 

0

bir insan değil, 
yabani bir hayvandı. 

Öldürülmeıi lizım geliyordu. 
Geriye göğsünden hasta olan 
Y ounıla Smith kalmıttı. Bu ikin
ciıini ıizler Adamı adiyle tanır -
ıınız. Çünkü kendiıine Adem 
Babamızdan kinaye olarak bu ad 
verilmiıtir. itte bu adam yeni hir 
Irkın Adem Babası olacaktı. Nite-
kim, adaya düzenini verdi ve bir 
avuç inaanı doiru yola· aevketti ... 

- Kuzum, kimdi Adamı de -
diğin bu kiti? 

Bu ıoraıım, üzerine hqhl -
kim: 

- Haydi gel de aana mezarım 
göstereyim... Dedi. 
itte böylece bu korku vencı 

Pitlıen aJalJan eulerlnin öniinJe: ıu 

Madam Lucy Krüçyanla damadı Young Noir• 

Yolda yürürken İngilizlerin ne( rum. Ormanlarda goril maymuna 
tuhaf ahlaklı inaanlar olduğunu gibi çırçıplak kop.n bu inaanlık • 
dütünüyordum. O kadar müapet tan çıkmıt adamın torunu ile kar • 
ve soiuk kanlı olan bu lngilizler, tı kartıyayım. Bu fakirce giyinmit 
biz litinlerin yapamayacağı ifrat adamın damarlarında onun kanı 
ve tefritlere öyle çabuk aapıyorlar dolatıyor. Onümde nezaketle ~ 
ki.. ğiliyor, yolculuiumuz hakkında 

Önce hakanına ve yurduna hi· bir takım sorgulatdan sonra, o da 
yanet, ıonra yerli kadınların ve- adanın eski tarihini anlabyor: 
receği zevk için korsanlık; arka- _ Adaım'ın mezarına doğnı 
ıından ortalığı kızıl kanlara bo- "d" d ı ? rı ıyonunuz eği mi • • Eski isi. 
yamak; en ıonunda bütün bu ağır ler adasında yalnız onun mezan 
ıuçların üıtünden bir ıünger ge- halmıftır. Otekilerin nereye gö • 
çirip elde din kitabı olduğu halde müldükleri belli değil, belki de 
en mutaauip bir papaz gibi dav- deniz onların mezandır. 
ranarak miıyonerliğe airiımek .... 
Dofruau benim ve benim ıibilerin 
yapamıyacaiı bir it de hu ... 

Pitkem adaıı lngilterenin en 
küçük müıtemlekesi olmakla be
raber, bütün imparatorluk içinde 
cidden bir örnektir. Şimdi burada 
buyruk ıalmakta olan ablak ve fa-

odadan çıkarak Pitkem ahaliıini 
bant ve bayaallık yoluna götür -
müt olan adamın mezan batına 
gittik. zil et en iyi aqloaaksonlarm bile 
--------------• rüyalarında tahlil edemiyecekleri 
gün yqıyorlardı. kadar aaf ve temizdir. 

Adama'm mezan yemyeıil bir 
ormanın tam ıöbeğinde .. Üstünde 
bqka mezarlar da var. Yambatın
da karııı yatıyor. 1790 yılında 

Bounty ıemiıinin kaçırmıı olduiu 
tU güzel bdm .• Tarihin dedikleri
ne bakılırsa on iki kadın arasın· 
da tek batma kalmıt olan bu a. 
dam, kadınlar gelip kendisinden 
çocuk iıtedikçe dediklerini heo 
yerine ıetirmit ve böylece bir tek 
adamdan, koıkoca bir cemiyet ye
titmif .. 

Bütün hayatlan ve yannlan o 
ıün belli olacaktı. Ya bulunduk
tan parlak yeri cedlerinin sonuna 
kadar bırakmamak üzere büabü· 
tün elde tutacaklar, yahut sık ııı 
öldürülenler ıibi boyunlarını yai
h bir kemendin ııkııına vererek 
öleceklerdi. Ondan ıonra rünler
ce, büyük kalenin mazgallanndan 
uzanan ıırığm ucuna bap.pğı a
sılıp kalacaklardı. 

Eğer Ulcay bir ogul doğururaa 
böyle olacaktı. 

Çünkü Tugayın ölümüne ve a
tetaiz ülkenin yoksul kalmasına 
ıebep olanlardan batlıcalan on
lardı. Tugayın kızı bunu nuta -
maz, öcünü alırdı. 

'Oevanu var) 

Terütaze bir yqillik, cimen -
lik ve çiçeklik diyarı içinde ilerli

yoruz. Vadinin dibinde gürültülü 
çağlıyanlarla bir derecik akıyo1' . 
Sular ne kadar parlak ve temiz .. 

Bir kulübenin önünden ıeçtik. 
Arkadqlannın balta ile öldürmüt 
oldukları Quintal'in torunları ell~ 
rimizi sıkmak ve bize hediyeler 
vermek için ilerliyorlar. 

Sarqın bir kızcağız elde çiçek 
b..W~iyle kotarak ıeliyor ve bu • 
nu utanıaç bir tavurla bana uza
tıyor. Kızın yüzüne bakıyorum . 
Bu maaum ve utanıaç yüzde, vab
ti tabiatli ve arkadqlannı kendi
ıini öldümıeğe mecbur eden ge-

çimıiz bir dedenin izlerini arıyo • 

Pitkernlilerin dedeleri olan ö -
teki iailer hakkında fazla bilgi
miz yok, fakat Adama'a dair sey
yahlar bize birçok 19yler anlatmıf
lardır. Bu kaba aaba adam timdi 
yepyeni bir u1uıu yaratmıı, büyük 
bir tefti. 

1815 yılında buraya uğrayan 
Topaz adlı Amerikan gemiıinin 
kaptanı yepyeni bir adacık buldu. 
iunu l&Dllllfb. Ancak kıyıdan 

aandaUann çalakürek gemiye doi· 
ru ıeldiiini ve yerlilerin güverte
ye tırmanarak İngilizce konuıtuk
lannı iıitince, şaıl<ınlıktan ağzı 
bir karıt açıldı. (Deoamı vcu) 
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-

Garip bir hadise 
Budapeştede bir macar kızı qrip 
lıastalığı geçirdikten sonra • 

ısmını 
• • 

dilini, ailesini unuttu 
"Ben lspanyolum,, diyor ve :evvelce hiç bilmediği 
halde şimdi lspanyolcadan başka dil konuşmıyor 

Hindiıtanda (tenasüh) e ina - ı pek iyi bildiği Almanca ve Fran- \ Şimdi nerede olduğunu Allahtan 
nırlar. Bu mezhepte olanların i- .aızcayı hastalıktan kalktıktan son- batka kimse bilmez .. Onun yerin -
nancına göre, bir inıan ölünce ru- ra tamamiyle unutmuttur. Bunla - de olan kız isminin Lüsiya ve ken • 
hu, bir hayvana veya bQfka bir ra mukabil .timdi, evvelce hiç bil • disinin Madritli olduğunu söylü • 
insana temessül eder. Böylece ruh mediği lıpanyolcadan batka bir yor. 
ölmez, yalnız ceıet Jeğiıtirir. dille derdini anlatamamaktadır . Hayretinize hak veriyorum. Ba .. 

Budapeftede bunu hatırlatan Zavallı, annesiyle, babasının ve tıl dediğimiz teylere ben de inan • 
çok garip bir hadiıe olmu1tur. kardetlerinin yanında bir yabancı mam. Fakat bu o neviden değil 
Orada çıkan (Az Eıt) bunu §Öyle gibi yaıamakta, onları kat'iyen ta· ki .. Batımıza gelen bir hadise ... 
anlatıyor: mmamaktadır. Hidiıeleri kabul etmekten batka 

"Sözüne inanılır bir zat bize, Bu kızcağızın adı lriı de Fare. ne yapabiliriz ki ... 

Budapeftenin tanınmıt ailelerin • zadydır. Bir kimyager olan babası Kızım lisede çalıtkanfığı ve ze. 
den birine mensup genç bir luzın Budapeftede iyi bir mevki iıgal e- kiıiyle hocalarının takdirini ka. 
batına gelen garib bir hadiseyi diy ' or.,, zanmıştı. Bilha11a riyaziyede ve 
anlattı. Bu kız iki &ene kadar ev • Macar gcueteıi bu inanılmaz lisan derslerinde muvaffak olu -

29 MAYIS - 19~:i 

vel tiddetli bir gripe yakalanmıf, 
iyileştiği zaman tahsiyelini tama
miyle kaybetmiştir. Şimdi kendisi
ni bir lıpanyol zannetmektedir. 

haberi öfrenince bir muharririni yordu.. ıtl 
bahıeJilen ailenin evine gönder - iki ıene evvel ri e kalandı.. . Bu~abeşteli ~lan . b~ ~ı~ın ~!.' lr~ ~e F_a~czmI_y'dlr ikl ıtne trıı 

g P ya • bır grıp hastalıgı geçırmış, ıyıleştıgı vakıt ısmını, aılesini, dilini nıiJ· 
miıtir. Bu muharrir gördüklerini Evden dışarı çıkamıyordu .. Bırak- liyetini unutmuş, bambaşka bir şahsi yet haline gelmiştir. 
ve duycluklarını §Öyle anlatı • şam birdenbire fenalaştı, çırpındı, 

Kız, henüz on yedi ya,ındadır . yor: haykırdı, sonra sessiz ve hareket • l anlamıyor, bilmediğimiz bir lisan- mad~ğ~ bir. a!le yanın'Cla t>ulmu';' 
Fakat kendisi kırk yaşında oldu • Köfkün kapısını on be§ ya§ların- siz kaldı .. Kızım ölüyordu .. Dok. la konufuyordu. Hıkayeıının burasında kızcagıj 
ğunu ıöylemekte, 17 yaşında iken da kadar bir genç kız açtı, hasta tor çağırttık .. Para etmedi.. Yav. İspanyolca konuştuğunu .biraz hüngür hüngür ağlamağa baılad•· 
Madritte evlendiğini, on dört ço • olan kızın küçük kardeti imiş.. rum sabaha kadar yarı ölü bir hal- sonra anladık. Halbuki İspanyolca Madritte kalan çocukları için üd 
cuk doğurduğunu iddia etmekte • Madam Farczady ziyaretimin se. de kaldı. hiç bilmezdi.. Madritli olduğunu, lüyormüş .. Kendiıini teskine çahr 
dir ! bebini anlayınca: Ertesi gün uyandığı vakit ise ta ff dro adlı bir ameleyle 23 seneden tım .. Biraz sonra aakinleıti .. Bao~ 

İt bu kadarla da kalmıyor .. Kız- "-Kızım lriı için geliyorsunuz rr.amiyle baıka bir şahsiyet olmuş· ı beri evli bul~nduğ~nu, o~.da.~ tam i~k geçliğini anlattı. _(KendisİO: 
cağız, ana dili olan Macarcayı, öyle mi?. Heyhat o 1933 de öldü.. tu. Bizi tanımıyor, ıözlerimizi 14 çocuk dogurdugunu soyluyor • şımdi kırk yatında ıanıyor). E'f 
~------------------~------------~~~~-- d~ lsmideLü~yaimiş.. lenmedenevvdbirboğagii~K~~ 

__ Bu kızın, çocuğumuz iris ile hiç ni seviyormuş .. Bu Toreador, bit 

I 9 3 4 I 9 3 5· - ------. ... -- ... -.-._-~ ...... 
----------
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'>ir münasebeti yoktu .. irisin tah - gün bir boğayı mağlup ettiktell 
lili yerindeydi .. Halbuki bu kızın sonra, bir atk nişanesi olar•~ 
hic: t:abaili vnk Y aTıla.-. 1': .. :ı..: .. : .. - -..'""'.# -- 4--·~ ._ , 
hiç benzemiyor .. Kızrm çok düz· sında oturan Lüsiya'ya atmıt' 
gün yazardı. Bu kız kargacık bur· Genç kız onunla evlenmek niyı' 
gacık bir şeyler yazabiliyor.,, tindeymit amma aileıi razı olnı•' 

Bu sırada bulunduğumuz odaya, mıf, Pedro ile evlendirmitler .. 
. riı Farczady girdi. Kendisine Ma- Kendisini tatırtan başka bir bi' 
carca olarak bu isimle hitap etti. dise daha varmış. Diyor ki: 
Bana İspanyolca cevab verdi ve is- _ Baygınlıktan uyandığım z•' 
minin iris olmadığını söyledi: man kendimi burada buldum .. J.f. 
-Yanı1ıyonunuz ı:.iı.yor, ismin: naya baktığım zaman ise kencliıl'' 

Lüsiya Al'tarez dö Salviyo'dur, tanıyamadım .. Orta yaşlı bir k• • 
· Madritliyim .. · dınken şimdi genç kız olmuttuııı" 

Genç kıza ~attıl olup da Peşteyc Gözlerimin rengi bile değişmişti·· 
geldiğini sordum. Zavallı hastanın ailesi oldu1'' 

Yirmi üç senedenberi evliymiş.. ça zengindir. Genç kıza arkacl~ 
On dört çocuğu varmış .. Bir akşam lık etmek üzere Peştede oturan b• 
birdenbir~ rahataızlanmı§.. Epey İspanyol kadını aylıkla tutmutl~·~ 
müddet baygın kalmış.. Uyandığı Kadın, irisin tam İspanyol fİ"e•• 

d ~e· 
zaman ise kendisini Peıte e tanı • le konu§tuğunu, fakat halk Jeııy t1' 

si kullandığını söylüyormuf .. Ge 
........................................................ : kız Madridin bazı sokaklarını ~;~ 

19 3 S rif ediyor, oraya hiç gitın~d•a

senesinin 
güzel 

kadın tipi 
Eılri wmamn güzellik telakki· 
lerile fimclilri güzellik telalrk\$İ 
araııncla dağlar kadar fark var. 

Sinema ve film merkcri olan 
Holivut §İmdi güzelliği de 
ıtanclardize etmi§t:r. Güzelle 
rıüzelliklcrini isbat etmek için ol 

çüye vuruluyorlar. Yan taraf • 
taki resimde Holivutta (1935 
ıeneıinin ideal güzel tipi) di; 

ye ilan edilen ve Edna V ald· 
ronnu ve vücudünün ölçülerini 

görüyorıunuz. Rakamlara dih • 
kat ederıeniz. anlıyacı:tk:nnız "'i 
moda daima zaif [iğe doğ'rıı git 
mektedir. 1934 ıencsi güzel 

iradın tipi 1935 inkinden dal:a 
tombulca idi. ·························-··· ....................... . 

halde Madridin yabancısı gibı S 
rünmiiyormuş ... 

Hastanın babasiyle görüttüJ11 ··~ 
O, artık taliine razı olmuf, fo~" 
ümidini de büsbütün kesıneıo:j 
Kızının bir gün iyileşip tekrar e 
haline döneceğini söylüyor.. ., 

Şimdilik kendisini teselli edeel 
bir nokta var: Liisiya mükelJlıO , 

1 
lspanyol yemekleri yapnıakt•~ 1 

· de•111 
mı§ ... Adamcağız biraz nu pe'J 
düşkün olduğu için bundan 
memnun!... 
~~~~~~--.---/ 



CAN 
kurtaran 
Gönüllü Plaj 
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Nöbetçileri 
Plaj kazalarına karşı 
çok faydalı oluyor 

Hiç unutmam, bundan be§ yıl 
Önce, daha deniz üzerinde durm:ı
Yı pe.k beceremezken gene benim 
gibi bir tanıdıkla kimsesiz bir gün 
de bir plaja gitmi§tik. 

Ben soyunup girdim. 
O, "daha terliyim,, diye kendi

ne göre bir takım sağlık tedbirleri 
alrnakla uğratıyor, kumlar üzerin
de bir lrabinenin kapısını kendisı
ne siper ederek yavatça esen rüz
ıardan güya sakınıyordu .. 

Plajda hemen kimsecik yok -
tu. Ta öbür uçta kayıkçıya benzer 
biri bir tel örgünün yanıha,ında 
bir hasır §apkanın gölgesine sığın
hlı§ oturuyor, az ortalarda bir 
Yatlı kadın kumun içerlerinde de
belenip, sanırım romatizmalarını 
Rİdermeğe çalıfıyordu. 

Gittiğimiz plaj, Florya plaj
larından biriydi.. 

Ben ıöyle biraz yürüdüm. 
Su belime kadar ıeldi. 

· Sonra dizlerime çıktı. 
Sonra birden, denizin, bir çu -

\tal ağzı gibi çeneme kadar sıkıfıp 
•okulduğunu hissettim. 

·Bir çukura batmıştım. 
1(. "' :,. 

Gözled m hala dı~ann göre -
biliyordu. Ayaklarımın ucu yer -
den kesilmemişti. 

Olduğum yerde pek korku yok
tu denebilirdi amma, ne de oba 
denizin durmaksızın sallayan sıkı 
dalgaları o korkunç genişliği için
de soluğumu kesiyordu. Sanki mü
"azenemi bozacakmış gibi, bağTr
rtıadan, şöyle elimi kaldırıp ark~
daııma doğru bir iki salladım .. O, 
hunu bir keyif gösteriti sanarak i
ki kolunu birden sallayıp saade-

time adeta çabucak ortak oıma çe
vikliğini gösterdi. 

Kendimi yenip imdat isiiyeme
dim ve bir Romalı rakkase gibi o· 
yana buyana milimetreler hesabi
le manevralar yaparak güçbela kı
yıyı buldum. 

•• 1(. 

Ben bu battan geçmişi niçin an
latıyorum, diyeceksiniz.! Önümde 
yazılacak çok iyi bir mevzu var. 
"Can kurtaran gönüUü plaj nö -
betçiliği,, nedir, biliyor musunuz? 
lıte anlatmak istediğim budur . 
Bizde her yaz yüzme yolunda k.t 
zaya uğrayanlar ne kadardır, bil 
miyorum ! Çünkü denizde her 
rasladığım ki§İ, gerçekten yüzer 
gibi görünüyor. Dört yana kol, 
bacak salıtında bir Manf geçen 
adamın becerikliği var. Ve batıp 

hatlarına bir hal geliyorsa, bu da 
her halde ben pili.jdan ayrıldık

tan sonra oluyor. Şimdiye kadar 
kendimden baıka kimsenin boğul
ma tehlikesine dü~er gibi olduğu
nu görmedim. T~nrı göstermesin 
de .. 

••• • 
Fakat denizde kaza, balık ka

dar tabii, ve 'elip ~atabilecek bir 
şeydir .... 

Siz, gene dikkatten geri kalma
yın .• 

İngiltere kıyılarında, her halde 
canlarını da sevmekten geri l~l -
mıyarak, yüzüp bocalarken her 

yıl 2000 kiti yardımsızca boğulup 
gidiyor. Buna kartıılık - işte a-

sıl anlatacağım şeye geldim - A
vusturalya kıyılarında 14.000 ki
ti azası olan büyük bir gönüllü 

~ l ~cır bastırdı, bu Jıavalarda birdeniz banyosunun keyfine dogunı olur mu?. 

"can.kurtarma,, teşekkülü, 20.0Cm 
insanın hayatını kurtarmıştır. Yal
nız son beş yıl içinde 1000 kişi~ı i 

boğulmaktan, yahut deniz "cana
varlarının,, ağzından kurtarmış
tır .. 

• • • 
Gerçi A vusturalyada imanlan 

bu kadar "deniz düşünceli,, yapa
cak sebep gözönündedir. Çünkü 
birçok şehir halkı için deniz adeta 
bir evin arka kapısı gibi bir şey
dir. Orada ahali ıabahleyin kah. 
valtı yemeden önce eline mayosu-
nu alarak kıyıya koşar .. Herkes İ· ı 
şine gitmeden önce bir kere de
nize dalar, çıkar.. Okuduğumuza 

göre, diğer memleketlerde halkı 

başka başka istikametlerde işleri
ne götüren itçi tramvay, otobüsle. 
ri varsa, Avusturalyanın birçok şe 
hirlerinde de banyo otobüsleri var 
dır. Kadın, erkek, çocuk hep de
nizdedir. 

Fakat denizi olan her memle • 
ket için, bu "gönüllü can kurtar -
ma,, teşkilatı gerçekten beğenile -
rek öğrenilecek şeydir. 

Ne olduklarını, nasıl çalıştık -
larını anlatalım: 

A vusturalyada belli başlı deniz 
boğulmalarından başka bir de kö· 
pek balığı tehlikesi vardır. Bunun 
için, orada can kurtarıc!ların işi 

daha genişliyor ve tedbirleri daha 
çoğalıyor. 

Kurtarıcılar, hep güdü delikan
lılardan ibarettir. 

Plaj mevsimlerinde kıyılara 

geldikleri vakit, kendilerine birer 
ilah gözüyle bakarlar. Laf değil.. 
Can kurtarıyorlar. Kendi canla
rını zora koyarak başkasının gen~ 
kendisinin kadar değerli olan canı
nı kurtarıyor .. Fakat gene bu pi
laj ilahları şehir hayatında sizin, 
benim gibi, memur, belki de gaze
teci, esnaf adamlardır. Plajlarda 

insan hayatı koruma ve kurtarma 
işine gönüllü olarak yirmi beş \'ı] 
önce başlanıldı. U fak ufak klüp· 
lerden ibarettiler. Fakat zaman 

geçtikçe kuvvetlendiler. İşte bu · 
gün "gönüllü pilaj nöbetçileri . 
14.000 kişi bir arada A vusturalya
da büyük bir cemiyet kurmuşlar
dır. Kimseden de yardım bekle
mezler •• 

"Can Kurtaran gönüllü pilaj 
nöbetçileri,, gerçekten kimseden 
yardım beklemiyor, üstelik kendi
leri para veriyorlar. Her üye 
(aza) yıl başında cemiyete bizim 
paramızla altı buçuk lira veriyor. 
Evet, para vermek suretiyle ken -
dini zora, belki de tehlikeye ko • 
yuyor. 

Tehlikeye koyuyor amma, A.
vusturalyalılar arasında bu hadise 
bir çeşit ak soyluluk (asalet) işi
dir. 

Eğer kazaya uğramış bir canı 
kahramanca kurtarırsanız, insan
lığın bir unutulmaz bahadırı, seç· 
me kişisi olursunuz .. Avusturalya. 
nm her genci bu tetekküle girm~k 
istiyor, fakat kolay değil... 

l/o l/o l/o 

"Can kurtaranlar gönüllüsü., 
olmak, öyle yıllık ücreti vermekle 
bitmiyor. Bir kere belli başlı b~r 
mesafeyi ustaca yüzmek lazımdır. 

Boğulma tehlikesinde olan bir a 
damı kurtarmak f enninden yok 
lanması gerekiyor. Bu iş, 30 yau 
raklık küçük bir el ~itabında ya 
zılıdır. Onu okuyuf) bilgisini yol:
lathrması icap etmektedir. Ve en 
sonra, fiziyoloji mevzuu üzerindP 
ve denizden kurtarılmış bir ada 
mm iyi edilmesi hakkında ayrıca 
bir kitaptan imtihan vermesi la 
zımdır. Böylece aza olabilir. Kur- 1 
tarıcılar arasına geçer .. 

Şimdi bu adamlar, Avustunl· 
ya plajlarını aralarında üleşmiş

lerdir. Parça parça gruplar ha -
linde plajlara gelir ve önce, daha 
ilerisinde yüzülmesi memnu olan 
bayrakları gözetir, onların ye!'li 
yerinde olup olmadıklarına ha -

karlar. Ve yüzücülerin bu bayra
ğı geçmelerine de engel olurlar .. 

Şunu söyliyelim ki, Avustural
yanın 14.000 gencinden te~ekkül 
eden bu " gönüllü can kurtarıcılar , 

elinde tam salahiyet vardır. Hat. 
kın hayatını korumak yolunda ma 
kul gördükleri her hangi tedbiri 
alabilirler. 

Bu, yirmi beş yıllık an'aneli ha
yatları boyunca kazandıkları ve 
hiç de yanlı§ yolda kullanmadık -
ları bir itibardır ..• 

Bu altı delikanh, 
kumlar üstünde 
kaynaşan binlerce 
ldşinin hayatına 

nezaret eden, onla
rı tehlikelere karşı 

muhafa1..aya çalı

şan "göni'Jlü plflj 
nöbetçileri,, n den
dir. 

Gönüllüler l>u ilk kaba taslak 
işi yapbktan sonra belli ba§h a
damlarını plajın - hele Avustu
ralya pili.jlarmm bir hususiyeti 
olan - kuleleri üzerine gözleme -
ğe çıkarlar. Bu adamların öde -
vi (vazifesi) bilhassa köpek baltk
larını gözetmektir. 

Köpek balığının gölgesi sez!l
se, kuleden derhal tehlike zili ça
lar ve bir an içinde bütün halk 
kumsala çıkarlar .. 

l/o ... :f. 

insan zevlci dil§ünülürken hu 
zevkten doğabilecek tehlikelerde 
akla gelerek, her vakit tehlikenin 
önüne gcçmyi zevk edinen insan
ları beğenmemek elden gelmiyo .... 

... -..... ,,. 

Avusturalyadaki bu ağır baştı teı
kilata imrenen bir İngiliz muhar
riri kendi memleketini kastede -

rek: "Belli ba§lı pilajlarımızda.n 

birinde can kurtarmağa nıahsus 

kayıkların kayıkçılarının yüzme 

bilmediği anlaşıldı,, diyor. Bazı 

pilajlarında da hemen hiç gözcü 
yokmuş ... 

İngiliz muharriri kendi mem
leketini A vusturalyalılardan ders 
almağa çağırıyor. Fakat bana ka
lırsa, insanların hayatına dokunan 
herhangi iyi tedbir, usulü üzere 
herhangi memlekette tatbik edil
se her vakit faydalıdır. 

Hikmet Münir 
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korkusu kokozlara kaptırmıyor! 
Bakırköyden Eyübe kadar 12 mill}on lngiliz li~alık Je.&.ı·neyı· 

halka göz açtırmıyor u~ ı ~ 
Sanıraam bunu geçen yıllar da Bu arada, o köpoğlu köpea~ bulmak kı•msel/e nası~n olmad 

'bir kez daha çızılıtırml§tım ... J. sahibi gürültüyü duyup ta hemen #' l 
cap etti, timdi gene yazıyorum... yetitmezıe vay oradan geçen za • Okyanoı denizinin cenup kııım 
Ancak, siz benim bu ıimclik! ya· vallı yolcunun haline! Nitekim larında Kokos, isimli bir ada var 
zımı, içi mübalağalarla Jolu yazı geçen yaz bir gece Topkapıdan ki, iımin tali.ffuzuna bakıp ta. 
fantezi bir yazı aanmaY,ınız. Söz· evine giden bir genç bahriye ta. hani insanın (bom bot bir ada) 
lerim, tcuvirlerim tcu tamamüe lebesini bu dediğim azılı bağ kö- diyeceği geliyor. · 
dop doğrudur. Olnıyun bakalım, peklerinden biri az kalsın paralı- Tabii bu bizim dilimize göre 
bu yazımı aız ncuıl bulacalmnız: yordu, zavallı çocuk üstü başı par bir ifadedir. Bizde parasizlara 

Köpek ... köpek... köpek ..• be- ça parça kendisini zor kurtarmıı- (kokoz) diyenler de olur. 
yaz köpek ... Kara köpek ••. Sarı tı. Fakat Kokos adası, dünyanın 
köpek ... kahverengi köpek... Köpek beslemeyi anlarım; li _ en büyük hazinesinin saklı oldu -

Alaca köpek... Kuyruklu kö- kin gündüz olsun, gece olsun, ğu yerdir. 
pek. .. Kuyruksuz köpek. .. Kulağı belediye sınırlan içindeki bağlar- Ecnebi seyyahlar, bilhassa in -
kesik köpek ... bacağı topal kö- da, bahçelerde ya büsbütün batı gilizler her fırsatta bu adaya git 
pek .. iri köpek.. ortanca köpek... b h t kü·ı·· t ·· · b" · mi•ler, kimi ölmü•, kiminin ba .. , oı, ya u us ur, ınce ır zın- :r :r y 

küçük köpek... çoban köpeği.. ev cir veya iple yalandan bağlamnıı na garip felaketler gelmi§, niha 
köpeği .. Bostan köpeği ... sokak koca koca bostan köpekleri ile yet hazineyi bulamadan dönmüş· 
köpeği .. Fino bozmaJı... herkesin ödünü kopartmak ta o· lerdir. 

Kurt azmanı... Buldok kırma- lur mu ya? Son defa Kokos adasındaki 
aı ... Zagar döküntüsü ... Puvanter, Hele bu aon yıllarda, hele bu hazineyi - ki korsanlar tarafın· 
yahut seterden tornistan edile e- aon günlerde Bakırköyden Eyübe dan oraya getirilip aaklanmıı ol
dile asıl cinsi cibiliyeti ne olduğu kadar uzanan bütün bağlar hah _ duğu zannediliyor - aramağa zi 
belirsiz hale gelmit bir çefit kö- çeler, bostanlar hep böyle i~sanın den Sir Malkoln Kampbel bu a· 
pek fabrikatörü ... Daha hangi bi- üzerine kudurmut gibi saldıran dada batından geçenleri anlatı-
rini !ayayım bilmem ki?.. azgın köpeklerle dolu ... Bunlar _ yor. 

Y eıilköy sınırlarından tutunuz, dan bazıları geçen yolcuyu hah _ Bu İngiliz, bir yatla ve yanın 
ta Eyüp bahçelerine kadar 0 kos çenin içinden görünce parmaklığı da bir kaç arkadaşı ve gemiciler 
koca, gepgeniı, uçsuz bucaksız atlayıp adamın üzerine koıuyor, olduğu halde 1926 senesinde Ko· 
kırlarda bu ıaydığnn köpekler _ bazıları ise yolcuyu gorur gör _ kos adasına yollanmııtı. 
dmı hangisine, hangi çetidine is - mez bir iki zorlu hamle ile ipini, Kıymeti 12 milyon lngiliz li -
terseniz bol bol rastlarsınız!.. Son zincirini kırıp ondan sonra bağın, rasından fazla tuttuğu tahmin edi duğu için, define arayıcılan bu 
ra bunlardan batı bot mu ister _ bahçenin önünd"? parmaklık, ya _ len altın, kıymetli tatlar, sak!ı jti daha pratik bir tekle koyma -
siniz . tasmalı mı, zincirli mi, ip- but tel örgüden zıplayarak insa _ bulunan adanın uzaktan manza· ğa, gidip adada çadır kunnağ"l. 
li mi; yahut tasma yırtan, zincir nın üstüne atılıyor. Daha bun- raıı bir takım sivri kayalıklardan karar verdiler. 
kıran, ip koparan mı? Gırla mü· dan bir iki ay önce Maltepe ile ibarettir: Sir Malkolm Kampbel, yanına 
barekler gırla!... Topçular arasında bu dediğim Define arayıcısı, yatını adanın iki gemici alarak bir sabah cesa. 

Bunll\r artık önlerine tavuk bağ, bahçe köpeklerinin en azılı- açığında demirledikten ıonra, ais· retle adaya gitti. Ve gecelemek 
mu gelir, pi!iç mi, lru§ mu, ne bu- larından biri, İsmail isminde bir li bir sabah vakti, köpek ]?~lıkla- üzere çadırmı oraya klırdu. 
lurlarsa saldırır ve yakalayabil . avcıyı az kalsın parça parça ede- rının hüeumundan ürkerek elle - Fakat vaziyetin korkunçluğu. 
diklerini paralarlar .. Ekin demez- cekti. Bereket versin, avcı elinde- rinde rovelver olduğu halde ka - nu bir göz önüne getiriniz .. Dün· 
ler, içinde har vurup harman sa- ki çifteyi yedi, sekiz defa köpe • yıkla adaya geçti.. yanın ti öbür ucunda insanlardan 
vurarak berbat ederler.. ğin ayaklarına ate§ etınİ§ te ken _ llk gördüğü ıey, kendinden ev· hali bir ada üzerinde ikide b;r 

Daha geçen akıam Eyüp kırla- dini öyle kurtarmı§tr. vel gelen seyyahların kulübele - garip hayvan sesleri iıiterek üç 

rında (Sarraf oğlu bağı) denilen Günc!üzün bile, oralardan ge - rinin döküntüleri oldu. kiti ile bir çadır altında otur . 
bir üzüm bağının alt tarafındaki çecek yolculara gerçekten birer Büyük bir ağacın gövdesine, mak .•• 
koca bir marul tarlasında bir sil. tehlike olan bu köpekler geceleri define aramağa gelmiı gemilerin Aktam karanlık basınca, in-
rü marulu bu kayıt bacaklı kö- büsbütün korkunçturlar. fanrı isimleri yazılı bulunuyordu. sanlar içerisine dolan korkular 
poğlu köpekler hallaç pamuğu gi- saklasın, insanın gece 0 taraflara Adada sık bir orman göze çar· daha çok artabilirdi. Fakat bun· 
bi abnıflar, ocanım marulları di- bir İ§i düıse de yalnız gidecek ol- pıyordu. lar defineyi bulabilmek hırsile 
dik didik etmiılerdi. Haydi bam- aa, hali cidden haraptır! Oralar· Define arayıcıları elterinde hı· ateı gibi yanıyorlardı. Ve hiç bir 
ya, domates, ekin, manıl ne ise daki ıokaklarda, yollarda, kırlar- çaklar olduğu halde yollarını a- endişe içlerinde yer etmiyordu. 
diyelim .•• Ya bunların oralardan da, çayırlarda salma ve serseri çıp her gün bir miktar ilerliyerek Adayı bu suretle günlerce arıı
gelip geçenlere ıalmalarına ne gezenlerin korkusu, ziyanı başka, akşam üzeri yatlarına dönüyor - dılar. Aramak hiç kolay bir teY 

huyurulur? Haydi gene bunların bu bağlarda, bahçelerde besle- lardı. değildi... Parça parça taıların 
külüıtürlerini, zabunlannı, fino nenlerinki l>üıbütün başka!.. Definenin bir mağara içerisin· üzerinden yürümek, ağaçlann ııg 
ibozmalarım, buldok larmalannı Şimdi, iıte yaz geldi, artık ora- de saklı olduğu zannediliyordu. lıkları arasından zor zoruna geç 
zagar döküntülerini insan ne ya'. larm en itlek, en kalabalık za - Ve nerede olabileceğine dair az mek ve meıhur maiarayı keıfet-

1 b l çok fikirieri de vardı. par, yapar, taı a, astonla, dahn man arıdır. Fakat buna kar$ılık mek için çekmedikleri kalmadı ... 
' olmazsa yumrukla, tekme ile bir oralardaki azgın bağ bahçe kö . Fakat bu gidip gelme hem va - Adada yılan korkusu yoktu. Fa· 
kerteye kadar ürkütür, bacakları- pekleri de şimdi dah~ ziyade kit kaybettirdiği, hem de güç ol· kat yaban domuzları vardı ki, 

... illtVlllUll ... ._...ffftUftRIJIWllftlftl..__,.I!~ 

nı, pantalonunun paçalarını diş • tetiktedirler. Gündüz olsun, gece geçen bir sürücü arabasına dara- inıan hayab için bilhassa o yar· 
lenmekten kurtarır. Fakat, ta Ba- olsun, etraftan ufak bir çıt duy - tabilmiıtim ! dımsızlık içinde hakiki bir tehi:· 
kırköydeki bağlar civarından bas- dular mıydı, seyredin siz artık Hülasa: Böyle herkesi, her §e- ke teıkil ediyordu. 
lıyarak Eyübe kadar uzanan bü ·. orada kopacak kızılca kıyameti... yi kendisine dütman zannederek Bir defasında çok büyük bir 
tün bağlarda, bostanlarda, ev, Eğer bu köpeklerin günün birin • her gördüğü gölgenin üzerine heyecan devresi geçirdiler. Bera -
köık bahçelerinde, kulübeler, me- de oralarda birinin kalçalarını kudurmutçasma saldıran bu ga - berlerinde ıetirdikleri Pinto iaim· 
kanlar önlerinde beslenen ve ge- kanlar içinde parça parça etfikle- lat duygulu cinsi bozuk hayvanw li köpefin mülhit atılganlığı sa -

ce gündüz oralarda kih bağh, rını duyarsanız hiç ıatmay_ın... lar yüzünden belediye sınırluı i- yeıinde muhakkak bir felaket at· 
ki.h bağsız tutulan çoban ve Çünkü görünen köy kılavuz iste - çinde ve tehrin burnunun dibin - )abldı. 
bostan köpeklerine karıı ne yap- mez. Dahası da var: deki lstnnbul kırları rahat rahat Aradan biraz daha geçtikten 
malı? Bunlara yumruk, tekme, Gene Yeıilköy sırtlarından E- geçilemez, gezilemez bir hale ıonra, bir ıece daha garip bi~ 
taı, sopa değil, süngü bile ha~·- yübe kadar uzanan o koskoca gelmittir. hidiıe oldu. Gene cesaretli kö • 
retmez ! Ötekiler olsun, bunlar o!- gepgeniı arazide, hele Çırpıcı ile Bu köpoğlu köpekleri artık ıı - pek Pintonun aayeıinde yeni blı 
sun ve salma gezsinler; ipte, ka- Bakırköy arasında bir takım ko- kı bir zaptürapt altına aldırma- tehlikeyi, daha gelmeden ıezdi -
zıkta, zincirde olsunlar, bütün yun sürüleri vardır ki bunların ya- lı ! .. Neredeyiz yahu, dağ başın· ler: 
gelene geçene, vara yoğa salarla:- nında baıı bo§ dolaıan o iri iri da mıyız? Define arayıcılan bir akpm 
ha salarlar! çoban köpekleri de gene o civar- Burası lıtanbul, Köroğlunun henüz yat.ağa girmemitlerdi ki 

He!e o bağlarda, bahçelerde !ardan geçenler için ayrı bir teh • Çamlı beli değil! çadırın dıtında bekliyen köpel, 
ve köık, ev, kulübe önlerinde ip- likedir. Meseli, geçen yazın 50n- Ha! Şunu da söyliyeyim: Bu acı acı havlamaia batladı .. Dııa-
siz, kazıksız, salma gezenler, larında ben Bakırköydeki Aksu - dediğim yerlerdeki köpek mera- nya çıktıklan zaman köpeği tit-
büyük küçük, kadın erkek kimi dan Y edikuleye gelirken çobRnı, kı, bağ, bahçeyi muhafazadan rer buldular •. Tüyleri dim dik ol• 
ıBne!er hemen kudurmut gibi ü- bir ağaç altında uyuya kalmış ziyade bir görenek, sozum .ına muftu. Fakat ha bire ileri geri a · 
zerine saldırır; insanı korkudan böyle bir strünün azgın köpeği i- bir süs, halini almıştır. tıhyor ve karanlığa doğru baıun 
adeta deli ederler. le karıılaşmıı, kendimi yoldan - Gezgin Haberci - uzatarak havluyordu. 

Görünürae bir §eyler yoktıJI 

Acaba b\.-i mi geldi diyorlardı· 
Çünkü adenm eski sakinlerinde~ 
bir iki yabancının burada yat•' 
dıklarından bir efsane gibi bah ' 
sedenler de olmuttu. 

Köpek çılgınca haykınyordO. 
Onun .ışaret ettfgi yere seyyahl,ı 
ellerinde tabanca olduğu hald• 
yürüdüler .• Köpeğin havlaması,,
~ebep olau !ey eğer bir yaı,.ıJ 
domuz olsaydı hiç ıüpheaiz ,.. 
pansız kendini gösterecek vef; 
hücuma kalkııacaktı ..• 

Garipti-: ki, adaya hikim oJdıJ' 
ğu söylenen bir uğursuzluğa 0 

dakikada inanır gibi oldular •• 
Met'um bir hava esiyordu. 'feJı: 

rar çadıra. dönüldü. Ertesi ıaı,.b 
ortalık araıtırıldığı zaman, Y~~ 
bancı bir hayvan veya insan 1 

görünmemiıti. 

Ertesi airtam köpek gene •~ 
ıurette ve ayni korkuyle haykJt ' 
mağa ba,ladı. 

Seyyahlar yeniden arqtırd• ' 
lar, gene bir ıey yok... C 

Adada bir gayri tabii h•Y' 
kendini ıöstermiıti. Zaten _,., . 
tırmalardan da bir ıey çıJanaJll11, 
tı ..• Artık, diğer define ara11c:\ 
lannın baıına gelen her biri b~ 
türlü felaketin kendilerine de Y';_ 
laımakta olduğu kanaatine ade 
kapılmııtılar. . 

Sonund:ı define arayıcııı bı~· 
tizin arkRdaılanndan bir •-j~ 
yüksek bir kayadan yuvarı~• 
kolunu, bacağını kırdı, kötiiJ'iil" 

oldu. • • dl 
Diğer, arkadaılarından ~iri ı,.t' 

bundan b:.r kaç ay evvel bır Jıf' 
ka deniz ortasında bir vapUf 

zuında ölmüıtür. eri ıl' 
Kokoa adasından ıetdikl rJ 

bi, elleri bot ve (Kokoz) oW. 
çıktılar. 10' 

Define arayıcısı Sir MelkO 
Kamphel diyor ki: 1' 

"Bir daha oraya ıid~ 1,.· 
define ile beraber dön~•~ .. ı~· 
but bu defineyi kimsenın nı-•r 
mıyacağına dair kat'i bir k• 
le! .•. ,, 



HABER - Aktam Postası 

~ADINL~R •c•N= Eskicilikten milyonerliğe 
K:U.çfik çocuklara b·ı l ? 
nasıl bakmak IAzım geçmek nasıl ka ı o uyor. 

Yahudi milyonerleri arasında işe eskici
likten başlamış birçok kimse vardır. 
Dünyanın en zengin ailesi olan Roçiltlerin 
zenginliği eski elbiseleri ucuzca toplayıp 
pahalıya satmakla başlamıştır! 

1.:..._.bneleri en çok üzen itıercaen' u&farca .wbeplerinden biridir. AK· 
...,.i ele yai dolan çocuklum •· zma biı iki damla ıu akıtılar. ç ... -
~llı a,.......larıdır. Eteri cutun l.emen ıözlerini kapa••arak 
htuıdv ııhhatli ve ndeki prtlar tekrar u7kuy" daldıfı çok g<;ru • 
~İle çocufun muntazam ve len hidiıelerdendir. Çocuiu 
l,i llJUm•maıma hiç bir aebep kundaklayıp da uyutmadan evvf'I 
~· Ancak ıuraamı da hatır- ıuauz olup olmadılını anlamak İ
L ~z ki: Bu miniminiler çin ajıza bir kahve katılıyla 1u 
~lerini hayat tartlanna dah-ı vermek daha iyidir. Çocuk ıuyu 
~ Jeni alıtllrmaia bqlamaktft· hiç reddetmez. 
...._.; iıte bunun için çabucak • • • 
~~ız olup titizlenirler. Bu da Baraaklarda peklik, yaliut ıür-
"qJarma teıir eder • gün d~ rahuızlıia aebep olabilir. 
.. ~ çalda çocuklar için uzun Bunlara meydan verilmemesi li -
~saatleri elzem ve esastır ve zımdır. Bunlar eberİJ& çocufun 

temin etmek ıerektir. Ra- vakitli vakitsiz ve raaıele bealen
ar azıcık temiz havanın meıinden ileri ıelen rahatsızlıklar 

açık havada daha iyi uyur. dır. Tam vaktinde ve elveritli 
,...,~. ~ı.fl...ı~n dı§arıda olan mutat ıpikıarı.ı .,. al:Wı: 

en pek raJı•taız obiiaz- 11zlıklann anUne ıeçer. 

Sırtında bir çuval, koltuiu al·ı 
tında bir torba ile ıokak sokak IS· 

bahtan akf&IDa kadar dolaf&D es
kici yabudiler, ara11nda iıtikba
lin zenıin adamları bulunabilece
ğini çojumuz aklımıza bile getir
memitizdir. Fakat eskici diyip 
de geçmemeliyiz, iıe eıkicilikten 
bqbyarak ıitıide iti ilerletip zen
gin olmuı birçok meıhur yahudi
ler vardır. Meseli Röçiltler .•• 

Eıki eıya alıp satmak itini dün
yanın her memleketinde yahudi · 
ler yapar. Bunlar her yerde, te · 
killeri, kıyafetleri, hatti muhtelif 
lisanlarda olmakla beraber "eıki
ler alayim,, diye bairıtlarmda
ki ahenk itibariyle biribirlerin1n 
benzeridirler. lıtanbullu bir es-

kici yahudi ile Berlinli, Pariıli, ve
ya Londrah bir eskici yahudi ara· 
ıında hemen hiç fark yoktur dene-
bilir. ~ ~ 1 

,, 
birer kurut fiati arttırırlar, gider-/ 
ler ıelirler. Her ıeferinde birkaç 
kurut daha arttmrlar. Kovmak, 
sövmek para etmez. Çağırdıiıoı

za piıman olur, ne verirlerse kabul 
ederek bqmızdan defetmekten 
bqka çare ıöremezainiz. 

Açık ıiz bir eskici günde en 
apiı iki üç lira kazanır. Bunlar 
pek idareli yapdıklarmdan ka -
zandıklan paranm büJiik bir kıs· J 
mmı biriktirirler. Bir müddet ıon· 
ra bir dükkan ıahibi olurlar, git· 
side itlerini bürültürler 

• • • 

baronluk rütbeaile, aıiller dere • 
ceaine çıkardı. 

Roçilt, 1812 aeneıinde öldüğii 
zaman bir milyar altın frank ser-
vet bıraktı. On çocuğu vardı. 
Bunlarm en büyüğü F rankfurt b:&n 
kasının batında kaldı. Diğerle:-i 
Viyana, Pariı, Londra ve Napoli-: 
ye giderek oralarda yerleştiler ve 
Roçilt ailesinin muhtelif kollarını 
kurdular. Roçilt aileıinm bu 
memleketlerde olan mensupla!ı, 

timdi büyük ıervet v~ nuruz ıahi-
bi phaiyetlerdir. ıa 

'\" :Ancak ini gürültüler onlan Dit çıkarma çalmda da uyku-
Jenbire ııçratabilir. ıuzluk:ar batıöıterebilir. Bunun 

Eskici lier sabah er1'enden ı,e 
bqlar, ıehirde muayyen bir mm
takuı yoktur, Huköyde oturan 
bir y ... hudiyi, bugün Beyojlunda 
görm\ifleniz yarın o muhakkak 
bqka bir yerde, meıeli Beıiktat
tadır. Bunlar temin her tarafını 
cNllll'f*l'IUC' &mlileli61 tanıtmak, 
devamlı mütleri elde etmek iıter· 
ler. Her evde az çok eıki etya 
bulunacaiı cihetle itıiz kalmaları
na pek imkin yoktur. 

Çalıtkan bir eıkici yahudinin ================= 
Bazı çocuklar da ıesaiz, sakh1 en iyi Çaresi mütehauıı bir doktor· 
~ bir aiiriiltünün kendilerine dur. Çoculu kendi bil;imizle te • 
\t; İJeceii odalarda uyumasını daviye uirafmak, olur olmaz ç:ı-

ler. • · relere bqYUrmak cinayettir. Pa-

Eıkiciler, qya71 ya para ile a· 
lırlar, veya yeni eıya, meseli ça

mqır mandalı, ıüpürıe, çanak 
çömlek ıibi 19ylerle deiittirirler . 
Eskiye kartıhk yeni etYa veren • 
ferin kirı, para ile satm alanlar · 
dan ekseriyetle fazla olur. Çün • 
kü meseli bet liralık bir mala bir 
lira d~ier biçtikten aonra yanm 
liralık etYaJI da ıbe bir liraya sa
tarak iki taraflı ticaret yapmanın 
yolunu bulurlar. 

t..Jc Cocuk pek narin, nahif ve ç:ı· ruı olanlar bir telefonla doktoru 
"-a llıüteesıir olur soydan deiils<.' . evlerine çaiırabilirler. Olmıyao· 
lllıı..ı. llıutat ıürültüler içinde uyu- lar isin de hükUmetin hemen her 
)-,1. abtbrmak daha iyidir. G11.- ıemtte açtırmıt olduğu çocuk d!s· 
~~l~n çalan radyo ekseriya panıerleri varcJır. 
~~ninni ıibi ıelir ve ıi - • • • 
'-t~nı ıev19terek onları uyu· Huta çocuk uyumaz. lıte bu 

'--Cec:eteri delikıiz uyusun divt 
~h _ ıündüz uzun uzadıya o · 
~biç de iyi delildir. Bu 
.._,,..... üzer, yorar, ıinirlendirJ 
~ büıbütün kaçırır. 

• • • 
~ l.a llıu.affakiyetli usulün anah
~ Çocuiu intizama alııtırmak 

' Cocukıar hakikatte alııkan · 
~1Ürler ve hiç tatmaz b·r 
~ •• onlan makine ıibi iıletir; 
~ ..._~ altmm temizlenmesi y.t
~~Joeu için tam vaktinde ve 
~nden ıözlerini açara~ 

~~ İçind, en büyük raliat • 
~ •eceleri olmaktadır. Gece . 
~ .,.._:ran küçükleri iliç ve 
~ he.ıaer vasıtalarla uyutmaia 
~ kadar büyük sünah o -
~. lha aibi çocuklarm en iyi 
.._~lan aündüzleri boJ. ııı~ 
' haYaJı odada kundafını 
\it, ~mı temin etmek • 

gibi hallerde uykudan evvıal has
talıiı dilfünmeli ve onun tedaYİ<lİ· 
ne uir&fmabdır. Çocukların mo
kavemeti azdır. Büyük imanlar 
ufak tefek rahatsızlıkları ken .. U 
kendilerine ıeçiıtirebilir. Fak~t 
çocuklarda bunun imkanı yok -
tur. 

Ekzama butalıldan uykuya 

Eakicilerle pazarlık etmek bü
Jiik hir sabır ve tahammül itidir. 

"Yahudi pazarlıiı,, denilen can ıı· 
lacı huy bunlarda aon dereceyi b•ıl 
muttur• 

iki liralıll bir ıeye yirmi kurut 
teklif ettikten ıonra birer kurut. 

mini olur. Çünkü yatajı~ ııcak- -==============
lıiı eknmayı Ye deri7i d"preıti- daya)'ID&k kadar kötübir it yoku~r. 
rir. idrar çocukların apıı ataları- Çocuk bqlangıçta gece emzirme
m ve kaba etlerini pifirebilir. B\l ferine katiyen alıtbnlmamıılıdır. 
ıibi hadiselerde yumupbcı bir ı,,, DOKTOR 
yon kullanmak lbımdır. Böyle 
pİfDlelere meydan nrmemek iç;n A ümanıl• melıtap yazan 
her bez delittirilmesinde bol l>ol olaıyucuma: 

yıkomak ve t.ılk kullanmak iyidir. latanbula bizim anlatmak iıte-
Çocuğun uykuauzlujuna mu • dilimiz gibi bir ıüzellik e!lıtitüıü 

hakkak bir ıbep vardır. Minimi. henüz yoktur. Derideki Anzaları 
nicik bebeklere temiz hazırlanmıt muktedir cilt doktorlarının gayet 
ıhlamurdan bir iki kahve katılı iyi tedavi etmektedirler. Elektro
çok fa7dal olabilir. liz makineleri var ve aablmakt:ı

itini ne kadar ilerletebileceğine en 
büyük misal Röçilt'lerdir. "Röçilt 
gibi zenıin,, sözü bazı Avrupa li
sanlannda ııta sizü ıibi ıöylen;r. 
Rokfeller, Ford ıib Amerika mil· 
yarderleri ayrı ayrı Roç1ltlerin 
her birinden :&engindir; fakat Ro -
çilt aile,inin mecmuu seneti dü:ı
yanın el' zengin adamı olan Rok. 
f eller ile ikinci derecede zengin o
lan F ordun :senetleri yekWıundan 
fazladır. Ve bu paranın tohumu 
eskicilik sayeıinde elde edilmit 
tir. 

Roçilt ailesi, bundan iki yüz se
ne kadar önce son derece fakirdi-

ler. Almanyanın Frankfurt ıehrin· 
de yatıyorlardı. Ailenin reisi 
Mayer Anıelm Roçilt, eıkicilikle 

geçiniyordu, bir müdedt böyle ÇS· 

lııtıktan ıonra ıarraflıia baıla-.lı 
ve nihayet iti bankacılıia kad.ır 
ilerletti. 1802 senesinde Danima:· 
ka hükGmetine borç para bile ver· 
di. 1086 aeneıinde Kaıael pren•i 
Vilbelm Franıız orduları önünde 
kaçmağa mecbur kalmca bir mu. 
yon florinlik mühim bir parayı Ro. 
çilde emanet bıraktı. Roçılt bu 
parayı ıayet kirlı itlerde kullana· 
rak aenetini birkaç miıli ;oialt· 
tı. Bir müddet aonra Prens mem· 
leketine dönünce parasını geri al
dı. Likin Roçilt bundan birkaç 
milyon çıkartmıı bulunuyordu. 

Avusturya imparatoru Roçildi, 
~ bö7lece yorulur ve ne
'-a:, lailam bir uykuya da· 

~ UJamuı için pd~ me· 
- llliihimdir. Yataf::nda 

.,..,mamaıı için, iin 

Uykuauzluk altı aydan aon a dır. Fakat bunlar °'ük 19yler
botıöaterir, llıu dit çıkarması JÜ- dir ve ihtiracı ıiderememekteclir. 
zündea olabilir. itte bu .amanda Fazla tüyler için bu ma.'cineleri =-=-=-= .. =-= .. = ... = ... = .. = .. = .. -=.= ... =-=.-:..:.= ... = .. = .... 

1 fena huy ve idetlmiD yer etmeme- kendi kendine kullanmak fa7da- H A E B R 
ıine bilbaıea dikkat etmeliyiz. E- dan ziyade zarar verir. 1 tanbulun en çok sahlan ha·I 

11111111
-• adamakı!h ~oyn
~ tarttır. Sonra ıu · 

ilcide birde uyanma .. ,"! 

ier çocuk rahat olup da auauz da Bir iki cilt dokto~ Elektro- kik: akpm ıazeteıidir. ilanla J 
deiilae ve sindU. ııclumı adam- lb'le Jiizde fazla tü7lerı diifüı<. rmı HABER'e verenler kire .1 
akıllı almıpa ıeceleyin hiç rahat. mekteclirler. En iyisi bu Joktor- d 

1 
1 

zl-•- l"d" H 1 la d b" • • " t tm k er er. İ ıı ıa vermeme ı ar. e e ıece r an ınaıne muracaa e e • -·-··-··---···-··· 
meme vermek, apına biberonu tir. 

lngilteretlen Avuaturalyaya yal -
nız olarak gidip gelme uça;ı ilk 
kadın butlW'. Adı Jean Beaten. 
Kendisi Yeni Zelantlalıdır. lngil

tereye tlöntliifü mmen alınmıJ 

ramini ~nanuz. 
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g uze 
V ah§i hayvanlar araaında ve Alrikanın balta görmemi§ orman 

larında geçen a§k ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

No: 13lm!IH31 

ra: -
ara'yı 

Y1 zan : Rıza Şekib 

Bana, dedi, im i 
lun ve getirin ... 

Bu bağırış bütün kuvvetile 
çalan davul ve zurnaların sesini 
a!mış ve adeta onları susturmuş -
tu. 

Filhakika Kiratanm gelişi ha
beri içeride yayılır yayılmaz dans 
edenler yerlerini Kirataya hı -
rakmıya hazırlanmışlardı. 

Kirala, doğru haşmetlu Medk· 
yonun bulunduğu mevkie doğ -
ruldu. KraJ, arpa suyunun tesirile 
mahmurlaşan gözlerini onun yak~ 
laşışına hıhlamıştı. Bu bakışile 
guya uzun zaman kayboluşunun 
sebebini anlamaya çalışıyordu. 

Daha Kiratanın lakırdıya başla -
ma.sına meydan vermeden: 

- Nerdeydin Kirala? 
Diye haykırdı. 
- Bunu haşmetlu kralıma an. 

· ]atmak için huzurunuza geliyo -
rum. 

- Ne var? 
- Kabilemiz içinde gençliğini 

bir başkasına veren kadın var. 
Onun pe§indeydim. 

- Bu kadın kim ve kime genç
liğini vermiştir? 

- Bu kadın Horamanurun kızı 
Maradır. Onu Kata ile baraber 
yakaladım. Böyle bir kızın kabi -
lemiz arasında bulunma11 doğtu 
değildir. Onu , öteki kızlara ib
rnt olsun diye öldü~emiz gerek
tir. Bize bunu yapmak için emir 
verin. 

Kral Medkyo, Kiratanın bu iıte· 
ğ i karşmnda azıcık durakladı •. 
Sonra: 

- Sen mi gördün? diye sordu . 
- Evet, haşmetli kralım ben 

gördüm .. 
-Ne zaman?. 
-Bugün ... 

Kral, kararını vermiş gibi görü· 
nüyordu .. Başparmağını önlüğü · 
nün kenarına ilittirerek kendisine 
büyük bir kurulma durumu vere • 
rek yanlanndakilere: 

- Bana dedi, şimdi Marayı bu· 
lup getireceksiniz ... 

Oturanlar yerlerinden fırladı • 
]ar ve Horamanın kulübesine doğ· 
ru yol aldılar .. Bu sırada Medkyo 
bitişiğinde oturan Mamrinin dizi · 
ne şiddetle vurdu ve yavaş s~le: 

- İ§te, dedi, bu gece başka bir 
eğlence daha çıktı .. 

-Evet ... 
- iç arpa suyumdan • 
Mamri kralın içerek kendiıine 

uzattığı bardağı aldı ve içtiği 

nokatyı glıya temizleyecekmiş gi • 
bi kirli ve uzun tırnaklı parmağiy
le sildikten sonra bir devrimde son 
yudumuna kadar midesine indirdi . 

Marayı aramağa gidenler daha 
kapıdan çıkmadan zurna ve da
vullar yeniden başlamıştı.. Kira • 
ta artık yapacağım yapmış, iste · 
ğine kavuşmuş bulunduğu için 
dansını büyük bir zevkle yapıyor, 

yaylı bir palyaço gibi yerden her 
sıçrayışın da en az bir buçuk met· 
reye yükseliyordu .. 
Kira tanın dansı Medkyo ile kah· 
raman Mamriyi coşturmuştu .. Dur
madan arpa suyu içiyorlar ve 
gittikçe kendilerinden geçiyorlar
dı. 

Onun tanı kızgın, kralın tam ol · 
gun bir zamanında danı kulübe · 

sine kollarından izbandud gibi iki 
adamın yakaladığı genç bir kız 
girdi. Bu Mara idi. Titrtir titredi
ği açıkça görülüyordu. 

Ölümden kurtulmanın imkanı 
olmadığını bildiği için ne yapa -
ğım §aşırmıf bir haldeydi .. 

O kralın önüne yaklaştırıldığı 

sırada Kirala hala dansım bırak -
mamış ve Marayı görmemezlikten 

bile gelmişti .. Fakat kralm işareti" 
le davul ve zurnalar birdenbire 
susuverince o da çaresiz kalakal -
dı .. 

Kral Maranın kendisine iyice 
yaklaştırılmasını söyledikten son • 
ra: 

- Kata ile yakalanan sen mi · 
sin? diye ıordu ... 

Mara korkulu bir sesle cevab 
verdi: ·1·"~1 

- Hayır. Kim söylediyse yalan 
söylemi§ .... 

Fakat kral Medkyo. Kir atanın 
yalan söylemeyeceğini bilirdi. 
Bu yüzden Niyam Niyam kızının 
bütün göz yaşlarını sanki görmi . 
yor ve onu itham eder yollu lakır
dı söylemekte devam ediyordu. 

Kralın karan kat•i idi. 
Mara ertesi günü akşam üstü, 

bütün kabile halkının önünde par· 
çalanacak ve eti dağrtılacaktı. 

-7-

Karşa orman.ın be§ kilometre 
kadar cenubunda Maya kabilesi o
tururdu.Bu kabilede Niyam Niyam 

lılal'm bir kolu halindeydi. 
Bimo Naçinin emri altında ya • 

şayan bu kabile, Bimolarırun Ni · 
yam Niyam kralı hntmetlUMedkyo 

ya bağlılığı yüzünden uzun sene -
ledenberi kendileri de Medkyoya 
bağlı sayılıyorlar ve savaşlara on· 

larla beraber gidiyorlardı. Bu· 
günlerde hiç. eksik olmıyan kav • 
gaları arlık bir sona ermiş gibiydi. 

itte günler vardı ki bütün yaptık . 
ları akın avdan başka bir maksatla 
yapılmamıştı. 

Bimo Naçi, Karşi ormanına 

yakın oturan biricik reis olduğu 
için, bütün avlarını Karşi orma -
mnda yapar ve ayni zamanda eıki 
dütmanları Aslanlı Hükümdar . 
dan öç almaya çalışırdı .. 

Üç gün önce yaptığı bir av akı -
nından daha dÖnmemİ§ti.. Tam el-

li kişinin vücude getirdiği bu av 
kafilesi kendilerini bir nefeste 

Karşa ormanında bulmutlar, pu -
sular kurarak fil avına batlamı§ 
lardı. Ava iki gün ıçın eit • 

meleri ve üç gün geçtiği halde 
hala dönmüş bulunmamaları köy -
de kalanları meraka düşiirmü§tü. 

ihtiyar Maçi kulübesinin önün • 
de oturmuş yanındaki iki kadml 
konuşuyordu. 

Ma§i dört sen denberi. ne sava
şa, ne ava gidemeyen oiriydi .. 1h
tiyarlığım öne sürerek vücudunun 
parçalanıp dağılacağı zamana ka· 
dar rahat etmesini Bimo Naçiden 
istemit o da iki yiğit evlad babası 
olan bu adamın isteğini yerine ge • 
tirmişti •• 

(Derıamı var) 

gez 
~~~~~--------~-~-

K o c deniz ortasında bir damla sıı 
bulamadıkları için, dudaklarl 

kapkara kesi/mi 
"Deniz Kurdu,, adım verdiği

miz dünya gönnüş kaptan bize 
hatıralarmı pek seyrek anlatır .. , 
Fakat ne vakit anlatsa muhakkak 
yüreğimizi ağzımıza getirecek bir 
~ey söyler. Ya bir büyük fırtınada 
puslalarım §a§ımuş bir ha1de de· 
niz ortasında, hem batkalarına 
yardım etmek mecburiyetinde ka
h~larım nakleder... Yahut, bir 
yabancı limanda azıcık gezme· 
ğe çıkmışken, ağzında hı· 

çaldı insanlarla kovalanı~ gemiye 
kendisini zor atması gibi heye· 
canlı bir vakayı bütün ilgisiyle 
sayıp döker ... Ve ıiz. gözünüzün 
önünde bir tehlike canlandığını 

gördüğünüz halde adeta bu mace
raların kendi ba§ınızdan geç.mit 
olmasını istersiniz .. 

:{o :/. Jlo 

"Deniz Kurdu,, adını verdiği

miz gün görmüş kaptan bize bu 
defa bundan bir kaç yıl önceki bir 
macerasını anlatmağa razı olmut
tu. Onun üzerine düşmediğimiz 

gün Y.oktur... Aramıza gelmiye 
gorsun... Sapı eğri ve tütün dol
durulacak yeri eski tabirle "okka· 
lı,, piposunu cebinden çıkarıp ar
ka cebine de tütün kesesini çıkar· 
mak üzere elini uzattı mı, "otura· 
cağın anlatılıyor., kaptan.. Koca 
kurt! .. Bize deniz ve fırtına ko
kan maceralarından birini anlat· 
madan buradan çıkamazsın ... ,, di· 
ye ısrar eder ve istediğimizi 
de almadan bırakmayız ... 

o\lo 11- 11-

Kaptan bu defa razı oldu am· 
ma, "- f:ırtınalı bir !ey anlatmı• 
yacağı.m, dedi. Bu sefer, &İze da
ha bir şilepte ikinci kaptanken 
Singaponl:ın Bankok'a yaptığım 
bir deniz yolculuğunu anlataca.-
... 
grm ••• 

Bankok, biliyorsunuz Si7am'm 
merkez ıehridir. Yolculuğum çok 
sessiz ve hiç hadisesiz geçiyordu. 
Bundan adeta sıkılmağa baılamıt
dmı ki aradığım çıktı .• 

"Bir öğle sonuydu.. Kaptan 
köprüsünden etrafı gözlüyordum. 
Geminin iıkele yanında ilerde 
gözümün alışmadığı bir §ey gör· 
düm. Deniz cam gibiydi. Küçük 
bir çırpıntı bile yoktu. Rüzgar eı· 
miyordu. Fakat auyun üzerinde 
yüzen o §ey akıntıyla ilerleyip gi· 
diyordu. 

"DürDinle baktım. Ve o vakit 
gördüm ki bu bir saldır. Üze
rinde bir takım gölgeler de göze 
çarpıyordu. Her ne kadar bu göl· 
geler insan biçimini pek andırı
yoraa da, kendiler.inde hiç bir: ha
yat izi görünmüyordu. Ölü gibi u
zanmıttılar. 

,,.. ,,. 11-

"O yoldan gcmi!ct" pek &eyrek 
geç.erdi. Hele bir sal o kadar altla 
gelmez §eydi ki; vaziyeti kaptana 
haber vermek lazımdı. Kaptan 
derhal rotayı değiştirerek gördü
ğümüz in"an yüklü aala doğru i· 
lerlemeğe bıqladı. 

Yakınlaştıkça, bu deniz üze
rinde yüzüp giden şeyin pek kaba 
taslak olduğunu gördük. B1t ta
kım sırıldarı geli i lf.izel biribirle
rine bağlamıtlardı. Ve üzerinde 

yedi ada.m ölü gibi yat~ordu. 
"Bu adamlar çok tuhaf ve an· 

latılmaz bir haldeydiler. Ellerimi
zi ıalladılt, seslendik, hiç cevap 
gelmedi .. Hatta kımıldamıyorlar
dı hile ... ,, 

"Çok geçmeden bunun sebebi
anla!ıldı. Bir takım yerlilerden i
baret olan bu ıal üzerindeki a· 
damlar bitkin bir haldeydiler .. 
Olan bitenden büsbütün habersiz, 
ölüm halinde yatıyorlardı. Hatta 
istiraplarmı bile auymuyorlardı 
denebilir ... Düşünün ne korkunç 
bir hayattı .. Sal üzerinde yiyecek 
şey göze çatpıyordu. Fakat su 
yoktu. içecek su! .. Cehennem gibi 
yanan güne in altmda susuz yaşa· 
mak kadar korkunç ve acı bir f e
l ak et olabilir mi? .. 

Dudakları kararmış insanların 
bu sessiz ve bit1Hn halleri başla· 
rında:ki felaketi apaçık anlatıyor· 
du. 

1(. 1(. 1(. 

"Tahminimize göre bunlar bir 
memleketten koğulmuş insanlar
dı. Ancak biz kendilerini kurtar· 
mağa da baş vursak, bu iş büsbü· 
tün bize düşecekti .. Çünkü adam
ların kımıldanacak hali yoktu. A· 
çık denizde ıala doğru yanaşma· 
ğa çalıştık. Bunun büY,ücek bir 
gemi için ne güç bir İf olduğunu 
ıiz bilmezsiniz .. Yanaştıktan son· 
ra ipler saldık .. Bir ıaat kadar 
sonra, bu kendinde olmıyan yedi 
insanı da gemiye almış bulunu· 
yorduk ... Ve bü7ük bir dikkatle 
kendilerine su verdik .. 

lar tam manasiyle kendilerini t01 
ladıkları vakit, bizim nereye rl 
tiğimizi sordular .. "Bankok'a gidr 
yoruz,, deyince sevinç~erinden r.' 
yapacaklarını bilmiyorlardı. s· 
yam ülkesinin merkezi olan orıf, 
Fransızların gelemiyeceğino se~ 
niyorlardı. 

Bankok•a geldiğimiz vakit, b~ 
sal üzerinde ölü gibi bulduğut11 
yedi adam eni konu beslenmiş b 
haldeydiler. Adeta insana be11f 
mişdiler .. Bize ne dualar etnıe 
ler .. Çıliıyorlardı .. Fakat çok gv 
meden hepsinin Siyam• da yak!.~ 
narak Annam'a geri verildiğİ ,1 
gördük .. ,, Yedi günlük bitirici ~ 
ıusuzfok ve aıcak felaketind 
sonra, r,one kaçtıkları hapishtı.fl~ 
re kapatılmak üzere yola çıl<l.\11 

mıştdar .. ,, 
11- * ç 

"Deniz Kurdu". hikayesini bıl' 
rada keıti ... 

1 L A N , 
Mercanyoku§u Valde han k3

'1, 
§u;mda büyük yeni han içinde ~te9 
ye, ambar ve depoya elverişh t 
16 numaralı odalar satılı1't1 1 
Görmek isteyenler mczkiir hıı11 °., 
dabaşısım:ı taliplerin Selim iye ~S, 
l d .. . b btll 
asın a tumen emır su ayı 
ba§ı Hakkı Beye~ 

ZA"Yl \!' 
Galata gümrüğünün 16011 I~ i' 

"fil maralı ve 16--1-934 ~arı ) 
kinci nüsha beyannamesin! ~,~ 
ettim. Yenisini çık:artacagıııı 
eskiıinin hükmü yoktur. ti 

Mehmet r.f&J ı 
d9 

:Yeni Türk Musiki yayım koruın°0 

aras z 
~lusiki det'sl~r:l ıeı~ 

Adı-es: Belediye Binhirdırcl< 
sokak numara C3~) 

Kunıma üye olmak şarl1';,/ 

"Ancak bir kaç saat sonra dil· 
leri çözüldü ve konuşaımağa başlı
yabildiler .. Fakat bu defa ne de
diklerini anlamıyorduk.. Bizim 
bildiğimizden büslifüün başka bir 
lehçe ile konu§uyorlardı. Neyse, 
gemimizde iki Çinli kamarotun 
yardımi:;rle ne olduklarını öğrene· 
bildik .. Fakat hayrett~n dona kal-
mıştık.. - Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 1~1 

Cuma.den başka günlerde l O' 
Bunlar kimmiş biliyor musu· 

nuz? Annam'dan bir Fransız ha· 
piJianesinden :Kaçmış olan mah· 
kmlo.r.!. 

"Hesap ettiler .. Kaçtıkları gün
denberi yedi gün olmuştu. Yedi 
gündür sıcak ve susuzluk içinde 
sürüklenip gitmişlerdi. Maliküm· 

J bLI 
(2,5 dan 6) ya kadar stara l b"' ra ı ı 
vanyolundaki (118) nuına ){fltı 
ausi kabinesinde hastalarrtı' 
ede~ 1 (o~ te e 

Muayenehane ve ev dil 
J<8P 22396, yazlık telefonu 

38, Beylerbeyi 48. 

Yeı 

k 
l 
tıi 
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f"\JTf>OL 
Son nıağlQbiyetten 
Macarlar çok müteessir olmuşlar 

l'.lacarlann geçenlerde Fransızlara karşı on üç gol ile hezimete uğrat : !.-) 
Yenilişi Peştede umumi bir tesir u- Jarı Fransızlara karşı ycnHmeJcri iti ..ı..............ıı.:.;.... ........ ~---..:.....0.. ............... ..-_....._...,..,..._,,_ ..... _ 

· Yandırmıştır. Bundan bir- kaÇ'Se"ne ran parlayan limitleri tekrar söndiiı • _ ... 

~V::!rA::::o~~:ü:r!~~k :~~i :,e~: mü~:arların futbolde Italyanlar- 1 ~~.~o~ kızları TaymJS ·~mag1ndakı yarı~· ka~a~dl 
d.. .. _ . dan, J~panyo.\\,,rdan daha geride ol·. 'i' •tun dunyada kadınlar, erkekler kadar, hatta erkeklerden fazla spora ehemmıyet vermektedırler. 
uşmuş oldogu kanaatı herekste kuv- h" . . 1 t k d ki · d G h I l O · · ı· k d l k k l d B · t l O · l' tı . t' 1 1 . . duklan t"Sa.,... ılınıyordu. Fakat bu · .~>'! yu ar a resım e: esen a ta yapı an, nuJersıte ı a ın ar a rcuı ayı yan§ arın a rıs o nı· 
e enmış ır •. l\facar arın svıçrelıle- .. F d .. t 1 . k - k k Ed. b ·· • · · · ·· l r -1 b" . d gun ransı~ıarm a us e geçme erı versitesi takımını yenerek müsaba ayı ve gümü§ upayı az;anan ın org unıversıteAnın guze 
e mag u ıyetın en sonra A"-ustur- onları büyük bir inkisarı haayle uğ- k"' k ·1 • • ·· ·· 

..,.,.lıl b- ··k f k . . ur.e çı eıını goruyormnuz . .,.. ara uyu ar la galıp gelmış ratrnıştır. Bütiin gazeteler Macar 
olmalan son zamanlarda kırılan bil· futbolündeki şanlı devrelerin artık 
tün ümitleri bir derece yükseltmişti. tarihe karışmış olduğunu acı bir li
Fakat daha altı yedi sene evvel bire sanla yazmaktadırlar. 

Avusturyada 
Lik maçlan da 

bitmek üzeredir 

Avrupanın 
En meşhur merkez 

mu hacimleri 
kimlerdir? 

Hava kupası için 
Vefalı klüp arasında yapllacak 

bir turnu"a teklif etti 

Geçen haftaki yazımızda da 
aöylcmit olduğumuz vechile A. 
\>uaturya lik maçlarmm bitmesi !-1 
Çİn iki müsabaka kalmıştır. 

Bunlar d3 önümüzdeki ı:azar 
Yapılaı:ak ve §ampiyona ncliccle
ri resn.1en ilan olunacaktn-. Birin-

1 
cilik ile ikinc.iJik kat'i surette ta 
ayyün etmiştir. 

japjd on birinci defa A:VJ1stur 
tampiyonluğunu ruanmq Aill 

rnira da ikinci olmuştur. 
Üçüncülük Vjenna, Aus!ria ve 

Llbertas arasında henüz payla -
~ ılamamıştır. 

Bu aon iki müsal>akanm ala -
cağı neticeye göre üçüncülük bu 
iiç takımdan hangisine nasip ola 
<:ağı anlaşılacakbr. 

Geçenlerde me§hur İngiliz ta -
kımı Mauçester Sity'ye karşı par
la)( bir galibiyet ka:ıanan Aus· 
triayı da lstanbulda yentliğimh 
libertaa 4-2 yenmiştir. 

1935 senesi içinde yapılan Jiey. 
nelmilel maçlarda gösterdikleri o· 
yun nazarı itibara alınarak bu -
gün Avrupanm en meıhur merkez 
muhacimlerini beynelmilel spor 
tenkitlerinde tanmmıt bir: gazete
ci §U suretle tesbit ediyor: 

Alman Conen (henüz dalia on 
sel<iz ya§ındadır.) ltalyan Macz· 
za; Beıçikalı ltaymon Braine 
(Çekoslovakyada Sparta klübün -
de oynamaktadır. Belçikalılar mil
li müsabakalarında . bu oyuncuyu 
tayyare ile memleketlerine getir -
mektedirler.) Fransız Kurtua, 
(Boyunun kı&alığına rağmen fev-

kalade ıeri bir oyuncudur. Şütleri · 
pasları, kafa vuruşları, top 
kontrolu enfestir • Hasım kalesi 
için ole avuca sığmıyan 
bir tehlikedir.) 

daimi 

Şehrimiz birinci küme takım -
larındnn Vefa klübü, Baıbııkan la· 
met lnönünün haber verdiği hava 
tehlikesine karşı ulusun gösterdiği 
alakaya sporcuların da iıtirakini 
düşünmüş ve lstanbulun sekiz kuv
vetli taltımı arasında bir. turnuve 
yapılmaamı teklif etmiıtir. 

Bu isteğe bir abah arkadaırmız 
da alaka göstererek turnuva gali · 
bine verilmek üzere bir kupa koyh 
mU§tur. 

Maçlarda hakemler, ıtadlar ve 
klüpler hiç para almıyacaklardrr . 

Genel kongre 
6 Hazirar;ıda 

An kar-ada 
toplanıyor 

Türkiye l'dtnan Cemf:retle.rl Genel 
kongresi 6 Haziranda Ankamda top· 
]anacaktır. 

İttifaka dahil blitün kJüplere bir 
tamim yollanmış ve murahhaslarını 

hazır bulundurmaları bildirilmiştir. lngilizler gene 
ftafya tik I" EvvelA ştıt maçları 
maçlarında ga Jp Son günlerde alfıkadar klüplerc 

İngiltere kupaaım kazanan Şe- yapıJan tebligata gör<', evvelce izin büyük bir fild profesyonel takımı İngiltere_ verilmiş olan 3. Hazir:ı,,daki Segctf 

d k. 1 b"t• d"k Macar takımlanyle yapılacak temas· • • . • e ı maç arını ı ır ı ten sonra . k · · Surp rlz . .. . ' tan sonra, ecnebı ta ım getir.ılmeyecek 
§imalı Avrupada bır turneye çık· ,.e şild maçları bitirilecektir. Ve şimdi· 

. Bitmek üzere bulunan ltalyada- mıttır. den sonra ecnebi takım getirecek olan 
daki lık maçlarında hiç beklenil- Danimarltada üç maç yapını~ klüpler evvela mmtaka futbol heyet. 
ltıiyen bir hadise olmuıtur. ve üçünü de kazanmı§hr. Üçüncü ]erine mü_racaat edeceklerdi~ Doğ. 

l ·· b k b. h l"t D . rudan dogruya Genel merk<'ze yaz. 
ik maçlannın ba•mda giden musa a asını ır mu te ı anı - k k ı•· me d"l . ı· 

- :r • ma a ıyen ne ı mı§ ır. 

\'e bugüne kadar önüne çıkan !a· marka takımı ıle yapmıt ve çok Buna nazaran, bu senenin şlld ya. 
kıınların hemen hemen hepsini takdir edilen fevkalade hir oyun- rım son n son maçlarının Haziranın 
Yenen Turinin meıhur Juventos dan sonra 6 - 2 galip gelmittir. ilk haftalarında yapılacağı anlaşıl· 
taL maktadır. Kllnı tasnifte sonuncular ara - -----,------------
••nda.. bulun ın küçük Milan takı - mektedir. 
tıuna. 11fıra kar§ı üç gol ile yenil- Hiç beklenilmiyen l>u ma.ğlubi-
rniıtir. yet kartısında İtalya lik m:\çla • En•clsi gün bize verilen hir haber· 

-o--

Bir düzeltme 

. Bu netice ( utliolda Jier Jiangi nndaki tasnif dereceleri deği, - Je Ramide yapılan maçlaun 
b · · Yazdığımız bu neticenin yanlışlık e-ır nıüsabakadan evvel hir bir mıftir. 

;r seri olduğunu Rami İdman Yurdun-
"alcit kat'i bir hüküm verl!emiye· Juventuıun ikinci gelen Amle dan gönderilen bir mektupla anlıyo· 
~eğini bir kere daha isbat ebni~ roaiona ile puvanları müsavi gel· ruz: 
ulunrnaktadır. - mit ise de Ambrosiausnun Gola - Haber gazetesi spor muharrirliğine: 

1 Juventus gtbi Avrup?ı.nın en verajı (attığı gollar ile yediği gol- Gazetenizin 26 Mnyıs brrinli nüs-

Hasılat Türk Hava Kurumuna ve • 
rilecektir • 

Galataaaray, Eener: ve Bqiktaı 
lstanbulspor, Beykoz, Süleymani · 
ye ve Güneı klüplerinin Vefalı 
kardeflerinin bu isteklerine hemen 
muvafık cevab vermelerini ve pek 

yakında müısabakalara baılamala

rını dileriz. 

Son Dakika - -Son dakiknda öğrendiğimize göre, 
hava kupası maçlannr, Galatasaray 
ve giin~ kabul etmişlerdir. 

Boğaziçi klübü 

ğı neticeler: 

Ga~Ti federe klüp
lerin en ileri ge
lenlerinden Boğazi· 
çi spor klübünün 
çok munta:r.am ça
lıştığını duyduk. 
Bize bildirildiğine 

göre bu klübün al· 
dığı neticelerden 
bazrJarı şunlardır .. 

Boğaziçi Çubuk
lu salıasında beş 

aydanberi Boğaziçi 
spor klübünün aldı-

Boğaziçi spor. 2. Beykoz O. 
Boğaziçi snor 3. Haliç spor o. ., 

Boğaziçi spor, 4. Büyükdcrc.. ı. 

Boğaziçi spor l. Harbiye l'ılnıaz 1. 
Boğaziçi spor 2. Fatüı idman 1. 
Boğaziçi spor klübünün bilhas a 

Beykoza karşı aldığı iyi neticede de 
gençlerin candan çalıştıklan anlaş•· 

Jryor. Gençleri tebrik ederiz. 

Kum kapı 
gezmesi 

Emektar ve kıymetli Kumkapı 

klübü tarafından bu cuma Yalo · 
vaya bir gezme tertib edilmi§tir . 

Sabahleyin 8 de kalkan bir va-· 
purla Y alovaya gidecek olan 
Kumkapı sporcu ve arkadaşları o· 

ıtuvvetH takımlarından b\!~nin ü· ler aruındaki fark) daha yüksele hasının '1 üncü sütununda.ki "Ramide,, 
çij başlıklı yazıda Haliç ldman He Rami 
k ncij dördüncü planda kalan bir olduğundan halen birinciliit.. bun;ıı. arasında yapılan 1 inci takımlar ma· ---------,...----....,...-
! liihe ağır mağlubiyete u~r;\ma,1 geçmi§tir. çının ~2 Raminin mağlubiyetiyle hildiren bu y.a~ınnzın gazetenizde 

rada akıama kadar spor oyunları 
ev gezmek ile eğleneceklerdir. 

dtalyada umumi bir hayret uyan . Bu iki takını birbirlerile bil" bittiği yazılmıştır. neşrini ı·ic.a ederken Haliç ldmanlı 
'llnııtır. kere daha sarpt§acaklardır. Çok Uzun zamandan beri kendi saha· kardeşlerimize de sahada kazanama· 
J L"" ı d · 1 R ·1·1 in drkları bir marı, gazete sütunlarında 'Wentus takımının dünyaca büyük ehemmiyet verilen ou m~ı· arm a sessızce ~ ışan amı ı er , :ı. 

~a'"'·f ı O · · • A "k b k d h ·k· k b b sırf bu ~ahşmalarmın mükafatı ola- kazanmanın doğru olmadığını ihtar ·~ so açığı rsının merı a· sa a a a er ı ı ta ım cra e· ederiz. 
l'a. • ralt alın teriyle 4-1 kazandıklarıı bu 'bo &ı~esi dolayısile bıraktıijı kalırlarsa Amhrosiaus aks~ tak • maçın hu şekilde gösterilmesi biz Ra-

tlugun bu mağlubiyette mühhı dirde galip gelen taraf İti\lya §am milileri çok müteessir eUi. 

'-' ~'11.adıiı muhakkak addedil - pi;,on11ı olac.ktır. J Ka.r§il8'ftlanın doğru neticesini 

Rami idman 
Kaptanı 

S.ENGIN 

}furdu Baş 

Arsıulusal 
dağcıhk 

müsabakası 
ltalyanlar tarafından üçüncii de

fa olmak üzere te.rtip edilen arsıulu· 
sal iskill dağcılık müsabakası 

bu sene dahi ~ok rağbet görmiiş ve 
her memleketin en yüksek dağ spor· 
culan müsabakaya iştirak i~in ken· 
dilerini yazdırmışlardır. 

'l'rofeo Mazzalama ismi Yerilen bu 
yarışlar yüksek zirvelerde uzun mc
saf eler üzerinde ve çok yorucu IJir 
şekilde icra edilmektedir. 

Hareket İS\içredcki 3324 metrede.
ki Teodul boğazından başlar. Ora· 
dan 3950 metre irtifaı olnn Drctorn 
boğazına geçilir. BurliH:tn <la dur
madan buz vadHerdıden geç1lerck ı. 
talyaya ve gene !ski ile 3861 metre 
irtifada V.erra boğnzma gelinir. 

Kramponlar ile 4068 metre yük
seklikte olan tekrar gene, biı· boğaza 
tırmanılır. 

Bu suretle dört bin metre irtifa. 
da bir çok sarp kayalıklar, uçu· 
rumlar, buz deryalarından getilerek 
nihayet mm·asalet ye.ı-ine gelinir. 

Du tehlikeli müsabakaya bellerin· 
den biribirlerine iple bağh takım ha· 
lindc üçer kişi iştirak eder. 

Dağcılık sporunda mukavemet ve 
tekniğin bir öl~üsü olan bu miisaba· 
kaya mazzalama adı, bir. çığı ;),ğım 

altında kalarak ölen meşhur bir Jtn,J. 
yan alpisüst'ünün ismine izafeten 
,-erilmi tir. 

Bilardo 

Dünya 
• 

şampıyonası 
Yakında Fransanın Bordo şehrin· 

de dünyanın en meşhur oyuncuları a· 
rasında bir beynelmilel bilardo şam
piyonasına başlanacaktır. 

Bordolular~ geçen sene bir kaza 
neticesi ölen bir bilardo O)'.Unr..uları
nın hatırasını yadetmek maksadi;rlc 
bu mühim müsabalmyı tertip c.tmiş
lerdir. 

Serbestı oyun üzerine yapılacak 
olan bu şampiyona~-:a dün)•amn en 
yilksek "Seri Emriken,, üstadlan i~
tirak etmektedirler. 

Şimdiden altı millete mensup fre· 

kiz; o)'Jıncu kendini kaydettirmiştir. 

Bunlar Belçika, ispanya, Fransa Ho· 
landa, l?ortekiz \'.C ıs,·içre şampiyon· 
landır. 

Geçen sene Vi>·anada yapılan maç
larda dünya birinci1iğini kazanan 
Fransız .Jan Alber de bu maça işti· 
rak etmektedir .. . 

Müsabaka her birisi dörder maç· 
tan y~di tur üz.erine taksim edilmiş
tir. 

l'tla&,ara ~abah ve akşam dcrnm &o 

dilecek tir. 
Bu milhim maçların tafsilat' Ye 

neticesini ayrıca bildireceğiz. 
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1 Hız~lannd;ı vıldız t$ıren '>lınlaı uzc· 
rinde 28 5-935 de muamele görcolcr• 
dir.J lfaı.:amlar k aparuş fiatlanm gösterir , ~i Türkçe beş ~~ 

!_ .. 1= k e 1 ime j=j= : ~~:ı;:. "~~~ ~s~;;;? :;· : 
• 2 nci 1 İ Ste • Parls l69. 00 * Bcrlin ~3. ~-

•
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.. ;ı ı Brübe 82, - * Budapeşıe 4, -
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.. =!.· ya uğrattı. :: 
•• Si :: 2 - Tesanüt - Dayanışma. ;: 
•• ÖRNEK =: ~. : " 
=.=.=:. En büyiik kuvvet, yurttaşlar a-ii 
: rasmda dayanışmadır. i! 
ji , 3 - Seviye - Düzey. ii 
;i 1 4 - Maksat - Erge li 
i• ö 1 :! RNEK: =: !s Kültür işlerinde ergemiz, bütün lf 
ff\yurttaşları yüksek bir bilgi düze ·il 
:i yine çıkarmaktcr. i: 
:: ·ı 
i! 5 - Rekabet etmek - Onürdeş- i: 
·: 11 
b ' . mek. n 
~ "l Ei Rekabet - Önürdeşme 'ı 
f. \ Rakip - Önürdeş I· 
fi 't ÖRNEKLER: i 
ES 1 - Ekonomi işlerinde lüzum - i! r: suz önürdeşmelerin zararını çeki n 
Ei yoruz u =· • .. 
H 2 - 011ürdeşmek, her zaman li 
H faydalı değildir. :f 

Çekler (kap. sa. 16) 

I
• Londra ot:.!00 •Stolthtn• 
• l'\cnor •t.7937 • Viyan~ 
't· I'• r • ~ •2.1•6-- • l\1adrl• 
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:c n kullanılmamasını rıca ederız. :: 
ı· .. 
li ii . .. 
p ~ il 13 üncü Liste .. 
Hl 1 - JJ!anzara 1. - 1. Görey (pay- ~~ 

" (aspect) (1) g 
1 

~ :: 
~ ÖRNEKLER: ' :: 

AVUKAT 

iRFAN EMiN 
Kösemihaloğlu 

Sirkecide istasyon kar§ısında 
Sirkeci Palas hanında 5 - C-ı 

... sage) 2. Görinüm, görümii 

i 1 - Çamlıca sı:rtları, Istanbu -i.i. 
ı numaralara tatınınıttır. :
1 

lun en canlı göreylerinden biridir.:: _____________ _.. 

~i 2 .:._ Bu şehir halkının yoksulluk H --------------
:1· :,görünü insana acr geliyor. :: . ~ ~ 

:: 3 - Bu · Meselenin sosyal görü-!i 
~~ rfiimü üzerinde durmak isteriz. ii 
=~ •• 
;r 2- Nezaret - Görü. ı Si .. ' .. ii \ ÖRNEK: :i 
!İ ...... Bu evin denize olan görüsünü, ii 
ii başka hiçbir yerde bulamazsınız. g 
i! Tarzı ruyet - Görüş. ii 
ıl ÖRNEK: ii 
il Bu iş üzerinde görüşlerimizi uz.:; 

~ 
laştrrmağa ben imkan göremiyo - Si. 
rum. h 

4 - Ticaret - Tecim. U 
p Tüccar - Tecimer H 

ÖRNEKLER: i~ 

UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 

Kontesstl. Netel 6,5 X 9 

.ffAllER - Akşam Postllı,. ~ 

ıstanbul Belediyesi ilanı::- rı 

Heybeliadada Yalı mah. Yalı Cad. 

Deniz hamamı yeri. 

Kmalıada Yalı Mah. Y ah Ca.d • 

Deniz hainamı yeri. 

Burgazadasında Yalı mah. Y ah 

Cad. Deniz hamamı yeri. 

. 
Senelik 
Kir;ıı .. : 

r · 
- .1 

25 

36 

Muvakkat 
Teminatı 

ı3,50 

5,63 

8,10 

Yukarıda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı ma

haller 935, 936, 937 seneleri yıkanma mevsimine mahsus olarak ki -

raya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. lstekli 
olanlar şeraiti anlamak üzere her gün levazım müdürlüğüne müraca-

at etmeli, arttırmaya girmek için de hizalarında yazılı muvakk"t ı 
teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 30-5--935 
per§embe günü saat ı 1 de daimi encümende bulunmalıdır 

(B) (2531) 

Kadıkö} ünde Osman ağa mah . 
Rıhtım meydam So. yeni 4 numa -

ralı dükkan. 
Eminönünde Şeyh Mehmed 

Geylani mah. köprü sağ tarafının 

Eminönü cihetindeki kağir gişe. 
Arnavutköy Lütfiye mah. Kü • 

çük Ayazma So. eski 19 yeni 13 

numaralı 2 kat 3 odalı kağir ev. 
Beyazıtda Sekbanbaşı Yakuba· 

ğa mah. Tramvay Cad. yeni 38/ 30 
numaralı 5 odalı ahşap ev. 

Unkapanmda Yavuzsinan mah. 
Köprü yanında ı20 M. mürabbaı 

Senelik 
Kirası 

132 

540 

96 

156 

• Muvakkat 
Teminatı 

9,90 

40,50 

7,20 

1ı,10 

arsa kiraya. 24D 18,00 
Yukarıda semti ve senelik kirasiyle muvakkat teminatı yazılı 

mahaller 936 senesi mayıs ıonun11 kadar kiraya verilmek üzere açık 

ayrı ayrı arttırmaya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak ü

zere her gün levazım müdfülüğüne müracaat etmeli, arttırmaya gir

mek için de hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuz veya mek

tubiyle beraber ihale günü olan 30-5--935 perşembe günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (2524) 

Saraybumunda Y edekçiler köt
kü sokak 800 M. mürabbaındaki 

çiroz kurutma yeri. 

Unkapanmda Hacı Halil aktar 
mahallesi Kuruçeşme sokak 8/ı O 
numaralı 2 kat 4 odalı hane. 

• 

Senelik 
Kirası 

20 

48 

Teminatı 

1,50 

3,60 

Yukarıda semti ve senelik kiras ile muvakkat teminatı yazıh ma · 

haller 936 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 

açık arttırmaya konulmuştur Talip olanlar teraiti anlamak üzere 

her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girmek i

çin de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu-l
.i Ticari - 1'ecimel ii 

1 - Dış tecim işlerimiz yolun -H 
dadır. :: 

Cilah sarı tik ağacından. körü. bu ile beraber ihale günü ~lan 30-.5--935 perşembe günü saat 

ğü sarı meşinden, açılma ve ka· ıs de daimi encümende bulunmalı dır. (8) (2529) 

Ü 
2 - ~ürk tecimerlerinin kuv-f! panma tertibat' gayet pratik ve 

vetlenmesini ve artmasını arzu e-ii 
ii deriz. :; fevkalade kullanıf lı çok tık ve he. Senelik 

Kirası 

Vluvakkat 
Teminatı H 5 - intihap etmek - Seçmek ii men hemen hiç k:Ullanılmamtf bir 

ft intihap - Seçim. !i fotoğraf makinesi satılıktır. Şasisi, Arnavutköyünde LUtfiye Mah. 
1 ~ ıJlüntalıip - Seçmen. i! Küçük Ayo.zma So. eski ı2 nu -

( Müntehap, güzide_ Seçkin :: filmpak şasisi ''e çantası mevcut-
!• maralı yeni 27 numaralı 2 katlı 3 

' ÖRNEKLER: d tW'. 
i 1 - Bu iki tablodan 
~ se~tiniz? 

' 2 - Kamutay seçimi 

h .. . =i 
angısını;; .. .. .. 
dört yıl ii 

:ı • 1 sonra olacaktır. :: 
3 - Ben Istanbulun ikinci seçJi 

n menlerindenim. * 
il 4 - Bay •.•• Türkiyenin seç . n H kin yazarlarındandır. :: 

U (1) Kılavuz komisyonu arasıra~i 

lbir kelimeye böyle iki karşılık şek·i~ 
li koyarak, biri üstünde karar kıI-ii 

1 ma yazarların vezkine bırakmıŞtır. =: 
.......... .__..... •••.• :··························~. ii .... ~ .......................................... . 
İstanbul tapu müdürlüğünden : 

Makine büyüklüğü: 6,5 X 9 

Objektif: 1: 4,5 Zais tesar • 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Ayrıca bir de telemetr vardır. 

lstiyene makine ile beraber alması 
şartile 8 liraya verilir. 

4,6 X 6 lka Bebe 

Objektif 1: 4,5 Zais tesar 
Çok kullanışlı, kullanılmıştır. 

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

ve çantasiyle beraber 30 liraya ve
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy-
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev
cuttur. Istiyenlere bu şaşiler 12 li-

odalı kağiı ev. 48 3,60 

Arnavutl:::öy LUtfiye mah. Ön 

So. yeni 7 / 9 numaralı 2 kat 3 odah 

kiğir ev. ~, 72 5,40 

Kapalıçarşıda Takkeciler so. 
yeni 22 numaralı dükkan. 24 ı,80 

Yukarıda yazılı mahallet· 936 senesi sonuna kadar kiraya veri! 

mek üzere ayrı ayrı açık arttırmay a konulmuştur. Talip olanlar §erai

ti anlamak üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, art · 

tırmaya girmek için de hiza\arında gösterilen muvakkat teminat 

makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 30-5--935 per -

şembe günü saat ıs de dahni encümende bulunmalıdır. (1) (2525) 

Dün ve Yarın Külliqatının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 

Fatihte Haraççı Muhittin mahalle 
sinde 6, 17 metre Haraççı Muhit 
tin tabutluk arsası evkafça Meh 
mede satılmış bu yerin tapuda 
kaydı bulunmadığından senetsiz 
tasarrufat muamelesi yapılaca 

ğmdan bu yer hakkında sahiplik 
iddiasında bulunan varsa on beş 
güne kadar İstanbul tapu baş me 
murluğuna veyahut 16-6-1935 
pazar günü saat dokuzdan 14 de 
kadar mahallinde tapumemuruna 

raya verilir. ı 
müracaat yeri Ankara caddesi 
.(Vakıt Kitaphanesi) dir, 

Meşhur Rasin Külliyatının dördüncn ve son cildi çıktı. Ter· 
elime, üstat H. Nıhımındır. Bu büvük bir irfan mahsulü "le 

zorlu bir himmettir. Müterc:m her iki dile btıtüo inceliklerale 
adeta bikim bir halde olduğundan her dört cilt birer ibide 

tt•şkil etmiştir. Tebrik ve tavsiye ederiz. 60 kuruş. 

"" ınüracatlarx ilan olunur, 

29 l\f A YIS - 1935 
--~~ 

' 4 "f • : ' • • ;r:' • ... 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz! 

Aşağıda 30 rakamının 
yanlarındaki noktaları 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be ~ 
lirecek şekil bir insan 
başı olsun. 

, .. 
• ... 

" • 

n 
ıf!I •) . 
• 

. ,. 

Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'm edinip okuyan İş· 
te böyle yetişkin bir insan 
kafasına sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka -
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka · 
dar :zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktarı peşin ol
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş -
tur. 

Yukarıdaki rakamlar arasını bir 
çizgi ile biribirlerine bağhyarak 
dediğimiz yetişkin insan kafası-
nı çizebj]enler, bu çizdiklerini 

adresleriyle birlikte 1STAN · 
BUL ANKARA CADDESI, VA· 
KIT YURDU adresine yol1ar • 
Iarsa, gelen doğru haller &raJil 
_i:Ja--'eliılecek KURYAda liazan .-

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımı, ikinciye külliyatın 20 
'citaplık bir takımı, üçüncüye külli
yatın 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

15 Haziran 1935 saat 
12 de kur'anın çekilişin
de herkes bulunabHir. 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255"' 

---~----------~ 
..---' 

Dermatolog, Venerolog 

Dr. HAZIM 
9 
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NEOKALMiN A BANKA51 

• 
Grip - Nevralji - Ba, ve Diş ağrılan -Artritizm -Romatizma 

Bir saat satın almadan evvel 

Bütün dünyada meıhur 

R E V U E saatlerinin 
Yeni kollekaiyonunu göıtermeaini 

·. aaatçinizden isteyiniz. 
Umumi deposu: Istanbul, Bahçekapı Taş han No. 19 
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Tayyare Piyangosu 
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BiRiKTiREN 
RA~T-(;O~Q 

Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haiiran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye

lerle( 20.000 ) liralık lıbir mükafat vardır •.. 

Kanzuk ecr.anesi müstahzaratrndan: 

KREM BALSAMIN 
(BALS~llN KHEMl), güzellik ır

rını terkibinde saklıyan ciddi ve şa:ra· 
nı itimat elli senelik bir güzellik kre
midir. Bir defa (KHEl\I BALSAMIN) 

llJllııa~~""""""""" ....... JJJJl••ıdiilMHilfllfllffllfllllffıtn1111ııtfflllflltt1ın11t1lllfllfht111111ıtlfll 
SPOR POSTASI 1 

Memleketimizde ve ecneb memleketlerınde bütün spor ve 1 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi Jlzım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iste· 

yenler mfinhaısran S P O R P O S TA S 1 aı okumahchrlar 

DOKTOR 

Kemal özsan 

Hususi dersler 
· kullanan başka krem kullanmaz. It1·1-

Fraıısızµ. ve İtalyanca deraleri yat mağazalarıylc büyük eaanelerde 

büyüklere seri ve pratik metotla bulunur. 
Urolog - Operatör 

Bevllye MUtehaasısı öğretilir. Çocuklar için ayrı uıul 

takib edilir. ikmal imtihanlarına 

BEDAVA NUMUNE 

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunUL 1 
Krak6y - Eqez.lyor mağazası 

yanında. Btr gün öğleden sonra 
2. den 8 • e kadar.. Tel: 41235 hazll'lanılrr. No. 2092 poıta kutusu 

lstanhul posta kutusu 223 adresine 
H. T. runıuzile 6 kuru~luk posta pulu 

gönderiniz. Adresinize .meccani bir 
nümune gönderilir. l 

ıs.ı - RAGASTANIN OGtU -

- Sizi kurtardığı gece mi?" 

- Evet, müthiş bir tehlikeden .. 
Bunu da babam .size anlatır. 

- Manfred kaç yaşındadır. 

- Yirmi, yirmi iki .. 
- Şimdi en mühim bir suali daha 

soracağım. Bu delikanlının annesi 1 
bahası var mı?,. Buna dair bir şey 

biliyor musunuz'!. 

- Hayır MadamM l\fanfrede ait 
hi~ bir şey bilmiyorum .• Bi1diğim bir 
şey nrsa o da son derece cesur oldu
ğudur. 

Beatris Şövalyeyi sağırarak Ji
yetıc konuştoklannı anlattı. 

Ragastan da sabahleyin Kralla O· 

lan ltonuşmalarını ve şimdi polis mü· 
dürünün el·ine gideceğini nakletti. 

Nihayet Jiyetin konakta oturma· 
ıına karar verildi. Bunun üzerine 
Prenses genç kızı kendisine ayrılan 
odaya götürdü. 

Ragastana ielince, ıaat ikiye doğ· 
J'U atına bineı-ek ve yanına lspada 
Kapyayı alarak polis müdürünün ko· 
nağının bulunduğu Sen Antuvan 
Bastlli sokağı yolunu tuttu. 

Ragastan konağın avlusunda at
tan inip te ismini söyleyince pek bü· 
Yük bir hürmetle karşılandı. Ve doğ
:ruca Kont dö Monklar'ın odasına gö
türü idil. 

. Şövalye, bu hüzünlü yere girince 
l'Ü cu dun da bir soğukluk hissetti, ve: 

- Burası Bastilin intizar salonu 
"di.> c mırıldandı. 

Polis müdürü, kimseye yapmadığı 
halde onu karşılamağa koşmuştu. 

Ragutanm :ilk anda kapıldığı fena 
tesiri anlıyarak: 

-Mösyö lö Şövalye, bu evde hüküm 
l!Uren matemi hoş görünüz.. Etrafı· 
•ısı saran duvarlar yüzlerimizde ıö
?iinen elemin aksidirler, dedi. 

- Muhterem Konu. Bu da sizin 
pek büyük yeis içinde bulunduğunu

za delalet eder, değil mi? .. 

- Evet Mösyö .. Fakat rica ederim 
şu koltuğa oturunuı da Parise gel
menize sebep olan meseleye dair ko· 
nuşalım. Polis müdürünün bir insan 
olmağa hakkı yoktur. 

Ragastan ikinti defa olarak tit
redi. 

Monklar bu sözleri öyle sofuk bir 
şive ile söylemişti ki bunlarda toplu 
bulunan hakikat tamamen meydana 
çıkıyordu ... Bu bir insan delil bir 
idam makinesiydi • 

Ragastan otururken: 

-Mösyö lö Şövalye! Kral emrinize 
tabi olmaklığımı emir buyurdu. O· 
nun için vermiş olduğunuz kararı 

söylemenizi bekliyorum. 

- Kararımı verdim .. Bu Argo Kra· 
h ile temas etmekten nefret ediyo
rum. 

- Triko ile mi? .. 

- Evet Triko ile! .. Kendi arkadaş· 
larına ihanet eden bu rezil ile .. 

- Bunu Kralın hizmeti için yapı
yor! 

- Olabilir Kont! Fakat biliyorsu
nuz ki ben uzaktan geliyorum, yirmi 
seneden beri Paristen ayrı yaşıyo-

rum. Ben tabU sizin gibi düşünemem. 
Serseriler reisi Triko ile ti.nışrkbğım 
da yok.. Yalnız ıunu bilirim ki serse
rilerin reisi olnıakla beraber serseri
lere ihanet eden bu Triko rezil, na· 
mussuz bir adamdır. 

Monklar: 

- Bunu geçelim! demek isteyor· 
muş gibi bir harekette bulundu. 

- Bu Triko h~blsi son derece nef· 
retimi uyandırıyor. Fakat ne kadar 
nefret, ne kadar hiddet edersem ede-

na yazınız. (4340) 

- RAGA!;TANIN OGLU - ısı 

buna fenalık edersem, bana ~ucuğu

mu getireceklerini ndettiler. Ma
dam .. Benim de bir kızım \'ar .. Acaba 
nerdcdir? .. işte bunu ben de bilmi.ro· 
rum. Kimbilir .. Belki de ölmüştür. 

Marjantin başını iki elinin arasına 
sakladı .. ve: 

- Evet öldü .. Öldü, dedi! 
Beatris: 

- Zavallı talihsiz! diye dü~ündü. 
Bir saniye kadar tereddüt etti. 
Deli "öldü,, düşüncesinin ,·erdiği 

elemler içinde kendinden geçmiş bir 
halde olduğundan Prenses lspada 
Kapyaya işaret ederek Jiyeti çekip 
götürdü. 

Jspada Kapya masanın üstüne bir 
kese altın bırakıp merdivenden inerek 
Beatrise yetişti. Arabacının yerine o
turup hayvanları kırbaçladı.. Arada 
süratle uzaklaşarak konağın yolunu 
tuttu. 

• •• 
Beatrisin arabası Frank Arşer so

kağını terkederken bir köşede bir ka· 
dınla bir erkek arabanın arkasından 

dik dik baktılar. 

Kadın demin Beatrisle tuhaf bir 
şekilde konuşan Jipsi .Anaydı. 

Erkekse Napolili Tit'ten başkası 

değildi. 

Araba gözden kaybolunca Napo
lili sordu: 

- Meselii kim? .. 
_.:. Ne bileyim ... Mesela polis müdü

rü .. 
- Jipsi Ana, hana ondan niçin bah

sediyorsunuz .• Ben onu tanımıyorum. 

- Ben sana: Polis müdürünü tanı
yorsun! di~·or muyum? .. 

- Böyle bir adamın yanına yak· 
laşmak benim gibisinin haddi mi? 

- Bu açık bir şey .. Polis müdürünü 
lıir misal olarak söyledim .. Fakat ben 
eminim ki o da kendisine: Manfredin 
annesi Parise gelerek oğlunu arıyorl 
diyen adama çok para nreceklerden
dJr. 

- Aldanmadığmıza emin misiniz?. 
- Ben Prensesin annesi Kontes Al· 

mayı gördüm. Kont Almayı tanırım, 
Prensesle kocasının yanında bir haf. 
tadan fazla bulundum. O sıralarda 
çocukları kaçırılmıştı .• 

- Jipsi Ana .. Galiba bu işe daiı 
çok bildikleriniz \1\r .. 

- Sana söylediklerimden fazla bir 
şey bilmiyorum. Nasıl ki sen de Pari-
sin polis müdürü hakkında fazla bir 
.şey biJmezsin .. 

- Yetişiı" Jipsi .Ana!.. Düşünece

ğim .. Mesele mühimdir. 

Jipsi Ana ağır ağır uzaklaştı. 
Sokağın Haşarat Yatağına saptığı 

- Söylediğiniz sözün tamamen ha· köşesinde gözden kaybolmak üzerey. 
klkat olduğuna emin misiniz! ken bapnı çevirdi. Ye Tit'in sokağın 

Jipsi Ana omuzlarını silkti: 

- Git oğlum git! .. Zannettiğim gibi 
zeki bir çocuksan sana verdiğim ma· 
lilmattan istifade edersin! 

Sonra Tit'e müthiş bir bakış fırla· 
tarak yavaş yavaş devam etti: 

- Bazı kimseler, sana söylediğim 

,eyi öğr~mek i~n etek dolusu altın 
verirler.:. · 

öte haşına do3rn ko::tuğunu gördü. 

Gülümsiyerek: 

- Bir saat sonra polis müdürü işi 
tamamiyle anlıyacaktır ! dedi. . ~ . 

Arabada Jiyet Prensesin ellerini 
tutarak: 

- Madam .. Size namı teşekkür ede· 

1: .. 

• 



HA Kara Maske Türk matbuatında bir yenilik 
olarak aaydacak bu roman bir· 
defa .. HABER,, de çıkıyor. Bu ro· 

Polis hafiyesi ( X: 9 > un 
harikulade maceraları : No. 38 
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ÇOCUKLAR iÇiN HEDiYELi 
BOBiNiN YARIŞI: 

182 :.. RAGAST ANI:S or.ı.u -
ceğimi bilmiyorum. Hayntımı kurtar
dınız! diyordu. 

- ._'usunuz kızım .. Jstirahat ediniz .. 
Birazdan konuşuruz .. Fakat size yal· 
ıuz bir şey sormak isterdim .. 

- Sorunuı Madam! 

- imdat diye bağıran ,·e hu esnada 
bir i ... im de söyJiycn siz miydiniz? 

J i) et kızararak: 
- Bu i~im neydi? .. diye kekeledi: 
Prrn<ıcs genç kı1.a şefkatle bakarak 

ccrnp 'ereli: 
- ::\fnnfred'di. 
- :Evet Madam •. Bu ismi söyliyen 

de lıcndim. 
Beatris sevincinden titreyerek: 

- Pek ala .. Artık bir şey ~öyleme· 
~ ini1 ... Dirazdan anlaşırız .. dedi. 

-41-

RAGASTANIN MONKLARI 

7:/YARETI 

Prenses Reatı'is konağa dönünce 
~ahır~ızhk ve merak i~in<le kendisini 
bekli) en Hagn tanı buldu. 

I\oc·asına olup biteni anlattıktan 

sonm genç kızı takdim etti: 

Hagn tan karısını kucaklıyarak: 
-Sen benden daha ce ursun dciıi. 
Sonra genç ~ıza dönerek konağın 

giizel yemek salonuna geçmek üzere 
kolunu takdim etti. 

(iinkü yemek vakti gelmişti. 

~ · ofra ·la Uagastanla Beatris Jiye. 
tl' ' l"mnk istl'diklcri sualler için ba· 
k tı'ar. 

.J iyet, hunların fikirlerinden geçen 
şeyi anladı n Prensese dönerek: 

- 1\ladanı, zannediyorum ki sizinle 
~şiniıc yarayacak şeyler hakkında 
konuşmak için kafi derecede kendi· 
mi topladım. 

- ·e,·imli çocuk, Şö,·alye He Mn 
hakikaten bazı şeyleri ~r~ ~"''' i· 

çin kendimizde büyük bir arzu duyu· 
yoruz. Fakat ondan enel hu tehlike· 
li delinin eline nasıl düşmiiş olduğ U· 

nuzu ı bize anlatmalısınız.. Ananız 

babanız yok mu? .. · 

- Babam vardır Madam.~ 
- Kimdir? 

- Madam, babamın ismi 
Flöriyal'dır. Kendisi Kral 

MÖS)Ö 

Birinci 
Fransuvanın soytarrsıdır. Ona 'J'ri· 
hule derler. 

Bu sözleri hiç sıkılmadan söyle
mi ti. 

Ragastanla Beatris hayretle ha· 
kıştılar. 

Jiyet bir kaç kelime ile saraydan 
kaçmak için 'I'ribule ile nasıl karar 
\'erdiklerini, tanımadığı bir kadının 
kendisini nasıl hu hale koyduğunu 
anlattı. 

Uagastan bağırdı: 

- Lun sarayından kadınız mı? .• 
~aı:;ıl ~ey, siz orada mahpus muydu
nuz·! .. 

Jiyet ccrnp vermekte biraz terl'd· 
diit etti. 

Beatris: 

- ~üphesiz bu işde ~izi müteest.ir 
edecek bazı sırlar ,·ar. Onun için bu
nu bize istediğiniz tarzda aııla:ahilir
siniz. dedi. 

.Jiy<'t sarardı: 

- Hakikaten niçin Luvr'da mah· 
pus olduğumu anlatmak beni miitc· 

essir edecektir. Uğradığım büyük fe· 
laketi düşünrlükçe tüylerim ürperi· 
yor .. 

- 7.a,·allı yanucak !. Zannedersem 
babanız bu anda sizin nerede olduğu. 
nuzu bilmiyor!. 

- Heyhat! Madam .. Bu anda beni 
en çojc üzen de budur. Babam beni o 
J.:ad·,r sever ki ... Kimbilir şimdi ne 
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- RAGASTANIN OGLU 18:\ 

kadar istirap içindedir. Beni bulama· ı 
yınca kimbilir ne kadar merak ede· 
cck .. 

Ragastan: 

- Merak etme kızım, oen kendi-si
ne haber veririm .. dedi. 

- Oh! Mösyö, babam sizi takdis 
edecektir.. • 

- Merak etmeyiniz! .. Biraz sonra 
Luvr'a gideceğim. 

- Pek güzel amma, kendisi de O· 

rada mcvkuftur. Onu görebilirseniz 
ikimizin niçin nezaret altında bulun· 
duğumuıu size anlatır .. 

-Yavrum. artık bunları düşünme· 
yiniz .. Şörnlyc dö Ragastan babanızı 
görec<'k ve sizi biribirinize karnştu

rarak vasıtayı bulacaktır .. 

- Ah bn mümkün olsa! .• 
Raga tan: 

-Bir insanın ne yapabilmesi müm· 
l\iinse onu yapacağım .. Söıiimde sa· 
hit bir adam olduğuma Prenıo;cs şa· 

hittir. 

.Jiyct. ht'yccıını cev:ı p , ·ermesine 
mani ola-rak lJ<'atrise minnet dolu bir 
hakı~ fırlattı. Prenses onu kucakla· 
dr. 

O zan.ana kadar son derecede ken· 
disini tutarak sabreden·Prense : 

- Ko('amla heni ı>ek üzUntüde hıra· 
kan bir mesele hakkında malfımat 
almak zamanı geldi .. dedi. 

Hale('an içinde durdu. 
Göriinü~te daha sakin duran Ra· 

gasbın da hakikatte daha heyecan· 
lıydı. 

.Jiret: 

-Söyleyiniz Madam. Sizi memnun 
etmekle c:ok mes'ut ola('ağım. dedi. 

- Siz bu zavallı delinin pençcsin· 
de inlerken biri ini imdada çağırmış· 
tınız! 

Jiyet gayriihtiyari: 

- Manfred dedi. 
Prenses gittikçe artan bir he) e

canla: 

- Evet, bu ismi r.söylemiştiniz •• 
Yavrum, biz Parise bu isimde birini 
aramak için geldik. Bu Manfrcdi ta
bii tanıyorsunuz h:i imdada çağırdı· 
nız .. 

- Madam. bu adamı pek az tanıro· 
rum. 

Ragastan hayretle: 

- Pl'ki niçin çağırıyordunuz? diye 
bağırdı. 

Fakat Jiyetin yüzünü kaphyan 
kırmızılıktan Bratris hakikati anladı. 

Ragastana bir i:.;aret etti. Şövalye 
1ı:ekildi. O vakit genç kızı ) anına ça· 
ğırarak: 

- Kızım, bana annenize söylüyor· 
muş gibi söyleyiniz .. Onu sc' i~ oı- mu· 
sunuz?,. 

Jiyet kekeliyerek: 

- El'et! cevabını verdi. 
- Peki demin onu pek az tanıdığı· 

nm söylemiştiniz .. 

- Babamla beraheı- oturduğumuz 
e\·in önünden sık sık geçerdi .. 

- Kendisiyle konuştunuz mu?. 
Beni affediniz kızım .. Bu suallerimle 
~üphesiz sizi sıkıyorum .. 

- Aldanıyorsunuz Madam.. Bu 
sualler ona ait olduğu için beni sık· 
maz. 

Reatris hafifçe gülüm iycrek dü· 
şünmcğe başladı., 

Gene kı7.ın bu sözleri Prensese geç• 
mişi hatırlatmıştı. O zamanlar o da 
mütemadiyen sevgilisinden bahset
mek isterdi. 

Ji) et devam etti: 

- Ömrümde, Manfredle bir kere 
konuştum ki o da beni kurtardığı ge· 
ceydi .• 


