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Bulgar kralı Almanyaya gitmiyecek 
Toşef: ''Göringle konuşmamız Başbakan 

andlaşnıası 

Balkan 
aleyhine değildir!,, dedi. (Yazısı 11 nci sayfamızda) 

Amerikayı korkata11 Japon donanması 

Japonyanın inadı Ame
rikalıları gayrete getirdi 

Memleketten altın kaçıfı de • 
"&m etmektedir. 
Yqadığımız sulh zamanının en 

büyük deniz programını teıkil e-

den Amerika deniz programı, ka
rarlqmııtır. 

Amerikan sinatosu 29,000,000 
(Devamı 11 ncide) 

!!alya-Habeş anlaşmazhğı 
Çenevrede görüşülürken 

Alman fabrikalarının 
Habeşler-.e uo;dunr 

etmemesi karO.rlaşlı 
Habet - ltalyan anlapnıa

IDazlığını görüıecek olan hakem 
lcOIDisyonunun toplantı tar:hi vt: 
)eri kararlaıtırılmaktadır. 

Cenevrede timdi bu itle uğra
tılıyor. 

Diğer taraftan Alman hava ba
lcantığı İtalya hava ataıesine res
lllen ıunu bildirmiıtir: 

''Almanya, Habeıistana uçak . 
1-r ve aavaı malzemesi vermiyor, 
"enniyecektir. Bu yolda Alman 

Habqlerin Parİ• •eliri Havarid 
ve ltalyan diplomat Baron Aloi•i. 

kartı karııya .............__ (Devamı 11 ncide) 
~----~--~~--~----------~------~-------

500 uçak ülküsü 

Atatürk havacılığımız 
için 10.000 lira verdi 

Dünkü 
Kanlı bir vak'a 

Bir adam karı
sını~ yüzünü 

ustura ile 
doğradı 

iki gün evvel Ayvansaray ka -
rakolu önünde feci bir hadise ol • 
~uf, Halid isminde bir koca ve 
kardeti Arifle birlikte, on dört se • 
nedir evli olduğu karısı Nafiayı 
usturalayıp sekiz yerinden yarala· 
mıttır. 

Hadisenin tafsilatı ıudur: 
Halid ıenelerdenberi bir İf tut · 

mayan ve hırsızlıkla vakit geçiren 
bir adamdır. Hatti gene buse· 

Yüzü kenlen Nalia 

hepten dolayı bir sene hapishane · 
de yatmııtır. 

Bir müddet evvel hapishaneden 
(Devamı 11 incide) 

cinayete dair 
taf.sila t • 

yenı 

Katil hamal, bit irin bir laalde •• 

Katil kendisini yakalıyana demıs ki: 

"Ben evvelce de yedi sene 
hapiste yattım, merak et
meyin, usul nizam bilirim!,, 

~----------~·-~~---~ 
Şoförler, maktulDn çok iyi bir çocuk 
olduğunu sUylOyorlar ve serserilerle 

mttcadele açılmasını istiyorlar 
Dün saat on ikide Galatada iş · 

lenen cinayeti yazmııtık. Aldığı · 
mız fazla malumatı da bugün ya -

Öldürülen genç, Fatihte Ortii 
:etme sokağında 10 numaralı evde 

, oturmaktadır. On dokuz yaıında · 
dır. Babası Şebab, Sultanahmed · 
de daktilo ile istida ve mektup 

yazmaktadır. Rüttünün asıl borcı. 

kahveci Hasan isminde birinedir. 
Kahvesini bir müddet evvel kapa· 

yan Hasan, Rüttüdeki alacağının 

tahsilini eskiden bir müddet ortak· 

iki mühim eser hk yapmıt olduğu palabıyık Ah· 
mede havale etmittir. 

Bugün çıkan YEDIGON'de büyük Palabıyık Ahmed · sabıkalıdır . 
şiir Faruk Nafiz en güzel ve yeni 
şiirl~rini neşretmeğe başladı. Kıymet- yedi sene hapiıte yatmıt ve çık . 
Ji romancı Etem izzetin FOYA ismin- mııtır. Esrarkeı ve sarhoıtur. 
deki en kuvvetli romanı da bu sayıda Sabıkalı hamal dün de sabah • 

.........____=:-----------(_Y ___ a_z __ ıs ___ ı_4-__ ü_n __ c_ü_._s ___ a_yf ___ a~d_a ___ ) ____ b_a_şı_ıy_or_. __________ ~-------------------<_D_ev_am~· -'_ıı ___ in_a_a_eJ ___ __ 

Bu romanın belllbaşlı 

,~ıorya Martin Helen Martın 
"" Det ıun Ölümünden sonra kendisi Glorya'nın annesi, kızını kendi 

kadının mücadele ettiği 
~ yanında alakoymak için çainyor. 

kahramanları 

Vest 
Gloryanın babasının teyzesi. Vest 

milyonerdir. Ve kızı kendi yanında 
büyütmek istiy6r. 

X: 9 
Polis hafiyesi Dekster bu 

romanda da müthit haydutlarla 
boiuf&eaktır. 

Silk 
Gazete müvezzii Slik, polis 

hafiyeSinln gtiniillii yardımcısı. 
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Yugos av gazetecis· ·yor ki : -Dünyanın bir 
, t b l .. h d• yanından öbür an u mu e ıs yanma telefon 

ktebı•nı• gezdı•m Danzing,3o .cA.A.)-Tokyo 
' ' ile ilk telefon görüşmesi yapılmış · 

"Türkiyenin endüstri sahasında tır. ~ 
çok ilerliyeceğini anladım.,, Pilsudski'nin 

Yugoslav· 
yanm en büyük 
gazetesi olan 
Novosti, Tür · 
kiye ayları 

(muhabiri) Ge· 
orges Bukilitza 
imzasile "en • 
düstri (sanayi) 
sahasında Tür • 
kiye,, başlığı 

altında büyük 
bir yazı ne§ -

1 
Bundan aonra rektör Fikri San· 

dur, mektep müdürü Nail, fizikçi 

f'etmiştir. 

Gazeteci 
Buküitza 

Bu yazının mevzuu muhabirin 
Yüksek Mühendis mektebini ziya· 
reti intibalarıdır. Yazı şöyle baş · 
!ıyor: 

"Türltiye, Atatürk ve arkadaı · 
!arının önderliği ile siyasal ve ö • 
konomi sahasında diğer her hangt 
bir devlete nümune olacak dere -
cede ilerlemitlir. 

Hergün bu sahalarda yapılan 
ilerlemeler, devrimler, (inkılap -
lar) dünyanın her tarafında bah • 
sedilmektedir. Ben yeni Türkiye -
nin teknik endüstri (sanayi) ıaha
&1nda da ne derecelere kadar iler • 
lediğini görmek istedim ve lstan· 
buldn, Dolmabahçe sırtlarında o· 
lan Yüksek Mühendis Mektebine 
gittim.,, 

Georges Bukilitza Mühendia 
-nektebini, fevkalade beğenmi§tir. 
Kısmen tamamlnnan laboratuvar . 
larından sitayişle bahsediyor. Bil -
hassa dünyada eti yalnız lsviçre -
de bulunan su laboratuvarını an -
latıyor. 

Çek tayyareleri 
reisinin 

oskova sey
yahati çok 
manidardır 

Prag, 30 - Süel <askeri) tayyare
ler reisi, bu sabah, yanında üç zabit-
le beraber, Moskovaya tayyare ile 
hareket etmiştir. Bu seyahatin son 
imzalanan muahedc1er1e ilişiği oldu
ğu için büyük bir ma.nası vardır. l\fa
JQm olduğu gibi, Sozyctler, Çek top
raklarında bir hava istasyonu yap

mak istemektedirler. 
--0--

Valiliklerde 
değişiklikler 

oacak 
Haziranda içişleri kadrosunda 

ehemmiyetli değişme olacaktır. Shııs 
Valiliği münhaldir. Vali Sami, beledi· 
yeler bankası müdürü olmuştur. 

Trabzon Valisi Rifat hastadır. Şeh

rimizde bulunmaktadır. Tekaüd ola-
caktır. Yan Valisi Bakanlık emrinde
dir. Muş, Meraş, Gümüşhane Valilik· 
Jcri açıktir. Çanakkale Valisi de te
kaiid olncal tır. İstanbul emniyet mü

dürii Fchminin açık valiliI-lcrden bi
rine tayin edileceği söylenmektedir. 

-0---

Avusturyada gene 
cephaneler bulundu 

Salih Muraddan bahsederek, bu 
profesörlerin fevkalade kıymetli 

olduklarını, profesör Salih Mura -
dın geçen sene Sofyada yapılan 
fizik kongresinde büyük muvaff a· 
kıyetler kazandığını söylüyor. Ve 
§İmdi Amerikada bulunan, fakat 
yakında şehrimize gelecek ve mü· 
hendis mektebine profesör olacak 
olan elektrik mühendisi Abdullah 
Hamdi için de çok dikkate değer 

malumat veriyor. 
Abdullah Hamdi 20 seneden beri 

Amerikada bulunmakta, ve 12 se· 
nedenberi de Kolombiya Oniveni· 
lesinde profesörlük yapmaktay • 
mı§ .. 

Bundan sonra ikinci bet senelik 
endüstri (sanayi) planımızdan 
bahsederek bunun gayesinin Tür -
kiyeyi elektrikleştirmek olduğunu 
söylüyor •. Bunun için de lznik gÖ· 
lü etrafında sudan elektrik kuv 0 

veti çıkarmak için büyük tesisa! 
yapılacağını, Bursa ile Y alovanm 
buradan çıkarılacak elektrikle ida 
re edileceğini ilave ediyor ve ya -
zısmı şu şekilde bitiriyor. 

"Eminmi ki Türkiye de yakında 
milletler arası enerji konferansına 
girecektir. Bütün bunlar gösteri -
yor ki Türkiye her sahada kabili· 
yetli adamlara maliktir. Türkiye 
bu giditle bir kaç sene sonra bü 
yük bir endüstri ve elektrik mem -
le keti olacaktır. Ve bütün bunla • 
rı başlarındaki adamların demir 
iradelerine borçludur.,, 

Kocasından 
kaçan kadın 

Kadıköyüııde 

.. 

Maryem 

Parmak kapıda 

üç numaralı ev • 
de oturan Av · 
ram Yörüşalmin 
adında bir oku · 
yucuınuz dün i 
dar eh an~
m i z e müraca
at ederek, üç se
nedir zevcesi ol· 
duğunu bildir • 
diği Maryeınin, 

hiç bir sebep olmadan kendisini 
bırakıp kaçtığını bildirmiı ve bu
nun ilan edilmesini İslemiştir. 

A vramın isteği üzerine karısı 

Maryemin resmini de dercediyo-
ruz. 

Italyan - lnglUz mat
buatı arasında 

Bir düello 
Londra, 30 - Siyasi mahafil, ltal· 

yan gazetelerinin İngiltere aleyhin· 
deki. neşriyatına karşı bir protestoda 
bulunmak imkftnlarmı düşUnmekte

dirler. 
lngiltcre hükumeti, vaziyeti dalta 

vahim bir şekle sokmamak için ltnl
ya matbuatının neşriyatı sakin bir 
yola girdiği zaman protestoda bulu
nacaktır. 

Japonyada yeni 
zelzele 

•• v. 

yuregı 
W ilno, 30 (A.A.) - Mare§al 

Pilıudskinin kalbini hamil olan 
mahfaza 31 Maynta buraya ve 
annesinin külleri ile beraber gö • 
mülmesi anma kadar Ostrabra • 
ma kilisesinde muvakkaten muha 
faza edilecektir. 

-<>-

Devlet demir
yolları bütçesi 
Devlet Demiryolları bütçesi yir· 

mi milyon olarak teıbit edilmit ve 
bugün Kamutayda müzakereye 
konmuştur. 

Tenzilatlı tarifelerden ıonrA 

hatlar üzerinde yüzde kırk nisbe -
tinde fazla bir faaliyet görülmek· 
tedir. 

Bu sene İzmir • Kasaba hattının 
devlete geçmesi ve 560 küsur kilo
metrelik demiryolunun itlemeğe 

başlaması yüzünden muraf bütçe· 
sinde üç milf.on 950 lire.lık bir ila · 
ve yapılarak 20 milyon liraya çı 
karılmıştır. 

90 kilometrelik, Eskipazar ~ 
Somucak, 61 kilometrelik Y olçatı. 
Diçle, 100 kilometrelik Diçle ·Er· 
gani • Diyarıbekir, 32 kilometrelik 
Malatya Kocaköprü, 80 kilomet · 
relik Sivas - Kocaköprü, 135 kilo· 
metrelik Afyon • Antalya, 62 kilo
metrelik Çankrrı S~ucak hatları 
Eylule doğru itlemeğe baılayacak · 
tır. 

Demiryolları idaresinin varidat 
fazlasından 500 bin lira Hava yol· 
Iarı idaresine yardım etmesi isten· 
miıtir. 

Bunda; baıka Ankara istasyon 
binası yapılmıı ve umumi idare bi
nasının genitlemesi, Eskiıehir va· 
inşası teklif edilmittir. 
gon fabrikasiyle Sivu atelyeleri 

Bayındırlık Bakanlığına verilen 
selahiyette varidat faz lası kafi gel
mediği takdirde gene varidat faz
laları karşılık gösterilerek bir bu • 
çuk milyon liralık bir istikraz ya • 
pılmaaı vardır. 

934 de Ankaraya giden memu~ 
ve müstahdemlere ücret tertiple • 
rinde tasarruf yapılmak suretiyle 
pahalılık zammı verilmeai ayni 
bütçe kanununa ilave edihnittir. 

-0-

G ala tasar ayın 
gezintisi ---

Galtasaray lisesi talebeleri dün 
tıenelik deniz gezintilerini yapmı§
lardır. 

Şirketi Hayriyeden kiraladık -
ları iki vapurla Beykoza gitmiı
ler, orada bir gün evvel ha?:ırla
dıkları sahada atletizm v~ futbol 
maçları yapmışlardır. Birincile • 
rine mükafatlar vermişlerdir. Se
nenin mektep şampiyonu 11 inci 
sınıf ile diğer sınıflar talebesi ve 
muallimler bir maç yapmıtlar ve 
bu maçı ~n birinci sınıf (O - 3) 
kaybetmi§tir. 

Plav bayramı 
Viyana, 30 - Avusturya polisi, bir 

enn anbannda bir çok cephaneler 
i'.ıulmuştur. Bu mfinasebetle Alman 
tebaası bir adam, şüphe üzerine tu-

tulmuştur. 

Tokyo, 30 - F ormoz adasında 
yeni bir zelzele olmuşsa da insan · 
ca zayiata dair henüz bir haber 
gelmemi§tir. 

Galatasarayın eski talebesinin 
her sene yaptıkları pilav bayramı 
yarın da yapılacaktır. Buna dair 
yarınki aüshamıza yazı yetittire
ceğiz. 

30 MAYIS - 193:J 

da 

Milyonerin ç 
nasıl kaçı 

c gu 
ıldı? 

Nevyork {Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) : 

Haydutlar birleşik Amerikada 
yeniden korku ve dehtet salma -
ğa batlamıtlardır. . 

Bunlardan Vaıington beyliğin. 
de T akoma ıehrinde iıledikleri ci
nayetle Hauptman hadisesinden 
hiç te ibret almamıt olduklarını 
ıöıtermiılerdir. Dün Amerikanın 
en zengin familyalarından sayı • 
lan bir ailenin dokuz yatındaki 
çocuğu dağa kaldrrılmııtır. 

W eyerhöyserlerin serveti bir 
milyar dolar kadar tahmin edil · 
mektedir. Ailenin dedesi daha ge· 
çenlerde ölerek 400 milyon dolar
lık bir miraı bırakmıt bulunmak
tadır. Miru havadislerini bütün 
gazeteler ballandıra ballandıra 
yazmı§, bu da haydutların iıtahı
nı ka bartnuıtır. 

Ailenin dokuz ya§ındaki oğlu 
dün mutat saatte mektepten çılta
rak otomobilde kendisini bekle -
mekte olan kız kardetini bulma
ğa gitmif; kardeıinin bir türlü 
gelmediğini gören kız, hemen e
ve telefon etmif oradan da tele -
fonla mektepten sorulmuıtur. 

Telefonda konuıan profesörler · 
den birisi Jorjun dersten sonra 
mutat saatte mektepten çıkmıı 
olduğunu bildirınittir. 

Aile önce çocuğun her hnngt 
bir haylazlık yüzünden geç kal • 
dığını sanmı§, fakat eve bırakılafl 
daktiloda yazılmı~ bir mektup 
herkesi korkudan tirtir titret· 
miıtir. 

"Kendini seven,, imzasile ya • 
zılmıf bu mektup, necatı fidyesi 
olarak 200,000 dolar istemekte ve 
verilen talimata aldırılmadığı t.ak 
dirde çocuğun öldürüleceğini bil· 
dimıektedir. Mektubun arkıuıııt 

küçük Jorj imza etmiıtir • 

Meseleyi haber alan poliı ku\f· 
vetleri derhal araıtırmalara bat 
lamı§ olmakla beraber, küçük ço-

cuğu bir tehlikeye maruz bır"lk • 
mamak için haydutlar doğrudan 
doğruya aıkı§tırılamıyacaktır. 

Aile istenen parayı vermeğe 
muvafakat ettiğini göstermek i~io 
pencerelerden birisine kocanıall 

bir yat.!k çar1afı asacaktır. 

• • • 
Bu haberi, ajana, iki satırla bil· 

dirmitti. Hususi aylarımızın (ınıJ• 

habirimizin) gönderdiği bu melı· 
tup yola çıktıktan sonra, ikinci 
bir telgraf gelmiş, kaçırılan ço • 

cuğun bir balıkçı gemisile ıötü .. 
rülürken donanma tarafmdan IJO• 
lunduğunu bildirmiştir. 

Gayrimübadil- 'Şeker nezamat1 
· lerin akh ucuzhyacak 
so.ooo~ ıılgı.. z 12 haz1randa dtr~pı~ı 

lirasında! yanılıyor 
• .. . • • .. 1.• Seker fiyatının indirilmesi içl11 

Gayn mubadılleı:ın ~ır tur u. a· Ankarada tetkikat yapılıyordu. JJO 
vunmak bilmiyen bınbır dertle~ın· tetkikatın ne zaman bitirileceği )le

den birini_ komi~:on~nun emrın : nüz belli değilken mahalle bak.al!•· 
deki 30 hın lngılız lıraımın gayrı d"" u'"şterilerine Haziraıtl1' . . k'l rının un m 
mübadillere dağılması ıtı teı ı on ikisinden itibaren şekerin ucuzU• 
etmektedir. yacağı müjdesini verdiklerini fşittl.JC. 

Bu 30 bin lngiliz lirası aradan Istanbuldaki salahiyetli kimseıet 
bir çok aeneler geçtiği halde bir böyle bir şeyden haberleri olma~ı1': 
türlü gayrimübadillere verileme • Iarıru ~öylemişlerdir. Bizim bildığf 
mittir. Son günlerde bu paranın mize göre, şekerin ucuzlaması anc:: 
komisyonun masraflarına sarfe · eldeki stok şekerlerin satdmasrnd 

· • M ı· t f" · t fazl• dildiği §eklinde ortaya çıkan bn sonra olacaktır. a ıye ı}a _ı ti" 
· · ··badı'lleri bir hayli olan şekeri ucuzlatmak şekerı zar• ,, 

ıayıa gayrımu _ .. ı" 

h d .. ·· ·· .. tur·· na satmak demcJ; olacagına gore 
1 eyecana U!urmu:r · btr 

. Haziranda şekerin ucuzlaması ha 
Gayrimübadiller diyorlar kı: şimdilik hakikata uygun görülJO"' 

"- Bu 30 bin sterlinden her bi
rimizin hissesine ne düşer, bilmi • 
yoruz !. Yalnız ne dü§erıe dü§sÜn, 
bize bu paranın bir an evvel veril· 
mesi ictbetmez mi?. Haydi para • 
nın dağıtılması daha ziyade uza • 
yacak diyelim, o halde bir an evvel 

bize bu paranın ne vakit verilece
ğini söylesinler.. Eğer bu para 

söyl;~diği gibi komisyon masraf • 
!arına kapatıldı ise, işte o vakit 

fe!yadımız gök yüzüne çıkacak • 
trr ! .,, 

-o-

Emniyet umum mtt
dilril iyileşti 

Bir müddettenberi haıtalığın • 
dan dolayı §ehrimizde bulunan 

Emniyet Umum Müdürü Şükrü 
iyiletmiıtir. Bugünlerde Ankaray..?. 
eidecektir. 

Jandark gemisi 
Fransızların Jan Dark gemisi b ... 

akıam limanımıza gelecektir. 
Fransız bahriyelileri terefine cu ~ 
martesi akıamı Fransız sef1t.ret ko-
najında bir balo verilecektir. 

mektedir. 
--0--

lş kanunu 
··01tll Ankara, 29 - Muhtelit encu 

u111l 
muntar..aman toplanarak lşkan d,_ 
layihası üzerinde çalışmalarına ri• 
vam ediyor. Kanun Kamutayın t~:ıe
nisanl toplantısında müzakere e 
rek neticelenecektir. 

--0-

Memurmaaşıa!! 
Ankara,29-Finans (Maliye) BB J8' 

lığı memleketin hertarafında ımemot. 1 · ıer•" rın 1 Haziranda maaş a1abıtme ı;ıı• 
temin için havalelerini telgrafla I 
dermeğe başlamıştır. 

--o-

Çin ve ulusıar 
kurumu r1ıt• 

Cenevreden İngiliz gazetel~tıtl" 
bildirildiğine göre, Çin bükfintC k IS' 

uluslar sosyete inde daimi azalı )(tt" 
·· .. suınıe temesi işi, sosyetede gor:ı:. .11dıııt 

dir. Çin, TeşrinieV\·elde Alman) w 
. . ~ zaJığı 

temellı boş kalacak daımı a °'' I' 
temektedf r. Bu mesele., uluslar 5 ,.el' 

. • . t Jal'ltısoı tesi kurulunun gızlı bLr op 
konU§ulmuıtur. 
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~enün q&iişüm: 
Jz.;i~Ç ~~;diği 
güzel b r örnek 
Bugün §Öyle bir telgraf geldi: 

. lırnir, 30 (A.A.) - Haziramn 
•lk gününden itibaren hükUmet 
dairelerinde yaz saatinin tatbikine 
~atlanacaktır. it yerleri saat 8 
en dörde kadar f asılaaız çalı ta · 

tak ve ondan sonra hükUmet dai -
releri kapanacaktır. 

,,. 'fo ,,. 

Yaz saati, ötedenberi yurdu • 
llluzda tatbik edilir amma, seki?. 
t<ıatlik işin, ortasından bölünmek· 
•izin ıürekli olarak devam etmesi, 
~~nırnn, tehirler mikyasında tim · 
y'Ye kadar tatbik edilmemitti.. 

ahut da ben ititmedim .. 
lıtanbulda yalnız bazı müease -

~ler bu usulü kuHanmaktadırlar 
l e_ıelei, Emniyet Sandığı sabah · 
eyın işe batladı mı, öğle tatili yap. 
lna.kaızın, kapanacağı zamana ka -
d~r rnuameleyi devm ettirir. Yeni 
~ıhniyetli bazı milli müesseseler 
e hu tarza basladılar. 
. Zannederim, hem asrın zihniye· 
tıne ve ihtiyacına, hem de çalı§au 
ldaınla, "erbabı mesalihin,, işine 
en fazla elveren budur. 
I Çalı!an adamdan başlaya • 
'ktrrı: Saat dörtte mi\easeaeden çı · 
d 11> ?ürriyetine kavuşmak ne taa · 

h ettı~ ! Güneşin batmasına daha 
'Ylı zaman vardır. Bu müddet 
~lrfrnda insan neler yapmaz, ne • 
er Ad t b' ·ı .. .. ~1 "· e a ır tatı gunun eg en · 
~ Y~hu.t hususi me§guliyetlerini 

1.u uzun müddet içine sıkıştırabi · 
•tıiniz: 

) Dairede öğle yemeği yerine a· 
,~ Üstü hafif bir kahvaltı etmit • 
tlt\'zdir .. Onun için karnınız aç • 
il', Ailenizle birlikte - Garplıla · 

: ._at be~ çayı dedikleri - ak§am 

1 liva tısmı edeniniz.. Böyle!ik · 
; llli:b bozucu yağlı öğle yeme· 
ç ın:~c:ı de kurtulacağı için, pek 
;!:1 :ırı, l:ırk yaşında göbek ıal· 
"'~l;: tehlikesinden de yakayı ıı· 
"'trr. 

E: . • 
~ Yınıze varıp karnınınızı doyur-
I ı.:~l!nuz ve gündüzün tozlu elbise· 
~er.ni Üzerinizden attığınız ve bol 
~~la yıkandığınız halde, aaat an· 
d beş, beı buçuktur .. Dünya ka 
'~ \"aktiniz daha var .. 

Çe l evesinize, isteğinize göre bnh 
t() }' e uğratır, balık tutar, • ama · 

raen· 
~ ız. kolleksiyonunuzu ta 
lli"'?1lanınağa uğraşır, tetkik eserı 
te~ı Y8:_Zar, kitabmızı okur, yahut 
lbıege gidersiniz .. 

• • • 
C" 'ltıa. Undüzün çalııan adamların 

ha.ı, Ilı ıa.atlerini bir "rantiye - es .. 
h,._' enııaıc,, ömrüne çevirmek ke· .... ,er · 
~et . .ı.nı gösteren bu usul, memle • 
lere t de faydalıdır. Çünkü, fert
kll-ıd ! zaman vererek onları yu
li ,,~ saydığım ve "tetkik eserle· 
~~t" 0 lleksiyonlar,, ve diğer a · 
~,hor itlerinin cidden fay dalı 

•uUerine sevkeder. . ,,. . 
tL lieıe ,, b . • 
~ b I er . ahı mesalıh,, ın bun • 
bı "follkacağı faydanın haddi hesa · 

l tur: 

'f~ 0 n ikide geliyorsunuz: 
elllek d 

~ '1ta ~ay osu .... 
~~ii t:. hır buçukta bay müdür 
~ı, ı aıorunınemiıtir. ikiye be~ 

~e ıni t' ......._ Q· ! ır. 
I~ heı ır ıigua içelim, nefes ala· 

il· e .... 
~ •rç k 
l:ı ıq"fa.,t° nıeınleketlerde, mesela 
~dana, ~u uıul tatbik edilir .. 

~~lir .. h b~~ük faydalarda elde e· 
1~ b(i .. lllırın baıladığı f asılaıız 
~ ~ lne.tnleket mikyasında ka. 

\" bilhaaaa resmi daireler· 
~ .... "- ~t~ik etmek ~ok faydalı 

~bndeyim. 

3 

l'fk u~, Pe_!E! 

300 
60 

kişiye\Galatasarayhla-1 Eknıekte 
hile yer.. rın yarınki 

Sebze hAlloJn toplantısı 
ihtiyaca yetmtyeceğt 

ikinci nevi un 
kullananlar çoğaldı 

ileri silrülUyor 
1 Haziranda açılmasına kesin 

( Kat'i) olarak söz birliği edilmiş 
olan Kerestecilerdeki yeni sebze 
ve Meyva halinin açılması yeniden 
on heı gün daha geriye bırakılmıt· 
tır. 

Fakat halin açılmasile bir çok şi· 
kayetlerin meydan alacağı timdi -
den anlaşılmaktadır. 

Keresteciler hali 60 yazıhan!' 
ve dükkandan mürekkeb olarak 
yapılmıştır. Halbuki belediyeye 
halde dükkan ve yazıhane almak 
için şimdiden yüzden fazla müra • 
caat vardır. Yaptığımız araştırma· 
lara göre piyasada toptancı olarak 
İş yapan 30 yaf sebzeci,20 meyvacı 
20 limoncu ve 20 kavun ve karpuz· 
cu vardır. Bunlardan başka pata • 
tes, yumrta ve yoğurt satanların d·.ı 
hile girmesine söz birliği edilmiş • 
tir ki bu duruma göre 300 toptan
cının hale girmesi lazım gelmek · 
tedir. Halbuki buna da irnkan 
yoktur. 

Diğer taraftan hal nizamname -
sine göre hal haricinde toptan sa • 
tıı yapılamaz. Şu halde en az 200 
toptancının it yapmaktan mene -
dilmeleri lazım gelmektedir. 

-o-

Vemlş sokaklarından 
bazıları nakil 
vasıtalarına 
kapanacak 

Şehrin en büyük tecim (ticaret
hanelerinin) bulunduğu Yemİf so
kaklarının kanalizasyonu Hazi -
randa yapılmağa baılanacaktır. 

Bu kanalizasyonun yapıldığı müd
detce Yemişin Yasinağa, tütün 
gümrüğü, Yağcılar ve Kafesli Şer· 
bethane sokakları her nevi nakil 
vasıtalarına kapalı kalacaktır. 

Yemiş kanalizasyonu ökonomik 
faaliyetin uzun müddet durmama
sı için çabukça bitirilmeğe çalıtlla 
caktır. 

-o-

Cenubi Amerikalı ve 
lspanyol gazetecller 

Galataaaraydan yetiıenler yarın 
lisede ikinci toplantılarını yapa • 
caklardır. Geçen sene ilk defa o

larak senede bir günlerini mek ~ 
leple çok güzel bir gün olarak ge
çirmitler ve Galatasarayın methuı:
pilavı da dahil olduğu halde tale • 
be iJe beraber bir yemek yemitler 
di. İtle yarın da Galataaaraylıla 
ayni tekilde hareket edeceklerdir. 

Yarın ıaat 11 de timdiye kadar 
Galataaarayın yetiştirdiği en eski-

sinden en yenisine kadar bütün 
mezunları lisede toplanacaklardır. 

Bu Galatasaraylılar bahçede biri · 
birleriyle oynayacaklar, tanışa • 

caklar ve talebelik hayatlarını ye

;;f den bir g'i.in daha ya§ayacaklar • 
dır. 

Bundan sonra Galatasaraym 
emektar tamburcusu Ahmed Ağct. 
tambur çalarak ihtiyar talebeleri 
yemeğe çağıracaktır. Mezunlar bı: 
tamburdan sonra ikiter ikişer ye
mekhaneye gidecekler ve talebe 
ile birlikte yemek yeyeceklerdir. 
Bu yemeğe Galatasarayın meıhur 
plavı da dahil edilmiştir. 

Parmaklan kesildi 
Galatada rıhtım caddesinde 

Cevat Selim fabrikasında çalı1an 

Son günlerde şehrin bir çok 
yerlerinde ikinci ve üçüncü nevi 
unlardan yapılmış ekmekler satıl -
maktadır. Halbuki operatör Emi
nin Şehreminliği zamanında or • 
taya konulan bir formülle o vakit 
ıehirde iki çeıid olan ekmekler 
birleıtirilmif, ortaya bir çeşid ek • 
mek konulmuıtu. Ne birinci un • 
dan, ne de hep ikinci undan olan 
bu karıtık ekmek o vakittenberi 
ıehirde her ıınıf halkın yediği bir 
ekmek olmuıtu. Fakat son zaman· 
larda yukarıda yazdığımız gibi 
tehrin bazı yerlerindeki fırınlar 
ikinci nevi unlardan yapılan ek -
mek çıkarmakta ve bunları ma -
halle aralarında ıattırmaktadır • 
lar. 

-0--

Kuduz vak'aları 
çoğahyor 

Şehrimiz ve civarında kuduz 
vak'aları gittikçe artmaktadır. 
Dün Beykozda Bozhane köyünde 
bir kuzu, bir merkep, ve iki inek, 
Polonez köyünde de iki inek, ku· 
durdukları için öldürülmüşler • 
dir. 

Ayrıca bir köylü de kuduz bir 
köpek tarafından ıaırlıdığından 
haatahaneye kaldırılmıttır. 

Gene ıehrimiz baytarlarından 
biri de kuduz bir kedi tarafından 

amele Niko, silindir makinesine ıaırlıdriından tedavi altına alın • 
sol ayağını kaptırmıf, parmakları mııtır. 
kesilmiıtir. -0-

Dayak . . Türk ortodoks-
Baıatta oturan Emıne ıle toru-

nu Feyzi komıularından Nazmi • 
yeyi dövdükleri için yakalanmıt • 
lardır • 

Otomobil çarptı 
Kuledibinde oturan Osman is • 

mindeki çocuğa Galata cadde•İn· 
de şoför Kazımın 2190 numarsıh 
otomobili çarparak yüzünden ha
fif surette yaralamıttır. 

Çocuk bırakıldı 
Eminönünde Nakilbent soka -

1 arı ve tayya-
reciliğimiz 

Eskiıehir ıaylavı lstemat Özda· 
mar ortodoks mütevelli heyetleri • 
ne ve ortodokslara biı:er mektup 
göndererek Hava Kurumuna üye 
olamalrını tavsiye etmit, kendisi· 
nin de senede 50 lira vererek üyr. 
olduğunu bildirmittir. 

ğına kundağa sarılı on günlük bir fa oğlu Mehmet yakalanmıtbr. 

çocuk bırakılmıştır. Çocuk düş· Alacak için 
künler evine gönderilmiştir. Kumbaracı yokutunda oturan 

Sandalcı kavgası Sabahtiyan alacak yüzünden Fo-
Kumkapı iskelesinde sandfllcı ti isminde birisi tarafından dö

Hıfzı ile sandalcı Cemil müıteri vülmüıtür . 

Eskiden bir tek 
kıt'a varmış 

İngiliz Aıtromoni ve Ceoloci 
cemiyetlerinin üyeleri geçen haf -
ta Londrada müşterek bir toplan -
tı yaparak merhum doktor Alfred. 
Wagner'in "toprak kıt'asının ye • 
rinden aürüklenmesi,, nazariyesini 
münakata etmişlerdir.Bu nazariye 
ye göre yer yüzünde ilk önce bir 
tek toprak kıt' ası varmış; bilinmi
yen bir sebep yüzünden bu bir tek 
kütle çatlayarak parçalara ayrıl • 
mış ve hemen hemen hiç de hiss~ 
dilmeksizin bu parçalar sürükle -
nip gitmişlerdir. Atlaslannızı aça -
rak bakınız; ve şimal ile cenubi 
Amerikanın doğu yalı hatlarının, 
Avrupa ve Afrika batı yalı hatla · 
riyle ayni şekilde olduğunu göre • 
ceksizini .. insan büyük zorluklara 
uğramaksızın ada ve yalıları bir · 
leıtirip, bu bir tek toprak kütlesi -
nin resmini çizebilir. 

Wagnerin dütüncesi, biribirine 
zıd bir çok dütüncelerin ortaya a -
tılmasma sebeb olmuıtur. ilk sor· 
gu: ilk önce iptidai bir tek kıt'a 
var mıydı?. 

Bu sorgu kartısında lngilterenin 
en ünlü bilginlerinden Sir Jamet 
Jeans ayağa kalkmış ve orada top
lanmıt olan bütün Astronomi ve 
Ceoloci bilginlerine "evet,, kartı• 
lığını vermiıtir . 
Dünyayı su, yahut eczayı ferdi

yesi tamamiyle müvazenedeve da
ğılmaz bir halde yumutak bir küt· 
le farzedecek olursak; su bu küt -
lenin sathı üstünde yeknasak bir 
surette yapılmıt bulunurdu ve de
nizlerden hiç bir kıt'a çıkıp sivri -
lemezdi ... 

Fakat farzedelim ki, dünya ~n· 
raları eksik lüzucetli y~ biçimsi: 
kütle haline gelerek devir sür'ati 
(günün uzunluğu) değitmiıtir. Bu 
takdirde denizde bir kuru toprak 
çıkarak üstü va hattını kuıaklar. 

Biribirine müsavi olmıyan iki ta
ne dairevi kıt'a vücud bulur, birisi 
tamamiyle ayın altında diğeri de 
aydan uzaktadır. Yahut belki de 
bir tek dairevi kıt'a ve bir de kartı 
yakada deniz yatağından bir tek 
dairevi yükseklik ortaya çıkar. Bı. 
düşünceler ıöylendikten sonra 
meıhur biyoloci bilginlerinden 
profesör, doktor E. W. Mac Bride, 
fikrini ıöylemiştir. , 

Kendisine göre hayvanların ya • 
ıayııı yer yüzündeki toprakların 
tarihini tesbit edecek mahiyette • 
dir ve ilk önce yalnız bir tek top• 
rak kıt' aaı vardı. 

Prof eaör bütün diğer mühacir 

Ankara.ya gitmit olan Cenubi 
Amerikalı ve ispanyalı gazeteci -
ler dün ıehrimize dönmütlerdir . 
Kendileriyle görüıtük.. Hepsi de, 
"hükumet merkezinizi görmeden 
Türkiyeyi görmüt sayılmazdık,. 

demektedirler. 

almak yüzünden kavga etmitler- Yorgan çaldı 
dir. Hıfzı, Cemili dövmüttür. Aksarayda yapıda çalıtan Ne -

Eşek hırsızı cibin bir yorganı ile yatağını ça -

kut ve hayvanları bir tarafa bıra· 
karak Avrupa sularında bulunan 
bir cins yılan balığını ele almıştır. 
Bu balıkların yumurtalarını nere • 

Bugün bir kaçı vapurla Atinaya. 
geri kalanı da trenle Pariıe gide -
cektir. 

Pangaltıda oturan Sabrinin lan Hüseyin oğlu Mehmet yaka-
bahçesinden eşeğini çalan ~u•la· lanmıttır. 

l __ S_E_H_R_İ_N_D_E_R_D_L_E_R_İ_-_.) 
"Meyit,, yokuşundan 

hayvanların çektikleri 

de bıraktığı uzun zamandanberi 
anlatılamamıştı. Araştırmalar 

neticesinde görülmüf tür ki yılan 
balığı yumurtlamak için Avrupa 
sularını bırakarak tam 6000 kilo -
metre yol aldıktan sonra Bermu • 
daya varmakta, buraya yumurta • 
larını bırakmaktadır. Yumurtadan 
çıkan yavrular 3 yaşına kadar Ber~ 
mud sularında kalmakta ve sonra 
ayni yolu geçerek Avrupaya akın 
etmektedir. Doktorun dütüncesi • 
ne göre bütün bu göçmeler eıki 

Bu yazımı Hayvanları Himaye Cemiyeti azalarına 

ithaf ediyorum : 
değildir. den kıt'aların şimdi olduğu gibi 

Azapkapısından Tepebaşına giden yokuşu çıkan her· 
kesin gözüne şöyle manzaralar çarpar: 

Zavallı iki at, yüklü bir arabayı Hecin de,·esi sutın
dan farksız bir yokuştan yukarı çıkarmak için alabildi· 
ğine kamçı yiyorlar, nallarının altından şimşekler ça· 
kıyor. Bazan nallar bu tazyike dayanamıyarak parça
lanıyor. Bunu hesaba katan bir çok nalbantlar bura
larda dükkAnlar açmışlar. 

Cidden bu yokuşu çıkarken zanllı beygirlerin çek-

İstanbul cihetinden Beyoğluna giden bütün arabalar ayrılmamıı bulunduğunu ortaya 
bu yokuşu tırmanmak mecburiyetinde bulundukların· koymaktadır. 
dan günde bur~dan yüzlerce araba n iki yüzlerce bey· -------------
gir geçiyor demektir. 

Bu yokuşu biran evvel düzeltmek, ,·e beygirleri çek· 
tikleri istiraptan kurtarmak kat'iyen ihmal edilemiye· 
cek derecede lüzumludur. 

Çünkü burada beygirler hesabma çekilen istirabı gÖ· 
rüp de hayvanları himaye cemiyetine aza kaydolunmak 
hevesini duymamak imkansızdır! 

Mide, Barsak ve karacl§er 

rahatsızhklarana 

AFYONKARAHISAR 
Maden suyu 
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500 u ak ülküsü 

tatürk havacı ığımız 
için 10.000 lira verdi 
Cümhuriyet Halk partisinin 

davet ettiği cemiyetlerin 
adlarını neşrediyoruz 

1 Sabah Gazeteleri ı 
1 ne diyorlar? 

Ankara, 20 (A.A.) -Atatürk, 1 
Hava Kurumuna on bin lira vere -
rek hava tehlikesini bilenlerin ba-

Partisi Istanbul ili salonunda büyük 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplaıı
tıda aşağıdaki kurumların delegeleri
ni bulundurmaları rica edilmektedir: 

fma geçmişler ve demişlerdir ki: Ticaret Odası Başkanlık Divanı, 
"Bu ulus en zor zamanlarda Ticaret borsası başkanlık divanı ,.e ko 

memleket ödevlerine canla, baş • miseri, Ha}"\-an borsası başkanlık di-
la koşmuştur. İstediklerinden daha vanı ve komiseri, Endüstri birliği genel 
fazlasını başaracaklardır. Tuttuk- sekreteri, Esnaf kurumları kontrol 
lan yol doğrudur.,, kurulu başkanı, Hekimler odası baş-

Bundan ba§ka gerek Ankarada, kanı, Hekimler muhadenet cemiyeti 
gerek şehrimizde ve gerek mem • başkanı, Baro başkanlık divam, Far

makoloğlar birliği haşkanr, Esnaf ce
Ieketimizin diğer bir ~ok yerlerin-

miyet1eri başkanları, Ulusal banka de 
Cie bir çok vatandaşlar hava tehli • legeleri: tş, Ziraat, Sümer, Cümhuri-
kesini bilen üye yazılmaktadırlar. yet Merkez, Emlak, imar, Adapazarı 

Türk Hava Kurumu kollarında bankaları ve Emniyet sandıb'l, gazete
çalı§an bütün memurlarımız ay • ler yazı işleri müdürleri, Belediye re
lık kazançlanndan yüzde ikisini is muavini, C.;imhuriyet Halk Partisi 
kuruma brrakmı§lardır. Bu ıekii ilçe başkanları, lla1ketl başkanları, 
~diğer dairelere tatbik edilecektir. Tayyare cemiyeti İstanbul şubesi di-

rektörü, Şartc demiryolları, Devlet de· 
Bugün saat on altıda bayan - miryoUan Haydarpaşa işletme direk· 

lar yardım kolu üyeleri topla.na · törlüğü, <komiseri), Vapurculuk ano-
rak çalı§ma proğramlannı karar • nim sosyetesi, Kasaplar sosyetesi, 
lqtrracaklardır.,, tram\'ay, elektrik, tünel sosyeteleri 

Cümhuriyet Halk Partisi Jstanbul Telef on sosyetesi, Şirketihayriye, 
m kurulundan bildirildiğine göre, ha- Usküdar trann-ay sosyetesi, lnhisar
va tehlikesini bilen üyelerin bir an ön- lar "Umum müdilrlüğü, lş Limited sos
ce yazılmalarını, bu ulusal ve önem- yetesl, Milli Reasürans sosyetesi, Res
li ödevin Istanbul halkının yüzünü a- mi ve hususi ilanat sosyetesi, İstanbul 

ğırtacak, göğsünü kabartacak surette liman işleri genel direktörlüğü, Deniz 
bir sonuca ermesini kolaylatmak ve yolları ve Akay direktörlükleri, 
çabuklatmak için yapılacak işleri gö- Bu li.<1te Cümhuriyet Halk Partisi 
rüşmek üzere bir Haziran cumartesi lstanbul Ui kurulunun davetiyesi ma
günü saat on yedide Cümhuriyet Halle hiyctindedir. 

Şuşn ig, Hitlere 
Avusturya' nın istiklalini 
tanı ığı için teşekkür etti 

Avusturya bqvekilinin verdiği 
bir söyleve bakılırsa Avuaturyada 
bir türe e§it1iği (hak müsavatı) 
davası pe§indedir. Avusturya ba:ş 
vekili Şuşing, dış ve iç aiyasa hak
kında söz söylerken önce, mecbu • 
ri askert hizmet kar§ısmdaki her 
tür!ü tehditlerin ortadan kalkbğını 
bildirmi§ ve Almanyaya geçerek 
demiştir ki: 

"-BaY. Hitlerin söylevini kıvanç· 
la öğrendik. Söyleve göre, Alman
ya, Avusturyayı ilhak etmek ta
savvur ve isteğinde değildir. Ay

madan dolayı İtalyan &§bakanı -
na teşekür ederim.,, 

Diğer taraftan Macar başvekili 
de Gömböş de, parlamentoda dün 

bir kısmını naklettiğimiz bir söY: 
lev vererek: "Büyük Avrupa mem
leketlerinin A vusturyanın istiklali 

işinde uzlaşmalarından bütün Av· 
rupa için çok büyük fayda çıkaca· 

ğını anlatmı§, İtalya ve Avusturya 
ile ayni fikri beslemit olmalarına 

rağme~ Almanyaya karşı da sev • 
gisi olduğunu söylemiştir. 

ni zamanda yabancı mem1eketle • ---------------------1 
rin Avusturyanm iç işlerine kanş- Bir hırsız 3,5 ay 
malarma da engel olmayı kabul yatacak 
etmektedir. Rüstempaşa camii avlusunda 

Avuaturya ba!vekili diğer kom • aptest alırken İbrahim isminde bi
tularla olan münasebatma dair rinin caketini ve Celal isminde bi · 
.,qz söylerken önce Macaristanla rinin altın kalemini çalmaktan suç· 
olan an'anavi dostluklarına if&l"et lu Ermeni Alinin üçüncü cezada 

etmi§tir. Sonra Fransa ve İn· devam eden muhakemesi sona er· 
giltere ile olan münasebetlerin iyi mit, Ermeni Ali üç ay on beş gün 
bir surette gelişmekte olduğundan, hapise mahkum olmuştur. 
Çekoslovakya, Yugoslavya, lsviç· -o-

re ile dostane münasebetlerden ve Muallimlerin çayı 
aiğer devletlerle Avusturya ara - Muallimler Birliği Haziranda 
smda iyi anlaşmadan hahaeyiemiş Birlik menfaatine bir çay verece!< 

lir. ltalyadan bahseden B. SchU6ch· 
nigg, §U sözleri söylemiştir: temmuzda da Bursaya bir seyahat 

yapılacaktır. 
"Evelce olduğu gibi şimdi de 

k'omıumuz İtalya ile olan müna
sebetlerimiz çok dostanedir. A • 
vusturya, ltalyanm ekonomi ve 
kültür alanlarında iyi bir kavra· 
Yif!an esinlenen iyi bir: niyet ta • 
flWiını değerlemektedir. Hele ge· 
~en yılın zor günlerinde ve o za

mandanberi A vusturyaya karşı l · 
talyaya gösterilmiş olan arkala • 

-<>--

Hayvan esirgeme 
kurumundan istifa 
lstanbul Hayvan esirmege kuru

mu azalarından Daniı Murat ku
rumdan istifa etmiştir. Bu aza top

lantılarda ekseriyet olmıyarak bi:t 
kaç kişi tarafından kararla:r veril· 
diğini söyliyerek çekilıniıtir. 

Almanların Balkan
larda oynamıya 
başladıkları rol 

TAN - Bir makalesinde yeni Al
man dinini şu suretle anlatıyor: 

Almanyadan sık sık gelen lıaber
ler arasında yeni bir dinden bahsolu
nuyor. Bir çok tanınmış Almanların 
Hiristiyanlıktan çıkarak bu yeni dine 
girdiklerini gazeteler boyuna JJazı
yorlar. Bazı kimseler bu dinill csa.sı
nı eski Cerman dininin bir diğer şek
li sanıyorlar. Fakat bu din lıenüz ta
mamen teşekkül etmemiş ve mahiye· 
ti belli olmamış olduğu için şimdilik 
tamamiyle bir şey söylenemez. Hiris
tlyanlık cenup uluslarının ellerinde 
inki§af: ettikten sonra Almanyaya 
geçmiş ve fakat anlan tatmin edeme· 
diğlnclen ortaya Protestanlık çıkmış
tır. Bundan sonra bu dini de istemi
yen ve başka dinler ortaya atan bü
yük adamlar meydana çıkmıştır ki 
bunların en başında (Hackcl) gelir. 
Bu feylesofun · kurduğu (Monism) 
felsefesi yeni dinin esaslarına pek 
benzemektedir. Bundan sonra gene 
Alman feylesollarından (Nitselıc) de 
ayni şeyi kabul etmişti. 

Yeni dine karşı bil iz assa yalıudi

lcrc başlayan hareketten sonra rağ
bet f azalCl§ml§lır. Hiristiyanlığın en 
belli başlı unıdelcrinden birisi bütün 
ırklann birlbirine müsaui olduğudur. 
Halbuki Almanlar <Arya) ırkını her 
şeyden temiz ve yüksek olarak görü
yorlar. O halde Hiristiyanlığın bir 
çok beynelmilel kaideleri yeni Al· 
manganın ırkçı prensibine uymuyor 
demektir. 

Yeni Almanların en ziyade istedik-

j 

Bir leh gazetesinin bu c ·· mıes1 

Bulgarları sevindirdi 
Sof yadan alman bir habere 

göre, Struya isimli haftalık Bul
gar gazetesi boğazlara taalluk e
den bir makaleden bahsetmekte -
dir. 

Bu makale, Lehistan harbiye 
nezaretinin resmi gazetesi olan 
(Polsk Zbronya) nın bir maka -
lesidir. 

"Her halde boğazlar, daha bir 
çok zamanlar, A vrupada sulha 
engel olacaktır,, gibi bir cümle 
ta§ıyan bu makalede boğazlann 

tahkimi nazariyesi bahsedilmekte 
ve Bulgaristanın silahlanmasın • 
dan doğacak neticeler tekrarlan
maktadır. 

Yazıda deniyor ki: 
"Türkler, Bulgaristana silah · 

lanma hürriyeti verildiği takdi~ -
de bir harp olursa, Bulgaristaoın 
ordusunu 600,000 ne çıkararak 

gayri müstahkem olan boğazları 
kolayca işgal edebileceğini söyle
mektedirler. 

Yunanistanın hükUnıet gazete -
leri de , Türkiyenin boğazları 

tahkim etmeğe hakkı olduğu'~ 
yazmaktadırlar. Çünkü Bulgari•· 
tanın silahları çoğaldığı takdirde 
Yunanistanın garbi Trakya ,-e 
Makedonya arazisi de tehlikeıle 
kalmaktadır. 

Türkiye ile Yunanistan mü§l~ 
reken, Balkan mikasma gir111ed~· 
ği ve Balkanlarda şimdiki arll~1 

taksimatını tanıdığı takdirde eı· 
lahlanabileceğini söylüyorlar. 

Bu hususta Türk- Yunan anlt1'' 
masmda gösterilen teşlaş ta, gii1I' 
den güne ilerlemekte olan Y'ı1' 
goslav - Bulgar dostluk ve uı: 
la§masmm da tesiri olduğu •f" 
kardır .. ,, 

Gene ayni haftalık Bulgar g'' 
zetesi (Struya) nın Yugoslavf"~' 
deniz silahlarını arttırmak için b~ 
program hazırlandığından hah · 
settiği bildirilmektedir. S 

Bu habere göre, Yugoslavr'. 
yeni denizaltı gemisi ile iki torl'~ 
gemisi yaptıracak ve bunlar 
seneye kadar bitirilmit olaçaı.' 
tır. 

leri şeylerden birisi de bazı bozulmuş A 
Almanlann ortadan kalkması ve •- Şehzadebaşı H i L L sinemasında --· 
(Arya) ırkının tamamiyle temiz kal- Bugünden itibaren yaz fiyatları, her yer (20) kuruş, talebeye (15) 
masıdır. Bunun için Anormalların ı·e 

kuruş, paradi (15) kuruş, talebeye 10 kuruştur. dejenere olmuşların kısırlaştırılması 
f'.ikri ortaya atılmıştır. Istanbulda ilk defa olarak iki büyük film gösterilecektir. 

Birinci film: 
Dünya rejisörü F.RlTZ LANG'm 
sahneye koyduğu büyük artist 
CHARLES BOYER tarafından 

oynanan 

AŞK ve KAN 
Fevkalade hissi ve içtimai film: 

ikinci film: 

Dünr.anın yedi spor birincisi 
GEORGES O'BRl:YEN tarııfındl' 

oynanan 

Kanun Muhafızı 
Sergüzeşt ve heyecan filmi: 

Bu dinde bir Allah. bir mabed 
ve tapınma yoktur. Allah herkesin 
kendisinde ve tabiatın içindedir. Bıı
nun için bir Alman sıkıştığı vakit Al
lahtan imdat istemez. Ancak kendisi
ne güvenir. Bütün dinler gibi bu yeni 
din de bir takım alılôk prensipleri ü
zerine kurulmuştur. Bu dinde insan 
ancak kendisine giiı-cnrnelidir. insan· 
ları scı•mek ve Allalıtan şefkat brk
hm~ pkfu~ Bir~~~hoc~~~·•••••••••••••••••••••••·~-·~ 
dinin esaslı unsurlarını bir kaç mad- ---------r-----------------
dcde toplıyarak şöyle bir şekil mey- Bugün ilk matineden itibaren •••••1111'1 

Dugun ayrıca talebeye tenzilatlı mevkiler 10 kuruştur. 

dana getirmiştir: Anaya babaya ulus s s • d 
büyüklerine çocuklarına saygı göster- aray ınemasın a 
mck, soyunu bozmamak, ulusuna bağ- 2 film birden : 
lı olmak, çalmamak, doğru söylemek 
ve temiz soydan olanlara yardım et- Görülmemiş bir muvaffakiyet kazanmıı olan 

nıek ... Bu dinde en mühim pren ip E Meydan Şarkı, dans, nükte 
§udur: lnsan Tanrının kulu değildir. I r 1 sahnede 100 genç kız 
insanın içinde mevcut olan Tnrıya Oynıyan : Sevimli ve eg" leodirici art(st EDDiE CANTOR 
lı&im olması ve Tanrıdan merhamet 
istemek deoil savaşması lazımdır. lliveten: KUKARAÇA' oın devamı 

l'eni din şüphesiz insanlara kuv- Suvareler: Saat 9 da başlar. ••••••:::::d·~ 
ııetli bir karakter vermektedir. Fakat 1-================================================~ 
ileride ne gibi netice alır.sa alsın yal- Herhangi memleket için olursa ol8un kıymetsiz olduğunu söyliycrek .; 
nız Alman ırkına malısus olduğu için sevgileri kaybetmek kadar büyük fe- kararın ne kadar önemli (chcmf1f' 
diğer dinler gibi yayılanııyacak ~e Mket olamaz.,, li) olduğunu izalı ediyor. ~ 
yalnız onlara miinlıasır kalacaktır. ZAMAN _ Zaman imzalı yazı da SONPOSTA B' Yıld iıtV'J 

CU.1UHUR1YET - Yunus Nadi - ır ı: , 
Göring'in Bulgaristan seyahatinden yazı masonlug"u müdafaa edctı~ 

bugünkü bm:makalesinde Almanya-
~ bahsediyor. Bu sryahat etrafında Al- K al alt t l ak t -nuı Balkanlarda oynamağa baRladıg"ı em e ı ane sua sorar 1·d 

~. manya-Lelıistan- Macaristan ve b kl' B ll asorılll rolleri anlatıyor, ve Bulgar Kralı e · ıyor. u sua .er m .,,,~ 
!Julgaristan arasında bir blok yapıla- 1 adtfr 

Boris'in yal•ında /litler'le go .. rüşece- milliyetçilikle alakadar o m 
cağı rivayeH doğruysa, Bulgarların 

ğini mevzuu.balıscderck bu lıiidiseyi göstermektedir. ____./ 
biiyük ve gülünç bir hataya düştiik- --~=---------:;--

tahlil ediyor. lerini söylüyor. Çünkü Bulgarlann Musoı· ·n·, ... 
Bunun için cvuclci Almanyanın es- ne Almanya, ne de Almanya ile müt- § n 1 1 

1 

ki silalı arkadaşımız olduğunu, bizim lelik devletlerden biriyle hemhudut v ı 
Almanya üe birlikle şerefli bir harp olmadığını, Bulgarların böyle bir O g U 'd 

yaptığımuı, bundan. dolayı pişman maceraya atılmalannın kendilerini }ioİIJ1 

olmad.•g~ımızı. Alnıanyanın yaşa1n-'· .. .. ki' b'l k Roma, 29 - Dün, Muso •"" . ""' hakiki. bir felakete suru · ıye ı ece · Y1""'. 
hakkını tanıdığmuzı, yalnız eski silah mahiyette olduğunu ilciı·e ediyor. En 17 yatındaki ikinci oğlu ta 
arl:adaşzmızm şimdi Balkan paktına sonra bu seyahatin Fransaya karşı- cilik imtihanını geçirmişti'· ~ 
girmemek suretiyle bize muarız bir lık olarak yapıldığını ve Almanyanın Bu imtihan, a&kerl\ğindel1 e 01 

cephe tutan Bulgarlarla sıkı fıkı bir müşkül meckide kaldığı için "denize velki süel imtihandır. Yoklatıl0:1' takı.m gizli konu§l1lalar yapmasını düşen, yılana sarılır,, darbınıcsclinc b b d h ul 111 a ası a azır b uıunUf• 1 r doğru bulmadığınuzı söylüyor.Bul- uyarak şimdi de Bulgarlarla anlaş- rt" 
garistanın Almanya ile birlikte Bal- mak ilttediğini söylüyor. nun göğsüne kendi elile ka 
kan p!Jktının, daha doğnısu sulhun AKŞAM - N. S. imzalı yazı ismet ıareti takmıştır. 
aleyhine ralışmasının kendi felaketi- Inönü lıükümetinin lıayat pahalılığı 
ni doğuracağını ilave ettikten sonra ile açtığı mücadeleyi, ve bu arada tuz 
yazısını şu şekilde bitiriyor: fiyatını yan yarıya indirdiğini söy-

"Balkan palı.1.ına aleyhtar olacak liycrek bunun elıcmmiyetini anlatı· 
bir Almanya, bütün Avrupa düşman- yor. Tuz, şehirliden pek fazla köylü
lığını kendi üzerinde toplanmış bu- nün esaslı ilıtiyaçlanndan biri oldu
luı·sa hiç şaşmamağa hazır olmalıdır. ğunu, çünkü köylünün kendisinden 
Nihayet politika kuvvet r;c entrika /azla /ıayvanlanna da tuz yedirmek 
denkliği değU, biraz da, lıatta bir çok mecburiyetinde bulunduğunu, tuz ııe· 
da insanlık, akıl ve mantık işidir. miyen hauoanlaruı zayıf, derUmmn 

-o-
Kendi kendine 

kurtuldu .1)(6( 
Limanımıza gelirken Y ~11'ı' 

fenerinde karaya oturan e~cJI" 
vapuru yedi günlük çalı~_.; 
sonra kendi kendine kul'tu 
dün liawnımıza gelmittir. 
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Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 20 

Atın karnından 12 yaşında bir 
çocuk fırladı ve kaçmıqa başladı 

Türk ordusunun zaferini kut- Şimdi Bali Bey ile padiph da bu şündü .. Onun yanında Hüsmen de 
lulayordu. cesur ve zeki çocuğun ölüdürül • az zamanda yükselecek; yarı.ı 

Ovada yer yer biriken kan göl - mesini istemiyorlardı. Fakat onu belki Derya kaptanı bile olacak • 
cüklerinde, yerlere kan içnide yı - kurtarabilmek için aradaki on tı. Fakat levent kaptanı olarak 
ğılan zırhlı askerlerle iri Macar; beı yirmi adıml!k mesafeyi bir ok yaz, kış, gece ve gündüz demeden 
kadanalarının terli derilerinde ı hıziyle geçmek, yeniçerinin elin • Akdenizde sava!manın sonu ne o -
ıtıldayor,, vahşi ve korkunç bir gö- deki kılıcı çekip almak gerekti • la bilirdi?. 
rünüı yaratıyordu. Bunu ise onların ikisi de yapa · Zavallı baba, ölüm döıeğine 

Padişah Bali Beyin bir kasırga mazdı .. Hele koca kavuklu, koca 1 düştüğü zaman böyle düşünmü§tÜ 
gibi yaptığı çevirme hareketini cübbeli vezirlerin işi değildi . Bilmiyordu ki ~lu yalnız hürriyet 
çok beğenmiş, onu alnmdan öp • Yeniçerinin yanına yaklaştıği 1 için ya§ayordu .. O, Turgud Reisin 
müıtü. zaman zavallı çocuk neredeyse bile yanında çokluk durmak iıte · 

Şimdi beraberce diğer kuman· yorgunluktan ve korkudan yere meyen, kendisini yaman bir kasır· 
danlarla beraber o da savaş mey • düşecekti. Çünkü yeniçerinin kılı· ga gibi alabildiğine 

0

engin ufukla · 
danım dol&§ıyordu.. · Kurd Ali de cı onun elindeki kılıcı bir vuruşttı ra salmak isteyen bir yiğitti. 
Bali Beyin yanında idi. sekiz on adım ileriye fırlatmıştı. Kurd Ali ölürken onu zorladı: 

Yerde yatan binlerce ölüyü, dev· Tam o sırada Kurd Alinin kılıcı -Piyale beye git! Bir defa gö· 
rilen topları, arabaları, yıkılan da yeniçerinin kılıcına bütün hı - rün ve şu yüzüğü ver.. Ben Kurd 
çadırları görüyorlardı. Bu sırada ziyle çarpmış, bir kıvılcnn "çıkar - Alinin oğluyum; Turgud Reisin 
yirmi adım kadar ileride ınyan mıJb... yanında levent kaptanıyım, diye 
yeniçeri kaba bir küfür savur 'du: Yeniçerinin kı1rcı orta yerinden söyle! .•• 

- Bre ç.ık oradan gavurun en · kırılmış sapı onun elinde kalmış Dedi .... 
ceği ! .. ve diğer parça.ar: - Bunu yapacağına söz ver! 

Herkes oraya baktı. - Tinnnnnnn !.. • Benim rahat ölmemi. .istiyorsan .. 
Yeniçeri yerde ölü olarak yatan Diye l>ir ses çıkararak yirmi a • sözümü tut!.. Son dileğimi kır~ 

bir Macar kadanasının karnına e- dım üzerine fırlamı§tı.. ma ! .. 
!ini eokmuf, oradan bir ~y çeki • Yeniçeri yeniden bir küfür ıa Diye ilave etmitti .... 
yordu. vurmuştu. Kurd Alinin verdiği yüzük al . 

Çekti ... Biraz daha kuvvetlice a· Fakat ne çıkar?. Kendini koru· tından yapılmıştı. Üstünde koca· 
ıılınca oradan bir pabuç ve bir masını bilen o zeki çocuk kurtul ·• man ve kırmızı bir taş vardı .. Bu 
bacak göründü: muştu... nun dört tarafında dört taı daha 

- Dire çık diyorum aana .. Şimd: Zavallı yavrucuk, kurtarıcının varmış amma, düşmüş.. Yahut o 
bacağını keseceğim... ayaklarının dibine atılmış, ıanl • haliyle haça benzediği için Kurci 

Bacağı bıraktı ve belindeki ka • mış ve Kurd Alinin bilmediği bir Ali tarafından sökülmü'1ü .. iç ta -
ınayı sıyırdı.. dille yalvarmıştı. rafında ise çok ustalıkla işlenmiş, 

Fakat ayni saniye atın karnın . Yeniçerinin kızgınlığı hala geç~ tuhaf bir ıekil vardı .. Hüsmen re ~ 
dan on iki ya§larında bir çocuk memişti : is bun.un Hırvatça bir harf olduğu· 
fırladı kaçmaya l:>~ıladı. - Bre bacaksız kerata.. Bana nu nereden bilsin?. 

Kaç.arken de yolunwı üstüne kasap Halil derler .. Seni... - 16 -
gelen ölülerden birinin uzun kılı. Kurd Ali onun önüne geçti: Bir canavar 
cını çekıniJ, almııtı. - Bana da Kurd Ali derler. Di· Salerno şatosunun üst katmda 

Yeniçeri, çocuğun arkaam. !ersen ıuracıkta bize bakan padi · küçük bir pe.nçerenin önünde ıi· 
dan koştu. ıahnnıza sorabilirsin!.. yahlara bürünen bir genç kız, a • 
Padiıah baıta olmak üzere Yeniçeri Kurd Alinin gösterdiği yakta duruyordu. Yüzü sararmı!, 

herkes onlara bakıyordu. tarafa baktı.. Sarardı, titredi ve gözlerinin etrafını kara bir halka 
Yeniçeri iri gövdesinden umul . kırılan kılıcının kırık sapı elinden çevirmİ§, dudaklan solmuftu .. Sır

ın&yan bir hızla ilerliyor ve yakla- düıtü. • tındaki kadife elbiıeıinin beline 
flYordu .. Zavallı çocuk henüz yir - lıte bu çocuk yarının Piyale pa· kadar olan kısmı daracıktı ve VÜ· 

illi adım gibnemiıti ki ardından taıı idi. Saraya alındn. Terbiye cudwıun bütün çizgileri bütün n~ 
l'etifti: gördü.. Zekisiyle az zamanda fiı yuvarlaklarını bakan gözlerin 

- Bre dur diyorum sana ... Şim- kendisini sevdirdi.. Kurd Ali üç önünıe seriyordu. Buna kartı Irk 
di hançeri aırtma yapıfbracağım. yıl aonra Viyana ıavaıına gider. belden a§ağııı alabildiğine genit -
tocuk yakalanacağını anlamııtı .. ken onu görmüftü. On bet yaşında liyor, yayılıyor, tersine çevrilen 
Birdenbire geri döndü ve elindeki bir delikanlı olmu§, Türkçeyi çok kocaman ve nakıtlı bir vazoya 
kocaman kılıcı iki eliyle küllana • iyi öğrenımitti.. benziyordu. (Devamı var) 

.._le kendisini korum.ağa kalkıtb. Genç Piyale Kurd Alinin Viya - -:;,jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,~ 
kurd Ali onun atın karnına nadan bacaksız dönüıüne çok ü -

'-klanmayı akıl editini pek beğen- zülmüş, padiphın, enderunda H A B E R 
~itti .. O saniye bu çocuğa kartı içoğlanlarına. da ders veren, hoca· 
takdirle karrıık bir aevgi duymu§ • aına söyleyerek maaı bağlatmıştı . 
t\a. • Sonra da ıunu ıöylemitti: 

Şiındi yeniçeri ile çocuk düello· - Sen benim babamsın.. Bu 
)a ba.ılamıılardı. devlete senin sayende erittim .. Bir 

F &kat bu iri yan ve ıavaıta uı dileğin oluna bildir .. Hemen yap-
ı. olan adamın önünde yenileceği tırırım ... Yardımına koıarım. ş~ 
~belli idi. Yeniçeri timdi kama - yüzüğü de al. Adamım bununla 
~lllt bırakın[§ kılıcını sıyınyordu.. gönder .. Tanımı§ olurwn .• 
l a.-.ada alevli bir halka çizecek o- Kurd Ali yıllarca ona en küçük 
arı bu Korkunç silah bu zeki ço • bir haber bile yazmadı.. Kendisi 

cu .. 
iun batını bir hamlede uçura • için bir şey istemedi .. Sarayda git-

ta.ktı, tikçe mevki sahibi olduğu, hatta 
lurd Ali ileriye atıldı: kapıcıb&tılıkla dıpn çıkarıldığı 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US - Hey .... y!. Vur.ma!. nı da duyduğu halde gene ıuıtu . 
t' F-1cat yeniçeri kızm.ıJtı. Kimae • Fakat Derya kaptanı olduğunu du· lbeıJdıta ye.r: (VAKrr) Matbaası 

1 ne görüyor, ne de dinliyordu .. yunca oğlunu ona yollamayı dü .. lil••••••••••••llİİ 
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Bir Aşkıın 
Hikdvesi 

, ................................................• 
5 Nakleden: ı rto. i 
i Hatice Süreyya 29 ~ 

fi : ................................................ . 
Fakat, hakikatin ne olduğunu\ 

anlamaktan henüz pek 112aktr .. 
Krzmın kartısmda birdenbire be· 
lirmeai, onu, kafasına bir balyoz 
yeJlli~ gibi ıeraemletmi§tİ. 

Aklı, sanki başından uçarak 
çok uzak yerlere gitmişti .. Topar · 
lanmcaya kadar bir hayli zaman 
geçti. 

Fakat, kalbi, yerinde duruyor -
du. Kalbi, bütün mevcudiyetiyle. 
ona sadık ka1mııtı. Şimdi, konu • 
şan oydu. 

Titriyen bir sesle: 
- Gel, yavrucuğum! • dedi. 
Bu ne tatlı, ne yumuıak bir ses • 

ti ... 
Eli, tekrar kızına doğru şefkat • 

le uzandı •. Onu omuzundan tuttu .. 
Yemek odasına doğru sürükledi .. 

Orada, pek yakında bir iskemle 
vardı. Üzerine çöktü .. 

Sanki dizlerinin bağı kesilmiş • 
ti. Ellerinden, ayaklarından kan 
çekilmitti. Beyni de dahil olmak Ü· 

zere, bütün vücudu karıncalanı • 
yordu ... 

Nen var?. 
-Ne oldu?. 
- Bu getirdiğin çocuıi nedir?. 
- Kimindir?. 
- Niçin böyle sapsarıaın?. 
- Hasta m111n?. 
- Ne var?. 
Bu sualler biribirinin ardı sıra 

yağıp duruyordu. 
Bilhassa, suallerin en heyecan • 

lısın Samiyenin annesi soruyordu. 
Iri boyu ile, kızınm ka11ııma di -
kilmi§tİ .... Müthiı bir hüküm ver -
meğe hazırlanan korkunç bir ha
kime benziyordu. 

Bahri, sevkitabiile, araya girdi . 
Sesini yükseltmeğe asla cesaret 

edemeden,, fakat cesaretle: 

- Aman, hanım, sus.. Azıcık 
bırak, kız nefes alsın .. Niçin böyle 
sık boğaz ediyorsun?. 

Kadın: 

- Peki amma ... • dedi. 
Daima karısına itaatli olan a• 

damcağız, bu sefer, gemiazıya al -
dı .. 

- Görüyoraun ki hasta i,te .. 
Nefes alsın da ondan sonra ... 

Sonra, kızına iğildi: 
- Haydi yavrum, haydi .. Böy .. 

le suratlar takınma... Sen, bizim 
evdesin, kendi evindesin .. Anne -
nin, babanın yanındaıın .. ikimiz 
de seni severiz .. Sen, bizim parça .. 
mızım .... 

Erkek bir fey anlamıyordu. 
Hayretle dönmüş, karısına bak .. 

tı .• Yüzünün ifadesinden mana 
çıkarmağa uğraşıyordu. 

Bahrinin karısı kıpkırmızı ke • 
slimişti .. Adeta tuğla rengine dön· 
müştü .. 

O derece büyük bir asabiyet 
içindeydi ki, vücudu, kısa ispaz .. 
moz nöbetleriyle sarsılıyordu. Yü
zünde takalluslar olmuştu.. Göz • 
leri fena bir ışıltı ile parlıyordu .•• 
Yavaş yavaş haline bir dehıet ge
liyordu. 

Samiye bu korkunç bakı§lardan 
titriyordu .. 

Dülger: 

- E, anlat bakalım, ne oldu ? 
• diye sordu ... 

Dülgerin kansı : 
- Ne anlatacak? 1,1ediği gü .. 

nahları düşünüyor da onun için 
ağlıyor .. 

- Samiye, günah mı i§lemif?. 
Ne münasebet?. O, melektir .. Öyle 
şeyler yapar mı hiç?. 

- Melek. Ha •.. itte melek 'de 
günah işlemiş .. Bak, kendini mü. 
daf aa ediyor mu?. Hatti, gözle • 
rini gözlerime çeviremiyor.. Ah, 
zavallı kocacığım .. Sende akıl varl 
mı acaba?. lıte aen böylesin .. Ah" 
mak adam, ah ... 

Bu ıözler, BahriIİ kızdırdı .. 
Katlarını ç.ataTak kızma döndü: 

- HaY.di anlatacaksan anlat 
sen de ... 

Kız, ancak om~ni kaldır• 
malda cevab verdi .. Dudakları tek
rar büküldü .• Baba, bu hale acı • 
dı: 

- Ağlama .. Doğrusunu söyle ... 
bir yerin hasta, değil mi? Ne ol • 
duğunu anlat .. lhtir.ar babanı bu 
kadar üzme .• 

Anne: 

- Dikkat et .. Kucağındaki ço • 
cuğu fena halde itiyorawı .. 

- Ha .. Sahi .. Çocuk .. Bu çoculC 
kimin? - diye baba, kekeledi 

Aklında bir takım şüpheler ~
Jiriyordu ... Fakat buna inanma)( 
istcmiyo;du .. 

Gene anne: 
- Halinden anlamıyor musun""?' 

Bu çocuğu saklayacak yer bula • 
mamış.. Süklüm püklüm buraya 
geldi. . , · 

Bahri, ka!larını çattı.. Ayağa 

kalktı .. 

Şimdi, bir kanıma bir kızına 

Bu sözleri, gelişi güzel söylü • bakıyordu .. Alt üst olan beynine 
yordu. Fak.at, cümleler o kadar sa· İntizam vermeğe uğra,ıyordu .. 
mimiydi ki, kızcağızın yüreğine Bir ,ey söylemek iıtiyordu .. Lakin 
derhal ıerin su serpti.. bir tek kelime bile bulamıyordu • 
Göğsünde hapsedilmiş duran Başa gelen bu felaket o kadar 

hıçkırıklar bo§andı.. Gözlerinden nni, o kadar tepeden inme idi ki .. 
ferahlatıcı sıcak yaılar aktı .. Bun.. Delirecek gibi oluyordu .. 
lar, yanaklarından aşağı doğru Nasıl? 
süzülüyordu. v -- B" · 'k Saf 1.:.. .n..u;ı... ıncı yaTrusu.. KI .. 

Bu manzara, zavallı adamcağızı zı?. Bir çocuk doğurmuıtu? •. 
sersemletti. Çocuğu alarak babasının eYine 

Kızının dizlerinin dibinde çö · mi geliyordu?. 
meldi .. Onun bacaklarını kucakla· Fakat, babası?. 

dı... Babası kimdi bu çocuiun?. 
- Ağlama, kızım. Böyle ağla · (Devamı var)' 

ma. Bir derdin var, değil mi?. Se- ır----------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
ni tedavi edeceğiz... Hastalığın 

neyse geçecek. .. Hiç bir şeyin kai
mıyacak. 

Karısı: 

- Ah akılsız adam ah. Sen o 
nun derdini iyilettiremezsin .. Bu · 

KUPON 
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rHaber'in 
hikayesi Bir yem borusu! Yakın tarihten 

kanlı yapraklar Bizim Haber'in makine dairesi 
şefi mühendis Orhanla geçen gece 
oturmuş, konuıuyorduk. Hava fev
kalade sıcakb. Püfür püfür esen 
serin bir deniz kenarında oturma
nın zevkini düşündüm. Orhana: 

- Bu yaz Boğaziçinde bir ev 
tutmak çok güzel olur. Şirketi 

Hayriye Boğazı şenlendirmeğe ka
rar vermiş, sık sık vapur işliyecek, 
yolcuları . ı birkaç dakikada köprü
ye götürüp getirecekmiş ..• 

Orhan güldü: 

mit, köprüye doğru dümen kırmış
tı. Gözlerime ve duyduklarıma -i 
nanamıyordum. Bu akıl almaz i
şin vuku bulduğuna inanabilmek ı 
için bir kere de memurlara sor -
mak ihtiyacını duydum. Onlar 
konuıtuklarını duyduğumun far -
kında değillerdi. Sualim üzerine BU 
afalladılar, şaıırdılar, verecek 
cevap bulamadılar. içlerinden en 
açıkgözü: 

- Vapur, sisten buraya uğra -
mamış olacak.. diye bir cevap ver
di. 

Ortalıkta sis yoktu, hayretle 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 44 

birtakım kabahatsız zavalhların sabah sabah 
dayak yemelerine ben sebep olmuştum. 

Onun ani kükremesi karşısında 

birdenbire yılarak geri geri kaçan 
omuzuma bir de dipçik yedim. Orı 
larda şefkat ve muhabbet alamet· 
leri böyle şeylerse ben vazg~· 

tim.,, 
- Sen gazetecisin, dedi, gazP.

telerin yazdığına sen de mi inan-
dın? sordum: 

- Hangi sis? 

Diye sordum. Tercüman bana 
cevap vermedi. Yalnız söyledik
lerimi bat gardiyana tercüme etti. 
Herifçi oğlu ermenin sözlerini din
ledikten sonra kudurmuş bir ayı-
ya döndü. Yüzü mosmor oldu. 
Bir canavar gibi homurdanmağa, 

ve duvara dayanan çavuş, yan ce
bindeki düdüğü acı acı öttürdü. 
Etraftan askerler koşuştu. 

Evveli, kendini müdafaa.ya ça
lışan genci tutturdu. Kollarını bae
lattı. Sonra da kırbacı istedi ve 
gözümüzün önünde zavallıyı yir
mi dakika kırbaçladı. Zavallı, son 
darbelerde cansız bir külçe halin
de yere yıkıldı. Ağzı, burnu kan 
içinde kendinden geçti. O zaman 
bir sedye getirerek biçareyi üzeri
ne koydular ve aldılar, götürdü
ler. 

Bu sözlerim ermeniyi tela§a 
düşürdü: 

- Ne demek istiyorsun? 

- Ne demek istiyeceğim .. Söy
lediklerin hep yem borusu nevin
den şeyler .. Hani meşhur bir hika. 
ye vardır: Aptülhamit devrinde 
köhne bir vapurla Giride beygir 
taşıyorlarmış. Yol da fırtınaya ya
kalanmıtlar, kömür suyunu çek -
miş .. Geminin tahta kısımlarmı 
yakarak günde bir arpa boyu yol 
alıp kırk günde Giride varmıılar. 
Hayvanların yemi de bu uzun yol
culuğa göre hesaplanmadığı için 
yan yolda bitmiş.. Beygirler kiş
nemeğe, tepinmeğe bat layınca 
yem borusu çalarlar, böylece onla
rı avuturlarmış. 

Şirketi Hayriyenin Boğazı şen
lendireceği, süratli vapurlarla 
sık sık seferler yapacağı yolunda
ki haberler de halkı avutmak iç~n 
çalman yem borusundan başka 

bir şey değil .. 

Arkadaşımın bu kadar l>edbin 
olutu doğrusu canımı sıkmıştı. 

- Sen zaten hep böylesin, d~
dim, Londrayı gördükten, Tay. 
mis' de işliyen vapurlarda gezdik
ten sonra bizim zavallı fakir büt
çeli Şirketi Hayriyeyi tabii beğen
mezsın .• 

Orhan, sözümü kesti: 

- Şakayı bırak, dedi, ciddi söy
lüyorum. Boğazın şenleneceği 

havadislerine inanamayışımın !Se
bebi var, bak sana anlatayım da 
nasıl hak vereceksin •• 

Geçen cuma O sküdarda "F n
tıkağacı,, ında oturan bir akraba
mın evine gitmiştim. Gece 21,30 
vapuriyle dönecektim. Tam saat 
21 de evden çıktım. Dakikalarca 
tramvay bekledim. Gece olduğu 
için fazla fasılalı İfliyor olacaktı 

ki, aneak 25 dakika sonra geldi .. 
Vapuru kaçrrmıttım. Saat 22 va
puruna bol bol yetitirim, diye te
laş etmedim. 

İskelede benim gibi vapur bek
liyen yüz kadar ke\dınlı, erkekli, 
çocuklu yolcu ile birlikte yirmi da
kika kadar bekledim. Saat 22 ol
du .. 

Görünürde vapur yok.. Vapur 
saatini bet dakika geçince acaba 
tarifeye yanlış mı baktım, diye bir 
kere de iskeledeki tarif eye göz 
gezdirdim. Yanlışlık yoktu. iske
le memurlarına sormağa karar 
verdim. Yanlarına gittiğim za -
man onları hararetli bir konut · 
maya dalmış buldum. Birisi: 

- Yahu nasıl olur, diyordu, ta
rifede yazılı .. Buraya uğramadan 
nasıl geçer? iskelede bu kadar 
yolcu bekliyor. / 

Bir başkası eliyle denizi göste
rerek: 
Basbayağı geçermif, işte ... di -

ye cevap veriyordu, görmüyor mu
sun, köprüye doğnı gidiyor. 

Memurun gösterdiği tarafa bak· 
tım. Hakikaten bir Şirket vapuru 
Osküdarın önünden süratle geç -

Memur omuzlarını silkti: 
- Burada yok amma, belki 

leride vardır! 

i- ve elindeki kırbacı odamızın kapı
sına indirmeğe ve İngilizce bağı -
rıp çağırmağa baıladı. Bu cevap karşısında akar sular 

dururdu. Başka bir şey söyleme· 
den yanlarından ayrıldım. Benim 
gibi sinirli sinirli dolaşan yolcu)a. 
rın arasında bir müddet durduk
tan sonra bu sefer de iskele baş 

- Canım sen hala dik kaf alrhk 
ediyorsun. Eğer söylediklerini 
duysS: halin fena olur. Fakat be" 
insan adamım ! Öyle her §eyi söY· 
lemem. Baı gardiyan senin haı .. 
talığın için büyük makamlara ra · 
porlar gönderıniıti. Birkaç gün 
sonra İngiliz doktorları gelerek 
seni muayene edeceklerdi. Halbu· 
ki, sen 9imdi: "Cüzdanımda yetti 
yüz lirct vardı,, diyerek ona iftirf. 
ediyorsun. Adam da sana kar§• 
teveccüh göstereceğine, düşmatt 
oluyor. Ne diye gazeplendirirsiıı 
çavuşu? 

memurunun odasına girdim. Bir 
mazeret hazırlamasına meydan 
vermemek için damdan düıer gibi 

sordum: 
- Vapur hazırladınız mı? Köp

rüye telefon edip başka bir vapur 
göndermelerini söylediniz mi? 

Zavallı adamcağız şaıırdı: 
- Ben ne yapayım efendim? 

dedi, bu vapur yalnız cuma gün
leri buraya uğrar. Her aktamki 
sefer olmadığı için kaptan unut· 
muı olacak. İnsanlık hali bu ! .. 
Raporumu yarın yazıp göndere· 
ceğim .. 
Doğrusu olur şey değildi. Suali

min ikinci kısmını tekrarladım: 
- Peki, köprüye telefon edip 

başka bir vapur göndermelerini 
söylemediniz mi?. 

Memur kekeledi: 

- Telefon etmek mi? Ben nA
sıl telefon ederim. Hem telefon 
etmekten bir şey çıkmaz ki.. Şim
di kimseler yoktur. Sefer harid 
bir vapur kaldırılması için işletme 
müdürünün emir vermesi lazım . 
O da bu saatte dairede yoktur. 

Baş memurun da yarundan çık
tım. Sonradan duyduğuma göre, 
şirket memurları öyle pek mühim 
olmıyan !şler için telefon erlemez
lermiş ... iskelelerdeki telefon, da
ha ziyade hariçten para ile konu
şacakların işlerine yararmış.. Şir-

ket memurları telefona ancak 
pek fevkalade ahvalde müracaat 
ederlermiş. Bu cihet yalan mı, 
doğru mu bilmem. Fakat doğru 
olan cihet şu ki, ben ve benimle be
raber yüz kadar yolcu o gece 23, 1 O 
vapurunu beklemeğe mec~ur kal
dık. 

Ne dersin, Boğaz 
değil mi? 

şenleniyor, 

Şimdi, bunu niçin hikaye sü -
tununa yazdığımı soracaksınız .. 
Orhanm anlattığı o kadar inanıl -
mıyacak gibi ki gazetenin başka 

bir sütununa koysak, kimse inan -
mıyacak, herkes hayali, uydurma 

bir ıey sanacak .. Halbuki bu sü
tun, zaten hayali vak'alara ayn!
dığı cihetle inanmasalar bile teh
like yok.. 

Maamafih, sizi temin ederim 
ki arkadaşımın anlattıklarının hiç 
bir kelimesini değiştirmeden yaz
dım. Arkadatım da doğru sözlü 
bir gençtir, hakikati olduğu gibi 
anlattığını temin ediyor. 

Artık, inanıp inanmamak sizin 
bileceğiniz bir it •• 

F. M. 

Arapyan hanında adet olmuş
tu. Bir odada kırbaç şakırtısı du
yulduğu zamanlar bütün mahpus
lar oraya toplanırlardı. Baş ga!'
diyanın oda kapısında kırbacı şak
lattığını duyan mahpuslar da bi -
zim odanın açık kapısı önünde top 
lanmağa başlamışlardı. 

Baş gardiyan, bunların kapı 

önünde toplanmağa başladığını 

görünce sağdan geri çarkederek 
dışarı fırladı ve elindeki meşhur 

kırbacı rasgele indirmeğe başla
dı. 

Koridor dar olduğu için onlar 
çabucak kaçamadılar. Biribirleri
nin üzerine yıkılıp kaldılar. Bu 
suretle adamakıllı dayak yediler. 
Kaçan kurtuldu. Kaçamayan bay
gın bir halde yereler serildi. 

Bu bir takım kabahatsiz zaval
lıların sabah sabah dayak yemele
rine ben sebep olmuştum. Oyle Y"ı 
ben, cüzdanı boı görünce işi an
layıp da ses çıkarmasaydım, ne 
buranın alıkıran baş keseni olan 
çavuıu kızdıracaktım, ne de ktr
bac sesini duyarak koşan bu adam 
ların dayak yemelerine sebep ola
cakbm. 

Odanın bir köşesine büzülmüş, 
bu yürekler parçalayıcı !ahneyi 
seyrederken kendi kendime: 

- Hay allah müstahakını ver
sin. Dilim tutulsaydı da şu parala
rı sormaz olsaydım. Sanki şimdi 
geri verecekler ... Üstelik herkese 
de dayak yedirdim.,, diye söyleni
yordum. 

Mahpuslar içinde en fazla kır
baç yiyen temiz yüzlü, iri yarı bir 
genç, kudurmuş gibi üstüne sal. 
dırmakta devam eden İngiliz ça
vuşunu kucakladığı gibi yere çal
dı, eli!ldeki kırbacı da kaparak 
merdivenden aşağı fırlattı. 

Genç mahpus, yediği kırbaçla
rın acısiyle deliye dönmüştü. Za
vallı, bu hareketinin ne kadar pa. 
halıya mal olacağını düşünmeden 

baş gardiyanı dövmeğe kalkmıştı. 
Kırbacı aşağıya attıktan sonra İn
gilizce olarak bir şeyler bağırma
ğa başladı. 

Bir tatlı su frenginin iftirasına 
uğruyarak buraya düşen ve iyi bir 
tahsil gördüğü, yüksek bir memu-

riyet sahibi bulunduğunu öğrendi. 
ğimiz bu genç yurtdaş sonradan 
haber aldığımıza göre İngilizlere: 

Bu dayak faslı devam ederken 
içerde ben korkudan tirtir titri · 
yordum. Mehmet Aliye gelince. 
o benden çok korkuyordu. Bu ha
diseye cam sıkılmışıt. Mütemadi
yen bana çatıyordu: 

- Canım Oğuz! İyi mi yaptın 
bu işi? 

-=- Ben ne yaptım ki; herife 700 
liramın cüzdandan alınmış oldu . 
ğunu söylemek kabahat midir? 

- Kabahat değil amma bu pa
ra meselesini hiç açmayacaktın. 
Bak! Bu yüzden kaç kişinin dayak 
yemesine sebep oldun 

- Ben parayı sordum diye gi· 
dip başkalarım döveceğini nere -

den bileyim? 
- Yalnız onlar değil, ıimdi. 

biz de yiyeceğiz. 
Mehmet Alinin bu serzenişleri 

devam ederken çavuş, arkasında 
gene ermeni tercüman olduğu hal 
de, içeri girdi. Dudakları sar -
kık, kaşları çatık, elleri hiddetten 
titriyor ... 

Bu sefer tercüman, bana, doğ
rudan doğruya söylemeğe başla

dı: 
- Cemal bey; sen çok fena 

yaptın. Baş gardiyan sizi çok se
viyor, şefkat gösteriyordu.,, 

Ben lafı kestim: 
- Onun için daha ilk gününde, 

ı,."\ba etime süngü batırdı. Ustelik 

Mürettep bir plan kar§ısındıı 
bulunduğumu anlamıştım. He
rifler tatlı sözlerle beni avutmak, 
paraların üzerine yatmak ~stiyot• 
lardı. Onun için anlamamazlık -
tan gelerek cevap verdim: 

- Ortada iftira yok. Ben haki· 
kati söylüyorum. Cüzdanımda ye
di yüz lira ile bonolar vardı. timdi 
ise dört lira kalmıf ... Hatta, betı 
,merkez kumandanlığından bur•· 
ya kamyonla gelirken Mehme"t '}.· 
li beye: (Yanımda yedi yüz Tir-' 
kadar bir para var. Bu para)'' 
tevkif edildiğim gündenberi hef 
ihtimale karşı yanımda saklıyo · 
rum. Fakat 9imdi İngilizlerin eli
ne düştük. Bari çocuklar bugiitı 
haber alsalar da gelseler, şu p~· 
raları teslim etsem) demiştim. h· 
te Mehmet Ali bey de burada, ıo· 
runuz!,, 

Mehmet Ali bu iıhat karşııı1'" 
da şaşırdı. Çünkü (evet) d~e 
dayak yiyecek; (hayır) dese btl 
f azileteine yakışmıyacak .. Bir n~ 
tereddüt geçirdi. Fakat her !eY1 

göze almıf olacak ki tercümana: 
- Evet!,, 

(Devamı var) ... 
----------------~------------------------------

- Biz hayvan değiliz. Siz bu 

usulleri kendi müstemlekeleriniz. 
deki zavallılara yapınız. Medenl · 
yet, aciz bir adama vurmayı ve 
kabahatsiz kimselere işkence et -

1 memeyi amirdir? Sizde vicdan . ... _ . . eçif• 
ve mesuliyet hissi yok mudur?., Brıikselde açılan uıuıtar arası sergıde, halkın eglenmeıı ıJakıt ~ J8 
diye bağırmı,. meıi için bir çok yenilikler yapılm ıftır. Bu arada yukarıdal:i ~esıf11b:t• 

Fakat asabi genç, bu mukabe- gördüğünüz eğlence tertip edilmi§ tir. Bir çelik telle vinçc bagl~ ,. 
lesinden dolayı çok zarar gördü . lunan demir bir kale•le i.tiyenler böyle havaya kaldırılmakta ' 
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Sarayda büyük bir telaş baıla- varın arasında büyücek bir girin-

ını!tı. Halk etrafa toplanmıı, pen- ti vardı. Burası vaktile bir ocak 
terelere bakıyor ve büyük balkon • iken her nedense önüne bir direk 
dan kendilerine gösterilecek olan konduğu için bot kalmııtı. 
ÇOculun erkek veya kız mı oldu- Oraya girdi, büzüldü ve sessiz 
iunu anlamak için sabırsızlık gös- kaldı. 
teriyordu. Koridor, ta uzakta, büyük sa-
Cüneı battı. Avluda, mihrap londa yanan aletin solgun ıııklıt.

ıibi iki büyük ocakta, demir kft • riyle yarı karanlıktı. Hele onun 
Feslerin içinde, ateıler yakıldı. sindiği yer hiç görünmüyordu. 
tnnızı ıııklar, merakla bekliyen- Oradan Ulcaym kapısın çok İ· 
lerin yüzlerinde parıltılar yapıyor, yi gözetliyor ve arasıra onun acı
~raııra fazla ileri gelenleri geri dan inleyitini işitebiliyordu. 
llen askerlerin sesleri duyuluyor - Genç kadının kapısında bir a-
du. dam vardı. Dalları budanan ko-

Hazar Han odasında bekli . caman bir kütük gibi dimdik ve 
l'ordu. uzundu. Bu Kuçluk'tan başkası 
.. iki genç kadın da en ıondo • değildi. 
ilını ağrılariyle kıvranıyorlardı. Tangut, görünürde yoktu. Her 

Ara11ra Termizin acıklı sesi iti- halde Termizin kapısında olma
t;HYor, iniltileri kalabalık geçit • hydı. 
erde titreye titreye eriyordu. Bir saat, iki saat hep böyle, bir 

Bu sırada Hazar Hanın kapısı cehennem gibi geçti. 
'sddı .. Tangut koftu ve yerlere Hala gebelerden haber yoktu. 
~dar eğilerek bir ricası olduğunu Ebe, yirmiıer, otuzar dakika a-
uıldirdi. ra ile Ulcaym odasına giriyor, yok. 

- Söyle!... luyor ve gidiyordu. 
- T ermizin ağrıları pek fena... Bir aralık T ermizin sesi bir çığ-

lılca.y da aesaizlik ve yalnızlık is- hk halini aldı. Bir inilti duyuldu 
liyor ... Ebe ile iki hizmetçi kadın- v~ çok geçmeden kesildi. 
dan baıka herkes dışarı çıkarsa i- ileriden, telitli ayak sesleri, 
Yi olınaz mı?... gürültüler it itiliyordu. 

Hazar Han buyurdu ve birkaç Bunlar da bitti. 
dakikada saray boıaldı. Şimdi, fısıltılar,duyuluyordu. 
h! angutun yüzünde ıeytanca Batu, bu fısıltıların geldiği ye • 
ır Parlayış göründü. re driru daha dikkatle baktı. Ora-
Seviniyordu. da T angutu görebildi. 
Acaba niçin?... Tangut, Termizin odasına gir-
}fakan odasına çekildi. di. 

d l<u~luk, Tangutun yanına sokul- Bir dakika sonra )capıyı araladı, 
U: iki yana göz attı, gene geri dön-

- Bir çare bulmuştun... Bana dü. 
•öyleınedin ?... Bu sırada Ulcay da en son ağ-

Dedi. rılariyle inliyordu. 
d' - Söyleuıek için vakit yok tim- Ebe koşa koşa onun odasına git-

ı ... Fakat bot durmuyorum ... Sen ti. Çok geçmeden oradan da te
h.lnız benim dediklerimi yap!... 18.şh ayak sesleri, bir çocuğun ilk 
l' angut, saray bakanı ve bura· ağlayışı duyuldu. 

llın biricik buyurganı ı"dı·. Her Y"'· k* 1 d ? .. La ın, ne o uyor u. 
l1ı ıezerdi. Bu arada Ulcaym oda-
"rıa da uğradı. 

Batu orada idi. 
l Bu iyi yürekli kadına kötü göz. 
erle baktı ve: 

f - Hakanın buyruğundan habe
ın Yok mu? 
Ded· ı. 

Cait""? Li.kin, Ulcay yalnız mı kala-

1' angut bağırdı: 
- Çık dııarı !... 

) Ba.tuyu kolundan tutarak kapı
' do~- "tt• l 5'"'- 1 ı. 

?' &Yallı kadıncağız, yatakta kıv
:lla.n ve hiçbir §eyden haberi ol
S •Ya.n Yarı baygın Ulcaya bakh. 
oııra. .. l . . b d 

~ıı . ıoz erını onun a§ucun ı, 

hJ trt göğsünde olarak bekliyen 
lztıetçi kadına çevirdi. 

"a 8a.kıı1arında ne derin bir yal
dı ~ıt, bir üzüntü ve kuruntu var· .... 

l'a.n clo.. rut onu yeniden kapıya 
&rıt itti. 
Batu b· ··1 .b. ti. ır go ge gı ı dıtarı git-

llJt· O 1n saraydan çıkmadı. 
dı: ~un Yüreğinde bir korku var
h~l>at) rece Ulcayla yavrusunun 
~,Uı •tından korkuyordu. Bu za
clek· l'atlıhk zamanında, kalbin-
t, t e"Iit . . . k d 
~cstiild • sevgısını o genç a t!l 

1'ttıtQı~ını,, alevlendirmif, onu 
~ti. 

~'... 11 o kadar çok seviyordu 

\ir ~Pıdan biraz ileride büyük 
direk gördü. Bu direkle du-

Odasına kapanan ve işin sonu
nu bek iyen Hazar Hana bir şey 
söylenmiyordu. 

Tangut bu sefer bir yıldırım gi
bi Ulcayın odasına girmitti. Bir 
aaniye ıonra dıtarı çıktı. Kuçluk 
kapıda idi. 

Tangut arkadatının göğsünden 
tutarak kendisine doğru çekti ve 
aarıtı: 

- Fena haber! ... 
Diye fısılda~ı. 
- Ne oldu? 
- Termizin çocuğu kız ... UI -

cay bir oğlan doğurdu. 
- ..... . 
Kuçlu.k, olduğu yerde sallandı 
Tangut devam etti: 
- Beni dinle!. .. Cesaretin var 

mı? Ya~amak istiyor musun? ... 
- Elbet ... 
Tangut odadan içeri baktı ve 

bir işaretle ebeyi ça~ırdı. 
ihtiyar kadını Kuçluk'a göster

di: 
- Çabuk, bununla beraber git. 

T ermizin kızını sana verecek, bu
raya getir ... Ben de Ulcaym oğlu
nu alıp oraya götüreyim ... 

Kuçluk sevinmişti. 
Şa§ırmııtı. 
Kazık gibi yerinde duruyordu. 

T angut onun bağrına bir yumruk 
vurdu: 

- Düşünecek vakit mi var koca 
salak? ... Haydi, çabuk ol! ... 

Kuçluk, söylenen yere doğru, a

yaklarının ucuna basarak, titreye 

Esrar perdesi artık açılmıştı. 
1 opazenin kumandanı ô.silerin 

qizlediği 1Jeri . bulmuşf u •.. 

Pitken cidcmnın kayalık kıyıların (/an karaya yancqılabüecek yegôn e yer ... 
Bu koy, tam bu noktaya burulan 150 yıl önce gelip demir atmıı olan asi geminin adını almııtır. Boun
ty koyunun kıyısında gördüğünüz Üf kayığı yerliler büyük bir ustalık la kullanmaktadırlar. 

O da bizim gibi karaya çıka -
rıhnca, karıısına bembeyaz sa · 
kallı hakim dikilmit ve lngiliz 
bahriyelileri gibi selim vermi§. 

Herkesin itaat 
ettiği bir 1htiyar 
Amerikalı zabit, hatıratında, 

bakın ne diyor: 
"Adadakiler hep çoluk çocuk-ı 

tu. Bunların yanıbatmda ihtiyar 
kadınlar ve herkesin en küçük bir 
parmak ve göz itaretine itaat et
mekte olduğu bu beyaz sakallı a-
dam vardı. Bizi köye doğru gö
türdüler. Burada evlerl yarı ln
giliz, yarı yerli usuliyle kesilmiş 
ker.;;le"'den yapı1mı§lı. Evlerin İ· 
çi temiz ve iyi bakımlı idi. Akşam 
herkes dua için bir yere toplanıyor 
sonra da hep birlikte yemek ye
niyordu. Bize de külde pişmiş 

muhtelif meyvaları ikram ettiler. 
Kadınlar sofraya oturmadılar.,, 

Çok iyi terbiye görmüş bir :ı
dam olan T opazenin kumandanı 
sual sormaktan çekindi. Bütün 
gördüklerine şaşıp kalmı§tı. Bu ih
tiyar İngiliz acaba nereden gelmiş 
ti? Ya bu yerli kadınların bura-

da ne işleri vardı? Hele Teymis 
ırmağı kıyılarına mahsus olan İn
giliz argosunu konuıan bu çoluk 
çocuk?.. Dinde bu kadar taas
sup niçin? Bütün bu İnsanlar dün
yadan niçin bu kadar habersiz
di? .. 

Evet, Baunty gemisine dair 
T opazenin kumandanı bir şeyler 
işitmitti. Zaten bu meşhur gemi
nin ıergüzetlini hangi denizci işit
memitti ki? Bligh'in açıkta, de
nizde bırakılması, asilerin kaybo
ıu,u, İngiliz amirallığmm arattır
maları; bunların hepsini herkes 
duymuttu .. 

Esrar perdesi artık açılmıştı. 
T opazenin kumandanı hiç de bil-

titreye gitti. 
Tangut, Ulcayın odası~daki hiz

metçiyi de ıavmıttı. 
( De1Jamı var) 

miyerek asilerin gizlendiği yeri 
bulmu§tu. İngiliz kralının harp 
gemileri tarafından bu kadar aran 
mıı olan adayı nihayet bulmuştu. 
Bu delice sergüzeşti timdi bütün 
dünyaya anlatacaktı. 

Tüyler ürpertici cinayetler.den 
sonra birdenbire bu kara zühdü 
tekva ki~senin inanamıyacağı biri 
itti. Sözü Adams'ın kendi ağ -
zmdan dinliyelim: 

- Deniz talebesi Yaung'u liay
bettikten sonra artık tek batıma 

kalmıştım. Ben okuyup yazmak 
bilmez bir adamdım. Bu Y oung 

kaybolmadan evvel bana okumağı 
öğretecek kadar v~kit bulmuştu. 
Kaptanımız Bliyh kamarasında 

bir İncil bırakmııtı. Gemimizde 
bulunan biricik kitap da buydu . 
işte okumağı bundan öğrendim. 

Tek başıma kalınca uzun uza .. 
dıya dütündüm. İşlediğim suç ve 
günahlar sonsuz denecek kadar 
çok ve ağırdı. Vicdanımı teselli 
etmek mecburiyetinde idim. E -
limde tuttuğum kitabın dedikle -
rini yanımdakilerine öğretsem a • 
caba biraz rahatlık duyabilecek 
miydim? 

içime bu kuşku girince kolları 
sıvadım. Çevremdeki kadınların 
hepsi dinsiz, inançsız, putperest 
kişilerdi. işe onlardan başladım. 

inançlarını değiştirttim. Çocuk
ları okutmağa baıladım. Bunlar 

rasgele yabaniler gibi büyümüttü. 
ve Tahiti dilinden başka bir dil 
konuşmuyorlardı. Onlara kendi 
dilimiz olan İngilizce öğrettim. 

Ellerinde tahta çubuklarla sözleri 

toprak üstüne yazmağa koyuldu • 
lar. Bu çocukların ne kadar cana 
yakın ve sözdinler kişiler olduk
larını bilseniz ... Onlara yalan söv· 
lememeği, çalmamağı ve kötü ,ey
ler düşünmemeği öğrettim. 

Dünyanın hiçbir yerinde be -
nim çocuklarımdan ve kızlarım • 
dan daha iyilerini bulamazsınız . 
Balun nasıl gelişip serpildiler. Kö
tülük nedir bilmezler bile! .. 

Onlara kim olduğumuzu hiç • 
bir vakit söylemedim. Geçmi2i 
unutturmak istiyordum. Tam bir 
ahenk içinde yaşıyoruz. Kadm -
lar çocukları büyütmeğe uğraşı • 
yorlar, küçükler talim ve terbiye 
görürken, erkeklerle kadınlar tar
lalarda çalışırlar. Pazar günleri 
bütün itleri tatil ederiz. Bu, bizim 
istirahat günümüzdür.,, 

itte Amerikan zabitinin hatıra
tından Adams'ın sözlerini naklet· 
tim. 

iV 
Mümtaz bir yolcu ıayılarali, 

geceyi bu Azizler adasında geçi-
recektim. Yelkenliye dönmeği 

düşüncemizden bile geçiremez • 
dik. Çünkü karanlıkta kayalar • 1 

dan atmanın imkanı yoktu. 

Beni konuklayan adamm evi • 
ne döndüm. Bu zat deniz talebe
si Y oungun torunu idi. Hani ıu 
yakıtıklı ve güzel deniz talebesi 
ni anlatmamışmıydım? itte ada 
da en çok çocuk bırakan adam 
o idi. 

Genç Tahiti kadınları onu lloı 
yere ölümden kurtannamrılar ... 
Torunu ciddi vakur bir adamdı. 

Beni bir madama ile tanıttır -
dı. Kadının ten rengi İngilizlerin 
açık penbe T ahitilerin koyu es .. 
merliği biribirine karıımııtı. Ka· 1 
dmı: 

- Arkadatım. 
Diye takdim ettikten sonra, · 

beni bir salona davet etti. Burası 
sade bir köylü odası, duvarda 

baba ve dedelerin büyütülmüt 
resimleri var. Sofraya çağırıldık. 
Yemek odasında bir kaç konser-

ve kutusu var. Ara ııra buraya 
uğrayıp bir iki saat kadar yeni 

Zelinda vapurlan bunlara bedi -
yeler veriyor ki; belli ki yabancı 
ülkelerin malı olan konservele1', 
bu adamlar için nadide yemekler 
sayılmaktadır. Bu."11arı ancak ö
nemli konuklarına takdim ediyor
lar ... 

~ Devamz var). 



Atletizm mftsabakalarına 
Yunanlılar da girecek 

müsabakaları Yarınki 

lriai rakipsiz bırakmaktadır. AvTI 1 
Sıtkı, Haydar daha arkadan gel 
mektedir. 

1 Fakat son dakikada bu yarıta 
lzmirde idmanlarına devam edt>n 
T eriikin de ittirik edeceğini du)' 
duk. Eter bu tahakkuk ederse 
Paterakia çok çetin bir rakip)~ 
ufrataeak demektir. 

Oç adım: 
Paterakiı, Pulyoa ve Selian ar1t 

ımda paylqılacaktır. Eldeki n · 
korlara söre, bunu da Yu"'lnlmm 
kazanması ihtimali fazladn 

kimler kazanabilir? 
Yüksek atlama: 
Buna Yunanistan pmpiyonu 

Paterakiı iıtirik edecektir. Biz • 
den de Haydar, Cihat, Sedat, Me· 
lib, Pulyoı ıirecektir. Yunanlının 
rekoru 1,85 olmuma rafmen 
Haydarın da, Cihadın da kendiıi· 
ni ıeçmeai çok muhtemeldir. Bu 
müsabakada bir de yeni Türkiye 
rekoru kazanmamızm da iiatimali 
vardır. 

Sırıkla atlama: 
Buna Yunanldar girmiyecekler

dir. Biridcilik Haydarla Fethi a· 
rumda halledilecektir. 

200 metre: 
Buraya da ayni atletler ıire

cektir. Frangudiain derecesi 200 
metrede 100 metreden dah• yük • 
sek olmakla beraber Takıim pis
tinde rekorundan çok kaybedeceği 
muhakkaktır. Raif kendisinin en 
mühim rakibidir. 

400 metre: 
Bu mesafede Yunanlı M:ıntikos 

dan maada Münci Cevat. Tubini 
ve Ziya kopcaktır. Mehmet Ali · 
nin buhmmamaaı Manbkuı api• ı 
yukarı rakipsiz bırakıyor. ikinci -
lik Münci Cevatı.. Ziya araamcla 

Rakiplerin üçünün de J)Tbirine 
yakın olması belki Türkiy~re ,,.. 
ni bir rekor da lcazandıra~·•:r. 

Haydarm kazanması daha faz-
la muhtemeldir. 

çeldtileceje benziyor. ~n Wta llflllllflll Fraıtn, Vnl oenlteln .,. ıneldepler .,,,,.,,,~ 
B takd• d k ·· · • • glUle atma miiaabakaında Plctro IJigllk bir 11111rxdlaklf/d ~ Diak atma: 

Buna 1'er halde diski 4-J metre 
ye lracl. savuran Yunanlı Sillu 
k••mcaktır. 

Ondan eonra Veyıi, Naili, Ka · 
rabt plmektedir ki ıeçen haft~ 
rekor tecrübesi yapan Veyainir., 
bu zorlu abcmm karıum~a yeni 
rekorunu yapmumı bekliyebili . 
riz. 

Gülle atma: 
itte V eyıinin Silluı geçebile· 

celi ve çok heyecanJı olacaiını 
tahmin ettijimiz bir müaabak,. 
Ba da beDd bbe 7.ıü bir rekor 

1 •~r. Veysi ile Sillasdan .mae 
da Naili ile Karakq ta talihler!r. i 
deneyeceklerdir. 

Cirit atma: 

Umn atlama: · 
TeYfiiin bulunmamuı Patera -
Cuma aünkü atletizm miiaaba · 

kalan ıeldi, çattı. Bunlara Yuna· 
niıtanm da en iyi bet atletinin İf
tiraki füphe yok ki müaabakalann 
heyecenını bir kat daha artbra · 
caktır. 

Müaabakalarm muhteıp'!!l neti • 

• u ır e ço ~u~~ıt v~ yetıı Çok gijzel allllllllf olan yukarUd rellm de, atletin oilleyf bllgllk Nr ~ 
bır kotucu olan Muncının Zıyaya ıarlederek attıktan ıonrald vazlgetinl görigor11UWz. Barcatlılı ,,,,,,.,. il 
ıalebe çalacajım ümit ediyoruz. detlnl ıporcunun gllzilnden olaıgablllr llnlz.. 
Fakat Zipnm 800 metreyi MÇe • 

rek 40Ô metreyi kotm•maıı da 
muhtemeldir. Bu tali:dirde Münci 
kolaylıkla ikinci olacaktır. 

800 metre: 
Bu meaaferi de 800 metreyi 

GAYRI FEDERELERDEN 

Aiemdai' SPoi Çaiişi"yôr 
Birleşme iki taraf için de ~k IJI oldu 

Bir müddet enel Alemd•r ı federe ldiipleri, hi1tiiD 
ıpor klübü adı albnda birleten larmı bitirerek elkiaindm 
Sultanabmet ve Türbpor ıayri kuvvetli bir takım ~ 

yi maçlar ,yapmap ba1tlUlllllllSI 
yeceiine ıöre, birincilik Rıza dır • 
~~-Tp~İJ pay· N~ klilbil, 1"1o 
latılacak demektir. lCarajiüniiilt alanında ucmraıı;m 

110 manialı: zar tabnile saat üçte bir IDllS 
~fa albncuı Maatikaa. Seda- pacaktır. 

dı kolaylıkla PGebilecektir. 1 Alemdar (B) tplmnı aJlll 
100 metre: da KarqUmri1k- (B) ta1nmile 
Kovaçiç, derecesi: 10,6 yeni 

Balkan rekoru. 
ci bir maç daha yapacaktsr~ 

Bundan batka 
Gülle atma: 

Karabt ve Selim atacaklardr 
Geçen hafta Türkiye rekorun·• 
iman Karabt belki yeni bir re · 
kor yapar. 

Bütün bunlar 31 mayıı atletizm 
baynmmm çok zevkli ve ç.ok he· 
yec:anlı ıeçeceline 'delildir. 

Yannld mliaabakalara lftirak ede uk atletlerlmlztlen bir iumı... Kleut. Derecesi: 13,80. 
400 metre: 

kmu da Li,_ talqmila 
dırp.da bir maç yapacaktır• 

Yuıyı bitirirken iki tün en~' 
Belpatta yapılaiı illi: atletl.an mii· 
sabakalarmda Yqo.lavlana al . 
clddan çok pul dereceleri bildi-
rİ70nlL 
Bu dereceler eylülde Yqoalav -

larla YunMlılarm Balkan biriılcj 
illi ~in Fener ıtadmda ne kadar 
didinecekleriai iabat et~ • 
dir: 

celerini birer birer yazıyoruz: 
100 metre: 
Bunun p)ibi her halde Yuna • 

iıİ8taDm en hızlı kOf&D atleti 
Franpdiı olacaktır. Franguc1ia1n 
rekoru 10,7 dit. 

Fakat Taktim aahumda yapa· 
bileceii rekorun 11,2 yi, ceçme -
. . ki oktur Semih .. aıne ım n y • muaa • 

bakalara ıirmediji için kendiaine 
rakip olarak Raif, Hilmi ve Füru· 
zam halacakbr. 

Avrupada kadın 
sporcular 

Aorapamn 6ct
ll ...,,.,..,, •. 

rind• Wınla

---'• •poı 
ltarP,. bira 
llalwı tamnmii"' 
etli70r. 

,,,. .a. biı 

miaol llalaa: 
Hairanın ı I 

.,. 21 ıiıwle Slrof 
7tl ad.ıfl tam 
,,qo,ialı nliJaa ,,,,,,.,,,,.. ,.,,.,. 
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kolaylıkla 2 dakikada kotabilen 
&ikan f&lllpİyonu Yunanlı Yor · 
ıakopuloıun kazanmaaı muhak -
kak sibidir. Betim, Ziya, Aiıka

ralı Şevki, Sait, Karabt, Aıop 

ta aralarında çekiflceklerdir. 

Çok miiltait bir ıenç olan An· 
karalı Şevkinin eon zamanlarda 
ne halde olcluiunu bilmiyoruz. 
Fakat ikincilik her halde Betim, 
Ziya ve Sait arumda çekitHecek 

ıibi ıörünüyor. Bu kotu sunun 
en heyecanlı k0tulanndan biri 
olacak aibidir. 

1500 metre: 

Mebmedin yokluiu Yorıako -
.,.dosu rakipaiz bırakmıtbl'. Balca· 
hm Beaimle T eoridiı ne yapacak
lar? 

3000 metre: 
Bu mesafeye Yunanlılar ıirmi· 

Rtstkletçtlere 
31-1-1935 tarihinde Taring 

klUp tarafmclan lstinye ile Zlnelrli 
kuyu aruında Bmlklet mtlaabüalan 
tertip edildiil görillmektedir. Fede
rasyon ve heyetimizden izin aı ..... 
dan yapılmakta olan ba yanşlan lt
tifakmma dahil klip tiyeleri sirdiii 
takdirde kendileri nballlname mael
Waee cezalandmlaeaktır. 

Keyfiyet ileride heyetimi& tarafın· 
dan tertip olunacak yanflarda mal· 
dar olmamalan için birleşik klip il· 
yeterine blldirlllr .. 

Ba.-k. Derec.i: 53,7 • 
Umn atlama: 
Stepifnik. Derecesi: 8,85. 
5000 metre: 
Bruçan. Derecesi: 18.21 
Diak a~: 
Kleat. Dereceai: 41. 
Yübek atlama: 
T elelko. Dereceai: 1. 75. 
800 metre: 
T~f. Derecesi: 1.58,2. 

Atlet 

Gelen atletler 
Yarın Taktim .ıadmda yapıla • 

cak atletik mtilabUalara airecek 
Yunanlı atletlerden, Sitoa Jeor · 
ıoıopuloı ve Mandiku dün teh • 
rimize ıellllitler ve Lonclra oteli • 
ne inmitlerdir. 

Alemdarapor ıeçen hafts 
maçmı federe olmıyan kHliPlll'1.'i 
en kunetliıi olan 
yapmıfbr. 

Bu maçm IODUCU 2 - 2 
redir. Maç çok süzel ftDlıt.-.~ 
her iki tabnm oyunu da 
cotlmn abkqlarile kart·•1aııı~ 

br. 

Ayni sün, Alemdanporall 
talmnı Karapmriik (A) • 
kanpk talnmile OJDUD1t 
da 2 -- 1 yenilmi~. 

Bu maç ta seyircilere 
vanç dQ)'Ul'lllUttur. 

Alemdaraporun JU'.ID 1' 
arWarla yapacap maç 
taraf aramıda çok biJilk 
ftDÇ uyandırmaktadır. 

Her iki tarafm da i,l 
ı&sterme9İni dileriz • 



Ajık konuşmalar : 
KUc;Uk bilgiler; 

SU BUHARl Altın başaklı tarlalar Masal 
1 

il(. lzmirde Melahat T ongur -
Söylediğiniz listede adınızı bula
madık. Bir deıtiye buzlu su koyunuz .. 

Derhal deıtinin üstünde ıu dam
laları biriktiğini göreceksiniz! 

1 Bu damlalar, odada bulunan 
•u buharından batka bir şey de· 
iildir. 1 

UNUTMAMAK lÇlN 

. Gerek ders esnasınd,al gerek 
l&tirahat zamanında okuduğunuz 
bir kitabın mühim kısımlarını u
nutmamak için, en iyi çare, bu e
•erin gözünüze çarpan en esaslı 

noktalarını bir deftere kı • clet
lllektir. Kaydettiğiniz satırları ku
lağınıza işittirecek kadar yüksek 
•esle okursanız, hafızanızdan ko
lay lı:olay silinmez. ..._ __________________________________ ~~ 

~eyve lekeleri nasıl 
çıkarılır? 

Mcyva.fokelerini çıkarmak için, 
lekenin üstüne kaynar su dökme
li, 'luyu dökerken kwnaşm leke!i 
1tıamını bir kap üstünde gergin 

tutnıalıdır. Kumaşın üstüne bu 
~aıiyette çok su dökmek lazım
dır. Leke çabuk çıkar. 

ŞEFT ALl LEKESl 

Şeftali lekesi hiç bir şeyle çık
'-ıaz. Bunun için, bir çok aileler
de_ çocuklar şeftali yerken, anne-

!.~ la~ \fından göğüslerine kağıt 
~eta konulur. Bu, en iyi bir u
~ür .. Çocuk bu suretle şeftali 
~ken, hiç bir yerini lekeletmc
'-lş olur. 

"'lt"' j ] 1 

Aydede 
A.udedc bu gece de nökyiizü 
Andırıyor oündü::ü. 

!\'ur salıyor engine 
il11dcdc bakm gene! 
11azı erkence doğar 

:(. :(. ~ 

karanlıkları bog~ar 
ı· . 
'akat ha::ı gece kalır n- . 
Unyayı keder alrr. 

() 

1 
knmcz, ne kış. ne uaz, 

'lekçidir lıiç uyumaz, 
1(. "' ~ 

)• 

1 
ıldızlarla beraber 

~ize: Hiç korkmayın !der. 

1 

f)
ll aksederkcn suya, 
L\' sın lıcrkcs uykuya... · 

Muallim: Hasan Nalıil 
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T om Amca, köyün en akıllı 
ihtiyarlarmdandı. O yalnız bilgili 

Köyde ev ev dolatır, hepsine 

ayrı ayrı nasihatler eder, herkesi 

tenbellikten kurtarmak için i§e, 

tarlaya sevkederdi. 

T om amca bir gün küçük Hart

sonun evi önünden geçiyordu. Kü

çük Hartson, T om amcayı gördü: 

- Bizim eve babam öld~ten 
sonra hiç uğrama dm, T om amca! 

Bizim sana ihtiyacımız var! 

; Diyerek koluna girdi ve eve 

götürdü. 

Sonuncu çocuk! 

Kaliforniyada doktor Barnardo ailesi, 

dtinyanın en kalabalık ailesinden biri -

dir. Bugün hayatta olan yüz kırk kişi-

den hepsi ihtiyarlamış, çocukları da bü

yümü§ ve artık hiç birinin çocuğu ol -

muyormu§. Bunlardan birinin kocası 

ölmüş, bir erkekle evlenmiş ve yüz 

~k birinci evlat olarak bu çocuk dün-

yaya gelmiştir. 'Küçük Tom bu kalaba-

hk ailenin sonuncu çocuğudur. 

sor· 

Tom amca: 
- Elinizdeki parayı, ucağı bu· 

cağı belirsiz tarlalarınıza dökü
nüz! Zengin olursunuz! 

Diye cevap vermişti. 
Dul kadm T om amcanın sözle

rine inandı, tarlaları sürdürmek 
için itçiler tuttu .. Yıllardan beri 
işlenmiyen toprağı sürdürdü. 

T om amca bir sabah tarlaların 
yanından geçerken bir buğday ba
şağı kopardı .. Tanelerini saydı .. 
O güne kadar böyle bereketli 
mahsul hiç kimsenin tarlasında 
görülmem isti. 

• Ankarada Niyazi Erol-Yaşı· 
mıştı. nız küçüktür, mektebi terketmeyi-

Miss Hartson bir gün Londra- niz. • 
dan bir telgraf aldı .. Me,hur bir 1 1i- Eski§ehirde Ali Hikmet-Bil-

tacir, Hartson ailesinin bütün 

mahsulünü çok ili fir,atla istiyor

du. 

Miı Hart.son sevindi .. Malisulü 

tarladayken sattı. Zengin oldu ve 

Tom amcayı yanından ayırmadı. 

T om amaca acaba cahil ve akıl-

11z bir adam olsaydi, onları işe, 

çalıımağa teıvik etmeseydi, Hart-

son ailesi böyle kolayca zengin o· 
labilecek miydi? 

Mary Müller 

mece mektuplarına niçin kupon 
koymuyorsunuz? 

~Beyoğlunda Asuman Nedim
Kazananlar listesi kur'a çekilerek 
yazılıyor. Talihsiz değilsiniz .. Ne
den üzülüyorsunuz? 

Tilre talebeleri 
Sabah gazetelerinden bazıları 

İstanbul Türe Fakültesi talebele
rinden yüz kadar gencin, Ankara 
Fakültesinde ımaç ıartları daha 
uygun olduğu için, Ankaraya git
tiklerini yazmıılardı. 

Ankarada çıkan Ulus, gazete
si, Kültür Bakanlığının bu habe
rin aslı olmadığı hakkındaki söz
lerini neşrederek buna sebep ol
madğmı da ilave etmektedir. 

Mürekkep lekesi 
Mürekkep lekesini, saatlerce 

ek§İmİş veya tekerli sütte bırakı· 
nız ! Sonra ılık au ile yıkayınz. Le
keli yeri gölgede kurutunuz. Le

keden eser kalmaz. Kan lekeleri 
de bu usul ile çıkarılır. 1 

Tom amca Miss Hartsona zen- ============== Sllzme sözler 
Acunun en muhtekir adamla

rı, inıan ile T anr! arcuırnla ,J,o
mi•yonculuk yapanlardır. 

gin olacağını müjdelemişti ya .. 
Bütün aile bu umgu içinde yafı • 

MEŞHUR 

f@ __ M_u_s_ık_ı_s_ı_n_a_s_ıa_r__.~--
GLUK 

1714 - 1787 

Me§hur musikişinas Gluk 
1714 tarihinde Palatina şehrinde 

Talili okuyucularımız: 

Ramide 33 ncü mek
tep 180 Şükrü 

Çarşıkapıda No. 
18 Mehmet 

doğmuş ve 1787 de V enno kasaba· ------------------------------
sında ölmüttür. Musiki aleminde 
büyük bir şöhret kazanan Alman 
musiki üstadı, telif ettiği eserlerde 
daima yenilik göstermekle tanın· 
mıştrr. 

Gluk'un bestelediği eserler a· 
rasında şunlar en meşhurlarıdır: 

Orphei et Euridice lphigeni -en 

HABER 
ÇOCUK SAYIFASI 

Bilmece kuponu 
30- 5-1935 

. . ~ 
Günq, toprağı 

bii bir sütnine; 
öldüren •emavi 

be•liyen ta
len, karanlığı 

bir mürebbiyt:· 
dir. 

• • • 
Türk devrim ve değifİmi öylt: 

yddınm hızıyla kofuyor ki, a.-. 
kcuından hayal bile yetqem;. 
yor. 

• • 
Dünyada en ihtiıamlı; en 

ebedi •altanat fikir ıaltanatıdı1·, 

En çirkin bir in•an bile çal•. 
ıırken güzeldir. 

R. N. Keıtelli 

Boğucu gaz 

Aulide, Armide, Alcesti, lphigeni, 

1 
en Tauride. B •• k•• b ) 1 

Gluk son yaşında bile eserler ugun U U macamtz 

ı 1 
~d~m~"n~ll~ h~a~da~-----------------------------------~---ı 

temiz iyiciler bir gün dinlenmemiştir. Bu bilmecede 

~~----------------------~~--------~ O~adgen~iğindeb~durm~ Birin~ye: 

c 
~~~n gün 1talyada Musolini boğucu gaz tecrübesi yaptL Bu 
aıarı e :' bundan önce de Alman yada yapılmıştı. Boğucu gaz bom
~~irer:~ldıktan sonra, te~izleyi~i müfrezeler başların~ maskelerini 
~li ~trafta bayılıp duşenlerı toplamışlardr. Resmımizde bu teh

belerden bir sahneyi gö riiY.orswıuz. 

sını sevmez, az uyur, az yer, ve 9 x 12 
gezdiği yerlerde daima bir güfte· j 
yi bestelemekle meşgul olurdu. 
Arkadaşları kendisini zorla istira- E b ad 1 n da 
hate ıevketmek istemiılerse de, k u ilan 1ş1 
Gluk dinlememiş ve ölünciye ka- kO I ay b İ r 
dar çahtmıştır. 

Gluk bir gün arkadaşlarına, f O t O ğ raf 
müzik hakkındaki kanaatlerinden m ak inesi 
bahsederken şunları söylemiştir: •ikinciye: 

2 1/2 
"- insanların ihtiyarlamakla 

ruhlarının ~önmediğini ispata ça
lışıyorum. Bu, belki de -bugün 
için- boş bir gayretten ibaretitr. 
Fakat, mademki buna inandım ve 11 ra 
çalıştım.. yarın bu hakikatı bir h e d i y e 
kişi dahi anlasa ve takdir etse, me- veriyoruz 
zarımda müsterih uyuyabilirim. Bilmece müddeti 
Nihayet, bir kiti de benim için 15 gündür Yukardaki parçaları ke•erek bi,. üağıt Ü•tÜne ya-
büyük bir kazançtır. Ben işte o pı§tınnız ve balık avlıyan adamı meydana çıkarınız! 
bir ıkişi için çalışıyorum. O, istik- Çözdüğünüz bilmeceleri matbaamıza gönderirken zarfın arkasını 
halde bir kaç kiti olabilir!,, açık bırakınız ve üzerine yalnız bir kuruıluk pul yaP.ııtırınız. 
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--·-Yeni Müzayede 

F E L S E
-F E ...,._ Diş doktorlarına fevkalade 

Meşhur Didero'nun 

Çeviren HAYDAR RlF AT 

35 Kurut 
mm1 ....... m1 ......... 
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Knnzuk eczanesi müstnhzaratından: 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumuşaklığını VE 

tazeliğini artırır. Yüzdeki çilleri 
ve lekeleri alır. Sivilcileri temcı 
men yok eder. Tra§tan sonra 
cilde latif bir tazelik ve serinlik 
verir. Tanınmıı Eczanelerle ıt· 
riyat mağazalarında bulunur. 

1 DOKTOR 

1 Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

büyük fırsat 
31 Mayıs 935 Cuma günii saat 9 

buçuktan itibaren lstanbulda Sultan 
Mahmud Türbesi karşısında 10 nu
maralı eski HiHi.liahmer binasında 

Diş tabibi Bay ::\lehmed Hüda,·erdi
nin dlş~iliğe aid en iyi cinslerinden 
fotöy kolumbia emperyal kraşuar 

klark müteaddit fevkalade litrinJer, 
müteaddit türler, portatif kabine ve 
portatif tetiyer ve portatif tur, silin-
dir (Aş) kazanı, Şarp (Aş) <S.S. 
White) markalı bilcümle klinik n 
protez alat ve edevatı, çeı.itleri ve 
miktarları çok dişler, frezler ,·esair 
malzemeler ile antika vitrin, halılar, 
tablolar, Yazolar, aynalar, masalar 
Ye Tonet fabrikası mamulatı sandal
ye takımları, muşambalar ,·esair bilu-
mum mefruşat, müzayede ile parça j 
parça satılacağından talip olanların 

yukarda yazılı gün ve saatte hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
malıkemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölü Yirijin ile V ensan'ın uhde.c;inde 
bulunan: 1) Be.ro~·Ju'nda, Tarlaba
şında Eğri sokakta (5) No: lu evin 
üçte ikisi açık arttırma ile 17-6"-93:> 

Pazartesi saat 14 de satılacaktır. Ta
mamının takdir olunan kıymeti (2038) 

liradır. Dcllaliyc resmi ,.e ihale pulu 
müşterisine aittir. Ev yarı kflrgirdir. 
Beş oda bir mutfak, bir odunluk, bir 
tarasadan ibarettir. lstekli olanların 
kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi ile o gün Ye saatte 
mahkememizde hazır bulunmaları 

\'e fazla malfimat için 933--106 No: 
ile müracaatları ilAn olunur. 

lstanbul Asliye mahkemesi 3 üncü 

HATIER - Akşam Poslasr 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz I 
Aşağıda 30 rakamının 

yanlarındaki noktaları 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalrsınız ki be -
lirecek şekil bir insan 
başı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyatı'nı edinip okuyan iı
te böyle yetitkin bir inıan 
kafasına sahip olur. 

Bu .külliyatın şimdiye ka -
dar otuz kitabr çıktr. 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 bağlıyarak 
dediğimiz yetişkin insan kafası-

m çizebilenler, bu çizdiklerini 
adresleriyle birlikte lSTAN -
BUL ANKARA CADDESi, VA· 
KIT YURDU adresine yollar • 
larsa, gelen doğru haller arasın-
da çekilecek KUR'Ada kazanan: 

Birinciye külliyatın otuz kitaplık 
bir takımr, ikinciye külliyatın 20 
· :taplık bir takımt, üçüncüye külli
yabn 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecektir. 

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

Müzayede ile satış 
Mecburi satış 
31 Mayıs Cuma günü sabah saat 

10 da Beyoğlunda Ciimhuriyet cad
desinde Sipahi Ocağı karşısında Fe
rah apartımanının 6 ıncı dairesinde 
me\'cut nefis eşyalar açık arttırma 

ile satılacaktır. Pelesenk ağacından 

môdern ve hususi yapılmış çok zarif 
yemek oda takımı, hakiki maroken 
;; par~.adan mürekkep pomye takımı 

kristalli minister yazıhane, koltuk ve 
lmrtonyer, elektrik avizeler, yağJıbo· 
ya tablolar, güzel bir yatak oda talcı· 
mı, 2 adet bronz İngiliz karyolaları, 
dresuar, dolap, Singer dikiş .makine
si, A E G Vampir elektirk süpürgesi, 
portmanto, elektrik soba.sr, kavukluk, 
heykeller, havagazi ocağı, muşamba
lar, Anadolu yol halıları vesair lü
zumlu eşya. 

lyi halde Telefunken radyosu 5 
ampullu. Pey siirenlerden yüzde 25 
teminat alınır. Satış peşindir. 

1 
Kraköy - Ekıelıiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden ıonra 
2 • den 8 • e kadar.. Tel: '1235 

Hukuk dairesinden: :::::::::::::::::::::::::::::::ııı:::::::ı:ıın:::r.am::: .. .. 
-------

Dr. Hafız Cemal 
. Dahiliye Mütehaııııı 

Cumadan baıka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di. 
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
susi kabinesinde hastalanm kabuı .-. 

Muayenelıane Te ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 

Pareskcvolanın kocası ikametgahı g Doktor g 
meçhul Veznnti aleyhine açtığı bo- i~ İi 
şanma darnsının icra kılınan muha· i~ Ali ismail ii 
kemesi neticesinde: Boşanmalarına H . . li 

·dair mahkemeden ~ıkan 25 _ 5 _ 933 n HaydarPCl§a haıtaneıı bevlıye fi 
tarih Ye 931 - 16:il numaralı kararı ı n mütehaı1111 Iİ 
havi ilamın müddeialeyhin ikamctga- 1fi Clrologue - Operateur P. 
hı meçhul olmasına mebni ilanen teb- E A • • i! 
llği tensip kılınmış olduğundan tari- i Babıah caddesı ~eıerret ote-Iİ 
hi ilandan itibaren on beş giin zar- :: li 88 numarada her gün öğleden!! .. r 
fında Vezantinin temyizi dava edebi- i! ıonra ıaat ikiden sekiıe kadar.:! 

- p 

Jeceği tebliğ makamına kaı·m olmak =--·-····-·····-·· .. ···--=·----· ...... , .. :: -··-·-· .. ···--·-··-·· - --........ .. 
ÜPre ilan olunur. (11923'• 

r 

• 

30 MAYIS - 1935 

SiNEKLER; Sıtma, Tifüs, Verem gibi hastalıklar ve 
ölüm getirir. TAHT AKUR USU; uykunuzu kaçırır. Sizi 
iğrendirir. HAMAM BÖCEK LERI; yemeklerinizi, erza. 
kınızı, eıyanızı telviı eder. G ÜYELER; halılarınızı, 
elbiselerinizi parçalar • 

• 
ıze 
-11 A STALIK 

Getiriyor"uz . 

Karıncalar, arılar, pire, liit, gf\ ne, liırlCayalC, akreb, 
örümcek, tırtıllar ve her nevi böcekler, çiçekler, a 
ğaçlar ve hayvanlar ü~erh: deki tekmil tüfeyli.tt 

FAYDA 
Kökünden ·öldürür 

Leke yapmaz. 
FAY JA diğer markaları nazaran iki misli kuvvetli ve 
yarı yarıya ucuz olup ecnebi yalanlarına aldanarak 
fazla: para vermeyiniz. Hasan deposu: İstanbul, Beyoğlu. 
Kutusu 30, orta 50, büyük 80, bir kiloluk 350 kuruıtur • 

,. 

,. ı-;t:J Q K i VE· 

l 1 RiıL\T. 
BANKA51 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci [(itabı 

]. Rasin Külliyatı 
Meşbur Rasin Külliyatının dördüncü ve son cildi çıktı. Ter· 
cüme, i:stat H. Na:nmındır. Bu btıyllk bir irfan mabsuUi .,e 
zorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile btıtllo inceliklerile 
adeta hikim bir halde olduğundan her dlSrt cilt birer Abide 

tt,kil etmiştir. Tebrik ve tavsiye ederiz. 60 kuru'. 

2 

h 
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Japonyanın inadı Ame-' Kanh ,~.!!,!~!:.~ 
rikalıları gayrete getirdi hınızbktan vaz geçmesini söyle • 

mit, fakat Halid karumm bu iyi 
aiizlerine bilikiı kızmıt ve kendi • 
sini ölümle tehdit etmiftir. 

24 yeni zırhlı yapıyorlar, 2877 zabit daha Bunun üzerine kan11 Nafia Ay· 

Jettıtlrlyorlar. 555 deniz tayyareslyle vanearay karakoluna giderek ti. 
htlytıyen hava kuvvetleri 12000 adet oluyor kiyette bulunmut, ve kocaaiyle 

kardetinden korktuiunu aöylemit· 
Donanma, gö~ülmemiş bir tir. Fakat karakolda yanma bir 

manevraya başladı r~'.ia kablaNk erine söııderilmif 
Nafia ilk önce evine dönmek iı· 

<BGffandı ı incide) ya bdar bir manevraya iıtir&k 
laauiz liralık deniz kuvveti tah • ediyorlar .• 
Iİlatnu bbal etmiftir. 
lnıi&zce "Niyua of di Vorld,, 

kzetesi V atinıton muhabiri di -
hr ki: 

"Bu suretle 24 yeni harp ıemi 
ti Japılacaktır. Amerika bu· veni 
...... tla Londra deniz ~uabe~e • 
'İıade kendisine müsaade em1en 
le9iyeye varmak iıtemekterlir. 

''2877 zabit ve 9,000 yeni efrat 
t...in edilecektir. 

"Manevralardan m•ksat, Ok -
yanoa ortumda Amerika deniz 
mevkii olan Havay adalannın ne 
derece tehlikeye açık olduiunu 
ve salam yapan bir filonun Ame
rika kıyılarına ıelmeai imkinla -
rmı denemektir. 

"Alb deniz tayyareainden mü
rekkep bir filo, manevralarm mer 
kezi olan Midvey adasmdan Ho
nololuya kaclf.r olan 1 ,323 mil 
mesafelik uçufU t•m•mlamı+ -

"Deniz • hav& kuvveti için 555 
hni deniz uçalı kazanmakla dün. 
hela en kuvvetli olmaktadır. br. 

"Bütün ba hareketler, Japo., • "Buıüne kadar manevralar ~•-
hnm Vqinıton muahedesini bo- numda vukua ıelen bava kua· 
"ap lnailtere ve Amerika ile etit lraında aekiz kiti ölmiiftür. 
oı... davasına cevap tetkil et • • • 

temenıit, polise: 
- Eve dönerıem beni öldüre • 

cekler! diye derd yanmııaa da: 
- Hiç öyle feY olur mu? Poliıin 

yanında adam öldürülür mü? ce · 
vabını almııtır. 

Bunun üzerine poliıle birlikte 
evine ıitmeğe razı olmuttur . 

Nafia bidisenin cereyanmı tU 
ıuretle anlatıyor: 

- Karakoldan biraz aynlmq • 
tık. Birdc .. 0 bire evimize giden yer 
kutun batında kocam ile kardeti 
Arifin geldiklerini ıörclüm. Ya • 
nmıdaki poliıe "itte geliyorlar. 
beni vuracaklar!.,, dedim. Fakat, 
o, buna ihtimal vermedi.. Gene 
ilerledik •. Artık kaçmak imkanı da 
kalmaıfll ki polis bana: 

- Haydi ıen merkeze dön! de · "'-ktedir. Buna, bayle bir mana Vqinıton, 29 (A.A.) - Yan 
'-enler de vardır • resmi haberlere ıöre, Amerika di ..• · . • 

Bugün Amerika tarihinde t;m. birletik hükimetlerinin hava kuv- - Benı yalmz bırakma, declım· 
~e kadar ıörülmemit en büyük vetleri 12,000 uçak ve 18,000 Di· ~de ml~m::_ k~.::n ned dkie~fetk li 
.._llevra Okyanoa denizinde bet lottur. kuma am 0 Uab""'". ~ 1

1 
ıyor u or· 

'-ilyon mil murabbaı çevreti İ· Şimdi çalıp.n 13,886 sivil pilo- un aee 1?1 -:U a.~ın.. . . 
Sİlıde yapılmaktadır. tun 7,083 Ü poata uçaiı kulltıD· dBen de gerı döndk~.b~akad tb~kı 

Y.. al "'-· harp . . makta 1 d d a ım atmemıttım ı ır en ıre uz bmf ~ ıemıaı, o up, saV&f zamanm a a Halid ·ı A .f ö üm _,....._ El 
hlılardan • bombard x.. '--"----'- ı e n n e Çı&U.. • zır , tayyare gemı· _onan uça •• ~ 

L...: - (erinde usturalar vardı. Uatmalar-
"!ll'İnden , denizaltlanna varmca· bilıiaine sahiptirler· la .. .. 11 • • d yuzmu ve e erımı oiramay& 

•• .ıt. ~ • t d • bqı.ddar. Kendimi kaybederek 

·unku '-itnaye e aır =~=·i~iı"' ........ • t f t Ani lail.hat lroee•m brdet~ 
Yeni B S Ari~t~ir.Çünkü kocem•otetvik 

etmıttır. 

tll......... (Btıfıaralı l nclde) ı tı ••• Sazan toför muavinliii eder, 
:-.ı zaman kamı Nafia kendi • bazan da vapurlardan çıkan yol • 
~ileye kadar rakı içmiı, tonra culara rehberlik eder, otomobil 
--.. tada dolqarak Rüttüyü ara • bulurdu. Katile ıelince, bu herif 

it batlamıtbr. bir kaç kere hapse ıirip çıkmıt • 
"-ıt~":'~~ hanının arka kapıım • tır. Bqıbot buralarda dolqırdı •. 
"M~ttu ıle sabıkalı kartılqmca, Katil gibi burada böyle batıbot 
...... ~-hamalm aar~ot o~u_tunu ıezen seraeriler çoktur. Aktam 

F Uf, uzaklqmak ııtemıftır. üıtleri nhtım boyunda kaldırım • 
._ &kat hamal Ahmed bir küfür lara oturur, zar atar, oyun oynar, 
.._~duldan tonra sapma bez aar· dövütürler. Bunlara lif aiiylenme· 
"'•• bıçax..... ekm" a·· tü .. ~ ...... ç lf, Uf nun ie plmez, hemen bıçak çekerler . 

S.,.ı..~_ saplamııtır. . . Ne zabıtaya, ne belediyeye kaydi 
~ QUf sabıkalı bu cmayet~ yap• olmıyan bu ıibi ıenerileri topla • 
........_- aonra nfmdokta ":1t_~en ı~e~ JIP yol&arda çalıttırmalıdır. Hem 
-...._..tara an ,,-.amraen. bö" 1 -'-'al tdd "b" """n ___ • b ak Ben ka Ye Ta& ar yap an ıı ı ıe. 

...._ ucnı ır canım.. • , __ ahi L-- d • k. b" 
~ L.!ı• • Yed" • "d ND aeyy ara ... ,ı a çır ın ır 
,......_ uuınm.. ı eene ıçen e •-k"I tmekt d" ı E 
-~ı d • • manzara -T ı e e ır er. • 

•- emıttir. · ·· .. f nd ld .. "b" bu .._ ·•zı ha • h 1 • • • mınonu tara ı a o ugu gı ı 
il..... ev er, pli ane enmızın af d __ , __ eclb" I al 
·~i- •- ..ı ki . etlerincl b" tar ta a U&J t ır er mmaaı 
......._ ıv aauar vazıy e ı· I d 
• .,.. 11,_ ._ lmak d izım ır .,, '-.o yeri o tan ne erece -------------'· oı.,._ bir kere .ı.ı.. iabat italya-Habeş 
~ Galatasaray merknine 

' ince lrarkütük aarhot ol · 
ti isi. anlqılllllf, ifade almabilme-
~ '-tına tenekelerle ıu dökü • 
'4· ~ halle ayılblmıftır,. Katil 

llleaelince: 

<BOflaro/• l nclde) 
fabrikalanna kesin (kat'I) emir -
ler verilmiftir.,, 

Bir kısmi sefer
berlik daha 

Roma, 30 - İtalya hükimeti 
•yeniden kıami ıeferberlik yapma 
ia brar vermiıtir. Bu suretle 1 
talya 900 bin qiyi ıilih altına 
almıt olacakbr. 

Diler taraftan lakenderiyeds 
bildirildiiine ıire, Mwr milb fır· 

Ruzveltçiler 
bozguna uğradıktan 

sonra 
Halktan yardım 

istiyor 
Vqlngton, 30 - Razveltln ortaya 

~ardılı N. R. A. ikonomlk sistemi· 
nln yiikaek hak yeri (lll mahkeme) 
tarafmdan ortadan kaldmlması ü
zerine, General CoD80n, Razveltle 
ılriitttlkten sonra radyoyla millete 
hitap etmlı ve yilksek "hak yerinin 
verdfti karardan sonra ayakta kala· 
bilen bütün ni7.amlann kurtanlmuı
nı,. istemiştir • 

Conson bilhaua demiştir ki: 
•- N. R. A. den dofrudan dofru· 

ya istifade eden yirmi milyon kişi

nin bu usuliin baıhca esulannı ol· 
sun kurtarmak için harekete geçme. 
lerl lazımdır. Aksi takdirde dnde
llkler azalacak, işsizlik bq söstere
cektir .,, 

Japon zabitleri 
Varşovada 

V &rfOV&, 30 (A.A.) - VIU'fO -
vada bulunmakta olan 10 Japob 
tayyare zabiti, Okencie tayyare 
meydanının Aerotelmik kurunı
lanm ziyaret etmitlerdir. 

Japon zabitleri, 31 mayısta bu
radan hareket ederek Almanya, 
Fransa, lqiltere ve sair Avrupa 
memleketlerine aideceklrdir. 

'a.Ga bu iti yaptıran Allahm
f"L~ diye aiiylenmiıtir. 
:""'ll&Jet tahkikabna müddeiu • 

lllaaYinlerinden Muhliı el 
• • Katili tetv\k eden 
Hasan da te•kif olUDmut· 

\Jfa)c Lir alacak için aarhot 
'4laaa öldüren aabıkalmm ci • 

l»iiJük bir nefret uyandır • 
kası ton ıünlerde bir toplanb 1iiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 
yap1D1fbr. Bu toplanbda membaı Parasız 
Habetiatanda bulanan Sana ıö. 
lünde parlimentoya haber ver111e-
den IU barajları yapılmumı, ve Musiki dersleri 
Sudandan Habetiıtan hududuna Adres: Belediye Binbirdirek lpk 
ıüel (askeri) yollar İnpllDI pro- sokak numara <36) 
tetto etmiftir. IC•nuna ll11e olmalc ,arttır. 

ıı 

Bulgar kralının 
Almanya seyahati 
Bqiin .W gazeteleri ıöyleı Ayni teyi IÖyleyen ajanı tel • 

ytaıyortlu: ırafı da ıudur: 
Pariı, 29 -Sofyadan bildiril • Sofya: 29, (A.A.) - Bulıar 

iine ıöre Hitler, Görinı vasıtaaile ajansı bildiriyor: General Görinı 
Kral Boriae bir mektup ıönder • in Sofya göreli dolayıaiyle ıöriifü
-Pit ve bu mektubunda kencliıiyle ler yapıldığı hakkında yabancı ga 
lörütmek iateiini (~unu) göı· zetelerde çıkan haberler hayaldir. 
tererek Bulgar kralını Almanyaya Çünkü, Prusya baıbakanının Bul· 
çafırmıtbr. ~ gariıtana yaplliı ıöreti tamamen 

Kral Boriı bu daveti kabul etti - özel idi. 

tinden konuıma için Almanyada . Son Dakı· ka 
ki Koburg tehri civan aeçilmit -
tir. 

Gene Sofyadan bildirildiiine 
göre Bulgar bükGmeti ı;öringle 

temas ettikten aonra Balkan pak -
bna girmemeie kesin (kat'i) ıu · 
rette karar vermiıtir. Pek yakında 
Almanya ile Bulgaristan arasında 
ekonomik (iktıaadl) bailar vücu • 
de getirilecektir. 

Sofya, 29 - Alman bava na· 
zm Göring, burade.. bulunduiu 
müdet zarfmda harbiye nazın g~ 
neral T aanefle de göriifmüf, ve 
meçhul Bulgar askeri anıdma (i· 
bideaine) çelenk koymUftur. 

Bütün dedikodulara rağmeıı ıi· 
yut mahafil Görinı'in eeyahat, ve 
ziyaretlerinin hususi mahiyette ol· 
dujunda israr etmektedir. 

________ 2-1 _________________ _ 

Yukarki bütün ha
berleri Toşef 
tekzlb ediyor 

Sofya, 30 (Havas ajanıı bildiri· 
yor) : - Bqbakan T otef dıtitleri 
bakam Köse lvanof, Alman hava 
nazın Görinsin Bulgar Kralı Bo • 
riıi, Hitlerle göriifmek üzere Ber
line davet ettiii yolundaki haber• 
leri tekzib etmiılerclir. 

Bundan batka, Bulgariıtanm 
Balkan andlaımaıına ıirmiyeceği· 
niAlmanyaya vadettiğine dairolıM 
,ayialar da tekzib edilmektedir • 

Reımi malilmata göre Göringle 
Bulıar siyasileri araıındaki görüt· 
meler yalnız ekonomik bahiılere 

Fransadan dışarıya 
akan altınlar 

Berlinden ve Londradan selen 1 Bu bidiaeler ve Fransız parll-
haberlere ıöre, salı günü Fransa mentoaunda ıeçen atetli münaka .. 
dan lngiltereye bet ton altın gön-

1 
talar ve bilhassa bazı ıiyual ırup 

derilmit ve bu Paria ticaret 41e - ı larm toplanblan hakkında F ran -
minde bir panik yapllllfbr. ıa gazetelerinden La Tan diyor 

Bet ton albn, ton 24 saat için· ki: 
de gitmiıtir. Bu kıymetli maden
ler bir milyon iki yüz elli bin in 
ıiliz lirası deierindedir. Yolcu -
lar da para ve mücevher ıötür · 
mütlerdir. 

Fraqm dütmeaine mini olma 
yolunda bükGmetin parlamento
dan tam aalibiyet istediğini an • 
latan kanunun esbabı mucibft 1i -
yihaamda ileri ıürülen fikirler 
tunlardır: 

Franaaclan timdiki albn çıkıtı 
devam ederse, frank tehlikeye dü · 
tecektir· HükUmet, franım de • 
terden dütürülmesine muanzdır. 
Her hanai bir deler dütürümü 
( devaluuyon) ancak ıenel borç
ları - O da kıaa bir zaman i
çin - hafifletebilir. 

Fakat, ulusu fakirleştirir. V r 
bütçe açıimıa kapablmuına da 
yardım etmez.,, 

"Parlamento kör mü oldu? Ap
tallıia mı tutuldu? Eier parla· 
mento frangın değerden düıme -
sinin 'Önüne ıeçemezae kendi dü· 
tecektir .,, 

• • • 
Finans 

komisyonu 
Htlktlmete tam se
IAhlyet vermek tek· 

lifini reddetti 
Pariı, 30 - Kabinenin mev • 

kii çok güçl91miıtir. Buna da .. 
i>ep mali krizlerdir. 

Dün Finans (maliye) encüme .. 
ni Finanı bakanına 15 reye kar
t• 25 reyle ademi itimat beyan 
etmittir . 

I Galatasaraylı 
!" Adnanın Çukur-- •d ova mıntakasında 

Son dakikada öiren ilimize 
ıöre, dün akpm toplanan latan- cezalı olduC.u 
bal mmtaka merkez heyeti, bir an 1aşıId1 
kumı yan hakemsiz oynandıjı i- muı da ihtimal dahiline ıinnit· 
çin bir çok ihtillflara yol açaı• tir. 

lik pmpiyonluiunun sonundaki Dün ıeceki içtimada lıtaobul 
Galatasaray • Fener bahçe maçı· 
nm yepyeni bir safhası hakkındıa 
karar vermiıtir. 

Bu maçta Fenerbabçe Galata -
saraydan Adnana itiraz etmitli. 
Yapılan tahkikat neticesinde, Ad· 
nanm bet ay boykotlu olduiu, 
Çukurova mıqtakumdan latan · 
bal mıntakuına bildirilmiftir ki, 
ba vaziyet kutumda bir tarafta., 
mezkGr ni•mnameye ıöre tek 

mıntakaaı, ton Libertaı - F erıer 
maçmda çıkan müessif bidiaeyi 
de ıör1ifmÜf, ve futbol heyeti ta• 
rafmdan tedit boykot verilmit o

lan Fener bahçeli Cevadm ceaaıı· 
m bir seneye, 6 ay boykot veril• 
mit olan F&zılm cezasını da 3 a
ya indirmiftir. 

Buna sebep olarak ta '-"-im 
maçı fena idare ettitini kabul • 

rar edilmesi icap eden bu maçta. den bir rapor yazması ıöateril .. 
Galatuara1111 hiilanen matltp ol mittir 
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Almanyada yeni Kendi zararlı çıkarı 

ORMANIN K iZi c:za kanu;: Aleyhimizde filim yapa~ 
Va/ııihayvanlarara•ındaveAlrikanınbalıa11örmemiform~nl Hıtler ID Metro GoJdvı·n 
lcınncla ge~en aık ve lıalaramanlak, h•yec:an, earar 1)8 tetkik hayatına 

• No: ;;: Yazan: Rıza Şekib lmuvaffakiyetsiz Şirketinin bütün flllmlerloe boykot edet 
ve dostlarımızı da buna teşvik ederiz 

Avdan dönüşte Borambankanın bir suikasdin 
çahnmış olmasını Maşi bile cezası 

hayra yormamıştı ö 1 ü m 
Şimdi, her gün böyle kulübesi . Maıi, Naçiye yaklqırken, se -

nin avlu.unda ot~rur, kadınlarla diyenin yanından geçmitti. Bu u.

çene çalar ve eski aavatlarınm en rada gcnü bu parçalanmıt :ıda -
heyecanlı hikayelerini anlatırdı .. mm sediyeden aşağıya dii§en ho
Reiıle beraber, ava gidenlerin luna çarptı. Ve bu yaralmm kjm 
dömneyiıini kafasında kurcalayan olduğunu anladı. Bu oğluydu. 
ihtiyar yakıtık alır bir sebeb bula - Yavrusuna taktığı halkayı da -
mamı§b: ha bir hafta evvel kendi elile tak-

- Niçin dönmediler.. Sebebini mı§ ve bunun bir aile armağanı 

bir türlü anlayamadım .. dedi.. o1duğunu söylemitti. Bu halkanın 
-Kadmlardan biri ihtiyara cevab bir eıi, kabile halkı içinde bulun

verdi: madığı için ufacık bir tereddüt 
- Av hulamamı!lardır. bile geçirmedi. 
- Av bulamamıılardır, demek 

d d k? K d b l 
ı lhtiyaı, reise gidecek yerde 

c ne eme . . ar§a a av u un - sediyeye yakla§tı. Onun sediyeye 
mu olur mu 1. Tehlikeden korkan 

yaklqbğını gören reis de mani 
bütün hayvanlarm sığındıkları bu 

olmaya çalı,mak için koştu. Fa -
yerde her adım bqında dite yarar 
bir hayvanla kar§ılatılır.. kat geçikmiıti. 

- Güneı oldukça yük.eldi .. Bu ihtiyar yaralının yüzünü örten 
sıralarda gelmezlerse artık onlar.: örtüyü kaldırarak bağırdı: 

yarın beklemeliyiz.. - Yaralanan oğlum ... O yaYa-

Jhtiyarm daha sözünü yeni bi- lı da değil .. Olü .. Bunu. . bunu .. 
tirdiği bir sırada uzaklardan Bo aslan mı parçaladı .. Bu karşıda 
rambankanm aeıi duyuldu.. mı oldu. Naııl öldü . Anlatın ba-

Maşi yerinden doğruldu: na. Oğlum kolay kolay aslan pu-

- Avdan dönüılerde Boram - susuna düşecek adam değildi. Ne 
banka çalınmaz .. O yalnız ava gi - oldu bana anlatın. 
dileceği zaman herkesi toplamak 
için çalınır.. Ben bu aesi hayırlı ihtiyar gerçi müteeasirdi. Fa -

bul kat atlamıyordu ve sorduğµ su-
nuyorum •• 

aJin cevabını reis Naçiden bekli . 
Filhakika, Borambanka denilen yordu. Reis Naçi ihtiyarın kolla-

iki taraflı davulun sıksık ve acıa-
rından tutarak aediyenin başın · 

cı durmadan çalmmaıı bütün köy 
dan ayırdı. 

halkını kendisine doğru koftur -
- Gel, dedi. Sana her §eyi olmuftu. 

ihtiyar Maıide onlara uymaktan duğu ıibi anlatayım.. Dinle §İm-
kendisini alamadı ve Borom- di beni; dün oğlun büyük kahra· 
bankanın sesine ilerledi, manide göstererek öldü. Fakat ölü 

mü ulanlı adamın iki fil, biT ili
Avlanan bir filin parçalarını 

lan kaybetmesine mal oldu. 
t&fıyan yirmi avcının arkasındsn 

( Deoarm var) 
gelen kalabalık araaında göze a· -------------· 
ğaçtan yapılmıt bir aediyede gij -
türiilen adam çarpıyordu. 

Bimo Naçi yorgun görünüyor
du. Gözleri yan kapalı bir hıılde 
idi. 

Uzaktan Mqinin geldiğini ıe -
zerek, gene bitkin bir sesle hay . 
kirdı:. 

- Mqi sen gelme ... Sana an
latacaklanm var. 

Kulübene git. Ben gelirim. 
- Niçin kulübeme gideyim. 

Şimdi anlat Bimo. 
- Hayır ... Şimdi yapılac~k it

lerim var. Az sonra ..• 
- Zaran yok. Benim de sana 

yardımım dokunabilir. 
Burada ka1ma1ıyım .. Bir yantlı 

verdiniz zannederim. 

Bimo cevap vermedi. Çünkü 
yarah dediği adam ölüydü. Onu 
Karıi ormanında ulanlardan b;ri 
param parça edercesine yarala -

mıth. Ve bu Matinin oğluydu. 
Reisin ihtiyarı kulübesine gönder
mekten maksadı bunu kendisine 
birdenbire duyurmamak düşün -
cesileydi. 

Fakat ondan aldılı ceTaplaT . 
dan kulübeye dönmeye kolay ko · 
lay razı olmıyacaiı an1af1lıvor -
du. Attlk __.. faydas12 gördi.i ., 

- Oyleyae bana yaklaı, df!!dl. 
Seninle !Uftda komııa1nn. 

Yedek subayların 
muayeoestne 
başlanıyor 

Karuu Askerlik Şubesinden; 
1076 numaralı ihtiyat mbitan ve 

askeri memurlar kanununa. tevfikan 
her sene mutat olan yoklama dahi 
bu sene Haziran 935 ayı içinde icra 
edileceğinden çevremizde oturan bli· 
tün yedek ımbaylarm pazartesi, çar
şamba, ve perşembe günleri kendileri 
nüfus cüzdanı ve iki fotoğrafla şubeye 
gelecekler bir yazı ile bildirecekler ise 
aşağıda gösterilen bilgileri Lir mek· 

tupla şubeye yolhyacaktır.; aykırı 

halinde 1076 numaralı kanunun 10 un· 
cu maddesi hUkmU yapılac.ıktır; 

Sınıfı, rütbe nasıp tarihi, ismi ve 
baba ismi ve dofum tarihi, duhul ta· 
rihl, memleketi, sicil veya kayıt no· 
mar3St, mlitekatt veya mUstafa veya 
ihtiyat olduğu, en son tekaüt veya 
terhis edildiği kıta veya müessese is· 
mi ve tarihi halen memuriyet veya işi, 
ikamet adresi, şubede kaydı olmayıp· 
ta hariç §Ubeler mıntakasından gel· 
mlş ise hangi şube mıntakasından ve 
hangi tarihte geldiği ve evvelki şube-

deki kayıt numaruı, ahftll srhhlye
sbtden pkAyetçl ise bir kıta fotofraf· 

la pbeye bizzat gelmesi, değil ise bil· 
dirilmesi; haııgf llsanlar.ı bllditl ve 
derecesi; hekim ve eczacı, dişçi, bay 
tarların dlp1oma numaraslyle sınıfla· 
rma gHre ihtl!8S1an. lhtar ı bfldlrml· 
yenler 1078 numaralı kanunun 9,10,11, 
12,13 ttneö maddelerine SÖH cezala· 
mrı .... 

A.1manyadan gelen haberler, bun· 
dan sonra Bitlerin hayntına herhan· 
gl bir suikast teşebüsfi "neticesiz kal , 
sa,, dahi, suçlunun idama mahktim 
edileceği gildiriliyor. 

Alman Adliye ~ezaretinin yüksek 
erkflnmdnn Ernes t Şafer'in '4kanun 
ceridesi,, nde yazdığı bir yazıdan bu 
anlaşılmaktadır. 

Ayni yazıda yeni bir takım suç· 
)ardan bahsolunmaktadır. Ve bunla
rın hepsi yeni hazırlanan ceza kanu· 
nunda geçmektedir. 

• • • 
Yeni Alman ceza kanununda, 

Alman adliye bakanının anlattığı . 
na göre f evkali.de mühim bir çok 
yenilikleri ihtiva eden f aaıl, §eref. 
haysiyet ve namuıun korunması · 
faslıdır. 

Şimdiye kadar cari olan Al· 
man ceza kanununda bir hareke
tin §eref ve namusu ihlal eden bir 
hareketin ve zem iftiranın t•u bap-
taki iddialarını doğru hakikat ol· 
duğunu alenen isbat edilmek su -

retile cezadan iri tutulması imki
nı vardı. 

Bu imkin mazide fertler!- ::P.
ref ve haysiyet ve namusunu müf· 
terilerle hilekar ve entirikacıhr 

ve tantajcılar için bir av hali'n~ 

koym!Jf tu. Şeref ve haysiyet Vf" 

namusa taa11uk eden iddialan is

bat için deliller gösterilmesine ye· 
ni Alman ceza kanununda müsa -

ade edilmemektedir. Ancak yük
sek bir vazifeye hizmet maksi\t 
ve gayesile şahıslar hakkmda bu 
kabil iddialar serdedilecek olur.la 

Klark Gabl, Cin H arlo Ue beraber çevirdikleri bir fUırıtU 

Amerikada Türk kadınının ıi - ( 
yasal haklan kazanması ve femi
nist kongresinin lstanbulda top -
lanması, Türle kadmının \"e Türk 
ulusunun lehine güzel bir propa· 
ganda olmuştur. 

Amerikalılar umumiyetle Türk 
kadınını hali haremin kafesli o· 
dalannda kapalı bir maMUk ad .. 
dediyorlar. Son hadiseler onları 

tarif edilmez bir hayrete düıür· 

müttür. 
Son zamanlarda Amerikadaki 

bazı Ermeniler büyük ha.rp sıra
larında Türklerden gördükler; 
mezalimi Amerikalılara anlat -
mak ( ?) ve Türkiye aleyhind" 
bir propaganda yapmak için bif 
kitap yazmıtlar ve bu kitap met " 

' rogoldvin Mayer tirketi tarafdl 
dan sabn alınarak filme ;ekibi" 
ğe batlanmıftır. 
Bat rolü (Klark Gabi) in kt 
ettiği söyleniyor. Bu §Üphesiı 
zi tanımıyan Amerikalılar 61' 
rinde fena bir tesir bıraka~' 
trr. 

Bu hususta mukabil bir p 
ganda vasıtasına ne kadar ~ 
taç olduğumuz bir daha meycl"' 
çıkmıt oluyor. 

Aleyhimizde böyle bir /. 
çıkaran kumpanyanın bütü~.~ 
ğer filnİlerine boykot ede~ejİY, 
ve dost devletlere bile bu~ 
boykot ettireceğimiz §Üphesiı 
duğu için zarar eden geıı' 
kumpanya olacaktır. 

bu takrirde şeref ve namusa taal- -" 

ıak ile ve fakat doğru hakikat o· Fransız tayyareciler 10, 20 ve 2~ 
lan tahkikat cezadan iridir. Dün, Dumerk adında bir Fran-

sız pilotile makinistler tehrimize Liraya 
Bundan batka yeni ceza kanu

nuı:ıun vazettiği hükümler arasın
da muhtekirler hakkındaki ah · 

gelmittir. (smarlama kostiİ~ 
Kendileri trenle gelmişlerdir. ,.. 

B ·· d l t ı · · Mevsimlik safi yün kumaştş~JJ 
kam.. dahı' kayde deg .... r. Harp ve ugun e vapur a ayyare erının .. ıdi ..-.. zrn gUzcJliğl, yapılışı en mür .~ 

gelmeleri beklenmektedir: ~· infilisyon zamanmm hadsiz he · .ıentleri son ~rece memnun b 
b. k k I . Tayyareleri madeni avcı tayya- Bı'r tecru"be kAfı'dlr. ~ 

sapsız ırço anun ar, ve ar.ı1 ö 

releridir. Eskitehire göıterİ§ u · · o ,... .J zamanda yeni zamanın kararn'l- :Ankara caddeaı r tfl'.. 
meleri ile ihtikara kar!ı vazedH - çuıları yapmağa gidecekleri söy - hanı birinci kat HalU ı 'ıJ 

lenmektedir. terıi atelgesine buyurun";. 
mit cezai hükümler yeni ceza ka-
~nunda ~vl~~~~ ~n~r~------------------------~~ 

POST ASI yekdiğerile irtibat ve müna!ebet .. 
leri tanzim edilmiıtir. Evvelce bi~ 
çok ahvalde mesela dini hissiya
tın, devletin ve idaresinin, ordu -
nun müdafaa usulünün, ailenin •ıe 
ebeveynin ve sairenin ağır v ! 

küstahça tahkiri yeni Almar& cez~ 
kanununda bu gibi hareket1er cü 
rüm telakki edilerek hapis <'.eza · 
sile tehdit edilmektedir. 

Yeni Alman ceza kanunun 
da en büyük esas milletin korun 
ması olup bundan sonra mm.
idaresinin ve devlet nizamının k'l 
nınması geliyor ve bunu da mil · 
Jet malının ve millettaıın l~orun 
maaı takip ediyor. Şimdiye ka 

dar cari olan Alman ceza kanunu 

SPOR 
,~ 

Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor tJ 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lizım 1.,1 t" 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek 11 

yenler münbasaran S P O R POSTA S 1 nı okumahdırlal• 
fiatı 5 kuru,tur. mutlak okuyunuz.. 

na göre taammüden icra edilm ı; _ 
bir öldUr:ne hareketi katil aayıh· 
yordu. TeammUdün nisbetinde bh 
çok mUıkUl&ta tesadüf olunuyo ~ 

~-------------~-----~ ıl" 
sı lazımgeldiğinde katle hükilm dttkklnlannm kapanınasına 
vermektedir. olmuştur. oı-'. 
Yahudller aleyhln- Bu hldlse Cumar'tesı ıtı1111 ~ 

de cereyanlar tur. Gençler, Yahudi dUkkı:.. ,ff du J Uri azasından her biri bu fili 
bilhassa şeni yahut plsHcoloji itiba 
rile tabii ve anla~ılabilir uydıkla· 

rına g6re taammildiln mevcut of· 
dutuna yahut olmadığına hükme 
diyorlardı.Yeni Alman ceza kanu· 
nu, fiillu bilhaua merdut sayılma· 

Kan anlar hakkında gösterilen bu 
titizlikle birlikte Yahudi aleyhtarlıtı 
da vakit vakit gUze çarpar ~ekil al· 
maktadır. 

Mtlnlh'te Nazi gençleri tarafından 
yapılan tezahürat btltttn Yahudilerin 

Unlerlnden geçip kapatınala 
!erken '8Yle deml§lerdlr: ./ 

,.Bugün "yevmi sebtn tir• ff 
mamabsınnıt.,. .JI 

Zabıta, bu f~n ISnttne ~ J 

.ı alylemlttfr-
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Veresiye serinlik!! 
llerhangl bir cereyan prizine takılabilir 

Elektrik vantilitörü 
Sayesinde ıstet:liğiniz Kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

SATiE' de 
12 AY VADE iLE SATILIR 

Satış yerleri: 
Salıpazar mağazası 
Sahpazar "ecati Bey caddesi 

no. 428-439, Tel. 44963 

Metro Han: 
TUnel meydanı, Beyo§lu, Tel.44800 

Elektrik Evi: 
Beyazıd Mürekkebciler caddesi 

Telefon: 24378 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddesi, 

Tel: 60790 
Büyüka.da: 

23 Nisan caddesi Tel: 56-128 
Usküdar: 

Şirketi Hayriye iskelesi 
Tel. 60312 

Kullanınız. Müz'iç istirabınıza muvaffakiyetli 
Umum yaralarda yanıklarda baş ve vücut çıbanlarına karşı SiKATRiN il bir tedavi tatbik etmiş olursunuz. Deposu Jş Bankası 

' ' arkasında l2No :lu l\fANZONn BOTTON ecza deposu. 

Artık ihtiyarladım 
di~e yese kapılmaymız ... 

SEKSÜLİN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir. yorgun beyinlere 
ihtiyacı olan fosforu vererek 

Güzelliği ve yakınlığı itibariyle ıehrimi:ıin yegane bahçesi 

p AN ORAMA (Yeni Bahçe) 

Açılmıştır. 
Kıymetli 

Bayan H A M ·1 y E T'le diğer .ma.ruf ~e 
sevımlı artist 

ve san'atkarları dinliyeceksiniz Telefon: 41065 

Meşrutiyet mahallesinde satılık iki 
hrça arsa \'e bahçeli 12 odalı bir ev 
~i§antaş Yali konağı caddesinde 
!\umara 32 aile kasabı Bay Hasan 
ltikınetten sorulacak. C4370) 

Satılık yeni hane 
Tahtakale Telefon Şirketi sıra • 

cında Tomruk sokak No. 38 dört 

k~na gençliğin harare!ini 
·AŞILAR 
ı<.UTUSU ~00 K" 

KARAKöY 
ECZANESi 

Hüseqin Hüsnü 
oda, mutfak üç tarafı açık, maktu· 
nn iki bin liraya satılıktır içindeki· 
lere müracaat. 

BEŞtR KEMAL • MAHMUT CEVAT Galata, Karaköy caddesi No. 5 .............................. ECZANESi SiRKECi 

188 - RAGASTANJN or.r,u -~ 

ki Kanet sokağında bir konak kirala· 
dım .. 

Monklar hayret etti: 
- Bu konağı bilirim.. Zanneder

sen l\fonmoransi'lere ait muhteşem 

bir konaktır. 
-Evet pek muhteşem .. Fakat ltal

yada süslü, büyük saraylarda otur· 
mağa alışan Madam Ragastana pek 
adi görünüyor ... 

Polis mUdürU cevap vermeden e
kildi-

- Allaha.smarladık Kont.. Yakın 

bir zamanda sizi tekrar ziyaret ede· 
ceğim. 

Kont dö l\fonklnr elini uzattı. Ve 
Şömlye parmaklarının ucuyle bu ele 
dokundu .• 

Bütün vücudu ürperdi. 
Çünkü l\Ionklarm eli bir ölününkü 

kadar soğuktu. 
Ragastan acele ile atına. binerek 

dört nalla konağın yolunu tuttu. 
Onun gidişinden ~ dakika sonra 

da polis müdürü arabasma hindi ve 
arabacrya: 

- Luvr sarayına! emrini verdi. 
Arabanın kapısı kapanmak üze

reyken o ana kadar ahmn köşesinde 
saklı bulunan Triko meydana çıka· 
rnk ezile büzUle arabaya yaklaştı ya. 
Taş sesle: 

- Monsenyör, söylenmesi Jhım 
gelen şeyleri Jayıkıyle söyliyebildlm 
ttıi?. diye sordu. 

- Evet, hafızan sağlam .• Hiç bir 
§eyj unutmadın. Bu gece nkilharcı

nıa uğra da on altın Egüyii al! Yal-
nız, bu parayı Tit'le paylaş bu çocu
fun da gayreti bilyük olduğu için 
.aıcuatmı görmesi Uzımdır. 

Triko başını salladı, 
- l\lonsenyör, on Egüyü alarak 

lıe.Plini N•polilile vereceiim-

- Bu ne demek?,. Yoksa parayı 

az mı buldun? 
Tün Kralı alaylı bir sesle: 

- Para pek çoktur.. Fakat §unu 
da hntırJatmak isterim ki, efcr ben 
para isteseydim bunu polis müdürü
ntin veya Kralın emrinde çalışarak 
kazanmaklığıma lüzum yoktu .. 

- Doğru, serseriler Parisi haraca 
kesiyorlar .. Haşarat Yatağı kavasla
rı, serserileri ve sen de bu knvasları 
haraca kesiyorsunuz! .. 

- Bu suretle herkes alacağını alır 
l\f onsenyör •• 

E .. Öyle ise ne istiyorsun? 

- Monsenyör, hizmetime mükafat 
olmak üzere Lantene ile Manfredin 
idamında hazır bulunmakhğtma mü· 
saade buyuracağınızı vadetmi§tiniz .. 
Fakat ben, başka bir şey istemeğc ce
saret edeceğim .. 

- Söyle! 
- O gün ce11adın yerine ben gete· 

ceğim! 

Monklar hiç bir tesir izi gösterme· 
di. Yalnız Trikoya tuhaf bir ~urette 

baktı. Onun yüzUnde müthiş bir kin 
ifadesi gördü. Dalgın bir tavırla: 

- Onu da düşünürüz! cevabını 
verdi. 

- Monsenyör, can cana •• Ben canı
mı size veriyorum! Siz de bu iki ada
mın canını bana veriniz .. Yahut.. 

Monklar başını eğerek bir saniye 
kadar düşündü. Gözlerini tekrar ser
seriye çevirdiği zaman onda öyle bü· 
yük bir düşmanlık ve intikam arzusu 
gördü ki bu sefer titremekten kendi· 
sini alamıyarak: 

- Pek alL Bu iki kişi)i sen öldü
receksin! dedi. 

Triko eğilerek: 

- Teşekkür ederim Monsenyör! 
siizlerfni söyledi. 

Moııkların bir işareü üzeıiae ara-

- RAGASTANIN OGLU - ıs~ 

yim mademki başka vasıtanız yok, 
bana fenalık etmbeıt adamlara karşı 
kılıç çekmektense buna müracaat et· 
meği tercih ederim. 

- Demek bu hırsız yatağını yakıp 

yıkmak için bizimle beraber olmıya· 
caksmız ha! .. 

- l\fösyö, bu hırsızlar kendi işleri· 
ni, ben de kendi işimi bilirim?. 

- Bundan artık bahsetmiyelim. 
Kral, sizi hak ve adaletin müdafileri 
arasında ıöremiyeceği için ~ok üzü· 
lecektir. 

Ragastan azametle: 

- Kralın doğrulardan çok doğru
J uğu sevdiğini bana :söylediler •• Eğer 
bu doğruysa Kral benim çekinmem· 
deki sebebi anhyacaktır, dedi. 

l\lonklar dudaklarım ısırdı: 
- Şimdi Trikoya gelelim •• Onunla 

ne vakit görüımek istiyorsunuz? 
- Hntta bugün .. 
Polis mildUrü bir zile vurdu. 
BlitUn diğer hizmetçiler gibi si· 

yah lar giyinmiş bir uşak içeriye gir· 
di. 

- BekJiyen adamı getiriniz? 
U§ak dışanya çıktı bir kaç saniye 

sonra kapıyı tekrar açarak Trikoyu 
içeriye soktu. 

Raga.'!hln: 

- Bahsettiğiniz adam bu mudur? 
·diye sordu. 

Monklar, başıylc evet! cel-abını 
'terdi. 

Triko eğilmiş olduğu hnlde ilerJi
yor, şeytan gibi parlıyan gözleriyle 
de Ragastanı süzüyordu. 

Monklar: 

- Triko, Mösyö, Parise uğrayan 
yabancı bir Senyördür. Şehrin görli
lecek yerlerini, üniversite:>i ve bu a
rada Haşarat Yatağını da görmek is
tiyor. Kendisini senin hükWnetin da-

biline sokmağı n hiç bir fenalığa uğ
ramaması üzerine alabilir misin? 

- Yabancı Monı::enyöre Haşarat 

Yatağında görülecek ne kadnr yer 
varsa göstermeği üzerime nlıl'IJt\ .. Fa· 
kat.. 

-Kakat mı?. 
- Fakat yolumuzda · o iki hakiki 

hayduda ra tlamamak prtiyle.. 

- Triko, Hşarat Yatağında 
hUdmiyetine karşı koyacak 
var mı? 

senin 
kimse 

- Evet Mon enyör, yalnız o iki ki· 
şi var! 
-Bunların bu kadar müthiş olma· 

larına sebep nedir? .. 

- l\fonsenyör, bunlar iki a~gıİı ,.e 
gem almaz serseridir. :Maiyetinize 
girdiğim andan beri bir çok kimseleri 
doğru yola sokmağa çalıştım. Ye mu
vaffak ta oldum. Lakin bu ikisine söz 
dinletemedim. 

Raga tan o kadar dalgın bir halde 
dinliyordu ki ara sıra l\lonklann Tri· 
koya ettiği işaretleri görmüyordu. 

Triko devam etti: 

- Bu iki sefil, inkflr etmediğim ce· 
saretleri ~ycsinde muvaffak olduk
ları bir çok cinayetlerden hala vaz
geçmediler. Sizi temin ederim ki 
Monsenyör, iki aydanberi ne kadar 
ev, ne kadar adam soyulduysa hep
sinde bu ikisinin parmağı vardır. 

- Evet biliyorum. Bu hususta al· 
dığım haberler kat'i ve doğrudur. 

- Işte, eğer Lantene.. 
RagMtan: 

- Lantene mi? diye serseri kralı· 
nın sözünü kesti .. 

Monklar soğuk bir tavırla: 
- Evet Lantene.. Bu TTikonun 

Forma: 24 
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olarak sayılacak bu roman birinc1 
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bize söyJfdiği serserilerden birincisi· 
dir, dedi. 

Triko devam etti: 
-- Eğer Lantene ile Manfredden 

birisine rastlamazsak •.• 
Ragastan yeisle: 

- Manfred mi?.. diye hayretini 
göstermekten kendisini alamdı. 

l\fonklar yarı alayla: 

- Ne oldunuz Mösyö lö Şövalye?. 
Niçin sarardmız? dedi. 

- Bir şey yok! De\·am ediniz .• Söz
lerinizden çok istifade ediyorum. 

- Monsenyör •• Manfred denilen 

bu adam, yeryüzüne gelen ve yahut 
Haşarat Yatağında bulunan çapkın

ların en eli bayraklısıdır. Bakınız 

Monsenyör, gözümle gördüm. Bu 
''icdansız. istediği parayı vaktinde 
''ermediği için zavallı bir ihtyar ka
dım öldürdü. Fakat bundan daha fe
nası ,·ar. 

Triko burada bir saniye kadar 
durdu. 

1\fonklar: 
- Devam ediniz! Pek ala görüyor· 

sunuz ki bu muhterem yabancı sözle
rinizi merakla dinliyor .. 

Ragastan başıyle tastik edince 
Tril\o anlatmağa devam etti: 

- Ben de bir serseriyim, gerçi 
y:-11tı~ım fenalıklara pişman oldum
sa da o kadar büyük fenalıklar da 
yl,:ilıına:lım. Hele şu l\fanfredin yap
t,!ğ!._lll gördüğüm şeyin binde birini 
bile yapmadım_ 

- Bu neymiş? .. 

- 1\fon enyör, \'ak'a gayet müthiş 
olduğundan size şimdiye kadar an
latmamıştım. Fakat artık hakikati 
tnmamen s5yleme1iyim .. Manfred an· 
ne inin katilidir. 

Ragastan heyecanla ayağa kalktı. 
Daha fazla sararmıştı.. 

Bu "annesi,, kelimesi ona dehşetli 
bir darbe indirmişti,. 

Triko: 

- Ah, Monsenyör, vak'a sizi de 
müteessir edip kızdırıyor değil mi? 
dedi. 

Ragastan yerine oturarak s~ğuk 

bir tavırla : 
- Devam ediniz! sözlerini 8Öyledi. 
- Bakınız vak'a na.cııl oldu. lki se-

ne kadar oluyor .. Bir gün Manfred 
babasını bulmuştu., 

Ragastan: 
- Babasını mı? dedi .. 
- Evet, babasını ... lhtiyann sakla-

dığı ve günlük ihtiyacı için ayırdığı 

bir parayı istedi. ihtiyar vermedi. 
Manfred bunun üzerine bir sopa ala· 
rak zavallı ihtiyarı dönneğe başladı. 

- Babasını öyle mi? 
- Evet babasını!. O vakit annesi 

araya girmek istedi .. l\fanfred hidde· 
te kapılarak hançerini çekerek zaval· 
1ı kadını öldürdü .. 

- Annesini I .. 
- Evet Monsenyör annesini! .. Ben 

çok geç yetiştim. Zavallı kadın öl
müştü. Manfredin babasına gelince 
karısından üç ay sonra o da kederin
den öldü. Nasıl, vak'a müthiş değil 

mi Monsenyör?_ 

Triko hakikaten heyecanlı gibi 
görünüyordu. 

Ragastan: 
- Hakikaten pek müthiş! Fakat 

bu erkekle bu kadın l\ılanfredin baba 
n anası olduğuna kat'i surette emin
misiniz?,. 

l\ılonklar gözlerini Ragastnna di· 
kerek: 

- N~ye olmıyacaklarmış? dedi. 
- Bu vak'a bana çok uydurma gi-

bi bir teY. geldi.. 

peşinde 
Bu heyecanlı ve yalnız resimler

den ibaret polis sinema romanınll 
pek yakında ba§lıyoruz. 

Merakla taklb edece 
heyecandan heyecan 

düşeceksiniz A 
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Polis müdürü alaylı bir tanrla: 
- Ah Mösyö Şövalye! Kendilerine 

karşı kılıç çekmekte tereddüt göster
miş olduğunuz bu adamları iyi tanı• 

madığınız anlaşılıyor! Bunlar en al
çakcasına cinayetlere kabiliyetlidir
ler .. Trikonun anlattığı misal ilk de
fa olmuş bir şey değildir. 

Triko başıyle tastik ederek devam 
etti: 

- Sizi kafi surette temin ederim 
ki bu Piyerot onun annesiydi .. 

- Piyerot mu? .. 
- Evet ... Nalıncı Piyeronun karı· 

sr •.• l\lanfredin öldürdüğü.. (iğrenç 
bir suretle gülümsiyerek) fakat Pi
yeronun onun babası olduğuna pek 
te emin değilim .. Çünkü, bu kadının 

vaktiyle oldukça güzel olduğunu söy
lüyorlar. 

Monklar: 
- Triko! .. Fazla t:ıfsilata lüzum 

yok! Mösyö 1ö Şövalye, bu adama 
bir emir verecek misiniz? ... 

Ragastan ayağa kalkarak: 
::..... I~üzum kalmadı I dedi. 
- Ne söylüyorsunu7.? .. 
-Haşarat Yatağını ziyaret etmek-

ten vazgeçtiğimi söylüyorum ... 
Triko: 

- Monsenyör, pek teessüf ettim. 
ihtimal Lantene ile Manfredin cesa
retleri hakkında biraz mübalagah 
daHandım. Korkmayınız, onları da 
yola getirehiJirim .. dedi. 

Şövalye: 

- Sefil kurnazı diye mırıldandı. 

Triko: 
- Bu işde ben zararh çıktım. Hiz

metimi mükafatsız bırakmıyacak o
lan ::\1ösyö 1ö Şövalyenin cömertliğin
den pek büyük şeyler bekliyordum. 

Triko elini uzattı. 
Şövalye: 

- Sana mükafat iyi bir sopa çek· 
mektir ! diye düşündü, Ye polis mü· 
dürüne dönerek: 

- Kont? Bu rezil herifin küstahlı· 
ğını emniyetinizi fena yolda kullan
mağa kadar vardırdığını hissetmiyor 
musunuz? dedi. 

l'tlonkların bir i;;areti üzerine Tri· 
ko çekildi. 

Fakat gözden kaybolmadan enel 
Şövalyeye kinle dolu bir h:ıkış fırlat
tı. 

- Ah!. Beni tahkir ettin ha! Oğlu
nu Haşarat Yatağında aramağa ge
liyor ,.e Argo Kralını tahkir ediyor· 
sun öyle mi? Fakat benim gibi bir 
serserinin düşmanlığını kazanmanın 

ne kadar fena olduğunu görürsün I 
diye homurdandı. 

Raga.cıtan : 
- Of, artık tahammülüm kalmadı. 

Ne iğrenç suratlı bir cani!. Kont 
hazretleri böyle edchsizleri nasıl kul· 
]anıyorsunuz? ,dedi. 

- Polis müdürünün her şeyi bil
mesi lazımdır. Bunun için de her tür· 
1ü va.c;ıtalara müracaata mecburdur. 
Neyse, ge!elim size Mösyö Şövalye .• 
Trikonun sözleri dü~ünccnizde bir 
değişiklik yaptı galib."l .. 

-Evet, yeniden düşünmekliğim la• 
zım ! Bir kaç gün sonra buraya gelir 
ve size kararımı söylerim .. 

- Daha uzun müddet Pariste lu-ı· 

lacak mısınız? 

- Belki iki iiç ay kadar., Bu sıra· 
da sizi bir kaç kere daha rahal•uz e
deceğimi umuyorum. 

-Emrinize tamamen tahiim .. Mös
yö 1ö Şövalye, nerede oturuyorsu· 
nuz?. Eğer oğ·Junuz Luiye dair bir 
haber alabilirsem size derhal haber 
\'ereyim! 

- Notr Dam kilisesinin yanında• 
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UPIRINo// ... 
2 ve 20 lcomprlmelilc •mb•lajlarda 

a 
bulunwr. Amb•l•j ve komprime· . ~.......... ._ 
lerın üıerlrıCle helisliOlni tekeffül 

•den~ markasını arayınız. 

) Yukarıda Hmti, aenelik muhammen kiruı ve muvakkat teminatr 
._"-b lllahaller 936 ıeneai mayıı sonuna kadar paıarhkla kiraya 
't"lleceJctir. Talip olanlar ıerarli anlamak üzere levazım müdürlüği• 
~l'acaat etmeli, pazarhia ı=l'm ek için de hizalarında yazılı mu 
aaı. ... _ l teminat makbuzu veya mek tubile ihale günü olan 10-6-935 
- -..ıeai günü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(8) (2919) 
.......... ___________________________________________ __ 

·llhisarlar U. MüdürlüAünden:I 
dot.a.... 8-zı kimaelerin bandrollu iç ki titelerini boıaltmak içlerine ıu 
...._~d~ ıonra t~krar piyuaya ıiirdükleri zaman, zaman ıö · 
~ ~ir. lnhiıarlar ldareai bu hilenin önüne ıeçecek bütün idari 
du._ t.lc.auc tedbirleri almıt olmakla braber müatehliklerin de tatbik e
~ ... lltul Ye tekilleri bilerek uyanık bulunmalar~ı temin için bu 

'~ llaa.zu takyidat qafıda izah olunmuttur. Şiıelerde bu etkile 
icL. ..... -_~iyetler ıörüldütü takdirde keyfiyetin en yakm inhiaar 
-...._ bildirilmeıi rica olunur. 

~ içki titelerinin kanıma matbu etiket, ıitenin yukan 1m 
''-ıa botazına boiazlık, yapııtmlmakta ve titenib aizına mum 

droı konularak damıa b'Uılmaktadır. 'a _Etiketlere, içkinin n••'i, mikdar, derece fiyatı ~c hanatfab· 
...__ulitı olduiu J&Z11maktadır. ,a ..._ Müakirat fabrikalarmda içki ılıelerinin alızları mantarlan· 

~- lellıra renkli mühür mumu na batırılıp üzerine bandrol ıeçiri· 
~ ~brilcanın mühütü ile daır ıaJanmakta ve bandrollann iki u · 
~•.1ap11tırılmakla beraber boiulık bantlan da uçlarm üıt 

•laak edilmektedir. 
4 

'-ıı-ıc':' Bandrollar için, ıayet ince ve ıu ile t~ua ıayri mUu.it 
'-.~1 lciğrtlar kullanılmakta olup Üzerlerinde lnhiıat ldareıil!in 
'~ı, içkinin iımi ve matbu Hrİ harfleriyle müteaelıil numa 
1\ .. ._dır. Etikette yazılı içldninmiktarı ve §İfeye yapıftırıldıiı ta · 

-~ liatik damta ile bandrollarda göat;..ilmektedir. 

Açfk havadı 
Bırakılmıt 

ve 

KELVINATORDA 

saklanmıı bir gıdanın 

mikroskopla g6rünütii 

Türkiye Ticaret gazeteıi ıahibi 
M. L6tfU. 

Yeıildirek hamamı müıteciri Meh· 
med Süleyman. 

Tahronika ıazeteıi .bibi Eleni 

Mihalidiı 

Alber Vemer ve türeklıı kollektif 

ıirket . 

Komiıyoll(:u Alekaandır Vireıay. 

lbrahim Z. lbrahim 

Türk Amerikan it Ş. 
Mahmud Cel&dettin ve inayet 
Komiıyoncu Yuıuf Muzafferrid -
din. 

Bereket zade Adalet Han. 

Yolcu zade mahdum meydanı. 

Arapcami Y anıkkapı Soma H. 

Bereket zade Nazlı han. 

Bereket zade Nazlı han. 
Bereket zade Danijp han 

Bereket zade Danüp han. 
Bereket zade Minevrc Han . 

Şahkulu 621 

1;) 

931 164,87 32,97 

931
11 

96 19,20 

931 360 72 

931 360,63 72,13 

931 45,09 9,20 
931 144 28,80 

931 180,00 35 
931 66,10 13,22 

931 90,00 18,00 

Yukarda iıim, aan'at ve ticuet nev'ileri yazılı mükeİleflerin 931 mali yılı kazanç vergilerine ait jh 
bamameler adrMleri malam olmadıkları için teblil edilememiıtir. Hukuk uıulü muhakemeleri kanu-
nuna tevfikan teblii makamlDa kaim olmak üezere ilin olunur. "2980,, 

----------------~----------------~----------------

(ŞPA f'1Ar{t(A f 

Müslahur~lı 

HUBUBATUflLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

E. NEŞ'ET l 
KiNiN KUMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimeıi sizi bü· 
tün bu butabklardan kur:arır . 
Eczanel.srden Kinin alırken daima 
2 lik zarf Ye yahut da l O adetlik 

tüpler içeriıinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Depoıu: Ankara Cad. Ne. 88, 
lıtanhul. 
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lıtanbulun en çok ıatılan ha-l 
kiki akıam gazete~idir. lli.nla ·i 
rmı HABER'e verenler kire.: 
derler. İ . . 
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Elma çiçekleri kraliçesi! 
'Amer4f,ala senelik bahar tenlikle ri •ırasında •eçilen elma çiçekforı 
kraliçeıi, kraliçeye ve maiyetine tah•i• edilen kayıkta görülüyorlar. 

Böyle ıenlikler her yıl yapılır. 

Sar güze~i kraliçelikten 
istifaya mecbur edildi 

24 yO§ındaki bu kızın adı Pit:z.dir. Franıada f ranıa güzellik kraliçesi 
olarak seçilmiıken, Almanlar:ı geçen (Sar) mıntaka•ıncla cloğ -
mu§ bir kız olduğu için bu ünvan kendi•inclen alınmı§ bir Parislı 

hıza verilmiştir. Pari ali kız 17 yaııncladır. 

Pariste hava manevrası 
Pariıte hava tehlikelerine karıı ahali manevraya ıevkeclildi. lıte 

burada yere düımü§ bir gaz bombcuını söndürmek için ma•kelt itfa
iyenin hemen kotarak faaliyete g~tifi görülüyor. 

!. ) • b * , .. ' 

ltalya kralı Viktor Emanoel Mi

liino çiltçiler panayırının açılmrı-

ıı ııra•ında eıki l•panya kralı . 
Allonıla görüfüyor • 

Yürüyen 

Deniz gezintisi · 
Daimi okuyucularımızın bir serıtll 

kuponlarını değiftit' 
meğe başladık. Gezintimize part 
sız iıtirak edebilmek için bir senel~ 
kuwnlanmızı fletirini:. 

merdivenler 

Yeni bir makine harikcuı .. Lofl 

drada iki i•tcuyonu 80 kadeffl 

yerin altından birbirine bağltr 
yan , yuruyen merdivenlef .. 

iki İ•tcuyondan birine bir Ja' 
kika içinde bu merdivenlerJefl 

uidilebi.lmekteclir . 

lngiliz krahnın jübilesi "' 
Londracla yapılan Jübile meraıim leri dolayııile halkın da lnP~ 
tar.ihinin muhtelif devrelerinde giyilen kıyafetlerle eğlencelr 'jj 
ettikleri görülüyor. Görülen evlerJ e bilhaııa orta zamanlar 

yapı tarzlarını temıil eder ıurtte yeniden yapılmlftır. 

Eski devirleri hatırlatan bir kayık iff'"' 
Bu kötklü kayık lıveç kralınındır. lıveç kralı toıwnu prenıeı Y ngrid ve torununun kocası Da";:idl' 
4ıa prenıi Fertlinontlla bu ıüılü lcıqıkta bir •ainti yaptılıtan ıonra Stolclıolmtl•lci ıara)'UIO 4/J 


