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Anadolu Yunan ordularının 
başkumandanı Papulas nasıl 
kurşuna dizi di? Siyasi vaziyet 

Atina muhabirimiz idam tafsila- İ d -
tlnı etrafile anlatıyor-·-·· •7nwıı amamen eğişli 
Papulas ııe Kfmfzfs, sôu dakikaya kadar Yunanıslan 
retslcUmhur Zalmisln affedeceğini k ll "" 

ummuşlar ra ıgı 
1 - Musolini'nin büyük devletler 

hakimiyeti fikri galebe çahyor. 
2-Fransa, Uluslar Kurumunun, 

Şark Misakının, Sovyet Rusyanın 
yardımı yerine böyle bir hakimiyetle 
kendini korumak yolunu tuttu. 

JJar,ı edilen Papalas 

Atina, (Hususi Muhabirimiz l J 
bildiriyor) -Birinci divanı harp- go unua 
çe idamlarına ~arar verilen eski • • • 
Saıkwnan~fon General Papulas ile Atina, 24 (Telefonla) -
Kimisis'in kurıuna dizilmeleri Bugün çıkan Katimerini 
hakkındak. divanı harp kararı gazetesinin yazdığına gö -
tasdik edilrnııtir. Hükmün kendi- re, yeni intihabatta, Gene -
lerine teblıtinden b~ri ,Averof ha· ral l\letaksas, kra]hğın ih
piıhaneıin•Je ölüm malikUmlanna ya..;ı için yeni bir progran:-

3 - Büyük devletlerin erkanı har
biyeleri teşriki mesaide bulunuyor. 

(Yazısı 4 üncil sayıfada) 

ait münfer:l hücrelere nakledile ıı la ortaya çıkacaktır. 22 t• ı · k b ğ 
generaller) ,on günlerini çok he - rııı...-.... ,. r•ıwırı•rııı-t-•llflllll san 1 nı . ı 1 ça 1 
yecanlı ge·;i.ı mitl~r, a~_aır~ c~~.a - k a d 1 n 1 n 1,.. a 5 1 ğ 1 n a 
!arının tahf ı.f edıleceg1 umıdmı! h. 
düterek soğuk kanlılıkları~· i~.dc 1 sap 1 ad 1 : 
ye çalıımı,ıarıa da buna bır turtıı 

muvaffak alamamıtlardır. Ah ' •• ı d •• 
. Her.~~.ie.~n~~al .. b~.zanhe:ec~1 - e o ureme-

ıçınde olumu goz onune getirmıt· 

dedi 
ler, bazan da necat ümidi ile aatı.t d • ' 

(Devamı 2 incide) ı m 
----Ja_p_o_n--ze~l~z-e~le-s~i~ha~k~k-ı-nd~a--- •••• 

iiA41MıiMH-~ rakam ar neşre İ İ Fakat dHrt aylık çocuğunu bağrına basan 

To!.yo, 23 - Japonyada For -
moz adasında vuku bulan büyük 
zelze!eye ku11ban gidenlerin kat'i 
raym yeni resmi tebliğlerden an
laşılmıştır. Ze1ze neticesinde 3067 
kişi ölmüş, 7988 kiti de ağır yara
innmıftJT. 1490 kiti de hafif ya -

rahdır. 
Yıkılan evlerin ıayııı 12674 tür. 

Daha evvel verilen ve zelze1e 
J-urbanlarmı fazla gösteren ra-

kamların zelzelenin uyandırdığı 

ilk telit arasınd• çıkan ıayialar -
dan galat olduğu anlaııylmıttır . 
Diğer taraftan Japon Re::nga a -

Jansı Japonyada Asoma yanarda
gının cumartesi akıamı birdenbi · 
re indifa ettiğini bildirmittir. 
Dağdan f~rlayan lavlar civardaki 
ormanda ye.ngın çıkarmıttır. Ya 
nardağın hu indifaı 1929 senesiıı 

(Devamı 2 inclde) 

Amerikan bahriyelileri bır gemi 
tlireğ1ne tırmanırken .. 

Amerikanın deniz 
tesllhatı bütçesi: 

470 
Milyon 

dolar 
-· .. ··-·A·;:;:;·e·~ı·k·a·······--·· .. ·ı 
deniz harekatı 1 
reisi diyor ki: s 
"lııgiliz deniz tayyareciliği s 

k . t'cl -c1· , : ,o ıo ı aı ır.,, ~ 

il ........... - ....................... _ •••••• 

Sadiye yavaş yavaş Ulllyordu ••• 
Dört gün evvel Üaküdarda Hi -

le ıineması önünde güpt.gündfö 
bir cinayet olmuı, lhaarı iımindı 
uiri altı ay evvel kendisinden ay 
nlan kansı Sadiyeyi bıçakla vu . 
rarak öldürmüştü .. 

Üsküdarlı okuyucularımızdan 
olan ve bu feci cinayeti gözleriy 
l<; gören Ziya Yürür bugün mat 
haamıza gelerek bu acıklı hadis~ 
nin nasıl cereyan ettiği ve mesele 
nin iç yüzü hakkmcla etraflı ma 
lumat verrnittir. 

Aynen bildiriyoruz: 
"ihsanla Sadiye bet aenedenbe 

ri evli idiler. Bir sene kadar nis . 
Cinayete Aurban giden Sadiye 

beten meı'ud, daha doğruıu gü -
rültüıüz bir hayat yaıadıktan son-

e ralarında geçimsizlik başla • 
oı. Buna da sebep lhsanm başka 
~ admlarla dü§üp kalkmağa batla
ınaaıdır. Karısının bütün yalvaT

(Devnmı 4 ünc;üde) 

Mareşalhğı 

reddE:d~n 
LUdendorf'un parlak 

bir cilmlesl ! 
Berlin, 24 (A.A.) - Harbiye 

nazırı gnet6I fon Blomberg tara
fından kendisine teklif olunan 
mareıallık asasını reddedt:n gene
ral Ludendorf: 

"Bir İnsan mareıallığa naspo • 
lunur, fakat büyük kumandan do· 
""nr.,, demiıtir . 

:· ...... -........................ . 
i 
: Yakın 

Tarihten 
Kanlı bir 

-ı 
1 
1 

Yaprak 1 
................................................. 1 

ittihat ve terakkinin 
eakl Gank1rı klllbl 
mea'ulU 

Cemal Oğuz 

En heyecanlı 
hatıralarını 
YARINDAN 

itibaren 

HABER' de 
Bazı askeri mahafil, general Lu

dendorfun bu reddinden çok İnci•ı 
miılerse de teessürlerini gi .. lemiı • 

Vaıinıt'Jn, 24 (A.A) - Kon - ler:dir. Anlatmıya 
başlıyor gre, maliye encümeni bahri büt · Ludendorf, vermiı olduğu yu • 

Japon ~elz.eleinintlen bir manzara •• 
r-ın· ı'n tetk:kini bitı'rmı'ttı'r. Bu"t- l~ankı' cevab kü' "k b ~ ı, çu ir mec.mua .. 

(Devamı 2 inci.de) ~a bizzat netreylemittir. 
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ıtalya ile Fransa 
Tuna devletlerine 

davetiyeler 
yollıyacak 

Roma, 24 (A.A) - Röyter 
ajansı muharririnden: 

lta1ya hükibneti, Tuna konfe • 
ransına aid davetiyeleri henüz 
eöndermemiıtir. Konferansm 
Haziran bqın.da toplanacaiı za,n. 
ıediliyor. Buna, yalnız Avusturya 

ile bazı komşu milletler ittirake 
davet olunacaklardır. Romanya 
ve Polonya gibi diğer devletler, 
ancak Macaristan, Bulgaristan ve 
\ vusturya ıilihlanmaları mese -
"'~İ mevzuu bahsedildiği takdirde 
r;,ğrıiacaklardır. Halbuki he • 
nüz buna karar verilmemiıtir. 

Davetiyeleri, İtalya ile Fransa 
müştereken göndereceklerdir. 

lngilter~, bu konferansta bir 
müıahit b•.ılunduracaktır. 

Amerikanın deniz 
teslihah bütçesi 

( BQ§taralı I ncide) 
çe 470 mi 'yon dolardır. Bahriye 
mevcudu 80 binden 102 676 kiti -
ye çıkarılr.•aktadır. Bunun 8176 ;ı 
subaydır. f ?.ahittir) BütçEde 55fi 
yeni tayyare yapılması derpİf o · 
lunmaktadır ki, bunun 282 si eıki 
tayyareleri değiıtirmek içindi ·. 
Bütçede keıa 24 yeni harp gemi. 
ıinin tezg'1ha konulması da der -
pif ediliyoı 

Maliye encümeni gelecek denit 
koııf erans•ıım toplantısına kadu 
hükOmetin gemi intasma batl!l
maması ihtimalini ileri ıürerek 
masraflar fa.alını 15 milyon azalt
mıtbr. Ko:niıyonun bu mütalea.n 
tahdit prensibinin devam edeceği 
ve ıelecek kQDf eranıta bir anlat • 
ma elde ed~!eceii hususunda Ame· 
rikamn itimadı olduğuna bir de· 
li1 ıuretinde tefsir edilmektedir. 

Amerika deniz harekib reİ.iİ 
Amiral Standley, komisyonda. 
verdiği izahatta demiıtir ki: 

"Amerika bahriyesi bugünkü 
vaziyetinde bir tecavüz harbi ya
pacak vaziyette delilse de: Ameri 
ka sahillerinde herhangi bir taa~-

' ruzu tart 'decek klıdrettedir. A -
merika bahriyesi muahedeleri~. 
müsaade dtliği seviyeye çıkanldı
ğı takdirde diler herhanai bir 
devletin filosu kuvvetinde olacak· 
tır. 

Tayyar~iliğe gelince, vaziyeti· 
miz çok iyidir. lnİiltereden geli
yorum. lngiJiz bahriyesi bugün fi. 
len hiç bir hava kuvvetine mali'~ 
değildir. l•ieri biliyorum. İngiliz 
tayyare g~mileri iptidaidir. Ora • 
da bizim l.>undan on sene evvel 
yapmıt oldüğumuz bir takım teY • 
ler yapılıyor . 

Şevrole imahllha ne
lerlnde grev 

Toiedo, - Amerika 24 (A.A.)
Şevrole · fabrikalarında çalııan 

2340 amele, sendikaya dahil itçi· 
lerin yerine münhasıran tayin o
lunmak makaadiyle grev ilan et· 
mitlerdir. Şirket, it'arı ahire de
ğin, imalathanelerini kapatmııtır. 
Bu ithtillfm batka fabrikalara da 
ıirayeti muhtemeldir. 

U 1''1SAN - 1935 HABER - Akşam Posta~ıı 
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Yunan orduları başkumandanı Takas 
yolsuzluğu 

Tahkikat iki yold Papulas nasıl ilerliyor 

kurşuna dizildi? 
Ankara1 23 (Hususi) -

yolsuzluğu hakkındaki ta 
yalnız kefede takası cephd 
deiil bütün takaı itleri etr 
dır. Fakat Hk ele alır.an kere 
olmuıtur ve bunun da bir 
ikmal edilaıittir. İkinci 
hariçten gelmesi beklenen " 
larla açılmış olacaktır. Bu 
değerinden fazla kıymet tak 
dilmekle heraber memleke 
karılmıı gc:..:üken ml'.lların d 
diği yerle ·c hakikaten göııd 
gönderilm~Jiği de anla9ıl 

( BQ§taralı 1 ncide) 
altıya kadr.r kendilerini oyalamıt· 
!ardır. · 

Ancak h1 saatten sonra hayat
p.n ümitlerini keımeğe batlamıı -
tardır. Bu "alin, mahkUınJarın a . 
ıabı üzerinde fena tesirler yaptığı 
bareketler~r.den görülmeğe batla· 
mıf ve bir.ni yakıp birini söndür· 
dükleri sigaraların nikotini ile di
mağlarını uyuıturmağa çalıtmıt -
tardır. 

Ken4ileıine daha nüfuzlu b·r 
mevki tern·n eylemek hırsıyle a -
tıldıkları bu isyan hareketinin 
haklarındakt tecelli şeklinden ne· 
damet edip etmedikleri henüz an
latılamam.1.f br. 

Gece varıı, divanı haı:p müd · 
deiumumt:ıi bir lskeri dtJktor be -
raberlerin~e bir papa.a olduğu ve 
kendilerini bqka otomobiller ta 
kip eyledi;?. halde Averof hapis · 
hanesine g~.miılerdir. 

Müdde~umumi, müdürün oda · 
sına girm11 ve kendisini alaraı< 

mahkUınlar!D kapalı bulundukla · 
rı hücreler:ı gitmittir. Müddeiu · 
mumi evvPii, Papulum hücresine 
girmit ve ~1e ki arın da verilen idanı 
kararının :nfaz edileceğini, ceza 
sının tahfıH hakkındaki müracaa· 
tının kabul olunmad.ğıru söyliy~ · 

rek baıka bir arzusu olup olmadı· 
ğını ıormu, ve beraberinde bulu

bu kafile Z ografosa doğru ilerli
yordu. 

Saat beıte, mahkUmları nakle
den kamyon ve muhafızları götü
ren otomo.,HJer, Zografos mahal · 
lesinde ço ;uk hastanesi arkaaına, 
mahkUmlarm kurıuna dizilecek
leri mahalle gelmit bulunuyorlar· 
dr. 

Bir zabit ilerledi. Mahkilmlara 
bazı ıeyler söyledi .. Papulas, sa • 
~tini ve bazı kıymettar feylerini 

ceplerind~n. çıkararak k~ndisine 
verdi. Her iki ma.hkUm bu sırada 
~~iuk kanlılıklarını muhafaza e -
iiyorlardı .• 

On.dan sonra bir hareket o1du. 
Ve saat tam bet buçukta bir ku -
manda sesi iıidildi: 

- Pir! ..... 

Ve böylece Atina divanıharbi • 
nin idama mahkum eylediği gene -
ı-al Papulaa ~le Kimiıiı hırslarını 
tatmin edemeden bu dünyadan Ö· 

hür dünyaya göç etmiı bulunuyor· 
lardı. 

Kurıuna dizilme iti bilahidi se 
c.ereyan etmit ve doktorun, mah -
ktimların ~iclüklerine dair verdiği 
ı apordan zcnra bir zabıt tanzim 
olunmuıtur. Bunu müteakıp de 
Papulas ve Kimisis'in cesetleri 
~ef nedilmt:k üzere :ıilelerine tes -
Hm edilmi~tir. 

nan papası göstererek kendisine --------------

lazım gelen dini merasimi yapa. . Gayet garip 
catmı bildimıi,tir. 

Mahkun.iar bu teklifi-kabul et- b İ r an'ane : 
miılerdu. ~ Inglllzler ve Almanlar 

Papas, ayn ayrı mahkumla ·ı 

görerek ic:ıp eden merasimi yap- blrlblrlerlne resmi 
mıt ve bükUınet merkezinde, riya- casuslar yolluyor ı 
set eyledikleri cümhuriyeti muha
faza teıki!;tı azalarına hükUınet 

aleyhine isyan emrini vecen bu iki 
aaker, kurfuna dizileceklHi ma · 
halle sevkolunmak üzere ıüngülü 
neferlerin muhafazası altında aıa 
ğı indirilmt§lerdir. 

Güneı çekildikten ıonra Yunan 
hapishanelerinden divanı harp· 
lerce verilen kararlar yüzünden 
idam edilecekler müstesna olmak 
üzere hiç bir maznun, mevkuf ve· 
ya mahkum hatta irade dahi olsa 
dıtan çıkarılamaz. Senelerden be
ri, Geceleri derin bir ıükUnet için· 
de geçen Averof hapishanesinde 
bu gece ıeasiz dahi olsa bir hare: 
ket vardı ve saat ıabahm dördü
nü biraz geçerek açılan demir ka
pılardan, h:d uzun diğe~ i orta bo~ 

Londra, 24 (A.A.) - Yeniden 
ihya edilen e&ki bir askeri an'ane
ye tevfikan iki lngiliz zabiti, dün 
bir kaç liaftalık itaj yapmar.k üze -
re Almanyaya hareket etmiıler -
dir • · 

Üç Alman topçu, piyad~ ve sü • 
'ar zabiti de ayni tkilde staj yap
r.:ıak üzere İngiliz alaylarında hiz
met edeceklerdir. 

Yugoslav 
gazeteleri 
Yeni Bulgar 
kabinesi nln 

aleyhinde yazıyor 
Sofya, 24 - Batbakan Totef'· 

in YugosLl• ya lehine verdiği beye. 
nala rağmım Yugos!av gazeteler ı 

aleyhinde v~zılar yazmakta de · 

Atinalılar bugün 1922 senesin· 
de vukua relen tarihi bir hadiseyi 
hatırlatıyorlar: 

O sene de Gudi meydanı g.e
ııe böyle bir hadiseye sahne olmu9, { 
ihtilalci general Pliıtrasın emri -
Je kurşuna dizilen üç baıvekil, bir 
batkumandan ve iki nazır gene 
höyle kamyonlarla ve süngülüle -
r in mu haf azası altında idam ma • 
halline getirilmiılerdi. · 

Bir lat gecesinin sabahında bu 
mvkie cıv&r olan büyük a 

partımanlardan birinin pencere -
sinde bir '<~·dın batı vardı. B..ı 
kadın koc~a: Stratosun kurtun.1 
dizilemiyeceği kanaatindeydi .. 
Etrafındakiler, müthit hazırlığı 
:;örüp acı hakikati anladıkları 
ıçin kend:sini oradar u:ı.aklattır . 
mağa çah~lyorlardı. O beklemiş 
ve: 

-Pir? .• 
Kmnandasiyle altı başvekile 

kartı çevrilen tüf eklerir. r.amlu -
larından çıkan kur9unlar hedefle
rini yere yıkıncaya kadar pence -
reden ayrıimamıf tı. 

Mösyö Stratosun delikd~tik ce
sedi topraklar üzerine yıkılırken , 
Vladam Stratoa da baygın bir hal
de yamndakilerin kucağına düt· 

müftü ..• 

tır. 

Tahkikatın u~1n uzadır
memesi için iki yoldan yü •· 
daha muv!\f1k olacağı teabit 
miştir. Bu şekilde yapılan 1 
çakcılığı t~inin diğer kııaıı 

rı olarak mahkemeye veı il 

Japonyada 
zelzele 

( Baştaralı 1 
denberi oi ır. indifalum $11 
hitidir. 

Taihoku: 23 (A.A .) -T 
reler zelzele sahasında iki b" 
arazinin tahribata maruz 
olduğunu teıbit etmitlerdiı· 

Taymia gazetesinin m 
petrol ve teker fabrikaluınıtl 
sun kaldığını yazıyor. Toyo 
yakın bir köyde ölenlerin 

kadar büyüktür ki, kalanl 
Fakat, bu sabah, idam mahal. nazeleri kaldırmağa lrifaf 

:inde ne böyle bir pencere, ne de ~-. ~ktedir. 

pencerede bekleyen bir kadın ile Dün ıaat üçte tiddetli dii 
onun etrafında bir h~ket vardı.. el~ele Taiıu sakinlerini kof 
idamın nerede yapılacağı mal\im clüşürmüıtür. Münakaleleri 
olmadığı için etrafında seyirciler- mit olan bazı köyler yi 
de yoktu. Yalnız zabitler ve aıker- kalmrştır. Kabaran nehirler 
ler.. Buntar arasında da mah. ni bir tehlike teıkil etmt: 

kumlara mensup ve merbut kim - Deyli telgraf gazetesine göre, 
seler bulunmuyordu.. tarma ifleri de çok mütkül , 

veni z e 1 o s lar içinde lereyan etmekted 

yüksekten atıyor! 20 bin kiti yuvasız ka 
Atina, 24 (A.A) - Atina ve Bunların lamn azamı çaJll 

Selanik ihtilalinin neticesiz kaldı · yapılmı, evlerin yıkılması 
ğını kendtsine tebliğ eden Girit ~nde aldıkları yaralardan 6 
valisine, Venizelos'un fU cevabı 'erdir. 
verdiği sövlenmektedir: Buna mukabil hafif Japall 

"Ne Pre?'r George, n~ Kuı 'eri mühim mukavemet gö.t 
Konstant!n önünde geriledim. terdir. 
Çaldariı hL•kUınetinin önünde hiç MAZENDERANDA Dl-
gerilemiyeccğim.,, TAHRiBAT ÇOK 

ihtilalci reislerin mtıhakemeti Paris, 23 (A.A.) -T 
esnasında 'ahit Papadoyamiı, Ve- gelen bir telgrafa göre 
nizelo,'un •ttirak ettiği 1htililderı ı.ele yüzlerce kitinin ölüına-' 
haberdar r.lduğunu aöylemit ve bep olmuıtuı. 
bu ihtilalin teıekkül safhalannı Muhtelif mıntakalard• 
anlatmıftır. Emniyeti umumiv~ altından 500 ceset çıkanld•I' 
müdürü Z..:7as, maznunları tecrim diriliyor. 
eden çok tr.i:him beyanatta bulun· 
muı ve B . .!ezas ihttlilci reislerin Jzml;:J;lanbol 
her§eyi m.i .. rik olduklar.ını ve Pa- telefonu 
panastasyu rlelaletiyle Lokane' d"' .)J 

lu iki idam reahkumu, süngülü ne
ferler arasından sendel iye~ek iler
liyor ve kendilerini siyasetguha 
götürecek olan askeri kamyonun 
motörü hafif hafif homurduyor· 

Venizelos · ıe müzakere etmit ol Ankara ile lzmir araınd 
vam etmeli·.edirlcr. Bunun için bıJ· duklarını .. \>)•lemiştir lefon hattı ikmal edilmif, 
raya gelen Pravda gazetesinini ~=-=========z:z::=== ilk kpnuıma tec;übeleri iyi 
kinci nüıhast da toplattırılmıflIT . Musevi sporcular !er vermittir. • du. " 

Mahkiimlardan evvel iki ıün- Alınan bir malumata göre or . dllo dUndlller Yakında lıtanbulla lzı11it 
ıülü asker, kamyona girmiı ve fO· dudan iıtHa eden General Zla Geçen aı Filistind: Telaviv ıeh- ımdada tecrübelere ~ 
~örün arkasında oturmu•lardı, iki rinde tertıp edilen bütün dünya bu suretle memleketiaıiz ı- ~ lev'e Roma ve Moskova sefirlik - -·~· 
idam mahkUnıu kollarından yar- Musevilerinin büyük Makabi o • fon ıebekeai ıeni9leyece'I"' leri teklif ~rlilmitse de ifitirahate 
dım edilerek kamyona bindiril- limpiyadma da, Türkiye Musevi- -o-- •• 

ihtiyacı otlugvunu aöyliyerek ka. 8 lkt 1'TeıP m. f ler ve kendilerini süngülü olan leri namım, ittırak etmek üzere eş BŞ • Y • 
bul etmemlftir. •J,a, 

"iki askerle elinde rövelver bulu- ıehrimizdek= Barkohba klübüne Evvelce yezdığımız 11 

Amerlkadakl nan bir çavuı ve bir zabit takip Yeni harbiye Nazın Stefan mensup 30 gencin hareke•. ettiğini tat ve Ve~a genç, (8) f9 

muharebe ederek kamyonda yerleşmişlerdir. Çanef pek yakında askeri birlikt~ yazmııtık takımları , ılün Şeref sta 
Lapaz, 24 (A.A.) - Harbiye Hafif, hafif çalışan motör, bir· esaslı bazı rieğitiklikler yapılaca · Müsabakalarda iyi bir varlık ıusi birer maç yapnııtiardJ': 

nezaretinin neşrettifi bir tebliğde, denbire sesini fazl;laştımııt ve ğını söylem:ttir. gösteren Mllıevi vatandaılarmıız Çok samimi bir ha.-,.. 
Bolivya ordulannm çetin bir mu- kendisini aralarına alan motösik· Gazeteıu nisbeten mülayim dün aktam Helvan vapurile latan· oynanan maçlar hakikat (S 
haıebeden tonra Şaraguayı zap· letli efrat ve arkadan takip eden bir lisan icallanmakla beraber 6~ bula dönmütlerdir. olmuı, gençler maçında ,,,,. 
ttetltcleri ve dOflllanm Parapiti diğer otomobillerle iJerlemİ!lİ. yaşında b•ıiunan Toşef'in Batve- Klüp ~österdikJeri varlıktan ve (B) takmılannc9 (S O) 
nehrine dt1ğru ricat eylediji bil- Averof hapishanesine giden kllette uzun müddet tutunacağını dolayı kendilerine bir atlas bay - birinci ta~umları da (1 .,,,, 
diriliyor. nemli yolda aüratle hareket eden füpbeli gö :-üyorlar. rak hediye etmittir. tiktaf galip ıelmittir. 

~~~~~~~~___:__.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__. 
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~e~~ q,iit~; -Çok sahif eli 
,, gazeteler 

Merhum Ahmet HB§im bir gün 

demitti ki; 

Kaçakçı 
takibi 

Jimnastik 
şenlikleri 

s 

'ne uac, 'lletJOA 
-.-ı zw: ---- -~ ~ 

Dünyanın en eski 
şehri 

- Necmettin Sadık'ın ''Dikkat
ler ba•lıa, altında yazdığı küçü 

U S D • 

cük f ıkra..:ıklan pek severırn. 
Bunlan neye benzetiyon.am, bili -
yor musunuz? Sıcak memleketler
de kocamlln kabuklu bazı yemif • 
ler olur; rHkenli kabuğunu, katı 
kabuğunu, yumuşak kabuğunu so
yarsınız 'oy arsınız, soyarsınız ... 
Nihaye~ içinden, minimini bir 
fıstık çıka~. ltte yenecek §ey, 
bundan ibo.retir ! Benim zevkime 
göre de 0 }at kat sayfalar içinde 
bir tek fıatık vardır: "Dikkatler!,, 

Gilmrüli, şehrimizde 
yeni motörler 

yaptırdı 

"icarei vakfiye" yl 
niçin toııtan istiyor? 

Evkaf,,, hemen daima gayri 
muntazam Lr şekild.: tahs;J ettiği 
"lcarei va'~flye,, denilen hi.,. vergi 
11i vardır ~on zamanlarda !stan· 

Bu cumaya yapılıyor 
biltUn hazırhklar 

tamamlandı 

Irakta •a.rihın kayd.-ımediği 
lir şehir b.slunmuştur Et:nsı dün· 
:yanm en ~·l:.i Şt;hridiı. Ytraltın

d n çıkarı ın bu ~ehi·Je bundan 
6000 yıl <i11° e ydşamı in. anlara 
'·resimli ç.ır nlc çömle1' yapan. a
oamlar,, .:Smi verılmiştir. <::'ünltü 
bunların h• .. gi ırka mcnsuv olduk
:crı henü7. a:espi. edaem,.mittir. 
.Sehrin ha• a'• ler1 içinde l(''lQ par
r:a gayet g•j P.l işlenm•~ çana 1~ çöm
%ek, altın sus enr.sı, beya:? ve si
vah merm: den heykelcihıer çak
mak ta§ın "an bardaklar ve ince 
bır sanat es. ri ohm daha I· :rçok 
şeyler bulı•nmuttur. 

Gümrü'. muhafaza teş.ı.·latının 

lstanbuld" > ıı.ptırdığ. yen; kaçak
çı takip mo\örbotları tnn•amlan· 
mı§tIT. Bu motörlerin kaçakçıla
rın kolayh• .a takibi i~in Hrçok 
hususiyetler bulunmaktadır. 

Bu husı~ı iyetler. büyük oir e -
hemmiyet ''eril~rek hazı.-!andığı 
için muhsla:..a teıkilitı tıır•fından 
gizlenmeki:t·dir. 

bul evkaf ının bu vergiyi zamanlı 
4amansız ve adeta aklın~ eştikçe 

tahsil etmesi umumi tikayetJeri 
mucip olmn.tadıı . Evkaf n esa
ı.en mahdut olan tahsildarları bu 
vergiyi m.ı~.telif mıntakllfıı.,.da ha
zan dört, bet senede bir defa tah
L ile kalkı t 11aktadırlaı . 

Sazan kendisinden uı:~ı sene
ler on pan ;1.·arei vakf:ve =ıtenmİ· 
:, en bir kmm mükeJleflcr. evkafın 
bir memu:u deği§İnce ve\'a yeni 
bir memu: l(elincc, bu uz11., sene
lerin "aab•ka?ar,, .n hepbir-!en tah· 

Bu cumJI\ günü yapılacak olan 
ackizinci fo~ .. nutik ıenlikleri için 
hütün haz •• hklar ikmal edilmiştir. 
Kadıköyühür. Fenerbahçe stadın -
da yapılft.211 olan jimnaıtik ıen · 
likleri o g :i·. statta öilede.ı sonra 
maç olduj ı ıçin (;ğleJen ~vvel sa· 
ıı.t 10,30 d'l )apdacaktır. Merui
me 2500 .a!t.benin ittirak:_, Je bir 

geçil resmiyle baılanaoaktn. Bun· Kocamnn bit mabe.lin ve bü
yük salon}r ... n in:ı:a tazı hu t..iam
ların felekiyat.o. dair bilgileri oldu
ğunu gö ıt<'rmektedir. Duvarlar 
puslanın dö.1 cihetine amut yapıl

mıttır. Bira ımafü.e ır.ahsı.~s bir ta-

. . . . . . . . . . . 
Gazete\t;T, gene bir sayfa yarı

§ına çıktı. 

Mesele, karie kabuk değil, fıs
tık vermektir; öz vermektir. 

Yoksa, kırk gazete sayfasını, 
içine yazı koymadan, bembeyaz 
da çıkar; çocukların eline tutu§ -
tur; "bet ı:unıfa bu l:adar kağıt! .. 

• 1 
Sermayeş·:ıden ucuza verıyorvz.11 

Şimdi llr.liçte t~'ıizah ikmal 
edilmekte dan hu moff rLo! !ar ls
tanbulda 'r•!a edilmİ5tİr. :'.1otör
ler geJcce~ naft4. dışarı ) ıkacak-

t !İli talebiv 'c kar .. ıla .. makta ~•rrlar. ır. ır ır 

Yeni kaçakçılık ta~İl6 rr.:törle- Bu vat yet tabii müka!!eflere 
ri dıt görünüşü itibariyle alelade ~ole ağır g~Jmektedir. lsta!lhul ev
bir tekney~ be:-.zem~kte-liı Bu• kafmm icar«>i vakfiyeleri h -az da· 

1 1 • ha munta-ıam ynpması beklenmek. motörbotl.1· bir motö ... ü •. e... 21:1ya· 
tedir. 

de yelken'=ve benzemekt~c.?·r. Fa- --------------ı 
kat tekne.~;r içinde kal:i ·if erine 

dan sonra 2500 genç hep bir ağız

Jan iştikl;.ı martını ıöyliy.;cek ve 
bunu kültür müdürünün bir nutku 
lakip ede<.el:tir. 

Bu ıene bütün gençler kız ve 
erkek ber•ll t?r olarak beJC!-: terbi 
yesi yapaı.:~i.:lardn. 

Jimna,._ :k tenJikleri saat on iki· 
de bitmiş olacaktır. 

Akay illd.re!i cuma cft.:; mek
teplileri g?lurm..:k için KLı:lıköye 

iki hususi w pur :şleteceğ: g"hi hal. 

knn geni§ ocak tertibatının 
bulunma&• bhaHr.in biray: benzi
yen bir ne··i içki kulb.nm.ş olduk
larını anht.,.. nk~dır. 

Tepe ':n1-ra höyüF\inde birbiri 
altından çıkarılan şehirlerin aayı· 
sı böylece onbire varmıştır. 

kadar büt ·0 tesisat vardır. 

diye bağır bağır haykıtt; mektep 
çocukları ahr; reşmi daireler alır: 
sevgilisine dert yanacaklar alır; 
raflarda V'' dolaplarda temizlik o 

lj.i~•LiJ'Tlj 
Me~er ~almış 

kın hepsirJ: göturmek için tarife· Yı'dıza :lşı1c ~elikanh 
uin dıtınd., vapurlar da tahsis el· 

yapacakta:- l\lır; paket yapacak - Döğilşlil maç 
tar alır... hakkında VilAyetten 

Hulan, B lır oilu alır ve latan -
bul ınatbut:.tındaki umumi aürü - bir sorgu 
mün iki m!sli bir revaç temin edi- Cuma günü Libertas ta!.mıı ile 
Jir.. ten~rbaht;P klübü arasın]_ tapı • 

Sayfa varı tına kalkıımak, fa • lan döğüşlii maç hakkınd.ı lçişleri 
kat bunla:ı fıstıksız kabuklar gibi Bakanlığı latanbul vilbetinden 

vermek, laveçin kağıt aanayiini maluamt istemi tir. Vilayet zabıta 
m"Tnnun ,,.der, şüphesiz' Fakat 
mUİ: hars noktasından nedir? l fmda.ı ' pıl n h i t neti

ce.ini bil :Ji .. ecektir. 
Püf! 
insanın ~ "Yunanistandaki gibi, 

sayfaları kıı.rıunla tahdit ettirme • 
li !,, diyec~v,: geliyor. 

tva-Ho> 

Ertuğrul ve SöğUUU 
atları tamir ediliyor 

Riyase~: C :.mhura mahs:ıs olan 

Ertuğrul ve Söğütlü yatları ta • 
mir edilm!k ve altları temizlen· 
mek üzere ~· aliçte havu.ılann önü
ne g~lmişLrrJir. Ertuğrul ve Süğijt
Jü h.ıvuza ı.1ınacaktır. 

-<>-
Caddeler 

sulanıyormuş 
Belediyeden alınan m t 'uma ta 

göre havalar ısındığt için "1'\ gün
denberi gbz önündeki cadc·eıer su· 
}anmaya 1:>aJlanmııttr. 

--·ı:üiu·m·ila.ci· .. ·-1 

Galata rıhtımına 
tel örgii 

Gümrülr muhafaza teşdlJGtı Ü· 

zerindeki aaç ambarlar kaldırıl • 

dıktan ıon "'" parmaklıkları açıkta 
kalan Gal ,t,a rıhtımının byısına 

tei örgü çekilmesine karar veril • 

mıitir. Bu suretle rıhtımın dıtında 
duranlar vrpurdan ç.hanl r)a ve
ya vapura gırenlerle ko:ı:ıtabile

c: eklerdir. 

Tepebaşı bahçe~ay 
başında açılıyor 
Bu yıl Aa Şehir tiyatrosl.l ve o

eret kısmı artistleri L:.raf mdan i§-
p L J • • 
letilecek ollln Tepebaşı ga ı~esınm 

hazırlanmasına batlanmıttır. Bah
çe bir Ma , ırtan itibaren a1.ılacak-

tır. 

• 

Mehmed oğlu İbrahim isminde 
biri dün gece Sirkecide halı sa
tarken çevrilmi , sorguya çekildi
ği zamnn halıyı Aksarayda Zahi
denin evi:lden çaldığım itiraf et -
miştir. 

8ağır1p ~ağırdı 
Ciha oirde oturan boyacı Yor· 

dan sarho olar k Galatada Neca
tibey cadde inclen eçerken ğı· 
rıp çağırmıf, ya'kalanmıttrr. 

Bir ka~ par~a 
Hasköyde Kızılminare mfthalle

sinde oturan lbrahimin evine kom· 
fularından sabıkalı Tevfik girmiı, 
bir kaç parça eıya ç.almıısa da 
yakalanınııtrr. 

A§ır yaralandı 

Knzltçeımede bir deri fabrika
sında çalışan Anderya fabrikanın 
üçüncü katından dütmüf, ağll' su
rette yaralanmıştır. Anderya Ba
lıklı Rum hastahanesine kaldml -
mı§hr. 

Banyoda yıkan1rken 
Sahil Sıhhiye müdüiyetinde 

Bck~i 70 yatında İbrahim dün ge
ce dairenin banyosunda yıkanır -
ken fenala§Mlf, kalb sektesinden 
ölmütlür. 
Çakı bulundu 
Zibada Mehmed Alinin kahve -

sinde oturan amele Mehmedin ü
zerinde bir sustalı çakı bulunmuı, 
alınmıştır. 

mi tir. 

Sovyet Rusyaya 
çağırılan 

muslklşlnaslar 
Konser /ltuvcu mu:ı.ll:m 1 •• inden 

Ömer Ref k. Cemal Reşit Hasan 
Ferit, Mun:C:din ~adık ve Nimet 

Hüseyin ~t~yıa ayı zarfırrla kon
ser Yennelc üzere Sovyt .Rusyaya 
davet edilm;ılerdir. 

-o-

Kendi 111 Kız llseslnde 
müsamere 

Kandi ı: kız lisesinde, ~ ~iıan 
münaıebet!yle, dün güze! bir mü
samere verilmiştir. 

Müsame-reye istiklal n.a11iy)e 
baılanmıt. tt".lt"heltrd~n Müzeyyen 
bir hitab~ ııöylemif, Saniy.e, Behi
ce Yüksel Sevim, Zela.a ti:r oku-

muılar, 1'!.l~"Joloi söyJemiıhr, muh. 
telif dantau yapmıtlardır Ayrıca 

bir de komedi temsil edil·niştir. 
Müsamere sok güzel olmu~tur, 

-0--

Romanyah gazeteci-
ler geliyor 

Bu ayın yirmi aekfain~i günü 
Romanyau t azeteciJerden mürek
kep bir k:.tile paşkalya yortusu 
tatili dolayısiyle ıehrimi:r·, gele
c.ektir. 

• 
Edebiyatı i ( ŞEHRiN DERDLERI 

--c>~~ 
i Merakla takip 

edeceğiniz çok 
eğlenceli bir yazı 

sllsllesldlr 
--c>-<C> 

HABER 

Binlerce işçinin geçtiği yol 
Haliç )B\R ya"n tamamen fabrika \'C i çilerin top· 

Jandığı bir yer oluyor. ı~e hane, Glzla'\'ed, ıczbaha, 'e 
diğer pek çok fabrikn Ye rnüe e elerdc binlerce amele 
çalışmaktadır. llu amelenin büylik bir kısmı l'ntih, J{a· 
rngümrük, Edirnckapr, Topkapı, Şehremini gibi ni be· 
ten fakir emtlerdcn gelip gitmektedirler. 

Bunların Eyübe gitmek için takip etmek mccburi>e· 
tinde k:ıldıklnrı yol Otakçılıır-1'~dirnckapı caifdc idir. 

Fakat bu yola caddeden başka her şey dl'nebilir. 
Feshnne fabrikru:ındn çah:.:an bir amele ayni zamnndn 
binlerce kf,.inin ikfl) etini b:ına .. öyle anlattı: 

Hundan lıa .. kn }~yüpte oturup 1 tnnbul tnrnfındnkl 
mekteplere gitmek meclmriyetinde olan talebeler de gc. 
cc ündüz bu lıerhat yoldan geçmek mecburiyetinde hu
lunu) orlar. 

Bir de Otakçılar mnhall inin bilyUk bir yangın tch
llk inde olduğunu öylemek i tiyorum. Burada hem 

GeçenJ,. .. :ie Belgratta g~nç bir 
Yugoslavva•ı de\ kaulının olümiy
lc biten çok acıldı bir h1dıse ol
muıtur. 

Bu gen~ Viyanalı film yı' dızla· 
rından Lhn Hayde hayalen aşık
mıı. güze' ırıldıza mütemadiyen 
birbiri ar1msından harar~ılj atk 
mektuplan gönderinni~. Ve bu 
mektuplar-\ı>n birmde de kerıdisin
cien bir rei111ni i lemit l.inn Hayd 
aa bu presh§karına Uıızab !:ir fo
toğrafını e:> ıdermif. 

Yugosı ... .-yalı iitl< de'ikanb 
resmi alın.-'\ f evkalih:!e •evinmiı, 
ve evinin ~s• katında bu resme ba
karken mH· azenesin: kay °:"PJerek 
Sava nehr.,\e düşmü9! Ve maale-

sef bütün ara hrmalara rağmen 
bir daha 'l':ı!unamann,tır. 

Gazetelerin bu acıklı hadiseyi 
yazmaları r erine Li -tn l lcı~ d bu
nu öğrenmi§ ve meçhul 8.tıkına 
birçok acı.~ı?~tır. Bunun ne' ?resin
de Belgra..i~ kadar gj•.mi~ ve &tıkı
nın Sava nehrine dü,ti;~ü pence. 
reden suy :l r:ıenektebrde.ı yapıl
mıt bir çe!crık ntnnştır. 

~ 
K3~ıttan çam:lfllölrl -----------------Amerika d ıı kağıttan çamatır 
yapılmağa başlanmıştı. Bu çama • 
fırlar vücude hiç bir rahnuızlık 
vermemekte, ince ipek gibi güzel 
güzel giyilebilmclrteclir. 

Kağıttan çamaşırlar kullnnmak· 
ta olduğumuz mendillerden de u
cuz olduğundan, çama ır yıkama 
adetini ortadan kaldırmaktadır . 
Bunlar kirlenince çılcnrılıp çöp te
nekesine atılıyor. 

=························ ......................... . : ·-3 

~ BORJiYA ~ . . : --.:._.~ ZWWWL,____ '-2 ~ : . . 
ı !.!>'!1__~~!..~!~ 1 
tophyanlara: ! - .... swwwı-~ : 

Bu itlerin biricik mütahu
sısı o1an eski ve meıhur mu· 

ı,. h • 
harrir Osman CemA ın a- i 

zırladıfı bu eseri 1 
"-Biz saat sobalı 6 da işe ba larız. Ve çalı manu:: 

akıam saat 8 e kadar sürer. Bu itibarla et'lerimizc çok 

oknklar f evkııUlde dar, hem de C\'lerin hep i tahta \ 'C 

çürük çarıktır. Fakat a ıl me ele burada bir yangın çı
kar a f'atih itfaiyesiııin yukarıda öylediğimiz fevkala
de berbat yoldan geçemiyeceği için Unkapanı, :Fener 
J.J~·üp yolu ile gelmeğc mecbur olacaktır. Bu uzun yol: 
dnn da on dakikalık yere ancak ;>nrırn atte \'Rrıl:ıhi
lir ki bunun da bir yangın için ne kadnr felaketli bir • 
ey oldufıı meydandadır. r : 

Formalnnm ucuzca ciltletmek İı· S 
iıtiyenler bugünkü cumnrteainden i 
itibaren her gün renkli kııpaklari· : 
le beraber Ankara caddesinde 1 
(V AKIT) kitaphancaine bıraka- i 

YAR iN 
. . 
: 
! : 

neşredecektlr. 1 . ---·---·------·_.. ... 

geç dönmek mecburiyetinde kalmaktayız. Halbuki 
geçtlğlmlz yolda '§•k nanuna bir mum bile yok. Bunun 
lçln çok müılı.il mevl·:lde kalıyoruz. J'ollann kışın ne 
derece çamurlu ve yazın ne derece tozlu olduğunu Öy· 
lcmeğe lünım yok. Bunun için 1.-adınlar bu yoldan 50- ı 
60 1..i;}lik taburlar lıalinclc çamurlara, tozlara bata çıl:a 
oeccv'Jiyorlar.,, 

Pikrimce bu Otakçılar mahall inde amcienln aile- 1 

leriylc tılrlikte o!urabileccklerl a.qrf, ucuz ,.e temiz bir 
nmelc mahall~ ı,, kurulmalıdır. Bu suretle hem hum ı 

l " h dC:L ••ı , . 

bili der. ( 
Cilt paraaı olnmk yalnız (10) : 

=:. kurut ödemeleri liızımdır. c•n enır. t'm c ... crırcnn~ın< en 1~> libe kısın camurhırn, 
> nzın tozlnr.a b:ı.tn çıka gıdlp gel n amele) c büyük bir 

i)illk yapılmış olar. 
. . . . 
•••••u .. aaa•u•••• ... ••••• .. •••t!l.H..,.•uuua,..~0_.,: 
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Siyasi vaziyet 
tamamen değişti 
.................................................. iiiiiiiiiıı ... ...ı-.-.... 

1 ~ Musollnl'nln büyük devletler 
hakimiyeti fikri galebe çallyor. 

2 - Fransa, Uluslar Kurumunun, 
Şark Misakının, Sovyet Rusyanın 
yardımı verine böyle bir hakimiyetle 
kendini korumak yolunu tuttu. 

3 - Büyük devletlerin erkanıhar
blyelerı teşriki mesaide bulunuyor .. 

Londra, 24 (A.A) - Streaa Mail raze.uj yazıyor: "lngilter~, 
konferanıının neticesini ve uluı Fransa ve halya., Litvanyaya M4'
lar kurum.ı konseyinın içtima dev- mel' de mur.tazam bh hükUm.et te
resi hakkmda fikir yürüten Daily ıis etmesi ıizmı geld;ğin; açıkça 
Herald ıauteıi diyoı ki· ihaaı etmi~1erdir. 

"Streza lronferans! ve uluslar Söylenıiiğine göre, devletlerin , 
kurumunuu son içtima devres=l Litvanya Hariciye Nazırına ver
Avrupa sistemini ve lnailiz poli- dikleri bu n<1tada, Litvanya hük,j. 
tikuını nih&i, ve belki de tehlike- meti, müı~ !ekilde hareket et -
li bir dönGme rötürmütlerdir. mediği takciirde bazı tedbirlerin 

Streza'Jı.n evvelki İngiliz poli· almacafı ;•&ve edilmektedir. 
tikası, serheıt müzakerelerle, Al - iskandlnav devlet
manyanın ;~tirakini temin edecek lerl ve Milletler 
bir muka vel~ teminini iılihdaf e- I t 1 
elen 3 Şubat kararnamesinin eaaa c em ye 
hatlanıu hkip etmetke idi. Maa · Stokho\.::lden bildırildiğine gö -
mafih, La•ıal ve Muaolini, Streza' re İskandinavya gazetelerinde 
da bir lng!liz - Frallllz - ltal - Milletler Cemiyetinhı son çalı,m.l· 
yan itilifmın tetkili ile devletle • lanru tenk~t eder mahiyette y.azı -
rin harek~te ıeç.mai lüzumund:ı lar çıkmaktadır. Bunlardan bid 
urar etmif~erdir. Her iki taraf er- bitaraf me.nleketlerin bu vaziyet 
kanı harbi)'elerinin aıkı bir elbir- kartııında \tilletler Cemiyetinde:t 
liğini istihdaf eden bir lnailiz - çekilmeyi bi!e düıünebilecekleri · 
Franıız h::na misakı timdiden tel· ni ileri sü!'iıyor. 
kik ve mü nere edilmektedir. 

Oç büyük devlet, uluslar kuru
mu konsey,nde te~ cephe almıt · 
lardır. 

UJualar kurumunun istikbali i
çin, bu hadisenin ehemmiyeti bü · 
,-w ... , 

.Fzansan.n ıark miaakına verdi
ği ehemimyeti, Stre2ada terket · 
mit olma,, kayde değer bir hadi
sedir. ı 

Fransa !ngiltere ve ltalyanırı 
muaveneti.ıe emniyetle dayanahi· 
lir ft, Sovyetlerin muavenetine 
daha az muhtaçtır. Ve ıark mi•a · 
kı kendiıi için bir yardımdan zi· 
) ade bir yülr olacaktır.,, 

Gazete makalesine ıu suretle 
devam etnıektedir: 

"Bulün Almanya alr.yhine tev
cih edilmi-t yalnız bir üçler and -
lqmuına defil, fakat Mmolini -
nia uluslar kurumu yerine büyük 
devletleri ikame etmek hususun -
daki fikriu~ tatbiki yoluna gidil -
mektedir. 

üsküdar 
cinayeti 

( B<l§taralı 1 ncide) 

malarına rajmen bir çok geceleri 
dııanda geçiriyordu. Bu esıada 
l ir de çocukları olmuttu. 

Nihayet Sadiye daha fazla ta • 
:ıammül edemedi ve bundan akı 
ay e~el kocaımdan ayrılmak için 
mahkemeye müracaat etti. Nite • 
kim mahkeme de Sadiye) i haklı 
buldu. Ve böylece Sadiye de lh • 
sandan ayrıldı .. 

Bundan ıonra Ihsan karısım 
tehdit etmeğe" batladı. Bir çok 
'erlerde kendisini vuı acağınr 
Miylüyordu. Yalnız vazif eai itiba -
ıiyle poliı olduğundan buna ce • 
ı:ıret edemiyordu. Nihayet vak'a· 
<!an on. on beı gün evvel polislik
ten istifa etti. Ve kansını daha 
yakından takib etmeğe batladı. 

Vak'a ıünü Sadiye postahaneye 
mektup vermek için evinden çık • 

Sovye t, er, mııtı. Kuc:aimda yeni doğurdu -
şartlanndan ğu dart aylık çocuğu bulunuyor. 

vazgeçecekmiş du. lhaan da kanmn pefİıle düte· 
Yukar :1a anlablan aiyaai vazi- ?'ek kendiıini rizliden gizliye ta • 

yetin Sovy atler üzerinde ne bü- lribe ba,ladı .• 
Jiik bir tazyık husule ptirmif, ol· Sadiye postahaneye girince o 
duğmm an.amak rüç delildir. da Hile ıinemaamın karşısındaki 

So91et Fransa mUnue'babna kö,eye ıiz1enerek es.ki karısının 
dair qağlİ(\ tell'f&f ıelmiftir. ,,. ... rrva çıkmasını bekledi .. 

Parit, 24 (A.A) - Jurnal'in Saat tam 5,30 du. Kadın poıta· 
1udıiına aöre, Sovyetler ıimdiki h~den çıkt. Ihsan da derhal ya
halde Frs.ı•anın metalibine kartı nında bulunan kara aapb ince~ 
koymaktarı vazıeçmitlerdir. luklu Bursa bıçe.imı çekerek ka • 

Malômdur ki, Frama, kartılık· t mın üstüne atıldı .. 
lı müzaher~t kaziyesinin otomatik Ve 22 santimetre uzunluğunda 
bir aurette mevkii file ıeçmemeai· olan bıçağını sapım. kadar sol ka· 
ni ft ıere" Framada, ıerek Fran- "~D üıtüne aapladı .• 
ms milatemlekelerinde komiinbt Kadın eneli ima Ye tb bir hay· 
propqaaJ..ıma nihayet Yerilme kırıt kopardı. Sonra 4 a,tak çocu
ıini ietmnektedir. iuna hala kucaimda bairına bu-

BinunAleyb, andlapnaam ak - JD1f olduğu halde J&ftf yayq diz 
tama, aahaha parafe edlmMi çiktii. Ve yere eerildi. Etrafında 
muhtemel Jir ki, hu da, Matin ı•· dshal kandan bir ıöl vüeude ıel
.._ine l'uaraD, ba haftanın di, Halle ve polisler de yetiterek 
eonlarma doiru olup bitecektir. 1-.tffi pkaladdar. Katil: 
Devletler Lltvan· -Ahöldüremedim .,.mct.di-

yaya nota verdi ye;::;;';::~ aldamyördu. ç1n
.. · ı..t1rs .. 24 (A.A). - °"'1 Jil 8adiJ"e lltime mahkGm buhmu-

~ 
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Ledi Astor 
An karaya 

gidiyor 
Kadınlar BirllQI 
ana yasasını 
deQiştlrlyor 

lngllfz sefaretindeki 
ÇAY 

Dün, lngiliz Sefireıi, Beyoğlun· 
da, lngiliz aarayında, kadm mü· 
rahhaalar ıerefine saat 4 le 6 ara· 
ıında bir çay vermittir. Bu çaya, 
tehrimizin de bazı tanmmıı sima· 
ları davetliydiler. 

Evvela sefaretin bahçeıinde re· 
zilmit, sonra, davetliler içeriye 
girerek, sefire ve sefirin ikramını 
görmütlerdir. 

* * • 
Arsıulusal Kadınlar Birliği Ba

yan Etbinin Baıkanlığı altında bu 
ıabah yapbjr toplantıda birliğin 

ana yaıaaında yapılacak bazı de
ğiıiklikleri münakap etmittir. 

Şimdiye kadar Kadmlar Birli
ğinden ayrı faaliyette bulunan Ar
ııulusal kadınlar konseyinden bir
liğe, birlikle birleımek arzusunu 
ıösteren bir telgraf gelmiıtir. Bu 
te!ıraf geç geldiği için konıre 
bununla meıgul olanııyacaktır. 
Maamafih bu meıelenin müzake· 
resi ve bir karara bailanması için 
yeni seçilen icra Komitesine aali
hiyet vermittir. 

Kamil Atatürk tarafından ka
bul edilecek olan kadmlar bey' eti· 
ne de riyaset edecek olan Bayan 
Etbinin Atatürke aöyliyeceği IÖz· 
ler 2 nokta ile huli.aa edilmekte
dir. Beyan E:§bi sözlerinde Ata
türke tetekkürden sonra kendiaini 
tebrik edecek Ye takdirlerini bil
d irecektir. 

ikinci olarak Arııulusal kadın
lar birliğinin itlerinden bahıede
cek ve son olarak da Türk kadın
larm bu birliğe yardıımlannı eöy
liyecektir. 

Bugün öğrendiğimize göre An
karaya gidecek bey' et araamda 
Leydi Aator da bulunmaktadır. 

yordu. Ve nitekim de öldü .• 
Sadiye bütün mahall~e bilbu

::cı namuı, ve dürüatlülü ile tanın
- .. T~ b;r kadındı .. Babaıı mütekaid 
bir askerdir. Ve Devlet matbaa· 
smda mürettiptir. Bütün kabahat 
Jısan dadır.,, 

ıhsan emrazı 
akliye 

hastahanesinde 
Öğleye yakın f()yle bir haber al

tlık: 

Karıaım Hile ıinemaıı önünde 
öldüren ihsanın akit vaziyEtİ iyi 
görülmemiı, bir gece Tıbbı Adli· 
de kaldıktan aonra Bakırköydeki 
Emrazı akliye haatahaneıine ıön
C:nilmiştir. 

Hakkı Turgud 
Halkevlne reis 
olmak istemiş 

Bir zamanlar Ticaret ıazete • 
si çıkaranlar arasında bulunan 
Vti Piyos davaımda iami ıeçen 
Hakkı Turpd Halkevine müraca
-.t etmi9, kencliıinin Halkni ede
biyat ıubeai reiıliiine tayi11ini ie • 
lemiıtir. 

Hakin Turgud Reaauranee de j 
eiderek müdtirü B. Refi Celllden 
İ\ iatemİf, ıarib Taziyeti. talan • 1 

mıtbr· Hakkı Turpclun aala _. 
kı. müracaatları " hareketleri 
tiklyeti mucip olmuı, dün Emra • 
razı Akliye hHtıebawine ıCSnde • 
rilmittir. 

Esir Kadı 
·----------·--··i Nakleden: : 

< va - no > 1 . ................................. 
HABER 'in 

tefrikası 

Annesini boğulmut sandığı ve 
sandalına binip gittiği o sabah ol
c!uğu gibi, bu ıabah da, yüreğini 

bir üzüntü kaplıamıfb. 
Öyle üzülüyordu ki, bunu, ayna· 

larda bile görüyordu. Bu odaya 
ne zaman girse, kendiıine aynada 
bakmak adeti olduğu halde, timdi. 
kendi kendine öyle enditeli görü
nüyordu ki, gözlerini hayalinden 
kaçırıyordu .. 

Buna rağmen, diıini sıkıp yü • 
züne dikkatlice, fÖyle bir, baktı. 
Fakat, aynada, her ıeyden evvel, 
bir te.kım elbiseler gördü .. 

Gözlerini koskocaman açtı .. 
Allah allah.. Olur teY miydi 

l:.u?. Ona ıürpriz mi hazırlamıt • 
lardı?. Hediye mi vereceklerdi ? .. 

Öyle ya .. Öyle ya .. "Sana uzun 
pantalon alacağız!,, diye ne za • 
mandır söyleyip durmiyorlar mıy· 
dı?. 

Fakat bupıantalon amma da bü
yük ha .•. Hem ıoma bu potinler •. 
Bu gömlek .. Bu p.pka .. ..- .. 

Allah, allah. 
Burada kim vardı •.• 
Demek, evde bir erkek var .... 

Hem de buracıkta .. SoyunmUf·· 

P k. . ., 
e ı, annesını •. 

Ah ... Demek ki, anne.ine fena -
lık yapmıtlar ..• 

O gece, ıılığı çalanlann balık • 
c dar olmadığını, o, peki.li. 'anla
~tı .. Bir erkek gelmitti ... Matma
zel Jackıon, onu nafile yere kan· 

Kollannı ileri dojru 
kendini müdafaa· ediyor • 
teydi ... 

Vahid, meseleyi anla 
manzaradan pek hoılandı 

- Korkma, Turgud .. 
tanıyamadın, fakat, ben 
adam değilim .. Senin d 
Odanın köıesinde, ç 

mı~ duruyordu .. 
Bu adam, onun ismini 

du ha?. 
lıte, bir muamma daha 
Hem de, hain bir suratı 
Vahid: 
"- lıte oğlum .. ,, der 

gud: 

- Siz kimsiniz?. • diye 
- Gel buraya, Turgud .. 

babam yakından gör .•• 
ni yakından göreyim •. 

Fakat, birdenbire töyle 
dü: 

"- Dihı rece, matm 
IOI\ bana biT sürpriz ya 
dan bahtediyordu •• 

Şüpheli JÜpheli: 
- Siz, benim babam 

diye sordu .. 
Başını ileri doğru uzatıp 

le baktı ..• 
Şüphesi arttı: 

- Peki amma, annem ıt 
(De 

dmp uyumaia zorlam!fb- -------• 
TUTgUd, tuvalet odumm m6 - 1 K 

rebbiyesine doimı açdan kap11ma H HASAN re 
ilerledir... Fakat, mürebbiye İ 
aııklan serbest bırakmak için ka- n DU d 
praını kilitlemitti .. Turgud, o er • lf oya a me 
kek k;mse, onu mevcudiyetinden !! kremlerin en n 
haberdar etmemek İçin gürültü q en sıhblsldlr. N 
çıkarmak niyetinde değildi. Hem. ti clldll kadınlarJO 
aonra, kaybedecek zaman da yok- H yat arkadaşı~ 
tu... !! 

bitenleri ii tlyarlan genÇ Yatak odtlsında olup 
anlamak lazımdı .. 

Hem de, derhal. .. 
Çocukcağız, minimini yumruk ~ 

larrnı sıktı ..• 
Geniş yatak içinde, Vahid yor -

gonlara büründüğü için, evveli 
hiç bir teY görmedi .• 

YaYaf aesle: 
- Anne •.• • diye ıeılenrli .• 
- Anne ... ,; diye ıeslendi .• 
- .... 
Cevab yok .• 
Bir daha: 
-Anne ... 

Utlrlr ve gençleri 
1 zelleştlrlr. lo 
H ebedi bf r tar• 
n veren HASAN 
i= 
;imini unutmayı 
Ü Kutusu 50 
R Tüp halinde 
E 
B Tllrklyede ya 
ı. ti ii da Avrupa e 
Ü yapıştırılan ve 
il kı aldatan kre Bu sefer, daha hızlı: 

- Anne ..• Anne ..•• 
Y aatrklar üzerind~ bir bat 

mıldadı •. 

~I re, vesalr ıtri 
kı - !i aldanmayınız· :: 

Y aıtıklar üzerinde bir bat 
m(ldadı ..• 

k 
n 880 markasıo• 

1 ... 

İi kat ediniz. 
Bir erkek yüzü belirdi .• 
Vahid: 

H HASAN DEP 
ii 
:ı 

A .. ? - y, aen mısın ••• 
dedi •.• 

Turıud ! ii 
:: 

Ukin, Turıud. imdad diye 
Jıaykıramıyacak dereceye ıeldiii 
için, debtetle aeri çekildi .• 

İ Beyojlll 

:m=:=:•ii"I''" 

-•su•"••• MELEK 
PAUL HORBiGER - JENNY JUGO - THEO 

sı•e•Bugece benilll 
ftlmlnde hoş iki saat geçlrtecekttr .. 

teli ve neşeli bir eserdir• 
ll&•etea: Puamomt laaübMar d1D1a ba•· ..... ....., 
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. • d 1 TOrk~•f• CEBıDELiKLER 

Şahin'in 
Çocuk terbıyesın e Geçir•• ı 

: Cebldellkler Şahı A~ı kgözlel" Padltahı 

kadın il ftA•BI All Cengtzln ba!Jından ge~en1er 
Çoaukluk devri, hayaLm en i :::::amcı:r.::::mı:n:::::n::::ı:::ı::m... • 

Yazan: ··--··--·:ı 
. . ·---·-··-··· ....... -• • 1 no. ea OCU L~!~k~ pımuı:, en ı arlak ıBrilnd -lü de • 

virdir. Çocukluk devamlı ~ır bay. 
ramdır. Hattl bu baynmdaa hiç 
bir ıey k4 ybetmemek için, çecuk, 

!(ad r~1n KaAı 1 ..................... -----
ıeceleri zoria ,.atar Ye 1&1>'1.leyin 
erkenden, nt'fe içinde, hayat dolu 

Leventler bu ha~eri. duyu_nca 
Çllgm gibi sevmmışlerdı... ..,....._ 

_ Gazleriain uykudan ayamp, 
bu tu beliniz bir kıza gönül vermek )'lldızlann ~otmuı ıibi::l:r.. Bu • 

D d .... zaman kardetinin • ah Belk' b '--e ıgı ka en büyük ıün br. ı u age&· lutsıız 16.&••rinde yapmak, öl • 
landutunu sanm•ftl·· Fakat ar • iızm da bir ıevgiliıi var Ye beni renmek ~tt,ı..i okunur •• 
11ndan: • ! utemiyecek .. eb, bir kardet gibi itte bu n 'bayetaiz netenin, bu 

- Du .. ~;n -var .. E"flenıyonun • d'l d·ı· ... 'l' · · evimde kalır, ı e ı ı zaman hudutsuz A.u.detin müthit bir diit-
Deyince de amızm sevgı ıaını azad ederim .. Hele padiıahm de· mam -vardır: Çocujun etnfmda-

düşünmfiftü.. O 1 dili yerini bulsun da, yeter!.. kiler •• 
Lakin bu nasıl olabilirdi?. Erteıi gün limanda toplar abl • Evet, çocuitpı etrafmdakilerin, 

kadar bir hayaldi ki.. tti dı... bilbaua aııııenin usluluk tt-likki • 
Ali Pata ıözüne devam e : Kılıç Ali Pata ona: ıi, çocujun bafumamuı oyna· 
_ lnebahb savatından evvel _ Venedik elçiıi ıelmit! Ak· maması, ıüamemeai oluna çocu. 

Navarin yolunda bir diifman p . lınca bizden belki de Kıbrısı ıeri· Jr...n zenıiıı hiuivab, ma14:111 ne • • • t• Onun __ ,_ ... ,,_ 
misini ele ıeçırmıt ım... . ye ve ayrıca tazminat iateyeçea.,. felİ kınlı. "lür •• 
içindeki esirler arasında çok gü • Dedi.. • Bu tehlllrenin bem~n lıemen &J· 
zelve esmer bir kız butmut Ye sa· Ali Reiı akpma dofru ;oanu öi- ni, fakat (:j,. batka türlüs·i de. ço-
raya verilmek üzere ıaklamlfl!~ • rendi: cuk biraz b~yüyünce anne»in ço
Seninle tanıtınca sana yelrm~!' 

0 
e Elçi daha akıllı dawanmq Ye cuğun hav:ına kanımanur.aı, ya. 

düıünmüttüm amma, ak ?1. ~: ü. Kıbns aduiyle tazminab atzma hancı kabılt udır .. 
ralarda deiBildi Ye ~rd~:ıdi! .: bile almamıf.. Yalnız Türklerle Çünkü "'04'uk, neıeli arbdqla-
nüyordun.. unun ıçın 'b • sürekli bir barıt iıtiyormut.. rmdan ba,\ca, bütün kal'>· .o deki • 
Gene önceden tuarladıinn ıı ı 

Bu, Sokullunun botuna ıitmit: leri ıöyliyabiiecek samimi i: ir dost 
graya vermiıtim.. · f Lik • b · • h' h 

_ Evet! •• Bundan bana ne! - Düıünelım m ızı ıç i tiyacı vardır .. 
- fakat paditah o kızı ıene bir ıey ıelecek yıl Akdenizde iste· lıte anıı~ çocujunun im çok 

MDa layık ıörmiit Ye timdi bol çe- ditimiz ıibi dolaımaktan, iıtedi • samimi c1., .. tu olabilmelid:r .. 
ı arma· iimbi yapmaktan alıkoyamaz.. Anne. ne kadar betbah• ne ka-

yiz ve yüz keae altuı asana Bir safer kazandmızsa, bu bizim dar neıeah olursa olıun e\.lldına 
iaıı ediyor· Ve.... .. • • d d · 1 ka 

Ali Reia papnın ıiSzUnu keıü: sayif olmamız an eğı. ptan gülmesini bılmeli ve istit.taldeki 
_Ben de onu sana armaian e· patanın tedbirsizliğinden ulmuf • hayat mü•,:ı ielelerine röi:is rere

tur. Önce acıarnı çdcıarautız ve bilmesi jr:r.. çocu~·n n--li aaba-derim, olur, biter- T .... -T-

- y 000 •• Olmu ı .. Padipb ... ondan sonra yenilmit olarak de • hma, bol ~. ,Unet dökebilmeli • 
aia 0 kız'• nlenmeai iadyor, he· fil, yenmti olarak sizinle ıörüıe • dir .. 
men nik&h kıyılarak dillün yapıl • ceğiz ... Bununla beraber Vene • Çocuk, ~~nçliğinden iy1 hir ha· 
masını ferman buyurmuı!.. diklilerin bu sefer biraz akıllı ol· hra saklıy tilmek için, çocuklu . 

~·~ııRF,''te ,... ... , '7W .... 

benim işime gelmez.. YO. altın 
armağam alır, gene le"fentlerimle 
pay ederim. Fakat kızı hemen ıe
ri gön· erme1iyim ! .. 

- Lakin o kadar ,Uzel bir kız 
ki .•• Görsen hemen ltık olunun!. 

- Ben ıimdi •• 
_ Paditahm -verdiii armafan 

geri çevrilmez, adatım .. Bunu al • 
malı .. · 

- Almazsam?. 

8, • b" ,.-•-••• IOD~sm! - ızı ır Tuuu-
Bunu yapmakla bir 181 mi kaybe· 
d~ceksin?, Senden daha ~;.· 
1• • Senin iyiliiini isterım.. ıç 
ıyım.. . h .. endimıek 

yoktan padıta ımm guc 
cloiru olamz !. • Ha7di bakalım ... 
Bahan burada olaJch 0 da hellim 
slM dltlaCir • .a11en11.. Hatti 
._ .... ona da aanMI de, Şeyh E· 
..._idi de a'ribMIGrecektir· Haydi 
;llllm, .,...ı ol " .. çıkarma!. 
Dll'D&n brpemc1a ulan, dost ,.. 
amda lama olmalı.. Daha. çok 
deYJetlw ılNcelmm MDI .. 

Kılıç Ali P ... DllD uan " bir 
baba ıibl ıanatd• llJllJor, Ali 
Reis onu dGtilncell, dGtGnceli din
liyorclu. 

Sonunda bofD'IDQ ltaktG " .. 
eaki deniz ]aırdunan atınm ima,. 

madı .. 
Hemen Jıasırlık batl.dı " Kı • 

bç Ali pqanm yalısmda ..... Wr 
d • onun için ayrildı .. 
·~:ventler bu haberi duyduklan 

saman çrlgm ribi sevinmltlerdrdi •• 
ÇGnkU reiıin padiphtan ıB GIG 
ikramda elbet ontann da &-riinme 
paylan nrdı.. • • 

Likin Ali Reie hiç de •Ytnçh 
delildi •• O, eeki ft tatlı bir rüya· 

-11.i h-baarlara. kafele-1'! arar ••u -r il' 
l'9 eü'1hor. 1n•~etini ve tnl ı · 
ebıi dlltlnllyorda. 

ICeadi kendine -'yle diyordu : 
- c.r.ç1owlan loce ne oWu • 

•lslanm .....,.... r Arupıacla jmm cOk nı-teli ve ~i •eçir· 
hoga bina. iyi ıGnler aeçiria Ye mai lbımciır. 
d&lüfte bu dedilderiml V enecHk Çlinkii, hayattan alman illr lnti-
Doçalarma eöyleyinis !.. balardır ki imanm, ıüt.Perinin 

Demif... • sonuna kac!ar beraber ridwr •. in· 
Sonra elçinin aitırlanmaımı, aanı bütür hayati mü1 Jetince 

ertesi gün sarayda yapılacak dü- nikbin veyll bedbin yapar 
tünde hazır bulundurutmumı e • Bir kere dütilnelim .• D.:nyada, 
mir buyunnuf... hayata ve la.adete inanma'.c kadar 

Ali Reiı, kendi kafa11ndaki dü· insana elseu ne nrdır7. 
tünceler arasında ancak bu kada· Anneni.ı ıüler yüzü veyahut . 
nnı duymuf, elçinin adını, kim ol· meyu1 tavu. çocutun hayat hak· 
dulunu ıormak batmna bile ıel· kında edir.~eeli iyi veya ~6tü ka-
memifti... naatleri dol"Unır .. 

O akf&ll' Ali Reiıle Stellinın Anne, çc.ruiu ile olan münase-
nikihları kıyıldı.. ı betini, bir, sandmabmn devam 

Niklhta, eskiden olduju gibi, ettirebilmc•1dir ki, on seki~ yirmi 
la Ye otlan kartı kartıya ıelme· J&fln& ıela.V ii vakit te, !.oculu • 
mifler, onlarm yerine vekilleri bu- nun en iyi dostu olabilsin 
lunmuttu... Böyle o~az da, anne, çoculu • 

Bunun için her ikiei de zifaftan nun hayatı He alikadar ~'mazaa, 
enel biribirlerini 18rmi1ecekler • bir gün ı~iir ki, çocufu ite kendi 
di... aruındak1 rabrtalarm inct.ldilini, 

Zifaf erteal ıece olacaktı... çocuiun, kendiıiiıden ..kladığı 
Ondan eonraki tün, bütUn ve- bir çok ıarı&n bulundufunu ylire

ıirler, paıalar, elçilerle beraber ii ıızlıyan.k ıöriir. 
aaraJClaki ai,.Eete ıiclecekti • lzmir Sa) lavı 

Ali Reiaı Benal N. ·sr AR 
- Şa ,unleri bh- aa enel ıeçir· 

Hlll ele, baradan ıitaem!.. .ıııııı,.----------•llıilıı,.,. 
DIJorda • .Sonra ıunlan ili-ve 

....,_du: 

- Buradan ayrılır ayrdmu, 
.a.de karımı hemen botu. kendi· 
ılne UJIUD birini bvluncı,. ka • 
dar aıanemin JaDma bıralanm ! .. 
Graçyozanın ayrılık acısını ve 

HYgiıini taıryan katbinde oldu· 
lu ıibi, yanmda da ondaa daha 
J&km batb bir kız Ye kadm lafı· 
mayı kafasına sıidıramryordu. 

O ıece bütün lıtanbu• don&n • 
mıttı .... 

ikinci Selim bu 19nlildere büs • 
bütün tenlik verdirmit, b61lelikle 
lnebahb bozpnunun yurda -verdi· 
ii &CIJ.I UDUtturmak iatemifti. 

(Dntımı ,,,,,. ) 
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- 8efl"nmedim delil . Fakat 

hen daha e;ok Mrbeat bi.· lıayab 
tercih edenm. Benim en \ok HY· 
dilim tef Mirriyettir. Bu da para 
Ue beraber oluna ıünlliline 
doyum elm•s.· 

- Hiçb:1· f91yapmadau1&bah· 
tan aJqam.ı kadar etlemneyi pek 
HYİyonuu ıannederim.. 

-Hay.r •• 861le delil Ben da· 
ha çok w tilt olmak İ•tt-rdim. 
Bir artiathı muhtaç olduiıı İltidat 
bende va.- Babam benı awkat 
yapmak lıce-melde büyük bır hata 
etti. ltticbr.d'IDI kirletti. 

- Babaıus ne :yapardı? 
- Şek~i idi. 
- Muhakkak aermayeıf:oıi kedi. 

1e yükletnAipumdir ı 
- Ah 1 :ı>en ne 19ytamıa I. O za. 

man tanunıt olsaydım sizı lokum
lar, badem tekerleri için~e yüz • 
dürürdilm. 

ğım görüyorsun.. Haydi bakalım 
Ali bey .. Matmazel Eleniye cevap 
ver. Yoksa iki ıaat bu köpek llkır
dıımdan kurtulamayız ••• 

Ali Cengiz, iki ıenç kızın ara• 
sma oturdu -ve: 

- Matmazel, dedi .. Kendimi af 
fettirmekte mütküllt çekmiyeceii 
mi ıanmıyorum. Evvelki gün ıu.t• 
mazele yolda rastlamak bahtiyar
lıtına nail olduttum zaman, ben 
de ayni yolu takip ettiğim için 
kendiıiyle konuımak iıtedim Ben 
daima güzel kadınlarla konuıma• 
yı severim. 

Marika kızgmca bir ta'fl?la: 
- Ah 1 dedi .. Evet .. bu ınalGm ! 

Belki Elneiyi de a-vlamak iıtedin •• 
Ali Ct'n"İZ omuzlarmı biraz kal• 

dırarak Marikayı muhabbetklra• 
ne bir balatla süzdü. Sonra deftlll 
etti: 

(0f'V8mT Vl1') 

Bu ııra1e kaprya w"O!an iki şundan bundan: 
küçük dar~ konutmayı durdurdu. · 

Marika~ Patatesin menşei 
- Acaba kim, dedi? P.elki ha· 

lamdır. 
Alicenri:u 
- Böyle aabah aahü 

var? 
Belki de o defil •• 

ne iti 

Y erindowı kımıldamadan yük. 
ıek ,eale: 

- Giriniz, anahtar kaıs• Uıtün. 
de .. di1e bajırdı. Dıtardan bir ka
dm seıi: 

- A! Evet görmemiştim .. diye 
cevap vedi. 

O.bal kapı açıldı. lçeıV. tit
man Elenl ,,rdi. Kapıya çolı- yalan 
bit yerde \.turan Al\ceqi..; Eleni
Jİ söriince telif ve korku eNl'i ı&a. 
termekten J&endiıini ala1DJ1.dı. 

Mabnutl Alicenıizi rarme-' 
mitti. Dofm Marikaya y .:&klqtı: 

- Nudıın Marika !. Seni niha
yet buldum Dün ıeldim Burada 
yoktun •• Komıuda epeyce bekle
dim. Nazik aençlerdi. He!e biriıi .. 
Gerçi aaçı Kll'IDIZI yakın bir renk· 
te amma .foirusu ıüzeldt •. 

I Marika l üldü: 
- Ya, ~~di. Demek saç.mın kır· 

mızılıima varıncaya icada• dikakt 
ettin •• Gü"teı bulduiunu kendi. 
sine söylerim. 

- Sakın ha Marika t Sakın 
bö7le bir ıe:t yapma .. Sonrl\ bir da. 
ha buraya ıelmiye ceaard ede
mem. Oka o ar utanırım tci .• 

Eleai Dar sandalye almalriçin 
döndütü umaa Alicenıizi ıördü. 

Marika, EJeninin tellfım ıü· 
lerelc: 

- Bey balaaettilin kOlllfUlanm· 
dan Wriclir. Senin ıüul buldu· 
iun pncin arbcl.fl ... cl~Ji. 

Eleni Ali Censize dikkatle bak-
b: 

- Bey mi? nuıl ? Bu bey 
tenin komtun mu? 

Ali Centis cnap verdi: 
- Evet matmuel... Matmazel 

Marikanın komıuyum ... 
Marika ıöze kanıtı: 
- Niçin b&yle dikkatle bakı· 

yonmı? 

ve 
patates muharebesi 

Perunun yağma edilmeai orta
ya patatesi çıkardL Bu yatmaya 
ıitmiı olan korsan ve papazlar
dan hiç biriıi çitnedikleri Peru o
valarmın, bir gün biltün dilnyayı 
kaplıyac:ak bir nebab ıizlemekte 
olduiunu bilmiyorlardı. 

llk patatesi 1538 11lında Ped· 
ro de Cieza de Leon adlı bir lı
panyol Andes' de bulmuttu. Ora• 
da kırmızı derililer pattatewi pİ§İr• 
mea fakat aoiu]da Mlmıdurarak 
kuraturlarcL. haka.lar patatea İı· 
tihaallbnı çok ileriye ıötürmüt
lerdi. Cenubi .Amerikayı ateı -ve 
kana botmuı olan korsan Ye pa• 
pazladan biriıi 1585 yılmda pa
tatesi ispanyaya ptürdü. Bura· 
dan da Jtalyaya götürüldü. 1588 
yılmda Viyana nebatat bahçeai 
müdürü Şarl d'Eklüz'ün eline ıeç• 
ti. lnııiliz -ve Almanlann patateı 
hakkındaki iddialan biç de nrid 
değildir. Çlinkü ne Sir Valter Ra
lay ne de Sir F ranıis Dreyk pa• 
tateıi Virciniyadan ln,iltereye 
ıetirmit dejillerdir. Çünkü Virci• 
ıı.iyada patates yetiımez. JlldSnce 
A•rupa mütea11ıplan bu nebata 
kartı isyan ettiler. Çünkü lncllde 
adı yudı delildi. Adem babamı. 
zı cennetten kovduran menuıa 
meyvanın patates oldufunu iı.ri 
ıürdüler. Ancak fakr ye zaruret 
bütUn bu dini propaıandalara ku· 
fak bile aıbrmadı. 'Şimali Avrupa 
ahalisi patatealn -vücudu buliye
cek ucus bir ııda olduiunu aalar 
anlama, bunu yetiıtimıete bat
laJılar. Hatta Almanyada yapılan 
"patateı muharebesi,, tarihte met
hurdur. 

Andes dalarından ilk getirilen 
pdatealer çok küçük ve üatündelri 
delikler çok 11kb. Şimdi biade -ve 
Avrupada yeti9mekte olan koca• 
man patateıler Amerikada ıılah 
edilmiıttr. 1853 yılında Çonıi E • 
Cutriç adlı bir proteıtan papası 
Şiliden getirdiii patateıleri Ne•• 
york vilayeti dahilinde Utika ı•b· 
rjndeki nümune bahçesinde huıu• 
si bakım ve ~eraitle yetittirmiı -ve 
aldığı cinıe Gamet Çili adını Yer• 
mitti • 

Şimdi patatea Anupa -ve Ame
rikanın baılıca gıdaııdır; ekmek_. 
te-n r.f"k iıtih1ak edilmektedir. Niçin mi? Benim za-vallı k6pe· 

limi kaybeden hu bey de.. köpe- -------------. 

iimin kaybolmuma bu bey ıebep 
oldu. Sokakta, burada ve dün ıece 
sinemada. •• Fakat ıenin yanında 
ı&rdUtümden dola)'! memnun ol· 
dum. Rica ederim keadiıine s61· 
le,lniz e hana ldSpefiml •enia. 

- IC8ıaeibnln J'&lllllda olmadı-

KUPON 
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Kirli çamaşır ar 
'.Ahmed Cemil, ah§kanlık neti -

cesi, her sabah tırat olurdu. Eline 
jiletini alıp da aynanın kaJ"!ııma 
geçtiği vakit, kendi kendine şu 

suali sorardı: 
- Bugün günlerden nedir?. Bi

raz para kazanmak için ne yapa • 
bilirim?. 

Dimağında pek o kadar uya -
nrklık olmamakla beraber, günü 
sür'atle bulabilirdi. Lakin sualle • 
rinden ikincisini hallebnek, azıcık 
güç olurdu .. 

Hatta ekseriya, bu ikinci suale 
cevab bile veremezdi.. Öyle ya: 
insan yirmi sekiz yaşında olur da 
iki elceğizini ~imdiye kadar hiç 
bir işte kullanmamı§ olursa .• 

Evet, Ahmed Cemil de bu cins 
insanlardandı .. Eskiden zengindi. 
Çok zengindi .• Fakat buhran es -
nasında büyük sarsıntı servetini 
kül etmi§ti .. 

Bolluğu dev etleri 
düşündürüyor 

.., 

Yalnız ingiltere casusluk 
teşkilatı için milyon sarfediyor 

Bir vakitler vmumi harbin en heye I 
canlı bir sergüzenıti olan casusluk, ıim·ı 
di de Avrupanın mensuptan en kalaba
lık bir mesleki halini almı!trr. Gün 
geçmiyor ki Avrupa ülkelerinden birini 

de birkaç casus yakalanmasın. Ortada 
münferit casuslar casus kumpanyaları, 
mukabil casuslar, sanki biribirini kova· 

hyor, diğer taraftan da tevkifler muha· 
kemeler, uzun hapis cezaları idamlar 
gırla gidiyor .• Çünkü Avrupa yeniden 

silahlanmaktadır; bir halkın yeniden si
Janlnnmı:ısmı baıka birisi bütün tefcrru
ntile öğrenmek istiyor. Demek ki ca
sus için yapacak epey it var! 

Baltık memleketlerinde "Kızı 
adiyle tanılan Ameli Lautem §İıııdi 
Estonya hapiıbanesinde sekiz tdl 

bitirmek için bekliyor.Fransada ta 

kalabalık grubun reisi olarak ına 

Lidya von Stal gösterilmektedir. 

Hapishane gardiyanmın bile 
lakabmı takımı olduktan gerçekten 

güzel Sofi Drost Franaız hapishane 

de iki sene kalacakhr. Bu kadm f 
makineli tüfeklerinin mekanizına 

gösteren planlan yabancı bir ülk 

Onu elinden tutup kaldıracak 

doslar da edinmemi§ti. Zira bütün 
ahbapları ancak kumarhanelerde 
ve barlardaydı .. Varın kıyas edin: 

Frnek tert~bi bir uıak kapıvt aftı. Bundan yirmi gün evvel Amerikalı 

Robert Gordon Suitz adlı birisiyle kan
sı beraberlerinde yirmi kiti daha oldu
ğu halde ,Fran&ız mahkemelerine bir 

satmı§lı. Bu yeni tüfeklerin dak. 

attıklan kurşun adedi ba§ka hiçbir 
Jet tüfeklerinin yapamadığı kadar 

tur. Tüfeğin diğer bir huıusiyetİ 
bir vida çıalcrclmak suretile bütün 

kinenin yedi parçaya aynlması, bö11. 
büyük bir kolaylıkla tatmabilıne 

Böyle rabıtalardan inaana fadya 
gelir mi?. 

Yegane ümidi ihtiyar bir am -
cadaydı: Bu adam, zenginliği de· 
recesinde hasisti de .. Bir tür1ü öl -
mek niyetinde olmaY.an kedi canlı 
insanlardandı! .• 

O ~abah, Ahmed Cemilin uzun 
uzun düşünmesine meydan kalma
dı. llk suali sorup da cevabını a -
lır almaz, bütün vücudunun se • 
vinçten titrediğini duydu. 

Bugün, salıydı, aalı !.. Her sah 
günü, çamaşrrcısı ge1ir, kirlilerini 
c:..hrdı .. v' .ıu. 

Evki&n ~hm€d Cemil bu gibi 
ev i:ı:lcriyle uğrapnazdı, füphesiz .. 

Gayet rabıtalı bir U§ağı vardı • 
Kendisine dadı gibi bakardı. 
Şimdi ise, "iki el bir bq içindir !.11 

Kolunda bir sepet, ince bir ka • 
dın endamı, karşısında belirdi. 

Fransızcası da ( !) kuvvetlidir 
haspanın: 

- Bonjur! • dedi. 
Cemil: 
- Bonjur .... diye cevab verdi.· 

Sizi tebrik ederim ... Her zamanki 
gibi muntazamsınız .• Tam vaktin· 
de geldiniz!. 

Çaına~ırcıyı odaya aldı .. Bura • 
ya yazı odası ismini verirdi .. "Ya
zı odası ... ,, Laf itte.. Hakikatte 
yazı yazıp bir İ§ gördüğü .de yok -
tu ya! •• 

Çama§rrcı kadın gömlekleri, ço· 
rapları falan sayarak tasnif eder • 
ken, Cemil, onun hiç bir hareke • 
tini kaçırmıyordu. 

Ne genç, ne gürbüz şeydi bu ka· 
dın!. Güzel miydi?. Hayır, ken • 
disine güzel denemezdi.. Dağnık ı 

düsturuna riayet ediyordu. Evi 1 ku ku · rd . . . . saç arı, çu r cu r çenesı va ı. 
toz ve kır ıçındeydı .. Yükte hafif 5 - be ... . . . onra1 pençe pençe pem ya • 
bahada agır, nesı var, nesı yoksa kl k' ı k b · ı· ı k . . , na ar ı, so u enız ı sa on a -
~psını elden çıkarmııtı. Yuvarla· d ı t ld ~ b d .d. d , 1 m arının revaç a o ugu u e -
nıp gı ıyor u. virde asla moda değildir ... 
Üzüldüğü bir aeğildi, hayır... Genç kadın kirli çamaşırları 

Parasız kaldığı gündenberi kapı • sepete yerle~tirdikten s~nra kalk • 
mın zilini ça1an kimse yoktu. tr, gülümsiyerek: 

Hatta o ardından k~an sevgili _ Oldu efendim ..• dedi,. 
metresleri bile yüzüne bakmaz ol· _ T etekkür ederim.. Fakat 
mutlardr. bana karşı amma da ciddisiniz 

Zaten pek pahalıya malolan o ha ... Benim gibi iflas etmiş bir a • 
kadınlardan o bizzat yüz çevir - dama bu derece surat asmanız ya-
mittiya.. zıktı dow r, grusu .• 

Onu en utandıran şey, çamqır • - Ay, ıiz iflas mı ettiniz?. 
cı kadınla halletmekti.. - Elbet .. Halimden görünmiyor 

Çamatırcı kadın, yirmi ya§larm· mu?. 
G.a kadar çapkın mı çapkın bir ka· - Tabii.. Biz çama,ırcılardan 
(iıridı ..• Gözleri ne müstehzi bakış· hiç bir tey saklanamaz .• 
!ıydı, bumu, azıcık havaya ,kalkık Acıma ifade eden bir hareketle 
olduğu için, onda da bir istihza gömleklerden birini havaya kal • 
ifadesi vardı. dırdı .. Delikti.. Don ise parça par· 

Kirli çamatırlarmr böyle oynak çaydı .. Çoraplar, hem burunların • 
bir kadına göstermek ne de müna- dan hem de topuklarından zede • 
sebetsiz İ§, değil mi ya?. lemni§, örselenmitti ... 

-Ah, eski ipek çamaıırlan o1say· - Evet efendim, bir çama,ırcı 
ar .. Markalı ipek gömlekleri .• Za - müıterilerinin bütün hallerini bi -
rif bagetli çoraplan.. lir. Zengin oldukları zaman bize 
Onların bakiyeleri bile §İmdi iyi çamaşır yıkatırlar .• Fakirleşin· 

epeyce a§ınmıştı .• Bunlardan do - ce ise, çamaıır1 insanın halini ba. 
layı zavallıcık utanıyordu. rometre gibi gösterir .. "Kılık kı • 

Bunları göstermek, her salı, de- yafet insanı aldatır !.
11 

derler .. Fa-
likanlıyı renkten renge sokuyor • kat, bu, kılık kıyafetin üst kısmı • 
du. dır. Biz, şık esvapların altında ne 

Çmgırrrrr... biçim fanilalar, donlar olduğunu 
Kapı çalındı .. Ahmed Cemil, bu biliriz çalım satan erkeklerde 

çalıfı tanıdı.. Bereket versin ki, kadınlara için için güleriz! ... Af • 
sırtında güzel pijaması vardı. Es· federsiniz, çok gevezelik ettim ga 
ki demlerde kalma yegane pije • liba .. a 

ma ••• 
ltina!ı da tıraf olmu§tu.. Saç -

]arını iyl ·ıaranııı ve fJ!ç.t!l~. 
ı.-Wm~ .. 

Beyaz di§lerini göstererek gül -
meğe baıladr .. 

Erkek de, samimi surette genç 
dmla beraber süldü .• 

- itte ben de size çalım satmı· 
yorum .. Her feyimi biliyorsunuz .. 
Onun içindir ki, size kartı bir 
ıamimiyet hissediyorum.. İsminiz 
nedir?. 

- Faika .. Efendim, Mademki 
bu kadar ahbap olduk, size timdi 
söyliyebilirim ki, siz beni eskiden 
mahcup ediyordunuz.. Arkanız • 
dan bile Ahmed Cemil Beyefendi 
diye konuşuyordum. Fakat §İmdi 

siıin de sıkılmıyacak bir erkek ol
duğunuzu görüyorum •. Hatta yü • 
zunuze Cemil Bey diyebilirim •• 
Sizden korkum da kalmadı işte .• 
Açtım ağzımı gevezeliğe ha~la • 
dnn. Bundan da çok memnunum. 

-Niçin?. 

Kadın, cevab vermedi.. Lakin 
kabahat yaptığı sırada yakalan • 
mıt bir çocuk gibi kızardı. Bütün 
yüzü, saçlarınm dibine kadar kıp· 
kırmızı kesildi .• 

Dudaldarmda acayip bir gülüm
seme belirdi .. 

Ahmed Cemil, bu gibi şeyleri 
anlamryacak, fırsatları kaçıracak 
insanlardan değildi. ileriye doğru 
bir adım attı .• iki kolu, genç kadı· 
nın vücudunu sardı. Dudaklarını 
onun yüzüne yaklaştırdı ..• 

- Faika.. Faikacik •• Minimi -
ni çocuğum ..• 

Diğer güzel kelimeler raradı .. 
Atk ve muhabbet ifade eden ke
limeler .• Lakin, bulamadı .. Yuka
rıki sözlerle bütün §iirlugatçesini 
sarf etmit bulunuyordu. 

Bir sük:Ut hüküm sürdü .. 

Faika: i 
- Çamaşırları götürmem la -

zrm .. Gecikmiyeyim .. 
- Evet, evet .. Şimdi gidersin .. 
Daha iğildi .. iki ba§ hafifçe to • 

ku§tu ..• 
* • 

Bu a§k, altı ay kadar sürdü. 
Bizzat kendisi için sevilmit ol • 

mak, Ahmed Cemilin ilk defadır 

ba§ma geliyordu. Delikanlı, vakti- 1 
1 

le avuç dolusu paralar sarfederek ! 
eriştiği kadın vücudunun şimdi, 

her salı kendi kendiliğinden ona 
geldiğini görüyordu. 

Haftadan haftaya aşkı biraz 
daha büyüdü, ilerledi.. Faikanın 
da ne§'csi o nisbette artıyordu. 

casus §ebekesine mer: ·up olmak tu· 

çile gönderilmiflerdi. Bundan az evvel 
de Almanya iki güzel kızın kellelerin~ 
bıılta ile uçurtmuı ve Von Jena adlı , 
diğer güzel ve genç bir kızı müebbet 
hapse rnnhkurr etrni~ti. Nisan 15 de 
Ritard Royder~ adlı bir Amerikan mu 
allimin Berlinde muhakemesi yapıldı. 
Bunun da su~'" hücum krtalan hakkın 
da malumat toplamakdı. 

Sofi Drost'un ba§ardığı İJ ci~ien 
himdir. Çünkü bg kadının ellerine 

ğin bütün pli.oı ~yle verilnıİf . 
Avrupanm hemen her 

hiç bir casus tetkilatma mensup o 

yan ve fakat bu yüzden hayatını 
nan baıı bot casuslar da pek ço 

Bunlar ağır batlı ve çenelerini tu 
nı bilen insanlardır. Bir çok lisan 

)er, en ıık soıye-telerin müdavimi 
ler ve bilhassa gazetelerin 

habirleriyle çok sıkı fıkı 

Hükumetlerin bazısı bu baıı boı cıt 

lara yüz verirler • Aaralarmda 
çekiıe pazarlıklar yaparak hazan 

mukabilinde, hazan da malı'.imat v 
Caausluk ıekil ve yollan da artık büs- suretiyle bunlardan haber alırlar. 

bütün değişmi§tir. Kadm güzellik ve 

Şimdi Fran~~:c mahkemelerinde yen: 
bir grupun davası görülmüf ve muhtelif 
cezalar verilmittir Bu grupu Helsigfar 
da mukabil casus teıkilatı yakalamışbr. 

Gruptan Madam Martin Şul adlı bir 
kadınla Amerikalı Arrid Jakobson se· 
kiz sene hapse mahkfun edilmi§lerdir. 

füsunu hala müessir bir rol oynamakla 
beraber sulh c:ısusluğu daha ziyade fen 

adamlarını devşirmektedir. Çünkü bun· 
lnr icnt olunan tüfek yahut zehirli gaz-

lan daha kolaylıkla anlıyabilmekte, ya

hut yeniden yapılmı§ istilıkimlarla1 
tayyare planlannı elde etmekte muvaf
fakıyet göstermektedir. 

A vrupanm her köteıinde sürü sürü 
casuslar dolaıtı!> duruyor. Hele 1934 
yılında yakalanan casus kadmlann sa· 

yısı şimdiye kadar bir kaç senede tutul·ı 
muı sayısından çok daha büyük bir ye
kunu bulmaktadır. 

Askeri bütçelerin yekUııu 
ça, çasusluk için olan gizli tahsi .. C 

artmaktadır. Geçen yıl üç büyük lr. 
pa devleti casusluk itlerine 15 ' 
dolar harcanuıbr. lngilterenin 
teşkilatı senelik bütçesi 200,000 1 
lirasıdır.Bu tahsisat 1929 yılmda lr. 
kamarasmda 10000 lngiliz lirası o 
reımen kabul edilmiıti. 

Fakat lnigilizlerin 
A vrupanın bazı memleketlerinin 
luk için yaphklan masraflar ek 
lngiliz tahsisatmı çok geride b 

ta imİf. 

Kadının güzelliğini temin eden uzuvları hangileridir. 
kalar diyarı Amerikada böyle bir müsabaka yapılmı§ ve 
alınmıştır: Sırt, saçlar, ell~r, bacaklar ve gözler •••• 

Fakat, bir gün, Ahmed Cemil, 
uzun mazeretlerden sonra, genç gibi, bir hıristiyan uşak kapıyı aç· 
kadına bir derdini söyledi: tı ... • 

Faika, anladı: ~ 

Amcası ölmüf, Ahmed Jı la" 
mirasa konmU§tu.. Ve artı ~ 
§ey bitmif, delikanlı, oı>ıııı 
"Cemil Beyefendi,, obnuştıı· ti' 

- Dört be~ gün için seyahata - Buyurun .. • dedi. • Bay ıiz • 
"d .... den bahsetti. Yıkanacak rama•ır -gı ecegım... ~ :ı-

Ertesi salı, Faika, kapıyı Çaldı .. 
Allah, allah, .. Yanlı~ yere mi 

gelmi§ti?. Adeta büyük otellerde· 

ları almağa geldiniz, değil mi?. 

Ve, kadının önüne bir sürü İpek 
gömlek, bagetli çorap serdi. • 

nakl.eden: Hatice sure 
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Sahaflar 
çarşısı 

ne halde? 

aşk maceraları 
Güzel olanları günahsız, 
leri ise günahkar sayan 

çirkin 
kavım 

ESKi KiT APÇILA
RIN YERLERiNi 
ŞiMDi ÇORAPÇl

LAR ALMIŞ 

Ben, tarih tekerrürden ibaret
tir fikrinde değilim. Y alnı:z. tnrih· 
te bir çok tekerrürler olduğunu 

kabul ederim. Atağıda yazaca -

rafında büyük bir saray hara • 
besi keşf edilmiı, bu saray üstün· 
de ve etrafında yapılan araıtır
malar, insanı büyük hayretlere 
düşürecek neticeler vermittir. ğım vak'a da bu tekerrürlerden 

birini gösterecektir. 

Eski adcmlar orası için: 
_ Bir hazinei ilmü edep 

çarşısıdır.,, derlerdi. Bay Abdur
rahman Adil de bir münasebetle: 

_ "Bir zamanlar orası memle-

ketin kamusu idi.,, demiıti. 
- Hey gidi günler hey ... Sahafl~r 
çarşısını timdi gidip görün. Vakt?· 
le, yurdun kitap piyasası ~lan. b"u 
girintili çıkıntılı sokak, ~ımdı, a: 
di bir pazar haline gelmış .... Eskı 
Sahafların yerinde yeller esıyor. 
Yalnız, kepenksiz, vitrinsiz bi~kaç 

''Kerem ile Aslı,, satarak geçinen dükkanlardan biri 

Tarihte hükUmet batında ~u
lunmut bir çok kadınlar atıkla -
rile birer gece beraber kaldık -
tan sonra kendilerini öldürmüt· 
)erdi. Bu suretle töhret kazan -
mı§ kadınlar arasında Tamara'- 1 

nın, Kleopatramn, Katerinin ve 
diğer bir çok kadınların isimleri 

Bu netice, gayet iyi mahfuz 
kalmış yüzlerce insan iskeletin . 
den mürekkep bir mahzen bulun· 
mut olmasıdır. Yapılan muaye· 
nede bu iskeletlerin yalnız er • 
keklere ait olduğu, ve bu erkek
lerin genç ve mütenasip vücut
lu oldukları anlaşılmıştır. Bun -
dan başka iskeletlerde hiç bir ze
delenme, ve kıvrıntı bulunmadı
ğından ayni zamanda bu iskelet 

k .t d"'kkanı eski hallerıyle . 
ı apçı u . 

· ··~·· germış zamanın si!lesıne gogus 
bir felaketzede vaziyetiyle: yerle . 
rini muhafaza ediyorlar. Bunlar 
da topu topu altı tane ..• Gene ~a . 

tahta döşemeler üzerın , 
rarnnf . fi 
minderler atılmı§··· Tahta ra ar 
sıra sıra eski, küflü kitpalnrla do· 
lu ... Köıe bucak, yığınyığ~n, r~~k Salıallar çarşısında esld kilapcı dükkanlarından il.isi 

renk soluk kitap kümelerıyle or· yor; aynı itle çalı§ıyor. Yüzlerce 
1 

da silinmişti. Bizim Vezir ha
tülmüt··· Ortada birer saç ma.n· senedeııberi kitapçılık işiyle uğra· nmda bir kitap depomuz vardı . 
gal... Postlarm, minderlerm ıan bu ailenin yurt kültürüne iyı Bu depo heı türlü kitap ile doluy-

üzerine bağdat kunnuf ek- , hizmeti dokunmuf·· Bay Rıza, Nas du. 
Arasıra bozuk kaldırımlar üze- rullah canlı bir fihrist ... Şimdi- Vaktin maarif nezaretinde Ali 

rinden etrafa baluna bakına geçen ye kadar arapça, acemce, türkçe, Galip isminde ayni zamanda hafi. 
bir yolcu gördüler mi hemen sesle maruf tabiriyle _ elsinei ıarki- ye olan bir evrak müdürü vardı. 
niyorlar: . . . . ye_ üzerinde ne kadar kitap ha . Bu adam, mabeyne, bizim depo-

- Bir ıey mı ıstıyorsunuz? Bır sılmı i e, bıliyor. muzda muzir kitaplar bulunduğu. 
kitap mı arıyoraunuz? Kartı kartıya oturuyoruz. Sa- na dair bir jurnal vermİf. Bir 

geçer. 
Dünyanın en büyük müzesi o

lan Londra Briti§ Muzeum'un 
tahsisatile meşhur asarı atika mü
tehassıs ve arkeoloğlardan John 
Marsall arkadatlnrile Hindistan
da yaptığı hafriyat neticesinde 
büyük bir şehir harabesi bulmuş, 
ve bu ıehirde de yukarıdaki vak'. 
aya benzer acıklı aşk macerala
rı geçtiği anlaıılmı~tır. 
rı getiği anlaşılmıştır. 

Hindistanın Sin nehri civar -
larında bulunan bu şehrir. ismi 
Mohenyordaro idi. Bilinmeyen 
bir sebepten dolayı mahvolan 
bu ıehirde bundan takriben 4600 
sene evvel çok medeni insanlar 
yaıamışlardır. Bırakdıkları eser

lerden uzun boylu aklı ve gü-
zel san'atlarda mahir oldukları 
anlatılan bu adamların Kafkas· 
ya taraflarından gelip burada 

yerleştikleri tahmin edilmekte -
dir. 

Mohenyordaro fehrinin bir ta -Bunlar, maziye karıtmıf olan hafların ve sahaflığın bu aon mü- ramzan günüydü. Mabeyinden 
sahaflığın bugüne ka~~r kal~ı§ l dafii, içini çekiyor, baıiyle çar· bir yaver, 2aptiyeden komiserler, =================== 
son tipleridir. Ekserısı, ıeksenı • §IYI işaret ederek: bir cemm"gafir halinde geldiler. tarih, edebiyat ne demek olduğu
ni aşmıı pirifanilerdir. Bazıla - - Gün geçtikçe sönüy<'ı ... di _ depoyu bastılar. Dediğim gibi nu anlıyamamııtı. Vaziyeti kur -
rmın yerlerini oğulları ifgal et • yor. Halbuki, bir zamanlar bura . (ha'l) itine temas eden bütün e· tarmak için: 
mit··· Fakat onlar da, kıyafetleriy· 11 ıarkın en mümtaz kitap çarıısı serleri, Münif paıa merhumun ki- - Bana kelimikadim getir! de· 
l bu tarihi dükkanların an'ane· idi. lrandan, Arabistandan, Mı • taplarını, Ahmed VefikPaıanın di. Çıktım. Artık, her hafta Ha
v~' dekorlarına uymayı ihmal etmi· aırdan, Hindistandan buraya ki • Molyerden tercümelerini, Abdül- san paıaya Kur'an götürüyor, çil 

rek Harcı alem san.atların he- tap almağa gelirlerdi. Dünyanın hak Hamid in Hacele ismindeki çil altınlar alıyordum, o, okuma 
ye.. i'stila edemediği bu köşelerde dört kötesinden müsteşrikler ge- manzum eserini, velhasıl, dokuz bilmediği için bunları ona buna 
:::i kitapçılığımızı eski manzara· lir, burada şark ilimleri üzerinde yüzden fazla kitabı arabalarla al- hediye ediyordu. 
ıını bozmadan yaıatıyorlar. Ter· tetkikatta bulunurlardı. dılar, götürdüler. Elimize de Her Ramazan, Beyazıt camii 
ıine giyilmit kasket; bir rahle ~- Ben, çarşıya geldiğim zaman düyunu gayri muntazamadan be - avlusl.nda kitap sergileri kurulur. 
zerine yerleştirilmit divit, Rabbı· burada 60 dükkan vardı. Bunun delleri tediye edileceğine dair bir du. Bir gün bir adam geldi. ki 

h h linrın bu 48 tanesi kitapçı, 12 tanesi hak . senet verdiler. Hala o parayı •· tapları karışbrdı, karıştırdı, istifle 
yesir lev an, mes ve . r:ı- • •• 

mazi sahnesinin cansız bırer fıgu- kak idi. Bu sahafların içinde üç lacaaız. Neyse, sürülmediğimize ri bozdu; saatlerce uğraıtı; sanrn 
ram halinde göze çarpıyor. tane de Mısır kitapçısı vardı. Bun· tükür!... da çekilip gtmek istedi. Kan beyni 

Sahaflar çarıısının diğer dük- lar Mısırda el ile yazılmı§ gayet Meşrutiyet ilan olununca, bu me sıçradı. Oruç keyfiyim de ... 
kanlarını terlikçiler, ağızlıkçılar, kıymetli kitaplar getirirlerdi. Biz auretle müsadere edilen kitapla - Arkasından bağırdım: 
trikotajçılar iıgal etmİf··· Bunla - de Avrupada şarka ait olarak ba- rın hepsi, Şeyhülislam kapısının - Hey efendi bir §ey almadın. 
rın arasında bir iki mühürcü ve sılan kıymetli kitapları muntaza. altındaki ahırlarda bulundu. Bun- Bu eziyet, ne olacak? 

hakkak da var. itte, daima maddi- man getirtirdik. Bu çartıdan baş . lar müzayede ile satıldı. Kitapla- O, aldırmadı. Arkadan biri 
yete doğru giden dünya kültürü ka, timdiki Bedestan mahallinin rımızı tekrar para vererek aldık. omuzuma vurdu; eliyle .susmamı 
karırsmda yavaı yavaı mevcudi - yanındaki :halıcılar civarında bir Jıte, o vakitler, bu kadar tazyike işaret etti. Meğer leyim, son Halife 
yeti kaybolmaığa mahkum olan bu kütübü ilmiye) çar§m vardı. Bu rağmen vatanperverane kitapları olan Mecit Efendiymiı ... 
etki tarih ve edebiyat kütüphane - radaki kitapçıların hepsi de sa- gizli gizli satardık. Fakat o za- Biz konu§urken dükkana köy
mizin hali!.. rıklı hocalardı. Burada daimi mım da alıcı çoktu. Hafta ha§ı lü kıyafetli bir adam girdi; elin-

Çartının eski emektar kitapçı· surette yirmi tane müzayede tella- oldu mu, Tıbbiye, Harbiye, Bah- deki kağıda bakarak: 
ları hemen hemen kamil en iıten lı bulunurdu. Ölenlerin tereke edi- riye talebesi çarşıya gelir, istedik- - Efendi, Kerem ile Aslı hika-
elini ayağını çekmif ... Bu ölen pa· len kitapları burada müzayede i- leri kitapları alırlardı. yesini alacağım, var mı?,, diye 

d b . km k le satılırdı. Bir gün, sadrazam Sait pa•anın sordu. Kitap bulundu, satıldı, köy. zar için e ır .. e e paras.ı . çı- 1 ~ 
karmak için ugratmadan dıdm •

1 
Bay Rıza Nasrullah, ba§ınt Ni~antatındaki evine kitap götür- Jü gitti. Bay Rıza yerine olurur-

mden büyük bir tevekkül içinde "adam sende geç!,, manasına ge- müştüm. Kapıdan çıkınca sivil ha- ken yüzüme tö1Je bir baktı, hayre 
köıelerinde ak§ama kadar bekli - len bir hareketle salladı. Batına fiyeler tarafından çevrildim. Be· timi anlamııtı. Benim sormama 

küçük gelen beresini düzeltti. Ö- ni doğru Beşiktaş merkezine, meş · vakit bırakmadan anlattı: 
yorlar. 

Yalnız bunların içinde bir tane· nündeki mangalı §Öyle bir eıeledi hur Hasan patanın karşısına çı- - Şimdi bunları satıyoruz. Bil· 
ıi var ki, hila Sahaflar çarıısını ve anlatmağa baıladı: kardılar. Korkumdan tirtir titri- hassa köylüler eski romanlara çok 

sahiplerinin gayet sakin bir şe -
kilde, uyurken öldürüldükleri 
belli olmuştur. 

Bu iskeletlerin s rrı u~:ın müd· 
det anlaşılamamıştı. Fakat yine 
taharriyat esnasında bulunan bir 
kaç kitabe meseleyi aydmlatmıt 
ve bu esrarengiz hadiseyi tama
men izah etmiştir. 

Bundan 4600 sene evvel Mo
henyordaro' da Lipso Emu ismin
de bir kadın hükümdarlık yapı • 
yordu. Mohenyordaro şehrinin 

kanunlarına göre devletin reisi 
ayni zamanda dinin de reisi idi. 
Lipso Emu'nun kocası öldükten 
sonra hem dünya, hem de din 
reiai oldu. 

Lipso Emu çok genç ve çok 
güzel b"r kadındı. O zaman yazı· 
lan yazılarda herhangi bir §eyin 
güzel olduğunu anlatmak için 

Lipso Emu'ye azıcık ~rdi 
cümlesi kullanılıyordu. Ki.hinler 
hükumet ve din reisinin bu dere
ce güzel olmasını mabude ben
zemesinde buluyorlardı. Onlara 
göre günahı az olan güzel, çok 
olan ise çirkindi. 

Buna rağmen güzel Lipso Emu 
hiç de günahsız bir kadın değil
di. Hatta bilakis çok günahkardı. 
Sarayında etrafına bir çok genç 
ve güzel nedimeler toplamıJlı. 
Bunlarla her gece sarayında tür
lü sefahet hayatları icat e-diyor 
ve yaııyordu. Gündüzleri tebdili 
kıyafet ederek şehri11 içinde do
laııyor, gözüne iliıen genç ve 
güzel kimseleri yanındakilere İ· 
şaret ediyordu. 
Akşam olunca bu adamlar sa

ray muhafızları tararfından ya
kalanarak saraya getiriliyordu. 
Ayni tekilde Lipso Emu'nun ne
dimeleri de kendilerine birer atık 
seçiyorlar ve geceleyin hep bir
likte çılgınca bir hayat geçiriyor
lardı. 

Yalnız bu hayatı yaııyan ve sa
raya giren erkekler bir daha dı
§arıya sağ olarak çıkamıyorlar • 
dı. Kraliçe ve nedimeleri aık ve 
muhabbet anından sonra i.tıkla
rma sundukları birer bardak §a· 
rap onları zehirliyor ve ö)dürü -
yordu. Bu cesetler de sarayda 
sureti rnahsusada· yapılan bir 
mahzene konuyordu. 

Fakat son zamanlarda halk •· 
canlandırmak burayı tarih ve ma- - Bayım, bu çarşı, memleketin yordum. Hasan pa§a üzerime meraklı. .. Eskiden okuyamıyprlar-
zi eserlerini g~ğsünde tophyan bir ilmine, hürriyetine hizmet etmit . doğru yürüyerek: dı. Şimdi yeni harfleri öğrendiler. 
müze camiası altında kıymetlen- tir. Babıali çar§JSının roman bas • - Neye oraya girip çıluyorsun? Hepsi memleketine giderken bu 
dirmek için harareti eksilmiyen tırdığı istipdat devirlerinde biz diye bağırdı. kitaplardan götürüyorlar. Biz d e 

iddialarla çalı§ıyor. Bav Rıza Nns Kemalin, Hamidin kitaplarını giz- - Kitap satıyorum. boyuna Kerem ile Aslı, Ferhat ile 
nıTialt, ecdattan kitapçıdır. Dede- li gizli basar, satardık. - Ne kitabı satıyorsun 1 Şirin, Leyla ile Mecnun, Köroğlu 
ainin dedesi bu çarfıda kitapçı j. O zaman, (ha'l) kelimesi ve - Tarih, edebiyat, kitaplan... hikaye erini baıııp basıp satıyoruz. 
mİf ... Onun oğlunun oğlunun to- bunun tefsiri yasak edilmi~t i. Hat- Hasan paşa bu sözüm iizerine l Allah bin bereket venin. 
nınu da timdi ayni sedirde oturu· ta fıkıh kitaplarındaki ha'I babı durdu. Cahil olduğu için, bittabi,) lhıan Arif Gökpınar 

·rasında büyük bir hoınutıuzluk 
başgöstermişti. Kitabelerden an
laşıldığına göre büyük bir ihtilal 
kopmak üzere idi. Tahmin edil
diğine göre filhakika bu ihtilal 
kopmu§, ve Lipso Emu ile Mo • 
henyordaro şehri bu ihtilal esna. 
sında mahvolmuttur. 

M. S. 
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Büyük kolerada 
Şehremini binlerce altını 

nasıl yemişti?. 

Adı "haftada iki kere döker: 
tokmak,, olan mizah gazetesinin 
birinci sayısı 327 yılı 15 ikinci teş
rininde çıkmıştı. Başlığında görü
'""en resim şudur: 

T olanak bundan sonra "inşal
lah o günleri de görürüz,, diye i]fı-

ve ediyor. ı 
Yirmi beş yıl öncenin bir tarıhı 

olan bu satrrlara fazla bir şey ila
ve etmek lüzumsuzdur. 

• * 1/o 
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Sulh perisi önünde iki kişi bal
yozla cehaleti dövmekte, cahiller 
diğer taraftan kaçmaktadırlar. 

Tokmak, on paraya satılmakta i
di. 

Tokmağın bir havadisi: 
Kasımpaşa iskelesinde başlı

yan tasfiye ameliyatı neticesi yer
siz yurtsuz kalan milyonlarca (bir 
çok hastalara hizmet eden mik
roplar) bir arzühal ile şehrema· 
netine müracaat etmişlerdir. 

Fhi sınema faaliyet halinde .• 

Birinci syısında şu rübaı vardı: 
Bü31in Oı::manlı memlekette; 
Utanmaz müstebit çoktur. 
Tagallüp çP!mıcy:iz bizler; 
Ki zira k::ınnnnız toktur. 

Tiktak 
"T okm:ık,, şchrcmane~ine ça

tarken ~u ı:ı:.ıylı yazıyı yazmakta· 
dır: 

"Köhneliği k~patmak şartile ol
sun rengin yenilik düzenincle 'bir 
it olduğunu düşünerek bundan 
sonra §ehremaneti tarafından bü
tün caddel~re rastlıyan ev ve dük
kanların eskilerine dışardan ki
... eç mahlulü sıvağ olunacak ... 

Her sene memleketimizde ya-
21 geçirmek üzere liitfen teşrifleri 
melhuz olan kolera cenaplarına 
bir İstiskal teşkil etmek için, bir 
de yangına kat'i bir çare olmak 
Ü'zere her mahalle dört tarafı bir 
duvarla çevrilecek ve kapısına 
"harikin tecavüzü memnudur,, 
ya2ılmıı bir levha asılacaktır. B-:.ı 
çareler ekseriyetle kabul edilmiş-
tir. ( 

• • • 
O yıllar cahil belediye çavuşla

rı için bir mektep açılmıştı. Tok 
mak gazetesi bu mevzuu parma
ğına dohyarak !Unlan yazıyor: 

"Belediye çavu!u denildi mi 
!imdiye kadar ne gelirdi? Beledi
ye ıeyyar evrak memuru, esnaf 
tahsildarı değil mi? Evet, zavallı 
çavuılar ancak vazifeler ini bun· 
dan ibaret bilirlerdi. Anlara şu işi 
yapacaksırJ\Z denildi de yapmadı
lar mı? 

Fakat §U iti yapınız denildi -
ama yapaf'\..ndılar. Bugün arbk iş 
baıkala§tı. Mektep açıldı kendile
rine malumatı muhakkarai fenni
J:e tedriı ve talim olunacak. 

ıBir sene sonra bir çavuş kavu
nun, karpuzun, yunıurtanın, bah
im kokmuşunu anlıyacak ve ken
Ciiıine ita edilecek bir salahiyeti 
mümtaze ile bu gibi mekülatın 
revacmı menedecek ve vazifeleri 
selim ile resmi tazimden ibaret 
olmayıp vatanın l!hhat ve selame· 
ti uğrunda çalışmak 15.zımsreldi· 
iini idrak edeceklerdir. 

- Tezkereni çıkar ... 
- Tabelanı geri çek. 
Tabiatı ititiJmiyecek bunun ye

rine o vakit, mesela furuncuya: 
- Ne için ekmeği hakkile ha

rarete arz~tnıiyorsunuz. Bu mua . 
meleniz ekmeğin gıdasını tahrip e

der. Binaenaleyh bu ekmeğin fen· 
nen muzır olduğundan eklini 
mened İyorum. 

Meyvacıya: 

- Bu kavunlar, üzümler, do
matesler, ekşimeğe yüz tutmuş, 
içlerine bin türlü mikrop girmiş, 
böyle arcak havada, sari emrazın 
etrafa dağıtdı~ı bir zamanda bun 
ların satılmasını fennen muzır 
gördüğümden menediyorum, di
.v.ecektir inaallah .• 

SiNEMANJN iÇYOZO: 

Büyük artistler te · ı· e 
!stidalarmda mağduriyetlerin· 

den ve bunca senedir vatana ettik- rol almazlar! leri birçok hizmetlerden, hususile 
kolera znmamndaki misafirper-
verliklerinden bahsolunmuş hu o 1 
münasebetlf' kendilerine müna. nıarın 
sip ( Rahkpazarı) ve (Yemi~) ve
saire r;i·bi münhal mevkilerde kırk 
sene kunturatla ve cüz'i bir ücret
le iskan olunmalarım istirham ey· 
lem işlerdir. 

qerine bu rolleri gene onlı 
hesabına "Hile adamları,, oqnarla 

Bu müracaat emanetin nazarı 

dikkatini celbeylemiş, hem işin İ· 
çinde cüz'i, külli varidat olması 
şayanı takdir muvaffakıyattan 

addolunmuştur.,, 

Bu satırlar, yıllarca, lstanbul 
halkınm hastalık ve koleradan ne· 
ler çektiğin;, ne kadar acı bir şe
kilde gösteriyor. Şehremaneti ko

lera mikroplarını semt semt iskan 
etmekte olduğunu yazan gazete 
yalnız bir mizah yapmış olmuyor. 
lstanbulun §ehreminliğini yapan 

biri, kolera mikrobunun kökünü 
kurutacağını söyliyerek yüzlerce 
altın lira ~ahsisat almış, fakat so

kaklara ki(P.Ç tozu yerine malta ta-

şı döktürerek liraları cebine indir
mişti. O vakit bunu görenler, hay
ret etmişlerdi. Şehreminine her
kes dua ediyordu. Biraz aklı eren-

ler ise, İstanbul sokaklarına dö
külen kirecin Jstanhuldaki kireç 
ocakları işlerse on yılda elde e
dilemiyeceğini diişünüyor, bu ka· 
dar kirecin nereden bulunduğu· 

na hayret ediyorlardı. Fahat Şeh
remaneti hazretleri! Bütün bir şe
hir halkını istediği gibi oynatı
yordu. Bu mesele bir gün şöyle 
meydana çıkmıştı. 

Aklı başında biri sokaktan ge· 
çerken her ağacın kökünde kireç 
tozu görünce~ 

- Y azrk ... bu ağaçları kuruta
caklar ..• 

Diye şehremanetine koşmuş, 

şehremini bularak: 
- Bc:·cfendi, dök:"····~~ürı:·z 

kireçler memurların dikkatsizliği 
ile ağaçların köklerine 5efpilmiş, 

ağaçlar kuruyacak. Emretseniz de 
temizleseler .. 

Şehremini gülüyormuş: 

-Bu ne rezalet şehir ağaçları
nı mı kurutacaksınız. Hemen te· 
mizlensin diye emirler vermiş. 

Bu muhavereyi dinliyen me· 
murlardan biri, şikayet eden ada
mı bularak: 

- Bo!una zahmet buyurdunuz 
demiş. Merak etmeyiniz ağaçlar 
kurumaz çünkü gördüğünüz kireç 
değil malta tozudur. 

Tokmak gazetesinin, mikroplar 
dan arziihali yazmakta yerden 
göğe kadar hakkr vardı. 

N. /\.OKAN 

Amerikan stüdyolarının en si
lik, ayni zamanda en lüzumlu ak
törleri "Stünt-Men,, lerdir. Aktör, 
dedik. Hakikatte Stünt - men,,ler 

- Yani hile adamları tehlikeli 
sahnelerde aktörlerin yerine ge
çenlerdir. 

Senaryonun, aktörün hayatını 

vee sihhatini tehlikeyee düşüre· 

cek taraflarında, yüzlerini göster
meden ölümle oynıyan bu adam
lar, sinemanın mağdurları ara· 
sındadırlar. 

Sevdiğimiz yıldızın uçurumdan 
düştüğünü, ağaçdan ağaca tırman 

dığını, dalgalarla çırpışdığını dü
şündüğünüz zaman tereddüt et- ı 
meyiniz. Yıldız, bir Stüt - Men ta
rafından duble edilmiştir. 

Yıldızın vücudu, kıymetli bir 
mücevher gibi üstünde titrenilen, 
gençliği - bazı pek nisbi olan 
gençliği! - ve güzelliği - keza! 
- bir ihtimamla idame ettirilen 
bir nesnedir. Fazla kurcalanmaya 
gelmez. Düşen tayyarede, tekerle

nen otomobilde, batan sandalda 
bulunmak, 1nrkıncı kata binanın 

cephesinden tırmanmak uçurum
ları aımak Stüt - Men'lerin nan
kör ve silik vazifesidir. 

Yüzlerce macera filminde ak
törleri duble etmiş 31an cesur Ri
tar Gras, yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

likeyi güç atlattım. Film bittikten 
sonra arkamdan bir kadm sesi: 
"Bu trükler ne güzel yapılmış, in
san hakikat zannedecek,, dedi. 
Halk, sinemada gördüğü tehlike 
sahnelerinin hepsini hileli zanne
der. Hakikatte filmlerde ölüm teh 
likesi zannedildiğinden daha çok
tur. Ancak bu tehlikeyi, aktörler 
geçirmezler. Amerikalıların dedik 

• Ieri gibi, "derisini feleze satma"':,, 
rolü bizim gibi silik Sµtt - Men'le 
re düşmektedir. 

Montajın 

ehemmiyeti 
Aktörlerin oyunu, mevzuun gü- J 

zelliği, ışıkların tertibi gerçi bir 
filmin yapılmasında çok büyük 
bir rol oynarlar. Fakat bunlar, mu 
ayyen bir nizama tabi olan şeyler 
değildir. Mevzuu, kimi hoş, kimi 
basit bulur. Filanca artistin musi-

kilerini, oyununu kimi sever, kimi 
tenkit eder. Dekora, sahne konpo
zisyonuna, ışıklara gelince, bunlar 
da nadir kimselerin takdir edebi 
lecckleri teknik hususiyetlerdir. 
Film imalini bütün bu hususiyetle

ri arasında, çrkacak eserin can cla
marı, temeli ve ayni zamanda iske 
Jeti, ağı olan son derece güç bir iş 
vardır: Montaj. 

Herkes bilir ki bir filmin çevril
mesi, seyircinin gözü önünde ge
çen mantiki seyrini takip etmez. 
Sahneler parça parça, biribiri ile 
irtibatı olmadan oynanır ve peli-

i<üle geçer. En son sahnenin en ev

bini taşıyan büyük masanın ~ 
geçmiştir. Lastik eldiven g 
bir, iki asistanı vardır. Çıt yo 

kUt. Kendinizi bir ameliyat 
sında sanırsmrz. Stüdyonun 

nemi gürültüsü, hareketi ile 
sının sessizliği garip bir teza 

Bobinler, büyük sinema 
nelerin birer minyatür:i 
"Movyola,,lara takılır. Bunl 
çücük sesli makinelerdir. 1 
jiaör, hazan yiımi beş, ottıı 

metre uzunluğunda film 
bobinleri bu "Movyola,,lara 
rak, oynatacak, her birini d. 
le tetkik edecektir. RessaıO 

renkleri, çizgileri, 
notaları ile oynarsa, 
onune geçmiş reJısor de, 
yaparken, canlı sahneler -ve 
larla oynayan bir sanatkardd"• 

Montaj esnasında rejisör, 

kah makası, kah tutkalı 
sahne parçalarım biribiriıı' 
pıştırarak irtibatlarım tenıİJl 
cektir. Bunun için son dereC1 

sas, zeki, anlayışlı hareket 

lazımdır. Çünkü yukarda J. 

diğimiz gibi, filmin güzelli11 

çaların tanzim ve tertip t 
kı bir şekilde bağlıdır. rd 
yapan rejisörün elinde ki.İÇ~ 
binler, nota gibidir. Bu 
reiajör tıpkı bir musikişi~• 
kullanacak filme ahenk • • 
tir.Güzel bir film; bir melodi 
kulak yerine, gözden ruh• 
bir rahatlık, bir his toplulıd" 
gunluğu vermez mi? 

Geçenlerde duble etmiş oldu
ğum bir sergüzeşt filmini görmek 
için sinemaya gitmiş idim. Film
de, çok yüksek mesafeden denize 
atlamak, uçan bir tayyarenin ka
natları üstünde akrobasiler yap
mak, benzini ateş gibi beni her 
dakika ölüme arkadaş eden ha
reketlerde bulunuyordum. Bira
ra, süratle yürüyen bir otomobil
den yüksekten uçan bir tayyareye 
geçmek lazır.ıgeliyordu. Bunun i
çin, tayyareden sarkıtılmış bir 
kabloyu yakalamak ve boşlukta 
tırmanarak tayyareye varmak la
zımdı.Otomobili kabloya götür
düm.Buelim direksiyonu bırakır
ken diğer elim ipe yapıştı.Fakat 
hareketin süratinden ipi ancak üç 
parmakla yakalayabilmişim. Ken· 
dimi daha toparlamadı hava
larda hissettim. O dakikada 
ipe tutunamıyacak, yere düşüp 
parçalanacağı.mı zannettim. T eh-

vel oynanarak peliküle geçirdiği ----------
ekseriyetle vakidir. Sahnelerin 
hem stüdyo dahilinde, hem hari
cinde çekilmeleri lüzumu, trükaj-

. lar, ayni sahnenin on, on beş kere 
tekrar edilmesi, filmin kesik kesik 
çevrilmesine sebep olmaktadırlar. 
Şu halde aktörler işlerini biti- ' 

rip stüdyolar bir müddet için sü· 
kuta, karanlığa dalınca, rejisörün 

elinde muhtelif sahnelerin küçük 
bobinleri kalır. Bu bir kaç yüz bo
binin taşıdığı bir kaç yüz sahneyi 
ayıklamak, kesmek, tertip etmek, 
biribiri ardısrra yapıştırmak, dağı 
nrkhğa nizam vermek işine mon
taj derler. 
Ve montajda ~ıl sanat, büyük sa
nat hatlar. Rejisör, yüzlerce bo., 



HABElt - Alqmn P-.. 

Ameliyat Güzel leşti ren 
Hindistanda bu nevi ameliyatlar 
saksıcı ve çömlekcilerin işidir! 

Ameliyatla 
hangi 

kusurları 
düzeltme~ 

kabildir 
B:Ticik hataları bilgiıizlikteıı 

bqka bir t•Y olmıyan bir ço!~ 
kimaeler, güzellettirme ameliyat· 
larmı kadınlarm ıüzellilderini 
arttırmak için kullandddan hir 
•aaıta tannD1'lar ve bu ameli1at
lann buruıukları yokebDek, P.. 
lerin altındaki çukurlan sideı
ınek, dütük ıöiüleri kalclumak-

tan bqka bir ,eye yaramadıimı I Bir elektrik flldile lliUtleld kuarlan dlbelt~k lcabUdlr. Fakat 6u lffn bir rnlitahaaq tarafından 11apılmaı ld -
aanmıılardır. {untbr. çllnkil dlete giizMld kıwırla rın nev'lne göre thll,en blr elektrik ure11anı vermek ldzımdır. 

Bu büyük Ye teeaaüfe deler 
b" a~lı9tır. Güzelleıtirme ame- lar bu kaideden haric tutuhmnuf. ı hamalın ölümü yüzünden Belçi-/' yaptıiı zaman da yanlqlar yapı-
li;a:.armın sahur, bu kadar dar Onun için ~ok etki ~nl~a kahnm burununun çürüyüp kay· yordu. Mağazanın aabibi otan ka
olmaktan çok uzaktır. Bilakis bu Hindistandaki bazı malnr müte- bolduiu. anlaıdd~. dm da böyle bir kuaurunu elletik 
aaha, inıanın aklından bile geçi· tabbipler, ~l~ kıllDlftdan çıkar- B~ ~ır kaç ~~iden de ani~- cerrahi yolu ile düzelttirmifli. 
remiyeceği kadar genittir ye drkJan denlerı yanaklara yapıftı· tdclııı uzere plaıtık Yeya eıtetik Bununla beraber her .. bu • 
chiruıie eıtbeipue denilen yeni rarak bunm yapmak suretiyle ıü- cerrahi dünya kadar eaki bir teY· ce "böyle bir ıburunu :;o k' sen 
cerrahinin kollan tamamen pai- sellik llılll8liyatlan yap1mılardır. dir ve bunun men,ei çok eaki za· . 1 ,__ _ an mue-

A H" l'I . b l' 1 ldld ktad nm apta o ...... ma f&t11WD&lı· 
kolojik mahiyette bir takım Yak'· Hattall d kınlı ı ermekniu .... ~e ıy~ manDarab bundar u~ _'::. dır.,, diye ~kı!ryordu. Bu pnç 
a1ara Jrarqmafa bdar nnnaJc. ku &D 1 an t 11n awua a a an :r &Ç T• once, karakt afı"b• d w•) • d" _1 __ 

tadll'. "Hint metodu,, deair. Bu metod· eatetik cerrahiyi teknik etmelE er• 1 1 e 1 mıy ı, ycnua 
Güaellettirme ... HyatJan t.il- dan Hindiatanm mukaddea kitap- kimaenin aklından ıeçmezdi. Fa· ~tronunun bu yolda yaptıiı tek

.,_ Mftf MPM•mda Ye •Yat• Jarı bahaettikleri ıibi, MıaD" Papi· kat iyi netice vermiyen bir bacaJi dırlere kartı çok zayıf Ye hauaı 
takip eden yıllar içinde ehemmi- rüılerinde de bunun babai ıeçer. ameliyatı bahane edilerek cerra- mıydı bilmiyoruz. Fakat günün 
e~ aJmağa baılamı§ ve bu ehem- itin tu1ıafı, bu türlü cerrahinin hinin her §eyden önce kurtarıcı birinde iıinden çrktı, odaıma ka-
• Hillıtl+·da ........ te.ti ppaa olmau, eaiblc setinaeei .-ek ol· panarak kimaeyi aörmedi ve ni-

Budan eatetilt cemJıl U. plittik ça.J.qiler tarafmclaa 7&1»dclıp dala haJdrmcla hakuld bir mOta- hayet t.umunu ameliyatla cltiselt• 
denilen cerrahi arumda bir fark llD'. Bu beld W- saıip siriinehi- IAa 1'irGttilclii. tiımefe lcarar Yereli. Burnunun bi
ıörmek iıtemiılerdir. Halbuki lir. Fakat hhrıcle de haıünkü cer- Biittin banlar çok mGlıimclir Ye çimeisliji dilzelince, bu ıenç ha· 
böyle bir fark, bizce lüZUlllluz· rahlık bert.erlikten doimnıtur. halk arumda olclufu bclar bb yatla daha cesurane bir tekilde 
d1D'. Çünkü, plaıtik bir ameliyat Eakiden, cerrah uataaı olmadan aleminde de alaka uyuıdırmalcta- mücadeleye batladı. Onu utanpç 
da netice itibariyle ettetik bir a· önce berber uatuı olmak ıere - dır. Bir çok kimHler, aayqta yü- yapan •ebeP ortadan kalkmca, u· 
meliyattan baıka b'r tef deiilclir. kirdi. Ambroiae Pare Ye daha bir zünden yara almıt bir adamm, bir tanl'açhtr d:ı yok o'uYermitti. 
Faraza yüzdeki bir kllluru düzelt· çokları, berberlikten aonra cer· ameli1at yapbrank daydufu Tekniıyen olan bqka b" • • 
mek için vücudun batb bir tara- rahlıfa ıeçımiılerdir. ilk zaman- maddi YeY_a .maneYI Kl7J dindi~ ~e profili biçiımizdi. Meale;:: 
fmdan et almaia med.ur kalan lard ... ~~~~ !~~hldara bkar· ::ı çareaecl' 

1 
ınıFaramunu tabii ıö~ ılerliyememeıini kendisine bir it 

bir doktor, yüze ili~e ettiii bu tı ptlerunuerı ıttlDIWU" • un- ır er. akat bunlar, dofut- tevdi edilmemeıini darma ..... 
d ·ı . 1m· ... ta ---- ..ı •L...!_ yuzun yeni parçaya ıüpheıiz bir biçim anı erı ıe •~·•r. Yeya MJunwan ıaubu edilen deki bu lruıura atfediyordu. O da 

Yermek mecburiyetindedir. Daha aoıu:alan, ~ön~ esna- ~ ~larmı ~üzelten yabm ameliyat yaptırdı. Fevkalade bir 
Zaten güzelleıtinne ameliyab· ıında Taııhaconı adb br JtaJ. estet k mahıyetteki cerrahinin fay teaadüf eseri olarak da am r t· 

nı yapan, yalnız bunda ihti1&1 aa· yan da ,U.ellettirici cerrahi yap- clab olup olmadıfl lnuuaunda tan bir kaç hafta aonra çO: ;:.a 1 
hibi olmuı cerrah deiild:r. Topal mıfbr. Ondan ıbir kaç yıl önce Si· mutabık kal•mamekta Ye bu tür- tartlarla onu ecnebi memlek tir~ 
bir bacaiı düzelten bir ortopedi.k, cilya)ı Branca'nm dütündüiü me- lü cerrahinin therapeutipue bir den bir' ne ıönderdiler. Faka~ : ..._..eki tatıbtı pleren bir todu lriıllanan bu adam, kueurlu f~ydaaı oldufuna itiraz etmekte- bunu bir teaadüf eteri olarak b· 
mltehaauaı ye çökiiJc bir bunmu burunları koldan aldıiı et parça- dll'I•. Bummla berab., hayatla• , 
dsellettiren bir bunm mütelıu· lari1le dibeltiyordu. Buna da rmdaki bütün 1DUYaffakiyetaizliic
aı11, Mr biri kendi alanmda pzel· "ltal1an metodu,, denildi. Taııli- lerin bunmlanmn çarpık veya çı· 
l.ttirme ameliyatı yapıyorlar de- aconi bJ- çak ameliyatlar yap- lok olmamda bulan bir ~ a· 
meldir. mıt bunlarm elueri.i 1DUY&ffak damlar Yardır. itte bu ıuretle it 

<Mrahiain bu mühim ubesi· olmuftu. Fakat buan ameliyatlar Psycboloaie, halli eberiya Pıyc~ 
nin en ~ tarifi, aarahat v: vuzu· tuhaf neticeler yeriyor Ye bu da hiiterie eabaama intibl etmekte
hu iti.b-:nyle, Dartiau-'in yaptıfı ı bir çok pkalara, alaylara yol açı· dir.Efueriya bir inMnm ıüzellik 
ıu tllrrftır. yordu. Bu arada bazı kim.eler, bümundan herbanai bir kuauna 

"Bir inaand.aQ tabii Yeya aon• ' kuaurln d~ltmek için alınan et· ~n~ aoyal, hiaai Yeaair bir çok 
radan olan Ye onan ıahal Yeya lerin, bu eti Yeren adamnı baya· ıtlennde, 1&1Uldıiından daha za
ao,.J def erini dütOren kunrlan t' yle ulu bir alikuı olduiunu ile- rarlı bir tekilde tetir yapabilir. Bu 
düzeltmek için yaprlan pıa.tik a• ri .aınaütlerdi. Hatti Van Hel· yüzden de kendi•inin öteki inaan
meliyatlann bepı ·ne bird• este- mont adb Felemenkli bir doktor lara ıöre &f&iı oldufu cluyl\llU, 
tile cerrahi denir.,, babralarmda töyle bir feY yaz- böyle bir lriauenin aklında yer et· 

Eu1en estetik cerrlhinin eon maktacbr: Belçikalı bir adam, bir mefe hatlar. Utanma biaai bun· 
zamanlarda icap edildifini 1&11 • hamalm kollarından aldadıiı et dan dofduiu aibi her türlü "alol 
mak Çok büyük bir yanlıt olur. parçuiyle burnundaki im.uru aapıtmalan,, Ye Pıydıo.eilerin bir 
Ban• en çok ••attan ao•a fu· Taııliacozzi tarafından düzelt- çok a.killeri de bundan ileri 1 .. 
la ialdtaf etitti dofru İle de, bil· t'ımifti. Bu adam, burnu çok p. lir. itte atetik cerrahi her ,eyden 
...._ yüsde olmak ilsere ricudan zel bir biçim almıı olduiu halde, önce bu bakımdan ıömen ıeçbi· 
ıs-.lannm düseltilmeei en esiri memleketine dandü. Herkes bu lirse onun bzandıfı cerrahi, fa
u-alarda yapılmrfbr. ıüzel netice1i beieniyorclu. Fakat kat bilhaua maneYI zaferin mi· 

Eaki Hint lcitaplannda yazıb ıünün birinde adamcafıznı burnu naaı bu ıuretle anlqılır. 
olduiuna ıöre, Kral Goorka her burupnaia, bqladı Ye mba1et Bir kaç miaal ıöaterelim: Ma
,..ı tehri •ptettil" am•• bu te- yok oldu. Van Helmont'• anlat- iualardan ltTinde çalıtan bir 
•tr alıalieinin burunlanm keltirir- tıi~ ıare, yapılan tahkikat neti- ıencin burunu çok biçimaizdi. Bu 
mi1- Yalnız memedeki çocuklarla, cea=nde, burunun düzeltilmesi ~in ıenç bir )'8re ıönderilditi zaman, 
ala salsdan çalan ........... kollumın etinden bir paıp Yerm verilen iti iJi beceremi1or, laeeap 

bul etmiyor Ye hayatındaki bu d .. 
iitikliii, yaptırdıiı ameliyattan 
ileri ıelait aanıyor, buna inam• 
yordu. 

Eatetik cerrahide psikolojik 
imil ekıeriya çok mühim rol oy. 
nar. Nitekim ıöet•ditlaıis miaal
ler de bunu iıpat eder. Fvua 
ıöpiinü düzelttirmeic için bir mfi. 
tebauıaa müracaat eden bir icadı
nın hu müracaatlanndaki sebebi 
,..Jmz kendi slmi"e J• bulan 
bir küçük ıöriilmek c:hınuamclan 
dotdutunu da i.pat eclebiliris. 
Onun için aııütehaaau bu ıibi 
hallerde çok dikkatle hareket -. 
meli Ye her müracaat edeni iJice 
tetkik etmelidir. Her müracaat e
den erkek 'HJ• kadmı ameliyat 

ı yapmak pek buit bir feY oh ... 
Böylelikle it çabucak fU'latanlıia 
ve ticarete dökülür.. En büyük 
tehlike de budur Ye buna dikkat 
edilmelidir. 

Dikkat, bilhaua lizrmdır. Çün
kü en ehemmiyet.iz ıörünen bir 
ameliyatta bile bazı tehlikel• 
Yardır. Bu tehlikeler tüpheam 
pek büyük delildil'. Cerrah tabii 
ihtiyatla hareket eder ve bütün 
ıereldi tedbirimi alır. Çıkacak 
herhanıi bir kompl1kuyon, isti.
nal mahiyette bir teYCÜr. Onun i
ç.in bir doktor, kendi.ine müraca
at eden kimle üzerinde Japacall 
weliyatm faraza bir berberia 
yaptıll alb aylık ondülia,oa b· 
dar teblikeeis oWuiuna lramat 
ıetinaetidir. (iyi d~ .. 
ondülia,on'un da e9tetik cerralü
nin ameliyatından da fuldı ...... 
dılmı anlara.) 

Bu sibi ameliyatlarda ..... 
gayet nadirdir. Diier taraftan ... 
tetik cerrahinin JaPbiı hm....
pek çok .. hmda ........ eceli 
imlr•Dlar ... Wir. Onan icla 
''M~eti,, ......... ~ ..... 

Bir çok realmlerclm filmlercl• 
de lireceiimia bere, ameliyat 
)'apbrmaciq önce ...... ,.. 
sünde kederli bir ifMle .olnw.a w.; 
çok ld1111eler, ameliyattan ...,. 
canlı, neteli Ye yapmaktan ae • 
Yinç duyan bir bal aöatermel&t.. 

dirler. Ombnolanne "BöJle bil' 
ameliyat yapdmca yalım aüsel 
b:r tekil delil, eaadet de 1aral:aul 
olu1onumı..,, demifti. Bunda 
doiru bir eöz olmu. 

Dr. Charles Claovf 
''Le Mois., mecmıJJl811ldan,, 
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Di leri temizle 
.. Anıerika haydut-

el< ~çın eşinde: 
ne er kull n • 

Herkes diş pastaaı ve di~ fırça·! ni ,ey söylenemez. Eğer potasyom 
sı satın alır. Buna rağmen aatml klorath bir müstahzar kullanmak 
almalar ekseriya rasgele olmakta-· istiyorsanız bunu yutmayınız ve 
dır. Dit paıtalarmı almakta göze- çocuk1ardan uzak tutunuz. 
tilen amaç dit bastalık'arınm Dit kir ve lekelerini yok eden 
önüne geçmek, ağızm Miditesi- macunlardan sakınmak gerektir 
ni düzeltmek, dit kirlerin; temiz- çünkü bunların hidro klorat dasit 
lemek, dit etlerinin kanaı.nasını gibi kuvvetli kimyevi nesneler ih • 
durdurmak dit çürümesine mani tiva etmesi tehlikesi vardır. Ditin 
olmak, soluğu tasfiye etmek ya- leke ve yosunlarını izale edecek 
hut nezle ve buna mümasil bula- derecede kuvvetli olan herhangi 
tık hastalıkların önüne geçmektir bir ecza dit minalarile dit etlerine 

Dit çürümesi, dit hekimlerinin zarar verebilir. Eğer bunda füphe
pek az anlayabildikleri b:r has- niz varsa, dit hekimlerinden çı -
talıkhr. Şimdiye kadar ile?"ıye sü- kanlmıt bir dit isteyiniz. Ve bunu 
rülen nazariyelerin hemen hepsi böyle bir mahlule atarak bir gece 

eksik ve daha bir çok araştırma. bırakınız: Bu ditin 12 ile 24 saat 
lara muhtaçtır. Demek ki "temiz zarfında uğrayacağı zararları 
bir diş hiç çürümez,, sözü doğru gözle görmek kabildir. 
değildir. Temiz tutulmakta olan Bir dit ilacının ne yapabilece
diş erin bir çoğu çürümektediT. ğini ve neleri yapamıyacağını bil
"Asitli bir ağızın,, dit yahut diş mek lazımdır. Dit macunu ditle
et!eri hastalığına sebep olduğu da ri temizlemekte faydalıdır i~te bu 
doğru değildir. Tükürük hemen kadar. Bunun için de tebeşir tozu 
hemen reaksiyonlu bir asittir. De- ve sabun gibi yumuşak elema!llar 
mek ki herkesin ağzında cuit var- yeter. Diılere sürülecek maddele. 
drr; bu tamamile norma1 bir hal - rin en iyi cinsten olması çok mü -
dir. "Ağız sağlığının ihmal edil • himdir. Yani bunların kaha ve 
mesi felaketti neticeler verir,, na- sert maddelerden azade olması 

zariyesi de .doğru değildir. Eski • lazımdır. Diş1er arasında küçücük 
molar, Cenuht Afi.ikanın yan ya· bir macun parça.aını çiğnemekle 
bani a ·'nmiarı ve iptidai insanların bunda kaba ve sert ecsamın bulu
heme-n hepıi aiızlaTmın sağlığına nup bulunmadığını anlamak ko -
mı bakıyor? Bunların Mpainin laydrr. Eğer macunda böyle ec -
mükemmel di,leri vardır. Buna sam bulunanız onu bir daha kul
rağmen biz ağız hıf zı11ıhhasmı lanmayınız. Eğer sabun kutlanı -
ihmal ediniz demiyoruz. yorsanız bunda da fazla ifrata 

Esas mesele, hele büyümekte o- varmayınız. Fazla köpüren ma -
lan çocuklar için, yenilen yemeğin cunlarda dit hekinılerinin tavsiye 
nev,in;lc , .. On.ha mühim bir ci • edemiyeceğinclen çok sabun var 
het te diş ve ağız hastalıklarının deme!ctir. 
daha ha~· angıc:nda teşhis ettiıile· Diş mncunu kadar da dit fırça
rek hemen tedavisine girişilmek - larının ehemmiyeti vardır. Gerçek 
tedir. Yani mfüahasıs ve iş erb:ıbı ciit fırçasının mihaniki hareketi 
bir dişçiyi muntazaman ziyaret et· dit temizlemesinde e'n mühim a -
mek lazımdır. Eğer parasızlık yü- mildir. Fırça büyük bir dikkatle 
zünden cliş hekimine gidilemiyor- seçilmelidir. Sert kısa telli fırça • 
ıa,t<li~ fırç.aaı, diş pastası da fay - lar bütün diğer süslü fırçalardan 
da v~rmez. üstündür. Fırça daima temiz tu -

Ağız ve ditlere tatbik edilmek- tulmah, 11k 11k dezenfekte edilme
te olan gündelik temizleme itinin li ve yumu~ıyan tellar çıkarılma • 
az çok bir kıymeti vardır. Ancak lıdrr. 
di~lerin fırçalanması daha ziyade 
mihanik ve estetik bir ittir. Diş 

macunlarının iddia etmek1e olduk- · 
lan tifa hassaları ve mikropları i- ı 
zale evsafı pek te doğru olmasa ! -· 

Amerikan Mcrhüri mecınuasm. 
da Yero:ple \V. Ephraim'in ma

kalesinden: 

&erek. Farzedelim ki bu macun · 11"'!"~~'-ı"..--......,....,.......--......,. __ _,,.,,.,:_ 
!ardan bazı'arının mikroplan iza 
le kudreti vardu; ditleri fırçala 
mak için sarf edilen vakit o kadar 
udır ki bu kudretin tamamile te
sir yapmasma im.kin bırakmaz. 

Öyle ki bu kudretin de bir değe-
1 

ri yoktur. Dit macun, toz ve ıula 1 
rmda tif alı hasaalar iddia etmek 
doirudan doiruya ahaliyi istis -
mardır. 

Ancak •bizim burada maksadı 

mız di:f ilaçlan &millerine karıı 
propaganda yapmak değildir. Biz 
burada müstehlike en iyi bil~nin 
Jtığını vermek isteğindeyiz. Bina 
enaleyh müıteri, dit iluçlarmm fi
falı, dafi ve bütün diğer parlak 
haasalarmı fÖy'}e bir yana atmalı 
dır. Ağız hastalıklan, dit çürüme 
si ve dit eti kanamaamı hiç bir dig 
macun, toz ve suyu tedavi ede· 
mez. 

Eğer "Mağnezya kremli,, bir 
dit macunu kııllamyoraanız, ağzın 
uidityesini düzelteceğinden değil 
•• fakat iyi bir ınacun olduğu için 
kuttanmakta devam ediniz. Bu 
hiç olmazsa zararsızdır fakat po
tasyoıİı · kloratlı macunlar için ay-

• 
Franıada Jan Vodel iınıınde 25 
ytı§lannda eıki bir kaıap karrııyle 
bir olarak üç ya§ındaki f o&ğunu 
balta ile öldürmüştür. Bu canavar 
adamın şimdi mııhakemc.i yapılı
yor. Resimde katil baba ile zavallı 

çocuk göı·ülüyor. 

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

Con Dilinger'i ele ve ren/erde 
intikam almak isfİIJorlarl 

Alman, Yunan, ve Hahqistan 
meselelerinden çok evvel gazete -
lerde bomba gibi patlayan bir ha. 
diitmanı,, ilin edilen Con Dilin • 
ger Şikagoda bir sinemadan çı -
karken polislerin eline dütmüı ve 
üzerine ııkılan yüzlerce kurıunun 
tesiriyle ölmüıtü .• 

Bundan sonra gazeteler hu f ev
kalide haydudun yaptığı fayanı 
hayret vak'alarla dolu idi. Con 
Dilinger timdiye kadar bir çok a
dam öldürmüş, bankaları ıoymuf 
bir adamdı.. Bir kaç defa polisin 
eline dütmüşse de fevkalade bir 
maharetle bütün tehlikeleri atlat -
mağa muvaffak olmuştu. 

Son defa polisin elinden fU şe -
kilde kurtulduğu söyleniyordu : 

Polisler güç bela Dilingerin giz
lendiği yeri keşfetmişler ve sekiz 
ki§i ellerinde tabanca ve bomba -
lar olduğu halde birdenbire içeri 
girmişlerdir. Dilinger odada yal • 
nız bulunuY.ordu. Polisleri görün • 

ce hiç fa§ırmayarak ayağa kalk -
mq, en önde duran polisin ba§ın • 
dan ıapkasını kaparak~ 

- Bakın! §apkarun üstünde 
ne var?. 

Diye bağırmı§hr. Polisler göz -
lerini şapkaya çevirmitler, Dilin -
ger de bu bir saniyeden istifade 
ederek kaçıp sır olmuttu. 

Şimdiye k~dar bu müthit hay -
dudun nasıl olup da po1isin eline 
düttüğü bilinmiyordu. Dilingerin 
arkadaıları kendisinin poliı ne
zareti altında bulunan bir sinema
ya gidecek kadar ihtiyataızlık ede
ceğ~ne ihtimal vermiyorlardı. 

Nihayet haydutlar hu füphele -
rinde haklı çıkmışlar .. Dilinger'in 
bir tuzağa dütürü lerek &inemaya 
götürüldüğünü anlamışlardır. Di -
lingeri kandırarak ıinemaya götü
ren ve hunu evvelce zabıtaya ha -
her vererek öldürülmesini temin 
eden gene Dilingerin arkadaşla -
rından, ve Amerikanın sayılı hay
dutların dan Anni Sage isminde bir 
kaclmdır. 

Anni Sageriiı bu hiyaneti anla
~ 1 lınca Dilingerin arkada§lan şim
di kendisini bulmağa ve §eflerinin 
i ntikamım almağa yemin etmiş -
!erdir. 

Dilinger öldürüldükten sonra 
ortadan kaybolan, ve şimdi Kati -
fomiya taraflarında hgulunduğu 

zannedilen bu esrarengiz kadının 
hayatı töy)e anlatılıyor: 

Anni falcir bir Romanyalı ~
;ıin kızı idi. Ebeveyni ile birlik
te daha pek küçükken Amerikaya 
hicret etmişti. Fakir a:Ie evvel:
Şikagoya yerlc~ti ve burada biı 
küçük meyhane açtı. 

itte Anni ilk önce kendisini 
bu meyhane içinde anlamağa baı· 

ladı .. Bütün hayatı bir takım apaı
lar, külhanbeyler, hırsızlar, katil • 
ler, uygunsuz kadınlar içinde geçi 

yordu. Ya vat ya va§ bunlarla kay-

tehlikeli haydutlarla diijüp kalkr • 
yordu. Ve bir takım karıtık itlerde 
ismi geçiyordu. Bununla beraber 
ne itle me§gul olduğu iyice an -
latılamıyordu. Y alıuz çok para 
sarfediyor, çok güzel gıyınıyor, 

ve çok lüks bir hayat yaııyordu • 
Anninin bu hayatı beyaz kadın 

(\ 

ticareti yaptığı suçiyle tevkif edi -
lerek iki ay hapse mahkum olana 
kadar devam etti. Hapisten çık
bktan sonra da Şikago zabıtası 

kendisini Şikagoda ikametten 
menetti. 

Anni hapishanede iken Martin 
isminde bir haydutla anlatmııtı .• 
Çıktıktan sonra 1ndiaya gittiler, 
burada evlendiler. Ve büyük bir 
randevu evi açtılar .. Bir kaç sene 
zarfında oldukça mühim bir ser • 
vet kazandılar. Sonra gene bir 
suçtan dolayı burasını terkederek 
gizlice Şikagoya döndüler .• Ve 
Linkoln Strit' de büyük bir bar aç
tılar. 

lıte Anni, haydut Dilingeri bu 
barda tanıdı .. Haydutlar kralı An· 
niyi tanıdıktan aonra harın en iyi 
müıterisi olmuıtur. 

Fakat bu esnada Martin bir sah
tekarlık meselesinden dolayı bir 
ay hapse mahkum olmuş ve bu ve
sile i'le karı koca tekrar nezaret al· 
tına alınarak Şikagodan uiklattı • 
rılmak istenmiştir. n ,,, ı 

Bu esnada Dilinger "de "Bir nu • 
maralı halk düşmanı,, ilan edilmit 
ve kendisini yakalayana, yahut ya
ka1atana büyük bir para mükafatı 
vadedilmiş ti. 

Anni ile Martin konu,tular ve 
kendilerini kurtarmak, ayni za -
manda vadedilen 30.000 dolara 
konmak için Dilinger'i ihbar etme
ğe karar verdiler ve beraberce 
polis müdüriyetine giderek bu ka -
rarlarmı bildirdiler. 

Polis usulen Martin'i tevkif et -
mit, ve hapishaneye götürmüştür • 
Yalnız kalan Anni de o geceyi Di
linger ile birlikte geçireceğini söy
lemiş, böyle evvela bir sinemaya 
gitmi!lerdir. 

Anni kırmızı elbise giymif ve 
eline mavi bir çanta almıştır. Si~
may~ dolduran polisler Dilingeri 
yanında böyle kıyafetli bir kadın
la tanıyacaklardı. 

Dilinger hiç bir şeyden şüphe -

lenmemişti. Bir loca bileti atclı ~ 
Anni ile birlikte hayatının so~ 
atini hu sinemada film se~ 
geçirdi. " 

Sinema çok kalabalıktı.: A t,I' 
zamanda bütün localar pohıld , 
rafından tutulmuf, dışarıdaki ~, 
ridorda polisler tarafından d 
muıtu. ,dt 

Dilinger kanun harici ilan _,.. 
diği için diri diri yakalanıll.....-, 
!üzum yoktu. Ve zaten pol• a,.-
dan çekiniyordu. . _..ı 

Sinema bitti. Dilinger ile ~ 
locadan çrktılar. Koridordan 
tiyere doğru ilerlediler. v~w' 
de hademe kılıklı altı polis ~ 
nuyordu. Bunlar Amerika poll" 

ninen nitancı atıcıları idi. ~ 
da tabancalarını hazırlanutlA 
Vestiyere iki adını kala Anni jj 
çantalı elini havaya kaldırdı. 
bir itaretti. Vestiyerde bul 
polisler derhal tabancalarını 
rek hep birden Dilingerin " 

yüzlerce kurtun sıktılar • Di ' 
de ölü otarak yere yuvarlandı-

Anni Sage bundan sonra d 
elbisesini değiıtirip polis müd 
lüğüne koftu. Burada kocası 
disini bekliyordu. Hemen vad 
le~ 30.000 doları aldılar ve 
tayyare ile Kalifomiyaya 
, hareket ettiler. 

Burada ilk qleri, 
cerrahi enstitüsüne müracaat 
mek ve yüzlerinin teklini kat' 
tanınmıyacak bir ıekilde def 
mek olmuıtur. Buna rağmeıı 
koca bir gün her halde D' · 
arkadatlan tarafından bir 
te uğrayacaklarına inandıkl~ 
dan fevkalade ihtiyatlı hareket 
mektedirler. 

Sık ıık oturdukları ıehirlerİ 
ğiıtiriyorlar ve sokağa pek 
olara kçıkıyorlar. Polis kendi 
konımak için Anni ile k 
hatka isim altında hüviyet 
kaaı vermiktir. 

Diğer taraftan Dilingerin 
daılan da Mr ne bahaaına 
olsun karı kocayı öldürmek 

yemin etmişlerdir. Şimdi ka" 
merika içinde feci ve bat dön 
cü bir saklambaç oyunu o ~1 
yor. Bakalım netice ne ola S 

M. . 

nattı ve bunların itiyatlarını aldı. f 
Böylece genç bir kızken tam .. b 'd , . . • · o1or-! ~ 

m anasiyle cekirdekten yetis.me Ku a a Haoana da ıhtılal olduğunu hk hk telgraf haberı Jı'I' . 
bir hay ut ol~uştu. Evin en ~Y _ kumug~unuz1ur. Küba'da ton ihtilal de basftnlmı§, suçlııl"',' 
rı'.dr. Ve bu zaman an it ibaren harbe ~erUmi§tir. Küba divanıharplerincle suçlular defl'I'' 

kumarlı nelerde. şüpheli yerlerde ı mahlıklar arkasında muhakeme edilirler, yukarıhi resif11Jı 
sık sık görülmcğe başladı. Bir çok . lüyor. 
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anlıc ür 
vuzu şrediy 

~ 
1 - Öz ıür!.çc hökkrden gele!~ 

sözlerin /wr§ısuıa (T. Kö.) belde~: 
(alameti) honmu§tur. Bunlann her 
biri lıak/,uıda sırası ile u:manlarımı· 
:::uı ( miiteluıssıs) ya::;ılannı gazete • 

lcrc vereceği:. • . 
2 - }'eni /conan lwrşıWdmın ı)l 

.. ayırd edilmesi için, gereğine s?.rc. 
. f ransızt;.alan da yazıl mı.§, aynca or • 

ncklcr de konulmll§tur. 
3 - Köl•Ü türf,çe olan kelimcle • 

rin bugiinl•Ü i§lemni~ ve kullanıla~ 
~eT.ilfori alınmı~ıır: Aslı alt olan luıl.1 

.. " .. k , <u[ı iigiim olan hülliim. tur ·çe çe •• 
hölriindcn gelen ~rkil gibi. 

~ıyafet - Yeterlik . 
Örnrl•: Kıyafeti dollı ;ısıyl~v• ona 

~ bu ı•a:.i/<'yi verdiler -. 1 eter~ıgı do· 
lau i) le ona bu ödemı vcrd.lcr· 

~elemi kif n) et - Yetı~ez!.i~. .. 
Orneh: Ademi ki/ayetı goruldı~v: 

ğii ir;irı i~ten çıhanlclı - l' etme;!.gı 
ı:ör 'i1rlii'nii ı'rirı İ<ıtrrı rılmrıldı. 

~ . ~ 

Kif ı1' etli. ehliyetli - Yetki! 
Örn~h: Çoh f;ifayctli bir adanı 

~ı - Ço!~ yetldl bir adamdı. 
Kafile - Kntnr, tnkım 
Ör:-o '; : Mulıacirler l.nf ile im/il<' 

gidi mrlardı - G&;mrnlcr hntar ka· 
tar "(ıalum talmn) gidiyorlardı. 

Kahil - Kırt;ıl 
K ahin - Ilak 1, ırkıl, baknr, fal· 

cı, bakıcı. 
Kalıknri - \rdm ımlm. geric:iıı 

geri 
Knlır - Knğır (Kırgızca) 
Ömrl~: Kimin kalınna uğra • 

dı? - Kimin lwğırma uğradı? 
Kalırnınnn - Knğırmnn (Ya · 

kutçn il:ilı anlamına), Alp 
Ömrl.: Kalıranıan ordwnuz 

KaJırman ordumu::. 
K ı1u.- Kıtlık 
Knır -J)ip 

Örncl.-: J\am derya - Drni:::in di. 

bi. 

Örne/,: Kanaatim bu yoldadır -
Kanağatım bu yoldadır. 

Kannl - Ark (Bak: Cetvel) 
Kani - Knnığ 
Örnek: Kaniinı ki, siz bu i§in iis -

ıcsinden geleceksiniz - Kanığım ki, 
si: bu i§in ÜStt>sinden geleceksiniz. 

Kanun - Kanun 
Kiir - iş, kaznnç~ 
Karazma, IW.razmude, - İfA11lar. 

iıbilen 
Kiraıina, kardan, kimıgab, kardi • 

de kıırgüzer - Jfbecerir. 
Karabet - Hı ınılık· 
Ömcf,: Aramızda lmrabet var • 

dır - Aramızda h~rmlıl• ı•ardrr. 
Knrar - Knrnr (1'. Kö.) 
ömck: Çok konuşwl~, bir karara 

varamadı!. - Çok komı.,.tul~ bir im -
raın varamnclıl:. 

Karha - Yara 
Kari - Okur 
Karih - yakın 
Örrıclo: }' iizc> harib lıatnsı ı ardı -

}' iize )al.uı 1anlı~ı t•ardı. 
K:ırihcıı - Ynkındn 
Örnrk: Karibcn at deti mrmul · 

diir - Yalanda dönmesi umulur. 
Knrilıi lınkiknt - Hakikat i (Bnk: 

Jınkikııt). 
Kıırin - 1 - • da~, -ile~, 2 - Ya· 

kın 
Karine - İmkanrt 
Omeh: Onun ne deme!• i tediği • 

ni ancak lrarinc ile anladı], - Onun 
ne deme!. i.stediğirıi mıcah imlwnııla 

anladıl•. 
Knm - Kurun, çağ - (Fr.) E · 

poque 
Kasaba -1 - Kenı, 2 - (Te§rilı 

mfuılisı terinı laolurıa bıralulmr§tır.) 
Karye - Köy 

Kn nvet - Ta a (Bak: gus a) 
Örnek: Kasat etten hendini lmr • 

taramadı - 1'a~aclan /,· ndini lmrta • 
rammlı· 

Kn cm - Ant 
Ômch: ize lmscmle ö füyo • 

Ömrk: Yevmi luıreketini heniü: 
lraı'ilcytiremedi - llarc/;ct giiniirııi 
henüz hcsirılt.!ştircmecli. 

Kati - Ölüt 
Örnch: 011un lrotli lıcrkesin yü • 

reğinde derin bir acı bıralm - o. 
mm öliitii heri.esin yiircğindc derin 
bir acı bırnf;tı. 

Kntletmek - Öldürmek 
Örnch: Katledildi.ği vahit yanın • 

da kimse yolau - Öldiiriildiiğı'l va • 
ldt yarımda lrimse yohtıı. 

Katil - Öliitçü, öldüren, kanlı 
Önıd•: 1 - Katilini bulamadı -

/ar - Öliit~iisiinii buf amadılar. 
2- Omm lcatifi •... ılır - Onun öl. 

düreni .... dır. 
Kntlifün - Kırım· 
K atrc - Danı in 
Önıc!.: 11 musluhınn luıtrc lmtro 

a!..l\·ordu - • u mwılulann damlu 
damla akı ordu. 
K ı:ı\ i - Ku\'"\etli, zorlu 
Ornrl:: ]"" i bir irade - Kııvı•ctlı 

bu irdt• 
J m im (millet nnlnmma) - Ulu 
Ömr!.. : r-emiyrti Alwam - Ulus . 

!ar o ) Ptesi. 
J" nv - Kavi ( Kavus - Kemer: 

Rmlloff II) 
Kav - Kn~u 

Kn)·h - İrin 
Knymakmn (o kerlikte)' - Yar • 

hay 
Knytl - Rağ - (Fr.) Licn, rescr· 

\'e, entra\'e 
Knyd (Buk: İhtimam) - Kayıd 

- (Fr.) .... oin, ouci, n iduitc 
Örnek: Ka)d ız bir adanı -Kayd· 

sız l>ir adam· 
Knyd - Yazma, geçirme - (Fr.) 

!ı:scription. '!ııregi trement 
Önıcl•: Bu i imlerin de/tere kay. 

d. bitmedi - Bu isimlerin de/tere 
ge~irmc i bitme i. 

Knza - Kaza (n h: kndn). 
Örncl•: BiiJİİlc bir ha:.a geçirdi -

Biiyiih bir /m:;ll geçirdi. 
J' m:n - 1 lı;c 

kası - EskMi gibi orununda lıırakıi. 
ma!ı. 

Kemcnd - Doğuluk 
Kemin - Pu u 
Kemiyet - ~icelik, kemiyet (1'. 

Kö.) 
Keyfiyet - Nitelik, keyfiyet (T. 

Kö.) 
Kenar - Kcnnr (T. Kö.) 
Kerem - Kayra 
Keremkur - Selek 
Kerhen - İ temiyerek, gönülsiiz, 

tiksinerek 
Tıw'ım - 1 tiyerek, gönülden 

oları mctıalıibi t.abiaı bazılannda ela 
anca/.: ldsbi olaral• tczalıür eder -
I nsanlann. ldmisirıde cloğunsal olan 
tiircm t•crgilcri, ldmisirıclc <le eclirıscl 
olaral• göriiniiT> 

K ir - Kesir (k mekten) 
K retınek - J' ınnnk 

Ömeh: Kim e11irı lırıtırım lirfir<'t· 
mck istemem - Kim enin lıatırıtıı 
lannah i.stemem. 

Kii nrüt - Kc irler. 

Ttl\''an ve kcrlıen - f stt>r i tcmcz, -------------- 
j tiyı•rt•k i teıniyerek. 

Ôrncf,: Tav'an ve hcrhen bu i~i 
belıemelıal i/(] etmelisiniz diye ocri· 
len emre n.a:::ararı - /sıiyeerk, i;)tc • 
mi yerel• bu it;i nr olur. a olsun ,·ap • 
mal ısını;; eli) c vrrilen f'mre ~Öre· 

Kerih - l~rcnç, tik indirici 
Kerime - Kız 

Kerre - Kere 
Ke nf ct - Sıklık. koyuluk. 
Ke if - Sık, ko) n 1 
ÔnıcJ,: 1 - Kesif bir orman -

Sıl• bir orman. 
2 - Kesif gölğelerlc mc tur bir 

yol - Koyu gölgderle Örtiilii bir )'Ol. 

Tekil üf etmek - Sıklaşmnk, top· 
!anmak. 

Tek if etmeli - Sıkln§tınnak, ko· 
yula~tınnak, toplamak. 

K ad - Süriim Uzlilk, durgun • 
Juk. 

ÔNERGELEH 
K ılavu:. üzlcri ii:.erine, Tıer liste· 

niu (U T .. US) ta çılmğından ba,lmmıl; 

ii:.erc bir ay içinde. i.stiyenl<'r ye • 
ni bir iirı <'rge ilt'rı iirr•lıilirl<'r. Bun . 
lrır T. D. 'f'. C. Gcrırl Kntipliğırıe ~" 
~rl.-il nlırrırln n;;,,'1,.rilrrr/•fir: 

Osmanlıca ••••• •• J.dimcsmc hı 
f nım:cJa •• • • • • • ./wr~ı/ı~uır U) E;ll 
(yalı11t: )'<'lcr) RÜrmiiyorum. 

Sebebi: (hı aca) •••••••••• 
......... ' ••••• 411 

... ' ........... . 
Önergem şudur: • ı • '(l) 

imza 

( 1) Burada bir önerge gdsteril • 
miyen yazılar Uzcrinc bir şey yapıl" 
mıyacaktır. 

Kc hetmek' - Edinmek, kazııu • liııil:mC1111!!1'!:~ı::tı!2llE:!!!!:i:?llE::mm~ta!J 
mnk 

Kc hi nezaliet etmeli - rıızikleş· 
mek. 

Ke hi ii On t etmek' - Sakini~· 
mek. 

Kesbi ımuhct etmek - Ztlrla~mak 
güçlC§mek. 

Ki h - Edinç 
Ki lılikilr - İş süç, k'azanç 
Ki!llhi - Edinscl 

Ömclc: in anlann b<L.-ı.srnda rıtri 

UCUZ SATILIK ARSALAR 

Maltepe Kuru çeşmesinde ve 
İstanbul Küçük Ayasofyada ev İn· 
§asma müsait ve fevkal5.de man • 

zaralı arsalar ucuz satılıktır. İsti· 
yenlerin Deniz satmalma komis • 

yonun da muhasip .Şc~keı.. v.eya Su 
diye otobüs garajı biti iğ inde 328 

numaralı köşke müracaatları. 

......... 

Kaide - Kural - (Fr.) Rcgle 

Örm>h: llcr !midenin mii.stesna • 
!(L olabilir - 1/er lmralm nyramı O· 

la1Jilir. 

runı - Si:.c antla öylii ·orıım. 
Ô rncl:: K 111 acabey l;a::;ası - ]; a· 

1acnbc ilçe i. --------------------- -

K niıle - Tnhan - (Fr.) Ba e 
)'" aiıle - Duraç (Heykel için) -

(Fr·) Pit-dc tnl, socle 
Kail olınnk - Dak: razı olmnk). 
Kaim - Dik - (Fr.) Perpcndı· 

ru]nirc, , ·crtirn 1 
Kniın - \\:ıktn - (Fr.) Dehout 
Kaimcn - . J)ikine - (Fr.) Per · 

pendicnlnircmcnt, verticnlcıncnt 
Knimcn - \) akt:ı - (Fr.) De · 

hotıt, et.ant, l~H\ 
Knimen (f :ık: ı\nıucli) - Dikel 

- (Fr.) Perpcmliculnire. ,·ertical 
J fıin - Bulunan. olnn 
Ömch: Ahsarayda Uıirı bir bab 

lıarıc - Al• nrnycla bıılurıan b!r ev. 
Kiinnt - l:vrcn (Bnk: Alem), 

ktiinnt (1'. Kö. ) 
KUi ül - Pl'r!:t'rıı 

K rıllı - Knllı (1'. Kii.) 
Knlhctml'k - Çc,irınek (Bak: 

Taln il, telıdil )· 
Örnek: Bahırı alt111<1 lwlbctmek 

- /Jal:ın alıma r;erirmch. 
Knle - Kale. 
r olem - Knlern (T. Kii.) 
Knlıp - Kalıp 
Örnelc: Madenleri izabe <'ttihten 

sonra lmlıba döl•rrler - Mad<!nlcri 
erittilıtcn sonra 1.-alıba döherlf'r. 

Knnıer - y 
Knıııcri)C - Çardak 
Senei knmerjye - Ayyıl 
Scnci ~em iye - Günyıl 
Kamet- Hoy 
Knıneti me~zun enlıibi - Taylan 

K"mil - Olgun, eri kin 
Öme/,: O, 1.Cimil bir insandır -

O, ol un ( crbılrin) bir imandır. 
Kiimilen - Bii hiitün, hep birden 
Ômelc: Borcunu humilcn öde • 

'lfıİ§ti - Borcıuıu büsbiiıiin ödemi§ • 
Iİ. 

K nmm - Jt' nmmı 
Kun - Koynnk, ocrui 
Knnnnt - Knnnğat 

Kn retrnek - Kr mnk. kı ahmak 
Örnelc: ö:ii b11 !.adar hasretme/, 

anlaşılmasına mani olur - .. özii bu 
kadar /;ısaltmah arıla§Zlnıasına erıgel 
olur. 

Kn n ha nr 1 - K ı n giirü, 2 -
(Tıb mnna ı terim koluna bırakıl · 
mıştır). 

Ka ir - Bodur, kr a 
Ömcl•: Kasiriillmmc - Kısa boy· 

lu. 
Ka rt, fıi - lJJak ' 
Kn ~nm - Bölücii 
Kn d - Kurnın 

Ömch: Kasd ile yapılmış bir İ§ -

Kurma ile yapılmı.., bir i,.. 
Kn detmek - Kurmnk 
Snikn t - Kr)lllÇ 
Kfı~nne - Kö:ı;k 
Kiıfkİ - ~oln)dı 
Örnch: KiiJld oraya gitmeseydi. -

Nofawlı oraya gitme eydi. 
Kat•etmek - K mck - (Fr.) 

Coupı:r, trancher 
Örn<'I•: llfiicadele)i lwı'etmcl• i • 

cirı - K aııgn) ı f.c11;:rıeh içiu. 
Knt•ı nliıkıı tıııck - Elçekmck 

ehnnınk. Hi~ik ke mck - (Fr.) 
C;sıııer sc rclation , rompre 

Örnek: hirıle 1.-aı'ı aUil.-a ettim -

i:::inlc ili,.iğimi lw tim. 
Bu işten hat'ı alü/;a ettim - Bu iş· 

tt•n el<;<'laim· 

Knt'ı rne nfc - Yol alma - (Fr.) 
Pnrrourir les di tancc 

Knt'ı nıcrnlıil - İlerleme. yohlür· 
ınc. 

Önıeh: l'm·a~ yavaş ı~aı'ı mc.a/c 
edebildi - }' nva ym:a ilcrliyebil . 
di. 

Kuttaı tarık - )' olk en 
Knt'i - Ke in 

Ömclc: Kaı'i olnrah size öyliyo· 
rum - Ke irı olaral• size öyliyorum 

Knt'in·eıı - A in, üzk , cuda 
Örnelı:: Kat'iyycn i:::in veremem -

Ü:dıcs (asla) izin t1erP111em. 
Kat'ile.~tirmek - Kcsirıle tinnek 

.(Bnk: hakikat). 

Vilii) et - 11 
Ömrh: l:nıir ViUiyrti - iz.mir m. 

nhiyc - Kamım 
Ömcl•: Bıı lw:nda iiç nahiye var· 

dır - Bu ilçede iiç kamrm t:ardır. 
'ali -11hny 
Örnclc: Adana valisi - Adann il • 

bayı. 
Kn)nıtıknm - 11çehny 
Örrıc/;: lla 7nnna lmymalwmı -

11 amıarıa ilr;rba -ı. 
'nlıhe miirliirii - Kamunhav 

Miir;ui~ - 1 pcktcr • 
1iifctti lik - 1 pekterlik 
lüfctti~i Uımınıilik - Genel 1 . 

p<'k t<'r lik. 
Tefti!ll - Tcfti!I (T. Kö.) 
Kfizih - Yalım, yalancı, al<lnç 
Krzh - Yalan 
Kch<'cl - Karariğer. 
Kchir - Blh·iik 
Keclcr - Yeder (T. Kö.) 
Kccnne - Sanki, anır m ki 
Kef nlet - Kefillik 
Kefalet nkçe i - Tutnk 
Ömt>l•: lJu i~i deruhıa etmek iti. 

} cnlrr yiizdc 1 O derccrsindc /:c/alct 
ahçc i ·atırmalıdır - Bu i~i iistiine 
alma!. i ti) enlrr ) ii:::clc 1 O derece İn· 
de tutah yatırmalıdır. 

Kefil - Kefil (T. Kö.) 
Kefaret - Anıımn 

Kcffiyc<l etmek - Elçekmek: çe· 
ki imek. 

Örnel•: Bfrhaç dr/a pey vurdur. • 
tan onra l:cf fi yed edereh rahibine 
bırahtı - ]Jir kaç here pey vurdul• • 
tarı sonra dr;clwrc/, ( t;chil<'rı>h) i~i 
Tuısnıına bıralrtı. 

Kelıf - Kovuk, magnrn 
Kelıkcşnn - Gökdere, yola 
Kdiil (Bak: llüziin) - U anç 
Kelime - Kelime (T. Kö.) 
Kem - Kföii. az 
Önıcl': Kem Öz, lcem al<ça sa1u· 

bininclir - Kötii sö:, hötii alcça ıssı· 
nıııdır· 

Kemnkun - E ki i gihi, oldui;•l 
gihi. 

Ömc1•: /(ı•makUrı malwmında ih· 
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O s rn anlı c adan TürkçeVe Sö 
klavuzunu neşrediyoruz 

çize/ut 1 - Ô:= türkçe köklerden gelen 
aö:l.erin kdrJUıruı (T. Kö.) belde(: 
( al4meti) konmU§tur. Bunlarm her 
biri hakl..'1.nda sıran. ile umıanlanmı
zuı ( nıüteluwıı) ya::ılannı ga.:ete · 
lete vereceği:. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi 
ayırd edilme.si irin, geregıne göre. 
f ransızı;aları da yazıl mı§, aynca Ör • 
neklcr de konulmu~tur. 

3 - Köl•Ü türkçc olan. kelimele • 
rirı bugünkü i~lenmi~ ve kullanılan 
§efcillcri alınmıştır: Aslı ak olan lıalr. 
aslı ügüm olan hüküm, türkçe .. çek .. 
lcökünden gelen ~ehil gibi. 

Kesel - Kesilme, gevşeklik, kesel. 
Keşfetmek (Bak: icad) - Açınla -

mak 

Keşf - 1 - Açın, 2 - (Bak: iğ -
cad) 

Ornek: Kimya en büyük keşiflerini 

Ldvııazye'ye medyundur - Kimya en 

büyük açınlannı Ldvvazye'ye borçlu
-tur. 

IUışif - Açan 

Keşide etmek - Çekmek 

Ketmctmek - G:z: ::r.:2k 

Ketüm - Ağzı pek, ağzı sıkı, gfzer 

Ketumiyet - Gi..:<?. ::·. 

Key - Key, yakma, dağlama 

Keyetmc't - Dağlamak, köymek 

Keyf - Keyif (T. Kö.) 

Yeyfi (Bak: indi) - Keyfii, ken -
dfı 

Keza - Böyle, böylece bunun gibi, 
da, dnhi, yine 

Kezalik - Bunun gibi, yine, öylece, 
m 

füdemll yilzbaşı - On yüzba§ı 
Kıhf - l{afatası 

IKfttlle - Boyunluk 

Kılükal - Dedikodu 

Kıraat - Okumak, lektOr 

Kıraat etmek - Okumak, taktır -
mak, laksıymak 

Kıraat kitabı - Okuv-(Fr.) Lfrrc 
de lecture 

Kısm - Kısım 

Kısmet - Kısmet 

Kıstu - OJçek - (Fr.) Criterium 
Kışr- Kabuk 

Kıfa - 1 • Bölge, kıtafa <T. Kö.) 
2 • BUyiiklük, irilik (Bak: cesamet) 

ÔrMk: 1 - Yeryüzil beı bügük kıt'
a11a telrlk olunur - Yergüzii beı bil· 
ilik "bölge~ (kıtğaga) ayrılır. 

2- Duvara talik edilebilecek kıt'a
tla (cesamette) bir harita - Duvara 
1.1ılabUecek bilyüklükü bir harta. 
Kıtnl - Oldürüm 

Mukatele - Oldilrüıme 
Kıvam-Tav 

Ornek: ·ou ifin tam kıvtılttina gel • 
alği bir aırada - Bu ifin tam tamu 
bulduğu bir aırada. 

Kıyafet - Kıyafet ~ -. Kö.) 

Kıyam - Ayaklanma 

Kıyam etmek - Ayağa kalkmak, a· 
yaklanmak, kalkıpıak 

Kıymet - Deler. kıymet (T. Kö.) 
Kibar - Kibar 

Kibr - Kibir 

Örnek: Bu meıeleyi sizin kiyaseti-
nize tevdi ediyorum - Bu sorumu si
zin usuğunuza bırakıyorum. 

Kolordu kumandanı (ferik) - Kor· 

general 

Kolordu kumandanı - Korkomu . 
tan 

Kolordu erkanıharbiyesi - Kor -
kurr:ıay 

Kongre - Kurultay 

Kontör, muaddid - Sayaç 

Köhne - Eski, e!lki püskü 

Ornck: Vstilnde bir kölrne libas ile 
karııma çıktı-:- Vstündc bir eski pÜt;· 
kü geysi Ue kar§ınıa çıktı. 

Kroki - Tru:slıık 

Kubbe - Kubbe, kümbet 
J{udst - Kutsal 

Orne!;: ı.Villetin büyük inl.-ıl<ibların· 
da pişı·a olmak ağır olduğu kadar de 

kudsi bir iştir - Ulusun büyük dev -
rimlcrinde önayak olmak ağır olduğu 
kadar da kutsal bir iştir. 

Kumandan - Komutan 

Kumnnda - I\omut. komuta. 

Örnek: 1 - Askere verilen (/ıazır . 
ol) kumandası üzerine - Aıkere ve -
rilen (hazırol) komutu üzerine 

2 - Kumandası altında bulunan li
rayı ttarka rloğru ilerletti - I<onıuta· 

aı altında bulunan tuğayı doğuya 

doğru ilerletti. 

Kur·a - Kurğa 

Kurb - Yakın, yan 
Kurban - Sunam 

R··rretülr}, - Göz bebeği 

Kurs - Kurs (T. Kö.) 

Kusur - Kusur (T. Kö.) 

Kunet - Kuvet (T. Kö.) 

Kun·eiinbatiye - Bitelge 

Örnek: /(um.:ei inbatlyesi pek fe -
yizdar olan grap ı•ilci.yctleri - Bltcl
ocsi pek gür olan b!!tı Uleri. 

KuH·ei muiıarrike Cllak: Hareket) 

- t~lctge 

Küçük zabit - Erbaş 

Küfretmek - Sövmek 

Kilfürbaz - Sö,·gen 

Küfüv - Dcn<lcş 

KUlfet - Yük, ağırlık 

Kili - Tüm, bütün, hepsi, 
( Fr.) J.ıe tout 

kül -

KUllt - Tümel, küJJiğ 
J{illliyet - Tümlük, 

(Fr.) TotaJit6 
külliyet -

Künh - Oz, kök, künüğ 

Künye - Soyadı, künye 

Kitre - Küre (T. Kö.) 

Küreyve - Kürecik, yurnrcık, kü . 
reyce, küreyve 

KUrsi - Kürsü (T. Kö.) 

KUspe - Posa, tortu, küspe 

KUstah - Küstah 

Kilp-Atan 

Örnek: 1 DilkiJşa - Gönülaçan 
2 - Kiıverkllftl - Vlkeaçan. 
Kilşad - Açım, köşat 

Küşaytş - Açıklık, f erahhk 

Kiltah - Kısa 

Kütle - Yığın, kütle 

Hastahane - Hastayurdu 

Eczahane - Emget 

LA - 1 Sız (Sonek), 2 - dış (Ö • 

nek) 

Laletta.>;n - Gelişi güze), kim o • 
lursa, ne olursa 

Ornek: Lcialettayin bir yere kouu
nuz - Gelişi güzel bir yere koyu • 
nuz - Ldalettayin birinl gönderi • 
niz - Kim olursa birini gönderiniz. 

Uıakal - En az, azdan, hiç olmaz-

sa 
örnek: Laakal üç kişi olmalı ki bu 

işi yapabileyim - En az üç ki§i olma
lı ki bu ifi yapabileyim. 

Lacerem (Bak: Şübhesiz) - Bes -
belli 

I..Umek:1n - Orunı:ınz, yersiz 

Uıahlflki - Dışahlaksal 

örnek: Laalıl<iki bir hareket -Dış· 
ahlaksal bir hareket. 

Lftdini - Dışdinsel 

Layemut - Kalız, ölmez. 

Örnek: Layemut bir eser - Kalız 
(ölmez) bir eser. 

Layüfna - Yokolmaz 

örnek: /Jlu!Ulbbet ldyüfna bir lıa • 
zinedir - Sevgi yokolmaz bir lıazne
dir. 

Layenkati - Ara vermeksizin, ara
lıksız, ardı arası kesilmeden, bidüzi· 
ye, boyunca, aramsız. 

Uiyetecezza - Bölünmez. 

Layuad - Sayılmaz sayısız 

Ornck: !Jir cümle içinde Lôyuad 
hatası ı·ar - Bir cümle içinde sayı
sız yanlı§ı var. 

LAyuhti - Yanılmaz 

Ornek: Kendini lfıyuhti addetmek. 
len dalıa bü11ük itala olamaz - Ken
dini yanılmaz saymal..tan daha büyük 
yanılma olmaz. 

Layutak - Çekilmez, dayanılmaz 
J,ayüc:el - Sorgusuz, sorulmaz 

örnek: lliç /.:imse lfıyüscl olduğunu 

ileri süremez - lliç kimse sorulmaz 
(sorgusuz) olduğunu ileri süremez. 

Labis - Giyen, giymiş 

Laf - Lflf (Yakutça) 
Lafz - Lafız (T. Kö.) 

Lagar - Cılız 

Lfigv - J{aldırma, kaldırılma 

Lağvetmek - Kal<lırmak 

Örnek: Bu işi çoktan lciğı·ettiler -
Bu. işi çnktan kaldırdılar. 

J,ahik - 1 Şimdilik (Sabık karşılı
ğı) 2 - Ulaşık • 

Ornek: Trabzon ı;alii lahiki - Trab· 
zonun şimdiki ilbayı 

Lahika - Ek 

Lahikai mütrkaddime - Onek 

I.ilhikai müteehhire - Sonek 

Lahik olmak - Ulanmak, yetmek 
Uıhime - Etçil 

Lahn - Ağız (Müzik terimi), )ahin 
Lflhd - Koytak, lahid 

Lenıha - Kıpma, lahza 
I~lkayd - Aldırışsız, kayıtsız 

Örnek: Lcikayd bir adam - Aldı • 
rışsız bir adanı 

Lakin - Artık, yalnı7., fakat 

Örnek: l>edijjinize peki, lakin be -

Lliyık - Yaraşık, yaraşır, değimli, 

layık <T. Kö.) 

Liyakat (Bak: Ehliyet) - Yarar -
lık, değim 

Örnek: Çok liyakat gösterdi- Çok 
yararlık gösterdi. 

J..eb - Dudak 

Lebaleb - Ağızağıza, silme 

Ornek: Bardak, lebalcb dolu -
/Jardak, ağızağıza dolu. 

Ledettahkik - Gerçinlendikte 

Leffetmek - Dürmek, sarmak 

Leh - Yana 

Ornck: Ben onun leTıindeyim - Ben 
ondan yanayım. 

I..ehdar - Yanat 

Ornek: Onun bir tek lehdarı yoktu 
- Onun bir tek yanatı yoktu. 

Lehinde söylemek - iyiliğine söy-
lemek 

Lehte olmak - Yana olmak 

Lehçe - Diyelek, lehçe (T. I\ö.) 

Lehib - Alev 
Leim - Alçak 

Lem'a - Şevle, parıltı 

Lemean etmek - Parıldamak 

Örnek: Nasiyesinde zekd lcmccın 

etmektedir - Alnında zeka parılda-
maktadır. 

Lemsetmek - Dokunmak, ellem('k 

Lenk - Aksak, topal 

Lerze, lerziş - Titreme, fitreyi~ 

U?vaum - Gereç, yaral 
Örnek: Lcı·azımı natamam bir ordu 

- Gereçi eksik bir ordu • 
Levend - Boysan, levent 

Ornek: Levend bir delikanlı -Boy· 

san bir delikanlı. 

yoktur - Son çıkan 
yoktur. 

Liva - Bayrak, sancak 

Liva - (Süel terim) - 'fuflf 
JJva kumandanı (mirJhıı) ...-

gcnvrnl 

Lh·a Kumandanı - TufkoJSl
1
. 

Lisan <zeban) - Dil, lisan ( 

Li\'a kumandanı - ( 
Tuğbay 

1.Jhye - Snkal . 

Usan lzeb·ın) - Dil. lisan <1• 
Luga(; - Ililmecı:-, Jugaz 

Lutf - Kayra 

Lutr - Kayrı 

örnek: Onun çok lutfunu 
Onun çok kayrasını gördü. 

Lıltf etmek - Kayramak 

Luub - Oyun, eğlence, 

I,üb - Öz, lüp (T • .Kö.) 
Pulpe 

Ornek: Lübbü dinıaği -

zü - Pulpc cerebrale 
Lücce - Engin deniz 

Lüknet - Kekeleme 

Lüzucet - Yapışıklık, yapı 

J,üzucctli - Yapışkan, ağbll 
Ôrrıck: l~üzucclli bir maddi 

pışkan (ağdalı) bir madde. 

LUzum - Lüzum <T. Kö.~ 

ÖNERGELER 
Kılat·uz sözleri üzerine, hll 

nİTı (Uf.US) ta r:ıl..ıı~ından 

Üzere bir ay ~inde, isıiye 
ni bir iirı<'rga ileri siircbilir/er• 
/ar T. n. 1'. C. Genel Knıi11 . 
~ekil altında gönderifocekıir: 

Levha-1- Yazı, 2 • Yaprak, 3-I•••••••••:••••.._:: 
Tabell Osnıanlrca • •••••• kelime 

Levmetmek - Kmamak lavu:.da ••••••• • karşılı~rtıl 

Örnek: öldükten sonra dü~ma11la • (yahut: yeter) görmüyorunı< 
Sabebi: (kısaca) •••••• • rı onu levmetnu:diler 

ıonra düşmanları onu 
Levn - Renk 

Levs - Pislik 
Leylf - Yatılı 

Leyyin - Yumu~k 

Lezzet- Tad 

- Öldükte;ı 

kınamadılar. 

Ornek: /,ezzetini almadan bitli 
- Tadını almadan bitti 

Lider - Önder 

....... ' ....... . 
• . ... ıf ••••••••••• 

Önergem şudur:• 

(1) Burada bir önerge g 
miyen yazılar üzerine bir şey 
mıyacaktır. ................ ~ 

Örnek: ııtatürk, Tii.rl.: milretilıin si- ~----------~ ... I 
yasi ı·e içtimai bütün işlerinde lideri
dir - Atatürk, Türk ulusunun sıya
ıal t'e sosyal bütün işlerinde önderi -

dir. 

Lifafe - Sargı 

I.i~te - Çizelge 

Örnek - Son rıkan listede 

,~ ..... , .... ~ ........ ·,,.:~ 

ismi 

Kroş 
Sıhhi t c miz ve en j11 

Her yerde arayınız. P•' 

kapu, Yeni yol No l 1 

T elefoo: 43304 

KAŞE 

NEOKALMiN.ı\ 
Grip- Nevra'ji - Haş ve Diş -ağrıl 

Artritizm - Romatizma 
KifAfı nefs - DoyuDJluk 

Kils - Kireç, kireç taşı 

Kllye - Böbrek 

Kütüphane - Kitabsaray - (Fr.) 
Dfhlfothcque 

. ' ' . . . . . \ .:; 
Ttim söylediklerimi de yabana atma • · ------------..;_;,~...;,_:_:.:====:::::::::=====::...

Kfn - Kin <T. Kö.) 

KfsTe - Geysi 

ÔrMk: Dln rüesaaının husuıı klave 
tPIJrMleri menedUmiftlr - Din uluea
larımn özel gegsl giymeleri ya.alt e • 
dilmiftir. 

Kfşvak - Olke 
Kitab - Kit .. p 

'*•-Yazıt 
KIJ'Ult - Usuf 
Ontd: Orhola tikabeleri - Orhon 

wazıtltm 

Örnek: Be11azıd kütüphanei umu · 
miat - Beyazıt genel kitapsarayı. 

Kiltübhane - Kitablık (Ev eşyası) 

Ornek: Evdekl kütüphanemde bu . 
lunan - Evdeki kitaplı4ımda bulu • 
nan. 

KUtilphane - Kitabev - <Fr.) Lib

rairie 

Orm:k: J'eni basılan bu esesi her 
kütüphanede bulabilirsiniz - Yeni 
basılan bu eseri her kita.phanede bu
labirlir11iniz. 

Kütübhıtne - (evde ayrılan kı . 

sım) - Kitap odası, kitap salonu 

nıalıs1nı: - Dediğinize peki, ancak 
(yalnız) benim söıılediklerimi de ya -
bana atmamalısınız. 

Lfıl (Epkem) - Bbsem 
Lal - Al 

Lamise - Dokunam 
Lane - Yuva 
Lftnet - llenç 

Örnek: Kötiilcre lanet olsun - Kü· 
tülcre ilenç olsu11. 

Latif - Ho~ gükçen 
Latife - Şaka 

örnek: Hiç latife kaldırmaz - Hiç 
ıaka kaldırmaz. 

LAubaıt - Saygısız, senlfbenU 
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1 TARiHTEN MERAKLI BAHiSLER il 

SOOyıl önce Kapalı 
çarşı esnah 

Çok Gezen Çok Bilir 

Seyahat No ·ı 
Çok eski yazma .b.ir. ~;ta.pta: 

telli im ıöyle bir tanfını ıordum • 
- Tellallar merkebi Jüldül, 

mlan atef gibi parlıyan büyük kı
lıçlarla gezen bekçilerden kork· 
mıyan yoktu- Onun için elli bekçi 
b~destenden kut uçurtmazlardı. 

Ölüler diyarında! 
k bu .. lbül diye yuttururlar. 
argayı • . • .. 
S .. ledigı"'"m bu kitap, ıkı yuz 

oy ş· d" 
elli yıl . önce yazılmıtlır: . ım .. ı 
Süleymaniye kütiiphanesının küf 
kokulu raflarının birinde uyuyor· 

Bir tarihte bedestenin kurtun
larmı çalmak için kubbeye çık
mağa cesaret eden biri, görül
müıtü. Bekçilerin bu adamı ale
me ibret olsun diye oracıkta, hır
sızlığı yaptığı yerde ipe asmışlar-

dı. 

Bugünkü tellallardan ba~~e
decek değilim. Yüzlerce yıl on· 
ceki tellalları anlatırsam, okurla
nm bugünkü tellallarla mukaye-

Tarih, bu bekçilerin, alaylar· 

Bizler, ıüphesiz ki ölülerden en 
az ürken ve en az çeknien, ölü -
lerle en iyi geç.inen kimseleriz. 
Fakat bununla beraber Meksika • 
da ölülere karşı gösterilen alaka 
muhakkak ki bu hususta en çok 
kös dinlemi~ olanlarımızı mesela 
gassallarla mezarcılanmızı bile 
titretecek, bıktıracak derecededir. 

Bizlerle Meksikalılar araımda 

bir yakınlık da vardır.. Ben bir 
aralık, §ark vilayetlerinde ıöylc 

bir dola§mııtım. Yolcu o1ma~ 

kolay değil • orada, yani tark 
vilayetlerimzide gördüğüm tipler, 
evler, köyler aynen Meksikadaki -
lere benziyor. 

Çalı§an, çalgı çalan, yemek yiyen ölii Pasta/an bu şcldldl! tabut kaldıran 

se edebilirler. 
Eski tellallarda Sandal bedes· 

teninde, Kapalı çarııda itlerini 
yaparlardı. Yalnız burada San· 
dal bedesteni denirken, bu ''San
dal kelimesi bizim bildiğimiz 
de~izde gezilen ıandal diye anla-

tılmamalıdır. 
Bedesteni Fatih yaphnnıflı. 

"Sandal o vakit ipekli pamuk-
v ~ • d' 

tan yap;lmıt bir kumaıa n~nır ı. 
Bugün mücevherat ve aaır kıy· 
metli eıya satılan bedesten vak· 

tile bezcilere ve ipekli kumat ıa· 
tanlala ayrılmıf bir yerdi O V8' 

kit Bezazistan da denirdi. Avru· 
padan fabrika kumaıları gelme
ğe başlayınca, bu sandal kuma§· 
}arının kıymeti kalmadı. Halk 
Avnıpa mallarını daha güzel bul
du. Bu yüzden snndalcılar itleri· 
ni yapamaz oldular· 

• • • 
Eski kunınlarda bedesten, 

ıehrin en kalabalık yeriydi. Bü
tün hnlk alış veriş için buraya 
g lirdi. Satılan e~yaların hemen 
l "'psı burada tellallar vaııtaatle 
satılırdı. Tellalların ehemmiyeti
ni göstermek için burada kaç tel
lalın bulunduğunu söylemek ki
fi gelir zannediyorum. Bcdeaten· 
de tam altı yüz tellal ve bunlann 
da bin tane muavinleri vardı. 
Tellallar, yukarıda da yazdığım 
gibi elbise ve dokuma sa~arlardı. 
Satılnn eıyaları tarih fU satırla 
anlatıyor: "Cümle h:ırire ve elbi
sei fahireye müteaalik matahlar 

bey' olunur.,, 

da: 
_ Asadur a ! ... Dur a ... 
Diye bağırarak geçtiklerini ya

zıyor. Bu kelimenin ne demek ol
duğu anlaşılmıyor· Kayıt çılarm 
heyamola heyamola... demeleri 
gibi bir 1ey olsa gerek. 

• • • 
Bedestenin çok zengin bir yer 

olduğunu bir çok vezir ve iyamn 
da mallarını burada, mabzenler
de sakladıkları göstermektedir. 

"Bedesteni atik,, denilen ye
rin bekçileri yukarda anlattığı
mız elli bekçiden baıka ;di. Yal
nız buranın yetmit bekçisi vardı. 
Bunlara, padiıahın hazinedar ba
tısı karıtırdı. Her gece Bezazis
tanın kandillerini yakarlardı. 

• • • 
Bedestende dükkanı olup uzak 

yerde oturanlar, burada bir yan
gın çıkarsa, mallarını kurtarma
ğa yetiıemiyeceklerinden korka
rak dııarı çıkarır, mahzende sak
larlardı. Bu malları taşımak için 

üç yüz hamma u unuyordu. Bu· 
hammallar, çarımm kapısından 

içeri girmez, kapı önünde hekler
lerdi. Akıam olunca, efyalan, 
mahzene götürüp saklarlar, sa
bahleyin de mal sahibile dükkan
lara yerle§tİrirlerdi. 

N. A. Okan 

(1) Hacegan, hocalar manası
na gelmekte ise de o kurun "mal 
sahibi,, "patron,, diye kullanılır

dı. Azerbaycan tarallarınJa hiilô 
bu anlamda kullannalar vardır· 

(2) Allah kazananlan sever. 
Tellallar, hiç tüphe yoktur, ki 

büyük tüccarların eıyalaı !m .sat
makta idiler. itte kendılerıne; 
"eınaf haceganı bedesten,, diye 
anılan mal sahipleri de bin kitİY· 
di (1). 

1 
Şiıl: Etfal hastanesi "' 1 

Göz mütahassısı 
Doktor 

Mal sahiplerinin zenginliği, ls
tanbul halkmm ağzmdan düt· 
mezdi. Halk, onlar için, "malı 
Karuna malik,, der ve tüccarları 
Karun kadar zenıin bilirdi. ı 

Mallan için l&;yuad vela yuhıa 
denirdi. 

Rifat Ahmet Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında Kız 

Lisesi karımnda 32 No
Muayene saatleri hergün saat 

18-15 

• IAKBA Bu zenginler, lıtanbulda esnaf 
alayları yapıldıiı vakit dükkan
larını baıtan bqa süsler ve: 

_ Elkaaib habibullah (2) Ankarada A K B A kitaı: 
.vin'n birinci tubesi modern 

diye bağırarak geçerlerdi. 'lir tekilde Maarif Vekaleti 
Bütün bunlardan maada "ımı- kartmnda açılmıştır. A K B A 

fı tellalinı bedesteni cedit,, diye dtap evleri her dilde kitap 
anılan bedestenin yetmif tellalı h necmua, ~azcte i f yaçlarına 

heykelleri papaslar lıalindc yapım§lar 

Ve mesli, Şark viliyet1erimiz 
de oturan bir köylüyü uyutsalar, 
onu, haberi olmadan Mekıikefa 

götürüp bırakıYerseler ve uyandır 
ıaJar, bu adam, hiç yadırgamaz 

olaa, olsa kendini o civarda tanı 
madığı bir köye gitmiş zanneder. 

Rüzgar, pencerelerdeki perde
leri, ıuda boğulmuıların karınları 
gibi §itirtiyor. O gün, "ölülerin 

sevinç,, günü .. Bugünü kutlulamak 
İçin diriler eğleniyorlar. Çocuklar 
yüzlerine birer ölü kafası biçimin
de yapılmıt maıkeler takmı§lar, 
eğlenmek için oyuk gözlerden 

Olü 11oğurtca heykeli 

dolaııyor ve her tarafta ölüm teh
likesi var zannediyor.. Fakat 
korkmayınız, Meksikadaımız ve 
bugün "alillerin ıevinc,, günüdür. 

Etrafıma, tıplrl burada oldı~ğu 

gibi, seyyar piyango biletçileri 
do1uyor ve hepsi birer bilet uzatı
yor .. Lakin tölye teklif ediyorlar: 

- Ölmeden evvel zengin olma
nın tadmı tad ! ... 

Bir batkuı: 
- Nasıl olsa öleceksin .. Bir de 

zengin ölmek var!. 
1 Diyor. Betim, benzim uçuk, aa· 
vuıuyorum ... Fakat orada dilenci
ler do1u • dedim ya tıpki bizde ol
duğu ıibi elrafımı sarıyorlar ve: 

Olü manav heykeli 

parmaklarını ç.ıkanyor'lar, dilleri
ni çıkarıyorlar ve gülüyorlar. 

Bütün ıehirde açık dükkan na -
mma asdece ıekerciler, putacılar 
var ... Camekanlarda, kutular için· 
de §ekerler dolu .. Fakat bu kutu
lar ne ıel(ide biliyor muıunuz? 
Birer tabut teklinde.. Çünkü o 
gün "ölülerin sevinç,, günü ... E
jjer rnidcniz kaldırırsa bir kutu da 
,jz alın .. 

- insan ol, diyorlar, bize yar -
dım et ... Belki yarın ölürıün .. 

O lardan kaçayım derken, kar
~ıma bir seyyar yemitçi çıkıyor: 

- Al. .. Yarın öbür gün bunla • 
rm kökleri ile yan yana yatacak -
aın ... Bari tim diden yem itlerini 
ye ... 

Bugünün ıerefine ölü heykel -
leri, satan bir dükkanın önünde • 
yim .. Dükkancı içeri çağrıyor: 

- Buyurunuz, diyor, tamam 
500 c;eıidimiz var .. Hangisini be -
ğenirseniz ... 

Ölüm, bu bet yüz yüzü ile ba -

na sırıtıyor .. içinde dan•Öz, boea 
güretçisi, aıçı batı, polis, general, 
papas, işçi, nazır, ressam hokka • 
baz, hi.kim, f ahiıe, kundura bo • 
yacısı, daha ne biley :m, tıbln 
yaıayan insanlar gibi bin bir çc -
filde olanlar var .. Saymakla bit • 
mez ... 

Şakayı bırakmız, fena olmağa 
batlryorum. Önceleri gayret edip 
iti alaya vurayım dedim. Lakin 
nlmıyor .. Boğazım kuruyor .. Par -
maklarımdan kan çekiliyor .. Ku -
lakJarım oğulduyor .. içimden, bir 
zelze'te olsa da bütün bu ölü hey -
kelleri, pastaları, tekerleme kutu
lan ile beraber göçüp gitsen di -
yorum.. Yorgunum, pek yorgu • 
num .. "Ebedi istirahati,, yani onu 
düıünüyorum .. 

Ko§a kop otele dönüyorum .. 
Derhal hareket için bilet alclırı • 
yorum ve tam elime bavulu alı:> 

Olü scyyalı lıe11keli 

çıkarken, bir küçük paket getiri • 
yorlar. 

Üzerinde bir kartvizit var.. Bir 
dostum bana hediye göndermiı .• 
Kutuyu açıyorum.. içinden bir 
heykel çıkıyor .• Elinde bavul, üze
rinde seyyah elbisesi bir heyi el... 
Yani, ben ... 

Pastahanelerde, meseli bizim 
J3eyoğlunda yaptıkları gioi, ko
caman pastadan kötlder, kutlar 
falan yok ... Buna karıılık, omuz • 
larma tabut almıı dört papaı ıek· 
linde yapılmı§ büyük paıtalar 
var. 

(( Atatüırkün Nutku 
J) Türk harllerile basıldı 
İ( 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 

Vardi. Bunlann pirleri Ebunnida k 1 evap verme tedir er. Gerek 
imif, Bunlar, yeni bedesten ~ellalı 'citaplarınızı, gerek kırlasiyenizi Sokaklarda, tekerlemeler ıatı • 
olduklannr iddia ettikleri içın, es- 1 k ~ orlar .. Bizim bayramlardaki ho -

~J Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır- = 
'ıi. kası büyük kongresinde söyledikleri lfı.rihi nutuk Devlet matbaa·;) 
İ u tarafındanTürk harflerile zarif bir ıekilde yeniden bo.sılmıı . 
~Itır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada nıuko.v _ / 
~' Vfldan bir kutu içerisine konularak satııa çıkarılmııtır. - ~ 

~n ucuz o ara A K B A kitap 
kilerine benzememeğe ıayret e- ·vlerindnn tedarik edebil'rsi· ros §ekerleri, annud tekerleri 
derler, sokakta ıüslü elbiselerle · D I nevinden .. Fakat, bu -kerler ora-

lı nız. ev et Matbaası kitapları :s--
gezerlerdi. Yeni bedesten tella a- ia, horos ve annud •eklinde de-

e V AKIT in ne§riuntmın An· ~ 
rı, lstanbulun en aiizel giyinen • ğiJ, iskelet biçim"nde, bir kol veya 

•- carad11. satı, yeri A K B A ki· 
eanaflan arasındaydı. ap evlerid"r. bacnk kemiği ıeklinde .. Çoarklar, 

Bedestenin bekçileri de dikka· ~KBA Merkezi Telefon 3137 bunları alıp emiyorlar .. Emiyor -
te defer simalardı. Bu bekcilerin Birinci tube r,61 lar ... . " yeknnu elliyi ıeçiyordu. Ellerın- ikinci ıube: Saman Pazan S'nemaların duvar iJ§nlarında 

de halta Ye harbe denen il~ hel· -------lllll!lllllııımıllU!!lDJl!lllll!D•I hep birer iskelet ... insan kendisi· 
lerinde "ıimıiri iteıtab,, diye a- f ~ ni elektrik tirketinin santralında 

~i Üç cildin değeri (600) kuruttur s= . :: 
~\ VAKIT'in Türlriyenin her tarafında bulunan bayilerinden ~f 
fi dC' bu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. '\ 
is M·· • "VAKiT 1 d =9 P• uracaat yerı - ,, stanbul - Ankara ca desi ~i 
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Haşaratoyanmadanyu-FAVDA ·ııe t r·ıp ed·ın·ı--valannı v~ tohumlarını ~ 
Yaz geliyor. Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve ve bütün hatarat uyanmağa başladı. Havalar ısındıkça hatarat çoğalır. Bütün hataratı kökünden kesmek için haıar•~ 
yuvalarına ve efyalarm üztrine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, ar1lanna bolca FAYDA serpiniz. Ve tahta kuru yuvalarını FAYDA ile tabrif 
ediniz. Bütün yaz bu muzu ha,a rattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartmıa.nlarda, mutf aklardıı yemekleriniz!. erzakınızı telvi~ eden 'hamam b~ 
rini, abdeathanelerde, ham!lmlarda bulunan kilçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri. nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılll" 
behemehal FYDA ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuru~tur. Biı kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu. 

Tt:J Q KiVE 
~--11m1-...ea11n1lll!lm ....... --................ 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 
llR~~T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-~D~Q 

'' • ' .. • .. 1 l . . . . . . . . ' ' . . .. . 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib planını görünüz 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 
Büyük lkram~yesi : 25.000 Liradır 

J ' • • • l - . .... .• . ·~ 1 

saçları dökülenlere.-------

KANZUK ECZANESi 
Mustahzaratmdan 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kepek· 
lenmesine mani olur. · Komojen 

saçlann köklerini kuvvetlendirir ( 
ve besler. Komojen saçların gıda . ' 

aıdır, tabii renklerini bozmaz, la
tif Wr rayihuı vardır. Komojen I 
Kanuk taç tesiri maruf eczane · I 
lerle; ~ıyat mağazalarmda bulu-: 
nur. 

MAZON 
MEYVA TUZU 
KABIZl. C.I ve H~7J~,~SIZL1-

GI izal_, eder; MiDE •;ş!~nlik 

ve yannıl'!annı giderir 

MAZON isim ve markasına 

dikkat. 

Depoıu: Mazon ve Rott,:,r, ecza 

deposu l!· -hçekapı. lı Banka81 

arkaBında 12 

Siz Je yavrunuza iş Bankos1nJan bir kumbara alınız. Gelecek sene lıtl 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktır. 

HASRETLE·TAHAYYOL:E:TTIGIN KA o 
GENÇLIGE -:ı vuş ~- RV LA 

·.f 1 Li.ke, bronz~i~el ve çocuk 
~ karyolalarının envaı çeşidini ' t\ \ { , Fabrika fiatına İstanbul Riza Paıa Yokuıunda 66 No. 

V >I 1 Asri mobilya mağazasında ::::.: 't•·-- bulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi ~ı.' 
'!V . 

·--ı 

giderir. Eczanelerde bulunur. Fi
yatı lstanbulda 150 kuruştur. 
Adres: Galata Posta kutusu 1255 

DOKTOR 1 
Kemal Özsan 

ürolog - Operatör 

Bevllye Mütehassısı 1 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 • den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

Bütün dünyadıt tanınmış o1an 

REVUE SAA TLERi 
!'.'atış yerleri: 

Beyoflu tstik1a1 cad. 399 ... ~o. S. 1\fısırlr. ~ııl~ 
da, Tünel sokağında 29 No. lu Meyer saat tı~be' 
hanesi. REVUE fnbrikatarr Türkiye satış şu 
Istanbul Bahçekapıda Taşhan No: 19 

SPOR POST ASI_. 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün sp0 ' 1,.. 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi laııaı g~ ti". 
yenı şekiller hakkmdaki yazılara muntazaman takip etaıelı :,. 

yenler münhasıran S P O R P O S T AS 1 nı okumatıdırl 
Her yerde fiatı 5 kuruştur. mutlak 
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ı ıstanbul eeıedJyesı ilanları 
, __ M_a_h_a_'lı Sahası Teminatı Kıymeti Erııalı 

M. M. 

Cihangir yanım yerinde ~orma • 2180 

ıir maballeainde Külhan aokaim-
da 38 adada. 
Cihaqir yanım yerinde Somun .. 3,96 
cu 10kaiuıda 36 adada. 
Aksaray ,anım yerinde Kemal 96,30 
Pqa mahallesinde Yetil Tulum .. 
ba aokaimda 45 ada. 
Abarayda yangın yerinde Çakır- 30,00 
aja mahaUeıinde Namık Kemal 
caddesinde 75 adada. 
Aksaray yanım yerinae Bakkal 1 S,38 
Kemalettin mahallesinde Kara 
Mehmet Pap aokağmda 62 ada • 

da. 
Aluaray Koıka Mimar Kemalettin 115,44 

mahalleıinJe 10 uncu ada!ta. 
Cihangir Jl'Dlm yerinde 42 nci a- 2,15 

dada. 
Yedikuled-. Küpçü B. H. Hüseyin- 37•50 

ap mahalıesinde Tramvay cad • 
deainde 17 Haritada Mektep ar • 

l&lı. 

Samatya Athamam• mahallesi A· 21,50 

brcaS. 
Ayvauara1da AyvamaraY _c. 39,00 

Kale burcunda 5 metre 50 ..ntim 

3,15 ıs Yüzıü.1 

3,57 12 ,, 

18,57 2,50 ,, 

5,63 2,50 ,, 

2,51 2 ,, 

47,62 5,SO ,, 

1 5 ,, 

19,69 7,00 Ana 

3,65 2,25 ., 

11,70 4,00 ,, 

yüzünde arsa. 
• .,_.._ ve evsafı yazılı Belediye malı analar 

Yukarıda aemtı, mıaULn k 
. la.kadar )arı aruınd3 aç.ık arttırmaya o -

ablm•k il:&ere ayn ayrı, a nl . . 1 ak .. 
i l!'--- ı ı ı satın alma iıtiye er teraıti an aı:ı u -

nulmuıtur. A aaaaı o an at a . k . . d h" 
. L Müiürlüiü ne, arttırmaJ• ıırme ıçın e ı -

-

11 rı 

_smarlama Kadın Kunduraları 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Beyoğlu Şubesinde 

YUksek zevk sahibi ve muktedir bir san'atklr 
tarafından idare edilen ısmarlama atölyesi en 
merakh ve mU,kUlpesentlerl bile memnun eder4 
Flatlar da mutedildir. 

zere lıer ıuıı evazım ·ı be-L- "h 1 .... 
1 vakkat teminat makbuzı e rauer ı a e gunu o -

zalanncla yuı 1 mu d J · i ·· d b 
lan 29 - 4 - 935 Pazarteıi günü saat 15 e ' aım encumen e u -

lunmalıclırlar. " 191511 Kunduraları Hazır Beykoz 
K "f bedeli 1022 lira olan Vali konai• kalörifer kazanının 

ı.• .(1 
de:JG.:ttirilmesi aç.ık eksiltmeye konm:ıftur. Şartnamesi Le • 

yen .. ı ı e •• ·ı . k . . 1 2490 
YUllD MOdilrlülGnde ı&rülür. Eluı tmeye gımıe 11tıyen er 
No. lı kanunda yazılı veıi~ ve 77 liralık teminat makbuzile ihale 
günü olan ?5 - 4 - 935 Pef§em be günü saat 15 de Daimi Encü
mende balunmah.lırlar. 

- RAGASTANIN ocr,u. 
- - I<:tyen Do le! .. Ah Mösyö, onun 
için sizi haklı bulurum. 

- Evet o! .. Şevketmaap? Bu ad~m 
aleyhinde göstermi' olduğunuz yük
sek duygularla beni mes'ut ediyorsu-

nuz! 
- Bu adamı hangi dhetten itham 

ediyorlar. Eğer beratını elinden al; 
mak Jlzımgelirse bunu olmuş biliniz. 

Loyola dikkatle Krala baktı: 
- Şevketmaap ! Bu adam ıenç, ce-

. bbı-tır ~ytan buna 
•ur ve mliteşe m • ~ 

' bl zeki Yennlt-dUnyayı kandıracak r 

~~~~----------
Muhteşem bir tavırla KraJrn oda

sından çıktı. 
Birinci Fransuvaya gelince, eğer 

birisi onun ~üşUncesini okuyablJsey
dl, acaba Et) en Do lenin gösterdiği 
gururlu mukavemetin intikamını ala
cağından dolayı sevincinin mi, ) oksa 
son derece kıskandığı hükftmdar1ık 
iktidarını Loyolanın galip gelmesin· 
den dofan nefretinin mi daha büyük 
olduğuna anhyamaıdı. 

-1!-

KRA.LKIZI tir. Saf ve temiz kalpli tnsanlann 
hürmetini çeken bir namusluluk mas
kesi takınmıştır. Bu aclamm elinden Jlyetln etrafında diz çöken hlzmet
beratmı almıt ol8and bile o pne f e- çiler beyaz ipekli elbisesinin kıvrım
na ve muzır fikirleri etrafına saçma· Jannı dUıeltiJorlardı. 

la devam edeeekUr! Luvr'da güzel DUşes isnalyle anı-

- O halde ne iatlyonanu? lan Düşes d6 Fontenblö'ftfin büyük 
- Gebermedni! bir merulm için hazırlanmış. süslen-
- Mlayl, kencllnld Japanyacla zan- mlş Uç nedimesi ayakta bekllyorlar-

11ediyorsunuz pliba ı Bunda adam dı. 
&ldilrUlema! Kral da or:adaydı. 

_ Hayır Şeftetmaapl Fakat idam Birlhc:i Fransuva Jiyetin gfyfnme-
olanur. . sini bekliyordu. Kendisi muhtesem , e 

-idam için de bir dnayet J&znndır. süslil bir elbise gi)inmiş ve boynuna 

! Cin t tada ! Si- altın bir zencir takmıştı. 
Şevketmaap aye or J. . 

- h ber rl Ben din· ıyetı, tuhaf bir urette parh~ an 
nu ben a ve yorum. .. 1 • 1 di 

St D 1 yf, dinsiz Kı venin goz en) e seyre )or, ve şehvcllı du-
aiz .,,.tyeıı 0 e _._

1 
Uh daklarında hafif bfr gillünısen-r. :ı<'li· 

muzır bir kitabını basın- a am e- rfyordu. 
"Menemin askeri,, olan ben 

eli) orum. esaretlerini, Meryem - Şapkanın dantellerini biraz kal· 
bu şeytanların c kA tm dınnızt Oraya.. Hah tamam? Jnd 
ananın doğum sırnnı indi r di e eğe ~erdanhk biraz :t~'..l,ıJ'a lnı~ or .. Şımdf 
kadar vardırdıklarını ld a e yorum. jyf oldu. 

- Ya öyle mi?. Jiyet hazırlanmıştı. 
_ Şevketmaap Uç gün içi~~e b~ a· Kralın bir işareti üzerine nedime-

damın evini aratırsanız soyledığim ler çekildi. 
muzır kitapları bulursunuz? Birinci Frnn U\'8 ile yalnız kaldı-

- PekAll Mii9yöl YaptuacaiımI ğını &Örünce sapsarı kesilen genç kız: 
•nnsa Kralının dalma dinin büyük - Şevketmaap ! dedi. 
11ldızı Unvanını şerefle tafıdıfını Ro- Kral yerinden kımıldanmadan: 
•ada söyleyiniz! - Kızım, hAll benden korkacak 

Loyola hürmetle eğilclL mısınız? Size karşı gösterdiğim tavır· 

Erkek, kadın ve ~ocuk l~ln her ~effd ve her 
bh;lmde sa§lam, gUzel ve ucuz hazır kunduralar, 
Yerll Mallar Pazarlar1nın bUtUn Ş'fbelerlnde bulunur. 

A nl<ara - Jstanbul - Beyoğlu - Galata - Izmir - Samsun 
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yorsunuz! Saf kaldım ya, bu kACidir! 
Jp fena idL Koptu. Ben de a)ıldım. 
Hepsi bu kadar. Şimdi bana ceup 
veriniz? Madleni ölmU11 farzediniz! 
Karşınızda duranı canlı bir intikam 
timsali sayınız? Size yardım için elimi 
uzatıyorum. Kabul ediyor musU11uz? 

Ferron kadının üzerine yürüdü: 
- Celllt aldanmı§, fakat ben al

danmıyacağım.. Sen ıtebereceksin !. 
Sen-

SözilnU bitiremedi. 
Boğuk bir mınltıyle oldufu ) ere 

çöktü. 
Kansını tutmak için kolunu uınt· 

tığı anda, Madlen iddetle geri çeki
lirken hançerle Ferronun boğazına 

öldürücü bir vuru indirmişti. 

Bu çok çabuk olmuştu. 
Yere yuvarlanan Ferron hllA ka

rı ını yakalamak için uğraşıyordu. 
.Ağzından kanla beraber kaba küfür
ler fırlıyordu. 

Madlen onun Uıerlne eğlldL 
Kolu kalktı n tekrar indi. 
Bu sefer hançer göğsünün ağ ta· 

rafına saplanmıştı. 

:Ferron son bir kere debelendikten 
sonra hareketsiz kaldı. 

Madlen ayağa kalkarak oj"uk kan
lılıkla: 

- Gebtt'di ! dedi . . ' 
Madlen Ferron bUtUn gUn, kapı ve 

pencerelerini kapadıfı Tlhiyleri mey
danındaki kUçUk e\•de kaldı. 

Hiç bir tesir du) madnn, belki ) üz 
kere ~din yanından geçti, Ur.erin
den atladı. DUşiinUyordu .. Ta ınıyor· 
du .. PJAn kuruyordu. 

Kafasında mUthl~ bir intikamın 
proje.ırinl tamamlıyordu. 

ihayet gece oldu. !adlen bahçe
ye indi .. Bir kazma alarak bir ki§ede 

toprağı kazmaj"a başladı. Acele etme
den, )avas ya\8 ç.ılışıyorllu. 

Baıan alnından akan terleri silmek 
için duruyordu. 

Saat ona dofru delDc oldukça bü
yüdü. 

O nkit yukarıya çıkıp cesedi a) 11k
Jarından tutarak b ını merdiven ba· 
s:ımaklanna çarpa çarpa sUrUkledL 

Deliğin yanına varınca Ferrona 
son kere bir baktı .. MAnasız. bir bakış. 
Sonra ~edl mcıarm içine itti. 

Gece YBl'ISl delik dolmuı ve Uzerl 
düzeltilmişti. 

O vakit Madlen geniş bir mantoya 
bürünerek kukuletayı batına çekti. 
Ve kapı ını dikkatle kilitlediği "den 
dışan)a çıktı. 

-11-

LOYOLA 

Şimdi J~uvr sarayındayız. Kral 
Birinci J."'rnn uva se\ dltf sil 1ü odada 
idi. Kral Jğna I..oyolanın huzuruna 
getirl1mesini emretmişti. 

Papaz içeriye girdi. Fransu' a o
nun hnkışından çok )aman lıir adam
la görüşeceğini anlau. 

Kral ayakta duruyordu. 
Bu mUthif pap:mn karşısında ken· 

dlsinl ufak görmekten doğan bir hid
detle: 

- Benimle görU"mtk istemişsiniz .. 
Sizi dinli) orum. nenden ne lltlyorsu· 
:nuz?. dedi 

1.o) ola mağrur H Amlrane bir tn
\ırla sağ elini kaldırdı. 

- Şe,ketmaap, e\'\ell, Romadan 
getirmiş olduium Papanın takdisleri
ni bildiririm. 

Fransa Kralı! HlristfJanlık dun
yasının bil) ilk hAmlsl? Beni hu u i bir 
n:ı.ife ile gönderen Krallar krnlı muh-
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terem pederimiz namına sizi takdis e· 
deriın. 

Birinci Fransava, bu tehdit edid 
takdis altında diz çöker ıtbl ejildi. 
Sonra dofralda. Dimdik bir tavır al
dı: 

- Fransa Kralı, muhterem pederin 
takdislerini kabul etmekle feref du· 
yar! Şimdi aöyleyiniz Mösyö! 

Fransuva, geDİ§ bir koltafa otur· ı 
du. Arkasına dayandı. Ayak ayak üs
tüne attı. Koltufun kenarından sar
kan eli cilzel bir tazının kulaklannı 
-ekerken bakıpııı ad Loyolaya dikti. 

Papaz dudaklanm ısırdı. 
Siyah gözleri daha srrt, dnha kor 

kunç, f ırtrnah bir karanhfa hUrtindO. 
Alnı gururla parlıyordu: 

görmek istiyoruz. Sizin daha büyük 
ve daha kuvvetli olmanızı arzu ediyo
ruz. Çünkü biliyoruz ki, bir Kral Al· 
lahın büytiklfliünü unuttuğu 1Ntdan 
itibaren zayıflar, uçurama sürükle· 
nir. Bir hükumet dinsizliğe yuvarla
aına en btiyiik felAketlere uğrar. Ah 
Şevketınaap! Emin olunuz ki öyle ku
ru sözlerle insan her feYln hlkimi o
lan Allaha kal'fl vazifesini yapmış ol
maz. ha herkesten tam bir iman ve 1-
tikad istiyor. Hakiki, kuvvetli halis 
olan bir mezhep herkese kabul ettitil· 
melidir. 

-NasıJ? .. Ne surette? • . 
- Zorla! 
1 nyola bir hürmet duygusuyle e

tildi. 
Kral: - Şevketınaap, size yalnız muhte-

rem pederin takdisini değil onun kal- - Zorla! Sözünil yavaşça tekrar. 
bini paralıyan istirap ve üzüntünün Jadı. 
de kara haberini getiriyorum. Şevket- - Şevketmaap ! Size san'at ve ede
maap ! Papa ziyade sevdlfi F _ biyatın koruyucusu ismini veriyorlar. 
1aya yelaJe bakıyor.. ran Şiircllerin, kafiyecilerin size yaltaklan-

- M'"osyi, Papa Fl'&llfl8YJ ne kadar mak için verdikleri bu isim, şiir ve e
levse, benim mfllldlmft benden çok se- diplerin muzır fikirleri galip geldiği 
wmez ya!.. zaman bir dinin akideleri gibi bir 

Loyola bu 8Özfi ffitrnemft gibi de- Kral hildmlyetinln de sarsıntıya ut· 
nm .!ttl: nyacaimı size unutturuyor. 

- tUrfstlpn memleketi olan Fran· Şevketınaap bana ''Meryemin as-

~
~ .._ Çil Lainin Frauur dlnaJzllk ve keri,, diyorlar ki bu bence pek kıymet

a1A.leJe clojra sflrtildenl70r. Ah Şev- li bir Unvandır. Fakat ben başka bir 
tlmaat, Boma hilktmeti Proftnsda- i8bne de layık olduğumu ispat etmek 
~-&:''&ilan dola71 ytiksek n dindara- için "ldnm askeri,, olmak istiyorum. 
-.ureketbdzl blltb nlaayle takdir ESUllll kurmuş olduğum "lsi tarika
.a&vr.. U,. dlnsblifi mahvedecek temeli.ıtden 

- O. hin cUnlllzln lep fere aerfJdL. yıkacaktır. Hak diniyle imansızlık a-

- Dfl detildir! rumda bafhyacak olan mubart>be 
Lo70Jamn ae8i, bir balta drilltfid pek bfiytik n pek kanh olacaktır Şev· 

slbl dolaftr- Gklerl •tef açtı. ketm&Jp ı Bizim de Marinyan'JJDJZ bu-
Kral a,.P kalktı. .Kollanm çap. Janaeak. Marbıyan galibiyetten daha 

run.rl bT11§tararak: pnh zaferler kı:ıanac:aiız. Aleyhi-
- F'ııuaaayı nflfmu azalmış görmek mb:de bulunanlar mahvolacaklardır. 

lltb.oras deaenlze.. Bizimle biı'IDde çalışanlar pn ve şr 
refe kanpcaklardır • .Fram Kralı, 

.her zaman mutlak hAkim, iktidara 
ye şevkete sahip olmak later mı.iniz? 
Saltanat tahtınızı oymaia, delik de
tik etmeğe çababyan göze görilnmez 
kurtlann ebediyen mahvolmalannr 
ister misiniz?. Bizimle birlik olunu! 

Birind Fransuva heyecanla gezi. 
nlyoldu. 

Birdenbire bağırdı: 
- Bana bak Mösyö! Benim dini koru
madığnnı size kim söyledi ı Ben dt l 
icap ettiği kadar çalışmadım mı?. 

Tahtıma gelince- Onun için merak 
etmeyiniz r Marinyanda yijltJJiinin 
ppasmı gösteren keskin luhcıra. 

hftli şiddetini mahaf aza ediyor r .. 
- Şevketmaap r o kılıcın Madrid'de 

kınldığuu unutuyorsunuz! 
Kral sapsan kesildi. iki adam biri

birleripe baktılar. Kral, esaretinin 
böyle kaba surette yüzüne vurulma· 
smdan atanmış ve Loyola da cesare
tinden gururlanmıştı. 

-Ne tuhaf şey! Mösyö, burada ga· 
rip tavırlar alryorsunuz ! Bu papazlar 
kendilerini dünyaya pek lüzumlu sa· 
nırlar. Fakat onlara bunun aksi ispat 
edilecektir. 

- Şevketınaap r Romaya götürece
ğim cevap bu mudur? 

- :l\lahterem pedere söyleyiniz! 
Kömürcü kendi evinde nasıl hWlllSf 
ben de kendi memleketimde öyle hU· 
küm süreceğim. 

Loyola soğuk bir tavırla: 
- Şevketmaap, sizi rahablz etti 

tim için kusurumu af bayuranaz ! Çe
kiliyorum. Haşmetlu lnaparator Şar· 
lın yanında daha çok iltifat görece
ğimi ümit ederim. Dedikten sonra 
Kralı selAmladı. Kap17& dofru yOril· 
dü. 

Birinci Fransava km bir sesle: 
- Durunuz, Mösyö! Diye haykırdı. 
Loyola ıeri döndU. Son derece dd

• "df .,.~ vabrbydı. 

Kral mailap ohn111tu. 
- Ne lstl70mmaz? Apkp söyleJl

nizl 
Loyolanm aa ve Rl't olan sesi bir-

denbire tathlqtı. Bir dHinu.teıDe il• 
cevap verdi : 

- ŞelrketmaapI Siz Bırisdyantık 
dinyasmm pnh bir bflldlmdan, dl· 
Din öğündflifl en kahraman bir evli· 
dısmız. Evet Şevketmaap clinslzlik et
rafa dafılmıyacak ve derhal ~ 
lacaktı. Fakat met'am bir san'at.. 

- Jlatbaaahk dejil mi? 
- Evet Şettetmaap 1 Matbua~ 

eter bisim elimizde olsaydı, elinin •ef" 
ri için kuvvetli bir vpıta olurdu. L&
ldn bazı adamlar vardır ki hllekArlık-
18, fena mabatlannı sfzliyerek. on• 
muzır fikirleri açmak için ~ 
yorlar. ipe Şeyketmaapl Ben bu .. 
damlan haber vermeie seldim. 

- Galiba Rabileden bahaetmek il" 
tiyoraunaz! 

- Henüz değil Şevketmqp ı. Her
halde o da fiphelidir. Fakat o ald 
eden bir maskara mı, yoksa kaha ...-, 
karabfıİım arakasında mel'un ftllt
ler taşıyan birisi mi?. l§te .,... 
henüz bihniyoruz. Fakat ifrene~ 
Onu ıözlilyorlar. Teerilbe edil 
Benim aiylemek iateditl,m adam 
ile, sanatiyle şöhret bulmuş bfrlll 
LAtin eserlerini terdime ederek 
sada netreden odur. Şevketınaap 
lirsiniz ki dinsizlerin edebiyatta, 
kelimenin altında bir habaset, • 
bi,r flldr gizlidir. Halbuki F 
Kralmm bp adamı himaye etttli 
haber verlldL Ne diyeyim, ha 
Parilin orta yerinde mel'• --~ 
KraJm hususi ınflaade ft wa 
len. ediyor. 

Kral, Loyolayı haJl'ette 
IJlr latddetle ı.tırdı ı 


