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• Tevfik Rüştü Aras, gazetenıiz 

SON DAKiKA: makineye verilirken, mühim bir 

Tevfik Rüştü Aras 
Istanbulda ••. 

Dış bakanı, Sofyadan geçerken de 
manidar sözler sliyJedi 

Uluslar Kurumu konseyinin 
fevkalade toplanbsnıa riyaset 
eden Dış Bakanı Tevfik Rii§tü A
ra. bu sabahki ekspresle şehri.mi • 
ze gelmiştir. Tevfki Rüştü Aras 
Park oteline inmiştir. 

DI§işleri bakanımız dün akşam 
Sofyadan geçerken istasyonda 
başvekil T o şef, hariciye nazırı Kö
se Jvanof, eski hariciye nazırı Ba
talof hariciye baı katibi, kralın 
müş~~ri ve teşrifat, matbuat mü· 
dürleri tarafından karşılanm'!tır 
Tevfik Rüştü Aras yeni başvekili 
tebrik etmiştir. 

beyanatta bulundu (2nci sayfamızdadır) 

·Kuzunun masuniyetini kurd temin eder mi? 
~'-" '- ~ ~ ._. '-22 ır::www:ı -2 ~~ awwwa - '-' ~ zwwwa -

A vusturyanın istiklalini 
temin edecek konferansa 

................... ·-·······························-· 
iJapon siyaseti! 

. . 
~ 
: • 

Bulgaristanda 
nafiz olmıya 
uQraşıyor 

Tokyo ile Sofya 
arasında lk tlsadt 

anlaşmalar 
yolunda ... 

Bu sabah gelen İngilizce gaze 
telerde okunduğuna göre, Japon
ya, 19,000 tonluk bir gemiyi Bul
gar hükfuneti ve Sofya ticaret o · 
daıınm emrine hazır bulundur • 

Almanya da 
davet olundu! 

Tuna devletleri içinde 
bu nıasuniyeti 
bozacaklara 

ceza verilecek Dıt işleri bakanımız, Sofv..,.lan 
itibaren kendisi"'; ... gurlayan Bul · 
gar a-~~cecilerine beyanatta. ~u • 
lunnrak yeni Bulgar başvekılı ve 
hariciye nazırını eskiden tanıdı -

<Devamı 2 incide) Terılik Rüıtü Ara& bugün Sirkecide maktadır. 

Bundan maksat, Bulgar mamu· 
litını Uzak Şarkta aeyyar sergi 

Tabiidir ki... Almanya, 
bahaneler buluyor 

Toşef, bütün •• omrunce •• 

n 
yeni Bulgar kabine•i aleyhine ate§ pü•kürdüiü için Bulgar pQli•i ta· 
lınclan toplattınlan Yugo•lav "PrarıJa,, gazete•inin ba§lrğı .. 

ra ('" 4 •• •. d ı n:r:ısı uncu sa) ıfa a) 

ittihat ve Terak~n!_n eski Çankın 
-- -- "katibi me5'uTü aniat~vor: 

........ _. ._. aıwwwı ._. ı,_,._.._a ........ ::w:.-r --~ 

- Vakıt kaybetnıiye 
gelmez .. Buradan 
kaç! .• 

- Gitsem de ölünı 
var .. kalsanı da ... 

SANASARY AN HANIN DA 
HAZIRLANAN HOCRELER iÇiN 
TALAT PAŞA: 

....:. Hayat bul belli olmaz, belki biz de bir 
gUn buraya geliriz demltti. 

Sancuaryan Hanı. 

halinde tqhir etmektir. 
Japonya bundan baıka Bulgar 

ticaretinin Japonya ve Mançuku
& da lteıfeme.Qıe yarhn etme • 
ie hazır J>ulunduğunu söylemek· 
tedir. B'lna kartılık Japonya Av -
rupanın Cenubu Şarki piyasasına 

Roma, 25 (A.A.) - Tuna kon· 

fenra ı "çin dip1omatik hnzırhk -
IWa faal1'9tle de.am ediliyor . 
Jtalya, konfer,ansınm top)anma ta
rihi olarak, Haziran iptidaaını tek
lif etmİflir. 

ltalya ve Franıa tarafından 
davet olunacak deVletler: Avus • 
turya, Yuı06lavya, Atm&uya, Çe
koslovakya, Macaristan, Polonya 

ve Romanyadır. Bu devletleri, 
<l>ernnu 2 incide) ticari nüfuzu temin edebilmek i . ____________________ _.._ ___ _ 

çin Bulgariıtanda bir Japon ıatış 
teıkilitı merkezi jhdu edebilme 
sine müsaade iıtemektedir. 

HABER - Japonya, evvelce 
Almanya ve Lehistan gibi kendi 
siyasetine elveriıli devletlerle de 
buna benzer iktisadi yakınlatma 
lara girişmiıti. Avrupanın Cenu · 
bu Şarki piyaıaaı için Sofyayı 

merkez seçmesi çok manidardır . 

Muhtelit mahkemede 

Evkaf kaybetti 
iki buçuk mlJyonluk 
davayı Yunl\n hUkft-

metl kazandı 'ına yurt/a. ma kaı.JU§t.n m .ıl.acirfot (1'nf iliitı j tincti 'l)fndn) 

Türk - Yunan muhtelit hakem D • 9 • 

mahkeme.inde bu aa~ah bazı da- un gecekı vangın 
valara bakılmıthr. Bır k111m da • J ~ 

valar ba,tka güne brrakılmıı üç ,-- -
dava hakkında da red karar.' ve . s aydır Atıl duran r-···••H•••··········•H••••H••······················ 
rilmittir. Reddedilen davalardan 80 bin liraya sJgortah i u L u s K 1 z 1 
biri Pertevniyal vakfı mütevellile- fabrika birdenbire Yüzlerce yiğit erkeğin yapa

madığını yapan ri tarafından Yunan hükumeti a - tutuştu 
leyhine açılan iki buçuk milyon li
ralık davaClır. Pertevhiya) vakfı 

müteve11ileri, Yunaniatanda ter -
kolunan arazi, çiftlik, ve sair bazı 
binaların iadesini istiyorlarch. 
Mahkeme bu dava hakkındaki ka· 
rarını bu sabah bildirmittir. iki 
buçuk milyon liralık bu dava ev-
kaf aleyhine olanlknetkelenmittir 

HEREKE 
Dokuma Fabrikası 
Kumaılannın ter!biye ve 11lüır için 

Almanyanın meıhur bir mütebaıaıaını 
getirtmit ve yeni lcumaılannı pİyaaaya 
ıevlcetmekte bulunmu!!tur. Yazlık lcoı· 
tümlerinizi ancak Herelce kumatlann
cian yapma " Herekenin çıkancajı 
yeni paltolaklan bekleyiniz. 

Dün gece lstanbulu kaaıp kavu 
ran yangınlardan biri daha kendi
sini gösterdi. Yetildirekte Ziya 
Koyuncuların sahip oldukları, ve 
Jbrahim Zade Naimin kira ile tut- • 

tuğu büyük bir trikotaj fabrikaıi-
le bunun yanında askeri mütekait· 
lerden Salahaltinin evinin bir kıs· 
mı tamamen yandığı halde söndü
rülebildi. 

Bir genç kızın 
ROMANIDIR 

ULUS KIZI 
5,000 yıllık Türk tarihinden 

alınmıthr. 

Kadircan Kaf lı 
nın bu romanı "Şahin Reis,, 

Yangın kısmen ahıap olan bü • 
tün mahalle için büyük bir tehli • 
ke teşkil etmiı ve ancak itfaiyenin 
büyük bir fedakirhkl~ çahfması 
netice.inde büyük bir facianın ö -
nü alınabil.miıtir. 

!
romanından çok heyecanlıdır. 

Yakında 

<Devamı 2 incide) 

IHABER'de 
i 
j başhyor ___ .._ ................................... . 



2 HABER - ~k~m Posla.cır ' 

ıtaıvan askerlerine Hab~ş 
kadınları mı -karş"i duracak? 

IUlh111111ıtUlfflff11111ff1fıııHUl111nfft,......._lllıtı1utMI!"" 
SONPOSTA - Sonposta gazetesın-

de baıyazı olarak geçenlerde olan Ja
ponya zelzeleıi hakkında bir yazı var
dır ki bUdirdiği rakkamlar dünkü 
nüshamızda mevcut olduğu için tek
rar etmeğe lüzum görmedik. 

-fi~ beŞ -çetf;I~;i -Ttal yan 
kervanlarını gene bastı Çuvaldızla 

saldırmış! ÖLENLER VAR iki hamal arasında 
kanlı bir kavga oldu 

Dün öğleden 60nra· Y emiıte iki 
hamalm yaralanımuiyle neticele
nıen bir yaralama' vak'ası olmuı· 

Yeniden iş açllacağa _benziyor 
Habeşistanın yenlJ 

bir notası 
Roma, 25 (A.A) - Habefiatan 

hükumeti yeni bir nota ile uzlq -
ma tarzını kabul ettiğini bildir -
mittir. 22 - 3 tarihinde Uluslar 
Kurumuna verdiği bir notada 1 -
talya hükumeti de bu tarzda ta -
raftar bulunduğunu bildirmiıti. 

Her iki taraf komisyonları inti
hap edilmediği gibi, toplanma ye
ri de henüz teabit edilmit değil -
dir. 

Habeşde yeni 
bir hadise 

Paris, 25 (A.A) - Matin ga -
zetesi Londra muhabiri diyor ki: 

Asmara' dan ltalyanlann istih • 
bar ettiklerine nazaran da Setit - tur: 
Gondar mıntakasında dolatan Yemitte Meyvahot bamalların
haydut çeteleri mütemadiyen ha - dan Bili.im markası vardır. Bölü. 
diaelere ıebebiyet vermektedirler. ğe kayitlidir. Meyvahota gelen 

• • • küfe ve sepetleri taımıak hakkı 

ltalyan menabiinin verdiii markalı hamaUara verildiii için 
malumata göre bu havali çeteler- Bilal da bu ıuretle if yapmakta, 
le doludur. Maiyetinde 50 ki§i o - para kazamnaktadrr. Son günler· 
lan reisler de mevcuttur ve bun - de Meyvahoıta iş azalmasına rağ
lar, ltalyaya ait topraklardan ha- men markasız hamallar kaçamak 
reket eden kervanlara rahat ver - turetiyle iı almakta, markalı ha • 
memeğe azmetmiş gibidir. mallar boı kahnaktadırlar. Dün 
yen I den a S ke r Bilal büyük bir elma sepetini Mey

vahoıtan karşıdaki bir dükkana 
sevkiyatı götürmek üzere çağrılmıştır. Fa-

Napoli, 25 (A.A) - lki vapur, kat küfeıi ırrtmde. beldeyen mar • 
1300 askrle bir çok mütahusrs a- kaıız hamallardan biri ortaya 
meleyi hamilen, dün, ıarki Afri - çıkmıı, sepeti yüklenmiıtir. Bilal, 
kaya hareket etmiştir. markaıız hame.la sepeti bırakma· 

Bir kadın ordusu ıını söyleyince ara~ A k.ab~zm.al 
. 24 (A A ) _ G tt del Abdullah ve kardeıı Lutfı gırmıf, 

.Mılano, . . aze a B'IAI .. . r . 1 d' 
Popolo, Hapeşlstanda sırf kadınlar-' ~ ~ m uzenne ~ etmıf er ır. 
dan mürekkep ordu vücuda getirildi- Bılihn arkadaı Alı de kavgaya 

:A.disi.\baba'dan gelen bir tel -
graf, bazı Habe§ kabilelerinin E
ritre' de ye~iden, iki İtalyan ker. -
vanına taarruz ettiklerini bildiri • 
yor. Bir kişi ölmüş, üç kiti de ya -
ralan~ı§tır. ğini yazmaktadır. gİrmif, yol üzerinde dövütmeye 

l • 

--------------- • • baılamıılardır. 

Dün geceki yangın Kaza serısı Bir aralık Siirtli olan Abdulla-

(Baştarafı 1 ncide) 
Bu sabah vak'a yerinde tahki

kat yapan bir muharririmiz gör • 

Blrblrln i kurtarmak lim aözü kızmıı, elindeki büyük 
çuvaldızı evvela Bililm baldmna 

için '"nehfre atJıyan sonra da A1inin koluna ıaplamıı. 
atlıyana tır. Bilal ağır yaralanmasına rağ 

ka men yerden l>üyük bir tq •ima• 
Fabrika, Direklihan ao im . ık·ı k·ış·ı bog-uldU ya savaıtmn, ıbunu gö- LUtfi he· 

düklerini şöyle anlabyor: 

dıWır. • ..Evin cepheai üç kat, ve ka- . :r~., . ..... ~ 
gir arlıa cepheşi gayet genit · ve Londrada Taymis nehri kena • men dükkana girerek saklı bulu· 
büyük. En üst katta da tamamen rmda müthiı bir fada olmuı bir nan tabancaımı alınış, dıprr çık
yanmış olan ahşap bir kat varmış. çocuk yüzünden bir kaç kitinin mrıtrr. Kavga daha feci bir aki • 

Evlerinin arka, ve fabrikaya hayatı tehlikeye düpnüf ve iki kişi betle netfoelenmek üzere iken za· 
nazır kısmı yanmıı olan askeri boğulmuıtur. brta memurları yetiımiı, kavgacı-
mütekaitlerden Salahattin vak'a- Hadisenin planı Judur: lan ayırnıııbr. Bilal hastahane • 
yı §U tekilde anlattı: Önce bet yaımda bir krz çocu- ye kaldırılmıştır. Abdullah, Lutfi, 

- Gece saat dokuzu geçiyordu. ğu nehre düımüıtür. Ali yakalanmrttır. 
Birdenbire yukan katta oynıyan · Arkasından iki çocuk onu kur • Bundan bataka dün gece Çem • 
çocuklar yangın var diye baiıra. tarmağa atlamııtır. herlitaşta bir vak'a olmuştur. Kü • 
rak aıağı koıtular. Pencereden Arlmsrndan bir adam daha at· çukpazarda oturan Divrikli Zeki 
baktığım zaman fabrikanın arka lamıt boğulmuıtur. ile arabacı Sabahaddin atacak yü
üst tarafında büyük bir alev ıütu- iki adam daha atlamıı ve son· ~ünden kavga etmiıler, Zeki bı· 
nunun yükselmekte oldujunu gör- radan atlayan çocuklan kUrtar • ça:kla Sabahaddini 601 böğründen 
dÜJDı. Kızrm Veliyeye kot Jmrako- mqtır. yaralamııtır. Yaralı Cenahpafa 
1a haber ver dedim. ilk düıen kız boğulnıuıtur. hutahanesine yatmlmıf, Zeki e • 

V k' .. ..._. • 5 ı.. __ ı_ • Kurtarmak i in atlamıtken bo- lindeki bıçağı ile yakalanmııtır. 
a anın o~~mı UIDeJ'IHIDK ç ---- - ·----

ta çalıpn Veliye tamamladı: ğulan adam bir gazetecidir. Sovyet - Fransız 
- Herkes sokaklara dolmuftu. e•t f t k 

Yangın .var. diye. bağırıyorlardı. • 1 a~a mın a a anlaşması 
Fakat hıç ~ım~emn aklına karako· uzerınde Alman Pariı, 25 (A.A) - Moskova. 
la gitmek, ıtfaıyeye haber vermek dan, Havas Ajanama bildiriliyor: 
gelmiyordu. Ben doğruca kara~o· harp tayyaresi Hrehangi bir engel çıkmadığı 
la koıtum. Karakolda telefonla ıt- takdirde, halk komiserleri meclisi 
faiyeyi bulmak için bir hayli uğra- Metz, 25 (A.A.) - Hudut bo • bugün toplanacak ve Fransa -

ld N.h et g'"çb IA b 1 du it yundaki müstahkem mmtaka üze-tı ı. ı ay u e a u un • • Sovyetler arasındaki uzlqmaya 
faiye de derhal yetiıti. Fa.kat bu rinde gene Alman tayyareleri uç - dair cereyan eden ıon müzakere-
zamana kadar yangın fabrilianın mUJtur. ler neticesinde, Sovyt Rusyanın 

üst katını taınamiyle ka.plamIJ, ve Geçen haf,ta budud bekçi kara • vaziyetini tezeıkkür edecektir. 
b'z' eve d •ı'ra.vet etmı'ttı' ltfaı' kolları, Treves istikametinden gel· ı ım e ., , • · Sovyetler ittihadı, Almanyayı 
ye doğruıu çok gayret gösterdi. E- diği tahmin edilen bir t~yyarenin bir çenber içerisine almanın hiç 
vimizin kurtulması bir mucizedir. kattenon'dan Tyionvile kadar bir zaman mevzuu bahsolmadığı -

Eıyalan tamamile harap olan olan inıntakadaki iıtihkimlar nı ve fakat dostlar arasında, kafi 
evde rıktmı ae vl n· b"yük' Üzerinde UÇUf)ar vaptıg"" IDI haber . n :'I , • ne e e u .1 · derecede kuvvetli azimkir ve 
tehlikeler atlatan Kosti, Yani, vermişlerdi. sulhperver ve kendi ıulh siyasa • 
Mürvet ve diğer bir çok alakadar- Subürkdeu gelen diğer bir tay· ıını Alman emperyalizmine kabul 
larla konu•tum. Hepsinin birletti- yare de, Valdviue istihkam.tı ü • 1 ki 

-ı: ettirmeğe ve onun tatkm ı arma 
gı .... nokta yangının üat kattan çık • zerinde uçtuktan sonra Almanya • b I 

kartı koymağa kadir bir ir ik tet-
bg"' r, fabrikanın üç aydan beri i. - ya doğru uzaklapnı§tır. 

1 
k 

kil ebnek istenildiğini söy eme -
tıl oldufu, ve yalnız bir kaç.ame • 7000 kişilik grev tedir. 
lenin çabpıakta olduiudur. A • Nevyork, 25 (A.A.) - Boya sanayii _Y _ __ f_t-- d 2 dl 
meleler saat 7 de ~ıkmrşlar ve amelesinden 7000 kişi grev yapmışlar- unan 8 an a va-
bekçi de kapıyıkilitliyeı-ek gitmiş, dır. Bu sebeple çıkan bir kargaşalık DJbarbJO faaJlyetJerf 
yangın da tam aaat 9,10 da çık. esnasında, ~bıta silah kullanma.fa Atina, 25 - Bahri divanrharb 
mıfbr. ltiafye 20 dakı1ca geç gel- mecbur kalmış. grevci ameleden bir yalanda karalmı verecektir. Siya-, 
mtıtlr. Yangın çıkmadan evvel _ç_o_ğ_u_nu_y_a_ra_ı_am_ış_hr_. _ __ __.. _ _ 'i maznunlann muhakeme edildi· 

hiç bir iz ve koku duyulmamııtır. Ve yanan fabrika 80 bin lira ıi • ği divamharb da ıahitleri dinle • 
;yangın Lirden bire parlamqtır. ıortalıdır. mittir. 

. 25 NiSAN - 1935 

Tevfik Rüştü Ara 
Istanbulda 

"(Battarafı 1 ncide) r zm ayniyle naklettiği beyanat 
dığmı aöylemiı ve §Öyle devam et· ifade ettim. 
miştir: Büyük komıumuz ve dot . 

- Bugünkü müli.katimizde Sovyet Ruıyanm da kıynıetlı 
devlet adam1armız bana Bulgaris· riciye nazm M. Litvinofun 
tanın Türkiyeye karıı dostluk his- lar meselesinde komey h 
lerini teyid ettiler. · Türk Bulgar da bizi teyit ettiğini burada. 
doatluğunw devamı hakkındaki detmek memnuni1et verici bır 
Bulgar hükUmetinin beyanatını zifedir. .. 
Ankaraya varır varmaz hükUme • Seyyahat esnasında tesad 
time tebliğ edeceğim.,, tiğim, muhhtelif gazete mu 

Tevfik Rüştü Aras Belgraddaki leri ile ayak üstü müki.leme 
mülakatinden de bahsederek Yu • min nakillerinde kendilerinin 
goslavyanın da Bulgaristana kar • mayüllerinin beyanatımın 
şı dostluk hiaei. bealediğini söyle • lıtmda hazan müessir ve nıa 
miı, Yugoslavlarla beraber ~iğer olduğunu ıörüyorum, ki bu d 
bütün Balkan devle'tleri de Bul • bitdir. 
gar)arla hakiki bir surette anlaı • Çünkü kendileriyle mu• 
mak İ$tİyor,, demittir. . cümleler not ettirerek konu 

Tevfik Rii§tü Aru Boğazlar mıştnn. Geliti güzel konut 
meselesi hakkındaki noktai naza- tum. Zaten bize matuf olmat 
rımızı Cenevrede bildirdiğimizi zım gelen sözlerin konsey 
söy~ikten aonra nokta.i nazan • runda reami mes'uliyetimizi 
mızı "diğer muahedelerin askeri rik olarak beyan etmiı ol 
a.hkimı düt ünce, Lozan muahede- ifadelerden baıka bir ıey ol 
sinin aakert ahkamı da düpneli ·' yacağı da bu kadar tabiidir.,, 
dir.,, cümlesiy1e huliaa etmi§tir. 

Dqişleri Bakanmuz, Sovyetler
le münaaebatmu:&" ha.kkmda da 
şunları söylemiıtir: 
"- Ruaya ile olan münasehatı. 

mrz gayet dostanedir. Ruayanm 
olduğu yerde biz de varız ve bizim 
oldujumuz yerde Rusya da vardır. 
Yakında doıt'luğumuzun 15 inci 
yıldönümünü tes'id edeceğiz. Ga • 
yet tabii olarak Rusya Balkan me
seleleriyle de yakından alakadar 
olmaktadır.,, 

SON DAKiKA: 
_.,• 1-12 _,_,swwws ._ ~ 

Tevfi1'RüŞt.u .siyasi 
seyahatlerinin 

neticesini anlatıyor 

Avusturyanın 
istiklalini temi 

( Baştaralı 1 n · 
kendi hariciye nazı:rları telll• 
decekti.r. 
Konferanım gayesi, Avu 

nın istiklali ve tamamiyetine 
ayeti müıtereken temindir. 
nun için de iki vaaıta dütünü 
tedir: 
. 1 - Umumi bir ademi mü 
le andla1ması akdetmek, 

2 - Bu aodalıma hilafıncl• 
~eket edildiii takdirde. cezai ? 

' ~' birler almak. 
Anlaşrldığma göre, and 

metninin bir tulağı bazul 
ve mulit.elif &14b.<!ar devi 
mütaleüma arzeMlmittir. 

lstanbul, 25 (A.A:.) -Cenevre- risi bu metni muvafık görıııilt 
den bügün şehrimize gelen Dqiş • kabul etmitierdir. 
leri ha.kanı Bay Tevfik Rüştü Araa Polonya ile Maearittan, 
Anadolu ajansına &fağıdaki beya· ancak prensih itibariyle i 
natta bulunmuttur : ıini bildirmiılerdir. Alman,.., 

"Bildiğiniz gibi bu defa kome • "müdahale,, mefhumunun 
yin fevkalade içtimaı dolayısiyle istemiıtir. ,_ 
Cenevreye gittim. Giderken Bel • Tasavvur edilen cezai tedb 
gratta ka1dmı. Yugolavyanın kıy- Uluslar Kurumu çerçevesi d.h 
metti 'haıvekili ve hariciye nazın de h1H01i. bir takım uzlat
dostumuz Y evtiçle bol bol koDUf • münderiç bulunacaktır. Bu 
mak frrsatını buldum. Ondan malar iki taraflı olacak ve 
sonra Milanoda bir gece kaldrm • lıklı müzaheret uzlaıınaları 
Orada beni lutfen Skala operası • linde aktedebilecekleridir. 
na davet etmek nezaketinde bulu- Konferansa davet olunan , 
nan ltalya hariciye mü.steşan bay Jetlerin hepsi ittirak eyledii1 

Suviçle kendisinin Streua meJ • bu devletlerden her biri, di 
guliyetleri arumda hayli görüıe • rine kartı bu tan uzl . 
bildim.. bağlandığı takdirde, akclcd• 

Cenevre' de gayet tabii olarak bu uzlqmaların adedi 36 Y1 
bu içtimaa iıtirak eden hariciye caktrr. · 
nazırlarının hepsi ile ve bilhassa Bazı devletlerin ve bu toe 
Romanyanın kıymetli hariciye na· da Polonyanın, ademi nıU~ 
zırı ve bu sene Balkan itilafının uzlaımumı kabul ebnekle . 
reisi bulunan doıtum M. Titüles - her, bundan ötesin~ giritıııelı 
ko ile konuıtum. Bu münasebetle memeleri muhtemeldir. 
Balkan itilafının küçük itilifla Avuaturya, Macaristan .e 
birlikte neırettikleri komünike gariıtanm yeniden ıilih~ 
malUnıunuzdur. n me.eleai, faydalı bir ~ _.d 

Avdetimde tekrar Belgrat'daki zaıkere edilebilecektir. ~~ 
tavakkuf e.nasında Yugoılavya huıuata.ki müzakerat, k 
hariciye mÜlteJan M. Puriç'le ıö - ruznameıine remıen itı..l 
rüıtüm. mq olduğu cihetle; buoUI' 

Giderken ve gelirken Sofyada de cereyan edecektir. 
e.ki ve yeni hükUmetin ricali ile Netice; Ulmlar ~ 
doatane fikir tee.tisine imkan oldu. dir. . · A 

Hutasa Cenevre içtimaı ajane • Streaa mukarreratı, ~.t.Jdl 
ların günü gününe uzun veya kısa nin amelt bir tarzda te~ ...ııı 
bildirdikleri tekilde cereyan etti. olarak, önceden, me~I _All 
Konseyde Ruznamede mevcud emniyet tedbirlerin.in İ~~ 
mesele hak1anda azıalar noktai na· sürmüt oldulundan, ..,- ~ 
zarlarını irat ettikleri nutuklarla iz- !ahlanma meseleıi, an~ 
har etttler. Ben de Türkiyenin gö~ mi bir tarzda, Romada 
rütünü ve Boğazlaı- itini ajal'.niimı- Dalısedilecektir. 
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93uıim q,&üşiiM; 
........... - ... 

Sen de • 
mı, 

Bayan! 
Tarihin §U methur vak' asım Belediyenin 

kim bilmez: 
ti. h!:1-==--a parası 

Romanın satve ı uaı.uu arı 

Sezar, üzerine hücum eden ıui. Bütçe encümeni, 
kast~iler arumda, kendi evlatlığı- meclise bildlriJmeslnJ 
nm da bulunduğunu gömıiit • . isledi 

- Sen de mi Brütüs? • demıf .. 

RAHER - :Akpm Po:ıfasr 

Adalara 
Terkos 

s uyu 
Vapurla taşımaktan 

başka çare 

ihracatımız 
gittikçe artıyor 

Bu seneki ihracat 
geçen seneden 

sekiz misil 1 azla •• 

s 

P'!.. u~, 1letJOA - -~ --. -..._. 

lstanbulda Camlı 
köşk modası! 

İstanbulda birkaç yıldır ~·ılwn bu 
moda on giinlcrdc amma dcı aldı., yii· 
rüdii. Camlı /;ö·I• moda r, ünce TnJ..· 
simde çı/mıı§, sonraları ]J,• nzrdu doğ· 
nı bula maya ba~lamıl>tı. imdi bala· 
3urm11, JJeyuzzttarı onra $<'1ı.:adcba· 
§ttıa, Fatilıc falan uğramadan doğru 
po. ta Edimclmpı ına aılamu ... 

O zamandanberi, Brütüs. ismi, 
velinimete, gayeye, dosta 1hanet 

Beled:ı• :-nin ötedenbrı·i !ıer se

ne ihtiyat~ kçesi ~lar~:: a~ırdığıl 
bir para Vlirdır. Bar mtıddel~enbe
ri yeni teıkil edUen PelP.diyeler 

bulunamadı J 

Adalar güzeUeıtirme ccmiye. 
ti son toplantısında yeniden bazt 
kararlar V<>rmiı, çalııma y~niden 
tanzim edi~c rek üç komite seçil. 
mittir. B ~ komiteler icra, lcknik, 
ma1i komi•eleridir 

Ticaret l oraaSJnda a"r. y'phğı 
bir staıtit'' nazaran buAday ihra
catımız bu ictihıct.I ve ihrcıç mevsi
minde tim<1iye kadar m~mleketi
mize hiç nnsip olmamı~ ~iı mik
tara çıkm~§~lr. Ararulus"'I i'=r !Öh
ret kazan~:ı buğdaylarıanız ayni 
zamanda :hı aç maddelcrimızin d 
ilk aflaru geçm\' bu~unmakta. 
dır. Geçen aı:nedenbcri .ıür.," buğ. 
day piyaaatahntn lanzim',,fo Türk 
buğdayları mühim bir rol oyna· 
maktadır. 

Şimdi, tıpl" 'Pah imdekiler, Beya· 
:ıttal~ilcr gibi oı mltı da orıal•at.ı cam· 
it, CTı iist hatı tenteli, şemsiyeli, ça· 
dırlı yiih el• bir lwlwe lwrulmrıl>'" edenlere alem olmuıtur. 

• • · • • • • • bankaırna yatırılmakta ola:ı bu 
Kadınlar, aiyasete karıtmak is • b 1 para, 2,5 milyon lirayı u muştur. 

tedikleri gu .. ndenberi, insanlığa bir b l _]• l b 
Şu vaziye'e göre e er.•yt- er an 

takım teyler vadediyorlar: , 
1 h kaıı aerm ... yf'sinın üçte ·L-isi .. atan-

- Biz erkekler gibi za im, oy-
h bb t bul beledi~' sine ait bu'unMakta

rat değiliz .. Mütfik ve mu ~ • e. • 
liyiz. Onun için, bizim de fıkrımız dır. 
alrnarak, irademiz katılarak lıuru· Şimdivc kadar 9ehir Lül$f'Sinde 
Iacak bir cemiyet, bütün haksız • gösterilmivt-n ve taf si1at verimi • 
lıklardan, kötülüklerden kurtul • en bu pa , hak~:ında hilhnısa e-

y k d ... 
rnuf olur.. bir meclis'ı in ya m an ıra umat-

Ve, mütemadiyen itittik: tar bulunması lüzumlu görüldü-
Sulh .. Sulh.. Muharebelerden ğünden b ·:•çe encümen bundan 

uzaklaımak ... Tegallübün önüne ıonraki bü•selerde bu husu~ta bu 
geçmek... . para hakk r:Ja malumat verilme 

içimizde, belki de, khadm!~~n sini beled'v ... den iste'TIİş\ır. 
•İyaaette erkeklerden da a mu a • ---o-
yim davranacaklaTma, d{lha 'ef · • 

· .. 'd 'b ~ı - Ebliyetnamesız kat göstereceklerıne umı ag 8 

yanlar olmuıtur. otomob 1 kullananlar 
Fakat, bakınız, ne yapmıılar: Beş gü ,:1 cvv!l Zincit •.!.uyuda. 
Mülteci Ukranya kadınl~r::,• · Şerafettin .t.minde biris~r ·n bin

mma bir heyet Jnadmlar ibırlıgıne diği 257 "~maralı motc.::tlet iki 
mü.,aaLal etmif.. kadına ça ... J::nrak yarala~ı ~tr. Mo· 

Kendilerinin müstakil bir dev - tosikleti kLıllananın ehl'yetname
leti olmadığmı, fakat ne de o_lıa ıiz olduğu nnlaıılmıthr. 
millet olduklarını aöyliyerek bır - B 1 d' b .. ı·· l . • • • e e ·,ece §U e mı.. ur erme 
likte, layık o1dukları yen ııtemıf· yeniden b'r tamimde. fıusuai oto· 

ler. mobil kullunanlarla taka: ve mo· 
"Zalim erkekler,, , Polonyada, 

Ukranyı-yı hükümleri altınd tut· tosiklet k"Jlan nl n zaml'n za. 
...... 1 ........... ıinJ~cı; .. ı.... :ql&ft Akı .bir Jconqöldan aeçirilme-

Polonya kadınları da, bu zih - sini bildir.ri~tir. 
niyetle, Uknnya kadınlarına kar- ~ 
şı, yüksekten bakını • Onların ken- Jimnastik şenlikleri 
dilerine tabi olmaamı, ayrıca tem· Meİcteolilerin jimnas•ik :enlik-
sil edilmemesini istemiş. )eri yarın Fenerballçe at:ıdyomun-

Ukranyahlar, melul mahzun, di· da yapıla~.ktır. 

ğer hem§İrelerine dönmiif... N.e Şenlik!er içi<t on iki Hn dave
yazık ki öbür kadınlar da, !kendı- tiye dağıhlmıt olduğundan atadyo
lerindcn beklenen ıefkat, m~hab· mun çok blabalık olacağ1 •ahmin 
beti göstermiyor... Göğüslerınden ediliyor. 

rozetlerini çıkarmıılar ... Masanın 
üzerine bırakmıılar ... 

• • • • • • • • • • • 
Hani, erkekler gibi zalim olmı· 

yacaktmız? .• Ezmek iatemiyecek. 
tiniz?.. Heyhat. .. Siz de mi bize 
benziyorsunuz? •.• 

Siz de mi, bayanlar? ••. 
(Vl·"O) 

Bir fu tbolcunun 
UIUmU 

-o-

Afyon inhf arı 
acentelikler açıyor 

Uyufhnl•cu maddeler inhisarı· 
na gelen meJUınata gere Türk -
Yugoslav l ı m -ıfyonlannın Uzak 
Şark memJr.ketlerinde ıatıı tcıki-

]atını yapmağa memur eclilen Şe
fik Tokyoyr vamııtbr. Şef'k tim. 
diye kada" geçtiği yerlerde acen
telikler tesis etmittir. 

Türk- Yugoslav bürosunun mü
messili bundan aonn Forreoza ve 
oradan s;npapura giderek acente-

• d ek ('1• likler tesu t ec , ıonra ~me ge-
ecktir. 

• 

Teknik komiteye turİ2.1>"' itle
riyle aliko.C"'ar kimselerle Akay 
müdürü c~mil abnmıştu. f.u yaz 

Adalarda . ~pılacak t .. nhklerin 
programı ·la kat'i şeklin1 a!amfllr 
21 Haziran cuma günü çiçek bay
ramı yapıl.ıcak, bir de ç~çd\ sergi

si açılacakiır. 13 Temmuz nkp
mı Lünap •rkta bir earden parti 
verilecek, 9 Ağustosta Heybelide 
deniz yar~ l rı, 23 Ağusto ta iae 

Büyükndeı!a deniz şenlikl,.ti ya· 
pıl caktır Bu enliklerde ısal ge· 
zintileri v? tandal, meşale akınları 
yapılacak .ı. 6 Eylül cuma günü 
de Balkan haftası ba§lryacak, Bal· 
kanlı mis:ıtirler Adalara r1ovet e· 
dilecektir. 

Şehir mi;zikaaı 31 May•stan İ· 
tibaren her on beı günd ! bir Ada

da konser.f't vermeye baıl·yacak
tır. 

Adada l üyük yolluda •e cad
delerde bulunan evler lPmamen 
beyaza be anmaktadır. Di~er ev· 
fer ele •ıraı..:y e ayni renıe h.:>yana· 
caktır. 

Adala1""11 ıu iti de Ha~İ1'n or· 
talanna d·;fru halledilm;f olacak
trr. 900 ton ıu alabilecek Mr vapu· 
run •atın ı.. lınmuı için ıc rüıül
mektedir 

Vapura yirmi seki~ bin 'ira is· 
tenmi , bc!ediye 26 bin l"a ver· 
mİ§tİr. Pı • arlıkta uyuıdunca va
purdn taı'·lat yapılnc k, Adalar· 
daki depouu t mir oluı.ı'uktan 

sonr Adö :ııra • rkos uyu nak1i· 
ne bnşlanı-.:aktır. 

Adalal''r: bir günH.ik su iHiyacı 
500 tondur. Fazlası depoforda sak
lan ne ktır. 

---o-

ihraç e yemiz 
hakkında rl eleler 

hazırlanıyor 
Türkof:t ince muhte!if rlt!lerde 

hazll'lanacJ.lc olan ihraç esyıuı bro. 
ürleri için Ticaret odalan ve bor

salardan da ma!umat İ\t~rmiıtir. 
Gönderile"l suallere cevap'ar ha· 
zrrlanmakte dır. 

Bu stat·· •iğe nazaran gc\en se· 
ne istihsal mevsimi ba~!an\Trcı o
lan 1 Ağı.rto 932 den 15 ~ir. n 
934 e kadar ancak 797C ton olan 
lstanbulu • huğday ihrac.ah bu ih
raç mevııh~i 1 Ağust!>s 934 ,'en 15 
Nisan 935 tarihine k:dai'

1 
y·.ni ge

ne nyni mü.!det znr. ınd E 2.1 70 
tona yüksı'? miştir. Yan\ gpÇen se. 
neye nazaran sekiz mislinden faz
la bir yük!\tlme vardır. 

Şayanı ~ ikk:.ıttir ki l uğ~ay fi. 
atleri geçe"l yıla nazaran bu yıl da. 
ha yüksek ll\llunmaktaJu·. Geçen 
yıl vaıati bir kilo fiati 3,04-4,29 
kurut olar. buğ,taym geç n hafta
ki fiatleri 4,50 - 4,58 ku·,ıı ara
sındaydı. 

-<>---

Malıallrı lmln·cll'rbıin lwldınlara· 
b'l. Ö)lPnirl.<'rı Edinıelwpı ı sibi bir 
'.\Crdc bö\IR iiç. dürt hatlı. salônlu. 
taraçnlı bir camlı lrö~l.- lmr11Tnuuı im· 
nar semt lmhvccilcrirıin de artık gÖ:ı:.· 
h!rinin ar.ılmn)fl bn lrmdığmı gö ff'J'· 

nır/.r,.di r. 

-<> 
Yoğurtl~r çok ucuz, artm. 
aklar ac e pahasına 1 

l'oğur<lun 1.-ilosu <;at1:ılarda. pa;ar• 
lardn on lamı a lwdar inmi ·tir-. Halil 
l.o rırı iitiin<len birinci iliı ri. oğm1" 
lorı i c on celi buçuldn irmi cdiı. 

l' nğurdım bu bolluğu t o bu ucu.:· 
luğıı lstanb11lım birçoh) crforindc öğ· 
le uylmlarmı adamahıltı arllmtl§tır. 

1alıim ya, yoğurt inııana u •im t.:C• 

rir t e öglfJ ·emcğirıdi'rı onra ucıız <~fi. 

'c bol bol ,·oğurt ~i) enler onu )edik· 
tC'rı bira:; sonro da bol bol öğle uyhu· 
~ u lwstirmdctedirlcr:. B<'r<!lı·rt t 'Cr: in 
ld 8f!Ç<'tı yıl olduffeu gibi b11 yıl da şar· 
mı al• pch palıalı. • • • Okka· 
sr lıiilfi seksen Tmrrı§a olan bu müba· 
rnlı: de ·alrında bir ıır.rı.:larsa artık 
... ;::; s redin ta::c 1u ar, ta.:o sarnu alt 
t'c bol yoğurtla cacığı atı§trnp giin<W· 
:iiıı bile Taraathandcrrlc, lcalwcıfordc. 
vapurlarda, tramvny/ıır,drı honıl Tıo
rıd uyu ·anları ... 

Sapancaya gezinti Yumurtayı -:, boyamzh, 

se erler tavuğu mu? 
Devlet ,·~miryollan f., .. afından 

Bcyoglunım me~lıur ~tHtı1hhtıdl111 
aeçen ilkLP.harda Sapancay~ yapı- Balmlycro 11! bclld de tanır. ım:. An· 
lan gezinti trenleri 1at:ı11bu1Jular lnttıldamıa Hiirc 11almlycro diin 7'ar
tarafında!l büyük bir TaGh"t gör. laba~ı tara/lannda eline geçirdiği 
müf, dört ay zarfında 8 .1 0'90 kit: bir düzb ·a:: tavuğu nalburdan. nldr· 
cuma ve paıar günleri kalkan iki- ğı lurnu:;ı O§l boya r ile bo§tanba a 
ter, üçer c~nlerle gidip ge'.mitti. kırmtzı)a boyamı , sonra lıayııam o· 

1.-ağın orıo ına alıvcrnıi§tir: 
Bu aen~ lu gezinti sef eı eri g" Kendisine: 

ne yapılacaktır. Birçol. kimseler - Bunu niçin yaptın? 
Haydarpa a istaayonun111 müracaat Di '<!nlern ıııı cevabı vcrnı~tir: · 
ederek te11~zziih trenlerinir. ne za - l'mnurta -ı benim babanı da kır· 
man b lır cağını ıormuşl-.rdır. mızı a boJar; marifet tamığu bo)mna-
Haydarpaşn işlP.tme müf etti liği lı 1.-i, ,·ımmrtlndığı yıımurıal.ar 1.·ar· 
bu huııusttl Ankaradak· .. mumi nından l.ırnır:.ı çıl.-ııın? 
müdürlül:~u. emir bekf ,..me" tedir. ___ , ___ G_E_Z_G_I J\_'_l..;.;I A..:.:B;...E::.;'R;;,;,,C.:;;;I 

-o-

Şehrimizdeki 
Romanyalı talebe 
Şehrim.ze gelen Romar yalı ü

niversite talcbeJi dün IJalkPvi ve 
Talebe Bi 1 =ği müm sa:!lcri tara
fından ıeJıirde gezdirilmi§lerdir. 
Misafir b>cbe Cümhuriyet l'bidc. 
sine birçelbnk koymuılM, Ayasof. 
ya müzeai:u, Yerebatan carayını 

ge:r.miılerc\. r. Bugün de eelt i eser
ler ve aak .'· i müı:e ile T,,p1'a pı sa
rayı müzesini gezmiılerdir. 

Kazan ~arpt. 
Ortaköyd oturan kömür amele· 

sinden Cemal vapu1 dan kömür bo· 
~ltırken büyük bir kazan batma 
vurmu , yaralamııtır. Cemal has • 
•ıtnneve kaHırılmrştır. 
Kuyuya dUşmUt 

Üçüncü kümenin tampiyonluk 
namzetlerinden Karagümrüğün 
birinci takım oyuncularından sağ 
açık Burlıtan dün ölnıüı ve ibugün 
<.enaı:esi bir çok futbolcq at'kadat
~an tarafından merasimle kaldı -
rılarak Edirnekapıya gömüJmüt • 
tür. Tanrı rahmet eyleye •• Ka -
ragümrliklüleri taziyet ederiz. ( ŞEHRiN 

B ikta l Dikilita§la bahçeıİn· 
deki kuyuyu temizleyen Otman a· 
yağı kayarak kuyunun içine düt _ 
müı, ğır aurette yaralar.mııtır . 
Osm n hastahaneye kald.rılmıı -
br. 

26 cam ve 49er~f'Ve 
Ayaıpa§ada oturan Zebranın e· 

'in komşusu Adil girmiı, 26 cam· 
la bir kmm çerçeve almıtbr. Zeh -
ranm iddi sı üzerin tahkikata 
ba~lanmı br. 

ı-s-oR-TiYA-1 Istanbulun üvey semti! 
! -rom .. -a-nım• -.zı f Meğer 1:-tanlıulun bir de ''ü\ey emt,, i \11rmı Hem 
~ i de 1 tanbulun göbcğind y:rlan bu cmt Yü ekkal-
=.· - - ..- : dınmdır. Dunu hergün hinlerce \'Standa ın çıkıp indiği 
. t.....- ..... , 1 a. ! bu merdfrenJi yokuşta 40 cncdenbcri bir mağazada 
f op ıyan ar • tezgahtarlık yapan tavro öyl di. Kendi ini dinledik· 
c __ _ ... ----- ten onrn hak \'ermemek imkfl.nı '-'Oktur. ' ite.kim iz de 
: " ~ Formalannı ucuzca ciltletmek iı· özlerini okurken kendi ine hnk ,·erecek iniz. 

iıt.i7enJer bugünkü cumartesinden Stano diyor ki: 
it.ibaren her gün renkli kapaklan· - Altmış ya ındayuu. }'irmi yaşındaykerı bcıbanıın 

dükkanında tczg{i}ıtarbğa ba ladım. /Ju kadar zamarı 
le berab r Ankara caddeıinde zarfında bir defa bile kaldınmlann esaslı surette tamir 
(VAKiT) kitaphaneaine bıraka: cdUdiğini görmedim. Babamın da gördüğünü zannctml· 
bilirl•. yorum. Bana hlç b<ilısetmcdi! 

Cilt paruı olarak yalnız (10) 
lrunıı Memeleri lazımdır. 

Bele geçenlerde caddenin alttaralında bir yer bir 
metre kadar çcJktü.. Geceleyin gayet berbat r c /ıafif bir 
şekilde aydınlanan yoldan biri i geçerken biraz dikkat ı 

---·--............... ,,_ •• _ .. _·-·--· etmez e bu çukura düınıcsi, ve birgerlni kırnınsı işten 
bile değildir. 

Orıdcuı onra lıerlıalde çöp arabası geçem digi ıçın 
olacak, yollar da fcvkalôdc pi tlr. Kı ın Blllar çijplcri 
alıp götürür. Fakat yann kavun karpıız kabukları di
ğer pislllilerlc beraber taaflürı eder. Sineklerden oBz a
çılamaz. 

'c yapalım? /Jura ını 1 tanbıılun ılccy emti 'ayı-
yorlar. 

Yük ekkaldırımdan inerken dikkat ettim. Ye tuuo 

1 
)a hak 'erdim. Yerler görülmemi derecede pL, knldı. 
nm tar bozuk .. Jnsan It!erdin'!nlt•rden inerken f cci U· 

ı rette endcllyor. 1-~kserıra fakir, c binde tünel \'C trn . 
vay parası olmıynnların geçtiği bu yolun 1r bir ~ 
rette tam!rl, bllh muntazam merdivenler ynpılma: 
ı. ve gelıp geçenler l~in cidden bir tehllke teşkil eden 

çöküntülerinbirnn e\"VCI düzeltilme J lbrmdır. Ye bun-
lann yapılma ı zannımca ltıncı daire ile Tünel ara. 

1 ında iki taraflı olarak yapılan muntaz..m heton mf'.rdl· 
venJerden daha ehemmiyetlidir. 

Sarfmsak almıt 
Davutpa ada bahçıvan Kozma • 

nın oğlu Vangel Büyük Lingada 
Hıristonun ıar:mıaaldarmı almıf, 
hakkında tahkikat yapılmaktadJ1'. 

Maklnelerl verllmemlf 
Cibalide oturan kunduracı Ya • 

far, lıtiklal caddea.indc Rızanm 
kundura mağazasında kalan iki 
makinesini almak iıtemiı, Riza 
makineleri verme.mi tir. Bu yüz • 
den aralannda kavga çkmı , Rı • 
za, Yqa1'a dayak atmııtır. 
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Toşef, bütün ömrünce Sabah Gazeteleri IBeş senede yarım mily 
ne dlyorlar? 

Sırp aleyhtarlığı etmiş Al manya ile Tftrkfye muhacir gelecek 
arasında tlcart 

Eğer Bulgar başbakanı sukut ederse buna 
sebep, Yugoslav neşrlyatıdır! 

Bulıwtanda yeni T otef kabi
nesinin it bqma gelmesi en fazla 
Yuıoılav gazeteleri tarafmdan 
menft surette karııla.nmııtrr. Vre
me, Politika ıibi ıazeteler da.ha 
henüz ihtiyatlı bir liAn kullan • 

malda bera'Nr Pravda ıazetesi çok 
§İddetli makaleler neıretmckte • 
dir. 

Hattl bu aebept.en dolayı Bul · 
gar polisi bu gazetenin Sofyada, 
ve diğer tehirlerde satılmuını me
netmittir. Po.tadan çıkar çıkmaz 
bütün gazeteler toplattınlmakta • 
dır. 

Pravda gazeteıinin Totef kahi· 
neaine hücum etmesine .aebep T o • 
tef'in evvelce Makedonya komi • 
teai bumdan olmuıdır. Pravda 

ların kendisini ıevmemesı, ve ıs-
tememesidir. 

Toşefln tekzibi 
Sofya, 25 (A.A) - B~vekil 

Trotef, Makedonya ihtilal kuru· 
munun ihya edileceğini ima eyli· 
yen, yabanCı neıriyatı kat'iyyetle 
tekzip etmi§tir. 

Bulgar kralının 
seyahatı 

Bülaeı, 24 (Husuır) -- Bulgar 
Kralı Boriı, Romanyadan geçerek 
Çekoslovakya ve Almanya yoluy· 
la Londraya gidecektir. Kralın se

yahati yakın bir zamanda olacak
sa da tarihi henüz belli değildir. 

Bu seyahate ehemmiyet verilmek· 
tedir. 

mOnasebat Romanya ve Bulg~ristanda 
KURUN - Atım U• bugünkü ya. 

zıaında Türkiye ile Almanya arasın- gelen ırkdaşlarımız yerleşiy 
daki ticari anlQfmalardan baJUediyor. 
l'e bunun ilerlenıeıi için gapılmMı la· Traky,. umumt müfet ~it lbra-ı ristandan ·ı&OOO muh&cir rel 
zımgelen ıeyleri anlatıyor. /kl mem. him Tali, Jün aktamki tr!r!C'! An- tir. Bundan ıonra dört aene 
leket araıındald tkarl mllna.tebetle- karaya iİtıLiftir. Ankarada. Ma • fmda ise yiizer bin muhacır 
rin daha ziyade geniflemninl temen- yıltan itibaren memlekcr mize cek v~ bu •~ne zarfında meııı 
ni ederek uazuını bitiriyor. te getirilrn İJ olan haricteki 

Cu ı gelmefe b.ı§hyacak muh'lc.:r lerin 
MHUR YET - ı·unuı Nadi !er 500,000 ni bulacaktır 1 e 

buuünkü bOJmakalcıinde ıon zaman.. getirilmesi etrafmda Bs4Lakan ğında tim•f den 2000 evin t 
!arda birdenbire ıallanan F"ın.ır- ile ve alakr.daT bakanlarl li 11örii - d 
Rıu anlaşmalarından. balıUtmektedir. atılmıttır . lnpat faaliyetle 

f ecekti.T. Romanya elrimi"l Ham • t kt d' G l h "rle FraMırlarla Sooyrl Rualar araıın. '3' e me e ır. e en mu acı 
dulJah Suı:.hi de Ankara::!a bu- b ı ı · ·1 daki bu anla~mamn Almanyaya Tcarıı men ur;ı ara yer eıtırı 

lokarno miıd/ıedeıigle Frt111aızlan mü- lunmakta<lır. Elçimizle d,. görü • Tekirdağır..a on sekiz bin 111 

d<llaagı taalılıüt eden /nqllure oe ıerek Rotcıcınyadan gelec!k muha- cir iskan e.!ilecektir. Hat bo 
ltalyamn tad/ıhütkrlnl ülıUMye dil- cirlerin gelecekleri zamar.':ır, çı· da yeniden köyler, kuabal 
ıürme•i itibariyle Franıızların bun- kacaklan ,erler tesbit ed:1~r~ktir. rulacaktır. t:.aki bir nahiye 
dan çekindl.lderinl ıöylüyor, ve yazı G k J • ·ı Muratlıdaki evlerin ıayı11 bi 
ıu §Ckllde bitiyor: eçen aer.e ıtm ge mesı ı e se · 

yahatleri gP.ri kalan Rorn::nyah karılacak burası bir kazt.. me 
"Böyle bir tmdlQfma yapa.rak U· T k1 l f l k f 1 K zi olacakt1'. Tekirdag~ındaki 

lualar derneğine vermek, onun karar ür er, n i e a i e. i):;t("nce • 
ve muvafakatini ,tmdlden alm.tık de- :v• inmektedirler .ilk kar:le~ i tef- beter hin .it;nümlük c.n iki çi 

k·ı d k 1 1 R d k. de muhacir yerl,..a.tirilecektir. m.ek olurdu. Bu zamanda gn~ekten ı e ece o an ar om ~nyt. a ı ~ 
gazetesine göre: --o- eakl el birliklerini. diriltecek gönte~ bütün itlerini bitirmitler, Kösten· 77 tarihlet:nde tesis edilmif, f 

"Totef, Bulgariıtaııda Yuıoa • lindberg"'in ÇO- de bir anltlfmagı kimu hof oörme:dl, ceye imn:ılerdir. Elçimiz Ham· harpler dolayısile harap o 
lavya aleyhtarı zümrenin en belli v • • ve hoı görmmıekle M7MI haklı olur- köyler yeuihqtan ihya edil 
batlı tabaiyetlerinden biridir. Bal· CUQU gibi.. du.. dullah Suphi yakında Romanyayil tir. 

dönerek muhacirlerin sevk: için 
kan ha~binden evvel s.ll'bittan - Fransayı heyecana TA.N - bafmakale goktur. Muhad:·itre altı a.yhk yi 
Bulıarııtan - Yunanıdan ara • ZAMAN - Zaman imzalı vazı Ta11- alman tertibatı orada te~: .!T" ede- leri petin verilmekte aynca 
smda ilk anlaşma müzakelerinde dtlşUren bir hA.dfse mit gazet.eıinin boğazları tahkim et- cektir. Memleket dIJmdal'\ sele· humluk ta 1ajıtıimaktadır. 
Srrbiıtan aleyhinde bulunmuttu. franıada, "Lindbergin çocu - nıememh ~ln YDZ""f olduğu vanua cek ırkd-..1armnzın •evk~e'?'i ile doluda.ki si!olardan getirilen 
Nitekim 1912 de, yani Balkan har· ğunun kaçırılmuı kadar kor· cevap veriyor. Dünyanın bu kadar ka· uirafmak Ü7ere Edime is';-in mü- daylar Tekirdaima ç1kanl 
binden ıonra Bu!aariıtanla Sır · kunç,, bir çocuk kaçırma hi.diseai n§ık bir devirde kendi emniyetimiz tçln dürü ile İstanbul isk&n ır.ilılürü • dır. Hari~t<n gelen vatand 
bistan Ye Yunaniıtanın arasını a - olmuıtur. her §eyi yapmamınn nw~ru olduiunu ııün bulund!lklan bir heyet ite mıza en bii)Ük kolaylıklar ı 
..... _, n:I b" · d ·d· B ı. _,_ ı· ·ı 1...... ıoylüyor. ·ı · ·d 1~1 --d 1 ~a an ın e o 1 ı. u ıuret- 1Uaer, po ıa ve tatı yapan~-------------• baflamııtu. ra mesı ye.lı en a &IUl aT ara 
Je Bulgariatanı, Stl'biıtan ve Yu .. yüz kaoar ahali Fransanın farkın· Ç İ N D E M~"...tlerin ıelmesi Mayıs dirilmittir. 
naniatan ile harbe tutuşturmuıtu. da Şomon civarındaki ormanlan birde bq\ıyacak ve Tetr\,,ıevvel -~-~-._;iiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiii-~ 

Bunden batka T0tef Bulıariı- boıu botuna, aramıılar çocuktan Komfnlstler mlsyo- nihayetin., kadar devam t"~fcek • 
tanm Bel1Tat elçiliiini de yapar· eser buluna1Mmqtır. l l k l 
ke B !saris nla Srrbmanm ara· ner er a~ır ıyor tir. Gecen ..aeıw o~ alı>~ Türk 

Be, }'ÜZ kişilik arqbnna 48 sa· B. U. P Ajanımm Şanohaydan npurlan kiralamııııtırı. L 'i' ebur • 
sını açmak için hükfünetine yalan • 

at ıürmü§tür. bildirdiğine göre, Şeıua.n hava1iai- cııaz, Malkaraya iıkin e:iJecek yanht bir takım raporlar vermit - • 
tir. Nihııyet 19l4 umumt harbin • Çoeuğun adı Nikol'dür. Annesi 'ni eJlerinde bulunduran komünist- muhacirler lstanbula çıkarılacak -
de de Bulgaristanı Sırbistan aley· bir çocuk daha doğurma vaziye. lerin isyanı yüzünden bütiin ya. lar, ve DUT'•dan trenle HVkoluna
hinde harbe aütüklemittir. fakat tindedir. Çocuğunun kaybolma· banc:.ı miayoneı-ler, aralannda bir caklardır. Tekirdağı ve civanna 
mağlup olduktan sonra 1918 de sı havadisi üzerine bitap bir halde ç.ok ta İngiliz bulunduiu halde ha· yerlqtirileeck olanlar da Roman· 
siyasi hayattan çekilmittir. yatmaktadtl'. va, deniz ve kara yoluyla alabil· yadan geldikleri vapurlıt.rla doğ -

Toşef, 0 zamandan beri siyuet· Dört }'1lfında bulunan küçül{ diklerine kaçmaktadırlaT. nıdan doğruya Çaaakkaleye ve 
le kat,iyyen me,gul olmadı. Yal • Nikol evinin avlusunda oynarken Komünistlerin iıyanı bütün Tekirdaiına çıkanlacaklardır. Al-
nıı: nadiren Bulgaristandaki Yu • santın bir adam gelmit kendisini havaliyi sarmakta ve merkez tehir tı ay zarftntla Romanya ve Bulg.l· H A 5 A N 
ıoalavya aleyhtan unturla, yani kandırarak caddeye çıkarmı§trr. olan ŞengtU'ya ilerlemektedirler. -Ç k b 
Makedonya komitesinin ileri ge. Görenler, bu adamı akrabadan bi- Milli hükUmet askerleri, komü· ecu ayramının T 1 R Aş B 1 ç A o 
len adamlariyle görütüyordu. U - ri zannettiği için ite ehemmiyet nist isyanım batırmak üzere ıön. ikinci gflntl DUnyanın en mUkemlll 
nutma.malıdır ki Makedonya ko • vermemiılerdir. derilmittir. 23 Nisanda ba§lıyan Çocuk Hafta. T b " d f 
mi\esinin ıo.yesi buıün Yunanis • Sonra çocuk görünmemiştir. --o- snun ikind rünil dün klıtıulanmıştır. ıraş ıçagı l 
tan ile Yuroslavyanm elinde bulu· Herkes tellfa dütmiit ve bir kaç Unlversftede bir Bu milnBMbetle Halkevinin Cağaloğ· Şimdiye kadar icat olunan bil 

M k d B 1 • h ) ş L~tnd il bU tıraı::: bırakları arasında en :nıU nan a e onyayı u ganstan e- ki .. i rocu~n bir "yabancı ile elele u u.- er r z meme, mama, ve :.- ~ 
~ y ·- konferan• ukla d bir il ba mel \"e en fevkalade olduğa 

sabına yeniden ele ıeçirmektir. aitliklerini,, ıördüklerini söyle • " oyun çoc n aruın a m Ba • kuk etmiştir. Piyasada mev~ 
Şimdi Yugoslavya aleyhinc:le bu mittir. Sorbon üniversitesi profesörlerin· k& yapılmrt. ve kazananlara muhtelif raş bıçaklanru ,aşırtmıştır. JI 

kadar r•lrtb~ bilinen biT adamın den, Paskal hakkındaki etfidlerlyle hediye ve takdirnameler verllmiıttr. 
:r- 5

& 28 yqmda biT aabıkah tevkif pek tanınmı~ olan profesör Bronşvfk tını' bıçağının 1·2-3-4 nu 
ıenit salahiyetle it batma ıelme • edilmitse de, ~ocuğun kaçırılm' • dün Darülfünun konferans 1&lonunda Bundan buka l>ir çok mekteplerde gayet keskin ve haSMS ta 
si, Bulgariıtanın Balkanlardaki aiyle alakası olmadıXmı söyle • bir konferans vermittir. müsamere ve temslller verilmi~tir. ,·ardır ki her bir tarafiyle 1 
yegi.ne dostlan olan Yugoslavlu· ts --o-.- on defa tıraş olmak kabiJdıt• 

mektedir. Araıtmna bütün hara- Bu konferansta proffl8Ör t.eerilbe· hesapla 5 kurutluk bir adet 
la da aruının açılmuma ıebep o- retile devam ediyoT. ellikle akılcılıktan bahaetnift ve nfha. Gayrlmli b adil bono- tırq bıçaiıy1e 40 defa ve ıatak 
lacaktır.,, -o- yet her iki mezhebi telif edici bir nok· )arı gene dllşllyor dalda bilendikte yüz defa~,.., 

Görülüyor ki Dravda '"'Zeteıi Vllhelm hasta mı'>. tal nazar müdafaa etmiotir. pılmak mümkündür ki dÜll~ ~ o- Gayrlmübadillerin bonolan gene t ~ 
yeni kabineye ga.yet tiddetli ola . --o- k t1 . d k bet ğ ha 1 hiç bir bıçağında bu meıf,e 

Amsterdamdan gelen haberler, SahtekArlıkla banka• ıyme erın en ay me e ş amıt- tur. Hasan bıçağı istediğini• 
Tak ?tmaktrıdır. Buna rağmen h d br. Bir ild ay evvel 25 liraya satılan d fi 

T ~ B k·t ld l I d.... eski Kayae.r Vil elmin evin e, ıe· dan para aJmıa)ar başka marka verilirse al • 
Ofeı at9e ı o u o a ı ver ıgı c.e geç vakıtlere kadar ıtık yandı· A ka ı . .n..- iv B •·-- bonolar §imdi 16 liraya satılmaktadır. ıuz. Taklitlerinden ... sakınınoıf. ,iJ 

bütün beyanatlarda: n ra - znur v.u1an ı anaam Bunun eebebl, bonolara karşıhk gös- yatı: ı adedi 5 kuruştur. l 
g"ı ve iki doktorun kendisini tedavi '--~· d b bi ı· 1 k b' ht kA "Politikamız dahilde ve hariç· §Uu.:Sın e e~ n ıra 1 ır sa e n.r· terilen firari eml~klnin müzayedesi- 45 kuruştur. 
Ye r.Aarıldıg"ı bildirilmekte idi ise· ık ı J f d K d .-.ıc.ı Ah d te ıulhtür. Komıularımızla, bilhu· r-• ' 0 mu§, zın r e • 1 

vg 0 me nfn çok yavaş gitmesidir. Hasan Deposu: 
de, son gelen cııazetelerde bunun ·ı 'I h d ~ 1 Hü · s d • l 

sa Yugoslavlarla çok iyi ceçinme- • ı e ı' a mu oı u seyın a rın n G • tibacUIJ A k 1 o11• 
asılsız olduğu yazılıyor. imzalan taklfd edilerek bankalardan ayrım er n araya bir Ankara, lstanbul, BeY 

ğe çahta.caiız.,, cümlesini kullan· hey'et göndererek hUk6met nezdinde 
1 maktadır. ---o- beş bin lira çekilmiştir. Banka beş teşebbüslerde bulWtacakludır. I - ~ 

Bu itibarla bu diplomatın eski Masraf başladı! gün eonra imzalardan ıüphelenerek -------·---------------~ 
sahiplerinden sormu~. bu suretle sah- ı•••••• Bugün ilk matinesinden itibaren ıayelerinden vaz ıeçmif olduiu ~ 
tek4r1ık meydana ~ıkmı§tır. Parayı a- s A R Ay s .1 N E M AS 1 N D anlatılıyor. Bilhuaa Yuıoılavlar· Avusturya mecburt lan sahtekil'lar aranıyor. 

la iyi ıeçinme.~ p~enai~i~e harek.•t askerlik uğruna 2 fi b. d " 
eden Kral Oçuncü Bonıın kendı. Galatasaray-Haydar- 1 B ı m ır en: 1 
t inirörUlmemitbir,ekilde tut- kili olacak!.. - roadvay Gece e 
muı bu zannı kuvvetlendirmekte· Viyana, 25 - Avuaturyada paşa karşılaştı CONST ANCE CUMMINGS "e RUSS COLOMSO 
dir. meebud ukerlik çıkarma hazır • Dün Galatasaray Lisesiyle Haydar· 

Fakat nede olsa Yugo.lavya ef· bkları için yakında 1,000,000 in. pap. lisesi arasında futbol ve atletizm tarafından ıörülmemiı muh~e§em bir ••heter 
kar11laşmaları yapılmıştır. Neticede 2 N A N A kin umwaiye1i Totef'ten bir tü1'· giliz liruı harcanacaktır. Avua • - _ 
Galatasaray atletizmde M puvana 

lü hotnut olamamaktadır. Ve eier turya Batvekili Doktor Şu!nig pa.a k 51 ı f bold bf k 

1 

arşı · puvan a, ut e re UJI EMiL ZOLA'nm m-hur ••erı· ve ANNA STEN' İl' T • kabinesi tutun•maz da dü • kalya münuebeti ile verdi fi bir d" ı•- u .... cla ı:--ını -s ~ 
ort sayı .. ~ rpap ~ )'811• lil•••••••• bü...rıL temıilı" terse bunun Mbebi ıırf Yuıoelav- nutkunda böyle ICSylemiıtir. mittir. ,.~ 
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O C U İ Rti)ük Ocniz Romanı ...................... .._... ... 
... , __ .......... _. .. _., 

Yazan: ! 
Kadır~an Kaflı İ ................................ 

"Ah, şu düğün haftasım bir 
geçirsede denize açılsa f,, 

1 ı anlamayı, hatta onun dileiini tez 
D . d e karada meı'a e er, h 
enız ev d M" reler ara· elden yapmayı, hem uygun, em 

fenerler, şayısız 1
•• ına .. .. de eğlenceli buldu. 

ima mahyalar kurulmuıtu. Bu.yuk 
1 d Kalktı .. Pencereye doğru yürü • 

meydanlarda, pazar yer erın e 
dü. Genç kızın yanma ıitti: ! 

algıcılar, cambazlar, sarayın em· 
;iyle halkı eğlendiriyorlardı. Yer· .;..... S2lna bir ~y yapacak deği • 

k d da çocuklarını lim !. Korkma!. Buraya kapatıl • 
yer hal araım a k d" . ' 1 d"i" ' · 1 k zlarmı evlen· mıt aayma en ını .. ıte ı ın za· 
ıünnet eltt;;: er, 

1 
man iıtedijin yere a)debilinin !.. 

direnler ço .. Ali Re· Gel ~yle ıedire kaTtıhklı otura • 
Yallı namazından;;n~a ileri • hm da bana kim oldufunu anlat !. 

is, Sokullu ve Kılıç l~nın e 1 yoku senin de bir ıevıilin mi 
le zifaf odasına soku d u .. rt k 1 a· ! var?. O.na ku'Uf unwı ! Onll ~ıbet 
Konağın bu kısmın a a ı e ' kavuturıun!. Kimdir? Banu IÖ)'le 

yak çekilmi~ti .. · . onu!. 
Ali Reis bir kenarda, batını ığe· Genç kızla bir ıemi vnldatı ıibi 

rek. ellerini göğsüne çaprazlayan, 1 1 ı ..... _ 
k c: ertlqmek, ona tesel i o acaım •... 

solgun ve yorgun, gözleri ~zar. O, bir kenara genç kız da sedi-
mı• olan Ayıeye aldırmadı bıle... d 1 

:r d rin ucuna otur u ar •• 
lki taraflı ı~ıkların ortaun a ~e Ali Reis soruyor ve genç kız o· 
battan ba~a donsnmıt olan ıemı. na ceval> veriyordu. 
lcrin bol aydınlığında uyuyan teJll, pek küçükken gördükle • 
Halice baktı.. • rini, 0 zamanki ya§ayıfını bir kaç 

- Ah, bu geceyi vrdaha b~r belli belirsiz çizg: ıibi anlattı. A1i 
k . -u dl'iğün hafta11nı bır 

1 aç ge ::e'.\' ' ' ,. · Reis henüz da gın olduğu için 
ıre~ırae de denize açılsa!.. DUTgun bun:lan bir 9ey anlayaınadı .. Fa • 
denizlere bakmak ona ölüye hak· ,_ k d 

ı kat genç ıuz ço reç.me en Vene
mak aibi aeliyordu.. O, fırtına ı, 

• D d dikten, e•İr pazanndan Angeli -
coıkun. köpuldü ve riizprlı e • kadan bahsetti. 
nizler · ıs~ iJ ordu .• 
Genç kız da seHizdi.. Ali Reiı doğruldu ve dikkatle 
Olduğu yerde, boynnnu bük • dinlemeğe baı1adı .• 

m"ş, duruyordu.. Avlony da ol nları, sonra gemi· 
eltkanJmm ..... 016liu... J'• ih'itiftl, •••la.Ja .l;ıı••ı-'rlı 

gJı müftü. Hiç de umduiu ıibi de· ve Kara Yuaufu henüz anlatmaja 
ğildi .. Fakat ne kadar ıüzel ve iyi blltlamıtb ki Ali Re-iı birdenbire 
olursa olsun, gene de Kua Yuıufu doğruldu .•• 
düşünüyordu.. Genç kıza dofru iki adım attı •• 

Ali Reisin, ona bakmadan doğ • Onu omuzlarından tutarak kal • 
ruca pencereye giditine sevinmit • dırdı .. · 

Sonra çeneıini tuttu.. , 
ti.. ba 

_ Gene tali benden yana ola • Yüzüne ktı .. 

cak mı?. 
Diye kendi kendine, için için 

soruyordu. 
Fakat bundan sonra ne olecak· 

tı? ..• 
~li Reiı bir saat kadar, hiç lu· 

mıldamadı. •• 
B"r aralık yoru1dufunu anladı 

• ., oturmak için sedire doiru yürü· 

C.enç kıza baktı .. 
Boy pos sahiden güzeldi .. 
Elbet güzel olacaktı ... Güzel ol· 

masaydı Kıhç Ali PaJ& hangi 
yüzle onu aaraya armaian eder • 
di?. 

Battan •Yala kadar süzdü. 
- Zavallı f Kimbilir hant'i ba· 

banm, annenin kuzueudUT ! .. 
Dıf&J'ıdan leventlerin prlcılan, 

kahkahalan seliyordu. Sedire o
turdu. Genç laza da: 

_ Yorulmadın mı? Haydi sen 
cHı dilediğin yere otur!. 

Dedi .• 
Ukin genç kız pencereye dofru 

yürüdü ve biraz evvel Ali Reiıin 
durduiu yerden Halicin durrun 
bol ıtıklı sularına baktT · 

Orada aevriliıinin hayalini, 
küçktenberi silik. çok ıilik b;r rÜ· 
ya gibi kafasında ve gönlünde ta· 
ııdıiı sevgilileri görmek iıtedi · 

Kız ko.·kmuftu .. Birdenbire bu 
genç adamın onu kollanna alaca • 
ğını, artık hayalindeki sevgiliye 
bir daha DVUfmak ümidi kalmı • 
yacağını sanmııtr .. 

Ali Reis renç KlZI odanın kena
rındaki kandile dofru çekti. 

Yüzüne daha dikkatle. uzun 
uzun, gözlerinde ıittikçeı artan ve 
aydınlatan bir sevinç.le baktı, bak
tı, baktı. 

Genç kız f&ftrmııtı. 

Lakin bu adam hiç de fena ıöz
le bakmıyordu. Hatt! omııı bakıt· 
farında sevgiyi, temiz ve eonıuz 

bir sevgiyi ıösteren parıltılar var· 
dı .. . 

Ali Reis ıözlerine in1mamryor • 
du .... 

- Senin ası! adın Ay9c mi?. 
Diye sordu ... 
Ellerini tutarak avuçlarına "1 • 

dı •... 
Genç kız omuzlannı kaldrrdı, 

nud&k büktü ... 
Ali Reia bu tef er renç kızın du

dağını yırtar gibi açtı.. Saçlarını 
arayarak kulaiına ardına ıöz 
attı .• 

Daha yakından iyice baktı .. 
Gözlerinde sevinç timıeii biitün 

yüzüne ve oradan bütün vücudu • 
na yayılıyordu. 

HABER - Akşam rosfa~ 
m -Düşüne.eler: 

Türkçe1e 

:===~:::ı:::ı::m:=:::::::ı=:::::::::::ı::::::ı:::::::::-.:::ı-.::ı:ı:ıı:ıı:nıı::ıı:::ı::::::::::::ı:::::ıı 

CEBiDELiKLER Y arınkİ adamın Geçiren 
•f t• ı r'ebldellkler Şahı A~ıkg6zler Padltahı 

manı es ı nA-aı 
L" •• k if . . All Cenglzln ba91nd•n 9 .,enler 

Yannın adamı .,uyu man eıbnı o· : -~ 

ku k ded·ı ı~~mmnm:·m:ua::r:::::ıı::::oJ111111nnnmımnaınıımmn:nu:mıımı~ yaca ı er. 
Sırtlarımızda ökıürüklerimizin kara 

kamburunu taırmaktan iki büklüm ol· 
muı. yürüyoruz. Biz 70 yıl yqadık. 
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70 yıl, cüneı pembe diliyle yüzleri· 
mizin lciremidini yaladı. 

7 yıllık yannın dev adamı, biz 70 yıl· 
ide cii"'.,.. IÖZ .öyliy~ek. 

Alanda 100 yıtlann batı dört kollu
ya indiriliyormuı cibi ıeniı bir sessizlik 
oldu. Gözlerimizi cüneıe kartı aralan· 
mıt illi bir köy evi kapıar gibi o~ çe· 
virdik .• 

- Matı:Jazle l.onupnal: iıte -
uıedi. Ben d" aynldım. Kad:nJarın 
;ateklerine f.artı hareket etmek e
hmden ıe'"\\t'Zdi. Fakat wnim ay
rılmama r ıgmn köpelc pt!ıimi bı • 
ı akmadı. Knfmam bile nr ra et • 
medi. Bu benim kabal.atim mi? .. 

- Senih, hangisi daha iyi; ha 
ıas olmamu mı, yakalanmak mı? 

- BunJaı insanın e:linde midir:' 
Ben ne biluyim .. 

- Bana dul venneliaın r. Eie~ 
bu bey ba :ıa yeniden kuı yapma\c 
11tene mü:.a. it stirüneyim mi? 

Marika C• vap verdi : 

- Dünün yaılı torunlan! Size yann· 
ki atalann büyük manifeatini olruyac:a· 
ğım! dedi. 

- Eğer rneıele Afi Eevin an • 
.attıiı ıibi geçti 'ae oun.!a kaba . 
l-ı.atli kend ,i delil .• 

Eleni: 
Y eıil batak tar lalan gibi uf urlu, 

mavi gök parçası gibi temiz, verimli 7 
yıllara açılan ilk sabah gibi aydınlık göz· 
leri vardı. 

Balnnlan oiuı: bir el cibi üzerimiz· 
de dolaıtı. 

Hava karanfil kokuyor. 

Bir elin. canımın tezıihmda, yanık 

türkülerle alaca bez dolruduiunu du· 
yuyorum. Y annm adamını korkuyla, 
ıcvaiylo, sayaıyla dinliyorum. 

O gök ağzını aralıyor. 

Yapmacıkıız, tepintiıiz, yepyeni bir 
dille, yepyeni bir hendeaeyle konutuyor 
o. 

Diyor ki: 
(Eier yeni ölçülerle, yeni bir yer 

yüzünün çatııı atılacakaa, onu biz çala· 
eafız! 

Sizden aldıklannı daha ilailcre gö
türecek olan biz, güneıle ıııklı bir fut· 
bol topu gibi oynaeayafız! Aaan•Ör ku. 
racaftz göke! Ve binbir &kıam maaal· 
lannda duyulmıyan ,ey, bizim ellerimize 
doğmuı olacak! 

Siz en yeni türküyÜ bizim dudaklan• 
mızdan duyacakııruz? 

En yeni ıarkılann ipliğini biz eğire· 

ceciıJ 
&i ~ f-Myilarinıan tohuırilarnu 

biz.im yüreklerimize •erpin!. Çünkü 
..-çmiı yb yıllann kalıplaınut 

ahlllc ve düıünceleriyle hiç kimse bizim 
aibi candan, bizim aibi anlıyarak ve 
serine ıerine alay edemiyecektir.) 

Sesi bir 11bk ıibi üıtümüzcle kam
plamyordu. 

- (Tanır)'I yaratan :aeki bile biz 
Türk çocuklanndan daha yarabcı ohm· 
yacak! Sizden ekmek ve cazyaiı dile
nir gibi, aevci ve ıaygı iıtiyoruz! Özen· 
ti istiyoruz! Bize inanmanızı iıtiyo• 
tuz. 

Sultu. 

Bir kemik yıfmı l'l"bi aölüılerine dü· 
ten batlanmız, yalın birer kılıç aibi cloi· 
r:uluyor. 

Gözler~in çukurlanndan ltirer ka· 
ra yarasanın fırJadıfını, bebeklerinin 
•tıkla, ciierlerimizin yeni bir havayla 
doldufunu görüyoruz. 

Bafmyoruz: 

- Fak.A :, dedi .. Na11I oHufunu 
Lilmiyoru ıı ı Köpeğim ker.:Haini 
t&kibe bat,ıadı. Beye!en.'ıi bana 
l öpeiimi vıaı iniz .. 

- Yanı'ttda olsaydı hun\' mem
•• uniyetle ~· t pardım. ı:'ak:ıt ne ya
t1alım ki elirnde değil Bfüün gün 
beni bırak:ı,ıyan Bob; ak•am üs -
tü de yüz ...ı.;ıü bırıı.kıverdi O za • 
mandan berı görmed;m k r.ndisi • 
nı .. 

- Siz de mi kaybettiniz! Vah r 
Vah vah 1 • Çok 'lCıd m C'ofrusu .. 
Şimdi ne ye l'ahm?. Onu l"&nl bu
ıalım .. 

Marika: 
- Cidden çok bür.ik b:r feli -

ket, dedi. Senin 1ribi bir cl=~dıçiye 
köpefin ne: Hizumu var. Bütün ıün 
.ıdada kaı,.ı41 tutmak \çi11 mi? 

- Dııa -ya çıktığı!!' z~manlar 
tana arkac!? ılık t"diyordu 

- Dah:.. ıonra .. Bunu b'na ıüt 
l:abam he 1.yr etmitti. 6obiyi o 
~adar ıev'!' 'i ki.. 

Ali Ceng\~ güler bir yü1•e: 
- Artı': ,jedi. Bu lr<ip'"ii dü • 

~ünmemeılı,:11iz. Onun byf-.olma. 
aı gerçi Ç4.1\: fena.. Seb'!'b: pyet 
ben isem ı•.,,ın olunu7 kaıten yap
mıı deiil m.. Bana darrlm'!lmanız 
ıçin ıize b" · fino veya bir tazı tak
dim etme,l ı hazınm. 

- O! T ebt>kkür ederim.. Fakat 
1ı.rttk köpe c iıtemem. 

Marika: 
- O hıqt dedi, artık ~u bahsi 

kapıyalım .. Sen bir itrkını kaybet· 
mit olsayd ı!' bu kati.ar !':irültü 
t tmek iıltt r.ıiain? 

- Sen cf{tha kahvalh ~tmedin 
mi? Öğle "''du! 

- Oil ' <'lduysa ne olur? Ben 
İi.amım na •akit acık1rn -: zaman 
) emek yer . '-· Ali Bey Jc H7.imle 
ı er mi? 

- Meı:rı uniyetle M3t"1ıazel.. - Tann çoaık ! 
Yannm büyük adamı! Yalnız ıize bir börek almama mü

saade etmehİ7 ıartile . 

- Mera.k etme .. O artık senin· 
Je allkadar olmaz r 

- Niçh·? 
- Kunt.lu bana yapıyor da on-

dan .• 
- Ya ~emek ki fikr;nj deiit • 

tirmit·· Ser. kur yapmasma mün
ade edecek miıin? 

-Belki. 
- iyi ki aordum .. Şimdi konu • 

ıuılarınıza ıJikkat eder, ~erecelin 
cevaplan =yjce ezberlerim. 

Ali Ce:ıgiz, mükemmel bir baa 
rekle döndü. Sofrayra oturdular. 
Genç bütlin varlıfı ile Maribya 
dikkat ediyordu. Daima ona baJn. 
)Or, her zıtman ona hitap ediyOI' -
du. Bu yüzden Matmazel Eleni ko. 
nuımaya çok az ittirak edebiliyor• 
du. 

Yemek n·un ıünni1ftü Saat üçe 
gelmiıti. Al' Cengiz ince ince, Mt· 
rikaya tutltunlulunu anlatacak 
kelimeler l\ttıkça o, ıülüyor ıülü -
yordu Eleı~inin büyük b!r iıtiha 
ile börefin· yedifi bir sırada kapı 
vuruldu ve ıçeriye Demh ıirdi. 

Demir. &aha ilk bakıtında A•i 
Cenri:..in nı ııda lıpkı bir ev sahibi 
gibi kurul•l unun farkına varın" 
ve aıkılmışlt. Fakat Matmazel Elıs· 
ninin de oıada bulundufunu İö • 
rerek sevi"~· duymuıtu • 

Demir Matmazel Matikayı •• 
llmladı: 

- Matmazel dedi. •İze teıek -
kürlerimizi bildirmeye aeliyor . 
dum. Fakat Alinin benden dah ı 
f.ıVVel davr .• ndıimı !(Örüyorum. 

Ali Cenr.iz oturdufu sandal · 
yede sallaıınak Demirin yüzüne 
alay eder Lir tavırla baJ..."11. Sonra 
oldukça yilksek bir ıesle: 

- Kim.tenin benden evvel dav
: anmaaına tahammül edemenı. 
Diye cevap verdi. 

Mıuika · 
- Demiı Bey oturunuz dedi .• 

Yabancı \c "mıe yok .. Siz~ arkad:ı
ıım Eleniyi tanıtayım.. Evvelki 
ailn odanızda beni beklemesi içta 
kendisini •fiurtınak lQtfünde bu • 
lunmuısur,uz .. 

EJeniye -lönerek: Yüreklerimiz, cimrj olmıyan kara 
toprak gibi sana bütün inancmı veri. 
yor! 

Sana göklerin bol yağmuru sibi bol 
bir inanı:Ja bailanıyoruz! 

Seni tahta bir oyuncak def il; ekmek, 
bitik, hatak Ye anne ıütG ıibi oiuz bir 
ıey diye aevİyQruz, sayıyoruz! 

- Ne İ••eneni~ alahi'irsiniz? 
- O haltle aıidiyorum 
- Sen ıit.. Bu ar-ada Eleni de 

aofrayJ hıun lar. 

- Elen : Komıulard~n biri. Bi
raz evvel L.-na kendi•İnden bah • 
ıediyordu•ı. Bıliyorsun ya!.. ltt~ 
onlardan. 

Eline el ıürenlerin eli kmlıınl 

Ali Cen1117 kotar fİbi 11:tti. Ma· 
mazel EJıe •ı· ıofrayı hazırlarken: 

(Davamı var) 

Sana kem bakanlar ömürlerinde gün 
ıtıiı ıör:meıin ! 

Scnd ~:}•geyenler en uğurlu bay· 
ram akıamlanndan aç k~hınlar diye.. 

- Bu ço~ tuhaf bir delikan 

dedi. Yal. .:ı. kadınlara çek ıoku: r"-·H-·A--B-·E-·R---, 
Ş(an olma.ı fena.. S•na çok dik . 
katli bakı ;or. Bu bakıt l,.artısın 
da ber. bull naam muhakkak ıat //hami B<!hir 

---·=---------------------
KUPON 
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rrrım. 

- Aht ~ un. Sonra tehlikeli o 
tanlar eks"'r1ya ten ~lan erkekle·· 
değillerdi: 

- A ! Ô) le mi? Ben önce teh . 
tikelilerinı tanımak .aterdım. iş.•.: 
sen bunla.·ı bildiğin ıçi ndır ki s~ 
ni kolay !< >ıny yekrı~ıyarnazlar .. 

Akşam Posta • - --1 D .\RE EV J 
ISTANBUL ANKARA CADDESi 

TeJgral A-;;;:-;;;~ llABER 
Telf'ton Vazı: 08'71 lclareı Ul70 

············ A BÖ"
1

E
000

$ARTL.;Ri-·1 
1 1 fi il •Jfılc 

TUrkl3c: ızo s:ıo 660 1"8 Kl'f.• 
f'.cıırbl : JGO «A M& 1810 1 
ILA" TARIFESı i Ali Reiı onun bu ha1ine tat· 

mrflı: Ah, orada ne vardı? 
Ne oluyordu? 

ben ıibi ... • 
- Sen' • ben aynı feyı :z.! Fakat 

~limizden r.e aelir? bu kadınlartaı 
alın yazıııdır. 

nearet U&al&ruua aacın UM İ 

- Oda, Yoba benim P,i 1-t
lca birini mi aeviyor? O da bpki 
benim ril»i .... Oda bin.ini düftinü· 
yor! .... 

bunu 

Rüya mı aörüyordu?. 
Orada büyücek kara bir ben 

vardı .• 
T rpkı, annesinin yanajmcWri 

Krzm yüzüne daha yakından, 
t ydmbkta ve dikkatle ıöz ıezdi • 
ı ince onun annesine ne ka
uar benzediiiui de rörmüttü .. 

( Deoanu "°') 

- Demek ki bizim yakalanm:ı 
mız icap ~Jiyor? 

- Hauıu olmıyau kalbi aevit 
mi yen kadmlar müat.na 1 

-... --=.~.~~-~. '.tur. 1 
h b N 

....... . 
)a ı ı ve e~rıvat Müdüri!• 

HASAN RASiM US . 
U..ddıtı ~ı (VAKiT) Matbaaaı 
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HABER'in 

HikAyesi Ka~a~aı ölen~e mi öl~üren~e mi1 
Bay komiser, ben, namuslu bir j lir ..• Bunun ehemmiyeti yok ... Her 

adamım, fakat katilim! •• Kendimi halde, feci akibet pek yakındı .. 
temize çıkarmadan önce hakikati ~ Gözlerimi dört açmış, intihar nam-
bilmenizi istiyorum.. zedine bakıyordum .. 

Bu İ§in içinde en büyük meı'ui Atlı karıncadan ıonra, bar terti-
bir tahsitdnrdrr. Kendhıi bana bi bir lokantaya girdik .. Adını sor· 
"sonuncu defa,, kaydiyle müra • mayın ... Burası, kamını doyura • 
caat etti. Ak§anıa kadar borçlan· cak bir yer olmaktan ziyade kese-
mı temizlemem lazım ge1diğini sini bo§altacak yere benziyordu. 
söyledi ... Şayed yanna kalınam, Doğrusu, fazla masraf edip de 
üıtelik ceza da verecekmitim.. haciz memurlarına yakalanmak • 

Bilhassa devletle olan münase • tan korkuyordum. Onun için, ta
batımda vaziyetin sarpa sarma • kib ettiğim adamla yemek içmek 
sından kol".kamn .. Derhal le§eb • yarııma giriımekten çekiniyor • 
büse girittim.. dum.. Zira, o, tabanca ile değil 

Zaten postahaneden bir havale de, yemek yiyerek intihara karar 
almııtn:n .. "Onunla vergimi öde • vermişe benziyordu. 
rim.,, diye dii~ünüp gittim .. Mak. Vakit ilerliyordu. Fakat, meç· 
buza imzayı atmak için kalemimi hul adam, oturdukça oturuyordu . 
mürekkeb bataklığına batırıyor • Aperetiflerlt. baıladığı y<;meğine 
dum ki, yanımda durup kısa bir dijestiflerle devam ediyordu. 
mek!up ya7.A.n garib bir tavırlı bir Sebatlı bir insanım., Gecenin 
adam gözüme iliıti.. ilerlemesine kadar, onu bekledim. 

Merakh kimselerden değilim... Sonra, ahiret yolcusu sokağa çık· 
Fakat, ~)'lediğim gibi, adamın tı .. Denize doğru ilerlemeğe baı-
halinde büyük bir acayiplik vardi. ladr ... 
Onun için kendimi tutamadım.. Epeyce soğuk bir rüzgal' eaiyor
Mektubundaki fu satırlar, birden- du .• Hava, gayet kapalıydı.. Ah • 
bire nazarıma çarpıyordu: mak ıslatan nevinden bir yağmur 

"Sevgilim ! yağıyordu ve rütubet iliklere itli • 
"Artrk tahammül edemiyorum.. yordu .• 

Allaha ısmaladrk. . Beni akıam Eğer yüz sene Yafa.sam, o esna • 
yemeğine bekleme .. Bu mektubu • da cereyan eden hadiseyi gene de 
mu aldığın zaman hayata ebedi • unutmıyacağrm, bay komiser!. 
yen veda etmiı bulunacağım.. Adam, sendeleyerek, köprünün 
Hakkını helal et ve hakkım sana tenha olan bir iskelesine doğru 
h l ~ ı 1 M "d ilerledi.. " e a o sun.. acı .,, 

Ben, hubetıniş, yani ölümle Adımlanru 11klattırdı .•• 
burun buruna gelmiı insanl~rda • Gidiyordu .• Gidiyordu ••• 
nım ... Fakat bu adamın hali beni Artık vakit gelmi§ti ..• 
titretti .. Hem de ne gençti.. Srh • Kendisini kolundan yakalai-lrm. 
hat görünüyordu. Evvelce hazırladığım ve söylerken 

Bir ka~ saat sonra, kendi arzu • de bir hatiplik heyecanı duydu • 
siyle. kadavra haline geleckti? ğum kısa bir nutku, ona oku'-" • 

Dışarı çıktığı vakit, kalemimi 
yerine bıraktım, ve kendisini ta • 
kibe koyuldum. Projesini tatbik • 
ten onu menetmek istiyordum .. 

Gayet da1gın bir halde, mektu
bu kutuya attı. Bu esnada hatta 
gülümsiyordu galiba.. Şüphesiz, 
bu, yüzüncie sinirden hasıl olma 
bir gerginlikti •.• 

Yolda yürünıeğe ba§laCiı .. Ken· 
disine ayak uydurdum .. Vergiden 
başka da çok iılerim vardı; fakat 
bir vazife yapıyormuıum hisaine 
kapıldım ve bu hiı hareketlerime 
hakim oldu. 

Hafif mepepllk ,adetim Cleği1 • 
dir. · Delikanlıya yaklaıabilir, 

derhal sadade girer ve "kendini 
öldürmeğe müsaade etmiyece
ğim !.,, diyebilirdim .• Fakat, bu gi
bi ini bir müdahalenin intihara 
mani qlacnk yerde onu teıvik ede
bileceğini düıündüm .. 

lyi1i mi, uzaktan uzağa takib e
derdim, tam teıebbüae gireceği es· 
l'ada önüne çıkardım. Bu usul, en 
ınuvafığıdır. Zira, artık yqamak 
ümidini kaybeden1erin kar~ıama 

bir halaskir gibi çıkarsınız .. 

verdim .• 
Bu sözlerim üzerine, ne olsa 

beğenirsiniz? Adam, müthiı bir 
kahkaha atmaz mı?. Sarhoı, sar • 
hoı hıçkırarak: 

- intihar mı edeceğim?. Ben 
mi? Hah, hah .• Aklınıza §Aşayım .. 
Bu ıoğukta kendimi denize atar 
mıyım hiç?. Karım, aptalın biri -
dir.. Ona bir mektup yazdım •.. 
Alay ettim enai ile.. Şimdi, kara
koldan karakola koısun dursun a· 
vanak! .. 

Sonra, kaılanm çattı: 

- Haydi, meseleyi anladınız 
artık .. Yallah .. Hem, alemin mek
tubunu gizlice okuyan kurnazlar -
dan pek hoılanmam .• 

Ben, çok sakin , soğuk kanlı bir 
adamım, haıkomiser .• Bir an bü -
tün kötü feyler aklımda srralandı .. 
Vergi mühletini geçirerek cezaya 
çarpıldığım ... Sersem gibi dolat • 
tığım.. Soğukta iitüdüğüm.. Atlı 
karınca da frrdöndüğüm .. 

Tam auyun kenarnı ~aydık .. 
Hırsımı yenemedim; ittim kira • 
tayı azıcık ... Cop, battı bir daha 

' çıkmadı ... 

intihar namzedi, öteki dünyaya 
gitmek için, pek de acele ediyora _ 

lıte, hakikat bu merl<ezdedir .. 

Hatice Süreyya 
~~~~~~~~~~~~~ 

benzernemekteydi.. Geçtiğimiz 

yerlertlen birinde çocuklar için 
bir atlı karınca kurulmuştu. Ne 
dersiniz, tahta beygirlerden biri • 
n;n üstüne binmez mi?. Zaar, ölü-
mün. eıiğinde iken, çocul<luğu ak
lına gelmiı ... 

Ben de onun pefi ~ıra, atlı ka • 
rıncaya bindim.. Hisseme etek 
isabet etti .. Dü,ünün ki, askerlik -
te ıüvari ihtiyat za.bitiydim... Ne 
tenezzil1, delil mi?. Attan inip de 
tahta 99eğe binmek .. . 

Dön ba\>am dön ... Otuz kere mi 
Öolaıtık, lmk kere mi?. Allah bi • 

T eodor Vafiadis 
Zemberek Fabrikası 

Halis l1Vtç çe· 
liğinden yapıl . 

mıı gramofon ve 
ıaat zembereği 

satıyor. Kilosu 

140 kunıştur. Bu çeliğb lsveç 

olmadığını iıpat edene 100 lira 
tazminat verilecektir. 

Adrea: Beyoflu Yükıekkaldı· 
rım Kulekapı N o. 665 
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Yakın Tariht e n 
Kanlı Yapraklar 

ittihat terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 1 

- istersen 500 lira ınukabilinde 
enıin bir vasıta ile köstence-
ye kaçabilirsin. 

Y azrhanemde yalnrz çalııı • 
yordum. Mütareke daha olmamış. 
Siyasi hava kara bulutlar içinde .. 
Herke ıgibi düşünceliyim .. Birden 
kapım ardma kadar açıldı .. Göl -
ge gibi içeri iki kişi girdi.. Soluk 
soluğa idiler. Lafı biribirlerinin 
ağzmdan kaparak bağrrdılar: 

- Burada ne duruyorsun? Kaç ! 
Seni de tevkife gelecekler .. 

Bunlar lttiha.d ve Terakki mer· 
kezi umumisi katiplerinden Ma -
naatırlı İbrahim ve Üsküplü Ca · 
fer idiler. 

ikisi de sap ıa.rı kesilmi,ti.. Bi -
rer ıigara uzattrm : 

- Aceleniz ne?. Korkunuz ne· 
dir?. diye sordum .. 

- Hila soruyor.. Canım sen 
aklını mı kaçırdın. Haydi bir yere 
saklan... nı 

- Katibi mes'ullüğümden do • 
layı evvelce 328 de de yakalanmıı 
hm. ikinci defa Bekirağa bölüğü
ne gitmek mukadder ise ne yapa • 
lım, baıa gelen çekilir .. Elhet ha· 
kikat anlatılır .. Kaçmağa lüzmn 
görmiyorum .• 

Arkadaşlar bu soğuk kanlılığ~ 
kaTfI.Sında büsbütün sinirlendiler . 
Bana lif anlatamıyacaklarmı gö· 

rünce kapıyı çekip gittiler. Ben 
tekrar yalnız bqıma kaldım .. Ya
zıhaneme oturdum.. Önümde 
Alemdar gazetesinin bir nüshası 
ciuruyor .. Sayıfalarına göz gezdi • 
riyonım .. ittihatçılar için her sa • 
tıımda bir zehir ve mel'anet ku • 
san bu gazetenin aayıfalarma. dal
dım .. Her an kapının açılmasını 
ve içeriye polislerin dolmasını, bi· 
leklerime bir demir kelepçe uzatıl• 
masmı bekliyordum. 

Felaket burnumun dibine kadar 
yaklaımıftı .. Fakat içimde bütün 
dü§üncelerimi, hatta irademi alt • 
üıt eden bir his hakimdi: Kaçma -
mak ... Kabahatli, günahkar, kor • 
!<ak adamlar gibi bir yere sinmek 
her ne elense bana garib geliyor • 
<lu. • O gün yazrhanemden ayrıl • 
madun .. itim gücüm olmadığı hal
de ha§ımı kurbanlık bir koyun gi· 
bi masanm üzerine uzatarak ya • 
tıp bekledim.. Bir aralrk telefon 
çaldı .. Merkezi umumiden bir ar
kadaı beni anyordu: 

- Cemal; una da bir yer hazır
ladık. Bir arabaya atla, gel ... 

Cevab verdim: 
- Gelemiyeceğim.. Ben uzun 

zamandrr işten çekildim.. Tüccar 
oldum ... Beni ne yapacaklar?. 

Filhakika bu sözlerim doğru 
idi •• 

331 de lttihad ve Terakkinin 
1 atibi mes'ullüğünü yaptığım Çan
kmdan lsatnbula gelmİ§tİm. Mer· 
kezi umumide arkadaılarla görü
şüyorduk.. işittim ki bana bir 
memuriyet teklif edeceklermiş ... 
Memnun olmadım ... Çünkü o de • 
virde memuriyet verenlerle alan • 
lar arasında ça1ışamıyacaktrm .. 
Bana teklif yapıldığı zaman: 

- Ticaret yapacaV,nn.. Memu
riyet için hazrrlanmq değilim! Ce
vabını verdim. Nitekim, öy1e yap
tım .. Sirkecide Ralli hanının al • 
tında bir yazıtı.ne açtım .. Bu ka • 

Hatıralarını Anlatan 
Cemal Oğuz 

rarımla uzun seneler devam eden 
r.iyasi mücadelelerden yorulan ka· 
famı dinlemek, hayatımı, alnımın 
teriyle kazanıp bir köteye çekil • 
mek istiyordum. 

Fakat istemekle, karar vermek
le her §CY olmıyor.. Mukadderat 
ooli insanı arzusuna rağmen itte • 
mediği akibetlere sürükliyor. Bi
zim de kuru kafamızın daha çok 
çekecekleri varmıf .. 

Ben lat.anbula yerle~tiğim aıra· 
lar harb bitmek üzereydi .. Bulgar 
ordusu bozulmuştu.. Her taTafta 
:;ulh şayiaları dolaşıy~rdu. Mem • 
leket akibeti meçhul bir buhran 
uçurumuna doğru sür'atle sıidiyor· 
uu. Arkadatlar bir araya gldiği • 
miz zaman, merhaba yeriue biri • 
birimize şöyle bir sual sormak 
adet olmuıtu: 

- Ne olacağız?. 
- Vallahi bilmem ki, vaziyet 

çok kötü ..• 
Muhalefet partileri, lttihad ve 

Terakkiye azgın hücumalara bat· 
Jamışlardı. Bu sırada fırka inhi • 
lal etti .. Kongre toplandı .. Şimdiki 
Manisa Saylavı Bay Sabriııin u· 
mumi katipliği a1tmda T eceddüd 
fırkası teşekkül etti. Bu yeni fır
kanrn te§ekkülünden pek az son • 
ra da Enver, Talat, Cemal Paıa1ar 
ve ittihatçıların diğer erkanı mem 
leketi terkettiler.. İzzet Pqa 
Sadrazam oldu ve kabineyi teıkil 
etti .. 

Bu kabine zamannda Mondros 
mütarekesi aktedildiMüterakeden 
sonra itilaf devletlerinin ilk kuv -
vetleri lstanbula geldi. Artık, fe • 
laket muhite çöı eklenmitti .. He -
pimiz sonsuz bir ye'is ve nevmidi 
içinde idik .. izzet Pa§a çok tutu
namadı, çekildi .. Yerini Tevfik 
Paşa istihlaf etti. O da pe~ kısa 
bir müddet devam etti. lfte itti • 
hatçıların tevkifi bu tarihte hat -
ladı. Size yukarıki vak'ayı anlat· 
tığım gün de pek çok kitiler yaka • 
lanmıştı. 

Sanasaryan hanının üst katı si -
yasi mevkuflarla dolmuıtu.Ben de 
sıramı beklerken tekrar telefon 
çaldı.. Ahmed Rizanın yeğeni 
(Damadı ıehriyari) Hami bana 
yazıhanesinden telefon ediyordu: 

- Çabuk bana kadar gel! .. 
Bir arabaya atlayp gittim . Bir 

odaya kapandık .. Konuımağa bat· 
ladk: 

- Vakit kaybetmeğe gelmeı, 

buradan kaç! .• 
- Kaç.mıyacağnn .. 
- Kendine acımazsan, çoluk 

!.ocuğunu düşün.. Haber alaını 
tevkif at istesine dahilsiı.. Diva .. 
nıharpler kuruluyor. Bu sefer 328 
cia ki gibi kolay kurtulamazsınız · 
Baı tehlikede .... ,, 

Ben inad ediyordum .. Hami yal
varmağa ba§ladı: · 

- Kardeşim neden jstcmiyor " 
sun gitmek?. 

- Gitsem de ölüm var, kalıall' 
' eıa •••• 

- Neden?. 
- Çünkü lttihatçdann bir kıı " 

mı için ayrı bir ölüm listesi hazıt" 
lanmıı .• Dıf&J'ı kaç.anı oralarda Er 
meniler öldüreceklennit·· Bunla .. 
ra ben de dahilim •. 

Filhakika, Taşnaklarm bir kar• 
liste hazırladıklarını öğrt:nmit -. 
tik. Nitekim hu duyduklnmnızııt 
doğruluğu Talat Paıamn, Bahaat• 
tin Şakirin ve diğerlerinin öldüriil
ıııeaiyle pek acı ve hazin olarai' 
ı-.nhl§ılmıttı. 
Muhatabım beni mutla.Ka fira " 

ra mecbur etıneğe çalqıyordu .. 
Bir aralık kulağıma iğildi: 

- istersen 500 lira mukc&bilind• 
emin bir vasıta ile seni Köstence " 
ve kadar götürmek mümkün! 

Kaçmamak kararım kat'i ~·-
malda Leraber ıordum: 

- Nuıl olacak bu it?. 
- lçeriki odada sivil bir FraJI" 

sız binbaıısı J>ekliyor.. Kararı°' 
ver. Seni o kaçıracak .. 

T eşek.kür ettim. Fakat F rantıf 
zabitini görmeğe lüzum gönııfJ" 
C:en oradan ayrıldım .. Yazıhane " 
me döndüm .. Kapıyı açınca odaft 
memurlar tarafından itgal ediloıİf 
buldum .. Beni bekliyorlanm!·· tJ
lerindeki tabancaları üzerime U

zatmamak nezaketini gösterdiler ' 
İkisi kapıyı tuttu. Biri üzerinıt _, 
radr .. Dolaplar, yazıhane çoktalJ 
karıttırılmı§tı. 

içlerinden biri: 
- Sizi emniyeti umumiye :nıii : 

dürü istiyor.. Birlikte gitmeıııi-' 
rica ederim, dedi. 

Artık tevkifim bir emrivaki Jı•-
" lini almıştı .. Dağılmı§ olan e~•1• ·-kımı topladım .. Adamlanma ~ .. 

"Tiat verdim .. Eve haber gönd~ .. 
dim ... Beni oradan aldılar. erıı~ .. 
yeti umumiye müdürlüğüne getd~'f 

•• 1J 
c:iler ve o zaman emniyet :nı\J rt• 
muavini olan ve timdi Lir • ~. 
7iraiye müessesesinin Türkiye~ 
mesaili bulunan bay ihsanın -:;,. 
r.ına çıkaraılar.. Bura.da lcJ ı;i"' 
iaticvab edildim .. Bay lhsaD,li1' 
liralık telefonla zamanın dahi 
nazırını buldu: 

- Getirildi, buradadır, 
Aldığı emir üzerine bana 
rek: • ~, 

- Mevkufsunuz, liaberinı Jel' 
di ... Zaten buna hazırlanroıf;iıl"' 
~um için cevab bile verıP .,. I 

Memurlar beni tekrar aldılet '
zaman siyasi mevkuflara .~ ' 
edilen Sanaaaryan hanrna rr-
i ii'ler, fldl~ 



·oA 
Sehpasında ~ir kavga: 

"Benim yerıme asll sen 
bu sehpaya çık'!lahydın! 
Kaitl olan sensın! 

• külmüş v.:· 
New• <,'hronicle gut<>tesinın _ Pauv' pek ila nlır ve yaka-

Nevyork rruhabil'İ yazıyor: . mı bırakır ~.n ! 
Bugün {ctuki beyl:ğini.:1 'Smıth· Kadın: 

laud şehrin'te idam elıpasına çı· _ Hir, efe değil.. Elim' bile u-
ka 1 'V;JJiam De Boc n..lJı deli-

rı an d. · 2.atmazdım ! 
kanlı, sey•triler arasında ken mı Burada kalabnlığırı hor-urlu ve 
itham eden kadını görü.ıc .. kelep· mırıltıları :r.i·kalemenin .:ılt tara· 
çeli elleri!! ona doğru •J•atarnk hnı boğm .. ,, cellnt da İ1'1lefi ha
lam kırk b~s dakika, bağırmış ça· 2.ırlamağa haılaymca dcli!ttmlı sus J:.ttki ıulumoacılardan bir 
ğırmış ve ... ~ğüp saymı~tır. muş ve bo.Yazını ipe uz~~ı~tır. 

grup: 

22 Nisan _ı93:; 

Dördüncü d.:.cirelilcr takımı (Resmi elbiseliıi mc§h:ır Oıman Ağa, ıi· 
vil reis iu Hcllo Hüseyiudir.) 

Bir ida.,, manzarası se, retmek On bir daıtika sonra belec! . ~e dok- . 
için bütün ,.·var kasabah:. ·clan bu- toru mah!<i:nun öldüğünü ilan et· 
raya üşüotr.:l;iş olau 15000 Fsi, ma·h· . 

~ k miştır. . . 
kumun şi!~;. etlerini dinlf'M~ .u· Bu ma:ıkum Kentc.ık: beyhğı 
zere nefes 01te almaktan çctrınmıt- dahilinde asılmak suretiy'c idam 
!erdir. S? ";J;Jüp sayı hm J;r dm 32 d'I n 'ılk heyaz adamdır. Buranın 

. ·1 no. • ıe , .. 
ya~ında M , r.Jam MarJor orıso ceza kanun·ı cinr.ı.i taarruz :ır ıçın E 

TUL 
EBiV 

ACI 
Ti 

lup bir sarsfın karısırlır. rple asılm ık, cinayetler i(.ı.. de e· 
İdam mahklımu keleprt ı; elle- lektrik sand..lyesind~ can ":. ermek Yazan : OSMAN CEMAL KAYGISJZ 

· · k' k dınm kafa:ıınıo indire· . d' rını san ı :J. cezalnnnı f mır ır. 
k ld k. d . 1 ı. l'kt cekmit gil,: a ırara · De Boe ~ •r arka aşıy c ... ır ı e 

_Vicdansız l:-..ıtil ! Net!; n ~ane flarrnf dü'J<i>nım soyarken ı atil 
· ·· ·· lem ~;;,e cesare• et.fmıyor· _ı ı na tal\rruz et-aoz soy -:-!:" • kastile M'3.~8m aonso 
aun? . t' Ark"d şı Ezra Davenport 

d 1 • mış ır. • 
Diye söze başıa ıatan :;oura · bu taavu'ttt yardım suçundan 20 
_ Bur .. rln pul gibi dı:ra~.a.~ıa:~ ve ırsızlı' :·.t.n 27 sene l.aose mah-

hiç çenem çmaksızın r.a tıı . kum edilm1rlir. 
ği.imü mü soe: v,. .. .ıcee&sin? Be~ım Celladı'l c;öylediğine g(;,·e :imek 

• cı ası' )CD b~raya çıkmauy· hl ... )er, - boğaza ge-:.irilirken,.:na tllm ora-
dın ! I ya manzar } ı seyretmeğe gelen 
Eğer cı::~imde yüz lir:ır:' 0 say· bütün kad•r'ara, hükmü veren ha-

di ben şi.nO:' siz:r. aranızda bulu- l 
' · d kime ve idl\.m talebinde ~u unan 

nacaktım Şu gördüğijnilz VJ~ a~- nıüddeium·:~iye de scc~P. ay:mıf· 
uz karı p"rayı alacak '\. • lıı~ bır 

De Boe hapishaneden ic!nm seh
teY söylem" ·ecekti !,, 
Demİ§tİ'". pasına geti lirken arkasın<ln.n göz 
v • ..ı.- :.. ;;J,.m 1&211' ılı aYı~ ıeri yaf ·lu ihtiyar b&~aa;yle 19 

pözetlemi ' , ~buraya 1,n.h• l.iç ses yaıındaki l\'-argaret a,l!ı it :zkar • 
cıknrmamı~tır. Faka• Lu Jrertede deıi takip Pt.nittir. Ba'be manza • 
~da sinir\ .:r=ni artık tut II'a.~§ ve raya dayan'\mıyarak bayı!nuı;tam 

b• ı iıc_ gün üç •ı P.<.e merhamet :lilen -ter yat ederı ır ses e: 
_Hay.~ : 200 ~ira b~!c versey- rnek 'ç.in vıılinin laı.pı ı .. nünden 

k . , ayrılmamı ~ ?lan kızka?"d,.,: 
din gene sny!iyecc t ' m 1 - Ben• de ağabe~im!e 1Jİr ikte 

Diye b'l i•.rmıştır. 
1 

De Boc .. u sözleri i~itiııce, du· nsın. 
1 b .. Diye haı1'1 rmıştır. 

Çalsılı kahve deyince, timdi ı 
kimbilir, sizin aklınıza, hele genç
lerin hatırına nereleri gelir? Fa· 
kat, benim anlatacağım çalgılı 
k~hveler, ne şu ince aazlı, bir alay 
kadın hanendeli kahveler, ne cazlı 
gazinolar, barlardır. Benim anla· 
tncağım çalgılı kahveler büsbütün 
başka kahvelerdir. 

Eğer (mani) (semai) (koşma) 
(deatan) (kalenderi) (divan) 
(yıldız) (muamma) ne dmek ol -
duğunu biraz bilirseniz tabii o za. 
man bu çalgılı kahveleri de hatır
larsınız; yok bunların ne demek 

olduğunu bilmezseniz o zaman 
çalgılı kahvenin ne demek oldu
ğunu da bilemiyeceğiniz için !İm
di bunları benden dinleyip öğre

neceksiniz. Onun için, eğer izni
niz olursa asıl mev.zua girişmeden 
önce size şurada bu çalgılı kahve· 
lerde söylenen mani, aemai, koş-

ma, destan gibi ıey'lerden u -
fak tefek bir iki örnek göstere-
yım: dal hırı ac: l-ir giilümsemf'Y e u- - - - -----

"Adam aman .. . Ka ... Narya ... ,, 
"Ne de güzel i1tüyor kafnstc şu 

1 kanarya,, 
j "Yfirin oku deyince yifrchiir bu 

kanar ... Ya!,, 

. l'J rrov şclıı inde yapı lan bir müsabakada sırıkla yük ek at· 
lngıltcrede 'Ja t .. d .. k b . . rığı kmlmış, zavallı sporcu epe a agı uşcrc · aşı ta-

lıyan. bır atlctın, 8~. ıülmiistiir. Estan tane bu ııa:lycti tc pil ediyor. 
manuyle /.,:uma gon ~ 

İşte bu, bir çalgılı kahve mani
sidir ki meşhur çalgılı kahve şair
lerinden çarkcı batı arap H ikme
tind ir. Alın 8İze bir de semai baş
lığı: 

"Efendim, gfü yüıiin gülsün, 
açıl ın gönlürnüz bir dem,, 

"Saçılsın ba,rııma doğru perişan 
kakülünün hun·cın,, 

. 'Tahammül kalmadı dilde, inayet 
kıl, bırak nazı,, 

,,Güzellik sende cemolınus, sana 
bende bütün fılcın !,, 

Bu da çalgılı tulumbacı kah· 
velerinin meşhur tfıirlerinden 
bahriyeli merhum Osman Nurinin
dir. 

Alın bir d!!-l-": r. 

"Bir gemi yaptırdım kuru kclck
tcn,, 

"Teknesini geçirdim ince elekten,, 
"Yüz bin askerim var sivıi sinek

ten,, 
"Fındık fare i dümenci başı!,, 

Fakat, bu öncekiler gibi mana
lı ve güzel olmayıp adeta tam bir 
deli saçması değil mi? Evet amma 
bu da gene o anlatacağım çalgılı 
kahvelerde serseri esrarke~lerlc 
alay için onların ağzından yazıl· 
mıt ve o zamana göre mizahi bir 
destanın başlangıcıdır, Şimdi ge
lelim eski tulumbacı edebiyatının 
ne demek olduğunu ve çalgılı se· 

mai kahvelerinde söylenip okunan sonra geçirdiği safhaları ve ora• 
şiirlerin kimler tarafından nnsıl larda yetişen yeni biçim, yeni ör
söylenip okunduklarına: n .. k şairleri, yan; §İmdiye kadar 

On dokuzuncu asrın pek anlı adları, sanfarı, çoğumuza kapalı 

sanlı saz şairlerinden ve aşık tar- kalmış son zamanla't'ın bir iakrm 
ZI denilen yolun en hatırı sayılan- manicilerİnİ, senıniciJerİnİ, kof• 
lanndan (Dertli lbrahim) Tavuk- macılarını, nestancılarını, kalen -
pazarındaki aşıklar kahvesinin ta· deridlcrini anlatacağım... Şurur
vanına asılan şairane bilmeceyi nı da ayrıca işmar edeyim ki bun· 
hallederek o zamanın saz şairliği ]arın hemen hepsi on dokuzuncu 
şampiyonluğunu aldıktan sonra asrın o pek meşhur, pek usta, pek 
ortaya kendi ayarında, lc:endi gibi namlı saz ıairlerinden batta (Dert
kuvvetli bir saz ~niri !kim çıktı, Ji lbrahim) olmak üzere Erzurum
pek bilemİJoruz. Zaten, hendisi - lu Emrahı,.. Bayburtlu Z\hninin, • 
le beraber o devrin en hatırlı, en Seyraninin \'e daha eskilerden i!tk 

usta saz ve aşık tarzı şairleri olan Omerin, Gevherinin ve o tarzda 
Bayburtlu Deli Zihni, Erzurumlu ki, o ayardaki halk tairlerinin tes> 
Emrah, Seyrani gibilerden sonra siri altında çalıp ıöylemiıler ve 
onlar ayarında yeni bir ıairi ede- bütün onları taklit etmitler; fa• 

biyat kitap!hrr dahi pek kaydetme- kat bunların hemen hiç biri onla· 
diği gibi onlar kadar güzel söyle· rın kuvvet ve kudretine onların us 
mit herhangi ıairden tam bir anla tahğına, onlann aanatkirlıima ta 
yışla ve bilişle söz açnnı görme- mamile erememitlerdir. 
dim. Yalnız öteden beri şuradan Yalnız berikiler (Ayaklı mani) 
buradan, ıundan bundan ve çoğu denilen yeni manilerle çok ileri 
da derme çalma bilgilerle yarım· gilrnitler, bu tarzda mani söyle
yamalak dinlediğimiz ibazı mani, mekte eski milnicileri çok geçmiı· 
semai, kofma, destan, kalenderi ler; gelgelelim, semaide, kopna· 
şairleri vardır ki onların da şair- da, drstanda, kalenderide öteki
lik tahaiyetlerinin dereceleri ta- lcrden bir hayli geri kalmıılardır. 
mamile tebellür etmit ve eserleri Belki huni rın içlerinde de tek tük 
tam olarak toplanmıt değildir. Fa fevkalade güzel, mükemmel, sa
kat, ben öyle samyorum ki Tanzi· natkarane semailer, kopalar, 
matla birlikte dıvan edebiyatı na- destanlar, kalenderiler söyliyen ol 
sıl baılamış, daha soraları nasıl muştur. Lakin benim bildiklerim, 
durmuş ise gene Tanzimat sırala.· bulduklarım okuduklanm ve bazı 

' rında, yahut biraz sonraları aşık larınr vaktile kendi ağızlarından 
tanı denilen bu saz şairliği hay· dinlediklerim nrnsında böyle çok 
Ji gevşemiş ve daha aonraları da güzel, çok mükemmel çok sanatlı 
Tavukpazarı saz kahvelerinden larına, yani fevknlfidelerine pek 
lstanbulun (Çalgılı kahve) leri de- rastlamadım. Jçlerind~ iyileri, gü· 
nilen yerlerine sığınarak orada ol· zelleri, sanatl fi r. neleri büabütün 
dukça aslını muhafaza ve ıeklini yok değildi. Halta böyle1eri pek 
biraz değiştirme suretile ta 1919 • çoktu. Gel gel lim ne de olsa bun-
1920 yılına kadar devam etmi tir. larn iyilikleri, güzellikleri, sanat 
Vakia, eski ô.trk tarzı saz ıairleri kıymetleri orta derecede §eylerdi. 
kahvelerinin başka bir şekilde de- F enalarına gelince, bunlar da 
vamı demek olan İstanbulun yeni pek devede kulak denilecek dere 
çalgılı kahveleri 1908 değişimin- cede idi. Çalgılı kahvelerde aöyle
den yani, hürriyetin ilanından son nip ç.al•nan fevkalade güzel sanat 
ra hayli sarsılmış, yalpalamış ve Jı pl'l rça1ıır ise Dertlilerin, H~rah 
~91~.dan sonra. bü bütün sönme· lırın, Zihn.lerin, Seyranilerin, 
ge yuz tutmuş ıse de gene J<öşcde Gevherilerin .A.§ık Ömerlerin ya· 
bucakta kalan bu tek tük kahve· but h lk şairlerinden Laedrinin 
ler Büyük harpte bile tamamile parçaları idi. 
kapanmamış; oua boca 1920 yi Böyle büyük üstatlara ait 
bulmuş, nihayet, yolun sonlarına parçalar söylenip çalınırken de 
doğru kömürü tükenen eski ldarei bunlar, baıka bir huıu içinde oku .. 
mahsusa vapurları gibi o yıl için- nur '\'e dinlenirdi. Bunları da oku· 
de istop! deyip tama.mile durmuş- ynn ve dinliyenlerin bir kısmı, 
tur. kimin eseri olduğunu bilmeden o-

Ben, şimdi burada eski aşık tar- kur ve dinlerler; yalnız bunun 
zı denilen az ~n.irli ğinin, - on do biiyük bir üstat eaeri olduğunu an· 
ku ~ nçu aarın onlarına doğ• u - hır, ona göre okuma ve dinleme 
çalgılı k hveleı e devroJunduktan tavırları alırlardı. (Devamı Yar)' 



iki harta Unceı,ı 
hllmeeemı., 

Çocuklar ! Hepiniz bit} üdüğü

~ zaman ev bark, çoluk çocuk 

sahibi olacakıımz ! Hepiı.ız evi -

nizde, benim gibi güzel y~mek ve 

ı tatlılar ya:•an b;r at;:ı bubmıya -

c;:k.;~ız ! F.n iyiıi küçükten herşe
yi öğrenm ?~tir. Bakmız :nektep -

ten ıaat üçke çıkıyorsunu~ . Önü · 

müz yazdır. Mektep paydc$undan 

ıonra alttaraıa kadar oynıyacak, 

gezecek, tu7acak o kadar ::.ol vak-. 
tiniz var k~ Bu arada ya:-ım saat 

1 

nazı oknyucu}arnnız iki hafta ört· ' 
ce l\eŞrettiğimiz reaimU bulmacayı 

~ok yanbış doldurmuştardı. Pv.artesi 
günkü sayımızda bu bilmecede hediye 
kazananların listesini ilan etmiştik. 
Bugün de doğru halledilmiş şeklini 
dercediyoruz. 

te benim : ı.ıuma gelseniz ben ye

mek piıirirlcen, yanımda :.ıulunaa

nız, böyle:c ıimdiden he:-ıün bir 

ıey c:.irere;: her ~ün Lir y~mek ve 

tatlı öğren : 1 ek, yarın siz rJ.:- benim 

gibi, her r"rmağında bin marife-

Yalan 
Pek fenQ ıe7"ir yalan, 
Olu 6i1.e inanan, 
Sıntarak ha yana · 
Çır6ak !~ıkar meydana 

• 
ldemi;yorMın acı, 
Scıiın olma yalancı! 
Yalana be.le ne/ret, 
;n~--.. ' _.,.,..,.. ıtıyat et •• , 

1 HuanNUlt 

Tallll okuyucumuz 

Bu sayfamızda'.· 

bilmecelerden 

diye kazanan oku · 
yucuıanmızdan Be

yoğlunda Kalyon -

cukulluğunda ı:u 

)luğlah Hüseyiıı 

Konak. 

Bugünkü · Bulmacamız 
~7~ ...... --................................................ .;,. .. .... 

1 

Doğru 
lfiilaalardan 

Mrinciye: 

s 
Lira 

· ikinciye: 

2 •12 
Lira 

Aynca 200 okuyu • 

mmua muhtelif 
w.iıll..Lırr weri•nraz 

Ka11ka acaba nereye saklandı? Onu bu resimde arayıp bulunuz! 
Bilmece müddeti 15 gündür. 

leyiniz ! 8'\k, hepiniz yerı1 yetif 

meie bqın an becerikli uık ıöz 

kızlarsınız ~ Yalnız daı.retmek, 

kürek çekmPk, teniı oyqlhı ak ci· 

cili, bicili kostümler ıiyıJAek para 

etmez. Bun 1ara çabuk bı!-:araınız .. 

Biraz da l.•?nizle metrul olunuz! 

imanın on tane hizmetçi11 olsa, c 

evin kadan\ yemek piıinneaini j 
\arın sabah saat dokuz 

bilmene, ev idaresinden anla • Saray sinemasında piyano 
mazaa hali harapbr ! Madam Papelyamn küçük 

ti olan bir 't'lercan kalfa olurıu • tarafından bir konser veri 

nuz! 
Haydi, :uratlarınızı ekt;tmeyi -

niz ! Sözle.r:mi can kulağı ile din. 

HABER 
Gocuk sayfası 

Bilmece kuponu 
25 - 4 - 93;; 

Bethoven 
,,70-1827 

Bethove ' 1770 tarihinde Al . 
manyamn {Bon) tehrinde ttoinıuı 
ve 1827 d~ ölmüttür. Bethoven'in 
eserleri ço~< hissidir. Bunlardan 
Sonat, Senfoni ve Opera fedelyo' 
ıu en meıhurlandır. 

BethO'Yen ha~taua .-ı.nDda 
çok ıef alet çekmit ve itime haı -
ıasını kaybetmittir. 

Elind~n bıç bir it ıelm~yen vit

rinlerdeki mankenler -n-. kadar 

güzel olur'~ oleun- ı. üçük çocuk

lann elindf'ki tq bebeklt:r sibi, 

bir gün ye:~ dU,üp kırılmaktan 

batka ne ise yararlar? Sil. ıakın 

manken o1maym, emi ! 

Tallll okuyucllmuz 

Ba sayfamızdaki 

bil,mecelerden he -

diye kazanan oku

yucularımızdan Js

tanbulda Uzun çar

şı bqrnda Havancı 
MK"H:lil' sokak numara 5 

~ 

Konser ücretsizdir. Konsere 
yaşındaki küçük çocuklar da 
edeceklerdir. Çocuk konserin 
yıl çok muvaffak olan ve çok 
çaları kusursuz çalan küçük 
bir resmini dercediyoruz. Ba 
bu yıl da meşhur Garp mus' 
nndan bazılarının eserlerini 
tır. Onunla beraber yarın bir 
cuklann çalacağı eserleri dill 
siniz. Konsere memleketimizia 
severlerinden bir çoğu ,.e ç 

_Jeri davet edilmiştir. 

~em izli 
Kirli, leltdi olma, 
Hi, mik:-oplarla dolma 
Bil iri.. haatalıia laep 
Pi.lilrtir büyülr •ebep. 

• 
Kirliyi lrtmae, aevma,, 

Sen daima temiz ~ez/ 
Bol aıyl a yıkan her pn, 
1"ti1iıtlsl~ blılflln, 6ütiln. 

Bethoven'in eserlerini prp mu- ----------......;;.~;._.;.__;,;, ___ -:"':::~----~ı 
ıikiıiyle alakadar olan herkesin 
bilmesi, d·Jymuı liznndır. ---mı!ı-.. --.. --.... - ... _____ lllliı ... ______ .. , 

Almanlar Bethoven'ıiz garp Aldatıcı Bakışlar 
muıikiıini tuzsuz yemeğe benze-

1
_.__ .. ______________ _ _ ________ _ 

tirler. Bethoven'i tanımayan bir 
muıiki hevuki.rı, bunu kendisi 
için büyük bir ekaiklik dive kabul 
etmelidir. 

Oıtat ıon günlerini büyük bir 
ıef alet ve mahnımiyet içind~ ıe -
çinnit olmauna rağmen. en mü -
him eaer!erini de o rünlet·de ya
ratmıttır. 

Bethoven bir eserini besteler -
ken, odasının duvanna JU sözleri 
yazmıştır: 

"Beni b'!'lki yarınki nesil takdir 
eder!,, 

Onu ke:ldiıinden sonra gelen · 
ler takdir l.'ttiler, her tarafta hey -
kelini diktiler. Fakat, ne yazık kil 
o, ıon dak;kalarında ken:li yarat
tığı nağmeiHi kendi kulat~ ile iti-1 
temiyordu. 

Meıhur Macar muaikİ9İD&11 
(Franz Liat), Bethoven ~çin fU 

ıözleri aöylemiftir: 
"- Bethoven öldü diyorlar •• 

Ben onun ıP-ıini herpn ve her -
yerde iıitiyorum.,, · 

Baa halatlar, btiyiUderi oldaia aibi. küçükleri de aldatır· 

iiiniz kipeiln yiyecek gibi imkan sözlerinden mini mini ya 

kap ailamaia bqlamııtır. Hıdbaki bu zararsız bulduğu (OC..ı
Jıktan bqka bir mabadı ·yok ki-

Resimli Hikaye • 
• Suçu kim işled·i? •• cezayı kim gördü 

l - Cingözün (kara kedisi) de 
~~ kadar muzip bir hayvandır-

2 - Çocuk bayramı günü e\'İ boş 

bulunca efen dinin enfiye fişesini yere 
ditlJ'orl 

3 - Akpm üstü en ıelen •isa
lirler aksınktu boiW~rlar-



Lili Damıta Hollvutta bir 
sinemaya döndü boşanma daha 
Daha zivade Amerikada çevir- Con Barimur'un üçüncü karısı 

iği filmlerile töhret kaz!lnmı§ o- Dolores Kostello'dan Ayrıldığı 
an Fransı:. yıldızı Lili Damita haber verıliyor. Dolores Kostello 

son zamanlarda sinemadan çekil- Barimur'u:ı emri üzerine Los An. 
hıİflİ. Am~~·;kalılarm "Dünyanın celostaki .saı ay gibi evini terket • 
en güzel b~caklı kadını! > adını mek mecb ıriyetinde kalmıstır. 
taktıkları ''u yıldız tekrar •:nema· lki sinema yıldızı altı se~eden -
!Ya dönmüttür. Şimdi Amerikada · ~eri evli :Jiier. lki çocuk~ıuı var
Rober Mongomeri ile birlikte bir dı ve kurdukları aile "Holivudun 
ilm çeviriyor. en mes'ut yuvaıı,, diye anılıyordu. 

Holivutta bir sinenıa 
yıldızı nasıl doğar? 

Ame.rikn sinemal·ıhırr, filmlerinde/ 
daima yeni çehreler gö termck i ter-

ler. fuhtcJir güzellik mü abakalannda 
nazarı di!>knti celbeden veya bir re· 
ji örün bulup çıkardığı genç kızlar 
hayatlıırı hakkında uyduı·ulan türlü 
1ürlii hikiL) el erle rekfflm edi1ir. llun
lar daha film çe' irmezden ön<"e, dün
yanın her meml<.'ketine re imleri gön
deriJir. Oralarda her biri hakkında 
) 'ınlar cıknr. Herke te bu ''arti t.. in 
ilk filmine kar, ı merak U)andırılır. 

Uu surctlr )eni )ıldız Janse l'dilmi 
demektir. 

Fakat bu Za\'alhhırın ömrü ek c~i· 
ya pek u:ı:un sürmez. Bir iki filmden 
onra adları unutulur, yerlerine- yeni· 

lerf geçer .. 

Amerikalılar .>en iliği e\ erler de· 
miştik. Onlar inema e} ircilerinin 
merakını tahrik ederek film !erine 
kar ı nlitkn U.) andırmak için mesela 
bir köpeği. 50 antimdre boyunda bir 
cücc.>i de .. nrti t,, di,>e ilan etmişler
dir. 

Bu nzfyet böylece uzun zaman 
sürdü. Nihayet iki sene önce Holivut 
reji. öı leri yeni bulmn~a müşkülflt 
rekmeğe başJadılnr. Filrnki ht'rgün 
yeni yeni ) ıldızlar lfmse ediyorlardı 
amma bunların bir fevkaladeliği yok-
1u. Ne yapmalı? 

Ve nihayet buldular: Ya h bir ka· 
dını yıldız yapmak ve onu "dünyanın 
cinst cazibesi en kuwctli kadını 1,. Di
ye ilan etmek .. 

Bö.> Jc bir ''güzel ) ıldız" ı·olü için 
münasip bir kadın olarak 1900 ene· 
sinde Ilrodvey müzik hollerinde 
~öhret bulmuş olan le.> ,.e t adlı 

ellilik bir kadını cçtiler ,.c kesenin 

ağımı açtılar: Dünyanın dört tare1-
lınd bu i m:ın, > ı ·Jı n~ acibü kil 
hatun 'ha'kkında neler yazılmadı ne
ler? 

Jsmiııe .. Muhteı:;em k d " j _ n ın .... , 

Sağırlara sinema 
Şikagoch sağırlar için huıuıi 

bir ıinema aalonu açılmııhr. 350 
kitilik olan bu salondaki her kol

tufun yanar.da filmin ıeı1erini çok 
büyülterek veren huıuıi aletler 
konulmuıtur. # 

RESiMLER - Solda: Yeni yıl
dızlardan Luiz Springl, aıağıda: 
Helen Mele, sağda: Ginger Ro· 
gerı, sağda ü.tte: Mey Şop. 

"Hn ıııetlu yıldız!., . "1'~"' iz!., sıfatla
rı mı eklenmedi? .,l\lethindc )'ıiranc 

ilhamlar geıek !,, mi denilmedi? Vel
h:ı ıl .Amerılmn dolarlarının ku" eti 
g:l?.etclerin H mecmunlal'ln rekliLm 
ı lcri.> le m gul muharrirlerine neler 
ilham edebildi) e hep i .:öyJenildi, 
yazıldı. 

Ful-.nt "Ha metlu .>ıldız .. ın salta· 
nntı kı a "iırdü .. _imdi l\lcy Vcst ya
sının kendi iııc emrettiği bir va a)ı a . . :; ' 
in1.ha köşe ine çckilm •ğc• pek yaklaş-
mı~ lıulunuyor. 

Bunları yazmaktan mıık adımız 

Anıeriknn inemacılığ'ındn reklama 
' '<.'ti len ehemmiy<.'ti, bu ı·cklitm lnrın 
ku,·,·etini gö tcrmck Mememizdir. 
Yol n bir kadına, bilha a yn9h bir 
kndına dniına hürmetkaıız. 

"llupı>fl l'Uhlu, cüce düsünü,)ü bir 
takım mahlOkların,, aldanarak "cile
den çıktıkları,, medihler hep Aın'cri
knn sinema kumpanyalarının dolar
ları lrn'n etiyle kaleme alınmış :.eyler
diı·. ~imdilik bu kadar! .. 
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Bulaşığı 

Ekonomik havagazı 

''Junkers,, 
Su ısıtıcısı 

ile yıkamak bir zevktir 
101 ıstikfaı caddesi 

...._. ___ ~ Veresiye satış 
- Azizim her ne Ta· 

kit teyahate çıksam 

muhakkak yanıma ıu 

ıördüğün NEVROZIN 
den almm 

- Seyahatle NEV
ROZIN in alakası ne
dir? 

- Her yerin havası 
birbirine uymaz, bazen 
aoğuk memleketten, sı· 
cak memlekete, bazen 
de sıcaktan soiuia ıit
mek insaru hasta edebi
lir. Bunun için seneler· 
ce tecrübe ettiğim Ye 

çok büyük · faydalannı 
gördüğüm bat, dif, bel 
ve romatizma ağrılan. 

nm Ye&'ine il&cı NEV
ROZIN i yanımda ek-

sik etmem. lıte NEV
ROZIN in seyahatle •· 
likaSL 

YERLi MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en sağlam 

LASTiKLERi 

ve son moda ka
dın- erkek- çocuk 

Tenis 
YD .ı ~BP lorı 

Gislaved 
Yerine başka marka 

veriyorlar. 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
Markasına 

dikkat ediniz. 
Türkiyenin yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 

satan m•ğaularda r ravm!z:. 

t__ ıs tan bul Belediyesi llan}arı 
Halıc;ı:ğlun!a Abd\aue im cac.?İİ önündf' ve dvrt aok~ğın hirleı

t:ği yerdek· metr'lk mezaı ·'" bahçe haline gef · ileceğinden ali.1\adar· 

h~rm bir a · ;.arfmda Me..,ar. klar Müdürlüğ._ı~e ge .rnel~ri. : t94l) 

Belec!:)e kanununun 1!" inci maddeıir.in <" incı fıkraıında yazdı 

ıan'at ve t-ı.met erbllhı itçi1erinin tescillerin~ bqlıLnmı,tır. . Teacil 

müddeti Mzıyıa ııihayetirıe kadar devam ecJe~ekti<. A!ikac1ar)arın 

mensup olcfokları cemiy~tlerr müıacaatla b '4 er be 7 aname al rak it· 

!~rini bitircfkten ıonn lwlea;ye müstahdemin ~ube&ine gitmele!.; ilin 
olunur. (E) (2143) 

iktisat Vekaleti Cel"!c~=nce yapılan tetki: neticesinr" çimento fi 
t..tlerinin P"'k yükaek ve ıcütefavit fiatlerle u. 'dığ. anlaşılmıs oldu

twıdan b~ ,-ema lıtanbul f abrikala rmda nakliye vaııtalan için de sa

tılarak teal.' m olunacak çir.ıf"'ltonun beher ton .ma her tür!:.; rt" · • m ve te

kilif dahil olmak üzere yirmi ~ buçuk lira a:eami fiat kon..nuıtur. 

Ancak labnbuldan baıkA tehirler deki aatıılar :çin nukarr~~ f:at olan 

yirmi iki b\i~uk liraya na!.ı.d "Uaıraf la.nnm da 11;" ve o!unabi'ec,. }i muh

terem halkımıza lin olunu: . (B) (2145) 

Klra1ık ev 
Vefaya ve Fatihe yakınlığı cihetiy· 

le çok iyi ve ucuz bir fiatle elektrik 

- içinde tulumbası bulunan dört o· 
dalı KOçfikpaar Hacıkadm mahaile· 
sinde ŞnkrObaba &okağmda 12 numa· 
ralı ev kiralıktır. Arzu edenler için· 

Kongreye davet 
Erenlcöy Temsil ve Mmiki Yuva.n 

B<qkanlığuıdan : 

Yıllık adi toplanmamız 30 Nisan 
1935 sah günü ak§amı saat tam 20 de 
yapılacaktır. Yuvaya yazılı. üyelerimi· 
zin beUi edilen !!&atte C. H. F. Eren-
köy Sahrayi Cedit Ocağı binnsma gel· 

ı.--~~· _mıw.ca.ııı.ı..ewı..._ _____ 1... ..... ...ı.. · · · · · 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

Siz Je ya'Drunuza iş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sene J#t. 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktır. 

Paris panayırı 
18 Mayıe • 3 Haziran 1935 

Evrensel ve Uluslararası olan PA
RIS PANAYIRI dünyanın bütün müs
tahsillerine ve sanayi erbabına açık bir 

Bayanlar için 

Permonont On~ülisyon 
A vrupanın en mükemmel ve en 

son ıiıtem makinelerile 

abt .,.erit yeridir. Garbi Avrupanın en 8 ay &Ürer 
bü~k ve en vasi mqberi olan bu pa- p E R B A Z 1 L 
nayır billuusa mevaddı ııclaiye, tez· 

Yeni saç makineıi ile bet daki
yinat ve mefruıat levaznnmm en son 

kalık bir cereyan ve modem ihtiraatmı arzeylemekte-

dir. 250 kuruş 
Dünyaca tanmmıı markalar PARIS Adreıe dikkat: lıtiklil cad. Parmakkapı, Rumeli Han 

PANAYIRI na ittirak edeceğinden sında No. 133. Hasan Bey apartıman 1 nci kat. 
herkes bunun •çılmumı büyük merak- ihtar: Permanant için ıekiz ay taahhüt ve akai halde, 
la bekler. Her türlü tafsilat için Be- JJ&ranın iadesi vaadolunur. 
yoflu, 41 Meırutiyet caddesi (Sabık-------~--------------~------- Ot 
Kabristan) "ŞAMBR DO KOMERS lıtanbul ·1 üncü icra Memurlu· MOterclm araDl!:A 
FRANSEZ,, e müracaat olunur. ğundan: Anadolu Ajansı için bir ııı~ 

(#PA ~A~l(A 
Mü.slahıartlı 

HUBUBATU/fLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Tamamlanna (7014) lira kıymet ihtiyaç vardır. Türkçe ve fr f~ 
kesilen Sultanahmette Alemdar mahal· gayet iyi bilmesi ve türkçedeO ~ 
lesinde Toprak ve incili sokaklarında caya hatasız terceme yapacak ,ı 
bahçe, elektrik, terkos ve kuyuyu havi darda olması birinci şarttır· l,iJl 
18 - 14 - 12 - S numaralı ahtap ve derece alanlar arasında ingililce .~ 
tamire muhtaç evlerin 12/ 48 hiuesi da- ler tercih olunacaktır. ed~ 
iremiz tarafından açık arttırmaya çıka· :Müsabakaya girmek anu ~~ 
nlnu! olup ıartnamesi 18/ 5/ 935 günle- Nisanın sonu

1
ncu günü akt. e ;; 

mecinden itibaren divanhaneye asılarak dar, Ajansın stanbul şuhesiJJ 
1 - 6 - 935 günlemecine rastlayan cu- rini kaydettirmeleri.-.. . ( ,... .il 
martesi günü saat on dörtten on altıya kıymetin (%75) ni bul~', 
kadar dairemizde satılacaktır. Arttır- numarab kanun ahkamına t?.,.1 
maya girebilme(( için% 7,5 teminat ak- geri bırakılacakbr. (2005) JI 

1 
~ 

çesi alınır. Bjrikmit vergi belediye re- ra kanun 11. n n irtifak tıaJdO ~ 1 
simleri ve vakıf icaresi müşteriye aittir. rinin gayTİ menkul üzerind~ , 1 
Arttınnada gayri menkullere taktir edi- hususiyle faiz ve murafa ~~ 
len kıymetlerin hisseye isabet eden mik· dialannı müsbet evralriyle • I 
tarların (% 75) ni bulmak ,art olup ak· (20) gün içinde dairemize f,l',I 
ıi halde en son artbranm taahhüdü ye- liznn olup aksi taktirde ~ ti' 
rinde kalmak üzere artbnna 15 gün da· ciJJeriyle sabit olmadıkça ~....;;,. J,, 
ha uzablacaktır. nin paylaşmıtnndan hariç ~~.A 

16 - 6 - 935 günlemecine rastlayan • Daha senit bilgi edinme" it 
pazar günü ayni saatte ikinci artbnna 934/ 2132 dosya nuınarasi1" 
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- Knbui etınborum. Benden onrıı 
gclcceıderi ben scçme.li)im. Diyor, bir 
taraf tan da düşünüyordu: 

_ Ah nereden kaçmalı .. Ne yapma-

lı? - k 
ı~n:.atcnyeri, E~ c ,·e Sansaga ar-

lıl\ Viko)tt dö Lezinyan ,·c Jarnakla 
bernbcr Diyanın üç Jantiyomunu te!>· 
kil eden genç ~en 1'rey: 

- Pekal§ .. f:=en e·! dedi. 

Jribule: 
_ fü-nlın kendisi!. dedi. 

Bu kalı:ı kaya pek so~~Jmı)~~ 
'eJiaht Hanrinin Katerin do Medıcı 

t .. ı ••c genr kadın: i ınındeki gaye guıe • .. ~ . 
- Hu oytan fazı~ muna ebet ız· 

lık edı.) or artık! dedi. 
J'ı-ihutc de,'8m ediyordu: 

- Mademki Jüal benim yerime ge· 
ci;)oı, hen de onun )erine geçmek j • 

terim. Hu O) tarı fı a ı on un \ 'C tar 
IJC'nimdn ! 

1\atcrin dö l\ledici ı,ocasınrn meh'c i 
UiJ nn dö Puan ti 'C tntlı bir gülüm e· 
meyle: 

- Hu oytnrı pek nşırr gidi.)'or. Kn· 
balrrı haddin tı değil mi? •• eledi. 

1'ribule özünü tamamladı: 
_ fnknt, eğer im i:.o te taç karlı çı-

• 1 
knrsa 1.ın nllr fü.=nmn acırım. 

Bu nnda bir es: 
_ l\rnl! Db e m ğırdı. 

1'ribule, hirnn içinde gürültüsü 
ı,esilcn biiJiik salonun kapı ına yei le 
haktı. Dan eden çirtler durdu. Jan. 
tiyomlar )erlere Jrndaı· eğildiler. fu. 

zil, su~tu. 
Birinci J<'rnn U\8, Jb etin elinden 

t utarnk içeri) e giriyordu. 
• O) tarı: 

- Oh kızım ne kndnr <la güzel! J~a
kin çok )ei li görünfi)or. Ey benim 
meleğim.. cnlıa mümkün mii.. en· 
den ebediyen a.) rılnbilecek miyim! 
Oh! Heni görecek olursa! 'ereye 
aklanmalı?.. ~ere~ kaçınaJı ! -

Kral: 
-Mö yöler, IJü dö iFontenblö'yii 

selamlayınızI dedL 
lpek elbiselerin hışırtısı arasında 

vücutların eğilm inden doğan uzun 
bir dalgalanma oldu. Ayni zamanda 
iki metresin bulunduğu kö ede alaylı 
bir gülüm eme isitildi. 

Diyan dö Puatye mırıldandı: . .. 
- lhtiynr Krala genç metr ! 
Bu sırada herk böyle fe,.kaliide 

bir güzellik görmekten doğan bir hn.) 
rcte knpılmı~ tı. 

Jıyct i e, snnki bu hürmetler baı>ka 
biri ine karşı gö teriliyormu:. gibi hiç 
birine ccrnp e.rmeden do doğru iler
liyordu. 

Gerçi gözlerini indirmiyor~'\ da 
Bu gözler bir ürü adamın içindl' 

kimıı;e.)f görmü)ordu. 

zun bo} u ile knlabahğın içinde 
belli oJan Kral Jiyctl grnp grup gc7.· 
diriyordu. 

Oğluna: 

,,_ Oğlum Dü,es dö Fontenblö'yii 
sana takdim ederim. Onu lıir kanlr-. 
gibi C\' I d dl. 

Bu özler o kndnr hli) ük biı lın) ret 
U)andırdı ki, ağızdan Bb'lZa bir k.u; 

niye salonun u1.nk kö e ine kndar .. 
yayıldı. 

Kralın oğlu )arım )nmalak bir re· 
vernn ayptıktan sonra arkasını dö· 
nüp hir .Jnntiyomun koluna girdi, \e: 

- lö )Ö, bizim madam yeni bir nta 
lıiıımck u ulü icat etti. dedi. 

- Mon enyör ladam pek akıllıdır. 
- };ğerin ön ka ına tüm ek gibi lıir 

~ey Hfl\'C etti. Bacağını bu'tayn koyu
) or. Ayağını arkıtıyor, öbür n) ağını 
da üzcn~iye koyuyor .. 'J'ıpkı ize an
lattığım gibi •• Tabl Rond Şöl'a)) clcri 
zanınnmda kadınlar ü lü eferli ntla· 
••rtı mahmuzlarlardı" 
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Kralın oğlu mktlnin biiyük bir kr -
mmı ayırdığı Şö,•nJyelere ait mütalc
nlarını düSünerek uzaklaştı. 

Birdenbire eğlence hütün neş•es;y. 
le devama, orke tra çalmağa, çlrtler 
dönmeğe, herke gülüp konuşmağn 

başladı. 

Kral, eğlencenin de\amı için işart?t 
etmişti. 

Jiyeti bir koltuğa götürdü. Kendi-, 
• de hazırlanan tahta i tihfafla ba· 

karak onun yanında ha kn hir koltu-ı 
i oturdu. 

Kralın etrnfında hemen bir grup 
hasıl oldu. 

Biran kadar bu ı:;ık 'c şa aadnn 
gözleri kama an Jiyet gen ert , e 
ciddi hir yüz. tnkındı. 

Birine· 1ı~ransu\'a, gözlerini ondan 
ayırmadan yükst>k esle: 

- Ne ZC\kli, ne eğJenceli bir gece!. 
Bu güzel kokulan teneffü etmekle, 
ı ıklnrrn nltında parlı.)an bu iprk cJ
bi eteri görmekle, bu kndnr güzelli(. 

1 ri ryntm klc fn nm içi fcrnhlı

) or. J'al at benim :ısı( C\incimi kim· 
nnlrynmnz. ~imdi)e kadar tatmn. 

dığım bir du}gu ruhumu ok u)or .. 

- Jiyet bu özleri i itmcmis gibi 
hi iz duru.)ordu . 

- l\ıö ) ö lonklnr ! Eğlencemiz ı>ek 
güzel değil mi! Şu rnüzike, biribirlcri
nc "nnlnn şu çiftlere bakınız .. Bu hu· 
u ta ne dü üııü)orsunuz! 
- Çok giizel .,e\ketmaap! 

l\tonklnr bu söıü mUthl~ bir tm ır· 
la Ö)lemiş \e çckilnlck üzere bir a
dım atmı tı. 

- Uıakla:;ma)ınız l\lonklar.. Zan
nedersem hir ek iğfmlz \111'. 
· - Şevketmaahımız burada bulun
duğu nndan beri hiç bir ey ek lk ola
maz! 

- Evet enat ! Hir adam eksik .. Soy· 

f:ınm nerede- oytarımı görmek i te
rim. 

Bir diizine kadar Jantiyorn: 
- Tribule.. 'J'ribule.. Kral çağırı

yor •• Diye bağırarılk ko~tular •• 
Etrafında hu uıe gcJrn bu gürül· 

tülcre, kendine çc\•ril n haset yahut 
takdir dolu bakı lanı hiç ehcmmh•et 
'·ermiyen Jiyct, ruh uz bir c ede, ·bir 
heykele benziyordu . 

lfral Janti)omlard:ın dnhn ruzlı 
lıni:'lrdı: 

- •rrihule! ... o tan.. na kırp:ıç 
attıracağım .. 

Dıın durdu! tndnmlar ve Mö )Ö· 
Jer eğlence içind bir oyun çıkaran 
hu vnk'nyn. Krala getirmek için Trl· 
bulc) i nrnınn •n i~ tirnk ettiler. 

Uirdenbire, bh· kahkaha fırtınası . . 
bır alkış koptu •• Genç Jantiyomlar-
dan mürrkkeıı bir sürü ko n kosa sa
Jonn irdi. 

-Iı.te?. J te!. 

- Parlak bir urettc ı 
- Omuzlarda! 

'J'ribulc bir nnda )akıılandr. Ha,'8-
)a hldırıJdı. füli kaclar kadın \"C er• 
kek tnrafındaıı getirildi. 

Bembeyaz k ilen soytnrı hiç mu· 
knHmct gö terrniyordu. 

Tribulc 1\r, Jın önüne bırakıldığı 
zaman knhl,nhalar, ynşalnr, lıağn 
mnlnr, yuhalar alonu çınlatıyordu. 

- Sevketmanp, onu diz çökmüş bir 
halde bulduk •• 

- Dir odada l aı» nlııızdı ı 
- Aglryordu !. 

- Hıçl ıra •• Hıçkıra_ 

- JJu bir numaradır .. 
- Ah bu l'ribulc? .. Dün)'8dn ondan 

kurnaz kim c )oktur •• 
- f;ğıeııce Jonundun uzak bir kö
ye çekilerek diz ç(>küp nf lamak. 
- Hıçkıra" Jf ıçkıra.. 
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Tribulenin sesi, milthlt ve korkunç 
bir ~kilde çınladı: 

- Sizi sUldUrmek içmeli Mösyöler!. 
- Bravo! Yap! Deliye bakmt Soy. 

tarıya bakmt Yap. Tribule
Kral: 

- Suıonu.zt Emrini verdi. Şöyle 
a~lmız efendiler .. Herkes benim soy. 
tarımı görsün. Yaklapınz Mösyö 
Flöriyal. 

Jiyet bir Ür))eri,ıe sareıldı. 
Tribaleye döndü. 
Onu gördü. 
Tanıdı. 
Ve bir eaaiye içinde Kralın hazır. 

drfı hu mUthif, bu adt oyunu anladr. 
Bun nrilecek bir cevap aradı. 
Giı1eri Tribuleye döndü. 
Şimcll her §eyi anlıyordu. Şimdi 

Trahovar arSUJndaki evde otururken 
bu bi kalpli Mö,yö Flöriyahn niçin 
hazan ziyaretlerini ~yrekleştirdiğini 
anlıyordu. 

Demek ki MC>!yö Flörlyal m~hur 
Tribuleden lrlşka kimse değildi! 

!Hmek ki bahahfr ~ıara:tın bir !OY· 
brmydr. 

Jjyetin gözleri Trib11Jedeydi. 

Fakat soytan ona bakmıyordu. 
Kendi kendine: 

- Hayrr ı Beni tanımadı .• Beni ta
n,mtıyacaktır .. diyordu. 

Bacaklarını daha çok çsrpıtarak, 

daha dyade eğilerek, daha f aıla kan· 
bıırlaprak, Jiyetin kendisini tantma
maın için hareketlerini mUbalAgalaş
tırarak Kralın karşısında maskaralık 
yapıyordu. 

Kral yapma bir hiddetle: 
- Soytarı, eğlenceden uzakta ne 

yapıyordun? Bizi dldürmektcn iba· 
ret vaıif eni nf~in icra etmiynrdun ! 
Dfye baitrdı ! 

Tribule cevap veıınek istedi. 
Fakat sesi ~kmadr .• Bofaıı tıkan· 

mııtr. Korkunç 8urette g\ildü. Ve hıç· 
ktnğının duyulmaması için çmgrrak · 
larını gürültü ile salladı •• 

Fakat Jiyet bu hıçkırığı daymu~· 

tu. Bükülen, buruşan bu yüzdeki göz 
yaşlarını gönnü§tü. 

Birdenbire ayağa kalkarak Trib~· 
leye doğru yürüdü. 

Salonda &'(irültü biranda durmu~ 
herkes hayretle onu seyretmeğe haf" 
lamıştr. 

Jiyet, tıpkı on 5ene evvel Mant'da 
olduğu gibi gülümsiyerek Tribııle~·e 
doğra yürüdü .. Terle, ıözyaşıyJe ı.sJa· 
nan yüzünü sildi. 

Kral hiddetle ayağa kalkmıştt. 
F:ı.kat bir harekette bulunm:ıc:•na, 

bir söz söylemesine nkit kalmadan 
Jiyet 18tirap ve !leVİnçl sendeli~·en 
Tribulcnin etini tuttu. Sakin blr halde 
saray halkına dönerek metin Te gür 
semyle: 

- Asil Madamlar ve Jantiyomfar. 
Demin beni size bkdim ettiler. Şim
di de ben ısize birisini takdim cdece
fiın .• dedL 

Sapsan kesilmf§ olduğu halde Tri· 
buleyi elinden tutup halka göstererek 
büyük bir azimle sözüne devam etti. 

- Madamlar, Mösyöler .. Size haha
mı takdim ederim. 

Yüzü parhyan, elleri titreyen, ak· 
lını oynatmak dereceluine gelen Tri· 
bule: 

- Oh benim sevgili kızım! Söıünü 
mınldandı. Ye bayılarak Jiyeti" a
yakları dibine yuvarlandı. 

Ortalığı bir uğultu kapladı. Salon
da hayret ve şaşkın hk son d~r('c-eyi 
bulmuştu. 

Hiddetinden bembeyaz kesilen Kral 
yumruklarını sıkarak ilerledi. 

Jiyet gözlerini !:rrpmadan, dikkat
le ona bakrynrdu. 

Kral titrek bir sesle: 
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Bu Kralın oğlu Hanri idi. 
Yanından geçen bir zabiti hafifse-

siyle çağırdı: 
- MÖSyö dö Monfömeri I 
- Monsenyör .. 
- Bu sabah Amadiı dö Gol'ün mu. 

hakkak surette öldüren bir mızrak 
l"ttru~anu bilditfni okudum. Sizin de 
böyle bir vuruş bildiiinizi söylediler. 
Bunu bana da öğreteceksiniz! 

- Monsenyör ne vakit emir buyu
rurlarsa arzularını yapmağa hazmnt. 

Müstakbel Fransa Kralı ikinci 
Hanri sıkıntılı bir tavırla zabite mü
saade verdi. 

Tahtm soluna fevkalide güzel bir 
kadın gelip oturdu. Ve çok uzak olmı· 
yan bir yerde duran diğer bir kadma 
kibirli kibirli baktı. 

Bu, v,uaht Hanrinin metresi olan 
Diyan dö Puvatye idi. 

Baktığı kadın da Kralın metresi 
Düşes dö Tamp'dı. 

Di:t an, etrafındaki J antiyomlara: 
- Şqrlacak §6Yl Düzgünler buza. 

vallr DüftSi ne kadar ihtiyarlatıyor? 
dedi. 

Diğer taraftan Düşes dö Tamp et
ra.fındakilen: 

- Madam Diyan §i§manlıyor .. f;s
kiden bir mermer heykeldi. Şimdi ise 
bir yağ tulumuna dönüyor! diyordu. 

Trlbute, Diyanı bir Jantiyoma 
göstererek alaylı bir gülü~le: 

- Duta bak! dedi. 
Düoes dö Tamp gülümsedi. 
Soytan onu göstererek: 
- t"te armut. Sözünü fırlattı. 
Bu sözü duyan Dütes: 

- Bu budala ne halt ediyor? Diye 
bağırdı. 

Bu sırada Tribule kendi kendine 
düşünüyordu: 

-Kaçsam mı aQba?. Yoksa bu pen
cerelerin birinden atlryarak kafamı 

mı patlatsam? Şimdi kız gelip beni 
görecek! 

Öbür taraftan Diyan dö Puvatye:: 
- Azizim Şabo ne haber? Dostları· 

nmn bazdarının başına bir felaket mi 
geldi. Diyerek gözüyle yaralan henUz 
iyi olmıyan, daha yüzlerinin sarılığı 
gitırr;en, yarafr oldukları kimse tara· 
f ından belli olmasın diye eğlencede 
hazır bulunan Laşatenyeri, Esse ,·e 
Sansakı gösteıiyordu. 

Birinci Frnnsuvanın bu üç sadık 
ad3mı, Kral taraftarlannı t.cşkil e· 
den dığer bir kaç Jantiyomla beraber 
ihtiyar Düşes:n etrafında duruyorlar· 
dr. 

Iien disine ) ukarda sözler söyleneıt 
Şabo <lö Jarnak ismjndeki Jantiyoın 
bıyıklannı burarak cevap verdi: 

- Madam, Maronun üç topal ismin· 
de yeni bir dans ha,·ası besteJiyeceff· 
ni söyiüyorlar. 

Laşatenyeri yüksek sesle Düşes dÖ 
Tamp•a: 

-Madam, son ~an şayiadan habe° 
riniz var mı? .. dedi. 

- Söyleyiniz azizim!. 
- Madam, Kralın soytarıyı savınak 

istediğini söylüyorlar .. 
Tribule söze karı~tı: 

- Beni savmak mı? •• O halde sarıı· 
ya, şehre, Fransaya acırım. Soytarısı• 
Kral, Tribulesiz Fransız olamaz. 

- Hey deli! Sana Kral soytatJllS 
kalacak diyen var mı?- Senin yeri ... 
başkası gelecek .. 

Darbenin sırası geldiğini ıussedtJI 
liü~es sordu: 

- Kim gelecek? 
- MÖSlÖ dö .Jarnak! 
Düşesin etl'afında kahkahalar "; 

parılır~tın, Madam Diyanın etraf•11 

d.ı küfürler savruluyordu. 
lki rakip kJnJi kinli bakı~tııa.r• 1'1'

bule: 



§!~ikan 9ıı~Pi't_a~:-~~~ır@n_!!:,k_e; 'Istanbulspor - Galatasara 
Yarın atletlerımız teşvık 
müsabakası yapacaklar yarın karşılaşıyor 

Atletlerimiz Te~riniıanid~i 
<lmam eden uzun talıpnalarm:ın ~~ 
. "h 8 ...... , ·erecekler. Dıyebilı· 
ımtı anını y u.- • • 

rirn ki bu seneki kadar hıçbır seni! 
muntazam ve daimi olarak çalı§DlaIDI~ 
tardır. 

Atletizm federasyonu Balk.an o· 
'-unları münasebetiyle bu ııene ılk de· 
fa atletlerin ~alıfmalariyle yakmd~n 
rne~gtıl olmak üzere (Atletizm ı.ekn~k 
komitesi) ni te~kil etti. Komıt~~·~ 

Ad·1 K. J!;ını haqına geçen Bay ı ıray ı. 
ık~ı tuttu. Çah~an ve çalı~mayanla· 

nn i imlerini miiteacidit def al ar ne~· 
n.'tti· Hemen hemen bütün atletler 

ç.alı~tılar, çalı§ıyorlar. . 
• · Jk ı;eıncrt'· İş te , ·arm hu meıoaının ı 

lerini göreceğiz. 

Program §tıdur: 

4 x 80, 4 x 350, ı 000; 3000 .. 
Yiiksek Ye uzun atlamalar, dı k. 

ciri~ giillt.. • . 
-G''rülü~·or ki kofıılarda kla ık mt .. 

o J S" • 
enfder programa konmanu~tır.. ur .• 
atçiler için 4 .,< 80, 400 ~etre~_ıler ~
çin 4 X 350, 800, 't: ] .>00 culer ı· 
çin 1000, mukaH~ınctçilf'rc de (3000) 

metre .. 

4 -x BO 

Bu yan§ günün en ~ter~· 
ı.an hareketjcfir. 933 de Türkiye hı· 
rnırilikleı iude miisahaka harici birin· 
ci 'e 934 de Tilrkiye ıampiyono olan 
Fenerhahçe talmniyle Galatasarayın 
iiratçileri ara!mda payla ılacaktır· 

Bu yarı~n Galnta•nrayblar da, Fener· 
bala liler de lala ehemmiyet ver· 
mckıedirler. 

Çünkü 932 1ıtnnbul eumpiyona•m· 
da Fenerhahçe takımı Galataaarayı 
gcttiği gii ııcl en onra hakiki kıymetle· 
rjyle ciddi bir bayrak yarı:ı yapma]~· 
rı nn ip olnıaını~tır. Gal~tal!ara~ su: 
ra tçilerjııclcn Enver, Enıs Ye. Şınası 
a tletizmi hıraktJklarmdanberı 4 X 
J 00 Gnlnta aray takımı zayıflamı~tır. 
Bunların yerini tutacak sürat~ı ıfr· 
) eti ıncmiştir. 4 X l 00 metrcyı tek 
klliı: halinde şimdiye kadnr hu ka 

bir klühürnüziin tntamaclığı ,.e Ga~~: 
ta-:ırnvın da bir daha iri§Cllle.dıgı 
41.6 s~iyclik dcrccr.lerinden r.!kı ta· 
knnl:ırınm kı) meli anla~ılır. 

) nrm Galatasaray taı-unmın Se· 
milı , Ielımet Ali, Fikret '~ AJ~'.ncı 
f"klinde yapılnca~mı tahmın e ıyo· 
nını. Ff'nerhalıçelilerde Papapnlo!!, 
(Mnfahham). Hilmi. Füruzan tak~· 
mmı çıkarahilirlene müub:dı:a !ahıf 
r..ere) annıda devam ettiği takdır~e. 
eiıratte Semih bütün F~erbahtehle· 
re •)rı ayrı faik olmasına rağmen. 
Semiiı, Melımet Ali, Alunet , ·eya Fik· 
:retten mürekkep GaJataııaraym ilk 
üç ko~ucıll!undan Fenerhahçenin hiri· 
hirinc y:akm lnyınette olan Papadopu· 
]os, Ui1mi ,.e Mufahhamı bana daha 
jnsicaınb \'e daha kuwetli görünü· 
) or. Dördüncü adam Fenerb&bçeden 

Firuzan, Galataaaraydan da Ahmet e e e ld fi 
Yeya F~r~l kabyor. Y~k~~da yaz. 932 senesının şı filftPIDID na 
dıi;'llll gıhı Fenerbalıçenın uç kofu · Y 
CU!U {aikiyeti elde edebilirlerse Fi. ıı·nı· Taksı·mde seyredeceg""" ı·z rozan bunu idame eıtirebiJir Ye Fe · 
nerbahçe süratçiJeri yanştan gaJip 
çıkahiJir)er. 

Raif 1ııtanhulda ofmadığı için Be· 
fİktaş tnkımı birinci veya ıkinci i! .. 
mücadele edemiyecektir zannediyo· 

nım. 

4X 350 
Get,eıı sene yapılan Tiirki· 

ye eampiycnHmda Fenerbahı;e 'akrn 
4 X 400 birinci!idir, Fakat Galata • 
sara}ID Mehmet AJj, Sami, Ömer Be· 
eim, Cezmi Münci , .e Tabadan çıka· 
racakları dört ki~iJik takım, Fc· 
nf'rhahçenin Papadopulot!, Cihat, 

Mufahlıam, Finı~an 'e Nejattan çı • 
karahilecekl<'ri takımdan daha ku,· -
vetlidir. Kanaatimce bu yarı~ı lıer 
halde Galata arny kazımar.aktır. 

10 00 metre 

Bu yarı§ belki 4 X 80 ka· 
dar ehemmiyetlidir. Galata araydan 
Ömer Be im, Fethi, Güne~ten Sait, 
Küı;ük lfo im, Su sporlnrmdan Ziya 
bu yarı§a girerlerse çok heyecanlı o· 
Jacaktır. Kimin kazanahilooeğini 
kat'j olarak tahmin cJı.-mcm .• 

3000 metre 

Biz<le en az ehemmiyet ve· 
rilen neden c mukavemet ko§ulandır. 
Bu Nhada kuvvetli adam yetifltliyor, 
yetiıtiremiyonız. Mu me.afenin ga· 
Jibi Mehmet, Rf!mzi, Teoharidi8, Rmı 
l\Iak~ut ara mdaki miicade.le netice . 
sinde Lelli olacaktır· 

YUksf'k 

Rekortmenimiz Ha) dar lz. 
mitte .. Se<ladın da İtalya> a sittiği ııöy. 
leni) or. Geriye Poliyu , Cihat 'e 
Melih kalıyor. Pcı1) u antrenman . 
Jarda gözUkmecliği için girip girmi • 

yeccğini hiJmi) onım. Bu 'aıiyet~ 
gort: hu mihahla pek ıkı olmryarak· 
tır. 

Uzun 

Şampiyonumuz Tc' fik le lzmirde. 
Bildiğim en i> iler, A mi ıtkı ' c 
Tahsin. Avni Srtkının kazanma ı 
liınn. 

Diğer mü abakalardnn ci· 
rit deKaraka~ Ye Selim atacakltır. 
Disk 'e giilledc Vey i Ye ' aili en Ön· 
de geliyor. Veysi kıı idmalanna de· 
vam r.trnediği için ne derece muvaf · 
{ak olacak bilmiyonım. 

Atletlerimizin Balkan O) unların· 
da nıml lıir 'arlık gö terchil~le· 
rjnı yarınki nıfüı.hnkıılarda elcle ede· 
ı;t'l. ll'rt ııeticelcre giire tetkik erlct:t · 
ğinı. 

ATLET 

932 aene:.inin bitmiyeıı tilt ma• 
çının son cyunu, yarın Taksimde. 
Galatasaray - btanbulıpor ara · 
aında yapılecak ve netict. 932 ti it 
fampiyonunu tayin edecek. 

Aradan i>u kadar zaman geç 
tikten ve <.ı aene f&!Dpİyonluk yo • 
lunda aarfedi]en cmeklıar unuhıl · 
duktan soma, böyle bir maçta ka.· 
zanılacak tı:r galebe ile, koca bir 
!ampiyon1uğu kaçırmamak ıçın 

yarın iki talnmm da bütün var 
lıklarını ntf edecekleri muhak . 
kakbr. 

Gerek Gulataıaray gerekse IJ. 
tanbul spor. ıon günlerde müm · 
kün olduğ:. kadar idman yaptık . 
Iarınd&n ba maça hazırlıklı çıka
caklardır k •. bu da bize zevkli bir 
oyun seyr !tmek imkanını vere -
cektir. J •tanbul,por lzmirtle Türkiye ıampiyonu olcluiu pn •• 

Bir taraf-:ta tampiyonluk yolu· ,-------------------------
nun en ba1 takımlarından Galatı.· 
sar:ay bir tarafta da likin en zor· 
lu tak1ml~:·ından lıtanbulıporu l 
bulunmaıı bu maça verilecek e . 
hemmiyet!n bot olmıyacafmı is • 
pata kafidh .. 

Alman futbolu 
35 yaşında 

olduk:~üçt~~~nibuaün entarin Bugün Almanyada 13500 klüb 
iki taraf:n da ~o) atmak kah:- (1 300 000) f tb f 

liyeti az, müdafaaları iae çok kuv· ve ' ' u o cu var 
''etli oldu~ı:ndan, burüu tahmin 
edilecek Y~i&ne nokta, maçın pek 
le büyük o mıy&n bir farkla bite 
ceiidir. 

Bir kaç ay evvel Alman futbol 
f ederaıyonu parlak bir surette ku
rul dutu tarihin 35 inci yıl dönü • 

munu kutlulamııtır. Filhakib 
Alman federasyonunun tarihi te -

yapddıfım da IÖylenek utık var 
kıyaı eyleyin ıiz o tarafını . . 

Buaiin okuyucularımıza Ruı at· 
Jetlerini tanıtmak İltiyoruz. 1. M. A. 

Mıntıkanın 
tebliQI 

lıtanbu: Futbol Hyeti Baıkan· 
lığından: 

26 - 4 - 1935 Cuma ıünü y.s.· 
pılacak reın1i müsabakalar: 

Taksirrı alanında • Alan ıözca.l· 
ıü Kemal Uçer: 

Galata-,t.ray - İstanbulıpo" 
(fiil maçı} . Saat 16,30 (Hakem: 
Halit Gal~o Ezgü - yan hakem -
ler: Samim ve Ekrem Erıoy). 

Bu maç bir buçuk ıaatte bit 
mezse, ya.-.ır. ıaat temdit edile · 
cektir. 

Bet ikh.1 l\lanında : 

Alan göt< üıü (Nuri Bulut). S-ı. 
at (13) : Haliç - Doğanıpor ha· 
kem Supht Saat (14,45): Fener -
yılmaz - Ortaköy hakem: Nu!'j 
Bulut). Sa&t 16,30: Karagüm · 
rük - Su•nt-rapor. Hakem Şazi 

Tezcan. 

Saatte 
39 kilometre 

Sürat ... 
Fransada yapılan 
bisiklet yarışının 

neticesi budur 
Fransada iki &ün eV\·el > apılan 

ıiıi 22 Kanunuaani 1900 dır. O ta
rihte bu zamana kadar aeçen 35 
sene zarfında Alman futbolu a• 

Rusyada 
atletızm 
ilerliy o r 

kıllara hayret verecek derecede Ruıyada kadmlar ve erkekler 
terakki ve inkitaf etmiıtir. Bu te· I her nevi ıpora çok dlifkündürler • 
rakki bilha11a harbiumumiden Bilbaa.a atletizm de sok az bir 
ıonra batlamıf ve gittikçe artmıı- zaman zarfında ıüsel neticeler al· 
tır. mıtlardır. 1935 aeneainde daha 

Almanlar ilk l 903 de memle • henüz mevıim b.f lanııcı olduiu 
ketlerinde bir futbol ıampiyonaıı ha1de alman rekorlar funlardır: 
tertib ettikleri vakit bütün At· 
manyada ancak 60 klüb tetkil e
dilmiı bulunuyordu. tık beynelmi
lel maçlarını 1909 da lıviçrelilere 

~artı oynamıı1ardır 1912 Olem • 
piyad müıabakalarma iıtirak et • 
~niılerdir. Bu mütevazı baılan -
gsç ile bugün vasıl olduklan dere· 
ce arumda bir uçurum vardır. A
ıağıdaki rakamlar bunun en bariz 
bir delilidir 

1904 de bütün Almanyada 194 
klüb ve 9300 futbo1cu varken bu 

~ ekUn 191 O da 1053 klübe ve 
32300 oyuncuya 1920 de 4361 

klüb ve 756700 oyuncuya, 1930 da 
7960 klüb ve 986000 oyuMuya ni· 
hayet 1935 de 13500 klüb ve 
' .300.00 oyuncuya çıkmıtbr. 

Görülüyor ki bugün Almanya • 
da futbol oynıyanlarm adedi bir 
milyon üç yüz bin gibi 11kıl1ara 
hayret verecek bir yekiınu bul • 

muıtur. Be yek\innun 1936 aeneıi 
La9langıcında br buçuk milyona 
rıkacaiı tahmn edilmektedir. 

100 M. Komienko 10" . 7 - 10 
200 M. " 22". 
4-00 M. Lulko 48". 6 - 10. 
800 M. u 1,5 6" 6- - 10. 
1500 M. Deniaaof 4,2. 
500 M. Znamenıki 14,56. 
10000 M. Znamenaki 31.53. 
Uzun atlama Lulko 7,22 m. 
Yüksek atlama Roklin 1,88 m. 

Bundan bqka cli•k: 45,15, cirit: 
63, gülle 14,52 metre. KadınlaT 
arunıdaki rekorlarda fuulardır : 

60 m. Turova 7, 7- 10. 
100 ,, Şamanova 12. 5 - 10. 
200 ,, Bikova 26, 2 - 10. 
400 ,, Karpovç 1 dakika. 
800 ,, f Teybera 2, 22 dakika. 

Uzun atlama Turova 5,80 m. 
Yüksek atlama Şamanova l,55 m. 

Görülüyor ki Sovyet atletleri 

}'arın 4 X b(/ bOyralc yarı1rrıda F e nerbah~elilE1le ,elıiıecelı 
bir yar'fM birinci •elirl:•n •• 

Semih 

bir bf!itiklet :ranpnda Guton birinci 
gelmiştir. Rekor bir 8Urat yapan bu 
bl ikletçl saatte u&tt 39 kilometre 
200 metre mesare katetmi~tir. Meı -
bur bisikletçi Ledoq ildnd relmlştlr. 

Buna ilaveten her pazar Alman· 
yada vasati olarak yirmi bin maç 

henüz sene baılan11cı olduğu hal· 
de çok yükıek dereceler elde et • 
r.ıiı1crdir. Sovyet Ruıya ıpor mü
nekkitleri bu ıene ıonunda Sovyet 
oıtletlerinin 100 metreyi 1ı •niye 
6 - 10, 400 metreyi 48 aa.niye . , 
800 metreyı 1 ,54 saniyede koıa • 
bileceklerini ıaymaktadırlar. 
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~l ............................... a 

Esir Kadın 
. ·····-----·: 

Nakleden: ~.· 
< va - no > . ........................ ·-······ 

HABER 'in 
tefrikası 

:······-....................... . 
E no. ea 
~ Aşk ve His Romanı ·--· ...... ············-······· 

- Buradaydı.. Ondan ne isti-ı marn yasaktır .. Matmazel Jackıon 
ordun? Hem, bu saatte niçin a • b:ni yatırdı .. Rahat rahat, güzel 

yaktasın bakalım?. Küçük çocuk • I guzel uyumamı ıöyledi .. Eğer sö
lar, günq doğmadan evvel, yatak- zünü tutarsam sabahleyin gayet 
larından çıkmaz.. güzel bir sürpriz yapac.a.kmıf .. 

Turgud, derlenip toplandı: - E öyleyse, tahminin doğruy-
"- Bu adam madem ki beni a- muı, çocuğum .. Sürpriz benim ... 

zarlıyor, mutlaka babam olacak!,, Turgud: 
diye düıündü.. . - Pek memnun oldum .. - dedi-

Yüksek ~le: Siz Ferid Beyi tanır mısınız?. Ben 
- Gürültü itidip uyandım . . Bu- onu çok severim.. Siz ona benzi

raya geldiğim için beni affedin... yonunuz ... 
Fakat anneme merak ediyo~.... Vahid: 
Nerede?. - Allah, allah ... - dedi .. 

- Neredeyse şimdi gelir. ister -
sen burada otur, bekle ... 

- Hasla değil ya ... 
- Hayır .. Niçin hasta olduğu -

nu zannediyorsun?. 
- Bilmem .. İçimde bir sıkıntı 

var... Hem, korktum. Bu gece 
bahçede ıslık çaldılar .. 

- Ay, sen onu itittin mi?. 
Vahid, gülmeğe başladı .• 
- Üzülme, içinde sıkıntı olma· 

sm çocuğum .. Annen her ha1de fe· 
na vaziyette değil .. Hastalığı fa-

lan yok... Gel bmaya bakalun . 
haydi geJ... 

Yatakta oturm~tu .. 
T urgud, itaatle, yaklaştı .. 

Vnhid: 

. . 

- Ha, tamam .. - dedi. - Ver ba
kayım, elini .•. Sani bana ... Öp be
ni. Ay, istemiyor musun?. 

- Siz, ısahiden benim babam 
.msınız?. 

- Sahiden .. Muhakkak .. 
Turgud. ona bakıyordu. 
Vahid de kemli kendine dütü -

'·•yordu ..• 

"- Zavallı çocuğmn, gü2iel de
ğil .... ,, 

Nihayet ,oğlan, kararını verdi. 
Dudaklarını ha.hasmın yanağına 
dayadı .. 

Ekek, onu, göğsü üzerine çekti. 
Kolunu beline dayadı .. 

Vahid, karısının tam bu esnada 
içeriye girerek hu manzarayı gör
mesini çak iıtiyordu . Bu sahne, 
yeni aık havası içinde bir bahar 
açtıracaktı !üphesiz .... 

Turgud: 
- Madem ki siz benim babam

sınız .. - edi. • Öyle iae niçin .. 
- ? .. 

- E .• Söylesene ..• 
- Cesaret edemiyorum ... 
- Oğlum, benden hiç bir şey 

saklanmaz .• Sıkılma .. Söyle baka -
iım .... 

- Evet, evet .. Galiba onun için 
sizden korkmadım .. Doğrusu gel
c!iğinize ıevnidim .. Böylece, an -
nem CL"1:ık yalnızlıktan kurtula -
c.ak ...•.•• 

(Devamı var) 

8ugUn 
lSTANBUL: 
17,SO: lnkıHıp dersi ( Cniveı'8ite -

dm nakil) İzmir saylavı F.sat Doz -
kurt. 1 ,30: Favst <lkind perde). 19: 
.Muhtelif plaklar. 19,30: Haberler. 
ı~..ıo: Muhittin Sadık (Viyolonsel), 
20: Sağ!Jk , .e soys:ıl yardım hıkanlı
ğı namrna konferans - Doet.>nt Dr. 
Sadi (İrsiyet ve terbiye). 20,30: Ay 
Tango orkestrası ve şan 21.15: Son 
haberler - Borsalar. 21,30: Radyo 
orl\estrası . .22: Radyo caz ve tango 
orkestraları. 

175 Khz. MOSKOV A 1724 m. 
17,30: Sözler.18,30: Orkestra kon -

seri 19,30: Orkestra ve koro konseri. 
21: Mikrofon ti.)'atrosu. 22: Alman • 
ca yayım. 23,05: Fransızça yayım. 24: 
lspanyolca yayım. 

382 Khz. Moskova (Stalin) '361 m. 
18,30: Bir opera temsilini nakil. 

22,40: Dans musikisi. 
823 Khz. BOKUEŞ 364 m. 
14: Duyumlar. 19: Duyumlar. 21: 

Vercii'nin "Rekuim., i (Tchernautzi' -
den nakil). 

223 Khz. VARŞOYA ı:ıt5 m. 

19,4S: Salon musikisi (Ptak). -
Sözler. 20,3:>: Piyano triosu. 20,50: 
Duyumlar vesaire. 21: Lembergden 
nakil 21,45: Sözler. 22: Senfonik or -
kestra konseri 23: Reklf•mlar. 23,15: 
Hafif musiki ve dans. 24: Sözler. 24, 
O:l: Dans. 

686 Khz. BELGRAD 437 m. 

.20,15: Duyumlar. 20,30: Ulusa] 
yayım. 21: Piyano ve orkestra kon~e
ri (Mozart). 21,30: Konferans. 22: 
Koro konseri <Kilise havaları). 23: 
Duyumlar. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

19,35: Macar şarkıları. 20,50: Kon
f crans. 21,40: Duyumlar. 22,10: Ope -
ra orkestraSJ. 23,35: Hava raporu. 23, 
40: Plak. 24,20: Çingene musikisi. 

. 2~ NİSAN - 1935 

i'fAKIN TARiHTEN BiR YAPRAK: .---.-----------------------=-- ._. zawa '-' ._ .............. 

Garib adlı bir gazete 
Babalide bir ahırda çıkan sermuharriri o 
saman yiyen gazetenin rnerakh mac 

Meşrutiyet senelerinde çıkıp kapanı 
veren gazetelerin en garip i:'.limleriıı 

den biri de Esek gazete idir. 
E ek gazetesi ilk çıktığı ,·akit gazctt• 

satanlar, Boğaz iı.kcle~indc ~iiyle lın
ğırıyorlardr: 

"-İlk çıkan E~ek! İlk çıkan E· 
şek!,, 

Rir gün gayet garip hir lıiidi we ol · 
mu:.tu. füveızi •·tık çıkan E ek .. di. 
ye bağırırken vapurdan ilk ç ıkan kell i 
f elli biri alınnır§ : 

- Ulan, ilk çıkan benim, h"n cc;k 
miyim .• 

Diyerek miiYezzie hiimrn Ptmi :.tı 
Halk zam Ilı ınih ezzii giiç hall e aıl.ı 
mm elinden kurtarahilmi~ti. 

E ... ek g:ızete~i t'onradan knpatıltlı 
Gazete hu sefer admr deği;:tirdi: '·;\ta 
lfnn,, koydu. 1\lalfırnda . eı;eğin yalım 
kulakları gözüküyordu. fahim da ka 
pandıktan ı-onra hu ad " K,har,, a Ç~'" 
rildi· 

E"eğin birinci ı-ayı ına muharrir S .. k .. d f · · · 
O ın;n Cemal de bir yazı yazmr§ , e - ~n geç~n gun u yangın a ırar etmıınn, bu ne elem 
başına hiiyük lıir hela almı:tı. o . asker daıma sogq.lıkanlı olmalıdır. 
man Cemalin ·azdığı ynzıı;ınrn ha,.h{;ı - Bendeniz soğukkanldığı daima muhafaza ederim e 
"Bir softanm Kachk<iyiine ilfiııı aş· Fakat ateıin karıısında mümkün olmuyor! 
kr., idi. İmza yerine de "Fatihte Çif· 
te kurştmln medre~cde ta1ehi ulfıındarı 
Niğdeli Y.akup oğlu Yu uf,, yazı ı ' 'ar· 
dr. 

Tabii Osman Cemal lm imzayı uy· 
chınnu,.tu. Fakat diğer taraftan Ya· 
kup oğlu Yusuf adlı 'c talebi ulfırn· 
elan biri ortaya çıkınca O~man Cemal 
ne yapacağım faşırmı~tr. Giiçhela va-
7:iyeti kurtarabilmişti. 

Efek gazetc~incle kiipekler hakkın· 
da Mr yazı: 

'Dünkü mecli i vükelada idareten 
nef yolunanlardan bir kısmı af!edil· 
dikleri halde birçok zamandanberi 
binlerce alanı ve sefalet içinde hulu· 
nan köpeklerin de idareten nefyedil
miş iken umumi aftan istifade etme· 
leri müzakere edilmiştil".. 

Birçok müzakereden sonra Kamil 
paşa hazretlerinin "memleketin siikfıa 
na olan ihtiyacım takdir,, ~imdiye ka
dar vukua gelen yolsuzlukların mii· 
sehhipleri affedilmiş olduğundan kö· 
peklerin de umum aftan i tifaden et· 
melerine karar verilmiştir .. , 

Eşek gazetesi "eşek,, kelimesini 
tahkir yerine kullananları protesto c· 
diyordu. E~ek kelimesinin nasıl kuJ. 
Jnnılacagmı fÖyle bir misalle anlat· 
maktaydi: 

- • · • Beylerin son giinlerde yap· 
tığı iddia olunan işlere inanır mısm? 

- İnanırnn, o e~ekler ga):ct kur; 
naz<lır. 

Bumda Eı:;ek gazetesini gönniyen
lere suhibinin admı söylersek belki de 
hayret eclerler·Salıihi filsof Baha Tev 
fik icli. Baha Tcvfiğin gazeteyi çıkar
ma .. ı tla oldukça meraklr bir hadise 
olmu:.tn. 

)• eylesof gazete çrkannağa • karar 
'erci iği vakit 1ıeniiz i im lmlarnaını§· 
tr. 

Hir giin arkadaşlanndan b\rine,: 
- Yahu, bir gazete çrkaracağım fa. 

kat ne isim vereyim? 
Di) e sormuş, arbıdatı da 
- Bir ziyafet verirsen güzel bir ga· 

zete ismi söylerim, demişti. 
Baha Tevfik ziya{ eti kabul eder el· 

mez, arkadaşı: 
- Gazetenin adı 'E~ek,, olsun, de· 

miftİ· 
Giizcl, bu adı Baha Tevfik de be· 

ğenmi~ti. Fakat E ek gazetesinin im
tiyazım nasıl almalı idi? Matbuat mü· 
dürliiğiinün huna izin vermesi ihti· 
timali vardr. 
timali vardr. 

Eşek adını imlan, hunun da çaresi· 
ni buldu. 

Şaban 327 de çrknııştır. Ya 
ekseriya kiiy]ü ile pek konuş 
Iü, daima kendi şive·iyle 
verir. 

Ktiylii "Anadoluda maarif_, 
h bir yazıda köy muallimini 
ları nasıl okuttuğunu gii tcrn 
İşte bir par a: 

".Muallim dersi bihniyeıı 
beden elli ini muhtelif şekil 
yakta dikti. Ve sonra okutm 
ladı. 

Çoculi - Elif mertek gibi. 
Muallim - Ha yavrnm ha. 
Çocuk - Be yan yatmış .. 
Muallim - Ha oğlum ha .• 
Ç -Te tekne gibi. 
M - Ha ulan lıa.. 
Ç - Sin ona benzer· 
M - Ha ulan ha .. 
Ç - Dal heli bükük, kamb 
l\l - Ha ulan ha .. 
Ç - Zel ona benzer. 
M - Ha ulan ha .. 
Ders böyle devam eder ve 

"Sin iiç di:ıı;li, Şin ona benzer, 
şan kuyruklu, ayn'm ağzı aç 
ona benzer,, diye hiitiin elifi 
bir af erin alır. 

Köylünün "Elkahı cedide,, 
altında yazdığı lakaplardan: 

Belediye çavuşları: Kabahat 
Tramvay l>eygirJeri: Gayreti 
Köprü meruurları: Terbi,-el 
Haliç idaresi: İntizamlii 
Şıklara: Bürudetlu 
Şantozlara: İffetliı 
Yiik arabalarına: Samatetlil 
Sokak köpeklerine; Nezafeti 
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POLİSE . 
iFADE 
VE/i. 
DikT&ı 
SoN. 
RA. 

\ 
~TE5J GIJN 

Mlt/lLONIJN YA
Z IWANESİf(De •• 

ÇOCUKLAR iÇIN HEDiYELi ROMAN ı ı 
B O B i N i N Y A R 1Ş1: 17 ---

Kara 
Maske'nin 

Hülasası 
Poli• h ıtiyc•i x : 9 heniiz. yeni 

:yileımiıti ki Şikago'can Marlo 
:mzaıiyle bir ime/at telgralı alJı. 

Gazeteci arf?adcqı Teri ile lıirlikte 
derhal Sihoro'ya gitt~ Şimdi rn9 • 
rakere e•nanntla lıetlllU~n;,l İlin· 
liyen bir lı~rMzı kovalıyor. 

Gül,Limon, Amber, Fujer, şipr, Leylak, revdor, FJördamur, Acıbadem, Akasya kokulu 

HASAN TUVALET BANYO ve GLiSERiN SABUNLARI 
H tin ağından ve Hasan kreminden ve Hasan ıtriyatın dan yapılm1t olup gliserinH ve tuvalet için nevileri vardır. Cildi yu muıatır. Güzel ve nazik ciltli ka • 

asan zekyl y •ayanı tavsiyedir. Avrupanın terkibi meçhul yağlarından yapılmıt ıabunlar cilde mzarrat vereceğinden bunlar dan ıakınınrz. 10 - 15-25-35 
dınlara, çocu ara ::ı A k 1 1 "} 

T 1 tenzilat. Hasan deposu, n ara, •t.."nbu, Beyog u. 
kuruıtur. optancı ara 1C 

&kay/ :daima 
~~ut,//ldlUl., 

ECZANELERDE SATILIR 

MüJDE! 
Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 

ümrüt Yalova Kaplıcaları 
ı5 Nisandan itibaren açılmıştır. 

Niaan ve Mayıs ayı zarfında g:::leccklcre Otel ve Banyo 
fiatlanndan ylz:de 40 tenz:ıllt yapılır. 

Yalnıı 24 saat kalmak llz:ere geleceklere, 

B2~: y~,!\~~~ kar· I' 
tmnda Bekar ıokak No (9) 

Çiller •e Lekeler 

apur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek 
dahil tenzilatlı karneler. Karnele~ Kö_prü, Adalar bilet gişesile Kanzuk eczanesi müstahzarlarından 

va ta_k_ıı _v_a_g_on_ıa-:r:-:;giiiiii• şiiieiiiiı eiiiiiirıiiiniiiid eiiiiiiisiiiia t-• ı -· r .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• GU ze ile r Ek si rl 

~ıEıraı-=anesınde ~j Kroş Gazozu Balsamın Ltldd 
Göz mütnhassısı doktor Cildin daimi yumuşaklığım 'e ta· 

k 
S bb zeliğini arttırır. Yüzdeki çlUeri ,.e le-

ıfat Ahmed Göz ber 1 i temiz •c en iyiıidir. keleri alır. SMlceleri tnmnmen yok 
C. Halk Fırkası sırnsındn kız Iİ· Her yerde arayınız:. Parmak· eder. Traştan sonra dide Jdtif bir ta· 
kam ında 32 numnradn. Mu:ı· kapu, Yeniyol No 11 zelik ,e serinlik \'erir. Tanınmı ec-

ne santltrl nat 15 ten l e kndnr Telefon: 43304 zanelerle ıtrıynt mağazalarında bu· 
lunur. 

~TLJRKiVE 

t. 1 RL.ı~T' 
BANKASI . 
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TULUMBACI 
EDEBiYATI 

7 nci sayfamızda 
OKUYUNUZ 

Geç-en Ağustosta öldürii!cu Amcri kalı haydut Dilingcr'den sonra onun 
yerine haydut Raynumd Hamilton ''bir numaralı lıalk düşmanı,, ilan e
dilmişti. iki defa lıapislıancden kaçan bu haydut da ncçenlerdc ımkalarz
nıış ve Huntvll ~cfırindc elektrikle idam edilmiştir. l'ukarıdaki resimde ı 
lıaydut, idammda:ı bir kaç saat cı•rel, annesiyle vedalaşırken görülüyor. 

N:JTL'{'ÇZi b;r le 1 :i, clbi.'ieier ırııı, fotoğrafla ;;ıçü almak usulüııü icııt 
etmiştir. Ölçüsü alınacak adanı duvarda yazılı olan ölçü taksimatının ö
nüne getirilmekte, karşısına bir ayna konuldukları sonra fotoğrafı almnwl.
tadır. Resimde hu usulle bir ölçü alı nu;ı giiriilüyor. 

Resimleri görülen çocuklar Amer kada bir sinema §irketinde komec/ı 
filmleri çeviren bir artist grupudur. Bu küçüklerin her biri en a 

§ağı bin lira ha/talık alırlar. 

Fotoğrafcılık Jıcrgün biraz dalıa 

Uerliyor. "Tele übjektif,, denilen Öb· 

iektillerlc 60 metre mesai eden portre 

resim almak kabil olduğunu hepimiz 

bUiyoruz. · Bu şekli b;raz dalıa tek<i

mül ettirmiıler ve lıakiki bir dürbün 

'Dazilesl. gören objektif lerlc uzak{_ an 

manzara resmi almağı imklin dalıilinc 
sokmuşlardır. 

Yan taraftaki iki resimde, büyle bir 
fotoğraf mal:inesiyle, Almanya Ko
lonya şehrinde bir fotoğraf alınışı nö
rülüyor. Aşağıdaki resimde ufak bir 
mustati/le y(isterilcn kumıı fotoğraf 

büyütmüş üstteki manzara almmı§· 
tır. 

Cambazhk 
yapan 

·böcekler· 
/;l.a.Jlvan canba~~~eleri olduj,unıı 

hepimiz biliriz. Fakat bu canbazhanc· 

/erde hüner gösteren Jıayvanlar lıep 

büyük cüssede olanlardır. Bunlardan 

haşha bir de böcek gibi küçük hayı•an

ların hüner gösterdikleri hayvan catı· 

bazlıaneleri vardır. Yukarıdaki re 
yandaki resimlerde bu canbazhan<•· 

lerden bir kaç manzara görüliiyoı : 

lloks yapan o.krepler, manis atlıyn,. 

çekirgeler, jimnastik yapan lielebek.' .. 

········ i:.· ............. H .. A ... 8 ... E: R 
lstanbulun en çok satıl 

kiki ak§am gazetesidir. 1 
rmı HABER'e verenler 

. . . . . . . . . . 
i derler. 
i-··················._· .. ···-············ .. 

ıllmanyada ok atma sporu 

kadınlar açık havada ok atma 

s 
tıf• 

kadın lar arasında çok yayılmış 1,r. 
talim lerine çok raqbct gösteri/lor 


