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Telefon: 23872 

A usturvaıııann kendine 06 ...... AZl.Çl.NDE ~:~;~~~e~ ıstedl{Jlne em!!!::; B 
"Avusturyaya müdahale · korsanlık 

edilmesin,,, diyenlere Bu. sabalı.kı HAD ·ıs ESı. '· 
soruyor: ı'd"!an . ........................................................ şenlıklerı Denize düştükten 

r· .. ·::~:~~~:.~~~~:d;~~~"!~~fE::;~E: -Son s,avfabdakkl sonra da boğuştular 
i müracaat etmesı ~- em"d" ., resim ere a ın 
~ muhalif midir:..~.~~~.~--~~.:......................................... Sekjzinci İdman tenlikleri bu 52 nuoıarall VapUrU Soymak 

Tuı~-~-··;:;;ı~-~-k~--~trafında Almanya, beş ;:1:,1~;.n~;:ri;ı·f;~:;.··h:.::: isteyenlerden biri, Beşiktaş 
sual sordu; 1 Başlarından bilyilk.. mektepler erkenden Kadıköyüne 0·· nlerinde SUiar İÇİnde kaybold 

ltaıyadan aldığı yanılmışlar gitmi,lerdir. 
. • ? Şenliğe yirmi dokuz mektep git-

c ev abla rı n Ne dersınız. mittir. Saha.da yer alan kız ve er-
ikisinden memnun kk 1 d kek iki binden ziyade talebe hep 

olmadı Çana a e e bir ağızdan İstiklal martını aöyle-
T kon f • k • mitler, sonra Kadıköy orta mek -

Roma, 26 (A.A.) - una .. - ZB eri im tep müdürü Bay Feridun ten1iii 
f eransı hakkında .Almanya aıagı • k 1 ? 
<.aki \..-suali ıormuttu: azanmış . . açmqtrr . 

...,..., Uzun ydlar tenlikleri tertip ve - ı - Ne için A vusturyanm kom- S l S l S 
1 • rta Avrupa - idare eden ay av Bay e im iTTi 

ıusu olan svıçre ve 
0 

. halka takdim ediJmiı, Bay Selim 
da Faransa kadar menf ~tJerı ~ - Sım da erkek ve kız talebeye ay· 
lan lnıiltere protokolda zıkredıl - rı ayrı birer büket hediye etmit • 

memittir: tir. Geçid resmi yapılmıf, Cüm -
İtalya ıu cevabı vermi§tir: ls - huriyet kız orta, Kadıköy kız orta, 

?iç.re bitaraf bir memleket ol~u • kız mualJim ve Haydarpqa, Is· 
ğundan bir kartılıkh yardım ~ısa- tanbul, Pertevniyat liseleri feTka-
kr aktedemez. lngiltereye gehnce 
bu de•let Lokamodakinden bat - iade alkıtlanm19tır. 
ka her hangi bir taahhüde gİrİ! • 
1•cKten ımunn cuuolcto~İ't'. 

2 - Jn~ - Praıraıs- -""icattan 
1'litare misakı Tuna misakmm 
aletinden sonra da mer'iyette kala
cak mıdır?. 

ltalya şu cevabı vermiştir: Al -

manya da dahil olduğu hal~c ~~- Raf atlan yumurtadan mamul bir 
tün alakadar devletler ademı mu - Hitler karikatürü 
<l hele misakına ittirak ederlerse 

a (De,·amı 2 ncide) ( Yazısı 2 nci sayı/ada) 

lngiltere 
arasında 

Mühim bir bahriye 
konferansı 

Londra, 26 - Dey:li Telgraf 
gazetesinin yazdığına nazaran, 
Almanya ile İngiltere araamcJa, 

Dün aece de
nizde ıöyle bir 
korsanlrk vak'ası 
geçaıiıtir: 

Cecenin saııt 

ikisi .. Beıiktaf İs· 
ketesine ba: ı 
Şirketi Hyriyenin 
52 numaralı va· 
puruna yavat ya· 
vaı bir sandal ya· 
n&fmıt, içindeki 
iki kitiden birisi 

heme~ . vvapura •• l•keleye bağlı duran §irl·ct vapurlarında korıanlı 
ıeç.mııbr. apu- ol ? 
ra yanapn san ur mu ya -

dal 4569 nmnaralıdll'. içindekiler penceresinden kolunu uzatara 
de konanlardan Mustafa ile Ri- bir ceket, bir yelek çalmıtlır. 
zeli M ksuttur. Makaut bundan sonra hafif bi 

Vapara ille •~ Makau tay - ıahlda arbdap Mutafayı da va 
falara malııus yan kamaranın pura ?imnıtbr. CDeYU11 .2 incide) 

Hayriye lisesinde 

Bir talebe, arkadaşları 
tarafından bıçaklandı! 

Oarb komşumuzda krallık dlrllecek mJ? 

Yu;;-anistan cümhuriyete 
bir türlü ısınamamış! 

Mayıs batlangıcmda bir bahriye • 
konferanıı yapılacaktır. Bu kon • lrfan hayatımızın yilzUnil kızartacak böyl 
feranstan maksat, Almanyanın bir bAdiseyl havsala almaz! 
deniz silahları vaziyetinin ne ol -

"P . ga ' Hükumet taraftarı roıa,, . · 
zetesi a-eçenlerde §ayanı dikkat hır 
Londra telgrafı ne§retmiıti. 

duğunu ortaya çıkarmaktır. Bu sabah Saraçhane batındaki 
-------------ı Hayriye lisesinde çok tee11üfe ta. ............................. --... ·····-··-·----: f 
! Çok : 
J heyecanlı 1 
ı • 

ı f bir roman:j 

yan bir hidt.e olmuftuT. Üçü o-

nuncu ve biri dokuzuncu sınıftan 
dört Tarsuslu talebe, gence onun -

cu ıınıf talebesinden olan Trab -
zonlu Muıtafanın üstüne bıçakla -

fe mektep bahçesi kanlı bir dövüt 
meydanı halini almıttır • 

Bunlardan onuncu sınıf talebe • 
•inden Ali, Mustafaya arkasından 
hücum etmit ve bıçağını iki defa 
sapına kadar Mustafanm sırtına 
aaplamqtır • Bu telgrafta "Daily T elegraph,, 

gazeteainde Yunanistan vaziyetini 
gayet iyi bilen bir zata atfen inti
tar eden bir mektuptan bahsedil· j 
mekte ve mektubun münderecatı 
hakkında fu izahat verilmekteydi: 

"ULUS KIZli 
Pazar günü 

Haberde 
başlıyor 

( D"tıamı 2 incide) 
riyle hücum etmiı1er ve kendisini ı---·----------
11rtından ve be1inden ağır surette 
yaralamıılardrr. 

Buna göre bu zat 1 Mart hadise-

si etrafında ecnebi gazeteler tara· 
f ından yapılan mütaleaları mev · 
zuu bahsettikten sonra !U netice -
ve varmaktadır: "Yunanistanda 

~ümhuriyetin ilanındanberi 5 ih · 
tilil ve müteaddit karıtıkhklar 
vukua gelmit bulunması, cümhu · 
. .. · · muvaffak olmadı · rıyet reJımının 

... .. kted'ır Bu memle · gını rosterme . 
kette tabii teraitin yenid~n ~ücut 1 

bulması için yegane çarenın bır an \ cm::.eloı ve !.arıs: .. 
evvel krallığın iadesidir.,, V • J d • k • 

"Hestia,, B. Çaldaris ve ı;. Kon- enıze OS ıyor J: 

işte şu parçalar: 
Aç kurtlar - Ayı kılıklı adam 

- KesUen baılar - Ateıde ga
A-ınız! - BabQJJını öldüren ada. 
muı koynunda - Baıaıağı mı.
lanlar - Kurtların pençelerinde 
- Oğlunu ateşe atmak isteyen 
baba. 

Bunlar size roma
nın ne kadar me-
raklı olduğunu 
anlatmıyor mu? 

Pazar günü 
başllyor dilis tarafmdan yapılan bc.)unat- ltalya engel oJmasay

ları nazarı dikkate alarak bunlar- dı muzaffer olurdum 
J • • Bu romanı "Şahin Reis,, mu· 

dan krallıiın iadesi gibi bir mese e Son Yunan ısyanında ela olan harriri Kadircanrn yazdıflnı söy-
mevzuu bahıolmadığmı ve bugün iki Yunan Generali idam mahku- i Jemf'k ne güzel olduifunu anlat· 
de böyle bir meselenin mevzuu miyetini yediği saatlerde, isyanın Ü mak için kAfidir. 

'..,_,, a int::ld6l . .(DeYamı 4 ünclde). __ ,. __ ...... - ............. _ ... 

Bu teeuüf e fa yan hadise f u te
kilde cereyan etmittir: 

Mektep idaresi mektepte verilen 
müsamere için her nedense talebe
ye davetiye vermemit, bunun üze
rine talebe de müsamereye gir. 
memeğe karar vemıittir. Fakat 
buna rağmen Tarıuslu talebeler -
den bir kaçı bu söz birliğini boza. 
rak müsamereye girmişlerdir. Bu 
harekete kızan onuncu sınıf tale -
besinden Trabzonlu Mustafa, mü-
ıamereye giren Tarsuslu Na.zife 
bu hareketinin doğru olmadığnu, 
verdiği IÖzü tutmadığını söylemiı 
ve kendisine teessüf ebnİ§tir. 

Bu müna.kaıa büyümü§ ve 
Tarsuslu talebelerden onuncu 
smrftan 235 mnnaNlt Ali, CelAI, 
Ertuğrul, ve dokuzuncu sınıftan 
Ali bu sabah saat 8,5 da bıçakla • 
rmı çekerek birdenbire Mustafa • 
nın Ültiine atılım.,lardD'. Bu MJret., 

Halıcıoğlunda 

Ağır cerhle 
neticelenen 

kavga 
Dün gece Halıcıoğlunda iki ki

§İnin ağır surette yaralanmasiyle 
neticelenen bir vak'a olmuıtur. 

Eyüpte Tapa fabrikasında ame
lebatı Yozgatlı Mehmed oğlu Ali. 

arkadatları İbrahim ve Ahmetle 
Eyüpte kafaları tütsüledikten son• 

ra bir sandala binmitler ve Hah • 
cıoğluna gilniitlerdir. Alinin mak· 

sadı, kendisini iki ay evvel kolun
dan vuran san Recebin vi önüne 
gidip nara atmak, yanındaki arka
d&!lanna ıü....._ek küfretmektir. 
Üç samot sandaldan çıkınca Piri· 
pqa mahallesinde Fıstıklı soka • 
ğında oturan Sarı Recebin evine 

r '.( Det1am& 2 fndd.) 1 , ' 
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"Avusturyaya m~dahale 
edilmesin!,, diyenlere 

soruyor: 
( Baıtaralı 1 ncide) ı madan evvel Avrupada büyük bir 

ingiliz • Fransız· İtalyan iıtitue emniyet vardı. Berlin hükfuneti 
misakı nihayet bulacaktD". isteklerinde müfrittir. Almanya 

3 - Ademi müdahele misakı, aradığı ıerefi ve ıempafiyi kaza. 
ademi müdahele taahhüdünün ta· namamıttır ve bütün Avrupa dev
rifi ile iktifa edecek midir, yoksa Jetlerinin ıüphelerini uyandmnıı
mutl&ka karıılıklı yardım misak • br.,, 

larma da mı iatina.d edecektir ? • M&k Donald §Öyle devam edi-
ltalyanın cevabı fU olmuıtur: yor: 

Mukavelenin prensiplerini temi • "Alman hükUnıeti, Streza ka _ 
n,t altında bulundurmak için hu- rarlarmm tatbik sahasına geçiril

'susi misaklann akdi tavsiye edil • meıine ittirak edeceğini bildirmek 
mit olmakla beraber keyfiyet akit- ıuretile aulhperverane niyetlerini 
)erden her birinin kararma hıra· fspat etmeğe hazır mıdır?,, 
kılmqtrr .• 

4 - Ademi müdahelenin kat'i1111ıı - ... -............. --._1111111 ...... 1111111-. 
manası nedir?. T- - -

ltalya, Fransız• ltalyan proto • 
kolunun metnine istinaden cevab 
'·ermittir. Bu protokolda ikit dev· 
Jetlerin biribirlerinin arazi tamam· 
lığına ve yahut siyasi ve içtimai 
rejimlerine dokunabilecek her tül"' 
lü hareketten veya propaianda • 
dan istinkaf ede~kleri taahhüdü 
derpİf oluıunaktadır. 

5 - Tuna misakmm tatbikin • 

Başlarından bilyilk •• 
yanılmışlar 

Ne dersiniz? 
Çanakkalede 

zaferi kim . 
kazanmış!? 

den sonra uluslar kurumunun rolü 
ne olacaktır?. Almanyada Hitlercilerin çıkar • 

HABER - Akşam Poslasr 

Dü~Yat;~~~;·ı 
d .. d .. , 1 on u. , 

Sovyet Rusyaya 1 
kaçmak isteyen ! 

1 
Yahudiler İ 

Lodz, (Polonya) 26 (A.A)-i 
ı Yahudi küçük esnaf ve amele-f 
: ; sinden Sovyet Rusyaya gizlice:.· 
ı. • hicret etmek istiyenleri kaçır -i 

m&kla metgul olan bir tebekei 
meydana çıkarılmııtır. Kaçak -J 
çılar hududu geçirmek için a -i 
dam bqına 800 Zlotti'ye kadar! 
para alıyorlardı. Şebekenini 
merkezi Lodz ve sevk yeri de~ 
Rowne tehri idi. Bütün tebekei • 
efradı yakalanmıt ve 53 kaçak-! 
çı hapıolunmuıtur. e 

HABER - Yukarıki hava ·i 
di•, ne kadar düşündürücüdür.i 
Ve, Sovyet dostu olduğumuz i-~ 

• çin, ayni zamanda, bizi mem -i 
nun edicidir. Eskiden, Sovyed 
topraklan bir cehennem adde-i 
dilir; insanlar, oradan dqarı5 
kaçmağa çabalardı. HalbukiS 
ıimdi, muhaceretin -bin türlüj 
tehlikeye rağmen- dqardan i-i 
çeriye doğru olması, vaziyetinİ 
tamamile değiştiğini göster mi-ı 
yor mu? Sovyetlerde hayat ıevi-ı 
yesinin yükseldiğine bundani 
daha ala bir ölçü olamaz: Ya -i 
hudiler oraya Ü§Üşüyor! 1 ................................................ .--... ~ dıklan Fölkiter Beobahter ismin • 

ltalyanm cevabı: Bu rol Uluılar aeki gazetede Çanakka1edeki bü _ 
Kurumu misakı i1e tayin edilmif • bük Türk zaferi sözde Leyamn !========= ======= 

tir. ~ F s d p Hayrı·ye ıı·sesı·n on an erı a!lanm e.aeri imi• • 
Almanya ile üç cevaptan mut :ı :ı 

· gibi göstermek için, makaleler d k• • t 
main olmU§ iıe de IOn ikiı!ne iti- yazmaktadır. e 1 cınaye 
raz etmiıtir. r 

AtatiiFkün liumandanlığım, yüz (Baştarr-.... ı ı ncide) 
Ahnanyanın Roma ıefiri B. Fon binlerceTürk ,ehidini bir Almana Mustafa kanlar içinde yere yu • 

Hasse} bilhassa balyadan fUDU maledebilmek gayreti, olur tafra • yaralandığı esnada Ali bıçağını at 
sormuştur: Avusturya hükUmeti • furutluk değildir. mıt ve mektep kapıımdan çıkarak 
nin kendi vaziyetini tutmak için Hitler, •ıter büyüklük Almanla- kaçmqtır. 
e=.nebi bir askeri müzaherete mü·· ra mahrnstur !.,, vehmine kapıl- Biraz aonra potis işe el koymu§, ,, 
r::ı.caat ebnesi ademi müdahale e• mıttır. Böyle neıriyat, efendilerine yaralı Cerrahpa§a hastahanesine 
rn:nr.a muhalif midir, değit mi • yaranmak için ne dalkavukluk kaldmlınış, suçlu talebeler de top· 
r .. l'?' b J 0 1 k ı· k • 1 yapacağını i mıyen ücretli mat· anara po ıs mer ezme götürü • 
Atmanyanın tay
yareleri lnglltere
ninkinin iki misli 

imiş 
Londra, 26 (A.A.) - Daily 

T eleraf gazetesi, Almanyanm ye
niden !ilahlanması baklanda he
yecanlı if§aata bu1mımaktadır. 

Gazete ezcümle, Almfnyanm 
lngilterenin ıehirlerinin müdafaa· 
sı için elinde bulunan tayyare 
miktarından iki misline sahih ol • 
~uğl!nu ve bu Alman tayyaTeteri • 
nin hücum tayyareleri olduğunu 
yazmaktadır. 

Daily T elegraf, Hitlerin Sir 
Con Saymene Almanyanm lngilte
re ile hava müsavatı teı:ıine mu • 
vaffak olduğunu söylediğini ilave 
etmektedir. 

lıuata has garabetlerdendir. mütlerdir. 
Vak'a burada bitiyor. Fakat bi· 

zi asıl hayrete dütüren 9ey, bir 
mektep idaresinin talebenin bı • 

Yunanistan cümh u çak ta,nnasına imkan verme•İni, 
ve maarif hayatımız için bir leke 

riyete ısınamamış tetkil den şayanı teessüf hadise
(Baştarafı ı ncide) lerin meydana gelmesidir. 

bahsolamıyacağını söylemekte ve Yoksa, lise sıra.Jarmda bıçak ta-
fU neticeyi 91karmaktadır ki: şıyan talebe Üniversitede de ta • 

"Diğer taraftan Elen ordusu banca ve mitralyöz tqımak iktı • 
da böyle bir siyasayı terviç edecek :za eder?. 
gibi görünmemektedir. Birinci Memlekete Ganster değil, a
kolordu kumandanlığı, General dam yetittirmek iatiyoruz .. Bu gi
Panayotakosa devreylerken Ge. bi hadiseler, "tanzi.matı hayriye,,
neral Petridiı netrettiği bir yev • den sonra kalmamı§tı .. Gene mi 
mi emirde ordunun cümhuriy~ hortlıyor? •• 
rejimine olan sadakatini, hiçbir - ------v--- ----. 
şüphe götürmiyen cümlelerle te - Halıcıoglundakı 
harüz ettirmitti.,, 

eaıkan andlaşma- kavga 
lngiliz sının Yunanistana ( Baştarafı 1 ncide) 

gitmişler, ıözle§tikleri gibi nara 
atıp küfretmi,lerdir. Receb kü • başbakam Biıa~;~A'!1!~!ı:;:.: gazel•· 

Almanyayı itllham si, yazdığı bir yazıda diyor ki: 
ediyQr 1 Mart hareketi, Balkan paktı-

Mak Donald, bir makalesinde nın ve binnetice Çaldaris hükume-
föyle diyor: tinin Yunanistana yaptığı büyük 

"Almanya sulh yolunu tıkamıt- hizmetlerin mikyasmı ölçmek iç: 
tır ve bu yolun üstünde timdi deh- ilk hakiki fırsatı vermi§tİr. 

§et hüküm sürüyor. Almanya ıi- Yunanistanda 
lihlar•nakla bir çok Avrupa dev- -
letlerini hakimiyeti altma almıt. intihabat ve di-
tır. Almanya, kendisine emniyet 

fürleri ititince evinden dışarıya 

çrkmı§, üç sarhoşun üzerine atıl • 
mı§, boğı:şmaya baş anu~lard ır . 
Biraz sonra Recebin kardeşi Ce • 
mil de evden çıkarak kavgaya gi -
ritmif, bet kiti bıçak bıçağa gel • 
mitlerdir. Kavgadan Ali ile Cemil 
ağır yaralı çıkmışlar ve Cerrahpa· 
şa hastahanesine kaldırılmışlar • 
dır. Diğer kavgacılar yakalanmıı· 

tır. 

26 NtSAN t9:J!l 

Boğaziçinde 
korsanlık 

'( BQ.§taralı 1 ncide) J 
Güvertede bulunan tayfa Tire

bolulu Hüsnü oğlu Rıza, ıahğı du
yunca biraz evvel daldığı uyku • 

Korsanlar, aandallarıns 
Rıza ile gene boğuıurlarke 
dal birdenbire devrilmiştir 
hırsızlarını kaçıracağını 
Rıza bir yandan bağırmaY 
mı9, bir yandan da denizd 
rek kaçmağa çalfan bir k 

dan uyanmıf, karanlıkta güverte
ye çıkmakta olan iki korsanın ü -
zerine an.aızm atılmqtır. 

Güvertede üç kiti arasında bir 
müddet boiutma devam ebnİf, iki 
konan Rızanın boğazını fena hal
de sıkmıtlardır. 

Rızanın baygınlık geçirmesini 
fırsat addeden korsanlar düıe, 
kalka sandallarına kaçmıılardır • 
Canı fena halde yanan tayfa Rıza 
korsanları kaçırmamak için peıle
rinden kotmut, süratle açılmakta 
olan sandala kendisini abnıftır. 

peıine takılmıştır. 

Sahilde bulunan san 
Rızanın imdadına yetitmitl 
purdan elli metre uzakla§J1l 

korsanlardan Mustafayı Y 
mışlardır. Tayfa Rıza da de 

çıkarılmıttır. Korsan Rizeli 
sut ise uzun müddet aranını 
bulunamamıştır. Maksudun 
ğulduğu, yahut ta denize d 
uzaklaıtığı tahmin edilmek 

Yeni bir facia Matbuat 
Gene toprak çUkttı kongresi 

insanlar, zorla M hh 1 kurtarıldı ura as arın 
Dün ak§am Koca Mustafa Pa. seçilmesine baş] 

,ada gene bir toprak çökme vak'- Ankara, 25 (HUSUSi 
ası olmuıtur: Matbuat kongresi Mayısın 

Koca Mustafa Pa~ada Müda • Cumartesi günü saat 15 te t 
faai Milliye caddesinde Bay Mu. nacaktır. 
zafferin arsasında kayın biraderi Kongrede gündelik gazet 
Muallim Bay Emin taraf mdan bir sahiplerinden veya bunların 
ev yaptırılmaktadır. Ameleler dün derecekleri mümenillerden 
gene temel kazarlarken toprak vilayet merkez ve mülhak 
birden bire çqkmüt, amelelerden haftada üç. veya daha az çık 
Salim ile Hüsnü toprak altında yasi hususi gazetelerin naın 
kalmıtlardır. Diğer ameleler bir kendi aralarından seçecekle 
yandan arkadatlarmı kurtarma - rer murahhaatan her vili 
ya savattıkları gibi bir yandan da Türkçe olmıyan gündelik ı 
itfaiyeye haber verilmif, lstanbul )erin dillerine göre ayrılacak 

r 

grupu yetitmi§, toprak altında ka- lar için b.irer mümessilinden, 
lan ameleleri çıkal'lllQltu•dzr Bun· ta"Lul '°-"'*"' ı-~w 11...,ı. 
lardan Hasan yaralandığı için d~1 ... ~~ar~ ve lstanbul 
Cerrahpa9a haataneaine ' yattrıl • muharrirlerile istihbara;t 
mı§tır. meıgul gazetecilerinin aeç 

HABER - Bu gibi hadiselerin birer murahhastan, Cümh 
mütemadiyen tekrarlanıp durma • halk partisi, Anadolu Ajan1r, 
ıı, belediyenin ittfaat ve binaları baacdar cemiyeti, kitapçılar 
kat'iyyen kontrol altında tutama- yeti murahhasları ve vekil 
dığını açık mrette göıtumektedir. neıriyat müdürlerinden, m 

Bu ıehirde in•anlann hayatı hariciye vekaletlerinin ayrıc:I 
elbette oyuncak değildir. Bu gibi çecekleri birer mütahassıs~ 
hadiselerin önüne geçmek ıçın, rekkep olacaktır. 
heyeti fenniye paçaları ııvamali- -o--

dır ! Batalof Parls se 
--0---

EU\zlz civarında 
altın madeni 

. Eli.ziz civarında Keban kaza
sında evvelce itletilen altın ve 
gümüt madenlerinin yeniden a
çılması için tetkikat yapılmakta· 
dır. Eski iptidai usullerle yapılan 
çalıtmalarda maden elde etmek 
çok pahalıya mal oluyordu. Şiın
di iıtihsal usulleri tekamül etti
ğinden elde edilen madenlerin 
masrafı konıyacağı ümit ediliyor. 

---o-

Tramvay şirketi 
borcunu ödemiyor 

Tramvay Şirketinden alınacak 
2,5 milyon lira için Nafıa Bakan
hğmm tirkete verdiği mühlet bit
mittir. Bu müddet zarfında tirket 
borcuna mukabil ancak 30() bin 
lira yatırmıttır. 

Bakanlık tirkete ·bir cemile ol
mak üzere bir mühlet daha ver-
miştir. Şirket bunun sonunda da 
borcunu vermezse bakanlık icra· 

mi oldu 
Sofya, 25 (HUSUSi) -

garistanın istifa eden Pari• 
yerine ıabık Bulgar Harici1' 
zırı Batalofun tayin edildiiİ 
kında burada kuvvetli bir 
vardır. 

Diğer taraftan, İngiliz I 
)erinde okuduğumuza göre, 
Bulgar kabinesi ilk içti 
Adliye Nazırı Angel, Karalİ 
fa, yeni bir kanunu esasi. Uf• 
hazırlamasını tefhim etJIJlf 

JandarmalarıJJ 
kıy af etleri 

0 Ankara, 25 (HUSUS 
Jandarina kıyafetleri b .,. 
hazırlanan kararnameye 1° 
yafet kararnamesinin kar•df' 

ıuna ait kısımları ve so~~;., • 
pılan değitiklikler c&J 
. d . . d . ol• Jan arması ıçın e carı I ti 
Bununla jandarma kıY• ·~j 
ait diğer kararname ve 1 

kaldırılmıttır. 

edilmesini istemekte, komıulan - vanıharpler 
na karşı hiç bir fena niyet besle - Atina, 26 - Yunanistaııda in • 

Bundan bqka dün Kılıç Alipa· ya müracaat edecektir. Etilere aft 
kabartmalB~sD / 

mediğini söylemektedir. tihabat, divanıharblerin uzaması 
Kendisinin ko1D§ularından ka · yüzünden mukannen zamanın 

bul edemiyeceii bir tekildeki ti • dan bir hafta sonraya kalmııtır. 
fahi teminatın onlar tarafından Divanıharbler, bugün tahitleri 
kabulünü istemektedir. Almanya, dintemittir. Bahriye divanıha.r -
kor~an ve tilpheleri uyandD' • binde mildafaalar J.apılmıJtır. 

---0-şa mahaUesinde bakkal çolak ,, 
Kadri ile Şükrü eski bir alacak_ , Gaz maskeleri gllm-
yüzünden kavgaya tutuımutlar ~ rilksilz girecek 
çolak Kadri Şükrüyü omuzu!'- Ankaradan haber verildiline 
dan ve boynundan ağır surette ya- göre hariçten memleketimize gi
ralamıttır. Yaralı Beyoğlu huta· recek zehirli gaz maskelerinden 
haneıine kaldınlmııta. gümrük rami almmıyacaktır. 

Ankara, 25 (Hl}_~ d~ /, 
Etnografya· müzesi önU~ ; 
tatürk heykelinin önii. b~.,d"' ~ 
ne getirilerek BoğazkÖY1' ıJ" 
tirilen Etilere ait kabartıı' 
nulmuttur, 
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ilk okula 
okutanlannın 

baklan 
yüksek Bir milletin az zaınanda en . . 

~1r-ıınem ıçın 
medeniyet derecesine '~ . oksa 
ne yapmah? llk mekteplere ını Y 

·yet ver· 
yijksek mekteplere ıni ehenıını 

)., me ı. • • Hatt! 
B .. aka~ pek eskıdir. 

u mun ~ b ağacını 
bu münasebetle tneşhur Ta a 
da bilmiyen kalmanuştır. jk" . i 

.. k' esi her uım 
Cüınhuriyet Tur ı1 .. ..nerek 

d b.. ..k bir ehenııniyetle duşu .. 
e uyu d - nu filen ıos-

en doğru yolun ne ol ugu 
t di D 

-ırunono kaldırdı ve ye· 
er • aru b" rofe· . tli Türk ve ecne ı P 
rıne en kuvve bir üni· 
.. 1 • • bagr-ında top1ıyan 

sor ennı k tan 
versite yarattı. llk mektep 0 u • 
larmrn ıneslek hayatlarına daha kuv-

. 1 . daha olgun '\"C dolgun 
vetll gırme en, ır mektep· 
h 1 1 n irin de ınua ım 

u unma a ~ ğ ıttr Dersler 
terinin yıl sayısını ~o a ' 
ilave ett~ teksif etti. "n· 

'B" burada bu son kısmın son gu 
ıı ~ b olan bir va-

Jerde kırgrnlıgına se ep 
ziyetten bah.c;edeceğiz: 

llk okula okutanlannı~ d~ha e~!~:~ 
ve dolgun kafa ile meslege gı~ 

k. dı elde ettıremez. 
temin etmek ~~. sa et derecesinde 
Herkesin, çektı~ zahnı . ayet tabii· 
~emere görmek ıstemesı g . ek· 

dir, Vakti1e iki seneli~:.:ı~~: ;:Jip· 
t1 "'lcrinden çıkan ınua 11 k moa'1im 1• "yle bugünkü altı yı ı 1 Is 

. d kan okutan arın • 
nwkteplerin en çı k 
teki . b"r olamaz. 'Bundan baş a ?" 
k tae~ ~ heın doktorluk, hem mü

u n lr.-··· • 1 k hem asker-
h d . rk hem mımar 1 ' 

en ıs ı • kalmamıştır. 
lik oJduğnno bilmiyen k fa 
Bu kafa Te ruh d~ktorlarmın, ı:ri
ve ruh mühendi~, nıımar ve asker 
rtin ayni zamanda layık o1dtıklaB~ ~-

. ..rmeleri lazımdır. oy 
mereyı go k ınak 

1 ~ ..... onları hayatlarını azan 
o m~ k mec:bu· 
için başka kapılara başvurma 
riyetinde bırakırız. _ 

Halbuki okutanhk da dlg~.r ınes-
1 Mer gibi gün geçtikçe tekimul eden 
.e ' ··bette me\ va nren bir meslektir. 
n nıs "b" b" Hele bugünkü gı ı en yenı ter ıye ce-
reyanlarını takip ev tatbik eden 01tu• 
tanlarımız, ordunun erklnıharplerl 

1,adar kıymetlidirler. 
Halbuki son günlerde ilkmek.tep ~· 

kutanlah büyük bir inkisar devr~: 
geçirdiler. Kanunun onlara v~rd!gı 
kıd<'m zamları, mesken bedeJlerı., ma-

k tahsisatlan bir çırpıda kes~lmek 
am , .1 ır ,.A. 

tthlikesinde kaldr. 'erı en ~'!' :r-

bok geri alındı amma, her vıl~yet o
kutanlan o 'iJayetin hosUBf bütçele· 

.· d n ma.aı:ı aldıkları için henüz me
ı ın e Y ·ı . f Mer
sele taınamiylc halledı memı! ır: • 

k • bu icıtekf hassasiyetfnı, vılayet 
ezın ~ tü ıu .. ste )islerinin bazıları bir r go • 

;::iyorlar. Bütçe meselesi karşısın· 
da çektikleri müşküla.t da ın~l~~d~~ 
Fakat bütçenin terazılenmesı ıçın 
yoldan başka b!f yol bulmak gerek· 

tir. 
ilk okula okutanlarının ayni sebep

lerle geçirdikleri buhran il~ olarak 
'değildir. Bundan önce de ~ırkaç ~:· 
fa başlarından geçti. Hatta bu yu • 
den Jki üç senedenberi mesken bedel
Je.rinden mahrumdurlar. 

Hile 
Azçok her yiyecekte 

var, fakat 

Rakı 
Hile karıştırılmıyan 
yegAne madde Jmlş! 

Birçok yiyecek ve içeceklerin 
hileli ıeylerle karrttırıldığı beledi
yece alman nümunelerden anlatıl· 
mııtır. Belediye kimyahanesinin 
itleri ıon günlerde çoğalmıttır. 

Dün bu münasebetle belediye 
ıtatiıtiğini gözden geçirdik. 934 
ıeneainde belediye kimyahaneıin
de tahlil edilen 2575 ekmek nümu· 

inden 2502 si iyi, 73 ü fena, 161 
nea 2 • · 35 · helva nümunesinde 1 6 sı ıyı, ı 

fen& çıkmıttır. 
Paıtalardan da 115 nümune tet· 

kik edilmittir. Bunla~dan 97 si 
. • I8 i fena, sadeyaglardan 530 
ıyı, 5 . . . 125 . 
nümune ahnmı§, 40 ı ıyı, ı 
fena çılanııtır. Zeytinyağlarda 
en çok hile karıttırılan yiyecekler 
arumdadrr. Geçen sene alınan 
840 nümuneden 200 ü fenadır. 
Memba sularında 261 nümuneden 
61 j fena, 401 gazozdan 51 i fena 
çıkmıştır. Bütün alman nümune -
}erden hepıi karışık çıkmasına 
rağmen rakı, ıarap ve konyaklara 

hile kanıttnlmadığı anlaıılmıttu. 
Sekiz rakı nünıunesinden sekizi de 
halis rakı çıkmıttır. 933 aeneıin
de yirmi sekiz rakı nümunesi de 
kantık bulunmamıttı· 

Halkın en ba!lı gıdası olan ek· 
inek1 ya.j, şu, zeytinyağı gibi yiye· 
~ ve 15.w.kl pek faz-la JUie 
karıttırılmaaına rağmen rakı, fa • 
rap ve konyakların h~iı çıkması 
şqılacak bir ıey değil mi? 

-0--

Raş mualllmlerln 
kesilen tahsisatı 
tekra r verilecek 

• 

Jlk tedriıat müf etti ti ve baı ho· 
calarrnin makam tahaisatlarmın 
tekrar verilmesi için "Okutanlar 
Birliii., nin kültür ve içişleri ha • 
kanhklarında yaptığı te~ebbüsler 
muvaffakiyetle neticelenmi!tir. 

lçitleri Bakanlığı müfettiş ve 
bat hocalarının kıdem tahsisatının 
tekrar bütçelere konmasını bütün 
vilayetlere bildirecektir. 

Vilayet bütçesi hazırlandığı İ· 

cin bu tahıiaabn konulma11 ancak 
butçeye yeni bir ili.ve ile kabil ola-

caktır· 

Japon 
Elçisi 

Mühim meseJeJer 
hakkında beyanatta 

bulundu 
Yi) ana) a kadar bir seyahllt yupau 

,>eni Japon tJ~isi Bay Toguga"-a şeh· 
rimize dönmüştür. Elçi, dün bh" mu· 
harririmizi kabul ederek bazı mühim 
meseleler etrafında beyanattn bulun· 
mu~tur. 

"- Japonyanm ticarel saflaı;ıncla 
diğer memleketlerle rekabet ettiği 
münaka~a olunuyor. J'e hunun için i· 
ki sebep gösteriliyor. Bunlardan biri, 
Japonyanın para ının kıymetini dÜ· 
. ürmüş olması, diğeri ucuza odam ça
/ı~ttrmasıdır. 

"Halbuki, Japongaımı, para ını dü· 
şiirmiiş olmasını rt'kabetin sebebi 
saymak, mt'seleyi tek bir cihetten gör
mektir. Japonya gerçi parasını 

düşürmüj olmakla, malını satmak 110-
lıında kolaylık elde elti; rekabet ede· 
bilir. Fakat Japonya, mal ilıraç et· 
tiği gibi, birçok ham madde de illıal 
ediyor. Bunrm için, bugün kıymeti 
düşürülmüş olan Japon parası, malı· 

mızı satarken lelıimizc iken, mal satın 
alırken aleylıinıizedir. işte bu uret
le raziyPttc bir müı•azene mel'cuttur. 

Bele.diye 
Bir buçuk aylık bir 

mllhlet vererek 

250000 
~~snalın tescil edtl

nıeslni bHdlrdi 
Belediye müstahdemin §Ubesi 

her nevi işlerde çalışanların tescİ· 
line başlamııtır. Bu tescil muame· 

' lesi 31 Mayıs akşamına kadar de· 
vam edecektir. Bir Hazirandan i· 
tibaren belediye zabıtası umumi 
bir teftif yapacak ve kendisini tes· 

cil ettinneyıp sıhhat cüzdanı al
mıyanlar cezalandırılacak~ır. 

Be~ediye müstahdemin şubesin· 
den aldığımız malumata göre §İm· 
diye kadar pek az kimse tesciUeri· 

ni yaptırmıştır. Halbuki İstanbul· 
da 250 bin kadar esnaf vardır. 
Yani lstanbul nüfusunun aşağı yu

karı üçte birini bunlar teşkil et
mektedir. 

Esnaf m ıonradan sıkışık bir va
ziyete düşmemesi için şimdiden 

tescillerinin yapılması yolunda ça· 

lıımaları Ticaret Odasınca esnaf 
cemiyetlerine bildirilmiştir. 

~ucuz paraya işçi çalıştırmaya gc· 
lince, bir kere, lıer memleketin kendi· 
ne göre bir yaşayış miyarı ı·ardır. iş
çimizin aldığı para, bu miyara göre 
dü§ünülnıek Uizımdır. Buntlan baş • 
ka bizde iRÇi kullanan müessese 11a • -o--
lti;leri, bu.işçiler için, fabrika içinde Mekteb mllsamerelerl 
lıa&taneler, yataklıanl'ler, Tıatta sine. imtihan zamanı 
mal~r l'Ücuda getirmiş~erd~~· Meselci, verJlmiyecek 
bellıbaşlı pamuk sanayıi mucsseselc • 
rinde karı koca birlikte çalışanlar 

vardır. nunların çocukları, iyi yeti§· 
tirilmiş mürebbiyeler tarafından ba • 
kım evlerinde bakılır. Ru çocuklara 
ro~ ucuz rraitll ilknıe/.'tepter var"ilır. 
Bu işçiler, çocukları <'raua gönderfr • 
ler. /Jöylece işçiler üzerinden bir 
kısım masraf ııükleri kalkal'. /Jwılar 

yapılmasaydı, bu parayı işçiler doğ
rudan doğru11a alacaktı. il} sahiple
rinin yaptıkları bu masraflar, ücretin 
bir parrasr olarak sayılmalıdır.,. 

- Çin ile Jııpon)a münasebeti nn· 
sıldır? 

"- Gittikçe aliılı bulduğundan 
memnunuz. J: ascn biz, kendimize ait 
mesel eh ri kendi aramızda lıallctmcli· 
yi:.,, 

- Japon}adn nüfu coğalmao;;;ı mü
him hir mes ele halinde midir"? llunu 
nn ıl hallctmcği dü:ıÜllÜ} orsunuz? U
za!, Snrktn harp Tİ\ a~ etlerine ne der· 
siniz? 

"- llarp ltatırdarı germe:. Nüf111 
çogalması i c, bugiin bir meseli' lıalin· 
dr. değildir, diyemeyiz •.• Fakat Japon 
iktisadiyatçılarının ileri sürdüğüne 

göre, bu çoğalma 8Üratlc ilerlemiye
cektir. Bundan baıka, bizim alıalimi· 

Kültür Bakanlığı bütün liseler
le orta ve ilk mekteplere yolladığı 

bir tamimde bundan sonra müsq.· 
merelerin Nisan sonuna kadar hi· 
tirilerek talebenin Mayıs ayında 
derslerine çalışmaları için vakit 
bırakdmaınnı bildinnittir. 

---mnnımıwww-••n""'ı ıt..,_.11U81111111m1111111U11111111111..-. 

:zi almak istcmiycn yerlere f/İrmek ta
savı;uru, yalnız arzu olımmıyan bir 

§<'Y değil, ayni :amanda lı:iifii bir iştir. 
Japonyanın niiflls mcsc:lt si iktisadi 
bir meseledir. A11ni zamanda dahili 
bir meseledir. Fakat bugiinlcrdc lıcw 
nelmilcl bir manzara göstermiyc11 mc· 
sclclcr çok azdır. /Jahili olan nüfus 
mcsl'lcsini tamaml'n tfalıili sw ·ctte. 

Jıalldmck dt• kolaıı olmasa gerektir. 
lltınımla beraber, lıarplc de lıallcdile
,.cğin~ kani değilim. lnanmam l:i nü
fus mc clesi dolayl$iyle lıarp çık ın .. 
Dalıa diinkü lıarbin lıatıralarını kimse 
unutmamıştır. Pakat Amerika ile Ja
ponya, Sou11ct Rusya ile ,ımcril;a a
r-asında lıarıı o/arayı sö:lcri o kadar 

çok sarfcdildi ki, bunlar arasında bir 
lıarp ilıtimalindt•n, dalıa faıl<r lrorp 
6ÖZÜ oldu, diyeceğim.,. 

nu ~: ·~:ı~:rkt~:k~~ı~~a;::::~.~ı~: [ ş E H R ·ı N D E R D L E R ı· -] 
llk okula okutanlannın maaş ,·esair 
haklan işini de nıerkezileştirmeli, va· 
kit vakit \İlayet meclislerinin görüş -

farkJan yüzünden çarpıntı geçirmele- • ı ı · k J ''k k ' 
rine ıneydan nrmemelidir. ÇiinkU ınsan ar a oyun ar oyun oyuna,,, 
kafa rahatlığına bu meslek adamları 
diğer meslek sahiplerinden daha !;Ok 
muhtaçtırlar. Kararsız kaldıkça en Bir mektup aldık. Çok şayanı dikknt hulduğumuz-
özlü unsurlarını kaçırmak tehlikesi dan aynen ne re diyoruz: 

hüküm sürmektedir. ''Vapurculuk Şirketinin Saadet vapuru bir sefalet 
Pek haldı olarak ordunun terfihi yeridir. 17 Nisan gecesi Jlan(/ırmadan tam JOO 11olru· 

kararlaştı. Orta ve lise okuta~lan· gu yalnız bir ambara balık istifi gibi koydular. IJiğer 
nın \"aZiyetleri de i);dir. Bu n mebt· ambarlara da 1100 koyun yerleştirdiler. l 'c böylece lıa· 
1 d • 1 da mahrum ı- , 
er en ılk okutan ann 

1 
• reket ettık. Çoluk çocuk hep açıkta olduğundan lıcıda· 

r~kılmamalan zamanı çoktan ge mış- landılar. Vapurun rarlıçısına, re ktitibine miirar.aat et-
ti~ ~: 

Verelim. çünkü haklarıdır. 

teeziyc edecek bir makam 110/. mudur?., 

lmza yerinde de şu cümlefor okunu;> ordu: 

lzmir ek prc i11lc cıl'lip /Jandırnıadarı ~aad<'i 
runa binmek fıcdbalıtlığına 11ğrı11an M. Bğin. 

rapu-

, unu itiraf ctnwli) İZ ki m:ınll•!:!Cf -bazıları miis· 

t e.<.;na- bizim rnı>Urruluk şirketll'rimiı: lıi r in~anla bir 
koyunu tefrik cdemi;>ccek Yazi)ettcdirleı·. l tanbulln 

yakın ·n•)a uzak limanlar ara ında sefer ynp:ın h er .,n. 
purda hu lll'llidiı·. )h-selfL 'J'r:ıb1.ondan 1 tanhula gelir-

kcn ko) un 'c sığırla dolu ulan l>ir amhnr JstanlıuJd:ın 

:/3uq.ün için: - -
Matbuat um 

müdürlüğünün 
pabileceği bi 

Memleketimizde yapıl 
ya toplantılarından ben § 

yi çıkardım: Memleketi 
toplantılnr dolayıaiyle gel 
me ve herkesçe tanınmı§ § 

lerin, bizim hakkımızda s 
sözlerden güzel bir propag 
tn.bı çıkarılabilir. 

"Propagandanın lüzu 
tur,, diyen olamaz. 

Bir bakıma göre, bu aö 
araya toplamaktan uygunb 
paganda şekli de düşünül 
diyeceğim .. 

Büyük toplantılarını m 
timizde yapmış olan birço 
mümessillerinin, Türkiye 
da çok dikkate değer, anla 
yalntz nezaket eserinden ib 
mıyan sözleri var. 

Gelen iktisadiyatçılar, 
lar, siyaset adamlarından 
ri kendi görüşlerine göre, 
Türkiyeyi yaratıcısı ile b 
anlattılar.. Biz, onların 
gitseydik, ihtimal bu kuvve 
Jer alamıyacaktık. 

Nasıl alabilirdik ki, tah 
etmiş bir ülkünün ta yanıb 
gözle görüp gönülle inana 
insanın diyeceği, elbette 
kulak dolgunluğu, naza 
den •çok daha kuvvetlidir. 

Bu hadise oldu .. 

Memleketimize, büyük t 
malar doloyısiyle gelen eski 
Jar, mebuslar, ayan reisleri, 
mış politika adamları, ö 
çıkan her Türk gazeteciye 

düklerini söylediler. unla 
zim gazetelerimizd~ üti.t 
ç.ıkmııtır. 

Şimdi şöyle dütünüyorum 
Jar, matbuat Umum Müdü 
müzün bir gayretiyle bir ara 
tirilemez mi? 

Bunlar, yanlışsız, sahipleri 
f mdan beğenilmiş, samimi 
layışh en güzel rnülahazalard 
lerinde parlak hükümler ve 
yenin şahsiyetiyle daha eh 
yet ve sağlamlık peyda ctmi 
şünccler, aç.ık anlabşlar var 

Mesela, Fr n anın eski 
Jarmdan Maryo Rustan'm bi 
rupa macmuasmda hakkı 

yazdığı bir makale ile, Maryo 
tan'm daha geçen yılın eylül 
gazetelerimize verdiği beyan 

rasında ehemmiyet ve değer i 
riyle fark yoktur. Bunu da, i 
sek, batka dillere çevirerek: u 

kiye hakkında dünya tanınmıı 
nırı dü§Ünüıleri,, diye bir fa 

• kollekıiyon halinde çıkarabili 
Memleketimiz için dah· b 

rarak, mekteplerimize, kütüph 
le:e, türlü kültür müessesele 
gönderebiliriz. 

Bu, adeta, iyi bir eser o 
koymu' müellifin eseri hakkı 
salahiyet sahibi münekkitlerin 
dığı paragraflan neşir vnııtaı 
larak ku11anmak gibidir. 

Bugünkü Türkiye de, zaten, 
yük bir müellifin ortaya koyd 
nihayetsiz kıymette bir eserdir 

Hikmet MUnlr 

lstanlu, Ltsesloln 

Kadircarı KAFLI - latediğlni: yere şiklıyct ediniz. Bize vız gelir! J)i. 

l---------------ıue cevap verdüer. Ellıa&ıl gecenin saat on birinden a· 
bakın geduine kadar kadınların çocuklarırı oğl<mıafa-

tekrar geriye dönerken )Oleu ile dolduruhı)or. Her ne· :--------------ı 
kadar ,·apur btanbulda)ken )tkanı)or a d·ı hu ü tiin ı 

rırıı dinliyerek lstcınbula ı·ardık. 

50 CJ yı)dÖnllmft Şimdiye kadar bu kadar sefer yaptım. Böyle bir ~c-
fatanbul liıesfnin kunılutunun ge teıadül d~ Vapurculuk Şirketinin fazla para 

ellinci yıldönümü dokuz Mayuta kazanmak için vapura doldurduğu koyunlar yü:ziin

Hae mezunlar rtarafından kutlula· den &u kadar iman hasta mı olsun?•"Ncrcyt i tcıse11i: 
nacaktır,. fikdget edin! Bize mz gelir.,, Diyen mes'ul adamları 

0-i ? 
~ı. 

körıi) ıkanıanm hiç bir faydası olmamaklndır.. lnsan 
ambara indiği zaman lıurnuna ctcıetl hır amr Koırusu 

11 
çarpmaktadır. \t:ıkndar makamların bu noktayı da 

gijzönifnc almaları. "bu gibi 'npur irkctJcrini in an·ı 

I r la ha)\anlıırı 1 :Sl') Uh .lt l'Cll'ı'c kleri ) rl<'ıi ol;)ll"mağn ......... ----------
mecbu ı etmeleri Juzımdıı . 
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Gazeteciler Ruzvelti 
severler? • • 

nıçın 

Amerika cümhur reislerinin en 
demokratı Ruzvelt olmuştur 

HABER - Akşam Pos~ası 

21? ,;.. ________________ __ 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

Vaıingtondaki gazeteciler·, bü-f yetiyle alakadar olur. Ben de ho- MIİletler Cemiyetinin 
kUmet adamlanna bilhassa Cüm- murdanır gibi "bu ıerait altında zAfı 
hurreiılerine kartı çc>k ıert tenkit- ne mümkünse o kadar iyi olduk · 
ler yaparlar. Bunlar makamı de . larını, söylerim. KURUN - Bugünkü ba§makale· 

1 · · yi Kazım Nami Duru gazrnııtır. 'Ya-ğil, fakat yer yüzünde en çetin si- Yumu§amamak ve sert iğımı 
zısında çocuk i8temiyen ana ve baba

yasi ve idari bir vazifeyi omuzla- muhafaza edebilmek için içimden yı talılil ediyor. Çocuğun ilkönce ulu-
rma almıt olan tahaı göz önünde dualar yaparım. Yüzüne bakma· sun malı olduğunu, ve uluıun çok ço· 
tutarak tenkitlerini ona göre yap- mağa uğratırım. Fakat o, eline bir cuğa ilıtiyacı olduğunu söyliyerek 
mak idetindedirler. kurıun kalemiyle bir de kağıt al - yurdumuzu şenlendirecek çocuklar 

Eski Cümhurreiılerinden Wil • dı mı, bakarsınız ki bütün sözleri- yetiştirmemiz lazımgeldiğini müda

aon'u gazeteciler pek nadiren gö - ni kabul edivermişim. Bu da kum- faa ediyor. 
CVıllHURIYET - Yunus Nadi rebilirlerdi. Gene eski Cümhurre- panyama milyonlara ve heyeti i -

bugünkü başmakalesinde maltvol
iılerinden Harding babacan iyi dareme bir çok baş ağrılarına mal nıal:ta olan ormanlarımızı harabiden 
kalpli, fakat bulunduğu mevkie la- olur. Niçin böyle davranıyorum? kurtarmak için tutulacak yollardan 
yik olmıyan bir adam saydırdı. Aklım ermiyor işte. Onu seviyor birini izaJı ediyor. Zamandan korl.
Kuliçi evveli alayla kartıladılar. muyum? Hayır. Fakat ona muka- mamamızı, beş, on yıl gibi kısa bir 
Sonraları tam manasile usta bir vemet edemiyorum işte!..,, zaman zarfında memleketimizi baş
politikacı olduğunu itiraf ettiler. -------------- tan aşağı ormanlık yapabileceğimizi 

t hl söyliyerck yazısını bitiriyor. 
Huver ise gazetecilere göre hece- Altı ecnebi mek e ZAMAN - Zaman imzalı yazı Al-

riksiz bir diplomattı. kapanıyor manganın Vcrsau müahcdesini yırt-
Kimseden ho§lanmıyan gazete- Haziranda tatbikine baılana . masımn, ve bütün a.CJkeri kayıtları 

cilerin Ruzvelti sevebilecekleri kaldırmasının sebebini lJlilletlcr Ce-cak olan kıyafet kanunu dolayı • 
pek •üpheliydi. Ancak bu zat Va- miyetinin esası itibariyle zayıf olma-

~ siyle ıehrimizde bulunan bazı ec • ld ~ ·· z-•ingtona geldigwi gün onların hep- sının bir neticesi o ugunu soyuyor. 
:r nebi mekteplerin kapanacagw ı an - J' k"ld b ·ı · · or • sini sanki efsunladı. Gazeteciler e ya:ıyı şu şe " e ' ırıy · 

laıılmaktadır. "Almanların zaman ve fırsat kol-cümhur reisinin hiç ayrılmaz dost-
Bu mektepler tunlardır: lıyarak ilk münasip vaziyet lıasıl o· 

ları oluvermiılerdi. Gazetecilarin Sent Öfemi, Sen Jan Batist, lunca, yeni bir lıamle dalıa yapacak-
onunla mülakatı resmi ve aoğuk Sent Jan Dark, Kadıköy Notr dam larına muhakkak nazariyle ba!t:ılabi
bir iş olmaktan çıkmıf, çok neıeli lir. Ondan sonra olacak şeyin de, /n-Dösyon, Sent Espri. 
bir zevk halini almı§h. giliz nazırlarının gene scyalıatlerc 

"Bayaz sarayda gazeteciler her çıknıasr, ltalyadt1 gene bir konfernas 
Deniz yollarında akdcdilmc~i. l1luso/ini Cenaplarının pazar gecesi sofranın aile misa- h t ucuz seyya a gene yüksek sesle herkese akıl öğret· 

firleridir. Tatil günlerinde ve se- l k d mesi ve nihayet Cemiyeti Akvamın Dniz yolları ile mem e et a · 
yahatlerde cümhur reisinin aile bir daha toplanarak eflatuni yeni ka-

bilinde seyahati kolaylattırmak i · 
efradından sayılırlar. Ruzvelt on- rarlar vermesi gibi gülünç işlerden 
lann hepsini küçük adlarile çağı- çin ihdas edilen bir ve iki aylık ibaret kalacağı şüphesiz gibidir.,, 

tenzilatlı karneler bir Mayıstan i-nr ve her birisinin neden kızdığı- TAN - Ba§makcle yoktur. 
tibaren satılacaktır. Bu karneler AKŞA '1 Ak b .. '·ü nı, nesile alay edildiiini bilir. Sor· c, - ·şamrı unun" va· 
gidip gelme olarak tertip edilmiş- zuıında chriml:ıe gclc-n UluRlcırara~ı 

·'aukla~ biıtün sualleri en büyük tir ve her iskelede satılacaktır. Kar Kadınlar Birliği ıJfiirafıl·ıslarından 
bir :al>ır ve tahammülle kar§ılar. l birinin bir otomobilin irinde para ve neler lskenderiye ve Pire posta arı )' 
Herkesi tatmin edecek cevapları miiceı·lıerleri bulunan çantasını unut. 

için muteber olmıyacnktır. bulur ve bu cevaplarda da ekseri- ması, ve şoförün bunu hiç bir miika· 
ya öyle güzel kelimeler ve takalar -----------..,--- fat kabul etmeden zabıtaya iadesi 

1 h h. d "Kaybolan 11ocugumu meselesini eıe aıarak bu şotörıç mü-kuHanır ki bun ar emen fe ır e ~, 
rahlıaslardan f a:la para almak üte. 

yayılarak herkesin malı oluverir. arıyorum" yen diğer bir şoförü karşıla,tırıyor, 
Eskiden gazeteciler mülakat - Oğlum Hamdiyi dört yaşında Se- ve aralarındaki farkı anlatıyor. 

tan evvel suallerini bir kağıda ya· f erberlikte askere ı;i'1erken baldızım SON POSTA - Bir Yıldız imzalı 
zarak gönderirlerdi. Şimdi böyle Remziyenin ynnınn bırnkını~tnn· Ter· yazı Papulasrn ölümü münasebetiyle 
bir merasim kalmamı§br. Cüm • histen ~onra balclıznn Remziycnin ve· bu ihtiyar kumandanın l'cnizelosa 
hurreisinin yanına girildi mi akla fat ettiğini öğrendim. Bu kndar nrn~- hayatında iki defa uyduğunu, birin· 

tırdığım halde çocuğumun hayat ve cide ~erefini, ikincide hayalını kay. ne gelirse sorulabilmektedir. Ce • ..ı t 
memntmdıın hır lıaher :ıl:ıımıuırn. z. bettiğini söylüyor. 

vap verilmemesi lazım gelen sual- mir ve havalinisde olduğunu znnnedi· --------------
leri Mister Ruzvelt sadece: liyor. Nenesi Demire, Valılesi Zeh· 

- Bu sualin sorulmamıt oldu · ra, dayısı Halit, halası Hayriyedir. 
ğunu farzedelim ! Adresini bilenlerin insaniyet namına 

Yahut ta: a§agıdaki adrese haber vermeleri rica 

- Bunu batka bir gün konu • olunur. 
Adres: Ak§am gazetesi posta memu-

turuz olmaz mı? ru Rodoslu Alı met. 
Diyip geçmektedir. Gazetecile- -o-

rin Ruzvelti sevmesine batka bir Yeni neşriyat 

sebepte bu zatın politikacılıkta Arkllekt (Mimar) 
gösterdiği ustalık ve cesarettir. Bu },ldan itibaren (Arkitekt) adı 
Ruzvelt memlekette mevcut bütün ne çıkan Mimar mecmuasının C:il) in
bankalan bir emirle kapayıverdi- ci sayısı, Ankaradn. inşa edilecek Sü
ği gün herkesin §a!kınlıktan göz · mer Bank binası müsabakasına i:;;fr 
leri fil lafı gibi açılmıttır. rak eden mimarların eserlerini havi 

Balan Amerikanın sanayi kral- olarak çıl<mıştır. Bundan haşka mec
muada mimarlığa ait birçok yazılar 

!arından b:risi, bir gazeteciye ne n eserler vardır. Alfıkadarlnra tav-
söylemittir: siye ederiz. 

"-Bu adam büyücü müdür, Holivud 
nedir? Bir türlü anlıyamadmı. O
nun söyl~diği hiç bir söz benim 
dütüncelerime uymaz. Onun siya
sal felsefesine muhalifim. Söz 

Holivufun 21 Nisan sayısı renkli, 
güzel resimler, Suat Derviş'in, Cihat 
Kentmen, ve Münür Sülcymanın yazı
ları ile pek zengin olarak intişar et· 

tekillerini bile sevmem. Hareket- miştir. , __________ _ 

Araba par~alandı 
Bulgurlu köyünde Feride aid 

arabanın kotucusu Ahmet dün A
cıbadem caddesinden Kadıköyü -
ne gelirken arabanın hayvanları 

ürkmü§, bir hayli müddet koştuk· 

tan sonra araba bir duvara çarpa· 

rak parçalanmıf h. Hayvanlr ko -
şarken yaşlı bir kadına çarparak 

muhtelif yerl~rinden yaralanma -
sına sebebiyet vermitlerdir. Ka .. 

dın hastahaneye kaldırılmış, ara· 
bacı Ahmed yakalanmıştır. 

Yerde bulundu 
Büyükderede oturan dokuz ya • 

şında Kamil Erenköyünde tram -
vay yolunda batı yarılmış bir hal
de görülmüttür. Tahkikat yapı • 

lrnca 515 numarah tramvaya asıl
dığı ve yolda düştüğü anlaşılmı~ • 

Venizelos 
( Baştaralı 1 ncide) 

asıl baıı Venizelos ta Paristeki e· 
vinden bir İngiliz gazetecisine be
yanatta bulunmuştur. 

Venizelos, kendisine yardıma 

gelecek olan General Plastirası bı
rakmadığı için ltalyaya serzeniş
lerde bulunmakta ve "Eğer bırak
saydı bugün Yunanistana ha.kim 
olurdum,, demektedir. 

Venizelos geçen Per,embe gü
nü Parise gelmiıtir. Karısının e -
vinde oturuyor. 

İngiliz muharriri, Venizelosun 
son hadiseler dolayıaile bütün ıer
vetini kaybettiği havadisini ken · 
disinden sormu§ ve §U cevabı al -
mııtır. 

"Yunan arazisindeki bütün em
lak, mefru§at, ve evlerimin musa
dere edildiğini biliyorsunuz. Pa -
riste yalnız bir apartıman var ki, 
o da karımındır. Zamanımın bü -
yük bir kısmını İngilizce, Fransız
ca gazeteleri okumakla geçiriyo-
rum.,, 

Venizelos bundan sonra, idare 
ettiği isyall" harekatında baıkala
rının da elleri olduğu rivayetine 
iıaret ederek: 

"İtalya ve Bulgaristanla bu it -
te beraber olduğum dütüncesi 
ni herhalde yok etmek isterim.' Bu 
saçma bir nazariyedir ... ,, 

Sonra General Plastirasın yar
dıma gelmesine mani olan ltal • 
yadan bahsetmit ve aynen şöyle 

demittir: 
"Eğer İtalya bu arkadaşımın 

bana iltihak etmesine mani olma
saydı bugün Yunanistanın haki · 
mi olurdum. General Plastirasın 

• 26 NlS.'\N 1935 

diyor k 
benim tarafımda olu§U t ed 
askeri muvaffakıyet elde 
mem için esastı. 

General Plastiras 1933 te 
kere isyana teşebbüs etıııif 
yük müzaheret görmüttiir· 
yan çıkınca Kan' da bulund. 
Derhal ltalyaya hareket etti 
yeti, bir İtalyan limanınd•11 

ra binerek bana iltihak e . 
Fakat ltalyanlar önüne 8 tal 

Venizeloı sonra da l 
için tunları demiıtir: 

"Evet, Giritten kaçtıkt•0 

ltalyaya geldiğim zaxnaıı 

çok nazik muamele ettiler· 
inkar etmem. Fakat artık. 
mağlup olmuştum. lsteseY 
talyada kalabilirdim. fakat 
se gelmeği tercih ettim ... ,, 

Venizelos henüz nerede 
ıeceğini kararla,tırmıJ de 
Karısiyle birlikte İngiltere1' 
meği de düşünüyor. Karısı 
dir. 

V enizelosla mülakat 
Deyli Ekspres gazetesi ınu 
Venizelosun evinden çJkşr 
masa üzerinde Musolininİ~ 
bir resmini gördüğünü yaı 
resmin Madam Venizel~•~ J_ 
senesinde bizzat Musolını 
fından imzalanıp verildiiİ 
çarpmıttır. j 

Venizelos muharririn at"i 
esnada şöyle demiıtir: 

"Acaba tekrar Yuna.O 
bir mülakat daha vermek 
lacak mı? Kim bilir!? .. ,, 

Venizelos yorgunluğu~ 
hastalığından tikayet etııı 

Mucize Sovvetıer 
Tramvay altında ransa ile anla 

sağlam çıktı için sefirlerlıt 
Karaköyde terzi çırağı 12 ya· talimat verd~ 

tında Avram dün yolun karşı ta • Moskova, 26 - Litvin~f 
rafına geçerken 259 numaralı vat· miserler Hey'etine uzun . 
manm idaresindeki 220 numaralı bulunmuştur. Bunun üz~ 
hamvay arabasının altında kal - ris Sefiri Potemkin'e Fr 
mıştır. Tramvay durmuş, çocuk yet anla§masmın yeni · ~ j 
tramvayın altından yarasız, bere · f d b' t l" at veril"' ... . etra m a ır a ım 
siz bir halde çıkmıttır. Çocuga hır -o- .l 
fey olmayışı kaza yerine topla· Konyada bir ta)1J~ 
nanlar ta. raf mda büyük bir hay - k ld IJ~ 
retle kar,ılanmıttır. azası o 

-o- Kahireden hareket ed 
Bek ltalyadan dana, Eıki,ehir, latanbul 

ayrıldı Bükreşe dönmekte olan 
11 ifl 

Veuedik, 26 (A.A.) - Burada ~ası Tayare Cemiyeti ~e .... 
men tayyarecilerinden pr 

bir müddettir istirahat etmekte o-
lan ve geçenlerde İtalya dıtişleri lesko ile Plot Dudani diiJI 
müsteşarı B. Suriçle görüşen Le· üzerinde uçarlarken ta 
histan Dışİ§leri bakanı B. Bek Vi- birdenbire sakatlamnıf, <ti 

yana yoluyla Varşovaya hareket düşmüşlerdir. 
h k · d l L Bu··yu··k bı'r talı'h eseri -_J etmiş ve are etın en evve e - Jdl"'ı 

~.istanm Roma sefiri ile uzun bir her ikisine de bir ıeY ~ 
mülakatta bulunmu§tur. yalnız tayyare kısmen 1'. 

mı•tır. Tayyareciler 1'011~ Mu .. hı·m ·· d :ı: muzaye e yare cemiyeti tarafınd-j .• 

Pek yakında Kabataıta vapur Palas oteline misafir ~ · ' 
iskelesi karşısında, Çürüksulu dir. Tayyareleri de taııı•f 
Mahmut Paşa apartunanımn 2 nci kişehire gönderilecektİt• 
katında Bayan Nermin Brandt'a --o-- ~ 
ait kıymetli ev eşyaları müzayede Soy adı ti' 
ile satılacaktır. Türk - Yunan M~h~' ~ 

Fzla tafsilat için Salih ve Sa- kem Mahkemesi T"r (~ 
son mobilye mağazasına müra - Mehmet Ali soyadıo• tJI'• 
caa~. -Tel: 43249- olarak nüfusa yazdırJ111f 

lerinin hemen ekserisine kızmak- Milterclm aranı)"' Or 
tayım. Mütavirlerine en küçük bir 
saygım bil yoktur. 

Programı hakkında kendisine 
neler ıöyliyeceğim geceleri hep 
tekrar eder dururum. Kendimi a • 
dam akıllı kurduktan ıonra yanı -
na girerim. ilk lafları nedir bilir 
misiniz? Hemen karımın ve ço · 
cuklarımın sıhhatini sorar. Arka • 
daJlar~ın ve omklarımın vazı-

Anadolu Ajansı için bir müter<'İm( 

ihtiyaç var<lır. Tiirkçc ' 'c frıın5ızcnyı 
gnyet iyi hilınt!~i "~ tiirkçcclen fransız· 
caya hataı:ıız terceme yapacak hir ikti· 
dardn olması lıirinci §arttır. l\f ii avi 
derece alanlar arasmıla inı;ilizce bilen· 
ler ieıcih olunacaktır. 

:·,tır.Kamil hastahaneye kaldırıl- l~•••.,•p•-E KugüSn giNeE MA Si N DA A 
Arkadaşını geçiriyordu ~ıfVf'_ i 

Müsabakaya girmek arzu edenlerin 
Nisanın sonuncu günü ak~aıııına ka· 
dar, Ajansın İstanbul şube~ine isimle 
rini kaydettirmeleri .... 

Şengül hamamında oturan Meh· CLARK GABLE - MYRNA L OY, WlLLlAM P ,J-
med oğlu Galib dün Karadenize tarafından emsalsiz bir surette yaratlan >-

tidecek olan Güneysu vapuruna s o n GÜ n ah ı 
binen bir arkadn•mı te•yi etmit. ' _,,,.fi, 

:r :r h ·k f"l ·d· G.d. • ·· ·· ·· tı· t Para,-merdivenden inerken ayağı kaya- arı a 1 mı ır. ı ınız, goru nuz. ave en 
havadisleri. 

rak denize dütmüıse de kurtarıl • Jl.--...•••j••••••IİİİİİİIİİİİİIİİİİI••••-.... "'"" 
mıştır. 
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.., lar tarafmdaıı kullanılan çok cger ı 

Yazan: ! 
Kadır~an Kaflı ~ 

································· ••••r lıir gıdadır. Yumurta protein ve yağ Eleni gSzlerinin beyazına ka ·ı Diye ikramda bulundu. 

d• v • kızın kardeşi bakıınmdıın zengindir. Bu iki macl.de dar klzara:ak: _Fakat bu fosanr çok susa• 

Al.• reis evlen ıgı \lİl'Ut yapar. Yumıırtaııın sarı ı ıle - Ev~~ .. dedi .. Yeni tanıyo- tıyor. 
1 Ştl akında ıııiihiın \'itaminler vardır. Bil· Al' · b' d b' .,, u an a m 1 rum.. ıcengız ır en ıre ayag" a Oldugun Jın a arı~mda D, A ,.e H \'ilaıninleri 

. . . Demir •rt:nç kızın yanına otu ı- kalktı. Marika: ~=---------- zengindir. Beyazında da B2 vıtamını 
tı .... 

Birdenbire çılğın gibi: 

A ' t Kardeıim !.. Sev -
Konakta Kılıç Ali Paıa bile bu 

seslerin, bu gidip gelmelerin ne 
olduğunu anlamak için dııanya 

vardrr. Hu 'itaıninler ağlığa elzem du. 
olan kimvevi terkiplerdir. - Ben de, Matmazel dedi, ~İ· 

A ve D vitaminleri ciğerleri muha· zi derhal nnıdım. 

- Nereye gdiyorsun Ali? 
diye sordu. 

- yşe...... 1 - Şimdi, bir dakikada geli-
·ı· A .... ' Ben bunca yı gı ı yıecıgım... . 

h . d Benı tanı • ep sem arıyor um. . .. be çrk:rnıttı.. e 
faza eder ve J.cmikler]e dişlere km·- Ali CenS?iZ gülerek: 
vet verir B2 \C n vitaminleri hazmı - Mat.ıliah, dedi. Görüyorum 
miirnzcneleştirir ve deri ile hağırs.ık· b 

rım. 

Genç bir dakika ıonra koltuk
larında iki ıarap tiıesile döndü. 
Ve bunları, masa üstüne koyarak 

- Bunlarla §arabı pek de iyi 
gitmezse de içilirse hayır da 
demez .. 

nıadın mı aen?. Ben ser.ın aga -
Yin Aliyim! .. lnebahtıyı ne çabuk 
~nuttun? Hakkın da var ya.. p~~ 

_ Ne oluyor, ne var?· 
Kara Yusufla Ayte, buluıtuk -

ları zaman biribirlerinin kucakla
rına atıldılar. 

ları ılıhattc tutıır. Bu itiharlıı hüyü· ki bir irin\z üzerinde hiç le fenn 
bi; tesir uv:ındırmamı•sınız .. Ha -m~kte olan çocuklara yumurta çok J :s 

yarar· yırlsı .. 
Bundan ha~ka yumurta Ratişis de- Eleni bıııınr önüne eğdi: ku .. "kt" ve çok cektin !.. Sevgılı 

nilen o miithi kemik ha talığıııa kar· - O!.. Bey bana hi~ bir §ev 
şı en iyi bir ila_çtır. Duna ynkulnnan yapmadı. 

çu un - . , 
lcard~im, canım kardeşım ... 

Di bağrına bnsıyordu. 
Ali Reis onların arkalarını ok-

yor, Tk 
Genç kız, yavaş yavaş o sı ı . 

şadı. Sonra gülerek Kara Yusuf a 
çocukların hacakları c~ri hiiğrii \'e - Bahsederim ki arkadatım d, 

hatıraların rüyaya benzeyen eskı 
günlerin c~nlandığını hissediyor, 
genç adama sokuluyordu. 

çıkıttı= . . .. 
_ Çok ilerı gıtme, henuz karım 

sayılır .. imamı bulduraynn da bu 
çıkmazdan bizi ku~aın ! .. 

ı;aknt, giiğ li \'C sırtlan kambur olur. 
Ha talrk zamanlarında yumurta böyle söyl.remez. 

Ali Reiı sevincinden 3ğl.yordu .. Bu sırada Kılıç Alı Paıa de. ~ 

kola)c:l lıazınedilehildiği \ ' C gıda iti· Demir kendisini çok fazla b
0

r 
bnriyle zengin olduğu için en iyi hiı sıkıntıda hissediyordu. Buna ne 
gıdadır. Bir üt pehrizinden oıırn cevap vereceğini birden bire kes • 
ilk 'erilen katı gıda yumurtadır. Ön· tirememit~i. Bereket versin Mat · 
ce günde iki tnne \'erilir, sonra arttı· mazel Ma, ilca imdadına yetitti: 

b . ı · kıaaca Ayteye olup ıten erı 

anlatıyordu.... . . rıhr. 

raya gelmitti .. 
Utaklar, haremağalan da top -

- Babanız, annıeniz, Ce~ay~r • 
de bizi bekliyor .. Hemen gıdchm. 
lia? .. Kara Yusuf da burad~~;:.~~r 

.. H de ugunu -onu çagırayım.. em 
1 .. .. lı'm hemen.. Nası nuzu yapıvere . . ' 

1• t • d "'l mı'? Elbet ıstersın .. s ersın egı · · 
h. ' istemez olur musun ıç · 

Genç kız timdi her ıeyi öğren -

mitti... 
1 B.. "k kardeıinin boynuna, e • uyu .... 

lerine sarılıyor, durmadan opu • 
yordu. Hele Kara Yusufun da ora· 
crkta olduğunu öğrenince o kad.ar 
aevinmitti ki, ibu sevinçle ölmedı -
ğine ıaııyordu. 

Ali Reiı kapıdan çıkanlk mer -
divenlerden inmeyi, yahut bir a
aamıa Kara J usuru s;cığntmayı 

zalimet i bu uttu .. 
Pencereye koştu .. Ayteyi bağ -

rına basmıı olduğu halde bütün 
kuvvetiyle yoldaılarmın eğlen -
dikleri tarafa doğru haykırdı: 

- He ... yy! ... Kara Yusuf! Ka· 
ra Yusuf! .. Nerede Kara Yusuf! · 

Sansar kotarak gelmifti: 
_ Kara Yusufu mu istiyorsun 

reis?. 
_ Cabuk bana onu bulun! .. Ça· 

buk! Müjdem var! .. 
Sansar Osman bir sansar gibi 

kayboldu .... 
- Kara Yusuf! He .• yyy! Kara-

Yusuf ! .. Seni reis çağrıyor ! Müj • 
desi varmıt ! •• 

Y oldatlar, bu müjde~in ~ ola· 
bileceğini bir türlü kestıremıyor -

lnn::nı~lardı. 
Kılıç Ali Paıaya anlattılar .. Pa· 

tn: 
-Allah, allah !.. Baksana fU 

işe! ... Znten •enin nikahın bozuk -
tur Ali! .. Yalnız Kara Yusufla ni
kahlamak kalıyor, öyle mi?. Bu 
da kolay!. .Haydi ulan marsıklar, 
ne diyorsunuz?.. Çabuk imamı 
buraya getirin! .. 

Olup biteni her kes öğrenmiı , 
,enlik bir kat daha çoğalmıth .. 

Kara Yusufla Ane o gece, bi • 
:-ihir lerine kavuıtular ... 

Murat!arına erdiler. 
Lakin Ali Reisin kederi büsbü -

tün yok olmaım~tı .• 
~ l.J~yo%ayı d · Unllyur.d~. 
Kara Yusuf ertesi sabah dünya

nın en mes'ud adamı gibi uyan • 
mı§, Ali Reisi yaslı ve düıünceli 

görünce: 

-Ozlilme ! .. Venediğe beraber 
gideriz .. Onu bulur ve getiririz!.. 

Dedi ... 

-Olmaz! Seni böyle korkulu 
;§fere sokmam artık! Kardetim 
üzülmesin! .. 

- Fakat, sen?. 
- Ben e1bet kolayını bulurum .. 

Dağ dağa kavuımaz, inaaıı insana 
kavu~ur! .. 

- Kavuturaunuz elbet' .. 
- Fakat kimbilir ne zaman ?. 

Ne kadar geç olursa olaun, razı -
ynn ! .. Lakin ya hayatımda onu 
bulmadan ve ona kavutmadan Ö· 

lardı. 
k lürsem!.. Kara Yusuf geminin bat asa • 
1 1 Bunları söylerken Ali Reisin rasına oturmuı ,kederli ve hü ya ı, 

'ı:"\ bi için için sı::lıyordu. denize bakıyordu. O da bir an ev· 
vel yelkenleri titirmek, kürekleri Öğleden sonra saraydaki ziya -
iıletmek ve açılmak istiyordu. fete gittiler .. 

Mide ü] eri lıaşlangıçmdıı yuınurtn - Dem·: Bey! .• Bizimle yemek 
ç.ök faydalıdır. Çünkü idiyeti berta yemek İste; misiniz? .• 
raf etmcğc yarar. - Çok Jutüfkaraınız.. Birıo.z 

Küçük çocuklar hazan yuınurtayJ sonra yiye~ektim .. Sizinle beraber 
zor hazmederler, i:.:le hunun itin ço- olması benim için büyük bir ıe . 
cuk on sekiz aylık olmnılıkça bütün f 

ı 1 Ç ki 
re .• / 

bir yumurta ) cdinnernc İt ir. ocu · a 
ra \'erilecek yumurta katı olmamalı- - Yiyecek bir tey de kalma -
c1ır ' 'e gayet at kayrıatılmah<lır. 

Yağda pişmi~ yuınurtanm hiç hiı 
fayda ı olamn·acağı özii boştur. İyi 
yağda pi mi ymnurtalnr da c,· af zen
ginliklerinden çok bir ey kaybetmez
ler· 

Çiy 'Umurta, yahut gayet az kay
namı§ )'Umurtanm taze olmnk şartile, 
hazmı pek kolay olduğundan midenin 
hazım cihazlannı ,.e sularını harekete 
setinnez. 

Yuınurtn midetle tamamiylr lıaz· 
ınolur \'rı •Dprüntü Lırakrnaz. Bu iti
brırla kahizc scheı> olur. Kahzin ön fi. 
ne geçmek için de tortu bırakan gıda· 
lar alınmalıdır. 

Çok çahuk lınzmohı,·ereıı \'e çok 
tortu lnrakmıyan gıdalardan ha:.ka bir 
§ey yememek ne çocuk, ne ele ) a lı 
ha 1ı adamlar için İ)idir. Bunlar di 
Jere, l>ağırsaklııra Jıiç i bırakmazlar, 
hu itibarin, gıda itibariyle kıymetleri 
ne olursa ol un ummııi ağ)ığı hozıır-
1 r. 

tiyle Ali Reisi evlatlık olar:ık alan 
Civaninin efendisi ve Graçyozanın 
dedesi Senatör Perini!.,, 

Ali Reis birdenbire, sevgilisin -
den bir koku almıt gibi oldu .• Ve
nedik elçisini görmek arzusuna 
dütüt .. Lakin elçiler baıka salon
da idiler .. Onların yemekleri, ma. 
aa1arda verilmifti .. Türk saraym
da ilk defa olarak Avrupalılara, 
Avrupa usulünde ıofra hazıla -
mııtı ... 

Venedik elçisini görmekten 

mıf .. 
- o~mir haydi aen git de bir 

az öteberi al .. Alacağın §eyler 
içinde biraz tuzlu bir ıey bulun
sun meaela .. Sen bilirsin.. Artık 
ne alırsan al.. Ha .. Gayet iyi bir 
kutu sardelye al.. O tuzlucadll' 
da (Demirin kulağına eğilerek) 
bu da çok içirir .. Eleniyi sarhot 
edersek artık öt ini dü§ünme. 

Demir yavaı sesle cevap 
verdi: 

- Böyle oyunlarla muvaffalc 
olacaksam hiç olmayayım daha 
iyi .. 

- O halde muvaffakiyetaiz
likle kartılatmandan korkarım .. 

Marika: 
- Böy)e gizli gizli ne konu

ıuyoraunuz, diye sordu. 
Alicengiz cevap verdi: 
- Hiç dedi .. Demire biraz da 

yemit a1masını söyliyordum. 
- A !. Deliliğe lüzum yok .. 

B ... n masraf yapılmasını i•temem. 
Demir kapıdan çıkarken Mari

kaya cevap verdi: 
- Merak etmeyin mdmazel 

sözünüzden dııanya çıkmam .. 
Alicengiz: 
- Tavsiyeye lüzum yoktu za

ten .. Eğer bugün iflas ederse bu 
kendi kabahatile olm,yacaktır. 

O da Ayteyi dütünüyordu. Ali Reis hu daveti atlatmak is -
O kadar dalmııtı ki, ancak San- temit, fakat Kılıç Ali Pata onu 

sar Osman onun omuxunu sarsa _ yanından ayırmamak için kandı -
rak: rabilmitti. 

fayda ummuyordu. Fakat her §e
ye rağmen hiç olmazsa uzaktan 
görmeyi, kendisi için bir teselli 

Demir az sonra iki kutu sar
dalye yaran ekmek ve bir parça 
peynirle 'döndü. 

Alicengiz peynir parçasını bı
çağa ıaplıyarak : 

- Bu ne yahu, dedi, dört kiti 
için bu kadar fey ! Bunu bize kok
latmak için mi aldın? 

_ Seni reis çağrıyor ! Çabuk Ali Reiı~in bir zifaf gecesinde 
gelsin, müjdem var, diyor... karde,iyle bulustuğunu duymayan 
Dediği zaman toparlandı.. kalmanıı§h .. Herkes bu tuhaf hi -
_Ne müjdesi?. kayeyi merakla biribirine anlatı -
Diye söylendi.. vordu. · 

d d • Padiıah bile huna epeyce •a• -Sonra homur nn ı: :ı- :s 

-Reis benimle eğleniyor mu? mıt: 
Lakin reia onunla eğlenmiyor • - - Allahm İ!İne bakın!.. Halbu. 

dur. ]ti biz ne yapmak istiyorduk!.. 
Kara Yusufun bahçeye girdiğini Demi§tİ, dalkavuk hocalardan 

sayıyordu. 

Akpm olmutlu. 
; 

Saraydan çıkacak1arı 11rada 
koridorda gidip gelenler oldu: 

- Tercüman nerede ? ... Ha· 
remden tcrcümam arıyorJar !... 

Gidip gelenlt-r çoğalıyor, fa -
kat tercüman bir türlü buluna· 
mı yordu. 

Demir sofraya oturarak: 
- Matmazellerin peyniri sev

diklerini bilmiyordum, diye cevap · 
verdi. 

Marika aöze karııtı: 
- Çok iyi yaptın Demir, 'dedi. 

Sen Aliye ıkulak verme. Ben bir 
adamın muktaaıt idareli olması-

Matmazel Marika f iteleri gö
rünce güldü: 

- O! dedi. Zaten itin buna 
varacağını kestiriyordum. Dai • 
ma de1ilik !. Ah Ali!. iyi yapma
dın!. Bilsen ıarap beni ne kadar 
sersem eder; ideta çıldırtır!. 

- Ne ala! Siz aklınız baıınız 
da iken insanları baıtan çıkarı
yorsunuz, ya aarhot oluaamz i. • 
lemi çıldırtacnksınız demektir. 

- Sus çapkın! 
Demir börek tnbağmı Elenıiyc 

uzattı: 

- Matmazel bir börek daha 
alırrmsmız? 

- Sus çapkın!. 
Matmazel Eleni bununla Marİ· 

kayı taklit etmek istediğini gös· 
lermiıti. Fakat Demir, bu sözle 
ifltrrdı kaldı. Marika bir lcahka
ha koyuv~rdi. Alicengizde bu 
ırrada ıarap titelerinden birini 
&Çltllfh. 

Eleni bir kadeh ıarabı içinciye 
kadar naz etmiı fakat sonra ra· 
zı olmuıtu. Alicenrizle Maikanm 
konuımaları hararetlendiii bi1' 
"ırrada ıarabm da yardımile De
mir Eleniyi teshire çalıfn1ıt ve 
onun sevimli bakıılarma kavuı
muttu. Demirin kendisine söyle
diği her söze: 

- Sus! Çapkın! 
Cevabile mukabele ediyordu. 

(DP\'nm1 \'nr) 
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: ı a e l! •Yl•k : 
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İ Emııhl: l&O '"IS ~ 1610 i 
i ILAft TARiFESi 1 
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Resmi llinlar JO kuruıtur. j 
. ~····~····················--········--.. ······= ~ahıbı ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Bıııııldıfı yer: (VAKiT) Matbaaaa 

KUPON 

108 
28-.tl-935 

örünce seslendi: biri kf'ramet yumurtladı: 
- Çabuk gel! Bak )anımda - Yer yüzünde ne olursa, Al • 

En sonra Sokullunun katibi 
haber verdi: 

- Tercüman birdf':nbire rahat· 
sız olmuı ve evine gitmi§ ! ... 

nı, paraaı varsa bir kısmını aak- ''•••••••••••••• 
lamasını severim. 11 

im var?. lahın emri ve isteğiyle olur! .. Hiç 
- Kim var?..... bir kuvvet ona ka111 koyamaz!. 
- StelJi. !. Ziyafet çok güzel geçti ve geç 
Kara Yueuf kulaklarına inana - vakte kadar sürdü .. 

'Yordu. Doğrusu takanın bu ka - Sofrada konuşurlarken yeni bir 
arı da çekilemezdi .. ti.kin gene 1 havadis öğrendi: "~enedik elçi • 
e kota koıa merdiven1eri çık - sinin adı Kont Perini imiı! Vak-

Darüssaade ağası homurdanı
yordu: 

- Bire, hasta olacak zamanı 
§İmdi mi buldu!... Tiz getirin 
onu buraya! .... 

(Devamı var) 

Alicengiz güldü: 

- Ben ömrümde fesimden 
baıka bir feyi başka bir yere koy
madım. dedi. 

Demir açtığı sardalye kutusu· 
nu uzatarak: 

- Matmazel Elcni buyurunuz. 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Orolog - Operatör 

Bevliye MUtehaasısı 
Kraköy - Ebelılgor mağazaıı 

yanında. Her giin öğleden ıonra 
2 • den S - c kadar.. Tel: dl235 
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muyorsur • .. 
- E, .Pylersm, AEf ... ~en, Is

tanbulda on sene müddetle yok- -
tun ... tfa,.... t , b i- rnecrn !af.:;,, ede 
rek, yürü rn. g:~li ... Şimdi artık , 

Malikeyi • rkisi rribi sıkı ;SJk•ya ta
kip etmek ;:·zum.mu du'tmuyorum. 
Kimse ona kur falan vapmıyor. 

Evet, bil.yo,um karı:ıu tn"1<hğm 

vakit, o. ~r.1 ikı.:fı de b ir k:ı ·hndı. 

Etrafınd rr; -: r!ce . .c:ler, perva e gibi 
dola,ırla::-.:-: . Ş",nd~ ise, <li:l er bü. 
tün kadm'31 ar :.sında a

0

dıi.!e bir 
''bayan,, d . ' I~ e o kadar ..• 

Bu ~snt.C: ~. e ıin ic:n.-le y ..irüyen 
bir grup insan gözüktü. Taraça · 
)la çıktıla 

Emin, 7ôzlüe ':nü düzeiH: 
- işte Malik.! ... A •.• Al!ah Al

lah ... Y an.Tıda kim var ne aba? •. 
Akif g .i .ıneğ~ başlaJı. 

- Her J- a ldP. ihtiyar b:r kadın
la kolko!a pırm,..mi~ otd'.lğt ~u gö
rüyorsun f şte. bak, karının mi
safirleri d l t !ın .Ja erk~kler de gö
züıne çarp.~ or Mescld., Mulike . 
nin yanındaki d~likanh yengemiz 
için, hiç c'e seniu fikrinde <~eğil . 
Ona pek : ~ i\ alakayla bal ıy.:>r ... 
Gördün mü? Gördün mü?. 

l\1ar1.c • ! '· "::'.fi adll·. , mu -
ha vereni ı. t araa ti arasında, haki
katen d~ t.linı , kadmm 7oluna 

- dcidiriyc c.u. 'lna do~ru c-ğili • 
yordu. 1\f,.hata'j!Jla o ~a cl:>.: meı· 
guldü ki dünyanın farkında ola -
mıyordu 

Emin, "muz s.ilkt: Liı~ · n, bir 
saat sonr . otomobilde gHerler· 
ken, karı mm merak~r mf'rakl· bak· 
tı. 

"- Ha~ 1 et ! Heyret ' .. . diye 
Clüşündü - c' eme t ki, o o~lamn ho
§Una gitt! .. Der.lek l:i, Malike ha
li. erkekleri ceLoedehil~rm;a ... Ne 
tuhaf !11 

Tetkikh de d'jşünc~Jini ·Jerin • 
lettirdi. 

"- Go~leri h '.ila ·azilJcs ni mu
hafaza e1a) or di.i onrlal' clacak. .. 
Peki amm .... Pe~·i amm;ı... A, E
min, Emi Ne. •ıluyors :m? Ne o
luyorsun? •.. Sanırım bu gcct:" eve 
döndüğün ~am.sn karınt, mütat 
hilafına o~3rak ~pmek it• ~ fatını 

gösterecek:in !., 
Maaml".fih , euıesi gün, es~&; istih

fafkıir ,jJ unU!'lU tekr:.> r buldu. 
Böyle mC\cuala:m !\!hk tekrarla
namıyacaiTmı samyorc! c... a ak
§am, bir süvareye gidecekleri için, 
smokinin· • iyiy '"clu. M.-HkP ay -
nasının k"> ~ısın-:la, L~r süslenip 
püleniyordu ki.. Saçlarını kıvır -
malda mcş~ldii haspa ... 

Emin, ona müstehziyane baktı, 
baktı da ~öyle haykı:-rnak arzu
sunu duyJu: 
"- Ha} di c&.um, sen de! ... Bo

tuna çab~h. yıp 1~end;ni yorma ..• 
Mucize k. b!lin Jen güzelte,mene1 

gençle,m.••.~ imkan yok',, 
Lakin t ugünt<:rde t~e ne §aşıla

cak şeyle o!uy.udu. 
O gece Malikenin y:ınm.:la ye. 

mek yiyer. ııa.rışın ve inC"e dt•likan· 
lı, sanki s< fradıı kadmn• r: zibesi
ne doyam~ mış gibi, yemekten son
ra da salf"; oa, Ma1ike.'1İrl ,;anına 

soku1du, t..:urdu. OnunJ-:ıı. muhtelif 
~ferler 'ı:farıaetti. 

Bir ker"!'ıindt:, hiç oralr ileğil • 
mi' gibi yaparak, Emin, usulla on· 
ıara yak!c:~tı. 

Delika!.11, yal '1arıyorc1u: 
- Sizi Derede göreMiirim? 
Emm, b ':denbire kendini belli 

etti; kara~ım koa:ndan tutarak: 
- Haydi, eve .. 
Yolda f ene hayr~tle dü~ünü

yordu: 
"-Ac .. la yanıldım ıra? .. Nasıl 

oluyor d.> l ala '1.:-şi\ g:debı.ıyor? ,. 
Eskiden Emi. karısın.-. e .. asıra 

kondurduğu öpücüklerin pek bira 
derane o .rl :.klar na <ail ·llur<lu. 
Fakat h., ~ecekinin 'i ~le olduğu
nu, doğn•!1.u, id ·•ıa demt.zdi. 
İki gün sonraki bir çay partisin -

de, sarış1'ı del\~ ınlını!l ste.'P. ön
ıerine çık ·, ğ':nı 1r;örünce bip]ere 
bindi. Pek usta oir ovuııcu >lduğu 
halde ne ::~~flar yap~ı. ı1e potlar 
kırdı!... f'j ta.ye~ rahabız?,~mı ba
hane edeıek. isk • mh\lle-i masanm 
üstüne fı : 1 c ttı r~alktt. 

Sonra .,12lı ..ldım•ar!a, •·ir sa
ıona gird ·. Burc1 la hir takı'?ı ihti
yar kadın:~-.• , e'neyip ,luruvordu. 
Karısının na bur•1ar arasm<:a bu
lunması U. ,m ge,mez rn!yr• ?, Fa
kat, hayr~· ! Yok .. Bir"z c.h~a yü
ı üyüp ki: ·ük s:.llonlat:hn birine 
rirdi ... 

Ne der• )niz? .. . M3liKe hnrada 
değil mi., .. " Her ha! ic sa,.•: :n oğ

Janla bera~c.,.d!r,, divecekri1!iz ... 
Yok, h:ı~ ır .. l'c:-ünc.f· hır peres

ti,kar . ::a\:ori!i bir gen" ... Sarı
§ın oğlan h.n d:ı daha ~;jzel bir 
çocuk ... 

Aman Allah1m ! Başba~a ver
mi,ler, çifte kumrular ~ibi, birbir
eriyle kcrw fUY'>Tlardı. 

Emin, ~· ümrul:larmı ııık•r; ko
nuşanlar c rıu s(> iinrr., sust'Verdi
ler. 

Artık tJ" ham:n~il edilir gibi de
ğil... 

"- O ... Nih.-yet s;z· J,ulabil-

d. h f ·· ı ım, anı:ue eı.f'\ı .,, 
Diyecel...ti; fakat bu sözkrin ar-

kası sıra. t P,zm!!an :l ğır bir ~af çı
kar diye l·crkk ~ı iç! :ı, tesadüfen 
oraya gel~~~ g i'..:.i gii!iirıserl: ve 
sahte bi(' J~kay:t;likJe c1öne .. ek u-
sulla yürü)'lip eski yer;nc oturdu. 

"- Bi: ~akım kıskançlık sah-
nelerine ,.,o,ziy~.1 h-ıre!dler hizim 
}a,ıınızda :yaıkışma7 t, diyordu. 

O akşarı"'ki öo~icük o !~ad, r kuv
vetliydi k;, Maf:Jre. halta Amimi 
bir dostu!"a bun .ian lıah•ederek 

öğündü: 

Arkadoı~ı: 

Badı saba yare benden selam et ı Varup huzuruna fethi kelam et 
Mübarek hatırın sor, sual eyle Bana var mı meyli, gör sual eyi 

Koşması söylenirken tulumbacı kahvesini 
içi inim inim inlerdi 

,_ Yazan : OSMAN CEMAL RAYG/Sl 
Bu arada, ara sıra divan şairlerin
cien (Enderunlu Vasıf) gibilerin 
eserleri de okunup çalınır; fakat, 
bunların halk şiirlerine en yakın 
olanları seçilirdi. Çalgılı kahveler· 
de Emrah, Zihni, Seyrani, Gevhe 

ri A§ık Ömer, Kuloğlu adlarını 
belki bilmiyenler bulunurdu; fa 
kat Dertliyi hemen herkes bilir, o 
nu herkes tanır ve ona herkes ta 
pmırdı; onun için Dertlinin: 

' 'Haraw kul olduk, b6zıni iıl cıP 
dıe,, 

"Bünyad olsak da bir, olmasa], 
da bir!,, 

"Düştük, çare nedir <lame alem· 
de,, 

"Azad olsak da bir, olmasak <la 
b

. , 
ır .,, 

Oiye başlıyan meşhur koşması 

okunup çalınırken bütün başlaı· 

yC'ı-e eğilir; gözler yarı kapanır; 

gövdeler put kcsi!irdi. 
Sonra gene o dertlinin: 

"~:ıkisa canımla ?H'!dir bu esrar ,, 
"Kıldı b ir katrasr mestane beni,, 
"Şarabi lfıl inde ne keyfiyet var?,, 1 
"~HylE"tir efaane ef~anc beni !,, 

D!yc başlıyan ve Jaha sonraları 
(Kesik Kere.m) şeklinde beste
lenip terennüm edilen koşması ile 
Gevherinin: 

Bu saydığım kimselerİll 
ölmüştür, içlerinden hala Y 
lardan Üsküdarlı Vasıf ki 
orada ihtiyar yatında kah 
etmektedir. Arnavudun M 
denilen delikanlı büyük 
askerlikle Almanyaya gitınİfı 
daki büyük fabrikalarda zat 
rıaatı olan makinistliği il 
şimdi memleketin en göz 
en can evi olan bir fabrikada 
c. llim ve usta başıdır. 

Arap Hikmet uzun müddei 
deniz, Karadeniz, Gülcernal 
larmda çarkçı ba,ılrk ettikteO 
ra şimdi tekaüt olmuş ve 
eemilerinde çarkçı haşılığa 
mıştır. Tersaneli Ahmet reİI 
yebniş yaşında ve iki gözü ,.. 
duğu halde Karagümrükte 

ı .. ~ktadır. 

Hala hunların en u.sta1 
Semai kahvelerinin en tanınmış . l 

sayı an Balatlı çarkçı Eternı 
en hatırlı simalarından ve ıimdi 

ta kahvecilik yapmaktadır. 
gözleri hiç görmiyen bahriyeli 

Ah R . canlı ayrancı Hamdi, Ey'' 
met eıs \ h l . "h" "d" zu a cı ve mu urcu ur. • 

müsevi Nesim Balatta gez 
lan, de~tancıları da o zamanların t k d D b k H l't 

ı cı rr. a ur acı a ı , 
bir <:eşit sporcuları olan hu genç •ar H · S it h .ıa • · • r ayrı u an amamıno 
tulumbacıların arasından cıkardı. lıkc t h"h 'l'k J 
ı . . . ~ . ı ve es ı cı ı yapıyor 

',r l ~rmde, belltı de hıç tulumba t d l A f be · d" K'' 
w er ar ı sı y, şım ı 

s:rıgmı omuzuna koymamı~lar da de 'ftl'k h"b'd' .. çı ı sa ı ı ır. 

"Badr &'lba varc benden selam et vardı; fakat yuzde doksanı, kuş-
'. " k I h 'd" l. ".i\li.imaberk hatınn sor, sual eyle,, u5uz t:.ı u~. a_cı ı 1• Meıe a, en 

"V~rnp ıuzunma ethi kelam et - - me!!iw: Tnıanuıa ,.,. ·--~ .... aco.d .... 

"Bana var nıt meyli, gör sual eyle:: Acem !~mail, Kafe~i Arif, Dol· 
Matlalı koşması söylenirken ına~ı Mıhran, Efe Mehmet, Defter 

kahvenin içini inim inim inletir- darlı Aı;af Bey, Yenimahalleli Çi-
di. roz Ali, Tersaneli Osman Nuri, 

Üsküdarlı Vasıf, Zeytinhurunlu 
Arap Osman, Darbukacı tesbihci 
Halit, Darbukacı Sadık, Darhuka
c, Mitat. Sarı Hayrı, Balatlı Ne
sim, Karagumrüklü Rampi lbra
hinı, çirağı Arap Hamit, Etüplü 
makin~st Tayyar. Çeşmemeydan

ınüoc ... a .... ..ı ..... J... &C'lua.ı"ı, 

oşmacı var mı imiş? di 
niz. Nesim, belki ara sıra 
mani söylemiştir, koşma, 

t.öyliyemezdi. Fakat, bu 
semai kahvelerinin bir de o 
lan vardı ki o zaman Bal 
lumbacılık eden Nesim bıı 
le!'in en belli başlı oyuncul 
dı. O devirlerde bu oyu 
en ustaları Rampi lbrahill'• 
Hamit ve Sultanhamamh 

Çalgılı kahveler, kış mevsimle
rinin cuma geceleri ve en çok bü
tün Ramazan geceleri işlerdi. He
r.ıen her meşhur semtte bunla:rdan 
birer tane vardı. Be!iktaşta, Çeş
memeydanında, Keçecilerde, Çu· 
kurçeşmede, Tophanede, Boğaz
kesende, Eyüp Defterdarında, Ha 
lıcıoğlundaki çalgılı kahveler 

lı Uzun lbn:shim, Galatalı Matruş Şevki idi. Bunlardan baca 
(Küçük Dertli) Tersaneli Ahmet ki ile Balatlı uzun Nesiın 

bunların en ileri gelenlerindendi. reis, o zamanın en uçarı (Hızlı 
Bu kahvelerin hemen hepsi de 0 • koşan) tulumhacılarındandı 
raiarın en gözde tulumbacı kah- Sonra gene mesela tulumbacı-
veleri idi. lık yapmadıkları halde yalnız tu-

Son C"ağların en meşhur lumbactların bir adına (çalgılı 
manicileri, semaicileri, koşmacı- knhve) bir adına (semai kahvesi) 

--·- dedikleri bu kahvelerinde en iyi 
sun ... Ha ~.:;uki, v;ılIR!-ıi c: ~ '!ıayır mani, semai koşma, destan. ka

' 

yanyana çalgılı kahveden 
girerken biri Bebe Ruhiyi 
kısacık boyu, öteki fasulye 

dan uzun endamile tıpkı f 
sinemalaTın erkek yıJdnl 
Düztabanla Bastıbacağı 

lardı. 

billahi d{' Bir bkım bekar deli - lenderi sö v!:yenler arasıntla şun - (B ı· r ·ı n c ·ı 1 d .... 
- Bu11ı:n ben de fa· kına var- yaz u 

kanlıları f özü:ne ke!tiriyorum ·, lar vardı: · ti 
dım vallahi! - deli~ Koc~;ı . r)emin sayımızda çıK onlara tatlı bir bahh açıycrum: Bakırköylü Zil izzet, Hattaneli 
ortasmd~, sana yiyecekmiş gibi 
bakıyor .. Y.ıska!l;hğır.· tal·rik e

"Evlenmek istiyen milyoner bir Çarkçı Etem, Artavudun Mehmet, ı-----------
Mısırlı pr~nses var ... AhJ..::ılı:mdır. Otakçılarlı Cevat, Erzincanlı ay· 

diyorsun .. Bu, ~n emniyetlı usul- H d' H ı H Sizi tanıtıb :lirim .. Fev1\alale gü- rancı am ı, attane i Arap ik-
dür ... Fak .. ,t. beı. senir.•e Jyni ya§- zeldir ve ~n:inim ho1und. gi~ecek- met, Balıkçı Agop, Çeşmemey-
ta olduğı m haUı' flört eriecek siniz ... ,, ıf-·e laf açıyorum ... Hep- danlı Kıvırcı!, Hüsnü, Gala':.."lh ince 
kimıeyi ': uıamıvorum. Sen nasıl sine ayni u:ı aneyi tekrarlıy,. rum... Arap, Zey~inburunlu Nar.ıcı Meh- .. __ _ 
buluyorsur.? Tabii, elt .• "ımd~ pt">vcı. r.e kesili- met, Beşiktaşlı Kanbur Ferdi De- --------=---

Malik:. ;, rkaclaşm<l şu ıtirafta yarlar ... Lô.f ı uz ıtıyorum: "Zaval- de, Üsküdarlı kayıkçı lhrah~m, Çu 
bulundu: lı Mısırl, prensesin akr::ılJf\Sl fa. kuruçeşmc?~~ Efe Mehmet. Unka -

- Ben m de kimsf'yİ bt•f .. · uğum Jan da yt.k. .. ls ~anb•Jl d!Hlıanlıla- panh Halit hoca ... Bütün bunların 
yok ... Em :~ı de buntl~n emindi. rından başka h:;: kimseyle evlen- içinden Üsküdarlı Vasıf. ~<em Is
Benden ~er gün bircız <!aba uzak- miyeceğirı söy!'.iyor ... ,, Eh, artık, mail, Zil izzet, Halit hoca, Çiroz 
la§dığının fork.nda idim ... Ah şu etrafımdi\ ı .asıl pervan~. kesildik- Ali, Dolmacı Mihran, Üsküdarlı 
erkek!er' Pir k:ulma k"-rfı arzu terini tas" \ vur ,;dersiniz... Vasıf, Arnavudun Mehmet, Zey· 

Kroş . 
·yı 

Sıhhi temiz ve eD 
1 

I'•' Her yerde arayınız· J 
kapu, Yeni yol N° 1 

T elcfon: 43304 

duymala. •:~in. o kadın,, m•ıtlaka, Malik··, i 1ave ~tti· tinhurnulu Konik Mustafa, Otak- ----------
t.aıkalaru.m da · :.tediği!le kaTJi bu- - Pek a)'ıp ··İr şey ~apıyorum çılarlı Cevat, bilhassa Çarkçı Ba- • ı~ltl 
lunmaları !~zım~ır. amma, k')C' mı kıskan~ll'ıp ken- latlı Etem en ustaları idiler, Bun- ı: Yaz mevsıntl_ "o!' 

- Pek• ne Y'-':)tm? dime yak e ~ tırrn::ık ·çir, sosyete- lardan mesela Otakçılarlı Cevat Gömlek. Pijama ,.c ıç JI .. 

K d k d l H tt 1. A H'k t 'h'I '. s iparisinizi B~yoğlunda G!ı,s" a ıncağız, ar a aşma ya va - nin en g .;O!: de1~kan1ıla "ini baıka a ane ı rap ı me gı ı erı L' ~ . k d ı7S >" 

ur gibi h:J ~ı: türlü b-aşıma oasıl tr.plcyabili- hem çalar hem söylerlerdi ki bun- ı 15':81 ar~~n a fj&I 
- Sırr m> or.aya vurmazsın ve rim?... ların çalgıları artık eski Tavukpa- Davıd Gomlek . · 

benden n . .fret etmezs~n de8q mi? nakleden: Hatice Süreyya zarı kahvelerinde olduğu gibi sa~ hanesine verıı>l 
Sen, beni tiört cdiyorur:.; sr nıyor- değil, klarnet idi. 



Mekteblller 
müsabakası 

Dün Şcrof •tadında Kurun aa· 
a:et .. inin tertip ettiii mektepler 

. devam edilmittir. 
ı&nıpıyonaıına .. 
Neticede Kab~tAf Vefayı, Daruf • 
ı&faka Pertevniyali, Ameli Hay::.t 
Yüce Ülküyü yenmif, ve İılanbul 
Liaeaile Boğaziçi berabere lcal • 

hU§lardır. 
Maçların tafıilitı ıudur: 

KABATAŞ - VEFA: 

Hakem: izzet Muhittin. 
Saat 14,5. ilk dakikalarda her 

iki taraf ta karşılıklı hücumlar 
Yapıyorlar. Vefalı Sulhi çok çalı· 
~ıyor. Nihayet bu çahtm• yey~a: 

. ve Vefalılar Sulhınm 
aını verıyor . 

w • 1 ")k gölü yapıyorlar. Bıraz 
ayagı ı c ı 

sonra Kabe.ta§ buna mukabele e . 
diyor. Ve devre berabere. 

ikinci devre. Hücumlar ge.~~ 
"t ·n lk taraf ta bcrnbe .. hgı mu cvazı . 

yenmek için ucrn.şıyorlar-_ . .. 
Kabata§ın hafif bir hnkimıyetı go· 
··ı ·· r Vefa takımı asıl kaclro· ru uyo • , . l'k 

aundan noktandır. Bu eıtSık 1 

kendini 3österjyor. Çok çalı§ıvor 

1 A mma Kabataşın müdafaası ar. 
kolay kol~y yenilmiyor. Bilhassa 
Cnhit ço!t iyidir. Vefa tekrar hü • 
cumcln. Top ı:m(!iç en ulhiye ieli. 
yor. Snlhi isabetli bir çekiıle Ve • 
fanın ikinci colünü yapıyor. Bu 
nol Ke.bataş oyuncukırını tiİnirlen · ., 
diriyor. 

H~'tem Kaba.taştnn Bediiyi dı· 
§arı çıl\arıyor. Kabataş on kişi. 
Siyahkırmızılılar şimdi daha ~n· 

lı oynuyorlar. Oyun biraz ıcrttır . 
Bir aralık Kabatn~1ı muhacimler 
ta~tan gelen topu hızla knparn1' 
beraberlik sayısını yap:yorlar.Kn
bataş on ki~i olmasına rağmen da 

ha müessir oynuyor. 
Gene hücum ediyorlar. Rauf to· 

pu ıola gönderiyor, fakat sol .:ıçık 
b 'ki' <l " 'l Top geriye Rifata ecerı ı egı · • 
geliyor. Rifatın güzel bir ıandeh· 
K b 

.. .. .. golu·· Ve oyun a ataşın uçuncu · 

bgylece 3 -2 Kabataım galebe· 

ıiyle bitiyor. 
eOGAZIÇI - ISTANBUL 
Hakem: izzet Muhittin. 

Saat: 15,30. Top Boiaziçinde 
JJk dakikalarda latanbul ııkıttırı· 
yor. Altıncı dakikada Hızır bir 
tehlike atlatıyor. latanbullular hU· 
cumda. On üçüncü dakikada Bo • 
ğaza bir penaltı. Celal Şefik çeki • Yaz ııeldi, yakanda Meıılan lıauu zunda (Pari•, Londra, Berlin) •porcuları arasında büyük yat ya,..,la 

baılıyacaktır. Re•mimizde, iki •Üzel yatı, bu yarıflara hazırlanırken görüyormnuz .. yor. Gol 
ikinci devre Boğazlılar hücuma ----------------------------- ---- - ----------"."'-

geçmişlerd'•. Şimdi daha kuvvetli ~----a_z __ m_a_~_ı __ b __ e_n_~~ Galatasaray 
esen rüzgfır da onlarla beraber. 
Bir Boğaz hücumu korner oluyor. DARISI 
Fakat netice ala.mıyorlar. 2 nci da· lstanbulspor 
kikada Boğaz gene hücumda. baş 1 nı 1 Z a 
Sağdan selen topu Alaattin ııkı Polonya büyük spor kongresi, son 
bir şütle ağlara takıyor. Boğ~7 hafta içinde toplanarak çok güzel bir Takımları 932 şild finali için 
canlı ve hakimdir. karar ,·erdi ,.c bundan sonra Polonya-

Muhakknk gnlip gelmek hırsiy- dn. amatör sporcuların klüp değiştir- bugün karşılaşıyorlar 
le oynuyorlar. Fürüzan ve Alaat • m ini knt'iyetle kökünden kesip attı. 
tin çok iyi ve canlı çalı§ıyorlar. Karara göre, bir sporcu, ilk olarak 
Altıncı dakika lstanbula korner hangi klübe girerse, ölünciye kadar 
oluyor. Kornerden gelen topu Ci • 0 klüpte kalacaktır. Eğer o klüpten 

932 tilt final maçı için Galata- getirmittir. Tam takımla çıkacak 

çıkarsa, pora da Yeda etmesi lflzım· 
hat eliyle kar§ıhyor. Penalb. Sıkı dır. Çünkü kendisini başka hiç bir 
bir burun, gol. Boğaz iyice hakim. klüp alamıyacaktır. 

Fakat arkadatları kollamıyor· Polonya büyük spor kongresi, hu 
lar. lstanbullularda bir yorgun • karariylc, sporun, daha doğru u nma
luk var. Yirmi üçüncü dakika ls- tör porun, en büyük bir derdini hal· 
tiüıbul Jiücumda. Boğazın şanaı letmiş oluyor. 

aaray - Fener takımları bugün 

Takıim atadında kar9ılaıacaklar, 

iki taraf ta en iyi tekilde sahaya 

çıkmıya çalııacaktır. 

lİtanbulspor Ankarada bulu -

nan solaçık Reşa tdı bu m aç 1çm 

tır. 

Galataaarayın da, huta olan 
fazılın yerine Şemıi, merkezde 
de genç bir oyuncu olan Gündü ·· 
oynatması ihtimali çok kuvvetli 
dir. Geri hatlar eıkiıi gibi olacak
tır. 

bir aol kurtarıyor. 26 ncı dakika 
gene bir İstanbul hücumu. Top 
Boğaz kalcainde. Hafif bir burun. 

Demek ki, artık boyuna; oyuncu 
ayartmalar, bu yolda \'apdan gizli 
\'aidlerle amatör gençleri zorlu pro. 
re yönelliğe, \'e hemen de hepsi tahsil 
çağındaki oyuncuların tah illerini \'e 

On birinci defa Bir futbol kursu 
Gol. 

Vaziyet beraberdir. Bu goldeıı 
sonra Boğaziçi kaplanı Fürüzan 
Hızırı kaleden çıkarıyor. Kaum 
da oyunu bırakıyor. Dokuz kişi 
oynuyorlar. Ve oyun böylece biti

yor. 
Bundan sonra yapılan Darüna· 

faka - Pcrtevniyal ve Ameli Ha
yat - Yüce Ülkü maçları da çok 
zevkli olmu§tur. Neticede Darüt · 
şaf a Pcrtcvniyah bire kartı 3, ve 
Ameli hayat la Yüce Ülküyü sı -
fıra kartı 2 ile yenerek maçları 

kazanmışlardır. 

kırdan rekor açlldı 
i. tikballerini altüst eden i ·lere 1esn- p t Fi k l OO t 
düf edil mi} ecek. e er c me re 

mbi e değiştirir gibi, kıup defi:;· dünya yUzme reko-
tiren oyuncular meydanı hos hulamı- k d 
yacnklardn·. ) runu ır 1 

Kendi klüplerinde oyuncu yeti ti- Son otuz sene zarfında 100 met-
receğine haşkalarının hazır oyuncula
rını bin bir parlak 'aidle a rranlara 
il> kalmıyacak. 

Klüplerinde, biraz i}i oynu)orum 
diye, büyüklerine, idarecilere, kendisi
ne l>a:;kn klüplerin kapıları da hic dü-
Unmeden açılacağını bildiği için,, 

-tabir mazur görül ün- dayanan, 
kafa tutan oyuncular, bir kuzu kadar 
muti olacaklar. kJüpJerde disiplin en 
i}i kle girecek .. 

Ve nihayet, bütün Polonya ~porcu
larr, i t eler de, i tem eler de, bü-
tün hayatlarında tek bir klüp tanıya. 
caklar, doğdukları klüplerde ölerek 
amatör porculuğun en büyük asaleti-
ni gö termi,. olacaklardır .. . 

~'e mutlu onlnrn ... Ve ... Darı 1 bi-
zim başımıza ..... 

izzet Muhittin APAK 

Rugbi macıannda 
lnglltere Fransayı 

28 - 9 yendi 
Üç gün evvel Pariıte Bufalo 

stadında oynanan amatör Rugbi 

maçında lngiltere F ranıayı 23-9 
mağlup etmiıtir. 

Kongreye davet 
Eyüp idman Y11vası baıkanlığın. 

dan : 

Görülen lüzum üzerine TUYUU· 

zın Je,·kal:lde kongresi Mayısın do-
kuzuncu Perşembe günü akşamı saat 
21 dt. icra edileceğinden ünlü üyele· 

.. c ıerbesl yüzme rekoru <.n defa 
baıka baıka yüzücüler tarafından 
kırılmıtlır. 

ilk rekor Viyanada 34 metrelik 
bir havuzla Macar Zoltan de 
Hambey tarafından kırılmııtır. 

Bu yüzünün elde etiği derece 
1 dakika 5 aaniye 8 - 10 idi. Bil- 1 
ihare 1910 da Amerikalı Danietı I 
Nevyorkta 25 yardalık bir havuz • 
ela bu dereceyi lam üç saniye kı
ıaltmııtır. 

iki ıene ıonra yani 1912 de 
Hamburgda Kaharamaku bu re • 
koru da kınnıt ve yüz metreyi hir 
clakika l ıaniye 6 - 10 d~ıürmüt· 
tür. 

Anverı olempiyatlarındn bu yü
zücü kendi dereceıini gene kendi 
kırmıı ve yü zmetreyi bir dakika
' a kat'etmeğe muvaffak olmuş • 
tur. 

lstanbul ~lıntakası f'ulbol Hey'cti 
Başkanlığından: 

1 - Müttefik klüplerin genç ~e 
i tidatlı sı>orculnrmı yeU, tirmck ga
)c.!liyle mıntnkamızdn bulunan an
trenörün idar i altında hey'etimiz
ce bir futbol kur u açılmı:> tır. 

2 - ikinci küme klüplerinden e· 
çilen idmancılarla iki haftadan beri 
çalı~mn proğramına başlanmı tır. 

3 - ~ imdiye kadar hu kursa ~.a
ğırılmış olanlardan maada aşağıda 

i imleri ;)azılı olan idmancılar da 
kadro;>a iHhe edilmişlerdir. Du id-
rnnncılar 29 - 4 - 93:> Paıartesi sa
at 17 dt• Ueşikta Şeref Alanında 
futhol malzemeleriyle birlikte hazır 
bulunacaklardır. 

4 - Ulrinci küme klüpleri de bu 
kur a gönderecekleri idmancıların i · 
imlerini 29 - 4 - 93:; akşamına ka

dar hey 'etimize bildireceklerdir. 
29 'isanda nğırılan idmanrılar 

şunlardır: 

l - nndoluhisnrı klübünden: 
Zeki, luhtar, nbahattin, Müeyyed, 
Celfı 1, il nyri. 

2 - Doğan por kJübünden: Ce· 
mil, ll'hmed, Cihad, Mübin, ' nmi, 
• lik rii, Yu uf, ~ ' t•cmi. 

~J - !<' ener) ılmaz klübünden: h· 
med C'e,nd, Cemal, Hcfik, Mukadder, 
Jsmail, tıf, Muzaffer, ı .. atif. 

4 - Knrngümrük klübünden: LQt
fi, M. Ali, • aim,. ürena. 

5 - Hnli 1dman yurdundan: 
._ udi, :Emer, Abdiilkadir, U Riza. 
Hulu i, Yn:;ar • ad ık. 

6 - • ümerspor klübünden: Rah
mi, 'l'alat. Kftmi, Cemal. 

bu f&mpiyon yüz metreyi 56 la• 

niye 6 • 10 da yüzmeye muvaf/ak .. " ,,_ .. 
uııaıuı,u•. ..rvıı a ~Avı u ıuveru -

Bofaziri - l•tanbul maçınJan bir görünüı ve Boğazifi takımı .. j rimi~in gelme.Jerini ricalarız. 

Nihayet 1922 de bugün herkesin 
bildiği meıhur Weiımulleı ortaya 
f •kmıt Kahanamakunur. on aene 
-:ıuhaf aza etti0 i rekoru iki def ıı. 
l:rarak dünyanın en ıeri yüzücü • 
ııü olduğunu iıbat etmittir. ilk de
i a elde ettiği derece 58 aaniye 
6 - 10 ikinci defaki rekoru da 57 
t-aniye 4 • 10 yüzme krah Weis . 

?'wler'in hu rekonmu 12 ıene hiç 
lumae kıramamıttır. raİcat :.l ivia
yıı 1934 de nihayet onun da yıl • 
dızını söndüren bir yüzücü çrk • 
mıttır. Peter Fick iaminde olan 

!mdar kıran bir yüzücü çrkmanııt· 
tır. Kolay kolay da çıkacağa 
benzemiyor •• 
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- Heni öp, Turgut! ı yordu. 
Çocuğun pembe pembe yüzü, Ma~a~el. Jackson, balkona çık-

babasının yorgun yüzüne yaklqb. mq, delı gıbı haykırıyordu: 
Bu ıefer, emniyetli bir öpücük kon - Kimile ... Kimile ... 
durdu. Bütün maziyi bilen ihtiyar upk, 

T&DJ bu sırada, köpeiin havla- Vahide ~qtı. 
malan, bahçede ititildi. Kollannı havaya kaldırarak: 

Turgut: - A ••• Beyefendi .•• A ••• Beye • 
- Diılek havlıyor 1 -dedC fendi. • .Piye hayret nidaları fır-

Hem de annem gelmedi. fatb 
- Balıkçılar yahut aümrükçü. - Evet ... Benim ... Fakat hannn 

ler ıeçiyordur.. nerede? 
- Hayır ... Balıkçılara bayle - Bilmem ••• 

h 1 Be b·ı· S" - Görmedin mi? av amaz... n ı ıyorum... oy • 
leyin kuzum .• iyice biliyor musu • - Görmedim ... Lakin, ekıeriya 

ki sabahları bahreye iner ve yıkanır. nuz , annem.. T 

- Turgut, aen amma da kor • -Bu saatte mi? 
kaksın ha... . - Evet.efendim ... Bazan bu 1&· 

- Kendim için hiç korkak de . atte de girer ... 
ğilim ... Annemi merak ediyorum... Güne§ çıkmıftr. Gözüne ıfıklar 
Nerede? .• Kuzum, nerede? Ata • giriyordu. ileriye doğru baktı ve 
ğıda ışık yok ... Geçerken baktım... kıyıda annesinin beyaz robdö~am
Dişlek böyle ne zaman havlar, bi.: brını sürükliyen Turgudu gördü. 
liyor musunuz? Annemin denizde Oğlan, minimini sandalını ka -
uzakla,tığını ıördüfü zaman. Doğ- yaların ar«11ndan çıkarıyordu. 
rusu, ben, onun yalnız baıma de- - Dur ... Bekle ... Ben de geliyo-
nize girip uzaklatniasını hiç iste- rum. 

D. 1 · 1 ı· S d Lakin, çocuk beklemedi. Müte · mem... ın eyın... n ıyor... eı a-
ha yava~ladı .. Demek ki, annemi madiyen uğr,qıyordu. Nihayet ye. 
göremiyor artık. Ah ... Bırakın be- tİ§tİ... ikisi birden sandalı zinci • 

· rinden kurtardılar. Vahit, sandala nı ... 
- Deli misin sen, çocuğum... yalnız batma bindi. Zira küçük 

Niçin istiyorsun ki, annen bu 1&· kayıkikisini birden çekemezdi. 
bah erkenden kalkıp denize girsin Baba: 
ve uzaklaşsın? - Sen turaya çık da bak ... Bir 

- Bilmem vallahi ... Fakat bu, ıey ıöreb~liraen. bana seılenir!in ! 
ekseriya yapbğı iılerdendir. diyt: emir verdi •.• 

-Tuhaf... - Peki, bara .•• 
- Dinleyin, dinleyin... ~ ın .. , ... ...," ,.,.,. )' 

~~~~~··r teY ititmiyorum 11-S: JL 
- Daha fena ya İfte... Di,Iek _:_l~ADYO 

ıuıtu. Aman kuzum ... Kuzum, hay. BugUn 
di deniz kıyıaına kadar gidelim. lSTA~BUL: 

Vahit, tereddüt ediyordu. 12,30: Plak neşriyatı, 18: Dans 
Oğlunun heyecanı onu da asa- musikisi, (plak), 19,:lO: Çocuk saati 

bileştirmişti amma. hali yerinden (~lesut Cemil), 19,:>o: Haberler. 20: 
l:ımı damıyordu. Nejat (Keman solo), 20,30: Hnvayen 

Kitar (Siret ve arkadaşları) 21: Ba-
Bu esnada, Turıut, ondan kur- ya Nimet v:hit (Şan. Piyano ile) 

' .: 
1u. Tuvalet odu.Da dolru kot- 21,20: Radyo orkestrası. 22: Bayan 

ı · Birsen (Ş!ln • Türkçe sözlü) radyo 
Vahit, yataktan sıçradı. Kamile- caz ve taiıgo orkestraları. 

nin geceliğini gördü. O da kork- 175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
. 18,30: Kızılordu için ulusal ya -

ma ~a başladı. yım. 19,30: Güzel san'atlar. 21: Sen • 
Acaba, kanır, ne kadar zaman- tonik konser. 22: Çekçe yayım. 23,05: 

danberi yanından aynlmıfb? Ne- İngilizce. 24,05: Almanca yayım. 
redeydi? •• • 382 Khz. Moskon <Stalin) 361 m. 

I~te, terlikleri de, ıurada .•• Ya- 18>:'30: Karışık program - Şarkı -
v d lar. 22: Dans musikisi. ta ın yanın a .•• 
Birdenbire, bahçede, Turıudun 823 Khz. BUKREŞ 364 m. 

1': Duyum1ar. 19: Duyumlar. 19, 
ıesi, ufukları çmlatb: 30: "Domnitza Balacha,, kilisesinden 

- Anne... Anne... nakil. 
Vahit, tuvalet odasma atıldı. 22.1 Khz. VARŞOVA 1345 m. 

:Alelacele, ıırtına bir teJler geçir- 19,45: Filmlerden plaklar. - Söz-
d. ler. 20,35: Şarkılar. - Aktüalite. 21, ı. 

Sofaya çıktı. 15: Senfonik konser 23,30: Choipn'ln 
eserlerinden konser. 23,45: Konfe • 

Orada Matmazel Jaduon'la rans. 24,05: Caz orkestrası ve hafif 
karfılatblar. musiki parçaları. 

-Ne var? it 686 Khz. BELGRAD 437 m. 
- Kamileyi görmediniz mi? 21,10: Sözler. 20,30: Ulusal yayım. 

H N ld ? 21: Radyo piyesi 21,45: Konferans. - ayır... e o u 
22,05: Kilise şarkıları 23: Duyumlar. 

- Bilmem... 545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
-Aman yarabbi... 19,25: Flüt - Piyano konseri. -
Mürebbiye, zaten bir facianın Sözler. 20,30: Peşte operasından: 

olmasmı bekliyordu. Sinirleri ıer- Verdl'nln "La TRA VIA TA,, operası 
gindi. lki eliyle saçlanm yolma- 23,3!i: Çingene musikisi. 24: İngilizce 
ia batladı. Ve avazı çıktığı kadar konferans. 24,20: Çingene musikisi 

191 Khz. Deu~hlandsender 151 m. 
haykırdr: 20: Bir mnyısta ne yapılacak? 21: 

- Kimile ••• Kimile... Kıs:ı duyumlar. 21,15: Ulusal saat 
Cevap yoktu. 22: Şiirler. 23: Duyumlar. 23,45: De· 
- • • • • nfzcilfk '-#: Dans mus~lsf. 
Vahit, merdivenleri dörder dör-1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;..iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiii 

der indi. Alt sofayı geçti. Salona 
vardı. Buraıı bottu ve karanlık
tı. 

Pencere, kapıyı açtı. 
21? 

K8pek, çocuğun çığlıklan Oze- ___________ _. 

rine, gene, var kuvvetiyle havlı· 
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- Vaktın koca sadrazanılari 
. . 

nazırlarile dizdize piy 
yiyor, iskambil oy~uyordu 

Polis müclürü umumili.ii o za • 
man burada idi. Ve polis müdürü 
umumiıi de Bay Halil namında 

birisi idi. Onun kartıaına çıka • 
rıldmı. Benim de diğer n1evkuf • 
larm yanma ıötürülmenıi emretti. 
Gene memurların refakatinde ha
tıın üst katına çıkmağa baıladık. 
Merdivenleri tırmanırken, Allah 
rahmet eylesin, Talat Paıayı hatır· 

Jadım. Buranın en üat katındaki 
daraçaya böyle bizim gibi siyasi 
mevkuflan nezaret altında bulun· 
durmak maksadiyle küçük küçük 
n.ahfuz hücreler yaptınlmıftı .. 
Ta1it Paşa bir gün haua gelip bu 
odalan tetkik etmi~ti .. Ben yanın

d7'fdim. Bir aralık bana döndü .. 
Se.inde hissedilir bir rikkat ve 
hüzünle: 

- Hayat bu! Belli olmaz belki 
biz de bir gün buraya geliriz, de
ffiİşti ... 

Evet, hayatın yeni bir tecellisi· 
ne tahid oluyorduk .. Bir taraftan, 
vatan karanlık bir uçuruma doğru 
gidiyor, fırsat kollayan tufeyli 
ruhlu bir sürü insan düfmanlarla 
elele vermi§ .. Vuran vurana, kıran 
kırana, asan asana .. Bir kör dövü· 
9üdür, gidiyor .• Her an büyük bir 
çatırdı ile vatan binumm çökmesi 
bekJeniyor._ Böyie anlm'da vatan 
sever kim kendi bayatını dütü • 

.. ? nur .. 

Mevlrufların odasına solrnldum. 
~apı üzerimize kapandı.. içeride 
"k gözfüre çarpanlaır: SaiJ Halim 
Paşa, Şeyhislam Musa Kazım, 

Şeyhislim Hayri, Abbas Halim 
Paşa, timdiki Londra sefiri Bay 
Fethi, Saylav Salah Cimcoz, Bay 
Hüseyin. Cahid, eski hariciye nazı· 
n Ahmed Nesimi, Enver Patanın 
amcası Halil Paşa, Hariciye baka· 
nı Tevfik Rüştü Aras, Dahiliye 
Baıkanı Şükrü Kaya, merhum Bay 
Hacı Adil, Saylav Akagündüz, lt
tihad ve Terakki umumi kitibi 
timdiki Saylav Mithat Şükrü, es
ki meb'uılardan ve timdi kereste 
ticareti yapan bay Sudi, merkez 

kumandanhtı inzibat amiri bay 
Nihad ... Bunlarm arasında eski 
kafibi mes'ullerden daha bir çok 
kimselerle tnaımadığımız bazı 

insanlar daha vardı. 

ittihat ve Terakki kabinelerin· 
de nazrrlrk etmiı olan tahaiyetle • 
rin ekserisi bu dar odalara tıkıl • 
mıştı .. 

ilk gün 25 • 30 ki!İ kadar var • 
dık. Fakat gün geçtikçe adedini 
arttırıyordu. 

Çünkü her gün bir k.ıç dost 
daha bize iltihak ediyordu. Sa -
nasaryan hanındaki ha:yatımr? 

memJ~ket dertleri bertaraf edilir· 
sepek ııkmtrlı geçmiyordu. Hat· 
ta mevhıf hulur.:ınamıza. akibeti -
mizin ne olacashnı hiç bilmememi
ze rağmen garib bir net'e içinde 
idi. 

Bu küçük odalara küçük demir 
karvovolalar konulmuştu. Evleri -
mizden yatak, yorgan getirdik. Dı
sarıdan yemek aldırıyorduk. Vak
tin koca ~adrazamlarıyle. naz"'l" 
riyle dizdize piyaz yiyor, iskambil 

Sağdan itibaren: Şükrü Kaya, Aka Gündüz, Fethi, Tevfik 
ra, Salah Cimcoz 

oynuyor, hi.disatm inkitafını mü- cak ... Hepimiz tarif edilem 
tevekkilane bekliyorduk. kedere düttük. Fakat itiz 

Evveli ailelerimizle temasa ya belli etmek de iıtemiyord 
müsaade edilmiyordu. Buna itiraz O, bu ıırada odasından ç 
ettrk. lzin verildi .. Bu ıuretle ge· bizim koğu:.a geliyordu. T 
len gidenimizle müteferrika ko • rümüzü belli etmemek için 
miserinin odasında konufabiliyor· nefis ederek iti gürültüye ve 
duk. Hariçte kalan arkadaşlar her onu neşeli kartılamak iıtiy 
gün bize dıtarıda.n haberler geti • Fakat sözlerimizdeki, bark 
riyorlardı. Bir gün divanıharbler mizdeki sun'iliği bir küçük 
teşkiline karar verildiğini öfren • bile hisae.debilirdi. Bizi pe 
dik .. Burada tuhaf bir §eyden hah- ne geçiren istırap o kadar 
ıedeceğim: idi ki onu bir dakika için y 

Tevkif edildiğim gün çılian A· muktedir olamıyorduk. K 
1emdar gazetesini getirdiler. Bu daya girmeden kapınm ö 
varakpare iJk sayıfuında man • töyle bi~ durdu. Hepimizi a 

~et yapmış en-lril1iik - - • _!HiHü. zeki bakıılarm~ 
(Tehcir ve taktii itinde met11al - -de bqlanmız eğilmitti. Bit 
dar emal Uğuz, Ş1?m1i Pqanm zar karşısında duranlar gibi 
katili Atıf ile birlikte Kadıköyün • lu bir elem içindeydik. O 
de sakland!ğı yerde yakalanmıt • za geldi: 
tır.) diye haber veriyordu .. Tev • - Ne o çocuklar ... Pek k 
kifimden bir iki saat evvt:l çrkan , sinz. Bundan beteri ölüm. 
hu gazetenin böyle bir haber veri- emrihak ... Aldırmayın bu 
yordu. daha fazla dütünmeye de" 

T evkifimden 'bir iki 1&at evvel Bana bir sigara verin. dedi. 
çıkan bu gazetenin böyle bir ha- Odada bulunanların • 
her verebilmesi için herteyin ev • kendini tutamadı. 
vetden hazITlanmıt olmau lazım Göz yaşları içinde onu 
gelirdi. Bu da ati için iyi ümitler Jadık. Kemal yanında ar 
beslememe imkan bırakmıyan kö- Tevfik ile çoluğunun çocU 

tü bir hissi kablelvuku idi. Ne İıe.. feryatları, hıçkırıkları araııJI 
Bir kaç gün sonra Nazım Pata di- faytona bindirildi. Ve kart' 
van harbi tetekkül etti. isticvap • rafında bulunan merkez 
lar betladı. Bir aralık bizi yanan danlığına götürüldü. 
Adliye Nezaretinde bir Ermeni Biz Bekirağa bölüğünüıı 
müstantiğin önüne çıkardılar. ifa· parmaklıklı pencerelerindeO 
delerimiz alındı. Bu 11raa bizi sa· betbeht arkadqımızın ıüD 
na1&ryan hanından Bek irap bö- rasmda gidit ini hazin hasiıı 
lüğüne naklettiler. Burada tama. diyürduk. Kemal bir ar~~ldl 
men serbest idik. Bekirağa bölü • nı arabadan uzattı. Bize .,...
ğüne miL.-tannnz yüzü bulmuıtu. liyle ıelim gönderdi. ,tll 
1ıimiz gücümüz kağıt oynamak, Bu onun son bakqı ve 
fala bakarak istikbali ketfe çahı· limıydı. Çünkü merkez 
ır.aktı. danhğında alelacele dini ~ 
Nazım Pata divam harbi evveli yapıldıktan sonra .zavallı 

Boğazlıyan kaymakamı Kemal ile usul hilif ına ak§&D1 ezani 
onun jandarma kumancl~arın • Beyazıt meydanında dii 
llan T evfiğin muhakemesine bat • nın ve dütmanlarımıznı 
ladı. Bu muhakeme hayli uzun aruında İpe çekilmiıti. 
sürdü. Merhum ak!&J1lları Bekir • Gece koğuılarda çıt 
ağa bölüğüne dönünce yorgun, Kimsenin ağzından bir ,el 
bitkin bir halde yatatma uzanıp, yordu. Bqlanmız avuÇ ~ 
saatlerce öyle kalıyonlu. Bir gün içinde ilk verdiğimiz .-h 
Kemalin ailesi gelmitti. Onlar temi içinde dakikaları-~ 
ayn bir odada komJ!UYorlardı. Bir tarftan yatsı okunu1 

Fıııltı halinde bir haber bütün dmmlar üzerinde ıitt~ 
bölüğü dolaftr.. 9an nal ve araba sesleri -:-: -~ 

- Kemal ile Tevfiti merkez nm bölüiünün kapısı ao~ 
kum"ntfanlığmdan iltiyorlar. da. JJd 

Hepimiz gözgöze geldik. Hissi Hepimiz doğrulduk· 
lıahlelvuku bizi ayni dütünce üze- kimdi? 'Gardiyana sor~~ 
rinde birlettirmitti: Kemal asıla- (DeV,..-
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VERLiMALI 
GISLAVED 

•1-1 

Dünyanın en sağlam 
LAstlkl eri 

ve son moda Kadın
Erkek - Çocuk 

GISLAVED 

TENiS 
Ay AKKABLARI 

Yerine başka 
marka veriyorlar 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
Markasına 

dikkat ediniz. 
Türkiyenin Yerli Mallar Pazarında ve umum kundura 

satan mağazalarda arayınız . 
............................... ım1 ........... - ..... -... .......... . .. • • • • •• ' ' t • ": ' ,,. 

1 

. .. 
=-- z =ı-z Q \FW't:sdti zca 

- RAGASTA1'TJN OCLU -

ya intihar edemezse biraz sonra yere 1 lçinde, bir erkekle bir kadın bulu-
yumrlanarak can çekişmeğe ba lıya- nuyordu. • 

- nladı ."' • .ıeek kırk yaşında kadar görünü· 
cngını n • 

•.. · karardı Karanlıkta kırmı-ı yorsa da yakından bakılırsa daha ih· 
t.ozlerı • du Kulakları tiyarca olduğu anlaşılırdı. 

:zr bulutlar uçu§uyor • 
iddetlc çınlamağa başladı. Artık son Orta boyl.u, zayıf, .:ısab~ tipde. olan 

1 •ı;zt; bu adamın bılhassa gozlennde hır ze-
zamanı ge mı:.- •· ~ . 

ki akta olan bir ara- ka ışığı parlıyor 'e her halınden bir 
Bu anda ya aşın kahraman olduğu anla ılıyordu 

h:ı sesi işitir gibi oldu. . :. · 
Daraga-cı tarafına doğru gelıyor- Henüz genç olan kadın fe~kal.1de 

güzeldi. Asil yüzüne yayılan bir yeis 
du. ifadesi onu bü bütün güzelleştiriyor-

Acaba kimdi?.. d b" u. 
Belki çarşıya sebze taşıyan ır ~- O devrin yol arabaları gibi yük ek 

ba ! Çünkü artık sabah olmuştu. Gu- ve büyük olan bu arabanın arabacı ) e· 
:neş doğmak üzereydi. .. . . rinde bir sürücü ,.e onun yanında u

Manfred tekerleklerin gurültilsli· zun bıyıklı, Yanık yüzlü, korkunç gö-
nü büyük bir alaka ile dinledi. riinü lü bir adam oturuyordu. 

Arabanın askerlerin yanında dur-
' k casrna duiunu anlayınca kalbi opar 

farpmağa başladı. 

Bir adam askerlerle konuşuyordu: 
- Paris kapılarının bu saatte açık 

olup olmadığını hana MYliyebilir mi
iniz? .. 

Bu sözler delikanlıyı tuhaf bir e· 
,;nçle titretti. 

.Acaba neden eviniyordu? 
Kalbi neden çarpıyordu? 

Aaraba darağacına )akla .. tığı sırn· 
da yolcu kapıya eğilerel arabacının 
yanındaki adamla konu<;tu: 

- Jspada Knpya ? 
- Monsenyör 1 
- Bizi niçin bu ytan alası )o1dan 

geçirdin? Aklrmda knldıt'lnn göre bu· 
ra ı fonfokondur. 

Bu tuhaf iQmin sahibi olan adanı 
cernp veı·di: 

- lon en) ör! Den nomanın ctrıı-
Belki bu dehşetli anda l\tanfredin fını bildiğim gibi Pari infdni hilmi· 

du' nuları asabi he) ecanlnrla sarsıla- yorum. 

rak. değidyor, ku'"-etll bir önsezi ona 
s• 1 d Bu anda araba poli müdürünün 

)eni bir ümit ver yor u. 
Belki de i:Jttiği sesten, a kerlerc bırakmı olduğu a kerlerin yanına 

:ı. ti ' 'armı tı. 
fiÖZ öyHycn adamın cesur, "un·e ı, 
\e mert hir insan olduğunu anlamı • Kendisine l\fonscn)Ör diye hitaı1 

edilen adam, içerideki kadına döne-
tı. k 

Başladığı işi brraktı. re : 
Avazı Ç!ktığı kadar, ümitle \e - Bakmayınız?. Ueatris.. Güzel 

tirnpla titreyen bir sesle: gözlerinizi kapayınız! dedi. 
- lmdat Mösyö! Kim olursanız O· - Jşte kapıyorum? Fnkat niçin? •. 

lunuz? lmdat.. Beni kurtarın! Diye - Çünkü pek fena pek meş·um bir 
hykmh. yerin önünden geçiyoruz. Güzel göz-

Manfred aldanmamıştı. Bu. asker lerinizin bununla bulanmnsmı i t• 
brakolunun yanında duran bir yol mem? , 
arabuıydr. - Bakmıyacağım, aziz do tum ! 

- RAGASTANIN OGLU -

Kral sapsan olmuştu. 
Beyninde binlerce dü ünce çarpı ı

yordo. 

Monklar bağırdı: 

- Bevriyö! 'c duru}or un! 
Fakat bu sözler Kralı daldığı hay

retten uyandırdı. 

Kolunu koşan a kerlerc doğru uza
tarak: 

- Durunuz! J<~mrini ,·erdi. 
Sonrn kendi ini tamnmen toplryn

mk hakinı bir tavırla: 
-HükQmetim içindc. Pari tc, ı.un

da Kralın önünde hir adamın kli • 
tahhğmı ne dereceye kadar \nrdırn
bileceğini görmek i terim, dedi. 

onra 1nnfrcde, ctrafındakilcı i 
titreten korkunç bir bakı l:ı ... ordu: 

- Söyliyeccklerin hu kadar mı?. 
- Şevketmnap ! Şunu da illh e ede· f 

ceğim. Size 1'reho\·ar meydanının la· 
nında bu sözü söylediğim zaman çok 
doğru hareket ettiğimi sanmı tım .. 
J."'nknt nldnnmı ım ! 

- \h,ah! Demek ki korktun Ö}le 
mi? •. 

lanfred omuzlarını . ilkti: 
- ())le mi anı)or unuz.. \mmn 

l aptınız Şc\ kctmnnp ! Denim korkma· 
dı •ımı iz ele ııekfllfL bilirsiniz. Aldan
mış olduğumu sö) ledim. };,et! Den 

o gece ma um bir kıza cebredildigini 
snnmı)'tım. ldanmı ım.. Hepini:r. de 
i~itiyorsunuz > n ! • iz de :Madam t Hen 
izi bir genç kız sanmı tım. Kar mum 

kim çıkarsa onun kucağına atılmak 
için fırsat beklediğinizi bilmiyordum! 
J\arşmıza Kral çıktı •. Madam talihi
niz ı:_ıl mş.. Tebrik cdeıim. Kralın 
metresi!. Sizi elfımlıırım ?. Haklı sa
bırsızlığınızı bir iki snnt geri bıraktı
iıııı için ku~urumu affediniz. 

Bu SÖZiere, bu C Urca meydan O· 

kuyup, bu tahkir edici alaya miithi 
homurtularla cevap erlJdi. 

Hiddetinden kudurmak dereceleri· 
ne gelen JJirinci Ji'rnn uva: 

- Herifi yakalayın 1 Onu ize te : 
lim ediyorum. Üzerine atılın! Parça
layın, ko un! 'c duruyorsunuz?. Di· 
ye bağırdr. ' 

Yeis ve ümit izJiğlnde.n kendinden 
geçen Jiyet ölü gihi ırtli tU yere dü 
Ui. 

lki yüz Jantiyom, lolıclnrını çeke
rek 'c: 

- Gebertin! Gebertin! Di> e Hn) kı
rarnk Ma!'fredin üzerine ntıldılnr. 

- Geri, celladın '11S..'lk1arr, Krn lın 
hizmetçileri! .. 

l\f:ınfredin ateş açan kılıcı hn\'n• 
cl:ı müthi" bf r d.'lirc çh:di ! J endi i de 
oradn .öl meğe knrnr H'rerek hiı· 
SC) C çekildi. 

-U-

n!ANFRE[) 

k••' O· 

Manfredi Kralın bal"ll) mda bımkn
rnk dnhn ewclki 7.amnnlnrn dönclint 

'
, . 
c onun loııfokon dnra;ncındnki ö-

Hilcı· · ızcnindcn nn ıl kurtulcluğu
•uı ıınlahlım ! 

Bir knc gün t:\' eJ. ) nni poli mii· 
"Jrü m:ı'tzcnin knpısını kapa)nrnk: 

- Seı eri geberdikten onrn nçıln
c?' dcdigi z.ımnn l\1nnfred CH<.'1rl 

bırıız l "•·kmu:.tıı. 

1\lonklnrın bu miithis emri , eı dl-
• • :00 

gını duydugu znmnn nklrna ilk gelen 
y: 

- lnh,oldum!. Dü ünce iydi. 
Arka ından :· 

- In anların dü:1ünebilcct'.ği en 
rn ıithi bir urettc iileceğim. Ya\'nı;t 
ymaş nclıktnn \C susuzluktan mnlno· 
lac:ığım. l"nkat IJunn mey dnn bırak
mndnn kendimi öldiirect'ğim ! Di) c 
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mıritciandı. Sonra arandı. Hançeri ü
zeri!ı~i!f.I. Gülümsedi, ve: 

- Seki,z gün öyle mi Mösyö Monk
lar ! Bu müddet ya çoktur Ye yahut 
az!.. Benim işimse acele .. Oy le sekiz 
gün matmazel ölümle haşhaşa kalmak 
işime gelmez •. Eh korkunç arkadaş! 

Gcc~niz hayrolsunl Polis müdürü, 
emrinize rağmen gene dışarı çıkaca· 
ğım. Ve buradan çıkmak İ!;in elimde 
bulunan biricik vasıta ölmektir, dedi. 

Hançerini çekti. Ve baş parmağı
nın ucuyle keskin tarafını yokladı. 

I~olu kalktr. Göğsü kab:ı.rdı. Göz
leri yaş doldu. 

- Ne talihsizim?.. Yaşamak ıçın 
çok bUyük bir isteğim varken böyle 
genç yaşta ölmek hakikaten çok acı
dır. Heyhat! Hem de kimseye bir fe
nalık yapmadım. Bilakis her zaman 
herkese iyilik etmek, zayıfları hima
ye re müdafaa etmek. kuvvetsizlere 
siper olmak adetimdir. Bütün bunla
ra rağmen öleceğim. Kalbimde .. Neyse 
ekcda hayat! Elveda Jlyet! 

Manfred, kendi cenaze duasını bu 
s_!!retle okuduktan sonra hançeri sap
lamak üzere kolunu kaldırdı. 

Ayni zamanda baiını da kaldırmış· 
tı. 

Ve kolu inmedi. 
Delikanlının gözleri, mahzenin 

~ubbe .;ine dikilmiş olduğu halde kolu
'da yavaş yavaş yanına düştü. 

Acaba ne görmüştü? 
Sadece zayıf ve solgun bir ışık! Bu 

ışık ne kadar az olursa olsun böyle 
bir zamanda, böyle bir yerde hüyük 
bir ehemmiyeti haizdi. 

Bir mezarın içincleı bu ışığın ne işi 
nrdı? .. 

Monfokon darağacı pek fena bir 
nziyette idi. Buraya kimse aSJlmıyor
du. Sebebi de bu darağacının şehirden 
pek uzakta bulunmnsı ve gerek cellat-

ların gerek adliye memurlar.nrn bir 
adamın boynuna bir ip takma!\ gibi 
ehemmiyetsiz bir işi için buraya ka
dar yorulmağa lüzum görmemeleriy
di. 

Parisin içinde bile Monfokon'un 
yerini tutacak bir çok yerler vardı. 

Hemen her sokağın köşesinde bir da
rağacına rastlanırdı. Bu da halkın 

üzerinde istenilen tesiri husule geti· 
riyor, onlar da Kralın kudreti hak
kında kafi bir düşünce uyandırıyor
du. 

işte bunlardan dolayı, hayli za
mandanberi kullanılmıyan l\fonfokon 
darağacı artık harap olmağa yüz tut
muştu. 

l\lanfredin gördüğü, bir yarrktan 
sızan sönük bir ay ışığıydı. 

- Şeytanın boynuzlan hakkı için, 
Birinci Fransuvanm henüz genç gö
rünmelc için şidc!etle sıktığı işkembesi 
hakkı için, Mösyö Monkların balmu
mu suratl hakkı içni, henüz tamamen 
ölmediğimi anlıyorum! Ve yaşayaca
ğıma inanıyorum. 

Şimdi, muhafızların naazrı dikka
tini çekmek istemiyordu. Artık yaşa
yacaktı. Gene söylenmesine devam et-
ti: 

- Yalnız göğü görmek kafi değil
dir. Oraya yetişmek de lazım.. Bura
da ise gök bu cehennemin kubbesidir 
ki tepemden on iki arşın kadar yük
sektedir. 

Düşündü .. 
Kubbeye nasıl yetişmeli. Bu mak

sada Yarmak için hiç de hesaba kat
madığı maddi bir imkansızlık vardı. 

Kendisine zindanhk eden bu mcş
um mezarı dolaşrnağa başladı. Demir 
kapıdan itibaren yoklaya yoklaya du
varın boyunu takip etti. 

Bu duvarlar Meta cil~h idi. Hi~ 
bir çıkıntı yoktu. Taşların boyunca 

Hülasas 
Poli11 h u f yesi ·.t: : 9 he 

.·yüeşmiftı hi Şikago' ~a 

:m.zaaiyle b~r imdat ıdgt 
Gazeteci tfı"'!adQ.§ı Teri i! 
aerhal Şi~af o,ya gitt~. Şi 
Takere esna~tnda kenJ:l 
t,yen bir ~l'r'tfzt kovalıynr 
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sızan sular bütün teşebbüsleri netice
siz kalmağa mahkum ediyordu. 

:Manfred, mezarında yaptığı bu ge
zinti esnasında ayağına takılan iske
letler yüzünden bir iki defa az kalsın 
yere kapaklanıyordu. 

İçerisi tamamen karanlıktı. Fakat 
bu da Manfrcd için büyük bir saadet 
sayılır. Çünkü eğer mahzen aydınlık 

olsaydı, gözlerinin önünde canlana
cak manzara şüphesiz bütün cesareti
ni kıracaktı. 

Delikanlı, başı havaya kalkmış, 

gözleri bir noktaya dikilmiş, alnı bu
ruşmuş olduğu halde bir saniye ka· 
dar, bir ümit muhbiri gibi göl'iinen 
hafif ışığı seyretti. 

Tavana kadar çıkmak için bir in
san için yapılacak şey yoktu. Kayala
rın arasında basamaklaı- kazmak gibi 
devce bir işe girişmek düşüncesi bi
ran için Manfredin aklından geçti. 
Lakin bı:.ıa daha başlıyamadan açlık
tan öleceğini anladı. 

Bir ses işitti. Askerler bu angari
ycye lanet ederek konuşuyorlardı. 

1\fanfred yumruğuyle kapıya vur· 
du. 

Karakol kumandam olan çavuş 
yaklaştı: 

- Şeytanın hempası! Susacak mı

sın? Bize geceyi açıkta geçirttiğin 

yetmiyormuş gibi bir de kulaklarımı· 
zı mı patlatmak istiyorsun? .. 

- Dostum! •. Bir söz.. Yalnız bir 
söz .. Yaklaşınız! Siz bu askerin ku
mandam mısınız? .• 

- Evet, sonra? .. 
- Bin frank kazanmak ister misi-

niz? •• 

- Haydi oradan.. İstersen on bin 
Yer!. Asılmağa niyetim yok. Mersi ! 

Çavuş gülerek uzaklaştı. 
-Ne tuhaf! Bak beni rüşvetle kan

dırmak isti ·or .. Bu scrser·n· 

ettiği yirmi bin frangı kabul etmedi· 
ğime hepiniz de şahit olunuz! Dire 
bağırdı. 

Bu namuslu çavuş içinden, kabul 
etmediği tekliften dolayı mükdfat gÖ" 
receğini düşünüyordu. 

Manfred artık bu cihetten de üınİ" 
dini kesti. ZaYalh delikanlı biran ka· 
dar derin bir yeis ve ümitsizlik içinde 
kaldı. Artık muhakkak surette malı" 
volduğunu anlıyordu. 

O zaman intihar düşüncesi ) eni• 
den akhndan geçmeğe başladı. 

Kendi kendine iki saat mühlet ver• 
di. 

Eğeı· iki saat zarfında buı·a.dıı.ıt 
kurtulmak için bir çare bulamnZ::3 

kendini öldürecekti. 
Fakat ölülerin çürümesivJe zchit• 

lenen, ve taYandaki delikten. pek şS 
hava alan bu yerde iki saat durnıağll 
tahammül edebilecek miydi. 

Birdenbire bir hiddete kapıldı. 
Menteşelerin etrafındaki taş ıusJt'I' 

oyarak kapıyı sökmek için bütün kıJf" 
vetiyle çılgınca bir çahşmağa koY111' 
clu. 

Hançerinin darbeleri altında, tıı~ 
ufalanmağa, kırılmağa başladı. 

Umit]e kuvveti arttı. 
11 

lki saatlik bir çalışmadan sorır 
hançerinin namlusu kırıldı .. 

Kırık parça ile işine devarn etti·., 
Bununla beraber henüz kat? 1111' 

ümidi yoktu. Kapıyı sökeceğinı pe t 
şüpheli olarak ümit ediyordu .. :El~
buna muvaffak olursa askerJer•11 •• 1,. 
zerine atılacak, ya geçect:k ver:ı 0 

cekti. 
6
., 

Fakat en çok iç sıkıntısının ,-er"" 
ği müthiş tesirden kurtulmak içl•1 

hşıyordu. , 61 
Hava da azaldığı için nefes ıılfll 

güçleşmişti. 
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BlSylece bir de elektrfkll 

GRAMOFONA SAHiP 
OLURSUNUZ 

Ulrelektrllı 111otlr8 ile bir p11ıapı 
h vf 23 x20 x ıs .. ıııımıtre ebadı 

l
a 11 kvtuculı ller bııgl lıtr 

eall il 'uıu ı 
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blltlln lııcallklmal plaktan opullre 
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" Sahibinin Sesi" M'anMltı 

S ı . SAH·ıeı·NiN SESi mağazası 
ahş yer erı: 

210 istiklal caddesi Beyoğlu 
ve Sahibinin Sesi mallarını satan mağazalar 

BAYLAR 

~-Offl/Jamıa 
~~/ldtUı 

ECZANELERDE SATILIR 

peuıeı ueınıryolları ve limanıın ısıeınıe umanı idaresi illlnırı 
Kereste nakliyatına mühim tenzilat Siz Je yafJrunuza iş BankasınJan bir kumbara alınız. Gelecek sene bu 

hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktır. ıs_ s _ 935 tarihinden itibaren yeni kereste tarifesi tatbik 

d·ı ~n•imdi~af~~~n l~irhatlanndata~ik~ilenk~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~-
e ı ec ':J • • f • .. ti . t b 
reste tarifeleri liğvedilecektir.Yenı tarı enın ucre. ~n on atına: 

1-100 Km. lik meıafe kısmında beher Kıp. ıçın : Zafiyeti umumiye, iıtahsıılı~ Ye kunetaiılik billtında bllyllk faide Ye teıiri görOlen 

101-200 ,, " " " " " 1 
201 den fazla ,, , " ,, " " 

ti · ı·'ıtasvonlardan öğrenilebilir. 
F oslatlı Şark Malt Hulasası 

kuruıtur. Nakil ücre en 
"2187 ,, 

1 LAN 1 il An 
Müıtahdem biraderim Marko Kadıköyünde Acı badem cadde

sinde 13 - 2 No lı istikamet bak· Franko bugünden itibaren tica· 
kaliyesinde bulunan emval ve ~ - rethanemden azleylediğim cihetle 
ya devren ıatılıktır: . lstiy~nlerın bundan böyle ticarethanem na
mezkGr adreste sahıbıne muraca · 

mına yapılacak herhangi muame-
atlan ilan olunur. 

pm1•·---·-·····m::::::::::::::::m::1ıı lenin hükmü olmıyacağı il&.n olu • 
Kf;;İ;k Köşk il nur. Bohor Franko \94) 

Fener yolunda istasyon kar§ı .

1 
Kadıköy icra Dairuinclen: 

•mda müceddet beyaz boyalı Bir borcun temini istifası zım-
kötk kiralıktır. nında mahcuz olup satılarak pa • 

:::::::::::::: :ı.-ıı::::::::ııı:ıı:::::::::sııı 
ZAYi - Eminönü maliyesın • 

den aldığım maaııma ait tatbik 
mühürümü zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yok· 

tur. 
Süleyman Sırrı zevceai ııe 1042 
kayıt numaralı NESiME (98) 

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

raya çevrilmesi mukarrer bulunan 

muhtelif cins ev eıyaaı 29 - 4 
- 935 Pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadar Kadıköy qya paza -

nnda açık arttırma ile satılaca . 
ğından ro de iki buçuk telliliye 

resmi müıterisine ait olmak üzere 
taliplerin mezkur gün ve saatte 

memuruna müracaat eylemeleri 

giderir. Ecznnelcrde bulunur. Fi· 
yntı J tanbulda 150 kuru tur. 
Adres: Galata Po ta kutu u 1255 

ilin olunur. ( 10883) ::::::::::::::::::::-.:::-.:::::::::=::::::::r.n:ı:::::= 

Doktor 1 
ZAYi - Galata ithalat Gümrü- g 

ğünün Lagopulo ve Fettel namına Ali İsmail = 
21577 numaralı 3 4 934 tarihli H 

Haydarpaıa hcutaneıi bevliye n!i 
1 nci nusha beyannamesi kaybol· 

mütehasıın • muftur. Yenisini çıkaracağımdan 1 
beyannamenin hükmü olmadığı :: {}rologue - Operateur !i 
ilan olunur. İ! Babıali caddesi Meıerret ote-H 

Adreı: lstanbul Ananyadi Han H li 88 numarada her gün öğleden!! 
15 - 16 No. Lagopulo ve Fettel n ıonra ıaat ikiden ıeki7:e kadar.H 

(97) il :ı:::=mi 

Kullanınız. Her eczanede 11hlır. 

lıtanbul 6 ncı icra Memurlu • 
fundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altına 
alınıp paraya çevrilmelerine karar 
verilen (400) lira kıymetinde bir 
adet fort marka kamyonet ile 500 

lira kıymetinde açık hususi buik 

marka otomobil bulundukları 

Taksimde Milli garajda 28-4 -
935 Pazar günü saat 11 ,30 da a -
çık arttırma ile satılacaklardır. 

Ve gene ayni borçtan dolayı mah-

cuz olup paraya çevrilmesine ka r 

rar verilen hane qyası Beyoğlun
da Cihangirde Cihangir caddesin

de Ankara apartımanmın 4 No. h 
daireıinde 28 - 4 - 935 Pazar 
günü saat 17 - 30 da açık arttır-

ma ile ıatılacağı. Ve gene ayni 

borçlan dolayı mahcuz olup para

ya çevrilmesine karar verilen Bur

gaz adasında Gönüllü caddesinde 
51 No. lı köıktelri hane e§yaları 

dahi l Mayıa 935 Çarıamba günü 

saat 9 da mahallinde keza açık 

arttırma ile satılacağından talip . 

lerin belli gün ve saatlerde mahal

linde hazır bulunacak memuruna 
müracaathrı 935 - 1073 dosya 

numarasile ilin olunur. ,(10879) 

CAZIB DiŞLER 

Kanzuk eczane l mil tahr.nrlarından 

DOKTOR DORIGNY 

Diş Pastası 

Diş Tozu 
Diş Ekslrl 

Fennin en on t mkkilerinc u)gun 
8Urettc tertip edilmiş beynelmilel bir 
Öhrctt haizdir. Dişleri ,.c di~ ctlcd nl 

ha talıklnrdnn korur. l.JC.zzcti lUtif 'c 
rayihası ferahlık ,·ericidir. J{ullnnı· 

11nda kaüyen bulantı vermez. D'şh~ 

rin mfnelerfnl }>ounadnn ht'ynzhıtı r. 

Doktor Dorigny di mii tah1.nrhmnı 
bir defa kullanan basım marka kul. 
lanamaz. 
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Bütün piyasaya mevsimin en iyi kumaşlarını vermekte deval)l edif 
-

Her girdiğiniz ~ağazada ( ipekiş)in ecnebi kumaşlarındand 
ha nefis, daha sağlam ve daha ucuz kumaşlarını ısrarla arayıo• 

ipekli kumaş kenarında ( ipekiş) markası sağlamlık, güzelli 
ve ucuzluk garantisidir. 

Toptan satışlar için müracaat mahalli : Sultan Hamam lpekiş 
mağazası üstilnde 1 P E K t Ş merkezi mildllrlllğil 


