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I ' Japonyaya 
r karşı 

BAKIR YOLU Edirne treni bir 
arabaya cçarptı 

1 Amerika ve 

1

1 loglltere arasında 
lllOblm konuşmalar= 

yapıhyor i 
i JaPdnyanm Çindeki hareketine! 
! karpiık olmak üzere Amerika vei 

1 
lngiJterenin mü~terek hareket et .! 
lltek içtn müzakerelerde bulun - İ 
duktarı ve icap ederse Japonyayai 

i karşı ltalyaya yapıldığı gibi zecri~ 
1 te~btrler~ müracaat edilmesi düşü-i 
i lltildüğü söylenmektedir. i 
! ............ ..._. ...................... - ............. : 

Senede vasati 219 
kiloTnetre qol yaptık 

Memleket müdafaasında artık 
istiklal savaşındaki güçlükleri 

çekmiyeceğiz 

Bir kadın \"'e bir erkek Uldfl, diğer kadın 
ve bir erkek ağır yaralı 

Makinist•e ateşçi tevkif edildi 
Dün sabah 8,50 de Sirkeciden 

kalkan Edirne treni dün akşam 

18,30 da Uzunköprü iatasyonuns 
girerken geçitte bir arabaya çarp· 
rnıflır. Çarpma çok şiddetli ol 
muş, araba parçalanmıf, içinde bu
lunan ikisi kadın ve ikisi erkek 
dört yolcu da lokomotifin altında 
kalmıtlardır. Bir kadın ve bir er-

kek ölmüf, diğer bir kadın ve bi,-

erkek de ağır yaralanmıtlardır. 

Yaralılar hastahaneye kaldırılmıt, 

makinist ve ate§Çİ Uzunköprü müd 

deiumumiliğince tevkif edilmir 

lerdir. 

Ölenlerle yaralananlann hüvi

y~tleri henüz öjrenilememittir. 

1!-ı; ~ muharipleri, Adisababa yakınında kurdukları bir kampta 

Harb karışık bir 
şekil aldı 

l{·m:n galijJ;- imin mağlub 
o~duğu belli . değil 

CE:Nus CEPHESiNDE- FIRTINALAR 
HARBi DURDURDU 

(Y az;ı•ı 2 ncide) 

it • -.. ...,.__,.;...--.--..:ı:.at:l...,. 
lllr aalrerLeri poıu tarafından yardıma fağırıldıklan 

~ı~;;dakk;;;ş~kıık 
tlniversitenin kapah 

Ali ÇeÜnkaga 

(Y~ 4 üncül~? 

Odun, kömür 

Kah velere · şimdi de 
bezelye . 

k.arıştırılıyormuş 
Belediye, yapılan 
şlkAyetler üzerine 
kuru kahvecllerden 
aldığı nilmuneler~ 

t&blllhaney~ 
gönderdi 

Bezelyeleri 
Tahmis soka-

Fiy.9tı-ar bir.cleAbire ğında göz göre 
yOk•erdl •• · . 

So~ ıünlerde K&menizden gore kavuru-
odun ve kömii1' ka)?klanrun gel - yo la 
memeai dolaynile odun, kömür fi· r r m 1 ş 
yatları yiikaelmiıtir. (Yazısı 3 ncwe) Bir fincan kalwe ve hakiki kahveler 

iki hafta evvel çekiıi 280 ku-

::-f :.~;: ::!.-:ı::unlar 70 ku- Bir lngiliz- .gur~pu 
Diğer taraftan Bulgari.tandan D • ı · k d • • t • • 1 ' 

gelmeıibeklenenmangalkömürü- emır ve çe 1 en u~ rısı p anını 
n~ de, İtalyanla~ ora.dan kö - tatbik iÇİn mÜraC88t etti 
mur almuı dolayısde ancak ya • .. ,. . . . · · 

ı b·ım·.... H ukumetımızce yapılan bet se· ve dığer bakarilar bulunmn•laT • 
nıı ge e ı ı,..ır. l'k d . . . . ~-·-:r 

Alt 1 
. ne ı emır ve celrk endüstrısı pli dır. 

yanmm ne zaman ge eceğı . - . . 
b ır d ... ıd· nını tatbrk etmek ıçın sermayedar p;;;;;;;;;;;;;~~-;;;;;;;;;;;~ 

e ~o=ld:ktan da, futma dcla· b.ir İngiliz grupu m~rac~at etmit• 1 HHBE~IN POLiS AAFlYESi 
·ı ı· · . tır. Bu grup yapacagı teııaatın ı;e. . 

yııı e yer. 1 antranııt ıelememıt • d 1. . ~ d 1 1 T'' k x . 
9 t" e ını uzun va e ere ve ur ma· • 

ır. D · f' tı 24 S r hın l' lı olarak alacaktır. • 
epo ıya ' ıra 0 yer 1 Grup aynca memleketimizd~ · . 

antransiti, perakende olarak 30 
liraya kadar çılmııftır. tesis edeceği fabr~kalar vaııtasile 

Linyitten kok kömürü ve benzin 
Şikayetlere yol açan mahrukat 

pahalılığı, belediye ekonomi di • de istihsal edecektir. Bundan baç· 
ka fosfaltlı gübre, amonyak mü . 

rektörlüğü incelemeğe 'ba§lamıı -

Va., ut 

·oekster. 
~ kalması uzatıldı 

@stm Paşa: "Kabinenin çekilmesine--------
tır. 

rekkebatı, harp levazrmatı ve ıaiı 
bir çok maddeler imal edilecek . 

Yine meydana çıktı. Ve hay • 
dutlar tarafından kaçırılan mil

yonlar. değerinde'ki 
hiçbir sebep yoktur,, diyor 

(Y cuuı 2 ncide) 

~ .. ~em bir hava devi 
~ ....... biltu,, tec1ı&tdlk birlikte asker nakline. malıma yeni faggarele 
~ llu taggare ayni zamanda bombardıman tayyareaidir. 14 aUindfr. 
~ ı'llfllft'Ofırtlır. 1120 beygir kuvvetindedlr. Yakında tecrilbeal gapıltlıkta. 

-.,,. z llt111a ku0ı1etin tevdi edilecektir. Burnunda ııe kuyruğunda ma • 
.... .......,,. , • 1 

Yunan 
Kralı 

Havanın bozukluQu 
Brendlzlden hare
ketini gecikt riyor 

Yeni Yunan kralı Elli kravo -
~rüne bineceği Brendiziye gel • 
mek üzere Romadan hareket et -
mittir. 

Anc:aık, ha va fena olduğundan 
Yunan kralının Brendiziden ha • 
reketi biraz gecikecektir. 

HABER 
lstanbulun en çok sat ıı..ın 

hakiki akşam gazetesıdir 

ılo"'lnlarını HADER'e 

vP renıer kar e derler. 

tir. 
Bu İngiliz grupunun adı Bar11er' 

di~ . 

lngiliz kumpanyası müme11il · 
leri beraberlerinde bir film de gc· 
tirmit ve göıtermişlerdir. Bu fil · 
min gösterili§inde Başbakanunı4! 

Prens Abdullahın 
bazlnesl 

ni meydana çıkardı. Pek yalar. 

da 'bu' pek 'heyecanlı resimli si· 
nema romanına basl vacaVı? ......... ________________ ...... 

Şeker buhranına 
kim sebep oluyor? 
Şeker şirketi, şekeri vaktinde 
getirmiyor diyenlere cevap 

veriyor: · 
" Gazeteniz tavassut etsin. Toptan 
siparişte bulunacaklara mallarını 3 - 4 
gUn içinde teslim eder miyiz etmez 
miyiz görsünler. ,, · (Yu"' 4 ...,., 



CasualuAun BnUne geçllecek . . 
Adisababa, 23 (A.A.) (Röyter) -

imparator, seyahatinde gördüklerin. 
den o kadar memnundur ki Ogaden 
cephe..,.ine yeni takviye kıtalan gön -
dermeğl artık lüzumlu bulmamakta
dır •• 

Diğer taraftan her türlü casuslu • 
ğun önüne geçmek için derhal ve çok 
sıkı tedbirler alınacaktır. lmparato · 
run teftiş seyahatini münakaşa eden 
harp konseyi, imparatorun Ilarrarda 
bulunmasından ltalyanlann ancak ca 
suslar va.sttasiyle haber aldıkları ne
ticesine varmıştır. Bundan sonra im • 
paratorun hareketleri bilhassa "diplo 
matik" beyanatlarla gittikçe daha giz
li tutulmaktadır. Bu suretle hakikati 
öğrenmek'de gittikçe güçleşecektir. 

Habeş hükftmetinin neşrettiği teh • 
Jiğde ezcümle deniliyor ki: 

Harbin en sarih neticelerinden hi. 
rist imparatorluğun birliğini tahkim 
etıftelC olmaştur. lmp:mıtonın nüft zt• 
aeltt1efteftn en n7.nİ< 1lo!iı!!İerine kadar 
,.yılnulktac!tr. BU«ln Jlabe~lerln AA· 

·•akntf mut1akhr. lJergiin Eritreye t. 
talyan Bomaltstnden gelen insanlar.\ 
llüet hatlarına iltica etmektedirler. 

Zecri tedbirlerin rnemlektimiz ta • 
rafından da tatbiki hakkında yeni bir 
izahname daha çıkması muhtemel gö. 
rlilüyor. 

Kömürün de memnu eşya liste • 
inde olduğu resmen tahakkuk ettiği 

takdirde ihracatımız bundan hayli mli 
teessir olacaktır. Şimdiki halde yal • 
nız demir ve kromla nakliyatta kulla. 
nılan hayvanların ltalyaya gönderil
mesi durdurulmuştur. Şimdi tavzihi 
beklenen bazı noktalar vardır. (Nakli 
yatta kullanılan sair hayvanlar) ta -
biri, hem nakliyat, hem kasaplıkta 

kullanılan hayvanları da ihtiva e • 
diyor mu, etmiyor mu? 

Zecri tedbirlere ait sarih izahnamc 
bir gün önce geç vakte kadar bildi • 
ı·ilmemiş olduğundan bazı karışıklık.. 

lar meydan almıştır. 

ltalya bandralı Vesta vapurunun lıen 
zin alıp alamıyacağı hakkındaki te . 
reddüt yüzünden geri kalmış.sa da, 
Ankarndan gelen talimat ltalyaya 
benzin g~nderileceğini bildirdiğinden 

bu vapur gene hareket etmiştir. l 

sanınki daha yumuşak bir lisan kul • 
)anmaktadır. 

Cevabi notalar Cene,•re tanzim ko. 
mitesi tarafından tasvip edilmi~ti. An 
laşıldığına göre, İtalyanın notasında 
yazılı mütnlealar Milletler C'emiyc -
tince vaktile gözden geçirilmiş oldu. 
ğundan, yeni bir münakaşa kapısı nç. 
manın faydasızlığından bahsedilmiş -
tir. 

Amerikadan gelen bir tel~raf a 
göre, Pansllvanya işimli bir İtalyan 
petrol gemisi, Akclcnizdcki ltalyan 
gemilerine alt altmıs bin varil pct • 
rolü hamil olduğu halde harel•ct et -
mlşttr. 

Bopetrollln alınmasına ait muka • 
,·ele bitkaç hafta önce imza edilmiştir. 

dan emin bulunması lazımdır.,, 

Diğer taraftan lngiliz gazetele
ri Fransız' - Alman münaıebatı 
hakkında göze çarpan diplomatik 
faaliyet fU merkezdedir: 

"Alman murahhası Ribentro-
pun Parise ne zaman geleceği he
nüz belli değildir. Şimdiki halde 
müzakerelerin "gayri resmi,, saha
da cereyan edeceği anlatılıyor. 

Öğrendiğimize göre, Almanya
mn Paris elçisi Kösler de Fransız 
Başbakaniyle görütmek arzuıunu 
göstermi,tir. 

Fakat şunu da göz önünde tut-' 
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~enim q,ötüşüm: ---------
Nikah dairesinde 

garip Vakalar .•. 
Nikah dairesiyle sıkı surett~ 

alakadar olan bir zat, her biri ay 
tı &YrJ hayat tabloou oıan §U ha· 
ltratan anlatb: 

.y. "' • 

d' Son günlc-rde pek garip bir ha 
c'~ oldu. tam nikah kıyıla~k 
elın, güvey, ~ahitler. davetlıler 

lnevkilerini aldılar. Yalabahğnı 
:~ında, çarşaflı bir kadın belir 

. 

d 
Yüzünü açnrak, güveye haykır· 

ı: 
1 

- Beni t&myor musun? 
. Güvey, sapsarı kesildi Sendele· 

dı: 

- Karım! • diye kekeledi. 
. Meğer, evvelce evli ımiş. Bunu 

Rtllerniş. Fakat kadın n~ber ala 
~k, nilt5.b gününde böyle ouau 

tınuş, intikam almış. 
Zavallı yeni g~lin bllygmlık'a'I" 

~çirdi. Tabii, nikah var.nlam:,ıdı 
ilınun karakola 'göti.:rüldü, ika 

lttetg-lha raptolundu. 

• • • 
· I Ba~ka bir h5.di~e de daha evvel 
0 du. 
t Gelin, güvey, sandalv<ılarına o 

1Urdular. Bayanın l:abası dışarı· 
iklı. Gayet sert olduğu anlaşılı· 
)or. 

Memur sordu: 
- Bu zatı kccalığa kabul edi 

)or musun? 

l<ı:z, haşin bir sesle: 
- Hayır .... dedi. 
ttrafta panik! 
~-~"!'! R1"l'IV• v~nm~lc ir.İn! 
c~Yanhş anladın galib'l. kı"'nn 
~edikte'iı sonra suali .:ckrarkdı . 

\rap, g:me: 
...._Hayır! 

) Baba, o kadar dehş~!le bakr 
ltı0tdu ki, memur, bir hadise çık· 
~an korktu. 

Herkes dııarı çıktıktan ıonra, 

kapıya bir poliı dikildi. Kız, aile· 
sine dönmek istemiyor. Akraba• 
dan bir kadının evine ıığınacağı
nı söyledi. Kalabalık dağılınca 
bu kadınla birlikte dıtarı çıktılar. 
Meğer, ıevgiliıi kapıd1'. bekHyor · 
mu§. Kız, akraba kadını bırakarak' 
onun evine kaçmıf. 

Fakat, aradan üç ay geçince. 
tekrar nikaha geldiler. Bu ıefer, 
davetliler yok. .. 

Meğer, 8.tık, haylazın birivmiş 
Kız, ona kaçbğı gün, evin manza 
raıından mukadder akibeti a:ıla
mış. Hemen o gün babasına, nişan-' 
lısına dehalet etmitli .•. 

Üçüncüsü: 
Gayet zengin bir izdivaçtan son 

ra iki ihtiyar geldi. Biri Rum kızı . . 
Anası, babası yok. .. Doğduğu gün 
kilisenin önüne bırakılmıt ... Öbü
rü de bir Habet·· Babı:t.11 "Abdut 

"H d w •• lah,, anası avva,, oı ugu ıç:n, 

onun da, belli ki, menş~i meçhul .. 
Mukadderat bunları birleştir 

mif ... Hayatta destek olacaklar ... 

-Bizim kimsem'z yok .. Yüzük 
terimizi siz takın! ... • diye, damat 
nikah memuruna titreK elleriyle, 
iki basit halka uzattı. 

Memur da, onlara, evvelki ni
kahtan h:diye edilen biı kutu te
keri verdi... 

O kadar sevindiler ki ... 

"' • * 
Pek cazip bir nikah da dün ol· 

du ... 
Hiç bir davetli yoktu .. İki kn 

dın şahitle nişanlılar geldi... Nir 
kah olup gittiler ... 

Bu derece basiti de ender vaka · 
lardandır. 

(Vl·rtO) 

A.dı· e memurları 
tJç ay sonra 
kontrole tabi 

'v· tutulacaklar 
~ l'lot alamıyanlar 
""'~kkında kanuni 

ll~rı.0eı e yapılacak 
de Ad:.:ye Bakanlığı mahkemeler
~Ot~e adliye dairelerinde vazife 
ltt' l ~kte olnn rr.emurlarm bilme 
)ı~ aı~ın ge~en malumatı bir ya
hij .hahnd~ yakında alakadarlar .. •. 

dır'Cc ' ,.. B .. b k-liı>' ~.!ur. una gore, .ış a• 
da -er \'e katipler el ile bir dakika 
~~ }'anJışsız ve okunaklı olma,.~ 

ere 0 'k' k l' k. 'l dikt n ı ı .e ıme, ma ıne 1 e 
fr,, e ettirildiği takdird ... gene yan · 
k;1~ı 0 lrnak üzere da:cikada 30 

cili bulunacak ve it kabiliyetlerı 
notcdilecektir. .. 

Memurlara bu tekilde hazırlan
maları için üç ay müddet verile· 
cektir. Bu müddet bittikten sonra 
müfettişler tarafından bir kontrol 
yapılacak, neticede aranılan vasıf. 
ları 1österemiyenler hakkında ka· 
nuni takibat yapılacaktır. 

Cirit oynnları 
yarın 

Baybuı tlu clrltçller 
yarın Vellefendl 
çayırında cirit 
oynayacaklar 

HALİÇ 
ŞİRKETİ 
Dün akşam 
belediyeye 

geçti 

Kahvelere şimdi de 
bezelye 

karıştırılıyo~muş 
Yirmi beş seneden beri Haliçte Belediye, yapılan şlkAyeller üzerine kuru 

vapur işleten Hali~ ıirketi dün ak- kabvecilerden aldığı nilmunelerl 
tamdan itibaren tarihe karıştı. Bu tahlilbaneye gönde.rdl 
sabahtan itibaren Haliçte vapur· 

ları beledi~e işletme~tedir:. Beze ye eri Tahmis sokağında 
Dün vah ve beledıye reısı Mu· •• •• •• k yorlarm Ş 

bittin Ostündağın başkanlığında QOZ QOfe QOfe 8VUfU 1 
belediye şube mi.:dürleri toplantı B l d' 1 . b ika Bn sokakta tahta tenekeler iç~ 
yapmış ar, yem ı are eyetını se; 1 .. . • 1 k ku kah ri"Sinde karıştırıldığı görülen bu 

• l d' B h Ak .. d.. .. yet er uzerıne, anı o ara ru 
1 . 'd h . . e e ıye, yapı an azı t ' • ı 

mı• er ır. u eyet ay mu uru l h · d 1 b lyeymı't --~-ı'den kah ,. • . 
1 

b l d. h kuk . l • .,. ve yapan ve satan arın epsın en nesne er eze , Ca:A 
Cemı e e ıye u ı• erı m~ . .. k. h h k t im k 

M
' hl. T' .~d.. bırer numune alıp ımya aneyc veye no ut ve arpa arıt m a • 

dürü u ıs, ıcaret mu ur mu· götürmüştür. ta imif, fakat tiı..ıdi bezelyenin bu 
avini Refik, baş mürakip Hayri, Kurukahveciler hakkında ya· i§i daha iyi yaptığı anlatılmış. Bu 
mühendis Mustafa Halefiden mü· h 1.. • 

pılan tikayetlc:rde, isim de tasri1 
• tenekeler içindeki bezelyeler har 

rekkeptir. edilerek, bazı kurukahve toı-tan· kın gözü önıünde dumanlan sa•• 
Dün ak~am vazifesi biten tirket cılarının kavurdukları kahfeleH rularak ve üzer;ne yine o aol:ak • 

müdür vekili Hasan Basri de be· bezelye karıştırdıkları iddi~ edil· taki tulumbanın suyun.dan teneke 
lediye reisiliğince yeni idarenin mektedir. Bu iddianın ne dereceye teneke dökülerek savrulmaktay • 
müdür vekilliğine tayin edilmi§· kadar doi!ru oldugwunu yapılar. 1 k h • • • - · yal - mit. Bu surete a venm ıçıne 
tir. tahlillerin neticesi gösterecek • nız bezelyenin değil bir hayli ku-

Du .. n ög"leden aonra Haliç müs t' Fakat b t hl'l' mı be'-ır. u a ı m aonu J\- yu suyunun girdiğini de ıörmek 
ta.hdemleri de köprüde Akay ida· ı d kuruk h '1 'n merke eme en a vecı erı • kabilmif. 
resinin doktor odasına gitmi§ler. zi ıayılan Tahmis ıokağmda bir 
yeni idarede çalışacaklarına dair gezinti yapanların kahvelerin çc 
imza vermi9lerdir. imzalar Pan • ğunun karışık olduğunu gördükle
galtı biTinci komiseri Enverle De· ri ve bu iddianın teva:ki için öyle 
niz ticaret müdürlüğü namına li· çok uzun boylu tetkiklere lüzum 
man kontrol kaptanı Cevdet tara· olmadığını da söylemektedirler. 
fından almmı§tır. Bu aok~kta günün hemen her sa· 

Dün gece saat dokuzda Halç atinde güzelce k .. lnılan bezelye
tirketinin son vapuru köprüden lerin harman edildiği ıörülmekte 

imiş. 

Bunlan görenler kahvecilerin 
bu iti halkın gözü önünde yap • 
trklarma bakılırsa çekindikleri bir 
fey olmadığı kanaatine varmak • 
tadrrlar. itte belediyede ~unlan 

görenlerin tikayeti üzerine hare
kete geçmif ve aldığı nümuneleri 
tahlil edilmek üzere kimyahane • 
ye göndermittir. kalkmı§, bütün iskelelere uğradık 

h.n er.>nnt AyvAn-uı.rayrlııt bağla • 
mııtır. Son vapur köprüden kalk
tıktan sonra Akay müdürü Cemil, 
belediye levazım müdürü Mahmut 
ve diğer alikadar memurlar köp· 

rü i&kele&indeki eşyaları teslim 
almışlardır. Gişelerdeki biletler 
de sayılmıı, son numaraları tes • 
bit edilmiştir. Cemilden başka di 
ğer memurlar motörle Kasrmpa • 

şa, Hasköy, Halıcioğlu, Sütlüce 
iskeleleri dolaşmıştrr. 

Çemberlitaş nilıaqet 
tamir edilecek ·. 

Belediye ;ıe Müze idareşi 
bu hususta anlaştllar 

iakelelere el koymuşlardır. lkin:i 
bir heyet de Yemi§ ve bu sıradaki 
iskeeleri dolaşmıştır. 

Asliye birinci hukuk reisi Re
şadın başkanlığında bir heyet 
de Hali; idaresin;n belediyeye aul 
han devretmediği iskelelerle diğer 
eıyalan tesbit etmiştir. Blt. heyet 
te belediye avukatlarile diğer be
lediye memurları bulunmu~tur. 

Mısır bizden kok 

En az yarım asırdanberi tamiri 
düşünülen ve hürriyetin ilanın • 
danberi de yılda bir kaç defa va· 
ziyeti tehlikeli olduğu yazılan 

Çenberlitaşın nihayet tamiri ta • 
karrur etm:ştir. Fakat bu defa bu 
karar veri§ eskileri gibi değildir. 

Şimdiye kadar müze idaresil~ 

belediye taşın tamiri işi üzerinde 
bir türlü an!aşamazlarken bu se • 
fer- anlaşmışl:ırdır. Taş müze mi· 
marmın nezareti a~tında belt-diye 
fen heyeti tarnfmtlan tamir edi • 
lece!rtir. 

kömürü Jslfyor Bun:lan bir kaç hafta evvel ci-

Mısırdan bir firma k=>mür istih- var dükkancılar ve bir kere de 
sal eden ve iyi kok da bulunması bekçiler Çenberl:taştan bazı par • 
tabii olan memleketimi:c.den kok al çaların to.şm dibindeki metrük 
mak içiıı müracaatta t>ulunmuş • 
tur. Bu müracaat alakadarlar tara 
fından tetkik edilmektedir. Şim . 
diye ~adar memleketimizden kok 
ihracatı yapılmamt!h. Mamafih fi. 
yatlar yüksek olduğundı.n buna 
p~k de imkan görülemiyıor. 

binanın teme!leri arasına ve Nu· 
ruosmanjyeye giden cadde üzeri· 

ne düştücünü gönnüş'erdir. Bu • 
nun i!zerine l:elediye müzey~ key 
fiyeti b'.ldirm=ş ve tetkikat yapıl· 
masını istem=~tir. Mii.ze bu işe mü· 
ze mimarı Ahmet Kemalettini 

memur etmit ve tetkiklere Latlt 
mI§tır. 

Öğrendiğimize göre müzelet 
miman verdiği raporda bu tarihi 
eserin bir yıkılma tehlikesi göı 
termeme!de beraber tamire muh
taç olduğunu, bazı çenberlerin kay 
makta olduğu ve tattan daha ha• 
zı parçaların kopmak üzere ·bu • 
kınduğu teklinde bir rapor vemıit 
ve tamir için bir de proje hazır • 
lamıştır. Bunun üzerine tatın ıil.
atle tamirine karar Yerm~ştir. 

Şimdi hazırlıklar yapılmakta • 
dır. 

Ergani sosyetesinin 
merkezi 

Ergani bakır madenleri ıoa
yetesinin şimdiye kadar İstanbul • 
da bulunan merkezinin bu av için 
de Ankaraya nakil edileceğini yaz 
mı~tık. Kongrenin ver J\ği karar 
iktiza:nndan olan bu n~kjJ bazı se
beplerden dolayı bir müddet tehir 
edilmiştir. 

~S ~e, dikte ettirilmeden olursa Şehrimize gelen ciritçiler yarın 
İl~ elirne yazabilecek ve daktil•: Ve!ıefendi çayırında cirit oynıyacaK . 
as ~&.:zılnuş bir yazıyı dakikad:\ lardır. Sahaya kadar tren ve otobü.s 
~}' ehl!rne olmak üzere sürat!~ 0 seferleri temin edilmiştir. lstanbuilu· 
A., ...... a.

1 
ılecek kabiliyette olacaktır. tara bu fırsatı kaçırmamaları tavsiye 

~. ca olunur. 
'"·t ıuçkanunundansorulacak -~------------------------- ---------------~--------------------------------------------------------------------
b:ke cevap verebilecek derecede- Doktor Ekrem Şerif ( =·"'ş"'xc·~~"'·"""a*",,._,.,, Rk -a.~;mJıwww~N .. JL=m;:::::r.:"'··ınnD" s·nEaan .
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l\ı. &.nunu bilmeleri ve icra kanu· tetkik seyahatine 
04tıtın d 

~~I . a urnumi hatlarını ezl:-erle çıktı 

parkı 
t erı lll'"dd · ·ı·k q~i , u eıumumı ı , sorgu Tıb fakültesi dahiliye doçen· s 
detı ın Vekilliği ve noterlik işlerin- ti doktor Ekrem Şerif' dün aktam u l la D a b met 
4.t1 Urnurnj malumat sahibi olma ekspresle Almanya Avusturya ve 
f·ı &.tana 1 M l ' ı trind ca tlır. emur arın ter Fransaya müteveccihen hareket et 'I e bu noktalar göz öniındP miştir. Doktor, buralarda klinik . 
~tıla~br. Namzet olarak ah leri dolaşacak ve yenilikleri göz· 
biae: -da bu ~art!ar aranacaktır. den geçirecektir. 
~ ;r:ernurlarla birlikte adliyl! Ekrem Şf!rifin seyahati bir ay 

n •gı ıneınurlarmın da bir ıi- kşdar aürecektir. 

Sultanahmette, Ayasof~·a ile Sultanahmet camii 
arasındaki meydana büyük bir park yapıldı. Güzel ve 
iyi bir şey! Eskiden hir toz denizi olnn ve bir kaç de . 
likanhnın bisiklet meydanı olmaktanbaşka bir işe ya. 
ramıyan bu meydnnın şir.ıdiki güzel manzarası kir.ıi 

memnun etmez? Bilhassa bu civarın seyyahların ~ok 

sık uğradıkları bir yer olduğu da gözönüne alınırsa par 

kın ehemmiyeti bir kat daha artar. 
Yalnız bu park yarım yapılmıştır. Çünktl pnrktaa 

y:ıya kaldırıma kadar olan kısımlar hala eski berbat 
,·aziyette duruyor. Belediyenin bir ln en-el buralannı 
asfalt yaya kaldırım yapma.•u Hizrmdır. Böylelikle şe.. 
bir hakikaten rüzel \'e tamam bir park kuanmıı . o • 
lacaktır. · 



HABER - ı ... JC .. >3m postz.sı 

Şeker buhranına ·--i\-ı;i·u;kı·;;····u~·i·ç~·k·~····ı 

sebe o uyor? 
1 

ek r ş·rke i, şeke · vakt.nde 
ati m. ~or diyen e e cevap 

Kralı arasında İ 
telgraflar 

Ankara, 22 (A.A) - Be!çik..ı 

Kralı Samajeste 3 üncü Lcco 
pold'un yıldönümü münasebetile 
Cumur Reisim izle aralarında a · • 
şadğıdaki telgraflar çekilmiıtir . 

Samaje5te Üçüncü Leoopold, 
Belçika Kralı 

BRÜKSEL 

veriyor: 
" Gazeteniz tavassut etsin. Toptan 
siparişte bulunacaklara mallarını 3 - 4 
gJn içinde şeslim eder miyiz etmez 
miyiz görsünler.,, 

Majestelerinin yıldönmü mü 
onaebetiyle kendilerine en M

mimi tebriklerimi ve ıahsi saa• 
detleriyle Belçikanın refahı için 

!}~~er meselesi e~rafındaki de
dih:>dular - tirket direktörü Beb
~e~in evvelki gün gazetemize ver
diui beyanattan ıonra da - d~ 
vam e.:liyor. Ortada gözle görünür 
bir çeker kıtlığı olmaması~il rai
men dün de bize §chrimizdeki çi
kolata vç şekerleme fal:rikaları bir 
me~dup gönderdiler. Hilal, Şark, 

Kcr:mz:.ıde, Delikarazade, Kirkor 
ve Ar~:n lzmitli, Niko, Papa Koı
tantinov, Bamoilides imzalarını 

taşıyaa bu mektupta şöyle deniJ. 
me!de"dir: 

olan temennilerimi arzederim. 
bir it olan fabrikalar için ehem Sonekselans Atatürk, Türkiye 
miyet.siz bir ımu;rafla fstanbuldı, Reisicumuru 
bir ardiye ve stok bulundurulma- ANKARA 
maııdır. Bugün tirketin her ne- ! Ek 1 J h • j • se ans arının nazik i tı · ; 
dense mahal bıraktığı bu intizan1 i mamlarından dolayı pek müte· i 
sızhk yarın kış dolayısiyle tabii ~ hassis olarak kendilerine ıami- f 
arızalar yüzünden daha ziyade e· i c tt t kk'' d · i . : mı sure e eşe ur e enm. • : 
hemmıyet kesbedeceği muhakkak- : ......... ·-···················· ···-······· .................. : 

Gazetelerde şeker darlığı hak
kındaki yazıyı okuduk. Ayni mes
lek müntesibi olmaklığımrz hase
biyle her halde bir taraflı tahki• 
kat yap;:ı.n muhabirlerin darlığa 

sebebiyet verenleri tebriye ederek 
bu işle meşgul olan biz~erin itti
ham edilmesine müteessir olduk. 
B:.ı sebeple vaziyeti tavzih ediyo-
ruz. 

Darlığa her nedense bir ay
danberisebebiyef veren doğrudan 
doğruya fabrikalar idaresi ve ter 
kilatıdır. Tüccar günlük ihtiyacı
nı fazlasiyle ve muntazaman •İ
pariş etme%-tedir ve bu onun için 
pe~ tabii bir zarurettir. Halbuki 
lstanbula saatle ölçülen bir meaa
f ed~ olan Al pullu ve Eskişehir fab 
rikasının stok mahalli lzmitten 
mallarımız on günde ancak teslim 
edilmektedir. Evvelce bir iki gün 
zarfında yapılan teslimat bir ay -
dır gayri muntazam yapılmakta -
dır. Hatta evvelce diledikleri gi -
bi bazan birk:ıç günlük siparişi 

birden teslim eden ve tüccan mü~ 
kül vaziyetlere sokan tirket bu bir 
ay zarf mda günlerce hiç 'Veya si· 

tır. 

Müdür Bay Behçetten sonrarız: 
Tüccar bir ay evvel de aynen bu
günkü gibi siparitler yaptığı hal· 
de niçin darlık olmuyordu? 

Tüccarı töhmet altına ıokmak 
istiyen tirkete bu suretle yukarda 
cevabımızı verdikten sonra varın 
halkın tekersiz kalmamuı ve şi· 
ki.yetlerin umumi surette büyüme
mesi için bu tavzihimizle bilakis 
hüsnü niyetimizi isbat etmit oluyo
ru'Z. 

Bunun üzerine tekrar Behçetle 
konuftuk, direktör diyor ki: 

- Çikolata veya tekerleme fab
rikası olarak hiç bir müıterimiz 
yoktur. Açın defterlerimizi bakın, 
timdiye kadar bunlar mutavassıt 
tüccarlardan mal alll'lardı. Şimdi 
bunların arası birinci sınıf toptan• 
cılarla açılmı§tır. Bunun için or
talığı gürültüye veriyorlar. Bun-
lar, madem ki bizim mü§terimiz 
değildir, binaenaleyh nasıl oluyor 
da böyle bir iddiaya girişiyorlar. 

Sözü uzatmaya lüzum yoktur. 
Şeker tirketi burada, bu iddiada 
bulunan zevatın iddialarmm çü
rüklüğünü gene gazeteniz vasıta 
siyle ortaya koymak isterim. 

Şeker siparit edecek olan her 
kim olursa olıun, gazeteniz dela• 
let etsin ve bize göndersin. Bizim 
usulümüz vcçhile 150 çuval veya 
260 ıandıklan aıağı olmamak üze
re yapılacak ıiparişleri 3 - 4 gün 
zarf mda teslim edenniyiz, etmez· 
miyiz, görsünler. 

Yllbaşı 
piyangosu 

BUytık ikramiye 
yarım milyon lira 

1935 yılbatı piyangoıu planı 

hazırlanmı§tır. Yeni plô.nm en bü· 
yük ikramiyesi yarını milyon lira· 
dır. Burulan başka iki yüz bin, yüz 
bin, elli bin, kırk bin, otuz bin 
yirmi bin, on beı bin, on bin lira· 
Irk büyük ikramiyelerle 4ç tane 
yüzer bin liralık mü.'lta fat vardır. 
Plan otuz bin r..umara üzerine ter 
t'b edilm!ştiT. Biletler rki buçuk. 
~e§, on liTalıktır. Keşide Yılba§ı 

g~~si Tepcb.-~mda A:ıri cinemn· 
ela çekile:e~dir. 

parişlcri kısmen teslim etmek sure 
tiyle darlığa sebebiyet vermekte
dir. Fazla olarak bu intizam1tz 
hk kafi gelmiyormuı pibi bir de 
U~:ık ve Eski_ehir fabrikalarına 
mahreç olan lzmire de mal gön• 
dermeye çalışmak suretiyle latan
bul daki darlığı arttırmaktadır. Bu
ltünlük buhran bakkallara kadar 
aksetmemit olmakla beraber ıe
ker ve çikolata fabrikalarımız bil· 
hassa Ramazan arifes.nde azami 
çalt~~a'k1arı bir zamanda ciddi 

bir ~e!ter yohsm:lö!ğu içinde bulun· 
makta ve masrafı daima işliyen ve 
:zavallı yoksullara iı temin eden 
fabrikalarım bn:=ı günler durdur · 
mah :r!~cburiyctinde kalmaktadır
lar. B-;ı c:lı-:t fobrik lardan ko· 
lay::."- t:.h!:i:- cd;bbilir. T esliır.at 
t:ı!ii intiz~msız!1l: netice::i hazan 
bir!:nç gün sor.raki sipari~1er ev 
velk; s~p:ırişlcre t :-hacldüm edere!; 
gelr.1ekte ve intizamr ihlal etmek 
tedir. Bu cihe~hr şir~;etin h~r ha'
de muntazam olır::nsı lazım gelen 
bir ay evvelki normal znmana ait 
kuyndatiyle burıünkü defatir ve ()l,omobil ('arpışması 
kuyudatının te.k;kiyle pek kolay Dün ceı:e saat birde Harbiye-
likla anlaşılabilir. den Taks:megelen 1832 numaralı 

Şirket müdürü B~hçt:tiiı dcdiijı otomobil arkasından süratle ge -

gibi tüccarfo.nn k~fycn krediye ih len 2383 n•Jma rc ... l. o:cmcb= ı~ 1" -··~ 
tiyaçlan yoktar ve böyle bir tek mış, 1832 n:ınnarıı.Iı otomobilin ar 
lif de katiyen yapılmamı~tır. k~ tnrar.ı hrı.roı·:ı u~ nmıştrr. Mt..:ş _ .. 

Bu darlığın en müh'm <lmili d l'! \ tcr:k.c bi: §ey olm3.mı!t r. j 
~ek lüzumlu olduğu halde ve v5.si . .(ıt- • 50) 

.Çin işi 
Japon işi 

Taymis Çin işinin 
bir .Japon ışı 

o:duQuna kanı 
Şan-Kay Şekin 

Nankln civarında 
soo,ooo askeri 

varmuş 

Londra 22 <A.A.) - Uzak dolu 
meselesi hak.kında tefslratta bulunan 
Taymis ~azetesi. şimali Çindeki muh • 
tariyet hareketinin bir Japon manev • 
rası olduğunu kaydederek diyor ki: 

Japon süel projelerinin akim kal • 
ması muvakkattir. Milletler CemiyetL 
nin Mançuride müdahalesine mani o
lan sebepler şimdiki durumda da ca.. 
ridlr. Amerika hükGmetinin kendi te. 
baastnın menfaatleri tehlikeye düşme
a~ .., , .. ,ucıanı..kı eıruı:!h ı.,,toç,uıı::utgl ~u.. 

rülilyor. Buna göre şu iki esaslı meta
llbl ile iktifaya razı olmalıdır. 

1 - Nanklnln kontrolilnden çıka -
eak her eyalet Çinin dış borçlarmdan 
kendisine isabet eden kısmı deruhte 
etmelidir. 

2 - lngilterenin ekonomik müsavi 
liğine riayet edilmelidir. 

Pekin 22 (A.A.) - Çin bangerle -
rile görüşmek Uzere Tiyen • Çine gel -
mtş olan sır LeitrOSStln bu ziyareti 
hakkmda mütaleasını sôyliyen Japon 
hUktlmetine mensup sallhtyettar bir 
zat, Sir Leithrossun şimali Çlndeld 
ekonomik vaziyeti tetkik ~deceğinf U. 
mit etmekte bulunduğunu söylemiştir. 

Mumatleyh, Nankln, htik<ımetinin 
para siyasetinin imalt Çinin itlbmı 
intaç edeceğini beyan etmiştir. 

Km:ey Çinin muhtariyet meselesbıl 
telmih eden bu zat, bu dakikada muh· 
tariyet hareketini bir nehre beneztmek 
mUmkün olabileceğini söylemiştir. 
Eğer Şank - Kay - Şek bu nehrin 
cereyanını durdurmağa teşebbü~ ede • 
cek olursa nehir ta,.cqıcaktır. 

Tokyo, 22 - "Tokyo Nişf Nişi,, ga. 
zetesinin Şanghaydan haber aldığına 
göre Çiyan Kayşek toplanan Kuomin
tag kongresinde ş:fmaU Çioin istikl!ti. 
ni bizzat alacağım Te Japonlar şi -
mali Çine l\lançukoda olduğu gibi 

· "muavenet,, etmek isterlerse hem ken 
diJerinin, hem de şimalt Çinin sUııgÜ· 
leri lmTŞisında hulunacaklanm söyle _ 
miştir. 

"Hu~i Şimbun., gazetesi General 
Çiyan J{nyşckin Nankin civarmda da. 
ihlrnı~ :ıoo.ooo kMJik bir kuvvete ma -
llk oldu~unu bildinne!dedir. 

Eski vali 
muavini Tahsin 

Dün öl O ve 
gömüldü 

Eski İstanbul vali muavini ve 
Ordu valisi Tahsin dün Beyazitta 
ki evinde vefat etmi~tir. Kendisi
ni herkese sevdire;:ı Tdı- 'nin ce
nazesi bugün evincfon lm d:n mt§. 
Eyübo götürülerek gümülmüttür l 
Allah ramet eyleain .• 

10 • 
lÇID 
• sene 

2628 kilo metro 
Demiryo u 

e 

"istiklal savaşında çektiğim·z 
güçlüğü bir daha görmiyeceğit,, 

Diyarbelıir, 22 - F evzipafa · F evzipaşa istasyonundan bat•~' 
Diyarbekir hattının açılma töreni rak Seyhan, Meraı, Gaziantep fi" 
bugün büyük lezahüratla yapıldı. Jay c>tlerinin 'topraklar.ndan ıtll 
Şehir battanba§a donanmış, müte- mekte ve §İmali ıarki h:tikaıııetİJI' 
adit taklar yapılmıf, bütün şehir ele Malatya ve Elaziz vilayetlerİJI' 
halkı istasyona toplanmııtı. uğruyarak yol Çatı istaayonuodl 

Abidin Ö%men, Vali Şerif. Hal- Elazize bir kol ayırdıktan sonr•"' 
kevi baıkanmm ıöylevleri&den nu 1:a doğru dönerek Ergani b~ 
sonra Baymdnlık Bakanı Ali Çeo madenlerine ve Diyarbekire ~· 
tinkaya alla~lar arasında söylevi- maktadır. Şu suretle hattın İ~ 
ni verdi ve hattı açb. Açılıt me- risinden geçtiği altı vilayetin 12~ 
rasiminden sonra ordu evinde be- fu!-11 bir milyon yedi yüz elli ~: 
lediye tarafından bir ziyafet ve- oMuğuna göre, hemen iki b~.,... 
rildi. milyonluk bir halk kütlesi bu f~ 

lun feyzinden daha yakından iıtı· Ali Çetinkaya nutkunda bu hat-
tın ehemmiyetini ıöyle anlattı: fade etmiş olacaktır. 

Hattın masrafı 65 milyon lir'' 
"Sayın yurtdqlar ! _ .... 

yıı baliğ olmu§tur. Bu p.,.....-
Kömür yolunun Karadeniz kı- . _ .. la. 

yainız 12 milyonu dahili isti~' 
yııında, Filyosta açılma törenini · 111 

53 m~lvonu da devlet hazinesıJI 
yapıp döndükten aonra ayın yir- İf 

daimi varidatıyla temin edilll' 
miıinde trenle Ankaradan har~ 
k ed ak 

tir. 
et erek ayni töreni yapm ü- ı-

zere değerli yurdumuza, Diyarbe- Hat 1927 senesinde kömür yo 
lrire geldik ve her §eyden e\-vel, ile l:irlikte nafia vekaletiniıı ı11it 
Atatürkün pek yakından tanıdığı hendislerinin fenni nezaret ve osil" 
ve çok sevdiği Diyarbekirlilere rakabesi albnda lsvcc, DanİJ11$rk' 
kıymetli selam ve sevgilerini ge- grupu vasıtasiyle in§~ edilOlİ~ 
tirdiğimizi tebtir ederim. Ankara- ba1lanmıştır. Bu grupla hü~ 
Jan itibaren trenle Anadolu yay- arasında yapılmı§ o!au muka"elf' 
larını boydanboya a§ıp Kayseri - ye göre inşaat 436 ncı kilome~ 
Niğde - Adana - F evzipafa - kadar devam ederek ~rgani ~ 

• . h' 1 . • r.rJP Malatya - Alaziz ve Ergani ba· zna~enı ıza arını g~çmıştır. Uo·~i 

k.r madeni istaıyonlarından geçe· bu.,.aya kadar olan ve ceph~lefl 
rcı~ ıut.&.C:LL1g1mı" 1ucaa.cc ~...ııa kt• 1 .. •• ı.. _ .. :ı 1 ' :t:: ...., .. ~ • .-

lometredir. nuniyeti mucip bir surette I::~ 
mı§lır. Bundan sonrak\ Diyarb• 

Diyarbekir bugün demiryolu va- 1'1' 
sıtasiyle bir taraftan Malatya ve re !<adar olan 70 kilometrelik ·~ · 
s;vaı üzerinden Samsunda Kara- mı yeniden mali bir istikraz•~
der..iz ve diğer taraftan gene Me.- tiy.ı; kalmaksızın doğrudan defi' 

ruya kendi fen adamlarınıız latya ve Adana üzerinden Merain· 
sıta~iyle inta edilmiştir. Je Akdel)iz, Kayseriden geçerek ~ 

curr.uriyetin idare merkezi ve kal- On sene içinde 2628 kilollle . 
bi olan Ankara.ya ve daha ötede ye varan yeni demiryollan :I~ 
Marmara ve Ege denizine bağ~ keııi için devlet hazinesiod ()f' 
lanmıı oluyor. 28.l.300.000 lira ıarfcdilmittir 1 

Hat §üphesiz Diyarbekirde kal- talama bir hesapla her aeıı'~ 
mıyacak, şarka ve dost ve kardf'~ 23.525.000 lira masraf ve 219 
memleketlerin demiryollarına ka· lometre yol düımektedir. 
vu§acak ve birlqecektir. Bugün devlet derniryolları id•' 

Diyarbekir ve ha valisi ve tar'K resinde i~lemekte olan hatlarf11 ~ 
illeri bu defa da 14 ve 15 inci a kUııu, evvelce satın alır.an Aıı:.
lll'larda olduğu gibi tarktan garba lu ve Ba.ğdat hattı ila dipr b,J
geçen kervanlann uğrağı değil i §Ub~ hatları da dahil oldujıı. li~ 
fakat garptan prka yirminci as· de ve yeniden yapılanlarla bıroıa' 
rın medeniyetini, fen ve aanatm• le 5700 kilometredir. Bu ye1' ,,, 
nakledecek olan demiryolunun ve Sivaı - Erzurum ve Malat1~il , 
ticaretinin mühim bir merkezi ola- Sivas istikametlerinde iota e· 1,
cak ve şüpheıiz büyük bir umrar miş olup henüz açılmamıt " 
ve refaha da irmiı bulunacaktır. hatlar dahil değildir. 

lıte bu tarihi yurt parçaa:nm Memleket müdafaası bak·~ 
bugün umran ve terakki yolund.- dan lstiklfıl savaşında karfll~ 
husule gelen değişikliği, yeni Türk mız güçlüklere bir daha ._t 
rejiminin ve Atatürk devrinin ve kalmıyacağız. Bugün vataıı ali"' 
onun büyük Başvekili ismet İnönü dafaasına bir işaretle henıell "°' 
hükfunetinin hayırlı ve mühim ve mizin her kö~inden der.,_1111'~ 
müsbet neticelerinden biı-i olduğu mak ve yetişmek imkanları t 
nu gurur ve iftiharla görmekte- ___________ __./ 

yiz~ir taraftan demiryclu siyaseti . F RT 1 N p. 
miı:e devam ederken diğer taraf- Kara d eniz de 
tan cevh~rlerin bulunduğu saha r 
lar:la fen ve sanatın lüzum gös- ti ev a m e d i yo tll 
terc!iği tesisntı vücuda retirmek ve Karadenizde iki gün e~ Jf' 
fabrikalar kurmakta çok ehemmi hyan fırtına bütün ıiddeb! ,.t 
yet1e uğra§ılmaktadır ve yakın bir vam etmektedir. KaradeııiSt ~ 
zamanda tam faaliyete geçilecek- la, Yılmaz ve Sami vapUl'lafl f' 
tir. noba ıığ•;.1mı§lardır. f ırıın-. f" 

MCJhur bakır mııci:ninin yo- ~üııJen limannnıza gefn:ıel-;: ti' 
lu i!zcrinc!e bulunmas~ dolayisiy- ciken Güney Su ve Sadık~ 
le Bakıryolu adını verdiğimi:ı bu purları dün ak~am gelebı 
hat eski Bağdat .yolu üzerindeki dir. 
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Te1FrR ika n ıa maırasu : 7' 

Marki Fernando, rahibeye 
haykırdı: 

~&ğil misin? 
'' Yoksa sen kadın 
Beni aldattılar mı? •. ,, 

Geçen kısımların hulanaı . rum .. Nerede olduğunu da sorma ... 
Jtarkl F•rıu:ındo. kaçırılan Ra. Fakat, üzülme ... Yine Kadınlar ma 

hlbenln 11anına getirüiyor. Bu na.atama bırakılacaksın ... 
kaduı, ona ikram edilecektir! . . . . . . 

Artaki haykırdı 
- l§te.. 

ı Fernando, heyecan ve sevinç
e: 

) - Ah... - demekten kendini a• 
lnıa.dr. 

d 
kaçırılan rahibe, üç papaaın 

em· d ın bıraktıkları yerde duruyor-
~ Snns11a bağlı, tıkalı, sarılı hali• 

tıı ltıuhafaza ediyordu. 

Attaki: 
- Gördünüz mü? .. itte bütün 

lt:hıuinleriniz yanlq çıktı. Hiui -
"h.bııız sizi aldattı! 

- istemem, istemem.... Zaten 
artık bu maceralı hayattan gö -
züm yıldı .... Köyüme döneyim, da
ha iyi .... Emin olun ki !tabahat ben 
de değildir ... Rahibeler, beni ele 
geçirdiler .... Bir türlü dışan koyver 
miyorlar .... Yakalanırsa-:ı halin f e -
nadır diye tehdid ediyorlar .. "Se
ni zengin edeceğiz,, diye vaitlerde 
bulunuyorlar. Fakat, herJeyden ev-
vazgeçtim ... Bıraksmla& gideyim ... 

Hayret .. . 

Ses ne kadar kalındı ... 

ince çehresile bakıtlanndaki 
sertliğin de hiç münasebeti yoktu. 

ki rahibeler zorla yak&ladılar .... 
Bahçıvan çıraklığı ediyordum; içe 
ri aldılar .. Rica ederim bana bir 
fenalık yapmayınız .... Ben, namuı
karım ve çall§arak ha)11Ltmı kaza
nan bir delikanlıymı ... 

-Tuh Allah müstahakmı ver
sin!... Defol. .. Sana ne fenalık ya
pacağım? .. Kadınlar mıma.stırmm 
namusu bana havale edilmit de -
ğildir ki... Ben kendi derdime ya
nayım ... 

Kapıyı, arkası ııra, güm diye 
vurarak, dııan fırladı. 

Biçare sahte rahibe, olduğu yer

de ,put gibi kaldı. Nerede olduğu
nu, batma neler geleceilııfbilemi
yordu. Olduğu köşede büzüldü. 
Beklemeğe batladı. 

[) - Evet.. Öyle ~örülüyor ... 
enıek ki, nihayet, saadete kavu• 

laca&11n.. 

F ernando, §&§kın tatkın bakar
ken, birdenbire batka bir teY de 
dikkatini celbetti: 

Odadan hiddetle çıkan Marki .. :::: FERJUl Sinemada cm:::::lf ALKAZAR ------... 
Femando ise, doğruca bat papasın Bugllnden itibaren H - SINEMASINDA 

- Allaha ısmarladık.. Sizi yal
llız bırakayım... Dinin menfaati 
~~a yengelik vazifeşini aör -

Bu rahibenin bıyıkları terle -
mitti. 

odasına koıtu. Ca.suatar teıht, saz 8 i R q Bıı lha.taı. 2 blyQk fitt• ..,._ 
için muhavereye tutuşan papaslar, 1 tstattburda ilk defa olaıt\k 
onun böyle palas pandına 8eldiii- ALLAH B 1 R 1 

Ugüın için, bahtiyarım. .. 

Şüphe üzerine, elini kadının 

göğsüne değdirdi: 
ni görünce tatırdılar. DUnya hevedlslerlle JEAN K Q RS AN il KIEPURA•nın 

Hele: • - Btr Gecenin Şarkısı =-zlİ 
Kapıyı yavatça kapadL 
Mütebessim, çekıldı, &itti. 

-Bu ne? 
~Rahibe kadın d~lmiı ! - "di· K 1 Z 

ye haykırmasr üzerine onun çtl - ::a:r.ı-.::ı:ıa:r--::::::::::!m;:r .. -.:::::n.":ml:ım 
Bir müadet sonra, ~inoaun ya• 

lltJıa V&rmı§b. 
88.§papaa, ona: 

- Senin göğüalerin neree!e? 
- ... 
- Yoksa sen kadın değil mi -

ıin. ..• 

arrctı.ğina 16ilehülmıeuiler... 1 K •• i M V A G E R. . 1 <t.a 'Kukara.S3> r1mı yıldız. 
STEF1 DUNA taMtfınClall 

Sın~idin bakın! Mesele ney .. • U 58medd1 "fi heyecan ve dehşet fi11t'li. 

- Oldu mu? - diye sordu. - Kadm değilim .... Erkeğim. .. 
• , • . d' Umumi idrar tah uıı 100 kuruştur... Aynca: 

mış • ··· - emnnı ver 1
• Bllumum tahUlA.t Lınınönü, Emlak ft 

- Evet efendim... Damadı 
telinle birlikte yalnız bıraktık. .• 

Söylüyorum ya. .. Beni manastırda- (Devamı var) ve Eytam nkuı kar§lsında izzet.fi O AN S 
bt!y hanı. r. 

- Oh, oh, oh.. Ali.. Öyleyae r casus meseleıini anlat baka • 
ttıı ... 

b• .B_ildiğimiı; val<'ayı üç papaı 
d llibırini tamamlryarak anlata -
ll lıtaun, biz, yine F emandonun ya 

tne. dönelim ... 
1 inciye bir mektep çantası, 2 nclye bir 

d ~ber saka), ellerini Oğu§b.u'• Cüzdan, 3 ÜMCÜye mürekkep hOkkaSI 

=::::-:::.:. ·=' *===::wm=oıa1 1=:1 m::mam:-.ı.-:m:::::::::::: 

Naşit - Eurtğrui Sadi 
Şehzaıltbafl. TURA'N Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20,30 d!l 
Hafız Burhan kon-
seri ve (Teyze Hanım) 
vodvil 8 perde. Mati
ne 14,30 da (Baykuş) c:· ~iizını tatlı bir yemek yiye Birinci, ildnci ve üçiincütere yuka. ve <Kome i) 

~_lcınl§ gibi pplattı. Bel kemi - m· ın !TI nda yazılan 4 cUden 220 ııclye ka - -İ-slınl-but_9_f_ted_i_q~-si ______ _ 
~ttıden tatlı bı'r u'"rperme ı-ı·yor _ • + • + · .::: X. dar muhtelif hediyeler verilecektir. ~ h" ~· t 
Q ~ '!#2 lr uya rOSU Bugün saat 15 te 

lı. Vücudlihafif hafif titriyordu. + + + Bulmacalann bir çoklan elimize 

C per'.şeıtıbe günleri halled~nlerin isim • 111111111111111 ~ Özleri, karanlıkta kü!den ÇP f"?J+ ~. +l?I = v Jed tıktıktan sonra gelmektedir. Kil • 
,!ını§ kor gibi ı§ıldayordu. LJ LJ LJ ""- çük okuyucularımızın bulmacayı hal- 1111 

!lıt - Nibayel .. Nihayet.,. diye + + + leder etmez hemen postaya ve.rmeleri 
tıldandL. faydatannadrr. 

~ ~u ~adar zevklı bir anda tat r-~+ITT +'ITT-~ Bu b~lmacayı h~lledenlerin isim - ııı'ı'ı'ıııı 

çocuk tiyatrosu 
Akşam .saat 20 de 

Saz, Cu, 3 perde 
Yazan: Ekrem 

Reşit, Müıik: 

Cemal Reşit. 

~ h ıüç olacaiı için, yavaı ya _ L..J -LJ LJ ~ leri bugunden 13 gun onra gelecek 
ı, areket edecekti! 1f fi ti olan perşembe günü neşrcdileccktir. - • 

l'e :"e.planlar ceylanı, kediler fa_ ~ X.. v He.diyelerlmiz yalnız cumartesi Fransız. tıqatrosu 
d:~ Yakalayınca, birdenbire öl _ ~ """' günleri öğleden sonra ldarehanemiz • HALK OPERETi 

...... tijr, Yerler m·ı ya'.... Evvela· de Yerilir. )ki hafta üstüste hediye . Bu ak§am 20,30 da .... BugUnkU balmacamız resmini gör. 
w ilçeleri altına alırlar. s~'-ı"n •a"'. an~- Uz J-'-1 •.. ı !erini almaya gclmiyenlerin hediye • 
'lll AA 0 o.q;Un yuvar ua ar 1~ne: lc.ri artık verilmez. BAJ' • BAJ"AN 
)\~ı tbılflarma bakarlar... Yala - (1) - <2) - (3) - (4) - (4) -
~ ar (5) (5) (6) <6) Dundan başka hediyelerini almaya 

O 
• •onra mideye indirirler... - - - s·· '"k 
d k l d b·rı · k kd F gelenler hüviyet ,·arakalarını da bera uyu operet .,. a öyle yapıyordu. ra am arın an ı nı oyma ır. a · H f 

la kat bunları öyle koyacaksınız ki ya - bc.r getirmelidir. Baş.kalarile aldıra _ Son a ta 
l'tııd ~tnıadığı sevgiliı=nin kolla - kandan aşağı ve soldan sağa topla . cak olanlar, hU,iyet Yarakalarrnr gön· Yazanlar: !Wahmut Yeaari ve Necdet 
deı/· bailan çözdü. Gözlerin - dığınız :zaman (12) olsun. derdikleri adama nnnelidir. Rüştü. Miiztk: St%al vt Seyfeddin 
~c 1 •argın açtı. Ağzr.1da1d h - Aıal. 

1 çıkardı. Gişe gündüz açıktır. Telef on: 41819 

t8l~l~kça sert bakıfh iki mavi cıc!''~t=: 25 - 50 - 75 ı:: 100 Loca: 
l( 

1 
11ıla1h. Ka1ıar~ahktı. Sevilen Artistler: 

8.ttıbirseı: MAURICE CHEVALiER 
cıu.:e~e?~eredeyim? ... diy.eıor- JANETTE MACDONALD 
Ô)d .. nınıçinburayagetirdiler?. ŞENDUL 
}o~recekınisiniz? .. Fakat param Nefis bir operet: 
"h.Jıryr. ·Neyime tama e~ierek bunu 

0
taunuz.. Unutulmaz bir muslkl : F R A N Z L E ti A R ç~nb 

~adı: er ıakal, onun yanağım Yaralan : ERNEST LUBITSCH 
..__ lial'n' öld·· • ... , urmıyecegız, yav-

26 ikinci teşrin salı aı.pmı 
SEVDA OTELi 

Pek yakında: TELLl TURNA 

··- Or ........ . .. 

Çılgınlıktarı 
Karyoka ve Robtrta fil':""i1tia 

)'"lldızt GlNG"ER ROGER brafıa •. 
dan: 

Dans, tltnce n genelik fftai. 

.~============--~ 

HABER 
AKSAM POST.ASI 

ıCA~&: EVt 

ıstanbul Ankara CNdelii 
Posta kutu•u : bbınbtal 214 

Telgraf edreaı : lst•nbul HAM,_ 
Vazı 1$1erı teıofonu ~ tınt 
ıdere ve 118n .. : HIT& 

ABONE ŞARTLARI 
ra,H11• Et..-

••,,•llk 1•00 K,.. 2700 Kr. 
e ayltk 730 .. 1490 •• 
> aylık •00 .. eoo " 
' ayhk 150 •• aoo .. 

iLAN TARiFESi 
Tıcar•t ıı•nıarının ••tırı 1a.so 
A••mf ııanıa,.ın 10 k"ruetur. 

Sahibi w Ne~ri,.t Mftliri: 

Hasan Rasim U• 
&sıJtlıJı qer (V AKIT) 111016••., 

KUPON 

314 

.. 

. 
' 

•' 



44 - (Nakil, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) ----F44'WI ____ _ 
"Bahçivan çırağı nihayet da

matlığı elde etti.,, 

"Nıçin öyle söylüyorsun, Rabia

cığmı. Oğlan bir güzelletti ki .. 
Mihri hanım gene o Mihri hanım. 

Bilal beye selamlıkta oda hazırla• 

Piyanist, kızın biraz evvelki ( Kızll Otel ) in önünde durdular. Arslan Turgu 
!':t~: ;::~::~eyd:f~!;:~ ::~~arkadaşının kulağına eğildi : "Haydutların hep 
nediyordu. de fiziyonomi m,ütehassısı değil ya.. Bizim ki 

"Tevfik çok neteli, Veltbi De- 0ldugv Um UZU nasll anhyacaklar ? ! '' 
de ile eskb' gibi taka etti. Siz ne 

dık. Damat bey aşağı, damat bey vakit çıkacoksınız?,, 

yukarı... Oğlandaki kurumu gör· Peregrini cevap vermedi. Göz-

me.,, leri merhametle ya§armış, kızın 

Şükrüye hanım dedikodu halin- ta gözlerinin içine baktı. Belki 

· de geçen Rabia - Bilal macerasını merhametten başka bir ıey de var
bilmiyor değildi. Fakat bunları dı, belki kendi de varlığından ha

hiç de kıza nisbet vermek için söy' berdar olmadığı bir hissini kıza 

JemİyGrdu. Rabia kendi gibi fika gösteriyordu. Her nedense kız sı-

ra, çalııan sınıfının kızıydı. Onla- kdmııtr, kirpiklerini indirdi, dizle-
ra fena haber verilirken zaman 

kollamak, mukaddeme yapmak 
lazım değildi. Sırf Rabia ile dedi

kodu yapmak için bunları söylü• 
yordu. 

Rabia gözlerini ateşten kaldır

madı. Kapanık yüzünden ne dü
,ündüğünü anlamak kabil değildi. 

rinin üstünde duran ellerine bakı• 

yordu. Bir an evvel Bililin batı-. . 
rası nasıl içini sızlatbyıa Peregri-

ni'nin bu garip balaıı da ayni tat
lı sızıyı yapıyordu. Bu ne demek

ti? 

Piyanist yerinden kalkınca kal• 

bi şiddetle çarpmağa baıladı. Ani 
O, kafasında Mihrinin kaçık çe- bir korku ile yüLünü elleriyle ka
nesini, fersiz gözlerini, soluk ve 

pors.uk dudaklarını dü§ünüyordu ... 

Bilhassa dudaklarını... Onları Bi-

padı. 

Piyanist geldi, iki sert el Rabia-
mn omuzuna dokundu, sonra kızın 

lal - kendi dudaklarını bir defa t:llerini yüzünden çekti: 
öptüğü - gibi öpecekti. Kuı ga• 

"Annen ölmüf, kızım.,, 

Rabia, ağlamadı. Gözleri kup· 
gası gibi dokunup kaçan temas ... 

içi sızladı. 
kuruydu, fakat piyaniste bakıtın

"Babamı daha bırakamam, Şük-
da öyle bir acı vardı ki... Niçin ağa 

rüye hanım, hanımefendinin etek-
lamıyor? Niçin bir ıey ıöylemi

İerinden öperim, kuzum darılma-
sın.,, 

yor. 

O, koskoca adam kendi yatla-
Sepetten bir tabağa yemi§ koy

rmı güç zaptediyor. Niçin, niçin 
du, Şükrüye hanımın elinden, bir 

elinde büyüyen bu çocuğun omuz
eliyle fincanı aldı. Acele acele yu• 

karıya gidiyordu. larmı okıamaya cesaret edemi
yor? Nihayet Rabia ağzmı açtı: 

"Acaba Tevfik de ölür mü?,, 

" Niçin ölsün? Fa.kat sen her 1 
1 

halde bu kara haberi iyileşinciye 1 

Ak§ama doğru Dede ile Pereg

rini hastayı yoklamağa geldiler. 
Dede yukarı çıktı, piyanist Şükrü

ye hanımın oturduğu iskemleye 
oturdu, gene kahve pişiren kızı eğ

lendirmeğe çalıştı. Çocuğun göz
leri dalgındı, yüzü solgundu. Kah• 

ve pi§.i•ce: 

kadar sakla. Senin için zor am• 

ma ... İçini dökmek istersen benim

le kom.:~·Jrr.un, ben ana ne demek !' 
bilirim, ~enim de memlekettimde 

bir anam .,·:ır ... ,, 1 "Sizin lrahvenizi de yukarı çı

karayım mı?,, dedi. 

"Hayrr, hen biraz daha burada 

otururum.,. 

Rabia onun fincanını önüne bı 

ıaktı, tepsiyi aldı, Vehbi Dedenin 

kahvesini götürdü. 

Peregrir.i mangalın yanmda 

uzanan Tekir kediyi okşarken, 

dükkandan sesler işitti. Akabinde 

Rakım, .perişan gözlerle mutfağa 

daldı: 

"Sahi mi?,, 

"Ya ihtiyar çalgıcılar anasız mı 

doğarlar.,, 

"Siz ihtiyar değilsiniz ki...,, 

i 

1 

Neden Rabianın onu ihtiyar bul-: 

mamasından bu kadar sevinmişti? ı 

Sunuyor muydu? Rabia derin bir 1 
1 

tecessüsle soruyordu: : 
1 

"Hiç annenizi görmeğe gitmez ~ 
misiniz?,, 

-26- l 
Aslan Turgud Ahmet pehlivan 

la Meksika hududunu geçerken 
şoföre sordu: 

- Krzılköprüye ka~ saat sonra 
varacağız? 

Şoför gülümsedi: 
- Kaç saat mı dediniz? Yirmi 

dakika sonra, sorduğunuz köprü · 
nün önünden geçeceğiz .. 

Arslan Turgud şöfürün verdiği 
cevaptan çok hoşlanmıştı. Yollar 
çok güzel olduğu halde Arslan 
Bey otomobilde o kadar çok sar 
11lmıştı ki.. Ahmet pehlivana: 

- Eğer bu süratle bir saat da· 
ha gidecek olsaydık, rüzgarm ıid

detinden göğsüm çatlıyacaktı. · 
Diye mırıldandı. 
Bindikleri otomobil saatte dok

san kilometro süratle • hem de hiç 
bir istas~onda durmadan gidiyor· 
du 

O gün Anlan Turgudun içinde 
gittikçe artan bir sevinç vardı. 

Kendi kendine: 
- Kızılköprüde muhakkak bir 

ip ucu yakahyacağız. 
Diyordu. 
12- .... h~t.,, Jalı..t~-. 5~ıyor 

ve Ahmet pehlivankendisine • ta· 
nıttrğı gündenberi - büyük ümitler 
veriyordu. 

Biraz sonra dağhk bir yoldan 
geçtiler. 

Ve ıoför uzaktan görünen köp· 
rüyü göstererek: 

- işte geldik. 
Dedi . Etrafa uzun boylu •bak

kınmağa meydan kalmadı. Oto -

mobil (Kızılköprü) den geçiyor • I 
du. , 

Arslan Turgud arkadaşına sor 
du: 

- Ahmet pehlivan! Nerede ine 
ceğiz? 

- Köprünün biraz ilerisinde. 
Arslan Turgud dağ sırtlarında 

görünen büyük otellere bakarak: 
- Burası güzel bir sayfiye ma

halline benziyor. Trpkı Çamlıca 
etekleri gibi •.. 

Ahmet pehlivan büyük bir ka
ya parçasının üzerinde kartal gibi 
kurulmuı binalardan birini gös · 
terdi: 

-lşte bu gece §U kırmızı otel· 
de kalacağız 

- Bu otel neden kırmızıya bo
yanmış? 

- Kızıl köprünün iki batında· 
ki temeller ve kuleler kırmızı bo· 
yah olduğu için, bu köprüye Mek
sikalılar (Kızılköprü) derler. Bu 
otelin adı da (Kızıl otel) dir. için 
de büyük bir bar ve bri çok kumar 
salonJan vardır. Bütün kaçakçılar 
bu otele uğramadan geçmezler. 

Otomobil Ahmet pehlivanın i· 
,, ... n::u uz;enue oı:eım onuDOe cıur 

mu§tu. 
Arslan Turgud yavatçe. arka· 

da§ımn kulağına eğildi: 
- Şu halde otelaeki mii~i • 

ler bizi de kaçakç.x zannedecek -
ler. 

- Onlar gelen müıterileri gö· 
zi.inden anlarlar. Bizde kaçakçı 
kıy af eti var mı? 

- (Kızıl otel) müşterilerini 

"Dün akşam Rabianın anası öl

mü~, senyör: kıza nasıl söyleme
li? ... ,, 

Şimdi de bu tehlikeli çocuk eli, 

Peregrini'nin !Ömdüğü hayalle-
rin kefenlerini yırtıyordu. On be Kadınlara bir kaç model 

d. k' b h t d' "' ' ..... :;oA: Spor §enliklerine ve eğlencelerine gitmek, sporcu goruıt 

" Ben söylerim.,, tuhaf 

gülüyordu: 

tuhaf 

" Ne kadar olsa papaslık ettik· 

ti. ,, 

"Rakım amca, Vehbi Dede nar

rile istiyor. Dükkan kapısını ara

lık bmJt da gel, götür, sen yokken 

iia\i~iwi ıeiine - oaicarmı.,, 
Narıile,i hazırladı, Rakımın 

eline verdi. Yanakları 

gözleri par!ıyordu. 

kırmızı, 

sene ır ımseye a seme ıgı ma· 
. . . b ... l k mek için "Leopar,, derisinden kısa mantolar kadar güzel geyim ku-

zısını u çocuga an atma , ona • .. k d §am olamaz. Açık kahve rengı lotr den §apkanın enarı a çepeçevre 
ne tatlı gelecek. Akıam, tamamen Leöpar derisiyle sanlmııtır. 
mutfağa in.mitti. Her şey gölge SOLDA ÜSTTE: Kürkler bu sene yalmz manto ve ropları değil, fap
içinde, mangalın içindeki ateşler kaları da istila etmiştir. Fakat §ap kaya ustaca yerl~tirildiği için göz
yumuıak karanlıkta kıpkırmızı, lere hiç batmıyor. Bu §ap!ia en yu muıak ka7aca ve lran kuzusu Jeri· 
yerde Tekir yavaş yavaş hırlJJor. ıinden yapılmı§tıt. Kıvırcık kara koyun kürkü de ön, iki yan Qe ar-
Rakımın başı aralık kapıdan kaya dar birer ferit halinde dikil miıtir. Yelpaze gibi açdan tepenin 
. ·· d" - arkası tamamen kürktür. 

iÖiıın u : \SOLDA ALITA: Gemici biçimi ıapka yeni modeller arasında ~ok 
"Sizi Vehbi Dede çağırıyor.,, beğenilmiştir. Tepe düz ve yanıdır . Bombeyi saran kurJela, lötrün 

dedi. renginden mat ipektir. Geniş ağlı vual bu ıapkaların Jıklığını büsbü-
(Devamı var) tün arttırmaktadır. 

hepsi de fiznomi müteha111sı d 
ğiller ya Benim kıyafetimden 
gözümden ne biçim adam oldu 
mu anlryabilirlerse, bu herifler 
kikaten yaman kimselennif di 
ceğim. 

- Otele gidelim de o v 
görüşürüz. Şimdi size ne aöyle 
bottur. 

Otelden içeri girmişlerdi. 
lıte bir felaket. 
Kapıdaki gar&on: 
- Bot yeimiz yok. .• 
Diyerek, yolcuların ellerinde 

çantala.-a elini bile uzatmamıfb 
- Şimdi ne yapacağız, Ah111 

pehlivan? 
- Merak ebne Beyim! Ben o 

larm huylarını, hilelerini biliri 
Ganona vereceğimiz bahşiş~eJ1 
bizim ne dereceye kadar para 
adamlar olduğumuzu anlamah: · 
tiyorla.r. Haydi, ş.u herife on dol 
uzatınız! 

Arslan Turgud dudağını büke 
rek güldü ve cebinden on dol 
çııkardr ... Kapıda duran 
uzattı. 

Hayret edilecek şey! 
vıeıın xapııarı aernaı 

kadar aç.ılıverm~ti. 
Direksiyonda fazla güçlük ç 

mediler .. 
Ahmet pehlivan orta kattş 

odalardan birini tercih ederek, i 
yataklı bir kabinede çarçabuk Y~ 
letınitlerdi. 

Arılan Turgud, Avrupanın bi 
tok yerlerini gezdiği halde bu 
~ar enteresan bir otel gönnenıitl 
Her kata dört beş merdivend 
çıkılıyordu. Salonlara sayısız k 
pılar açılıyor, koridorlarda birÇ 
sütunlar, lot dehlizler ııöze çarP' 
yordu. 

BıT. otelde hir adamı yakalıL 
mak çok gi.i.ç olacaktı. Ve şilphetİ 
ki, otel sırl bu düşünce ile bu 
kilde yapılmıştı. 

Ahmet pehlivan odaya yerlet 
tikten sonra: -

- Hemen otelin banna i~e I 
lim, dedi, çünkü bu civarda gıı 
İf görenler, geceleri (Kızıl otel 
barına uğramadan rahat edeıııeı 
ler. . 

Ahmet pehlivan, milyon.er 1-1 
kinsi Meksikaya kacıran haydut - ·ıe ları burada kolaylıkla tanıyabı 
ceğini umuyordu. l 

Giyindiler .. Tabancalarını be 
lerine taktılar .• Odalarını kilitle 
meğe lüzum görmeden alt kıt. 
inmeğe ba§adıar. 

Anan Turgud, merdi'Vende 

inerken: 
- Pehlivan! Kapıyı kilitl~ 

dik kaza olmazdı. 
Diye mrrddandı. Pehli'V8Jl .. 

huıusta daha bir çok tecrübe ı<' 
müş bir adamdı: .,, 

- Anaıht&rlar tek olduğunu , 
samyorımıuz? dedi, açık bil'~ 
mız daha muvafıktır. Kilitle~' 
hem bne sezdirmeden od~:~ 
araıtmrlar •• Hem de peşiınıZ• 
la ıkovalarlar 

. ( D~Utllfl! 91!') 



n 
Çölde 

Eseton Sakaf 

Şimdiki ş hirler gü 
yaşanılanııyacak bar 

gelmiş. . . Fakat: 
. Hicaz demiryolunun etrafına 
:r-ıer kazrlmıt.hir çöl istasyonun 
~ b~ kumla, güneıle ve bedevi 
f ll~larla savaşırken, meğer tü -
·~1 \lıtaıı Hasan Efendi bunlara 
~'"eten biy de atk sızısı çekiyor· 

"'· 
. \Jçıuz bucaksız çölde sonu gel-

rıtıy- . ., _ Be • -" gezıntı.rer yapan nınec • :r kabHeainin en güzel ve fakat 
h'utl&ka en talihsiz kızı sabahları 
c,~e •Ut getiren şu ceylan bakıtlı 
b ahhube,, cik idi. Evvela Mah • 
/henin babası yoktu, sonra deve
~Yokıu ve hatta en fenuı çadırı 

Y<>htu. 
Babasını AII.ı.11 a ;m:~:ı, o gidin· 

t~ deve:criı~ i kabile reiıi Ebu Yu
&\lf iı- t . . .k. k .. k l b"' r ;' e mışh, 1 1 ışı a ınca u 

0~ ~a.drrlarının kendilerine fazla 
1 Ugunu ileri sürerek onu da hay 
~ d~yııı zaptetmişti. Şimdi Mah 
~_,ecaı, sığıntı teklinde, yamak 

!e1q· 
h inde ıunun hunun yanında ça,. 
)' 11Yor, o suretle karını doyuru • 
d ort kederli hayatını sürüklüyor
~ Ö.Yle ya bir ailenin deveıile 
~ı da olmadıktan sonra yaşa· 

neye yarardı. 
, .. Hatta Mahbubeciği getirdiği 
~ de kendileriniz değildi. Bunu 
I.~ Ufak bir pay almak için komtu 
~an toplayıp getiriyordu. 
\Uf M•hbubeyi seviyor diye bizim 
'hr>eltçi Hasan Efendiyi kimse a -
lı~'Ya.ınaz, kimse onu tabiat .sa· 
"" Jtolma.dığmı ileri sürem~z. Çün 
le ~\~uuç: ı,t::vFJ1' ı.u;ıutç;,CJı ;V, 1~ 
~ık endamlı, koyu esmer le fa• 
~.02efin Beykerden herhalde 
' çok tatlı bir rengi olan, ko· 
Iİll;~ında, gülüşünde, iltifat edi 
~ .. ~ bir taraftan Arap dilberinin 
~~ tatlılığını diğer taraftan 
~ ~i.linin bütün zar af et ve nük• 
l~ tını laf ıyan çok nefis bir mah· 
~· Acaba onu alsak ta mesela 
~hula getirsek Mahbubecik in. 
a_. .. ıene o bal de mi görülürdü? 
tlt\ "!~eli idi, fakat orada, o kır 
"-~ · Çolun ve tam kendi dekoru -
~rı .. 
~~ •~ınde Mahbubeye dikkat e -
~"- ~ın bu söylediklerimizden 
~. 1 lilHü görünmesine imkan yok 

'tt~ Hasan Efendi de onu böy
t l°'bıilf ve böylece sevmi§ti. 

ı-.. \'\>ela kaş gözle ite batlamış· 
lt.-1 

loııra çatra patra dile gelmiş-
·~ en ·h h ·k· · d ~ nı ayet te er ı ıaı e 

"1.. ~ bl\ikemmel surette yakmış· 
\ı~ aıa.11 Efendi istasyonda yalS' lf olma.mı!, siperlerden öteye 
)'ı lf, ~z.gın çölün üstünden ni· 
~ ~ıı olmamı§, hatta herşeyi 
ı, -'~k Benineccann çadır -
~1tıni1, gene olmamış ve bi
·~ı..,!lı Allahı.ın emri ve pey • 
'~ •n kavlile Mahbubeyi iıte-

I . " baıka da çare kalmamış. 
itt~r lllnnıa Benineccardan ni -
~>'le~ d, olsa. kız almak hiç te 
~ olay değildir. llk şifahi fa· 
t~ l Relen rakamlar şöyledir: 
~hi>Q U.u~a tam yüz sarı lira, 
)'rıa henın annesine de bunuıı . ı.;:1an elli sarı lira .. 
~~ ati} bu haber Hasa:ı Efen· 

tiirtıe:·~' kili etti. Çölün yakıcı 
1 

- tında biz yalnız: 
'"';l O}ı bu ateı ! diye sızlanır

....._atan Efendi: 

,_~det ft Mahbube! di-

ı._ ı . . 
' -o en&aına bakın ki bu tarih 
'hb.ı~ hi~inı sütleri 

1

de artık 
~lJct eh Retınnez oldu, kabilenin ı 

hıeİild~bUr, en çirkin bir 

oğlanı getirip bırakmıya başladı 
lıte bunun üzerine Haı;an E · 

fendi bütün bütün çileden çıktı 

bütün tehlikelere rağmen tekrar 
Benineccar çadırlarını boyladı 

yalvardı yakardı, nihayet birinci 
faturadaki rakamın tam onda biri . 
le sulh oldular: 

20 sene sonra gürültü ortadan 
kalkmış bulunacak 

Eba Yuaufa on, ümmi Mahbube 
ye bet sarı lira. Hasan Efendi ke· 
meri çözdü ve çe.tır çatır tediyede 
bulundu. Ona kalsa Malibubeyi 
de derhal kolundar. tutup getire· 
cekti. Fakat buna da biz mani ol· 
duk. Düğünsüz derneksiz bu işin 
olamıyacağını Has«m Efendiye 
l at'i olarak anlattık. Öyle ya, yal
n~z Haaan Efendiye Mahbube l;ı· 
~~m değ.. • · . .,. de biraz al& .·e 

e,, ence ·a~ım. ı 
Bu çöl istasyonunun en büyük 

salonunu :ı.üfaf odası olarak ayır· 
dık ve ne mümkünse onunla dö · 
şettik, köşeye bir portatif karyola, 
yan tarafa divan makamında bir 
tahta kerevet koydurduk. Yemek 
yaptırdık Eğlence tertip ettirdik, 
hülasa istasyonu ve civarını bütün 
manaıile şenlendirdik. 

Benineccar ile enikonu akraba 
olmaklığıınıza rağmen bize hiç so. 
kulmadılar, paraları aldıktan son· 
ra Mahbuheyi ayni yırtık talvar. 
ayni aiyah örtü ile getirip istasyo
na bıraktılar. Ve sonra bir sürü ses 
ler çıkararak develerile çölde kay 
bOlup_Rittileı:. 

abıleclen ayrılma, M&noo1>e

ye büyük bir hüzün vermİftİ. Gül· 
müyor, eskisi grbi takmuyordu. 
Onu zifaf odasına götürdük. Du· 
vardaki resimler, kırmızı beyaz 

Bir zamanlar bir Yunanlı var• 
mıt ki yatağındaki gül ) apralda • 
rından biri kıvrıldığı için -:.ıykusu 
kaçar, rahatsız olurmuş. Bir rüz -
garın hışıltısı, bir yaprağın kımıl 

danışı kendisini deli divane etmeğc 
yetermiş! 

Çok şükür hu eski Yun~nlı bu· 
gün sağ değildir. Yoksa bugünkü 
motör gürültüleri, korna ~esleri, 
düdük çığlıkları, türlii bağırma ve 
.;. ... v • ..tla a-:aba ne ya-

.. , 
pat ı .. 

Son zamanlarda bir çok bilgi 
adamları şehir gürültülerini, en -
düstri patırdılarını etraflıca tetkik 
ediyor. Gürültüyü, • faaliyeti keı· 
ıneden • susturmak için yollar ~ra. 
nıyor. 

Şu ke§fedilmiştir ki, dünyanın 
her yeri gürültüdür. Gürültütüz 
bir dünya olamaz. Hatta Sahrayı 
kebirde bile ~lar, ııcak hava 
gürültüleri tevlid ediyor, çok kü • 
çük mikyasta olsa bile ..• 

Fen adamları "gürültü ölçiHü,, 
denilecek küçük bir takım alet
lerle, gürültünün derece.ini tayin 
edebilmektedirler. 

Bu ölçü, gürültünün derecesini 
herhangi yerde 80 olarak ıgöste • 
rtrSe Zaıcueı" \,İt: ID.~ıJu. İnao.n 

lar, 80 nisbel'indeki gürültüye kat
lanabiliyor. Fakat bundan yuka • 
rıaı hiddet, asabiyet uyandırıyor. 

Nevyorkun en kalabalık ve gü· 

renkler ve hele k.ö,edeki portatif .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
karyola bidayette onun çok me · 
rakını celbetti. Sevinir gibi oldu. 
fakat bir ara batmı ~aldırıp istas· 
yonun beton sakıf mı üzerinde gö· 
rünce içine bir ağırlık çöktü, bo
ğulacakmıt gibi göğsünü tuttu ve 
kendisini zor dııarı attı. Bir daha 
da o beton salufın altına girmek. 
yirmi yatına kadar yıldızlan gö · 
rerek sürdüğü ömrün itiyatlarını 
de~iıtirmek istemiyordu.Birkaçde 
fa Hasan Efendinin zorile istasyon 
binaya ve kendilerine ayrılan oda• 
ya girdiler, fakat tepelerine düıe 
cekmiı gibi tavanı üzerlerinde gö· 
rünce Mahbubenin girmesile dı
şarı fırlaması bir oluyordu. Niha· 
yet akıama kadar Hasan Efendi 
Mahbuhesile birlikte istasyon bi
naaının gölge tarafını kolJayıp gü· 
netin aksine devretmek zaruretin
de lcald!. Alqam olup ta ıerinlik 
çölfünce Hasan Efendinin içine de 
fer ahlık çöktü. 

Mahbube yemeği dışarda yedi. 
yeni entarisini dıtarda değiştirdi, 
yeni ayakkaplan dıtarda giydi, 
yüzünü dıtarda yıkadı ve içeriye 
girmeğe asla yana.ımadı. 

(kat'iyyen olmaz efendim) di • 
yordu. ı 

Nihayet gene biz araya girdik. 
Züfaf gecesini olsun çatı altında 

geçirmenin dini ve ahlaki zaruret. 
lerini anlatmaya çahıttlc. Mahbu -
be yatlı gözlerini yüzümüze çevi
riyor, yalvarır gibi bize bakıyor, 
bir çok ağızlardan çıkan 11rar sör 
leri kar§ıaında bunahp kalıyordu. 
Nihayet razı oldu, bin müşkülatla 
Hasan Efendi önde sağ elini sıkı
sıkıya yakalamış sürükler vaziyet~ 
te , Mahbube geride kolu gerilmiş 
bir halde içeriye girdiler. Lamba· 
yı söndürdüler. Mahbubenin bu 
karanlık odada ne kadar sıkılmış 
ken bulnacağını d\i!ünerek alay 
ederken içeriden evvela bir gıçır
tı, aonra portatif karyolanın ince 
ayaklarmm kITılışını anlatan bir 
çıtıdı duyuldu, sora Mahbubenin: 

Ya ümmi diye canhıraı sa dası 
ve nihayet kapının açılıp kapanma 
sından mütevellit bir patırdı du· 
yuldu. neden sonra da çölün orta
larından bir ince kadın sesi ak
setti. 

istasyondan içeriye girdiğimiz 
zaman köşede kırık bir portatif 
karyola, beride muztarip Lir Ha
san efendi gördük, Mahbubenin fr 
rarına mı yansın, verdiği sarı lira
lara mı. 

Mahbube gitti, hala gider. Ha· 
san efendi zevcesini bir daha gÖ· 

remedi, bulamamdı, beton sakıf 
onu ebediyen kaybettirmişti. 

M. ŞEVKi 

NOT: 

Biz de düğün eğlentisini dıtaı
da yaptık, masaları dqarda kur -
duk, askerler orta oyununu dııar
da oynadılar, yatsı namazına ka
dar hep drtarda vakit geçird~k. 
nihayet tekmil bu itler bittikten 
sonra yatmak için içeri girmP-k li· 
znn gelince gelinle güveyi arasın
da mühim bir ihtilaf zuhur etti. 
Mahbube geceleyin de dıprda yat 
mayı iltizam ediyor, Hasan Efen· 
di kolundan tutarak binaya doğru 
çektikçe direniyor, ayağını yere 

Yokankı hlTdlye yeni çıkan .. Ah 
met oğlu Alımet,, isimli kitaptan 

alınnuştır. M. Şcvkınin bu eseri 70 sa. 
ebeden. lıifeliktir. 30 kuruşa satılmaktadır. 

dayıyor: 

- Mabiuir ya seydi, 

Büyük ıehirlerin gürültüleri lHızan tahammül eclilemiyecek dereceleri 
bulur ... 

rültülü iki caddesinde hayatm ta
hammül edilemiyecek tekilde ol
duğu ıgörülmüıtür. 

Gürültü ö~üsünün ibreıi bura· 
da 92 ye çıkDııtbr. Amerika ~d
Cleferimn 'ta:eriıK!en geçen trenle
rin ç.ıkardıiı gürültü ise 86 idi. 

Gürültü bazı yerlerde ayni me
safe dahilinde daha az veya çok 
olabilir. Bu da her mevkiin akai 
seda §&rllarma göredir. 

Bir tren düdüğü 100 rakamını 
keydediyor. Vapur düdüğünün ıe. 
si daha mutedildir. 

Gariptir ki en çok gürültü kay
dedilen yer, "lntaat yerleri,, ol • 
mu§tur. 22 çapta iki tüfeğin bir· 
den bir niıan alma yerinde patla
ması 103 nisbetinde gürültü yap
mrştır. Ayni zamanda dı§ardan bir 
trenin de geçmit olması gürültü· 
yü yüz otuz bire çıkarmıştır. 

Ölçü 130 den yukarıyı kaydet
ti mi, doktorların ve mütefennin· 
lerin söylediğine göre artık, gü • 
rültü insan tahammülünün tam 
manasile yukarısına çıkını~ de -
mektir. 

O derecede gürültüyü iman ar· 
trk İ§itmiyor.. Sadece ıeziyor. 

Muhtelif gürültülerin derecesi· 
ni tayin etmek için hazırlanmıt 

fenni odalarda her türlü gürültü
yü tecrübe etmek mümkündür. 
Dünyanın en gürültülij yeri bura· 
lardır denebilir. Bütün gürültüle
ri bir arada başlatsalar, kendinizi 
"öldüm!,, sanırsınız. 

Fakat fen sahasında bunun bir 
diğer tarafı daha vardır. Nevyork 
tarihi tabii müzesinin pek hassas, 
sessiz odasına girecek olursanız 

orada da hayat banıbaıkadır. ln -
san orada adeta kendi kalbinin 
tıpırdılarmı duyar. Solukları 

işitir. 
Ses mühendislerinin iddiasına 

göre, otomobil ve kamyon ı korna 
ve düdükleri insanın cüm!ei asabi. 
yeainde en çok tesir yapan feydir. 

Bir tahmine göre bu nevi gü -
rültU bir şehir gürültü~ünün yüzde 
36,29 unu te~kil ediyor. Tramvay
lar J.Üzde 12,29 zunu, radyolar ise 

12,34 dünü tetirli ediyor. 
Şehir gürültülerini indirmek 

için mücadelenin, insanlık sıhhati 
namına bir vazife olduğunda dok
torlar durmakuzı ıarar etmekte• 
dir. 

insanlarda vürültünün yaptığı 
zarar yabana atılacak gibi değil· 
dir. Bir büyük Amrika üniverıite
ıi J>6İkoloji fakültesinin yaptığı 

tecrübeler neticesinde, meseli gü
rültülü bir muhitte çalııan dakti -
loların pek çok enerji sarf ettikleri 
ve en çok da yanlıt yaptıkları g?
rülmüştür. Bir telgraf kumpanya· 
sı, dairelerindeki fazla güriiltüle • 
ri ortadan kaldırmak ıuretile, me
murların yaptıkları hatalardan 
yüzde 42 sini indirmittir. 

Üniversite prof eaörlerinden 
Henri Spuner gürültüden bahse • 
derken dimağile metgul adamlar. 
dan çoğunun zihni rahatsızlıklan• 
nm gürültü yüzünden geldiiini 
söylemektedir. 

Gürültüden tik.ayet bugünkü 
iş değildir. Romalılar devrinde bi. 
le iki tekerlekli arabaların gürül· 
tülerini tehdid eden bir kanun çl• · 

karılmıştı. 
Me§hur §ahsiyetlerden çoğu bel 

li batlı gürültülerden ürkmüt, ses
siz köşeierde y~amı§hr. 

İngiliz muharriri Karlayl horoz, 
tavuk seslerinden kaçardı. Alman 
feylezofu Şopenhavr kamı;ı şah.la
masından muztarip olurdu. Ame
rikan mizahçısı Mark Tuvayn ses
siz ve durgun yerlerde yaşar ve 
neJeli fikirlerini orada yazard:. 

Şimai "sesboğan,, tertibt.t ~ a
pılmakta ve bunlar tekmil incii • 
rilmektedir. Fen adamlarının iddl 
asına bakılırsa yirmi sene içinde 
"sessiz şehirler,, ortaya konacak• 
tır. 

Bunlara muvaffak olunursa. 
şehirlerimiz yaşanacak birer yer 
olacak ve hast ahane alillerindeıi 
bilhassa ''cümlei asabiyesi bozül • 
mu~,, kaydı a zalacal·, yani bu çe
şit hastalık kall acak, sıhhat düze
lecek ve biz dirileccıliz! 
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Bahisleri 

Olüm tarifesi ı 
•• •• o U M ___ /~~ 

Vücudumuzun her uzvunu.~·~ 
L 

Kalb durduktan ve kan da akmaz ol duJı..-tf1f' 
sonra muhtelif uzuvların da/ıa ne kadar ya' 
şadıklarını gösteren tablo. (Rakamlar yukarı' 
da.ki resmi n muhtelif yerlerine konmIJŞ str 

lO Dakika 

20 birden öldür1Tiez - 1' • ~ -
2

-K=Mielesi 
~ - Gözler (Şüpheli) ,. so 

1 ~u··cudumuzun o··ıu··me en -1'-Kulaklar (Şüpheli) l Saat V ~ 5 - Kol ve ba.caJdarııı adeleleri 4 ,, 

li - i ç uzuvlann adelelerl 10 
" 

dayanıklı kısımları : 
Saçlarımızla tırnaklarımızdır; 
biz öldükten sonra günlerc ~·
müddet uzamakta devaın 

ederler. 
rnsan öldükten sonra 

Beyin on, kalb yirmi dakika, adalele~ 
ise on saat: canı~ kalmaktadırlar. 

İnsan öldükten sonra viicudu 
11:.ın muhtelif parçalarmın hep bir 
den ölmediği, iç ve dış uzviyetleı-. 
d-:~ ... , . .. ııh,,-·-ı.;, ~ " ~--~ · f' "~"' , .. .. 

· ·i ~\ı-., ~tı ~ ' . ' 
• :'!~ ı. •-A ~'l m t.lt'."hıı .. ~r s ı ve 1.1.f 

hk enstitülerinden bir çoğunun 

başkam olan Doktor Albert S. Hy · 
man'ın Nevyork şehrinde verdiğ: 
,.e sonra da birleşmiş Amerika bal, 
riyesinin sağlık bülteninde neşre
dilen konferansında bu hadise u. •lliıııiMı 
zuıı uzadıya anlatılmışt~r. 

~abit olduğuna göre kalb dur · 
C..lı - ... ,_ ~. ' • • • • •• ! Ptık j~I~. 

mez olduktan sonra aa .;,~ , . 
yetler saatlerce ve günlerce müd. 

. ' ·detle yaşamaktadır. Kalb bile ne!> 

birden ölmemekte, kİsım kısım ha 
yatiyetini kaybetmektedir. Hatta 
lcalb durduktan sonra tam vaktin
de müdahale yapılacak olursa mü• 
vakkaten işlediği de vardır. 

Kalbin sinirleri, kalb çarpma. 
sı durduktan birkaç saniye sonra 
ölmeğe başlar; öyle ki kalbin için 
den lazım olan oksijenle geçecek 
kan cereyam durur. Bununla be
raber kalbin adalesi çarpıntıyı hüs 
bütün durdurduktan ancak 1 O ila 
20 dakika sonra tamamiyle ölür. 
10 dakikaya kadar yapılacak bir 
müdahale, durmuş kalbi tekrar iş• 
letebilir; lakin 10 ila 20 dakikah1': 
tam durmasından sonra işletilme· 
si imkanı yoktur. 

Beyin ise kalbten çok daha ça . 
buk ölmektedir. Kalb durduktan 
ve kan akmaz olduktan 8 ila 10 
dakika sonra heyin ölmektedir. 

Beyin ve kalbten sonra vücu
dun geriye kadan kısımları gayet. 
yavaş ölmektedir. Kol ile bacak 
ları, yüzü ve vücudun başka kı . 
sımlarını hareket ettiren sinir1er 
kalb durduktan sonra ikiden 4 
saate kadar yaşıyabilınektedir. 

Mide, bağırsaklar ve diğer da· 
bili uzviyetler ölüm hadisesini ka· 
bul etmekte çok daha yavaş dav
ranmaktadır. Bunlar ölümden son 
ra 6 dan 1 O saate kadar yaşarlar 
Mafsalların kıkırdakları 10 saat• 
ten 24 saate kadar yaıamakta de-

Dr. Robert E. Korniş, tecrübe 
için öldürmüş olduğu köpeği La· 
zarus'ün ölümünü nwayene ve 

tetkik ediyor. 

vam ederler ve kemiklerin içinde
ki canlı hüceyreler kan cereyanı 

tamamiyle durduktan sonra üç 
gün kadar yaşarlar. 

Nihayet deri ve saçlarla tır 
nakları büyüten canlı hüceyreler 
vücutta her şey öldükten sonra bir 
çok günler yaşarlar. Bunların ölüm 
hadisesinden sonra kaç gün yaşa ' 

dıklarmı kimse bilmiyor; fakat 
saçların ve brnaklarm vücut me -
zara gömüldükten sonra uzamak 
ta devam ettiklerine dair gayet ka
ti ve hiç şüphe götürmiyecek ka· 
yıtlar vardır. 

Ölümden sonra. saçların bü 
yüdiiğüne dair hiç yalanlanamı 
yacak biçimde ishat edilmiş ha -
diselerden birisi de Elizabett Sid · 
dall vakasıdır. Bu kadın Refai• 
çağından önce gelen harikulade 
şair ve sanatkar Rante Gabriyel 
Rossetti'nin karısı ve "Dantenin 
rüyası,, gibi en büyük eserlerhde 
modeHydi. Rossetti modelini ni 
kahlamış ve ona tapınmqtır. Ka
dın evlendikten iki sene sonra 
1862 de ölmüştür. Sanatkar b•ı 

ölümden duyduğu büyük acı yü
zünden "Mukaddes kadın,, adlı ~ 
serini tabutun iç.ine koymut ve me
zara gömmüştü. 

X edi buçuk sene sonra arka· 

Dante Gabriyel Rosseıti'nin ken
di eliyle yapttğı karısının resim

'· forindPn 'hiri.. nıı !•adının l~J .. ,1., 

açıldığı zaman saçlarının tabutu., 
yarı yarıya kaplıyacak kadar bü

yümüş olduğu görülmiiştür. 

daşları hu eseri mezardan çıkar" 
mağa onu kandırmışlardı. Meza:
açılırken İngiliz romancısı Hal! 
Caine bulunmuş ve hadiseyi yaz 
mışbr. Ölü kadının muhteşem kı· 
zı:I saçları tabut kapağından dışa 
rıya çıkacak kadar uzamıştı. Ta 
but açılınca eseri bulmak için saç 
ları kesmek mecburiyeti hasıl ol
muştu. 

Saç ve tırnak hüceyrelerinden 
başka kara ciğer hüceyrelerinin 
ölümden sonra uzun müddet yaşa
makta oldukları son zamanlarda 
is bat edilmiştir. Mi.de hüceyre . 
leri ise isbeten erken ölmektedir. 
Kalb durduktan sonra hile mide
de kalan, yahut da birkaç dakika. 
içinde ifraz olunan hazım suları 
hazan midenin bizzat kendi cismi . 
ni haznıetmektedir. Demek ki mi. 
denin kendi kendini hazmetmesi 
hadisesinin olabilmesi için önce 
mide hüceyrelerinin ölmüş olma 
sı lazımdır. 

Hayvanlar üstünde yapılan tec• 
rüheler göstermiştir ki, henüz öl
müş olan vücutlardan çıkarılmıs 
göz ve kulakların canlı imiş gib '. 
işledikleri görülmüştür. Ancak 
insan oğullarının göz ve kulakla
rında beyin hüceyreleri gibi fazh 
oksijene muhtaç o kadar çok ve 
karışık sinir hüceyreleriyle sinir 
ler vardır ki, bunların bağlı bu· 
lunduklar• beyinden daha fazla 
yaşamları pek şüphelidir. 

Nih~~yet bizzat insan kanınm 

ölümü aıeselesi gelmektedir: Ka
nın vücut öldükten sonra da hir 
müddet canlı kaldığım Sovyet fen 
iıibaratuvarları isbat etmi~tir.' 

Kanın bir parçası serum deni 
len vücudun muhtaç olduğu ma· 
deni tuzlarla diğer kimyevi cisim· 
leri. ihtiva eden su kısmı canlı de• 

ğildir. Bu kan serumu elverişli 

bir surette, tıbkı diğer kimyevi 
mnhWJler gibi muhafaza edildiP~ 
ta!d'rde uzun uzadıya bozulma " 
rJ ~~.., durur. Ancak kanın vücud:ı 
o~_!:.ijen taşıyan kırmızı küreyvatı 
i l.:-, vazifeleri mikroplara karşı 
~"· · ilŞmak olan beyaz küreyvatı 
h::.7i kısmı canlıdır. 

r:ırmızı küreyvatın kendileri 
o:.::;ljene muhtaç değildir. Bun . 
ların vazifesi oksijeni taşımaktır 
ve taşıdıklarından pek çok çal 
mazlar. İşte bunun için, ölmekte 
olan bii vücuttaki kırmızı kürey 

'~ Doktor Robert, öldürdüğü köpe
ği dirilttikten sonra onu bir cam 

boru ile besliyor. 

vat yavak yavaş ölür. Ölümden 
evvel şiryanlarda ve pıhtılaşan da · 
marlarda kalan kırmızı küreyvat 
canlı bile olsa vücudun başka yer
leri ölürken onlar da bu pıhtılar 
tarafından yakalanarak yavaş bir 
ölüme mahkfun olurlar. 

Beyaz küreyvat hakkında faz. 
la bilgi olmamakla beraber bun
ların kırmızılardan daha çabuk 
ölclükleri sanılmaktadır. Bütü.:ı 

bunların ölümü ise kalbin durması 
yüzünden olmaktadır. 

Duran kalb ayrı ayrı ve hirh\ 
rinin arkasından d<irt muhtelif 
kademe ile ölmektedir. Kalb dur 
duldan sonra ilk bir buçuk daki
kada kalh sinirlerinde gittikçe a· 
zalan oksijen o siniri çok hassa:. 
yapar. Eğer bu siniri, göğse vu 
rulacak ani bir darbe yahut batt 
rılacak bir cerrah iğnesi gibi büs 
bütün hassaslaştıracak bir hadis.3 
olursa sinir normal biçimde o'm.ı 
makla beraber bizzat kalbin şi,. 

yanları içinde bir kan cereyar; 
gönderecek kadar takallus eder. 

İşte bunun iiçndh ki elektri~ 
çarpmasiyle yahut b;rdenbire o 
an her hangi bir heyecan yüzün 
elen duran kalbler ilk tehlike ani 
olan 90 saniye zarfmda göğse vu· 

yılara karşılıktır.) 

7 - Kan hüceyreleri (Şiiphell) 18 " 

8 - Mafsalların kıkırdaklan 1 oll:" 
9 - Karaciğer hüceyrelerl (Şüpheli) ı " 

10 - Kemikler 5 " 

11 -Deri 5 " 

12 - ~ kökleri ve tırnaklar 7 " 

1 bıı• 
·t.ı acak keskin bir yumrukla 
zan tekrar işletilebilmektedir. . 

Kalbin ölümünün ikinci ıafhaf' 
ilk duruştan 90 saniye sonra bs.f' 
1ar ve üç dakika kadar devaJJ1 ~· 
der. Bu safhad3. kalp adeleıi btı' 
la hassastır ve vurulduğu yahut tf, 
mas edildiği zaman tekrar te:k~l• 
lusa başlar, fakat normal şelct 
t! e tekallus etmez. Kanının porı;, 
palanması için lazım olan dti%eıı .ı 
çarpıntı yerine, ölüm halinde bıi' 
lı1 na nadale sadece titrer ve diiıefl' 
! iz bir surette çarpar ve k2LibiO 
r 1ormal ahengi yeniden kurulnı': 

Kaliforniya üniversitesiniP b 
'yo)oji tecrübe enstitüsünden do"• 

)(o' 
~~6~~~~~ ~~-c~~~~h~~~?~ .~ 
oH.imden üç dakika sonra oksijel'l' 
ie sun'i nefes vermeğf" batlıııfl'r 
t'r. Bir dakika sonra da bir çe.f. 
~<1.Şiğı dolusu, oksijene batsrılJ:JJı' 
tuzlu su ile canlı köpekten alıııııı•f 
kan ve epinefrin denilen i}aeı 0!' 

. tıfı 
~ıuk şahdamarına şırınga etııJ.;f .. 

10 
Bnndan yarım dakika sonra 0 

ki.ipek dirilmiştir; hala da ys.Ş1
1' 

• oı& 
maktadır. Geçen nısan ayırı . 
Lazarus diriltildiği zaman kalbi fi 
'ümün ikinci safhasında bulıııııt 
~' ordu . . ( 

Büsbütün durduktan dört yıab; 
beş dakika sonra başlıyarak b~ .. : 
kıka kadar süren kalh ö!üıJJ~ıı;., 
üçüncü safhasında bile kalbı .', 
takım sun'i vasıtalarla diriltıııeıı• 
imkanı vardır. ..,. 

Nihayet kalbin ölmesiniıı Jo(b 
düncü safhası gelir ki bunda J(e. , 

adalesinin elektrik ve sinir b~~:1 
keti tamamiyle kaybolmuştur· ~ :~ 
ferit hüceyreleri hala canhdır d 

~ e. 
belki de daha on dakika hattıt. 
ha fazla yaşıya.bilirler. te~ 

Fakat bu münferit hüceyre 1'e' 
işleten ve birlikte işliyen ı:ıııa t· 
numa artık ebediyen bozulıJJt1~tı11'' 
Bu dördüncü ve son safht1ıdaP s~....ı' 

• il"' 
r~ artık hayatı iade et'?e~ıJl gi' 
kanı yoktur. Deri ve sınırlet f'' 
bi diğer uzuvlar birkaç gün. (llbi' 
yabilirler. Fakat onları b•Ç 0~· 
şey kurtaramaz; çünkü onlatil 1'eıt 
sijen vermekte olan üstat uzıl" ıf 
dilerini artık büsbütün bıra1"11 
tır. 0 11 

·11' Kalb durduktan sonra •. j~ 
dakikadır ki ölüyü diriftmeıııfl ~
kanlan vardır. Çünkü beyiıı lı~ll> 
oksijensizlikten ölmemiştir. ·1'iJI" 
adalesi tedrici ölümün henii:t 

1 
Jif· 

ci, yahut üçüncü devresind~·cıl .. 
llk on dakikadan sonra ise '" e.'f· 
dun mahteHf yerlerindeki aYr \ftlf• 

rı hHceyre serilerinin de Y~ı· 
yavaş ölmesinin önüne geçile . 

,,. * 



•reta Clarbo 1 
•aatze,, oluyorl 

lplmui'clan ıelen bir habere 
Gnta Garba laveçten din

; . .-.1111ı1ıı. - bir luriatiyan ... 
!lidD haJatma dair bir film çeYİ
- J tir. Greta Garbo ba filmiıı 
...... , .... Wmt kendiai ,. ....... 

..a....ı..tle Garhomm çok 
:: ............ dulu .. ··- çoiu 
~-~ olan sisli bir tarikata 

............. haber verili • 
llılcadiline .... Greta Gaıw 
... ....,. bir hayat JllPIM• 

••.W de bu tarikatin icap-

--.-.ııa beraber Şarlo, SoTJ'9\ 
. ~~--...... ,&terdilr:ten IODl'9 

~ J'e?lerini deiiftir · 
~11-.. 1. 1ebeple mevzu, ada 

"' ..,.~~ .. :ut.. ı,:, meçhul ha· 
'~h•~w.aldacbr. 

ftl bir makyaJ 
usuıa 

~ela malqaj mfttehaı 
biri ila buçuk sene ça 

....... ppyeni bir makyaj 
,..,....._.~ ._bauetar. Bu madde 

\Jlail, ... çizsilerine ... 
....... , tamami1• cleliftir 

~!''611\.;j•'~rr.;•klda~dJr. Yeni ba· 

Hasta 
artısrler 

Veni 
fi imler 

Holiwdda hutalanan artiatle.. Ufa atüclyolan bu sırada üç fil .. 
lniaünlerde fazlalap11qbr. latan· mi tamamlamak üzere hulunmak • 
balda tan,mmıyan artiatlerden tadır. 
Gordon Vestkot, Polo oyununda Bunlardan birinciai "Lilian Har 
yaralanmıt ve hutahanecle ölmüt- ftJİn "SiJ&h Güller,, filmidir. Li
tür. lian Haney Franam:a, ln#ilizce •e 

Adolf Menju ile Mey Mart çok Almanca olarak üç kopya yapıl -
tehlikeli bir halde hastahanede ya makta olan ba filmin her üç kop • 
tıyorlar. Menja'mm karnı ela hat• y&flllda da bat rolu almqbr. 
taJanm•ıbr. "At/& tukııı,, adile çevrilmekte. 

Diier taraftan Buater Kiton olan film bir musiki filmidir; bat 
(Malek) de bmarhaneye kaldml- rolu Milinonun Skala operuı te

llllfbr. Con Barimur iae fazla içk: norlanndan Ziliani yapmaktadır • 
kullanmak yüiinden hutalanmıı, 

1 

Dil~ fıl~ ~il 0Daıover'\n "Yük 
hutaneye bldınlmuma lüzun- sek Emır,, filmidır. 

a&iihaiiftür· 
ı K~çUk haberler 1 

Lilyan Hane11 yeni filmi "Si 
yah Güller,, de ciddi bir rol ahmt
tır. Seviinli artiıt bundan IODl'a hep 
ciddi rol alacaimı ve "Kulda sifli 
~iJet., leri temsil etmek iatemeo 
dilini IÖylemektedir. 

~ Franucla ıü1'delik bir ıue·
te bir ıineln& lll.tıqllCIUI orijinal bir 
~.ı•bak,. ~1-cht. Mm,._ -
... ....., kijç• ıiı-.la aı1İllİ 
ŞirleyTempale -~k beuİJ• kü-

~ - ÇOC11Pna ba1-••· Mub 
telif JPJQtablardQ ..pı .. ltUçük 
ler iJk kinumm IODUDda lfİr t$.fİ· 
~~ tataW.klar, ...... ç 
cak ~ileeinden bit Jıitiyle Wtmıt. 
Holiftcla bedan bJr eetahat P.iMl 
rak ~kiki Ş•rely Templ'ı ;d;aret . 
~ A1aiiui Njnlifmnlfma A R• , 

biaon ıeçen iün öhnU,füt. Bu~· 
~-.... 

)$. ~ DUılu ile D1a ~ 
Lonclrada "Amatar C...tilmen,. 
filminde beraber oynamaktadır 
lar. 

jiairiln en methar eıerleri Briıit Dalila,, filmini çeYirmek için ha 
ffebD tarafmdu OJll&ND "V oron. 
.Uerin etran,, ite Hüfet Düfl• zırlıldara bqlamıftır. Bu filmden 

--..1- ,,.. Du d sonra yapacağı filmin adı İle 
mm 07u.uap .naeri ıan an· "Baffalo BU,, dir. ~ "Bitmemit Seafo!I.;,, filminia 
at,, filmleridir. rejilirü V".ıll Fant Vi,...da m.. 

)$. Vaktile HMb film zamanın- f"ılm wJeı.i lumauthır. J1.. Geçealerde Ameribya Iİ
clen Franm: yıldızı Simon Simon 
timdi Roaald Kolmaıı·~a birlikte 
'Bayrak altnıda,, filmintle OJD&
naktadır. Bu filmclea soma Va· 
la Sem ile birlikte lai• film çevi-

recektir. 

da RonaLI Kolmaa ile !rn Rit ta• )$. Şarl Buaye f"abn Ç.dtİl'diji .. 
rafından temıil edilen o.kar Vayl. man :rübek akçeli ayakkabı IİJel',,
din methur "Leydi v;ndermer'in halbuki boJU pek ima delildir. ' 
,..ı.-.e1i,, eseri Viyanada 1eniden )$. Lui Finad'm Taktile .... 
filme alinacaktır. Bu filmde ba, olarak çnirdiii "iki pplaa im,. 
rolü Lil Dasover J&pac•ktır. ewi 7enitl• Framada f"alme alm-• 

mektadır. 

4a ICOwrik Şarla H.tivad:aa • 
sensin artisti •Jılmaktamr. Sere 
ftli elli milyon franktar falacln: 

ıs.. Ameribda hilklllHttİn ııne. 
ma .alOn!an haUlltmdan aldıiı 
ftl'Iİ miktarı her Jd ıg milJ'OD 
Tirk lirumı mlmakt.ı.fir. Yam. 
NnJork Yill7eti dah· linde ainer
ma aalonlaniıclan al~• tenelik 
versi 65 milyon Türk! ruıclır. 
l}Amerilralı a.,... a.:uaanaiyeai 

Marion Tale1 p1Pn.la ~k 
"Hofman'm hilri7ele•t, filminde 
'-t rolü almak auretir'f! Wneaaa,a 
batlıJacaktır. 

ıs.. Betteklr Vaper'in ha.n.ıı-.. . 
dair Amerikada bir film çevtl• 
cekıir-
~ "Pol ve Virjini,, eserinin Fra• 

r .ada sinemaya alınacağı söylen 
' 70r. 

)$. Vela'in "Maci•eler nra • 
tlam,, eseri Framada filme a1 .... 
caktır. 

~ .......... jelatiathr.~·~- ~~~~~~~~~~~.;.._~~~~l;i~·-'--__:_~~~~~~~~~~"'--__J!!l!U ..... .._.!....:..;.!;..:u.:_----~· 



Almanqada Moskova 
radqosunu dinleqenlere 

ceza tatbik edilil}or ! 
H amburı birinci ceza mah-

kemesi sekiz Almanı yur 
da kartı Yüksek hiyanet suçuyla 
muhakeme etmiıtir. Bunların ıu
çu Moskova radyo istasyonunun 
neıriyatmı muntazaman dinleme
leridir. 

Suçlulardan ikiıi 4 yıl, üçüncü
sü 1 S ay hapse mahkWn olmuıtur. 
ötekilerin hepsi muhtelif cezala
ra çarpdmıılar ve yalnız birisi be
raa t etmiıtir. 

Bu cezalar devletin emniyetine 
kartı gelmek istiyenlere bir ibret 
sarılmaktadır. 

Hala esniyor! 
K anada'run Montreal ıeh

rinde bundan üç ay evve?l 
42 yqmd&ki Madam P. E. V akalin 
k~mm anlattığı bıhaf bir hikaye 
ye bütün yüreğiyle &'iilmüıtü. Gü
lerken Madam birdenbire esneme 
ie b&flamıf, bugüne kadar hep es
nedıeğe devam etmiıtir. 

~ıneme nöbetleri her yanm da• 
~kikada bir gelmekte, hem de u
yurken ve yemek yerken bile ka 
dıncağızı eınetmektedir. 

Doktor ve sinir mütehassısları 
kadına muhtelif pehmler yaphr· 
mıılar, müshil ve teskin edici iliç
lar vermiıler, bel kemiğinden aır 
yapmıılardır. Buna rağmen Ma• 
dam bili. eanemektedir ! 

Polisin en sadık 
mü~terisi 

K aliforniyarun Lot Ance -
los ıehrinde 1915 senesin

de polis memurluğuna tayin edi • 
len Jon Nord, üniformasını giymif 
ve eline sopasını alarak devriyeye 
çıkmı,tı. Yurtdaılarının rahat ve 
huzurunu temin etmek için gecele 
yin ıokaklarda dolqan bu yeni 
polis memuru bir dönemeçte artık 
yürüyemez hale ıelmit olan Vil -
yam T o bin adlı sarhoıu yakalamıt 
ve karakola götürmü,tü. Yeni po -
liıin bu, ilk iti oldu. 

Geçen hafta tekaütlük çağı gel 
mi§ olan polis Nord en son d~vri • 
yesini yapıyordu. Yanında bir sar
hoıla karakola döndü. Getirdiği a 
dam timdi albnıt dört yaıına var
ını§ olan Vilyam Tobin'di. 

En son vazifesini yapmakta o • 
lan Noref poliı komiserine T obin'i 
teılim ederken ıokaklarda yürü -
yemiyecek kadar ıarboıluğu dola
yısiyle yakalayıp getirdiğini söy " 
lemiıtir. 

Vazifeye ilk baıladığı gün de 
gene bu adamı sarhoıluk yüzün -
den kaTakola getirmi~ti. 

2000 gıl önceki zehirli 
gazlar 

O ünyada barut icat edilme· 
den çok evvel boğucu gaz

lar bir savat vasıtası olarak kul
lanılnuıtı. lai'nın doğumundnn 
önce 424 yılında Peloponez'lilcr 
DeHon ıehri üstüne boğucu gaz 
bulutları püskürterek buraınnı al
mıılar.C!r. Grizo adiyle tanılan b· 
harp silahı ortaçağlarda sık aılt 

kullanılmıftt. Bunun Çinliler tara
fından icat ohmduju eöyleıanıek • 
ted•. 

lıpanyoHara kartı erkinliklerini 
müdafaa eden Hinltiler de bolu· 
cw .............. ılan:lı. ı •. 

panyol tarihçisi Ovides de Valdea 
(1532) in yazdıklarına göre Hint 
askerlerinin sıraları önüne daima 
iki kiti çıkannıf; bunlardan biri
sinin elinde ateş, ikincisinin sır . 
tında da içi üğütülmüı kara biber 
tozu dolu bir fıçı varmıf ... 

Rüzgar dütmandan tarafa eıin
ce bu iki asker hemen bibere ateş 
verirlenni11 hava da biberin bo -
ğucu dumanlarını lapan.yolların 
üstüne taııyarak durumlarını çok 
güçlettirirmif ... Biber dumanları 
inıam hazan boğarmıı da ... 

En çok çag içilen şehir 
G laskovda lngiliz çay sos-

yetelerinin delegeleri Sir 
Grahamın baıkanlığı altında bir 
toplantı yapmıtlardır. Toplantı ye 
ri olarak bu ıehrin ' seçilmesinde 
sebep vardır. Çünkü en çok çay i
çen ıehir burasıdır. 

Glatkov' da senede 4.590.000 ki
lo çay istihlak edilmektedir. 

Boriiyaların zehir 
sandığı 

L ondrada meıhur antika• 
cı Hriıtinin salonlann -

da yapılan açık arttırmalara ko -
nan mallar arasında bir vakitler 
Borjiya ailesinin malı olan bir 
ıandık vardır. Bu sandık Sezar 

Borjiyarun kız kardeti Lukrea Bor 
oji~'.aya hediye ettiii sandıktır. Bu
nun kapaklarında ve kenarların -
rJa bıçak ucu ile yapılmıt olan iıa
re\ ve rumuzlar o günlerde kulla• 
nılmıf zehirlerin reçeteleridir. 
Lukres Borjiya zehirlerini bu san
dıkta saklarmıf. 

Avusturya talebeleri 
neler öğrenecek 

O evam ettikleri kurs n~ o-
lursa olsun Avusturya Üni• 

versitelerine kayıtlı bulunan Avus 
tury'L tebaası talebenin hepsi Kül
tür Bakanlığının emriyle siyasal 
bilgiler dersi okuyacaklardır. 

Bu siyasal bilgiler kursları A -
vusturya ulusunun idare 9ekilleri • 
ne göre okutulacak; talebe aynı 
zamanda ulusal ihtiyaca tekabül 
edecek ve Avusturya devletinin 
varlığına yardım edecek ıekilde 
tarihi ve felıefi dersler görecek -
lerdir. 

ltalga ve harem ağaları 
N evyork T aymı yazıyor: 
B aron Aloiıi'nin iddia P.t-

tiği gibi, yaıını başını al • 
mıt adamların iğdit edilmele•i 
Habeıistanın yabani ve barbar bir 
ülke ıaydmasına vesika olabilir 
mi? İtalya on üçüncü yüzyıldan -
19 uncu yüzyıla kadar kilise hi -
nendeai yetiıtirmek için yaıını ha· 
tını almıt adamları idit ederken 
medeni değil miydi? 

Papanın idit ettirdiği adamlar 
güzel seslerini kaybetmeden gene 
türkü ıöyliyebilirse ne iyi, söyli -
yemedikleri takdirde ıimali Afri
kaya harem:ı~ası olarak gönderi • 
lirdi. 

1878 den 1903 tarihine kadar 
Papa olan 13 üncü Lui bu kötü 
adeti ortadan kaldırmııtır. Şimdi 
iıe İtalyanlar Habeıistanın bazı 
kabilelerinin bu adetini ayıpla -
maktadırlar. 

G ·· ç enlerle 
hasbi hal 

"Köqden çıkalı 26 gün oldu, lıep 
açıktayız. . • Lô.kin zarar qok, 
yurdumuza kavuştuk qa ! Biz 

lıep bu günü bekliyorduk!,, 
Romanyadan, du.garistandan ~-.......--:-;;--:-TI~ıirA~!::'-:7-t-r'il!ArP~r.:--~~~ 

şuradan buradan yt.ir da akın alem 
göçmen geliyor. J-l:~gfunet bu i~e 
özel bir önem (husllli bir ehemmı

yet) veriyor. Bir p .. ·011.ram yapıMı 
teıkilat kuruldu. Vapurlar tutu] 
du. Köstenceye memurlar gön 
derildi. Göçmenler için evler, 
mahalleler yapılıyor Toprak veri
liyor, çift çubuk aıitı temin edi-
liyor. Velhasıl tinıd:ye kddar 
yurt sınırları dışında yaıamış o 
lan bu ırkdaşların .)"L:rda kolay 
lıkla, rahatla, arızas:z gelerek ye. 
leımeleri, müstahsil hale geçmt-· 
leri için hükfunet hüsr.ü niyetle ç.ı 

lıııyor. 

Devlet batında bulunanların bu Sirkeci rıhtımında ıevkedümek 
i!e .ek.~i~~iyen bir ilgi gösterdikk .. , bu ~~~~lerin çoğu ~~~emiyor 
rını goruyoruz ... Hemen Allah mu Bulun hunlar, hızım kendi dert
vaffakiyet versin, b•\ iş de yüz ak- lerimizdir. Samimi surette görü~
lığıyla batarılsın ... Türk vatanına mek, dertleşmek, tedbirlerini al
can atan bu binlerce çalışkan ve makla haıledilir ıeylerdir. Onur 
fedakar insan yurt için faydalı için buraya olduğu gibi kaydettin. 

üzere olan göçmenlerden bir gnzP 
hal daha evvel düıün·;!müı olıa bl• 
le ki.fi değildir. Ç tr kü "düşilll" 

mek,, den %İyade d :.ı.,.{inüleni yaP" 

mak lazımdır. 

bir unsur haline konulsun... . Fakat bununla beral:er ıurasır.ı 
Herkesin ve hepimizin temen- · da derhal ilave edeyim ki; bütii., 

nisi bu! bu ahval ve terait içinde, ve u J 

Fakat, kulaklarımiza öteden, 2un bir yolculuğun tabii olan bil 
beriden çalınan bazı haberler var tün me§akkatlerine k"tlanarak b 
ki; memleketin nüfusça zengin!~ · ze kavutan bu kardeıler, ana yu~
meıi demek olan bu c.lurum karıı- dun kucağında butur.makta'u ha 
ınnda duyduğumuz neşeyi kırdı. kiki ve samimi bir ı:evinç duymak 

Göçm.,nJerimizin ana yurda tadırlar. 

nakil ve burada yerle~tirilme işle- Geçen gün: 
rine ait tatbikat, car~la başla ~- - Nazım vapun. Köstenceder. 
hşılmakta olmasın'.l rağmen, şi - 1800 göçmen geti:T•it, Sirkecive 
kayetler doğuran aksamlar içindf'; çıkarıyoı'.,, 

".:çiyormuf... Dediler Gittim .. s :rkecide güm 
Bu hal, yapılan teşk·latın noksan rük salonunun son,mda, karpt.. ~ 
olmasından mı, elde kafi elem!ln sergilerinin arkasmr7aki saha on -
bulunmamasından mı ileri geli - larla doluydu. Hcps\ öbek öbek 
yor? İtin idare mekanizmasında çamurlu topraklar.t çömelmitlerdi. 
bir bozukluk varsa l:u derhal du- Bir kısmı kapıları t..:~!itli bot antre
zeltilebilir. Eğer bu arızalac teş- po binalarının saçak:arı altına •ı· 
kilat bozukluğundan değilse d~r ğınmıştı ... 
din kontakt yapan h: afı aranma- Bir çoklan, topr ! ea serilmiş h ı 
hdır. sırlar iizerine bitap bir halde ·~ 

Söylendiğine gfü-e göçmen iş- rilmişlerdi. 
lerinde en ziyade ~ikayeti mucip Sürü sürü yalın avr.k, pejmür~P. 
olan nokta, sevkiy~ · işinin arıza.ı kıyafetli çocuklar çamurlar içersin 
ve yavat gitmesidir. Köylerinde ı de oynuyor, öteye beriye koıuıu 
kaldırılan köylüler sncak 20 - 25 yordu. Bir çok kad·dar çocukh
gün ıonra mahaller:ı,e gönderile- rını dizlerine yatım• .. f lar, saçlanr. 
bilmektedirler. Bu ıazun vakt:n dan miinasebetsiz hllzı haıarat ar 
çoiu Köıtence rıh ~ID't üzerinde a" yorlardı. 
çıkta geçmektedir. K'Jt mevsimine Göçmenlerin er~c} leri, iki gül\ 
girdiğimiz için bu ~çıkta günlerce dür bir tek vinçile t'1J 1iyeye deva .. 1 

bekleyiıin ne gibi u. ·nrlara sebe"l etmekte n an vapurdb.n çıkarılan 
olduğunu ~estirme'< hiç de güç bir yükleri ta~ımağa ';'l!ı~ıyorlar ... 
ıey değildir. Hiç eksilmiyen öksürük ses-

- Göçmenler ne·ien böyle haf- leri meydnmn gürü•t.üsiine haki:n 
talarca soğuk altınd3., taşlar üze- oluyordu. A~ıkta, -:rr pmur ai~ı1' -
rinde bekletiliyor? dn geçen geceler h~·,dni Ü§Ütmü,, 

Bu suale iki tarnf'.&n ve iki türlü bir çocuğunu hasta vepmıftı. 
cevap veriliyor: - Niye ıevkedilın vorlar?,, 

- Vapur kafi gelmiyor. Diye sordum. Cevap verdiler: 
- Göçmenlerin oasaport i!lerı - 1800 insan, 600 hayvan, 2~J 

uzun sürüyor. araba ve birço:< da eş~·a var ... Bu~ 
Bu iki sebebin ..Je bertaraf edi- hırı göndermek İçin i=50 vagon iı-

lemiyecek mühim l-:rer mazeret ter. Vali muavini emir verdiü' 
olmadığı muhakkak 1 halde heni.iz vagonlc r verilmed: 

Vaziyet!e ilgili ( ~iakalı) olan - Onu bekliyoruz. 
lar tu derdi de ortrva atıyorlar: Bu cevap, beni biraz dütün 
"- Romanyadaki Türklerden dürdü. Çünkü, bu karlar kalabalık 

bir çoğu tüccar ve J:ikkıincı esna• bir göçme11 kafile.sın getirdikte :l 
Eıdır. Bunların tic-ı ·. eşyal rmı, ve ltaraya çı.:ardtHn.n sonra on 
mallarını hiç bir reıcime tabi olm'· ları Trakyaya nakletmek için ve
dan Türkiyeye girn•!'eri için ted- snit aramağa kalk·~mak hakik. ı 

bir dütünülmemiıtir. Bu yüzden ten dü§ünülecek bk ıeydir. B ; 

Meydanda dolafıyorum. Kadın• 
ların hemen hepsi l ı:.d görüne• 
yüzlerini, kafaları.ı'l atılmıı bü ' 
yük örtülerin altın~ . akhyorları:I•· 
Galata yolcu salon" müdürü do~" 
tum Enverle bera· ::. im. Çok İJ1" 
ıaniyetperver bir zat olan dostuO'f 
evvelki geceyi, muıtaka memu.?I 
Fahri ile beraber gH! menleröf" 
sında geçirmif ... O .ı•a.rı bot o1•0 

Sirkeci gümrük saır.r.unda, ci'f'•"• 
daki Baruthane un,iinde barın ' 
dırmak, ıoğuk gecec!c açıkb bı ' 
takmamak için yap' :iir teşebbüs~e' 
netice verememif ... O: uğraftık1.;lt 
göçmenler ellerine sarılmıt: 

-Zarar yok... Biz açıkta kl'i· 

rraya alııtık. Bir ıı!c~den bir t" 1 

.,..kmaz. Eıya.larım.z• bırakıp ı,·f 
yere gidemeyiz.,, diyto teıekkür et• 
m11ler ... 

Göçmenlerin ba tkanı Salif'll 
Reis, güler yüzle ya 11m•za geHycr 

- Naıılsınız, di vurum, meırı1ır 
k~~e geldiğinize memnun mu•tf' 
nuz? 

Bronfitli sesinde b~ r heyecan tO

ziliyor: 

- Hiç memnun .>lmaz olur 01"" 

yuz. Bugünü bekli ı J'"duk hep ... 

Ve devam ediyo\ · 
- Y okuluk bira ~ ~ ıkmtıh o!dı.J. 

Köyden çıkalı 26 f.:;ndür, hep ~· 
çıktayız. Fakat zar u yok.. Çele" 
len unutulur. Yaln·:L liasta ohnır'-· 
hm da... Hasta o n·;, mak da el" 

de değil ki ... Hep : .ıl'>ı ak üsti!rıcle" 
yiz. Karantineye gdhıce bizi b'' 
mamlara rötürtl·:1~r . Bet altı .~· 
at çıplak durduk. ~:>nra, ııc•' 
yerde yıkandık ve :ncecik elhi5• · 

lerle rüzgar altınd~ vapura ,e~ : 
kedildik. Gene Al!11I. acıyor bı 
ze ... ,, , 

.ıı·f Bu ıırada iri ya ;ı bir delik . 
ağaya yanaştı, mahç1.Ap bir hali•• 

- Ağa, dedi, lohı.ııalarQDı~• b" 
her verdin mi? 

Salim Reiı anlattı: t 
- Yolda, üç çocuğumuz da do 

du. ~ 

Ve ilk neEeılerin! vatan ha~• tı 
11nda alan bu baht;yar ya.,U ~· 
bize göstermek için önümUse d 
tüler. 

l'I 

lı 
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fr..?Z0s~b~n_!!~ 1936 Berlin olimplyatlarında 
llnya olımpiyatları - - - --------- ------- - - - - - - -- ' 

Romanyanın dev 
cüsseli boksörü 

B<l.üreş;i~erimiz Futbol turnuvaları . 
d ütun dün~ a sporcularının durma.. 

11~' hazırlandıkları 936 dünya olim • 
ı._ atlarının yapılmasına çok lıir şey 

Parise 
"alıtıadı. 

d lleınen önümüzdeki birkaç ay için
~ eh dünya sporcularını, sporun her 
~ asında karsı karşıya boy ölçüşür_ 
11erı .. ~ 

goreceğiz ... 

Yakında Berlinde yapılacak dün
ya olimpiyatlarında, senelerdenberi 
dedi kod usu süren fut bol turnuvası-

run ne şekU alacağı hakkında , bütün 
dünyanın en tarunmış Alman futbol 
hakemlerinden ve Arsıulusal hakem 
komitesi üyelerinden Dr. P .J. Bazı. 
vens Almanyada çıkan olimpiyat bro. 
şürleirnden birisinde çok enteresan bir 

yazı neşretmiştir. Bu yazımn /ıulcisası. ran 93G tarihinden evvel takımlan 

'" süturtiarrmızu geçiriyoruz. kuv~ctlerine göre iki guruba ayıra-
**~ caktır. 

Kuvvetli guruba alınacak takım -
tar , tasfiye mu.sabak:ılarma ginniyc. 
ce!der ve doğrudan do~ruya turnuva
ya iştirak ec!eceklerdir. " 

geldi 
Romanyada Mito isminde dev eflııı ~ 

seli bir boksör çıkmıştır ki bunun boya 
'°e sikleti Carnera ve Jess Villadı sol. 
d:ı sıfır bırakmaktadır. 

le Bu. boy ölçüşmede, bütün millet • 
d r, bılhassa bizler gibi, akıllan dur
ıliu~~n bir devrim yapmış, rejim de • --------------

b.ş ıtıniş olanlar, kendi paylarına tam 

Sırf hakiki amatör oyunculardan 
müteşekkil takımların olimpiyatlara 
iştirak etmesi hakkında Beynelmilel 
futbol fedeıasyonunun 1934 Roma 
konğresindc vermiş oldu~u kat'i lı:arar 
bir çok mem1eketıeri 1!>36 llerlin fut
bol olimpiyatlarına iştirak husu.ı;;unda 
düşündürmeğe başlamıştır. 

Tasfiye müsabakaları 1 Ağustosa 
kadar bitmiş olacak ve tasfiyede galip 
gelenler öbür guruptaki t:ıkrmlar ara_ 
sına alınarak bunların a'dedi on altıya 
iblağ edilmiş olacaktır. · 

Mitonun boyu 2 metre 26, sildetl 
1 ::; kilo \"e boynu da 59 santimetre gel 

rncktcdir. 
ır p 

laı· ropaganda yapmak yolunu arar. 

la İşte hunun içindir ki bu olimpiyat
~ta, bütün dünyanın gece gündüz ha. 
tlannıası, durmadan devam eder. 

~ f.fer millet, spordan ziyade, pro -
ly~ganda için, kendi elemanlarının en 
) 

1 derece almalarını, orada, üstünde 
~·aŞadığımızın ym·arlağın dört köşe -
ı"'den gelmiş bir gençliğin önünde 

1
11

11t r:.ndımanlarını ''ermelerini ister. 
er.., 

1 Biz, Yeni Türkiyedc, bunu herkes-
trı f azJa i t J • i seme ıy z ... 

• • • 
t Fakat düşüniiyorum da, Uzülüyo. 
'l lln, ve bu istejimiz, kuru bir ar. 
·llda .b k k tıı n ı aret kalacak diye or uyo -

it\, 

ld ~tletlerimizin, federasyonnn bütün 
~~dıatarına rağmen. Balkanlarda bile, 
"'o_rdüncültiğü gcçemiyen dereceleri 
··ı;ı). 

unı ... 

11 
l?utboJde, bir şey ümit etmek, cin. 

et olur. 

01• \'Uzmede, teniste, kış sporlarında, 
11\:ınpiyatların lrnpı~ı~dan bile baka -

·Yac1k katlar gerıyız. 
<ı lfaıterde de emekdar Cemalin ve 
el~ bi ikiyi geçmiren taleqel~ı;hı; 

1\ başka elemanımız yok •. 
~u o.~inıpiyatlarda bizim yegane yü . 
~·ı~Uıü güldürecek spor, güreş ola -
• ır. 

Bunlar, Beynelmilel ff'derasyonun 
buçuk amatör vasfını verdiği oyun • 
culardan teşkil eclilei:ek bir milli ta
takımın hiç bir suretle o memlekdi11 
futbolclaki hakiki kuvvetini göstere. 
miyeceğini iddia etmektedirler. 

Mamafiye bu tezin aksini de müda· 
f aa edenler vardır. Bunlar da her 
memleketin futboldaki kuvvetinin aşa 
ğı yukarı bilindiğini ve sıkı bir suret

Asıl turnuva işte bu 1G takım ara. 
sınd:ı 13 Temmuzdan 15 Ağustosa ku 
dar Berlin statlarında veya Olimpiyat 
stadında yapılac:ı!dır. 

İkinci turdan itibaren kur'a çekil
mesi suretiyle hasımlar biri birleriyle 
finale kadar çarpışacaklar ve nihayet 1 
şampiyon tayin edeceklerdir. 

----
te tatbikini iltizam olunan amatörlük ı 
kaidelerine riayet etmek mecburiyeti 
karşısında olimpiyatlarda uğranacak 
bir mağlubiyetin şöhretlerine tazyik 
getirmiyeceğini ileri sürmektedirler • 
Hatta daha ileri gidilerek olimpiyat- • 
lara iştirak etmemenin daha fena bir 
tesir bırakacağını , guya o mem lekettc 1 

amatörlüğün bütün bütün kaldırıl
mış olduğu kanaatı uyandrracağtnı 

söylemektedirler. Halbuki hakikat hal 
hiçte böyle değildir. 

Buğün lngilterede bile futbol teş
kilatı temamiyle amatörler tarafından 
idare edilmektedir. Beş bin profesyo
nel oyuncuya mukabil bir milyondan 
fazla amatör oyuncu myseccel bulun -

maktadır.L "'""'"'"""'""""""' ..................... ""-'>o ......... 

Parise boks yapmak için gelen bu 
isan azmanını seyretmek üz.ere gara 
üç bin kişiden fazla bir kalabalık top. 

lanmıştır. Bu yüzden seyrüsefer in· 
tizamı bozulmuştur. 

Herkes boksundan ziyade bu dn 
adamı temaşa etmek merakından ken.. 
dini alamamaktadır. 

Bazıları da olimpiyatlara iştirak 
etmemeğe bahane bulmak için futbo. 
lun bir kış sporu olduğunu , halbuki 
olfmpiyatlarrn yaza tesadüf etiğiğnf 

ileri sürmektedirler.Bu itiraz da varit 

Romanyalı boksör Mito'nun Pariste bir bisiklet stadında ve boks ringıı ... e. 
alınmış iki resmi, bu adama deo den mesinln ne kadar doğru olduğunu iı

' görülmemektedir. Zira buğüne kadar 
çok olimpiyatlar yapılmış l"'e bunların 

pat etmlyor mu 1 

Serbest güreş Avrupa 
~~~._.. r==t zwwwz ._. J-12 --

şampiyonasında r O güreş ki, Balkanlarda kimseye 
~oı açtırmıyor. Bugün elimizi Bal -
t arııurın, haricine u1..atmıya calışıyo. 
Uı. ~ 

hepsi de yaza tesadüf etmiş olmakla D 1 f • ı k ld 
beraber iştirak edilmiş idi. Zaten fut . e a an e 1 na e a ı 
bolun yazın kat'iyen oynanmıyacağma e : 

_________________________ ..._ 

• • • dair bir düstür da konulmamıştı~ Bir müddetten beri devam et• 
•1 .. Yalnız um:ıtulmaması lazmıdır ki.. 2 OO m et:re Nitekim beynelmilel federasyonun 
"llrt t d · t •v• mekte olan ağır ıiklet Avrupa ıer ll Ya olimpiyatlarındaki rakipler, 1934 senesinde talya a. tertıp e tıg1

1 ~ aıttan olimpiyatlarındalcine hiç ben. D Ün ya dünya futbol şampıyonası Ma. beıt güreı şampiyonaımda dömi-
etı\ezter. yıs sonunda ve Haziran bidayetinde finale Frans12ların meıhUT Oeg • 
~ Orada., gans ,.e kur'a isterse, kar - Yüzme şampiyonu yapılmış tdt. Merkezi Avrupa kupa.sı l lanesi ile Stonyalıların mal'Uf gii'" 
ıttıttıd ·11~ v l d.. .. d d h h .. . b ~ a ı c agızc a un:ranrn gureş Geçen olimpiyatlarda fevkalfı.de bir macları a a a enuz sona ermış u. reşçiıi Krumin kalmt!tl• 
lıShtları olan, Fin15.ndyalı, Estonya - derece ile 2JO metre yüzmede bi - lun~aktadır. Bu sene lskoçyada Bu iki çetin hasım arasm~a ya 
' i\lrnan rakipl~r bulacn'.1tz.. rlncil :g~i ı·c diinya llampiyonlugvunu lik marlanna 10 temmuzda lngilte -
l' ')( pılan dömifinal ma~ını Oeglane 

~iıı >Unlarla boy ö1çüşmck, bugün. bi. kazanan Japon yüzücüsü Reizo rede de Ağustos ortalarına do:!ru baş. 
' "'.. · · · ı h ı· ı 1 tT kazanmıc ve finale kalmıc.trr. do 'i bUTl'""ı 'er ıçın a ey te ne ıce er Ko!ke, bu seneki olimpiyatlarda da anmış r. .,. .,. 

ıı"l!racak!ır. Japonya!Jı temsU edeceği için çok Zaten Berlinde ağustos ayında Müsabaka üç clevre üzerine oJ. 
11\ l?:tu da şansızlığıma verip kabul et. çal.ışmaktadır. derecei hararet 12 ile 2-l arasında ta- muş birinci devrede Fransız gü • 
li erniı en do~ru hat"eket!ir. Fakat ta- Yukarıda dünya şampiyonu, anL havvül etmektedir. Bu da futbol için retçisi ikincisinde de Stonyalı gaı-
~/atdım eder de. ilk ağızda. karşımı- renman arasında resim alırken gö. çok elverişlidir. lip gelmiştir. 
~a· Avusturyalı, Çeko~Jovalcyalı, ls- rüyorsunuz. lşte bütün bu hususatı nazan iti-

ll\·oı Üçüncü devreyi zannedHdigvİ1' ~o~· .. ve bı•nlnr giht, giireşte bizden -- bara alan bir <'Ok memleketler nihayet 
le Yukı:;ek bir mevkii olmıyan rakip bırakmak, vakit kaybetmek, bizim o - 1936 olimpiyaiıarı futbol turnuvasına den daha kolay bir tarzda on da• 
'"ıttf rıkarsa, işte o zaman, bi1im mu . limpiyattadaki gayemize ulaşmamız istirak etmeğe karar vermişlerdir. kika güre!ten sonra Deglane k&· 
ka fnl1:1:retlcr kaznnmnm1z. dömifinal, için çok zararlıdır. .. Beynelmilel futbol turnuv!l.sı zanmı§tır • 
..... l' dö final. hatta, rinn1e kadar, git Federasyon reisi Ahmet Fetkeri icra komitesi bu turnuvanın ne şekil- d ' • k 
·••em· 1 Bu devre e Krumin mn ço · ~e .. tz, Türk bayrağım bir kaç kere de, burada olmadığından, binbir meş- de cereyan ereceğine dair Alm~n milli 

•er di l i d k ğ d ise fe kuvvetli hir reklam güre0 çisi ol-l'~ re~ine <'ektirerek. genç Türki ga es arasın a, ço a ır a ge ' · komitesi ile miiı:::tereken bir nizamna. .,. 
tu~ Ve _Tiirk sporculuı'hı hesabına bü . derasyonun burada kalan tek üyesi me hazırlamıstı;. · duğu anlaşılmıştır. Degla.ne bu 
~a dunya önün ele güzel bir propa - Sadullahın, derhal faaliyete geçmesi, Yakında re..~men ilan edilecek olan bu Defjlan, Estonyalı rakibini böyle çetin hasmı kartısında bütün me-
~a Yanmamız çok miimkündür. ve güreşçilerimiz, birkaç ay sonra ge • nizamnamenin başlrca noktalarını hu- havaya kaldr:Tp yere ı•ururl•en a. haretini ve kuvvetini sarfetme!nr.cc 

ta akat biitün bunlar bence. ralışma çirecekleri büyük imtihana, şimdiden lasatan aM.ğı yazmaktayız. lınmış b!r enstantane. bıniyet;nde kalmııtır. Nihayet bir 
~·h'·e Öbür uluslar gibi hazırlanmam1 ve vakit geçirmeden, hepsinin bir çatı Her meml~kctin milli olimnivat komi. ---------------\ 

a.i) d ı ı k l ı t · A ı pundunu yakalıyarak ayak bük • '.; ı ır. a tında top anara ça ışma annı e_ tesl 20 Haziran 1936 tarihine kadar r S e n a 1 
a· • • • min etmesi lazımdır. Bertin olimpiyadı futbol turnuvasına mesile galibiyeti elde etmeğ~ mu 

l\\a ıız, Balkan oyunlarına, Sovyet te. Pek yakında bütün dünya karşısın- iştirak edip etmireceği hakkındaki Eve rto n u vaffak olmuftur. Kl'1!min çok i:::tı 
lıtr:darına giireşçilerimizi en iyi bir da boy ölçüşecek güreşçilerimiz, ar - kararını ve i!=!tirak ediyorsa 18 Tem- . rab veren bu aya!-c bükmesine ta• 
l'ı.ı~ a. hazırlamıstık Şimdi görüyo - tık fasulye piyazı, belki de kuru bir muza kadar da oyuncuların isimlerini ye n d •. hammül edemi.yerek pea etmiş • 
t-akl't\ kı, bu~iin ic.:in yakasını biraz hı· peynir ekmek yemekten kurtarılması bildirecektir. 

G·:q h11lı1nııyoruz. en sihhl bir şekilde gıda almaları için Eğer turnuvaya giren talnmlnrla tir. 
l'etı ııreşcilerimiz, federasyo!lun neza elden gelen yapılmalıdır. bakaları yapılacalttır. Bunlar olim!Jf- fn,giltere lik maçların.da, Arse- Bu müsabakadan evvel M~qcet 
lişi :.1tıncta rteırn. kuliiplerinde ge _ Büyük imtihana ancak bir ay kala yatların a~ılmasrndan evnl Alman. nal Evertonu kentli sahasında ve ile Lefeiure ara.sın-da yapılan gü-

r:.:~zel çah~ıyorlar. aklımız başımıza gelirse,bir ayda ya. yanın muhtelif sehirlerinde ceryan k b k re" maçında da bı·r kaza olmuf • 
(" "ll • ırk in iş:nin önünde 2 O yen· 'I' tete .. ı era~,.'onun kıYmetH genel sek- pacağımız hazırlık, şimdiden başlıya - edecektir. . s w• • i · 1• tur. 3 dakika güretten ıonra Mi~ latı..ı· .. evfı f'{'nap, Eı;;;tonrn"a. Fin _ bilecegımız n yanında hiç kalır. Muayyen zamanda maçların yapı. mış ır. 

tenöı•·ada. Almanvarla ,·eni hir ant - Bütün bunları gözönünde tutarsak. labilmcsi için teknik komite 30 Hazi- Gol!arı Arsenal'm en iyi oyun uet ko!u üzerine yere dü!mÜ! ve 
ıı: hu mak i'?::ere bir turm'''e cıktr en büyüğümüzden, en küçüğümüze ka_ kemiği kwılmı,tır. lztırab içinde 

nı t d h · · b · b.. ··k b" culaı-rndan clup Racinge karşı oy dUtıy~ an re ör ararncak, hem de ar, epımız, u ışe en uyu ır u. yerde kıvranan Miquet'nin imda• 
tL.. · '~n en Hc;tat "İire<;"i1erini vetis. _ lusal vazife olarak sarılmalı ve bu i- na:namış elan Drake ile Bastin 
:·~ fJQ " dma hemen orada bulunan bir dok 
let'tl ffi•rcfp.fl~rıfp f!\ire"'im~~in flpr şin başarılması yolanda elimizden ge. yapmışlardır. 
~ilt ~I '"'"' "ok fayd:ılt. olacak bfr tet ıl leni, hatta ondan da daha fazlasını tor koflllUŞ ve ilk tedavisi yapıldık 

l'\'la~L • "'malıyız Arsenalın oyunu ro·k takdire· tan M" t h _ .. _L-- . '--1 li' 1\, yapmaga sava~ • ~ &0nra ıque aM.tUJ&U.eye-.. 
akat o zamana kadar, işi böytel izzet Muhiddin APAK dilmiştir. dD'llmıttır. 

' 
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11ABER - Ak~am pc~asr 

Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta ~ 
cinko levha 23 Birinc"kanun 1935 fazartesi günü saat 15,3n da An 'C 
ka:-ada idare binasında kapalı zarf u;-alü ile satın alınaeakttr. (&} 

Bu iıe gin:ıek istiyenlerin 42 ',50 liralık muvakkat teminat ile C 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tP.kliflerini ayni gün saat 14.30 a ~ 
kadnr komisyon reis:iğine vermeleri lazımdır. tll 

Bu işe ait §artnameler paras.ı~ o'arcık Ankarada Malzeme d:ıi· ~ 
resinden ve Haydnrpaşa~a ~e:el ·· ı ve sevk müdürlüğünden dağı r. 
~ılmaktadn·. (7360) E 

Aşağıda isim, miktar, muhamm:!n bedel ve muvakkat temina• Z 
yaz:rlı gaz ve yağlar üç parti ve lı"zalarında gösterilen tarihlerde Ar· .O 
karada idare binasında Merke'Z doıcızuncu e}u;iltme komisyonun"·· 1N 
ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü it~ satın almacaktır. 1<( 

~) BarsaklarJ 

Temfzrer 

Bu eksiltmelerden her h'lugi birisine girmek istiyenlerio bur.:• ~ 
ait teminat ile kanunun tayin ettiiı · vesikaları keza kanunun 4 ünr.:~ 
maddesi mucibince işe girmeyf' kanuni manileri bulı1nmadığrnl' 
d3ir beyanname ve tekliflerini ııvni gün saat 14,30 a kadar komis Aç knrnrna bir kahve kaşığı alındıkta 

yon reisliğine vermeleri lazımdır 
· Bu işe ait şartna'lleler 208 kuruş mukabilinde Ankara ve H~y 
darpa.~a veznelerinden alınabilir. (7223) 

Muhammen Muvakkat 
lSIM MiKTAR Bedel Teminat Eksiltnı': 

(Ton) (L:ra) (Lira) Tarihı 
1 - R.zzidü 800 72000 4330 9/12 13~ 

2 - Sürşof yağı 200 ) 45~00 33?0 10-12--33 
Silindir yağı 20 ) 

3- Gaz 175 ) 41650 3123,75 11/12/Jj 
Pia gaz 70 ) 

Atağıda isim, miktar, muham:nen bedel ve muvakkat teminatı 
yazılı malzeme iki partide ve hiza.arında gösterilen tarihlerde Anka· 
radıı idare binasında ve ıaat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle ıatın alı· 
nacaktır. 

Bu cksiltmelerden her hangi birisine girmek iıtiyen•erin buna 
ait teıninat ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini ekıiltme 
günü &aat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait tartname Ankarada malzeme dairesinden, Ha.ydarpa· 
tada Tesellüm müdürlüğünden pa raeız olarak tedarik olunabilir. 

(7361) 
lami Mikta~ Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Kabız ığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

latanbul ikinci icra Meınurlu • 
ğund3.D: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmeaine karar veri • 
len ve tamamına 600 altı yüz lira 
kıymet takdir olunan Galatada 
Y enicami mahalleıinde Kur,un • 
luhan altında eski 6 No. lı tevıili 
bir mağazanm on hisae itibarile 
altı hisseıi açık arttırmaya çıkanl. 
mııtır. 

t - Birinci açık arttırmaaı 
25/ 12/935 tarihine raıthyan çar
§amba günü aaat 14 den 16 ya 
kadar dairede yapılacak, ve bu art 
tırmada verilecek bedel kıymeti 

1) Sürat k•m'ToI !laali 
yedeği 

2) Heintz sistemi tofaj 
çantası 

59 kalem 

165 adet 

Bedeli 

1150 lira 

825 ,. 

Teminat 
Lira 

86,25 

61,88 

Tarihi 

24/ 12 1935 

25/ 12; 935 

- muhrunmcnenin yUZde yetmit ~ 
tini bulduğu takdirde ıon arttır&· 
nm ilıstünde bıralolacaktır. Abi 
takdirde ton arttıra.nm taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on 
beı gün daha uzatduak 9/1/936 

MEŞHUR - , ~--.... ------=--mııl!ll-~-- tarihine rutlayan Perıembe günü 
] - ~" sae.• 14 ten 16 ya kadar dairode 

Dal·mon Pı·ııerı· l ikinci açık arttmnaaı yapılacak ve 

Bütün diğer pillerden fazla aydın. 
latır ve hepsinden dn•·amklrdır. 

bu ikinci açık arttırma netic.eaiır 
de de verilecek bedel kıymeti mu· 
hamnıenenin yüzde yetmi! betini 
bulmadıih takdirde 'aatış 2280 No. 
h kanuna tevfikan geri bırakıla• 
c.aktır. Satış peıin para iledir. Art 
tırmaya girmek isteyenlerin kıy• 
meli muhammenenin yüzde ye 

di buçuğu nisbetin.de pey akçeai 
veya uluŞ&l bir bankanm teminat 

Türkiye umumı ncentalan: 1 mektubunu venneleri la:ı:ımdır. 

GABA Y BIRADERLER 

Satış deposu: 1 
JAK DEKALO n ŞÜREKASI 

latanbul Talıtakalc 

lstanbul mahkemesi aıliye ~il 
çüncü hukuk dairesinden: 1 

KAR GiBil 
E3EVAZLATIR 

Ihsan tarafından ~latada Şit- ------------
hane !tara..~olu Nazlı hanım çıkma
zı 1 O N o da sakin karısı Roza aley 
hine açtığı boşanma dayaımın icra 
kılınan muhakemesi :ırticesinde 
Kanunu medeninin 134 ve 138 inci 
maddelerine tevfikan bo{anmala · 
rına d;ıir sad:r olan 26 1 ıO 935 ta· 
rih ve 934 - 2475 numa.·alı kararı 
havi ilnmm müddeaale}h Rozanın 
ikametgahı ma!fun olmadığı an • 

Galata gümrüğünden 2116 nu
mara ve 7 / 15/ 935 tarihli ve 48-49 
M. P. marka ve numaralı iki Gandık 
demir çanta kilidine ait beyan -
namen:n ikinci nüshası zayi olmuş
tur. Yenisi alınacağından eskisi -
nin hükmü yoktur. 

Marpuççular ce.ddes; 38 
Marko M. Polikar 

Jaşılmakla ilanen tebli~i tesbit kı · ···--·-··--·····ı····ı·····:ı·--·······-·-····ı 
lınmı§ olduğundan tarihi ilandan :ı········ .. ········ .... ··:· .. ~ ........ ; ............... !. 
itibaren on be, gün i~ı.ıde Roza _I, ~~ Adem ıktıdar H 
nın temyizi dava edebihceği teb - ;j V E H 
liA makamına kaim olmak üzere n U 
ilenen tebli~ olunur. nBel geveşk llQI neli .. - .. 

HALI Ali R iL orrn ı !i 

· 2 - MezkUr ga)Ti menkulün 
müterakim vergi, tanzifat, tenvi • 
riye, çöp ve aair belediye nnum• 
lan ile vakıf iearesi borçları borç· 
luya aittir. 

3 - 2004 No. lı it:ra ve iflas 
kanununun 126 ma maddesine tev 
f ikan hakları tapu aicillCJ"ile aa • 
bit olmayan ipotekli alacaklılara 
diğer alakadarlarm ve irtifak hak
kı aa.h:plerinin bu haklarını ve hu 
ausile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba• 
ren y ~rmi gün içinde evrakı müı· 
bitelerile Mrlikte daireye bildir • 
me!eri laznndrr. Aksi takdirde 
hakları tapu ıicillerile sabit ol • 
mıyanlar satı~ bedelinin payla~ • 
masından hariç kalrrlar. 

4 - Arttırma §&rtn.amesi her· 
kes taraf m:lan görülebi!mck ü • 
zere 26/ 11/ 935 tarihine res~la • 
yan Salı günü dairede yerine e.sr 
lac::ı.::::trr. Daha fazla malun:nt al· 
mak isteyenlerin daires:ne ~e'e • 

re!-t 934/ 1871 sayı ı dosya :111 1ıi cv
ra!u ve m~lın len vaziyet ve tak• 
diri kıymet ra~orunu görüp anla-
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OSRAM ' 111\. ~ GiJı 
ZA'f:E~İI ... ~ 

~· Osram tdboratuvarta.n uzun aramalar lan sonra nihayet yenf bir znrer ~ 
zandılar ve çifte spiralli OSRAM "D.,l~mbasrnı meydana getirdiler. OSit·Ji) 

<D) l~mbalarr ldi llmbalara nazaran yüzde 40 daha az cereyan sarfede 1 
daha çok aydınlık verirler. Elektrllt sarfiyatından şikayet edenler mutlaktı 
te siplrallf OSRAM (D) Jlmbalannı 'rntlanmalrdrrlar. 

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

-ŞŞMAN YAN 
MAGAZASI ı latanbul Yeni postane caddesı No. Z9 

Mantoluk ve robluk ytlnlerimiz 

Gelmiştir 
Her nevi 

- ipekli, pamuklu, patiskalar, ketenler 
Beyaz va renkti 

Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit 
Hazır ve öaçu Uzerlne 

GUmlek, pijama, kuan dö fö, robdöşamb' 
Kıflık lhtlyaçlarınm temin için muhterem mUşter.ıerlmJ:z:lr' 

... r.flerlnl haesaten rica ederiz. 

CIH AZ TAKIMLARI 
Nefaset. Metanet· Ucuzluk DUi 

Hepaine 20 lira değer biçilen Eyüpte Camiikebir ır.ahalle5'' 1~ 
Bahriye Cd. eıki 74 yeni 82 N. lı dükkan ankazı açık arttırrr·~f' 
konulmuftur. Şannameai leva~ m müdürlüğünde görülür arttırın·; 
girmek iıtiycnler 150 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya nı rJ' 
tubiyle beraber 29/ 2 ci tetrin <>:'5 cuma günü saat 15 de do.imi erı 
mende bulunmalıdrr. (B.) (717;>) 

İstanbul, Beyoğlu, Oıküd .. ,-. _l_e_p-hirhane memurları için yaP:"; 
lua.k olan 40 takım elbiııe (bir ca ket, bir pantalon ve bir kaske' / ._
çık ekıiltmeye konulmuttur. Kuma.t nümunesi ve ~artname!ii !~ • 
zrm müdürlüğünde görülür. E!csi\ı meye girmek istiyenler 2490 · ;,,_ 
kanunda yazılı vesika ve 48 lir".1.ıı< muvakkat teminat makbuz v ~J 
mektubiyle boraher 29/ 2 ci teır:n 935 cuma günü aaat 15 de oı• 
encümende bulunmalıdır. ( B.) (71 71) 

·' İıtanbul, Beyoğlu, Üıküdar tephirhaneleri memurları içınlit' 
çift fotin açık eksiltmeye konulmu1 tur. Bu fotinlerin hepsine 240 6" 
deler biçilmittir. Şartname ve nü muneıi levazım müdürlüğünd~ıtııı' 
rülür. Eksiltmeye girmek iıtiyen ler 2490 N. lı arttırma ve ek•1 ~ 
kanununda ya~h vesika ve 18 lir" lık muvakkat teminat makbut 

6 
il 

ya mektubiyle beraber 29/ 2 ci le.Jrin 935 cuma günli saat l 
daimi encümende bulunmalıdır. ( B.) ( 7170) 

.~. , .. : ..... ...... ,.~,.Y.·( ... ''' ··:"! 

Türk Hava urumu 
Piyango u Büyü 

Şim iye kadar binlerce kiş·yı 
zengin etm~ştir. 

2. ci keşide 11 1. ci /(anun 935 dedif• 
Büyük ikramiye ; 30.000 Liradır 

-Ay11ca 15 COO, 17.COO, 10 000 liralık ikram\ 
er e t 20.000 \ liralık bir miikafat vardır .. r Her nevi eski halı ahnrr. ~~ raısllAt: Gaıata posta :: 

iı••l\•f•el•ctmu•p11Ia-ls11tnClnı:ııbauml •Plil.•tm\ .1:12•611111 •mi l1j ............... ~~~-~.~ ~ .. ~.~·~·~········· ......... l~ j ., ............... .........._. __________ ..... ~ ......... . yabilec~kri ilin~~u~(1~7) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 NE K TEYZENiN MIRASI 74 .. ' 

' 
j 

Havalar aoğudu, ııhhatinize dik· 
kat ediniz. Ehemmiyetsiz görülen 

bir huta.'ık büyük ve vahim neti 
c:eler doğurabilir. 

AGRILARA - SIZILAllA En teıirli ilaçtır. 

ALGOPAN 

Nezleye. Soğuk 
Algınhğına, Gripe, 
nomat:ızmaya, Baş 
ve Dl• a~rılarına: 

Harici teairlerden 
korunmak içitı 

madeni kutulara 

konmuıtur. him Ye 

Anadoludakl eczaneler klfllk lhtlyaçlarını flmdlden temin et- markaıın.a dilclca . . 
melidir. Toptan latanbulda ZAMAN ecza deposunda aatlllr. 

Emlak ve Eytam Bankas• 
~stanbul Şubesinden : 

~Otekaldln Eytam ve Eramllln Mart, Nisan, 
ayıs 935 maaşlarının iskontosuna 4.12.935 

tarşamba gOnO başlanacaktır. 
btlc 2. ve 3.12.935 pazartesi ve ıah günleri yalnız malililerin itleı ine 
) ılacakt.r. Bu tarihten ıonra müı ıı.caat eden malililer umumi ııra· 
~:1 olurlar. (273) (7382) 
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hale .oyuyordu. 
Pardayan sebebini bilmeden çocu • 

ğun bu haline mütee5sir olacak dere • 
cede bağlı kalmıştı. 

Nihayet !jocuğa yakla~tı. Ve eğiJe -
rek yanında duran çiçekli dalları göz. 
de:ı geçirdi. 

ilk önce, lşile me§ıul ve dalım 
bulunan çocuk kendisine dofru etilen 
hu yüzü görmemişti. Fakat birdenbire 
başını kaldırarak, ıülüm.seyen bu ya
bancının yüzUne dikkatle baktı. Ve 
lıı:endisine urrun hulmuş olmalı ki o 
da güldü. 

O ,·akit şönl~ e: 
- 1"c vapıyoraun yavrum? Çahşr. 

J'or mur.un? dfye sordu. 
- Oh. hayır Mösyö .• Eğleniyorum. 

Ben ':ahşmağı henUz beceremem. 
Çocuğun gözleri ~evinçle parladı. 

Tuttuğu dalın ucundan çekerek tatlı 
bir şive 11e: 

- Bu diken ağacıdır. dedi. 
Artrk arkadaşlık kurutmuşh.ı. Şö • 

"1ılye de çocuğun yanına çömeldi. O 
da eğleniyordu . Dallann uclarını doğ 
Fulruyor ve uçlanndaki çiçekleri, tit.. 
rıyen yapraklan ince demir tellerle 
hu dallara baflıyordu. 

- PekAta. bu akdiken nğacını ne 
~ n ·aksın? 

- Ah, bak.. Deı1im bir küçük bah· 
! c ·ardır. 

- Nerede? 
.._ Manastınn içindeki büyük bah • 

t-tde. Bahçıvan papaz, bu ufak bah • 
C:eyj bana vererek lstedlğf nf dik dedi. 

- Bu akdiken dallarını oraya mr 
flkecebtn! 

- Rayır, bununla papaıların ic;erl. 
"' ıtlrmemeterl için bahçemin etrafını 
~TlrecelJıa. 

- Fakat neden hakiki akdiken a • 
ğacmı kullanmıyorsun? Hem nkcliken 
bu mevsimde çiçek açmaz. 

- Ah, işte ıörUyor musunuz? Be -
nim akdikenlerhn her zaman çiçekli. 
dlr. Çiçekleri yapan n dallaro takan 
da benim. 

- GörU~·orum. Hakik.aten çok gü • 
zel olmuş. 

Ru suretle takdir edildiğine M\i • 

nen bu küçük sanatkAr bu dU~Unceye 
i~tirak etti: 

- Gltzel detti mi? H~m siı bili • 
yor "'wmnuz? 

- Neyi yavrun:? 
- Dinleyiniz. Benim annem yok ı 

Neden hlllyor muunuz? 
Şövalye müteessir olarak: 
- Hayır )'Rvrum ! dedi. 

- Benim annem rarmış ama, ötmu,. 
ölmek ne demektir biliyor musunuz? 
Bilmiyorsunuz deill mi? Ölünce in _ 
sanı toprağa gömüyorlar. Benim an • 
nemde lnosan meı:arhğında gömülü 
imiş. 

Pard&yan : 

- Zavalh YAvrucuk t diye mırıl • 
dandı. 

Genç kn: 
- Kleman, haydi manutrra git de 

eğlen, dedL 
Çocuk başını salladı. Dikenli kü • 

~ük dalları biribirine aarmaia uğra • 
şarak ibr saniye kadar sustu. Bir di • 
ken parmatına battı. Bir damla kan 
akarak beyaz çiçeklerden birini kL 
zarth. 

Şövalye: 
- Bak. elini yaraladın! dedi. 
- Oh, bunun zararı yok. Her ıa.. 

man elime bayle dikenler batar. Ba • 
kınıı, bf r, Uç. bef, on çlçeff n Ustu böy. 
le kanlıdır. Bunlann hepli benim ka.. 

-- --

PARDAYANLAB -Bu ita.din, bu hakiki ana da krali • 
çem Jan Dalhredir. Kendişini &Stl a. 
nam kadar seviyorum. Ve Mııl anamı 
hiç tanımamak eıı büyük emelimdir. 

Katerin cevap verdi: 
- Mösyö ne kadar acı çektiiinizi 

Jan Dalbreyl ne kadar sevditinlıt an· 
lryorum. Bana da bu lazımdı. Haydi 
gidiniz Kont şimdilik tekliflerimi ye. 
ienim kraliçeye bildirmeniz Ufidir. 

1\fariyyak kraliçenin öpülmek üıe. 
re uzattığı elini ıörmemeılikten rele • 
rek hürmetle dildi ve çekildi. 

O rtttikten sonra Katerin ditlerini 
11cırdatarak: 

- Biliyor, her şeyi biliyor! Fakat 
nereden öğrenmiş. Rene, onu flmdi 
nerede bulacağımı biliyorum dedi. 

Rüjjiyeri lifı deilttirmek iatedi: 
- Madam tevkif edilecek kimseler. 

Katerin şiddetle c:.vap verdi: 
- Hayır, hayır? Kolinyl ile bu au -

retle )"ilksek kalpliliği takdir edecek. 
]erdir. Haydi bakalım. ltler kendili· 
ğind'!D düzeliyor ıaliba ! Bir ay i~in
de Fransanın bütün protaıtanlan PL 
riate toplanmış olacaklardır. O vakit. 

Katerinln kolu pencereye dofru u
zandı. Kımıldayan dudaktan gecenin 
karanlığı içinde uyuyan şehre mUthit 
bir lanet saçıyor sanılırdı. 

-43-
KtlÇUT\ J AK KLEMAN NE lLE 

ECLENIYOR? 

Şövalye dö Pardayan Kont Kolin · 
)inin konatma. kadar arkadaıtık etti. 
Ve o da konağa girdi. 

Navar kralı Hanri hemen uykudan 
11yandrnlmıı ve kral ,Kotinyi, Konde, 
Andelo ve Deodadan mürekkep bir 
:mecJJa kurulmuıtu. 

Mariyyak btitün olup blteııl plaffı. 
Kontun erte81 güntl yola pkarü 

bu haberi Jan Dalbreye rö«ma..ı b. 
rarlaftınlclL f 

Kont Pardaya Allat rUrerek kendW 
nln gidi§ sebebinin kraU~ ile .... 
~Urken ona eevffttklerhd ll1lt1IClllL 
nl ve evlenmeleri t~n isin lltlsec411 .. 
.s3ytemealnt rica etti. 

Söval,. hemen o rtln A1llla eıtü• 
giderek onu ziyaret etu. J 

Alialn ilk eöıil o akpm bir t1ama. 
za uğrayıp oğramadrklan ldl ' 

Pardayan: - " 

- Merak etmeyiniz madım, Jaer11:r 
iyi geçti. Biıe kimse taamu: et.14'111 
için Kont kılıenu ~ekmefe 1ıl1• .... 
bur olmadı, dedL ' 

~ 

- 01le be niçin fimdl Jalım .,.ı • 
diniz r 

Bunun üzerine Parda;yaa IObkta 
yanlarına bir meçhtU jantfyeanm ıe. 
Jerek kenditlni takJp tdlp krallp Ka
terinin yanma gehıı.-lnt knta MIA1 
rica ettiğini anlattı. 

- Kraliçenin yanına ıaı, Luvr sa. 
rayına mı7 Ah, oradan ut olarak ~k. 
mtyacakhr ı diye balll'dL 

- Hayır Luw Ur&JlU dtffl 
tahta köprü dnnndald bir • .,."., 
radan da aai olarak çıktı. 

- Ba konuımaya dair 8fıt hlr "'-
söylemedi mi? ' 

- Sö1tıdl. Mhyti 11 Kont Kat.t ~ 
nln ebedt sulh tartlamu Ju Dal1'n19 
bildirmek ilzere bu Abalı 701& ~tı. 

Alisin batıl ath. Ba 91,..1,..1a iL 
zilnden kaçmamıştı. Alı.ta ettlll .... 
he yanş nY&t hakikat ol111or•a. 

Kendisini temin eden bir ,.,. Yara 
o da. bu kadınm Deodayı hakiki n 
eamlml olarak uvm.a l& -· ..... · 



HABER • 

2S6 - Bir çok küçük ~ocuklar etrafına toplan. 
mı:ı onunla eğleniyorlardı. 

2S7 - Rorjla Jessi kafe~lerde türlü türlü hay 
vanlar görmüşlerdi. 

2:18 ..- Bu hayvanları ) erattı insanları yemek 
icin besliyorlardı. 

~:;9 - Bütün toprakaltı insanlarının yemekle· 
ri hurada otomatik olarak kendi kendine pişiyor .. 

260 - Ve böyle asau~örlerle 
lardr. . 

PAR D 'AYAN t;i\ R 

Fakat bu heyecan neye delület e - · 
diyordu.? 

Ali.~: 
- Hep · i bu kadar değil madam. 

Do tum size şunu da söylememi ten .. 
bih etti. Kendi, Jan Dalbrenin yanına 
gitmekten istifade ederek sizi sevmek
te olduğunu kraliçeye söyliyecektir. 
~özlerini söyliyerek vazifesini bitirdi. 

Pardayan bu sözleri bitirir bitir .. 
mez Alis titremeğe başladı. Yüzü ölü 
benzi gibi sapsarı ke!rllerek kısık bir 
sesle: 

- Mahvoldum! sözünü mırıldandı. 

Pardayan: 
- Zannedersem düşüncemi iyice 

('anlamadınız. Mösyö lö Kont geri dö -
ner dönmez evlenmek için kraliçeden 
izin istemeğe karar verdi. Bunun sizi 
se\'indirecek bir haber olduğunu sa .. 
nıyorum, dedi. 

Alis: 
- Evet, hakikaten .. Bu büyük bir 

sevinç haberidir .• Oh, fena oluyorum. 
diye keledi. 

Pardayan: 
- Vay canına! bayılıyor, hey, ye. 

ti~iniz l diye haykırdı. 
Sahiden de Alis dö Lüks arkaüstü 

düşerek bayılmıştı. ölü gibi kımıldan 
ıtıadan duruyordu. Merhamet ve ŞÜP
•e içinde bulunan şövalye lc:ıe zavallı 
kızın gözlerinden iki damla yaşın ak -
tığını görerek sağ olduğunu anladı. 

Şövalyenin haykırması üzerine za.. 
ten kapının arkasından söylenen söz -
leri dinlemekte olan ihtiyar J,ora te • 
1tşla içeriye girdi. 

Pudayana tuhaf görünen bir gü· 
ltlmseme ile: 

- Merak etmeyiniz. Yeğenim ara· 
ıra böyle nöbetlere uğrar. Sevinç ve. 

;= 3 

ya korkudan doğan ufak bir heye -
can onu bu hale getirir. Fakat bu da. 
çabuk geçer .. dedi. 

İhtiyar kadın, hemen kızın alnını 
soğuk .su ile yıkadı. Şakaklarına sir -
ke ile ıslahlmış bezler koydu. Ve kü
çük bir şişedeki ila~tan bir kaç damla 
içirdi. 

Şövalye: 

- Madam sizin yeğeniniz mi? di
ye sordu. 

- Evet Mösyö .. Dünyada kendisin 
den başka hiç bir akrabam yoktur. 
Ah, işte kendine geliyor. Haydi yav
rum kalk, niçin böyle heyecana kapı
lıyorsun? Mutlaka fena bir şeye, bir 
kedere uğradınız. 

Alis gözlerini açınca şövalyeyi gör 
dü. Son derece bir gayrette boluna • 
rak: 

- H.ayu ! dedi. 
- Öyle ise bir sevinç .. 
Alis yeisli bir sesle: 

- Evet, cevabını verdi. 
Birkaç saniye sonra tamamen ken. 

disine gelmişti. Şövalye meraktan 
patlamak üzere olduğu halde nezaket 
icabı olarak çekilmek istedi. Fakat A. 
lis kendisini durdurarak bildiği şeyle. 
ri tamamen öğrenmek istedi. Kontun 
söylediği sözleri birkaç kere tekrar 
lattırdr. Bunları büyük bir dikkatle 
dinledi. Şövalye ise bayıldıktan . onra 
bu kadar metanet gösteren bu kadına 
hayretle bakıyordu. 

Nihayet bu işte sezdiği ~ırrı tama.. 
men anlamağa karar Yererek müsaa • 
de isteyip kalkh. 

Fakat bir kaç gün sonra Alisi zi. 
yaret etmek istediği zaman bu evin 
otel Dömeme gibi kapalı olduğunu 

gördü. Komşulardan sorduysa da hiç 

261 - Ve yemeklerini ~ki Ronıahlar gibi )öı· 
tarken yiyorlardı. 
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hi r i~inden sağlam bir şey öğreneme -
di. ., 

işte bu suretle l'ardayan Pariste 
büsbütün yalnız kaldı. Yalnız Mareşal 
dö Monmoransi vardr. Beraberce her
gün bir takım plünlar tasarlıyarak 

saatlerce konuşuyorlar, fakat bu dü
şüncelerin hiç birisi tatbik olunamı_ 
yordu. 

İşsiz kalan ŞÖ\·atye, fevkalade canı 
sıkıldığı için en kıymetli vakitlerini 
gözü ve kulağı kirişte olarak ve bir 
çok düşüncelerle uğraşarak Pariste 
dolaşmakla geçiriyordu. 

Bereket versin ki, öldüğümü sanan 
düşmanları kendisini görmemişler -
di. 

Ne Marövere ,.e ne de öbürlerine 
rastlamadı. 

Bir gün köprüleri geçerek üniver -
site civannda gezinirken tesadüfen 
Sent Jeneviyev dağının sol tarafında
Karm manastırının bulunduğu dar ,.e 
ıssız bir sokaktan geçiyordu. 

Bu mana.c;;trr duvarının arka tara -
fına bir çok evler yaptlmıştı Hatta bu 
evlerden bir çoklarının da arka tara. 
f ından manastıra açılır kapıları var -
dı. Burada papazlar tarafından kira
lanan birçok dükkanalr bulunuyor, 
bunlarda da madalyon, tespih gibi 
şeyler yapılıyordu. 

Bu dükkanların bir tanesinde kili. 
selerin mihraplarını süslemek için 
kullanılan yapma çiçekler satılıyor -
du. 

O gün hava pek sıcak olduğun -
dan işçiler kapının önünde çalışıyor -
lardr. 

Burada i~e nezaret eden bir erkek. 
Je çalışan fki kadın ve bir de arenç 
kız bulunuyordu. 

Bunlardan bir kaç adım ötede de 
yalnız başına bir çocuk çalışıyordu. 

Pardayan çocuğu seyretmek için dur. 
du. 

Hakikaten, gözlerinde parlıy:ın ze. 
ka ı~ığı ile bu çocuk dik.kati çekiyor. 
du. Zayıf ve cılız olan bu mahlUk ye. 
isli görünüyordu. Lakin bu anda i.-ir.e 
dalmı:;; olmalı ki biraz kederini unut
muş gibi idi. 

Gözlerini bir noktaya dikmiş. par • 
makları calışıyor, alnı ter içinde ol • 
doğu halde hoşuna giden bir ~yle uğ
raşan çocuklar gibi dilini ağzının yan 
tarafından çıkarmış bulunuyordu. 

Bazan, gergin küçük kolunun ucuy 
le yapmakta olduğu dalı geri çekiyor 
ve iyice tetkik etmek için gözlerini kır. 
pıyordu. O vakit, fena gördüğü yer • 
leri düzelterek tekrar i~ine dalt • 
yordu. 

Bu çocuk hakikaten sanatkar ruh. 
la idi. Zeka.en, yalnız parıldayan göz • 
}erinden değil bütün ha11erinden an· 
laşıhyordu. 

Genç kız: 
- Küçük Klemanım, dikkat et, 

dünkü gibi eline batmasın! dedi. 
Dükkanın önünde çalışan işçiler a.. 

ra sıra bu çocuğa hakaretli bir dik • 
katle bakıyorlar ,.e kayıtsız bir suret. 
te omuzlarını silkiyorlardı. 

Hakikaten bu \<lhşkan adamlar da. 
ima ayni yaldızlı yapraklar n kilise 
mihraplarına konulmağa layık mun • 
tazam çeçikler yaptıkları halde ba 
çocuk umtersine çiçeklere normal {ta 
bii) bir şekil vermeğe uğraşıyordu. 

Hatta, dikenli kuru bir çalrnın ha.. 
kiki da11annı e.-ım.s olarak kullanıp in .. 
ce ,.e titrek yaprak ve beyaz çiçek • 
terle bunları süsle}ip iki adım me.;a. 
f'eden tabit s.utlacak kadar güzel bir 
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Hıtplslerl 
kurtaralım 

Oynıyanlann ~nden lkis1 e. 
he olurlar. Difetleri bu ebele
re tatuhnamak l(la kaçarlar • 
Eter ebeler birine dolnmursa 
e yakalanmış sayılarak ebele
rin hapürllaaelerlae gittlriiUir. 
DfPrleri h arkaclaşlannı kar 
tarmaia faltflrlar. Kurtar • 
mak için fçlerlalen birinin e. 
beler tarafmdan yakalanma ! 
dan, hapsedUmif olaalann e. 
Une delmesi lizımdır. 

Eter yakalananlar çoklqrr. 
• banlar elele verebilirler. 
itte o zaman sade birinin elf
ae detmekle hepsi de kurtul • 
muş olur. 

Bjer ebeler, blitll• kaÇllllla • 
n yakalulana OfllllU kua • 
mrlar. KaÇ&11lar yakalaaaa ar 
kadaşlarınr kurtarırlarsa o • 
yunu onlar kazanır. 
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da da patıuuf ve la CÖk c&a 

" mala Ja7mlltır. 

., . ' 
1 .,.LE" -~ VO&.U~ DA.•• 

1~~"""'"'t•a.tıtt•A&n.t ELi 
G" t\Mli E NWVAfFA~. 

&.AC. 1 M • • • A&..Utft 
lSMARLAOıK.' 

ftltwemt 1111111 

Oyan karanlıkta 

bir yerde oyaarur. 
Db beiu ve tize • 

~~ 
• 

J. 
da de lev._., resim gibi şeyler 
• •h bulunan bir duvar, oyun 
yeri olarak seçilir. Bu duva -
na bir kaç metre serWnde 
bir •11• 1alubr • 

Oyueularclaa biri ebe ola -
rak M(fllr.Dınara yaldaprak 
arkasını arbdqlanna döner. 
Oynıyanlar birer birer ge . 

lirler. Duvarla mum arasm -
da dururlar. Ebe, arkadaşla. 
nnm duvardaki gölpsfnden 
kim old11klannı binımak ve 
JiiUek aeale söylemek meeba
rlyetlndedl r. Bilemezse ebe o. 
larak kalır, tanırsa tanılan e -
be olur. Tanınmamak için tu. 
haf hareketler yapmak il -
znndır. 

Sizin gibi, bazan · .Utkn d•ulak pculclar biyilkler gibi ata 
biner w omı dört ula lroıtara bUlrler. Ramini -6rdüğünli2 
klJçak iınlll bir ata 6lnlri ln,,Ui zül torunudur • .Adı Pat'tır. O 
da biyilt 6a6aı gibi ata binmekte ne kadar ıısta olduğuna 

l/Ö•terigor. 

f'avvanlar ara•ıntlas 

doyurun hf zl 111 
Bu ça&nyı Amerikada böcekler 

sfflona 
dtbıyaamm bir numaralı dUfmanı 

sayılan kara örOmcelt ldlçOk fm -

dık aıçaçma y&pmlftır. Kara Gram. 

eek kendi clııalerbıf avtadıtı gibi 

böceklere de hiç aman vermea. Hat 

t& kızmca ln8anlan bCJe eokar. Bu 

6rOmcetin aoJnnuı çok &CI Yel'lr, 

bam tehHkell eoauçllll' da yara • 

tır. ·Kara OrQmCM çok karna ve 

illmi b6r 1ı&7vandır. Bqka böcek • 

lertn ~ ~ıert bir 
çok dalavera ve entrikalarla yapar. 

Ream•mız KalltonıJaıım Frezno 

şehrinde alllll1U§tır. Yaptıtı i§ ka_ 

ra örümceğin kurnazlıtı bqarıllğı 

tarihine yazılmı§tır. Burada ken _ 

dla1ııden bin· defa dah-. ağır olan 

ve çok daha hızlı kopbllen blr tın. 

dık aıçanmı kuyruğundan yakalı • 

yarak atnıa umqı olduğunu görU.. 

yoraunuz. aJyte bir lf lnandmu 

gtbl g6r0nOne de dotrudur. itte bu 

gerÇeklttt 1ılr fotogral makinesi 

lnkAr ~ bir blçtmde rea • 
me oekmlltır. 

ae.I~ 9'1dlcltll ~~ he. 

nDa~~ . Ye -~ kUy 
rutu ce~e 6~te ~- in,. 
cec1k .,. kurtulmak ~ ~ .. bot 
yere çırp~ durmakta 1~ Sıçan 
çırİ>mdıkç& ·tellerden blr. kac;' laııeaı 

kopuyor, takat iflD 90Dunu İö~ue. . ' 

mekte olan öl'llmcek hemen bunla. 

rm yent.ınl 6r0yordu. irototraf a 
lmmadan iıe kad~ öiıce · aıçanm bu 
kapana tutulmuı oldoiu bilinme • 
mekle beraber, il&!& yqadıluıa 

g6re ~ .. t nnı tutulınut ol 

dugu ııandDll§lır. 

ôrUmcettn BIÇ&Dl kuyrtılm • 

dan IWlll yakaladılJ ve yerden • • 

cak bir Ud parmak yukarda .. • 
mak llzere blSyte bq aNı llUd .._ 

bil belU deA'Udlr bunu yabua ilan 

örllmceğiıı kendlal biliyor. 

Sıçanı bu dunımda bir maden 

ameleıd görmOf ve hemen f9bre ko 

flU'&k bir tototraf çıya haber v.r -
ım,tlr. 

HAVIR ••• MA'/ıR ... SENİ 
8Ek&.İYE MEM· 8E1'4 VJI-.. 
DtRıN\ oi8' GiOece&rM. 

Bulmacamsz HABEll 
••zete•lnln 8 inal 

•ayta91nda 
KQçOk okuyuculanmız mektuplar 

Vli H EMAN tURSl"Z.l 
-..:c.-·a- YAKAl.AY~AlaıM ••• 

~ 

nulmamaamı, (,;UnkU le--* ıuete 

terini bozmak l.stemedlklerbıf bl1 • 

dlrdller . 

Bu ytllıdeD lıla de bulm......., 

~·ıtııtemlsln 1 ... ..,... 

- im).,.. <•> ldltJ9 ..... 
.... ...... tmt. ... Ondma t o ,._ 

~· w 11181 (ltt... ....... i 



' - - Ha.-'f1e .. \e .. es\m vapıyot"uz. 

ÇJ 

Bir Türk gencinin Seylan 
adasında başından geçenrer 

_ 4 _ 1 gibi yeniden snrıldı. Hnnrlnln acı 

Yazan: N. M. 
- H:nra, lmra, knra! .• 

Hanri bunu işitince kımıldandı. 

Başmı knldırarnk kurtuluşa kavu· 

ıacaklan yeri görmek istedi. Falıat 

g ünlerin açlık, ve sususzlu*u, son

a uz santlerln ytikU UstUne çökmili} -

t n. Başı salın tahtasınn çarptı. 

Yalnız rüyada imiş gibi: 

- Kara, kara, knra diye ırıırıl _ 

d ana bildi 

ı:: * * 
İlk dakikaların ııcvincl geçlik _ 

t en sonra I·~rcllment etrafına bn _ 

kınılı. Dl\şUnıneye başladı. Gerçi 

uzaklarda knrnyı görmüşlerdi. İş 

oraya hemen lçnnıı;ubilmcl<tl. Deniz 

de dalg.ılar ya,·nş yıwnş onları ka

raya doğru sllrUklilyordu. Fnkat 

varabilmek için clnha saatler la -
zımdı. Kendi ele aç ve susuzdu; 

tahammUIUnUn son b:ısıunnl:'ınR gel 

m!:!k U;r.erc ıJi Ne de olsa bir kaç 

saat d.1yıınnblllrdl. Hanrlye ne ola 

caklı 't Adaya \ 'Bnncn)'n kadar 

dayanabilecek miydi? Hem de ya 

bir nkııl akınlı on'arı umutlarına 

tu karlar yakln::mışlten uzaklara 

sllrllldiyecd: olursa? kalul daha ça· 

lmk atnlllya bn ılndı. Suluk yUzU kı 

zardı. DllşUııUyordu. Dağınık fikir. 

terini topladı gen kalan bütün e~ 

nerjlslnl kullıınarak kt•ndlnden çok 

arkada~ıııın st>llı.nıetlnl gözonUne al 

dı. 

Birdenbire kaşları çatıldı. Sonra 

rn nçlık, susuzluk, cndl~e ile bUzfl! 

müş n~zı genişledi. Hoş deniz genl:ı 

liğlnı &cvlııı,li bır ses doldurdu. 

- lluldunı. Hıınd buldum. Kur • 

tultluk Hnnrl, 

no, bir çuval gibi yerdc yılolıp 

yatan İııgı:ız çocuğu sadece lıo -

murdandı: 

- · Hıu, lıııı. 

ErcUment, salın ucuna emekli _ 

yerı:k .sa'lnnnn uzun bir tahta par_ 

çaııınn sarıldı. Çekmeye başladı. 

Çekti, çekti. Ne çare bir tUrlil ko. 

paramadı. Yorularak bir fin için 

durdu. Fakat Jfaminln iniltileri irn. 
)aklarını dolılurdu. TalıtayM. deli 

çel:li~ini görme!{ ve işitmek onun 

ince kalbine bir bıçak gibi sapla _ 

nıyordu. 

Çektikçe tahta daha büyük bir 

inat gösteriyor. Gıcırtıları ile Adeta 

-- Kopmıyacrığım, kopmıyacağım, 

diyor gibi idi. 

Bunu böyle yerinden oynatma • 

nın imktını yoktu. Ercilmendin ak .. 

lına bir gUn mektepte yaptıkları 

bir de.neme geldi. Arknsmdaki cc. 

kelini çıkararak ikiye ayırdı. Son 

ra bunları güzelce blribirine ek -

ledl, ve iyice bir halat gibi kıvırdı. 

llunu tahtanın ucuna gilzelcc bat!' .. 

!adı. Gerillycrek tahtayı çekmeye 

başladı. ErcUmendin zektısı tahta • 

nın inadını yendi. Bir esnedi iki es. 

nedi, UçUncllsUnde bU?11k bir gıcırtı 

ile koptu. ErcUment az kaldı arka .. 

UstU denize düşüyordu. Bereket ver 

sin sal oldukça uzundu. 

Tahta Ercümendin tam üıtedlgi 

şekilde kürek biçiminde kopmuştu. 

Hanri yerde baygın yatarken Er 

ctiment bunu kUrek gibi kullana • 

rak sala karaya doğru yol vermeye 

başladı. nunun <.lerhnl ı.ıu~.ilk fny • 

d:ısı görUldU. Karaya gittikçe da .. 

ha çabuk yanaşmağa başladılar. 

Fakat yaklaştıkça ve yoruldukça 

Erclimendin içini yeni bir UzUntU 

kemirmeye başladı. 

Uu kadar gUçJUkten sonra 

çıkmayn uğraştıkları kara ya 

ıesız bir ada ise? Ya burada yiye _ 

cek içecek bir şey yoksa? Ya bıı. 

rnda korkunç vahşilerden bnşka bir 

kimse bulunmıyorsa? Gerçi Ereli_ 

ment biraz da böyle olmasını isli • 

yorsa. <in böyle hazırlıksız, ynp:ı. _ 

yalnız vnhşilerln ar:ı.sında kalma 

nın ıloğuracıığı tehlikeleri <le dU 

fUnmlly•)r değildi. 

Fnkat ne de olsa bu bir tali i _ 
şlydl- Bu bir sergUzeştU ve ErcU 

ment fıır tın bu scrgUzeşte knvu _ 

şabi\mek için kllrck gibi lnıllan _ 

dığı tahtayı şimdi daha çabuk ha_ 

reket ettiriyor. 

{Arkası \'ar) 

-
J 'HABER'in ÇocH, 

Haftası 
Hesap sorusu : 4 

liu sorunuu karşılığı önü -

mıi7dl!lıi hnftuld saJıını:ıda 

bula<"aksıııı:ı. O zamana kadar 

ı.ioı h a lletmeye ı;alı'ın !. 

Bir baba ölerek kızlarına bir 

miktar inci miraS bırakmış. 
En büyük kız mevcut incilerin 

yedide blr:llc geri kalanlardan bir 

tane, ikinci kız geri kalan incilerin 

yedide blrllc geri kalanlardan iki in 

ci, ve diğer kızlar da ayni şekilde 

kendi paylarını almışlar. Ve geriye 

hiç lncl kalmamış Acabı\ adamın 

kaç kızı, ve kaç incisi varmıı,? 

Oeçen haftaki sorumuzun 
cevabı 

Bu gibi meselelerin halli için 

kullanılacak usul şudur: 

1\fademki bu adet 2 ye taksim e_ 

Hesap oyunları 

dildiği zaman 1 artıyor, cvvelA bil 

hassayı haiz en l<UçUk rakamı ta 

yin ederiz ki bu da 1.ıitta\ıi 3 ılllr. 

Sonra bu adedi maksumalcyh yani, 

taksim eden adet olarak kabul e • 

derek üçle taksim edildiği zaman 2 

baki bırakan adcill tayin ederiz. Bu 

da: 

3X3+2=lı eder. 

Ayni şekilde buradaki ll l tak • · 

sim eden adet olarak kabul eder ve 

_dörtle taksim edildiği zaman 3 baki 

bırakan adedi buluruz, bu da: 

11Xi+3=47 eder. 

Bu şekilde muhakemeye devanı e 

dersek en ~ortra H39 adedini eld• 

deriz ki bu da lstenen adetten 

ibarettir. 

SakladıQın ra- kamı ben bilirim 
Dokuzla darbedilen rakamların 

yekünu her zaman (D) dur. 

Bir kltğıt üzerine (9) la darbe • 

dilen bir çok rnkamıar yazınız. 

Meı,e\A: 36, 108, J,li, 2i, flU, 126, 

129 ... 

Bir arkadaşınıza bunların için 

den iki rakam seçmesini söyleyiniz. 

Yalnız sPı;llen iki rakam eemedilin 

ce yekunu Uç adetli bir rakam ol -

malıdır. 

Arkadaşınıza, böyle iki adet alıp 

cemettikten 

Hde şu kiiçiiğl: de bakını: .• 
Ne kadar yiizl'i jimnastik ya
pıyor. llunu muhakkak baba -
sından görmüştür. O da ba • 

bmu gibi lwr sobalı 11atağın • 
dan kalkar kalkmaz jimnastik 
yapmaktan geri kalmıyor. 

tediği bir adedi ~ıkarmnsım \'e çı • 

katılan adedi bulabileceğinizi söy _ 

leylnlz: 

Bundan kolay bir §ey yoktur. Bu 

nu bulmak fçln yainız size geri lıa 

lan yekünu bildirmesi yeter. 

Kalım rakamları cemedlnlz. Bun-.. 
dan dokuz rakamları çıkarınız. Ge-

ri kalan adedi 9 yapmak için l<ac; 

eklemeniz IAzıınsn im eklenen ra. 

kam arkadaşınu:m çıkardığı ro .. 

kanıdır. 

MeselA: Diyelim ki arkadaşınızın 

seçtıgı adcUcr l!lS 99 dur. Bun • 

!arın yekOnu 29i dlr. J-:ğcr arka • 

daşmız (i) r:ıknmını saklnmı~sa 

.29 dan (2) çık:ırınnnu:. Geriye l2); 

kalır. Şimdi ikiye ne llAve etmek 

IAzıındır ki ({)) olsun (7). O hald• 

.ııaklanılnn rakam !71 denıel<Ur. 

() t'C) 
ı 2 

3 

Siz de benzetinizl 
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Mi-ki ile Vakvak polis 

ERTESİ 
SABAH 

o 

hafiyesi: 

CJ/-'? 

~~ 
SON, 

İf /j 

4 

f 
··········--·············-····· .. ········· Mi ki ile Vak vak 

Milti Doblyl elbise askısının tlire~ıne bağlarken ona: 

- Meselc)i anladın tabii, diyordu. Dirisi gelirse. hav .• hav .. ha'"·· 

Artık her §ey hazırdı. I3ir hırsızı yakalamak kalmıftı. Vak,·ak ge

ce kalacakları bu dUkktı.nda sı~ınacak emniyetli bir köşe arıyordu. 1',a_ 

Polls hafiyesi: 4 ··············································· 
n - Bu da bekçi köpek mi diye çıkı_şıyordu. 

Mikinln şaşkınlığı hAll geçmemi~tl. 
- Paltolann kayboluşu haklknten çok eıırarenglz. çok ('Srnrcngiz, 

:ı 
~ 
i 
~ 

kat f\YDI zamanda elinde tuttuğu tabancasını s:ıllıyarak : 

- İ§le o zman herifin işi tamam olur •• dedi. 

Vakval< kanapenin bir köşesine bUztilnıU§tu. DUkKAn çok soğuktu. 

Daha şimdiden U~Umeye başlamıştı. Mlkl 

de olmndığmı görünce: 

onuri hiç de nomal bir h:ıl_ 

- Yak,•ak haydi uyuyalım,dedl. Sonra ona şöylece sordu: 

- Senin nen var böyle titriyorsun? 

Valwnk Utrlycrck cevap verdi: 

- Çok ."oğuk. 

- Palto dolu bir ycıde llşllmcye tiı? .hiç al<l!m ermez~doğruıı~ ... 
Mlkl herncn koıımuş rlükkanılaki .. paltoları asl:ılnrınıl:ın çılt:ı.rarak 

Vah·nkın tizerlne yıkmaya ba,IRmıştı. Valn·akın bir hurnu .cııirda irnL . . 
ını~u: 

- Oh .. dedi. l~te şlmc.ll rahat ettim. Sıcak. 

Vakvak. Mlki \'e Hobi derin hlr uyku içinde sabahı ettiler. Mlkl u_ 

yanılığı 7..amnn gece U7.crlcrlne örttUg-1.l paltoların yok olduğunu gör • 

dUf;J için §."l§ıra~k bnğırdı: 

- l<"aknt pallolnr nerede? 

GUrültüsilnd.:.ıı Vakvak J:ı U}:ıttnrak şaşkmlılttnn :-nplmm bn§ın -

diye tekrarladı. 

Ertesi gUn Vakvakm dayuıı Karakonca dUkkAna seldlği zaman 

gene her şeyin çalındığını görmuştU. Akşam UstU eve giderken umut _ 

suzdu. Kapıdan çıharken: 
· - Ben eve gidiyorum, dedi. Sizin de burada lılr işe yaradığınız 

yok. Gene hırsızlık oluyor. 

Bu 1.1.lklnin çok ağrma gltUğt için: 

- ı-;ğer hu gec•' u!ncık bir hırsızlık olurıın hen Arap olurum, de • 

di. Buna Vak\·ak d:ı : 

- nen de .. diye onayladı. 

Karnkoncn glttlktm sonra Vakvak ltapıyt ldlitlcrlH•n: 

- Ah, diyordu. Hırsızlann geldiğini haber \'L'rccel< bir zil yapa _ 

bi::ııek! 

- Çok iyi bir fikir .. Gel bodruma inip balmlım, i>clkl bir !iCY bulu· 

ruz. 
Biraz sonra bodruma inmişlerdi. Mlld: 

~Bak, bak diye bağırdı. Yukarıda biri yUr.Uyor. 

Vakva.1{ birdenbire yukarıda duyduğu ayak seslerinden korlcarnk 

oracıkta duran fıçının içine girnıiı.ıUr. E 
1 
E da uçtuğu halde: 1 - Burada bir çok Aletler var ama yanyacak bir şey yok. 
( -:. ÖrtllndilğiimUz pıiltolarn d:ı. ne oldu? diye sordu. Yuknnda yUrU)'en hırsız mıydı? Bunu gdccck ha!ta öğrenecek 

: Vakvak blltUn kabnhatl Boblde buluyor, kızgınlıkla: slni7-
: ................................................................ ~···-·········-···········---··•••••••••••••••••··············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••············--


