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Alman askerleri Avusturyaya yiırü
y r; 1 · ly da · ker gönderiyor • 

llitler, Habeş vak'aların-1 Kır~fet _kanununu~ 
d . t•f d k Ik tatoık nızamnamesı an ıS ı 3 eye 3 ışıyor Anayurd adım Din, spor, mekteb 

Şuşnig hükümdarlığı 
kurmak için çalışıyor 

h·· Bugün öğleden biraz evvel, 
Utiin d·· fk. • . h· unya e arı umumıyesı 

.: beklenilmedik bir hadise ile 
''f11aıtı: 

ol talyanın Habetistanla meıgul 
~dan istifade eden Alman-

Avuıturya tahtına getirilmek 
, istenen Otto ve bcq bakan 

Şuıing (nutuk söylerken) 

lar, aıkeri hareki.ta geçiyorlar 1 
Buna kartı ltalya acil tedbirler ı 
alıyor. Almanyanın bu hareketine l 
diğer bir ıebep te, Avusturyanın 
hükUmdarhğı ihya ederek istikli.. 

(Devamı 4 üncüde) 

1 dam kararı verenler 
telı.did olunuqor 

Hauptman'a ıshk çaldılar 

'"~ ----------~------
q~lt~ "1cıhkum olan eırarengiz H auptman 'flahkemeai eıncuında 

111111 Yanında ifte bu kadar ıakin duruyor ve karııına müte. 

:··············································-········· : 
! 

! Futbolda 
i Italyanlar Fransız-
: Jarı yendi 

Roma, 18 (A.A.) - Fransa 
ve Italyp. milli takımları dün 
çarpı§mttlar, ııkı ve alakalı bir 

• maçtan sonra ltalya, bire kar§ı 
~iki golle maçı kazanmıtlır. 
i B. Musolini maçta hazır bu· i lunuyordu. .......................................................... 

ispanyada boğuş
malar 

Baraelon, 18 (A.A) - Çiftçi 
fırkası reisi B. Volasko Villano -
va'nın ziyareti münasebetile istas
yonda, Katalonya aleyhtarı olarak 
tanılan fırka reisi aleyhine nüma
vislP.r vaoılmıs. tarpftın•lJll,.• ;t~ a
leyhtarları arasında boğuşmalar 
olmuftur. 

On kiti tevkif edilm:§tİr. 

Portekiz reisicümhurluğuna 

General Karmona yeniden seçil. 
miftir. Resmini dercediyoruz. 
T alsiliıt ikinci sayrlamızdadır. 

Bulgar kabine
sinin vaziyeti 

't beaıimane bakıyordu • ••. 
t r'llton 17 
cıtl da\' ' (A.A.) - Fleming-
licıfttı a&ını müteakip, vali Bay 
~ı...'na .. d q'u son erilen bir mektup-
' 'kt.Pbnan hakkında verilen i

i c:l'ii "~r~ hu ayın 27 ıinden ön· 
'-itle !b •rılınediği takdirde, ke& 

Trenton - New Jersey - 18 (A. 

A.) - Hauptmann'ı bugün ha

pishanede gören cinayet mahkUm 

lan kendisini ıslıkla kartılamıt-

Başbakan istifa etml
yeceğlni söylüyor, 

fakat ... 

~,O etab hAko 

Sofya, 16 - Sofyada Zlatef 
kabinesinde bazı değişiklikler o • 

lacağı, ve hatta kabinenin düşe • 
ceği etraf•nda çıkan rivayetler ü • 

adım mamur- kılıkları 
laşıyor 

Üç yerde tütün anbarı 
Ankara, 17 (Haber) - Urla, 

Akhisar ve Gemlikte yeniden üç 

yaprak tütün ambarı yapılması 

kararlaıtı . 

Çanakkalede hastane 
Ankara, 17 (Haber) - Çanak

kalede elli bin liraya yeni bir has
tahane binası yapılacaktır . 

Filtre istasyonu 
Ankara, 17 (Haber) - Bayın

dırlık Bakanlığı, Sarıkıtlada asri 
bir filtre istasyonu yaptıracaktır. 

Memlekette 
tabii af etler 

Kiltahyada zelzele 
KarakUsede fırtına 

Kütahya, 17 (A.A) - Akşam 

saat birde burada on beı saniye 
kadar devam eden bir zelzele ol

muştur. Zelzele tiddetli olduğun
dan herkesi korkutmuştur. Hasar 
yoktur. 

:{. ~ :{. 

Karaköse, 17 (A.A.) - Bir 
haftadan beri görülmemiş bir te • 
kilde karla karıtık yağmur yağı -
yor ve şiddetli fırtınalar devam e
diyor. 

(Devamı 4 ünçüde) 

Yakında sokakta rastlamı 
yacağımız manzaralardan .. 

Ankara, 18 (Hususi) - Kıya
fet kanununun tatbik şeklini gös

teren nizamname resmi gazete ile 
neıredildi. Nizamnameye göre, 
herhangi din ve mezhepte olursa 

olsunlar mensup oldukları din ve 
mezhepleri usul ve teamüllerine 
göre mabet ve ayinlerde ruhaini 

(Devamı 4 ünçüde) 

"- l(h.i h er, a ım Trantar'm 
~ t e~letinin öldürülecekleri 

et-ı nıektedir_ 

lar ve hapishane kantinindeki 600 

mahkiim bu tezahüre İ§tirak et

mittir. Gardiyanlar ıükWıeti güç

lükle temin edebilmitlerdir. 
zerine Z.!tef ecnebi gazeteleri - Ben ıana kaç defa söyledim, elimde uıturo. varken benden pa-

(Devamı 4 ünçüde). , ra iıteme diye .. 
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Bolşevikler 
HABEit - Aktam Poıta11 18 ~UlJA'l' Hl3S 
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·Din- yüzünden 
Amerika ile MeksikB" 
nın arası açılıyor 

Bir sahtekArı idam 
ediyorlar · 

Moskova, 18 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: · 

Moskova mahkemesi Gruns
pan isminde mühim bir sahtekarı 
ölüm cezasına malikUın etmİftİr. 
Muhtelif vesilelerle mahkum ol
muş Moskovadan sürülerek ora
da ikameti menedilmit olan bu 
adam Moskovaya tekrar gelmeje 
muvaffak olduktan baıka muhte
lif tröstlerde ve devlet dairel~ 
rinde mesuİiyetH mUliim •azif e

ler ve vilayetlerde de daha iz mü 
him olmıyan İ!ler deruhte etmİ!
tir. 

Faşist .kongresinde verilen 
mühim kararlar 

Meksiko, 18 (A.A.) - Ulu,.J 
inkılap fırkası, Meksikada dini İ• 
tisaflar hakkında tahkikat a~J. 
masını istiyen Amerika ayan _,.. 
ıından Borah'ın takriri aleyhiii ... 
şiddetli bir protesto taliriri k&\tll 
etmittir. Talirirde ezcümle dettiÜ' 
yor ki: 

-0--

Roma, 17 ( A.A.) - Büyük faşi!'t 
meclisinin Venetlilt sataynıila yap • 
tığı üç gece tdplanti&mtlaki faaliyeti 
§Unlar olrnu§lUr: 

Aktedi1en anlaşmalar, alınacak 

a;keri tedbirler ve korporatif eistem· 
Je soysal ıslahat. 

A.lmanya ile Lttvanya Büyük 1\Ieclia evvela Franııa, İn-
giltere ve .Mısır]a aktedilen ve Afri· 
1'aıla Su•Jan 'e Derneje İtalyan hu • 

arasında gerginlik 
Berlin, 18 (A.A.) - Fölklter 

Beobahter gazetesi Klaipeda ara
zisi hakkında Litvanyaya karşı 

şiddetle hüc.um eden yeni bir ma
kale neıretmittir. 

F ran~furter Çaytung da Lit
vanya aleyhinde bir makale net
retmektedir. 

-0--

durlımu re,pit ederek yarnn aı.lav·_. 
Trahlusgarb cenubunda ll4 hin ki • 
lometre erazi temin eden anla§maları 
ta&\'İp etmiştir. Keza Roma'da B. La. 
'al ile imza edilen ve "Fransa ile o • 
Jan münasebatı yeni dostluk temel • 
Jeri üzerine koynıu§ olan,, anlaşma· 
Jar da tasvih edilmiştir. 

Çekoslovakya ve R-o- Alman askeri tedbirlere gelince, 
Avrupa durumu tehlikesiz bir halde 
.,J•1u.ıdığı halde Afrikaya harh leva . 

z~ı gönderilmesinden husule gelen 

hı:ızı korkuları tatmin eden bu ted· 
birlerin, büyük meclis tara!mdan 

neşredilen tebliğe gifre, iter ihtimale 
karşı daha evvel almmı§ olduğu bil -

ma andlaşması 
Prağ 17 (A.A.) - B. Benes 

"As-est" gazetesinin hususi mu
habirine verdiği bir mülikatta, 
Macar - Çekoslovak mukarene
ti münasebetile demittir ki: 

"- Rakib olabiliriz, fakat düt
man olmamalıyız. Rakib1erle u -
yufulabilir .,, 

Müteakiben Bay Beıea, genel 
sıyasal ha vayı aydmlatacak olan 
Roma ve Londra itili.flarmdan 
memnuniyetle babsetmiı ve bun
lan diğer itiliflann takib edece
ğine kani bulunduiunu ve o iti
laflara, Sovyet Rusya ile Alman
yanm iltihak edebileceklerini ıöy 
lemiıtir. 

Çekoslovakya, Roma itilafları
na iltihaka karar vermiştir. Ve 
bundan Bay Laval'ı da haberdar 
etmiştir. Belki, Almanya da bu 
itilafa iltihak edecektir· 

----0-

R om anyadan gelecek 
Türk muhacirler 

Bükreı, 17 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

Türkiyenin Bükre§ orta elçisi 
son defa Başbakan Bay Tatares -
ko, Dıtarı işleri Bakanı Bay Titü
lesko, İç lıleri, ve Kültür Bakan
ları ve u1usal banka müdürü ile 
mülakatta bulunmuştur. Türk mu
hac"rleri meselesiyle meıtul ol
mak üzere Başbakanın bafkanlı -
ğında hususi bir komisyon teıkili 
kararlapnıştır. 

HükUmet, Mecidiye Türk 

·firilnıekte ve harb malzemesi ima • 
linin yalnız idame değil ayni zamaıı· 
ds tezyit ~ liJmi' olduğu ih5a" c·J:I • 
ı•wkterlir. 

Dahili siyasada, büyük meclis, 1 -
talyayı "sevk ve idare edilme ökono -
mi esasına eokan ve serbest ökonomi 
ile hiç bir milnaeebeti o1mıyan kor· 
poratif sistemin tahakktılfuna ıltınak 

etmi§tir . . 

Nihayet büyük mecli~, altı aylık 
tecrübe neticesinde 210 bin işsize iş 
temin etmiş olan 40 saatlik Jıafta u -
rıulünu bütün İtalya için kat'i olarak 
kabul eylemiştir. 

Bu suretle fa~izmin yüksek te~ek· 
küliincle yapılan müzakereler İtal • 
yanın dahili ve harici siyasalarmm 
heyeti umumiyes.ini tasdik ,.e bun -
<lan böyle takib edilecek ana hatları 
te~hit etmiş o1mak itibarile çok e • 
hl'.'mmiyetli olmuştur. 

--0--

Tiiysiklet boks 
şampf yonluğu 

Barselon, 18 (A.A.) - Tüy sik 
let acun ıampiyonu Amerikalı 

. Miller, İspanyol Gireson'u birinci 
ravundda nakavt etmittir. Müsa -
bakada acun şampiyonluğu mev· 
zuu bahisti. 

Italya ile Macaristan 
yaklaşıyor 

A .manen 
Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajansı 1 

hildiriyor: Bay Musolini ile Macar 

Kültür Rakam Hay llomrnan, İtalyan 
• Macar kültiir muknelcsini imzala
mı~lardır. Merasimde .Macar sefirile 
1talya Kültür Bakanı ve y~sek rrıc· 
murlar hazır bulunmuşlardır. 

İtalya - A\'usturya kültür rnuka • 
velesinin akdinden birkaç gün fasıla 
ile imzalanan hu nıuka\'ele iki millet 
arasında mevcud anane\'İ dostluk bağ
larından mülhem olarak kültiir mü· 
nasebet1eri işini tanzim etmektedir. 

Mukaveleye göre, Peştede hir 1 -
talyan ve Romada da bir Macar kül
tür enstitüsü tesis olunacaktır. Bu 
enstitülerin gaye~i miitekahilen ilim, 
edebiyat ve güzel sanatları yaymak 
ve İtalyan • Macar fikir münasebet • 
lerini arttınnak için mukal'elede 
düfünülen gayretlerin muntazam bir 
§t>kilde el birliği ile yapılmasmı te -
rnin etmektir. Enstitülerin yapılma· 
sı, döşenmesi ve i~lenmesi için la -
zem olan hiitün malzeme her türlü 
vergi ve resimden muaf tutulacak
tır. 

l\Iacaristanın ve İtalyanın mühim 

yıl dönümü 
Moskova, 1 7 (A.A.) - Bayan 

Kürinin ölümünün yıl dönümü 
münasebetile bilgeler kurumun • 
da, merasim yapılmııtır. 

Bu merasimde, Sağlık Bakanı 
Kaminski, Fransız elçisi, Sovyet
lerin eski Paris elçisi Rakovski, 
fen akademisi üyelerinden pro • 
fesör Joffe, Karlin ve Frenkel ha
zır bulunmuılardır. 

--o-

ünh•ersitelerinde mütek.ıbiler n':"<'· 
cani talebe okutulacak ve hu Uni • 
versitelerde gene mütekahilen İtal -
yan ve Macar sefirleri tarafından İta]. 
yan ve Macar edebiyat \'e lisanları ö~ 
retilecektir. Keza yüksek Macar ve 
İtalyan mekteplerinde · de İtalyanca 
ve Macarca okutula<·aktır. Bundan 
başka Macar mekteplerinde İtalyan
ca öğretilecek ve İtalya hükumeti 
Peştede bir orta mektep açacaktır. 

l\Iukave1enin imzasından eonra l\[a. 
car kültür hakanı söylediği nutukta, 
bay l\Iusolininin tarihi bağlardan 
kuvvet alan iki milletin doetça bera
ber çalı§ması için kurduğu eseri hu 
mukavelenin tamam]adığmı söylemi§ 
ve İtalya tarafından gösterilen değer· 
li dostluk ni§anelerinden dolayı Ma· 
car milletinin derin minnettarlığını 
bildinni§tir. 

Bay Musolini cevap vererek te
şekkür etmi§ ve kültür mukavelesi· 
nin Macar ve İtalyan milletleri ara· 
smdaki dostluğa esas olan iktıeadi 

ve siyui anla§malardan yeni bir un
sur te§kil ettiğini e~emmiyetle kay· 
deylemi§tİr. 

k" --• A ı"' ... :... .öliiu.1 Dnün 
yıl .dönümü · 

Brüksel, 17 (A.A.) - Kral Al
berin ölümünün yıl dönümü mü-

nasebetile her tarafta büyük iP • 
tifaller yapılmııtır. 

---0-

Lehistanla Bulgaristan 
arasında 

Sofya, 17 (A.A.) - Lehistan
la Bulgaristan arasında yakında 

bir fikri tefriki mesai mukavele
si akti münasebetiyle iki memle-

ketin Kültür Bakanlıkları karıı
lıklı ziyaretlerde bulunacaklar -
dır. 

--0--

Bakanlar heyeti, kon
tenjan ve bfttçe 
Ankara, 17 (Haber) - Yeni 

kontenjan kararname projesi Ba
kanlar Heyetine verildi. Yarın ila
nı muhtemeldir. Hlndfstanın altın) arı 

Ankara, 18 (Telefonla) -
Dün aktam ıaat 18 de toplanan 
Bakanlar Heyeti, 1935 bütçesi ü
zerinde tetkiklerine baılamııtır· 

Bombay, 17 (A.A.) - "Kay
sari Hind,, vapuru ile bugün Lon

draya 6.136.000 albn rubye sev. 
kedilmittir. . 

"Borah'ın takriri kabul edildİ
li takdirde, karıılıklı hürınet ~ 
ıasına dayanafi Amerika - Mekt,. 
ka samimi Hiü.nıliehiti tehlikeY' 
düıecek ve uluslar arası itl~f lçiO 
felaketli bir misal teşkil edecek -
tir.,, 

-0--

Portekiz Cilmhur
reJsllği 

Lizbon 18 (A.A.) - Geııert1 
Karmona tekrar reisicümhur İP~ 
hap edilmiftir. İntihap gerek LİI' 
bonda gerek öbür mıntakalardl 
tam bir intizam içinde cere'f"° 
etmiftir. Lizbonda müntebijplr 
rin yüzde doksanı reyini Jpıll~ 
mıttır. Esa.aen hiç füphe edillllr 
yen bu İntihap evvelki intih.pt"' 
çok fazla bir ekseriyet temin "1 
mittir. 

1869 da doğmuı olan gen_.J 
Karmona 28/ 5/ 926 inkılabı--. 
sonra dıtarı itleri bakanı ve 5 lf 
928 de de reisicümhur olmut ~ 
17-3-933 tarihinde de vazifesi.,_ 
ıene için uzatılmıf tı. 

-0--

Hltlere savrulaO 
kilfllr 

'.Ber1in, 17 ( A.A.) - Kolo81' 
mahkemesi plebisitten evvel Ad" 
Hitlere ve Alman hükumetine k.ıt' 
tahkiriimiz sözler eöylediğindeıı df' 
a\'1 Pr:o•!'· .n .. -.L • ' ~ • , 

se mankum etmı§tir. 

Putörfüı "Bitler gibi bir k,cil 
ve Alman hükQmeti gibi bir ha1'*· 

\;; çeteei için hiç bir zaman rey ~ 
. .. . . b d b k "diıt' 

mıyecegını,, ve un an aş a . 

sizliğin hir komünist rejiminde~ 
üçüncü Rayşte olduğu kadar in . , 
etmemi~ olduğunu,, söylediği bildi 
rilmiştir. 

-0--

Su götürme?. 
bir mantık 

"SllAhlar azalınc• 
harp de azalır,, b" 
Londra, 17 (A.A.) - 1"•1d,

nin önünde bir nutuk irad e 
Bay He_ndeuon, dem ittir ki: ,r 

"Silahları bırakma konfer~ , 
nın muvaff a.kiyetle neticeteoe',.ee" 

ğinden eminim. Silahlar ne ~d• o 
be azaltılırsa, harb tehlike•• 
derece. azalacaktır. medresesi muallim ve talebeleri -

nin gösterdikleri arzuya imtiaa -
len bu medresenin muallim mek • 
tehi haline çevrilmesini tasavvur 
etmektedir. 

[ Sabah-~azeteleri ne diqorlar? Lakin, bilhaua muhtaç. b~ 
duğumuz fey, manevi terk• t 
hat, maneviyatın tadilidit. 

-0--

Hlndlstan Gandlnfn 
yolundan gidiyor 
Bom.bay, 17 (A.A) - Teşrii 

meclis, Gandi'nin tuttuğ•.: yolda 
giderek, temel yasasma aid tadi • 
lfıt projesini müzakereden imtina 
etmiştir. 

Parlamento, hükiımetin bu ta -
dili.tın ıri.izakeresini tavsiye eden 
telclifini reddetmittir. 

Bu tarzı hareketin, Avam Ka
marasının ayni projeyi latYib hu
ıusunda gösterdiği isticalden hi. • 
caıl ohm derin sukutuhayalden ile
ri geldiği xannediliyor. 

Bu kenar, hükumet mahafilin • 
de hayretle karşılaıııwıtzr. 

· "işsizlere daimi iş b.ulmak 
KURUN - Asım Us bugün yazmJf 

olduğu baımakaleye "Orl.odoks kili
seleri,, serUivhasını koynuııtur. On 
iki Ada ihtilcifının bir sebebi de bu 
kılise meselesi olduğunu söyledikten 
sonra Yunan ve Bulgar kUiseleri ara
ıındaki ilıtilatı ve kiliselerin tcşkildt
lannı anlatıyor. En sonra kiliselerin 
ve patriklerin birbirlerile anlaşmak 
ı.•e en büyük patrikhaneyi Aynaroza 
nakletmek rfoayctinden bahsettikten 
sonra yazısını şöyle bitiriyor: 

"Demek istiyoruz ki siyasa işlerinin 
yanı başında bir de özenle araştırma
ğa değer bir büyük kiliseler sorağı 

vardır.,. 

CUAlHURIYET - Meşhur Ameri
kalı yancı ve diplomat Upton Sinc
lair'ir. bir makalesini altmflır. 

Upton Sinclair bu 11ansında Ame -

rikada işsizlere iş bulmak için buldu
ğu usulü yazmaktadır. Yazıya göre 
hakiki İf devamlı olan ve lıiç bir yar
dıma lüzum göstermiyen iştir. I şsizle
re iane ve primle yardım etmenin hiç 
bir faydası yoktur. Bunlara daimi iş 

bulmak için yapılacak en iyi şey bü -
yük riftlikler teşkil etmek ve iısizleri 
bu çiftliklere yerleştirmektir. 

MiLLiYET - Bugün başmakale 
yoktur. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı Fran 
sızların son zamanlarda Türkiyeden 
mal almanıağa başlamaları üzerine 
on beş gün sonra Türk gümrüklerinin 
de Fransız yünlü kumaşlarına karşı 

kapanacağım yazarak Türkiye Ue 
Frama arasında yeniden bir güm • 
rük savQfı başlamak üzere olduğunu 
ıöglügor. Ve bunun kabahatinin de 

için usul,, 
tamamen Fraruıızlarda olduğunu ila
ve ettikten ıonra bu ti s ı:ik aavQfı
nın bugünkil dünya buhranım arttır
mdktan bQfka hiç bir §elle garamıya
cağını ı8ylüyor ae yansını ıu ıekil • 
de bitiriyor: 

"lktilad iıleri böyle hasilüğe kat'-. 
iyyen tahammül edemez ve bu htµ1is 
usul devanı ettikce buhranın ortadan 
kalkmasına imkan yoktur. Biz bunu 
her vakit iddia ettik ve gene de edi • 
yoruz. Vukuat ise, maatteessüf diye -
ceğiz bize hak veriyor. Gö11ül işterdi 

ki bizim görüşlerimiz 11anlış olsun, ve 
iktişat işleri, tutulan bu yanlış yolla· · 
ra rağmen, gene aüzgfln 11_iisln ... 
AKŞAM - Akşamcı bugün yazdığı . 

yazıda yerli vejetalin fiyatlarına ıon • 
zamanlarda kilo bQfıntı dört kuruı 

zam yapıldılını, bunun aebeblnin de 

Zira bizler pek eıki, aak~ 
&nelere bailıyız. Bizlerin, 1.,ır 
b .. ··k b" · ub b" uyu ır camıaya menı .. ı1P -
duiumuzu idrak etmemİ:I JiSr Jttl' 
dır. Bu fikir yayılmalıdır. rd".

1
_, 

ı:• 
lif ülkjtler arasındaki tale~.,ı 
retlerini pek muvafık göriİ ,,,••" 

• ••••• • .. •••••.···~··•••••••••••••••••••• ral" ti 
yerli vejetalin labrikaları~ıfl ~rıel~ 
rında anlaşurak tröst teşkıl e 0,,JJ"' 
olduğunu söylüyor ve butıU11 

gerilmesini tavsiye ediyor. .,,,ıl_ 

SON POSTA - iki yıldJI 1 
pe_f' 

gazı son zamanlarda sinirlerd:,. ~ 
ginlik o!~l.ğunu yazmakta ııe ~ı,ııJff 
gar h4t!Uesl Uzerlne Yuna ,,ai1 

derhal gözlerini açtıkların~ h~ 
dikkatli davranıldıktan sonr Jôdl' 
de kolay kolay kopnıaauıa ln 
madığını söylü11or. 
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Taahhüd 
mektupları 

'ile ucu, 'ile ıJOk 
""-2 ~ ,,_., ._~ 

Yugoslavyada 
muhtelif dinler 
Yugoslavya statistik yıh, 31 Mart 

1931' de yapılmış olan nüfus tahriri 
neticelerini iJk defa olarak neşretmiş 
tir. \it 1 -.t Japllllf·ki, es

. ece ınaaallarında 
oı:llrada~ da uri 

· b ~p, ıınemalarda 

Aktarlık 
yapan 

eczacılar Liman umum mildttrtt 

Gümrük 
nümune&J 
hanesi Bu statistiklere göre, Yugoslavya 

ahalisi din balümınd:ın şöyle ayrıl

ır hayal, hakikat 
MUsaadeslz llAc 
yapanlar hep 
eczacı imiş 

lbttlAfı halletti Komisyoncular blrllğt 
Yeni Liman Umum Müdürlü

maktadır: 

Ortodoks 
Katolik 
Müslüman 
Protestan 
Muse'i 
Muhtelif mez-

6.7$5.000 
5.218.000 
1.661.000 

231.000 
78.000 

% 48.70 
% 37,50 
o/,, 11. 1 

hale -

raa1. örlil • • mıyen 

_ .. ....__ ""'1bilmiflertlir. 

ek;~ wi.· i~-
~ıa1ı olJaktan 

' lteii )CIOClf )'CIVClf 
l6ri;Jiir hale getir-

&t, 
~ 8eraela zarfın
~~ neticainJe 

f,, ~nıj tlalaa .öy-

~~ ntııcül yakın
'~~~ l'lfla icadının 
, ' &._ ,.,.::~~ niye
~ ı~n ,allf· 

\ "' ftlcJiiı._ • ot M..0:-"' ueıaJ e mu-
~~ İtntilaanlan 

• toJ._~ dereceJe 
' """Ilı ""'ft-L ·~ • • -~tır. 
~ ~ .. 
1 !ait - ı... Beteri-
1 't ~ iyilikler 

, 1-1Yare, kim-
lll hrdımlan 

Bir k.ıam aktarların iliç attık
larının anlqılmuı üzerine Sağlık 
Müdürlüğü Eczhaneler Müfettiti 
lımail Hakkı latanbuldaki bütün 
aktarları umumi bir teftiıe tabl tut 
muıtu. lama.il Hakkı bu tehit ne
t:ceainde hiç aalihiyeti olmıyan 

bir çok kimaelerin iliç aattrklarmı 
teıpit ebnİftir. Hatti bunlardan 
bir k11mınm doktor receteıi üze
rinden :ıaç yapbklan anlaıılmıt· 

tır. Bu tekilde kaçak iliç yapan
ların hemen heptini, tahdit dola
yııryle. eczahanelerini kapatan 
eczacdar tetkü etmektedir. Bun
lar Anadoluda eczahane.=z yer
lerde eczahane açmak veya diler 
ecza.hanelerle ortak olmak yerine 
birer aktar dükkinı açmalı tercih 
ebnitlerdir. Zahiren aktar olan 
bu dükkanlarda her nevi eczaha
ne iti yapdmaktadır. 

lama'I Halda yapbğı teftiıler 
neticesinde bunlardan 24 taneıine 
cürmü meıhud yapbrmıf, ve bun
lar dün Sağlık Müdürlüğü tara
fından adliyeye verilmitlerdir. 
Bunların dükkinlan kapatdmıt
tır. Adliyeye verilenlerin çoiu d:p 
lomalı eczacılardır. 

--()o-

Ticaret Odasına 
yazıl mı yanlar 

••~ ....... _ ... ____ •-.,, • ..il.'~---• •v 

eanafm 934 yılı kayıd 6Cretlerini 
ödemeleri için verilen mühlet bit
miı, bundan sonra kaydiye ücret
lerinin cezalı olarak almmuı ka
rarlqmıfb. Fakat bazı tüccarlarm 
müracaab üzerine kydiye ücreti
nin cezaaız ver"lme mühleti yeni. 
den Mart ayı nihayetine kadar u • 
zatılmJJbr. 

o 

Şehir meclisi bugfln 
toplanıyor 

Şeh~r Meclisi bugün aaat 14 de 
tolanacaktır. Buıün Encümenler
den gelen evrak okunacaktır. Şe
hir Mecliıi azalarından Saylav ae
çilenlere henüz mazbatalan veril
mediii için bunlar henüz Meclis
ten istifa etmemiılerdir. Bu aebeb 
le yedek azalara davetname gön -
derilmemittir. Meclisten çekilecek 
azala.rın yerlerine yenilerinin an • ~'~ . ~ ~ IÖze ıörün- cak Mart bqında çağnlabilecek • 

L :"')et >:-tı hpmak is- leri zannolunuyor. 
la.:"' lfl~p te • . • ~ 

'b..,.~)eaa) IZIDI \ ~ ieti,:'9· ,kanla- Çarşı esnafının 
ı (' ~;!ikanç şlkAyetl 
~h hılı-.. r e·ı:ek Kapalıçarfıdaki dükkin ıa-s diİtiiııtin, 1 u-

1 

bipleri belediyeye bir iatida vere-
? "daıri.f d rek Ç&Pfı iç"nde yenid • çok 
·• Bu ay a- m d!!'-1-~ 1 1 eın· arangoz WUU1n an açı mum-
~ oru:~~·· dn tikiyet ebniflerdir. Bunlar, 
4- ~1• ~ Ç&l'fmm emniyeti noktasından 
~ '"' b. netı- bundan sonra böyle dükkinlarm 

~bilind ır fay. açıl muma müsaade edilmeme.ini 
en olu- ve açılan dükkinlamı kapatılmuı 

1 

m iatemekted~rler. Maranıoz dük 
__ klnlannda talq ve tahtaların ça-

ğünün komisyonculardan, rıhtım 
da muamele yapabilmeleri iç· n, 
·her malını çektikleri tüccardan 
birer taahhüd mektubu istediğini 
yazmıt.bk. Bu yüzden L=man lda
re.iyle Komiıyoncular Birliği ara
ıında çıkan anlaıamamazlık Li
man Umumi Müdürü Ali Riza Çe-: 
viğin b:r karariyle halledilmiıtir. 
Ali Riaz Çevik Komisyoncular 
Birl'ğinden kendisini ziyaret ec!en 
ve vaziyeti anlatan bir heyetle ko
nuımaJan neticesinde Komiıyon
cular B · rliğine menıup komisyon· 
culara Gümrükler Vekaleti tara
fından verilmit karnelerin taah
hüd mektubu yerine kabulü için 
alakadarlara emir vermittir. 

Kom· ıyoncular ara:nnda Liman 
Müdürlüğünün bu karan büyük 
bir sevinçle kartılanmıttır. 

o 

Afyon pJyasası 
canlandı 

UYUfturuCU maddeler lnhisan
nm piyaaadan afyon alı§ma bat
lamaıı albaydan beri uyu§uk bir 
halde duran afyon piyasasını can
landımuıtır. Geçen bir hafta için
de boraada 524 kuruıtan 1583 ki
lo afyon muameıl!ıi göıiilmüttür. 
245 ton afyon ihracatı da.bu hafta 
içinde yapılmıttır. lıtanbuldaki 
afyon ıtoku Cumarteıi ıabahı 336 
ton idi. . 

Belediye binası 
tamir ediliyor 

Belediye Merkez binumın ta
mirine baılanmıttır. Tam:r kıaa 
bir zamanda bitirilecektir. 

Otomobil lcaza•ı 
Galatada Kadirler yokuıunda 

oturan Ali iımindeki çocuk dün 
Be,iktqtan gelen 1809 numaralı 
vatmanm idareaindeki 266 numa
ralı tramvayın arkaaına asılırken 
aı·kadan gelen 1894 numaralı oto
m"bilin önüne dütmüt ve ellerin. 
den yu•lanmııtır. 
Yaralama 

Dün akpm Hacı kadm cadde
ıind~n geçmdtte olan ıey;rar seb
zeci c:>uphi polise müracaatla Ham 
mal Sabri tarafmdan dövüldüğü
nü ve demirle batmdan yaralan
dığını iddia ebnittir. 

Sabri yakalanınıtbr. 
Palto hırsızı 

Arap camiinde kalafat yerin. 
de bağlı bulunaıi Turgut motö
ründe tayfa Hüaeyinin kamara
sında bulunan paltoıunu çalan 
Talip yakalanmıtbr· ' 
Kaza 

Papu köprüde Alekonun ma
rangoz fabrikasında çalııan Yor
ginin sol elinin dört parmağı ma
kin~ bıçağına takılıp keıilmittir. 

buk parlamaya müaaid olnıalan 
Ç&l'flYJ daima büyük tehlikeye ma 
ruz bırakmakta olduğu iddium- r

•--••••••••••••••-•••••••••••••n•••••••••••••n•••••"ı 

HABER . ı 
dadırlar. Çarfıdaki diikkin kirala 
n ucuz olduiundan marangozlar 
burada dükkan kiralamaktadır
lar. 

1 Jatanbulda en çok aablan İ 
1 gazetedir. llinlannı • "HA. I 
J BER,, e verenler kir ed~rler. 1 
----··-----·-·-----·--- --

şebrlmlzde yapıl-
masına çalışıyor 
Otedenberi lıtanbulda bulu

nan Gümrük Nümunehaneıi ge
çen yıl Ankaraya naklolunmuştu. 
Gümrük Nümunehanesi eaas itiba
riyle çok noksan olmakla beraber 
gene ne de olsa lıtanbuldaki tica
ret erbabının çok ltine yarıyordu. 

Gümrük Komisyoncular Birliği 
bu eksiği nazarı dikkate alarak 
lstanbulda modem bir nümuneha 
ne vücuda getirmeğe karar ver
mitf r. Nümunehane için esaı ola
rak dünyanın en büyük gümrük 
nümunehaneıi olan Marailya güm 
rüğü nümunehanesini kabul et
mittir. Marailya Gümrüğü Nümu
nehaneıi latanbula icap eden nü
muneleri ve albümler vermeği ka
bul ebnittir. Diğer taraf tan Ko
miıyoncular Birliği Gümrük ve 
inhisarlar Bakanlığına müracaat 
ederek gelecek nümunelerin kon
tenjan harici memlekete girmeıini 
istemittir. Dünyanın en ~mmıt 
fabrikalarından da yeni nümune
hane için nümuneler istenmittir. 

--0- . 

Şehirde yeni pazar 
yeri eri 

Yeniköyde Simidci aokaimda 
bir pazar kurulması iıtenmİf, bu 
iıtek Şehir Mecliıinde görütüle
rek karara .bağlanmııtı. Bu hafta

i • dan itibaren pazarın. kunilmaaına 
bqlanınıftır. Bundan bafka teh
rin diğer bazı semtlerinde de yeni 
den pazarlar kurulmak üzere be
lediyeye müracaatlar yapılmıthr. 
Bu müracaatlar Belediye lktisad 
Müdürlüğü tarafından tetkik edil 
mektedir. 

Tftrk· Yunan hakem 
mahkemesinde 

On bet gün önce bazı §ahitleri 
dinlemek üzere Y unaniıtana gi
den Türk - Yunan muhtelit ha. 
kem mahkemeıi reisi Bök ile mah 
keme kitibi dün tayyare ile Ati
nadan tehrimize gehpiılerdir. A
zalarla diğer kitibler bugün ge
leceklerdir. Mahkeme bu Perıem
be duruıma!ara baılıyacaktır. 
Mahkemenin elinde kalan yetmit 
dokuz dava ile hüki'iımet"mizden 
altı milyon lira iıtenmektedir. Bu 
dav•.lar Mayıı aonuna kadar ne
ticelend!rilecektir. 

---o-

Balıkçılığın lnklşah 

70.000 
hepi er 

Dinsiz 1.000 

Yekun 14.064.000 
1921 \'e 1931 yılları stntistikleri 

arasında yapılan mukayeselere göre, 
10 yıl içinde ahali tezayüdü Drina Vi
layetinde yüzde 31 mikyasiylc en faz
la haddi ,.e Drave Vilayetinde yüzde 
8 mikyasiyle en az haddi göstermiş
tir. Gene 10 yıl içinde Ortodokslar 
yüzde 3 artmışlar, Katolikler ise yüz
de 2 eksilmişlerdir. 

Ortodoksların fazlalaşmasında se
beb bunlar arasında doğumun fazla: 
hğıdır. Tamamen Katoliklerle mes
kun bulunan Drave Villiyetinde en az 
doğum olmuş ve bu miktar 10 ~,lda 
yüzde 10 u geçmemiştir 

~ 
Stav~sklnin eşyası sahldı 

Geçen sene bir bomba gibi patlı· 

yan Staviski rezaletinin gürültüleri 
hala devam e<ıiyor. 

Milyonlar dolandıran ve en sonra 
tam yakayı ele vereceği zaman kendi 
kendini vuran bu beynelmilel dolan· 
dırıcının eşyaları geçenlerde Pariste 
mezadda satılmıştır. 

Halk, Staviskinin eşyalarına karşı 
büyük bir alllka duymuş ve muhtelif 
eşyaları şu fiyatlarla satın almıştır: 

Sta,iski öldüğü zaman sırtında bu 
lunan kürklü palto 1080 frank. 

ipek gömlek ,.e pijamalarla dolu 
iki sepet 170 frank. 

Gayet zarif yün bir boyun atkısı 

52 frank. t 
Sarı deriden bir valiz 250 frank, di

ğer bir valiz 140 frank. 
70 ile 150 frank arasında muhtelif 

zarif ve küçük eşyalar. 
· Bethoven'in bir büstü 20 frank. 

Bir ~ift altın kol düğmesi 300 frank. 
Bundan başka bir iki tablo da var 
dı. Fakat talih çıkmadığından sahil 
mamıştır. 

işte milyonlar dolandıran bir ada
mın arkasından bıraktığı eşyalar Hı 
kıymetleri. 

Veni elli kuru.şluklar 
ve yirmi beşlikler 

Askeri fabrikalar tarafınd.ın 
yeni gümuı elli ve yirmi beı lru
ruıluk pullarının ke~ilmesine bu
günlerde baılanacaktır. Darpha
ne yeni paraları l Marttan itiba-
ren basacaktır. · 

--o-

Sebze hAHnde satış 
talimatnamesi 

Keratecilerdeki Sebze Halinin 
intaab havalar müsaid gitt' ği için 
faaliyetle devam etmektedir. Ya
pmm Mayıı nihayetine kadar ta
mamlanması muhakkak görülmek 
tedir. 

Dün Ticaret Odaıında, Balık
çılık Enatitüıü mütehauıılarmm 
ittirakiyle bir toplantı yapılmıt, 
balıkçılığın :nkitafı için Ökonomi 
Bakanlığı tarafından hazırlanma
ıı isten ·ıen rapor etrafında görü • 
tülmüttür. 
Yarın Balıkçılar Cemiyetinde de 

bir toplantı yapılarak balıkçıların 
dilekleri teıpit edilecek, bundan 
aonra rapor hazırlanacaktır. 

---0-

D'ğer tarahan yeni Hal Müdü
rü ile Belediye lktisad Müdürlüğü 
taraf mdan hazırlanan satış tali
matnameıi yakında tama.ınlana
cak ve görütülmek üzere Sehir 
meclisine verilecektir. Talim~tna
men'n ancak Şehir Meclisinin Ni
. ~ devreıne yetittirilebileceği 
tahmn edilmektedir. 

Beledlye Mecllslnde 
birinci reis vek llllğl 

Şehir meclisinin bugün öğle
den sonra yapılacak olan içtima
ında saylav seçilen birinci reis ve
kili Sadettin F eridin yerine bq-

Hal açılınca çahıacak ham
maJlar, müstahdemler de yeni bir 
tetkilita bağlanacakJardJJ'. Halin 
rıhtımına konan üç vinç mavna 
ve kayıklardan sepetleri ıüratle 
çıkaracak ve hamallar bundan 
aonra el arabalariyle sepetleri dük 
kinlara götüreceklerdir. 
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~ezecek yer bulamadı mı yahu! 
~evtan adası bu .. Adı üstünde .. ,, 

Fransız miralayı Dölarok, Lon
drada, uluslararası işler enstitü
sünde verdiği bir konferansta, bir 
"Avrupa hava kuvveti,, tetkili im 1~111••• 

= Bunun ne işi var burada?... 1 
Gezıneğe gelmi~tir. 

ıa: Gezmek için başka yer bula· 

d 
~.rnı Yahu!. .. Şeytan adası bu .• 

• 1 Ustünd e ..• 
-K· ~l tmbilir, delinin biridir ve 
ına esınigtir. 

- Fakat bizden niçin kaçtı? 
'S Elbet kaçacak! .. 

• ~ sözü Kara Yusuf söylemiş
' ı,· da Ali reis gibi yolda en kı-
0 

ıbr zaman bile kalmak istemi· 
r .. 1 

l k
' oy e tesadüfleri bastan sav-

l . -
ıstiyordu. 

Deı· h •i 1 1Yıehmed ise bu meçhul ka-
İr 1~ _buraya gelitinde dalavereli 
~ın kokusunu almıştı. 

tıd eçhul kayık, kayalığın arka
~ ~n çıkmış, leventlerden bir an 
l. ~ Uzaklaşmak için bu sefer sa· 
el l\>rılmııtı. Halbuki biraz ev
lıt Onları görmeden dosdoğru Şey 
adasın b·· "k . . . . 'ra ın uyu gırıntısıne, ma 

!llt ~ın büyük ağzına doğru iler -
e.:teydi, 

t>eı· M ıu 1 ehmed, Kara Yusufun o-
...... ıuna bir tokat attı: 

111 Sağdıç, sen hala kendini Türk 
endi -·ı ? B' d'w' erıı· ... sanıyorsun. ın ıgın 

'Ye \>e kendi kılığına baksana! 
ikU ~ahi be!. .. Şimdi biz Vene-

Yız ... Öyle ya ... 

~;- ~ademki Vene~ikliyiz, her 
t. ~ı~~bte bunu gösteriyoruz, 
Ylıııd· aıye 01za~n ~a.~ıy u .... ~ 

''~ki bu deni.zlerde onların kor
'İle . ~rı gem1ler yalnız Türk ge
i b~dır. Bizim gemide her han· 
Ok ır korsan gemisinin kılığı da ... 
~lir · t>el· eıs onları dinliyordu. 
......._ ~ ~:hnıed ona döndü: 

lla\' e;::ıl ıni reis? ..• Bu işte bir 
. ere Y k ırıı ı o sa kafamı kesiniz be-.... 
......._Ne olab'I' ? 
'I(· ıır .... 
t~ •.• Mrnbilir ... Belki bir... Bir ... 
\tı b' . esela demin arkada§lar ~ 

ırı e k· 11'111 h s 1 zamanlarda korsan -, a • 
1kJ,t ııneleri buraları sakla -

ını .. l ......._ ş· soy emişti. 

kanlarından bahsetmiıtir. Şimdi, istirahatini, rahabnı a-

bir hamlede Reeyo ve Mesina ka
sabalarının arasından geçecekler, 
Tirenyen denizinden Akdenize gi
receklerdi ... 

Ali reis oradan böyle bir zaman 
da geçmeyi eskiden tasarlamı§tı. 

Onların bir . V enedikliden daha 
Venedikli olan gemileri, kimsede 
kuşku uyandıramazdı. Fakat ne 
de olsa tedbirin fazlası da malın 
fazlası gibi elbet göz çıkaracak de 
ğildi. 

Ayı Mustafa herkesten evvel bo
ğaza dönmüş, dört gözle bakıyor
du. 

Birdenbire Mesina boğaz~na doğ 
ru elini uzattı: 

- işte bu iyi bir işaret değil!... 

Diye mırıldandı. 
Hepsi de oraya baktılar. 
Ali reis sordu: 
-Ne var? .. 

Ayı Mustafa cevab verdi: 
. ş· k . - lm§e ve ... 

Söziinü bitiremedi. Tam Mesi -
na boğazının üstünde korkunç bir 
parıltı görüldü. San!d bir yanar 
dağ, birdenbire bütün kuvvet ve 
büyüklüğüyle f ıtkırmış, göklere 
alev fırlatmıştı. Henüz gündüz 
olmasına rağmen, bulundukları 

yere kadar bu alevin kızıJlrğı vur
du ve söndü. 

lngil:zlerin Fransızlarla birlik
te "serbest zemin,, üzerinde Al
manlara teklif ettiği ve Almanla
rın bazD kayıtlar ileri sürdüğü ha
va misakı için hükumet taraftarı 

bir İngiliz gazetesi diyor ki: 

" İngiliz - Fransız konu~ma
larmın en müh:m neticesi teklif 
edilen yeni hava misakı olmuştur. 
Son bir kaç yıl içinde gittikçe ar
tan bir Jsrarla, bizzat medeniye
tin, havadan atılacak bombalarla 
tahrip edilmek tehlikesinde oldu
ğu söylenmekteydi. işte şimdi rne 
den:yetin hu tehlikeye cevabını 
görüyoruz .... 

"Lokarno muahedesi lngiltere
ye bir teminat vermiyordu. Yeni 
misak verecektir. Lokarno, silah -
ları tayin etmemekteydi. Yeni mi
sak edecektir.,, 

_.I RADYO ~ ,-
BUGUrf 

228 l{hz.. VAltŞOYA, m. 

16,45: llllfıt mu.ılld • .:.G,45: Ders. 18: Şar
ı.ılar. 18,25: Sö1Jcr. 18,83. l'lfık. 18,r>O: :SÖL

ler. 19,10: Film rc\Usü. 10,1'5: Oda mu'lll;:ls. 
l0,415: Sözler. 20: Askcrlkl ııeıırl)ntı. 20,25: 
Sözler. haberler. 21: Orkc tra. 21,45: llııbcr
ler. 21,:>5: Söiler. 22: Senfonik orkestra kon
seri. 22,45: Konferamı. 28,15: Dııns. 24: Sör.
ler 2ıl,OS: D11ns. 

515 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18.80: Popüler orkcırtm konsul. 20,80: 
••ıi:ııtch - Ka1.ıı.r,. ııdlı Ch:ıtsl'hatourlrıln ope
rnsı. 22: Alın:uwn ıwı;rl~nt. 23,05: lnı;iliıce 
ne,,rlynt. 24,05: l\lııcnrc:ı ııcıırl~nt. 

~S2 Ubz. .l.UUSMnA. (::Staun) 361 m. 
R: .. ,.;;,...,..,. v,.J1' ..... J .. ,.; VP apm1-

yi sarstı. Tam da karşıdan geli
yordu. 

Ali reis: 

17: "Zııfkosya m:ıhpuslıın" ile (U.atkllff) 
operalarırıdım sııhııclcr. 10,St: &ııfonik kon

, ı;er. 24: llU) Wi l\losko\ udan nnkU. 

- Yaman bir fırtına geliyor!.. 
Diye söylendi. Sonra bağırdı: 
- Herkes iş başına!.. M!.nevra 

başlıyor ... Haydi ... Y clkenler may
na ... 

Herkes güvertenin dört yanı
na, iplere, merdivenlere, halatla
ra ve direklere dağıldı. Şimdi ma
karalar i§liyor, direklerin ve çu
bukların üzerindeki leventler, may 
mun gibi bir sağa bir sola koşu
yorlardı. 

Ali reis hazan bir fırtınanın, 
kendilerinden on misli büyük bir 
düşmandan korkulu olduğunu bi
liyordu. Bunun için tam zamanın

Ml5 Kbz. IlUDAl'EŞTE, ISGO m. 
18,30: l'l!'ıl• konseri. 19: Ders. 19,80: H:ır· 

pa konseri. 20: Sözler. 20,40: Fllhamıonlk 

tarafından konser. 22,40: !lııbcrler. 28: Çlıı
t;"eno muslkbl. 24.10: Aylıl haberler. 24,25: 
Caı:. 

901 Khz. HAl\IBURG, 332 m. 

17: ll~fif muslril 18,SO: Sözler. 19,15: Bor-
a. 19,55: llnberler. 20: Ncbcll musiki, 21: 

Haberler. 21,10: Anton Brudtncrln eserlerin
den senfonik konser. 22,10: Dana nıuıılkl~I. 23 
Habcrl('r • .28,2:>: Uluslnr:ırnsı otomobil ıergl· 
ne dair. 28,40: Musiki. 24: llarıt orl<eatra 
l>onscrl. 

9.30 JUır.. BUESLAU, SIG nı. 

1'7,SO: Hafit muııll<I . 19: :;llirler. 19,80: Söz
ler. 20: Spor hnbcrlcrl. 21: GUııUn haberle· 
rl. 21,10: Ot-0mobll, d:ıns \'O aşka dair ı:ar

lnlı ncıırlynt. 28: Jlnberler. 28,%.'S : Dans (klA
-.Ut). 1 Ynlnız kısn dalgalı Ikrllu üzerinden: 
l\luslltlli skeç. 

yaklar altına alarak, niçin bura-

dan uzaklaımah, kurulmuş yuva
sını onun için bozıhahydı? ... Bu
nun manası mı vardı? 

Kamile, evini müdafaa edecek 
ti. Oraaının masun kalması ıçın 

mücadele edecekti ... 

Bir melce arıyordu. 

İ§te burasını kendine sığınacak 
yer olarak yaratmıt olması ne İsa· 
betti! 

Birdenbire, onunla yüzyüze 
gelmek arzusunu duydu. Bu, hoş 
bir intikam olacaktı. 

"- Gelsin, kendisinden 
kum olmadığını görsürt !,, 

Ve titredi ... 

Bütün vücudu titredi. 

Ellerini parmaklığa ve alnını 

balkonun direğine dayayarak dü· 
şündü. Bu mermerlerden serinlik 

duyuyor ve ferahlıyordu. Deriıı 

derin nefes aldı. Direğe göğsünü 
de dayadı. Sıhhatli göğsünün a
lastikiyetini hissetti. 

Kuvvetle nefes alırken, ciğer· 
terine ve kalbine daha iyi müca
dele için derman arıyor gibiydi. 

Yüreği öyle çarpıyordu ki, baba
sının evindeki balkonda, bir işaret 1 
aldığı niıanln.mı beklerken duydu 1 
ğu heyecanı hatırladı. 

Kendi kendine: 

"- Ondan ne korkum var? ... 
-diye düıündü.- Onu evden dı§arı 
kovmak kuvvetini gösteren ben 

değil miydim? Bana yaklaşamıya 
cak ... Daima, aramızda o hadise , 
bir cenaze soğukluğu ile yatacak .. 

O, öteki kadın!. .. Bunu unutmıya 
cağım ... Gelsin ... Gelsin ... Gelece-

ği varsa, göreceği de var ... Göre
ceği: kendi lcarıısında soğuk kan
lılığımı kaybetmiyeceğ,.imdir ! 

Şu esnada gece ne kadar daha 
güzeldi. 

Her şey nasıl har :kuladeydi. 

Ve fikirleri, kendinin nasıl 
cürüm ve sır ortağıydı! 

"- Bütün bunlar, hu deniz, bu 
yıldızlar bu alııılmış muhit bana 

yardım edecektir!,, diye kendi 
kendine gayret veriyordu. 

teessüf etmiş gibi, derin derin içi
ni çekti. 

Bir an, ıaf ve lekesiz yaşamış 

olduğuna acındı. Niçin İntikam 

almağa kalkışmamııtı? Niçin o 
da, Vahid gibi, her türlü zevkle
rin peşinde koşmamıştı? 

Genç erkekleri dütünüyordu. 
Ramizin söyledikleri aklından ge
çiyonJu. Bahçede, kumlukta, hat
ta bu sabah, neler demi§ti. 

Eskiden. Vahidle birlikte de 
plaja giderlerdi. Kocası, onu, kız 
grn kumlara gömerdi. Vücudu • 

nun kalıbını ıslak kumlar üzerin -

de çıkarırdı. Kumların aralığın • 
dan sokularak vücudunu tutan o 

elJeri hala teninde hissediyordu. 
O zaman, Kamile,· kollarını Vahi
de doğru uzatırdı. 

Ba§ını omuzuna doğru eğdi. 

Artık kuvveti kalmamı§tı. En -
dişe içindeydi. Azab, yeis, ru • 
hunda birbirine karıtmıştı. 

Hüviyetinde, kaybediyor gi -
biydi. 

Başı ağırlaşmıştı. 

Balkonda bir ses duyarak, o ta
rafa doğru baktı. Matmazel Jack
sonu gördü. Tuvalet odasının 

pencere~inden onu görmü~, yanı

na yaklaşıyordu. Saçları dağılmış, 
gecelikli haliyle, bu kadın, ne ka
dar da ihtiyarlamış intibamı veri
yordu. 

Mürebbiyesinin yaklaşması üze · 
rine, Kamile, onu, sığınacak bir 
kucak gibi gördü. 

inildedi: 

- Hastayım ... 
- Neniz var? 

Fakat bu suale cevab vermeden 
genç kadın: 

- Kederliyim ... dedi. Kederli -. 
yım ... 

- Kederiniz mi var? .. Peki, ne
dir? ... Ne oldu? ... .Hem, bu serin . 
likte balkonda durmayın bakalım. 
Burası soğuk ... 

Mürebbiyenin halinde acıyan 
bir ifadeden fazla, sual soran bir 
eda vardı. 

Neden sonra hanımının biçaTe
liğini sezer gibi oldu. ' tlıı ~~di de bir definenin ardı

~İçitı Y ~feceğiz Deli Mehmed? ... 
lti~irn~ı~ çıktığımızı ve nereye 
Deli ~ 1 gene unutuyorsun! ... 
~terııed· ehrned bu sözlere cevab 

da davranmış, geminin albura ol----------------

Kollarını ve başını yukarılara 
doğru kaldırarak daha derinden 
derine nefes aldı. 

Kamileyi kolundan tutub yürüt 
tü. Bu esnada, o da, hala: 

- Kederim var ... Yatacağım ..• 
diye inliyordu. Çok rica ederim, 
esldden yaptığınız gibi ha! ucum
da biraz oturunuz... Beni yalnız 
bırakmayınız ... Uyuyuncıya kadar 
evet, hiç olmazsa uyuyuncıya ka
dar yanınmdan ayrılmayınız. 

r ı ı · tı11 a L • çınde §U meçhul ka • 
~ t11:as d 

onı.ın ın an gitmek, her hal-
%. ne Y'"p w .. w k . "etı . Q acagını ogrenme 
ıh RııJi b' l.ltıı.ı ır duygu vardı. San-
~ llra..~:~nunda ona dokunan, o
' l\us gı bir §ey bulacaktı . 
......_ 1 Ura. bakm . ' ıı: n• 11 a, reıs ... n, :ıa.. ah d" .. b ti • 1' \te onu§te uraya da 
li~ lrıerak tt• w. • .. w . ., 0J e tgın §eyı ogre-
l) .. }. trıa~ ını? 

'ı" " 1 1\1 •.•. 
1~' bakı ehrned hala meçhul ka· 
tt

11 
'-t-ıtı a..;ordu. O, küçük kaya

t~ .. ~lık ~stndan süzülerek ada-
t~ Ricl· •Yısrndan arka tarafa 

\! Sh"d •Yordu. 
•ıt ., ek· 
i I' ~~hir)j 1.bt~k adam, orta halli 

eı,· Rı 1 • • •k· 1tı Re •• gıyınmişti. O da A
ı~ tnısınd k ~ltj ... il sıra. . en orkmut olma 

'~t:•tıi, ~ terıye bakıyor, merak 
Q. ı.ı. § ulant}ığını gösteri • 

i.. e"1' 
"1)~' '"in 
'' ~ ~- d'·Provası doğru Mesina 
• ,.,.. onnıek .. . 
' -~ tttıya k uzereydı. Ora _ 

''ltıtıı adar akıam olacak 
ala..c: k a aranhğmda ve 

maması, hiç 'olmazsa yelkenlerin 
yırtılmaması, direklerin yıkılma -
mnsı için lazım olanları yapmağa 
başlnmıştı. j 

Kocaman kara bulutlar ufku 
~ardı. Sonra bütün Sicilya dağla

riyJe, İtalyan kıyıları boyunca ya
,.~Jdı. 

Ortalık yarı karanlık olmuştu. 

Şimıe~ler.~er an d~ha ~ız.~~ çakı·! 
yor, gok gur. ı yerı gogü sar-
sıyordu. · 

Deniz, başlıyan yağmurun al -
tında büyük dalgalarla çalkanma
ğa ba,Iamı§tı. O mevsimde bu de
nizlerde böyle fırtınalar ara sıra 
görülüyordu. 

HABER 
AkşarTl Postası 

}DARI<; EVi 
IST AN BUL ANKARA CADDESi 

ll'lr,ruı i\dreı.lı ISTANRUl, llAUt:U 

ft-lı•fon Va:r.ı: 281'7! IClnrP.ı %41"0 
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A BOrtE ŞARTLARI : 

1 6 ı.z ll;)'Ulı E 
l'Urklyeı 1 %0 860 GllO 12.">0 Kf'f ~ 

EC'nebl: 160 440 IWO lfllO i 
1 LAN TARIFESJ i 

. fl('Jlrel uanJarınm •ntın l:Z,6(, i 
• IW.'lml llllnlıır 10 ı::unı~tur. ~ 
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Sahibi \'e Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
lla,.ılnıfı yer ı (\'AKIT) &latb.1aa1 

Rüzgar gittikçe hızlanıyor, ge- •••••••••1111•••••11 
miyi geriye atıyordu. 

Her halde bir limana kaçmak 
ve sığınmak lazımdı. 

Artık Mesinaya gidemezlerdi. 
Orası tufandan bir örnekti ve bu 
tufan hiç umulmıyan bir hızla yak
la§ıyordu. 

(Devamı var) 

( KUPON 

44 
18·2·935 

Çarpı§mağa hazırlanmı§tı işte .. 
Bir kere daha tereddüt ettikten 
sonra, kendi kendine cesaret ver
di: 

"- Bunun imkanı yok r., 
Bunun imkanı mı yoktu? ... Bu 

fikri, yüreğine ıindirince, sanki ( Dc\'amı \"ar) 

~~~--~-------------=----! Tam bir Roman 5 kuruşa ııı. 
Zamanımızın en büyük zabıta vak'alarmı hikaye eden 

Kara Gölge 
Roman serisinin ikinci sayısı 

Sarı Saçlı Adam 
Ne§.rolunmuştur. Başından sonuna kadar zevk, merak ve 

heyecan ıle okunan bu romanlardan her on be§ günde bir kitap 
çıkarılacaktır. 

il Her kitap ba!lı başına bir romandır ve fiyatı yalnız bet 
kuruştur. 

Kitapcılardan ve gazete müvezzilerinden arayınız. 



Çocuk haftası 
Hediqe kazananların 
isimlerini neşrediqoruz 

1 Soy adlanr 1 HABER'inl Bir salkım .. .. 
Acarkan - Aksaray Tramvay ~ikayesi 1 UZU mu 

deposunda Kontröl Şefi Yusuf. )ıJ' 
Esenton _ Aksaray Tramvay Gülsevili, bu eşsiz Toros güze· ı Bir şehrin del'.knhlarını sr 

lini size nasıl anlatayım. Onun sından sürükliyen Toros kız.11.~ 
deposuunda 109 numaralı Kontröl ,.. 
Ahmed. daha ilk mektep sıralarında dille- , ğız çehreli Yavuzuna sevgiıını ~ 

Serttaş _ Beıiktaş Tra.mvay re destan olan güzelliği on yedi !atamadan erimeğe başlaınıt ,e ~ 
deposunda 11o4 numaralı Ali, ve çağını bulunca son haddine var· nun şehrin en zengin'nin ktıl~ 

mıştr. Bir selviyi andrran boyu, evlendiği akşamın sabahına Y' 
kardeıi lbrahim çavuş. 

Evvelki halta (Çocuk SayJa-/ 392, -81Üsküda_r9 Hüseyin, 82 dolgun göğsü, beyaz yüzü kudret- ğa serilmiıti. 
Ebcim - Eyüp Yeşil dere süt b1f 

rı) ndaki Tesimli bulmacamızın - Paıabahçe 48 Ülkü, 83 - Ha- evi müessislerinden Ziya. ten kırmızı yanakları, bir engin Ne yazık ki Yavuz, şimdi 
doğnı yapıştırılmı§ §eklini perıem· kim:yeti Milliye 2b4 Adime, 48 - Göksel _ Kadıköy, Altıyol deniz gibi bakanları içine çeken ka bir yuvanın kuşuydu. 
be günkii sayımızda neşretmiıtik· Bakırköy 10 Süheyla 85 -1 nci mavi gözleri onu eski zaman hi- ~ ~ ~ 

ağzı 147 numara Bekir Numan ve ı. ,; 
Bu bilmecemizde Kadirgada ilk mek. 470 Oğuzcan, 86 - Fın- ailesi. kayelerinin peri kızına benzetirdi. Kızının yanmdan bir daki~'; 

Nihatoğlu Said Ural 1 inci, Tak- dıklı 26 Rıdvan, 87- Kumkapı 4 Sunal _Kadıköy Moda cad· Torosun öte ya.macmdki bu I· rılmıyan babasına doktorlar 
simde ilk mekteb talebesinden M e- Diruhi, 88 - Cerrah paşa 37 Kad desi Hürriyet apartrmam 6 ncı kat hk şehirde onu seven bir değil, sözlerini aöylediler: 
liha Gültekin 2 nci hediyemizi ka· ri, 89 - Gelenbevi orta mek. F. Cemile. bin bir değ'ldi. Bütün şehir deli· - Umud yok.. •f' 
zanmışlardır. Cepekoy, 90 - Beşiktaş 599 Bur- . Gürsel _ Kadıköy Arif aparlı- kanlıları onu sevmekte birleşmit Babası b:r balmumu gibi .eti il' 

KAKAO kazananalar han, 91 -Ankara 22 Aysel, 92 - manı dördüncü kat 4 numarada gibiydiler. Sevenlerden biri, tanı- akan krzı için bu son haben • ~ 
3 - 15 inci mek. 3 den Mela- Samatya 151 Talat, 93 - Beyoğ- Adil ve karısı. mıyan bir!sine ondan bahseder- ca büsbütün çökmüştü. Bu sr'( 

hat, 4- Beyoğlu 156 Behar, 5 - lu 183 Şayan, 94 - Eskiıehir Ba- Öznur _Fatih Hattat izzet ken, bu eşsiz Toros güzelini ıaat- gelen bir telgraf ıon bir unıud b' 
Pangaltı 5 Tahire, 6 - Beyoğlu hire, 95 - Adana 19 Bekir, 96 - k k 5 d A F th' H'k lerce anlatır, sonunda öğüşünün hi yüreğine su serpti. lzınirde-" 

ıo a numara a . e ı, ı - Y' 
29 uncu mek. Serrim, 7 - Çapa Eskişehir lisesi Bahire, 97 - Be- t B·· h k d l ' yarını kaldığım görerek arkadaşı· lunan aınca11 Gülaev!li yanın•_.~ 

me , ur an ar eş er. il""'. 
mek. 48 Zekai Aksu, 8 - Kurtu- yoğlu 1 Edibe, 98 - lst. 24 üncü Düyaner _İstanbul Taşcılar na: rıyordu. Zavallı baba bu te ti 
lut 64 Ga:t . .\n, 9 - 18 inci mek. 144 ilk mek. Leman, 99 - T opkapı numara 51 de Malatyalı Mehmed - Onun adı üstünde Gülıevil bir .destek gibi sarıldı. Ve ~ 
Necati. 10 - Pangaltı Zafer S. 5 Bünyane Barut, 100- Kadıköy derdi. doktor, ilaç, sanatoryom, f .._ 

Ali. d "fi 
Fahrunisa, 11 - 15 inci mek. 653 151 Suad, 101 - Ankara 12 Gök Atagöksel _ Samatya Ağaha- :f. "' 11- erken kesesinin dibi de ı0 

Aıuman, 12 - Is. erkek L. 1183 Türk, 102 - Samatya Ömer kızı mam Akarca sokak 12 numarada Bir gün ıehirde beklenmiyen müştü. 
Ali Rıza, 13 - Cağaloğlu e, Ertuğ- Huniye, 103 - Samatya 5 Şazen- Şadi Aydoğan. bir haber dolaıtr. Onun yolunu B~r sonbahar sabahı Ga)atad~ 
rul, 14 - 31 inci mek. 37 Nermin, de, 104 - Kadırga 79 Siranu§, Öner _ Selimiye Muhabere bekl:yen ve onu bir defa görmek kalkan Eğe vapuru bu babaıaı' 
15 - Kurtuluş Bozkurt C. Suzan 105 - Samatya 5 Ferit, 106 - başçavuş .muavini Zeki. behanesine canını vermeğe hazır- mire doğru götürüyordu. 
Adil, 16- Sultanselim 19 Şadiye, Kadıköy 10 Handan, 107 - Bü- Altan_ Bahriye küçükzabit- lanan delikanlıların kalblerini bu :f. :f. ıı: 
17 - 1 inci mek· 106 Cevdet, 18 yükdere 2 Bekir, 108 - Sultanse- lerinden Niyazi. haber bir hançer gibi deldi: . Zam~mn silindiri bu Jıidİ~ 
- Sabanca Yanıkköy Remzi, 19 lim Şadiye, 109 - Langada 52 lh- İşcan _ Tekirdağı Valisi Ha- - Gülsevil hastaymış.. nın üzerınden de yürümüş .,e ·~ 
-Fatih: Atpazarı M. Sevim, 20- san H. -110- Şehzade başında şim Cevdet. Bir sam yeli gibi dört bucağı tık Gülsevil dedikodusu ıeb~J 
15 inci mek. 816 Senra. 188 Emine, 111 - Kadıköy 16 Başaran _ "Ağırceza Reisi saran bu kara haberin uğultusuy- büsbütün unutulmağa ba§laJP" 

BISKOI kazananlar Naci, 112 - Sultanahmed Süzan, Necmeddin. le şehir günlerce çalkandı ve he- ki, yeni bir duyum geldi: 
21 - Pangaltı 3 Naide, 22 - 113 - Taksim 24 Feyzi, 114 - Arda_ "Evrak Memuru Meh- men herkes onun hutalığryle ala. _ Gülaevil iyi olmuş gelif 

Kurtuluş 64 Naci, 23 - Beyogwlu Azapkapı Dilber, 115 - lst. Kız d kalandı: m me . uş.. ~ 

29 uncu mek. Ulviye, 24 - Pan- L. Saadet, 116 - 44 üncü mek Özcan - "Tahrirat Katibi Ba- - Kara sevdaya tutulmuş di- Gülütün tatlı izleri onun sf1!,, 
galtı 3 Malike, 25 - Samatya 320 395 Esat, 117 - Samatya 56 F at- N' t 1 1 Jdı ' yan ıme. yor ar.. ğıy e aararan çehrelere yayı ~· 
Kemal, 26 - Gazi Osman P. orta ma, 118 -Aksaray 7 Hilmi, 119 T·· T k' d ... O ı D k 1 · d b ure - e ır agı aman ı - o tor ar grıp emiş.. ütün ıehir onun iyiliği habe '/ 
mek. 253 Fehamettin, 27 - Pan- - Maltepe As L. Hüsam, 120 - Bankası memurlarından Receb, - Ah anam ben bilmez miyim verdiği müjdeyle yeni baştaJI 
galtı 8 Münevver, 28 - Kurtuluş 38 inci ilk mek. lbrahim, 121 - kardeşi Kemal ve Mehmed. onunki sarılık ayol.. defa daha çalkandı. ~· 
Mandra meydanı 9 Kolya, 29 - Zeytinburnu Kamil, 112 - Ka. S 1 "B ı d. J V K ana - e e ıye memur a- e nihayet günlerce süren bu ırmızı yanaklan ve ·"" 
Yefada 24 Sadık, 30 - Pangaltı sımpa .. 9 Adalet, 123- Pa•abah d M h · d d' k d d h hh ı 19· -r- % rın an u sın. e ı oduyu babasmm vilayet en a a ~ı atli vücudu i e ~ 
8 Kadri, 31 - Davut P. 523 Mu. çe Muzaffer 124 - Gazi Osman Y 1 "K F f f ·'il~ a azay - amer otoğra • merkezinden getirttiği mütehas- a De§' e saçarak trenden •"' 
ammer, 32 - Kurtuluı 64 Saime, p. ora ım, z:r-- ]Çaaıköy 15 hanesi ıalıroı "Vasrr. tıus uun:'-VI nc1'.p ........ - ...... -.., --- " • • --·· -···---%_...,. f 
33 - Gedik p. 9 Antula, 34 - 12 Hikmet, 126- Yeşilköy Talat Ah Taner - "Vilayet şoförü Meh- güzelce dinlemiş ve sonunda hat- kaladılar. Onu tebrik ediyo~ 
nci mek. 326 Ayten, 35- Boyacı- med, 127 - G. Antep lisesi 440 med. kabir odaya çağırdığı babasının nasıl olup da bu amansız h ~ 
köy 4 Bülent Varol, 36 - 15 inci Hikmet, 128 - Ortaköy ilk mek. Akün _ "Dökümcü Cemal. kulağına bir sır tevdi edermis gibi tan kurtulduğunu soruyorl~" J 
mek. 4 den Cilda, 37 - Umum si- Zehra, 129 - Karagümrük 7 Ne· Ünal _ '~icaret Odası Başyaz yavaşça fısıldamıştı: • ~ fazla ısrarla bunalan Gülse.~ 
gorta lsak Levi, 38 - Divanyolu cati, 130 - Mirzifan 25 Beymin, ganı Fehmi. V zıru açtı ve b:r dizi inci gibt r·Jİ 

- erem.. d d ıı' 
128 Salih, 39 - Maltepe 52 Mu- 131 -Taksim Cemal, 1232 - Sü- Balkır_ "Muallim Necib. Birincisini büsbütün karalayan ayan güzel işlerinin ar• I"° 
rad, 40 - İstanbul etyemez Çavuş Jeymaniye 7 Melahat, 133 - Kule 1Iter - Mürettip Süleyman. bu duyumda günlerce ıehir uğul- sözleri tane, tane etrafa y•~;lı 
zadede N :34 Ekrem Evcim. li As. L. Kadri, 134 - Samatya Saltık - "Evkaf. Ba~yazganlı- - Evet biliyorum, kurW. !J :ı- dadı. Derinleıen çukurlar içinde ;t Y 

KITAB kazananlar 52 Berç, 135 - Sultanahmet 29 g"'mdan mu··teka=d Marufı·. b' l b h J bir mucizedir, amcamın tzsıı j 
ırer pır anta g: i a a parlryan ··-~ 

41 - 15 inci mek· 793 Belkıs, Ahmed, 136- Şehzadebatı 15 La Onat - '"Evkaf memuru Naz- gözlerini gören mahalle kadınları lanndaki evine yerlettiğiıııı /J', 
42 - Vefa L. 188 Hüseyin, 43 - mi, 137 - Şişane karakol Margö- mı. b b' · · k d .. l içimde bir ferahlık sezdiııı· 11,I 

u ır ıçım su a ar guze yavru- ye~il bagw kütükleri arasınd• ' Is. erkek L. 993 Muzaffer, 44 - rit, 138 - Mecidiye köy Kara Si- lstanbul Keresteciler bekci ma nun şöyle bir ay içinde nasıl eri· % d ıs 
Balıkesirde Esad kızı Fikret, 45 - nan, 139 - Beyoğlu 66 Bensal, hallinde muşamba tevzi memuru y;p aktığını anlata, anlata bitire- yor ve dil.ediğim üzüml~r ~I 
Ha.dımköy Haydar, 46 - Tepeba 140- lst. 30 cü ilk mek. Sühey • Mahmuda: Seçtiğiniz soyadı ka- miyorlardı. yordum. Üzüm meğer hır 'f'I 
§ı 14 Ekrem, 47- 18 inci mek. 106 la, 141 - Harp akademisi şoför nuna aykırıdır. m:ş, bir varlıkmış, yavatı .,.~ 

Biricik kızmın göz göre göre · l lı1"" l' 
Sadık, 48-49 uncu mek. 151 Ha- muavini, 142 - Pangaltı 87 Ay . ............................................. ıyi eıtiğimi kendim de an 

1 
.,~,. 

mezara doğru yürüdüğünü gören 1 b ak e~';I lime, 49 - Süleymaniye 7 Mela- ten Çelik, 143 - Şişli Terakkili- izzet, 175 - Kadıköy erkek L. na ı yapıncağı ır ıp ç 
babası nesi var, nesi yoksa hepsini Jo110 

hat, 50-Ayazpaşa Meliha lsma- sesi Acar, 144 - Kasımpa!a 102 399 Remzi, 176- Bostancı 132 ıiz, onu atrp çavuşa aarı •ı dl 
sattı Gülsevili lstanbula götürdü. y b iş J 

il, 51 - Fatih 11 Sema Salih, 52 Seniha, 145 - Süleymaniye 9 Naime, 177 - Fatih 13 mek. 91 aşı bifnce kurusuna a!. r 
Adanın, yeş:I çamlan altında k h' J,ır. J 

- Eyüb 27 Zehra Sezer, 53 - Dürrücan, 146 - Şehremini ~· A. Perihan, 178 - 75 inci mek. 476 Do tor, ilaç, hava ıç il'". 

1 ı şifa bekliyen Gülıevil, gözleri gibi b · k t t ··z~ 1 Göztepe Samiye, 54 - Eski Ali p. ğırbaş, 147 - Mahmud P· 8 lha· Orhan, 179 - Kasrmpaşa 28 A· · enı ur aramamış ı, u ·rdİ 

1 
mavi denize dalarak iç çeker ve b d vı ·ıJ'.J 6 Bahire, 55 - Vişnezade 18 Fik- mi, 148 - Kadıköy 49 - Hikmet, Ayhan Osman, 180 - Beşiktaş 73 mezarımın aşın an çe. ti" 
T oroslarm öte yamacında bıraktı- b h t hh t' · bır riye, 56 - Galata 19 Regine Es- 149- Beyoğlu 183 - Pandi, 150 Müzehher, 181 - lçerenköy Mu. en aya mıı, sı a ımı 

1 ğı vef asrz sevgffsini anardı. O, bu ·· ·· b 1 ,ıJ kinazi, 57 - Şehremini 53' Fazi- - Pangaltı Emel ap. 4 hsan, 151 alla, 182 - Kasımpaşa 1 Aysel uzume orç uyum. . (,7. 
sırrını belki mezara götürecekti. T J • "zehı ··..; Jet, 58 - Edimekapı 31 Müey- - Çapa kız mnallimden Malike, Nedim, 183 - Pangaltı Afet so. oroı arın eısız gu ı· '-

o Fakat sezen gözler, onun hasta- ·ı· b .... ·· · bh•l ı_-J yet, 59 - sküdar 12 Bedrinisa, 152 - Tophanr. 1 Müzehher, 153 64 Sirayr, 184- Hamalbaşı 9 Re· vı ın u sozu uzerıne sı . lıJT. 
lıg"ının fabrikatör Bay Mustafamn b .. ·· •ehır ·1.1 60 - Süleymaniyede 11 Hayrü. - Eminönü Hiiseyin, 154 - 24 şat, Sarcoğlu, 185 - Gazi 6 mek. nın sırrına eren utun :ı- • ii'" 
og"lu Yavuzun evlendigwi azmanla 'k l t b k lz-ır ııisa. üncü ilk mek. Nejat, 155 - 36 ncı 345 Zeki Özkan, 186 - Bebek 30 rı çı o a ayı ıra ıp ••· 
ba~ladığını anlamakta gecikmedi· w b 1 d 1 .. DEFTER kazananlar mek. 308 Beria Dincel, 156 - Orhan Karasan, 187- Bursada yemege af a 1 ar. ~.11uı'~ 

61 - Pangaltı 3 Bedriye, 62 Çarşamba Mevhibe, 157 - Gala- Akçakoca sk. 2 M. Esat, 188 - l_er_·-------------------~ 
- lı. erkek L. 564 R. Salih, 63 - ta Arap cami 29 Necat, 158 - 12 nci mek. 305 M. Ali, 189 - Ku- ············••ı••······ 
Pertevniyal L. 660 S. Erkan1 64 Edirne kale içi Ali Demirel, 159 leli L. 775 Muzaffer Ersü, 190 -
- Kız L. 1074 Saliha ltık, 66 - - Kabataş 579 Bahri, 160 -Ye- Ortaköy 36 Nivart Atamyan, 191 
Erkek L. 1060 Fe!'yaz, 67 - Fa- miş 19 Sadettin, 161 - Ortaköy - Langada 52 lhsan, 192 - Ku
tih 58 Ferit, 68-Samatya 54 Na· 75 Sami, 162 - lst. Kız L. 926 leli L. Naci Çalış, 193 _ Samatya 
ciye, 69 - Bakırköy Culya Gürün, Hamiyet, 163 - Kadıköy 41 O Yıl 46 Sa. Tekin, 194 _ Divanyolu Se-
70 - 15 inci mek. 261 Emel. maz, 164- Çapa kız mualimden ma Ragıb, 195 _Fatih S Bürhan 

KART kazananlar Feride, 165 - Kadıköy 17 Methi, Öznur, 196 _Vefa L. 902 Os. 
71 - Ortaköy Fethi, 72 - Ka- 166 - Pertevniyal L. Necdet, 167 man Zeki, 197 _ Cibalide Zeki 

ıunpn~a 7 Muzaffer, 73 - Yeni· - Bulgaristanlı Hasan Çatuk, 168 Acımaz, 198 - Bakırköy 147 
köy 1~5 Saadet, 74 - Beyoğlu 39 - Üsküdar 15 Şaban Dinçel, 169 Ulvi, 199 _Bostancı 38 Ihsan, 
uncu ilk l!lck. Melahat, 75 - Ay. - Kabataş L. 560 Ragıb Alasan, 200 _ Akbıyık 34 Cahit Selim. 
nnaaray 33 Hüseyin, 76 - Is. 19 170- Beşiktaı 41 Foto yıldız Ce· ·: ........................................................ :. 

_...__ 
Büyük 

Tayyare Piyangostl 
1 

18 .. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. ~fart 7935 JeJt 

Büyük ikramiye : 30.000 Lirad•~..ı 
• ,,,11· 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ıkra 
/er ve 20,000 liralık mükô.f at vardı"· uncu ilk mek. Hakkı, 77- Beyoğ- lal, ı 71 _ Haydardu 7 Oskan, i Hediy.~leri~iz her halta per-~ 

fa 132 Sabahattin, 78-Tahtaka- 172 - Harbiyede Halim Uysaler.I: §embe gunlerı matbaamızda da.S 

le Muharrem, 79 - Davutpaşa Ay 1T73 - K. M. paşada 5 Muzaffer jJ .. ~:f.~~~:: ... on ........................... ____ i l•••••••••lil••··········-
tup. 80-Gelenbevi orta mekteb ekin, 174 - Kasım p. Şerefnur 
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!ARiHTEN MERAKLI BAHiSLER 

Eski kuyumcular ve 
kuyumcuların pirleri 

latanbul kuyumculannın za • 
blan , .. _ "k· ti · ··k ı· K --auan tı aye erı yu se ır: 

B UYUmculuk ölüyor .. 
.. unun ne derece doğru oldu -
rnu, o aan'atın ehli olanlar bi -
lır. Yalnız, çok yıllar önce yapı .. 
p~~an'~t eserlerinin bugün ya· 
a· adıgını herkes aöylüyor. 
h .12

•. burada eaki kuyumcu, ceva -
•rcılerden bahsedeceğiz. 

''I> kuYUnıcuların piri Hazreti 
tı avud,, imit· Muhammed kuru
d U~daki pirleri de Nasır bini Ab
S~t ah Sultan Selim ile Sultan 
lfj~ CYman kuyumculuk tahsil et· 
lJ •tler. Süleyman ıehzade iken 
ti nka.Panının iç yüzünde Kostan
d n adlı bir Rum kuyumcudan 
in era alırnuı. Bir gün Kostantin 

ıtlııt: 

d - Sana bin değnek vururum .. 
Ctrıiıt V • • 

:r• e yemın etmıf. 
)\l Şehzadenin annesi bunu du -
1\ n~, cezayi affettirmek için 
~lantine bin altın göndermif. 

hın ehzade padiıah olunca ku -
)' cu başılara Saka çeımesini 
)' 'Pbtmıt. Önünde havadar bir 
h Crde de bağlı bahçeli cami ve 
lu~a~Iı bir çok höcereli, iki yol
:ni' ~1 .tarafı kuyumcu halifeleri
lta, 11 ıtlıyeceği dükkanlı bir "kir
~e,, Yapttrmı§. Ayrıca on bin 
•l· an, heı yüz kazan, tencere ve 
1\ ır bakır kaplar da vakf elmİf. 
0 
'1Yuıncular, yılda bir kere ve 

ı: &'Ün •üren bir gezintiye çıkar
llt~1f· Gezme Kiğıthanede ya -
~lttrınıı. Evliya Çelebi,-.kuyumcu 
le ! zade olduğundan bu gezme-
~ti gördüğünü ·yazmaktadır. 
la elhıeye hazırlık yapılırken, vi
S..~~te bulunan kuyumcular da 
d~~dır, alayla Kiğıthaneye gi· 

erıni,. 

Pıl 1'\uYUıncular, lstanbulda ya -an 
"anı esnaf alayında tahtıre • 
b~ ~ra bıçak, hançer mücev -
ktlı eıner, mücevher buhurdan, 
l't J: topuz gibi kıymetli eıyala -
llluhızerler, etraflarında silahlı 

I afızla.rla yürürlerdi. 
~'-rdatanbulda altı yüz cevahirci 
~. c'· Bunların dükkanları yok· 

evah· ·ı k . . OtıJ, ırcı er ço zengınmıf, 

~harı için "Cevahirle -

rinin adedini ancak Hüda bilir,, 
denmektedir. 

Eıki kurunlarda bulunan ce -
vahirciler ıunlardı: 

Elmas Hindistan, lal Bedes -
tan, Piruzei Niıabur, Aynesse • 
nek Sudan, Yakut Sil an. 

Bunlar, alaylarda eşyalarını 

kağıtlar üzerine sererek gezer -
lerdi. 

Cevahircilerin yüz dükkan
ları vardı. Bu dülcianlarda yüz 
elli bet cevahirci it yapardı. 

Bu cevahircilerin Pirleri yu -
karıda adını yazdığımız Abdul -
lahtı. Abdullah Asf ahanda gö • 
mülüdür. Cevahirciler, alaylar -
da silahla gezerlerdi. Üç yıl ön .. 
ce, lstanbulda en meşhur ustala
n, Küpeli Yahudi, Samur Kq 
Rum, Galatada dört yol ağzın • 
da Beyli Orum, Cevahir kolu a • 
dı verdikleri Laskaraki cevahir· 
cilikte, Rakkas pehlivan pişekar
cılıkta birinci gelirlermif. Unka
panında dükkanı bulunan Laz 
Ali dördüncü Muradın tahtını 
kıymetli te§1arla süslemiş. 

Elmas esnaf mm lstanbulda 
yedi dükkanları vardı. Kırk bet 
kiti idiler. Elmas, çok güç bu • 
lunduğu için, bunlar, kara tat • 
tan yapma elmaslar hazırlar, sa
tarlardı .• 

Bu laf parçalarını içi kurıun • 
lu mahf azalara koyarak sureti 
mahsusada yapılmıt çarklarla 
tatları parlatırlardı. 

Kuyumcuların arasında bir de 
kalemli kuyumcular vardı. Bun· 
ların iki yüz dükkanları, üç yüz 
neferleri vardı. Bunlar, daha zi
yade gümüt ve altınları mine -
leTlermİf. Bunlarm ustalan Un
kapanında dükkanı bulunan Si -
mitçi oğlu Rum Mihael imi§. Mi
neli saat kutulan, hançer ve kı
lıçlar yaparak Hind paditahla -
rına, Acem tabına gönderilen 
hediyeleri hep Mihael yaparmış. 
ikinci derece usta gene Unkapa
nmda Ermeni Haçador usta imiş. 
Bundan sonra sıra ile Bedestan 
önünde Aydın Ermeni, Tanburi 
Arnavud Osman Çelebi .. 

N. A. o. 
=~~ 
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ın Dok~~r Ah'!'et Asım il 
vrtakoy Şıfa Yurduıı 

'/' rcırn :: 
lsta vay yolu, lfluallim Naci caıl. No 115: fi 

~Ottfo nbuJun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri fi 
hasta.ıru haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ,.e kadın erkek her türlü ii 

\' ara açık hastahane. il 
)) atak fiyattan iki liradan iti haren * 

~nz:ğunı Te kadın nmeliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna ~~ 
lıı-Oiu: n~eliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve si 

~~:~derilir. Telefon: (42221) ~~ 
•.•.•. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::r:::.-==-= ı::i 
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~--.-YENi Ç 1KT1 

1'DON ve YARIN ,, külliyatının 24 üncü eseri 

Prof. Dr. Suphi Nuri 

Günün iktısadi işleri 
(} Fiyatı 60 Kuruş 

ı ag. t 
.. D 118 Yeri - V AKI f Matbaası - Ankara caddesi lstanbul l Ga .. Yarın " tercüme kfilliyatı için abone yazıldığını 

Aslanlarda Aşk!.~ 
Canbazhanelerde vahşi hay
vanlar nasıl terbiye edilirler? 

Bir cambazhanede aalan lar terbiye edüirken .• 

Aslan mürebbileri Avrupa sirk· ı görünürler. 
lerinde zaman zaman büyük teh • Alman mürebbi, s]rkte aslanla ı 

likeler atlatırlar. Hamburgda ibu - kaplanı kar§ılattırdığı zaman, ek- 1 

lunan büyük bir Alman sirkinde aeriya aslan erkek ve kaplan di§i 
aılan mürebbisi olarak çalışan olur. Onların karşı karşıya gelme
Baviyeralı tbir gene, aslan ve kap- leri ve sevişmeleri, anlaşmaları 1 

!anlarla çok iyi dost omluş ve bu dünyanın en heyecanlı sahnelerin 
hayvanların hususiyetlerini tetkik den birini teıkil eder. ilk önce aa
etmiştir. lan ıahlanır .. Bu diti kaplana kar

Aılan mürebbisinin a1dığı neti
ceye göre, aılanlann da. dili, qkı 
ve kıskanclıklan vardır. 

Bir gün çok kudurmu! olan bir 
diti kaplan uzaktan erkek eıini 
görünce sükUnet bulmuttur. 

Hayvanat mürebbisi bu hadi -
ıeyi ıöyle izah ediyor: 

"Bu hayvanın çok kmkanc ol
duğu ve diğer kaplanlara benze .. 
mediği görülüyordu. O gün, erkek 
eşinin kafesi başka bir tarafa gön 
derilmişti. Kaplan eşinin gelme -
diğini görünce köpümıeğe başla • 
dı. Kaplanın köpürmesi boşuna 

§ı bir nevi ilanı aşk demektir. 

Biraz sonra diti kaplan iki aya
ğı üstünde dikilir .• Yavatca asla • 
rıın başına dokunur •. iki heybetli 
bat arasından ince, hafif homur -
tular it!tilir. 

lıte artık aslanla kaplan anlat
mış .. Ve birbirlerile öpü,müştür -
ler! .. 

Kaplanların hemen hemen yüz .. 
de doksan dokuzu, geçimsiz inaan 
lar gibi, hırçın, kavgacı ve atıl
gandırlar. 

Hayvanat mürebbisi bu mah -
luklara numara talimleri yaptırır-

devamlı bir hay kırııla baş mı sal • 
laımağa baılar. Eğer acıkmışsa, bu 
kükreyişler ııklaıır. Aslan eşini a· 
radığı zaman daima bat mı yukarı 
kaldırarak ıık sık korkunc bir a -
henkle haykırır. A~tanın en kor -
kur.c sesi, eş"ni ararken işitilen 

honıurtularıdır. 

Aslan, yavrularına ve yuvasına 
kartı da diğer hayvanlardan çok 
dha bağlı ve mütfiktir. Dişi aslan, 
yavrularını emzirmeden uyumaz. 
Erkek aslan da diıisini yatırma .. 
dan gözler :ni kapamaz. 

Erkek aslanın bir güzel huyu 
daha vardır: Yuvasına döndüğü 
zaman, e~ini yuvasında görmek is 
ter. Eti bulunmadığı zaman, er· 
kek aslan yuvadan içeriye girmez 
ve dişinin dönüt Ü uzarsa, erkek 
onu aramağa gider. 

Ormanlarda aslan yuvalarının 
birbirlerine yakın olduğu görül .. 
memittir. Bu, aslanların çok kıs
kanc olduğunu göstermektedir. 
Afrika ormanlarında hazan ıürü 
ile görülen aslanlar, onların kıs· 
kanc olmadıklannı göstermez. 
Bu, onların bir tehlike kar§ısında 
olduğuna alamettir. Bazan orman 
larda yaban öküzleri, boynuzlu 
sırtlanlar ürer. Aslan kendisinden 
ziyade yavrularını korumak kay • 
guau ile derhal arkadatlarım a • 
rar, bulur. Birbirlerile, düşmanla. 
nna karşı ittifak ederek, orman -
da ıürü halinde dolaşırlar ve düş
manlarını kendi mıntakalarmdan 
kaçınnağa çalııırlar. Görülüyor 
ki, aslanlar da birleşikliğin ve top 
luluğun bir kuvvet olduğunu sez • 
miılerdir. 

B. S. 

Çocuğunu sırtında lQ§ıyan ka. 
dınlar pek görülmemi§ bir §ey de· 
ğildir. Fakat bunun için hususi 
bir torba kullanılması ve bu İ§in 
de bir modası olması pek yenidir. 
Amerikada orta halli aileler ara· 
aında §imdi böyle bir moda çık

mııtır. lıte bu modaya uyan genç 
bir Amerikalı kadın .. 

değildi. Bir kaç gün evvel sirke 
bir ba'1ca diti kaplan daha getiril
mişti. Kıskanc kaplam kendisine 
rak:be olarak getirildiğini sandığı 
bu yeni kaplanı çekemiyordu. Ni
hayet bu yeni gelen kaplanı sirk -
ten uzaklaştırmağa mecbur ol
duk!,, 

ken, en ziyade kaplanlar huysuz Doktor 
ve aslanlar ise fevkalade uysal ~· H U unım mml":i 

Aslanların kıakanclıklan kap
lanlara nisbetle daha makuldür. 
Onlar dişilerinin kend:lerine sa -
dakat gösterdiklerinden çok emin 
dirler .. Bir dit: aslan, erkek eşine 

görünürler. 1. Üseyin sınan 
Toparlak bir kürenin üstünden Haseki hastanesi 

düşmeden yürüyen kaplan, masa· I~ . . .. 
dan masaya atlarken çok hiddet - ıi da~ılı!!_~ mutehassısı 
lidir. Aslanlara gelince, bu hare • - Lileh Lutuf Aparhmanı saat 
ketleri bir kaç defa yadırgadıktan 4·7 e kadar Telefon 22459 
sonra alqırlar ve günlerce, aylar- _____ ımııııııı ________ _ 

ca ayni numaralan unutmadan 
tekrarlarlar. 

YENi ÇIKTI 

Cemiyetin Asılları 
Fiatı 100 kurut '-, UNUTMA YINlZ 

..4 ihanet etmediği için, erkek aslan· 
1 lar bu husuıta biraz daha ma2rur 

Tevzi yeri· VAKiT Matbaası 

Hayvanat mürebbileri diğer 
vahti hayvanlardan ziyade aslan. 
lrın dilini kolaylıkla anlarlar. As· 
lan hiddetli iken b1r defa. fakat 1------------• 



Telgraf kabloları 
Çok Gezen Çok Bilir 

Denizler~eki ~ablolan muay~ne Seyahat Notları 
eden 1 erı n karşllaştı ki arı teh h ke L:a~nmuunnuınnmuumnnw~~UbıumPDDlUUaınlUll-~--~-------·wmnoau-

Büyük denizlerin hemen yarı· 
sın dan faz lasın da telgraf kablola
rı vardır ve bu kablolar dünyanın 
bir ucunu öteki ucuna bağhyan 
muhabere vasıtalarından biridir. 

Bunlardan en uzunu Hind su
larından ve A vusturalyada 
(325000) mil, diğeri Bahri Mu· 
bitte ve Afrika sularında 
(162.600) mil boyundadır. 

Bunlardan sonra büyük Britan
ya adalarında, New Zeland'da 
Cenubi Hindistanda, ıimali Afri. 
kada ve Kanadada olan kablolar 
sayılabilir. 

Kırmızı deniz kablosu da Cid
de ile Sovakin ve Sovakin ile Mu
ha (Yemen) arasındaki deniz al
tı tesisatıdır. 

Kırmızı deniz kablosu diğer· 
ferine nisbetle çok kısa olduğu 

halde, İngiliz kablo tirketine 
(1319) Yemen isyanında en çok 
kar bırakan bir muhabere ıebeke
sidir. 

Yemen isyanında vilayet mer -
kezi San'adan Hüdeydeye geçmiı
ti. San'a imam Yahya tarafından 
muhasara altına ahnmııtı. Bu mu
hasara altı ay sürdü. 

Bu yüzden Babıali ile Yemen 
vilayeti arasında geçen telgraf 
muhaberelerinin. bedeli üç yüz bin 
lngiliz lirasından fazlaydı. 

Yemenden çekilen telgraflar ve 
şifreler Muha'ya kadar· kara teli 

ile gider, oradan kablo vaartasile 
Sovakine gelirdi. Sovuin lngiliz 
)erin idaresi altında, Sudanın bir 
i_skelesiydi. Fakat, türkçe muha • 
beratı nakil ve kontrol etmek iize
re burada bir Türk telgrafhanesi 
vardı. Telgraflar buradan geçer, 
lngiliz telgrafhanesine verilirdi. 
lki müessese bir arada, bir bina 
içinde bulunurdu. Sovakin Cidde 
ile doğrudan doğruya muhabere 
~derdi. 

(Eastern telgraf kumpanyası) 
şarktaki kabloları idare , eden bir 
müessesedir. Bütün bu kumpan -
yalar bir merkez~ bağlı olarak i • 
dare edilir. Şirketin umumi mer -
kezi Londrada bulunur. 

(Kablo telgraf ıebekesi) umu
mi müdürü müessesenin ıon blan
çosunu tetkik ederken, müteaddit 
kablo şirketlerinin bütün sermaye
si 53 milyon lngiliz liraıı olduğu
nu tesbit etmiıtir. 

(lngiliz müttehid kablo ıirketi) 
sermayesi itibariyle en zengin mü
esseselerden biri olarak sayılmak
tadır. 

Müessesenin Londra merkezi 
müdürü aık 11k kablo muayenele
rin çıktığı için, bu iıe elveriıli ve 
24 mil süratinde bir yat satın alın
mıştır. Müdür bu.yatla uzun yol -
culuklar yaparak su altındaki kab
lolan muayene eder ve arızalı o
lan noktalarında durarak, gemide 
bulunan mütehassıs mühendisler 
~arafından tamirat yapılır. 

Vaktile denize bırakılan kablo 
hatları~ın hangi noktalarda bu -
lunduğu hususi bir ilet vasıtasiyle 
derhal tayin edildiğine göre, de
nize ucu kancalı ipler atılır. Kab
lo bu kancalarla suyun üstüne çe
kilerek muayene ve tamir edilir. 

New Zealand adalarındaki şe
bekede; büyük balıkların çok de
fa su altında birbirleriyle boğuşub 
:!öğüştükleri için kablo hatları da
ıma sakatlanır ve tamir gemileri 
buralara Mk sık gitmek mecburi • 
yetinde kalır. 

Umumi merkez 9ubeai müdürü 
bir gün kar,ııiyle birlikte New Ze
aland açıklarında kırılan kabloyu Mal talı kızın aşkı 
ararken, deniz üstünde göze çar- _ Seni görmek istiyorum. 
pacak büyüklükte bir adacığa rat· __ Sahi mi? 
lamıf b. Haritada böyle bir ada _ Çok ... istersen başka bir et 
veya bir kaya görünmediii ıçın hulayım. 
Miıter Deniıon fÜpheye dütüyor.. _ Beyhude zahmet edertİl1• 
Adaya yaklatıb üstünde gemicile- Polisleriniz gene mini olurlar· f• 
re alet yaktırınca, ada yavaı yavat kat isteıen, bu ak§a.m balıkçıl.~: 
suya inmeğe batlıyor ve ancak İ· sokağına gel. Orada seni kiiÇW" 
ki saat yirmi dakika sonra denizin bir kız bekliyecek. O seni baJ1:S 
dibine iniyor; kayboluyor. getirir. 

Halbuki buradan geçen kablo Con Smit ıa::ıt.in on olma•ıtlı 
ayni noktada suyun altına uzatıl· bekledi. Ve andevuya gitti. Ot• • 
mıth· Büyük bir balık 'olduğu an· da bir küçük kız bekliyordu. J(ii • 
laşılan bu küçük adanın suya çök· çük kız onu aldı ve kırlara dojrO 
tüğü zaman, denizin dibindeki götürdü. Bir hayli yürüdükten •011 

k·ablonun u"'ıtu""ne y••landıg .. ı an • Con Smit ve Amada gizlice gezintilere ,ıka!lardı. d dut 
- J ra bir bahçe dıvarının önün . e . 

latddı .. Ve kablonun iki tarafı mu- dızların açık ıaçık saçlarını da dular. Küçük kız bir kapı ittı ve· 
ayene edilince ortadan kopmuı ol- seyretmiyeceğini söylememişti. O- _ Amada, ded!, sizi bekliyor: 
duğu görüldü. Bu ıuretle deniz nun için sık aık sinemaya giderdi. Con Smit içeri girdi. Burası bır 
canavarının izafi sikleti (iki yüz) Con S~it böyle bir haleti ru • bahçe idi. Nereye gideceğini bil • 
tondan ve uzunluğu yüz elli met- biye içinde, Maltada bulunan bir meden öylece kaldı. Soma yatı111' 
reden (azla olduğu anla9ılmıftı. alaya, mektepten çıkar çıkmaz, da bir gölge belirdL Bu Amad:s 

Direktörün karııı kablonun ta· tayin edilmiş ve gönderilmi§ti. idi 
mirinden ıonra Londraya dönün- Akdenizin ılık rüzgarı Con • lf. ' :t-

ce New Zealand adalarında gör- Smit'in yüzüne vurur vurmaz, de- Artık Con Sm:t yolu öğreııJJ'lir 
düklerini anlattı. Bu bidiıeden likanh kızardı. Sanki damarların- ti. Her akıam bahçe kapısına ge 
ıonra 

1

bu adalara Londradan gi • daki kan daha yakıcı olmuştu. liyor, orada Amadyı buluyordll• 
den bir ilmi heyet aylarca deniz üa. Üstüne bu havadan bir baygınlık Bir kıam Amada ona sordo: 
tünde canavarı aradılar. Halbuki çökmüştü. - Beni seviyor musun? 
buralarda sular çok derindi. Deni- Maltaya geldikten sekiz gün - Seviyorum. 

1 zin dibine çöken bir mahlUku ket- sonra Con Smit kendisine bir çok - Ruhumu da seviyor mu•ll11 

fetmek kolay bir it değildi. lhtiya- adetler edinmişti. Bir tenis ve bir - Ruhunu da seviyorum. 
ten bu noktaya pmandıra üıtün· golf klübüne girmişti. Zabitlerin - O halde peki. Yalnız fll~11 

de bir fener dikildi. tercih ettikleri barı öğrenmişti.Bir unutma ki birbirlerini ruhları 1 e 
Kablo m\ıayeneleri ekıeriya kaç dost edinmit, üç günde bir on c!e aevenleri dünyada kimse a.Y1

: 

çok heyecanlı vakalarla neticelen· lara gidip briç oynamak itiyadını ramaz. Nerede kaldı ki bu söyle 
miıtir. Yemen isyanı sıralarında edinmişti. Kadın cihetine gelince, diğin sözlere yalnız ben değil, t" 
Hicaz vallıi bulunan Mtıfü- Feyzi Con 3mtt bunu akime. !iil~getinm~ '"Öltiter ae }ahiddir. 
Pata Yemene vali ve kumandan Amada, lngiliz zabitinin çam'Z§ır- mişti. Fakat çamaşırlarını yıkama- Con Smit titredi ve ancak o ı~· 
tayin edilmit ve Abdulhamid tara- lannı yıkamağa gelirdi. 1 ğa gelen 16 yaşlarında bir Maltız man bahçe zannettiği yerin bi1 
'fından muhuaranın refine me • C S . . . "k· d kız bunu ona hatırlattı. mezarlık olduğunu anladı. 

on mıt yımıı ı ı yaıın a · . . 
mur olmuttu· ı·· .. b" 1 ·ı· b"t. "d" Ona Bu, parlak gözlü, beyaz dışlı, ~ "" "" 

uyıuz ır ngı ız za ı ı ı ı. , fşJ' 

Feyzi Pqa eski "ldarei mahsu- evveli. annesi, sonra tıraılı yüz· soluk yüzlü bir genç kızdı., Haf~a: Onlar böyle sevişe duraurı .; 
sa,, nın Bahricedid vapuriyle Cid- I . h. t . fk t" .. da üç gün geliyor, Smit in kırlı Con Smit'in alay kumandanı b:, 

erı ıç e ınıan ıe a ıne numune . D" 
deden Hüdeydeye gelirken, Bahri- l k h l b 1 çamatırlarını ahb gidiyor, temız .. taraftan Harbiye Nezaret'.ne, t o mıyaca oca arı, u yaşa ge e- . . . . . ıı 

ahmerde kablo muayenesine çıkan k d l ·· w t · 1 lerını getarıyordu. Fakat kız, daı· taraf tan da annesine mektı.ıb • ne a ar ya nız tunu ogre mış er· tr 
bir gemiye rasladı. di: ma, Smit'in evde bulunduğu za • yazıp duruyordu. Bu mektı.ıbl• lı 

Kablo muayene gemisi iki yüz _ y ou must not t manlarda geliyor ve çamaşırları cevablar da geliyordu. Nih•Ye 
1 

tonluk demir tekneli, buharla gi· Bunun ne demek olduğunu dolaba yavaş yavat yerleştiriyor - bir gün, Con Smit'in Hinditl'~r 
den ve icabında yelken açan bir gazetemin sütunlarında lngilizce du. nakline da!r bir emir geldi. f:J11' 
gemiydi. Denize kancasını atmış· dersleri veren Ömer Riza Dogwru.. Con Smit ona bir tek laf olsun kendisine tebliğ edildi. .ı 

- p~ tı .. Bir türlü yukarıya çekemiyor- la sordum: bile söylememitti. Yalnız bir gün, Smit'in bu emre canı sıkıl~\i· 
du. Halbuki buradaki kablo telleri _Yapmamanız lazİmdırı kızara bozara sordu: Hatta memnun oldu bile denıle ,.t 
diğer hatlara nisbetle daha incey· Manasına geldiğini söyledi. - Beyaz smokinimi yarın er· lir. Fakat Amada, haberi dı.ı>'ib 
di .. Suyun üstüne kolaylıkla çık- itte Con Smit ne zaman bir şey ken getirir misiniz? duymaz titredi. Gözlerinde gıt fi 
ması lazımdı. Mütir Feyzi Paşa istese bu lakırdı ile karşılaşmış Kız gülerek ceval:i verdi: şinıtekler çaktı. Smit karaııl~''c-
(Bahricedid) vapuru süvarisine, ne zaman konuşmak, botuna gi - Ben:m ismim Amada'dır. bunları görmedi. Yalnız, gito' ıJ 
kablo gemisine yardım edilmesini den bir kıza sokulmak, sevdiği bir Con Smit artık Amadanın her den evvel aon aktam, geliP orı 
emretti. (Behricedid) vapuru kü- romanı almak istese onu menet• gün gelmesine alıtmıftr. Amada göreceğini vadetti. ısıı 
çük gemiye yaklaştı.. Ve denize mitlerdi. sabahları geliyordu. Ve öğleye ka Son aktamdı. Smit efyal•' rı' 
sarkıtılan halatın ucunu kendi vin- Böylece Con Smit, izdivaç ha- dar Con Smit bir türlü rahat uyu- llazırlamıştı. Annesi, Hindiıt' e~ 
cine takarak kuvvetli makinesiyle ricinde bir kadınla tanışmanın, yamıyor, mütemadiyen yatakta gitmeden evvel, oğlunu ~ö~e
çekmeğe b&§ladı. Halat yukarıya alenen sarhoı olmanın, P.nzar gü • dönüyordu. için Maltaya kadar gelmittl· . d' 
yaklaştıkça suyun üstünde bofluk- nü çlıımanın, açık saçık kitaplar Böylece ne"kadar devam etti, ıi gün Smit Hindiatana aııııe•ı 
lar hasıl oluyordu. Ve nihayet okumnın kendisi tarafından ya - ne kadar seviştiler? ikisi de zama lngiltereye döneceklerdi. J1, 

kancanın bir köpek balığına takıl- pılmamaaı İcab ettiğini öğrenmit- nı unutmuşlardı. Fakat bir sabah Smit her zamanki gibi ıaıd 0 ıı 
dığı anlatılmıtb· . ti. Fakat kimse ona, mesela, sine- Amada gelmedi. da evden çıktı. Ama.dayı görO'e 

Balık suyun üstüne yarı ölü o- mayi gittiği zamanlar, karanlık • Con Smit onu üç gün bekledi. gitti. 
larak çıktığı zaman on bet metre lar içinde, perdede görünen yıl - Bu üç gün içinde çektiği azap, ta-
den fazla boyu vardı. (Bahi-ice- ___ ......._ _________ .._ hammül edilmez bir azaptı. Niha· 
did) vapuru köpek balığını uzun yet üçüncü gün ev sahibine sordu. 
bir mesafeye kadar sürükledikten Ev sahibi manidar bir bakı§la: 
sonra, kablo gemisini büyük bir - Çamaırrlannızda eksik mi 
tehlikeden kurtararak yoluna de
vam etmiş ti. 

Kablo muayenelerine memur o
lanlar böyle birçok tehlikelerle 
karşılaştıkları için, diğer tirket 
müstahdemlerinden fazla maaf a
lırlar. 

Hind sularındaki kablo muaye· 
neleri ıon zamanlarda deniz tay. 
yareleriyle yapılmakta.dır. 

B. S. 

var? 
Diye sordu. Smit 

kesildi ve kekeledi: 
kıpkırmızı 

- Hayır ... Şöyle sordum. 
Aradan bir hafta geçti. Bir gün 

dar ve p is bir sokaktan geçerken, 
Smit, Amada ile karşılaştı: 

- Niçin artık gelmiY.or musun? 
- Ev sahibi içeriye.koymuyor. 

Sizin gizli poıi; teşlklatmız emir 
vermiıL 

"' "' "' ·ar 
Ertesi tabah, Smit'in ~rıne~~J'I" 

yanmı~, kahvaltısını e~ıf, g 

miı bekliyordu. r.rtı- , 
Sm:t daha kalkmamıştı· 1 

bit' 
yet, ihtiyar annesi odaı~ns. ,oıı' 
r.ıetciyi gönderdi. iki dak1k• 
ra hizmetci indi: d•' 

- Madam dedi oğlunuz 0 

' , ırı•f· 
da yok, yatağı da bozulııı• 

~ "' ~ UP 
d"'ncİİ S 

Ü~ gün aradılar. Dör 0 bir b~-
onu mezarlrkta boğubııU'-·kat b•' 
de buldular. Yapılan talık• 
bir netice. vermedi. yoıcıl 



~ 6lUUlmı 
~n Yaşlı seyyah 

HABER - Aktam Poıtl'lı 
:=======-~====-===~~~====~==-~ 

Toprak yiyen insanlar! 
run · · e ızı .. bu da bir ceza .. şapka 

DGı, fare -_imparator sigortası 

Yery~zünde insanlardan daha değişik ve 
ıgrenç şeyler yiyen mahluk yoktur 

. Yllıın 
~ derıiniı? en Y&Jh seyyahı 

lap,n 
h.""d Yalı olan . d' ·ı... , b 

1 
ve 9ım ı 

, hu u unan F ransçeaka 
8ıı ~. •anı alabilecek olan 

,ıc-dın 
~d ' 17 Yatından beri 
'- bo e &ezmektedir. 
~ Ylu z. 'f b" eı- Yii •. ' yı ır kadın . 
~iki ;unu bir uçtan bir u-

' ' efa dola!mışhr. Altı 'lct Yor, 
dırı 90 

~tene b' Yatında olduğu 
'Ilı def ır Yolculuğa çıkmış· 
n.. l cen b" .,., V u l Amerikaya 

e art k t ~hlıı . 1• gemiye, teker • 
~l .. tçınde çıkarılmıt • 
'4ı.:Ylendiğine göre, 33 
bite., k :Yolculuk eşyasını 
~. endi eliyle yerleı • 

ı._ 8 ın· un . . 
L'I ızı 

' lt ~ iti di tasında nasıl par . 
1. Ye b' 
:"tl l>i\ ır fey vana ve 
L ttnak • . 'J h' 

~ ""''· lt" ızı ı e tef ıs e-
~ 'bia 0

Pekleri de burun i
llte 'bncktedirler. ,,,, 

""' . •on günlerde anla-

ı..~ıltıtı lı . 
ı:ırn f r ki, köpeklerin 
ben Ucu da, hiç biribiri
. ~ıniyen bir tekilde 

ttj leıh· Ylece kaybolmuf 
k~· ıa etmek kabil ola-

•t'ii 
lı ~~lı~~rnunu mürekkebe 
~ ç~r aibi kiiıdın ü • 

l~ 'h ak kafi geliyor. 
l l' 

~· İli .'~arlaaa da bu yapı 
. ı b~Sın, köpeklerin bu
~ l' tr kere almak uzun 

İ~ lrıYor. 
L e/ 11. 
'1'ı· ışQn lJ •• - ., ··? 
~ı~ a uzugu 

•
1 
lllq:etelerinden birin -

'il... Uıa .. 
"llın 

1 
gore, Alman • 

)" 'ı .. ~~nd •gı ~e çok pahalı 
~la. iden en nııan yüzükle
"lllıt, y~Pnıaktalannı9. 
•• t' nıkel y" .. k t k & uzu a ı • 

tl;,:~ ciQ b• 
,'Qı l\a ,,. ceza? 
~ nton h . . 
\ OlQb.. te rınde ahalı 
~~-..._ Ual • 
1

' "1th,t crın damında 
lttllr ebnek gibi bir 

~\ ~ i~~ 
1
hunu boyuna 

~. f .. t t er .. 
I~" Qiik teiQı:ı:n~t~ bunların 
~ °bed ıçın, askeri 

t~'°e teh·""•cı yolcuyu 
•rden • · ·ı iittu yırmı mı 

tl r. 

~ eh 
l . Pılnııı b'I' .. 
1
~ ı ır mııı. 

O~)o~lldır bedava 
~e ~iun. acıımı çı· 
~ hhre du Ylnni millik 

l, lbech oiru yaya o -
Q ur e.dilmiıler-

~ .... >Qt 
'"' o,. • ~ t ~lorıu sıf!o! tası,, 
) 'lih t • ıı tehar A 
~ Q\jkiı VUI • 

~· ~ ''ı llldar olaca • 
~ etelerde, dola-

) -~bun 
~ b· "taraftar it' ,. o-

~~~ )~Rorta poliçe

~' la IYor. 
' ı::na Otto ve o • 

rd-ıe .•• 
-ı- n ıçın • 

Bir A vuıturya sigorta kum • 
panyası yüksek bir sigorta para· 
sı toplamak üzere, Prens Otto 
taraftarları arasında bu poliçe • 
leri satmaktadır. 

Monarıi taraftarı olanlar, 
sadakatlerini, bu poliçelerden 
almak suretiyle göstermekte, 
zenginler büyük, fakirler küçük 
hisseler almakta imitler ... 

Şapkaya aşık fare 
ltalyanın Verona şehrinde 

bir fare yüzünden iki türlü mu
hakeme oldu ve birinin verdiği 
cezayı öteki kaldırdı. 

Bir ıapl<acının dükkanına bir 
fare dade:nmıf, boyuna 1apkala
nnı yiyor, büyük zarar getiri • 
yordu. 

Şapkacı bir kere far eyi yaka· 
lamağa kalkmı~. fakat elinden 
kaçarak bir au borusuna girmit
tir. 

Şapkacı bundan sonra. bu de
liğin ağzına ateş yakarak fareyi 
içerde öldürmüıtür. 

Sen miıin öldüren! 
"H d tI . · ayvan oa arı cemıyetı,, 

bu §apkacı aleyhine polis mah • 
kemesine tikıiyette bulunmuılar
dır. Şapkacı cezalanmıet•r. 

Sonra ıapkacı yüksek mahke· 
meye müracaat ederek farenin 
yaptığı zararlan mükemmel tüy
leriyle beraber yediği ıapkalan 

anlatmıf, bunun üzerine "fare -
nin korkunç ve tahripki.r iştahı -
nın ölümü hakketiği,, netic~si • 
ne vanlarak fapl<Kı yeniden be· 
raet etmiıtir. 

3 ljlf Ul}kU 

Kokmuş leş, toprak 
ve fare giyen 

yabaniler 
lnaan neler yiyebiliyor? Hepi • 

miz birıriz ki dünyada yaşıyan 
hayvanls et veyahud nebat ye • 
diklerine göre iki büyük kısma ay 
rıhrlar. Ve bunların :çinde de in. 

san kadar değişik yiyeni yoktur. 
F akl\t bu değişik kelimesinin ne • 
relere kadar varabileceğini acaba 
hiç birimiz merak edib sorduk 
mu? Zannedçrİm ki içimizden 
pek azı bunu yapmıştır. Elde et· 

t!ğ: netice d.! onu hi\yretten hay . 
rete Jüşürmüştür. Doğrusu insan 
midesinin bu ka..iM : ~hene şeyleri 
kaldırabileceği kirr.ser•in aklına 
gelmezdi. Bu r'bilP:-ir~kisine mi . 
d~ demekten ziyar~oe en doğru mi. 
ne.siyle süprüntü küf eıi demek da
ha iyi olur. 

Resme bakarken bile mideniz bula 
nıyor değil mi? Fakat değil yalnı: 
yabaniler cua8ında, hatta F ransada 
Sologne civarında kı:uumış iare ye

meğine bayılanlar ~oktur 

ekdikden sonra yiyecek bir şey 
bulamayınca toprak yemeğe baş -

Seyyahlardan biri bunu merak larlarmı9. Çamur haline getirdik-
etmi~, her gittiği memlekette yer· t 
lilcrin neler yediğine dikkat et.. eri toprakları top top yuvarlarlaT 
mif, Amerikanın, Afr:kanm ve A· veyahud ona istedikleri şekli ve. 
vustralyanm medeniyet gömıemiı rirler ve ateşte furunlarlarmış. A-

kabileleri araıına girmiş, ve bura: cıktıklan zaman biraz su ile yu -
larda gördüklerini döndükten son - muşatır yiyecekleri kadar kopa-
ra yazml§tır . .itte bunlardan bir ı oprcıR yemegı nazmıyan oır vah§ı rır ve ısıra ısıra gevrek gibi yer• 

kaç tanesini aşağıda anlatayım: olabilir mi?. Y azm en sıcak gün- lermit. 
Avustralyada Nogarnvoko ;;. lerinde kasab dükkanlarının önün Avustralyada başka bir kabile 

minde bir vahşi kabile varmış ki den geçerken bazan bozulmağa de solucan ve kurt yemeğe bayı • 
gebermi§ ve kolonu§ hayvan lef. yüz tutmuf et kokusu duyıak bur- lırmıf. Nch'r kenarlarında veya -
lerini seve ıeve yermiş. Seyyah nımıuzu tıkar ve hemen çabuk ça- hud bataklıklarda kıvıl kıvıl oy • 
bir gün_ tiddetli bir fırtınadan buk yürüyerek geçeriz. Biz daha narken topladıkları ıolucan ve 
sonra ıah~le düşen büyük bir ba. kokusuna dayanamazken geber _ kurtlan kulübelerine getirirler. 
lina balığının leşi üzerine buJıa. mit ve kokmuş hayvan leşlerin! ' Kanguru yağında kızartırlar, eğer 
bile halkının karıncalar gibi naııl yalana bulana yiyen insanla!' ol • ihtiyaten sakladıkları bir kaç (). 
Üfüttüklerini, ü~tüne çıkarak bal- duğunft doğrusu ne kadar şa,aak rümcek varsa lezzet versin diye o

~lar ile onu nasıl parçaladıklan • azrlır. nu da karıştırırlar ve srcak sıcak 
Patrisya isimli bir Amerikan kızı, 3 yıldır uyuyordu. ru, günlerce ve hatti haftalarca Ya toprak yiyenlere ne dersi - hayvan kemiğinden yaptıkları ta-
Zorlu bir uyku hastalığına lu· her tarafını delik deşik ederek na· niz? Nasıl toprak diye sormayı- valanndan çıkararak büyük bir 

ııl parmaklannı yalarcasına onun tulan bu kız, •imdi uyanma ata· • nız ! Bildig"imiz ale!i\de toprak. iştiha ile yerlenn"ıı: ı~ "k il f · 
,. kayıt gibi a · yah etini, pis kokan :r• ~e mu e e 

metleri gösteriyor. ... ... b ki Orenoque sah 'Berinde yA•ıyan bir kral ziyafeti! ... 
Dünyanın her yerinden dok • agır yagmı ve arsa arını yedik- ~ 

lerini anlata anlata bitiremiyor. Ottomacs'Jar ellerine geçirdikle • 
torlar gidib kendisini ziyaret e- • h Bu z · yafet tam on gün sünnü•. Nı" _ rı erşeyi yemekle tanınmıt vahıı.i 

· diyorlar. ,. ,. hayet ortada o kocaman balina bir kahile imi§. Onların yılda bir 
Fakat tuhaftır ki, Amerikalı balığınm kemikler:nden ba•ka kaç hafta süren ziyafet günleri 

kıza bu üç yıllık uyku içinde bir :r 

l 
biı fey ka!mamı• ! varını•. Bu da kaplumbag"'alarm 

ıey o mamıf, muntazam ıurette :s ,. alrlrğı gıdaıı kendisine yatArr.ıt· Afrikada Cap'da da Hottento'- yu?Durtlama zamanına rast gel'r. 

tır b·ı lar fil ve gergedan leti yerler, ya- miş. Binlerce kaplumbağanm &a. -
ı e .•. 

Kendisine, portakal turubu. ğını da yüzlerine ve vücutlarına hillerde bıraktıkları milyonlarca 
yumurta, süt veriyorlardı. Kızın sürerler, böyle bir le§ bulduklan yumurtaları on beı gün içinde yi
kilosu arlmıttır. gün ıevinclerinden bayram yapar ye yiye bitirirlermif. Bu mükel-

Üç yıl uyuyan Amerikan kı • larmıı ! lef omlet sofrası kalkınca f maa.h 
zı, hali itilemiyor, fakat kağıda Kokmu§ çiy et yemek! ... lnsa • avına çıkar yakaladıkları timsah-

yazılan yazıl•n okuyub ı'•aretle nın dü§ündükce bile m~desi bula - ] t t k ... s 8:1 a eş e ızartır ve yerlermi!· 
~~vah veriyor. nıyor. Bundan daha iğrene bir §ey Nıhayet onların da köküne darı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• ....................................... 

lflBDUBDlliDUIBl&nlWIHILU-Jil&iiillblllımtnıDlllffi. 

IA KB A i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şimali Amerikada yaşıyan Yam 
parico vahşilerinin de en çok sev· 

dikleri yemek b'ldiğimiz şekilde 

olmıyan oraya mahsuı bir nevi 

tahtakurusu imi§, bunu haşlıyarak 
yerlermiş. 

u 
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Giiöirükte işi- olan- Dün ve Y arın1 

ların dikkatine 1 Tercim~ ıagigatı 
Alfom Dode - Haydar Rifat 

100 Krt 
Muayene mahallinde blrOltrlcrn ·eı • ı Bundan ötürü muayene mahallinde 

ya hakkında: kalan 1riı kabil e,yanm ambar tallmat 
Bazı gümrüklerde muayene edil• melİaill 17 inci madde&ine dayanıla

eşya.nm Cümhurlyet Merkes Buka• rak derhal ambara iadesi Ye ap.ltda 
sında yapılamk muameleler n iııalr s68terllen tedbirlerin alınması rerek-

sebeplerle Ahlblne •erllmeal ıedktlll tir. 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - 1. H. Alitan 

HO Krt 
____ ...,. 

1 icaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Muhıis Etem 

,& krt 

ve gilmrti.k muameleel ayni lfllUle bl· >..- Mua:yeae edilen bu kabil qya 
tirilmediğl takcllrde nuıayene mahall· top halln•elM her topun Uzerlne zamk 
ia1de bırakılmakta oldufu anlqılmr- Ja ,..,.,anlaaldır. KAfıtta bu beyan 
ştır. name •11,.. fUnlemed Ue kilosu ve 11-----· 

•--11 ı Devlet ve ıhtillil Uzun müddet muayene maltallncle maa,._.,.. J'&p&n memurun mm e m-
kalan ve Uzerlerlne muameleyi ...... suau• koamuı, Lenin - Haydar Rifat 
ren hiç bir etiket koJ1ftıran bu ~ B - Sandık ,.~ tie.lya muktni)'atı 15 "'1 
nın bir ~al•nu.n kime aft oldtli• " tklnd bir ambalaja anlmıt t&e her •-----·;;;;;--------• 
hangi ayı ve (ilnlemeçll beyanname ambalajın tlserlne ef)'& •hlbl tarafın· Sosyaliım 
ile muamelesi yaplliıimın tayininde dan ıettrUeeek ruvallar içine konulur K. Kantaky _ Sabiha Zekeriya 
gilçJUk çekmakte oldafa rfbl :tın• u bu pT&lların Uzerlne ı 13 krt 

mevzuat ahklmınm tatbik edllmim.t Yaınttmtmık Uzere beetm1an 673 ı•--------~~------• 
yUzUı.den bu feklldekl mallara miti· örnek 111111 •• kontejandıft artakalan J. Rasın Külliyatı /-
klyet iddia edecelc olan ktmMllln elin· ..,.,.. konulaca.lc bir iirndi ballı eti· A.hnıet Re!it ...... H.Na:11m 

dtnoclakf marka ve namarab ketlerin 18PffhTılmut lbımdır. 115 k'I 

yadan olup olmadıfnun u ta Bu etlktelerden ihtiyacınız mıktarı- 11-------------
bir ~k mUfkUllt (ekll~kte nı ualUne te\'flkan Levazım ambarın- işçi sını~ı ihtilali 

dir. AY.n\~~anda bunların firine dan s.teylnlı. J' 
G11-rf1L 1-1.1-- l Lenin - Haydar Rifat henUz re.~ llmemlt n muh~J'll· INR "' ve ,.,.._, ar 

tı dafilmrı lifr dıktaıd etran da Vekili Y. 60 
krt 

·ya.niıtllkla menile'Ne ~kani• ... A. Oltuldaı 
nm mfllftldln· ol~"Mplletlbdh'. M. P'tıdıl 

emigetin Asılları 
Fredttilc Enıelı - Muhiddin 

~eçer. 

Ses kısıkhkları11clao 
kat'i tesfrlldir. Her ~anede butun•f· 

~nhisarlar U. Müdürlülji.il'I 
t 05.000 Kilo Bobin 
55.000 ,, Bobin 

1 75.000 ,, Beyaz 

Triplekı karton 1 tf/ J ':'al 4'iJ 
Krome Erzatz karton \ "' ~ 

Sellüloz kiiıdı J l 

90.000 ,, No. 70 clüı beyaz mukavva l -
1 .000 Adet ince aarı 2amklı bobin 9/ 3/ 

20.000 Kilo 1 inci hamur heye.ı kllıd 
25.000 ,, Kahve renıi amballj kliıciı. 

Yukarıda cinı ve miktarı yazılı malzeme hizalarJ11dl, 

gün 'Ye aaatlerde pazarlıkla ıabn alınacağından verfl',;, 

yüzde 7,5 güvenme para!ariyle Cibalide Le'fud fi 

tubeıine müracaatları. (725) . . 

n••111111a.:m:aa::.!l:::.::ıt:nuım:s.: ... :aw--:ımmmms: 

??? 
isim aranıyot 

100 1naruı ·---....------ -----------ı 

... 

Grip •e 
r omıtt.ma içla 
•• fı1clalı •e 
•• ,1,ıc1 uı,ıar. 
Her ecııt1eden 

t f ıte1lıilı. 

·ALGOPAN 
Satılık lkt bina 
C.latada illtt dlldıbh, on Ud 

........ , ... 90 Uta ltadı lld bf. 
a. kt1t •tthldıt. Rı1ttımlarttt 
*-'*' •• waWd ltölelc İliet• oı · 
nltma ı&re ilet kelepitfllt. 

Galata, Topçular caddesi Ka· 
ra~laa ioliiltDda Kah•ıtel Salim 
J9iaiY' m~t. <• Dafıtma Yeri: 

V AKIT Matbaası 
' 
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A boşaltmak sm-etiyle KABIZLICl, AöIZDAKI T ATSIZLIGI ve KOKUYU izale 
eder .. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve iÇMEK

l<abızlığa karşı M E Y V A 
~ 

TEN sonra mide ve vücudunuzda hissettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. Hamile. T U z u lerin kusmalarına pek faydalıdır. MAZON ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir. 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, !ş__ Bankası arkasında No: 12 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

ıı liirkiye Ziraat Bankasınca Bursllda eksiltme ile bir tube bina· 
1'Phrılacaktır. 
~ E.kıiltıne kapalı 2arf u&uliyle yapılocaktır. Eksiltme §&rtnameıj 
ıı_. tada Banka levazım müdürlü aünden ve latanbulda Ziraa~ Ban· 

1 
tuhesinden alınabilir. .. 

.t. l' eklif mektubları ve teminat, eksiltme tartnameıindeki izahat 
"lttai 
' n.~e 28 Ş~bat 935 altşamına ka<lt\ı Ankarada Ziraat Bankası u 
l' llıudürlüğüne verilmiş olmalı dır. 

~te~}iflerden her hangi birini ter cih etmekte Bankada tamalnen set 

~754) 
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KAŞE 

~EOKALMiNA 
~- l'tevralji ·Baş ve diş ağrıları· Arlrilizm ·Romatizma 

EMiN MAHMUT 
E3İRAOERL.~ 

H atis koyun süt ünden 
'r'amut yağh Silivri yoğurdu 
l•al..._. ı.ç. Ml•r llMı · latıt : TAŞCiW Ho. ID- • 

Sıhhatini seven : 3 Y 1 L D 1 Z 

öksürenlere 

KAl'fZUK 

Oksürük Şurubu 
Göğüs nezleleriyle had ve müz. 

min kasabat iltihaplarında, Za

türre, Zatülcenp ve boğmaca ök· 

ıürüklerinde çok faydalı bir ilaç
tır. Göğüsleri zayıf ol\nlara ay

rıca tavsiye olunur. Birçok profe

sörlerin takdirlerine ' mazhar ol

muştur. Kanzuk öksürük şurubu 

maruf eczanelerde bulunur. 

,-- Yeni ~ıktı 

Hayali Sosyalizm 
ilmi Sosyalizm 

Bu balıse dair ''ıı miihemmcl eserdir 

~ılılı 125 bu kitabda bulacak!'ın11h 
füıgeJs 1 Ht>rgün pişecek yemeklerirı ve tıt'' ılmıı .ı ıe~ın \t \apılışların1 

Haydar Rif at lcıltsız JOO Satış veri; lstaııbul Ankara ~a<itlt"~ I o J5i 
• kurus • 

flıin Mahmud Yoğurdu Yemeli sokuru§ ,.~•--ııı~ ınkı fab_Ki~abev• ~1111.ımılliilı. 
~ E k. ..,. l'kr p Uroloğ = Operatör .~ 5 • • t • ~~ii; ıenelerdenberi Büyükçekmece Mimar Sinan 1 1 ~aı atya : •• :Doktor vemal Ozsan .. :!. . u nıne aranıyor 
l. - ·trinde yetiıtinniı olduium haliı kıvırcık koyun sütünden 'nezaretim •• .n.ı •• 
!!ita"- f • • ı ·maı k · y v ı k 3 ld 'k ~ d'kk •• •• Darü1Ace2e Müdürlügv ünden: 35 lira ücretle iı ç sütnineye ihtiyac iL."". ennı ıeraat e ı etme teyım. ogurt a ır en yı ız eh c~e ı al :: l\araköy Topçul:ır caddesi Xo. 3' :: 
~ 1.:::::::::::: Telefon 41235 ::::::::::::.1 vardır. Talihlerin Darülicez~ Müdiriyetine müracantlan ilin olu"ur . . 
&.tıı yeri: Balıkpazar, Taşçılar caddestNo: 10 - 7 ~el: (22855) 16691 

. . 
BORJIYA 

ıslıkla ,.e yavaşça bir avcı havası çal
-naya başlamıştı. 

Müstantik bağırırcasına bir sesle 
uıbıt katibine st'slendi: 

- l\lüttehemin ciirmünii itiraf etti· 
ğini yazın! 

Miistantlkin zabıt katibine verdiği 
bu emre Ragnstan: 

- Büyük mahkeme müstantikinin 
yalan söylediğini de iltheyi unutma • 
ym .. 

Dedi. 
Müstantik ce,·ab ,·ermeden yazı ma

sası başındaki adamın kendisine uzat
tığı kağıdı süratle aldı \'e heyecanla 
okudu: 

- Büyük mahkeme tarafından Un· 
ga tan mahküm edilmiştir. Sonra ken 
disine de tebliğ edilecel-i tabii bul -
ilan ilamın hükmü Uç gün içinde y 
ne getirilecektir! •• -

Ifararı böyle kısaca söylemesi üze
:tine müstantik müttchime döndü: 

-- Kararı işittiniz, dedi. Bu karar 
i'Stinaf edilmez. Şu halde Allaha dua 
edebilmeniz için üç gün zamanınız 
'9ar demektir. • 

- Böyle bir günahı ""lşlediğinizdcn 
dola), affınızı istemeniz için sizin de 
Önırünüzün sonuna kadar mühletiniz 
\ar •. 

Az sonra mahkum yalnı~ başına 
kaldı. Bu gülü(lc mahkeme o kadar 
8lirntıe yapılmıştı 'ki Ragastan bunu 
biı ı ·üya zannetmişti. 

Fa!cat, çok geçmeden bu insana 
t;.. r!,et veı·en lavhanın bütün safha • 
. lıı 1111 gözünde yaşatabildi. Hatta bü
~ if1I- 'iiı :ıh kemenin kamrındaki kelime
ler. ,birer birer, kulağında çınladı. 

.nu müthiş kararın başlıca hüküm· 
,leri şunlardı: 
' - Ragastan son tabakadaki boclrn:a aııJmağa 'llahkum olmuştur. Ka. 
. ı vicdanen yaptı~ iş~en nedamet ge

tır ntc.,ı i~in )irmi dur saat bu bodrum 
d~ mahbuı:; tutulacak, bundan sonra 
ÖIU H'J ahud dfrf olarak bodrumılan 

;:::; : ıw 

çılmrılıp umumf bir meydanda ,·e halk 
önünde evveH'l iki bileği, sonra \~ite
cek emre göl'e yeminli bir cellad ta • 
rafından balta \'eynhud keskin bir kı
lıcla ba~ı kesilecek, cesedi de bir dire
ğe bağlanarak iki gün teşhir edilecek 
tir! .. 

Büyük mahkemenin kararında ismi 
ge~en bodrumu Rngastan bilmiyor -
du. Yalnız yeminli bir cellad tarafın
dan başının kesileceğini biliyordu. 
llir nn başından geçen bunca hadise
leri düşündü, \'e: 

- Kendime öyle bir hami bulmu
~um~ ki, kendisinden cesaret ve şeref 
dersi almak istediğim halde bana kat
~lm dersi \'erecekti. Ne ise. yakamı 
m::nrdım. Artık kendisine karşı hiç bir 
borcum kalmadı. Diye mırıldandı. 

-19-

ROZA 
Rafael sokakta baygın bil' · halde 

iken kendisine geldikten sonra Maga
nın, yahud ö!>ür ismiyle Rozanın evi
ne koştuğu zaman e\'i bomboş bul
mu~tu. ihtiyar ı;;ihirbaz kadın kaybol
muştu. 

Daha e\'vcl Uafael Rozitayı alarak 
e\'den çıl\trğı zaman Maga gene lu zm 
odasına girmiş, biraz ağladıkta~n son
ra hızlı bir sesle şöyle söylenmeğe 
başlamıştı: 

- ~imdi yalnızım ... Yapayalnızım ... 
Artık diinyacla hiç kimsem yok... Is-
tırabım. \'e intikamımla yalnızım ... Ye 
artık yalnız bunları düşüneceğim .. . 

Roza bu sözleri bir hıçkırıklarla bi· 
tirdi. Bir lrnç dakika so:ıra ynrnş ) a
rnş sükunet huldu. 

Sonra Papanın ziyaretini kabul et
miş olduğu odnya geçti. Meşin sandı
ğı açtı ,.e bir ~ekmece çekerek i~indc
ki altınları, mücevherleri alarak be • 
line sardı. Etrafına son bir göz gez
dirirken şöyle söylen dl: 

- Herşey bitti .. Artık o beni anne 
diye çağırmıyatak. Hiç kimse bana an 
ne demiyecek; artık ben bir anne de· 

---=;-, 

BORJlYA 7i 
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zi sapsarı olmuştu. Adamlarını, hiç Az sonrn daı· biı' bodrum içinde bu-
ses çıkarmadan Ragastanın karşısına lunduiunu &ördü. 
yarım daire şeklinde dizdi. Bunlar- Zavallının ellerile nyaldnrınn dört 
dan ikisinin elinde ip vardı. On lıeş zencir birden Yurulmuş, ve bunların' 
ki:)iiydiler, böyle olduğu halde ürkek uclarnu dınırn mıhlandıktau sonl'a ' 
,.e korkak, tela~lı telaşlı biribirinin öteki uelarınclaki halkalara da ağ -
yüzleriJ?e bakıyorlardı. lam kilitler vurulmuştu. 

Papaz Garkonyo birdenbire bir işa Bodrumun tavanı gayet yüksekti. 
ret yaptı. Hepsi de Ragastanın üzeri· Simsiyah \'e )'apışkan dumrlarınn gü- • 
ne yürüdüler. Bu pek dehşetli oldu. 1 herçile siirülmüştii. 1\leşalenin ışığın-

Korkunç bir sessizlik içinde kanlı dan ürküp kaçan bir takım pis \e iri 
bir ka,·ga başladı. Ancak beş dakika örümcel<ler dırnr taşlarının üzerinde 
kadar de\·am l'tti. Ragastan her kolu- koşuyorlardı. 

nu kaldmşrnda indiriyor, bilerek ,.e Bodrumun zemini topraktı. Kok· 
ya bilmiyerek tesadüf ettiği ya bir muş suların birikme inden doğan ~u
göğüse, ya biı· omuza Yeya bir kola kurlardan, tahammül edilmez fena 
saplanıp gömülüyordu. kokutnr geliyordu. 

Ragastan birdenbire yıkıldı. Papaz 
Ne oturulacak bir kannpe, ne üze •· · 

Garkonyo bacaklarına ipi geçirmi:.; rinde yatılabilect-k bir saman \'aı·dı. 
,.e dolamağa mu,·affak olmuştu. iş 

bitti! 
Ragastanrn bir anda silahını aldı

lar, kollarını bağladılar ve kendisini 
alıp götürdüler. 

Ragnstanı kimi ba:;ıından, kimi kol 
farından, kimi bacaklarından yakala· 
yıp kaldırmışlar ve böylece bir müd· 
det götürmüşlerdi. Şövalye hareketle-
rinden uzun merdh·enlerden 
~onra bir tnkım dar yollar 

dan geçildiğini, gene merclh-cnlerden 
inilerek yürUndiiğünü, sonunda gene 
merdivenlerden inildiğini hissetmişti. 

Bir kapının a~ıldığınr duydu. biri· 
birine \'Uran zencirlerin şakırttlarını 
işitti . 

Şövalyeyi birdenbire yere bırnktı· 
lnr. Bileklerine, topuklarına demir 
halkalar geçirdiler. Vücudunun her · 
yerine birer kilid ,·uruluyormuş gibi 
bir takım anahtar sesleri işitti. Bütün 
bunlar bittikten sonra, yukarıda iJt· 
tiği ses: 

-Kukulctcsin[ çıkarın! 
Emrini ,·erdi. 
Ragastanın gözleri yanrbaşındakl 

ışığın ziyasından kamaşmı~tı. 

Ragastanııı ayağ'ındaki zincir ileı i-' 
ye doğru ancak iki adını atılabilecek 
ka-dar uzun bırakılmıştı. 

Bileklerindeki zincir, kollarını gö~.' 
sü iizerine çapraz ka\'aşturabilect-k, 

ellerini kullanabilecek gibi uzunca ve 
geyşek bulunuyordu. 

Mahbusun yanına hasırlı bfr su 
destisi bırakılmış, destinin üzerinde 
de bir ekmek konulmu~tu. 

(Sent - Anj) şatosunda iistüste al: 
tı sıra hapishane \'ardı. llunların biri 
birinci ,katta, diğeri zemin katında, di . 
ğerleri de yer altında idi. 

Her sırada bir tnkım hapishane Jo .. -
caları, bazılarında da bodrumlar var. 
d. Runlaı·ın sayısı gittikce azalıyor • 
du. 

Mesel:i, birinci kattaki hapishanede 
on iki loca varken, yer altındaki en 
son hapishanede ancak bu bodrum 
cinsinden dar n knrnnlık bir loca bu· 
lunuyordu. 

l1stüste yapılmış olan bu hapisha- • 
neler, Mısır ehramlannın tersine çev· 
rilmişlerine benzer, en son hapishane 
yer altına gömülmüş olurdu. 

Sezar Borjiya bu muhtelif katlar· 

• 
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d:ll,f al~ hapishaneye "altı 

ne~• .. adını vermişti. 
cehen· ga.shın, beşinci katın üç locasından 

:c!ı-iııci kattaki hapishane locaları 
as!=c~ oezaya çarpılmış şato zabitleri· 

birinde, korkunc bir bodrumda ziJJsir
Je hağlanmış bulunuyordu. 

~· :(. :(. 

ı; ' ·a Jajif suçlardan mahkum Ro- Kukuletesi başından çıkarıldıktan 
rn -~~!1yö,rlerine tahsis edilmişti. sonra Ragastan etrafına süratle bak-
~µ omqcl tabakaydı. mrştr. Papa.c; Garkonyonun IJir işareti-
ltı: .:cl . tabakayı zemin katı teşkil e- le bütiin adamları çekildiler. Papas 

<1 ~::>ı::ı~ Burası da şatodaki muhafız da hain gözlerile Ragastanı tekrar 
t:!mı~ neferleri için adi hapishane • süzdükten sonra çekildi. 
Jcr '~~ Uaga~tan mahbeste yalnrz kalın • 
·nund~n sonra artık }'..er altına ini - ca: 

liyordu. - Düşman gitti fakat ben de mah • 
Burada, kfifi derecede aydınlatıl - voldum, dedi. Düşmanlanma inliye -

mış demir parmaklıkh menfezler va - rck öldiiğümii göstererek sevinmek 
sıtasilc hava alan hırsrzlara ,.e katil • fırsatını vermiyeceğim ! 
Jere mahsus localara rastlanırdr. Hu genç yaşında Borjiyaların inti-

llundan sonra dördüncü tabakaya kamından kurtulmak kendi ince im -
inilirdi. Burada da beş. yahud altı Io- kan!ö;ız görünüyordu. 
ca bulunurdu. Buralarda zincir yok - Bugünkü vaziyeti dehşetli olması
tu. Oturmak için bir kanape, uyumak na rağmen, Primverden artık tama -
için saman vardı. Buralara idama mile aynldığınn kani bulunduğu hal
mahküm olanlar konurdu. de, .Apyen yolundaki mezardan çıktr-

Bir kat daha inilince beşinci taba- j~ı zaman hissettiği kederi duymuyor
knya ''ımhrdr. Burada yukarda söy - du. Çünkii daha o zaman Sezar Borji
Jcdiğimiz localardan ancak üçü bulu- yadan ayrılmamış, ondan gfüdüğü lü
nur ve buralarda muhakemesi yapıla- tuflara karşr iyi hareket etmek mec -
cak tehlikeli caniler yabnlırdr. buriyetini duyuyordu. 

Altıncr ,.e sonuncu tabaka ise sıkıcı :Fakat şimdi.. !ş tamamilc başka.r-
Ye istırnlJ verici bir yerdi. Zemin ka - dı. Artık onun minnetinden kurtul -
tından dört kat aşağıda bulunan bu muştu. 
yer, muhit dairesi ancak bir kaç ayak Rngastan hapsedilmemiş olsaydı, 
olan hir kuyu halindeydi. kendisine karşı büyük bir liıtuf göste-

Bir iple buraya indirilen bedbaht r.cn hu adamın hiç bir vakit düşmam 
yer l ulamadığı için ne oturabilir, ne olamıyacak, iyilikle mukabele hisleri· 
de yntrbilirdi. ni, kollarım bağlamış bulunacaktı. 

Şöyle uzanacak bir yer bulunsa bi- Fakat simdi, kendisini haksız yere 
le yatmak kabil olmazdı. Çünkü ku - te•;kif ettirmiş olması onu bu vicdani 
yunun içindeki dizlere kadar çıkan düşünceden kurtarmrştı. Bu hapsedi • 
pis ve kokulu suya, ) danlar, kara kur lişi kendi için bir kurtuluş olmuştu. 
bağ:ılar, kocaman fareler atarlardı. Eğer buraclan çıkmıya mumffak 

ı::u kuyu,:•a atrlanlnr, açlıktan Ye olursa hayatını Primverin hizmetine 
p:s eu<lan ım~tulmak istiyen farelerin bağışlamıyn karar vermiş bulunuyor
k.ara lcurbnfralann, yılanların hücu - du. 
m'::na t:frarth. işte ynlnız Papa. Se· Ragastan bu düşüncclerdeyken ·sa· 
23r ,.c IAikrcc;ce bilinen dur yr,Jdan atler yavaş yava~ geçiyordu. 
daha geniş bir yolla Vatikaradan Kahraman delikanlı, bir ara, eliyle 
(Sent--Anj) şatosuna getirilen Ra - 1 ayağını bağlı;):an zincirlerin takılı bu· 
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lunduğu duvardaki per~in çivisini sö· 
küp atmak istedi. Fakat bunu kopa
rabilmek isin en mükemmel aletlerle 
günlerce uğraşmak lazımdı. 

mıeklerindeki kilidleri birbirine 
~urarnk kırmak istedi. Bunda da bi • 
)eklerini zedelemekten ba~ka bir ;:;eye 
muvaffak olnmadı. 

Delki c..;ki bir halkasını kırabili -
rim iimidiyle zincirlerin üzerine geri
lerek şiddetle dayandı. Hiç bir fay da
sı olmadı. Ragnstan duyarın dibine 
oturdu. Makine gibi bir hareketle eli
ni dcstinin üzerindeki ekmeğe götür • 
dü. Bir lokma kopararak yedi. Sonra 
yaYaŞ y::ıyaş yorgunluğu, endi:.e ve is
tırabım yendi ,.e uykuya daldı. 

Bu sırada hnpi hane kapılarının 

sürgüJeri açllıyordu. Bunların çıkar
dığı giirültü ile uyandı. Bulunduğu 
boclrum· aydınlık oldu. Ellerinde bi
.rcr meşale tutan iki gardiyan bodru
ma girmi.jlcrdi. Bunların ardından 

çakmaklı tüfekle rnüsellah dört asker 
fc;eriyc girdi. Kukuleteleri gözlerine 
kadar inmiş üç papa.c;; Uagastanın ö -
nünde dikildiler. 

Şövalye, bodruma ~ıkan yola göz 
ucuyla baktığı sırada mızraklı, balta
lı lıir takım askerler görmüştü. Sayısı 
yirmi tahmin edilebilen bu mızraklı 

-ıs~erler ilk işarette mahbusun üzeri· 
ne yürümeğe hazır bulunuyorlardı. 

Başları kulrnleteli üç papastan bi
Yi Hagastann doğru ilerlemiş lıir diğe
ri de söylenecekleri zaptetmeğe hazır

.' 1nnmrştı. 
Şö,·alyeyc doğru ilerliyen papas: 
- Şövalye dö Ragastan siz miı;;i -

niz. diye sordu. 
- Evet Mösyö .. Ya siz? 
- Ben, Papalık makamr nnrnma ic· 

rayr adalet eden ve verdiği karar isti
naf olunamıyan bir büyük mahkeme
nin müstantiki}im. Mahkememizin 
kararı adalete uygundur. Soracakla
rıma doğru ccvab Yenneniz lfızrmdrr. 
Sizin Italyayıı mukaddes babamız Pa-

pa Hazretlerile muhterem aileleri a -
Jeyhinde fesat çıkarmak ve hiyanet 
etmek için geldiğiniz söyleniyor, ne 
dersiniz? 

- Hayır! .• Ben ltalyaya yalnız Se· 
zar Borjiyanın yanında hizmet etmek 
\'C uğrunda ~adıkane krlıc kullanma • 
ya geldim. 

- Niyetlerinizin, söylediğiniz sa • 
dakatten pek uzak olduğu şahidkriİ't 
ifadelerile sabittir. Bunun hakkında 
da uzun uzadıya tetkikat yapacak de· 
ğili7- Yalnız aleyhinizde şikflyet oln • 
rak ileriye sürülen bir katil maddesi· 
ni konuşacağız. 

Ragastan hayretle: 
- Katil mi? diye ~ordu. 

- Evet. Siz, Papa Hazretlerinin 
ikinci oğlu l:ı .. ransuva Borjiyanm üze· 
rlne birdenbire hücum ederek 7,avallı· 
yı alçakcasrna han~erle öldürdünüz. 

Hiç ummadığı ve beklemediği bÖ)'· 
le bir ithamdan dolayı Ragastan şa • 
şırmrş ve cevab ,·ermemi:ı;ti. 

Müstantik: 
- Niçin susuyorsunuz, dedi. Ccvnb ' 

''ersen ize .. 
- Bu itham yanlış ve doğru olına • 

dığı için susuyorum. Katilin kim ol • 
duğunu belki benim kadar Riz de bi -
lirsiniz. Ben gördüğüm şeyden, hU 
dakikaya kadar şüphedeydim. Gözü -
rne inanmak istemiyordum. 1ı~akat, bU· 
nun yanlış olduğunu şimdi anhyorunt• 
Monsenyör Seı.ar Borjiyaya söyle· 
}in: Bundan sonra öldürdüğü adant
ların kan izlerini ortadan dikkatle 
kaldırsın! 

Müstantiğin sağında duran adantıı 
şiddetli bir titreme ve ürkme geldi. 

Müstantik acele acele: 
- Susun! dedi. Dine karşı küfür • 

den başka bir şey olmıyan bu söz ~·e 
bu telmih ile yakayı sı)nmak isfü:ol"· 
sun ama faydasız. ... 

Fransuva Borjiyayı katletmedigt· 
nfzi isbat edebiliyor musunuz? 

Ha~etler içinde kalan Ragastan 


