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~ ''IIeyhat! 
il J;Jski hükômet sö

Z1inden dönüyor!,, 

"lnflradcı,, 
gazeter 

memnun 
görünmüyor 

Atin ada 
Atioa belediye baş
kanı tahkir edildi 

~,.f 0ndrada lngiliz ve Fra'!ınz na.. he desi kendini gösterdi. Bu mu • 
f Cb-rrun konuımcuından sonra ahede, emniyet elde etmek mak · 

11~'bbiiı edilen kararlar üzerinde• ıadiyleydi. Fransa silahsızlanma -
r1.' .~umiyetle Avrupa vaziyetine yı vadetti ve Almanya milletler 
• ~.!ngiliz gazeteleri b0Jmakale- cemiyetine girdi. 
~ "" :··-.. . _ ....... - ........ - - .,, ., " ....... n.;ıQ ""'h tP.JY'l'1 eclilerpğ;. 
':''ilır. Bunlan hüliüa ediyo- ne söz veriliyordu. Bütün lC&rıtık-

lıklar bitecekti. Mösyö Briand bir 
btYLI EKSPRES: münasebetle: (Biz timdi hepimiz 
in 'l b k d · h ,_, Avrupalıyız) dedi. Fakat Fransa, ~ ..... gı tere ugün en ini aro-

~ on k' ·b· A Lokarno muahedesini imzaladığı ~ h .. ce ı gı ı vrupaya teminat-
t~d 'tlryor. Aradaki fark ancak (Devamı 4 üncüde) 

Ilı! ltt: Harbten önce bu gizli ya. 
ıııı~'ttı. Şimdi açıktan açığa ya-

ı. 
Süvari 

''ıs . . Vilayeti ve Kuman-
~'l"''i 18 denberı. Fransa, lngıl- dan lığı ziyaret etti ve 
lıtj alınak, bu I§e karıttırmak i d i I t I d 

'ordu. a e z yare yapı ı 
li~ 19

19 Paris muahedesiyle lngi
)e/e Amerika tarafından emni
d~:n garanti edilmesini umuyor-1 
•ille kAınerika halkı Avrupa itle-! 
•ic\iınhrıtınaktan imtina etti. Rei
tidd Ur Vilson vadi, o derece 
~tıbtl': reddedildi ki, o zaman • 
\d, erı hiç bir Amerika hükumet 

~et ~1 
hunu tekrar tkelif e cesa -

''a eınemi§tir. 
~da Undan ıonra Fransa, Ameri
~ll 'l/n artık böyle bir ıey istemek-
l! aıger . . 1 ·ı ·ı . -.f,k ;J'rnıttır. ngı tere ı e ıt-

~h.t etmek dü§üncesi üzerinde 7, 8 .. ·~· · •ıı, milletler cemiyeti va
'l'le · ''S 1fe karıttınnak istedi. 
Onra 1925 de Lokarno mua. 

.. , 

Felemenk mekteb gemih 

Geçenlerde Romayı ziyaret et • 
mit olan Atina Belediye Başkanı 
Kotzias, ltalya'nın F atizm rejimi 
ve B. Musolininin idaresi altında 
mazhar olduğu inkişaf hakkında 

Atinadaki İtalyan klübünde bir 
konferans venniıti. 

Ayni günlerde on iki adada 
Rumlara kartı yapılan bazı tazyik 
edici hadiseler karııaında heye -
can halinde bulun~n Atinalılar B. 
Kotziyas'ı bu konferansı mütea· 

p y l®Unden çıkarken 
tahkir ebniılerdir. Ayni zamanda 
On iki ada gençleri İtalyan klübü· 
ne kestane fiıekleri atarak gerek 
içerde gerek dııarda panik tevlid 
etmiılerdir. 

Bütün gazeteler bu hadiseyi 
kaydederken Belediye Batkanı
nm konferansını vermek için fena 
bir zaman intihab ettiğini yaz
makta ve bundan dolayı B. Kotzi
yaa'ı tahtie etmektedirler. 

Bulgarlar 
Yine bir Tilrkü ta
banca ile Uldilrdiller-

Filibe, 8 (Huıusi Muhabirimiz
den) - Burada gene bir Türkün 
kanıyla ödenen feci bir cinayet 
olmuıtur. Bu cinayet"n failleri a. 
radan geçen dört gün zarfında 
Bulgar zabıtası tarafından, neden 
ıe, el'an bulunamamııtır. 

Dört Şubat Pazartesi günü, Fi • 
Hbede kunduracılık yapan Cemal 
usta, akıam saat 19,5 da dükka -
nını kapıyarak evine gitmit.Cemal 
usta tam evinin kapısını çalarken 
mechul bir takım şahıslar taraf m

dan tabanca ile öldürülmüttür. 
Bu fahıılann muhakkak Bulgar 
oldukları söyleniyor. 

Mareşal 
\> Pilsudski 
~~kıoda istirahat 

Dün sabah saat sekiz buçukta y k ] iif 
tehrimize gelen Holandanın Hen- a a anan Urükçll 

llıek için Fasa 
1 ~-. gidiyor Qit rı, 8 
~ ~etnb - Doğru haber veren 
\ t~l ~dan öğrenildi ğine göre 
~.t ,~,~~udaki yakında istira -
~~tt•ıı : uzere Fas'a gidecektir. 
\~ ı~.zeteleri Göring'in Le -
~ d'1t:• ... &\'landıktan ıonra Pil-
'4' '''" d • • 

) \ b' e ıstırahat etmek için 

drik mekteb gemisi süvarisi Kap- Ç.orlu, - Çorlu ve civarında ü-
tan Hendrit bugün sat.t 1,15 devi- fürükçülük yapan Nuri hoca is • 
}ayete gelmit ve vali bulunmadı- minde biri yakalanmıttır. 
ğından vali muavini Rüknettini zi- Nuri hoca köylülere para mu • 

SEÇİM BİTTİ 
C.H.F. NAMZETLERi ITTiFAKLA 

SEÇiLDiLER 
................................. -............ ._ ......... . 
Atatürk

ten Ulusa 
lstanbul, 8 (A.A.) REiSi • 

CUMHUR ATATURKON U -
LUSA BEYANNAMESi: 

Sevgili yurtta§larım, 

Bana ve partime inanınızı • 
ve güveninizi yine gösterdiniz; 
saylav namzedi olarak size 
sunduğum arkadQ§ları yüce 

seçiminize değerli buldunuz. 
Ulu•ca gösterilen birlik, ülkü
ye bağlılık bütün gözleri yeni
den yurdumuza çekmi§tir. 

1935 seçiminin bittiği. bu, 8 
Şubat akıamı Türkiye; iç ve 
tlıf alanlarda bundan sonra da 
karıılQJabileceğimiz türlü me
•eleler önünde na•ıl bir azim 
ve kuvvet manzarası göstere
ceğini bir daha acuna bildirmiı 
oldu· 

Ôz clileiiimi-z. yurdun yüce
: liği, yurtttı§ın genliğiilir. 

1 KAM.AL AT ATORK 
·------·-·········································· 

••n••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HABER 
lstanbulda en çok satılan 

gazetedir. ilanlarını ' "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. ···-·---· ............................................... .. 

Müstakil 
Namzetler kaçar 

rey aldılar? 
Saylav seçimi memleketin her 

tarafında dün ak!am bitirildi. Bü· 
tün ikinci müntahibler her yerde 
C. H. F. namzetlerine müttefikan 
rey verdiler. 

Seçim münasebetiyle şehrimiz
de yapılan alayı dün bütün tafsi
latiyle yazmı,tık, gazetemizin çık· 

tığı sıralarda da rey atımının de· 
vam ettiğini ilave etmİf tik. 

(Devamı 4 üncüde) 

Hanses davası 
Mahkeme karara 

bırakıldı 
Şirketihayriye elektrikçilerin. 

den Hasan, cereyan çaldığı iddia. 
siyle elektrik tirketi tarafından 
mahkeme)'e verilmi~. gör:i!en mu
hu.!temesi neticesinde Hasan ben 
a t .ctrc i J .btı kararda temyİ7. m \ h
kemesinde tasdik dilmiıtir. 

Bunun üzerine Hasan, tirket 
müdürü Hansesin kendisini yalan· 
cılıkla ve cereyan çalmakla itham 
etmesini hakaret telakki ederek 
Fatih aulh ceza mahkemesinde 
Hanses aleyhine bir dava açmıştır. 

Bu davanın ikinci ce1sesi bu 
(Devamı 4 üncüde) 

Namzet listesi çıkacağı günü gazetelere kimler ve nemi telefon ettiler: 

A8AB 

~- · liıttne •. 
""-' sını pek manolı bulu -• 

yaret etmittir. Kaptan Hendrİ§ vi- kabilinde muhabbet muskaları 
)ayetten ıonra İstanbul kumandan- yazmaktaydı. Kendisini cürümü
lığma giderek kumandan Gene- methud halinde yakalamak için 
ral Halisi ziyarette bulunmuttur. jandarma kumandaniyle iki ne • 
Saat 12 de vali muavini Rüknettin fer, köylü kılığına girerek hocanın 
ve biraz sonra General Halis Hen- evine gitmişler, ve hoca tam mus

Orharı Seyfi - Kadın sc>siııle telefon l't te senin sorduğunu zannetmesinler. drik gemisine giderek iadei ziya- kayı yazarken cu··rmu·· me•hud ha 
:r • l'usuf Ziya (Besini kadın sesine benzctmiyc çalışarak) - Allo .. Orası ~~~~~~~~~~~~~-r_e_tt_e_b_u_l_u_n_m_u~ı-~_r_d_rr~·~~~~~~l~~=d=e~~~a=l=~~·~~=a~~=rr~- ~~~~~J~J~a~~~r~gud~ mi~ ~~h a~ Y~d~Mmafunr~? 



ulgar kabinesi 
tamamlandı 

Adliye Bakanlığına 

HA.b.t.K - Akıam J:'oıtl\ıı 

profesör l>ikof geldi A t AI d 
Sofya - General Zlatefin bat- vus orya many anın ır 

kanlığındaki yeni Bulgar kabinesi ' 
teşkil olunduğu zaman maliye ba-1 

kanlığı açık bırakılmıştır. Son ' ' 1 ilt F h tt A. • d 
:~n::~7~ı~:~:·a~:ky::;~".:'ruı::; . ng ere, ransa, a a ına -
tur. Adliye bakanı B. Kalenderof cı Italya bunu bilmelidı· r' 
maliye bakanlığına tayin olunmut .,, 
ve bu suretle açılan adliye bakan-

1 lığına da üniversite profesörlerin Göbels nutkun- 1 ·ı· ı H. dlil • 
den doktor Dikof getirilmiştir. •• • ngı iZ er, ın erı 

Doktor Dikor ısgs yılında doğ- da boyle dıyor · 
~uş ve Sofya ünive .. n~te~ini ?itir- Roma, 8 (A.A.) - İtalyan ga- adam saymıyor mu? 
dıkten sonra sulh hak1mı taym o- e 
lunmuştur. Doktor Dikof mütea: zeteleri Alman Propaganda Baka:-
k "b l . Al .d m Bay Göbbels'in ıon nutkuna işa L d d H• dl• t • ·ı 1 en svıçre ve • manyay~ g~ e- ret ederek bilhassa •u parça üze - on ra a ın 1 enıscı ere 
rek orada medenı hukukta ıhtısas :r 

tahsili yapmış ve G?ttingue üni . rine nazarı dikkati celbetmektedir garip bir m'U8mele yaplldl 
versitesinde doktor ünvanını al _ "Klaipeda'yi bir kez aldıktan • 
mıştır. Bulgaristana döndüğü za- sonra Avusturyalı kardetlerimizi Londra, 9 (A.A.) - Masa te- tertib heyetine şikayet etmiştir. 
man yeniden bir müddet hnkimlik kurtarmak iıten bile değildir. in. nia fampiyonluğu ma.çnun icraıı Bunun üzerine, tertib heyeti ırk 
yaptıktan sonra iıocalığına hat . gilizler de, Frarunzlar da hatta i • arifesinde bir hadise olmuştur. farkının kat'iyyen mevzuu bahso-
lamı•, 1924 de u··nı·versı·tede me - natçı ltalya bile Avusturyanın Al· B·ıh ı • nl v . • k • 

T 1 assa §ampıyo uga ı§tıra ı · lamtyacağım ıöyliyerek, Hindlile 
deni hukuk profesör muavinli - manyaya aid olduğunu kabul et· çin lngiltereye gelmi• olan ve tıb, 

l.d. 1 :r re de ayni hüsnü kabul gösterilme 
gvine tayin olunmuş ve 1933 de me 1 ır.er.,, d b. h kuk 1 b 1 . d 

B 1 1 e e ıyat ve u ta e e erın en digvi takdirde, müsabakaya i•tirak 
Profesör Ordinariuı olmu§bır. u söz er etrafında gazete er mürekkeb bulunan Hindistan e • :r 

h ·· t f "rlerd b l 1 edecek olup ta, otelde oturan, bü • Profesör Dikof bir müddet üni . enuz e 11 e u unmuyor ar • kipi, diğer milletlere mensub e • 
versite rektörliiifö eli'! vapmı§tır. ıa da Messagero bunun hayret ve- kiplerin indikleri otele inmek ia- tün diğer milletler ekiplerinin otc 

rici olduğunu yazmaktadır. temittir. Bu otel idare~i. hiç bir se li terkebneğe davet edileceklerini 
Yunan Harbiye Haka
nı ltalyaya gidiyor 

Bu parçanın neşri Romada de- beb göstermekszin, Hintli talebe- otel idaresine bildirmiştir. Niha • 
rin bir tesir uyandırmıttır. 

Atina - V radipi gazetesinin 
yazdığına göre Yunan harbiye ba
kanı General Kondiliı önümüzde
ki Nisan a}'l içinde Jtalyaya gide
cektir. General Kondilis, ltalya
da, kendisinin de aza bulunduğu 

Arditi te§kilahnın tertib ettiği bir 
müsamerede bulunacak ve ayni 
zamanda ltalyan resmi mahafili i
le de temas edecektir. 

-0--

Ankarada umumi 
meclis seçimi 

Ankara, 8 (HABER) - Yann 
(bugün) seçilecek olan umumi 
mecl is üyeliği namzed listesinde 
Ankara kazası namzedi olarak es· 
l<i üyelerden Bay Ahmed, çiftçi 
Abdurrahman, Ziraat Bankası 

merkez müdürü Bay Veli Necdet, 
eski üyelerden Bay Arif Çubukçu, 
Bay Hilmi Etlioğlu, Avukat Ziya, 
eski üyelerden Bay Muharrem ile 
General Asaf Dervi,:n karısı Ba· 
yan Bedia ve Koçhisar üyeleri a • 
rasm ::lan Bayan Ferhia Mazhar Ka 
raeye bulunmaktadır. 

-0--

Soriyede tayyare 
kazası 

Almanyanın dUşUncesl 

nedir 
Viyana, 9 (A.A.) - Berlinden 

tereuuh etmi1 gibi görünen ve Al
manyanın, Avusturya için kendi 
mukadderatını kendi tayin etmek 
ve hatta bu hususta reyiima mü
racaat eylemek hakkını istemeğe 
mütemayil bulunduğunu bildiren 
bazı haberlere göre "Almanya dev 
leli, orta A vnınn "rJ,.mi müdahale 
andlaşmasma ilthaka davet edil • 
diği takdirde farta bağlı bir cevab 
verecektir.,, 

Salahiyettar Avusturya maha -
fili bu §ayialara asla itibar etme -
mektedirler. Bunlar, Alman dip • 
lomasisinin, Almanyayı bir ademi 
müdahale andlaşmasma iştirak et
tirmeği, Avusturya işlerine sarih 
bir müdahaleye tabi tutarak, te
zada dü§üreceğini hiç zannetmi-
yorlar. ' 

ispanyada slldh 
kaçakçılığı 

Madrid, 9 (A.A) - Geçenler • 
de meydana çıkan silah kaçakcrlı
ğma aid meclise verilen dosyayı 

tetkik eden muhafazakarlar gru • 

yi kabul edemiyeceğini biidirmit 
ve kendilerine Vestend'deki ha.§ • 
ka bir olele müracaat etmeleri 

tavsiyesinde bulmımuştur. Hindiı 
tan ekipinin kaplam, müsabaka 
~~~~~~~~~~~~~~ 

ı···· .. ··················· .. ·· ... ·· ......... ._. .. 
ı Atatürk 

onuı! verdi 
Reiaicumhur Aıaturk dun 

Karaköy ve Beyoğlunclan ge • 
çerek Şifliye kadar otomobille 

il bir gezinti yaptılar ve Şi§liden 
Hürriyeti ebediye tepen yola 

1 ile yaya olarak Darülacezeye 
1. uğramı§ ve oranın vaziyeti 
• hakkında izahat almC§lardır. 

Atatürk Şiılide nahiye~ -
ğı gençlerinin vermİf olduğu 

müsamerede hazır bulunduk· ı 
tan sonra gece de Halkevi içti-

! mai Yardım Bürosunun Pe • • 
i rapalcuta verdiği baloyu tfJ§ril i 

ı .. ~~~-~!!~~~~:--.. ··-·-··-·---.. 1 -----,w-NPDRUlmll .. MWWW-WWW--t'--~aMlll "MB nazım 

bu dosyanm itham edici mahiyet· 
te olduğuna müttefikan karar ver 
mittir. 

yet otel idaresi de noldayı nazarın 

da iarar etmeyince, hadise kapan· 
mıştır. 

Parls borsasında 
esham düşüyor 

Paris, 9 (A.A) - 8 - 2 tarih
li borsa vaziyetidir: 

Hususi maksatla çtkarılmış 
bir takım fayialan i&tismar eden 
satıcdann tesiri ve Londra iptidai 
maaac:ıc...- p.yo.yaımui1Kı muşıru • 
li.t dolayısile, eıham borsasında 

tiddetli bir aksülamel hasıl ~uf 
tur. BilUnıum esham ve ezcümle 

Fransız rantı, banka ve sanayi 
sehimleri oldukca dütmüştür. 

Yabancı esham içerisinde Rio' 
lar epey gerilemittir. Süveyiş ve 
Sırp istikrazları tutunmaktadır. 

--o-

Başını keserek 
61dUrmü~ler 

~asya, 9 (Hususi Muhabiri • 
mizden) - Amasyanın Bahçeler 
içinde oturan Mustaf anıp karısını 
bilinmiyen birisi başını keserek 
öldürmüştür. Bu feci cinayetin fa
ilini zabıta aramaktadır. 

LAH1, 8 (A.A.) - Suriye çöl
lerinde 7 ki§inin öli:miyle netice
lenen tayyare kazası hakkında tah 
kikat yapan hükumet memuru tay 
yarenin yıldırım isabetiy!e değil 

belki makinesin:n kırılması üzeri· 
ne yere düşerek parçalandığını 

bildirmiştir. 

r Sabah ~azeleleri ne diqorlar?l 
............................... a. ............ - ............... .. 

" Filozoflar hükumeti iyi ida e edemezler ,, 

27 kadın toprak 
altında öldü 

KURUN - imler sütununda Sad-ı yor. Ve yazıaını şöyle bitiriyor: 
ri Ertem bir filozof hiç bir zaman "Demek iateriz ki lstanbula bir 
iyi bir declet adanu olamıyacağını i- plan verilirken kendimizin bu güzel 
teri sürüyor. iddiasına göre bir filo- şelıri hakkıyle anlamaklığımız _yerek
zof her zaman ideal peıindedir. Bu liğine oeniıce -hiç olmazsa pldrı ka
itibarla ister istemez hakikatten, re • dar- bir yer vermekliğimiz yerinde 

F011:mal , 8 (A.A.) - Çömlek allteden kaçar. Halbuki !deal lıiç bir bir iştir. ~n~ıya:nayı~c? ~apanıayız. 
yapmak üzere kuyudan kil çıka • zaman dimağ /ıududuruı g•çerek ka - Ve açık soylıyelım kı ıınıdıye kadar 
ran 27 kadın bir toprak çöküntüsü bili tatbik olamıyacağından filozof- anlamadık, §imdi anlal1Uf olduğumuz 

· 1 1 da da epeyce kuşku vardır. 
altında kalmışlardır. Bunlardan lar tarafından idare ~dılen dev et er b!ILLIYET - Ahmed Şükrü Es-
1... b k l de hiç bir zaman musbet faydalar ~ niç iri urları amamı~tır. N. ki mer bugün yaz11Uf oldugu başmakale 

--~ ~!mekten uzak kalırlar. .. ıte · m de Avrupa devletleri arasında geçi • 

1 J lf l dun~ada cahil in~anların muke.mme • min bir dönüm noktaBına gelmif ol-
s p an ya< 8 PO S len Ware ettlklcrı nıemleketlerın ya· duğunu söylüyor. Almanya Roma an-

Öldürenler nında alimler ve filozoflar tarafın· laşmasına girmediği takdirde Fran -
Madrid, 9 (A.A) - 4-10-934 dan idare edildiği lıalde karma karı- sanın Baltık devletleri, Sovyet Rus -

ihtilfı.linin ilk gecesi polis memu • ıık hükflnıetler pek çoktur. ya, Küçük ltilfif üe birleşerek. Alman 
runu öldürmek ve diğer bir çok CU/IJHURIYET - Yunus Nadi bu- yayı sıkı bir çenber içine alacaktır. 

kimseleri yaralamak suçuyla ya • günkü yazısını lstanbul plamna talı - Binaenaleyh son vaziyet çok' nazik 
si& etmiştir. lstanbulu lstanbul yapa- bir safhadadır. Ne netice vereceği 

kalanan 47 k'§iden dokuzu divanı cak ve şenlendirecek olan bu plcinın pek yakında belli olacaktır. 
harbce dört buçuk sene hapse nasıl olnıcm Uizım geleceğini uzun u- ZAMAN - Zaman imznlı yazı Sôv
mahküm edilmi§tİr. ötekiler bera \ zadıya anlattıktan sonra bir an evvel yet Rusyadald son hadiselerden balı· 
at etmişlerdir. 11apılması lüzumunu da müdafaa edi- setmekte ve Molotof YoldOfUl demok· 

rasi lehindeki sözlerini teırih etmek
tedir. Ya.-., §Öyle bitiyor: 

"JJlaamalih Rusyanın bugünkü ha -
!imleri her hangi bir fikirden veya 
mecburiyetten dolayı böyle birdenbire 
mesleklerini değiıtirİneğe hakikaten 
karar ı•crdllersc ona da tabii "dünya
da demokrasiye bağlı kalmış olan u -
luslarla., beraber biz de memnun olll
ruz. Buna inanmak güç olmakla be -
raber, Molotof Yolda§ın dediği talıak 
kuk ettiği takdirde onu herkes gibi 
bizim de tasdik edeceğimiz tabiidir.,, 
AKŞAM - Akşamdan akşama sü • 

tununda Akıanıcı Uludağa şimendi -
fer yapmak projesinden bahsetmekte 
ve turizm bakımından bunun çok fay
dalı olacağını ileri sürmektedir. 

SON POSTA - lki yıldız imzalı 
yan son zammılarda Paris ve Atlna
da olan karışıklıklardan balısetmek • 
te ve bunun bir kütle arasındaki dzi -
ınnilş farklarından ileri geldiğini söy 
lemektedir. 

Pokistan ~ 
devleti \' 

Afgantstanla oıucl' z,, 
tan blrleştfrllece1'" ıitı 0~ 

ler mi? . bı 
Londra, 8 (A.A.) - Mo~' 

Post gazetesi iyi haber alaJS , ~ I g 
muhabirine atfen yazdığı bi~; İr er 
kalede Hindistan mes.eleJ1 

bahsediyor: •ltf' 
Bu gazeteye göre eğer ~ııı;itt' 

re Hindistanm idaresini ff !Jl~if 
re bırakırsa, Hindistanm §iSI'. ti li 
de bütün rr.üslümanlar Vokısl , 
isimli muhtar bir devlet kur~~ · . 
lardır. Bu planın kuvetli ve b•J. · ~ 
gizli tarafları vardır. Ve jcab .1 etı 
Hind boyunduruğuna geçrrıel< 1 

•• 

yen müslümanlar tarafından '~3 
lahla bile muhakkak surette tal 
edil ehil ecektir. ·Ji' 

Bugün Pokistan kelimesi, f~ l 
yet hükumetleri olan Pencab, S ~ ~ 
Blucüstan, Keşmir, Afganiıt~, •. 
şimali garbi hududu vilayetlerıjjf' 
harflarından yapılmıştır. Ve ıO ,Jt 
lüman ahali arasında ağızdan, ' 
za bir parola gibi gezmektedıde' 
suretle teşekkül edecek blok, ~ · 
nize genit ve mühim bir maha·r 
olan kuvvetli bir devlet olab ~~ 
Bu fikrin tahakkukuna aşılrn~ı ., 
bir mania yoktur. Çünkü Af g~ıı~ 
tan da dahil olduğu halde but , 
hu vilayetler ırk ve din bakıl!lııı~ 
elan birbirlerine sıkı surette bal 
d·'"lnr. le 

Havaıar ~ili 
Türkiyede umu(111; · di 
yetle yağışlı gidiY0

1 
. 

Ankara, 8 (A.A.) -Ziraatd' ,,. 
kaleti meteoroloji enstitüsli11 I ı..~ı 
alınan malumata göre, son 24:J ~l\ 
at icind~ Ytırdun doğu kısf]lf • , :_,.~cı f{ıyın:u ıuua. .n.uana, / li l 
yol yağıtsız ve diğer yerler t'1',r ~t 
miyle yağışlı geçmittir. Yağıf dd' ~ 
tamonu ve Çevret1iyle Y ozg' \İ; l, 
kar diğer yerlerde yağmur ~eltf' 
de olmuftur. Ölçülen en çok 1 d 
ğıı n:ikdarı Antalyada 62, B~İ ' 
da 15, Yalova ve BoJuda 12, ti 
sud ve Tursunbeyde 11 , An"', 
da 2, ve diğer yerlerde 1 - 8 ıJJ 
u,etre arasındadır. 

ıl' 
Karın toprak üstünde en ~ J1 t 

kalınlığı Karsta 64, Erzuru~ ~- ll-ı-d 
Malatyada 20 santimertedır· \d' ıc 
va suhuneti düne nazaran 1r'ısJ(ıl 
Ege alanlarında 6 derece dU~ j 
\·e di-ğer yerlerde 5 - 10 dere 
raunda yükselmiştir. ~İ 

En düşük ıuhunet dere~)"d' 
İzmir ve Samsunda 17, AntS ,~ 
16 derce kaydedilmiştir· ",ıfr 
Ankarada saat 14 de suhunet ıt~' ~ 

.. t" d 7 d ··1.seldl' I nn us un e erce yuh d' ·ye 
Rüzgar ıimali şarkiden sarı• 1 i 
metre süratle esmekte idi. l, 

--o-- ıe' .. 
Japonlarla çıntt ,t 
yeniden çarpışt•!,ıl 

Londra, 9 - Alınan h• 
1 

Jf 
göre dün Jehol' da Çinlil~r e ~ • '!l 
ponlar yeniden çarpış1J1aP lı f' 
lamıılardır· 80 ölü ve birÇ~ 
ralı vardır. .,ti 

f 11•• I Londra, 9 - İtalya, r• ı..o'' 
la lngilizlerin imzaladıkl•rı g6~ 
ra anla,masından meı:PntJflb W'.~f 
memektedir. Buna da seb~Jtefl~ 
bir taarruza uğrarsa Jngı ~~ 
kendisine yardım etıneYİ t i 
etmemesidir. _.-4 j 'ı\ 

ı . ' d'ilt~- .J . 
tl\lya • Fransa ıle ıno e r ı , -. 1 riJI 11 ~ 

Belçika arasında birbır e ııısO~J ' 
.surette yardım etmeyi taı'-.ıııs 1" tij 
den bir anİ8'ma yapıtına 
mektedir. • ·;.,J; 

Jtalyanm bu şekilde ıtı dJ. 
01e-ıi esaıen beklenınektef 



'l&üşiim: 

ı:llllı iisküdarbİar 
0 ~allı Boğaziçi 1 

' ~' latanbulun çok zen
Parça.ı deiild':r. Bun.da 

, ~atların ekserisi, ta
• i:Jet ederler. itleriyle, 

· ld, •etauldürler. Ve, tabi
ol~iun~ iti latanbul tara

!.'Sılae 1liu ıçın, her gün o tara-
8' . ie 11lecburdurlar. 
• ~ henıter!lein, elbette, 
1f.1t~ paralan yoktur. 

Wlll~~~--~' dün, iki arkadq, Be
... teçtik. Yal~ ıid:t için, 

~·191..._~-~f vermek mecbu
~ ~dık. 

SalE .. ,, Kiiprüye, Osküdar -
ı.-~J_ daJı.. uzak; oraya iıliyen 

sok daha mükemmel; ve 
kadıköyünden pek de 

0haıadıiı halde, Kadıköy 
' ~ bir kunıttur. 
• ltd1tle, Oaküdar-Boiazi-

lt. ··-f '1.... k d'J' .... ~ _,.. ı ı vı,- en ı ııın-

•~ele lkibetine utrayacak
~ .__ b~ aile bütçesinden her 
~ lıra ıubolunmaktadır. 
iti... ar, bari Şi&eti Hayriye

ıı~~· hraaa. .. Kendi faaliyet 
.karleterek bincl:ii dah kes 

fU 

Ayasofya 
•• • 

muzesı 

Dış cephenin tami
rine baltaya 
başlanıyor 

Yeni A7uofya müzeainin tami
rine dıt cephede de gelecek hafta 
bqlanacaktır. Müzenin bab yüzü 
uzun yıllardır tamir görmediğin -
den bir hayli haraplqmıt ve ıı • 

vaları dökülmüıtür. Gene bu kıı • 
ma tesadüf eden son camaat yeri 
de oldukça tamire muhtaç bir hal
dedir. Bunun içindir ki müze, zi
yaretçilere açılırken ıon camaat 
yeri kapalı bınkılmııtır. 

Müzenin iç ve dıt tamirinin ya
pılmaamda binanın tarihi ve mi -

mari luymetiden bir teY kaybol • 
maması için m~ miman Ahmed 
Kemalettin uzun tetkikler yapmlf 
ve mütehaaaıılann fikirleri alma
rak bazı eaular bazırlanmıfbr. 

Tamir itlerinde çalıımak üzere 
de lıtanbulun en tanlDDUf ustaları 
seçilmektedir. Bu tamir büyük 
bir itina ile yapılacaktır. Tamirin 
Hazirana kadar biteceii umul
maktadır. 

o 

Ereğ11de yapılacak 
elektrik santralı 

Vikera Metropoliten lnıiliz ti~ 
keti mümeu'llerinden Ankarada 
bulunan Bay Riprd diler arka
dqlanyle birlikte dün tebrimize 
gelmiılerdi-. 

~.I ft\ı-- .s., 1:'--y1: 1;....... :ı. 

kömür havzalarında yapıimau dü 
tünülen elektrik santralı için ye
r3ıde tetkiklerde bulwnnak üzere 
buradan arkadatl&nJ.le bilikte E
reyliye ıidecektir. 

--0--

Blr Transatlantik 
gellyor 

Önümüzdeki Cartamba ıünü, 
Konikıtayn isimli bir Alman 
Trana atlantik ıemiıi tebrimize 

180 Amerikalı seyyah get3-ecek· 

tir. Gemi NevJ.orktan ıelmekte
dir. 

Konikftayn Trans atlantiii, 
l'.m•nımıza ilk defa plmektedir. 

16,000 ton büyüklüiündedir. Li

manımızda bir buçuk ıün kalacak 
tır. 

o 
Polisler için yeni 

motosikleti er 
latanbul pol'si için Avrupaya 

aipariı edilen 24 motosiklet güm -

riiklere gelmittir. Bu motosiklet -
lerle İstanbul polisinin elindeki 
motosikletler 45 tane olacaktır. 

Şilepcilik 
Bir elde toplanarak 
şirket kurulması 
dUşUnUIDyor 

Denizyollan idaresi Şilepcili
iin de b!r idare elinde toplanıp 

toplanamıyacağnu tetkike batla· 
mrttır. 933 yılmda Türk vapW'CU· 
luiu yalnız deniz yollan ve va· 
purculuk tirketine inhisar ettiril:r 

ken Şilepcilik bundan İ•tiına edil· 
mitti. O vakitten beri belli batlı 

bet firma Türk sularında ve Türk 
l'.manlarıyle ecnebi limanlan ara
ımda Şilepcil 'k yapmaktadır. Fa• 
kat ıilep nakliyatı itleri de bir ti~ 
ket elinde toplanırta veya bu it de 
deniz yollan idaresi tarafmdan 
yapılırsa memleket mallarının ta· 
9mmaımda daha f aydab olacağı 
ümid ed:Jmektedir. 

Bu husustaki tetkikler mü•Let 
bir netice verirse ve eler Şilepci

l:k itleri deniz yollarına geçene 
o vakit denizyolları mevcud ti· 

lepleri satın alacak ve kendi iıle
tecektir. Maamafih buaünkü ce
reyan daha ziyade bir tirket ya
pılması merkezindedir. 

Trakya 
Peynirciliği 

MUtebassısıarın yap· 
tığı tetkikler 
tamamlandı 

Baıbakan lamel lnönü ve Oko
nomi Bakam Celil Bayarm son 
Trakya seyahatlerinde beyne imi -
Jel bir töhreti olan Trakya pey • 
nirciliiinin ııli.b ve inkipfı için 
tedbirler alııımaaı takarrür etmit· 
ti. Bu karar üzerine Okonomi Ba
kanlıiınca Edimeye gönderilmit 
olan mütehassıs, tetkiklerinin ıon 
kısmını da tamamlamııtır. 

Okonomi Bakanlıjı, Trakya 
peynirciliğini ııli.h, gerek dahili 
gerek harici piyasalarda sürümü • 
nü temin için icab eden fedaki.r 
lığı yapmafa karar vermiıtir. 

Otrendiiimize göre, Trakya 
peynerciliğinin inkiıafı için bir 
tirket teıkili düıünülmektedir. Bu 
tirkete büyük bir mali müessese -
nin müzahareti de temin edile -
cektir. ı ~l 

Zeylin bakım memur
ları yetiştirildi 

Ziraat Bakanhiı, muhtelif mm-

-.~~-L ı' ~ T ~ 1 takalardaki enstitülerinde açbğı 
~~ • ' li zeytincilik kunlarında 20 bakım 

memuru yetittirmittir. Bakanlı -

Diri diri dondu
rulan balıklar 

Londradan Parlser Tageblatt ga
zetesine bUCliriliyor: 

Tahakkuku pek yakın olan heye
canlı bir proje, yakın zamanda balık 
sanayünin teknik işlerini esas ve te
melinden değiştirecektir. Bu teknik 
yenilik, balıkların halk gıdası olarak 
istihlaki ve kıymetlenmesi bakımın· 

dan da büyük bir ehemmiyet kazana
caktır. Çünkü avlanıp tutulan balıkla 
rrn bu teknik yenilik sayesinde son
suz bir zaman için konserve edilmesi 
milmkün olacaktır. 

Oteden beri maHlmdur ki balıklar 
şiddetli kışlarda canlı olarak donar· 
lar ve sonra buzlar erimeğe başlayın
ca kış uykulanndan uyanırlar· Bu ha 
kikatten ilham alınarak tecrübelere 
girişilmiş, mümkün olduğu kadar her 
cins balık tutularak sunı bir tarzda 
dondurulmuş ve buz bloklan bir yıl 
kadar muhafaza edilmiş, sonra ihti· 
yat ve itina ile eri dilmiştir. Buz blok
lannın erimesini milteakip bir yıl 

müddetle bloklar içinde donmuş kal
mış olan balıklar hemen canlanarak 
donmadan evvelki hallerini almışlar· 
dır. 

Bu tecrObeler blttrfldlkten IOllJ'ae 
anlatılan ba asili ve ameliyenin sana
yide tatbiki için bir şirket kurulmUf
tur. Bu yeni şirketin müdürlerinden 
olan kumandan A. Johnson Stone fir
ketin ~bbüsleri hakkkında şunlan 
söylemiştir: 

"On balık vapurundan mOrekket 
bir fllo teşkil etmeyi tasarlıyoruz. Bu 
vapurlar 70 metreden uzun olacak, 
yani şimdiye kadar mutat olan bu gi
bi vapurlardan.20 metre daha uzun 
olacaktır. 

Dol•ndır1cdık im emriyle muhtelif auntakalara Bu vapurlarm her biri 58.000 Ura-
Bu sabah Sirkecide Kurtulut o- tayin edilecek olan bu memurlar ya mal olacaktır; halbuki alellde bir 

telinde oturan Mehmed ve Ahmed zeytinlerin bakımı ve ticaretiyle balık nparu 16,000 liradır. Alellde 
polise müracaatla GUlbahçe p . alakadar olacaklar, kendi mınta - balak vapurlannda balıklar vapurun· 
zinoıunda Mustafa tarafmdan kalannda birer ömek zeytinlik ku. anbannda buz parçalan arasında yer 

leştirilmiştir. Vapurun hareket ve 
dört liralannm dolandmldığını racaklardıt· Ziraat Bakanlığı, sarsıntısı yüzünden buzlar harekete 
;,1ı1;.a et"'islerdir. MW)\cıf-. v•lr•1 

- ze)ıi.ulc.-i aalib lf. ine büyük bir e - plerek a.lıklar zedelenq~ vp it~~ 
l&llllllfbr. hemmiyet vermektedir. buluıuuı balıklar ille hiç kullar•lmaz 
Yaralanma Zeytin ataçlarma musalllt o • bir "hale gelir. Biz kendi balık vapur. 

Bugün öileden evvel Beyoflun- lan muzır böceklerle mücadele iti lanmızda bambaşka bir dondurma 
da Şehid Muhtar caddesinde Gü- de bu yıl daha ııkı bir tekle konu- metodu takip edeceğiz.. AV1 ve bahk-
zel Yoiurt apartmanında oturan lacaktır. larİn tutulmasını müteakip hemen 
Yani isminde biri oda kapısmı a- derhal balıklar birer birer Te canlı ol· 
çarken cam JunllDJt, ve sai elin- --o-- duklan halde bir makine tarafından Keresteciler HAii bir takım müteharrik kaıanıarm ıçı-
den yaralanmııtır·. temmuza kadar ne nakledilir· ilk dört kazanda sıfır 
Yere dUtenler altındaki hararet derecesinde BOtuk 

Bu sabah Tarlabqı caddesinde tamamlanacak hav. ve müteakip dört kazanda da da 
Arab Sabri ile Arnavud Kemalin Kerestecilerde yapılmakta o • ha soğuk tuzlu sa vardır. Balıklar 
birinin batından, birinin de di • lan sebze ve meyva halinin inta • bir kazandan diğerine geçirilir, en 
tinden kanlar akbğı görülerek ab temmuza kadar bitirilecektir. sonra da donmq olarak meydana 
merkeze eötürülmüt, yapıJan tah- Yeni Halde toptan meyvalar, Y&f çıkarlar. Ondan sonra bu donmq ı.-

• lıklar 300 ton istiap haddinde olan 
k'ıkatta •••hotlukla yere du··ıerek ve kuru sebzelerle hububat ve yu-... vapur anbarlanna konarlar. Tabiidir 
yaralanmlf olchaklan anlqılmıt • murta 1&bfı yapılacaktır. ileride ki ba ambarlar dahi sıfır altında bu 

br. buz depoları yapıldıktan sonra lanan bir hararette tutulur. Da n· 
Okum• ınerakhsı yal satqı da Hale alınacaktır. Ba- retle gtlnde elli ton balık dondurula-

lstiklil caddesinde Hacipo- bk aabtı da belediyeyi dütündür- bilir. Dondurulmuş balıklar sonsuz 
lo pasajmda gazete satan Aara • mektedir. Balıkhanenin bugünkü bir zaman için muhafaza edilebilir. 
mm gazete ve mecmualarmı çalan vaziyeti gerek sıhhi, ıerek ikb- BütUn yıl devamınca depolar ba-
Sami yakalaDIDlftır. sadi bakımdan elveriıli değildir. lık pazarlarına taze ve canlı balık ve. 

-o- .rebllecektir. Çünkü dondurulmuş ba· 
--0--

~ Tektrdağında grip Trakyada tOtOn Iıkıar yenı tutulmuş balıklar gibi ta-
Tekirc:lag"', 9 (Huıuıi) _ Vili· ze ve canhdır ve hiç bir suretle onlar-

T -1- uml tütün k 1 dan tefrik edilemezler. Bu suretle 
J et merkezinde bir aydan beri de- r-.Janm um re 0 

-kilod projemizin tatbiki bahk fiyatlarını 
vaın eden grip hastalığı son gün- teıi bu yıl SS3,7l 7 . ur. Geçen tamamen mustakar kılacaktır. Zira 
lerde salgın halini aldıimdan ve =yı:=;;l;;ı:;:;m=r-ek_o_ı_te_,_i_l_,60=l-,7=o-7=k-il;;;;;o=i=dı_·.=I fırtınalı ve fena havalann artık pi
mekteplere devanı eden talebenin tepleri bir hafta tatil edilmittir. yasaya balık çıkarmıya hiç tesiri ol
çoğu hastalığa tutulduğundan ıö- Grip geçmek üzeredir. Ölüm yok- mıyacaktır.,, 
rülen lüzum üzerine tebrimiz mek tur. 

'>u§laa evleniyor 

Beyaz perdede bilhaua çevik· 
liğiyle nam ka.zanmıt olan Duğlaı 
F airbankıı hepiniz tamrsınız. O
tuz yqında bir oğlu olduğu halde 

, hili "genç,, olan bu artist geçen-

1 lerde karısı Meri Pikford' dan ay. 

rılmıı ve Londraya giderek orada 
yerlqmiıti. · 

Londradan gelen aon ıazete • 
İerde oinınciuluna göre l>ujiu 
F airbanb timdi de Lady Aahle1 

·DünRU .ayuıo •esunı meraurunaen iRi aurun .. 1 ..... ".tL:ıı '• e111ıye nutukaö~üyor. Rey Nndıjı. miihı.İTlenınelı ile evlenmek üzeredir. 

iuıw7'-'·· 
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lngiltere tek başına mı 
olmalıdır ? •• 

(Baş taralı 1 incide) 
dakikadan itibaren daha çok iı

tcmeğe baıladı. Önce, bu muahe
denin tekrar teyid edilmesini is
tedi. Sonra bunu geniıletmeği ar
TI&ladı. 

İngilterenin müdahalesinin o • 
tomatik bir halde bulunmasını is -
tedi. Harb geldiği zaman bizim, 
vaziyet ne tekilde olursa olsun, in
tihab serbestimiz olmasını arzu 
etmiyordu. İngiltere adamakıllı 
bağlanmadıkça ıilahıızlanmağı 

reddediyordu. Hitlerin, Alman • 
yaya müsavi hak isteme yolunda -
ki ilerileyi§i, Franıada, İngilte • 
reyi daha çok bu ite karıttırma 
·,evesi uyanıyordu. 

İtte bu sebebten yeniden le -
tebbüıe girifti. Mister Mak Do -
nald bu sırada uluslararası teahhü 
dalım geniıletmiyeceği yolunda • 
ki unutulmaz beyanatta bulun • 
muftu. (1933, Teırinisani, 13). 

Sir Con Simon da ayni sözü 
tekrarladı. 

Mister Eden, ayni mefhumu 
teyid etti. 

Hiç bir İngiliz hükfunet adamı
nın beyanatı bu kadar kuvvetli, 
alkışlanmamııtı. 

cereyanı esna.sında önüne geçile
miyecek hadiselerdir. 

Ne§redilen tbliğin formülünü 
ve cümlelerini, esasen, ne lngilte
re, ne Fransa, konuımalar ilerle
diği esnada hiç tadil edilmiyeceği 
kanaatinde değildirler. 

Buraya kadar mükemmel... Ya -
kınlqmakta olan bir kördüğüm • 
den kurtularak bir yol açtılar ... 
Anlaımağa açılan bu yolda kolay
ca yürüneceğini sanmak, şüphesiz 
hamakat olur. Bilakis, bu it da
ha zor ve fazla emek barcamıya 

muhtaçtır. Giderilecek birçok en
geller var ... ,, 

NlYUZ KRONIKL: 
"Ne de olsa buna bir başlangıc 

noktası denebilir. Tesbit edilen 
tekilde anlatma, umarız ki Avru· 
pa sulhuna doğru istekle bir iler· 
leyit olacaktır.,, 

DEYLI TELGRAF: 
"Mesele, fÖyle bir anlaşmanın, 

harb tehlikesini daha çok yatıfh· 
rıb azaltabilme kabiliyetinde olub 
olmadığındadır. Biz, hükômet 
binasında konuıanlarla birlikte 
diyebiliriz ki, bu kabiliyettedir. 
Şimdi son söz Almanyaya kalı
yor.,, 
TAYMİS: 

HABER - Alqam Posfaır 

Serendlb'de 

30000 
Kişi malarya has
tabğından öldü 

Hastaneler ağzına 
ltadar dolu 

Kolombo, 8 (A.A.) - Seren
dib adasındaki Malarya aalıı • 
nmdan ölenlerin sayııı en az 30 
bin tahmin edilmektedir. Muh • 
teHf nahiyelerde ha.staneler ağız· 
larına kadar doludur. Keıalla 

mezarlığı o kadar dolmuttur ki 
yeni mezar açmak imkinı kalma
mıttır. 

Kurunegala ıalgının en tid • 
detli olduğu yerdir. Bütün hasta
ne müstahdemini malaryaya tu • 
tulmu~tur. 

Kanses davası 
( Btq taralı 1 incide) 

sabah yapılmıttır. Hanıeı mahke
meye gelmemit, vekili Salvador 
gelmiştir. Davacı Hasan ile avu
katı irfan gelm~tlerdi. Mahkeme, 
Hansesin gıyabında davanm de • 
vamına karar verdikten ıonra tem
yiz mahkemooinin karan ile dava
cı hakkında tirket meınurlan ta
rafından tutulan zabıt okunmuı, 

bundan sonra Hanseıin vekili a&z 
almııtır. Vekil: 

- Şirket müdürü Huuı tanı

Mebusların seçi 
(Bat'4ralı linci de) 

Rey atımı dün saat on yediye 
kadar sürmüı, ve saat on yedide 
atıma nihayet verilmiıtir· Bundan 
sonra salon botaltılmıı, rey tasni
fine bqlanmıttır.Taanif bir saatte 
neticelenmit, C. H. F. namzetle
rinin müttefikan kazandıkları an· 
latılmıthr. / 

Reye ittirak eden 1625 ikinci 
müntahibc:len 290 ı müstakil nam
zet General Refet Beleye rey ver
mitlerdir. Diğer müıtakil namzet
ler birer tek rey bile alamamışlar
dır. 

Dünkü saylav ıeçiminde kaza
nan müıtakil saylavların adları ve 
kazandıkları rey sayııı tudur: 

Ankara: Doktor Taptaı 1273 i
kinci ıeçimden ittifakla rey almıt
tır. 

Afyon: Kereıteciyan 666 ikin
ci seçimden ittifakla rey almıştır. 

Antalya: Tayfur Sökmt-n 590 i
kinci seçimden 588 rey almııtır. 

Çankm: Mustafa (esiri latan • 
bul defterdarı) 412 ikinci seçici 
tarafından ittifakla seçilmittir. 

Denizli: Eaki milli müdafaa 
müafe!an General Şefik 707 ikin
ci seçici taraf mdan ittifakla ıeçil
miıtir. 

lıtanhul: Mütekaid General 
Refet Bele 1625 ikinci aeçiciden 

290 rey almıttn. 
lzmir: Eski lzmir müstakl! 

zedi Halil 1157 ikinci seÇİ" 
fından ittifakla seçilmiıtit·~ı 

Konya: Mütekaid GeoeP" 
Fuad 1352 ikinci ıeçici tat' 
ittifakla seçilmittir. 

Kastamonu: Kaatanıooıl, 
müdürü Nuri 797 ikinci 
348 rey al mı ıtır. 

Muğla: Eski lzmir 111•~ 
tabcı Hüsnü 455 ikinci 
453 rey almıttır. 

Niğde: Doktor AbrevaY" 
kinci seçiciden 503 rey • 

Sıvas: Midhat Şükrü s'f'J 
ci seçiciden 768 rey alnııftıl• 

Reyler niçin da 
C. H. F. Genel Kati 

tebliğ olunmuıtur: 

8 Şubat sabahı bqlıyall 
ıeçimi yurdun her tarafıııdl 
ma kadar bitmittir. Her 
tifakla C. H. Fırkası 
seçilmitlerdir. Fırkaca 
gösterilmiyerek müstakil S 
lık için bot bırakdmıt olaıt 1 

li.yette fırka ikinci müD 
umumi reislik divanının 
mesinde yazılı maksada b' 
çin reylerini muhtelif dl 

namzetlere vennitlerdir· 
kil namzetlere verilen reyler 
beti her yerde baıkadır. Heyhat ... HükUnıet sözünden 

dönüyor. 
"Gerçi, yeni misak yeni bir ta-

"Bu anlatma teklini tesbit e • 
den İngiliz ve Fransız bükfunet 
adamlarının bu haftaki faaliyetle
rini gerçekten en sıcak takdiri hak 
etmitlerdir.,, 

maz. Kendisinin bu dava ile alt- --------------------------
• 

kım mecburiyetler ortaya koymu-
yor. Lokamo mi.akının ıeniıletil
.._eıi demek değildir. 

"Bunun hakikatini bir deniye. 
lim bakalım: Fransa, ilk defa o
larak, Almanyanm ıilihlannı tah
did eden ahkimı ıulb muahede
ainden kaldırma fa muvaf aka.t ee 

decek ..• Bu neden? Çünkü biz, 
müdahalemizi daha ileriye vardır
dık.. 

Gene bize söyliyebilirler ki, mi
ıak yalnız hava hücumuna kartı· 
dır. 

Biz havada harbe batlaymca, 
karada da, denizde de baılamıt 
sayılırız. 

"Deyli Ekspres,, infirad si~
seti için durmaksızın çalııtı. Lo
karno muahedesine de itiraz etti. 
Lokarno muahedesinin yaptığı ıi
bi, lngiltereyi dominyonlarmdan 
ayıran her hangi muahedeye mu
arız bulunuyoruz. Yeni miiakın 

ayni neticeyi vermesi zaruridir. 
"Avrupa kervanına bizi daha 

aerin fırlatacak olan her hangi 
teklife mutaarrızız .. ,, 

DEYLI HERALD : 
"İster al, ister bırak,, manasına 

gelecek ve Almanyaya teklif o -
lunmak üzere bir Fransız - İngiliz 
~lanı meaelesi ortada yoktur. 

Bundan baıka, Versay muahe
deıinin askeri ahkamının lağve
dilmesi üzerinde münakaşaya bat
lamadan önce, Alman hükUnıeti 
tarafından yerine getirilmesi icab 
eden bazı §artlar ileriye sürmek 
meselesi de yoktur. 

Aklıselim hakim oldu. Ve Al
manya, "üzerinde serbestçe anlat· 
ma yapılacak umumi uyu§ma ıu
reti, tesbit etmek üzere konuıma
lara davet edildi. 

Bu sağlam ve makul bir teklif. 
tir. Almany.:mm, bu ch.v<-te düpe
düz, menfi bir cevah verr..ıiyect~İ 
de ı:mulabilir. Tabii lıu nıev:ıı:u Ü·. 

:ze:inde tev~aü mahiyetinde söy-ll 
iiy,1c~~i sözler vardır. Hatta an
lo.~manın ana hatları üzerinde ba-
a tııadlllt yapm:;;.k dahi istiyeceği 

tüp1ıesi%dir. 
Fakat b-:.ı, gayet tabii ve itin 

İngiliz gazetelerinden ''Sunday 
Expres,, İngiliz kabine erkanının 
Fransız vekilleriyle son yaptığı 
mülakatlannı şu yolda anlatmak· 
taydı: 

Bu gazetenin bat muharriri 
"lnfirad,, siyasasını müdafaa ile 
tanmmıttır. 

"Sunday Süpres,, diyor ki: 
"Dün gerek Fransız batvekili, 

gerek hariciye nazırı, lngiliz na
zırlariyle Almanya aleyhine bir 
misak teklif ettiler ve uyuımağı 
beklediler. 

"Fakat muvaff akiyet elde edi
lemedi. 

"Önce İngiliz kabinesi, Anton 
Eden de dahil olduğu halde bir 
toplantı yaptı. 

"Nazırların önünde, Fransız 

murahlıadarı tarafından verilmit 
bir dosya bulunuyordu. Bu dosya, 
Alman silahlarının çoğalması üze
rineydi. 

"İnsanı heyecanlandıran öyle 
dosya ki timdiye kadar İngiliz hü
kUınet adamlarının gözü önüne 
konmamıttı. Fakat yüksek askeri 
makamlar, bunu çok ala biliyor • 
du, 

"Bu dosya, Alman ordusunun, 
bugünkü Fransız kuvvetleri dere
ceıine çıktığını gösteriyor. 

"Gene bu dosyada, bugünkü 
Alman hava kuvvetine dair vesi
kalar, Franaada endite uyandıran 

kası yoktur. Mesul olacak kiıme 
varsa, zabıt varakaımı tanzim e • 
den ve altına imzaımı atandır. d~ 
miştir. ı 

Bu söz üzerine davacmm vekili 
iddiasını serdetmif, müdiiı' sıfatiy
le Hansesin meaul tutulmaaı lizım 
ıeldiiini aövlemiftir. 

Mahkeme, icabını dütünmiif, 
karar verilmek üzere muhakeme 
18 Şubat pazartesi günü aabahma 
bırakılmııtır. 

-0--

GUneşte lekeler 
Berlin, 9 (A.A) - Bertin rasat· 

hanesi, güneıin garb kısmında, 
geniıliği 70,000 kilometre tahmin 
edilen bir leke görmüttür. Bu le
ke, senelerdenberi müıahede olu
nanların hepainden büyüktür. 

--o-

kemancı Kraysler 
Frlç 

Viyana, 9 (A.A)- Uzak Şark• 
ta bu defa bir turne y&J>IDlt olan 
kemancı Fritz Krayıler, aan'at ve 

hayırıeverliğioc:len ötürü, Avua • 
turya "Merit,, nitanile ta1tif edil
mittir. 

Biberciler trUsttt 
Londra, 9 (A.A) - Biberciler 

aendikumın çok fazla mikdarda 
biberi toptan piyasaya dökmemek 
için elinde kifi derecede para bu
lunduğu z~dilmektedir. Sendi 
ka iki milyon aterliq tahmin olu
nan b :•ber atoldarmı tedricen aa • 
tacaktır. 

bir mahiyettedir. ----- ---------
kcitibler dahi abnmamııb. "Bundan ıonra, lngiliz baıve • 

kili ve hariciye nazırı, Fransız bat· 
vekili ve hariciye nazıriyle uzun 
ve huauıi bir konuımada bulun • 
du. 

"Öğleden sonra, bütün k~nfe -
r:ını yeniden toplandı. Fransız ve
kill~ri, lngili:ıı: bqvekili ve harici
ye nazın, batvekil muavini ve 
ktallar mühürdarı bir arada bu
luneyordu. 

"Bütün konu~mnlar sıkı bir clil 
~·ftğlılığiyle geçti. Dııarıya, hava
dis sızdırmadık!arı gibi, içeriye 

"Bu gizlilik, bu dil bağlılık ne-

' Y~·,, 

İngiliz gazetesi bundan sonra, 
Versay muahedesinin Franaaya 
verdiği faizi ileri aürerek, AJman. 
yanm muahedeye ralınen yeniden 
ailahlanmaamı yazıyor .•• 

F ranaanın, bir itik hareket et· 
me yolundaki gayretlerini anlatı
yor ve neticede lnıflterenln Avru
pa meselelerine kanımaktan fU 
dakikada imtina ettiğini bildir
mektedir ... 

Sovyet l Yugoslavya'd• 

R d muhalH fırka 
USya 8 Bel&"'ad, 9 (A.A) -

Merkez Halk komi- Hırvat Fırkaaı Reiıi MaçeJı. 
serleri seçildi lacak olan yeni saylav .et;'; 

Moskova, 8 (A.A.) _Yedinci muhalefet liıteıinin batma 
Sovyet kongı;esi tarafından seçilen meği kabul elmittir. 

;:i:~27"k~İik1d~:;;::L;.:;ih:~a:t&.: iş saatleri lndtrlft 
mittir. Bunların arasında Stalin, cek mi? )f 
Kalenin, Voroıilof, Kaganoviç, Lit Pariı, 9 (A.A) _ Medifl' 
vinof, Molotof vardır. yanatta bulunan Mesai -...ı 

Merkez icra komitesi reiıliği· Bay Jakiye hükWnetin kaJIY 
ne Kalenin ve ki.tibliğe de Enukid saatlerinin azalblmaamJJI • 
ze aeçilmiıtir. ulualararaaı bir anlatma O 

Halk komiserleri heyeti fU ıu • d k b'l l b'l .... u"tal .. . . e a ı o a ı ecegı m 
retle teıekkul etmııtır: bulunduğunu, fakat hanJİ.J 

Reia Molotof, Dqan itleri Lit • l te oluraa olsun ekseriyet 1' 
vinof, Müdafaa Voroıilof, lçeriit- zuau ile it saatlerini kanuıd ~ 
leri laıoda, Dıtarı ticareti Rozen- den qaiı indirirıe b~1ı 
ıoltz, aiD" aanayi Orjenikidze, Or. meıleğe mahsuı olmak ~e~ 
man Lobof, hafif ıanayi Liubimef atlerini umumi olarak ır 

için meclise bir kanun • 
söylemittir. 

late Mikoyan, içeri ticaret Vayt
zer, Ziraat Çemof, Zahire ve hay
van yetittinne Kalmanoviç. Mü • 
nakale ve yollar Anereef, Nakli • 
yat ve su yolları Pakomof, poıta Ye O İ 
ve telgraf Rikof, Maliye Grinko. 

Mejlauk devlet planları komis
yonu reiıliiine ve Çutakeef de büt 
çe komiıyonu reiıliiine ıeçilmit -
lerdir. 

Stalinin riyuetinde 31 kitilik 
de bir tqkilitı esasiye komitesi ta

yin edilmittir ki bu komite yeni 

kanunu hazırlayacak ve projesini 

Merkez icra komitesinin önümüz • 
deki toplantılanndan birinde tas

dik için verecektirBu komite azaaı 
aruında Molotof, Vorotilof, Ka • 
ıanoviç, Çubar, Litvinof vardır. 

Sovyetler mUthlf 
alllhlanıyorlarl 

Berlin, 8 (A.A.) - Korres • 
pondana politik gazetesi yedinci 

Sovyet konıreaini mevzuubaba e
derek diyor ki: 

"Molotof Alman - Sovyet mü
nuebetleri baklanda malGm olan 

fonnülil tekrarlamıttır. Bu ela 
ıa.teriyor ki Moıkova hükUnıeti, 
içeri ıiyuet ıebeplerile lflzumlu 
ıördüiü hatb hareketini deiit • 

- İngilizce iV ~-
Devlet Matbaaıı tarafıSI 
tıta çıkarılmııtır. Kitşb~ (~' 
ri 65 kuruttur. Satıt ~ 
kıt) kütüpanesidir. V 
kiyenin her taraf ıııd• ilı 
bayileri vasıtasile tedar 
bilir. 

dir. 



la11 ...... Top atalım! .• Kuru ııkı üç 
ntaı 

~ı. Şi ı~ .. · Ba§ka çare kalma -
tın,, llıdı büsbütün karanlık ba • 

"İ.\ ıı·· l l'rı . 0ı erimizi de duymadık • 
ı-.. l!lbi i• ti · · · d ·· "'i~ ' :rare erımızı e gore -

ecekler ı 
' ......_ Sah. ; .. N d · d' k 
~ .. b 1 ... e en f ım ıye a-

0 unu düşünemedik ... 
llıt:kt~ lop atmak, yardım iste -

ı. 

'i '1 td1~ istiyen gemi bir düt· 
ti~ teın1ai de olsa, onu bırakıl> 
l:ıit~; ' denizcilik yasasına sığ • 

ı. 

Deı· 
31tı 1 Mehmed en yakın topun 
·~ko~tu. 
'\' it& "\:• <;ow, .ua.4.&fOl, 

l\~Pu. ateşledi .. 
la~~ h·ta. karanlıkta bir alev par-
1~~ b~~ ~um.an yuvarlana yuvar
t11, <J., ~YUdü, bliyük bir gümbür
t '"llı • 
"lti. ıı ve durğun aktamı tit • 

11- • 

~ ili.,. t • 
I ı\1~ cvın~ va bir ta.a .. 
1:\ldı: r~~ Reis, kcndiıiyle her 
~ll bu. \0:-üşnıek istediğini anla-
1"~i~ a;ıboş ve ne olduğu be • 
r1 Reın· 
-~ onu ıye hem kızıyor, hem 
~~?~ at~ dilefiini kıramıyordu. 
~ , O adaşlarından birisinin: 
' ~ıcl' dlldan, Ali reise dair ha -
h· ()ire e alırız belki! .. 
" ~u. b' ·· 'd · .. ~ Yu ır umı vermeaı, 

~~!\tı, ınu§aınatıma ıebeb ol -

l!u 
t~ na ta'" 

'\i, li.. IDnen vakit kaybede-
ti>r ıç d '"'l S' l.ltlllck . ~gt ae bu gemi ile 
~de, 411 ıçın_ durduğu zaman i-

~ı 0tıdan ~eıa Venedik yolun -
t olaca.le ıra.z daha uzakla§ -
1ıt1 tı. 

el~. l.lrad R . . 
· eıa enıirler veriyor • 

~~' 9abuk 
~t lldi l'e)1 " Kır dümeni! .. 
el ' do~ enleri nıayna !.. Dik
ti~ açıltta, Cenıiye ... Dört yüz a
't ~'ın ı n gidilecek ... Bir tuzak 
h~l'lçl.llar·· t Gözlerinizi açın! .. 
~ ~ ' Op b 
Q~'i lllirde nıına .. Hazır ol!. 
ı. ~''"l ate•I · ~ ·•ı ille :r eyın !.. Bunlara 

··· ı .. A.cındırırken 11ırır-
'i~ ~.~ 
~ ın al 
1ıt1 'ttıl'Ord ca karanlığı git-

~ l.lt-ild u. 
> " ~aı Reisin • 

Cltl " onu Yenı gemisi, a-
\t-.ı n ark d . .\ "ı. aaın an gelı _ 

l:Jı.\ t~ıİ.\l' 
~ it .. ;"rında d .. . 
l Şi~tlı ort Yüz adım an·. 
'-t. ~eli • 

'>id ' >'aralı . 
t l>~~n i~ reınıdeki insan· 

... ' :1ıye •-·ı· ll\t '~ile? -:rı ıyorlardı. 
tıı," l .. 

t'ırk ue •• 1 • • • nucı enydı. 

Nasıl oluyor? .. 
Yaralı gemiden etrafa doğru 

bir alkıı tufanı yayıldı. 
- Yaşaam !.. Y n~asın Türk 

yiğitleri! .. Y aıasın Türk akıncı -
ları !. .. 

Bu elbiseler, bu kılıklar, bir 
tuzak mıydı? .. 

Bu sesler, bu alkı~lar ... 
Bunlar da bir tuzak mıydı? 
Murad Reiı bağırdı: 
- Uzun Hasan! .. 
- Emret reis!.. 
- Kimdir bunlar? .. 
- Bilmiyorum reis!.. Görüle-

ne ve duyulana bakılırsa bizim 
yoldaılardan ... 

Yan taraf ta duranlardan bi-
riıi sordu: 

- Sakın Ali Reis olmasın? .. 
Murad Reiı yeniden emretti: 
- Uzun Hasan, §Unlara sor 

bakalım!... Bu yolda~ın dediği 
gibi sakın Ali reis olmasın! .. 

Bu ihtimal onların akıllarına 
pek geç gelmi§ti. 

Uzun Hasan bat kasaranın 
en yüksek yerine fırladı. lri a • 
vuçlarını boru gibi kıvırdı, ağzı· 
na dayadı ve bütün kuvvetiyle 
haykırdı: 

H ' K' .. ' K" d" e .... yy ... ımıınız... ım ır 

o? ... 
Alkıt ve yafa sesleri, daha 

coşkun ve daha alevli olarak et-
t'a-ı .. -s• l. u. v -y-1. ;,.,.v: .:t .. \ci ı.., 

coıkuniuğun ortasında birden 
bire gür bir ses yükseldi. Ne söy
ledi anlaşılmadı, fakat gürültü 
dindi .... 

Ayni ses cevab verdi: 
- Hee .... yyy! ... Burası.. Ali 

re!sin gemisi!.. Ali Reis! .. Ali rei
sin leventleriyiz biz!. 

Murad reisin gemisinde bir al
kıt ve bir uğultu, birden gürledi. 
Köpüklü bir denizin gürültüsü 
halinde, sessiz ve güzel denizi 
sanki sarstı. Sanki rüzgarlardan 
evvel ufuklara vardı ve aıtı: 

- Y aıasın !.. Y aflUın Ali Re -
• 1 
ıı .... 

- Yatasın! .. Yaşasın Ali Re
isin leventleri! ... 

Murad Reis sevincinden ka -
bına sığamıyordu. Hayatında 
bu kadar mesut bir gün yaşadı -
ğını hiç hatırlamıyordu. Son da
kikaya kadar Ali Reisi yetişe -
miyeceği için o kadar üzülüyor
du ki... Bu, kara bir zindandan 
birden bire ıtıklı bir bahar sa -
babına çıkı~tan farksızdı. 

- Ali Reia mi? .. Ali Reis!.. 
Yaralı geminin kürekleri hiç 

umulmıyan ve beklenmiyen bir 
hızla i~liyordu. Murad Reisin 
gemi!İ de, sanki kaptanının Yü • 
reği gibiydi. Bir an evvel Ali Re
isin gemisine rampa yapmak i -
çin sevinçle titriyordu. 

.. _. - --· - ...... St~.U .... Wl .. ,..~1 

lar. 23,15: Daruı muslkial. - Sözler. 1: Lon· 
drıı.dıın Hanry Hall B.B.C. dans orkestrası. 

1'15 IChz, l\IOSlWVA, 1'1H m. 
li,30: Kızılordu lçln "uzun Bertha,. adlı 

temsil. - Orkestra konseri. 19,30: Kolkozla
ra (Fierte) adlı Uyııtro. 20,80: Sözler. 23: 
05: Fro.nsıZca. neşriyat. 24,05: lsveççe neşri
yat. 

5'1~ Khz. BUDAl'EŞTE, 550 m. 
832 Khz. M O S K O V A, {Stalln) 861 m. 
17: ~ık konser. 18,20: Moskovn opera

sında verilecek tcmslll nakli. 22,80: Dans ve 
karışık musiki. 24: lspmıyolcn neşriyat. -Su 
ııllcre cevaplar. 
- PIA.k. 20,50: Hııbcrler. spor, 21: Ko.rna· 

18,30: Budapeşte konser orkcstrwıı. 19,45: 
Haberler. 20.20: Piyano birllğile §arlular. 20, 
50: Skeç. 22,80: Haberler. 22,150: Macar gece· 
si. 24: Aylık haberler (almanca). 24,15: Caz. 
1,05: Son haberler. 

78.J Kh7. LElPZtG, SS2 m. 
19,10: Karışık konser. 20,30: Fizik. 21: Ha-

herler. 21,10: "Polcnbllt" adlı operet. 23,15: 
Haberler. spor. 23, :05BUyük konser. 

82S Klız. Btl'KREŞ, SIK m. 
13 - 15 Gl\ndUz pln.k ne:rfyatı. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Sa.at ay:ın, haberler. 19,15: 
Radyo orkcstrnsı, 20: Konferııns. 20,20: As
keri mektep talebesi tarafmdıın koro konseri. 
21,05: Radyo cazı. - Sözler. 22,20: Radyo 
cazının dcvo.mı. 23 Hııberler. 23,25: Kah-
vehııneden naklen konser. 

19,30: Radyo skeçl. 20: PlO.k. 21: Haberler. 
21,15: şarkılı piyes. 23,SO: Damı musikisi. 1·3 
Gece koruıerl. 

Tohumluk çeltik 
Jlastaııt-n dayanıklı ve ç-0k berckeW 

: ltnlyaıı tolıumlnnnılan yctl5tlrllen Vlyo-
lone, l\laratcll, Sıuı!);) o, ı•. 6 ve Kamollno 

clnBlerlnden t.ohumluk lsUyenlcr Fener
de Knrnbcl.tr \ 'O ŞUrekllsı Çeltik fabrika· 
:sıruı. mOnı.cant buyursunlar. Tt'lgraf ad· 
rest: 
btnnbul Kabıır - Telefon: 20'132 

H BER 
Akşam Postası - --

iDARE EVl 
ISTANBUL ANKARA CADDESi --- -fcl~ıtJ Adresi: ISTANDUL HABEK 

Telefon Va7JI ı38'7! ldareı !4.""0 ........................................... -.... 
ABOfiE ŞARTLARI 

J 1 8 1.1 •1Uk 

l'llrklyeı 120 ~o GGO 1%60 Kre. 
Ecnebi: JliO '4D 8.fO 1610 

ILArt TARiFESi 
ncarcı unnlArmın eattn 1%.60 

ICCıınıJ UBolru 10 turn§tur. ............................................... 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
Uııadaığı yeıı (VAHiT) Mııtbıwrı 

ediyorlardı. 

- Deli Mehmed ! ... 
- Emret Reis!.. 
- Sor bakalım, bu yiğitlerin 

buralarda işi ne?.. Yolumuza 
Tanrı göndermedi ya... Yoksa 
onlar dn bizim gibi Venedik ü • 
zerıne bir akın mı yapacaklar 
dı? ... 

sirKadın 
Aşk Ve His Romanı 

rtakleden: ( V:l • rto ) 

~m:ıı!I• HABER'in tefrikası No. 12 --• 
Yavrucak, babaamı hatırlamı- raya uğrayamamııtı. Bu akfam, 

yordu. Çocukların babalarına kar itte buna teessüf ediyordu. 
şı besledikleri güzel hisleri, itte . Hayatını kurtarmıılardı. Buna 
bu karş11ındaki adam hakkında, kendi de memnundu. Fakat ilele
F erid hakkında beslerdi. 1 bed hayatı kurta~ıl~!I bir adam 

Onu ne zamandanberi tanıdı- olarak yaşamak sınırıne dokunu-

ğım hatırlıyamıyordu. Bu Ferid, yordu. 
kendisini, bazı zamanlar azarla- Demin Matmazel Jackıon'un 

mıştı. Hatta, bfr gün, dövmüştü. 

Lakin, Ferid, Turguda batkaları-

nın ettiği muameleye nazaran bat 
ka türlü muamele ediyordu. 

Çocuğun kalbinde §Öyle bir tas 
nif vardı: 

Matmazel Jackson öğretir ve 
korur .... 

kitap okuduğu koltuğa, canı sıkıl
mıt bir halde, kendini bıraktı. 

Turgut, dizine dayandı: 

- Demek ki, bu akıam bizde 
yemek yiyecek, bfOÇ vakte kadar 
oturacaksın.. Halbuki beni erken 
den yatıracaklar ... Buna canım sı
kılıyor! -dedi. 

• 
Anneıi sever. - Saat kaçta yatarsın, Turgut? 

Ferid ise, dostudur. - Sekizde ... 

Bizzat Ferid de, bu çocuğu, - Amma da erken ... Peki, ye-

kendine samimi bir dost buluyor- mek? 
du. Sıkıntılı zamanları olurdu. He -· Annemden önce yiyip yata
le oyun masası başında yorulup rım ... Fakat, annem, gelecek se
da biraz dinlenmek istediği vakit ne, onunla beraber yemek yiyece
bu çocuğun ruhundaki tazelik, o- ğimizi söyledi ... 
na sirayet eJerdi, - Sana doğru bir 9ey söyliye-

Bu evô gelip gitmesinin gerçi yiın mi, Turgut? Senin yaımda o

bir çok sebebleıri vardı. bunlardan lup da erken yatmak daha iyi ... 
bir tanesi, facianın patlak verdi- Doğrusu, benim, geç vakitlere ka
ğ i gün:in fe•·dası, Vahid, ona, aile dar uyanık kalmak hiç de hoıu

aiyle mukayyed olmaarnı rica et- ma gitmiyor. 
miş'ti. Buraya, evvela, bir vazife - Keıke ben ıenin yerinde ol
hissiyle geliyordu. Sonra, Karni- sam... Senin otomobilin var ... 
leye karşı bir hüsnü nazarı, bir Hem, mademki erken yatmak is
bağhhğı vardı. Nihayet, söyledi- tiyoraun, sen de Y.at ... 

, ğimiz gibi, bir zamandan beri, bu -Nasıl yatayım? 

çocuğun ruh tazeliği, onu çekiyor- -Yatma diyen kim? ... Sana' 
du. J karttan yok ki ... t 

Son devrede, uzun vakittir, bu- · ~ l (Devamı nr )' 
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Dün ve 
Tercüme 

Anadolunun her kö§esinde ıa • 
tılır. Baılıca bayilerimizin adlarını 

ne§rediyoruz: 
Ankara: Akba kitab evi 
Aydın: Bay Kmmi Ömer ve 

Kazım 

Adana: Bay Necati Maarif 
kütüpnnesi 

Antalya: Bay Kemahi zade Nail 
Amasya: Cemaleddin kütüpanesi 
Afyon: Doğan matbaası 

Bursa: Bay Esad • Mektepliler 
Pazan 

. Balıkesir: Bay Mustafa Fehmi 
kırtasiyeci 

Denizli: Bay Fahri AkçakOC"• 
Diyar· 

Yarın 
külliyatı 

Konya: Bay Sabri Erendilek 
Halk kütüpaneıi 

Kayseri: Halk ticaretaneıi 
Lüle -
burııaz: Özdilek ticaretaneıi 

Milas: Doğu kütüpanesi 

l 

Mersin: Bay Sedad Sahir kitapçı 
Ordu: Bay Şükrü Eyilpoğlu 

kitapçı 

Samsun: Bay Mahmud Necati 
Halk kiitüpanesi / 

Sıvıu: Kamil kütüpanesi 
Tokat: Bay Ali Sabri kitapçı 
Trabzon: Polathaneli zade 

biraderler 
Tekirdağ: Bay İsmail Halda> 

kitapçı 

Zongul -

Herkes silahını kınına koy • 
mu§tu. Topçular toplarının ha • 
tından ayrılmıtlar, fitil ve ateş 
tutan etleri şimdi botlu ve Ali Re
iıi alkı§lıyorlardı. 

- Sorayım Reis! .. 
Deli Mehmed Artık iki yüz a

dım kadar yakla~an Murad Rei -
sin gemisine do~ haykırdı: 

- Hee ... yyy! .. Kimdir o? .. 

bekir: Ayyıldız pazarı 

Eııki§ehir: Sakarya kütüpanesi 
Edime: B:ıy Şevki Evrensel • 

kitapçı 

Erzurum: ilim ocağı 
Eltız.iz: Turnn kütüpanesi 
Erzincan: Bayan Fahriye kitapçı 
Giresun: Bny Lütfi, Tasarruf 

dak: Bay Resneli Hakla 
kitapçı 

Dün ve Y nnn tercüme külliyatı 
bu bayilerde İstanbul fiatile sabhr. 

- Vakit Matbusı, Devlet Mat -
baası ne§rİyahnın umumi aatıcrsı -
dır. Bu hııı;,ıilcrde bütün Devlet Mat
baası n~~tiyetrnr da bulabilirsiniz. -Ali Reis de, Murad Reis de, 

gemilerinin bordasında, bütün 
leventlerinin ortasında idiler. 

Bu üç Türk gemisinin nere • 
den geldiklerini, kimin idaresin
de olduklarını henüz bilmiyor -
)ardı. Ö.Rrenmek icin sabırsızlık 

- Türk leventfori !.. Murad pazan 

Reisin filosu!... Gazi -
Murad Reisin filosu h~ ! .. Şu, antep: Bay Said Apardım oğlu 

Hopa: Bay Nafiz • kitapçı 
Cezayirde bulunan, vaktiyle Şa- lzmitı Şark pazan 
hin Reisle beraber uzun yıllar lzmir: Mektepli kütüpaneıi 

Ru /,·:il!iyatı ~dinmek için 
acele <'.diniz! 

Bayiimiz olmayan yerlerde bu 
kitapları satmak istiyenler - lstan
bulda Vakıt Matbaa11na - adrese 

düşmanlarla savaşan yiğit adam. 
1 
~ Isparta: Bay Lütfi Yunuı oğlu müracaat etmelidirler. 

(Devamı var) ~.._ _____________________ .. J.,. 
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lHiklyesi Kahraman koca! 

Anlatacağımız bütün hadist 1 duğunu biliyormuş. Fakat, Saci • 
ned~n çrktı biliyor musunuz? Sırf, de, bunda.n bihabermiş me~~r ..•. 
ıu sözlerden! - Senm o kadar babayıgıt bır 

Sacid~, kocasına: şey olduğunu biç te zannetmiyo • 

HABER - i\ktam Postl'sı 9 ŞUDAT-193:> .--= 

Elmas tanelerini hap gib. 
nerede yutarlar? 

- Davud, ne oldu, biliyor mu- rum doğrusu! • diyordu. 
sun? Diye sonnuıtu. 

Kocası Yufus da: 
Yusuf, kızgın: Elmas madenlerinde hırsızlı .J 

- Bilmiyorum amma yakında 
öğrenirim! • cevabını venn:şti. 

- Bak, ben sana anlatayım: 

Soyulmuşlar ! Dün akşam, evlerine 
dönmüşler ... Külhnbey kılıklı iki 
herif karşılarına çıkmıt: 

" - Ya para, ya ölüm! - diye 
haykırmış. 

- E? ...• 
- Bunun üzerine, ceplerinde 

kaç paraları varsa derhal verm·ş
ler ... 

Kocası cüzdanını, karısı da 
mücevherlerini teslim etmiş .. 

Yufusun yüzünde hem ha}'Tet, 
hem de bir nevi beğenmemezlik 

ifadesi belirmişti. 

- Sahi mi?.. Yok canım? .. 
Demek ki, Davud, bir erkek oldu
ğu halde, kendisini müdafaa et • 
meksizin, nesi var nesi yoksa sö
külüvenniş? .. Halbuki, ben, onu 
kahraman bir şey sanırdım ... 

Sacide, hakşinaslık etti: 

- Nasıl karşı koyabilirdi, dü
§Ünsene, canım?. Yanında silahı, 
yok, hücum edenlerin ise, bilakiı, 
her yerinde tabancalar kamalar 
var ... 

Yusuf, omuz silkti; istihfafla: 
- Püf! • dedi. 
Bunun üzerine, kadın kızdı: 

- Amma da yapıyorsun ha ..• 
Acaba sen Davudun yerinde ol • 
saydın, ne it becerebilirdin? .. 

- Ne is mi becere bilirdim? ... .. 
Pek iyi bilmem amma, her halde 
bir şeye teşebbüs ederdim. Mese
la, iki yol kesicinin üstüne derhal 

hücum ederdim... Çenelerine 
yumrukları indir:rdim ... Kıçları • 
na tekmeleri basardım .. Kısacası, 
kendi.mi müdafaa ederdim ... 

Bu sefer, istihfaf s.ırası, kadı -
na r:eldi. O da omuz s:llı::erek: 

- Püf! - dedi - canım sen de ... 
Sen ele tıpkı Davud gibi, eJalem 
gibi yapardın ... 

- Bak he!e şuna... Sen beni 
iyi öğrene:nem · şsin galiba.. Ben, 
önüme çıkan kaltabanlara varını, 
yoğunu teslim edecek enayilerden 
def!ilim ... Kar!} mdcı.kinin taban -
cası beni ürküt'!'Tiez ... 

B · r kadın, kccasınm kahra • 
man'ıc•ndan ~ilphe etmek ihti -
yahızlığını asla göstermemdidir. 

Ben, devlet olsam, bunu, izdivaç 
cüzdanlarının ba~ma fo.bettirir • 
d:.m. Sac' de, bu iptidai kaideye n
ıina değildi. 

ihtimal şu fıkrayı da bilmiyor
du. 

Hayvanların padi!ahı olan as-
lan, emretmiş: 

- G:din, serçeyi çağırın! 

Cevab gelirmi§ler: 

- Efendim, ıerçe, gelmem! -
diyor .• aynen şöyle söyledi: "O 
aslan denen hcı·ife söyleyin! Ba • 
na böyle küstahça emirler vere -
cek olursa, iki çenesini §Öyle ya
kalar, biribirinden ayırırım ... 

Hayvanlar, padişahlarının si • 
nirleneceğini sanmıt. Halbuki, 
aslan, soğukkanlılıkla sormuş: 

- Bu sözleri söyler'ken, dişisi 
yanında mıydı? 

- Yanmdaydı. 
ı .mp.mnm .,t..<.,ı.<o -

Demek ki, aılan, bir erkeğin, 

da :.na ditisi yanmc:la kendini . 

- Ne demek istiyorsun yani? 
Unuttun mu? Yazın, üstüne bir 
boğa hücum etmiıti de seni kur • 
tarmıştnn ... 

karşı alınan tedbirler 
- Üstüme gelen boğa değildi, 

sadece yürüyen bir inekti. "deh!,, 
dedin yolunu değ'ştirdi. 

- Ya .. Peki, peki ... 

Artık, bundan sonra, Yusufun 
bütün hareketlerinde bir kahra • 
manlrk gözükmeğe başladı. Gece· 
leri, karısiyle birlikte tehl:keli 
yerlerden geçiyordu. 

- Korkma .. Bir §ey yok.. Ben 
hallederim .. • diyordu. 

Tramvayda, önüne gelene çatı
yordu. 

Fakat, kendis'ne mukabele et
miyorlardı. 

Şoförlere nizam intizam dersi 
vermeğe kalkrşryordu. 

Terslemiyorlar, terbiye daire • 
sinde karşılık veriyorladı. 

Hülaaa, bir fırsat gözlüyordu. 
Öyle bir f trsat ki, ne kahraman 
şey olduğunu karııma gösterebil

sin .. Ve, bundan dolayı biçare Sa
cidenin yüreği üzüm üzüm üzülü

yordu. Kocasını, ne derneğe böy -
le belalı bir müsabakaya çıkar • 
mr9t1? 

Nihayet, beklediği oldu. 

Bir gece, tiyatrodan dönüyor
lardı. Sokak tenha idi. Kartıları· 
na,..-birden bire sallanan iki adam 
çıktı. 

Krısının koluna girmiş olan 
Yusuf, derhal toparlandı. 

Sarhoşlar, öyle sendeliyorlar • 
dı ki, içlerinden biri, zik zak gi -
derken, karı kocaya şiddetle çarp
tı. Çarptığı yetitmiyormut gibi, 
bu sefer dönerek: 

- Ulan, dikkat etsene, herge

le! - dedi. 
Sacide, korkudan dona kal • 

mıştı. z:ra, fenerin ışığında, sar • 
hoşun kan çanağı gibi gözlerini 

görmüştü. Sonra, kolunda olan 
kocasının zıngır zıngır titrediğini 
duymuştu. 

Şüphesiz, h:ddetinden titriyor
du. Cebinden şimdi tabancasını 
çıkaracak, ateş edecek, geberte • 
cck ve katil olacaktı. 

Sarhoşlar, karşılarında, zikre
der gibi sallanıyorlardı. 

B" r kac saniye geçti. Birden bi
re, Yusuf, karısını ko!undan çek

li: 
- Koş! - dedi. 
Tabanları kaldırdılar. 

Evlerinin kapıs.mı zor buldu • 
lar. 

Yusuf, ancak orada kendini 
toplıyab:ldi. içeri girince, kin do
lu bir sesle, karısına: 

- Hep senin kabahatin! • de

Dünyanın en zengin elmas ma
denleri Afrikada bulunmaktadır. 
Bu madenler 1867 senesinde keş
fedilmiştir. Bakınız bu keşif ne 
kadar garib ve tesadüfi olmuştur: 
Hope Town'un bir kaç kilometre 
şimalinde bulunan Orange nehri 
kenarında bir gün çocuğun b:ri e
linde değnekle oynuyormuş. Değ
neği nebire sokup ve çamura sap
lanmış taşları dışarı çıkarıyor

mu§. Bu suretle <;ıl:ardığı fındık 

büyüklüğünde şeffaf bir taş hoşu
na gitmiş. Onu eline almış evire 
çevire dikkatle bakıyormuş. Çocu 
ğun bu halini o aralık yoldan ge -
çen bir avcı gömıüş. Merak etmiş. 
Yanma gitm: t· Cevheri görünce i
şi anlamı§. Taşı almış Cap şehrine 
getirmiş ve Cap valisine 12500 
franga satmış. Cenubi Afrikada 
elmas madenleri bulunduğu işte 
bu suretle ilk defa 1867 senesinde 
anlaşılmıttrr. Bu kıymetli tat ayni 
ıene Paris beynelmilel sergisinde 
tethir edil.mittir. 

Bu tarihe kadar dünyanın bü
tün elmas ve pırlantaları Hindis -
tan ve Brezilyadaki madenlerden 
çıkarılmakta idi. Afrika toprakla
rmda da elmas madenleri bulun -
duğu anlatılınca zengin olmak he 
ves ve hulyasmda bulunan binler
ce kiti Orange, V aal, Modder sa -
hllt.. ı-- -"nı ...__~ L-,......__r-. 
Cap'ın bütün yolları kısa bir za • 
man içinde servet peşinde ko,an 
her cins insanlarla dolmuıtur. Bu 
zavallı elmas arayıcılarınm yollar 
da çektikleri zahmet ve sefalet an 
latılamıyacak kadar acı olmuıtur. 
Bunlardan bir çoğu hastalıktan, 

açlık ve ıusuzluktan yoHarda kırı
lıp dökülmüşlerdir. Arada reka • 
bet olduğu için hiç kimse de bir
birine yardım etmemittir. Bil • 
hassa Karoo çöllerinde 
evlenenlerin adedi sayıla 
cak kadar çok olmuştur. Bu deh-
şetli manzara kartısında bazıla
rı neye varabileceğini daha iyice 
kestiremedikleri tatlı hayallerin
den vazgeçmişlerdir. Fakat 1868 
de Vaal nehri yatağında yeni -
den büyük bir pırlanta bulundu
ğu haberi yayılınca tekrsr akın
tılar başlamıştır. (Cenub yıldı -
zı) ismi verilen bu yeni pırlanta 
Londra kuyumcularına 287000 
franga satılmıştır. • 

Bunlara rağmen en esaslı ve 
mühim keşif 1870 senesinde 
Gigueland - Westde yapılmıttır. 

Elmas arayıcılarından biri 
çadırını kurmak için toprağı ka
zarken bir de bakar ki, küreği -
nin içinde bir elmas parlıyor. O 
zamana kadar Hindistanda ol -
sun, Brezilyada olsun, ve hatta 

di. h 1 
_ Benim kabahatim mi? (Kap) da olsun elmas cev ere-

\ 

- Öyle ya ... E~r yanımda ol- ri yalnız nehir kenarlarında ve -
masaydın, herifler:n kafasını pat- ya yataklarında bulunuyordu. 
latrrdım... Halbuki, yanımdasın Böyle nehir kenarlarından uzak 
diye iti kavgaya dökmedim. Çün- topraklarda elmas bulunmasına • 
kü !&Da da bir zarar gelebirrdi. ilk defa rastgelinmiş oluyordu. 

Artık, Sacide, erkek denen Tabii bu hal bütün dünyada bü-
mahlukun ince damarlarını öğ - yük bir alaka uyandırdı. Her 
renmit bulunuyordu. Sadece: • yerden Gigueland • Westde ko-

- Tetekkür ederim kocacı - tuştular. Tehacüm o kad:ır fazla 
ğım ı . dedi. oldu ki, üç dört ay içinde sahra-

Nakleden: da yeni bir şehir kurulmu! oldu. 
(Hatice SUrey,a) ilk önce maden iıletme tarD 

pe'lc sade idi. Her elmaa arayıcı 

Bu İfçi, alınan çok sıkı tedbirlere 
rağmen bir günde 10 parça elmas 
yutmuf, bunlar müıhil ilaciyle 

alınmııtır. 

İngiltere hükumetinden bir mik
tar araziyi kiralıyordu. Bunu 
kazıyor, çıkardığı topraklar için
de elmas arıyordu. Bu usul yıl • 
larca sürdü. Nihayet Ceıil Rho -
des bütün bu toprakları satın 

aldı. Ve büyük bir sermaye ko
yarak hepsini bir elden işletme
ye b~ladı. itte De Beera kum-
po.111 ...... U\a .. -a.::o.ıv- -n ... a ......... , Vl 

du. 
De Beers kumpanyasının ku • 

rulmasiyle işler daha iyi görül -
meğe başladı. Elmas arama usul
leri daha bilgili şekillere ıokul • 
du. Açık havada çalışma tarzı 

bırakıldı ve yerine tıpkı kömür 
madenlerinde olduğu gibi pera
kende kuyular ve galeriler için
de çalııma sistemi kullanılmaya 
başlandı. Bugün elmas bu suret
le elde edilmektedir: 

Kuyulardan dinamitlerle pat
latılarak çıkartılan bütün kaya 
parçalan, üstlerinden ağır rulolar 

geçirilmek suretiyle 
rece sertleştirilmiş ve İ 
( floors) namı verilmiş ol•ll 
mahalle konur. Burada y• 
ve güneş altında altı ay b 
larak çürütülür. Kayaların 
çürüdüğü görülünce bunlar 
lır ve kırılan parçalar fab ·, 
gönderilir. Fabrikada dah• 
kıyıldıktan sonra su ile ka 
larak çamur haline getiriJİJ 
(pans) lara verilir. Panslar 
sında çarklar dönen büyük ., 
vuzlardır. Hızla dönen ç• 
suda gndab yapmaktadır.~ 
herin ağır kısımları elma• fl,

1 

çinde olduğu halde suyun di 
çökmekte, hafif kısımları d• rJ 
tünde kalmaktadır. Havusl 
dibine çöken çamur toplaıu' 
uzun masalar üzerine ya 
Nihayet burada müfettitl 
kontrolları altında ayıkl• 
elmaslar çıkarılır. 

Elmas, yükte hafif, 
ağır bir mal olduğundan 
madenlerinde çalıştırılan 
ler son derece sıkı göz al 
bulundurulmaktadır. BunlJt 
akşam kamplarına dönerkeJS 
ce muayene edilirler ve 
sonra bırakılırlar. J 

Madenlerden çıkacak '"" 
ise anadan doğma sovul 
_.. ucyet t&l"Al IUUAU aılÇI 

içine varıncaya kadar her I 
aranır. Bundan sonra dört ,1.. 
var arasına kapatılarak adi iJ. 
bir de müsül ilacı verilir. ~ 
saklamadığı anlatıldıktan 

amele serbest bırakılır. ' 
Bu kadar sıkı göz altısı~ 

tulmalarına rağmen al!I ~ 

15 milyon frank kıymetin~ 
çıkarmakta im itler. Bu ~ 
nerelerine sakladıkları "~ 
ları nasıl kaçırdıkları ,....-
kadar bir türlü anlaıılal!I 

s. KARS)İ 

Jılı 
Zavallı zenciyi linç etmeğe hazırlanıyorlar, ıanıyorııınıı::,.ca 
Hayır, bu resim, Cenubi Alrikada eıaretin ilgcuının yü.:11 /l 
mü münaıebetiyle yapdan ıenlik (erden bir görüniifl~~· erıt' 
§enliklerde, yüz aene eıJelki eıir pazarlarından birini ı0tt 
tablolardan birinin lotoğralıJır. 



~ 
Çocuklara verilen 
SU.de dikkat edelim! 

lıae 
~leri, ~tün kirlenme•ine meydan vermeden •ağmak çok mühim 
111eteledir. A•r çiftliklerde inekler makine ile •ağılır. 

tiid~Ocuklar için en iyi süt ana sü- veya çocuklarınch'il biri hastadır. 
tt~~unu herkes biliyor. Esasen Ahırların temizlenmesine, içine 
lıtı d bunun niçin böyle olduğu süt konan kovaların ve ,~,elerin 
,~ a Ortaya koymuftur. Çünkü de temiz tutulmasına çok dikkat 
deıı ~ü:~n~n terkibatı inek sütün- etmelidin 
lltıı h egıtıktir. Ana sütünde bulu- Süt esasen g et çabuk mikrob 
ltyı •zı fermenta'lar hazmı ko- kapan bir gıdadır. Onun için mik
tU t 'tt~rınaktadır. Nihayet ana sü roblarm çoğalmasının önüne geçi-
~ zdir. Yani mikrobıuzdur. lecek tedbirler alınmalıdır. Sağıl. 

le h t.lbuki çocuklarımızı emzik • dıktan iki saat ıonra sütün ıanti -
ÇQJt eılenıekte ve büyütmekte bir metre mikabında 9.000 mikrob 
-._ ~hzurlar vardır. Bir kere o- bulunur. Üç saat ıonra bunların 

lab'-tı'n tah · t ed · "'· ütü' .. d d · 1 b. d t~. ııı e m ıgı a a e ı otuz a tı ıne, ört ıaat &<>n-
tiic 1! oluyoruz. Onun için çocuk ra da altmıf bine çıkar. 
liiııdh~ediyor. Sonra inek ıü- Bir doktor, bir litre sütte aağıl
l'~ e .. hulunan milyonlarca mik - dıktan 24 saat sonra ~et milyar 
~ oldürmek için kaynatıyoruz. altı yüz milyon mikrob bulundu • 
~ ~e~, nıikrobları öldürüyor a • ğunu ispat etmittir. 
"'1 ~tün içinde bulunan ve haz • Bu mikrobların bir kısmı sütün r, olaylaftıran bazı löjmetli rengini maviye kırmızıya veya ıa· 
>0t. enta'ları da beraber öl dürü - rııya boyar. Bu suretle kendilerini 

'~ lrıahzurları bilmekle bera
~ ~an anneler çocuklarına me 
l11aı~;nneınek mecburiyetinde bu
'İlt ar. O zaman İster istemez 
d, ÇQc kullanılıyor. itte biz bura -
~k·ı llklarımızın biricik gıdasını 
>etiıı eden inek sütünün fayda 
l'~ dikı::rar vermemesi için nele • 
'~ t etınek lizmı geleceğini 

il· •nlatacağız: 
ka..1 lt kre !U · · b'I 1. k. " . ~ar . nu ıyı ı me ı ı sut 
•d b· ~ık ve bozulmağa müsa -
d· ır Rıd 't ~az bulunur. ilk önce 
itdir, t,~ıle.ce~ fey ineğ~n yiyece
"'-11 l.t ier ınege verilen ot ve sa
'•t ~ına bir kaç zehirli ot ka -
liııi ÇQc ~U~uraa bu, hemen tesi -
~ ıc: uzerinde gösterir. Ço. 
~ll ı, rııı ağr111, ishal baılar ve 
~bit -~il zehirlenme emmare
._.,_ .- e RÖrij) .. 1 
~~ea, bo ur. neğe filizlenmit 
ti._ h)Jer d ~~ınuı. ıalgam ilah gi-

de •hı· ahı ver:lirıe çocuk üze
t llit lrı ~ teıiri yapar. 
.:•ıaı11 ,:ı;ı!e~e sari çocuk kole
L. h.. ç hını aratbran bir dok
~ 'rt~uld~ra bir ıtr ·yat fabri-

deıı ti:t arı ıle beslenilen inek -
·" \'e ·ı · d... "'"lılın b rı ınıt olduğunu ve 

~ Çı~ uradan geldiğini mey
def• ~1!br. Bu gibi vak'alar 

lı..:. IOr\ilınekt d: 
• :'lllci d' e .r. 
-."'ı 1"'ııı .:~ki at edilecek fey sa. 

eı· -g a b 
'

1
dir. l'ab·~ ulun.malan me-

' 
1 ktttır Fil •neğin haıta olma

~~aı., · l akat sütü sağanların 
'" ..... -tir ek~ ~aınaları lazımdır. 
t~~-ll \'er Ya ayni günde bir 
dirt_ -•-r1 .. b~Yda sokakta oturan 
.~ ·• ır · ~l.ı }>e \'• enbıre kızamığa, 
~ı- .. ,. d·--

t~~ td•rı b. ~ger bula,ıcı has -
ı,_. ~'lflerd· ırıne tutulduğunu 
ı ·• ır. Seb b" · 
""' 'rılaırı e ın ı araıtırmıt 
L.. ,,.. • l§lardır ki b k 
~ 1 ) rdc .. u çocu -

• n sut almıyor ve 
Qe • -

gösterdiklerinden bunlardan ko • 
layca sakınılabilir. Fakat bir kıs
mı da vardır ki için için f enahkla
rını yaparlar. Sütteki bütün besle
yici maddeleri yerler ve sütü ze
hir haline getirirler. Bunlar oka -
dar hain mikroblardır ki tahrib
kirhklanna rağmen sütün ne ren
gini ne de tadını değiftirirler. 

Çocuklara hastalık atılıyan bu 
tehlikeli baıillerden sakınmak 

için ne yapmalıdır? He11eyden 
evvel sütü iyice kaynatmalıdır. 

Hararet mikroblan öldürür. Sütü 
kaynatmak kolaydır ama bunu u -

ıulü dairesinde yapan pek azdır. 
Bazdan süt kabarmaya bqlaym -
ca aletten kaldırırlar. O zaman ıü 
tün daha harareti 75 derecedir. 
Halbuki ıüt 101 derecede kaynar. 
Sütün iyice kaynatılması meselesi 

çok mühimdir. Zira ıütün içinde • 
ki mikroblardan bir kısmı 75 de -
recede ölmekle beraber asıl tehli-

keli basillerin ölmesi için 100 de
rece hararet lazımdır. Onun için 
.süt kabarmaya batlayınca üzerin
deki kymk üflenerek delinmeli ve 
süt gene alet üstünde bırakılmalı
dır. Ta ki fıkır, fıkır kaynamaya 
başlaaın. 

Büyük süthaneler bugün sütle
ri Sterilise veya Paıteurise olarak 
satmaktadır. Sütler sağıldıktan 
sonra iyice kapatılmıt şiıelere ko
nur. Bu titeler 110 derecei hara -
retteki buharlarda kaynatılır. Bu
na Sterilisation derler. Pasteuri • 
sation ise titelerin 20 dakika 80 
derece hararette tutulmasına ve 
buradan çıkarılarak buzhanelerde 
hemen soğutulmasına denir. 

Sterilise sütler Pasteurise sütle
re nazaran daha fazla muhafaza 
edilebilmektedir. 

HABE9 - Aktam Poıla11 

Garib rekorlar 
Sporcu Nihad 100 köfte yenıek 

rekorunu yaparsken ölnıüştü 
DAKiKADA 46 CEViZ KIRAN ADAM-BiR SAAT 59 SANiYEDE 

GAZETE OLAN AGAÇ-BIR SAATTE 50 YUMURTA! 
Rekor... Bundan otuz kırlt yıl 

önce lugatlerde bile tesadüf edile. 

miyen bu kelimeyi bugün artık 

bilmiyen var mıdır? Dünyanın her 

tarafında yedisinden yetmişine 
kadar bu kel· me ağızdan ağıza do 

!aşıyor. Rekor yapmak bugünün 
bir moda11, bir ihtiyacı haline gir

di. Böyle giderse elinde rekoru ol
mıyanları bir kaç sene sonra hiç 
kimse ıaymıyacak. Ama ne reko -
ru diye soracaksınız? ... Ne rekoru 
olursa olsun! Elverir ki ba~kaları
nm bugüne kadar yapamamıf ol -
duğu bir feyi ıiz elde etmiş olu
nuz. Bu sizin için en büyük bir if
tihar vesilesidir. Göğsünüzü ka
bartır ve her yere öğünerek gire -

bilirsiniz. Herkes sizi parmakla gös 

nıeğe muvaffak olduğundan mü • 
so.bakada birinci gelmişti. Maale
sef bu manasız rekorlar hazan ka
za ile de neticelenmektedir. Eski 
zamanın en tanınmış futbolcula
rından biri olan Nihat çok kuv· 
vetli bir gencdi. Bir oturuşda 100 
köfte yiyebileceğini arkada~ile 
bir gün iddia etmişti. 89 ncu köf
teyi zorla yerken düşüb öldüğünü 
eski idmancılar hatırlarlar. Sırtın 
da 100 kilo ağırlıkla bir günde 3'2 
kilometre yürüyebileceğini iddia 
eden diğer birisi de iddiasını ka • 
zanmaya pek az kalmışken bir 
bardak soğUk su içm:ı, daha bar
dak ağzında iken beyninden vu· 
rulmuş gibi düşüb ölmüştür. 

Bu garib iddiaların yanında ib
ret alırıacak pek çok değerli rekor 

terir, sizden bahseder. Gazeteler . 
hakkınızda sütunlar dolusu yazı -
lar yazar. Günün kahramanı siz 

B n•a "'1 ip atlıyan can baz lar da va: dır. Me~ela şu rekor in· 
Cif~ il k d d" .. d'" .. 

olursunuz. Sokağa çıksanız etra -
fmıza kalabalık toplnır ve ıize 

hayretle bakarlar. Bir yere gitse -

niz bat köteye sizi oturturlar. 
Dünyanın en büyük ilimlerinin 

1 sam ne a ar uşun uruyor: 

saat 7 dakika piposunu söndürme ı Almanyada büyük bir kağıt 
den nihayetine kadar yavaş yavaş fabrikası müdürü bir ağacın en az 
içmeğe muvaffak olmuftur. l ıe kadar bir müddet zarfında ga-

Daha ne garib rekorlar elde e· zete olarak okuyuculara dağıtıla
dilmittir. Adamın biri bir saatte bileceğini merak etmiş, sabahle -
2788 ceviz kırmağa muvaffak ol- yin saat 7 ,35 de fabrikaya yakın 

muttur ki dak:kaya 46 ceviz dü- ormandan üç ağaç kestirmif. Ve 
şüyor. ip atlama ıampiyonu 13 bu ağaçları 9,34 de gazete olarak 
dakikada 2044 defa İp atlamıttır. sattımııştrr. Demek ki bir saat 59 
Daha geçenlerde berberler arasın saniye evvel üzeril'deki yeşil yap
da çabuk hra! etmek müsabakası rağı sabah serinliğinde titriyen a
açılmış ve lzmirde bir Türk her - ğaç, okuyucuların eline bir gazele 
beri 58 saniye gibi pek kısa bir olarak gelmiş bul•Jnuyordu ... 

senelerce laboratuvarlarında ça -

ll§arak ketf ettikleri iliç ve ser om 

lar sizin yarım saatte veyahud bet 
dakikada elde ettiğiniz rekor kar
tııında hiç sayılıyor. 

Bu rekorlar içinde bazıları çok 
faydalı olmakla beralier ·bir çox -
lan da elde edenlerin gururunu 
oktamaktan baıka bir feye yara • 
mamaktadır. Meseli bunlardn bir 
kaç tanesini sayalım: 

Baş aşağı durmak bir çok can· 
bazların yapbkları bir hünerdir. 

Fakat bat qağı yürümek ve baş 
aşağı dururken ip atlamak her 
canbazın yapamıyacağı kadar güc 
bir harekettir. Bunu dünyada yal-

zaman iç'nde müfterisini tıraş et- S. K A R. AN 

nız Danimarkalı bir adam yap • 
1 

~ 

maktadır. ı t·· 
Bir Fransız da ar kasma bakma- ı~ 

dan geri yürümek rekorunu ka • ~ 
zanmııtır. Bu suretle yürüyerek 7 t 
kilometrelik bir mesafeyi iki saat
ten az bir zamanda katetmiıtir. 

Asıl gaib olduğu kadar mana -
sız iddia ve rekorlar yiyecek üze
rine yapılmaktadır. 

Amerika da F rederik isminde 
bir adam 9 dakikada yüz ist!ridye 
içmittir. Diğer birisi de bir saatte 1ı . 

50 yumurta yutmuftur. ı ı 
Büftek yemek ddiaaı ise 3 daki- : · · 

kada üç kilo büftek yemek ıuretile · "' 
M. Obram kazanarak dünya büf- ı ~ 

tek kralı ilin edilmi§tir. Yemit ye ~ 
mek üzerine olan rekoru da gene 
bir Amerikalı kırmıttır. Bu adam 
7 dak'kada 90 büyük kayısı yemit 

1 

J~-
ti~ ı~~ 

t•· . 
Bu kadar yemek yedikten son- l· ~ 

ra hazmettirmek için bir püro tel- [~ 
lendirmek istemez mi? Bunun üs- ~ ... ~ 
tüne bile rekor yapmıt olanlar ~, 
vardır. Bir lngil'z aç karnına bir -
biri arkasına iki saatte 11 büyük 
püro içmittir. Diğer bir lngiFz de 
yavaş pipo içmek rekorunu kazan ı 
mıştır. Londrada son zamanlarda fÖhret kazanan dan•Öz. Mi• Ketti Hovkin• 

P. b' d f ktıkta "Salmama bacaklı kaclın!,, lôkabiyle anılmaea bQflanmqtır. Bu laka-
ıpoıunu ır e a ya n 

&<>nra bitinciye kadar söndürme. ba •ebeb dansöz.ün bacaklarının çok düz.gün ve muntazam olufudur. 

den en yavaı kim içerse f&lllpiyon Ge;;ç kadın bu •ebeble bacaklarını elli bin lngiliz liraıına •igorta 
ilin edilecek olan bu müsabaka· -.ttirmiıtir. 
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emininin gi.ilü 
avla ipnotizme! 

• • •• SEzd en iyi olmasın ama 
Profesör RQ§id Tahsin, benim 
~ok iyi ahbabımdır. Kendiai aaa 
bi hastalıkların Nöbel m_ükalal1 
ile tedavisinde ,gayet uatadır!. 
Fahrettin Kerim iaminde onun 
bir de muavini vardlT ki, geçe, 
sene Amerikcda tereyağlı pilav· 
la ipnotize edilerek uyutulan bir 
kıza kayıaı hoşafı tiringa edib 
zavallının hayatını kurtarmıf VE. 

ogün bugündür Amerikadak; 
haıtalarını buradan televiziyon -
la tedaviye btı:§lamı;tır! 

Bu sözler aşağı yukarı, {Os -
nan Da ver Güler) indir. Sade bi 
zim karikatürcü T atlısert gül • 
mez, güldürmez a:·· işte görüyor· 
sunuz, onun kadar Bay Osman 
Da ver de güler ve güldürür! 

Müsaadenizle soyadı (Güler) 
olan Osman daveri de size tanı
tayım: 

Osman Daver Şehreminlidir. 
Oradaki dostlarından (Mühen • 
di, Ferid Ölçer) ile (Hakkı Se -
zer) in söylediklerine göre 
kendisi ayni zamanda Şehremini 
civarının biricik gülüdür. 

Kendisi ile üç gün önce Şeh • 
reminindeki yeni büyük kıraat • 
hanede ahbab oldum. Bana, onu 
eski mekteb müdürlerinden Sa -
lih ile Süleyman Özcan tanıttı -
lar: 

- Size dediler, Osman Daver 
\ 

(>illeri takdim ediyoruz. Kendi -
lcri ile biraz görütür müsünüz? 

Ben daha cevab vermeden 
Osman Daver atıldı: 

- Neye görüşmiyecekmit, 

herkes benimle görütmeğe can 
atıyor yahu! Herkes gelib ben • 
den hayat dersi alıyor; ben az 

buz adam mıyım? Bu ya~a geJ -
dim, dünyada gezmediğim yer, 
~nışmadığtm adam kalmadı. 

Herkes Ladam OkameJyayı 
kitabından okuyub ya ı n yama
lak tanıdı, ben kendisi ile bizzat 
yılJarca dostlu'k ettim. Bizim 9u 

iri boylu, kalın kıyım Ferid de -
dikleri patavatsız, ruyasında ens
titüyü görse, onu, akıamları Ba -
lıkpnzarı meyhanelerinde seyyar .. 
çorapçılık yapan Dağıstanfı Ka • 
ba sakal Hacı Ahmed zanneder! 

Bu aralık garson Hüseyin, 
Osman Davere sokuldu: 

- Osman telefondan seni is- • 
tiyorlar. 

- Kim istiyor? 

- Bilmem! Bir matmazel bir 
§eyler söyliyor ! 

- Anlaşıldı ... Gene Fran:;ız -
ça aşlt mektubu yazdıracnklar 
bana! 

- Siz Franaızça bilir misi • 
niz? 

- Daniska'IInJ ! .. 
- Nerede öb'endiniz? 
- Ben Sultaniden rrc:run ol. 

duğum gibi Avrupadıı Fransa, 
lng;ltere, Almıın} a, İtalya gibi 
gezmediğim yer kalmnmıştır. 

- Buralardan başka nerclt:ri 
gezdiniz bakayım? 

- (Eliyle çıplcık batını katı· 
yıp düşünerek): Buralardan ba~
ka... Buralardan ba~ka... Şeyi 

gezdim: Saııdıkburnunu, LA.n -
gayr, Aks rayı, Galatayı, Y emit 
iı;kcle:sini t 

- Ne vakit ae.ıdiniz burala • 

Orman DaveT Güler 

- Hep gençliğimde karde • 
şim, hep gençliğimde... Ah genç
lik! insan gençken batka türlü 
oluyor vesselam! 

- Gençliğinizde en çok n~ 
leri severdiniz? 

- Karagöz oynatmakla mu -
zi~ çalmaya bayılırdım. 

- Ay siz muzikacı mı idiniz 1 
- Yok canım, ben muzikayı 

ağzımla çalanm. lster~eniz, ça
layım da dinleyin! 

Ben daha: 
-Çal! 

Demeden babalıli, avut1anm 
!İ!İrib dudaklarinı büzerek eski 
Ma.çiç İspanyolu çalmaya baıla

dı. 

Şimdi o çalar da kavh'enin 
garsonu durur mu ya? Garson 

Hüseyin de eline tepsi•ini alın -
ca geçti onun kar§nma !.. 

Bu hey hey iki üç dakika ya 
sürdü, ya sürmedi, garson elin -
deki tepsiyi Osman Daverin çıp
lak baıına kondurub bağırtlı: 

- Haaay hak! 
Vay anam vay! Sen miain bu 

(Hay hak!) diyen .. Osman Da • 
ver hemen yumruklarını çenesi -
ne dayayıb Karagözün cevabını 
yapı§tırmasm mı: 

- Kaldır kafam da ıu ocak • 
taki marsığa bak! 

Ve arkasından gevrek bir Ka
ragöz muhaveresi baıladı. Ar -

bk oradan kalkabilirsen kalk t 
Bir aralık kalkacak oldum, ora· 
dakiler bırakmadılar: 

- Hele, dediler, Osman Da· 
ver size güzel bir de türkü söyle
sin l 

- Peki söyleain ! 
Karagöz muhaveresini J.llnda 

bırakan Osman Daver bu sefer 
de §U Türküyü tutturdu: 

Mavi de gözlük takanm, 
Gençlere bakarım, 
Onlar bana bakarsa. 
Kandilliyi çakanml 

Süleyman Özcan aordu: 
- Kim bu gençler Osman Da· 

ver? 
Pencereden sokaktaki kedi -

leri göstererek: 

- Görmiyor muıun gençleri? 
- Onlar kedi? l 
- Ne kedisi? Onlar hep be -

nim aslanlar! Hele birisi çıksın 
dıı gene benim pe§İmden Osman! 
diye bağırsın, alimallah or" 
aslanlarıma paralatırım ha! 

HABER - Akşam Postası ~ .,;u u.\1 

Şikayetler, lemennile':__, 

Tramvay 
basamaklaıı 

1 Tam bir Roman 5 kuruşa 
Zamanımızın en büyük zabıta vak'al{\rım hikaye eden 

Oı .... ,, ___ .... , uıuzu.wı Lweıı .. u.ıflJare 

apartımanında oturan Di.k11Wn imza
sıgle bir mektup aldık. Neşrediyoruz: · 

.. Dünkü (Haber) de Tranivay Şlr· 
ketinin yaylı kapılan basamaklar Ü· 

zerine tıZatmak ve kapılan kilidle· 
mek suretiyle inip binmenin onune 
geçebileceğine dair ve bunun ünümüz : 
deki ay başında iki arabada tecrübe 1 

edileceğini okudum. Bu mesele ile ya
kinen al~kadar oluşum beni bu satır
ları yazmağa sevketti: 

Kara Gölge 
Roman serisinin ikinci sayısı 

Sarı Saçlı Adam 
Ne§rolunmuştur. Bafmdan ıonuna kadar zevk, mer~ ff 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on beı günde bir kılaP 
çıkarılacaktır. · ı 

Her kitap baılı baıına bir romandır ve • fiyatı yalnız bet 
kurustur. 

Kitapcılardan ve gazete müvezzilerinden arayınız. 

1::::::::=====~:::::::=============1:::::::::::2::: Satılık iki bina 
Ü Doktor · 1 Galatada dört dükkanıı,· 0~ 
H... Ali İsmail E~. odalı ve ayda 90 lira iratlı ~ 
1 

na acele satılıktır. RıbtJJll' 

Bundan· bir ay kadar evvel Şirket 
Müdür muavini Bay ismete mektupla 
müracaat ederek basamaklar için bir 
şekil bulduğumu bildirdim. Verdiği 

cevapta şirkete veya şirketler komise· 
ri Bay lbrahime müracaat etmem bil
diriliyordu. 15 lkincikanun Sah günü 
şirketler komiserliğine müracaat ede
rek variyeti bildirdim. Ve Bay lbrn.· 
himin tavassutu ile Şişli deposuna 
bazı tafsilat almak üzere gönderil· 
dim. Orada Atelye ustabaşıJarrndan 

olan Bay Kemal ile karşılaştım. Ba

samakların yaylı kapılarla olan nis
betlerini, basamakların ölçüsünü alır· 
ken kendisi yanımda idi. Bu !ırada ya 
pacağım şekiller üzerinde konuşma 

zemini açtı. Ve şekiller üzerinde ko
nuştuk. Bulduğum şeklin esası bir ol· 
makla beraber bu dört, beş plb üze· 
rine kabili tatbik idi. Oradan 19 lkin
cikAnun Cumartesi günü yapılacak 
tecrübelerde bulunmak üzere ayni· 
dım. 

1 
Haydarpcqa hcutanui bevliye !il tevsi ve terakki etmek üzert 

1 .. , h d' i. mu e aaıı•ı i duğuna göre fiat kelepir ır. 

=ı Urologae - OpeTateur I~ Galata, Topçular caddetİ 

Cumartesi günü sabahleyin saat 
dokuzda Şişli atelyesine gittim. Bana 
tecrübenin saat 16 da yapılacağını 

söylediler. Saat (15,30) da gittim. Ya· 
pılıp bittiğini haber verdiler. 

Şirketin bir memurunun dahi olsa 
başkasının hakkı tasarrufu olan ve 
bir düşünce mahsuUl olarak ortaya 
atılan bir fikri nasıl olup da' benim
sediğine ha}Tet etmekteyim. Madem· 
ki bu şekiller kabul edilecekti, adrc· 
simi bildikleri halde bana müracaat 
etmemeleri garib değil midir? Filva • 
ki bu meselede ~k büyük bir maddi 
kazancım yoktur. Kabulü halinde du· 

h . Babıali caddesi Meserret ote·il raoğlan sokağında Kahveci 
n li 88 numarada her gün öğleden:s efendiye müracaat. (3896) 
d ı· .. t 'k'd n sekize kadar • ..... - ... - •••••• _ .......... _._._ ....... . :: soııra saa ı ı e . ·:: ............................................... . 
:· .. :.-========-·-· --=::============ H Satıhk ev 

u ~ 

t 1 k Salar U Bütün Boğaziçini Beykoza iK a 1 1 ar ii dar görebilecek ~ir mevkide bit 
Karagümrük Muhtesib laken- :: katlı, beı oda, hır mutfak, ~ 

der mahallesi Eski Alipaşa cad- hamam elektrik ve su teıilB- ~ 
h ... h' ıkhb·b avı uç cep esı aç a ıa 

bina acele satılıktır. . Jtlı 
Adres: Beylerbeyi fıtlJP' 

1 
yokuşunda Hacı Ömer f.fe' 

diıokak No: 5 (3906) 
ıi Sarraf sokağı 26 ada, ve 146 ==---·.:n::::::ı::::::::::::::::::::::: • .-

desi 15 ada, 48 harita, numaralı 

1188,S metre mürabbaı ·arsa ile 

Edimekapı caddesi Salmatomruk 
Kemankeı Muıtafapaşa mahalle-

harita numaralı, içinde ~uvar taf

lan sarnıç ve kuyu bulunan ana

lar aablıktır. lıteklilerin idaremiz 

Yeni neşriyat 

Türk Tıb cemJyetf 
mecmuası 

veznesine müracaatları.. j/ 
__ Doktor Şilltrü Hazmı 1~.I 
yacağım manevt haz her şeyden yük- Profesör Nissen, Dr. Omıa~~ 
sektir. feddin Çelik, Dr. Etem ~ 

Şimdiki halde fikrim şirket benim· Profeıö Bürhaneddin Toketı 
le antant kalmadığı takdirde- planla·\ F th• ~ d • l Ll .. "1 • ı bJ~ 
rımla \iHi.ycte müracaat etmek :wo ta· e 1 c enın ıı: ıg cnn 
sarruf hakkımı korumak için lazım ge larak çılaruıtır. 
len kanuni yollara baş vurmaktır.,, _/ 

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



~aTn ovnananR-AiiPk nıaçlarındga 
Beşiktaş ._ Vefayı, Fener - Istan bulsporu, 

Beykoz - Süleymaniyeyi yendi 
tııııı __ ikinci küme maçlarında 

Altınordu 
da Hilal -· Eyübü, Kasımpaşa - Anadoluyu, 

et-- uç sahada da lik maçlan
:--vanı edilmış' K dık.. ·· d b.. .. , a oyun e 

- Beylerb~yi·ni mağlub etti Devre bu ıuretle F enerbahçenı'.n 

tazyiki altında ve 1 - O galibiye
ti ile bitti. '1 UYük mühim maçında Be-

t.L efayı, Şeref alanında Fe- hamlelerle başladı. Vefalılar bir HJIAl-Eyllb 
~bulsporu, Taksim alanın- kaç mühim fısat kaçırdılar .. 
~~~oz Süleymaniyeyi mağ Biraz sonra Beşiktaş tekrar ha-
~. kim vaz:yete geçtiler. Ve soldan 

aunıardan b k .ki . kü . Fuadin ortalamasından istifade e-
~o~ilaı E;ib~, 1 ::nnp:~ 1 d~n Nazım ikinci ve galibiyet sayı 
• UYU, Altmordu Beylerbe- sını yaptr. 
l3~~ğlup etmişlerdlr. Vefa klubünden kurtulmak için 

1 
tün bu maçların tafsilatını çok ça.lrşryorJardı. Fakat devre 

'Ya aşağıya yazıyoruz. ortalarından biaz sonra Hakkının 
Odık.. yaptığı üçüncü gol bütün ümitleri 
~ll Alanında kırdı.. · 

Kadıköyündeki ikinci küme 
maçında Eyüp ile Hilal kartılat
mıtlardır. Bu devre çok güzel oy
nryan Hilal, b'.rinci devredeki gü
zel muvaff aktyetlerinden sonra 
son zamanlarda çok bozulan ra
kibi Eyübü 3-1 gibi iyi bir netice 
ile mağlup etmit ve hakikaten gü
zel ve hakim b:r oyun oynıyarak 
kuvvetini iıpat etmittir. 

Qetikta:3 - Ve oyun 3-1 Beşiktaşm gale-
~ Y besiyle bitti. Ve Beşiktaş da 
~ Vefa 1 en mühim maçlarından birisini ka 
1" ~~ V f .. .. zanmrş oldu.. 

' Maç Hilalin hi.kim:yeti ile bat 
lamıt 10 uncu dakikada Hilal aai 
açılı Faruk ( 1) nci, y!rminci da • 
k'.kada Yuıuf ikinci golü yapmıt 
ilk devre 2--0.ıbitmittir. 

Riiıeı e a ma~r gunun Maç hemen baştan aşağı seri, 
tı_. ve zevkh oyunu .. 1 ı·~ k b. h · 
4ltl + .. _f ta 1 b' 'f 1:; 1 guze , sert 1.&.ten uza ır ava ı-
dııar "G.lG can ı ır ut o çinde oynandr. 

'r4tını' Ve böylece Kadıköy staaına 
. ·~ llJc2~ her z.amanki kadrola gelenlere güzel bir futbol maçı 
lJit..,'7"'§lardı. seyretmek nasip oldu. 
n~~~"da hakimiyeti alan Ve- • • • 
ıır" ·-_~ı.cışa bir gol attı. Bundan G 1 

ikinci devre Eyübün soldan 
yaptığı bir akınla Neıet taknnı
nm yegane golünü yapm19, bun
dan sonra Hilal tekrar hak:miyeti 
almıf, ıağaçık talamının (3) ncü 
ve ıon aayıımı da yapmıt maç da 
3-1 Hilalin galebesiyle bitmiı
tir. 

~eşiktaşlrlar canlandılar. en ç er 
~ leçerek Hakkının ayağı Gençler maçmda Beıiktat Ve • 

Şeref Alanında 
- 3-1 ~ - --

\>, ~rl;k sayısını yaptılar. fayı yenmiıtir. 
---· ........ t bebirinci devre de böylece 8 takımlan 
~ ı:'berlikle bitti. (B) takınılan maçmda, Be-

Fener S 
lstanbulspor 1 

b.:'Ci devre iki tarafın da ma- tiktat Vefaya hükmen yen:Imit-
~ak için yaptıkları canlı tir. 

Günün mühim maçlarından bi
ri de Beşiktat alanmda F enerbah-

~~~6===--=ıımı=,...._=ıiıa.,.....--=~B~O=R=l=t=Y==~=---=---------~==----
ka tı e gözden geçiriyordu. Nezi hali 
Pek kısa oldo. 

Evvell şiddetli bir isparmoz gele • 
rek sarsıldı. Gözleri döndü ve yıldı • 
~ıtıla vurulmuş gibi birden bire yere 

apanarak can verdL 
Garkonyo mırıldandı: 

11 "'":.İyi, iyi •• Tıbkı düşfindllfüm gibi .. 
k once dili tutuluyor. Şu takdirde 

:=ıi halinde iken gevezelik etmesine 
b kAn yok. Yalnız neıi hali çok ça· 
~k geliy~r. Halbuki ben zehir kana 

rıştıktan l az iki saat sonra tesir 
hpınıra başlıyacağını sanıyorum. 
1'l Şq halde zehirin terkibini değiştir· 

ek llzım. 
lo Bundan sonra Garkonyo ~de 
~ bir nazar daha attı. Ve zihnen 
~§eyler hesablıyarak başını önüne 
ı. it bir halde yavaş yavaş uzakJaş
.., litU. 

• • • 
'en Gandl Dükü Fr&IUluva Borjiyanm 
)'ap~ lllet'BSfmi bUyiik bir ihtişamla 
ı~ lllle, cenaze bütün Romada do
ltıı1s l'lldıktan sonra tekrar Sen-Piyer 
ba;Q~e getirilmiş ve kendisi için 

Sr annuş olan IAhde gömülmUşt8. 
tln;y eıar Borjiya başta olmak üzer" 
ela b.~ınayı dolaşırken halk arasın· 
'1kiı,; takıın şiddetli münakaşalar, 
bir Şectler duyuluyordu. Fakat Sezar 
ls1ı, by dU:Unmekle meşgul olduğu 
~ih: ınu~aşalan duymo.yordu. 

)'Ukseı::t oyle blr an geldi ki Sf:Sler 
lar dq ve snğdan soldan bağırma· 
b. şl~lnıağa başladı. Bu bir isyan 
!'ııa naza er l&YJlabflirdL Bu bal Seza· 
dQşiind.:O dikkatini celbettlğinden 
lrn, kald §eyi zihnlnden atarak ba· 

rrdı: 

- Hayret, tehdidler babamın dedi· 
ği gibi bana karşı yapılmıyor. Kime 
Acaba? 

Sezar Borjiyanm sağında Şövalye 
dö Ragasttın. biraz gerisinde Astore, 
daha :ukarla Rinaldo, Rienzi ve yuı 

kadar Sı nyör bulunuyordu 
s .. ıar arkaya doğru baktı. Böyle 

~mantarda Senyörler hemen kıhcla· 

nnı çekerek etrafını alırlar, halk ara· 
sında herhangi birisinin müdahalesi· 
ne imkf\n bırakmazlardı. Fakat bu se· 
fer hiç birinde böyle bir hazırlanma 

görmedi. HattA Senyörlerden bazıla • 
rının halk arasında bağınp çağıran 

bir kaç kişiyle gizlice bakıştıklarını 

bile sezdL Yoksa bir ihanete mi kur· 
ban gidiyordu. 

Bunu düşününce Sezarm yiizU sap· 
sarı kesildL Fakat derhal bu teJAşı 
g~ti. Hayır bu isyan kendisine karşı 
yapılmıyordu. Kulağına gayet açık o
larak gelen sesler bunu hemen belli 
ediyordc1. 

- Katil Fransızı öldürmeli I-
- Canavar Fransm Tibcr nehrine 

atmalı?-

- Adalet!- Oldürenl öldürmeli! ... 
Sezar bu kinin Ragastana karşı ol· 

duğunu anlayınca iyice emniyet gc· 
tirmi.şti. Çirkin çirkin gülerek Ra
gastana sordu: 

- işitiyor musunuz Şövalye? 
- Iştiyorum, fakat · anlamıyorum. 
- Neden anlamıyorsunuz? Temiz 

ltalyanca söylüyorlar. 
- Hayır, bu lisan İtalyancanın ba· 

yalısıdır. 

- Her ne ise.. Romalılara ne yap. 
tınız ki size böyle bağınyorlar? 

• 

çe latanbulıpor araıında yapıldı. 
Oyunun hakemi Galata.saraydan 
Bay Sadi. gripten rahatsız olduğu 
için gelmedi. Y er:ne Bay Halid 
lbrahim konuldu. Takımlar: 

Fenerbahçe: Hüıameddin, Ya· 
far, Fadıl, Reıad, Ali Riza, Eıad, 
Niyazi,Namık,Muıtafa, Şaban File 
ret. 

latanbulıpor da haıta ve ıa
kat bulunan Ltılfı, Samih, Hasan, 
Salahaddin, Tevfikten mahnmı o
larak fÖyle bir takımla oynuyor
du: 

H;kmet, Ali, Salih, Fahri, Sa
mi, Enver, Cihad, Nevzad, Orhan 
lımail, Reıad •• 

Oyun F enerbahçenin hi.kimiye 
tiyle başladı. Dak'kalar geçtikçe 
F enerbahçenin tazyiki fazlalaıı· 
yor, fakat bir türlü gol olmuyor
du. Nihayet devre ortalarına doğ• 
nı Fenerin ıoldan Fikret vuıtaıı 
ile yaptığı bir hücumdan ortaya 
gelen topu Namık ıda bir tütle 
lıtanbulıporun ağlanna takarak 
Fener·n ilk aayııını yaptı. 

Burün en mühim oyunculann
dan mahrum olan lıtanhulapor
lulr tedafüi bir oyun oynuyorlar. 
Reşad vaııtaııyle yapmak iıtedik
lei hücumlar da neticesiz kalıyor •• 

ikinci devrede oyun iki defa 
inkitaa uğradı. Mevcud olan top
lar iki kere denize kaçtı. Fakat 
civarda bulunan b:r kayık vası

taaıyle alınarak oyuna devam edil 
di. 

Bu devrede F enerbahçenin ha· 
kimiyeti kendini göıterdi. Ve 11ra 
ile Mustafa Şaban, Fikret va11la· 
ııyle 3 gol daha yaparak ıayı ade 
dini 4 de çıkardılar. 

lstanbulaporlular h'ç olmazsa 
bir ıeref ıayııı yapmak için Fener 
kalesine soldan ııkı bir hücum 
yaptılar. Yatar bunu penalb ile 
keıti. Penaltıyı Enver gole tahvil 
ederek fıtanbulıpor yegane, teref 
aayııını yaptı. Biraz sonra Namıli 
Fenerin beıinci ıay11mı yaptı. Ve 
oyun bu suretle F enerbahçenin 
5-1 galibiyeti ile bitti • 

F. Poroy 

Genç takımlar 
Genç takımlar maçında Fener 

bahçe 2-0 lıtanbulıporu yenmit· 
tir. 

· B talnmlan 
(B) takımları maçında Fener 

lstanbulıporu 3-0 yenm'§tir. 
(Devamı 10 uncu da) 

doğru Olarak veriyoruz. 

Rodrik Borjiya =Papa Alekaanclr VI 
Roma Yatlkan 

-oı B 
~retıİ . lzhn Romalılar bugtin pek 
'rna-n, l:ÖrUnUyorl8:1'· Başlannı kal· 
~e CfSa Te benim yüzüme bakmağa 

- Şeytan alsın kendilerini- Hiç, 
ne yapacağım? Kudurmuşlar.. Dik· 
kat et Kapiten ? .. 

Şövalye Fransadan bize kılıc kul • Astore gülerek ilhe etti: 

l" ret ediyorl:ır. 
L .. ' ~t derhal bu tehdidlerin bu 
~~·ı , ~&mı kendfsfrıe kaili yııpd • 

larkettl. Ve haTret etti: 

Ragastan ddden tehlikeli bir vaıl• 
yette bulunuyordu. Halk gittikce cür
etini f azlalaştrnyordu. Sezar tarafın· 
dan da hfç bir müdahale olmadığını 
cören halk nihayet yalıuz eözle kal • 

lanmasını öğretmek için mi gelmi§. - Azizim Rinaldo. Biraz dikkatli 
Rqutaa kibar bir taTll'la cevap davranmanız lazımdır. Çünkü Şöval· 

verdi: ye korkunç bir isim taşıyor. Kendisi· 

- Tecrübe etmek Jsteıseniz emri· ne uzun kılıçlı Şövalye diyorlarmı~ 

nlze hazırım. 
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an lik rnaçlarınd ün ovna -. 
Altınordu-Beykoz 
Şeref alanındaki ikinci küme 

maçında Beylerbeyi-Altınordu 

karşıia§mışlar maç oldukça iyi ol
muş, Altınordu güzel bir oyun oy
nıyarak, eksik h:.r kadro ile oynı
yan Beylerbeyini sıkıştrrmıı fakat 
gol adedini fazlalaşhramıyarak 

oyunu 1-0 kazanmıştır. 

1 aksim Alanında - --
Beykoz 6 

S •• teymaniye O 
Taksim deki birinci küme ma

çında Eeyi::ozla - Süleymaniye 
~arşılaştıl~r. 

Oyun pek zevkli olmndı. Genç 
leşmiş ve değişik bir takımla sa
haya çıkmış olan Süleymaniye, 
Bey koza büyük bir sayı farkı ile 
venilmiştir. 

Yenerbahç:! • lstanbulspor maçından iki görünüz 

Beykoz ıağiçi 39 ncu dakikada 
6 ncı golü attı; ve böylece oyun 
da 6 - O Beykozun galebesiyle 
bi!ti. 

Maçın ilk ve ıon dakikaları "' .
1 

canlı oynandı. Diğer kısımları bi-
~ raz durgundu. 

-- ' : Anadolu - Kasımpaşa 
1 Taksim deki ikinci küme ma -,, k 

1 • çında Anadolu ile Ka5mıpaşa ar 
'.:.. şılaşmışlar ve bu maç h.:ç beklen -..- ı miyen hir netice ile bitmiştir. 

~. ~ 1 Puvan itibarile kümenin baıın-
~ ""- da giden Anadolu ilk devre hakim 

oynamasına rağmen rakib:ne gol 
~tamamış, ikinci devrede iyi bir 
oyun oynıyamamııtır. 

Kasnnpaşa ise çok canlı bir o -
yunla kuvvetli rakibine tehlikeli 
akınlar yapmağa batlamıt ve ikin 
ci devre &onlarına doğru, oyun 
O - O beraber giderken, seri bir 
akında Anadoluya bir gol yapmış, 

1 bundan sonra yeşilbeyazlıJar şun 
µiyonluklarmı tehlikeye dütüren 
böyle bir mağlubiyetten kurtul -
mak için çok ç.ahtmıtlana da bir 
fayda vermemit ve oyun 1 - O 
Ka11mpaıanın gaHbiyeti ile bit
miıtir. 

G. S. kongresi 

cak olan heyeti uımumiyeye .. 
mesine karar verilmi§ ve es1<1

• 

re heyeti bir ay için tekrar iııt 
edilmiştir. 

Basketbol 
İstanbul Mıntakası Vole 

Basketboİ, Ten's Heyetinde~1=. Baaketbol mıntaka birine'~ 
"ıııl ri 15 - 2 - 1935 Cuma gu . 

lıyacağından mezkur birinci 1 
re iştirak edecek klübleriıı 1 

t 

2 - 1935 Pazartesi günü~· 
de heyetim;ze salahiyetnarııe 1 

rer murahhas göndermeleri, 
takdirde haklarını kaybede' 
ri tebliğ olunur. 

iş arıyoru oı 
Aparlımanlarda kapıcılık. 

yorum. Elimden T erkos i9lefl, 
mosifon badana ve sıva d• 
Mektupla müracaat. (3920 

r Kumkapı Çifte ge 
caddesi 29 No: Mi 

Kirahk yalı 
Çengelköyünde Kuleli 

sinde dört odalı kullanıth 
kil bir yalı gayet ehven fi 
kiralıktır. Yaz ve kıt o 

B:r talihsizlik yüzünden, ha
keme haber vermeden birinci dev 
re başlarında dışarı çıkan oyuncu 
larmdan biri, tekrar oyuna alına
madığından oyunu (10) kişi oy
namak mecburiyetinde kalan Sü
leymanı:ye, altı gol yiyecek fena 
bir oyun oynamamakla beraber, 
oyunculal'ın biribirleriyle hiç an· 
lanJmamazlıklaı ı yüzünden böyle 
bir mağluhİ)'ele uğramıt oldu. 

Oyun esnaı;r~d3. alınan notlar 
ve takımlar §unlardır: 

Beykoz: Enver. Halid, Nebi. 

ile saat üç buçukta başlandı. ilk ı dan liavadan gelen topu Hakkı 
anlarda mütevazin bir §ekilde ce· kafa ile 2 nci defa Süleymaniye 
reyan ediyordu. ağlarına taktı. llk haftaymı Bey • 

Galatasaray ıpor ldübünün se· 
nelik kongresi dün toplanmıJ, 
eski idare heyeti raporu ve hesap 
itleri görütülmü§, bundan sonra, 
Günet klübü ile birleıme etrafın • 
daki bazı teıebbüsler hakkında 

müsaittir. Bahçesi ve kuJO 
suyu vardır. Görmek iıtiY 

ittiaaJ:ndeki 79 numaralı 
müracaatlan. (3820) 

Behcet. Bahadır. Turgud Kazım. 
Şehap. Kemal. Mustafa Hakkı. 

Şehap 18 nci dakikada sağdan koz 2-0 galip bitirdi. 

Süleymaniye: Necati. Ruhi. 
Sabri. Receb. Zeki. Bürban. Rük
neddin Muharrem. Samim. Fahri 
Sıdkı. 

aldığı bir pasla önündeki beki at- 2 nci haftaym.m 8 nci dakika
latarak Beykozun ilk sayısını yap- aında bir ara pası alan Kemal 
tr. 25 nci dakikada Süleymaniye Beykozun 3 ncü golünü attı, 25 n
sağ içi bo§ kaleye topu atamadı. ci dakika Beykoz aol açığı 4 ncü 

konuımalar yapılmıt 7 kitilik bir ı r::ı Uroloğ = Operaıısr 
heyet seçilerek bu birleıme teteb- :: Doktor Kemal OJ 
büılerinin bu heyet tarafından te- :: K k .. T 1 dd · ... ,"' ; 

Üyuna Beykozluların hücumu 
42 nci dakika Beykoz Süley- golü attı. Mu&tafa 31 nci dakikada 

maniye kalesini aıkıftmyor. Sol- olan penalbdan 5 nci golü attı. 

ii ara oy opçu :ı.r ca csı ı, 

kimül ve tahkik ettirilerek bir ay •:::::::::::: Telefon 41235 

sonra fevkalade bir toplanh yapa 

7 Şubat Perşembe günllii nüshamızda •aytlaları yanlı§ konulan Borjiyanın bu aaJ1ılalannı ayrıca ve doiru olara!1 veriyoruz. 

~4 _,., n O R J t Y ~ 
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Bu sözler üzerine bütün salon kah Herkes Şövalyeye büyük bir hiddetle 
kaha dan çınladı. Rinaldo atıldı: bakı7ordu. Kan çanağına dönen göz-

- Muhterem Şö,·alye ! Bu ismin ne lerinl döndürerek üç Senyör birden 
dereceye kadar doğru olduğunu öğ- kılıcını çekti. Rinaldo'nun kılıcı da bu 
renmeği pek isterdim. arada idi. Ragastamn sesi neşe ile 

Ragastan cevap verdi: çınladı: 

- Bunu öğrenmek sizin için çok - Mükemmel.. Ben iki tane iste-
güçtür. miştim, üç tane takdim edildi. Uçünü 

- Ya? Neden acaba? · birden kabul ediyQrum. 
- Çünkü sizi mağlub ederek arka- Bunu söyler söylemez bir hamle. 

daşlarınızın ya ında mahcub düşür- de uzun kılıcını çekti. Ye ortaya atıl· 
mek istemem. dı. Diğer Senyörler salonda büyük 

- Kendimi mahcub düşürmek iste- bir daire teşkil etmişlerdi. Uç Roma-
miyorum desenize ı lı asilzade bütün mehnretlcri ve kuv-

- Hayır, emin olunuz ki dostumuz vetlerile hücum ediyorlardı. Ragas • 
Baron Astoreye verdiğim dersi size tan da büyük bir ustalıkla bu üç kılı· 
de nrmek benim için çok eğlenceli ca karşı koyuyordu. 
olur. Bir müddet bu şekilde karşısında-

Salonda çıt çıkmıyordu. Herkes bu kileri denedikten sonra tekrar Ragas
meydan okuyuşun sonunu bekliyor- tanın sesi duyuldu: 
du. Ragastan tebes.5ümünü kat'iyyen - Senyörler! Bugünkü dersim çok 
l\nyhetmeden sözlerine devam etti: basit olacaktır. Şimdi üç kılıcın ha-

- Fakat çok teessüf ederim ki dün vada nasıl zarif münhaniler çizeceği-
yemin etmiş bulundum. ni göreceksiniz. Dikkat., bu bir! 

-Herhangi bir kimse ile dövüşe- Uç kılıcdan biri ıslık gibi bir ses 
rek mahcub olmamak için değil mi? çkararak havaya uçtu. Şölıılyenin i • 

- Hayır bunun için değil, çünkü kinci defa sesi duyuldu: 
Romalıları yenmenin ç.ok kolay oldu· - Bu, iki! 
ğunu gördüm de... İkinci lnhc Rinaldo'nun idi. 

Etraftan tehdid sözleri yüksel- Rinaldo: 
di. Fakat Ragastan bunlara hiç ehem- - lulrcım ! Kılıcım J diye bağırma-
miyet vermeden devam etti: ğa başladr. Ye kılıcım almak için et-

- Bu hale o kadar acıdım ki, Roma rafı kuşatan halkayı yararak öbür 
silahşorlan için şimdi duyduğum his tarafa geçdi. Fakat kılıc kullanılamı
yalnızca merhametten ibarettir. Bun- yacak. bir hale gelmişti. Saplandığı 
elan sonn.. yerden çıkarmağa uğraşırken karan • 

Rinaldo hiddetle sordu: lık bir köşede gizlice etrafı seyreden 
- Peki bundan sonra ne olacak? bir papas kendisine yaklaştı. l\fanto • 

- Ne oJacak, Romada iki rakible sunun altından çıkardığı bir kıJm 
birden karşılaşmadan düello etmeme- kendisine doğru uzattı: 
ğe karar verdim. işitiyor musunuz - işte size asin bükülemiyecek Ye 
Senyörler; Uzun kılıcım için ayni za- kırılamıyacak bir kıhc. Romanın ,.e 
manda iki kılıc çekilmeden çarpışma- Roma asilzadelerinin namusunu kur· 
mağP. and içtim. tarmak için şu edebsiz herife bir ham· 

Bir anda etraftan: le edin. Kılıcın ucuyla dokunsanız ka· 
- Şeyt~mn boynuzu- Meryem hak- fi. , 

kı f~ln tepelemek 13.zım ... Neler saç- Rinaldo daha fazla dinlemedi. Pa ; 
maiıyor ... diye gürültüler duyuldu. pasın elinden kılıcı aldığı gibi ileri 

""""" .. --. 
fırladı. Ve Ragastana hiicum etmek 
için tekrar ortaya atıldı. 

Bu JSD&da Ragastan: 
- Bu da iiç! diyerek üçüncü kılıcı 

da uçurmuşda. 
Şövalye Rinaldo'yu tekrar karşısın

da görünce gülümsedi: 
- Ah ah" Anlaşılan bir ders size 

klfi gelmedL Böyle gayret gösteril
mesini severlin. Dikkat edin! Oo? E
lini,.de yeni bir kthc var. Halbuki ben 
kılrcınrzm bük.üldüfünü, ve kullanı1a
mıyacak bale geldiğini zannediyor • 
dum. 

Rinaldo biç bir cer.ıh vermiyordu. 
Bütün dikkatini sar/ederek hiç olmaz 
sa Rapstaru azıcık yaralamak isti
yordu. 
Şövalye tekrar söze başladı: 
- Görüyoru.m ki dersi iyi anla • 

madmız. Dikkat edin. Uk önce bu vu
ruşlarla kılıcınızı tepiyorum. Sonra 
bu çift vunı~larla kı1ıcrnm kımıldı· 
yamıyacak bir hale getiriyorum.. Gö
rüyorsunuz değil mi? Sonra dikkat 
edin, son ve kuvvetli bir vuruş.. Etti 
dört! 

Ragastan bunu derdemez Rinaldo'· 
nun elindeki kılıc ikinci defa olarak 
havaya fırladL Boşhıkta güzel bir 
münhani çizdikten sonra sa.lımun ö • 
bür ucuna düşdü. Kılıc yere vanr var 

maz ufak bir sayha duyuldu. Düşer· 
ken oradan geçmekte olan bir hizmet
dnin elini hafi(ce sıyırmıştı. 

Bunu gören papas hemen hizmet
ciye doğru atıldı: 

- Bir şey de~il. Kendini tut ve ar
kam mra gel. Şimdi ilAcmı yapanm 
hemen geçer. 

Hizmetci, papazı hem taklb ediyor, 
hem de bu kadar teliş gösterdiğinden 
dolayı hayret ediyordu. Çünkü elinde 
ki sıyrık çok ehemmiyetsizdi. 

Bu esnada ulondaki Senyörler a
rasında bir kaynaşma oldu. Herkes 
şapkasmı çıkardı. Sıraya girdi. Çünktl 
Seur Borjiya odaya sfrmittf. 

Sezar Senyörleri ayrı ayrı selam • 
ladıktan sonra söze başladı: 

- Dostlarım ... Haydi atlannıza bi· 
niniz. Katledilen zavallı kardeşimin 
cenaze merasiminin çok mükemmel 
ve güzel olmasını istiyorum. Fakat 
bir kaç gün sonra yeniden atlarımıza. 
bineceğiz. Size sevincle haber vere· 
yim ki bu seferki ata binişimiz bir ce
naze merasimi için olmıyacak, bir 
harb için olacaktır. 

Etraftan sevine ve takdir sesler 
yükseldi. Sezar Borjiya devam etti: 

- Evet Senyörler. Yakında har~ 
gideceğiz. Bunun için herkes §iındi· 
den iyice hazırlansın~ Haydi. Yakit 
geçirmeden cenaze merasimine gide· 
lim. Siz Sövalye dö Ragastan alaY· 
da benim sağımda bulunacaksınız. Dd 
yuyor musunuz Senyörler! Size en i
yi dostlarımdan ŞöYalye dö Ragast8" 
nı takdim ederim. 

Bunu söyler söylemez şatonun a\"• 
!usuna inen merdivenlere doğru yii· 
rüdU. Bütün asilzadeler, ve Senyörler 
de kendisini ta.kib etmeğe başladdat• 

Bu arada Ragastana karşı bir (Ok 

eller uzandı. Bunların bir kısmı Se " 
zardan gördüğü iltifat, bir kısnu dtı 
biraz evvel kılıc kullanmakta göster • 
diği meharetten dolayı idj 

• • • 
Bir hamlede Ragnstan tarafında" 

kılıcı havaya uçurulan Rinaldo'ya Y~ 
ni bir kılıc nren papaz Garkonyo, e· 
linden hafif suretıe yaralanmış otarı 
hizmetci ile salondan çıktıktan soıt..
yirmi adım yürümemişlerdi ki Jtit:· 
metci birdenbire durdu. EnelA bit 
ba' dönmesi hissetti. Sonra ınosJt1°r 
ke-.ilcU. Dudaklarının kenartannd3 " 

köpiiklf'r belirdi. Bir şeyler söyteınelC 
istedı. Fakat dili tutulduğundan bil' 
~eJ diyemedi. Ancak boğazından "·~ 
nltıya benzer bir ses çıktı. Evv~Jfi dı 
Ustü düştü sonra yere ,.,ğıldı. • 

Garkonyo hizmetciye doğru eğil 
miş, ölUmün bütün salhnlannı di1'" 
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Reçeteler 
Müstahzarlar 

Parfümöri 

Krem Rolsınıin Kınzok Usürok 
uru~u 

kARAKÖY 
ı -Kanzük

Y egane ciddi gü
zellk kremidir. T e- BilcilmJe iikıOrnİc, 2öğüı ner 

leleriJe hat •e mUzmin kasaba\ 
HtibabJannda, zatüreye ve zatiU· 
cenb ve boğmaca akiUrOklerinde 
çok f aideli bir ıuruptur. G&tG• 
feri zayıf olanlara da ayrı~a tu. 
ıiye olunur. Her eczanede bulunur. ECZANESİ 

ninizin daimi taze
liğini Krem Balsa
minile koruyunuz. 

Hüseyin Hüsnü n1oışbhlW Bnnyamtn~~~~~~-·~~~~~~~-let. il Nişantaş-Vaiikonağıcaddeai Ademı• ı•ktı•dara 
ftbul - Karaköy cadde•I no. &, Tel. 41252 ı No. 24, Şirin apartman 1 inci dai- ı • 
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PEKTORiN Horrnobin PEKTORiN 

- Öksürüğünüz mü var? 

·Tabletleri 
Erkeklerde tenasüli zafiyeti ve 
bel gevşekliğini tedavi eder. 

- Nezle mi oldunuz? 
- Broll§İte mi tutuldunuz ? . 

PEKTORiN'den 
şaşmayınız. 

PEKTORiN Eczanelerde bulunur. 

Büyük 

'•Tayyare Piyangosu 

PEKTORIN 
Kutusu 35 kuruştur. Fiyatı 150 kuruştur. 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
Eczanesi, Sirkeci 

[S. 692) a~ 1ertip 4. cii Çekiş 11. Şubat 7935 dedir. 

\,. Uyük ikramiye : 25.000 Liradır 
•c:a 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. 

Göz H~kimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Gfinün Fotografları 
Muhtelif gazetelerde çıkaa glaftn hadi1elerine ait lo

tograflarla apor mecmualarında l'&rdOtBn6z apor hare
ketlerine ait fotograflar yalnız lıtanbulda V AKIT 
kOttiphanesinde satılmaktad1r. 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccaner.dir .• -
RORJfYA 

- Hayır anne, e"-velisi ıün tablo- ğını bilmiyordum • .Mahallemizde ha • 
Ya son fırçayı vurdu. Tablom Mer • na herkes Fırıncı kız derdi. O kadar 
Yetn Anayı temsil ediyor. Raf ael ki, bugün Raf ael bile bana 1''mncı 
l\teryem Ana pozu için· beni model kız der. 
Yaptı, Tablo o ·kadar güzel, o kadar Ah anneciğim bilsen hayatımın 
liiıeı oldu ki, Raf ael dün Papaya gö- bu devresinde ne kadar büyük isti • 
tilrecektl. 1 raplar çektim? Sırtımda eski bir pa-

- Papaya mı? çana, ayaklarım çıplak, her gün sa-
- Evet anneciğim. Rafaelin tab - bahtan akşama kadar bir fırında ça-

1~11, cidden Vatikan saruyına la)'ik lışmak mecburiyetinde kalırdım. Ca
hır ı.!.S ! dlr. dı kadıo bana pek az yiyecek verirdi. 

n· •· kac dakika ikisi 1c- sustular. O kadar ki, bazı zamanlar açlıktan 
~acanın · Rozita lı:,·e çağırdığı ve ölmemek için köpeklerin önüne atılan 
ko1n,uıann yalnızca "Fırıncı kız de- ekmek parçalarını kapmak mecburi • 
d'k " 1 leri genç kız teJ,rar söze başladı: yetinde kalırdım. 
d - Saadetimi, ne kadar mesud ol- Bir gün o kadar acıkmış, o kadar 
d U!funau düşündükçe feleğin bu na - acıkmıştım ki, açlıktan öleceğimi 
~ti benden kl8kanacağını sanıyo - sanmıştım. Kırk sekiz saattan beri 

ırı. cadı kadın bana bir lokma bile ek -
~aga titredi: mek vermemişti. Her ne olursa ol -
- Ne demek istiyorsun çocuğum? sun bir parça ekmek çalıb yemeğe 

l'fi - Hiç.. Delice fikirler" Anne, gö- azmetmiştim. Fakat gündüz cesaret 

41 
10l'Bun ki, seninle beraber bulun - edemedim. Akşam olunca ufak bir 

Qa "fuaauı altı sene zarfında ne kadar parça ekmek çalıb fırının üstündeki 
d::Ud Yaşadım. H:ılbuki sizi tanıma- samanlığa çıktım ve yemeğe başla -
ko 1_ evvelki hayatım benim için ne dım. Meğer cadı kadın beni gözJiyor 

r"unçtu? 
~ muş. Derhal üstüme atıldı. E'"·ela 

)•aa Ilga sayıklar &ibl, genç kızın du- beni ayaklan altına alarak ezmeğe 
ıııoı1!Yacafı kadar yavaş bir sesle mı- başladı. Sonra üzerime eğildi, ,.e e -

~lldı: 
teklerimi ısırmağa başladı. O kadar 

- Hep benim hatam. 
G kuvvetli ısırıyordu ki, kan f 1~kırmağa 

enç kız gözleri dal~ın de\o·nm etti. başlamıştı. Korkudan ve can acısın -
her; O zaman on yaİında idim. Beni dan ı.endimi kaybedib bayılmıştım. 
"at) n tah~lr ederler, döğerler, ko • Kendime geldiğim zaman burada i • 
l>ir :~dı. Bir çok kimseler isimsiz, dim. Beni kucağını7.a almış, hüngür 
kat ıye benimle alay ederlerdi. Fa - hüngür ağlıyordunuz. Tıpkı ızimdi de 
"' 11811 f e ·· d ';I oe ~ cu ev e ıeçen hayatımdı. ağladığınız gibi- Hem neden ağlıyor-
tUnd eVftıde· tutan kadın bir hiç yü • sunuz Roza anne? Bunların hepsi 
~redn her atin döj'er, kemiklerimi geçti. 

ı. . 
l\faga gözlerini silerek cevab ,·er -

ae,~ al~ndan terler döke döke di: 
)etbad Zlll aozJerlni dinliyordu. Vazi- - Evet, bunlar geçti. Fakat kal • 
lı, ... •n bunlan ilk defa duymadı • bimde kızgın bir demir gibi hatırala-

.... ~lee de bildJii anlaşılıyordu. n duruyor, ve her zaman duracak. 
tat aka~ ~dın o kadar huysuz, o ka· - Benim iyi kalpli Roza anneci • 
~ltr~ ıdi ki, mahallede ona cadı ğim .. Bunları hatırlatarak seni üzdü
._ de Benim ismim olmadılı ılbl tümden dolayı beni affet. Artık bü • 

oaan llqka imal ol11b olmadı· ttln bu hatıralan unut. 

BOJUIYA 41 

aşka mukabil ayaklarına bir hazine 
dökeceğim Maga !. 

Maga başını sallıyordu. Meçhul 
ziyaretçi kendisine doğru uzatmış ol
duğu elleı-ini büyük bir yeisle indir
di; 

- Rcd mi ediyorsun Maga? 
- Ayaklarıma dö~meyi vadettiğin 

- Ne vakit hazır olaack? 
- lJacın söylemif olduiun son 

vasfı da haiz olması için tam bir ay 
lazımdır. 

- Bir ay mı? lmkAnı yok, bekliye
mem. 

- Başka çare yok, beklemeniz il· 
zım. 

hazineyi reddediyorum. Aşk ilacına - Muvaffak olacağını temin ede-
gelince bunu yapmak benim için bir bilir misin? 
çocuk oyuncağıdır. Yarın sizi bir kaç - Temin edebilirim. 
saat için geriçleştirecek ilaç hazır ola- - Pekal!, o halde bir ay bekliye-
caktır. ceğim. Fakat bu bir ay çok uzun ıe-

- Fakat unutma- ki iliç ayni za· lecek. 
manda karşımdakine de benim ihtiyar - Bir ay sonra hazırdır. 
olduğumu unutturacak, ve o da beni Bunun üzerine ziyaretçi ayağa 
seyecek. kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Fakat 

Sihirbaz kadın acı bir sesle sordu: dışarı çıkmadan evvel yarı yalvarma, 
- Yalnaz bu ilacı hazırhyabllmem yarı tehdid ile ihtiyar kadına bir da· 

için sevgilinizin kim olduğunu bilmem ha baktı. Bundan sonra merdivenler-

lazım. · den indi. Arkadaşılrını buldu ve hep 
- Kim mi? Onu ben bile iyice bil- beraber karanlık gecede Sent - Anj 

miyorum. Onu bir kere, yalnız bir ke· şatosuna doğru yola koyuldular. 
re gördüm. O da bugün, bu sabah" Şato meydanına &eldikleri zaman 
Bilınenı neden? Bu resmini görür maskeli adam kendisiyle birlikte &e -
görmez kendisine aşık olmuştum. len muhafızlara kAfi miktarda bahtlı 
Sonra kendisini gördüm. Fakat bil-
sen .l\lnga ! vereli. Muhafızlar teşekkür ederek 

kendisinden ayrıldılar. 
Ne kadar güzeldi? Asl~. asla bü -

tün bu uzun hayatımda onun kadar Meçhul adam, muhafızları gözden 
güzel bir kız görmedim. kayboluncaya kadar bekledi. Sonra 

Sihirbaz kadın tekrar sordu: sağa doğru yürüdü. Sent - Anj şato • 
- Cidden o kadar güzel mi? sunu bek1lyen nöbetçilere parolayı 
- Fevkalade.. söyliyerek kolaylıkla içeri girdi. E -
_ Pekala .. ismi nedir? ğer birisi kendisini dikkatle taldb et· 
- Fnkir bir fırıncı kızı. ismini seydi, sabahleyin Sezar Borjiyanın 

bilmiyorum. Belki aile ismi de yok • gizli yeraltı yoluna girerek kayboldu· 
tur. ğu yeri görebilirdi. Esrarengiz adam 

ihtiyar sihirbaz kadın yeniden tit· buradan geçerek evveli Sent Anj p
redi Elini kalbine götürerek heleca • tosunun mahzenlerine, sonra da Va• 
nını durdurmak istedi. Lakaylt gö - tikan sarayındaki yatak odasına var-
rünmeğe !;alışarak sordu: dı. YtizUnden maskeyi ve m1mclaa 

- Resmini kim yapmış? mantoyu çıkardı. Büyük bir çatalla 
- Rafael Sanzio isminde genç bir Od anahtann teşkil ettfft arma ile 

ttssam. Bunun ne ehemmiyeti nr? shlenml§ mOkellef karyolaya yattı. 
Şimdi sen bu ilacı yapacaksın defil O anda küçük bir çekfd bir gtimtlt 
mi? 

- Evet, yapacaim. 
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tepsi)e vurdu. Derhal içeriye bir sini bir kama ile etrafı altın, pırlan-
hizmetçi seğirtti: ta ile süslü çerçeveli bir resimden 

- Benim ilacımı getir. başka bir şey yoktu. Kama kırmızı 
Hizmetçi derhal emre itaat etti. kadife bir kın içinde idi. Resim, on 

Uodrik Borjiya hizmetçinin getirdi - beşinci asırda İspanyol yüksek mek· 
ği ilılcı içti. sonra: teb talebesinin giydiği elbiseyi giy • 

- Okuyucumu gönder! Diye tek- miş bir gence aiddi. 
rar emretti. Delikanlının . yüzünden çok sebat-

Hizmetsi bir gölge gibi kayboldu. kar ve cüret sahibi olduğu anlaşılı • 
Yerine genç bil· papaz geldi: yordu. 

_ Ancele, oğlum! İki saattir ya _ Maga resme_ sonsu.z bi~ istirap~a 
takta yuvarlanıb duruyorum. Bir tür- baktı. Ve kendı kendıne soylenmege 
1ü gözüme uvku girmiyor. Bana bir başladı: 
sey oku! 8u~ada Enedin dör<lüncü 1 - Ey benim aşknn ! .. Benim genç· 
.. ~ ı·.ı:.:: 1 S d . ., B . k 1 kitabı var. 16 .m ... en nere esın. enım a • 

Genç papaz: 
- Emredersiniz mukaddes peder. 

Di)crek kitabı aldı. Ve okumaya baş
ladı. 

- 10.,-
b!ERYElfJ ANA LEVHASI 

Garip ziyaıetçisinin gitm~inden 

sonra :\laga, yılanlı köşesinde bir 
müddet daha kımıldamadan durdu. 
Meçhul noktaya dikilen gözlerinde 
büyük bir elem, büyük bir istirap o -
kunuyordu. 

İhtiyar kadının hiç yaş dökmemek 
için yaratılmış sanılan gözlerinden 
birden bire )aşlar boşandı. Maga, ih
tiyar sihirbaz kadın ağlıyordu. 

Acaba sihirbaz kadını ağlatan bü
yük istirab nedir? 

Siyah horoz tekrar kanatlarını 
çırparak öttü. lhtiyar kadın: 

- Sabah oluyor! Diye mı-rıldandr. 
Yavaş yavaş kalktı. Karanlıkta 

elleriyle yoklaya yoklaya eski sandı· 
ğın yanına gitti. Sandığı açtı. içinde 
gizli bir yaya dokundu. San· 
iığın içinde derhal gizli bir göz 
Sandığın içinde derhal gizli bir göz 
açıldı. Göziin içinde zarJf, kenarJan 
altınla işlenmiş ufak bir ~ekmece 
duruyordu. Bunu açtı. içinde keskin 

bim, benim aşkım on seneden beri 
açmadığım bu çekmecenin içinde du
ruyordu. On sene enel son defa be
ni ziyaret ettibrinden beri bu çekme • 
ceyi açmamıştım. Ey hala gençliğini, 
arzularını unutmıyan sefil kalbim ı 
Ne için o zaman seni koparıp atma • 
dım. O zaman ki .... 

İhtiyar kadın dizleri üstüne düştü. 
Hem ağlıyor, hem de resmi solgun 
dudaklarına yapıştırmış öpüyordu. 

- Anne! ••• Zavallı anne!.. IHil:i 
ağlıyor musunuz? 

Tatlı bir eda ile söylenmiş olan 
hu sözler üzerine Maga hemen ken -
dine geldi. Resmi, çekmeceye ve san· 
dıktaki gözüne süratle yerleştirdik -
ten sonra arka odaya açılan kapıya 

doğru döndü. 

Teminki tatlı ve saf ses tekrar 
duyuldu: 

- Neredesiniz anne? Ağladığınızı 
duydum, fakat karanlıktan gö:ı:Ierim 
sizi seçemiyor. 

Maga bir çıra yaktı. Kapınn eşi -
ğinden on altı ya~ında kadar güzel 
bir kız göründü. 

Bu kız tasavvurun, tahminin f ev -
kinde güzeldi. Hiç bir şair bunun ka· 
dar güzel ve cana yakın bir kız tasYir 
edemez, hiç bir ressam kendisine eş 
bir tablo resmedemezdi. 

Cıranın ısıiında genç kızın (ıplak 

ayaklı olduğu görülüyordu. Güzel 
kız ilerledi. Kollarını ihtiyar kadının 
boynuna doladı. Güzel başını sihirbaz 
kadır.ın göğsüne dayadı. l\faga kızı 
ok~amağa başladı: 

- Rozita!.. Kıymetli hazinem! .. 
Biricik sevgilim! •• 

- Kalbiniz ne kadar hızlı çarpı • 
yor. Zavallı Roza anne! 

Sihirbaz kadının Rozita diye hitab 
ettiği kız gözlerLni kaldırdı. Şefkat 

dolu bakışlarını Magaya çevirdi: 
- Neden ağlıyordunuz Roza an -

ne? Büyük bir derdiniz ''ar da bana, 
kızınıza söylemek istemiyorsunuz. 

Sihirbaz kadın titredi: 
- Kızım! .. Evet kızım. biricik 

yavrum. 
Bu sözleıi hızlı hızlı söyledikten 

sonra kendi kendine mırıldanır gibi 
şunları ila ye etti : 

- ötekine, asıl kızım olacak olana 
lfmet olsun! Anne~inin kalbini ,.e 
aşkını hi~e saydı. 'l'ıp"ı onun gibi .. 

Tekrar Rozitayn döndü: 
Doğru söyliyorsun Rozitacığım ! 

Benim büyük bir derdim ,·ar. Öyle 
bir dert ki, beni yavaş yayaş yeyip 
bitiriyor. Bu derdi sana anlatamam 
Rozita. O kadar uzun, o kadar uzun 
ki, sana bütün hayatımı anlatmam, 
her şeyi, her noktayı bütün çıplaklı -
ğiyle söylemem lazım gelir. Halbuki 
bunları sana anlatmak, seni büyük 
l>ir yese düşürür. 

- Bu söz1eıinizdcn bir şey anıa -
mıyorum, anne.. Yalnız bildiğim bir 
şey \'arsa sizi çok se\·iyorum. Sizin 
kederiniz benim kederim, sizin nc:.e -
niz benim neşemdir. ~imdi sizi müte
essir görünce ben de mütessir oluyo
rum ve acılarınızı payla~'Jtlak isti:ro -
rum. Sizi teselli etmek isti) orum. 

- Ah Rozitncrğım !... Benim en 
biiyük tescllimsin ı Senin bir nernzi -
şin, kalbimdeki biitün acıları dindir -
meğe kafidir. Bak sen gelclln geleli 
artık ağlıyor muyum? Madem ki, u-

yanmışsın. Biraz seninle konuşalım. 
Sana söyliyecek sözlerim var. Çoktan 
beri sana söylemek· istiyordum. Fa • 
kat bir türlü fırsat düşmiyordu. 

Bu esnada ortalık iyice aydmlan
mağa başlamıştı. Rozita oturmuştu. 

Maga, yahud Roza anne çırayı sön • 
dürdü. 

Genç kız sordu: 
- Bana ne söyliyecektinlz anne? 
İhtiyar kadın kızı okşadı: 
- Keşke senin hakikt annen olsay· 

dım. 
Genç kızın alnından bir hüzün bu· 

lutu geçti. 
- Asıl annem beni terkettikten 

sonra şimdi hakiki annem sizsiniz. 
- Evet.. Annen seni terketti. Be • 

nim de sana söylemek istediğim şeY 
buna dairdir. 

- Ne lüzum var Roza Anne? Ni" 
ı;in bu eski dertleri tazeliyorsun? 

- Lazım dn ondan. Sen şimdi ba· 
na cevab ver bakalım. Bugün de Ra " 
faelin atelyesine gidecek misin? 

Rozita bu i~mi işitince sevincin • 
den yüzü parladı. Ağzından yalnız: 

- Rafael ismi döküldü. 
İhtiyar kadın genç kızın elindell 

tuttu: 
- Rafaeli o kadar çok seviyor ınu· 

sun? 
- E,·et Roza anne çok seviyoruf11· 

Onun da beni sevdiği gibi, ben de o " 
nu bütün kalbimle seviyorum. 0, o ka· 
dar güzel, o kadar iyi ki... 

- Doğru, o büyük bir san'atldir • 
dır ,.e senin gibi bir meleğin aşkııt3 
lflyik olacak derecede iyi bir gençtir• 

- Aramızda evlenme tarihini tcs· 
bit ettik. Yalnız ı;;izin izniniz kald1

• 

Rafnel bunun için yarın gelib sizinle 
görüşecek. . 

- Bunun ehemmyeti rnk •. Benıfl. 
istediğim yalmz sizin mes.ud olmanı,. 
dır. Pakat s~n temin benim sualiıtt: 
cernb vermedin. Bugün muhaklc1' 
surette Rafaele gidecek misin? 


