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IBöyoec:e ll<llJIVVetoı lbı1uıeu.ııınmaı11< ıstaycırsa da oıngnn- Ç .. .. teırennın, ~taDya nRe IHlabeş meseDeslırııde aoııDaşa- OCUk Oldu 
C:::S ~O llil a dal 1 il" lb>aız O 1 Şal ıre1!:0 e il' Va il'~ O il'• Beyoğlunda Banger sokağ1nda 

K 
• • • t t • • • keçeçizade apartımanı kapıcısı 

omun IS gaze esıne gore: ~smanın oğlu üç yatında Hüseyi-

ıtaıvada harp 
aıeyhdarlığı! 

kışlaların camı kırılmış ... Jandarmalarla sevkedUen askerler 
çarpışmış ... UIUler, yaralılar ... 

lngi.lterenin Akdeniz donan mcuından bir görünü§ 

(Yazısı 2 ncl sayfada) 

tler yerde 
yer sarsıntıları 

Japonya da 
sarsıldı 

Tokyo 12 (A.A.) -
Sizuko bölgesind·e 
,(mıntakasında)ye
ni bir deprem ol· 
muştur. Ahali ge· 
ceyi açıkta geçir
miştir.. 

insanca "elefat 
oıup ••• lii•-
nuz belli de§lldlr. 

Komşu devlet önderlerinin 
siyasal temasları: 

1 - Prens pol, Romanya kralile görüştükten sonra 

Ko~ilisle de konuşuyor· 
2 _Evvelce Musolinl ile de görüşen Kondilis lngiliz 

kralı ile konusacaK · 3 _ Romanya .. sovyet yardım misakı işi ilerliyor. 

Arqfa~ında görü§en deıJlet reüleri: Solda: Bulgar Kralı Bori•. Orta
tiQ: Yu6o.ıau Naibi Prenı Pol. Sağda, üıtte: lngüiz Kralı Çorç. Altta: 

Yunan Sü Bakanı Koncliliı. 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

\ 

Georgiyel 

nın kapı önüde oynarken yerde 

bulduğu köpek zehirini yediğini ve 
sancılanarak Şitli Çocuk hastane
sine kaldırıldığını dün yazmııtık. 

Küçük Hüseyin, dün öğleden 
sonra ölmüttür. Cesedi bu sabah 

morga kaldırılmı§tır. Zabıta ze

hiri sokağa bırakanlar hakk;nda 

tahkikata bqlamıttır. 

K~aı~ suikast yapmak 
ıstıyenler arasında 

eski Bulgar başbakanı 

Georgiyef de 
tevkif edildi 
Sofya, 12 (Özel) - Kral Bo - ı 

rise kartı tertib edilen suikastin 
meydau çıklnuı üzerine Sofya .. 
da bir çok komitecinin yakalnn -
dığı öğrenitmittir. 

Alınan mütemmim malumata 
göre yakalananlar arasında eski 

Bat bakan Georgiyef, Karakula • 

kof ile eski ziraat bakanlığı müı

tefarı Kumanof da bulunmakta • 
dırlar. 

Bulgarist:anda ge
ne aleyhimizde 
yazılar başladı. 
T o P r ak 1 a r ı m 1 za 
göz dikmişler. ze
hir saçıp iki mille
ti biribirine düşü
rüyorlar. 

<Yazısı 4 üncüde) 

Resmini gördüğünüz Yunan it
çi, çiftçi partisi reisi Papanatasiu 
büyük bir geziye (seyahate) çık
mıttır. Amerikaöaki bir milyon 
Yunanlı ile tmeasta bulunacaktır. 
Krallığın Yunanistanda dirilmesi 
aleyhinde Avrupada propaganda 
yapıyor. Söyledikleri 2 nci sayfa
da ... 

Sevgilisini öldüren 
bir katil yakalandı 
Muhakeme edilirken adamın sar'ası tuttu 

Evvelki gece Şişlide Mecidiye 
köyü civarında bir cinayet olmu§, 
lımail isminde birisi sevdiği ka -
dım dört kurşunla öldürmü§tü. 
Katil İsmail dün köprü üzerinden 
geçerken yakalanmıf, Sultanah -
met Sulh mahkemesine çıkarılmış, 
ıorgusu yapıldıktan sonra hakkın
da tevkif kararı verilmiştir. 

lımail bu ıabah sorgusu yapıl -
mak üzere dördüncü istintak dai • 
resine getirilmiştir. İstintak ha • 
kimi ifadesini alırken lsmailin 
sar'ası tutmuş ve yere düşmüştür. 

Bunun ~ze~ne dışarı çıkarılmı§ • 
br. lımaıl hır hayli müddet ayıl _ 
:namı§,Üstünü başmı,parçalamışt 

Tabibiadli Bay Enevr tarafın rr_ 
d~n muayeneıi yapılan katil tev
kifhane hutahan .. ·ın· e .. d ·ı .... gon erı .. 

miştir . . 
lsmailin öldürdüğü kadını d 

Ş 'f d' n a ı en e ır. Şerife ikı' .. l . . gun evve 
Mecıdıy~ köyünde dutlukta dört 
ar~adaşıyle eğlenirken lımail gel
mış, kendisine son bir defa daha 
evl~nmek teklifinde bulunmu•tur 
Şerıf b ~ · d e unu reddedince İsmail kn· 
ının yolunu beklemi§, Şişli tram· 
va~ deposuna yakın bir yerde 
Şerıfe · d.. ku yı ort r•unla o"ld"' ·· 
t
.. ~ urmuş. 

u. 

Dünya 
güzeli 

peşind~ .. 
Bu eski Iran romanını 6 ncı say

famızda okuyunuz. 
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Tuna meselesinde 
AvusturyaJ Macaris
tan ıtalyan siyasasını 

gOdOyo12 Parilte çıkan Komüniat fırkası nıılardır. Bunlar .,_berlerin . pnteeine bildirildiline 18" Jn. 
orpm Hewenilı6 pzeteebdn bO. ele Habefiıtana ait kitaplarla lall silis done..,.... lanNlleDdir • 
dirdijim ılre, ltalracla bu,ak bir ..ı,o, "'21 ••'"neel ft ırame-. mtf• lsarar ...-ittlr. Alal.... Neu• Wiener J..,..1 _..... .oe,al eıntılllan blclırarak •utila 
halk kfitl..ı haıltin aıe,lıincledir. '- llit8"neldeclirler. lanlar harp donamnaılnda yenidea ilet aaffı nia Pettedelri a..ı •Jtan fUb)an Macar uluaunu ahıaal ülkü etra • 
Harp bazırlaiı münaaehetiyle bul· çıbcu oluna havadislerini bü. harp sırhliaı ••üç affı Larp knı- yazıyor: fmda toplamaya çalıpnaktaclu. 
day fiatlannm yiibelmeei itli• tiiD clüwıya,a ftNltileceldenlir. ftalrü mnki alacakm. Altdenb "Son dalerde AYUmura ile Macaıiatanclaki aon aeçiacle 
araamda lllelDDUDi,.ealalik llJUl- lnglltere ltalyanın dOMDPam taffı harp knaft91r Matarlataa arumdeM m ..... Mt -.ık G&aWSfüa latadili ılM bare
dırmıftır. . cenubunda donan• lerl bundan aonra Cel»elltarikte çok .ıo.taee bir .-idi alı "I••· &. ı.tlltillnclenMacarulaeunuatlm 

MiliDo'daHa1'efiatanappılan ma topluyor delil, ltalyama cenubundaki l&Hn General Gömböt'ün ithatı· diki hükt\metle beraber olduiu 
asker HYkiJ&tmı .-otesto maDa- Loatlradaa No,. p,.,_ Prw Malta adamda bahmacaldardD'. aa ıeçtill w-ncleaberl, W llom. -hekJraldır. 
diyle halk tarafmdaa Mr latlanm ---------------------1 18 ulua arumdaki milnıtebat hl. 8uıfia Macarlar ancak biitüa 
camlanlmı••..-. . Yanan !lftol ve tıet partisi Jiik adımlarla Uerilemiı balamı- Macarlamı hlrlefllleaiyle uluaal 

Napolide Afribp dolra hir a- yordu. tllldllere nnlahlleceiine bni bu· 
la1 asker vapurla hareket ed•ka relıl Londrada neler yapıyor? MMarbtwa .. lralNI ettlli .... , •• 
harp ale~inde balmaıtlar, isen- t "Roma ProtokolG,, ATGaturJa ile Macar uluamıun Gömböt etra• 
dilerine aiWıla mukabele eden Papan a 8 s yun un Macariatan hüktmetlerinin dıt ıi- fmda toplamnaamm batb bir ... 
Jandarmalara •tef acmıtlar •• ruaJanam temellnl t9fkil elmek- heW dda ftl'dır. General Cöm-
bunlarclan dlrdilDG aldUrmOfler • dl vl Wir. Wt M.arieta.- wbedelerin 
dir. ye Son zamanlarda ltalya> Avua- J8ftİden tetkikini açıktan açıla 

s.to-s..o...m'de Wr Miliı turp •• M.oarillaa are-tla .., ilti1•n ilk laqbeDn olclu. 
alayı hlıltalddan ..... ..... Am rl k d k 1 b 1 r m 11 • kownik ahada ela Wr elbirllli Maearlttanda •• AYdlturyada 
Afrikap sibmk i~ifl•, ... temini "-in .. pılan · ko---,lar L-.n- ~ ıt,.aa aynlıkları kalma. 
cakk-·clim111111r1U•ıdiı.r. yon Yunanlı ııe ·y J- ---s-- .... uu -·- çok iri eonuslar (alliceler) ._.. mq, her iki memlekette de halk 
ııaında hareket etmitlerdir. ? • • IJirer ktltle laalinde hükGmetlerin • • • tem 85 m 1 ede C9 k •lf~ tarını Grlnl...tal etrafına toplamnıım. Bundan do-

Bu IN.1.-ia harp" fatima (draat w ........ ) A......,a laJRiır ld iN iki alal haala Tm 
alqhlnlan hlr psetecle ..Odlll- Lonclra, (O.el) - Yaaailta· "Biz hamns.. CiimhmlJet bir ile ltal;ratla ....,_ eld• çıkara- llllDta)raamcla fnbl&de ı,o,uJc 
ni unubaamelr icap .... ma Mtlsca kralhk ale,latan ıiltçi pmendanberi Yunaniatanda de • bilecell U.t llrllmlt iM ele, Qe. Wr ....,..ifil ahmflardD'. 

Konuemaıar ••ip partili liclerl •••ki batlaa· ftllllı aurette tehlikede bulana· neral G&üllt n. Dr. lutalı ta- Macar1atanJa AYlllblrpnm it, 
1~=~~·.~ı~:!f.tnu kan _P.,...wd JUAmLon~raya ~-• yordu. Sabına olan Veaiuloa rafından takip ..... ide olalt le dra1d twln •U..,m., Tana 

h il ek. . 1 .,. ın,·ı miftir. Bara an erıkaya ıı...- bu tehlikeyi ıarclil. sulhla buna •iJ&•lar .......... ,... farklar mmtahımı alüadar eclen aUnUa 
a etm IÇID ta • 

1 
tere • otl lir. kartı koymak ..-... buimet- nıftalt ol..._.... ........ .ı. ...... ......... Mç ı.lri halleclll• 

Frama aruDMla ,...Ja•ls olu De,li Herald put.ta• aulaarrlrl le neticelendi. Ben huna maara • rl ı_.11..._ il LL-.;ü Ba ......_ 1 ---" 1 
üçler_k•f~ he~a, ln~I- R~i Kalcler'e •ercllii Mr dlJeYde, dun. Çctnldl •uiJet daha olpn ~..ti =ta •-- ~~-.J& ~·: 
terenın Amerika elçaaı, Amerilaa Pepen•ttaayu IMa yolculaiun hu • detlldl. Bir b9 •1 daha Wdeaey· ko .......... dnam ohın ..... • ANltatıa ilW •lllladtlltllll ft 

dıt hab~ ılrmlftlr. ....ı ..a.i,..aa. olcluiwa llJl-alt, di, bncliıhdn pyet 8'1k surette d " -1ekt Uumda tam Wr ... 
Amlrilm .,.,..._., ltal,an Ye hanmla berüer 1'Amerllsa.Wd sirdtllü ha telna,.aıt•, ıimcll ol • ır.A.....,_ e-t M-•a .. :+ett ~ ....... D....._ ... lnlacle tutar-

Franam elsil..U.~ de ~hal ede • bir .u,_ Yuaanlı ile dtlıi ola· dulu ılbi herkesçe ..ztleeektl. • ~ pllaceı Gam•ıı lallsl. ea1r, MMI 
rek bu ça~ık lf fberindt br · bllecetine,, ipnıt etmiftir. Papanattaayu, . IRmdaa..,,..... nıetl .ı-ı W.. ... prpar. 
pbkb fikir tlamtmalan ,.._,. • p , -~-'- • . • , -----ıiı111ııııoi~.-.!!"'11---M-~illl!"....,-!"-~~...,~~~-
la d ...... ,,., ............... ~ l:~~~-n= .. ~ Dll~IS'" ·-
Aifl~r• kaY1t8ız dltl thler aramda, Vealz~lo -• a 1 n en Almanl 1tetler .ve ... kat maz IWI, ölüme mahkOm olmakla be • bahaelmit \fi ....... jljle anam 

A.mmib aru••• "clmha- n.ber, ..ki YWD kralı Y orfiri etmittir: 
riyetçi fırkadan Pop...,. .ay. tahta çıkarmamak Yolumla mica- "V°Miseloa .... ilime mala • 
lev •encfk hal,aa • Hallet an- dele etme küzere, Yuaaniatana kG&. n m6ileanlm ..... &le, • • 
lapıruiılı lrart•aula - Kelloı damnek istedifinden balaaetmit ftDI llarpte .............. • 
misakı dola,ıalrle-Amerlbnm ••el.aittir ki: 1'Bir NJllm ...- Ve taWı,. .-.ır. ç.ı.M ..,_, 
durumunu ualabrliea •-ittir ki: llDda etki kralm aleyhine atılice ela .......... JOlda.. Fakat .. • 
"- .\lll.tlra, JCaU., paktı do- elde etmek bUIUIUDcla laallo iJmu .... v ... llDe, ............... • 

layıaiyle itaba • Hallet ihtilafı çalıf&C-Pltz. Fakat netlce itibari • mis ... ,.,....._ ,...._ 1111 • 
karııamda vWırl• "8tenleri le krallık avdet ecl..., memle • lmm cümburi7et ve demokrui 
yapmaktan ceM 1Jı11ldlr. A. ilet dnamb bir dahili bari> tehli • isin aliaci1e kadar çarpıpcala.,, 
merika ha m•elede lmJdm tla•. lreai• del"'t ol1ıCaldlr. Yma r., ,...._ .._ .... lllft I• 
ranunas.. Eminim M lalktmetin ini .U..i dinene -uMkkelr • • silWe1e lllçln ..Willnl anlat • 
bayle hlr niyeti JObar .• ,. rette dalaill ._... .... olaaık • llllfbr: 
Amerlkalılar Hab .. tar. Demokraai ka1W..ldır. "Yuwı Prenwi Maria ile la • 
•••tandan Olk~or Çtinldl ıac •• taJ1t. ı-.;- .... .Utere krabmn ollu arwndaki 

Vqiapoll, 12 - Ah\alla t.,llsinia deliftirilmit bir tek • isdivaç dola111iJle, lacftterenln 
dairi .A...u.a .............. • Udir. Yananistabda krallık ihclaaı İçia 
nm ta_,_ üserine 20 ...... "!ter reyilm idilbe W.... .U. tuJlkte Wanacalr ,ohmda tlrlti 
b Habı,tiataadaa a,,.ı..Ja ..__ Une, cümhuri1etin vaziyetinden politib rivayetleri çıkmıfb.. F &• 

lamnektadır. tlPheJe dütülema.,, bt timdi -1ıyona ki, ftlifet 
Diler taraftan De1ll Telesraf PapeMataqu, budan IOnr& ... birle delildir. Ve haradan, ıerek 

pzetMi la,uı..iea Haheflltına ...ı KoadDlaln "Ymaa itı.tal cloiıudan doiruya, ıerek bilftlı· 
aillh çıbnlmumm ula JU&k • ılrGpaek Gzere,, Romara ıittiii • ta bir müdahale ollll.,.ealmt.,, 
dilmedilini ve h&ll8metln isin ai .a,ı.,.- bam DeJ9 itant p.,._lıtalla y ..... •ada 
•enaeldn bfnulıtı haklnndül eltili hepimisa malGmdur.,, eli • ICral K1MfUlll• talda pldılı ftldt 
haberlerin udam olclapm bildir- yor. üc ... lslD .. ,.aı-..... v-.. 
meldedlr. Yalmz wa ....... 1- P•P1•1ta1JU, hadan batb uloe, .-ıı Pulıltıl ... p,._ 
zel rırma1ara aiparifl• ppdm!f- v ........ ..,... pbrmaldakl ,...._........, ...... ...... 
br ve hunlara....._ ....u-.1 .abırmhlma ltuet ederek de hafi,.ı. tara1m.ı.. ... ..,.ld .. 
içi.Jl hiçbir ....... 7eldur. fllDlan .,....... dır. 

Hab•• •tana gld•· 

c•~1~-;.111::,ı: .. -:_~-- Amasyayı sular bastl 
~~~.::...... iki çocuk bl dis ..,.......... AuDllJeJll• 

~-.=~Mllla,........ kadı bo 1 
Kmdiel1"adallV°.,._Jasl-

derek Habeharı haıaedammn A· e· d ., • . il sııdU 
.. tw,a,. c11mne11 ........ ... ır egırmencı p u 
rinde mUW..ller ,.,acek •e ora-
dan Haheti•na aideaıktir. Soa ılnlercle Amaa,.,a J&laıı ha.. ' 11· ....... " •o .. kuı 

Bundan .,. ... Ro,teıla tehri· tiddetll ,........._ Mr çôk facia • lard8'. 
*.,._.la~ ım.• 1ara ..Mp olmaıtur Allalt ,. ... Mr cleln•d 
için ... almlfbl'. a .. iki •Jtar • de dellnD• ,..,,...__ ....... 
wt \ıttalrklardan ••wmnalr için Seıaal lrlflbaclea iki"**• W.. " salar 5'W. ............. 
lr-dilerine biıpk ....... ,.pbr • lradıp ~ ........_ ..ı llllfb't· 

"ölUm mi .. 01, 10?!!i": .... 
AdlJle kiti sırlalı- bab ,_.ııraeak 

lar rapıror .,...., 11 ksıııh.te •ı. 
Londra (Onl) -~ Pim anamda diplomatik nıiinue

feni yapacap _,._ .,...._, hab tesis için Pariıte iki hlikOmet 
en önemli n dildsat8 detw olanı m•wtMUleri araamda koaQ1111ak· 
"Oliim ı..Ueri,, dir· Ol&m ıemi. ra hatlanmıttır. / 
leri 40 b ... boJt1Ddadır. iki ... Bud1ll 
,. aç ldtl• tayf .. -..m. n 

Sdlhlan hakkmda lıeils çek 

az --:'Oma! vardır. Slylen.aiiine kad 1 n la rı n 
c&e, ıçaeleiDM tn-1dnelı •fek tt• • 
~. m ıngı var 

Bununla beral»er hatıra ıelir Türk Hava Kunumı merkez 111-
ki, Frantalar da hu tipe.....,_ 1'eti bclmlar kola tarafından ha
bir ıemi yapmqlardı. Frantıs. bab- sarlaDaD mitlDI ı.a&n saat OD , .. 

riyesi bu~ deniyor. Ve hu Fran- ••• Tabiacle J&Pılacaktır. l(a. 

• ı•W• .. iki tan• da • '°':'11 dmlar T•U. Cimhuri et abid .. 
Yardır. Dütman harp ımnıleriQe ' 1 
war 9_.ek itlnclir. ..iacle teplenıcaklanlır. Burada 

Tanare lmnetleriain ilede • Bayan Safiye Emin im aCSylnle . 
me1ifle buıünkl hup..-Uerinin mitlaal ıasacık., BaJU Meldi& A•· 
Y&Ziyeti d......... • ..... la al •• ,.. c..u. 1tlnr ..,. 
az tayfalı" mz\I .U ..,...... Tenceklertllr. M.ulaule lelalr 
taYJ&re .. ,1ıan .......... ~ ı.n-... ....... ta;naret. .... 
milere .. ıelmlftlr. Jair 8-rlDde ucacaldlr. Ttlrk ... 

B11nlerlne •le.W.a....... 4m IJıal• .WU,e Wr çellü ı.,. 
dört tr•tel Mr ..W. Dktan _,.Fatihteki tanan,.. 
yapıl•nlrclır. Wtlerl aW•11lne pier.ls lımaya t1a 

Wr pi... lropcaldardır. 
• D. A. K. DUD 
Jl)tllnlmtl 

..... w.ıı-c.....a..-. 
Dl JCerM Atlll -\J Tlrk Dili .Ar.,. 
tırma Jtuaıı •• _, av ,.ı ew, • 

-- ilin YatH·•• bıw......._ ...... ,._,........ .... 
pl,ı., Türk Dili Arattmna Ka
nmm pml.-....; lbrahimN~ 
mi Dilm•, Yalovada bulunan A· 
ı.türk'e kutlama telyazılan çek· 

çallf&D •,.;11 ....._ oldala aa • ... Ye ~.tk edip ceaaret verici 
latdmlfbr._ _ ~Yap alqı\ır, 
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P,u,qün için: 

Evimizin dışı ile 
itterisini denk Seyyahları Floryaya, otobüs 

Y kandıran 
g etirelım ! satıcılar işlemeye başlıyor 

&na bir t<... ....m, çok önemli ruretle 24 saatten f~z~a o çatmı~ Belediye, bunlarla Trenle bir Sô\atte gldildiOi halde 
bir işten bahsetti. ' altında, o düzene tabı olar~k y; otobüs yolculu~~u yarım saat sürecek 

Bu önemli it, "bir insanın evi,, fıycakbr. O vakit bakıyor kı, y~ - mücadeleye karar Florya için kurulması dütiinü - Şimdi Floryaya trenle bir saat. 
ile, "evinin dıp,,na aittir. lardanberi hiç kulak as~adıgı~ verdi len yeni otobüs aervisinin Rtuni te gidilmektedir. Halbuki otobüs • 

Dedi ki: kendisile birlikte ilerlemkeaı~~ ~ _ Belediye Turizm ıubesi mem • köyü üzerinden geçmesi artık fili- le yarım saatte gidileceği anlatıl. 
_Son devir insanlarmm haya· lıtmadığı evi, ev hayatı en ısın Jeketimize sey'yalı getirilmesi için yat sahasına çıkmı§tır. maktadrr. Bu suretle ıehir halkı • 

tı daha çok evlerinin dıtmda ge · den ne kadar uzaktadır.! _v ~ ken· bir yandan geni§ mikyasta propa- Bu iti Suad iye Otobüsleri Sos - nın Florya plajlarından istifadesi 
çiyor. Bilhassa erkeklerin hayatı.. disini ne kadar sıkacak gıbı.. ganda yapılırken ve turizm itleri- yelesiyle anla~ak bizzat Ran.ti için yol yan yarıya kısalmış ola • 
Evlerinin düzenini pek umursa· - Anlıyorum.. . ne önem (ehemmiyet) verilir • köyü halkı batarmaktadır. caktır. · 
oıadıkları için, günün birinde bat· - Hah ... lıte 0 z~man evıne ken seyyahların bilhassa ıikayet Öğrendiğimize göre Rami köyti 

k b. ..ı__··nmedır batlıyor· 'ki · b k · d Fi b·· · larını taıa vururlarsa karıfmam... artı ır yuıuu . . • eth erı ir mesele ile uğraıma • üzerın en oryaya oto us servıs • 

V d k d · · - "Bu nodir? diyor. Bu çekıhr fey tadır. leri gelecek haftadan itibaren _ ay, eme ıon evır ınsan . . k 
1 h ı l .. d k takıl· mi? Dünyadan haberınız yo mu Bu it belediyeyi yıllardanberi batlayacaktır. Bu hatta 12 oto· 

Ayni zamanda otobüsler Floryaya 
kadar bir kit iyi 20 kuruta götiire· 
ceklerdir. 

Florya otobüsleri Su1tanahmet· 
ten hareket edecektir. arınbınl ay az ıgmap ak.pe ...... t sizin?. Bu böyle olur mu? Çekil 

mıt u unuyorsun. e ı ne ogu · · , D _ uğra.Jtrran, fakat bir türlü ortadan büs ifliyecektir. 
· ·?dd. k~~d~be~~. ~an~ blkmayanaeyyahlara m~l~l----------------------------

verırsın. e ım. d. . b' k .. Ot tik k l KR n .,, gü J } h h ld h t et. yorum .. Aman ken ımı ır IO aga bir taktm tufeyliler meselesidir, oma apl 1 upr uç ll 

m 
~sadn arbın k ebr. a e drau··fu~nm·ı - atabilsem ... ,, Bu çığlıklar, yalnız ) l esın en af a ır ıey d h Bir çoğunu musevi vatandatlar tramvay ar BÇI mıyacak 

Yen tanıdıg .. ım irini çekerek anlat· evin dıt mda ve ev ıtı ayb~tıdn~ teıkil eden bu arık gözler daha K.araköy köprüsünün sabahla • 
:J' d .. k n ır ı --,. Tramvay basamaklarını örtecek 

tı: eger verere ' yaıayııı m km .. seyyah vapurdan nhtrma, trenden n açılan parçasının dubalarından 
- Şunu demek istiyorum ki, ğer direğini birbiçime so aga gara ayak basar baunaz peıine tekilde yapılan bet tramvay kapı· birisi değiıtirilecektir. Pazartesi 

eğlence yerlerinin bolluğu, toplu çalı§madan denksizce yafıyan in· takılmakta ve ne yapıp yapıp undan sonra elde edilecek sonuç • aabahı köprü aç,ılıp kapandıktan 
İnsan hayatrnm daha kaynaıması sanın çığlıklarıdır. Siz, piımanlık evvelce hazırlanmıı ve antikaya lara göre diğer arabalann kapıla· sonra perıembe günü akıamınn 
§ehirlerin büyümesi, ekonomik çığlığı deyiniz!... benzer efyayı yüksek fiyatla sey- rı da değiıtirelecekti. kadar açılıp kapanmıyacak, ve 
§artlarda değiıiklik insanı evin • Ne olursa olıun, bu adam biraz yahlara satmaktadırlar. bu yüzden gemilerin Halice girir> 

D d d · Id v Şimdilik be• arabanın, dah"a bir 
den çok dııarda bırakıyor.. 1 • a yafa ığı evın, mensup 0 ugu Seyyahlar bu etyayı, ekseriy~ 'S' çıkmaları kabil olmıyacaktır. 
§arda yemek, zevkin çoğunu her· ailenin hayatını, biraz aydınlat· bu adamların elinden kurtulmak kaç ay müddetle İ§leyerek tecrübe Ge~ bu müddet içinde kü • 
kesle tanımadıklarla birlikte tat - mağa, tekemmül ettirmeğe uğra - için batka bir çare olmadığından edilmesi, bundan sonra kesin çük deniz nakil vaaıtalarınm Ha • 
nıak ~e biraz da buna dütkünlük ıacaktı. insan, evinde de, bir lo - ve malın kötülüğünü bile bile al • (kat'i) bir karar verilmesi karar· Iice girdikleri göz de kapalı ka-
oöstermek evi yalıuz, kimsesiz bir kanla da olduğu gibi en sevdiği maktadrrlar. la•mı•tD'. 
0 'S' 'S' lacak, Karaköy cihetindeki göz • 
ote' gibi kullanmakhğımıza se · ve kendisine uygun arkadatile B 1 d. 1 • e e ıyenin mücadele edeceği Bundan ba.Jka otomatik olmıyan den İ§ enecektir. 
hep oluyor. Hayat yıllarca böyle yaptığı söhbeti yapabilmelidir. bu hal Jstanbula "· ok seyyah ge • -0--

1 ah. · ·fb - ~ kapıların bilhassa romorklann 
geçiyor. Evde kimsemiz varsa bi • Evinde bir eğ enti, m ıyetı 1 1 a tirmek için düzeltilmesi lazım ge· 
le, onlarla §Öylesine bot bet edi • r11. t.r ..... ~1 ... ; ukm.İyacak bir dere · l . l d b I k·ı kapanması güç olmakta, biletçile • Rami kUyllne terkos 

k 1 1 d 
en 1§ er en aı ıcasım lef ı et • 

yor, yarını aiı,1- ouıuyor ve ıonra ceye çı arı ma ı ır. ""nıcktedir. rin bu iti yapmaya yetitemedik • Ramiköyüne Terkos suyu geti. 
rilmesi için §İmdiye kadar köyde 

Terkoıa 250 kişi abone • olmağı 
kabul etmiıtir. Belediye sular 
ıidareai ıehrin bir sayfiyesi haline 
gelmit olan Ramiye Terkos suyu. 
nun getirilmesini kabul etmiştir. 

ouıııburlop yatağa kendimizi atı • Ev yalnız bir yem atılan ahrr leri anla§ılmakt'adrr. Sosyete bu • 
Yoruz. Sabah oldu mu derhal d ... 1d' · M · b d b' d .. - Mısırdan seyyah d b. d egı ır. anevıya na a ır u ti k . . na a ır çar~ üşünüyor. 
tra.ı, tuvalet ... srene insanlar, o ta· zen vereceksin.. Hem bunca aöyle· ge rme ıçın 
ııınıadığımız afİnalar içine' Jcm-· diklerim bir 1ıastanm ilzerinde Hükdmetimizin turizme verdifi 
diınizi atarak geç vakitlere kadar yapılan ;eıhiıe göredir ... Eve bağ- önem gün geçtikçe artmaktadır • 
ha.bire çalkanıyoruz. lı olan nomal insan ise, hep bera· Bu arada Mısırdan memleketimize 

Bir yılda gelen 
seyyahlar 

- Günün hayatı bu ise, buna ber dışarda ve hep'beraber içerde gezgin (seyyah) getirilmesi için 
ne diyebilirsiniz? yafar. Haylazlığı sevmem... P.ropaganda yapılmuı iti ilgili ol-

934 ıenesi içinde 27 büyük sey
yah vapuriyle §ehrimize 13161 

seyayh gelmittir. Bu vapurlar li · 

Su Edimekapıdaki depodan ve
rilecektir. 

- Öyle ama, bir vakit geliyor masından, öturü Denizyolları lda. 
ki, bu ada.m, evinde birkaç gün insan sever tanıdığımdan, gü - resine bırakılmı§br. Denizyolları 

-0--

ka.pah kalmak zaruretine dütü · 'nün birinde gene bulutmak üzere idaresi Mısırda geziye (seyahata) 
Yor. Ya hastadır .. Ya yorgundur. ayrıldım. çıkanların ve geziyi dütünenlerin 

manda en çok 
kalmıtlardır. 

bir gün, bir gece 
Her çocuk mektebe 

gidecek 
Yahut aile içinde herhangi bir za · Hikmet MUnlr behemehal Türkiyeye de gelmele

rı ıçın Denizyolları lskende • 
Küçük vapurlarla karadan ge -

lenler 6una daihl değildir. 

Mahalle bekçileri, mahalleleri 
ev, ev dolaııp mektebe gidecek 
çocuklan tesbit etmektedir. Bu 
çalııma bir ay zarfında bitecek, 
Eylul D&Jından itibaren çocuklar 
mektebe devam etmeğe mecbur 
tutulacaklardır. 

'ile auc, 'ile flOf, --- - - -...--.. 

Habeş imparatoru-
nun köpeği 

Bir Fransız gazetesi yazıyor : 
"Adisababa halkı geçen gün -

lerde büyük bir teliı eseri göster
di. Krallar kralının çok sevgili 
küçük köpeği ölmüttü .. Kral bun· 
da bir uğursuzluk sezdi.. F eı 
!la halde üzüldü. Bu yüzden iki 
tün kimseyi yanına sokmadı .. Ü· 
Ç\incü gün kabineyi toplayarak 

~Öpeğin ölüşünün ne gibi bir u· 
illrıuzl::,;u olacağını sorutturdu. 

Vardan netice fu oldu: Taht et • 
rafında bir tehlike dolafıyor ! 

9 
~oyall tırnaklar 

in gil terenin 
·Jlıijlarının en 
son moduı boya 
h tımaklardır. 

Hem bunu plij • 
da soyunduk -
tan sonra her -
kesin önünde ya· 

pıyorlar. itte si • 
ze deniz hazırlı • 
1ını görmekte o-

lan bir lngi· 
l . M' . ' ız 111. " 

Gelinlik entari . -
Borneo kızla -

mdan biris~ ge-
iu olunca, giy • 
Jiği entarinin 
ne uzun kuyru
ğu, ne de yüzü 
örten duvağı 

vardır. Gelin -
lik beyaz enta
ri yerine bu kız 
boncuklardan ö
rülmüı, peşte -
mal büyüklü
ğünde bir örtü -
ye sarılır. 

Borneo ge
lini bu gıyım 

ve l.-;;-~miyle ol· 
dukça dekolte -
dir. Çür · ·· pe: · 

temal ancak koltuklarının altın -
dan diz akpaklarma kadar olan 
yeri örtmektedir. Bu gelinlik en -
tari battan aıağıya kadar boncuk· 
la örülmü~tür, ve süsleri de ulusal 
tekilleri gösterir. Çevresi de gene 
boncukludan yapılmıt püşküller • 
le ıüılenmittri. 

riye acentesi elile genit mikyasta 
-0-

propagandaya batlamııtır. 
Deniz yollarının tuttuğu bir sta

tistiğe göre bu yıl Mıaırdan mem· 
leketimize 5000 kadar gezgin gel
mi§tİr. Daha on bin gezginin bu 
mevsim sonuna kadar geleceği 

Odun kUmllrJle lşlt
yen otomobiller 

muhakkak görülmektedir. 
--o-

iç işleri mtısteşarı 
içişleri Bakanlığı müste~rı 

Vehbi dün Ankaradan şehrimize 
gelmiıtir. Bir, iki gün içinde 

Mütekaid Fransız generallerin -

den Sekretef ıehrimize gelmittir. 

Şimdi tecim itleri yapan general, 
bir otomobil firmaaını temsil et • 

mektedir. Temsil ettiği firma, oto· 

mobil ve kamyonlarda yapılan 
tertibat sayesinde, bunların odun 

-0-

Istanbul, bir ayda 
ne kadar et yedi 
Haziran içinde mezbahada 8061 

Karaman, 8461 dağlıç, 892 kıvır • 
cık, 6 keçi, 38Ô12 kuzu, 846 oğlak, 
1131 öküz 566 inek, 189 manda, 
197 dana, 439 malak, beı boğa 

kesilmittir. Trakyaya gidecektir. 
kmürüyle itlemesini temin etmek· 
tedir. 

• 

r. ŞEHRİN. DERDLERİ _n=] 
PC5 t'.' 

Lağam sularile sulanan bostanlar 
ve Belediyemizin kararı 

·Bu sabahki KURUN arkadaşımızda okuduk: 

••8isli tarafındaki birçok bostanlann lağam sularile 
~ :> 

sulandığından yıllardanberi şikayet edilmekte, pis sq -
Jar tifo ,·esair hastalıklara sebep olduğundan bunun ö
nüne geçilmesi o cıvarda oturan halk tarafından isten
mekte idi. 
Belediye Daimi Encümeni incelemelerini bitirmiş, bu 

bostanlar hakkında kararını vermiştir. Buna göre, bos
tanların H\ğım sularile sulanması veya gübre ol&rak 
Jflğım muhte\·iyatmın kullanılması yasaktır. 

Gübre yapmak ve sulamak için kullanmak üzere u
zaktan geçen lağım sulannı hususi kanallarla bostan -
Jarına alanların veyahut bostanların içinden geçen 
mecraların muhteviıatından her ne suretle olursa ol· 

sun istifade edenlerin bostanları kapatılarak sebzeleri 
zaptol unacaktır. . 

Bu karar il~ili k~mselere dün bildirilmiştir.,. 
Nasıl, beledıyemıze kırk bir buruk k ll h 

d - ·ı ·.. ~ ere maşa a 
egı mu 

Şişli ı•e cıvarı ahalisi bostanların lağım sularile su
lanm~ından. YILLARDANBERI şikayet etnıekteydl. 
Bcled~ye Daıml Encümeni bu şikayeti uzun uzadıya in· 
c~lem~, toplantılar yapmış, dosyalar hazırlamış, dü -
§Unmuş taşınmış ve nihayet "bostanl<Jrda lağım sula • 
rından istifa~~.etmek yasaktır!,, diye kararını ı·ermiş. 

llalkın ycdıgı sebzelerin lağım sularile sulanmasının 
yasak olduğuna karar ı·crmek için şikayetlerin yıllarca 
devam etmesine lüzum gören belediyemizin faaliyetine 
diyecek 11.okl, · 



lopraklar1mıza göz dikmi§lerl. 

Bulgar hükUmeti bu 
kalemleri kırmalıdır 

Zehir saçıp iki milleti birt ir.ne 
düşürüyorlar .• 

Bulp.riatancla geçen .. ne JaG. Bulpriatandakl Tiirk azhimm 
IC6met darbesi ppan Zveno pu- sahip olduklan mallara mubltil 
pamm çıkarcbiı bir mecmuada Türkiye Trakyayı Ba!aarlara ver-
Auen Boyiuof imzui1le çok dik- ı!..ı• meuull' • ., 
kate deier bir yazı çıkmqbr. 

Bu yazı Balkanlarda Slavlann . 

Yuı•lav ve Bulaariatanm hikim ı---
olm•an lbım pldilini, Roman- Trakyayı cen-
yanm bir Karadeniz, Yunaniata • 
nm Akdenis, Türki1enin de bir 1 net yapacak 
"Asya devleti olduiamı, Türkiye • ı b • • 1 
nin Avrupada sahip oldula par.. IZIZ 
çayı çile çevintiğinl, Slavlarm Dün aahah ıehrbnin plenl 
uırlar~~~ • ~ inm~k ı lçiıleri mGı.tetan BaJ Yelli ya. 
pyelennuı hıçbır zaman ölmedi • rm T ra)qa7a pdecektir. B&J 
jini, lnmma i!i~ • Y~ı•lavlarla Vehbi ile birlikte ıelen iıkbl 
Batsarlann bınbırlen1le anlat .. ıenel direktörü BaJ Faik da ıel-ı 
malan lbma geldiiiai eöylilyor. mittir. 

Bu pzmm buı kıumlamu ah· Di1n vilayette Bay Faik'in lt-
yonız: tirakiyle bir toplanb yaprhnlf, 

"Slav milletlerinin B•Dranlar- Tftlkp.p yerlettirilecek s&ç.. 
Claki hamlesi, ayı itlbari1le art- mealer için yapdacak nlere lü
muı, tarihi ödevı.ini dala& ele- I zumu olan kereste, cam ve sair 
rlıı bir lranayqla anlaına11 oalan et:J&DQI aabn almmuı etrafmcla 
huclutlarmuzdan ancak 30 kilo • ı sarütülmiiftiir. Bir ay zarfmcla 
metre ötede bulanan ucak ft eer · 35.000 ıöçmen ıelecktir· D3'1 
best denize doiru aevketmelcten 1 vapar Killeace19 sitmittir. Di
ıeri durmıyacaktır. ı ter tarftaa Trakpda siçmealeı 

Memleketimizin eki!mei• el.e. için yapılac:U yeni evlerin ih 

mmıeie batb:Jor. Halbuki Balkan Halkevinde mimarlarımız ara
yarım adumm ceaup1 ffd.E ...._ muta bh ....: 

aiade ıenit hh _.,,.b, çile çn· .. . M l li{ijill.1 b" • ·ı· ..... 
rilen Türk Trakyuı var· Türkler i cu - uzu proJe ırıncı ıgı 

RABBlt- ür..-,...... 

Sabah G&zeteıerı 1 

ne diyorlar? 
.,. rasasına 

toplu bir bakış 
KURUN - Btıf1JtDUll8ı Aamı Uı 

laaltada bir "'*'"' .... •fwtaaaı • 
na toplu &it fHıkıfQll ıerifte getiri • 

isnıet 
lnönO'nOn 

gezisi 
Muı, 12 ( ) - •abk•n 

lamet lnönü bugün V andan ıehri
mize gelmittir. 

gar. 
ltalga ve B,...,_ ıpaden balı .. Ahlat, 12 (A.A.) - llatllahılln 

1- imi .. ~; Yandan hareket edA.. •derm Muolmı..ın Bfl/#J l,w - - ... -
blr tonUca Hrd'ırnuıt fçfıa JWr pyl rek Eniı teraaaeaini tetkik ettik • 
.,,,.,,,,,,,,, iarar ..,..,, 6'r -- el· ten aonraErc:it kua merkuine 
dulunu gôatermelı iı.ıere tayyareci o relmif ve ErcitlilerJe 1IZUD lto;rlu 
lıırak yetlıtirdill Od tlllunu Doğu konutm.Uflur. 
Alrli•ı•a ,,.,..,.dijbıl ..aritrllt 
dön .a bini pluınl"°""'" N ıw.. Buradan aoara Adlicevaa Ui • 
yanın 25 Ağultoetlan önce har11 hare rayarak 11 T emmaz aktemı .AJala• 
loetkrine glriferek blr eınrivald gç• ta varmıfbr. 
111atmın beklendilbıi ffaret etl#!n A· --o--
11m Vı brı arada lngllfıml ve Btı6eı S . rl • 
,.,,,,.,,,,, de,,.... ,,.,,,,,.,edil'. urıye habe erı 

ltal•• l.,,Utıeraia -.,.,..ım ,. • 
bal etmeyince lngUtere Jtalyaga kfır, Şam - Burada aca siinlercle 
fi ola tlflaa•uıı tama..Ue dei#fUr deveran eden 1&)'İalue. mar&n 
dL ltalgamn Babe,Urı bafka Arap eıald 011Danlı orchuada hizmet et
ganmailllll'Ultl da el atmak tehlikesi mit SmiJeli zabitlsi ffUet laii
lwı paındu lnglffr!r enin ltal1/flllfl ~ ka..ti .lolpn _..,.rla ordma
mrlutlta-~ .,.,,,,.,,,... Ba· -'---~ -..x..-.ı..w-.1-
1Mfüt""8 M ,_. aUuulM l/Gf'IÜa' na~~ ~·--· 
lard• •ulwuıbUlr, "'11or. lnamlacak ,.terin llJle.lill· 

Blller - Bek ko"'lflllalar111111 da ne llaktlma Sari,. •• L-...du 
dün11a aiyuaaında taıri bü,ylJktilr. birgok etki zabitler Mabet ar .... 
Almanyanın .teMafanla Mr aıkm an na çalqmak u.n 1~. 
,,,,_ da ,..,,., ak bu danınmnıı Yakm tarlı çeki konareai-
laalıldleflb'dlkten IMN A...,_.,.. • . b" • • • rs:..t ..L.. •-
~ t.Uklerüııl l/Rİntl """" .. nın ırı,ıcı teırın ayı ~ nue ue-

JMge çalı§acalutı. .. ,.,.. ın,,uı. - nıtta toplaım11fbr. 
nın pek • aı1kınlık git,..,,.. - o 
oeıı anıa,.zıgor. Haziranda ka(' 
,,,:;;::::!::,:!:!';,.'"::. ,!®,; bina yapıldı! 
nımı. A1"fldli Ottomin ınallarrnın 11._ Huiraıı qmda İltanbulda 82 
ri verilmesi ve Av1ı1turga.le fillrtl • n, ıs apariımua, 80 d~ ~ 
bllıaal illbul ~,.,... MiM- ......... __ _.__:_.__claa allat 
llflt tcırzının Mi~lt flllllalan P 111.s-·.....-~· . 
~ Bıuulan bahana küçlJk antllar Beyoihmcla, betı Kadıköyihade • 
ma 'lel4ftdır. Ve &unu harp piına • dir. Ayni q J.sJQC)aAll .hiaa ela ta• 
1111a lir .wp olarat "1rll-,orlar. mir edllmittir. 

KontlUilln ltalga gezlalllM - - ,;.;.. _________ _ 

r. llrtJlblııl .... 

Yangın 

13 Th!MUZ - 113S 

Komşu devlet 
önderlerinin si· 
yasal temaslan 

Y. laTJ& Lal Naibi Pren1 
Pol Romanyada, Romanya Kralı 
Karol Oe llıonuıtu. Prens Pol aon· 
ra Y uıo.la'fJa:ra plerek, Roma 
konuımalarmdan plecek olan 
Yunan Sil Bakanı General Kendi· 
Uıi kabul edecektir • 

General tcondilia 801ll'& laalt
tere Kralı Jorj ile ı&Utmek &zere 
Londraya gidecektir. 

Temmuz sonlarına c1olra ldl· 
çük andlaıma konseyinin c1e topla. 
nacatr ı&yleniyor. 

Yugosla• bal naibi ve Roman
ya ba1mm HabslNra h&neclam· 
DID A-.uatmJaya d&nmeai ihtima· 
li itzerincle 1mımtta1dan Amıedi
liyor. 

Bundan hqb mlzabre alin
de olan Romen - SoyYet ka!'ftltk· 
lı yardim andlapnumm da ko
nutulacalt llylemnektedir. 

Romanya De Sa.yet Rusya a • 
raamda tıpkı Çek•lovakya ile 
Rusya anımda oldulu aibi biT 
karplddı yanlnn misakı Japilaca. 
lnn bundan yirmi aGn bclar ince 
haber 'fenuittik.·. 

Rolhanya Dqbabm Tıtillesko, 
~ andlqma ile Balkan ımcl • 
lafmut taraftarlal'lliJU ailft6il .ı . 
,..anın yerinde oldaiana ipret 
eden hir diyevde (beyanatta) ha
lummıt n 1nı ıiyua bu lld andlq
~ fM1dl eden devletler arum
cl& tam bir ü~flllJiiıiı& a,m olarak 
kalacalnu a8yleM11ftı", 

kuwetlH 
buradan Bulpr1-n kovdular • ı kazanmlftı:'• 
Türk TrakJuı BaJiar klylilatl ta- Proje mımar Abdullah zı,... 

rafmdan ~ 1.ir ceDnete • __ nm ____ d_ır_. --·-··-· -----• 

~6!. ıece -:at 20 .de Kap~ ParJAmentoda t 808 
ımaauuam•YCIUIJll• JOl'l&DCI A· I aıio 

çevrilebilir. 

Muzır 11dalar yasak 
edlleeek 

IAMlf.N-·Z-llrıaıcrlı ...... linin dükk&nmdan 71D11D çıkmıı, 88)' 8Vld ~· JDB 
alOIJ lıi•• ~ cıe w-. · üç yorgan ve bir yutık yanmı§br. d&JaDIJGr .. 

lstanbol telefonu nin ffl#ıirüld tıi~laJYı luıl'W.. elaoa Kavga etml•ler ı(Y.,..ıa~ ...... , etıwa • 
btlk ... mete geçmek ml11et Nmaedlğinl bunlatın_,~!._!°" Telefon ,irketi bekptlt1İIMlea da) fiiiılclillk tıç puti tetekWil « • 
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F ernando u.bancasını çekti ve 
namluyu Sırık Ahmede çevirdi. 
Parmağı tetikte idi· 
Niıan ahyordu. . 
Hem de Hüsmene yaptığı gibı 

bu ye°ğit Türk akıncısının da tam 
alnına nişan alıyordu. 

Belki bir saniye sonra tetiği çe-

kecekti. 
Tabancanın geniş ağzı alev ve 

kursun kusacak, denizde yüzen bu 
~ b' selvi gibi dinç ve genç ada.mı ır 

anda öldürecekti. 
Smk Ahmet bir yolun rasgele 

bit yerinde, ansızın bir dü§m~nla 
kar§ılaşmıf gibiydi. Öyle kı bu 
düşmana karşı koymak için etin · 
de siliih yoktu. Böyle bir zaman · 
da ne yapabilirdi? 

Hiç tüphesiz bir köpeğe nasıl 
yapılırsa, ona tl• :ı--•-.Jcn Dır laf a· 
1snar I< a ılu, eğer kafası kırıl· 
mnzsa boğazına sarı1arak boğulur-

du. 
S1rık A.h?net aanki bir yol üatün· 

de veya kırdaydı. 
Elini suyun içine daldrrdı. 
O kadar kendinde:l geçınİ§ ve 

ne ynpacağmı kestircmemit bir 
ı. l d Bir na.ide idi ld suyu avuç. a ı. 
ta~ atar gibi Fernandonun yüzüne 

fırlattı. 
O anda F ernando tabancasının 

tctHlini çekti. 

-48-
00N GARSIYA 

lspn.nyolların Napoli Dükası o· 
lan meshur Ceneral Don 
Al·nro, ~Piyale Beyin ya · 
nında kara askeri olarak 
ancak cfört be§ bin kişi olduğ~~u 
ho.ber almıştı. Deniz askerlerının 
de karaya çıkmasiyle bu ordunun 
bir~aç misli büyüyeceğine tüphe 
yoktu. Fakat Piyale Bey bunu ya· 
panvızdr. Çünkü amiral Dorya o· 
ralarda dolaşıyordu· Turgut Re
isirı filosu önünde şimdilik geri çe· 
kilr.'lişti amma, bir iki güne kadar 
her türlü eksikleri tamamlıyacak, 
Miyorka adalarından yola çıktığı 
haber alınan ihtiyat İspanyol do· 
nanmasiyle de birleşecek, Türk· 
lerin üzerine yürüyecekti. 

Hatta Don Alvarc, bire bin ka· 
tarak bu haberi büyiitmüf, Saler· 
nonun önündeki Türk ordusunun 
haı kumandanına kRdar duyurma. 
nın kolayını da bulmu§tu. Böyle
likle Piyale Beyin gemilerdeki as· 
keri de karaya çıkarmasına mey· 
dan vcrmif olmıyacak, kaleye 
hücum eden Türk askeri en çok 
Üç dört bin kişiyi atmıyacaktı. 

Piyale Bey sabiden de böyle 

Yapmıfb. 
Don Alvaro bunu da öğrenmi~, 

sevinmi§tİ. 
Büyük bir zafer için hazrrlanı· 

Yordu. 
Hele Fernando, onun haber gön 

derdiği gibi kaleden dııarrya doğ· 

ru iyi bir hücum yapar ve Türkle
rin kale önünde iyice yerle!mele· 

rine, metris ve tabyalar yapmala
rına engel olursa ne mutlu idi. 

Don Alvaro bu genç ve ate§li 
kale kumandanma bolbol güveni· 

yordu. 
Napolide büyük bir hazırlık 

vardı. 
Şehrin sokaklarında gidip gel-

melerin, bağrışmaların, ko§uıma· 
lnrın ardı kesilmiyordu. 

Papa da asker göndereceğini 
haber vermişti. 

Şimdiden Don Alvaroyu ''hıris· 
tiyanhğın büyük kurtarıcısı,, diye 
anan yaldızlı ve şataf atlı bir mek· 
tup bile göndenni,ti. 

o ... A.1'··..,.# haiirJnda büyük Is· 
kenderlerin, Sezarların, Şart M·~ 
tellerin kalplerinin çarptığını du

yuyor gibiydi. 
O kadar cotkundu. 
Bir taraftan hazırlıklar görülür· 

ken Saler:no taraflarına da bin ki· 
şilik bir müfreze gönderdi. 

Bu müfreze hem oralarda ketif 
yapacak, hem de elden geldiği ka· 
dar Türkleri sağdan soldan vura· 
rak rahatsız edecek, oyalıyacak-

tı· 
Müfreze yola çıktı ve ak~ama 

doğru Salernonun şimal tarafla • 
rınclaki yüksek tepeleri aştı. 

Kumandanları Garsiya adın • 
da bir lspanyold":J. Gür ve kara 
bıyıklarını burmuş. dimdik yap · 
mıştı. Baştan aya~n kadar 7.trh 

kuşanmıştı. Hatta atının başı, 
boynu ve sırtının bir kısmı bile 

zırhh idi· 
Kendisinden bir fersah kadar İ· 

leride giden pişdar kolundan bir 

nefer, Kapitcn Ramon Vernante • 
sin raporunu getirdi 

Don Garsiya bu npru okudu: 
_ Türkler Salernoya hücum e· 

diyorlar. Kale, karşı koyuyor. Sa· 
vr.ş son dereceye kadar kızışmış
tır. Her tarnf duman, to7., silah 
~akırtılariyle dolu .. Onlardan an· 
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cak yarım fersah uz&ktayız. Emir· 
lerinizi bekliyorum ... 

Don Garsiya kendi kendine: 

meden evvel bir itirafta bulundu • 
Tapınır gibi sevdiğim ve izdivacı· 
mızd!ln evvel doğan çocuk meğer 
bizim değilmi§ .. Hakiki çocuğu • 
muz, doğduğundan bir kaç gün 
sonra ölmüş. Onun yerine konu • 
lan çocuk ise, sizden çalınmış, si· 
zin çocuğunuzmu§ .• 

Bu hikayeyi dinleyenler: 
- Aman yarabbi. Aman ya· 

rabbi.. • diye haykmştılar. Ad • 
nan devam etti: 

- .Bu çocuk, kayınbiraderim 

Rauf tarafından aşırılmış. Rauf, 
çocuğun kime aid olduğunu bilmi· 
yordu .. 

- Varol Fernando! ... Don Al· 
varonun emrini yaptı demek ... Sa· 
lemo, bombo§ olsa gene bir hafta- --------------

- Karım bana oynadığı oyun • 
dan dolayı aff etim. Fakat ebe ile 
kayın biraderime cezalarını ver • 

mek istiyordum. ikisi de kaçtılar • 
Karmı, ölürken, ikisini de poliıe 
ve~eme mi rica etti. Fakat ken· 
dilerinin bundan haberi yoktu .• 
fena halde korkmuşlar. 

dan önce düşman eline geçmez ... 
Diye dütündü. Sonra raporu 1 ~!lll'l!!!lll 

getiren askere: 1 P~i!{~ı~"~" 
- Vernantes olduğu yerde dur 

sun ... Biz de geliyoruz· Ne yapıla 
cağını orada kestiririz. 

Dedi. 
Asker, dört nal uzaklattı. 
Don Garsiya kılıcını sıyırdı, ha

vaya kaldırdı: 
- Duuuur!... 
Emrini verdi. Sonra kocama11 

atının üstünde gerilere doğru yü 
rüdü. Safları gözden geÇirdi. Bo 
zuk yerlerin düzelmesini emretti 
Döküntü halinde geride ka1an1a 
rın bir an önce yetİ!meleri için ö 
tekini berikini kırbaçladı. 

Müfreze iatedi;ti gibi toparlan 

makta ve düzenini tekrar kazan 
makta gecikmemişti. Fakat İs · 
panyol amirlerinin de Türklere 
bu kadar yakın oldukları için ku
laklarının dü~tüğünü, halden an
lıyanlar kolayca sezcbilirlerd İ· 

Öyle ya, ne de olsa dört beş bin 
Türk askerine kartı ancak bin ki
şi idiler. Ya birdenbire Salerno· 
ya yaptıkları hücumu bırakırlar 
da onların Üzerlerine çullanırlar • 
' . sa.... . 
Don Alvaro zabitleri topladı 1 

ve onlara şu söylevi verdi: 

l/u sene benekli kumaşlar modadır. 
Bu robıı11 benekleri, beyaz üstüne nıcr 
vldir. Kumaş, dalgalı ağır kreptir. 
l!stünc geçen ceket de kollan kısa 
olma/.: ıartilc truvakardır. l'akalık idi 
rek şeklinde l:esilmiştir. 
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"Esaseı\ karıma söz vermemi§ 
bile olsaydım, bir rezalet çıkarmak 
istemezdim. 

Samiye: 
- Gayet iyi diitünüyorsunuz 1 

· dedi. • Hem size ne kadar teşek 
kür edeceği mi bilemiyorum .. Ba· 
na, kaybettiğim bir hazineyi iade 
ettiniz .. 

- Estağfurullah .. Fakat sizden 
hir ricam var .. 

-Buyurun .. 
- Her halde redetmiyeceksi • 

,fUZ ••• 

- Etmem .. Siz bana bu iyiliği 
yaptıktan sonra, ben sizden ne 
~irgeyebilirim? , 

- Öyleyse ıize bir §eY itiraf e • 
deyim: Bu, çocuğu, kendi evla • 
dım gibi sevmekten bir türlü vaz 
geçemiyorum .. Zira, öyle alıştım .. 
O kadar benimsedim. Onun için, 
babalığı ben olacağım .. Tahsil ve 
terbiyesine ve iyi bir muhit içinde 

yetiımesine lazım gelen bütün pa • 
rayı vereceğim .. Bittabi yanımda 
kalmasını istemiyorum. Sizin ya • 
nımzda duracak, fakat, ben onun 
maddi §eraitini düzelteceğim .. 

Samiye nasıl teşekkür edeceği· 
ni bilmiyordu ... 

- Çocuğum benim yanımda ka• 

lacak değil mi?. 
- Evet, evet .. O cihetten müs • 

terih olunuz .. 

• • • 

- Salernoda savat var .. Orada 
döğüşen yeğit karde§lerimizi, za
lim Türklerin ellerine dütmek ve 
öldürülmek korkusuyla titriyen 
sevgili din kardeşlerimizi kurla • 
racağız .. Mecbur olmadıkça belli 
ba§lı bir saldırış yapacak değiliz. 
Fakat Salernonun dü§man eline 
geçmesi korkusu görülürse bütün 
varhğımız~a onun imdadına ko,a· Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

cağız.. fsanın aziz ruhu ba§ları- , Hasan Rasim Us 
mızın üstünde uçuyor ve bizi alkıt· Basıldıtı r;er (V AKIT) matbaası 

Bugün Bahrinin evinde, ar • 
tık saadet hüküm sürmektedir. Fe· 
nalıklar, ortadan kalkmıştır. Fa. 
kat bu arada, Bahrinin karısı da 
ölmü~tür. lhtiyr dülger, bi.itü.n za· 
manmı küçük Jale ile oyalanarak 
geçiriyor .. 

lıyor. Onun sevgi ve takdisine la· 
1'1{:t:::===========' 

yık olduğumuzu göstereceğiz. Ve-
rilecek emirlere dikkat ediniz ve 
hiç bir zaman emirlerimizin dışın· 
da iş yapmaktan, zafer ümitlerini 
kesmekten çekinmeyiniz. Onü . 
müzdeki gecenin karanlığı bu gü . 
zel ülkemizden çekildikten sonrl\ 
büyük Ceneral Don Alvaronun 
büyük ordusu da yeti§'ecektir. Hay 
di herkes yerli yerine ... 

Don Alvaro kılıcım yeniden ha· 
vaya kaldırdı. Salladı ve: 

11 .... ' - ernn ..... 
Kumandasını verdi. 
Gözünde zafer ışıkları yanıyor

du. 
Türkleri ele Enclülüsiin, karak· 

terleri bozulan, biribirinin kuyu
sunu kazmağa çalııan, dalavereci. 
eğlencelerine düıkün ve zavallı a· 

HCWl A:Z 

rapları gibi sanıyordu. 

Ve aldanıyordu. 
Atını sürdü. 
Ordu ileri atıldı. 

= 

Hemen hemen yarısı baştan a· 
yağa kadar zırhlara bürünmüt O· 

lan lspanyol atlıları tozu dumana 
katarak kıımanclanlarının ardın . 

Bahri, pcl< yü.kt:ek bir ücretle 
Adnanın fabrikalarına girdi .. A • 
deta bir müdür maaşı alıyor .. Ad
nan, arada sırdn, dostlarının evine 
geli~or, J~leyi öpUyor, cna lny • 
metlı hedıyeler getiriyor ve "mu· 
bitinin iyi \re zengin olması . . ıçm,, 

avuç dolusu para döküyor .. 

Salernonun görüneceği tepelere ·----.... S-..;O~~N~---
vannnk için hiç değilse yarım sa· 

atlik bir zaman gerekti. ,------------_. 

dan ileriye doğru atıldılar. 

Karakol için ileride giden Ka- t-~f'Ajiii:ij~ 
piten Vernantesin atlılarından bi- K lJ P () N 
ri, kayalıktan koparak bayırdan 18 atağı yuvarlanan kocaman bir taş 1 5 
hızıyla ona doğru dört nal gelme- 13·7·935 
ğe batladr. ;;;;:;~:;;;~~ 

(Devamı var) '-----------...J 
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-"Ferruhname adll eski Farisi ----No 8 Yazan: Osman Cemal Ka91Jıs1z 

tarih rom.anından allnmıştır.- Kız, ellerini kalçalarına dayayıp 
karşınııza dikildi.: Ha buyurun, 
dedi, sofra bizinı değil, sizin ! .. 

Dünkü tefrikanın 
ÖZÜ 

Hozanda, Cemşit sülalesinden Nu • 
rnan Şah, rüyada gördüğü bir kızı 
buldurmak üzere, dünyanın her yeri • 
ne heyetler gönderiyor, Ancak o kız -
dan çocuğu doğabilecekmiş. .. 

Höngamın içini bir merak sar
dı, dedi ki: 

- Aman, bostancıbqı... Al §U 

paraları da, senin olsun.. Fakat . 

bize izin ver. Şu kö§ecikte saklı - Sizin gibi beyzade değiliz ı za kendi dilleriyle uzun uzun bir 
durup sultanınızın gelip gezme · ki olsun bizim de kanapemiz, şeyler söyledikten sonra bize: 
sini seyredelim. Bizi burada kaç koltuğunıuz, aynamız, masamız... - Ha buyurun, dedi, sofra bi -
gündür gördün, tecrübe ettin... Malum ya, çingenelı"k demek, fu. 1 zim deg"il, sizin! .. Kuşcubaşı Kögam da bu he -

· nd Biz, öyle rezalet çıkarıp gürültü b.ralık demektir. Biz çama•ır sepetine yanaşırken yetlerden birinın araaı aydı • :r 

Birçok za.man doğuya (§arka) edecek ve senin batına beli. aça· - Haydi canım, bırak şimdi o arkada,ı kızı da çağırdı: 
doğru gittikten sonra, Çin mem· cak takımdan insanlar değiliz.. lakırdıları... - Haydi gel, kız, sen de otur, 

1 k · d T "f k ·b k Hiç merak etme... - Ey ho~ geldiniz·, sabahmız t\yakta ne duruyorsun?. e etme var ı. arı te i gı i ıza ~ 

hiçbir yerde rastlıyamıyordu. Bostancı, paraya dayanamıyor §erif olsun!.. Kız daha ağzını açmadan Etem 
du. Lakin, korkuyordu da .. Onun - Hot buldu!c, sizin de sabahı· atıldı: Günün birinde, gene böyle se · 

h · d d k için, dedi ki: nız şerif olsun!! - Yo, yo, yo! .. Düıqnez onun ya atıne evam e ip durur e~, :r 
- Seni bütün hademelerinle T' .. ı·· k l k k" t b d 1 ' gayet güezl bir bahçe gördü. Bu - ırşe goz u ıza ses enere : şanına ı o ursun eyza e erın 

beraber burada alıkoyamam On H d kı h d kı ' T t y d fr O d k · · nun içine girerek, hayvanlarının - ay a z, ay a z. .. u anın a so aya.. uraca şıncı 
lar, •urada, kulübede otursun - ı· · buk b 1 l k it k f b"t · k d H denklerini yere indirdi. Gayet şa· -ı- e ını ça , u aşa ım ava ıya.. aya ça so ra ı esıye a ar.. a, 
far ... Hiç seslerini çıkarmasınlar.. Kız çadırdan bağırarak: bu!aşalım biz habe kaymaya (ye· 

irane bir su başına geç.erek yemek Sana ise bizim külahlardan, aba. ld' h ld k ) dk l ' b" 
b - Ha ge ı, a ge i.. me yemeğe o i iz esın ızi a· 

yemeğe aşladı. Karnını doyur - lardan ve asalardan bı'r tane ve • E l · b d kü' .. ' tem gü ümsıyerek ize ön - ya stu ..• 
duktan sonra ise, mükemmel bir reyim. Bostancı kılığına gi. d 
uykuya daldı. S k b h ü: Biz kahvaltıyı ederken bir tek 

an i a çeyi muhafaza ediyor · - Ha geldi, ha geldi ve lakin çocuğun yanımıza gelmemesin. 
Tam dalmıştı ki, biraz ötede muşsun gibi etrafta dolq ... Böyle yok daha ol'tada bir şey .. Kız ha· den, bizi rahatsız etmemesinden 

bir gürültünün koptuğunu işiterek lik!e Sultanımızı görürsün. marat kızdır amma, neden~e ha • anlaşılıyordu ki arsız çocukların 
uyandı. Etrafına bakındığı za· Bu suretle uyuştular. Höngan karım, kaç gündür var bir dal • hepsine, Etem akşamdan sıkı bir 
man, hi:.':metkarlarrnm biribrine bostancı kıhğına girdi. lzban - gınlık onun kafasında.. Sabah diskur geçmişti. 
girdiğini gördü. dut da iotine gitti. be&i kalkalı yarım saatten ziyade· 

:r Hem yalnız çocuklar değil, ,im-
- Ne var? Ne oluyor? - diye :to ~ ıt- ce oldu .. Hala mı hala pişireme · di öteki kadın ve erkeklerden 

seslenince, karşısına izbandut gi · Çok ger,meden sultan geldı'. dı' hı' r sütü! 
3' l..!msecikler yanımıza sokulmuyor, 

bi iri yarı bir adam dikildi. Ağaçların altına sofralar kurdu Tekrar kıza haykırdı: salt, arada lJir çadırların öuüu • 

Kıyafetinden bostancı olduğu lar. Yediler, içtiler. Akşam serin- - Hay N;gar, Sokera:'la, Soke· den, incirlerin dibinden başlarını 
anlaşılıyordu. liğinde de azıcık dolaşmağa çıktı - rana? Haydi mani, haydi mani!. çevirerek biribirlerine bizi göste-

lar. (Ne yapıyorsun, ne yapıyor:mn? riyorlardı. 
- Burada ne arıyorsunuz, be · Haydi rabuk, hayai ç"abuk !) 

hey küstahlar _ diye öyle bir hay işte o zaman, Höngin şaşkına :r Ancak kahvaltının ortalarına 
d .. d" G" 1 ' · d z Bu -:efer kız, kucag",..ınd-ı yepye • l - h · d b" 'Ik kırıyordu ki ... _ Bu bağ, Çin pa - on u. oz erme ınanama ı. i . - c ogru arman yenn e ıze 1 

ra, Çin padişahının kızına bakın· ni, hiç kullanılmamış, sakız gibi çingene ninnisini dinleten dul ka· c: :şahının kızma aittir .. Canı sı · -
ca gözkapag- ... d b Jd - bir çamac&ır sepeti ile çadırdan dın kucag- mda rocug"iyle ag"rr ag"ır kıldt!<ça arada bir buraya gelir.. ' r .. a en ° ugunu çıktı-·. :r • :r 

ya maazallah şimdi gelir de sizi ve tıpkı yapılan resme benezdi • yanımız yaklaştı, o durgun haliy-
g .... ini f k t · t" o·- · ti - Ha 0 eldim, mokamotro (e· le bizi selamladı: burr. :la görürse benim hali ni • ar e mış 1• ıger ışare ere u 

de baktı. Hepsi yerli yerinde idi. nişte) ha geldim!.. - Hoş gelmişsiniz, bereketli cc olur? .. Buraya cinler, periler bi· 
Hülasa, aradığını bulmu•tu... Esmer, ince, tirşe gözlü kızın olsun! .. le girmekten korkar .. Çabuk bu · x 

d l Güzel kızın yu"zu"ne uzun uzun bu sabahki tuvaleti pek başka idi. - Hoş bulduk, buyurun!. rn an <açınız. Yokıa haliniz ha · 
ı baktı. Numan Şahın yanında eri- Başında kenarları yeşil oyalı mor - Yeyin afiyet ilen .. Biz yo.ptık 

rap o ur... - h -1 d ) . . s· b 
"e e "" b" "k t b J • d" · bir gaz boyaması krep ae ıydı .. eerha da (çadır a o ışı.. ız a-Höng.1m, dog"rusu buradan kı - ,. c gı uyu mer e e erı uşüne • . 
rek sevı"nd' t ti t tl h }) Mintanı açık toz pembe zemın üıı- kın keyifceg .... inize !. mıldamağı istemiyordu. Zira, b~ 1 a 1 a 1 · aya ere . 
daldı. tüne bir kaç renk ince çızgi ile Etem kadını ç.ağıı·dı: 

bahçe ne kadar güzelse, etraf da Hönga.m, 0 ge:eyi bu rüyalarla t ürlü çiçekler i§lcnmiş hasır.adan· - Gel, gel, nazlı; Yemesen de 
o kadar çöl gibiydi... Buı·ası, bir d 

geçirdikten sonra, ertesi sabah, ı.. gel, otur, yanı başımıza .. Muhab· 
vaha misaliydi. b h d Belı'nde k"!:ak yerine koyutu • b d ı· ' a çe en ayrıldı. Çin şehrine gir- ... -ı- et e e ım ..• 

Onun için, Höngam, altın do - di. Tüccarmıt gibi görüşmek için runcu ve İpek bir keyfiye sarılıy • Kadın çekinerek bize daha 
lu kemerine davrandı. Oradan bir beraberinde getirdiği mallan sat- dı .. Şalvarı dümdüz, sapsarı ve yn.klaştı ve oracığa toprağın üze • 
parça para çıkarrak: tı. Bütün hıziyle geri dön.meğe baş canfes gibi pırıldıyordu. Çıplak rine çöktü .. Uzunca boylu, ve ka· 

- Aeaba burada biraz dinlen· ]adı. ayaklarında yüksek ökçeli ve üst- lın kemikli, yüzünün elmacık ke . 

ıek olmaz m: ? - diye sordu. Bu yolu aylar İçinde geçtiği leri fiyangolu beyaz podisiyet is - mikleri çıkıkça, kapkara ve ipiri 
BO!tancıbaşı, altınları görünce halde, geri c!ön.erken iki hafta da karpinler vardı. gözleri çukura kaçmış, dalgın ha· 

gevşedi. Gözleri ışıldadı: yolu bitirdi. Müjde haberile, Nu· Yeni örvlmüş, hiç kullnaılma - kışlı ve orta yaşh kadın oturur o -
- Siz fena adama benzemiyor - man Şahın huzuruna girdi. Her mış, sakız gibi bembeyaz çamaşır turmaz inledi: 

sunuı:. Haydi bakalım, akşama ka· şeyi anlattı. sepeti kucağında olarak yanımıza _ Ah belim! .. Belim ağrır bir 
dar burada oturun. şöyle kapıdan Bunun üzerine, Numan Şah, bir geldiği vakit candan gelen hafif kaç gün var .. Nedendir bilmem?. 
içeri bakarak, sultammızın köşkü· çok giranbaha hediyelerle bir he- bir gülüşle bizi selamhyarak se • Arif: 
nüde seyredin ... Fakat geceleyin Yet hazırladı. Bu heyeti Çin padi· peti önümüze indirdi. Amanın - Suvuldamışındır. 
gidin .. Serinde yolunuza devam e· şah1na, bir name ile gönderdi. Na- dostlar, bembeyaz, s~~ız gibi ç.a- - Ne sv.vuklanıası be Etem? Di-
din. - dedi. mede, krzını istiyordu. maşır sepetinin içinde neler yok- yil sovuk!ama işi bu!. (eliyle sol 

Bunun üze rine, Höngam ve ar • Çin hakanı Numan Şahın mezi - tu? 
kada~ları, safalı bahçede, akşa - yetlerini pek ala biliyordu. Kendi- Dilim dilim, ir..ce ince kıı:artıl -

1 d k ·ı L ki sine gönderilen vezı"rı·, bu''yu''k bı"r mış ekmekler, küçücük toprakça-ma {a ar zev ettı er. a. n . ge· 
ı aketl k b l · Ü naklar içinde zey~in, peynir, do · ce.~:·n ··.:: ·a çıkmak istemedikleri i nez e a u ettı. çüncü gün, 

d . kurup b"t·· .. mates, sovan, sarmısak, şeftali, çin, izbanclut kılıklı bahçıvana ıvan u un vuzerası önün· 
biraz daha para verdiler. Böylece, de Numan Şahın mektubunu oku • kavurma ... 
bahçede, üç dört gün kadar ka !dı· du. Bu tekFfe taraftar olduğun· Ve sonra yeı;ıi kalaylı koca bir 
lar. da söyledi. güğüm içinde ağız ağıza dolu 

(Devamı var) kaynamış süt. .. Çoculdara maht1us 
Bunlar böyle safada iken, bü · küçücük bir kocayemiş sepetinin 

yük saraydan bir haberci geldi. içinde tepeleme dilu kesme şeker. 
Bahçıvana: ~ ........................... ~I 

V Kısa saplı br yemek tnvasının 
- Sultan efendimiz, g"!7.meğe B A G içinde yarı böreğe, yarı hoğa;a -

geliyor. Köşkü hazırlayasınız! - ya, yarı gözlemeye, yarı bilmem 
diye emir getirdi. neye benziyen hamur işi bir şey • 

Bağcı , telaşla, Hön.gamın yanr R A K 1 S 1 N 1 leı-.•..• 

böğrünü göstererek) ne varsa be-~ 
nim te var buramda •. içeriden bo· 
yuna karıncalanır durur burası .• 
Sonra da bövle bazı bazı ağD"rr. 

Siz, hiç esmerin sarısını gördü
nüz mü? Esmerin sarısı büsbütün 
batka türlü oluyor .. Bu kadın da 
obadaki bütün öteki kadınlar gibi 
koyu esmer .• Ancak bu esmerliğin 
üıtüne öyle açık bir sarılık çök -
müştü ki insan onun yüzüne bira:z: 
derinden bakınca sanki bu kadı • 
nm kendi esmer yüzüne hafif bir 
sarı boya ile mahsus makiyaj yap· 
mıt olduğunu sanırdı. 

Onun da kıyafeti bu sabah baş • 
kala§mıf tı. 

Batında alaca dallı siyah bir 
ha§ örtüsü, sırtında nar çiçeği ip· 
incecik bir çepken vardı. Beli ku • 
şaksızdı. Şalavrı her vakitki laci -
vertle beyaz karışık satrançlı şal • 
vardı. Ayaklanna burunları pem • 
be püsküllü siyah rugandan iskar· 
'(>inler giymişti. 

Kucağındaki çocuk tıpki ken • 
Jisine benziyordu. Ancak bu çocu• 
:ğu saçları <Lnı:a.amınki gibi simsi • 
:vah değil, onun aksine olarak~. 
l1ımtn·aktı. ' 
Kadın belinin ve sol böğH.inii~ 

.:ığrısını anlattıktan sonra bi~den ~ 
bir cigara istedi: 

- Var i~ §İnci bir cigaranızı 

içerim! .• 
Arkadaş hemne ona cigarayı u· 

zattı, arkasından da kibriti çaktı: 
- Buyurun, yakm ! .. 
O, cigarayı öyle zorlu, öyle de· 

rin çekiyordu ki mübareğin ci· 
ğerleri sanki kendi çadırlarının ö • 
nündeki demirci körüğü gibi alıp 
veriyordu. 

Hoşbeşle, yarenlikle kahvaltı • 
mız bitince, tirşe gözlü kız hcr::.en 

ortadaki takımı taldavah topladı 

ve gitti, çadırdan bize dört tane de 
köpüklü kahve getirdi. 

Bu kahveler bize Karmen opc · 
rasından sonra ilk cingene türkü· . ~ 

sünü dinleten kadın için gelmiş • 
ti ... 

Kahvelerden ikişer yudum al • 
dık, almadık; Etem bizim arkada· 
şa kemanı ışmarladı: 

- Haydi bakalım, beyağa, tam 
sırasıdır işte •• Çamlıcanın tepesin· 
den sarıoğlan (güneş) doğaıken, 
sen de buradan başla kem:ınenlCJ 
oğlancığı karşılamaya! .. 

(Devamı var) 

Dil r-eMi: 
Tecrübe Ediniz . 

- Aman, haydi gidin artık •.. -------------• 
:Yoksa batıma bela açacakımız .• 

Kız, sepeti önün:üzc ir..dirir in -
dirmcz, ellerini lmlçalarına da • 
yayıp karşımıza dikildi. Etem, kı~ 

E1~rnc kız ve er.'zelı öeretmen ı;kul /arından (m:ıallim mekter!-<ıt" 
den) bu yıl 120 genç çıkm~tır· Resmimiz, gen~ öğretmenlerden bit. 

grupu göateriyor. 
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Mahküm ettiği a·damlar, cenaze Bu klüpte ülkenin heryanında 
merasiminde ağhyarak qigilen elbiseleri, bulabilirsiniz 

bulundular 
S?n günJerde Jngilterenin en 1 hakimin,, dud~klarınd~. anc~~ .~ir 

llle§nur ve en yaşlı bakimi olan saniye süren bır tebessum gorul • 
lio k · .. tü race Avory bir kalp ıe team • mu~ r. 
den nıüteessiren ölmü~tür. Senelerin verdiği tecrübe, Lord 

Öldüğü vakit 84 yaımda bulu~ 
nan Avory "rni zamanda kralın 

kendisine vermiş olduğ:ı Lord 

Avory de oldulu kadar pek az 
kimsede mükemmel bir nünıune 
verebilirdi. Avory karşısına geti -
rilen adamın hakiki cani olup ol
rnadıtmı, ve ıuça ne dereceye ka
dar ilisikJi olduğunu şayanı hay -

rütbesini haizdi. 

lord Avory için "kalpsiz a· 
danı,. derlerdi· Buna sebep ha-

ret bir sür' at ve iaabetle anlar .. 
Ve neticede suçluya suçunu .out • 
laka itiraf ettirir. Ve hakkında 
\Terilen cezanın da haklı olduğu· 
nu söyletirdi. 

~atında yüzlerce kimıeye l:>lilm 
teıası vermiş olması idi. 

Lord Avory çok dürüst ve tam 
?nanasile biı f ıignliz centi)meni-
tıe ( ! ) yakıtır bir hayat ıürmÜ§ · 
t·· ur. Kendisi yalnız lordların aza 
()lttbildikleri bir klüpte aza idi · 
lloş vakitlerin: her zaman burada 
~eç;rir. K~ndisi gibi ihHyar, ve a-

İngiltere ve dünya.nın en mahir 
ve en natık avukatları vereceği 

karar üzerinde aala müe11ir ola .. 
b1ıtzlardı. 

ğrr haşir lordlarla briç ve golf 
()}>nardı. 

l'eaadüfen ölün1ll de kendieine 
kliipteyken gelmittir. Muhake • 
ttleden çrktıktan sonra klübe gel
ltlif, Yarım saat kadar golf oyna • 

lllı§ .. Bir duş aldıktan sonra bir 
llıiiddet uyumak için yatmıt• Ya
tıın saat aonra uyandırnuıL- :.~- -
dikleri _,,-~~u :6end1sfni ölü bul • 
llltışlardır. 

Avoryye caniler bir ~ok defalar 
ıuikst yapmak istemitler:ie de 
muvaUak olamamı§lardır. Avory 

haiz olduğu itibar ve nüfuzunu 
kullanarak bu suçtan dolayı ya • 
kalananlatı her zaman serbest bı· 
raktırmıttır, 

Avotynin ne derece nüfuzu na· 
., ..... -ı.~ı.: .ı.1 .. 5_... .eöstermek 
için hakkında şu fıkrayı anlatır
lar. 

rxı ""'-.lpeiz aı -am,, bir kalb dur
a,l' neticesinde ölmüftii. 

Bir gün klüpte briç oynuyorlar
mı, .. Her ne aebepten.. .karııaın

~ oyun oynayan oyuncu kendi-
.. lord Avory hukuk adamlarına 

g"ore t " • J • d 1 b · •- ~ k· 1.ın manasıy e ı ea ır no. " 

.ı .1?ndi. Merhamet nedir bilmez-
~ı. "' l . I '-layet uzun boy u ve tatman 
~ dı.ığundan mahkeme kürsüsün • 
~ e Çok heybetli görünür, ve bu 
~>'betıe karşısındakine çok tesir 

eQerd' 1, 

d lotcl Avory müddeti hayatın • 
t'~ llla.hkeme eanaıında ciddiye · 
•tıi ' 1 b Yanız ir defa bozmuttur. 

ı· Ne kczdığı, ne de güldüğil hl • 
i?tniyen bu adam bir ıahidi din " 
'l"ordu. 

~ Şahit aor2ularına ka.·91 bir türlü 
?tı~~ru dürüst cevab vermiyor, 
, tıternadiyen dolamba.~lı yollara 
d~P•Yor, batka şeylerden bahae • 

. •;-ordu. 

~ A.."ory doğru cevab vermesini 
h endisine bir iki defa ihtar e~tiği 
aldc h'd k d' · · d' l d' li §a ı en ı•ını m eme ı . 
'-nun üzerine tahide: 

et':- E~er bu tekilde esasa temas 
tn.ı "e ı · · 1 ·· 1 l'tı .1 n uzumsuz şey er soy e • 

~iette devam edecek ~]ursan be -
1ld1tacakıın ! demı§ .. 

?tı 13unun üzerine tahid de he· 
ell: 

k ;- Bu takdirde ben de timdiye 
ttı ~ ar hiç kimıenin muvaffak ola
~· ~dığı bir ifi yapmı§ olabilece • 
ıı>lttı.. • h d 
~· ıçın bununla ifti ar e ece .. 

11'.Q b . . ' ceva mı vermıştır. 

l 8u hazır cevaplık karıısında 
d?td AYory gayri ihtiyari cid-
ıyer . "k 1 . ~kaybetmit ve a pıız 

ıine kızmı9, ve: 
- Bana neden öyle dikdik ba

kıyorsun?. Ne mahkemedeyiz, ne 
de ben senin suçlunum .. 

Lord Avory buna kartıhk ola • 
rak afağıdaki cevabı vermittir : 

- Hakkın var. Mahkemede 
değiliz .• Ve ıen benim önümdr 
suçlu değilsin .. Fakat bir gün ola· 
caksın ! .. 

Hakikaten Avorynin sözleri 
doğru çıkmış. Bir iki ay •onra 
kendisine bu sözleri ıöy)eyen a• 

dam hileli iflaa ıuçiyle kartııına 
çıkmış. Ve Lord Avory kat'iyen 
merhamet etmeden aleyhinde hü .. 
küın vennittir. 

Lord Avory öldükten sonra bil· 
tiln hayatı müddetince saklama -
ğa muvaffak olduğu bir ıırrı or • 

taya çıkmıf, ve bu hadite lniilte · 
rede büyük bir heyet:an v~ teeuür 
uyandırmıştır. 

Meğer "kalpıiz adam,, iımiyle 
tanınan ihtiyar hikinı, f e\'katad~ 
yumuşak, ve merhamet dolu bir 
yüreğe ıahipınif .. Yapıhın tahki • 
kattan da anlatıldı~ı gibi kendisi 
emektar hizmetçisi va11tasiyle 
mahkemede ölüme, ve hapse 
mahkum ettiği fakir suçlular1n 
ailelerine maddi yardımlarda bu
lunur hapiıten çıkanlara da ça -

' d • lı9acak bir yer temin e ermıf .. 
Bunlar kendilerine karşı yapılan 
bu yardımların Lord Avoryden 
reldiğini biç bir vakit öğreneme -
mitler .•• 

Bu ıır meydana çıktıktan sonra 

Bunlardan birisi Pentelik ocak J 
larınzn mermerlerindeu atnl işi 
tekrar yaptırmıştır. Ve bugün dün • · 
yada bundan güzel bir stadyum 
yoktur. 

Artık seyfrciler çifte tekerlek • 
li ko!u arabalarını süren, ıürü · 
cülerin ustahklarrnı görüp alkıt • 
lamıyorla:-. Stadyumda eski oyun
ların yerini yeni sporlar ve göı -
terişler afmı,lardır. O eski araba -

cılar şimıii caddelerde rüzgar 
hizile ko,uı:ın otonıobillttrin ara
sından şuraya buraya gitmekte 
büyük bir uıtalık göıteren yaya 
yürJyücüleri kadar uıta kitllerdi. 

; ( 

Eski Herınaede timdi ~~~~ul~ • Bagla Tvoia mancutırına ıimdi ka ualık merdivenden çıkılmaktadır. 
sal ~•.ulusal sporcuları gorursu - ~1926_ 11_ılına kadar bur~ya papazların çevi~diği bir çarhla yukarıya kalkan 
nUz. Fakat eırı canlı manıara.lar. aglar ıçınde. çıkılırdı. Şınıdl bu kaya tqıeBındeki manastırda yalnız bir ikl 
Lyceun kulübUnUn ar• 1tra yer - keşiş ya~akta ve çarh da odu~ ve erzak kaldırmak için kullanılmaktcr 
d' ... ., I d' Y . t dır. Ştmdı kayalara oyulmuş merdıven Zerden buraya çıkılır. Merdivenler A· 
~gl .. mu~~~~re er ır. unanıs an nadoluda Amasyada kayalara oyul muş mezarlıklnra çıkan merdlve~ler 

hır uumayıfıe halkı lıeyecanlandır gibi ancak yukarıdan aşağıya yapılan laarı·u.ılara meydan verecek b' • ., 
k . d' • L kul'"b" .. . ıçımue ma ıste ı mı, yceum u unun yapıl mıştır. 

odaları berberler ve koıtiimcU • ~ 
lerle clolar vcı eıki, orta yahut ih • Delfinin esrarını toprakların al -
tilil çajlarımn bir manzara11 bU- tında aramak için bütün köyü ol
tüıt Atin& tehrinf heyecan dalga • duğu gibi e'ki yerinden kaldıra
ları içinde bırakır. 

Bundan dört sene evvel yapı -
lan Erkinlİ!fİD yUzilnctl yıldönU -
mU tareni:ıde (meraıiminde) pos-

rak timdi durduğu yere kurmuş -
lardı. 

ta pullarının üstüne resimlerini 
basılmı, ıördilğilııib: ihtilalin bü-
tün Uder-feri, Atina .olCafelar•nda 
geçit resmi yıtpmtftı • 

Bu kulüpte ülkenin her yanın
da giyilen elb1seleri, bulabilirai -
niz. Kulüp, her yıl verdiji tem -
aille1')e eski Hollen yaıaylf tarz -
larınr ko.st~rn adet, dil ve bütün 
teferruatile Y•Jatınaktadır. Bu 
temsillerde Girit adaıının Miken 
medeniye~~ni görebileceiini~ ıi -
bi, klaıik Hel'en \re Bizanı hayat
larını da, D "ıki l(ÜDİerde olduğu 
gibi ıeyreıJere~ heyecanlannıak 
fırsatını bulununuz. 

Apollonun 
sandlkaaı 

Hellasın mukaddee yerleri ara . 
sında DeHi biriciktir. lnean bura· 
ya varmak için küçücük ltea lima· 
nına çıkarak Yurıanielanın en gü. 
zel zeytinlikleri içinden geçer. 
Parna11us ttpelerinin zikzaklı 
yokUJlatmdan tırmana, tırmana 

Kaıtriye vıır•.Jır. Bu köyün mev • 
cudiyeti 1892 tarihindenberldir. 
Fransız arkeologları (Delphi) 

Yunan kcıişlerini ibadete, çan de· 
ğU talıta parçaları davet eder 

Başka Rum manastırlarında oldu· 
ğu gibi Hagia Lavrada da talıtcı çe· 
klçlt:rle bir tahta parçası üstü11e vu· 
rularak 8aat baıı bildirilir. Çanlar 
yalnız paakalye ve şenliklerde 

kullanılır. 

Apollonun yurdunu ve Delfiyi 

adam akıllı a.nlıyabiJmek için bu

ranın ruhunu kavramak gerektir. 
Demek iıtiyt'ı um ki; geçmit gün
lerin ya,ay1ş biçimlerini, adet ve 

ananeleriH hilmek, dahl doğruau 
eski Hallen tarih ve edebiyatını 
tanımak gerektir. 

1930 yılınci{\ Yunan iatlklillnin 
yüzüncü vıldönümli nıünaaebetile 
yapılıın "DeJ fi törenleri,, (mera • 
ıimleri)ıayeeinde biz o dü§ünüle
ntiyecek kadar eski Delfi günleri-
ni, bütün el~iseleri, adetleri ve .. -
konuşmaları ile gördük,.r;Iii~flTh~~w 
amatör a'lc~örlerin araıu1da otu -
rup da yemek yerken bunların A-

şil şiir ve vez~nlerile hlribirile se-
lamlaşmaların1 duymak insana ay
rı bir dünyada yaşamakta oldu • 
ğu hissini veriyordu. Bütün Yu • 

nan Tanrıları, on1arın habercisi 
• Hermes, deniz perileri ve o gün -
lerin musil .. isi, hep temsil edilmiş
ti. Meydan okuyucu Pronıethusun 
ıöylediği tr,.ntanalı ve tumturak -
lr tiirler, binlerce yıllık tepelerde, 
sahnenin iht' şamına yakıtacak 
yankılar yapıyordu. 

Delfinin ihtiıamh günlerinde 
rakip şehitlerin mümeHiUeri ge. 
lir ve burada toplanırlndı. Şim -
di Delfi törenleri kurumunun di -

rektörü burzıda verilecek tenlik -
lere bütün dünyadan ziyaretçiler 
ve 11eyirciler çekmek için ujraı -
maktadır. Yüzyıl dönümünde Del 
fi törenleri tam iki hafta sürnıüt -
tü. 

Bütün bir tarihin böyle yatatı). 
maıı Helhs sençliğinin kanında 

ulusal ale!İ alevlen~irdiği gibi 
dıtardan gelen yabancılara da. 
HeUen sevgisini atılamaktadır. 

Delfi ten1ikleri Hellenler için en 
canlı ve en snğlam bir propagan-

da sili.hı gibi kullanılabilir ve 
kullanılmak~o dır. 

SON 

Ahmet Ekrem 

Yeni çıktı 

Epilxür 
ün "kalpıiz adamın,, kıymeti halkın 

!7Özünde çok büyümÜf, ve cenaze 
...,meraıiminde başka birçok suçlu
ları da ağlayarak hazır bulunmuş
lardır, 

M.S. 

-~-

1 
A hU\ktyatı 

Makedonya'da açık hava fırını Haydar Rifat 1 
Makedonya. lıöylilleri ~alı ~ırpt ile taııtıklaı·ı bu fırınlarda ekmeklerini Fıyatı 30 kuru a. 

pifirirler J...,. _ _....,.._;.;;;ı::~~ı~~.,.,,~ 
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Atinalı takımla yapacaQımız . 

Revanş nnaçono· 
kazaoıı nnao oyo:z ı 

iyi yapılacak bir takım yarın 

Canlı bir oyunla mağlubiyetlerin ' 
Şmeling, rakibinin hlaana müt hif bir yumruk vanıyar I 

Oduncu boksör 
Alman Şmelinq' den. 
nasıl daqak yedi? 

acısını çıkarabilir 
Atina lıtanbuJ iatikam maçı, 

yarm Tabimde yapdıyor. 
8-ı hafta içinde yapbiımız iki 

müsabakadan birilinde berabere 
kaldıiımız, ikincisinde de 3 - 1 
yenildiiimiz Yunanh rakiplerimi" 
zin ka1111mda, yarın futbolümüz 
en ııkı imtibanlanndan biriaini 
daha geçirecektir. 

Kulüplerimizin müteaddit ta • 
lmnlarla yapbiı maçlarda kolay -
ca mağlup ettiği Helen futbolü, 
ne oluna olıun, bizler için yenilmi 
yr-ek bir kuvvet delildir. 

fakıyetin en büyük ID'l'I olmuftu. 
Şimdi, Türk futbolünün Balkan 

eonuncuau ntbolcuJar karıwnda 
beyhude uzracbiı bu alır darbeyi 
tamir etmek lbmad1r. 

Yarınki iiçlindi maçı huırlat -
• m~ miilrNDmel bir umia 

kurulmut olu10r. idareciler, çika• 
rabileceiimiz en kunetli bir takı'" 
mı hazırlamalı, futbolcularnız 
oynayabilecekleri en ateıli oyun -
larmı göıtermeli, Te aon zamanlar 
da zaferde~ zafere kotmut olan 
Türk futbolüne ıürülen bu leke te· 
mizlenmelidir. . . ' Maça hazırlık 

- Eltll«nlm. ,,.,,.,,,,,. at nalı Ue 

7 Temmuzda Berllnde Alman Şme· 
lins ile lapanyol Paullno arasında ya· 
pılan alır siklet boks maçnu Şmeling 
pek az sayı farklle kar.anmıpır. 

Bu iki meşhur boksör bal'flne kadar 
biri Haziran 1929 da, dlieri de Ma)'llJ 
1934 de olmak üzere iki defa çarpıtmıı 
bulunuyorlardı. Danlardan ilk maçı 
sayı hesabile Alman boksörü kazan -
mış, fkJnd miisabaka da İspanyol bok· 
sörüntin bariz hakimiyetine rağmen 

berabere brralulmıştır. 

dislne hakem tarafmdan ihtar ya ' 
pılmıştır. 

On Ud raV1111t Uzerlne tertip edllndf 
olan bu maçm geri kalan cUter de'ffl' 
lerlnde ise kayda deler bir vaziyet ol• 
mamış bunlarm ekserisi pek az farklt 
Şmelingin lehine bitmiıtir. 

Neticede Şmeling sayı heaabile p 
llp illn edilmiştir. 

ilk maçlarda birçok aksiliklere 
kurban ıittiiine kanaat ettiiim 
Jatanbul muhteliti, Yarın tabii ve 
iyi bir kadro ile oynayabitirıe, 
bu iddiamm ne kadar haklı oldu -
iunu iıpat edecektir. 

Oyunu kazanmak için nasıl oy- onu mahaldtak ,,.,.. tlllfirinin. Eğer 
n•matıyız; bu çok ıüç iti, kendi ka.ıara 0 ıenl ı.re 4iflril'N derhal 
ıöriifüme söre ben fÖyle anlatabi kalkman için th 6uıuı "°""1Jonunl 

Bu itibarla 3 8nc8 !'aç bir revanşma 
hlyetiıule prtlyo.,.46-erecell aetlee de 
merak ve beyeeanla bekJenfyorda. 

Uçüncil revanş maçı serin ve kapalı 

Maç umulduğu kadar zevkli ·ve he• 
yeeanb olmamıttır. Şmellng keadlD • 
den beklenen mavaffaloyeti liste • 
rememJ§tlr. 

Halktan bir kısmı galip kararma ı • 
tlrU etmifler ve Şmelingf ıshldamrt • 
lardır. 

Atinalı misafirlerimiz, filbaki -
ka oynadıkları maçlarda, bilhassa 
ikinci maçt çok ıüzel ve anlqmıt 
bir takım olduklannı ıöstermit ol
dular. 

Fakat bizler için fena neticeler· 
le biten bu maçlar ıunu da iaPat et 
mit oldu ki ferdi oyun itibarile, 
biz Yunanlılardan çok yükaekiz. 

Biz zayıf yapılmıf takımlarda 
biribirimizi yiyip, biribirimize 
pas vermezken, onların elbirliii i· 
le çallflll&lı, kazandıktan muvaf " 

lirim. 
""- En mühim it müdafaadadır. 

Çok atik Te teri olan Yunanlı ma
bacimleri bir saniye bot bırakma· 
_,Jr, bilhwa hUtfin aollerla ••· 
Teri olan sol açıla nefea aldmna-
mak Jizımdır. 

• - Muhacimlerimiz biribirini 
yemek, kendi kendine it görmek 
aevdaımdan T&Zgeçmeli, topu hiç 
ayakta tutmadan, 'UZ1ID Te canah 
defittiren paslarla mümkün oldu· 
iu kadar seri akınlar yapmaya 
bakmalıdırlar. 

Deniz meOllml en lıarareUi de"rine giren A"rupada, geni ve eğlenuU 6Cr 
denU ıporu moda ollllllftur. Bu ıpor, l/dtırıil rabrule glrdiJğilnüz gibi. .
~arla (taıt11anlerle) denlztlen blrm flibeUp, ondan aonra, bir MDİ idi
~ partlfllt olan ,mıaigelerle kentlik rinl luıDaya koguNrmek. ve böyle lltr 

Vtıf ,,.,,,,, de nlze bunektir. 
Avrupa ~ flOZdlldanntı gire, 611 1110r leokoldlle keuilli ve komik 

olugor ,,,.,ı 

• - Haflara plince: iki bat 
haf, ıeriye yardiiil edecek olan 
içleri 8 • 9 metreclen ileri, pri ı&• 
kip etmeli, ve ~erili 
1Ul ...,..,. --~öliaMlidir. 

• - Orta haf, aeri rakipterimiz 
ka11 .. mda bir nevi üçüncü müdafi 
olarak geride kalmalı, en pahası • 
na oluna olıun kendi n11ıf taha· 
ımı qmamalıdır. 

Alacalı toplan ya uzun paılar
la açıklara ıeçiımeli, yahut da 
yan baflara vermelidir. 

Bütün bunlardan aonra bizim i· 
çin en mühim bir noktada atletik 
kabiliyeti bizden çok ileri olan, 
Atina muhtetiti kartıımda takımı'" 
mızm ikinci devrede yodulmamuı 
dır •• Buna da töyle bir çare bulu • 
nabilir. 

• - Eldeki OfUDCular, on bir • 
den fazladır. Binaenaleyh bir kı · 
aım oyuncular, bütün varbklannı 
aarfedinceye kadar tek bir devre 
oynarlar, ikinci devede yerlerini 
taze kuvvete malik aıbdaılarma 
bırakmtkki: 

Bafka memleketlerde, dııardan 
bir takım ıetirildiii zaman rakip
leri yormak ve hırpalamak için 
ebepyetle bu tekilde hareket e· 
dilir. 

Böyle bir teY belki, elinde an 
cak 12 • 13 oyuncusu bulunan 
bir klip t•knnmın yapmuı müm 
kin delildir. 

Fakat &flltı yukarı ayni ayarda 
20 • 25 oyuncu bulabilecek bir 
iatanhul muhteliti için çok fayda -
lı ve ariimkündir. 

Yu11n1 bitirmeden oyunculan • 
maa ıanu ela taTaiye etmek iate 

bir havada Berlinde kn'k bin aevird· --------------
ntn &iü•• yapılmıştır. İkisi d~ çok Dünyanın 
kuvvetli ve dövüşme tarzları biribiri· ta 
ne benzlyen bu iki bolmör rinıe ÇI - en nınmış 
• ..... he1·····~- ·ık e maz olmuştur. Fakat müsabaka başla· 
dıktan sonra her iki ıaratı tutulana LAdtlme• lle Nurml 
baintmaları etrafı çmlatmıftır. e 

Paulino daha asabi airlallyor, karşılaşacaklar mı? 
Şmeling ile solak kanlıhtmı maha- Dtinyaıun en meşhur iki b1J1k at• 
faza ederek döviifüyorda. Almaa bok· Jeti Fransa Lldameı ile pa11a41ya• 
sörünlln yilzUnde kendine biytik bir lı Nurmi arumda bir -ar ,., •• .-
emniyet hbıl!lolanuyorda. Birind ra - dtlfbtlhaeldıedlr. 
vant vücut ricada girişmeler Ye tll- Ortaya atılu l»a fikir ejer ha~• • 
YUpeler ile ıeçmlf ve ı.eraberlikle te lnkrlAp edene atletimnl seftnler 1 " 
bltmiftlr. Ddnd r&Y111ltta Paalino çok çin o ıün bfifilk bir bayram olacak • 
asabi dl'riltmüş ve humma hücum et- ta. . 
mit ille de Şmeling bunları büyük ilk B11 haber yayıl!P*lilerkeste timdi• 
110fuk kanlılıkla kar§Ilaq ve he•en den btlyilk JP..«f"aka uyanmıı ·ve mr 
mukabelede bulunmuştur. tkind dev- rakblar mU.baka ıflnUal iple ~ • 
re blttifi zaman Şmellqin hafif bir mele batlamıtlardır. Maçm Ja)madl 
avantajı nrdı. yapdacafı aöylenmekte ile de kafi ta• 
Halkı usandıracak derecede fazla rfhl henüz daha tesbit edilmiş balan • 

mamaktadır. Mlsabaka 800 ve 30CJ1 
vücut vücuda dövüşmeler ile g~en u metre tizerlne yapılacaktır. 
çüncti ve dördüncü raftlltlardaa da 
3 ınctl berabere, 4 tindi Jspanyola isimleri her memlekette cllllere dd" 
hafif lehine bitmiftir. tan olan dlnyaıun en Y8bek ba al 

koşacasanan pek kısa silrecek p al 
Beflnd ravutta Şmeliq IBDaDyolun yanpm girmek için belki on blnleref 

yilzline çok fiddetll bir Y1UD1'1lk indir- halk tatil ıünlerini feda ederek yet 
mit ve humınm bumuna kanataııı • lmak 
tır. Bu devrede Alman bo'blrUnUn bu için stada erkenden hleum r 
UstUnlUitt ~k belll ldL deceklerdlr. Müsabakanın yapılmd 

herkes gibi bizde biyUk bir sabırıazı.-
Altıncı ravantta, bir Corps'a Corps' la bekliyor ve iki canlı motir ola' 

dan çıkarken PauJino aluma uygun bu insan harikasından hangisinin US • 
olmıyan bir yumruk varmut ve ken • tUn geleceğini merak ediyoruz.; 

Amerikalı zen 
ci atlet Jeq o· 
TeDI bugünler. 
de Amerika kol 
lejleri f&JDPİyo· 

nuıncla aört re· 
kor birden ka • 
zanm1'lır· Re · 

rim: 
Kartılarmcla bir keresinden ıimde onu 220 

matlabiyetten _.. kurtulduju _ yarda manialı 
ko..ncl& ..Jtrüyor mu, bir bresinde de kurtulama· ...- •v 

.a.a-- -1...!-.ı-. • . • aanu. ~en -uas-.. ...aaa»M!ll muzı tlllll mana11 
le hmiln1ea1mnis IOD maçta utr. terde ~le -
........ acı majltbiyeti ~ tini de JÜ&hiı -
...,...... lla aeferld maçı lre.emna· mız bu atlet, u· 
ıun Türk futholü için bir ıeref :ma atlamada ve 
meaeleti olduiunu ~niz il manialı kotu ile ıürat koıuaunda bütün dünyada 
zıındır.. lzut Jlluİilddln APAK benzemektedir. 

birinci olacal9 
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ŞUNDAN BU~DAN MEMLEKET MEKT'UPLARD 
awaı aws..,, zıwwwa- zuz .... 4WWW1l --

Tekirdağ, (Huauıt) - Bu ıon 
aylarda T ekirdai yeni bir ç.alqma 
hızı içinde gün geçtikçe bayındl1' 

bir tehir olmak üzeredir. İlimiz 

(vilayetimiz) çevreainde battan

ba§a dirlik düzenlik hareketleri ıö 
ze çarpmaktadır. 

Şehir içindeki parke yolların 
ve Çukurç.eıme mevkiindeki bü. 
yük ve modem ıadırvanm yap111 
bitmi,tir. 

HükQmet önündeki cumhuri -
yet alanına (meydanına) çok mü

kemmel ve betonamıa bir tekil 
verilmif, ruhumuzdaki •evginin, 

yüreğimizdeki .ayımın tek ıem -
bolü Atatürk'ün heykeli bu giizel 

alanın orta yerine kaldırılmııtrr. 

da temin etmek ~e onlara kuvvet
li bir ıuur vermek için ilimiz mü
nevverleri bir "Şehir klübü,, kur· 
muılardır. 

(Şehir klübü) burada büyük 
bir ilgi uyandırmıf lll'· Renk renk 
çiçeklerle, türlü ağaçlarla süılü 

bir bahçe içinde bulunan Şehir 

klübü hiç olmaza tehrin münev 

ver yurtdaılarıru havasız, piı ko
kulu kahve köıelerinde bunalmak 

tan kurtamııı, Tekirdağının ha
yat ve nqe kaynajı olmuıtur. 

Şehir klübünün pazar alqamı 
açılma reımi yapılnnı, memleke

tin bütün münevverleri kadınlı er
kekli bu açılma meruiminde bu-

Iunmuı, gece yarısından ıonraya 

kadar danıedilmit ve güzel bir 

Bunlardan baıka ilçeleri (kay- gece geçirmek suretiyle açıht tö
makamlıkları) biribirine bailıyan reni kutiulanmı§tır. 

önemli (mühim) yollardan Te • Veni Okullar 
kirdağ - Hayrebolu, Saray - Tekirdağ ilinde köylü tara • 
Çerkeaköy ve Muratlı _ Lülebur- fından yapılmakta ve huauıi ida-

1 

gaz yollannda fOle yapuma de • · rece yapbnlmakta olan 16 ilkmek ' 
vam edilmektedir. Tekirdai _ tebin yapı itleri bibnek üzeredir. 

Bu ilk okuJlardan Fer ha danlı kö· Hayrebolu yolundaki birçok men-
yünde yapılan 5, Müreftedeki 5, 

fez ve köprünün ;nıauına batlan. 
Murathdaki S ve Saray kazuınm 

mıftır. 
merkez mektebi 10 deraanelidir. 

Ubayımız (valimiz) Hatim I~ Bu okulların duvar infaatları bit
canın esaslı çalııma programında-

ki itler. sırasıyla yapılmaktadır. 

Ba, yapılmak ve bqarılmak üzere 

bulunan, İ§lerden başka batarıla
cak olan daha önemli nrlddan 
gördükçe Tekirdağınm ekonomi 

ve bayındırlık bakımından gele • 
cekteki ıoy;al durumuna ıönül 

birliği ve kafa birliğiyle inamyo-
ruz. 

mit ye binaların Üzerleri örtülmüt 
tür. Şarköyün gazi köyündeki 3, 

Ho§ köydeki 5, Eriklice köyünde· 

ki 3 dersaneli mekteplerin de .du
var intaah bitmiıtir. 

Çorlunun aıağı ıırt köyündeki 
3, Kara.mehmet köyündeki 3, Pı -
narbatındaki 3, Paıa köyündeki 
3, Ba.hçeağıldaki 3, Beyaz köyde
ki 3, Kabaklıdaki 3, Çayladaki 3, 

Şehir kulQbü Çukuryurttaki 3 sınıflı mekteple· 
Tekirdağ gençliğini ve ileri ıe rin intaatma devam edilmekte -

!enleri adam oğlunun kötülüğünde dir. ilimizde kültür itlerine ve -
çalııan kahve kötelerinden kur· rilen önem çok iyidir. 
tarmak, gençlije her halde bir fay Zararlı hayvanlara 

karşı 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetealdlr 

il6nlarını HABER'e 
verenler kar ederler. .. 

,. ... -

Deniz ıporu ve bilhMsa kot· 
racüık en zevkli ve heyecanlı 
bir spordur. Geçenlerde lngil · 
terede "Taymi.8 kotracılık kulü 
bü,, nün tertip ettiği kotra ya · 
rışlannda alınan ,u lkt reımt• 
bakımz/ 

Reaimlerden ıoldakinde dö 
Jfcrken devrilen bir kotra görü 
1ü11or. 

Bu ıene her türlü ekinlerimize 
zararı dokunan hayvanlara açılan 
ıavat sonunda ilimizde 12165 kar
ga, 7220 karga yumurtası, 420 
karga yavrusu ve 524 domuz yok 
edildiği anlaıılmıtlır. 

..t. Bllnıi Yücebaşoğlu 

--ç-ay -iÇinek vücuda 
zehir tesiri mi. yapar? 

Afrikada gazetecilik - aşık ıstakozlar! - zelzelelerin 
zararı - Londrada sinemalar - kalabalık bir aile - rüya

da kuduz - şeyhle evlenen ltalyan kızı 
Çayın iman vücuduna olan za

rarlı teairleri hakkında doktorlar 
ara11nda anlaf8.Jllamaz1ık vardır. 
Kimisi çayın fay dalı olduğunu, ba. 
zıaı faz1a içildiği takdirde vücuda r 
zarar vereceğini ıöylüyor, baıka
Jarı da çaya "zehirli bir ili.ç,, di
yorlar. 

Son aünlerde Amerikan kimya 
ıoıyeteainin yapbğı denemeler, 
tuhaf neticeler vermittir. Bu ıoı
yetenin dediklerine bakılırsa, orta 
ağırlıkta bir adam, vücuduna hiç
bir zarar vermeJuizin ıünde kırk 
üç bardak çay içebilirmiı ! 

Brooklyn laboratuvarlarında 
beyaz 11ç.anlar üıtünde uzun uza
dıya denemeler yapmıt olan dok
tor Ditrib Fiıber de bu dütüncede
dir· 

leri derhal kapatdmaktadır. An . 
cak bu iti gene kendi yurtdaıları· 

nın Pariste ve diğer Avrupa ıehir
lerinde arapça çıkararak Afrika-
ya soktukları gazeteler yapmakta
dır. 

Şimalt Afrikanın yerli gazete
leri bilhassa Atatürk'ümüze hay-

randırlar. Onu tükenmez bir atk· 
la ıevmektedir1er. Gün geçmez ki 
Atatürk hakkında çok parlak ve 

sitayiıkir bir yazı yazılmaıın .. Bu 
gazetelerin Atatürk' den sonra en 
çok yazdıkları kendi uluıal kah
ramanları Abdülkerimdir. 

Gazetelerin sinema ıayf aları 
da bol resimli ve hepimizin tanı
dığı yıldızlara dair yazılarla dolu
dur. 

Afrlkada llin sayfalarında da kadınlar 
gazetecilik için güzeJlik losyonları, pudra ve 

Kuzey Ctimali) Afrika da iler- rujlar bolbol vardır. 
leme yollarında artık hızlı adım
larla yürümeie koyvlmuıtur. Genç Zelzelelerin zararı 

Yer ıarımtdarı herhangi bir 
f ela.ketten çok daha pahalıya maJ 
olmaktadır. Asırların vücuda ge-

tirebildiği itleri zelzeleler birkaç 
dakikada mahvediveriyorlar. 

Köpeğe tekme atıyorum diye a• 
yağını duvara çarpan zavallı a
damın batparmağı üç yerinden 
kırılmııtır ! 

Aşık ıstakozları 

lngilizlerin 13 Temmuz 935 ta· 
rihli Auwers mecmuaıı, bu gü
zel kızın ıırtmda mayo ve omuz
larında sepetlerle kıyıya geldiğini 

Japonya 1920 yılındanberi dün- gören ıatakozlann kendilerini te• 

Afrikalılar gazetecilik itlerine bü
yük bir önem (ehemmiyet) ver
mekte ve ulusal kurtulut için ga
zeteleri en tesirli vasıtalardan biri 
saymaktadır. 

Arapça çıkmakta olan bu ga. 
-zetelerin yazıcıları, fotoğrafçıları. 
mürettipleri ve makinistleri hep 
yerJilerdir ve içlerinde bir tek ya. 
bancı yoktur. Y er1iler arasında ga
zete okuyanların sayısı da gün. 
den güne artmaktadır. 

Bu gazeteler yabancı müsterJi. 
ler aleyhinde pek şiddetli yazılar 
yazamamaktadır. Çünkü gazete-

yanın batka ülkelerinden çok da- lim ettiklerini yazıyor:-

ha ağır 'Zararlar görmii tür. Ah· Istakozların güzelliğe 
nan en son raporlar l>u ülkenin 
bilhassa 1934 yılında felaketten 
batalamadığmı bildirmektedir. 

Zelzeleler, feyezanlar, boralar 
ve deh,etli soğuklar Japonyada 
1934 yılında 60 milyon İngiliz Ji. 
rasr, bizim paramızla 360 milyon, 
liralık tabii servet ve mal tahrip 
etmittir. 

FabrikaJarın zararı 180 milyon, 
orman ve otlak zararı 134 milyon 
ve bina ile bayındırlık itleri za. 
rarı 42 milyon liradır .. 

Londrada sınama 
Eier Londranın bütün ahalisi 

ayni haftada sinemaya gitmek iı
terıe bu, imkin dahilindedir. 

Londra belediyesi içinde 344 
bin oturacak yeri olan 258 ıine
ma vardır. Bunlar filmleri faıı-

luız bir ıurette göıterecek olur-
1ar1a, programlarını bir günde 
Londra ahalisinin dörtte birine 
göıterebilirler. Demek ki dört 
gÜn içinde Londrada bir tek kiti 
kalmamacasına herkes sinemaya 
gidip film seyeredebilir. 

Kalabalık bir Aile 
lngilterede Surrey vilayetinin 

Abinıer Hammer kı,zaaında 101 
yqında Madam El len Gander ad
lı bir kadın Y•tamaktadır. Bu yaf
h kadının timdi hepsi yaıamakta 
olan üç kız kardeıi, bet oğlu, iki 
kızı, otuz bet torunı· ve kırk beı 
tane torun evlatları vardır. 

Rüyada kuduz 
Sanfransisko avukatlarından 

Paul B. Fisher geç"n hafta uyur. 
ken rüyaıında bir kuduz köpeğin 
kendisini 111rmak üzere aaldırdı
ğinl ıl>rünce, saf ayalfıyia kopeğe 
ınüthit bir tekme aavurmuı v~ aa
yanılmıyacak kadar tiddet1i bir 
ağrı ile uyanmıttır. 

olup olmadildarına ister inamn, 
isterseniz inanmayın, fakat bu ci
ci kız gerçekten bir ısto.~oz avcısı
dır! 

şeyhle evlenen 
ıtaıvan kızı 

Londrada yaıamakta olan çok 
güzel bir İtalyan kadını bir feyh

le evlenmek için kendi inancından 

vazgeçerek Müslüman olmuttur. 

Bu kadın otuz yaıındaki Mat· 
mazel Armida Giajo olup, lngiJte

rede yaıamakta olan ltalyan ar

tiıt, Profesör Edoardo Giajo'nun 
kızıdır. 

Güvey, Hint baıkanlarından 

36 yaıında Şeyh Abdulhamit' dir 
ve Britanya mimarları enstitüsüne 
üye olarak ilk giren bir Hintlidir. 

Profesör Giajo bu evlenmeye 
müvaf akat elmif, matmazel de an
nesinin duasını almak üzere Ro
maya gitmi§tİr. Şimdi ltalyada
dır· 

Bu kız, feyhle dört yıl evvel ta· 
nıtmıttır. 

Profesör Sunday Express gaze
tesi aytarına §unları ıöylemİ§tİr: 

"Kızım çok dütünülecek bir te
tebbüıe girifmit bulunmaktadır. 
Fakat ne yapalım, o kendi hayatı-

nın sahibidir ve dilediğini yapa
cak çağdadır. Şeyh Abdülhami· 

de kartı olan sevgisi yüzünden di
nini bırakarak iılimiyeti kabul et-

mittir. Evlenmelerine razı ol
dum. Çünkü her ikisinin atkları· 
nın safiyetine ve kuvvetine inanı· 
yorum.,, 

Profesör Edoardo Giajo usta 
bir mimardır ve akademide iki de· 
fa mükafat almııtır. 
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Kılıbıkl r • 

klübünde 
Kılıbıklar ldilHbMle Wri arlm • 

datına aorcla: 

- Hayırola? Alma fila'iı? 
- Karan ~ ........... cen• 

•İni YUrdu ela! Ne IOJ'UYOl'IUD, l&D· 

ld aenin kum hlJle pPlll&• mı? 

- Bis ıaltahlan kahve delil, 
S-1 içeris I 

BIBatlb' """"'" adamın otomobUI 

Dansaz111 ,,,,.,.,,. ,,_ IHdOle«

S Qt nın• 
Ge:ıç kadJn 1eai .-.1ae1• tali· 

lllat ve:iyordaı 
- Geçen ıiiD 111kdda pı..aa 

bir •duam Jrüçilk '"' sacutu lp

tliiünü ıiSrdilm. Ben, ~ 
hhancıla: tarafmclaD apiilmeıiai 
İtte.em, dikkat et.. 

Sütnine temin ettb 
- Merak etme hey.· Hicbir •· 

et..., ben ftl'ken çocatu lpaMSI 

1 Namuslu 
hareket 

oııuna naıihat ftl'iJOtdaı 

- Oilum, dedi, ticaret haya· 
tında iyi it yapabilmek için na· 

- Sis ._ pptmas? 
- Ne yapacaiım? Gayet na • 

mulu barekt ederek fasla para • 
mn 1anamı ortaln- pad• · 

.,,,,,_ """"' - cı.um ,,,.,,,,. 
""'8 oı- 6afia 61r elblN "°" .,.7 ..,, ,_, ,.,... ,,,.,mıorı 

Mektepte 
~ .... ilim hiddetle llJ· 

·-·= _ iki, •.k ~,.ha clirt etma mi? 
Talebe ~P v•diı 
- IJi ~a, ıisia bir d~itinia 

.... dedtllai• UjlllUJGr Jri.. o. 
min' iç, bir daha dlrt eder di1or

..... ı 

Çay mı, 
katıveml? 
iki eYli kODUfUJOfl • 
- Sab~lan lranm PJ WİJGr· 

Seme kabve,i tercih ediJ--. 
- Şu halde aabahlan hem~ 

ve, hem de çay huirl11oıi1DUIS de. 
mek? 

- Bu buhran dnrlncle blJle 
tef doiru olur ma? Batb bir hal 
çaresi balduk. • 

- Nasıl Jap11onmmsT "' 
- Ga,et haıit: Çay piılrlJorm, 

kanm içi1or. Bana çaJ içmemek 
için müaude veri1or ! 

- sı..a...,,,.., ,,.,.,,_,_ı • · 
llnden 6lr ... fllacGI:/ 
Doktorlar grevi 

O.loda çıkan Aftapoeten r;a
seteai pfet ciddi olarak JUIJOI': 

Geçenlenle- Mebika doktorları, 
yeni bası ...-,n.i fasla balclak
lan için ere• J&Pllllllanlı. Hiçbir 
huta,a bakm11•lar, aklerinin 
iDiiDde adamidM altbrm17orlarclı. 
L•lrin istedikleri ppılmedıiı n 
hüldlmet ~· hiçbir tetebbOate ba· 
hmmadılı halde iki aUn IOIU'a sre-
Yİ kencliliklBiDdm keatil•. 

BUDUD tebf>bi .. dur : 
Tıp od.atı reili doktor Ruhako

... ite mQdıhal• .. aıbdatlanm 
Uru ederek tiJle ümittir: 

"Cm daha fula dnlflil taJr.. 
dinle umumi nlıbatin d&zelmeai 
hutalanmdlll iJilepaeai tehlhi 
oldujunu dütii••üyor lllUl1Unıa? 
Eler hastalar i:riletir, memleken. 
umumi aıldaat nal7eti dizeline, 
bia - ile 11951~? .. 

Zehlrll 
cevapı·arı 

Kaclmlar aleyhinde abp tutu-
10rdu. Mecliste bulanan çaçaron, 
ıe•eze bir k.\dm abldı: 

- Böyle bir erkelin kansı ol· 
aaydım, ktJndiıine zehir Yerirdim ı 

Aclam, kadım dikkatle ıüadü ve 
cnap verdi: 

- Sisin ıibi bir karım olaaydı, 
ben, ftl'difj!'İs zebiri JDe!DDunio 

J:etle iserclim I 

- Orti4a,,. ~,, ~ -ı:::-~ ~~ ... •iliiilllfl!iıniiiB iiiôiJii •• o-: 

Altın yumurta 1 
hikayesi t.''1 

Altm JUlllUl1a JUllRDilıyaD ta· 1 ı~ , ı;, 
Yak hiklJ91ini kUç6k çoculaa 
anlıtmqtı. Hiueden laua11 anla· 
J1P ~amadıiım öirenmek için 

altm JiiiiiGl1a ,......:rtlıpn tan • 
la kesince J'lllDUflalarcl mahrum 
kabnq.. Sen oll&D ne ppardm 1 

Cocals cenp ftl'Cli: 
- Yamart:alan Wrlldlrlr. Ta • . 

wlu lmlaeb,a koJarak omm si · 
bi ıamaıilı,en taTUklar elcle e • 
clercllml 

DOBUODA ••. -

- Bllelld .... ,.,..,,_, 

Af attım r 
- Beni tuıclma mı? 

- Ha:rır, tampmaclıml 

- Ta\il tanımaDIDa, o bdar 

clelittim ld.. Ben bet -- nnl 
lmmw lrAcm atlaqmn- Arbk o-

- Umldan aiOC1 ,,ardlın .. 61r. 
..,.,, llflllMttlınl 

F.ena ••er 

mam1pmn( 
Rea=m mm.. Oma «L1shtle .._ 

serek cnap .,...: 

- BeDd hı klnma. 'Al!llD9 eis 
de itiraf e-lln ki tabiat da ılsl ,. 
parken pek Jl'uaffak oltmemql 

• Pırl ·~:Hnbiis; mi affet. 
&S- f Dal(IUI adamlar kulSbiinin ı---~ ılntlen IOllra.. _,.,,,.. 
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Tayyare 
Ta.ygare ~tı kanat, 
Dönüyor pervanesi; 
Artık gökleri kat kal 
Dolduracak gür ınl. 

Bık~ uaanmadan 

Uçacak, doltlfaealt; 
Bir dakika konmadan 
Enginleri aıacak. 

SUzme sözler 
İnsanları kör yapan kin ile gurur

dur. 

Tabiatın yarathğr <:<'~it çeşit mah
Jôklann en çirkini, en yilzs"' .. 'k ' .. I" d uzu 1 J 
yuz u a anıdır. 

. .Acun barışını hakikat yapacak 
Rıhırıt değnek, anaların öğretmenle
rin elindedir. 

Güneşten, sudan mahnım d çl'lder 
nasıl sararırlarsa. hürriyetten, fon 

Ufka şen ve bahtiyar 
Renk renk çilek örecek; 
Gezecek diyar dl.yar, 
Bin bir iklim görecek ... 

ve fazfletten uzak kalmış uluslar övle 
solarlar. · 1 - Fransada kUçtik çocuklara meç öğretmek merala artmıştır. Resimde iskrim muallimlerinin küçük çocukla· 

ra meç dersi verirken g~r~lilyor. 2 - Cenubf Afrika )ayılarında yerli Jer, ecnebileri böyle küçük arabalarla 
çekerler. M•ur seyyah Wılliam'ı bu arabalardan birinde dol&fll'ken görü yorsun uz. 

-----:::---::-:-----:--:-~~-;~;:~;-----~:::::::============:-~------------~-----~R~a~i/~Necdet Keatelli 
Muallim Baaan Nahit 

Yazlık çocuk kıyafetleri 1 1 Hayat bUgllerl: Bugünkü bulmaca 

'',!~!~!:~~:i'b:~~ Mad:~;~;Aaden 

.__ 
' lar Bugün, çocuklara en çok yaraşan dört elbise modeli neşrediyoruz. Bun-

}f dan biri Japon modeli çocuk pija masıdır. Çocukların bu yazlık kıyafet-
rt lngtıterede çok beğenilmiştir. 

KUçUk çocuklar nasıl eğleniyorlar? •. ~ 

adıyım .. Sondan üç harfim, ıağ • Bu sütunda her hafta çocuklara 
dan da soldan da okuanız ayni faydalı maltlma.t vereceğiz. Bugün 

madenlerden Ye maden kömürlerin· 
minayı ifade ederim. Su ortaam • den bahsedeceğiz. Madenler ilk önce 
da kalmııımdır. Oıtümde oturan· maden mühendi!lleri tarafından keş
lar beni güzellqtirmeğe çalıfıyor· fediJir .. Sondaj yapılır .. işe yaraya
lar. cak bir haldeyse planlan çizilir. o-

J, 4, 5 harflerim ıize ağırlık ve· caklar kurulur ve işletilmeğe başlar. 
En çok kar getiren kömür madenleri· 

rine de, her haf ta sırtımda gez - di 'r. Kömürler işç!ler tarafından çı· 

mek için can atanınız! Biz dört kanJarak dekovil hattından sahile in· 
kardetiz. Fakat ben en büyükle- dirilir. Ocaklar derinleştikçe ameli· 

riyim.. Beni kadeılerimden daha 
çok sevdiğinizi umuyorum. 

Bu bilmeceyi doğru bulanlar • 
dan birinciye 5 lira, ikinciye tık 

bir kol saati ve 200 okuyucumuza 
r'4 a,7'nC& mulltelif ... .... •• ~ 
rece tiz. 

Bilmece müddeti 1 7gündür. 

Kaplan yavrusu 

Yat ·· ı · guç eşır, çalışma seraiti d W• • 

tşçil .. • .. . " egışır. 
er yuz, suz elh ayak derinliğin de 

ıc::~ıa~a kadar inerler. Burada ~:ıh
ş ışçılere borular vasıtasryle temiz 
hava .verilir ve iş1::iler burada daha 
az müddetle çahştınlır. 
. Bazı madenler derinleştikçe iyiJe

şır. O~aklardan çıkarılan kömürler 
kısa ~~r .. nkama ameliyatından Ronra 
tozu, ozu ve toprağı ayrılarak de • 
lara yığılır. po 

Karadeniz kıyılarındaki zo 1• dak k" .. ngu omur madenlerimiz, diğer d 
Jetlerde bile eşi aı bulunan zene; 
madenlerdir ve buradaki ocakla:~: 
binlerce işçi çalışır. 

Mem~eketimizdeki vapur ,.e şimen· 
diferlerın hepsi yerli maden kömür· 
terimizle işlerler .. Hatta bu kömür
Jerdea komı• hükılmeOete hile satı, 
yapanz. 

Donanmaları büyiik devletler fa -
la kö~ür yakarlar. f ngfliz, Japon '~e 
Amerıkan donanmaları kendi f b •• 
kalarından iki misli fazla k~ ·· a rı 
ı · omur sar-

H A B E R ederler. Amerikada maden k" .. .. 

Ka 
buğday kadar degwer)ı'dı'r, omuru, 

ÇOCUK SA TIP ASI • planın ne kadar yırtıcı bir hay • t f 
l _ Avrupa plAjlannda yalnız bU yükler değil, küçükler de eilenlyorlar. BUmeee lmponu van oldutunu bilirsiniz. Halbuki bun· alim ng llzler maden kömürüne (si,-a,h 

llıı "'81mde bir çocuk arabasında• kama indlrflmlf, bebekleriyle oynn!"r. 13 - 7 - 93S !arın yavrulan çok sessiz, çok insana zUnd! de~legtir •. Garplı Alimler, yeryü· 
Ortadaki şimal memleketlerlade karii !ııyılarcla çoculdann oynaYJŞtnL ole· yakın ve se»imlidirler· Sirklerde nu- • - • nkU 8arflyata göro-
tfe rene 8lcak iklimlerde iki küçük yavrunun deniz kenarında top 01J1&· mara yapan bu hay»anlar küçükken ~!~! oonra maden kömilrUnUn aza· clıktann .. .. tutulup terbiye edilmektedir. Jü~ ınr Ye çok pahalılaşacağını şöy· 
....___ ı goruyorsunuz. yorlar. ~IAjlarda·.::::~ço=c=u~k~la~r~------------~---~~-----------------~~~------~~---~~P~IAJ~l~a-r~da~--~k~ 

Resimli Hikiye: Finonun muzipliği çocu ıar 

1 
_ Ne güzel fırsat •. Bobi her za man beni aldatacak deffl ya.. 2 - Şu borusunun kenarına bir kaç delik dele· 

yiın de aklı başma gel8in. 3 - Bobi eğ lence arıyordu.. Bahçede dolaşırken, su borusunu eline aldı ... 4 _ Musluğu 

açmea. yan deliklerden fışkıran sular Boblyf adamakJUı ıslatmıştı. Fino saklandığı yerden kahkahalar savuru· 

\yordu: _ Kaçma canım .. Bu 11eaJda du~ fena obnal!-

oeloapitül gezen bir roeu"- Bir minimini kum k ---~-----------------===============-:------------------------:_·__:~ ovaı çekiyor .• 

Cocuklara fotoğraf 
müsabakası 

Bugünden itibaren bir ay müddetle bir f otograf mUsabakası tertip ettik. 
'1Uaabakaya ya1aıs fotoğraf amatörleri iştirak edebilirler. 

Gönderilecek fotofraflar 9X12 hae mlnden bftyfik olınamalıdır. Al~cak 
r~in:ıler şahıs portrelerinden ziyade manzara veya memleket semtlennin 

lörUııfitüne ait olmalıdır· . Ü~ resimden aşağı gönderilmemeli dir. Fotofrallann bizzat Bizin tarafı 
'-ıdan çekilmiş olması şarttır. . -~ı...a --.rak (HABER 

Cektlfbm fotoğrafların arkasına isim Ye adrmıllU<I ~-
~ sayfuı maJıarrfrlfği) umma gönderiniz. 

Hediyelerimiz: 
Resmini gUrdUğOntlz şık 

bir fotog~ f 
2 nciye: 10 lira: 3 .. ra . makinesi 

~ .... .,ı::ı· uncüye 5 
• uncuye ....., ara - 10 uncuya kadar bir . 

rın rönderdikleri fotoğraflar gazete miz;r albüm. Yerilecek ve kazananla· 
Gönderilecek fotogr f 1 e neıredıJecektir. 

a ann net olması şarttır. 
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Yazm bu ııcak günlerinde he- ı riler soyularak cılk yara yaparlar. 
pimiz deniz kıyılarına ve plijla • * * * 
ra koıuyoruz. iyidir diye ıoyunup Güneı banyolarında yüzünüze 
dökülerek kendimizi günet ban· ne kadar dikkat ederseniz, bacak· 
yolarına veriyoruz. Bunların hep · larmıza da o derece itina göster • 
si usul ve erkaniyle yapıldığı tak - meliıiniz. Bundan evvelki yazıla • 
dirde çok iyi itlerdir. rmıızda, günet •tığına kartı ko • 

Günet ıf ığı yemek ve ekzersizi 
kadar lazım bir ıeydir. Yaf&ID& • 
nın ihtiyaçlarından biridir. Ancak 
fazlasına kaçmamk, itidalli dav • 
ranmak tartile .. Midesini tık,a ba 
sa dolduranlar gibi, kendilerini 
gün_,te;yakıp kavuranlar da has
ta olurlar. Nitekim yemekte çok 
gevfek davrananlar gibi güneı 
banyolarından kaçınanlar da za • 
rar görürler. 

Eğer deriniz nazik, ve en küçük 
bir fırsatla bozuluyorsa , modadır 
diye kendinizi güneıte kavurmağa 
kalkamaymız .. lıtediğiniz kadar 
temiz hava alın .. Yalnız bunu ya· 
parken kendinize ıölgelik bir yer 
bulun .. Yüzünüzü günetten koru· 
mak için tıklığa pek kulak uma • 
yın.. Geniı kenarlı f&pka giyin
Büı bütün omuzauz roptan çekini · 
niz .. 

Çünkü omuzlar kollardan daha 
çabuk ve kolay kavrulurlar ve de. 

runmak için yüzlere nasıl krem ve 
pudra sürüleceğini yazmıttık. 

Günet banyo.una çıkmadan ev· 
vel bacakların d-, kremlenmeai 
lizımdır. 

Günet banyoları yapacak ka • 
dmlar bacaklanndaki fazla tüy • 
lep jiletle tıraı etmemelidirler . 
Tirafh bacaklarda rünet, kıl 
hücrelerine zarar verir. 

Eğer bütün gün günette kaldık· 
tan sonra vücudunuzda acı veren 
kırmızılıklar ve kabarcıklar göre· 
cek olunanız Kaimin krem ıürü • 
nüz .. Bu kabarcıklar patlayıp ya· 
ra olur• eczacmıza tutya ve öka· 
liptüs karıtık bir merhem yaptı • 
rınız. Bu merhemi gazlı bir beze 
sürerek geceleyin yatarken ıargı 

beziyle yaranın üıtüne bağlayı • 
nız. Eier güneş yanması yüzün • 
den vücudunuzun harareti çıkı • 
yorsa evden dıtarıya çıkmayınız ! 
Bol ıu, yahut meyva f Ürubu içiniz. 

Doktor 

DON ve YARIN külliyatı Avrupanın en canlı, örnek t:serle· 
rinden alınır. DON ve YARIN külliyatı en modem fikirleri göı
terir. DON ve YARIN külliyatı ıekmez bir intizam altında ~ıkar. 
DON ve YARIN külliyatı ıeçme bar kütüphane tetkil eder. 

Tevzi Yeri: VAKl1 matbaan - l•tanbul 

BefiktalJ icra daireıinden: 
Bir borçtan dolayı tahtı hapse ah

nan bir konsol ve uf ak aynası bir kol 
tuk n sandalye kadife sarı renk Uç 
sandalye pembe domaska eski bir es
ki kırmızı valansiye bir ayna ve dikiş 
makinesi sünger marka 20 - 7 - 935 
tarihine müsadif cumartesi günü sa-
at 10 dan 12 ye kadar Beşiktaş Hay -
rettin iskelesinde 21 numaralı evde sa 
tılacağından talip olanların mahallin
de hazır bulunacak memuruna mUra· 
caatlan ilin olunur. (162) 

r ... , ....................... -
~işli ı-;tral hastanesinde 
Giz mütaha~~ı~ı doktor 

1 Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında kız li· 

;esi karşısında :l2 numarada. Mua· 
yene. saatleri snat l:i ten 1~ e kıtdnrf I 

j..,, unıuaı wr•ıw-••••1111:• 'I 

HABER - Akşam Postam 

Ehven flatı"a satılık 
hane 

Beyoğlunda Taksim cinrmda Tar • 
Jabaşında Altınbakkal sokağında 38 
numaralı kagir sekiz oda, mükemmel 
hamam bahçe, 3 hela, sarnıç, terkos 1 
elektriği havi iki üç. bölüğe taksime 
elverişli, tramvaya bir dakika mesa • 
fedcdir. 

Görmek isti yenler: 
Pazar, salı, günleri öğleden sonra 

saat altıya kadar içindekilere. 
Pazarlık için Cihangirde Susam so

kak Kristal apartımanında Bahaya 
mUracaa tları. 

MOZA YEDE İLE SATIŞ 
FEVKALADE MECBURi SATIŞ 

1935 Temmuzun 14 üncü pazar günü 

13 TEMMUZ - 193;; 

.................................. 1m1Pmmall!lll!. 

• Mükemmel ulusal Musiki 
Her akşam Slrkeci'de 

DSTASYON IBAIHIÇESÖINIDE 
lcravı aben '< etmekted r 1 ....................................... 

Jstaobul Milli Emlak MlldllrlUğUoden : 
Bakırköy kazasında (2909) dönüm tarla ve (80) dönüm bahçe 

ve (165) dönüm çayır ve (4000) de nüm mera11 bulunan menekte çifr 

liği 16 - 7 - 935 salı günü saat 14 de (832) lira muhammen sene

lik kira bedeli üzeri~den açık arttırma ile ve kira bedeli dört müsa'Vİ 

taksitte ödenmek ıartile bir ıene için kiraya verileceğinden isteklile• 

rin yüzde yedi buçuk pey akçeleri ni ıaat on ikiden evvel yatırmaları. 
(M) (3643) 

saat 10 da Kadıköyde nhtım boyunda •••••••••••••••••-~ Kadıköy • Haydarı)aşa arasında U . 1 ••••••••-
zun Hafız sokağında Perahia apartı- Yalnız KCÇDK ÇllF"'ii""L~K parkında 
manın 4 üncü dairesinde mevcut eşya- N d d • Eft 1 s d • ıar açık arttırma suretile satılacağı i- M ün i r u re ı n - a ya a ı 
lln olunur. Fransız usulü maon ve 
9 parçadan mürekkep güzel bir ye - ve arkadaşlarını dinleyiniz. Telefon: 49356 
mek oda takımı, modern 6 parçadan i- -
baret bir yatak oda takımı, nefis yün-

1 
-------------

ili kadifeden bir pomye salon takımı, ıstanbul Belcdlyesı ilanları 
yazhk kumaştan mamul diğer salon 
takımı, lngiliz bronz kesme karyola, 
yazıhaneler, vazolar, elektrik avizele · 
ri, evde konserve yapma Aleti. Kübik 
orta masaları, tabureler, çocuk sandal 
ye ve karyolaları, çok güzel Fransız 

mamulatı bahü ayna, Columbia por • 
tatif gram of on pllklarile, elektrik 
süpürgesf,portmanto, gaz ocakları; ve 
sair lüzumlu eşyalar. FevkalA.de Love 
marka bir radyo, birkaç adet seccade 

1 

ve halılar. (1305) 

Istanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: 

Paraya çevrilmesi mukarrer olup 
keyfiyeti satışı Zaman gazetesinin 
4 - 7 - 935 ve 7 inci sayfasının beşin
ci sütunile. Haber Gazetesinin 4 - 7 
- 935 gUn ve 11 inci sayfasının 3 ün
cü sütununda yazılı deniz motörünün 
satış yeri Cibali vapur iskelesi yanın· 
da olacağı yerde sehven Ayvansaray 
vapur iskelesi yanında diye yazılmış 

olmasına mebni keyfiyet tavzihan i -
lan olunur. (13036) 

lıtanbul dördüncü icra memurlu -
ğundan: 

Fatihte l\Jnlta çarşısı civarında 

Hoca Oveyiz mahallesinde cami so
kağında 10/ 1, 10/ 1 - 1 - · 1· sayılı 
5 odalı ve bahçeli hanenin tamamı 15 • 
7 - 93:> pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar dairemizde açık arttırma ile 
ve 40 Jira maktuan depo akçesi ahn
mak suretile kiraya verileceğinden ta· 
Jiplerin belli gün ve saatinde dairemiz 
de bulunmalan 934/ 3341 dosya nu · 
marasile ilan olunur. (161) 

lstanbul ikinci icra memurluğun· 

dan: 
İpotek cihetinden paraya çevrilme • 

sine karar verilen ,.e yeminli ehlivu · 
kuf tarafından tamamına üç bin dok 
san <3090) lira kıymet takdir olunan 
Büyükadada Yalı mahallesinde eski 
Macar yeni 23 Nisan caddesinde eski 

Küçük merakip için açık bulu nacağı ilin edilen köprü gözü ge • 
ce ve gündüz yarım saat Haliçten çıkanlara ve Y.arım saat Halice gi· 
renlere münavebe ile haıroluna,c;ak tır 

Çıkış ;f&I'eti: Gözün iç tarafın da yetil filima ve yeıil fener 

Dıt tarafında da kırmızı fili ma ve kırmızı fener. 

Girit itareti: Köprünün dıt tarafında yetil fili.ma ve yetil ıe • 
ner, iç tarafında da kırmızı filima ve kırmızı fener. (8) 

Keıif bedeli 282 lira 50 ku rut olan itfaiye latanbul grup ga • 

rajun kapılan makaralı olarak yanlara açılır tekilde pazarlıkla ta· 

miri yaptırılacaktır. Ketif evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Pa 

zarlığa girmek için 2490 numaralı arttırma ve ekailtme kanununda 

yazılı vesika ve 42,5 liralık muvak kat teminat makbuz veya mektubi· 

le beraber ihale günü olan 15 - 7 - 935 pazarteai günü saat 15 de 

levazım müdürlüğünde bulunmalı dır. (8.) (3948) 

3,50 Tahmin fiatı Adet 494 Tulum elbise 

7,50 ,, ,, ,, Takım 12 Ceket pantalon 
4,00 ,, ,, ,, Adet 32 Beyaz keten gömlek 

3,00 ,, ,, ,, :A(f et 45 San keten gömlek 

20,00 ,, ,, ,, Takım 13 Ceket pantalon ve kuket 

Karaağaç müe11eaeıi memur ve müstahdemleri için yukarda tah· 
min fiyatları, miktarları yazılı el biıe ve gömlek açık ekailtme ile 
yaptırılacaktır. Elbiıe ve kumaf muneleri levazım müdürlüğünde 

görülür. Eksiltmeye ıimıek için 2490 numaralı artbmıa ve ekıilt· 
me kanununda yazılı veıika ve 176 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektuhile beraber 18 - 7 - 935 pertembe günü saat 15 de dai· 
mi encümende bulunmalıdır. (3727). 

Muvakkat 
teminatı 

5,83 

2,70 

Bir nıetre
sinin kiymeti 

2,50 

-

aahaıı 

15,60 Cihangirde Firuzağa mahalle-

12,73 

sinde Kadiriler sokağında 13 ada
da yüzıüz arsa. 

48 yeni 52 numara ile mürakkam ve 
kayden 309 üç yUz dokuz metre mu • 
rabbaı sahasından ibaret ve içinde tah 11 
minen iki bin metre mikabı ve muhte-

14 10,43 

Fatih yangın yerinde Halıcılar 
kötkü, Molla Aliyülfenari mahal· 
lesinde 130 uncu ada 1520 h:!.tita 
numaralı 1 metre 20 santim yüzlü 
arsa. 

Cihangir yagm yeride Cihan· 
gir caddesinde 36 ıncı adada yüz· 
ıüz ana. lif ağaçları bulunan ve etrafı kısmen 

duvar ve kısmen demir parmaklık ile 
çenilmiş bir kıt'a arsanın tamamı a • 
çık arttıfmaya konularak 12 - 8 -
935 günlemecine rasthyan pazartesi 
günü saat 10 dan 12 ye kadar daire • 
mizde açık arttırma ıuretile satıla -
caktır. Arttırma bedeli takdir edilen 
krymetin yüzde yetmiş beşini buldu · 
ğu takdirde mezk1lr gayri menkul a • 
hcısı üstünde bırakılacağı ve aksi 
takdirde son arttıranın antı Yerinde 
kalmak üzere arttırma on beş gün 
müddetle uzatılarak 27 - 8 - 93:> 
günlemecine rasthyan salı günü saat 
10 dan 12 ye kadar gene dairemizde 
yapılacak olan açık arttırmasında da
hi arttırma bedeli takdir olunan kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
surette satış 2280 numaralı kanun ah
kAmına tevfikan geri bırakılacaktır. 
Arttırmaya girmek istiyenlerin tak -
dir edilmiş olan kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi nya 
ulusal bir bankanın teminat mektu -
hunu vermelidirler. Hakları tapuya ka 
) rth olmıyan ipotekli alacaklılarla di
ğer alakadarların, lrtif ak hakin sahip-, 
lerfnfn bu haklarını ve husmdte faiz 
ve masarlfe dair olan iddialarını ilan 

1,90 10 12,52 Cihangir yangın yerinde Sor· 
magir sokağında 28 inci adad• 
36 satim yüzlü arsa. 

Yukarda sahaaı, semti muvakkat teminatı ve bir metrosunun kıy· 
meti yazılı bulunan arsalar ali.ka darları arasında satılmak üzere ay· 

rı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Satın almak istiyenler teraiti 
anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Artırmaya 

girmek için de hizalarında gösteri len muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubiyle beraber 18 - 7 - 935 perıembe günii ıaat 15 de dai· 
mi encümende bulu!"lmalıdır. (B) {3720) 

gününden itibaren yirmi gün içinde 
e\Ta kı m Üs bite Jeri J e birlikte dairemi- -::===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::? 
ze bildirmeleri iktıza eder. Aksi hal - Doktor 1 

de hakları tapuya kayıtlı oımıyanıar Al·ı ·ısma·ıı ı ... 
satış bedelinin paylaşmasına giremez-

: ler. Daha çok malümat almak istiyen- • 
Haydarnn•a hutane•İ beuliye ••• ler 13 - 7 - 93:> pazartesi gününden .--y 

1 
mütehaHı .. sonra dairemizde açık ve asılı bulun • 

durulacak otan arttırma şartnamesini n 
ve 9:.ıt/73:>4 numaralı dosyada mev - :: 
cut ve mezkür gayri menkulün evsaf, ii 
mesaha vesairesini gösterir vaziyet ve ii 
takdiri kıymet raporunu okuyup an • ii 
lıyabiJecekleri llAn olunur. (160) il 

llrologue - Operateur 

Babıali caddesi Meserret ote· 

li 88 numarada her gün öileden 
ıonra saat ikiden seki7.e kadar. 

•• 
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t •~,-":!...~ ·L~ '9 iğrendirir. HAMAM BOCEK .. LE,Ruly nuzu kaçınr. Sızı 
• ·~ _ _...... - - k ; yemeklerinizi erza. 

U ra, yag..._ SIZ krem Ve 0syonlar1 ........ ,r .. •1,,..,"!.2..,...,,. • k•nılfl~ mızı, etYanızı telvis eder. GÜVELER· h 11 ' 
•• tıltı elbiıelerinizi parr•lar • ' a ı arınızı, 

..... , ...... . ... ~. ·r-

Cildin letafet ve gençliiini muhafaza eder. Her yerde arayuuz. • -------------

Maliye Vekiletinden: 
I 1 - 2257 numaralı Madeni uf aklık para kanununa tevfikan Dev· 
f~t Alacaklarına 60 kıınlftan alın makta olan Beher Mecidiye rümüt 
dıatının tenezzülü buebile 54 kur Uf& indirilmit Ye bu fiyat üzerin • 
en kabul edilmesi için malaandı ldanna tebligat yapılmıttır. 

k 2 - Cümhuriyet Merkez Bankuında beher On ıram .. ıı meı. 
Ok ve gayri meıktlk halis giimiıf ü 27 kuruta .. bn alacaktır. 

(1720) (4002) 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine : 

lktısat vekaletinden: 
SAnayı ır.üe11eıelerine gönde rilmıt olan ıual varakaJan muci· 

biııce tertip ~dilecek 1934 ticari ıen•İ it cetYeJlerinin bet ntııba 
olarak tanzim edilmesi ve bir niil huının Yekiletimize ıönderilmek 
fiıere en ıeç 31-7-935 tarihine kadar poltaya Yerilmui, diler clart 
11Üahasının iıe yine ayni tarihe kadar malı~llin en büyük mfllld1e 
lııehıuruna ve,.ifmeti lüzumu ilin olunur. (3782) 

MemorJyet arıyorum 
Alman liıeainclen muuıı al . 

manca, fr&n1ızca, iqiJizce, ital • 
yanca, Ye usu!G defteri1e bihak • 
kın y&Jaf b!r r•nç kız ciddi bir 
müe11eeede lrir memuriyet &rıJOr. 
Haber ıue~ıine Kitip rumuile 
müracaat. ( 4520) 

\ 

• 
ıze 

ti A STALIK 

Getiriyor-uz. 

Kanncafır, arılar, pire, bit, Jie ne, mliawaJi - akr b 
a..:: ___ ._ il J ' ' e , 
• ~, trrtr ar ve her ne1.ri böcekler, çiçekler 

taçlar Ye haivanJar ü-ıerin deki tekmı'I ı ··f I~ a u ey atı 

., 

Muhamruen bedeli 59280 lira olan iliç ve tıbbi malzeme 25 Tem
ltluz 1935 PP11embe günü aaat 15 ,30 da kapalı zarf uaulü ile Anka • 
tada idaTe binaımda satın almac aktır. 

FAYDA 
Bu ite girmek isteyenlerin 421 4 liralık muv,..kkat teminat ile ka . 

lleuıun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince i· 
ftt airmeğe kanuni manileri bulun madıiına dair &e,.nname Ye tele • 

ll~flerini avni ıün saat 14,30 a bd ar Komisyon Refıliline vermeleri 
azımdır. 

B • . 
"- u 1te aıt t•l'tnameıler 295 im l'Uf mukabilinde Ankara ve Hay • 

rpa§a veznelerinde -.bl~dır. . (3S91) ., .,..., . 

SERSERiLER YATAGJ 

Monklar, ona aldırmadan he · atağıya inmek Monklar için bir· 
r.:en zindana koıtu. kaç aaııiyelik bir it oldu. 

• • "' O vakit kilitleri açmafa ufraı· 

Çinıene karısı birkaç 
1:1ay~ın kaldı. 

dakika tr. 

Sonra yavaı yavaş kendisine ıe-
erek etrafına kanlı bir bakıı fırla 
ta~·ak ayağa kalktı. 

Sendeleye sendeley kapıya doi
r~ yürüdü .. 

d ·ı . t'' Y okıa hapis mi ı mıf ı · 
Hayır!.. Kapı açıktı. 

Fakat elleri titriyordu. 
- Dur .. Dur .. kilit paılanmıı. 
Nihaket kilitleri Untenenin 

yardımiyle açb. 
Zincirler ıürültü ile yere düt· 

tü. 
Bu ıürültüyü dayan iki zindan. 

er aıafıya indiler. 
Monklar, bun~arı · aörünce han. 

çerini çekerek Üzerlerine yürüdü. 
bir - Sizi kim çağırdı? Yeriniz 

den kmııldamrıanız ıizi bir kö • 
pek gibi ıebertirim. 

S·"kakta derin derin bir iki ne
f t1 aldı. 
Konağa dönerek kin dolu 

~akıt fırlattı. 
Sonra: 
- Daha her t•Y bitmedi! diye 

mırrJdanarak Pariııin içine dalıp 
kayboldu. 

Zindancılar korkarak ıavu9tu • 
lar. 

Monklar tekrat Lantenenin ya • 
nma geldi. Onun ellerini tutu: 

-17-

ÇIZVJTLERIN REiSi 

Kont dö Monklar: 
- Artık füphem yok, Lantene 

~~nim oflumdar ! sözünü tekrarlı 
yarak acele zindana döndü. 

Şimdi bolbol, bıçkmklarla bo
iularak ağlıyordu. 

Hemen Lantenenin üzerine atı-
larak kollanndan tutup: 

- Gel! dedi. 
Lantene zincirlerini göıterdi. 
Monklar eliyle alnma vurarak: 
- Ne kadar deli imitim .. Oflu· 

lltu zincirlettim de zincirleri çı. 
brtmafı akıl etmedim, dedi. 

Karakola çıkmak, kilitlerin a • 
nahtarlannr almak, atlıya atlıya 

- Zavallı elleıin.. Söyle çok 
itkence çektin, detil mi? 

- Hayır baba.· O kadar deiil ! 
_Ya bileklerin! •. Oh, ııkı1mıf, 

ezilmit !.. Bu merun zincirler r •. 
_ Artık bunları düıünmiyelim 

baba .. 
ba r Ah b ·· .. · • k - Ba .... . U IOZU lfltme 

ne kadar tatlı biliyor muıun? Yir· 
mi ıeneden fazla oidu ki bunu duy 
mamııtnn· Seıin\ dütünür, durur. 

dum. 
- Za.allr baba~ıfım •. 
_ Haydi, ı&yle bakayım, ara . 

ııra babanı eklma retiriyor muy. 
dun? Çocuklupnu hamlıyor muy. 
dun? sayle, kimbilir ne kadar 1ei., ,. 
ıe •apılmlflmdır. 

SERSERiLER YATAGI 109 

duiwıu ıöıteren hafifçe titrek bir 
Mile: 

beraber gösteriyor .. O bür ikisi.~ 
Oh öbür ikisini hatırlamıyorum. 

- Demin zindancrya aorduklan 
nız diye batlarken ne aöyliyece 
tini bilemiyerek, aöylemeje ceaa· 
ret edemlyerek ıuatu. 

Lantene: 
- Delilik!.. Acaba rüya mı 1a. 

r67onun? Bu adam benim be.bam 
ha!.. Babam! Cellidm eline teı • 
lim edilecek bir halde olup olma
clıfnm ıörmeJe relen babam? •. 
diye dütUndU. 

Bir hıçkınk ıöiaünden tqtr. 
Monklar tatlılığı, delikanlıyı 

titreten bir ıeale: 
- Aflryor muaunuz? ... dedi. 
Ne oluyordu. 

Monldar, polis mü<lürü vazife· 
ıini yapmak için zindana inmitti. 
Bir mahkUmu darağacına gönder. 
meden evvel ağzından son itirafı 
almak, ıuç ortaklarına dair malu
mat edinmek için gelmitti. 

Fakat bu hıçkırık zihnini al 
tüat etti. 

Anlatılmaz bir duyruya kapıla· 
rak tekrar: 

Monklar mosmor kesilmit, §&o 

tırmıı, alnı terde~ ıslanmıı oldu· 
ğu halde dinliyordu. 

... H~ de. yalnı~ kulaklariyle de
gıl, gozlerıyle, bikıtlariyle bütüa 
varlığıyla dinliyordu. ' 

Bu sözleri içiyordu sanki •• 
Lantene devam etti: 
- Kolları tuhaf oymalar1a süs. 

ı·· ..u ve arkalıkları armalı ıiyah a-
gaçtan Japılmıt büyük koltuklar 
vardır. O armaları ıimdi ıörür 
ıibi oluyorum.. 

- Sonra •. Sonra .• 

- iki pencere .. Bunlar genit bir 
bahçeye bakıyorlar .. Açık bulunu· 
yorlar .. Günetin ııığı gül kokula
nyle beraber içeriye ririyor. Çün
kü bahçede etrafına gül ağaçları 
dikili uzun bir yol var .. 

- Devam et .. Oh, devam et! .. 
- Koltuklarda biri ikinci pen. 

cerenin yanına çekildi.. Pek yakı-
nına.. Doiru söylüyorum E 
Od . • ·· vet, 

aya 1rırınce sağdan ikı·n . 
cı pen-

cereye ... Koltuğun arka 
- Zindancıya ıordukJarınızı 

bana da soramaz mııınz? dedi. 
. sına pen-

cerenın perdesi dü~üv 1 l . . k b. y ,10r .. f emelı 

dıpe ır perde.. Koltukta bir ka: 
- :Size mi? .. Oh! Bunlar ıorıu 

değildir .. Size söyliyeceğim ,eyler 
bir tarif .. O kadar. 

- Bir tarif mi? 

- Evet .. Yukarda.. Bir oda .. 
Eski hahlarla ıüslü güzel büyük 
bir oda.. Bu halılardan biri dört 
Aymon kardeıleri giSıterir. Bir 
bafkuı Rolanr meıhur kılıcıyla 

ın oturuyor. Oh R 
gu-·zel b' k d ' enç ve çok 

ır a ın s· 
d . .. ır ressam da 0 • 

ra a resım y l 
d 

. apıyor., çerive bir 
a am gırdi G k d . 
dan .. .. · enç a ının aJnın-

optu. Ya o kadın O ·' d 1· k I ··• :.ıa e ı-
an ıya sevgi dolu bir bakıt fırlat

tı. 

Sonra o ad am, ressamın yap • 
makt~a olduğu reımi gözden ıe • 
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çirdi. Gülümsedi. Sonra tekrar o -
dadan çıktı. Çıkmadan evvel ço -
cuğun yanaklarını okşadı. Çocuk 
annesine dayanmışlı· . Babasının 
okşayışına bütün ruhuyla gülüm · 
siyerek karşılık verdi . Mes'uttu .. 
Ve ömründe o kadar saadeti bir 1 
daha bulamamıştı. Çünkü şimdi İ 
yalnız bir babası var ... O zaman~3 

annesi de vardı, aneesi de ... 
- Oğlum!... 

Bu söz Monkların şişkin du · 
Claklarından, kısık bir nefes gibi 
güçlükle çıkmıştı . Sallanarak, de. 
Jj gibi söylenerek, sarhoş gibi sen 
deliyerek ilerlem~k istedi.. Fakat 
ilk adımda ruhsuz bir ceset gibi 
sapsarı kesilmiş bir halde yere yu. 

varlandı. Yüzü değişmiş, dudak
larında bir gülümseme belirmiştj. 

.. 
Lantene zinciri müsaa de ettiği 

'kadar ileriye uzandı. Ufak bir ço 

cuk gibi ağlıyor: 
- Baba .. Babacığım! sözlerini 

mütemadiyen tekrarlıyordu. 
Uzanarak, bilekleriqi kanata · 

rak, sinirlerini gererek"' Monklarr 
yakaladı. Onu kendisine doğru 

çekti. Dizlerine oturttu. Zincirli 
kollariyle sardı . 

:(. :(. ~ 

- Baba .. Babacığım .. 
- Oğlum .. Çocuğum .. 
On dakika kadar hu karanlık 

2indanda bu sözleı?n ve hıçkırık 
seslerinden başka hiçbir şey işitil
medi. 

Monklar mütemadiyen oğluna 

bakıyordu. Ne tuhaf şey, bu tesa· 
düften hiç hayrete düşmüyordu • 
Onun duyduğu şey bir sevinç, de
lice bir sevinç idi. 

- Bırak da yüzünü göreyim .• 

Daima o eski ve şen gülüşlerin var 
mı? Daima eskisi gibi bakışların, 
ihtiyar babana bakan gözlerin sev
gi ile mi dolu? Görmek isterim. 

Ben senin ya.adığını bili
yorum· Seni her zaman düşünü· 
yordum. Sen beni hiç düşümüyor 
muydun? .. Ne kadar da büyümüş-

sün, kuvvetlenmişsin .. Bu inanıl • 
mıyacak bir şey .. Seni kimler hü • 
yüttü. Evet, onları zengin ve me • 
sut etmek isterim .. 

- Jispi Ana isminde bir çinge
ne karısı .. 

- Jipsi ha!.. 

Monklar, derhal ayağa kalktı. 

Oğlunu, zincirli olarak bıraktığını 
düşünmeden zindandan fırlayıp 
bir iki sıçrayışta merdivenden çık· 
tı. Karakoldan ve avludan koşa, 
koşa geçti. 

Kafasmda müthiş bir hakikatin 
ışığı parlıyordu. 

- Jipsi Ana .. Ah, Allah vere 
de hala orada bulunsa... diye ho· 
murdandr. 

Evet, çingene karısı hala orada 
idi. 

Sokakta, ayni heyecanın altın 
da sabah vaktinin sisli, donuk ııığı 
içinde çingene karısının daima kı· 
mıldanmadan duran gölgeıini gör. 
dü. 

Başından Geçenler No~6 
6At.İ8A • -- · H-ikK/N 

AIJAYI GE.ZM~Y~ 
GiİIJİYORUM 

E T 
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NE )'A
PA CA
Gız? 

8cl(L.f yEC5. 
Giz. tJMİD 
KESİLMEZ. 
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Bir anda üzerine atıldı. 

Şiddetle kollarından tutarak 
bir söz söylemeden sürükledi. 

Odasına geldikleri zaman: 
- Çingene karısı, sen Lantene

nin idam edildiğin görmek istiyor
dun değil mi? dedi. . 

Jipsi titredi. Polis müdürünün 
sesi, hali, tavrı 1e nihayet bu sor· 
gu, hulasa her ~ey, umulmıyan bir 
hadisenin vukua geldiğini anlatı. 
yordu. 

- Monsenyör, onu affetmenizi 
tekrar rica ederim! cevabını ver
di. 

- Affını öyle mi? .. Pek geç! .. 
İ§işten geçti!.. Elimden kurtuldu. 

- Kaçtı mı? 
- Kaçmak mı? .. Kaçmaktan 

daha iyi bir şey .. Öldü!.. 

Jipsi kadın o vakit polis müdü
rünün halindeki değişikliğin se
beplerini anladı· Veya anladığı
nı sandı: 

- Öldü ha?. Öldü demek? Na
sıl, neden.·. Fakat? .. 

- intihar etti, dedim ya .. Elim-
den kurtuldu. 

- Öldüğüne e:min misiniz? 
-- Sana öldü, diyorum! 

- Tamamen öl<lü mü? Kurtul-
masına hiç bir imkan yok mu?. 

- Yok .. Doktorlar çok çalıştı
larsa da bir şey yC'oamadılar .. 

Jipsi müthiş ve korkunç bir 
kahkaha kopardı. Monklara doğ-

• nı yürüdü. Sert bir sesle: 
- Başka bir intikam düşünü· 

yordum. dedi. 

- Ne demek istiyorsun, aptal 
karı •. 

- Ben aptal değilim·. §İmdi her 
şeyi anlıyorum. Fakat bundan ken. 
di intikamıma da bir pay çıkar• 

mağı bilirim. Onun öldüğünü söy· 
lediniz değil mi?. 

- Evet! .• 

- Şu halde onu öldüren de siz 
olmuş oluyorsunuz?.. Siz değil 
mi? 

-Evet!. 

- Öyleyse şunu iyi bil ki, sefil 
adam, bu delikanlı, bu Lantene .. 
Hani senin bir karın, bir oğlun 
vardı. Bir gün senden idam O• 

lunmak üzere bulunan oğlumun 
affını rica etmiştim. Sen ise çok 
zalimce davranmıştın. Sonra oğ • 
lun kaybolmuştu. l~te onu çalan 
benim .. Onu büyüten benim .. Onu 
bir serse ı:- i yapan benim .. Onu se
nin darbene uğratan benim.. Po
lis müdürü Monklar.. Cehennem 

Monklar .. işte Lantene senin oğ. 

lundur. Haydi git .. Onun cesedi· 
ne sarıl da ağla! .. 

- Büyücü karı! intikamın l>oşa 
gitti. Beni nasıl kederden öldür
mek istediysen, şimdi de sen öyl&o 
ce kudurarak geber .. Lantene ya
şıyor ve yaşıyacaktır. 

Jipsi yuvalarından fırlıyan göz. 
lerini açtı. 

Boğazından bir sayha fırlamali 
istedi. 

Buna vakit bulamadı. 
Bir kütük gibi sırtüstü yere yu

varlandı. 


