
BugQnkQ •avımız 

16 
SAYFA 

t;r:·;-:~.~:I~~~-:·· ~ 

• ·. ·. ' 'İlllllll ' . . ., 
.. . 

.r-.. , • . 
. \ .. .,. 

- ·-·. -- - . 

Yerli Mallar 
Sergisini 
Gezini 

s kurif ·Telefon: 23872 20 Temmuz 1935 Cumartesi t Sene: 4 - Sayı: 1269 

Tefecilikle mücadele AnııplUIDDerre 
ilk semeresini verdi: cdlükkat <ecdlülfilD 

Nafile yere 010 20 borcu ödemiyecek derecede Küçük memurlan ana 
~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~ 

Son Dakika: faize bo{lan 

Oğullarını da fa· 
izciliğe ahştıran 

Bulgaristanda 
93 tevkif 

fazla elektrik 
sarfediyorsunuz 1 

AVUNDUKLAR 
B ay hapse_ ve 
8000 lira para 

cezasına mahkOm 
oldular 

4 yıl kamu•al 
hlzmetıerde 

kullanıımıyacak 
<Yt111ı 4 üncüde) 

Resmimiz, Bulgariıtandaki Sokol 
bayramından bir intibadır: 

Sof ya, niçin Panslavijsmin kayna§· 
dığı ger oluverdi? 
Yamı 2 inci sayfada. 

Sofya, 20 ( Czal 
aytarımızdan tel
grafla ) - HasköY· 
de 93 komünist 
tevkif olundu. 

Mahmut Necmettin 

NOT: 
O~üncü sayfamızın 'birinci ve 

ikinci •ÜtunlarınJa "Ciimhuriyet 
gaz:eteıinde kırılan pot,, ya.ıınn! 

okuyunuz! 

Yazısını 
14 üncü 

sayfada 
Okuyunuz 

Sıcaklar 
3000 
ıtalyanı 

anta. ında 
"Habeşistan 37 asırdanberl hOrdUr ! 

avanarastnda bulunan 
Italyanlar _bizim medeniyetimizi bozar!,, 

Habeşistanda yurd E:srarrengü:z 
sevenler galeyana geldi üs kenet 

Dün Nitanta§ında Valikonağı 
cadeadinde 115 numaralı Selçuk 

( vazısı 4 üncü sayfada ) 

ikramiyeli 
at yarışlôrı nasıl 

yapılacak? 
Mü1<8fatlar kazananlara nasll 

dağılacak? 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

Fener bahçede 

Bugün bir 
Yangın 

Oldu 
f'ssı ••'aıde "Aktarma amha· 

11,,nda hsün öile üzeri bir yan • 
11D çllmut, tôndüriilmüttür. E • 
h. • .... L!.. --· ıoktm ., 1.,,... -- . • 

Londrada 

Bir hava 
manevrası 

Londra, 20 (Özel) - Uçak hü
cumlarına kartı Londrayı koru
mak kabil olup olmadığını anla
mak üzere ıelecek hafta Londra· 
da büyük hava manevraları yap1-
lacaktır. Bu ınanewalara 350 ıüel 
upk ittirak edecektir. 

r· .. -·-·e ...... ~·:-.. :·~·k·--··b·-·;0000·-·-·· apartımanında üçüncü katta ta • 
1 uyu 1 r mir emuınde. bir insan iıkeleti 

1 yer sarsıntısı ç.ıkmıttır. Bir cinayet mah1Ulü ol-
duğu anlıdan bu mesele etrafın _ 

duyuldu da bu sabah bir muharririmizi 
ı v~k' a yerine tahkikat yapmağa 

latanbul, 19 (A.A.) - lıtan· i gonderdik. Aldığı notları neıre _ 
bul rasathanesi bugün saat üçü İ diyoruz: 
bir dakika 57 saniye geçe tid- i Üç katlı tahini renginde kagir 

i detli bir yer ıarııntııı kaydet-! bir bina evvelce merkez memur • 
mittir. i larından Lazistan meb'usu Sudi • 

Zelzelenin üıt merkezi fıtan· i nin malı olan bu bina Emniyt:t . 
buldan 2900 kilometre mesafe- i Sandığına terhin edilmit, muka . 
de bulunduiundan Japonyada ! bilinde alınan para aandığa ıer; 
olduğu tahmin edilmektedir. İ verilmediğinden ev müzayede ile 

.................. .-.. ---.......-.. .... _ ...... : G 1 Bo a ata, zkurd hanı birinci ka-
tında tüccar Said Ölnere satılmıt· 
tır. 

Said ÖmeT de evi apartanana 

Cesedi bulan İfçiler 

tahvil ederek kat kat kiraya v . er• 
mlf •• • 



2 HABER - Akşun rostaın 
• 

Bir harp çıkarsa 
Sovyet ordularına Romanya 

toprağından 

Zavallı 
çocuk! 

lkranıiyelf 

geçmek hakkı mı verilecek? 

Su arabasının teker
lekleri altında ezildi 

Dün Büyükadada bir çocqk 
ıu arabaımm lastikleri altında 
can vermi9tir: 

at yarışları nasıl 
yapılacak? 

Fölkiter Beokohter gazetesinin 
Prag muhabirine göre, Romanya 
Dıti§leri Bakanı M. Titülesko ya· 

kında Moıkovaya giderek Sovyet
lerle Romanya uasında bir anlat· 
ma imzalıyacaktır. Çek mahafi
line göre, bu anlatma bir harp çık. 
tığı takdirde Sovyet ordularına 

Romanya topraklarından seçmek 
hakkı vermektir. 

Çekoslovakya Dııiıleri Bakanı 
M. Benes'le yakından ilıili olan 
Çeıko Slovo gazetesi Sovyet Ruı· 
ya ile küçük anlaıma araıınds sü· 
el bir anlatma yapılacaiını yaz
mış, Almanyanın çoktanberi bun 
dan korktuiunu aöylemiıtir. 

Seliinin idaresindeki" su araba· 
ıı dün akıam ıaat yediye doiru 
Büyükada aokaklarını sulamaya 
çıkmıthr. 

Mükafatlar kazananlara nasıl 
dağılacak? 

, Araba Büyükada çartınnı ıu -
)arken yolda oynayan on yafm -
da bir çocuğa çarpmıt, hemen al· 
tına almıttır. Hıriıto iımindeki 

bu çocuk tekerlekler altında e-

S O fya n ı n panslavlz- zilmit, ölmüttür. Araba durmuı, 
çocuk çıkarılmıtıa da İt itten geç· 

n1 e m erke Z 0 1 m 8 $ 1 n 1 n ~m-it-tir_. ;;Se;;li;;m;;;y;;akmiialiiiiian;;;m;;ıı;;;tıriiiii. -~ 
sebebi? 

Be!grad, 20 - Sofyaya büyük 
Sokol tezahüratı için ıiden Yu • 
goılav izcileri Belgrada dönmüt· 
lerdir. Bu münasebetle gazeteler 
reımi geçidin tafsilatı ve reıim • 
!eriyle doludur. 

Gueteler bu hadiseyi "Yunak 
- Sokol kardeşliği,, serlevhaaiyle 
göstermektedir. Bulgar izcilerine 
verilen Yunak'ın mi.nas: "genç 
kahraman,, dır. 

Bu münasebetle Yuıoılav So
kolları ikinci batkanmın Sofya -
da söylediği nutuk da. neıredil • 
mittir. 

Nutuk, bütün Slavların evvelce 
bir arada yqo.dıklarını, yavq ya· 
vq genitliyerek gayet ıenit bir 
ülkeyi zaptettiklerini, fakat bun -
c!an sonra harici bir felaket (?) 
ve dahili anlaşmamazhklar yü • 

2~nden topraklarını kaybettikle • 
rini söylemekte, neticede Slav 
ıençlerinin yeniden elele vermıi· 
nin büyük neticeler vereceğini 
ilave etmektedir. 

Sofyada yapılan Sokol tezahü -
ratının hakiki manasını, ve güt -
tüiü ıayenin ne olduiunu ilk ön -
ce biz iıaret etmiıtik. Evvelce de 
aöylediğir.:dz gibi bunun amacı 
(pyeıi) Pauiılavizm, bütün Slav 
uluslarını bir araya toplamaktır. 

Sofya ıenliklerine Yuıoılav, 
Çek, ve Leh izcilerinden baıka 
ilk defa olarak yurtlarından ko • 
vulmuı, fakat ekser meziyetli va • 
tandqları ıibi it tutamayıp ıerıe
r; kalmıt beyaz Ruaların da itti • 
rak etmeli Bulıarlann eh ayak 
olduldan i>u iti daha fazla genit
letmek istemelerine delildir. 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

KURUN - ABlm Us bir haftalık ıi
yaıayı hüldaa ediyor. 
Habeş ıeı 

Siyasa ibresi harpten barışa doğru 
çevrUmeye baıladı. lngUtere Alman • 
lngiliz anlaşmClllından geri döner gi
bi bir hareket yaptı. Habeş imparato. 
ru sonn diyevindc Ogadeni ltalgaya 
bıraktığı, fazla olarak Eritre ile So • 
mail araaında bir demiryolu açmak ı. 
çin ltalyaya bir imtiyaz verileceğini 
söylemiştir. 

Avenolun Roma gezisi ile yakında 
lngiltere, Fransa ve Jtalya arasında 
bir konferana kurulacağı ıa11lalan 
bu deiiıikliğe iıarettir. 

lnglllz dışbakanı
nı n söylevi 

Bu ha/tanın en önemli ıiyCllla hadi • 
sesidir. Bu dlgevinde lngiliz, Alman 
anltıfmaaına kızan Fransa ve Jtalyayı 
yatııtırmaya çalıımıştır. 

ırıanda hadiseıerı 

Hava kurumu için varidat men· 
baları aranırken Derbi at yarııla
rına mümasil yarıtlar tertibi fikri 
ortaya atılmıt ve bunun için de 
tetkikata batlandığrnı yazmıttık. 
Bu fikri meydana koyan Beyoilu 
kolu üyelerinden Dr. Andre Vah· 
ram bir muharrire verdiii beya
natta demittir ki: 
"- Hava tehlikesini bilenler 

kurumuna yeni bir ıelir aranır· 
ken, binicilikte Türklerin her va· 
kit önde gelitler~ hakikatinin, ıu· 
baylarımızın Avrupadaki ıon ba
tarıilariyle (muvaffakiyetleriyle) 
·bir kere daha meydana çıktılı bu· 
ıünlerde Derby at' yarrılan tertip 
edilmesini ileri ıUrdüm. Bu &ner· 
ıemi (teklifimi) uyıun bulan ar
kadatlar, programını hazırlamak 
işini ban• bıraktıkları için hemen 
tetkiklere baıladım. A vrupaya 
gönderdiğim mektupların cevabı

nı bekliyorum. Dijer taraftan bu
rada da tetkiklerde bulunuyo. 
rum. Avrupadan ıelecek · prog· 
ramları, memleketimizin ihtiyacı
na uygun bir tekle sokmak istiyo
ruz. Bu mükafatlı yarıtlara bat· 
)anmadan önce tabiatiyle bilet çı· 
karmak lazım gelecektir. Bu bi
leti alanlar müıabakaya ittirak e· 
debilir. Yarıılardan on heı ıiin 

lrlanda adaaı yeniden kanıtı. Ka • 

Ç ld • • b • V: tolUderı. Prote•tanlar 'biriWrıerın. ltalya • Arnavutluk a arıs genı ır ,l unan . giriıtilcr. ScliCbiDobliş hükumetire. mÜD&Sebatı 
isi Valeranın Jnglltere ile aralann • 

k b • ' k • d da en ıon bağ olan kral tarafından Son günlerde Arnavutluk erkin 
Q ınesı ur u tagin olunan genel ilbay/ığı kaldırma. liğinin (iıtiklllinin) lt.ıılyn ma. 

ya çalıımtuıdır. /ngiltere de bu duru. hafili tar~fından tahdid edilmi! -

E k• k b• • c • munda ekonomik tasniflere baıvurdu. olduğu yolunda bir yazı neşreden 
S 1 8 inenin Ümhuriyetçi lrlanda bu llilztlen sıkıntıya düıtü. Kurierre Della Sera ıazetetine Ti 

lrlanda JngUtere münasebatı kısaca 
bakanları yerı·ne kralcılar getı•rı·ıdı• bozulma11a doğru gidlyor. randa çıkan Beıa gazetesi cevab 

Atina, 19 -BaşbdiaI:! Çalda • 
ri.a buıün iatif a "lmit ve akfanı 
üzeri geç vakit kabinesini yeni • 
den kurmuttur. 

Yeni kabinenin liateıi fuclur: 
Bat bakan: Çalc:ı.riı, Sü baka • 

rı:: Kondiliı, Dıt bakanı: Mabi -
moı, Bahriye bakanı: Duamaniı, 
Hava bakanı: Nikolaidiı, Baym 
drrhk baltanı: Seyyu, Ekonomi 
bakanı: Pemıazoilu, lçiıleri ha· 
kanı! Ralliı, tüze bakanı: Rom. • 
noa, Ziraa.t bakaraı: Teodoridu, 
Maarif bakanı: Hacikoı, Finaıu 
bakanı: Stefanopuloı. 

Kabinenin iıtif uı At inada bü· 
yük heyecan uyandırmıf, ıazete • 

Fransada yeni 1 
ek·nnomlk kararları 

protesto 
Pa'riı, 20 - Yeni Ekonomik 

(iktisadi) kararnamelere kartı 
protesto için dün ıece yapılan 

nümayişler saat 20.30 bitmi9ler • 
dir. 

Ciddihiçbri hadise çılmıamq • 
tır. Nümayitçiler on, on iki bin 
kitiden ibaret kalmıttır. 

ler ikinci tabılar çıkannıtlardır . 
Bazı kimseler bu veaile ile kral 
Jorjun getirtilerek tahta oturtula· 
cağını, bu ıuretle kralhğm emri 
,-.ki teklinde geriye dönmüt ola • 
cağı rivayetini çıkarmıtlardır . 

Dolatar. rivayetlere ıöre, ıe • 
neloy "reyiim,, için birinci te9ri • 
beklenmiyecek ve Ağuıto~ vey:L 
Eylul ayları içinde bu it yapıla • 
caktır. 

Yeni Çıtldariı kabinesi hemen 
hemen tamamen kralcılardan mü· 
rekkeptir. Bu suretle ıeçenlerd& 
Çaldariıin kabineaindeki Cümhı:· 
riyetçi bakanları çıkara.caiı rİV:l• 
yeti tahakkuk etmit oluyor. 

Bulgarl•tanda vermittir. 
Yeniden /uıvnafmalar oldu. Tevkif- C~va.pta bu yazıya tecaaüf edil-

ler yapıldı. Kralın bir emrile •l11asf mekte, iki doıt memleket aruın
f ırkalar ortadan kalktı. Artık parti da tam minaıiyle bir dostluk ol • J 
değü toplantı bUe yaprlamıyacak. duiu söylenmektedir. 
Bulgart.tanın içtıleri bögle11ken dış. 

bakanlıkta vtJksek bir memur imza.sile --o-
ve Trakyanın Bulgaristana veril~si Ttlrk maarif cemlye
lazımgeldlği yolunda bir kitap ~kmıı- tinin geliri 222000llra 
tır. Türkiye - Bulgaristan münase • 
batını zehlrli11en bu kitap Türkiye çcv Ankar:a, 20 - Türk Maarif C(;• 
resinde haklı bir dargınlık yaratmış. ıniyeti Giresun aaylavı ıeneral lh· 
tır. sanın baıkanhiında toplanarak 
sınaya konu•ması 935 . 936 yılı bütçuini tetkik et • 

Yugotlav kral naibi Prens Pol Sina.. mittir. Cemiyetin 'bir yıllık geliri 
y~ald hükumet değiıikliği, dlf 222.832 lira olarak tahmin edil • 
ııyasasında değişiklik yapmıyacaJctır. 
Yugoslavya ve Roman11a bir ilandan mi!tir. 
kürQk andlaşnıaya, öbür gandan Bal. Bu parP.dan Ankarada yapıl • 
kan antantına bağlı kalmııtır.. ması kararlqtmlan Kolej için 

Avusturyada Babsburglar yeniden 
kral olurlarıa bu iki thvlet ÇekOllo. 100 bin lira ayrılmıtır. lntuta bu 

7ltfi 
vakya ile bir hareket edeeeklerdir. yıl ha.Jlanacaktır. 

• Daha doğru&u Habsburgların dönme. ---0-l O leri için çalııacaklardır. ltalya ile kü- Ktlçilk hırsızlar 
~ük andlaşmanın arası düzelmemiıti. 

Son ıünlerde lıtanbulda ıenr Şayet Avıutur11ada Hababurg lfl or • Zabıta yerli Mallar Sergisin • 
·f k ı taya ftkar ve bu i•i Jtalganlar ar • den efYa çalan iki küçük hırsızı tı o va a arı ıörülmeye bqlamıt )' 

S hh kalıyacak olurlarsa araları yeniden a. yakalamı§tır. 
tır. ı at müdürlüjü vakaların 

çılacaktır. Dün ak•am iki küc_ ük çocug"' un 
görüldüğü yerlerde icap eden ted· --------------- 71 

birleri almakta, buraları tecrit et. Beledi yel ere Galataaaraydaki Yerli Mallar aer· 
mektedir. undan bqka bazı yer- kaza hakkı ıiıinden çıkarken ceketlerinin 
lerde de a•ı yapılmaktadır. Sıhhat fazla ti§kinliii ıöze ~arpmıftır 

- Ankara, 20 (HABER) - lçi9· ç kl b' k k' l" direktörü Bay Ali Rıza ile crnrüı· ocu ar ır enara çe ı ıp 
tük: • leri Bakanlığı, mahkeme olmıyan üstleri arandığı zaman kadınlara 

yerlerde k<>J kanununun ihtiyar 

önce, yarıılara i,ti rak edecek at
ların iıimleri yazılı puılalar bir 
sandığa konur. Başka bir sandı
ia da, bu at yarıt ı için ç.ıkarılmı§ 
olan biletleri alanların isimleri ve 
bilet numaraları konulur. Sonra 
bunlar iyice karıştırılır ... Bir kiti, 
her iki ıandıktan ayni :ııamanda 
birer pusla. çeker. Bu suretle, han· 
ıi atın iımi, hangi numaraya çık .. 
tıiı tespit edilir ... 

"Y arıt ıünü hanıi at kazanır· 
aa, evvelce o atın ismiyle birlikte 
çekilmit olan numıramn ıahibi, 

mükafatı kazanır .•. 
"Mükafatlar, tabiatiyle derece. 

1i olacaktır. Mümükn olduğu ka .. 
dar, az bir bilet parası mukabilin
de toplu bir para mükif atı kazan
dırmak istenilir ... 

" ilk kurada biletlerine at ismi 
isabet etmiyen alıcılara da yarıı 
günü ayrıca bir "avunç (teselli) 
mükafatı,, dağıtmak usuldendir. 

"Bundan batka, seyirciler ara• 
ımda yarış yerinde "bahıi müıte. 
rek,, olabilir .•• 

"Anlattığım kaba taılak hir 
şekildir· Her halde 'birinci derece .. 
de hava kurumuna yardııııı dil· 
tünürken, bilet alanların hepsinin 
hu itten istifa.de etmelerr tasarla. 
nıyor.,, 

Bir tavzih 
Haber gazet••I 

Vazı işleri 
Müdüriyetine 

Gazetenizin 16 - 7 - 935 ıUnleme~ 
U nU.hasının ikinci sayfasının bqln. 
ci sütununda (zehirlenen çocula hU. 
tanede iyi bakamamıılfr da: ondan mı 
ölmUf ?) ba,trfı altında 1._&zılan )'&ZI 
üzerine yapılan tahkikatta: Hasta ~o. 
cuk Hüseyinin Şişli çocuk hastanesine 
sabahleyin saat beşte '.Agonizan bir 
halde ıetirildiflni, nöbe~l tabtbl ,., 
dlfer üç ulatan da hazır oldliiu halde 
lcabeden her müdantin yapıldıtı ve 
blllhare hutaneyı relen Doçent Ba1, 
doktor Şevket tarafından da halta 
muayfne edildifl halde hutarun kur. 
tarıJamadıfı, pulyonda lfne bulun • 
111&d•flnın dolru olmadıft bil!kis her 
paviyonda fazlasile ifne balundufu, 
6 ıncı kovuıda bir hastaya kullanıldık 
tan sonra bırakılan şırınga ve iğnesi -
nin ııetiriJmcainln bir asistan tarafın 
dan hademeye söylenmesini işiten has 
tanın babası guya şırınganın bu hasta 
Jçln istendi~i Zt'habında bulunduğu 

anla§dmış Uııe de bu hastanın bu ıırın. 
ga n iğnesile alakası bulunmadığını 

,.e keyfiyetin ayni sütunda tavzihini 
derin ıayıılarımla dilerim. 

lstanbul Sağlık ve Soysal 
Yardım Müdürü 

A. Rıza 

DolfllsUn yıldUnilmil 
Roma, 20 (A.A.) - Avuıtur· 

ya Baıbakanı Dolfüsün ölümünün 
yıldönümü münaaebetiyle Vati· 
kan kilisesinde büyük bir dini a• 
yin yapılacaktır. Ayinde kardi· 
naller ve elçiler de bulunacaktır. 

Binkit i yakalanm19, fakat hü • 
viyetleri teaıbit dildikten sonra 
ıerbeıt bırakılmıtlardır. 

uıııuuıı ııııııumııııwıuııııııınumıııııınıl!ıııuwUıımtı••ııııo 

''- lıtanbulda son miınlerde t1•.. h aid bazı tuvalet levazımı bulun • 
r ·- eyetlerine verdiii kaza hakkının 

fo vakaları IOTU" ··lüwor. Fakat hu b muttur. Çocuklar ııkıthrılınca I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ elediyelere de verilmui hakkın· 

normaıı·n u··zen·nde deg"ildir. Va. ..L bunları çaldıklarını itiraf etmit • 

Yerli Mahnı 
Tanıyın ve 
Kullanın 1 

• 

Q& yeni bir kanun liyihuı hazrrla-
kaların çıktığı yeTlerde 1ıe~n ted maya bqlamıttır. lerdir. Küçük hırıızlardan biri 
bir almaktayız.,, Tozkoparanda oturan Rafael ol· 

Diğer taraftan l:"u ıabah Anka· lstanbuldaki tifo vakalarımn faz- lu 10 yqmda Jak ile Moiz otlu 
ra muhahirimiz de Ankarada sıh la olmadıiını söyeliyrek "vazi7et 12 yatınd•. Yakodur. 
hat mUıte,an Bay Huıamettinle normaldir,, demittir. Bunlar Evliya ze.de Nureddin • 
raritmüıtiir. Bay Huıamet6n Cle den bir pudra, iki levanta, Ber • 

beryan sergisinden iki hayvan 
heykeli, ağızlıkçı Kazımın terıi • 
ıinden iki pudra, Bıçakçı Remzi • 
r.~n ıergiıinden 3 meyva bı?iı 

çalmıılardır. 

iki küçük hınız aorıur.a s•kil .. 
mitlerdir • 

' 
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Cümhuriyet gazete-
sinde kırdan pot 
Meğer kendi muhabirleri 

kendilerine bir oyun oynamış! 
Sabahleyin ite baflayan bir ak· 

tam gazetesinin bütün sabah ga -
zetelerini gözden geçirmesi kadar 
ve mevcut haberleri ele aldıktan 
sonra onların arkasını takib et • 
meıi kadar tabii hiç bir ıey yok
tur. Biz de, ııkla yakın ve cazip 

olan havadisleri tahkik ederek, 
yahut, edemezsek menıe göstere· 
rek tabiatiyle sabah arkadatla -
rımızdan alırız. Bu cümleden ola· 
rak, ba§mkalelerini bile huliıa 
ederiz ... 

Nitekim, ıabah gazeteleri de, 
nkıam gazeteleri üzerinde ayni 
elemeği yaparlar. Buna bizlerin 
ıes çıkardığımız olmamıttı· 

Fakat fasulye gibi kendini ni • 
metten sanan Cumhuriyet ark:ı • 
daırmız, henı dün klit:lerle iıbat 
ettiğimiz marifetleri yapıy~~. ~e~ 
de, bizi, tuzağa dütüremedıgı ıçın 
hiddetleniyor! .. 

Şuna da bakın hele .. Niçin al • 
danmamıtız diye kızıyor.. •w• 

B .. l .. nüıhaıında iıtedıgı ugun{U 
ıudur: 

O, "Balknlarda çobanlar . don· 
du ! demif .. Biz, bunun varıd ol· ,, . . 
ınadığını tahkik etmışız, yazm~ • 
tız .. Hangi vasıtalarla Sofya ıle 
ile konuıtuğumuza dair telefon ve 
telgraf idaresinden vesika göster· 
ıne i imiş!z. 

Lahavle ver ... 
Adisabbadaki Habet kraliy

le tdgrafl:ış:m ve bunun vesika • 
tarını daha dün neşreden HABER 
gazetesi için Sofya ile telefonla§· 

1:" .. k rna.k mesele midir ki bunu uyu 
büyük isbata kalkalım .. Bilhassa, 
n.eticesi meydanda iken .. · 

'ile oac, 7le lloA 
..--... ....... - -- ıawı r#tC:WWWS ......-... 

Deliler 
lntil'h:renin Kuzey Gal viliye·ı 

· b. t ··b yapıl· tinde ititilmemıt ır ecru e 
maktadır. 

Şimdiye kadar tımarhanelerde 
d l'l tam kapalı tutulmakta olan e 1 er 

anlamiyle özgür (serbest) bırakıl: 
mıt ve Svansea ile Abergavensı 

bölgelerinde (mıntakalarmda) a 
halinin arasına yerletlirilmittir. 

Anadolu ajansının, harcıalem 
radyonun hatta dünkü kliıemiz • 

de gösterdiğimi~ gibi bizim ha • 
berlerimizi ıerlevhalarma kadar 
(özel • huıuai) diye sütunlarına 
geçiren arkadaıımız bir imtihan 
ibdaı etmek niyetinde ise, o imti-

hana evveli dün netrettiğimiz 
kliıedeki huıuıi '(? ! ) haberleri • 
nin veıik:ılarını neıred_erek bat • 

lasın! .. 
Daha da garib bir fey ilave o • 

delim. Sofyadan haber aldığımı • 
za göre, Cumhuriyetin oradaki 
muhabiri, bir akf&ID galiba faz · 

la keyifli im it·· Telefonda "bura· 
da kar yağdı!,, diye sekreter yar· 
dımcııı Feridun Oıımanla alay el· 

mit·· .Bu saf dil dlikanlr da ina • 
nıp havadisi aahi diye sütunları • 
na geçirmif. Ertesi gün, hakikat 
anlqılmca, paçalar tulutmu§, "a
man ne yapalım? Potu nasıl tamir 
edelim?.,, derken, Aktam ve Son 
Poıtanın da Cumhuriyetin birin • 
ci ıayıfasındaki havadislerin cid
diyetine inandığını görmüşler .. 
Bereket versin Abidin Daver im
dada yetişmiş de: 

- "Sizi aldatmak için yaptık! 
Y okıa bu havadisin aslı yoktu! ,, 
- diye yazalnn. • demiş. 

ftte mesele bundan ibarettir . 
Y okıa Bulgariıtanda kar yağdı 
haberi ;za~ ~ oe4iJs!ir ki. &
lem buna ma •t>u1iiiut. mıfiıbl si· 
bi ~rsıbın, yahut tahkik etsin .. 
Hakikat tudur: 

Cümhuriyet gazetesinde Feri • 
dun Osmanm kırdığı potu Abidin 
Daver temizlemittir. • • 

şehri! 
yirmi be,i iyiletere~ ailelerinin 

yanl•rına gitmekte~~r: ... 
Yalnız turaıını gozonunde tut-

mak lazımdır ki Gheel ahalisi bir. 
yıldanberi fieli tedavisine ve bun
lara nasıl bakılaeağına alıtık İn· 
sanlardır. Yanına deli yerletliri · 
len her köylü ailesine Belçika dev 
leli bir miktar tahsisat vermekte· 
dir. Deliler ıehrinde hükumetin 
bulundurduğu bir de doktorlar he 

yeti vardır. 

HABER - ~kşam Poslul 

Şoförler 
kurumu 

Otomobil ve otoblls
Jerln tutmıyan 

fren lerlne el tertibatı 
IU\\'eslne itiraz ediyor 

IIaliç vllpurlarını 
Akay işletecek 

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

Belediye geçen ay batından • 

beri ıehrimizdeki otomobil ve o· 

tobüılerin muayenesini yapmak • 

taydı. By muayene sonunda teh

rimizde itleyen otobüs ve otomo • 

billerin hiç birisinin fren tertiba • 
tının kafi olmadığı neticeıine 
vamııttır. Bun<lan dolayı bele· 

Mukc.1vele bozulLınca Belediye 
bu hakkı Akaıya vereck 

diye fen heyeti otomobil ve oto • 

büılerin tehir içinde her türlü 
kaza yapmaların mini olmak için 

el frenlerine yeni tertibat ilave e

dilmesine karar vermittir. Bu ka

rar otobüsçülere ve otomobilcile • 

re bildirmittir. 

Şoförler kurumu bunun üzerine 

derhal belediyeye baı vurarak bu 

kararın geri alınmaıını, çünkü 

son zamanlarda otomobile bi· 

nenler azaldığını, otobüsçülerin 

halinin pek iyi olmadığını, bu buh 

ran içinde bu kararın ~erine ge • 

tirilmesi imkanı olmıyacağını be
lediyeye bildirmitlir. 

-0-

Üç dört yılc\anberi vaziyetinin 
ne olacağı bel~ olmıyan Haliç 
vapurları soıyetesinin yeni alaca
ğı kat'i tekli kararlatmıttır. 

Bu huıuata öğr.endiğimize gö -
re Haliç sosyetesinin mukaveleye 
riayetsizllği, halkın İstirahatini 
temin edememesi, itletme imkan· 
larını ve vasıtalarını teminden 
aciz bulunması ve nihayet halkı 

taııyarak mevcudiyetini temin et· 
tiği İstanbul Jehrine kartı olan 
borcunu vermek istememesi do • 

Çarşambada yapılan 
çocuk bahçesi 

Çartamhada yapılmakta olan 
Çocuk bahçeıinin toprak düzelt • 
me iti bitmek üzeredir. Beledi • 
ye her halde bahçenin bu mevsim 
sonuna kadar bitmesine c;alıt • 
maktadır . Bahçenin önü Darü§ 
!&faka mektebi üzerinden Halici 
ve limanı görmektedir. 

-0--

Suvarl subaylarımıza Deniz tecim gemlle-
zlyatet rl nde çalışanların 

Avrupada yapılan dört büyük armaları 
arsıuluıal atlı müıabakada bü • Deniz tecim (ticaret) direk • 

yük muv~f pzanan ıü· törlüjü liJndiye kadar ıapkalan 
vari .Ub&ylnmız (zabitlerimis) ~ ayn ayrı annalaf' "'fafı • 
ıerefine dün gece Dağcılık klü • yan &!eniz tecim gemileri ve va -

pur aoıyete]eri kaptan ve çark • 
bünde ziyafet veril mittir. Bu zi • 

çılariyle biletçileri için yeni bir 
yafette bir çok sübaylar ve klüp vma kabul etmiftir. 
üyeleri bulunmuftur. Bu arma bir defne çelengi 
Tramvay sosyetesinin çinde o firmanın işareti ve üze -

inadı tuttu: yolları rinde ay yıldızdır. 

yapmlyor! 
Belediye tarafından Tramvay 

1oıyetesine bir tezkere yazılını4, 
bozuk olan T opkapı ve Y edikule 

tramvay yollarının on bet gün 

içinde yapdmaaı bildirilmitti. 

Tramvay sosyetesi bu müddet 

geçtiği halde yolları yapmachğın· 

dan l>elediye, Şehremini Cümhu· 

riyet Halk Partisi nahiye binaıı 

önündeki bozuk demiryolları 

yapmıya ba,lamııtır. . 
Topkapı tramvay yolu üzerin • 

deki bütün bozuk yollar bir müte
ahhit vaııtaıiyle yaptırılmakta • 

tlrr. 

-0--

Telefon sosyetesi 
delegeleri geldi 

Ankarada Baymdırhk Bakanlı
gmın, telefon Sosyetes'inin hüku· 
metimizce satın alınması itini ko
nutıın aosyete delegeleri Gil ve 
Buaye dün Ankaradan tekrar 
tehrimize dönmütlerdir. Delege • 
ler bu İt üzerinde, bir ıey söyle • 
mek istememektedirler. 

--0--

Davet 
İstanbul Cümhuriyet müddeiu

mumiliği birinci tetkik dairesin -
den: lstanbulda bulunan Zongul
dan mahkemesi baskanı Ekmelin 
acele memuriyetimize gelmesi. 

layniyle mukavelesinin feıhineı 
karar veriİmittir. 

&.1 karar Baıbakanın Ankara • 
ya dıönmeı:inden sonra Bakanlar 
heyetinde görütülecektlr. Muka • 
vel~n feshi ile Halicin vapur it· 
letmel< hakkı da belediyeye geç • 
mit obcaktır. Fakat ekonomi Ba
kanlığının hazırladığı bir proje 
mucibince belediye de bu liakkı 
Akaya devredecektir. Akay, 'Ha. 
liç vapurlarının itletmesi itini Ü• 

-ıerine alacaktır. 

Bir fincan kahvenin 
80 kuruşa satıldığı 

yerde •• 
Taksim bahçeıinde içilecetl 

maddelerin fiyatlarmm çok paha· 

h olduğu yolundaki tiki.yeller ü

zerine belediye müstahdemin !U • 

besi direktörlüğünün tetkikten: 

baf ladığı yazılmı§tr. Bahçe 

sahibinin, gece tarifesini beledi • 

yeye tudıik ettirdiği, idi günler • 
le cazband hulundunılduğu gün • 

lere aid listeleri iae tasdik ettir • 
mediği anlqılmı§br. 

Bundan J.tb tbr bptM w 
nan bet kmuttan befka varyete. 
bulunan yere girmek iç.in yirmi 

kurut almdığı anlaşılnıl§tır. Bah. 

çe sahibine tebliğat yapılacak ya 

dühuliyeyi katdrrm.a.aı, rahut da 
içeride limonata, dondurma gibi 

şeylerin fiyatlarını indirmesi söy

lenecektir. 

Belediye Florya 
plAjlarını kiraya 

verdi 
Beleaiye Floryadaki küçüli 

plajı 300 liraya, S<tlaryom plajtiı 
1500 liraya birer yıl müddetle ki· 

raya vennittlr. Büyük plijcla ya· 

pı olduğu iç.in timdiye kadar ki • 
raya verilmemitti. BeleCliye kısa 

bir zaman zarfında bu plajı da 
kiralamaya karar vermıiıtir. Art • 

trıma ıatnamesi hazırlanmaya 
btlanmııtır. Bir kaç gün içinde 
ilan edilecektir. 

Bunlar hiç bir kayda bağlı olmak· 
sızın oradaki yerlilerin arasında 
çalışacaklardır. 

Deneme önce Belçikanın Gheel 
mıntakasında yapılmıt ve buraY" 
"Deliler ıehri,, adı verilmitti. 

Belçikada yapılmakta olan bu 
. . imdi İngiltere denemeğe bat· --:========================================================== 
1
'

1 
' ' ld d'l' 

Burası küçük Flaman ıehirle
ri nden hiç farksızdır. Yalnız için· 
de ya§amkta olan yurtdatların a· 

rasında kadın erkek 3000 deli var· 
dır. Deliler herkes gibi gezip toz 

makta harman ve ekiın itlerin· 
de ye:Iilere yardım tmektdir. Bu 

yaıayıf tarzı delileri tımarhane
den daha iyi ve çabuk tif alandır 
makta ve her yıl bunların yüzde 

HABER 
lst.anbulun en çok satılan 
hukikı .:ıkş<:ırTI gazetesidir 

ılanlarını HABER'e 
verenler kar ederler. 

1 tır. İyi neticeıer e e e ı ırse. 
amıt . 'k . 1 •1 deliler bölgeıi gılh çe genıt elt e· 

cektir. 
Evening Standart london 

--O-

Resim sergisi ve 
Necip Fazılın 
konferansı 

D grubunu tetki! eden Abi~in 

D. Bedri Rahmı, Cemal Tuglu 
ıno, h 

Z . Zeki faik, ve eykeltrat aun, 
Zühtünün elbirliğiyle hazırladık • 
ları betind Plastik san' atlar ıer • 
gisi, bugün ıaat 17 de ~ehir tiyat
rosunun operet k11mmın bulun • 
dui Franıız tiyatrosunda açıla • 
cak::r. Bu münaıebetle pir 
Necip Fazıl da bir konferans ve -
recektir. Sergi berkeıe açık bulu· 

ı 

Geçenle~e A~erikacla leci bir tayyare kazcuı olduğ~nu telgraf haberi olarak yazmııtık. 16 ki.fi· 
nin yanarak ölme•ıne •ebep olan bu kaza, poıtcı selcrlerz yanan ür moto··rr·· b. t · h al r ~ ıı tr cyyarenın c:v anır· 

km Jilet bir 'tayyareye çarpması rlır. Ôlenler prcuında "T anao K ra'ı J•y t h K l ,. • , a • ,, Ql c anınan mq ur ar oı 
ı Kart/el de vardır. Ramcnnz kazadan lıronra iki tayyare yanarken alınmqtır. 
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lmperaforun sözleri üzerine ... Tefecilikle mücadele 
ilk semeresini verdi 

Habeşistanda . 

yurd sevenler 
galeyana geldi 

Loi:dra, 20- Deyli Telgra( ga 
zetesinin Adisababa muhabirine 
eöre, Habe.J imparatorunun ıon 

cliyevi, Habe§İslanda heyecanlı 
bir yur\.uıverlik hareketi meydana 
getirmi~lİr· 

Bu mür...asebetle bütün memle· 
kette 173 kolu olan "Yurt a§kI uğ· 
runda birle§mİt Habe§ler kuru· 
mu,, adıyla. bir cemiyet te§kil edil. 
mittir. 

Bu kurumun baıkanı Habeıis· 
taınm ba~lıca papaslarmdan bi· 
ridir. Uluıun bir ıınıfına mensup 
azaları vardır. 

Kuzey Afrika ile 
Fransa 

Paria, 20 - Akdeniz yüksek 
komitesi M. Lavalin baıkanlığı al. 
tında toplanarak Kuzey Afrika ile 
Fransa arasındaki beraber çalı!· 
mayı daha sıkı bir hale getirme· 
ğe, süel ve ekonomik ıiyaaanın 
(askeri ve iktiaadi siyasetin) 11-

lahına karar vennittir. 

Japonlar ve Habeş 
Londra; 20 - ''Taymiı,, gaze

tesinin Tokyadan haber aldığına 
göre, son zamanlarda Tokyoda 
teşekkül eden "Habeı itleri kuru· 
mu,, tefi M. T oyama Habet Dıt 
Bnkıının~ ıönderdiği bir telgrafla 
crkinliğini muhafaza etmek tav· 
ı;iyesinde bulunrnuıtur. M. Toya· 
ma ayni zamanda Japonyadaki 
müfrit sa~ların ıefidir. 

kanalı vasıbıiyle halyaya aevke
dilmiştir. 

Bunlardan beşi yolda ölmü§ ve 
cltısı çok ağırlaıtığı i~in Süvene 
cıkarılmak mecburiyeti hasıl ol • 
muştur. 

İtalya Adenden a!ker yazmak 
iste;nitıe de, lngiltue buna izin 
vermemittir. 
,. habeşler 37 asır
dan beri hürdür!,. 

Londra, (Özel) - Habe;ista 
nın, İtalyanın mandası veya hima· 
yesi altına girmeoi hakkınd1. ge· 
rek Cenevrede.n, gerek her hangi 
yerden gelecek teklifi reddedcce· 
ğine dair itaretler belirmiıtir. 

Habşiıtamn Paris elçisi ve u· 
lualar kurumu delegesi T ekla Ha· 
varyat, bunu açıkça anlatarak 
"Niyuz Kronik},, Paris muhabiri· 
ne demiştir ki: 

"Ahalimiz böyle bir rolü kati· 
yen kabul etmiyecektir. Biz Ha· 
bqler, İtalyanların memleketimi· 

1ı gönüllüyü Habe§ ordusuna al· 
madık. 

Elçiliğimize lngiliz, Fransız, 
Belçikanın eski askerlerind~n, Ho· 
landa, İsveç ve Leh eski zahitle 
rinden türlü teklif!er vaki oldu. 
Fakat heP.Iİ reddedilmiştir. 

Eğer - bir gün kaçınmasını is
tediğimiz - harbi İtalya Habe· 
§İatana karıı aça!."sa, bu ölüme ka~ 

dar bir harp olacaktır. h.alya, 
Habeıistam iıgal etse bile, halkı 
dize getiremiyecetkir. Habe,Ier1 

bir müstevlinin boyunduruğuna 

girmelctcnse ölmeği tercih eder! . 
Habeşlerin memleketlerinin is· 

tiklaline karır ne kadar bağlı ol· 
duklarıru ıanırım, çok az yabancı 
takdir edebilir. Bu istiklal 37 a· 
sırdanberi muha•aza edilmiştir.,, 

ıtaıyada süel 
hazırlıklar 

Roma, 20 (Özel) - ltalyada 
süel hazırlrklara devam olunmak
tadır. Biihaasa gençliğe ıüel ter-

zin itlerini eline alacak ehliyette biye vermek için tedbirler ahnmıf
olmadıkları kanaatini besliyoruz. tır. Bu yıl 1915: 1916 ve 1917 do· 
Onlar kendi menfaatlerine görr ğumlu gençler bütün ltalyada aı· 
bizim adetlerimize ve medeniyeti· keri talim göreceklerdir. 
mize haktinaslık göstermeden i · ltalya, habeşistanı 
dare edeceklerdir. protesto etti 

Habeıiıtan, uluslar kurumuna Roma, 20 (Özel) - İtalyanın 
girdi iae, medeniyet ve adaletten Adisababa elçisi dün Halle§ Dı§İ§· 
yardım görmek, istifade etmek İ· leri Bakanını ziyaret ederek, Ha· 
çin girdi. Ve bunu hala bekliyor. beı imparatoru tarc::.fından verilen 

Bunu uluslar kurumundan hala son diyeve kar§ı §ifahi protestoda 
beklediğimiz için, hiç bir Avrupa· bulunmuıtur. 

ingilizler Habeşlere -----------------------
destek oluyor 
Haber verildiğine ıöre Habe§ 

hükumeti, Adisababa ile lngiliz 
Somalisi arasında bir otomobil yo. 
lu yapmağa karar vermiftir. Bu 
yol Adisababayı doğrudan doğru· 
ya İngiliz Somaliıine bağlıyacak· 
lır· 

Bı.ı yolun yapılmaıına hemen 
ba~mıcoktır. 

lngilterenin Habeı • ftalyan 
ihtilafını her halde barıı yoluyla 
ve uluslar kurumu vaartaaiyle' hal
ledilmesine tarafı.r oldu~., anla· 
§ılmaktadır. 

Uluslar kurumunun bu ay çık 
madan önce, bu meseie etrafında 
tophnacağı da anlatılıyor. 

Baldvin toplantıda 
bulunacai< 

Londra, 20 (Özel) - Baıha· 
' kan Mister Baldvin uluslar kuru-

munun fevkalade toplanmaaınıı 

şahsan iıtirak edecktir. Mister 
Baldvinin şahsi nüfuzu ıayeıinde 

İtalya • Habeı ihtilafının barıı yo. 
luy)Et düzeltilebileceği umulmak
tadır. 

50 derece sıcaktan 
doAan hastalıklar 

Londradan gelen haberlere aö· 
re Eritrede sıcaklık tahammül e • 
dilemiyecek derecededil'. Muaav • 
v!'da hararet derece.i gölaedc 
50 dir. 

Günde 65 liret verildiği halde 
rıhtımlarda e§Ya tajrmak için ha· 
mal bulunamamaktadrr. 

ItaJyan ul<ertert arumda has· 
taliklar çok artmıttrr. Bir iki haf· 
b. içinde 3000 hasta asker Süven 

Anakra, 20 (AHBER) - Bir 
müddettengeri Ankara iki11ci 5uJh 
ceza hakyerinde tefecilikten t.uçlu 
olarak duruıması yapılan Avun· 
duk oğullarından Bay Osman F ev. 
zi ile oğlu Bay Hasan Nazmi ve 
ortakları Bay Hasan. Bay Adem. 
Bay Celil hakkında karar verilmi§, 
hüküm kendilerine bildirilmiıtir. 
Bay Osman Fevzinin tefeciliği sa
nat haline getirmesi, küçük me· 
murları faizi ödemekten ana bor· 
cu ödeyemiyecek bir hale sokma· 
ın, bundan hatka izinsiz para ver. 
mekle kalmayıp, faiz miktarı11.: a
tın surette arttırması, üstelik ye· 

ni yetiten oğlunu bu iıte kullan· 
ması takdiri tidrlet ıebebi aayıJ. 

mış, aekiz ay hapse, dört yn ka-

musal hizmetlerde kullanılmama· 
ya ve sekiz bin iira. para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Oğlu Bay Hasan Nazmi de bir 
ay hapse, 500 lira para cezasına, 

iki sene kamusal hizmetlerde kul
lanılmamaya mahkum edilmiştir. 

Ortakları Bay Hasan, Bay A· 
dem ve Bay Celilin ortaklıklarının 

tefecilikle alakası bulunmadığı aa. 
bit olduğundan beraatlerine karar 
verilmiıtir. 

Nişantaşında bir 
evin tavanarasında 

esrarengiz bir 
ceset bulundu 

( B Cif taralı 1 ncid e) 
CeıeClin ulunduğu oda en üst kat 
la arka tarafa nazırdır. Evi tamir 
maksadiyle tavandaki sıvaları dö
ken Dimitri, ve Kostantin isminde 
iki iıçi dün aaat 11,30 sularında 
çalİ§ırken birdenbire tavandan 
pıtır pıtır kemik parçal&.rmın dö • 
külmekte olduğunu görmüıler .. 
Bunu evveli ölmüt bir kedi iskele 
ti aanınıtlar. Fakat biraz ıonra 
kaburga kemikleryile bir insan 
kafası düıünce it değİ§mi§ Vak'a· 
yı derhal polise haber vermitler • 
ler .. 

lıkeltin sıkııtıiı yer itenardan 
itibaren üçüncü aralıktır. Ancak 
15 santim yüksekliğinde, ve 30 
cantim geniıliğinde olan bu ara • 
lığa kocan.an bir insanın naııl 

ıığdırılabildiği faJılacak bir §ey • 
dir. 

Bütün "ak'ayı gören ve incele · 
len evin kızı Süheyla bir dedek· 
tif gibi dü~üncelerini şöyle anlat • 
tı: 

- Cesedin V.zerinde kanlı, ço~~ 
eakimit yeıil renkte bir jile var • 
dı ve kaburgalarının ıol tarafı 

siyah renkte idi. Bu da zavallı 
ihtiyarın kalbinden vurulmU§ 'ol· 
duğuna delalet etmektedir. Evet 
ihtiyar diyorum. Çünkü zavallı • 
nın ağzında ancak dört dit vardı. 
Sağ tarafından iki azı ve bir kö • 
pek diıi, aol tarafında da yalnı~ 
bir köpek diıi. 

Tavandan sıvalar dökülmeden 
evvel bu c.eıeclin bulunduğu yer • 
de kocaınan ve büyük bir çatlak, 
bir leke v3.rdı. Ayni zamanda o· 
rada her zaman ağır bir koku hu· 

lunuyordu. Geceleri uyunurl<en 
muhakakk surette kapı ve pence· 
releri açık bırakıoyrduk. Bu oda· 
da fareler de diğer · odalardan 
bulunanlardan daha çoktu. 

Bir insanda 208 kemik bulun • 
duğu halde tavandan düıen iske· 
Jette ancak 39 kemik bulunmuı 
bence daha ziyade f arelrin oyna• 
dığr bir orundur. Ben ıahıen bu 
adamın doğrudan doğruya bura· 
ya gömülınü olduğuna ihtim:\l 
vermiyorum. 

Baıİ<a yrde öldürüldükten, ve 
et kıaıml.a.Tı imha edilclik~n son. 

ra kem'iklennin bu daracık ara • 
lığa konmuı olması da.ha ziyade 
muhtemldir. · 

Çünkü gördüğünüz gibi bir in• 
sanın bu aralığa ıığması imkan· 
sızdır. 

Cinayetin set;ebıne gelince bir 
kazadan ziyade bir cinaY.et oldu
ğu meydandadır, kimbilir bel ki 
ihtiyar aamın ıervetine göz koy • 
mutlar bunun için zavallıyı öldül"
muılerdir. Süheyli.nın dedikler; 
bu kaClar .. 
Kendileri 5 aydanberi l<iracı ola· 
rak bu evde oturuyorlarmıf. 

Ondan evvel bir aralık shrdlıh 
Emlak Bankası Müdürü Ziya ve 
ailesi de outrımuttur, Bundan haı· 
ka tavan uasında eaki bir panta • 
lon da bulunmuttur. unun cesede 
ait olduğu zannedilmemektedir. 

u ana kadar çaka aydmlana • 
mamııtır. Bu itle müddeiumumi 
muavinlerinden Kamil metiul ol· 
maktadır. Ki.mil dün gece vaka 
yerine giderek tetkikat yapmııtır. 

"':ı:elet de morga kaldırılmıştır. 

ıtalyan adalarından 
kaçıp Yunan adalarına 

gidenler 
Pek feci halde imişler . 

Londra, (Özel) - Son zaman- geceleyin ka.çtıklannı da kaydet.· 

la.rda ıiyasal ve dini hadiselere mektedir. 
nahne olan, Jt3Jya idaresindeki --------------

20 - 7 - 93:1 cumarte~i günü ak • 
Kalimnoı adasından, açık bir ka· 
yık içinde 50 mil mesafeyi geçe • 

rek kadın ve çocuklardan mürek
kep bir kafile Samoı Yunan ada· 
ıma ıelmitlerdir. 

Bu havadiıi Röyter ajansından 

alarak yazan (Niyuı Kronild) ra· 
zeteıi, gelen mültecilerin ç.ok ac!· 

nacak bir halde olduklannı ve 

şamı Te~bafı B• 
tediye bahçesin • 
de Şehir tiyatros• 
Delidolu operet 3 
perde yazan Ek • 
rem Re~it be!lte -
tiyen Cemal Retft 
Bebek, Şifli, latan 
bul ciheti tranı • 
\'ayları temin edil 
miştir. 



Yazan; KADiRCAN KAFLJ 

-- Geriye çekilmek ve kurtulmak 
ümidi de qüzde qüz azalmıştı 

ı..· • M ıı · k l kti takladı . fak at yapılamıyacağmı - Öcümüzü almalıyız!... 
,..~a.,ıten oze ı ı ıcııu çe , Ö . . 

\?e ıırkıuında savaşa hazır duran anladı ve: - ç ıstıyoruz ... Öç ... 
YÜz kit ile bi~likte Hüsmen Reisle - Geri dönmek yok. .. Halka 0 · Diye haykırdıle.1' ve eskisinden 
arkadaşlarını kas1rga gibi dö7üş· }un ... Halka olun!... on kat büyük bir atılganlıkla ile-
tük!·~ri yere dörtnal sürdü. Diye haykırdı: Tiye aaldırdılar. 

,,. . . k . Leventler yaralı olanları ortala İspanyollar bu saldırış önünae 
Don \,ıarsıya ı~le anca o za 1 b' d b' 

111 
.• .. T°" k :pahisinin doı rma aldılar ve oracı da ır en ı · hemen ıarsılmıtlardı. 

d aw" uç ~~~ki u~ : s. nun solunl'l re halka oldular. Her birinin ıua.· O sıraCJa Kapiten Mozelli, ku-
ogru ge 1 ~rl :l•. oh lk "z· sında ancak kılıç salhyacak kadar mandanın emrini almı~, İspanyol 

doğru uzun hır yarım a a çı d ~ 
d'kl . . .. b'l · 'stemekıizin aralık var 1• ordusunu çevirmek için Türklerin 

ı erını gore ı.'111§, 1 k' )'k .. ··1 ·· k ki Bu aan ı çe ı ten oru mu§, O • yaptı arı manevrayı da görmüş. 
sararmıştı. carnan bir lekerle..ltti ve etrahnda tü. 

Şimdi geriye çekilmek ve kur-
luhnak Umidi de ylizde yüz a-ıal· kırk elli kadar ölüm çark• alabil . Zaten Hüameni de öldürdüğü-

diğine itliyordu. nü sanıyordu. 
D'lI!h• 

Hch biraz önce üç yüz sipahi-
nin ç.ıkllğı yerden bin kadar T.ürk 
aıkeri daha, yahn kılıç fakat pıya· 
de ola.rak görünce (spanyol ku· 
ınandanının yüreği oynadı. 

Dütünecek ve şaşıracak zaman 

değildi. 
Tü.-k ukeri yetişmeden önce 

tepenin etrafma siperler kazmak, 
~itler örm!lk, oravı şöyle böyle bir 
kale haline koymak gerekti. 

Hemen bu işe başladı. 

Ayni zamanda en hızlı giden ve 
tn ,Renç atMarından üçünü dördü-

ltij Napof iye göndererek Don ~!· 
\'aronun hemen imdada gelmesını. 
hatta sabahı beklemeden yola çık· 
rrıaaım bildirdi· 

Kendi kendine: 
_Ne çabuk toparlandılar? 

l-tepsi de yağma için dağılmışlar· 
dr !. .. 

Diye mırıldandı. 
~caba denizden bir yardım re· 

Ien:ıez miydi? 
Anduya Doryanın pek uzaklar· 

da olm4ması gerekti. 
Denize bakmak için başını çevi . 

recek oldu. 
Fakat buna vakit kalmadan ya· 

nıb~mdaki zabit!erin ikisi, üçü 
birden: 

- Kumandan, Türk donanmaaı 
gelitor ... Türk donanması ... 

O.on Gan-iya gösterilen yere 
döndü. 

D6nakald1 .. 
Türk donanması da demirini al· 

llıış, büfün yelkenlerini şişirerek 
koya giryordu· 

Dbn Garsiya: 
Dilılince&iyle geriye baktı· Fa· 

kat Türk sipahileri o yo)u kesmek 
iizere idiler. Ne kadar çabuk dav· 
ra.naa bu kadar askerle onlardan 
Önce Napoli yoluna giremezdi. 

kı.piten NozeHinin gelifi Hüs· 
!nen Reisle. arkadaşlarını birden· 
hire aa.nınaktan geri kalmadı. 
liüameıt ıimdi üç yüzden fazla lı
llanyolun ortasında kalmak üzere 
id' ı. 

Sırık Ahmet: 
- Geri çekilek .• 
Dedi. 
Frenk Süleyman ise: 
- Kıyıya yaklaıamazlar. Top 

•t99ine tutans. Piyale Bey de do· 
llanmaaiyle neredeyse yanaımak 
Üzere ... 
Hüımen bu iki aöz:ü de iyice tar-

Hüameni asıl yıldıran, lspan· Epeyce adam da kaybetmişti. 
yollarda oldukça bol olan taban- Hele deniz tarafından Piyale 
calar ve tüfeklerdi. Bunlardan bi· Beyin karaya asker çıkardığını 
ri pathyarak bir alev ve duman görünce, itin biraz sonra pek ıar~ 
savurduğu zaman. levent saflarl pa saracağını kestirdi. · · 
arasında bir boşluk görülüyordu. - Geriye! .. . Gerive cekilin !... 

Yaralanan levent hemen hal · Tepeye!... 
kanın ortasına alınyor ve saflın Diye haykırdı. 
slkla§1yordu. Orada ıeksen yüz kadar ölü ve 

Hele tüfek ve tabanc,ların ıes yaralı bırakara'k çarçabuk tepede 
leri etrafa korkunç bir gürültü ki aaıl ordunun yanına ko§tu. 
saçıyordu. Toz, duman, ate,, ha- _ 53 _ 
rut ve kılıç şakırtıları arasında 
Hüsmen· Reisin bir kaplan hızıy 
la dört yana kottuğu, şimdi fUra
da bir atlıyı bacağından tutarak 
yere yuvarladığı ve kafasını kesti · 
ği görülüyor; h.iraz ıonra ayni ıe· 
yi öteki köşede becerdiği söze çar 

pıyordu· 
lıpanyolların aayılal'ı az za · 

manda elli altmı§ ki!İ hirden a · 

zalmııtr. 
Piyale Bey gelJ)ilerden de askeı· 

çıkarıyordu. . 
Salernodan yürüyen pıyade 

kuvveti Don Garsiyanın asıl kuv· 
vetler:yle neredeyse çarpıtacak· 
)ardı. 

Savatın en kızgJn zamanıydı· 
Don Garsiya, Hüımen Reiıc 

kartı döğü§enleri de geri çekmek 
tepede birleşmek dütiinceıindey
di. Hatta biraz ortalık. kadrakrdt · 
y aman yanındaki sekız o uz 
gı z . ·1 . d y 

··z atlı i)e kendı gerı erme ogru 
yu sızın bir çıkıt yapmak, Türkle-
an . . ,_ 
rin kuşatma çembermı yararaK 
kurtulmak istiyordu. 

Kapiten Mozelliye, t~peye tlön 
. için emir gönderdı. 

ınesı 
1 

.. 
Mozelfü Türk levent erının çem 

berinden bir halka koptukça da. 
ha çok coşuyordu. 

Bu kargaşalık arasında her ya
cı ma ko~an Hüsmen Reiıin 

na yar ı k .... 
b

. d b' e batını tutara yuzus-
ır en ır • · 

tü düttüiil görüldü. 
- Reis vuruldu .•• 
- Reiı vuruldu ... 
Sırık Ahmet onun yanmCL koş 

tu kucakladı ve kaldırdı. 
'H.. Reı' sin şakağından a-
uımen 

labildiğine kan akıyordu. 
Hüsmen doğruldu: 
- Ne oluyor?.·. lspanyollar 

kaçtılar mı? 
Diye kekeledi. 
Yeniden batı sarktı ve kendin 

den geçti. 
Leventler: 

FERNANDONUN 
HiNCi 

Don Alvaro geç vakte kadar ha. 
zırlıklarla uğraımı§, uyumamııb. 

Ancak gece yarısından sonra 
batını, oturduğu divanın kenarı
na koydu ve gözlerini yumdu. 

O, hila Salernonun Türklere 
yeğitçe kratı Jtoyduğunu, bir gün 
ve bir gece değil, bir ay bile düş
mana kapılarını açmıyacağını sa· 
nıyordu. 

Alqam üıtü, Doryayı kovahyar. 
Turgut Reiain Salernoya dönmek 
için rotayı cenuba çevirdiğini öğ
renmitti. Hatta o gece olmasa bi · 
le ertesi gün erkenden Doryanm 
Cenova ve Ostiyadan beklediği 
yardımcı kuvvetlede birlikte Na
poliye geleceğim umuyordu. Bu 
kuvvetler de katılınca birleşik do· 
nanma, Salerno önündeki Türk 
donanmasını sarsacak, hi_ç olmaz 
sa demir kaldırarak uzaklaıtıra· 
cak kuvvette olacaktı. P.iyale Be 
yin donanmasına demil' aldırınca. 
da karaya saldıran askerler, pek 
o kadar iyi bir durumda olmıya
caklar, Alvaro ile Fernandonun 
hücumları arasında daha çok da
yanamıyacaklard t 

Don Alvaro gözl~rini kapamış
tı amma, hala bu güzel hülyalarl:ı. 
uğraşıyordu. 

Türk ordusunun karada v~ 

Türk donanmasının da denizde 
darmadağın edildiğini, ate)er i . 
çinde yok olduklarını görür gib; 
oluyor; gülümsemek ve kıvançla 
göğsünü şişirmekten kendini ala . 

mıyordu. 

Fakat bu rüyanın en tatlı ye · 
rinde kapının önünde bir güriiltii 
oldu. Son hızla ve dörtnal zelen 
birkaç ath birdenbire durdular. 

- Don Alvaro yukarda mı? 
- Si:r, kiır.sinh:? Ne yapacakıı· 

nız? ... 
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Nakleden; 
Fahronnal"l"le adh eski Farı::. 

tarih romanından ahnrnıstır . 

( Haticf! Sü.rey'f}a) 
1~====================:No.9==~ 
Şehzade Ferr.uh ., Beş ay gitme 
beş ay gelme ! , V.allahi on ay 

bekliyemem ! bu aşka 
dayanamam,, dedi 

Selim, ba§ını bile kaldırıp kar
ş111ndakinin yüzüne bakacak gibi 
değildi .. 

- Ben, derdine derman olmı -
yan bir adamım ... Bırak beni! Y o
lwna gideyim.. Benimle neden 
uğra§ıyoraun. Baıma bela mı aça
caksın?. • dedi ve ıehzadeye ilti· 
fat etmeöi .• 

Şehzadenin .yanındakiler, der • 
viş kılıklı gence hücum ederek: 

- Bu ne biçim tavır böyle .. 
Şehzademiz efendimiz senden bir 
şeyler ıonıyor. Sen cevab ~ermi • 
yorsun. Utanmıyor musun?. Had· 
dini bilmiyor musun?. - dediler . 

Bunun üzerine, Selim batını 
kaldırdı. Ferruh §ehzadeyi gö • 

.. b' " h' . runce, ır a .,, etlı: 
- '.Affederainiz .. Sizi tanıya • 

madım.. Halbuki beni dostluğu -
nuza almıştınız! Bunca iltifatı • 
nızı görmüştüm!- dedi. 

- Ne münasebet?. ....."""'" 

işte ancak o zaman F erruli da, 
maiyetindekiler de farkına vard:· 
Iar ki, bu çocuk, bundan takri • 
ben bir sene evvel oradan maiye -
tiyle birlikte geçen zengin tüccar 
zadedir. 

- Sen Mısırdan H itaya git· 
mıittin .. Pek çok malın ve maiye • 
tin vardı. Ne oldu? Naaıl bu hal<" 
geldin? .. - diye tchzade kendi -
ıinden sordu. 

Selim, ağlayarak halini anlat • 
tı. Dinleyenlerin kalbi parçalan· 
dı ... . 

Fakat, Ferruh ıehzade, dinle • 
ye dinleye, sultana kulaktan aıık 
oldu. Şimdi artık, mütemadiyen 
Selimi davet ediyor: 

- Anlat birader .. Söyle de için 
rahatlasın! • diyordu .. 

Selimin içi rahatlamak şöyle 

dursun, derdi, bir hastalık 'gibi, 
şehzadeye sirayet ediyordu. 

Artık av avlamağı, işreti, gü
lüp eğlenmeği tamaınile bıraktı. 

Bir odaya çekilerek aüşÜnmeğe 
ve ah etmeğe başladı. Aklı fikri 

I'\ 

Hüma sultana saplanıp kalmıth. 

Arkadaşı Hurrem Ferruh ıeh -
zadenin bu halini tabiatiyle fark· 
etti. Daima teklif ve teke1lüfsüz 
onun yamna girerdi. Gene de gir
di: 

- Efendiciğim! Senin büyük 
bir derdin var. Bu derd her ne ise 
söyle .. Niçin böyle tenha köşele · 
re çekiliyorsun? Yüreğim dayan· 
mıyor ! dedi. 

Hurremin israrı üzerine ,şeh · 
zade Selime rastladığını, onun 
neler anlattığmı hikaye etti. 

- işte o aşk, benim de kalbi· 
me &irayet etti! - dedi. 

Hurrem, ;ıehzadenin uğradığı 

bu bela kar~nunda hayrete düştü . 

- Bu itin iki yolu vardır!. • 
dedi • Birisi, Hümayı · bulaı·ak 
atkına nail olmak .. Fakat bu kuş , 

ismi gibi, çok yükseklerde uççu • 
yor.. Eğer gelişi güzel bir adem 
suretinde yanma gidilirse iltifat 
etmiyecekti . 

resine bakar, belki Hüma Sulta
nın istiyerek kızına ahr yahut na
sihat eder, baıka bir usulünü bu. 
lur ... 

Ferruh, bu ıözleri dinleC:li, din
ledi de güldü: 

-Kardetim ! Farzedelim ki , ba. 
bam Hita memleketine bir heyet 
gönderip kızı bana iatetmeğe kal. 
kıtsın ... Fakat, buradan ol'aya yol 
bet aylıktır. Bet ay da dönmek; 
etti on ay ... Benim bu kadar za. 
man beklemeğe tahmmülüm yoli• 
tur. Sonra, eğer muvafakat ceva
bı bile alınıa, tekrar neyetler gi• 
dip gelecek .. Hülisa, dayannıati 
imkansızchr ! 'Onun için,· kalk, na· 
b'er vermeden biz gidelim ••• 

- Aman, telizadem... ;~ 
- Benimle gelmeğe cesaret et• 

miyor muıun? ı 

- Cesaret etmemeli 'değil. .. Ce
saret etmediğimi nasıl :söylersin 
ki, oen, senin için ölme'ğe bile na
zırım! Faliat tunu 'dütün: Biz se
ferde iken oaban ölebilir. Tahtı, 
tacı, senin yok1u"ğun.da liaıliasma 
geçer. MemleJCeti "dütmanlar elin· 
de görürsün. O zaman hal müt· 
kül olm. Son pİfmanhl( fayda 
vermez! 

-An, lienim lCal'defım ... Doğru 
aöyltiyonun, h&klısm amma, Hü
ma olmayınca, tlünya, benim gö
zümde .~indandır ! 

- Gitme, şellzadem ... 
- istenen •en gelme... F aliat 

l:ien yalnız J;a.şrma gideceğim ... 
Kararımı verüim. 

Hurrem, böylelikle, Ferruliun· 
sarsılmaz şekilde karar verdiğini 
gördü. 

- Seninle değil Hita memlelie· 
tine, ceh'enneme kadar giderim. 
Yolunda canmı fedadır. Mani ol· 
mak istediğim, seni çok sevdiğim 
ve sana bir zarar gelme~ini iıte. 
niediğim içindi ... Yoksa, hizmetin. 
den bir dem geri kalmam ... Hay· 
di gidelim... t 

'(Devamı var)j 
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da kandırmak istedi : Eğer baba.. 
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• 
Yunan krah Konstantlnin 

Türkçeye cevıren· A E "'" 
Ek~(-Js\yor lJalas Hotel 
Tl'iyest~ ia - Temuz- 1912 

Sizi bırakıp gitmek bana deh • 
ıetli bir surette acı geldi, ağla · 
mam•.k için kendimi gc.ç tuttum; 
hem hu tuhaf olurdu değil mi?. 

GörUyoraunuz ya sizi her gün 
biraz daha fazla seviyorum. Ben 
es~~iden de sevmittim .. Fa.kat bu 
ıefer!ti büsbütün batka. Bu belki 
sı:ze saçma gibi görünürse de 
ben ıimdiye kadar bir kadına bu 
dere: derin bir §efkatle sevgi 
duymamıttım .. 

Şerl<nt, çak kere açk olmaksı · 
zıin da gelir, ancak her ikisi bir· 
den gelince artık duygunun büı • 
bütün alevleneceğini sanırım .. 

KenC:~mi anlatmak bana <:ok güç 
geliyor, bunu an<:ak dilim dola • 
tarak ~-~p.:ıbiliyorum. Sizden kay· 
nayıp ynyılan bir .. ~uygu beni ta -
mamiyle dolduruyor, bunu anla • 
tacak batka söz bulamıyorum; bu 
i.dela m3ddileşmit bir duygudur. 
Sizi ~lgınr.asına seviyorum, size 
tapınıyorum, her an sizden batka 
hiç bir ~ey düşünemiyorum. Evi • 
me varı:ıca size daha aklım ba • 
!ımdn mektupl3r yazacağım .. 
Şimdi sizden ayrılmış olduğum -
dan ~u!< perişanım. Zaten fena o· 
lnn yazrm, kalbimin bozukluğun -
dan büsbütün kötüle!ti.. 

Tam·ıyA rı:maı-ladım ı:evgilim . ., 
Tin1J 

I\<ırfo, 23 Temmuz 1912 
Perşembe 

Diinden~eri Dovil'deainiz. U · 
marır.1 ki · eğ!eniyorsunuz.. Sizin 
yapayahıız olduğunuzu düıün -
mek bana ne ağır geldiğini ve si
zi böylece bırakıp gitmekliğimin 
ne büyük bir fedakarlık olduğunu 
bllemezıiniz ...• 

Bu, vaziyetimin ve ıerbeıt ol • 
maklığın11n verdiği azaptır. Si -
zi ha~atımdan fazla sevdiğim 
halde, bırakıp gitmek ve bu ka • 
dar uzakta yaşamak; yalnız ara -
aıra b:ıluımak, o da kısacık. Ha • 
ya~ ne kötü!.. 

Mektuplarınız ne de geç geli 
yor. Gevezeliklerimi bağıflama -
nızı rica ederim; yirmi yatında 
bir çocuk gibi yazıyorum; ne ya· 
payaım sevgi henden çok kuvvet· 
li, seni çok seviyorum, atkım!... 

Bura hakkında ııana bir fikir 
vermek için iki kartpostal gönde
riyorum. Zarfa girmedikleri için 
onları kesmeğe mecbur oldum . 

Burası çok güzel bir iilke, bal • 
ayı ve sevdalılar için bir yer, yal· 
nız h!.! mevsimde pek sıcaktır. Ya
rın yedi ıaat clemiryolu gezintisi 
yapacağım! 

Artık kesmeğe mecburum. He· 
men gi~enık üzereyiz.. Tanrıya 

[15mari:ıdık sevgilim, bütün ru -
bumla seni Öperim. Beni azıcık 
düf Ün .. SL\na tapınırım ruhum! . 

Tin o 
28 Tefoınuz 1912: Pazar 

Sevgilim; 

lıte burada, kendi yuvamda • 
yrm. Sizi tanıdığımdanberi kor • 
ku ile dütündüğüm ıey nihayet 
hafıma geldi. Burası sizden ne 
kadv ..U; MZİ tekrar ne vakit 
.Srel>DeceAimi de ancak Tanrı 
bilir. Bundan batka bir düıündü • 
itim zok. :Yani ıizdeıı Ye din • 

s 
mek bilmiyen ayrılık acıaından 
başka bir şey dütünemiyorum. 

Bana ne oldu bilemiyorum .. 
Başımdan hiç böyle bir fey geç -
memişti.. Sevgili yüzünüzü hep 
önüm~e görüyor ve bütün dünya 
ile insanlar bana ıizmitiniz gibi 
geliyor .. 

F ransızcam kötü ve sözlerim 
de ıairane değil.. Ancak ne de • 
mek istediğimi anlayacaksınız . 

Kendimin de bilahare seyahat e -
debilmem için kralın daha ne ka· 
dar müddet yabancı ülkelerde ka

lacağını anlamak imkanını elde 
edemedim. Planlarını hiç söyle • 
mez, belk1 de hiç planı yoktur ve 
kendi projelerim için titriyorum . 

!;izden b:r mektup almak için 
ne kadar sabırsızlanmakta oldu • 
ğumu kabil değil dütünemezsi • 
niz; belki de yarın bir mektup a
lırım.. Sizden uzak olduğumdan 
dolayı ne kadar betbahtlık duy -

duğumu bir dütünseniz.. Burada 
her gün postamız yok, bu da Av· 
rupa ile aramızda ol&n uzaklığı 

büsbütün arttırıyor. Size haftada 

iki defa yazabilirim .. Eğer ister -
seniz daha sık da yazarım .. Pos -
tanın hafta da be, defa gittiğini 

ve bet defa geldiğini sanıyorum . 
Bana ııksık yazacağınıza dair 
söz vermit olduğunuzu unutmayı· 
nız ! .. Sizi nasıl sevdiğimi bilıe -
niz; bunu tasavvur bile edemedi· 
ğinize eminim .. 

Sevgimi bütün canhhiı ile an • 

]atabilmek korkunç derecede 
güç; itte bunun içindir ki mek • 
tuplarımda bunu sıksık tekrar e • 
diyorum ... Canınızı sıkarsam. ba· 
na yazarsınız .. 
. . , 
Y anımızdp bütün bir gün ge· 

çirdiğimdenheri itte tam sekiz 
gün oldu. Allahım, vakitler ne 
çabuk geçiyor ve böyle dütiinmek 

ne acı geliyor! En iyiıi hiç söyle· 
memek.. Fakat vakit asıl timdi 
yürümez oldu! Havadisleriniıi a-

lamamak beni bilhaua üzüyor, 
bunun mümkün olmadığını da bi-
1 iyorum, yarın mektup alacağımı 
ummaktayım .. 

Sevgilim sana tapınıyorum! 

Beni bir parçacık dü,ünüyor mu -
sun? Acab~ beni azıcık ohun ıe -
viyor musun?. 

it 

Artık yatmağa gitmeliyim ; 
Mektubum da ıh:i sıkacak kadar 
uzadı .. Tanrıya ısmarladık, 11ev • 
gilim, yalnız seni di;tünliyorum .. 
Seni bütün ruhumla öperim. 

• 

Tin o 

Tatoi, 1 Ağustos 1912 
Perşemhe 

Sevgilim; 
Siz bir meleksiniz. aşkın ken

diı is:niz; beni çok sev!ndiren iki 
mektubunuza tefekkür etmek için 
başka ıözler bulamıyorum. Dovi· 
le hareketinizden ve benden de 
mektup almadan evvel yazmıt ol· 
manız beni çok mütehasııa etti, 
hele sözleriniz yüreğimdeki acı • 
ları dindirdi. 

Sözlerimin sizde de bu duygu· 
ları uyandıracağını ummağa cesa
ret edemiyorum; benimki öyledir, 
bu bendeki yalnız bir göaül bağ· 
lılığı değll, atkın kendisi, saf ve 
temiz atktır. 

(Devamı uar). 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

D=na1y~ittaın ca1Doırnmoş GilalkDlkô ~Dır maJceıra 

----- Ne l 5 \'azan: Osman Cemal Ka9~ıs1z -• 
" s-•we 

Her tarafı dövnıeler içinde, kösele 
suratlı, sırını gibi adanı karşınıda 

elpençe duruyordu. 
Çingeneler hep birden el çır · ı -Sormanın elbet bir sebebi ka.clq çok iyi, çok hoş çocuk am·""' 

parak bağırdılar: var! ma ... Sanırsam vardll" biraz ga • 
- Güle güle .. Güle güle! .. Se - - O çocuk, sizden iyi olmasın, ripçe itleri •• 

lamel ilen, sağlıcağıla, unutmayı· çok yii, çok ho§ çocuk. İlle veli - ı - Onu anladık canım, ötesini 
nız, gene buyuraıınız !.. kin biraz.. t.. anlat! •• 

[temin bu akşam benimle bir - - Ey, ne olmu§ biraz? t - Hani, nasıl diyeyim size e· 
likte gelmesi, biraz gönlümü bu • - Demek isterim ki biraz ga· fendi beyim, olsa idi benim ~-e • 
}andırır, değil de gıcıklar gibi ol- ripçedir işleri? rimde bir başkası, o zavallıyı ıa • 
mutlu.... - Ne gibi garipçe?. · ğardı koyun gibi.. Tutturmut şin· 

Onun bu akşam böyle benimle ci zavalh ki bizim çocuklara bi • 
birlikte arabaya atlaması her hal - rer küçük muzika alım, onlardan 
de boşa değildi .. O, bu geceyi hiç yapsın bir muzika takımı .. 
kuıkusuz Hazinedar çiftliğindeki - Fena mı itte .. Hem sizin ço-
çadırlarda geçirecekti. Benimle cuklar çalgı öğrenir, hem de siz 
gelmesinin elbette bir sebebi var- eğlen ininiz! .. 
dı. Hot buna ben bir yandan da - Jyi amma, bu olmaz bir İ§ !. 
sevinmemi§ değildim. Çünkü kaç - Neden olmasın?. 
gündür benimle dargın olan bizim - Süledik ıize ya.. Bizden 
arkada§a dair Elemden belki de çokluk çalgıcı çıkmaz .. Ona se • 
bir hayli malumat al~cktım.. bep, o gitsin Sulukuleye, Ayvan • 

Her tarafı dövmeler içinde, kö- saraya, Osküdara .. Daha bulacak 
sele suratlı, sırım gibi herif araba kafacığına uygun kimseler c,ra -
yürürl<en kartımda divan durur larda .. 
gibi elpençe duruyor ve adeta a • - Vallahi Etem benim pek ak· 
rabanın içinde lafı benim açmamı lım ermez bu itlere .. Onun kendi 

b ' 1 d b'l .... ' e.< iyor u. ı ecegı ı§ ... 

Ben, hiç oralı olmayın-:a niha -
yet dayanamadı Davutpaşanırı al
tındaki beylik korunun oraya 
inerken çenesi açıldı. 

- Görünmze oldunuz, kaç za • 
mandır bizim Topçulardaki har • 
manların önünde?. 

- Bütün yazı sizin harmanlar -
da geçirecek değiliz ya!. 

- Sizin arkadaş gelir amma 
sık sık!. Ne sabah tanır, ne öğle, 

ne de avtam, kapınca muzikasını 
(ağız armcniğini) kemançe!ini 
damlar her saat çadırların önü • 
ne!. . 

- Sizi çok seviyor da ondan!. 
- Yaya! O sever sahi bizi çok .. 

- Ol :lu olacak, bari, onu da a· 
ranıza alın ! . 

- Nasıl a!alım?. 

- Damad olarnk alın!.. 

Bu sözüm Etemin pek hoıuna 
gitmiş olmalı ki beylik korunun 
önünde bir kahkahadır attı .. Ak -
tamın alaca karanlığında onun n

rabanın içinden fırlattığı bu yük -
sek kahkahaya Akman ağa karşı
lık verdi: 

- Ulan koca çingene, gene key· 
fin yerinde bugünler! .. 

Etem gülmesini yavaşlatarak : 
- Nasıl gülmeyeyir.1 be Ak -

man baba! Biz~m beyağa üte bir 
ş.ey süler ki ..... 

- Ne ~ar, dedim, fena mı fıÖy
le-:lim? 

Etem ciddib~ti, haline, tavrına 
bir baş1<alık verdi, Akman ağaya 
pek duyurm:ık istemiyen ağır ilir 
ıesle kulağıma eğildi: 

- Sormak ayıp o!masın amma 
efendi beyim, sizin arkadaş ne 
it ypar? 

- Hiç bir it yapmaz! .• 
- Ne ile geçinir ya?. 
- Anası bakar ! . 
- Anası nasıl bakar?. 

- Bababalrından kalma aylık· 
ları fil~.n yrdrr ! .. 

- Yaaa. !. 
- Niçin aorciun? 

_ - T e ıordum itte ... 

GÖÇEBE ÇINGENELERDIJ.'ı BiR 
' r • 

KAl>lNLıt ÇOCUCU 

llu çingeneler yollarda ''değirmen, 
tarak yapıyoruz!,. diye ge1en!,.rden • 
dir. Kendilerine "değirnıcrtriler .• de • 
nir. lJunların konuştukları di!. çinge. 
neccnin en incesi olan "R(lmatıe, dir. 

ntccidiyekiiyü rinoenelerin:n akşam 
eğlenceleri 

Y aniya yüreciği temiz bir 
çocuk nmma. içinde var bir kur • 
clu onun ki o kurt yer onu daima! 

- Nasıl kurt acaba?. 

- Bilirsiniz ~iz daha iyicesini.. 
Zere biz tanıdık kendisini ye • 
ni ... Siz ise tanışırsınız belki ço • 
cukluğundan .. 

- Etem, çıkar şu dilinin altın -
dak baklayı da ne demek stiyor • 
san söyle, ben de anlayayım !. 

Etem biraz durdu, düşünür gi
bi biraz yutkundu, sonra eliyle o· 
muzuma vurarak: 

- Beyağa, dedi, darılmaz mı -
sın sana bir şey deyivereyim!. 

- De korkma, darılmam!. 
Etem gene sustu, gene biraz 

dü§ündü, baıını kaşıdı, kaytan bı-
yıklarını burdu. Sonra: , 

- Mademki darılmıyacaksm , 

deyivereyim sana bir kaç ıöz •• 
- De bakal!;ID ! 
- Sizden iyi~olmaıın, ıizin ar· 

- Size sülemez mi bunları 

kaç gündür?. 
- - Benim kaç gündür kendisi • 
ni gördüğüm yok! 

Kurnaz adam, oöylelik1e 
nim ağzımı arıyor; arkadatımın 

bu saf niyetlerine kartı benim 
nasıl Clavraneca.ğımı öğrenmek 
istiyordu Halbuki o, benim arka
datla dargın olduğumu bile bili • 
yordu. Çünkü bizim arkadaı hiç 
ıır saklamasını bilmiyen, herkese 
olduğu gibi renk veren içi, dı§ı 
bir, bir çocuktu .• 

Şimdi Etemin maksadı şu idi : 
Bizim arkadaş Topçulardaki Ç~n
gene çocuklarına birer ağız armo· 
niği alıp onlara musiki öğretmek 
bahanesiyle çingenelerle büsbü • 
tün içli dıtlı olurken benim buna 
kartı alacağım durumu ( vaziye • 
ti) anlamak.. Eğer ben bu i!e 
karşı bağsız (alakasız) ve ilitik
siz davranırsam Etem, gönlü gibi 
eli de açık olan bizim arkadatı 
elinden geldiği kadar 1Zzdırma • 
ya batlayacaktı. 

Tbiidir ki iş yalnız çingene ço· 
cuklarmdan birer armonik takı -
mu kurmaktan ve böylelikle ken· 
disinin musiki İsteğini yerİne ee • 
tirmekteh ibaret değild. İ§in iç.:n
de bize ilk defa "Rağduk kele k:ı
ma beşe kama,, ninnisini diııle -
ten çocuklu, d1;1l kadının; bel• 
ki de ertesi gün gördüğümüz es • 
mer, ince, tirıe gözlü kızın hatı • 
ra ve tesirleri de vardı. VP, b elki 
de bu hatıra ve tesirler, arkad:ı~ı· 
mın ıaf yüreğinden, gene safça, 
yani !uurlaımamış bir halde için 
için geçiyordu.. Köpoğlu Etem 
yolda bunlardan bana hiç söz 
açmıyor, hep arkadatımın mu:ıi • 
ki merakı, çingene çocuklarından 
bir armonik teıkili , işidilmemİf 

çingene ninniler, türküleri öğ • 
renmek hevesi gibi garipliklerin· 
den, tuhaflıklarından dem yura • 
rak bu duruma (vaziyete) kart• 
benim fikrimi yoklamak istiyor • 
du. 

'.(Devamı var); 



(UNDAN auNiöAN ~ Ejderlerin 

lierkeSi-kaZandıran Çüf:ndl9 
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bir sistem _ .. _ 
1
. Anterikanrrı özi!ıl (hu•uıt) po• hah olduiundan yalnız zenıinler 

Türkçeye çeviren: Ahmet Ekrem No. 8 

ıı hafiyelerinden Nol _ Şarl _ alabilmektedir. 
Skf fa "kıymetli taılar poliıi , Cennete bilet ıatmak İJİ Çin 
llkablle, Birletik Amerikada çok tapınakların& (mabet) epey gelir 

Su üstünde yaşıganlar 
bU:vük bir töhret kazanmıttr. Reı· retirmektedir. 
'l'li Jl<)liı ekseriya mücevherat hır· avrupa radyoların· 
'11larını yakalamakla, fakat çalın· da tam 120 d 11 
"''t latlarl bulamamaktaydı. Evindeki radyoıuyla bütün Av· 

Şehrin liman idaresindeki kayıtla • 
ra göre 90,000 gemide yaşıyan 3;)0,000 r ; 
nüfus ,·ardır. Bunlar Çin dilinin mulı-
telif lehçelerini anlamakla beraber, 
kendilerine mahsus ayrı bir lehce 
kullanmaktadırlar. Bu, su üstünde 
yaşamakta. olan KantonJuJnrın bin • 
lercesi gemilerde doğup büyümekte, ! 
evlenmek, çocuk yetiştirmekte , .e son 
neCeslerini vermektedirler. Bu yaşa .

1 
madan başkasını da bilmezler. 

l 
Skaff a iae, çalınan tatları bul· rupa iıtaıyonlarının ne9riyatım •· 

!hıını bildiainden malıahiplerine labilen bir adam, bu iıtasyonların 
ı.soo,ooo cfoJar kıymetinde çalın· ayrı ayrı tam yüz yirmi dil ku1lan· 
nııı taıları bı.ılup iade etmeie mu• makta olduklarını itilebilir. Bu 
\'tfı'ak olan bir adamdır. Bu yüz· iıtaıyonlardan baz111nın dinleyi
den hor yıl 25,000 dolar para ka • cileri pek azdır. 
ııtnrnaktadır. En az dinleyicisi olan istasyon 

Bu poliı hafiyeti, çalınmıı taı· İtalyanın muhtelif Ar~avut leh· 
lıtrı nasıl buluyor? Amerikan po çeleriyle konu!an Bari 11taıyonu. 

bliıj ıon ıünlerde itin dalavereıini dur. 
tthı!> ~oydana çıkarmıttır. l'rager Pre11e 

S! .. -ua. Sirorta kumpanyaları • afyon .Japonların 
tll h' l' •••ne yarıyor r h n ı~metindedir. Kıymet ı tat t:anahay'dagıkan Vayna Vikly 
ır~zlrjı olıJnca, arayıp tarıyor '!:l " 

Ve btraısı l:iularak çalınan taıı, yük ıaz.ete•inJen: 
•ek ~eğerle hırsızdan ıahn alı • Japonyanın kuzey Ctimali) Çin-
~<>rdu. Böylece sigorta kumpan • de nüfuzunu geniılıet.mek için, 
Yaaı da, ıigorta ücretinden daha ıüel (askeri) tedbirler, ıiyaıal 
a.,ı bir para ile çalınmıt tatı elde entrikalar ıibi rııuhtelif çareler a· 
~d · raaında afyon tecimi de çok önem. 

erek sahibine geriye verıyor · 
_~esefi 100,000 dolara siıorta e • li (ehemmiyetli) bir yer tutmak· 
dit ff h tadır· Japonların Mançuride kur. 

lnİ§ bir tat için Ska a, ırsıza 
lQ 00 mut oldukları afyon inhisarı için 

• O dolar veriyor. 
~u yoldaki çalııma ıayeainde Kuzey (Şimali) Çin bathca piyasa 

~ k s· olmu,tur. er ~ kazanmaktadır: ıgorta 
ku Sk ff ·· Resmi raporlar Hopey vilaye· 

nrpanyası, hırsız, a a ve mu· 
teırheratı çalımın m~' -"1.hibi... tinde afyon kullananların sayısını 

F'dtat iti ı;akmı~ olan Amerikan yalnız 120.000 kişi olarak göster· 
lloliıi Skaffayı bu itte ıayet ince mekle beraber hu vilayette Japon· 
te1ia gö:ıterdiğinden dolayı hap • }ar tarafından işletilmekte olan af. 
· ~ l k t ' yon kahv~hanelerinin sayııı 700 · ı .. mıf ır .. 

Amerikan Weekly bindir. Bu sayı gösteriyor k\ res· 
rasınd• mi rakamların bildircJiii afyon tir. 

Dara ka•a•ı yakileri doğru olmaktan çok uzak· 

h 
Alberikan Detroyt hayvanlar hr. "h Japon konsoloslarının ve ıüel 

, c;. ~esine giren hırsızlar, bahçe • d 
4<lı• 

000 1
. makamlarının korumast ıayesm e 

• ...ırnı kırarak mevcut 2 ıra· ı l afyon teciIDerleri itlerini özgürce 
t Sa mıılardır. [unun üzerine " 
0 ,h görmekhdirler. 
• Ç•: direktörl''ğü her aktar.ı da· 
:eyt ke.parken kaıayı on bet aıla· Bir bosanmarekoru 

rn ı· ı-._ l k Yusoslavyanın Novisad hu-
>- ·Yuma,."' o du~u yere oyma e 

"'- karar vermittir. kuk mahkemesi bo~anma davala-
1' rında bir rekor kırmıştır. Bir tek 

l' ••a ıtmdi her akıam aıl:ınla • 4 ı •tı oünde bu mahkeme 2 ayrı m.a.ya 

Su üstünde yüzen bu Jtücük evler 
umu~iyetle yolcu taşımak iÇin yapıl- 1 
mış gemilerdir. Ortalarında nltı yedi 
yolcunun, uyuyabileceği 3,:> metre u -
zunluğunda ve 2 metre eninde bir ka
bine vardır. Geminin arkasında e-emi - ; 
cilere mahsus bir oda bulunur. Am - 1 
barlar ise mutfak, yatakhane, bağaj 
yeri, gemiyi yürütmek için çekilecek 
küreklere mahsus oturak \'e daha bin 
bir çeşit işler görür. 

Bu gemilerden bir çoğunda gündelik 
le tutulmuş tayfadan başka bir dede 
yahut nine, başka gemiden bir kızla 
evlenip karısını getirmiş bir oğul, iki 
yahut üç çocuk bir de yeni doğmuş 
bir bebek bulunur. Çin ailelerinde ye
ni doğmuş bebek hiç eksik olmaz. Ka
dınlar o kadar doğurucudur. Hemen 
her yıl dünyaya yeni bir çocuk getirir 
ler. Suya dUşmemeleri için çocukla • 
rın ayağına, tıpkı çayıra salrnmış at • 
ların ayağına köstek vurulduğu gibi, 
uzunca birer ip bağlanmaktadır. 

Kantonun çarşısı da su üstündedir. 
Ev için lazım olacak bütün erzak sa
bahları her gemiye ağrıyan, bakkal, 
kasap ve zerzevatçı kayıklarından sa
tın alınır. Bu satıcı kaYlklar arMında. 
elbise, basma, hatta ilaç satanları bi
le vardır. 

Çin kadını yasa(kanun)bakımmdan 
erkeffıt bun~u &ltrndadır • .Ancak 
her yerde olduğu &"ibi burada da 
"kadının {endi erkeii yendi,. atalar 
sözünü doğru çıkarmak için, akrllr ka· 
dınlar kocalarını dlze;in altrna almak 
tadırlar. Kadının madlln olmuı koca
sına karşı değil, daha ziyade kayna
nasınadır. Her yerde kaynanalar azrlı 
kişilerdir Fakat bunların en şirret ve 
çekilmez oldukları yer Çindir. 

Su ü8tünde yaşıyan Çinliler arasın· 
da metres ve oda1rk gibi işler yoktur. 
Burada. karı kocalık yalnız evlenme 
ile olur. 

c. ~'anına ıötürülmektedir. En " b ı ~ .. ·,. ti' 1 ·1 karar vermiştir ki, un arın ıçın- KARIIJAR KAVGA EDERKEN~ KO-•..• _...e ı ıece bekçiıi deii mı. 
Penar böceOI de 11 tanesi kat't boıanma kararı · CALARI SEYlRCl KALIR 

b·ık~ıekarikanın nerede oldujunu dır.Amerika mahkemelerinde bile Evlenme teşebbü ünü önce oğlanın 
.,. 1 lnıy~nanıı, coirafya kitapları· d b d ailesi yapar. Pazarlıkları i e ekeeriya 
•ıı.,. · bu kadar kısa bir zaman a u e-
t .-.a -~a9•urunuz ! Ben tize burada d !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~~~ 
/)~·:afya t :retmeje kalkııaeak rece çok boşanma kararları şim i- §ehrine 485 kilometre uzaklıkta. 

ki Ko1orado ırmağmdan su getir
mek için yapılncaktır. Aradaki 
yol hep çöl ve dağlıktır . Yolun 1 

·h ı· ye kadar verilmemi,tir. 
t ,.., .:n; an:ak bu ülkede çok tu• "'f ı,· h Belıratl radyom neıriyatınJan 
~ . ıt ayvanı anlatacaiım. Koı• 
b~rıJcamn fener böceii denilen çın, hazinelerloi 
b lr Çeıit kanatlı hayvanr vardır ki satıyor 
~ "n11 yakalayıp ~a odanıza koydu Pekin sarayı müzelerinde Song 
d~:·ıırydu, lam'.J:..'-~, artık ıön • • Yuan, Mini ve Tsing hanedanın· 
t ~l'lin.:tz, çünkü onun ıfıjiyle hir dan kalmış olan gayet nadide por· 

~~~~teyi hiç zorluk çekmekıizin selen ve çini eıerleri Sianfin şeh-
4tlıya '- ·ı· · · . ta•ınmaktadır. Bu taımma b ili ırıınız. rıne ,. .. . .. 

bUnyanın en usta için göıterilen sebepl, mb~;ele~ı ~u
i?lhçıvanı öldü el (askeri) hareket er o ge ~rm

~ Sovyet Rusyanm en usta bah- den (mıntakalarından) uzakla§
~~ttniı.rından lvan Miçarin öl- tırmak olmakla beraber, ortada 

t ~!lüt. Bu adam meyvacılıkta dönen dedikodulara bakılırsa Nan. 
~~l'çelıten harikalar yaratmtftf. kin hükumeti bu arttikal~rı A:~İ 
'~t\di huıuıi bahçesinde elma a· rika ve İngilizlerden mutete 

1 

~~çl · l . büyük bir şirkete 50 mi.ly~n dola· 
li &rına aıılamak suretıy e yeti§- t 
~:~iği armutlar, dünyanın hiç bir ra ıatmağa karar vermış ır. 
~~rı~~e yoktur. Küçücük çekir· Şimdilik hükumet bu hazinel~
S kaıı ıiyah üzümleri kocl'man rin şirkete 30 milyon ~~~a~h~ ~ır 
1
.'\>\tt üzümü büyüklüğünde yeti,. avans için rehin edildıgını bddır-
~t'ltıeie muvaffak olduğıi gi'bi, el- mektedir. lı T • 
b\t \ .. bü:rüklüğünde •İyah erikleri N et.1yor aymıs 
,

11 
tun nebat.at bilıinlerinin bravo- Çok uzun bir suyolu 
11~ k&zanmıttır. Kaliforniyanın su kumpanyan, 
Cennete bilet yeniden yaptıracağı çok ~zun bir 
llazı Çin tapmaklaTında, ölüyü ıu yolu için tam iki yüı mılyon d~ 

~tlnete ıötürecek &il•t ıa.tılınak· Jarbk bir tahıiıat 1ı:>ymuftUr Bu 
dır. Ancak bu biletler çok pap yol Kaliforniyanın Los Angeloı. 

yapılıtında geceli gündüzlü 15 
bin iıçi çah,acak ve Sierra Neva· 
da dağlarında bu iş için 91 tane 
tünel açılacaktır· 

Yolun yapIJı 3 yılda bitecek ve 
gündelik vereceği su 6 milyar lit
re olacaktır. 

Bununla beraber hu yol, dün
yanın en uzun su yolu rekorunu kı. 
ramıyacaktır. Çünkü 1913 yılında 
yapısı bitirilmiş olan ve Owenı ır· 
mağından gene Los Angeloı ~eh· 
rine su yolu 550 kilometre uzun
luğundadır. 

Eski Romalıların yapmış oldu
ğu bütün su kemerlerinin uzunlu
iu, hepsi bir arada ancak 38() ki
lometre tutmaktadır. 

1 

"Su bedavadır amma, gidip 
yerinden alacak olursan,, d;ye bir 
amerikan sözü vardır. Ancak evi. 
nizin içinde sadece bir musluiu 
açmak suretiyle zahmetsizce ıu İs· 
terseniz, İ§le böyle hayalin a!amt•, 
yaeafı kadar 1,üyük lTlAsraflar ı 
yapmak lazım geliyor· 

' ' Şansi askerleri eğleniyor 
Bizim yılbaşımızdan bir a,y sonra gelen Çin yılbaşısı bil!!Ük şenlikler ve 

eğlencelere l:l'sile olur. Erkeklerle ço cıtklar yiizlc1ine maske takarlar, kılık 
kıyafetlerini değiştirirler ve böylece sokaklardan geçerek kamuyu eğlendi. 
rirler. Tırıkı bizim Apokarya maskara ları gibi! ..• 

kadın olan "çöp çatan,, dediğimiz ara: ken erkckleı· hiç müdahale etmemiş • 
meyanecileri başarırlar. Bu kadınlar ler: 
evlendirmeyi kendilerine meslek edin· En uslu iş, kndmları kavgalarını 
mişlerdir ve bu yüzden ge~inmekte • kendi aralarında halletmeğe bırakmak 
dir1er. Eğer teklif kızın ailesi tarafın- tırl 
dan yapılacaksa, toprakta' yaşıyan Diyerek herbirisi kendi eşinin arka
c;iftçiler gibi bunlar da önce bir' !alcı· sın da· durmuş ve lnrılun k!ise paı·ça _ 

Ya başvuı·uı·laı·. ~ 1 ı "pli v k 1 t ça arın su rmege oyu mu~ ur. En 

Falcl düşünür tnşınır ve "eşref sa';. sonunda harJŞr:elde etmek iÇin"birkaç 
at,.in ne vakit olduğunu söyler . . An - \~asenin kmlmasında ne zarar var? .•• 
cak evlendiı-ilecek kız C(kaz,,a adan · 

BOGULMAK ÜZERE OLANI KlMSE 
mış günde dünyaya gelmi~ ve oğlun 
da "tilki,, gününde doğmu~ ise konuş- KURTARMIYOR 

malar daha başlamadan ke~ilir, çün -
kü tilkiler clüşünühniyecel< kadar es -
ki günletdenbed kazları ftcp yemiş ~ 
lerdirl 

Yangtze ırmağında bir lıorlum 
Bu resmi Amerikan dorıanmasındarı 

Pitaburg zır1ılısınm kaptan köprüsiin· 
den serdümen C. A. Stahl almıştır. 

Ilortum :ırlılıdan ancak 35 metre u • 
zaktan geçmiştir. 

Çin ailesinde hayat oldukça pürüz
süz bir surette salahiyet ve niifuzun 
taksim edilmiş bir ·eklidir; öyle ki 
Jüzumsuz birçok kavgalara meydan 
kalmamaktadır. Amerikalılardan bi -
risi gözlerile görmüş oldui'u bir hadi. 
seyi bana an latmıştr: 

Bir gemi sahibinin karısiyle, ge1ini 
her nedense kaYgaya tutu~maja ka -
rar ''el'mişler; biri birine karşı duY, -
dukları kızgınlık ve öfke o kadar aş · 
kın ve taşkın ki, bunlar e1Jerinc ge • 
c;irdikleri pirinç k;lselerini hiribirleri
nin kafalanna atmağa lıaşlamı lar. 
Çinde içine pirinç konulan kaseyi kal
dırıp atmak hiç de yakışık alır bir i 
değildir. Bu günah ve haram snyılır. 
Kadınlar böyle alı al, moru morı saç 
saça başbaşa kaYga edip döYüşürler -

Çinli için soğuk kan\ı demi?Jclim de 
d d . t" b· ,. . , ~t · ı i'r 

ılPr um uymaııı. a ırınt KU analım. 
Çin kayıkçıları su cinlerinin çok güç· 
1ü oldu1dnrına,ve insanı c;arpn·erecek
lerine bütün yüreklerile inanmış adam 
lardır. Bunu HangçoYda Hiristiyan 

kolleji başkanı olnn Rohert F. Fitç' 
den dinledim. Anlattıklarını avn~n 
~azıyorum: 

Kayığımız Ningpo ırmağının kıyısın 
da demirlemiş ben de derin bir uyku
ya dalmıştım. Gcceyaı•ısı kıyıdan kor-' 

kunç haykırışmalarlıt uyandırıldım 
ancali yorgunluktan o kadar ağır bir 

uykuya dalmıştım ki gözlerimi yarı 
açahllmiştim ve bağrışmaların mana· 
smı pek ele anlayamadan gürültü pa. 
tırdı kesileli ben de tekrar uyudum . 

Ertesi ~abah, gect.'ki feryatların se· 
bebini yanımda demirli durnn kayığın 

~ahibinden nnladrm: Sağlam yapılı 

hil' gemi, nrnbarJarını taşla adam akıl 
ll yiiklcmi~ olduğu halde Ningpo ır • 
mağından .aşağıya geliyormuş. Karan· 
lıkta ha im bir gemi ile çarpışarak .su 
almağa haşlamış. Gemicilerden hiçbl. 
risi yüzmesini biJmiyormuş. Dunun i • 
çin gelip geçen gemi ,.e knynJnrdaÔ, 
gıı·tlaklarını yırtarcasına bağırarak 

h;timdat etmeğe lrnyulmu~lar. 

Hiç kim e boğulmak üzere olan bu 
adamları kurtarmnğ:ı da~nannıumıı.Ze 

deJenen gemi nihayet batarak, zava -
vallı !ayfnların hepsini de keudisile 

birlikte suyun dibine, karanlık ölüm 
diyanna götiirmüş. İmdada koş 
bunları kurtarabilecek ad·tmln"' up 

' •• yeı· .. 
lerinden krpırdnmağa kork 1 
Ç .. k .. b ,,.. muş ur. 

un u u ~azanın su cinleri tarafın • 

~an yapıldııfını, cinlerin ise kendi iş-
Jarın hatıralarına ~a .. ,,,.1 ,,.·· t k 
l · '"*' ,.os {•rmc 
erıne kanşacak küstahla 
ğını b'I· 1 • rı çarııaca• 

ı ıyor armış t 

.. Çin gemicilerinin korktukları gü • 
lunç evham ''al . • ,, nız su cinlen olsa ne 
ıyi.., Bunlar boğulan adamın ruhun • 
dan ela korkuvorlar Çu" k" .. d 1 .. ' . n u sor. e ıu 

ı·uh adamın 8tJya battığı yerde hort • 
Jar ''e gelen geçen gemilere fiataşır -
~ışl İşte bunun için su cinfol'in~ ho• 
gulmak suretile !\urban ı~iden adam .. 
ların hatıiaralarına saygı gösterm<.'l{ 
lazınımrş!... · 

(Devamı var), 



Fransız boksörü 
Marsel Til 

• Gene şampıyon 
Son maçında da kübalı 

boksörü qendi 
Fransız hoksörü Thil dünya orta 

siklet şampiyonluğu ünvanııu bir ke-

re daha ortaya koyarak Kübalı nıeş -

hur 'J'unero ile l\larsiJyada çarpışmış 
Ye hasmını adeta ezmiştir. 

Önüne çıkarılan hasımları sıradan 
geçiren Thile en son rakip olarak ni-

hayet bu boksör bulunmuştu. Thil bu. 
nu da kolaylıkla haklamı~tıd 

::\far ilya bu mühim boks ına~i mü

nasel>ctile spor tarihinin belki er par. 
lak bir gecesini yaşamıştır. 11:üs.th:ı -

kanın yapıldığı Prodo meydanı :hın. 

cahınç dolmuştu. 

Halkın hu kadar tehacümlinl: rağ -
men maç umulduğu kadar ze,·! 1i ve 

heyecanlı olmamıştır. Buna <la .::ebı•p 

çok iyi hazll'lanmış olan Thilin kar -
şısında Kübalı boksörün kaçak oyun 
sistemini takip etmeı:ıi ve müteı:tadi -
yen ri.ngin etrafında dönmesidir. Bu 
hal sıkı bir boks müsabakası görmek 

hevcsile gelen seyircileri f cna halde 
sinirlendirmiş ve Tuneroyu halk ıs • 
lıklamıştır. 

.Maçın tahliline gelince iki kelim€' ilt.' 
hül{tsa olunabilir: Thil kunet "e ik -

tıdannı gö. termek için karşısında bir 
hasım aramış, durmadan kaçan biı' 

gölgeden başka bir :;;ey bulmamıştır. 

'funcro ilk J"avundlarda Thilin fev _ 
kaladc aııform olduğunu görünce mü
sabakayı sonuna kadar de·rnm etire -
bilmek için ancak bu planı dü~ünmüş 
, .e tatbik cdebbilmistir. ;> 

Maçtan sonra her iki bok~örün mü. 
sahaka hakkındaki mütaleasrnı soran 
bir gazeteciye Thil demiştir ki: 

- Dövüşmek için iki olmak tazım -
dır. Karşımda dö\'üşmeyi kahul ede -
cek bir ha ım bulamadım. 

'l'uneroya gelince o da ce\'alJen şu 
sözleri öylemi;;tir: 

- Thil bir insan değildir. O bir ka -
ya parçasıdır. Onunla dn dövüşüJc -
mez. Halk beni ıslıkladı. Benim ıle a

lay etti. Bu hareketinde belki haklı 
idi. Fakat ne yapayım ki ancak bu 
sistemi takip ile müsabakayı sonuna 
criştirebildim. Evet yenildim. Şunun. 
la müteselli oluyorum ki bent döven 
dünyanın yetiştirdiği en büyük şam . 
piyon la rdan biridir. 

Şmellng, Karnerayı 
döğen Zencile 
karşılaşacak 

Dev 'bok ·ör Carnerayı altıncı ra -
\'Undda nakavt suretile yenen Zenci 

Joe Louis ile )fax Schmelingin eylıilde 
çarpışmaları için mukanle imza edil. 
miştir. 

Bu mühim müsabakanın ne netice 
nreceği şimdiden her tarafta büyük 
bir alaka uyandırmaktadır. 

Alman tramplen ile at:ıama şampiyonu 
havada tehlikeli bir perende atarken 

•1," ıı . 

Fransa t:urunda 

Fransa 
Bisikletçileri 
kazanamiyor 
En iyi Fransız 

koşucusu yarala
nınca birincilik 

Belçikaya geçti 
iki haftadanberi devam etmekte o -

J:ın bbikletle 29 uncu Fransa turu gün 
geçtikçe daha enteresan bir safhaya 
girmrktedir. Yarış bilhassa Uelçika, 
l tal ya Ye Fransa arasında çok .sıkı ce. 
reyan etmektedir. Bu üç rakip mem -
leket .birinciliği elde etmek için bü _ 
tün gayretlerini sarf etmektedirler • 
'I'akım halindeki tasnifte Belçika 

elan birinci gelmektedir. Fransa ikin • 
ciliğinden şimdiki halde üçüncülüğe 

düşmüştür. 

.Fert iizerine olan sıralanmada da 
gene Belçikalı Romain Maes birinci -
dir. Şimdiye kadar kendisini geçen ol. 
mamıştır. Belçikalının en tehhkeli ra
kibi gölgesi gibi peşini bırakmıyan 

geçen seneki tur ~ampiyonu Pran:;ız 
Antonin Magne idi Bu iki rakip ara • 
sındaki mücadele çok hararetli olu -
yordu Fransız bbikletçisi herglin ara. 
daki açıklığı biraz daha kapatıyordu. 
Ne çare ki bir kaza neticesi yarışı 

Fransa 'turunda 
bisiklet:çiler yo
kuş bir yol.dan 

inerlerken 
terketmeğe mecbur kaldL Taraftarla ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yüzmelerde rının biitün ümitlerini suya dü:;;ürdü. 
Antonin l\lagne süratle gitmekte i -
ken önündeki kafile birdenbire fren 
yapmış bunu takiben gelen otomobil 

de ftni olarak durunca Antonin Mııg. lspanyollarla Fransızlar Almarı 
ne olanca hızile otomobile çarpmış ,.e ' 

,ıarla Macarlar berabere kaldıla 

Fr<ınsızlarm me§lıur güllccisi Ri -
gulot, Belçikalı bisiklcçci Macs'i ço • 
cuk gibi kucağında taşıyabiliyor. 
kendini kaybetmiştir. On dakika son
ra gözlerini açabilen Fransrz bisiklet. 
çisi ayağından yarah olmasına rağ -
men tekrar yarışa iştirak etmiş, fakat 
çok geçmeden ıstırabı artarak :;·arışr 
bırakmak mecburiyetinde kalnu:;;tır. 
Zaten hu seneki yarı~ta birkaç mühim 
kaıa daha olmuştur. Bir İspanyol bi _ 
sikleçcisi de düşerek aıbr surette ya
ralanmış ve kaldırıldığı hastanede öJ. 
müşfür. 

Bugüne kadar ki l'aziyet şudur: 
'J'ahım halinde tasnif: 
Birinci Belçika: ısı s;13 t ı.ı J:ıkika 

12 saniye -
lkinci ltalya: 181 saat 37 d:ıkika ;;s 

saniye -
Cçüncü Fransa: 1S2 saat 37 dakika 

!iS saniye -
Dördüncii .Almanya: 18:3 saat 10 da. 

kika 26 saniye -
Beşinci İspanya: 1 7 saat ıs dakika 

33 saniye -
Fert iizcrine tasnif de ise: 
Birinci Ilelçikah Romain l\1at'S 

70 ant 17 dakika 2 ~aniJ e -
ikinci Camusso ltalyan 60 saat 21 

dakika 33 saniye 
Üçüncü Morelli Italyan 60 -aat 2.'l 

dakika !i7 .saniye. 
Dördüncü Speichcr Fransız 60 saat 

2ı dakika 28 sani):e. 

• 

Barselonda 2:J bin seyircinin öniin • 
de Fransızlar ile İspanyollar arasın
da ytb'.me müsabakaları ya-pdnu Te 
Frnnsızlar meşhur yüzücüleri Tare.s 
den mahrum oldukları halde puv:rn 
pu\'ana müsavi kalmışlardır. 

4 X 200 metre müsabakasında Fran~ 
sız ekibi bu müsabakayr 9 dakika :;7 
saniye 3110 da katederek birinci gel -
miştir. !kinciliği 10 dakika 3 aniye' 
2/ 10 ile lspanyollar almıştır. 

Umumiyet itibarile mukavemet ya
rı~larında Fransızlar, kısa sürat mü. 
sabakalannda da İspanyollar kaın -
mışlrdır. 

:>X!'iO yanşmı IspanyolJar bir saniye 
farkla 2 dakika 23 saniye 1/ 10 kazan
mı~lardır. 

Su topu miisabaka~ı pek heyecanlı 

"'lmu:;;tur. Her iki takım ikişer sayı 

kaydederek berabere kalmışlardır. 

Eirinci devreyi iki sıfır Fransızlar 
bitirmişlerdir. !kinci devrede İ~pan _ 
yollar daha hakim oynıyarak masın 

ortalarına doğru bir gol atmı;;lar ~on 
dakikasında da ikinci golü yapmıştır. 
drr. Bu suretle maç beraberlikle neti -
cclenmiştir. 

Almanlarla Macar
lar da şimdilik 

berabere gidiyorlar 
Peştede yüzme hayuzlarında yapı -

lnn Almanlar ile Macarlar arasında -
ki yüzme müsabakalarının ilk gü • 
nünde her iki taraf iki:;;er galibiyet 
kaydederek berabere kalmışlardır. 

Her müsabakaya her iki taraftan 
bir yüzücü iştirak ettirilmektedir. 

Yiiz metre serbest yüzmede Macar 
Csik :>S saniye 6/ 10 da birinci gelmiş
tir. Alman yüzücüsü Fischerin derece. 
si .i9 sani)·e S / 10 dur. 

· ~o metreyi gene Macar Grof kazan
mıştır. Derece ;) dakika 10 saniyedir. 

Şilt final maçı 
T. r. C. İstanbul Bölge~i Futbol He· 

yetinden: - 21 - 7 - 93:; pazar günü 
yapılacak şilt maçı. 

,Beşiktaş Şeref alanında • 
Beşiktaş- Beykoz saat 17,30 Hakem 

Suphi, yan hakemleri Samim ,.e Talat 
Özışık. 

Bu maç bir buçuk saatlik iki dene 
nihayetinde bitmirecek olursa on be -
şer dakikalık i!d devı-e daha uzaltı -
lacaktır. 

Alman Freese iki saniye farkla ikili 
ci gelmiştir. 

200 metre on metreden dalmada 
AJmanlar kazanmışlardır. 20Q metf 
nin derecesi 2 dakika. 48 saniyedir. 1 
rışlara devam edilmektedir. 

Amerikada Zenci Jcss Oı·ensi gcçt~ 
yeni bir atlet meydana çıkmıştır. O., 
nun gibi Zenci olan bu atletin adı ~~ı 
kolı:dur, arkadaşım iki defa ger'ıe· 
bırakmıştır. Bu fevkalade atlet, ti!ı( 
rika şampiyonasında 100 metrcI/1 t, 

• 2110 da ko§muş, S,60 metre ır:u11 (1 

lamıştır. ti 
Fransa rekorlarının bile 10' 6 ıO ~ 

7,60 olduğu düşünülürse bu rckoritt!'v 
f evkalcidcliği lıalı:kında bir fikir etl•fl 
lehilir. ~ 

Yeni bir dünya rekotıl 
t11' 

Halterde Avrupa orta siklet ştı ·JO 
piyonu Hala cift kol ile 121 J<t •t 

~ ı 

kopararak, Mısırlı Hüseyine "1'i 
bulunan bu kategori rekorunu 1 ıe , et 
Jo fazlasile kırmış ve bu sof . • 
yeni bir dünya rekoru elde ctfll'f 
tir. 
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Jan Karmen Kaliforniyada saten 
Clen yapılmıt mayolar giyıneğe 
l»qlamıf, az zemanda bu, bütün 

Holivutta mod~ olmağa 
baılamııtır. 

: 1 Kısa Hab~tler 1 
"' Gina Manes Fra~"! çevri • 

len "Andalucia,, filmiricl'e rol al • 
mıttır. Filıriin ... d_ıt,.man~lan 11· 

d 
,...,;_1,, '~1~· 

panya a çevrı eceıuır. 
"' Fi • Fi'o~~ranaada filme 

ahna~ktır. 
• Almanyada çevrilen "Beyaz 

at oteli,, filminin Franıızca kop • 
yaamda MiltOn 'da rol alacaktır. 

• Janet Makdonald'ın yeni 
filminin adı "Amerikalılar da !ar• 
kı söyleyebilirler!,, dir. 

• Con Kravford ile Fransot 
Ton'un bir Y.Jldanberi evli olduk • 
lan söylenmektedir. Bu haberin 
doiru olup olmadığını ıoran ga • 
zetecilere Con Kravford cevab 

vermek iıtememittir. 
"' "Duıeldorf Vaı:npiri,, filmin • 

de gördüğünüz artist Peter Lorre 
Holivuttan Londraya gel ince 
Sternberg'in idaresinde Tolstoyun 
"Cürüm ve Ceza,, eıerinden alı • 
nan mevzu üzerinde bir film çevi• 

recektir. 
"' Bir cocuğu dünyaya gelen 

Norma Şirer yakında "Romeo ve 
Jüliyet,, filminde rol alacaktır. 

"' Cin Harlu ile Klerk Geybl'in 
yeni filmlerin in adı "Kızıl gece • 

dir. 

.. 

Joan Kravlord 

Novarro'nun 
ylldızı 

sönüyor 
"' Ramon Novarro'nun yıldız ı 

sönmeğe b&!ladı. Artiıt on yıl . 

danberi bağlı bulunduğu kum -
.. , ı. panya ile olan mukavelesini ye 

" nileme~ittir. Serbest k~lmak iı · 

\ 

-temektedir. 
Meksikalı artıst ııon zamanlaı· . 

da rejisörlüğe merak salmıştır . 

· .:.tlf Şimdi Arjantinli bir artiıtin ba~ 
~ .. rolü oynadığı filmi idare etmekte· 

' 'i dir. Kendisi bu filmde rol alma • 

'"""" "~ ., mı§tır. 
-~ ... 
W 

• Bu film tamamlandıktan sonra 
; 

Londraya giderek kendi yazdığı 

/ l-1 ~ •. "B~ d.a başka bi·r- hikaye,, adlı pi· 
•· tı ;_.~ yesı tıyatrod~ bı"zat oynayacak • 

tır. 

r 

Cin Harlou bir Hl.trwl• 



BALKAN 
Atletizm oyunları 

sonra Bir buçuk aq 
yapılacak, biz 

hazırlanıyor mıyız? 
Balkan aUetıznı müsabakaları· 

na daJıa bir buçuk ay kadar bir ıe;. 
kaldı. 

Bir buçuk ay ıonra Balkan ya· 
rım ,.Pasının her yanından gele 
cek olan atletler F enerbahçe ıta. 
dında kotacaklu, atJıyacaklar, 
diık, gülle, cirit stacaklar. 

Bir hafta önce yapılan İstanbul 
atletizm tampiyonluiu bana o ka
dar emin ver klkSdaancmföyppy 
dar ümit vermedi. Fethinin, Vey· 
sinin, ve Remzinin dereceleri müs 
tesna, diler sahalarda hiuedile
cek bir gerileme var. 

Her nedense bir türlü kotmak 

istemiyen Semihin bot bıraktıi1 
100, 200 metrelerdeki rekorlar çok 
düıüktür. 400 de öyle .. Atlamalar. 
da da rekorlarımızdan bir hayli 
geriyiz. 

& gidiıle b!r buçuk ay sonra 
yapılacak Balkan yantlarmda a 
lacağımız netice bizi bir hayli dü· 
§Ündürüy.:>r· 

Diğer tarftan Romen atletleri
nin de.-bir ttirlaı ıehrimize selmek 
istememelerine bakılırsa rakibi • 
miz sayılan Romenlerin de bizden 

iyi olmadıkları anlqılıyor. 
Gelelim, diğer Balkan devletle. 

rine: 

Bu ıeneki müsabakalann en 
hararetli safhası Yunanhlarla Yu· 
coılavların birincilik için yapa
caklan çelriımeler olacaktır. Her 

sene kolaylıkla birinciliii elinde 
tutan Yunanlılara geçen seneden· 
beri Yuıoslavlar çok yaklatmt!· 
lardır. Ve geçen ıene Zagrepde 
yapılan müsabakalarda Yuıoslav. 
lar az daha Yunanlıları ıeride bı-

de bu sene Balkan ıampiyonluiu· 
nun Yunanlılardan Yugoslavlara 
geçeceğini iddia edebilirim. 

Romenlerin ne halde oldukla
rını yazmııtım. Bu ıene onlar da 
hiç bir yeni rekor yapamamıtlar· 
dır· iki sene evvel Atinada müıa. 
vi puvanlar aldığımız gozonune 
alınırsa, bu sene lstanbulda yapı
lacak olan müsabakalarda bizim 

daha tanlı oJdujumuz anlatıllT. 
Son olaru Bulgarlar kalıyor. 

Bulgar atletizmi futbolda olduju 

ıibi, son bir aene zarfında çok İ· 
lerlemitlir. 

Bu ıene ıehrimize ıelecek Bul. 
gar atletler arasında pek çok yeni 
ve kabiliyetli elemanlar göreceiiz 

Bu ıidiıle bu aene defilse bile ge

lecek sene Bulıar atletleri Romen 
ve Türk atletleri seviyesine gele
ceklerdir. 

Sözün kısası bu sene kendi top· 
raklarımızda yapılacak olan Bal-
kan oyunlannda cidden bir mu· 
vaff akiyet s&ıtennek, açıkçaam1 

söyJiyelim, bu sene o kadar iyi ol
mıyan Romen atletlerini ıeride bı-

rakarak üçüncü olmak için var· 
kuvvetimizle çahımalıyız.. 

Gönül isterdi ki Fener bahçe 
piıti timdiye kadar ikmal edilmi! 
olsun .. Ve atletlerimiz Taksim ıta. 
dında toz yuta yuta yapbklan mü. 
aabaka, ve antremanlarını Fener. 

bahçe stadında kuracaklan bir 
kampta bir buçuk ay ıonra kota· 

caklan nizami piıtler üzerind., 
yapsınlar. 

ATLET 
rakıyorlardı. --------------

iki milletin bu •eneki vaziyet- Yüzme yarışları 
lerine göz atılacak olursa, Yugos- I b l _L o.-..:--.:ı· 
ı 1 b 

· k.ld •tan u mınt:ı«cuı ,...-ı~uık 
av arın arız ıe ı e Yunanhla H . J 

A eyetın en: 
ra yaklaınu), hatta birçok yerler- ı D · ·ı·k f d 
d 

· ld ki .... 
1
.. - enızçı ı e eruyonunun 

e geçmıt o u arı goru ur. 
Daha bundan bir ay evvel Yu- tensibi üzerine yüzme yarıtları 2 

günde yapılacaktır· 
goılav koıucusu Kovaçiç 100 met-
reyi 10,7/ 10 da ko,arak yeni bir 2- Mrntakamız ilk yüzme te,. 
Balkan rekoru yapmıtlır. Oç te• vik müsabakaları 20 · 21 / 7 / 935 
ne evvel Semihin 10,8/ 10 olan cumartesi, pazar günleri '1od0'\ 
Balkan rekoru bu tekilde kırılmıt yüzme havuzunda saat 14 de yapı· 
oluyor. lacaktır. 

Yugoslavyada bugün 100 mel· Ataiıda isimleri yazılı hakem· 
reyi 11, ve 11 ıaniyeden noksan lerin gelmelerini dileriz. · 
vakitte kotan üç atlet vardır. Bu- Bat hakem Ahmet Fetıeri. ha 
na mukabil Yunanlıların mqhur kem Rıza Sueri hakem Zeki ha· 
sür'atçııı Frangudisin dereceleri kem Hikmet Süleyman, hakem Fu. 
bir türlü düzelememittir. · at Rüttü, hakem Ekrem Rüttü, ha. 

Bundan baıka 20 gün kadar ev. kemAli Rıza, kronemelr Makro· 
vel Prag ıehrinde yapılan Praı- ker, kronometr Nadolıki, krono
Belgrad - Bükret atletizm müsa· metr Alekıandr, müsabaka kitib: 
bakalarında Yugoılavlar 800 met- Şazi Tezcan, yazgan Ihsan bay. 
reyi 2 dakikadan noksan, 400 lar. 
metreyi 50 saniyede, 1500 metre· -------------
yi 4 dakikadan noksan kottular. 
Yükıekte 1,80 i attılar, gülleyi 14 
metreye yakın f1Tlattılar. 

Bu dt!recelere bakılacak olursa 
f;u sene Yunanldarın şampiyonlu
ğu çok tehlikededir. Hatta ben 

HABER 
ıstanbulun en çok satıl~n 
hakiki aksam gaz•t••ldlr 

ilanıarmİ .. HABER'e 
verenler kar ederler. 

bir fevkalade hal olmadığı takdir· ._ ________ ._, __ __. 

HABER - Akşam Postası 

Bir kişinin gayretiyle 
lzmirin örnek köyü nasıl 

meydana geldi? 
Yirmibir lira ayhkla çahşan bir baytar, köyü 
bir kaç yllda zenginliğe ve rahata kavuşturdu 

lzmirden yazılıyor: 
İzmir ilbayhğınm (vilayetinin) 

her köteıinde Türklüğü sevindire· 
cek bir kaynqma ıörülüyor. Bu· 
gün pazar olduğu için yolumu 1 
Kartıyakaya çevirdim. · 

Karfıyaka, ıüzel lzmirin göğ • 
sünde açılmıt ve manolya bahçesi· 
ne benziyor. Sabahleyin ıaat se • 
ki:ıde Kar~ıyaka iskelesinden bir 

çok halkın at· 
·aramvayla~a 

ve arabalara do· 
larak akın akın 
Dedebaıı köy 
pazarına g:uik -
lerini ıördüm. 

Ben de bu kafi· 
leye karıJtım. 

Tramvay I:emal 
DeJebtıfı lıöy paıa car'c~c1in · 

baytarı den eıki l~artı · 
Sıtkı .Şükrü yakalıların oh1r 

duklan Soğuk kuyuya doğru J.Ü • 
rüyor .• 

ilbay Gen::-al Kazım Diri~in 
çevre ilçebayı ve köylerde k:.:rdu · 
ğu büyük ve güzel okulahırdan 

biri önünden geçiyoruz. Üstünde 
"F evzipa§a ilkmektebi,, levhası 

var. Soğuk kuyuda tramvaydan 
indik. Genç ihtiyar, kadın erkek 
ellerindeki file, ve aepetlerile köy 

pazarına yürüyen halkın arasın • 
da yürüyordum. 

on dakika ıonra köye vardık. 
Yeni yapılmıt modern bir bakkai 
dükkanını geçtim. Köy pazarının 
içindeyim. Güzel bir hal yapılmış. 
Köylü, §Chirli, zengin ve fakir 
mülhit bir kalabalık konufuyor. 
Alıt verit ediyorlar. 

Bu pazar zenginler kadar fa • 
kirleri de sevindiriyor. Genit bir 
meydanlık ortasında öbek öbek 
sergi açmıt bir çok satıcılarla, 
Kartıyakadaki belediye pazarına 
benzemiyen baıka bir ucuzluk 
ve canlılık gözüme çarptı. 

Bu pazarda tehirli ıle köylüyi! 
yüzyüze getiren daha demokrat 
ve daha olgun bir halkçılık hare • 
keti var. En semiz ve körpe dana 
etinin kilosu yedi buçuk on kuru§ 
arasındadır. Kuzu eti yirmi - yir 
mi bet kuruşa satılıyor. 

Zengin fakir, köylü ve ~ehir~i 
herkes kasap dükkanlarm·r 
de evinin nafakasını alıyor.Etlerin 
üstünde mezbaha baytarı tarafın 
dan baıılmıt kor.~rol damgası var. 
Halbuki lzmirde ve Karfıyakaı:!a 
satılan etler çok pahalıdır. 

Kasabın birile konutlum. bu 
ucuzluiun sebebini sordum. Al\ · 
lattı: 

- Bizim batımızda Pariıte o • 
kumu9 zorlu ve çah9kan biı· bay · 
tar vardır. 

O adam bet yıldanberi bu köy
de oturuyor gibi uğraııyor. Şu 
dükkanın mezbaha, cami, mek · 
tep ve bu hal itle bu mezbahanın 
ıelirile yapılmıttır. Bir pazarda 
burada sekiz yüze yaktn irili uf ak
lı hayvan kesiliyor. Şu pazarda a· 
lıt verit eden halkın hepsi J;öy 
baytarımıza inandrklarr kin Kar • 
şıyakadan, hatta Bornov~ ve iz • 
mirden buraya kadaa gelip bir haf 
talık etlerini alıyorlar. 

DedebQ.fı Köy pazarında bir grup 

l,te bu köy pazannda :l70 es • 
naf, yüzlerce köylü geçiniyor. Eı· 
kiden bu köyde §U gördüğün iki 
kahve ile bir mescitten başka hir 
§ey yoktu. 

Halbuki timdi hergün biraz da 
ha ilerliyen çok güzel bir köy ol • 
mutlur. 

Bu kadar konutma ,.e dinlen · 
meden sonra köylünün ve şehirli • 
nin çok sevdiği köy baylaı mı gör 
mek ve Haber okurlarına tanıt • 
mak için köy odasına catim. Ka • 
pıdan ıirerken (köy mezbaha bay 

tarlığ1) diye yazılmış bir levlia 
gözüme ili9ti. Şimdiye kadar do • 
la,tığım bütün Anadolu köylerin· 
de böyle bir levha görmemiıtim. 

Biz baytarları çok yakma kadar 
vilayette ve bazı İc:l\zalarda bilir· 
dik ve öyle de gÖrll'Ütlük. Hlbuki 

bu baytar, hükum~t haytarı de -
ğil, kCiyün bayları, hu köye gönül
lü gelerek işe batlıı.m1ş, .bet yılda 
birçok işler batarmıı enerjik l:ir 
ada.m .. 

Köy baytarının odauna girdim. 
Kendimi tanıtt?m. Gi.!zt'\İ bir yazı 
masasının batında birçck rapor • 
lar yazıp mühürliyen köy baytarı 
Sıtkı Şükrüyü sevimli, l.azik ve 
güleryüzlü iyi bir adam olarak ta· 
mdım. 

İzmir gazetelerinde ıtk sık ya -
zılarını okuduium ve adını lanı • 
dığım bu gazeteci arkadaıın Pa • 

.risten geldikten ıonra bir köy 
baytarı olarak ite batlanıaıını çok 
merak ettim. Sabahtanberi dolat· 
tığım ve gözüml~ götdüğüm bu 
köyde hiç yoktan yapılmıt ve ba· 
tarılmıf ve kafasının içindeki dü
§Üncclerini öjrenmek istedim. 

Memleketimizin yetiıti•·diği bir 
çok gençler ve münevverler için 
baytar Sıtkı Şükrünün kö:·cülük 
hareketlerini yazmayı fay dalı 
Buldum. 
Bay Sıtkı Şükrüye; bu köye naııl 
geldiğini, ve bu kadar itleri na • 
sıl ba§ardığını sordum ... 

Sıikı Şükrü çekmeceden büyük 
bir def ter çıkardı. Bet seneden beri 
yaptığı ve yapacağı işleri, köye 
ilk defa nasıl geldiğini ve batın • 
dan ıeçen feyleri yazan bu defte • 
ri elime verdi. Bu hatıratı okur • 
ken içimde büyük bir ıevinç ve 
heyecan duydum. 

Sıtkı Şükrü Pariste ihtisas tah · 
silini ve yüksek içtimaiyat ilimle • 
ri mektebini bitirdikten sonra dok 

DeJebt11t köy baytan Sıtkı .Şükrü 

tora tezini vermİ§ değerli bir i • 
lim adamıdır. Pariaten geldikten 
sonra Kar§ıyakada gazinoda otu • 
rurken Dedebatı köyü muhtarile 
görüfüp tanıtıyor köylüye vari • 
dat temini ve köylünün kalkınma• 
11 hakkında anlatıyor köy sandı • 
ğını ve köylüyü zengin yapmanın 
yollarını gösteriyor. Bu sözler 
muhtarın kulağında yer yap~or. 

Köyde bir pazar, halka ucuz et 
temini kararlaıtırrlıyor. Köyde ke· 

ailecek etlerden alınacak zephiye rü 
ıumu ile modem bir köy meydana 
getirmek Y.Ollarını temin ediyor. 
Eğer çalıtkan muhtar bu genç bay 
tarı dinlememi§ olsaydı bugünkü 
yeniliğe ve zenginliğe bu köylü 
kavuıamazdı .• 

Sıtkı Şükrü ilk defa bu köye a • 
yak bastığı zaman bugünkü. eaer
lerin hiçbiri yoktu. Etleri muaye • 
ne eden bir köy baytarı yeni ite 
batladığı günden itibaren köyde 
ve köy sandığında batka bir can • 
lılık hareketi görülmü,tül'. 930 yı· 
ima kadar köyün ıenelik varidatı 
250 lira iken 935 yılının köy büt • 
çc3i 725 liraya yü~selmittir. 

Şimdi bu köyde modern bir 
mezbaha, büyük bir hal, yeni bir 
mektep ve cami, munhı - 
pazar yeri, köy eczaneıi spor ku • 
rumu, küçüklere spor alitı, okuma 
odaH ve daha birçok iyi itler mey 
dana gelmitlir. 

Bütün bu itlere ve emeklere ımu 
kabil köy baytarının aldığı aylık 
yirmi bir liradan ibarettir. &..ı pa· 
ra ile de köye gidip gelme maı • 
rafı, köye gelen misafirlere kahve 
çay para11 ödenmektedir. 

lıte Atatürkün yarattığı yeni 
Türkiyedeki idealist münevverle· 
rin yolu, bu yoldur. Planlı ve Ke· 
maliıt bir köy yaratmak için ken· 
di arzuıile ve kendi emeğile ça • 
htan Fransada okumu! Sıtkı Şük • 
rüyü köyde ve iti batında gördük· 
ten sonra ıevinçle göğsüm kabar • 
dı. 

Bütün münevverlerimize örnek 
olsun diye bu yazıyı yazıyorum. 

Bu varidatla fakir köy delikanlı • 
ları evlendiriliyor. Kırktan fazla 
çocuk okutuluyor ve giydiriliyor. 
Sokaklar aydınlık ve temizlik iiçn 
de bulunuyor. 

itte lzmir ilbayhğının "örnek 
köyü,, adını ..-lacak Dedeba•ı'kö • 
yünün kalkınma. tarihi böyle bat • 
lanııtbr. 

Durmuı T ürkmenoğlu 
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d~STE~;;:.::..::..:;e~~-~~-
ü z ü 1 üyor! çok hasit hir makine 

Buqünkü b~rberler Bir Türk genci eksik vasıtalarla böyle bir mak~ne 
sakal kesmeqı unuttular yapmıya muvaffak oldu 

Sakala ondülAsyon ! - Ka'faya ip Şimdi ilgili yerlerden d 
baA11varak traş ı - Kadın ~açı yar ım 

usulünde sakal ve teşvik bekıı·yor 
Berberlerin pek lafı geçtiği bu-ı sakalımın ötesinden berisinden yon 

günlerde berberlerin de unuttuğu ta yonta nihayet be'lli hemen çene· Tepebatı Kamerhatun mahal-ı 
nıevzu ne olabilir biliyor musu · mi bağlyarak gezecelc bir hale ge- lesi, Duraç sokağı 5 numara .. 
nuz? tirdi .. Alışmıııım. Kestiremiyorum Bur~aı telli veya telsiz telgraf 

Berberler sakal kesmeği unut • Kestiirirsem, yanaklanm ÜfÜye • vasıtasıyle resim nakletmek için l 
tuJar ! cekmiı gibi geliyor.. bir alet keşfeden Fikri isminde ça. I 

Sakal kesmek derken, onu us • Sözü uzatmıyalım .. ikinci de • lıtkan, ve müteıebbis bir gencin 1 
tura ile kökünden trat etmek de • fa bu adamın !srarile zo;.)a gene pansiyoner olara '.:oturduğu bir ev. 
ğil, belli başh "frenk usulü,, "top,, bu dültkana girdim Fakat .saka - dir. 
veya "çatal,, sakallar ortaya koy- Ayni zamanda Beyoğlunda 
ı:naktan bahsediyorum.. Türk fotoğrafhanesinde rötutör o-

Saka.I, bazı Jtalyan gençleri ayrı larak çalıtan Fikri, benimle bera-
tutu lmak tartile, son devirlerde ber dördüncü kattaki odasına çı-
pck yayılamadı .. O kadar ki, her karken fU sözleri söylüyordu~ 
sabah çenemizde çıkmasa, ve ta- - İstanbulda yalnız olarak ya-
rih kitaplarile aile albumlerinde · fıyorum, ne annem, ne babam, ne 
ki resimler olmasa, bir vakitler de kardetlerim İotanbuldadır. 
böyle bir şeyin insan yüzünde bir En üst kata çıktık. Fikri elin. 
Yakı gibi durduğunu pek kestire • deki anahtarla bir kapıyı açtı, i· 
nıiyeceğiz bile... çeriye girdik. 

Sakalların zamanla kayboluıu, Burau Fikrinin atelye olarak 
Yahut c!a ona karşı Tanrının günü kullandığı bir ..lca ... Kötede bir 
açılmakta olan bitmez tükenmez masa ve üstünde ketfettiği ilet ... 
aa vaş • berberlere de bunun nasıl Gramofon zembereklerinde.!l ve 
bir biçime sokulduğu ustalığını entreptörlerinden istifade edile-
unutturdu. rek yapılmıt iki makine ve on bir 

Kırk kırk beş yıldanberi nasıl - lımın gene kesilecek bit hale gel- pilden mürekkep bir batarya. 
" n gu··ne•e vermemı'• ve mesı' ı'c_ı·n, o zecri budamaci1an beri F ıa yanagı 1 

x J' ikri bunlardan birini üstüne 
onu her vakit bir sakal halısiyle aylar geçmişti. bir matbaa kıh!esi, diğerinin üs. 
iirtmekte olan bir tanıdığım, ge - " Bu defa türlü türlü di!lerle, tüne de düz bir çinko levha koy
çen gün sakalmı kestirmek için sakalımı, çırağı traş etti.. Ha~YJ"et ! du .. Zenberekleri kurduktan ıon
~l'ber dükkanlarında aeçiJ-diii ~ Air .ai,izel Q-aı etti! .r" ale~ tıkır ~· batla-

usule gö re derme çatma 1XIB:talarla gapt y a., 
letin iki reımi · · ıgı 

lll:t ~erayı anlatırken enikonu ku - Dedim: "- Oiul sen bu tara.ıtı dr. Krlitenin üstünden &fafıdan 
lak hesildim: nerden öğrendin?.,, yukarıya doğru bir gramofon iğ-

di kendine yapması ve hiç bir yük
.- mektepten mezun olmayıp 
kendi kendine yetitmit olması bul. 
duğu ıeyin kıymetini arttıracak 

Fikri bana hayabnı !U ~kilde 
anlattı: ..... ı 

Bu sakallı tanıdığım diyor ki: "Hele çenemin altını o kadar nesi gidip geliyor .. Bu iğne bot ve 
"Epey zamandır berber dükkan güzel usturuplu kesmiıti ki bizim dolu yerlere rasladığı vakit elek

larının devamh bir inceleyicisi ol- merhum "perükarlarınki,, vız ge trik cereyanı vaııtasiyle diğer bir 
dum. Gençlere pek güvenemiyo • lir.... ilet de müteessir oluyor. Ve ora
ruın. Öyle ya .. Nasıl güvenirim ki, Onun da gizliliğini anladık. da da bir gramofon iğnesi ayni ih
benim genç dediğim, on dokuz yir Meğer delikanlı, çenemin altın • tizazları üstü eczalı bir çinko üs
ı:ni yaşındaki bir berber çırağı ve da doğru, sakalımı, bilmem nasıl tüne çiziyor. Bu çinko levha kdiıe 
Ya kalfası sakal görmüş değildir. eder, ıon moda kadın enselerini yapar gibi aside konduğu zaman 
Sakal görmedikçe,sakalın nasıl ke traş eder gibi kesermiş... Hem •asid, kazılmıf tarafları aıındırı
•ileceğ ini de bilmez. Hele ıakalııı tuhaf da bir çocuk: yor-Bu ıekilde birinci kıliıenin bir 

feylerdir. ~ . 
- Erzunun ,~ birinda 

doğdum. ,tik t~milimi ' omJ~ yap
tmı. Küçüklüğümde fe~e7 bilbaa

ıa fotoğrafa çok me~iidim. Bü
yüdüğüm vakit ailem~in pa !aca 

vaziyeti sarsıldı. Babam l,eni o

kutamıyordu. Ben de Kana gide
r~ orada fotoğrafçıl~k · yapm:'ğa 
l>aıladun. 

tu veya bu biçimlerde kesildiği - "- Sakal bir çeıit kesik ı~ gi- ayni elde ediliyor. 
ni, eskiden kalmıf bir modası ol • bidir, diyor. Yalnız biraz d11ha Çinko levha yerine kopya ki
duğunu' hiç kestiremiyecektir. kıvırcığı ... Sakallı baş, altından ğıtlı bir mukavva konduğu takdir. 

Ustasına gelince, kendine kaç da otlar bitmif bir saksıya, veya de de kıliıenin aynini resim olarak 
tane sakallı müşteri geliyor ki, çr batafağı bir Habet kafasına ben~- çıkarıyor. 
taklarına kadar sakal traşını öğ - zer .. Ha baııruzı traf etmitim .. Ha~ Gördüğünüz gibi Fikrinin·ica-
retecek derecede bu itin üzerine sakalınızı .. ,, dettiği "rı-smi telgrafla gön"der-
dü• ·· "İsterseniz sakalınıza - dur mek,, (Tele - foto) makinesi çok J'sun .. 

"Hem ustası biliyor mu ba . bakayım: - ondülisyon da yapa· basit ve kullanıılı bir alettir. 
kalım!? bilirim,, dedi. Fikrinin henüz 22 yaşınd" ol· 

"Böylece, o gün yüreğim, garip ıı•ası, bütün bun!:ırı gramofon zen. 
bir surette yatıfmıt olarak berber bureği gibi basit aletlerle ve ken
dükkinından çıktım .. • 
"Şimdi anlıyorum ki, sakallı kal 

mıt bazı kimseler, artık istedikleri 
biçimde değil, bugünkü berberle · 
rin becerebildikleri kahba göre 
yahut onların dütüncelerine uya -
rak sakallarını hem muhafaza e • 
decek hem azmalarımn - gü • 
zel su;ette _ önüne geçebilecek..,, 

. . 
Sakalının bırakmamı§ tanıdığın 

bu anlatısından ıonra, bugün ar • 
tık belki kaybolmuş olan tam es -

· Pikrinin bir f o. 
toğ'r.afı ve kendi 
bulG.'J.ığu aletle el. 
de cdUmiş bir kli-
şe.'ii ... 

Sağrltl resimdf! 
gördüğfüıüz çiz -
gili klişe bu alet
le elde cc!J,..'mb;tir. 
Fikri, alet'i te -
kemmül ed.wce bu 
bozukluklarır.· nr • 
tadan kagbolaca • 
ğını söylüyor. 

Bundan batka Fikri fakir bir 
gençtir. Gününün büyük bir kıs.ını
nı, ekmeğini kazanmak için baı
ka sahalarda çalışarak geçirmek 
mecburiyetindedir. 

Bu alet, gerek telle, gerek tel 
siz .olarak iki mevzi arasında plan, 
resım, fotoğraf, parmak izi, imza 
gibi ıeyleri yüzde yüz aslına ya
kın bir isabetle gönderebilmekte-

dir. Ayni zamanda, çok ucu~, ba
sit ve kullanışlı olduğundan bil
hassa askerlik sahasında mükem
melen kullanılabilir. 

Bu ileti daha fazla ilerletebil
mesi, ve tekemmül ettirmesi için 
alakadar makamların bu gence 
yardım etmeleri, ve yaptığı feye 
önem (ehemmiyet) vermeleri Ia
zmıdır. 

Bir taraftan da fotoğrafın tel
grafla gönderilebHmea'i1iÇin bir u
sul arıyor, bÜtün çalı;~mı bu 
noktada topluyordum. ·Küİtiu;; .. 
• <!'" • ·~ mu 
ılerletmek için· de kitaplar alıp o-

kuyordum. 

Nihayet on, on bet gün evvel 
makinemi tama~!amıı,"" ve m~b'et 
netice almıı oldmn. ilk önce bu 

buluıumu bir ba~ka gazeteye ha
ber verdim. Beni savaaklıyaraJi 
yapbğım ıeyle alakadar olmadı
lar. Arkadqlar:m da bana inaa

mıyodardı. Halbuki ben gayet 
rıiiıbet v~ müke nmel neticele:- el
de ediyordum. 

Bugün bu kadarcık feyde mu

vaffak oldum. yarın belki memle
ketin müdafaasına yanya.cak d • 
ha büyük bir keşif le bulun b'I~ . a ı ı-

nm. Fakat hunun için ded" '"· . 
b' h' , ıeım gı. 

ı, .... ımaye edilmeğc, ve alaka -r-
mege muhtacrm. go 

"Böylece, berber dükkanlarının 
Önce bir kapısından bakıyorum. 
içer deki manzara nasıldır? Eğer 
Yaşlıca ve gözlüklü, se11iz bir us· 
taya benzer birini görürsem gir -
ltlek içimden geliyor.. Haydi bir 
Cesaret! Sakalımı elime alarak 
töyle bir giriyorum. Fakat bilir 
lrlisiniz ki, bu yaşlı ve sakal kes
lrlesini pek bilir sandığım ada • 
lrlın, 0 gün çenemin altından biraz 
fazla ahtı ve üstelik (- adam ıen 
de kaybettiğiniz sakal olsu~, ge • 
ile çıkar!) diye bir de patavatsız· 
Ca öğüt verişi bütün keyfimi ka • 
Çırıyor .. Ve ikinci sefer de haydi, 
)eniden bir dükkan aramağa çı • 
kıyorum ... 

ki berberlerin, yeni tratlara uy - -===========-:===:======================================= 
mak için çe~ikleri güçlükleri ha - cermek için ne lürlü güçlüklere 

M. s. .... 

"Geçenlerde böyle bir dükka • 
lla girmiıtim. Berberin yaıına ve 
~] kemıe huıusundaki cerbezesi 
ile ~. önce saçımı sor· 
.. , (llfn.Ja!) dedim. Tabii ıaka • 
Iın nurl almacağmı biliyordu •.• 

tırladım. girerlerdi. 
Bugünkü berberin, önüne gelen Eski berberlerc.\"?n bir kaçının 

klaıik bir sakalı ya kadın saçına böyle traf istiyen bir mektep tale
göre, yahut kıyasıya keserken ·hiç besini - hizayı kay,betmemek i • 
üzüntü duymama11 aksine, onlar çin - kafasına çep~wre ip bat -
mesela kenan makine ile kesili layıp öyle traı · ettiğini bilirim. 
bir Amerikan uıulü ıaç traıı, be· Fakat bu eski berbteı·ler ıeni • 
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Duygular: 

Müzik 1 1 Cingözün ruyası! 

Ben, müziği ıeverim. insan, on· 
lara y~nğinin, içinin bir ba,ka 

Sekiz arkadat filditi aramağa git· duk .. diye haykırdı.. Cingöz cevab veremedi.. Büyük 
Afrikada bir ormana dalddar ·ı - Zengin olduk. Milyoner ol· ı -Ne var?, 

mitlerdi. Burada fillerin mezar • . Fil~İ§İ arayıcılar, yerlerdeki bir fil slirüsü, ccdadınm bıraktığı 

Elektrik 
VE 

Makineleşme 

duyg.uıun-:ı vermiştir. 
Biçim hiçim Hzlar vardır. Ince 

•esli, ko.J ın ıeıJi sazlar. Teller, yü-

lığı vardı. Cingöz bu mezarlığı e • dıtlerı toplamağa başlamışlardı .. iskeletleri soymağa gelen bu be • 
linde harita ile bulmuştu. Arka • Cingözün maiyetinde elliden faz- leşçiJerin üzerine doğru yürüyor _ 
daşlarına yol gösterdi. la zenci U§ak vardı .. Bunlar fil • yordu. 

rekten yüreğe uzanarak yürekle • 
tin ıeaini yüreklere ta,ır. Hiçbir 
hia, tellerin dudaklarında buldu • 

iu d"'!lrin, geni~ manayı, hiçbir yer
de bulamaz. Teller, sealeri öyle.bir 

_ ltte şu derenin kenarından dişlerini iplere bağhyarak çeki • Arayıcılar ellerindeki defineleri 
geçilecek .. lleride büyük bir la§ yorlardı. Tam mezar1ığm duvarı yerlere atarak ve fillerin kuvvetli 
kovuğu vardır. Mezarlık orada .. önünde bir çığlık koptu.. ayaklan altında ezile kalka kaçı • 

Yürüdüler. Dereyi geçtiler. Me- Cingöz ileriye atılaı.. şıyorlardı. 
zarlığı buldular. Filler hastalan - - Eyvah .. Mahvolduk .• 
drkları zaman bu mezarlığa gele- Arkadatları sordular:' Örer ki.... En hissiz ve tat insan 

kalbi duyunca burkulur. 

Keman tellerinde, melodiler bi
rer hıçkırık halini alır. Bu melodi-

rek yatarlar ve burada ölürlerdi. 
Uzun aurlardanberi bu mezarlık· 
ta binlerce fil ölmü§tü. Hepsinin 
uzun beyaz dişleri yerlerde birer 
ağaç dalı gibi uzanmış yatıyordu . 
Cingöz burasını görünce: 

lerdo haasas bir ümitsizliği bulu -

ruz. Piyano, tatkın bir umudu ıöy

ler. Tu!ların kalbinden gelen ıeı· 
Ier, baz.an alçalır ve müphem bir =========================== 
rüya gibi biter. Armonik, içli bir Çocuk kampları 
iÖği.is halinde göğüs geçirir. 0nun lzmirde bu yıl 400 yoksul köy 
ınelC'dileri , bir iç dolusu ahtır. Ki- çocuğuna bakın on altı kamp a• 

ç.ıldı .. Bütün köylüler kamp tek • 
tar, bir ini]tidir sanki. Jinde açılan bu çocuk yuvalarına 

Sksa.fon melodileti, ağlamaklı büyük bir alaka göstermektedir -

hir S&Jtir. Viyolonsel ıesi, dudak ler. 

kıpırdame.kaızın içten .söylenen Bu kampların masrafını varlık· 
lı köylüler ve köy bütçeleri te· 
min etmektedir. Hafta tatili gün
lerinde bütün köylüler kamplıınn 

a.rzuJu bir 9arkıdır· 

. 

Cingöz birdenbire rözlerini aç
~.,. tı· 

======================== \ . - Oh Tanrım .. Çok tükür sana .. Çizgi ile resim Bizi fillere çiğnetmedin! Ya bu 
rüya hakikat olsaydı ne yapacak • 

.... ,tık?, 

Kemal Tunçel 

, Şundan bundan: 

Çizgi ususlile resim yapmağa baş • 
lıyan çocuklar çabuk resim öğreııiyor
lar. Yukarda gördüğünüz model ne 
kadar kolay iki çizgi ameliyesile vücu. 
de gelmiştir. 

-Kemik hastalığı 
salgını ve çaresi 
İngilterede bazr doktorlar, son 

senelerde birçok gençlerde ve ço
cu'Jdarda kemik hastalığı görüldü
ğünü iddia etmektedirler. Raıe -
tizm denilen bu hastalık ~(D) vi • 
taminli gıdaların az alınmasından 
ileri gelmektedir. 

Ben, m~ziği severim. Sazların 

hepsi ayrı bir insan yüreğinin Laf 

ka. l:iir duygusunu ta§ıdığı için. .. bulunduğu çamlıklara giderek ı--..---------11111!!!!-
akıama kadar çocuklarla mefgul ı B 1 

(D) vitamini, balıliyağında ve 
karaciğerde pek çok bulunur. Te
reyağı ve yumurtada da pek azdır. 

lrti!Wal Li•esi: Ziya ErJoğ an 

ebe 

oluyorlar. ugünkü bulmaca Bu vitaminin vücutta azalması 
yüzünden ba,Iıyan kemik hastalı
ğının önüne geçmek için, bir İngi
liz hekimi, yalnız gençlere değil, 
herkese .balıkyağı ve karaciğer 
tavsiye -etmektedir. 

Kamplar iki devreye ayrılmıı • 

tır. İkinci devrede de 400 çocuk l ı 1 2 J 3 1 4 1 
daha bakılacaktır. · · · · 

Gelecek yıl aç.•laca~ kam~ teı -
kilatının dı..ha verimli bir §ekle 
sokulmasına çalı§ılmaktadır. 

Kamplarda bakılan çocuklar 
on bet gün içinde ikişer, üçer kilo 
almışlardır. Çocukların sağlık İ§ • 

lerine doktorlar bakıyorlar. 
Çok isterdik ki, bu gibi kamp -

Iar verimli viliyetlerimizin hep • 
ıinde açılsın ..... 

Ata sözleri 
Çekiç yemiyen taş, yapıya uymaz. 

Sineğin balr, tenhelin malı olmaz. 
Aldığını Termiyen, aradığını bula · 

nıaz. 

Adamın iyisi, alış verişte belli olur. 

.Död batili ımr .-1~ Ben
siz yürüyemezsiniz! Beni tenine 
okursanız, bqınızı yararun. 2, 3, __ Ç_o_c_u_k_ş_li_r_l_e_r_I: _____ _ 
4 harflerimle bana hitap etmeyi -
niz ... Sizi derhal tutuıtururum. Kuşlar 
1, 2 harflerimle yolunuza ııik ıa- lJlini mini bir kaf oa 
larım. Bildiniz mi ben neyim? içinde pek lroş bir ses, 
Doğru halledenlerden birinci _ Cıvıl cıvıl şakıyor. 

ye: 

5 lira, ikinciye 2,5 lira 
Ve aynca 200 okuyucumuza da 

muhtelif hediyeler verilecektir. 
(Bilmece müddeti 17 gündür) 

HABER 
ÇOCUK SAYIF ASI 

Bilmece kuponu 
20 - 7 - 935 

Kulaklara tikıyor. 
'Sabah, akşam kı1 :ve yaz 
Bu ötii.§le bin bir ha.z .. 

Baharlarda tepe, dağ 
Koru, orman, bahre, bağ 
Hep yuvalarla dolar. -
Kuşlarla bütün diyar 
Şenlenir, ne~lenir, 

Hayalle bestelenir .• 

Onlar açınca kanat 
Yurdun gökleri kat kal. 
Şr.k renklerle bürünür 
Cennet gibi görünür... _ 

Elektrik öyle 
bir ışıktır ki. de
demin konaol iia. 
tündeki lamba51• 

nı söndüre1·ek 
1 

büyük annc.."n in 
gece komş11 lu

ğunda elinde ta
şıdığı cam fen e
ri üfliyen ve şi
ıesini temizle -

meie çalıfbğı lambanın isle kir _ 
lenmit bezini, bugünkü ~enginin 
modasr geçm.iı diye attığı :.senelik 
tuvaleti gibi fırlatan ve nihayet 

§İmdi bizim parmaklarımızla baa
tığımız bir 

/ 
düğme ile alevini ki ... 

Jometrelerce mesafeden alıp ya • 
nan bir ıtıli ... 

. O I§ık arzın büyü)( bir kısmını 
hayalimde bile canlanmıyacak 'Ka
dar U2un kollarile ıaran ve insan .. 
lara tabiatm karanhgı" nı bütü" b" "d·· n ır 

unyada nurlandll'an liarikuli .. 
de bir Xu.aret... , 

~.unu ~~ bfa~~la değil 
de ınaan dımagmm ilL: anındaki 
l>~itliği için'de, ~ii§ünehilaek onu 
yapan. küdreti lielki ıYaratıcımız 
tanırdıJC •• Sanat l:iile ~likten bün
yesini daha: çol\,kuvvetlendirebil-

mek için, ... elektriktencY,ardmı isti
yor •• Ben b'uraCla elektrikle sanatı 
I<ol ltola ıgörüyorum· Bu iki doat, 

• 
~n~on medeııb:et üllielerine vara-
l>ilmeli içtn ~rmadan makinele-
• <:.....ı- b. ..... .. 
§ıyor ye uuny:ayı ır mikınele~me ;;. .. * :ıı 

meaeniyetil_!.e,.,.Urüklüyorlar. Ben-
.. 1 ·..ı .:::.~ A,ıo 

c!:~~~n araaxı .. aaabiyet denilen 

ı>unr~ <la LUııClan geliyor. Nite
J?m meden!J'etin :dalia görmediği 
buit .. yerlerdene lieyecan, ne hırs 

.d~ ~ , 
ne e aaal>iyet görülmez. Onların 
tliey~nlarifaa k~ndiİerl"' kadar c __ . • . 
ua.aittir. . , .... , " . ,., 

lıte makineleten hir met:leniye-
• t..' ... 
tın nrrıı içinde elektriklenen ka • - ~-- ... fataaımız yutma)[ iıt~bi'Diaki: 
neleıme Y,olundan ·durma'cıan yü .. 

~~Y .. o~ "Btİ}~Uretle elektrik, ıanat ve 
o~n p cioğurduğu medeniyete uya-
b·ı k .• ~.. 1 •. 
ı me • ıçın ınsan arm gıttıği ül -

Kem söz, kalp akça. gibi, sahibinde 

kalır. 

RENKLER 
Muallim Hasarı Nahit 

kü makinel~me ••• 

·. Jale küçüktür Altı yatında .. 
4bJB4ı ela ondan bir yaf büyük, 
lienfü: yedi•ini bitirmedi. 

Deniz mavi, gök ma\•i, yıldrzların dünyası; 
Neş'e yapan gönlüme yaşatmaz hiç bir yası .. 

Baharın çiçekle~ d~~l.~rime ~pa~~ .. 
Derim pembe bır gulun derdıyle ıçım yansa .. 

San renk eks~riya ~ir mac~ra anlatır ; 
öksürükler içınde bır gencı hatırlatır .• 

Beyazlığa hayranım. Kimsesizl&r .rüyası· 
Bahar akşamlaıınrn zehirli muamma.sı. ' 

Kalbimde filiz Y~ren fidanm rengi yeşil, 
H~;yat ve nur dagıtır muradın ı·engi yeşil.. 
Kaınatm, denizin, her şeyin özü yeşil.. 
Arkadaşını çamlaıın, hayalin gözü yeşil. 

Çapa: Malike 

latilılal Li•eıi: Necdet lmıail 

Fotoğraf 
müsabakası 

J2ı!e ~e Hale kör ehe oyununu 
Sak eel'erler. Jale daima ablaıını 
\ldatmakta mahirdir. Bu aldatıt 
-.l-"larca sürdü. Fakat, dün Jalenin 
hiletj meydana çıktı. Kör ebe oyu· 
~nda iki gijzün de ıımııkı bağ • 
1•rurıaH ıarttır. Jalenin her oyu • 
llunda muvaffak oluıunun ıırrı 

Yazısız hikaye: Temelsiz çatı, çabuk çöker! 

Geçen sayımızda ilan ettiği _ 
miz fotoğraf müsabakası oku . 

yucularımız tarafından büvük 
bir alaka ile karşılandı. · 

-.rılatıldı. O, gözünün bir ucunu 

İtirrıaeye sezdirmeden açık bırakı· 

, 

~ 
~' 

, 1 

f;'. 

~ar ve abluımn nereye ıakl~ndı· rr9'1 . . 3 ~ 
tını, ne tarafa doğru kottugunu ~ LJJ 
RÖrüyordu. Fakat, ne yazık ki, Ja· ~ 

. 

le • L k'" '· lj nıq nileai meydana çıkınca or• 11 
tL ) d 1 lı.; ._. " ~ o:ru:nunun zevki ka ma r. ~ ~.. ~.-::,.~~~ 
Şınıdi iki kardeı, bu oIWtt: çok ~J..:;';,~·~:~·:->_' ..:~ ·~·, ___ .......,..._ __ _..._, 

\\' 1 

f 1 

, 
~ -

Fotoğraf amatörleri şimdiden 
çektikleri resimleri gönderme . 
ğe başladılar. 

Müsabaka müddeti geçen 
haftadan itibaren bir aydrr. 

Çektiğiniz fotoğrafları (Ha
ber gazetesi Çocuk sayfası mu· 
harrirHği) namına gönderiniz. 

HABER gazete~i 

Fotoğraf mü~bal~ası kuponu 
Isım • . 

--------~--.....:!:~::=_...~-:::_~~ ı~ ...... .-. ................... .,,;; 
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K u 11 andığın ı z a 111 p u I' - t=:iif~~:~e';;;;;::: 
lere dl.kkat ed·ın ! slnedalr •• Akıarayda bir berberin elek • 

trikle ondülaıyon yaparken iki 

Na1ile yere 0 I o 2 O fazla elektrik ~~~EE~;
1

i;.:~;7!:~!i12~ 
':/ • ıarayda dükkanları olan Şek re, 

eh• ' Hüıeyin ve Kadri adlı berberler sar e ıyor.~unuz • değildir. Yanlı9lığa yol açılma. 
J maıı için tavzih ederiz. 

iki ayda bir kapınıza ıelen e- tünde mum kuvvetini bildiren ra
lektrik tirketi memurlarının uzat. k._ın silinerek yerine vat kuvvetini 
tıiı faturalarda ıeçen ıeneye nİı· bildiren rakam yazılmalı imif .. 
betle bir fark görmüyor muıunuz? Bu, ıörünüıte çok basit karar 

Biraz dütünüraeniz hiç tered . üzerine derhal elektrik ampuileri-
düt' etmeden derhal: nin üstündeki etiketler deiiıtiril 

_ Evet! cevabını vereceksiniz. di. Bir lambanın mum olarak gös 
terilen kuvveti yerine tekabül et 

Ve eler eYİnizde sarfiyatı yaz
drfınız bi~ defteriniz vana biraz 
tetkik ettikten aonra elektrik için 
verdifiniz paranın ıeçen ıeneye 

nazaran yüzde yirmi bet, otuz niı · 

IJetinde artmıt oldujunu rörecek· 
ıiniz. 

Şimdi aklınıza, bunun Hbeb· 
etrafında töyle sualler gelecek: 

tiii vat kuneti yazıldı. 

Fakat bu toplantıdan, ve?'ilen 
karardan, ve alınan tedbirden hic· 

kimsenin haberi olmadı. A vrup• f 
ıazeteleri her ne sebepten iıe bu
nu açık açık yazmadıkları ıiM bu 

mühim bidiıyi lstanbul elektrik 
tiridi de halka bildirmeyi, kesesi 
heaabına zararlı buldu. Ve yukar 

-Acaba ıeçen scne)'f' ıöre bt: da da yazdıfım ıibf maıuman~ 
sene bu nimette dabs mi fazla e· suımayı tercih ettİ· 

lektrik yakıyorum? Bazı limbala Yeni ampullerinin üzerindeki 
rı sabaha kadar a~.ık mı unuluyo ~at rakamlannın ne kadar mum~ 
rum? tekabül ettiklerini bildiriyorum: 

-Bu sencnio ıeceleri ıeçen :c Vat Mum 
neden daha mı uzun?!? 5 8 

-Terkoa borulannda olduiu 10 16 
silri, elektrik tellerinde de ıızın- 15 25 
tı yapan bir delik ( ! ) mi açılmıı? ! 25 32 

- Ha•ın çok HTdiii elektrik 40 50 
ıirketinin saatleri, bu sene ıeçen 80 75 
senelere niıbetle daha ~ı çabalc 75 100 
dıinmeie karar vermiılei? 100 125 

...... llııilıllllt':~:-o"tlmıl ehyo- Yant demin ampulU'nbttn tta 

Odalarınızdaki elektrik limba· tünde ıördüjünüz 75 rakamı vatı 
larmı daha yüksek mumlu etleriy ıöatermekte, Ye limba hakikatte 
le deiittirmedilinize ıöre aaatle 1 100 mum kuvvetinde bulunmakta
rin daha fazla ya..aaıında bafk11 dır. 
hiç bir sebep yoktur. Halbuki ıiz bu ampulü aatın a-

Bir de bunu kontrol edin ! ı.. lırken ihtiyacınızı düfiinerek: 

kemleyi alıp odanızın ortasına çe
kin! Ostüne çıkarak elektrik lim 
basını sözden ıeçirin. Meteli: 
töyle bir yazıya teaadüf edecek-
ıiniz: 

110 v 75 

- 'r-..aam, diyorsunuz. 75 
mumluk itte .•. Geçen yıl da bU- o-
dada 75 mumluk ampul yakıyor 
dum· 

Bu tekilde eYin içinde bir ıe 
zinti yaparsanız. bütün ampulleri 
nizin ayni kunette oldujunu ıö 
recekıiniz. 

O halde? 
Salon sayın elektrik tirketini., 

ıaat Ye f oturalarınız üzerindek: 
rak .... ları "ıeh'fen,, yanlıt yaz 
makta oldujunu aanmayın. F.lek 
trik tirketinin bu itteki rolü ço~ 
masumane bir ıükGttan ibarettir. 

Meselenin içyüzünü ataiıdak 
yazıyı okuyunca anlıyacakıınız. 

- Bana 75 mumluk bir ampul 
verin! deİnittiniz. Ve ıize sunduk
ları ampulün üıtünde 75 rakamın• 
ıörünce "tamam., diye al~ttınız. 

Ayni ıekilde ampul satan bir 
dükkindan 50 mumluk bir ampul 

istedijiniz zaman dükkincı ile a
ranızda töyle bir konuıma ıeçi-
yor: 

- 50 lik ampulümüz kalmamış. 

tır. 40, ve 60 Irk var. 

40 mumun vereceği ıtığı kafi 
bulmadığınız dan: 

- Öyle iıe 60 mumluğu ver! di. 
yoraunuz. Dükkancı da size ampu· 
lün üstündeki 60 rakamını gösle· 
rerek ampulü veriyor. Halbuki bu 
rakam hakikatte vat iıareti oldu. 
tundan 80 mumluk lamba alıyo
rum diye 75 mumluk lambayı alı
yorsunuz. • 

Şimdi Üfenmeyin, evinizi bq
tan bat• ıezerek ampulleri b!r bir 
muayene ediniz. Alacağınız neti
ceyi yukardaki cetvelle kartılattı 
rarak kaç mumluk ıtık yaktığınızı 
hesap edin. 

Göreceksiniz ki bu miktar ge
çen sene yaktiınız limbalardaki 
mum mecmuundan yüzde 25--30 
fazladR'. Binaenaleyh bunun içüı 
ödediiiniz paranın da geçen ıe
neye niıbetle yilzde 25-30 fazla 
olmasına hayret etmeyin! 

itte meselenin içyüzü budur. 
Ozerindeki rakamları hakiki 

Hazımsız,ıktan 
~ikayet ediycrsanız; 

Yediğiniz yemekten 
zev~ alamayorsan12; 

hcnıen 

SU DOL 
alınız. 

Mide a(Jrıları 

ekşilik ve 
yannıaları 

ic;ln vc~J«~ne ilc.\çhr_ 
E c z aııele rde 50 kuruş. 

Kullanılması kutudaki kiığıdda 

yazılıdır. 

100,000,000 
Ki şi 

Poker 
Ti R AŞ 
B I ÇAGI 

KULLAnMAKTADIR. 

mum miktarını gösteren armut 
teklinde masum ıtmpuller artık pi. 
Y..asada kalmamııtır. 
• 

Görüyorsunuz ki elektrik tir
keti halk için çok lüzumlu olan bu 
hadiseyi haber vermemiıtir. Maa
mafih bunda hakları da olabilir. 
bir sene zarfında birdenbire yeni· 
den yüzde 25--30 niıbetinde ar
tan karların tatlı hesaplarından 
bat kaldırarak böyle bir değiıikli 
ii haber vermek için halkı rahat· 
ıız etmek olur mu ya? 

Yazımı bitirirken bir de muhte
rem halka elektrik aarfiyab ne te· 
kilde kontrol edebileceklerini göı. 
teren bir cetvel veriyorum: 

1000 vatlılı bir lamba bir Mıat 
yanarsa bir lıilomat sarliyat ya • 
par· Ayni ıelrilde 100 vatlılı bir 
lamba 10 saatte, ve 25 vatlılr bir 
lamba da 40 saatte bir lıilomatlılı 
sarliyat yapar. 

Bunu unutmıyarak evinizdeki 
bütün elektrik limbalarını ıpuaye

Bir dul kadının 
yalvarmaları 

Egüpte Darut Ağa nıaha!lt·.~indc Ça. 
y\ r caddesinde (40) numaralı evd" ls
m.t t yozıyor: 

l\en kocası ölmüş dul bir ~<adrn ıli'. 
Birr. on sekiz, ötekiler de on üç, on bir, 
on y'l\Şrnda olan dört çocuk anasıyım. 

An.\arada polis komiseri iken öl ·~\t 

kocamı.dan bizim hepimize üç ayıla :ı lt 

mıt Ur.\ aylık bağladılar. Uç ayda alt
mış lira: ile dört kişi çok zaruret için
de bunalıyoruz. Bu paranın üç ayda 
yirmi döt1 lirası da ev kirasına gidin 
ce elimfz,fe otuz altı lira kalıyor. O
tuz altı lh~ dört kişi Uç ay nası geçi-
nebilir. Onıı·n için şaşırdım, kaldım
Hayır aald,plerınıiıden, iyilik se' en· 

lerfmizden, merhametli büyüklerimiz. 
den diliyorum ki benim bu dört yav. 
rumclan hiç olmaua birini, ikisini 
Y•tlanna göre parasız gecelik mPktep 
lere yerleştirseler de bizi içinde bo • 
caladığımız bu af aletten kurtarsalar. 
Bunun için sayıa gazetenizle lazım
ıelenlerfn dikkatlerini bizim üzerimi. 
ze çekmenizi dflerim. 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 

ne edin. Ozerinde yazan vatla· 1935 Temmuzun 21 inci pazar 
rın mecmuunu bulun. iki ay için- ıünü saat 10 da Galatada Kuledibi 

·de kaç ıaat yandığını da hesap et· Camrkan ıokaiında (sab~k cam
tikten ıonra kaç kilovatlık elek· .cı) Popo apartımanmın 3 • 4 No. 
tirik yaktığınızı kolaylıkla bula- lı dairesinde mevcut ve Madam 
bilirsiniz. Popoya ait nadide etYalar açık 

Bu rakamı kilovat fiatiyle zar- arttırma ıuretile aatılacaiı U~r o-
bederseniz, ödemeniz 1Aznn gelerı 1unur. " 

parayı elde etmit olursunuz. Maon aiacmdan mamul Fran. 
Murat SERTOOLU ıız usulü ve Avrupa videla deriıi 

Ya Bağ -
AKısıNı iÇiNiZ 

••yahut •az geç n • _ı 
Ihsan Yavuz 

Şık giyinen- it 
ıerın terzisi 

Her ayın 

modellnl 
orada 

bulablliralnlz 

ISTAN8UL 

Y enipoıtabane 
kar1111nda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

\ ............ ı .. •ı•••uı ------
' ~işli l:;tfal hastanesinde 

·l Rı f~;· A~::f ~:berk 

aandalyalarile zarif bir yemek o • 
da talamr, lnciliz uıulü gayet mo-

dern ikinci yemek oda takımı, li· 
mon ve maon aiaçlarmdan 6 par
çadan mürekkep modem ıüzel bir 
yatak oda takımı, defa 6 parçadan 
ibaret ikinci yatak oda takımı, tek 

büfeler, maaalar, aynalı dolap 
ve ıardiroplar, kübik uıulü kana· 
pe ve koltuklar, ,ezlong, çocuk 
için like yatak odası, hezaren aan 
dalyeler, portmantolar, aüzel çini 
Franıız aobalar, etajerler, karyola 
lar, yeni halde temiz bir çocuk a· 
rabuı, avizeler, jardinyer ve va• 
zolar, paıta takımı, vantilitör, tab 
lolar, Sinıer dikit makinesi, mut • 
fak takımı, apartnnanın yeni mu-

f&lllbaları, Limon ajacmdan ma • 
mul 10 parçalı yatak oda takı• 
mı ve aair lüzumlu etyalar. 

Sahibinin Seıi ve defa Atman 
markalı iki adet möble ıramofon· 
lar pliklariyle Raynold marka ne
fiı bir piyano, bir kaç adet secca • 
de ve halılar. 

lıtanbul Asliye ikinci ticaret 
mahkemeainden: 

Dünyadaki elektrik tirketleri 
nin aziz do1tları olan ampul fab 
rikatörleri ıeçen ıene bqbap ve· 
rerek bir topla"ltı yapmıtlardır. 
Yaparlar a! Buna kim kanıır? 

( <;. Hatk •'ırkası sırasında kız li· 1 
1 ı.>si karşısında :12 numarada. Moa------------------------- ıı::e saatleri saat 15 ten 1~ l' kadar( 

ııııııaııııııııuııınımna.......,.ııııı-.••• ..._ 

F atibte Sangüzelde Kanlı çeıme 
caddeıi 18 numarada eıkiden Ga• 
latada büyük millet hanmcla oto • 
mobil malzeme ıatrcııı Hayırlı 
zade Nacinin alacaklılarma tek • 
lif eylediii konkordatonun tasdi
ki mahkememizden talep edihn• 
ıi üzerine yapılacak muhakeme • 

Bu toplantı sonunda miifterek 
bir karar imzalamıtlardır. 

Sözele timdiJe kadar mum e • 
aası üserine yapılan ampullet il . 
mi bir esua ( ! ) iıtinat etmiyor 
imiı \ Ampullerin kuvvet n
Wdl la,uneri defiftirilmeli imlt
mit- Mam ,.rine nt 1nılla-lı 
" ıim:H;• iratlar ............... 

GOıelliii •e yalnn'ıiı itibmrile tebrimisin yerine ba~çesi 

P a n o r a m a (b~~~~) 
· Açılmıştır 

KıymetllHamiyet•e diğer maru 
Bayan ve sevlmlt ar-

tist ve san'atkArları dlnleylnlz. 
T elefoa : 4 . 06S 

Yeni "••riyal 

VARLIK 
Bu değerli sanat ve fikir me .. ~ oası

nın 15 Temmuz tarihli 49 unC"•t 11ayısı 
Sabri Esat, Yaşar Nabi, Vasfi Mahir, 
Cahit Sıtkı, Halid Fahri, Abdülhak 
Şinasi, Kenan Hul6si, Sadri Et-rtem, 
Burhan Umit, Samed Afaotlu ve Ve • 
dad Nedimin ;yazılirlle ~ıkmışur. Tav
siye ederiz. 

ıinde bayırlı zade Naciden alacak 
lı olanların 29 - 7 - 935 pazar • 
teıi rünü aaat 14 de itbu konkor • 
datoya itiraz ec!ebilecellleri ıibi 
haklannda müdafaa için tayin kı• 
iman muhakeme celıeıinde bubr 
nabilecekleri ilin olunur. 

n .... 

lllın 
ite 
lifle 
ti ıa. 

B 
•indt 
ltclır 
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l.._ıını~ lllimllın 11 liııırı ı•ı uııı idrlıı illllrı--, Satılık hane 
• 

Mtıhammen bedeli 23,595 lira 0 Jan muhtelif eb'adda 786,500 m 3 
ÇrraJı çam kalu 2/ Aiustos/1935 Cuma ,Unil 1&at 15,30 da kapalı 
a.,f uaulü ile Ankarada idare bi naımda 1&tın abnacakbr. 

Çapada Çukurboıtan Meyda. 
nında 4 No. altı oda, viıi bahçeli 
Fmdıkzade tramvay iıtaıyonuna 
iki dakika meaafede bir ev ehven 
fiatla satılıktır. 

Tl:j Q KiVE 
Bu ite ıirmek iıteyenlerin 1770 liralık muvakkat teminat ile ka

~llun tayin ettiii vesikaları, ka nunun 4 üncü maddesi muci.bince 
;~ ıirmeje kanuni manileri bulun madıima dair beyanname ve tek
!flerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reiılitine vermele-

SATILIK TOTON, MOSKlRAT VE 
SAİRE DOKKANI 

l 1 RllilT 
BANKA51 

11 lazımdır. 
Taksimde lıtlkltl caddesinde İ§lek 

bir mevkidedir. Taliplerin ayni cadde 
de Jostran B. Ahmede müracaat et • 
mel eri. 

. Bu ite ait fartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
~llden, Haydarpatada Te.ellüni ve Sevk müdürlüiünden daiıtdmak-
'41dır. (41>83) ----------

~uhammen bedelleri ile mikdarl arı, ekıilbne tarihi ıünü, ıaatı ve 
ltıuvakkat teminat mikdarlarr aıaiıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 
Uıulü ile Ankara'da idare bina11n da ıatın alınacaktır. Bu itlere ıir • 
lbek isteyenlerin aıaiıda yazılı ol an muvakkat temınatı vermeleri ve 
lranunun tayin ettiii veaikafar ve ite ıirmeje manii kanuni bulun
lrladığına dair beyanname ve tekli Eler ile eksiltme ıünü ıaat J 4 e ka
dar Komiıyon R~isliiine vermeleri lhımdır. Bu itlere aid tartname -
ler Haydarp&fada Tesellüm ve Sevk Müdürlütünde Ankara'da Mal-

zerr.w~ Daireainde paraıız olarak d afıtılmaktadır. (4160) 

41alzem.nin imıi 
ve miWarr 

200ooo aded tel • 
ıraf makinui bandı 
52 aded kaıa 

Bir aded malzeme 
teoriibe cihazı ile bir 
aded azot tayini cihazı 

Muhammen Ehiltme larih 
B.Jeli pn ve Mali 

16000 Jirs 19-8-935 Pazartesi 
ıaat 15 de 

11440 lira 20-8-935 Salı 
ıaat IS de 

8500 lir" 3-9-935 Salı 
' ıaat 15 de 

Muvcılılıal 
Teminatı 
1200 lira 

858 lira 

637.50 lira 

Satılık hane 
DskUdarda 

l~ dıp boyalı, 650 metre murabba 7 
oda, l'lizel manzaralı, rayet kullanıt
lı, haval'azi ve aa tesisatı, hamam, bU. 
yük bahçeafnde meyva ataçları, as -
malar, çiçekler ve limonluk, kuyu, 
havuzlar, ve Amerikan ıfıiemi kümes. 
ler. 

Fıstıkafacmdaki tramYay durafı 
solunda, lcadiye, Yazmacı Şerif soka
tr, No 9. HersQn iifleye kadar hane. 
de bulananlara müracaat. FJıa& uy. 
ıundur. <4555) 

Dr. HAZIM -== 
Cerrahp&fa hastanesi 1&bık 

cildiye •• zührmye miltebu. 
1111 Beyoilu, lıt. cad, Bekir ı. 

No:9 

• 
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137 
bulunan bır evin önüne vardıkları 
zaman, daha çok arttırıyordu. 

lunduju askerler tarafından La~
tenenin Trahuvar darağacına ıö
türüldüjü sabahın ıeceıi Uıta L~ 
du yatmaja hazırlanıyordu. 

Qkuyuc:ufarımız buraya bir ke
l"e daha, Jınu dö Loyola ile be
raber. ıelmit olduklarmdan habr· 
lıyaco.klan bu evin kapııı demir 
kaplamalı ve gayet ıaflam olduiu 
ıibi ortaıında bulunan ufak pen· 
cereıi bilıı kaim bir demir kafeıle 
örülü idi. 

itte bu eve Uıta Ledu denilen 
T'l" poliı müdürüyle dofrudan dol· 
ruya temasta bulunarak yamak, İt· 
çi, çırak, gibi adamlardan mürek
I•::> bir ıürüye kumanda eden Pa· 
riıin baı celli.dı oturuyordu. 

Bu adamın ömründe ıüldüfünü 
\"eya hiddetlendifini ıören olma· 
nuıtı. 

Uıta Ledu, vazifesi olan mütlıiı 
· lfkencecili fi büyük bir kayitaizlik. 
le yapıyordu. Bir itkenie odum· 
da bir mafsalı naııl eziyorıa, ayni 
ıüOnetle hir ıerserinin hofazına 
f pi ıeçiriyor ve1a ıatınnı bir ıen· 
Jorun enaeaine indiriyordu. 

Uıta Ledu Kediler ıokatmclaki 
evinde tek batına oturuyordu. Her 
zaman evde kalıyor ve bir vazife· 
ıi oluna dıprıya çıkıyordu. 

Bu ıırada kapı çalındı· 
Cellit, ocaktaki atqi, aabahle

yin tekrar yakabilmek için dikkat. 
le ıömmilt ve üzerini kül ile ört
müıtü. 

O anda, duvarlarında bıçaklar, 
hançerler, baltalar, kerpetenler a· 
ıılı bulunan büyük odada bulunu
yordu. 

Sokak kapısının çalındığını du
yunca celit, anlatılmayan birkaç 
kelime homurdandıktan ıonra aç· 
makta biraz tereddüt ıöaterdi. Ni
hayet ıidip kapıdaki ufak penc.,. 
renin ıürıüıünü çekti. 

Oç kiti gördü. 
Sert bir ıeale: 
- Kimsiniz? diye ıordu. 
Oç kitiden hiri korlcuauz bir 

tavurla ve soluk kanlılrlcla cevap 
verdi: 

- Hatarat Yatağı serıeriferin
den iiç kiti! 

Bu cevap cellidı hayrete dütür
medi. Bilikiı bu aeateki cesaret ve 
atdıanlık hürmetini çekti. 

- Benimle ıöriitnıek için bu 
kadar acele mi ediyonunuz7 .. Is. 
tediiiniz nedir? 

Komtulan bu demir kapınm a
çddıfnu ıördükleri zaman arala
n.,da: 

- Acaba buıün ıene kim öle
cek? diye koauıurorlardı. 

Bu adamın ae upfı, ne hiamet
tiıi, m kanıı, ne 111etre1i, ne doa
tu, ne akrahuı vardı. Tam anla
mı (manuı) ile bir münzevi idi. 

- Sizi ıon derece istifadelen• 
direcek bir it için ıörüıeceğiz. 
Hattl birkaç Ekil ile ıönlümüsil 
alacafınızı da zannediJoruz. 

- E, llu it nedir bakalım? · 
- Evveli paıarhia ıiritıneden 

Lo,olanın &eraberlerindı bu- ona dair biç bir t•Y IÖ)'1İJeDllJİa· 

kilen aayı11z darağaçlarından bi Celladın . yüzünde büyük biı 
memnuniyet belirdi. riıi de burada bulunuyordu. 

Bir cellat yamağı merdivenle 
darağacına çıkarak yeni bir ip tak
tıktan ıonra bu ipin sağlamlığını 

iki dakika sonra da celi ~ t 
- · 1 .k. a ya. 

magıy e ı ı .serseri civardaki bir 
meyhaneye girerek bir masa ba
tma oturdular. 

denedi ve içyağıyla yağladı. 
Bazı itıiz güçıüz adamlar bu 

hazırlıkları büyük bir kaygusuz
lukla seyrediyorlardı. 

Fanfar kayitaiz bir tavurla: 
- Galiba gene birisini asacak-

( 1 • ar. dedi. 

Adam aımak her gün olan ale-
lade bir vak'a idi. " . 

Kokarder: . 

- Demek ıalia malia, herili a-
ıacakaınız ha! dedi. 

-Kimi? 
- Yarın sabahki adamı •. 
- ·Ha, evet! 
- Kabt.hati neymiı? 
- Polis müdürünün askerine 

hücum eden feytsnların en müt-
hişlerinden biri.. it o kadar ııza· 

Fakat bu man,zara zaten kuıku
da olan Kokarderi meraka 4ütür 
dü. Seyircilerin ilerisine ' geçti. 
cellat yamağı meı:diyen~hm inince madı. Dün yakahndı, yarın aaıla-
b il• b" • · cak •. 
~ ı ır memnunıyetle üarağacını . . .. .. 

gozden reçirdi. - Merakımı bot görunuz bu 

K k d 
,· . ~ - · adamın ismi nedir? 

o ar er: 
- Sağlam bir ip! dedi. N-'~k, irj bir ltadeh tarahı bir 

Y k · " • hamlede yuvarlıyı.rak: ama : · · 
- yenidir! cevabtıır ye"'rdi. . - Bunda bir fenalık yok.. ismi 

L:'antenedir. dedi. 
- Aıılacak. olan ıık bile diy.e-

1 
miyecek. 

- Yeni olsun, eski olaun. bir ip. 
nihayet bir iptir. 

- Arkadaı, it ne vakit? 
Belinde büyük bir kılıç ve fap• 

kaıında ıırtına kadar inen iri bir 
tüy tafıyan bir adamın kendisine 
arkadq demesinden hoılanan ya 
mak: 

- Yarın ıabah ! cevabını Vf!rdi · 
Seraeri: 
- Birkaç kadeh içki içmez mi 

ıiniz? ..• Teklifinde bulundu.- ~ 

· Faiıfar yumruğuyla masay avu. rarak: _ 

- Lantene mi? diye .. I d. · gur e ı. 

Bu hale hayret eden y k I . ama ~ 

d 
-d. yı. amma, bundan aize ne? 

e ı. 

Fanfar cevap vermek .. • 
k K uzere •~ 
~n k. ok_arder daha evvel davra

nara : 

- . Al~hrınayınız arkada,, bir 
'?~ onupla, t~ j•mini becereme
dıgım serseri ile arkJdaıt~ kavg~ 
. . 

. . ' 
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H BER 
(X:9) 

Zara Cücelerin en b_üyü9ü
nlin _ben boyda oldll9unu 
soy/uy"r.: Bunlar senınle 
Zarayı 9otur:.-------
Ler.s~ k. o,.. -
karla.,.. 

HABER'in deniz ge -
zintisi için latanbula gel • 
mitti .. 

Gezinti günü aktamı A· 
merikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika poliıi bir tür • 
lü bata çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame . 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 

ç i.Jrilk k iil"ük. bizi 
m11hafa2a ~drnez
se bmahvo/dulc 
Ça uk S(.Jya. 
ine//rn . 

Telgrafı alır almaz der· 
hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
seYdiği HABER okuyucu· 
larına bu macerasını da 
a.nlatacağınr vadetti. 

1 
M;ki 
tehd/d. 
fere e -
hemrni. 
yet ver. 
rneden 
tnücocle. 
lesinde· 
devam 
ıediyor 

lAA ~tm:;F.ntLF.R YATAr.J -- ---- - - - -------------------
etmışti de.•. Neydi ismi? .. diye bir 
yalan uydurdu. 

- Lantene ... 

-Evet, onunla .. Arkadatım bu 
Lanteneden güzel bir dayak ye. 
mitti. O vakittenberi bu çapkının 
aıılacağım duyarnk sevinmek isti. 
yordu. ~eyıe... Haydi birer da
ha .. 

Bardağım uzatarak: kahkaha He 
ıülcn yamak: 

- Öyle iıe ıerefinize.· Sizin ıer
ıeriye iyice dikkat edeceğimi va· 
dederim. dedi. 

Fanfar sarararak: 

- Ne yapacaksınız? diye sor
du. 

- Bu, basit bir §eydir. Bize bir 
mahkum tavsiye edilince .. Anlıyor 
musunuz? 

- Evet, evet, devam ediniz. 

- Ona biraz daha iztırap ı;ek. 

tirmek elimizdedir .. 
Alnından terler akan serseri bo

Auk bir sesle: 
- Ya, ne yaparsınız bakayım? 

diye bağırdı. 

- Bu bizim san'atin ufak bir 
hl1eaidir. Mahkiim ipin ucunda 
ıa.landığı esnada bilirsiniz ki biz 
de ayaklarına asılırız. Bu asılıt 
onun boyun kemiklerini kırar .. O 
vakit ... Fuik ! Haydi, uğurlar ola! 

Yamak bu Fuik kelimesini öyle 
ltir tavurla söylemitti ki zaten he
J19C&nda olan iki serserinin saçla
rı dlmdilt oldu. 

- O vakit, anlarıınr.z ya, eier 

kuvvetli asılmayıp yavatça çeker· 
sek mahkum yavat yavaf ölür •• 
Hatta bazan ancak üç dört daki
kada .. 

Kokarder: 

- Pek müthiı !. diye mırıldan• 
dı. 

- Ne dediniz? 

- Eğlenceli bir şey dedim .. 

- Bizim san'alta insan istedi· 
ği gibi eğlenebilir. 

- Bu Lantenenin yarın sabah 
asılacağını söylemittiniz, deiil 
mi? 

- Saat yedide .. Eğer içiniz gö
türürse bir çeyrek kadar eğlenebi
lirsiniz. 

- Mutlaka geliriz. Bu caniyi 
hangi hapishaneye koydular. 

- Bak itte bunu bilmiyorum· 
Bildiğim bir §ey varsa o da, kası
nığm (mahkumun) bize yarın sa
bah teslim edileceğidir. 

Kokarder hiddetinden bir şey 
söylemediği için ;arabm tesiriyle 
adamakıllı başı dönmeğe batlıyan 
yamak gevezeliğe devam etti: 

- Bu cani ustama da ayrıca tav
siye edilmittir. Onun için mem
nun olacak olan yalnız siz değil· 
siniz. 

- Uıtamza mı? .. 

- Evet .. Yani bat cellada. Hem 
de yalnız polis müdüründen de
ğil, ondan daha fazla sözü geçen 
biri tarafından .. 

- Poliı müdüründen çok ıö:ıU 
aesen yalnız kral vardır. 

K lÜı ~ lÜJ k . c © ifil D lhJI (fil 
Başından GeçenleF No: ı' 

''He.rkes evinde lcuvvef_ 
/idir,, d,,./er. Biz ada la -
rmı bi/miyprvz. Buy[Jz_ 
elen kendimizi onlar_ 
dan ko,.urnaltyı z. 

Noı 
• 
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Dili dolatmağa . baılıyan ya
mak: 

- Anlatıldı. Sizin bizim l:iildi· 
iimiz feylerden haberiniz yok. A
ııl korkulacak adamın kim oldu
ğunu bilJ!liyorıunuz ! Kral kraldır. 
Ben de, buna hayır demiyorum, fa
kat·. Bizim için polis müdürünün 
sözü daha çok geçer •. Ve polis mü
dürünü de Ufak gibi kullanan bir 
adam vardır. 

- hte ben buna inanamam! 

- Eğer ben ve ustam gibi ıiz 
de, muhteıem polis müdürünün bu 
papas;n önünde titrediğini gömıüt 
olsaydınız bu sözü söylemezdiniz. 

- Bu bir papas mıdır? 

- Evet .. Fakat ismini size söy-
liyemem. Onun eline dütmektense 
cehennemin bütün şeytanlarının e
line düımeği tercih ederim. 

Yamak, birdenbire pek büyük 
bir korkuya dütmüt gibi ıarap 
bardağını bir yudumda boıaltarak 
serserilerden acele ile müsaade a
lıp çıktı. Bir müddet sonra Ko
kardrl Fanfar da çıktılar. 

Kokarder yolda: 
- Bu sözler hakkında dü~ün

cen nedir? diye sordu. 

Fanfar batını salladı: 

- Bizim Lantene hapı yuttu, 
zannederim. 

- Ah ne olurdu. Bir hafta ka
dar vaktimiz olsaydı. Fakat yarın 
sabah asılacak! 

Kokarder sanki acele bir yere 
gidiyormuş gibi adımlarını gayri 
ihtiyari 11kl&§tırdı. 

Fakat uzun kılıcı delik, yamalı 
mantosunu artık kahraman bir ta· 
vurla kaldırmıyor ve ıapkaıındaki 
büyük tüy kederli kederli aallanı· 
yor, batı öne eğilmit ve gözlerin· 
den iri yaf damlaları aktığı halde 
yürüyordu. 

Serseriler Yatağına varmca bir 
haber onu sevindirdi. 

Bir fahite, kolundan yaralı olan 
Manfredin, Deli Marjantinin evin. 
de bulunduğunu söyledi. 
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USTA LEDU 

Pöti Şatele hapishanesinin etra. 
fında bir ıürü küçük sokaklar var• 
dı ki bunlar birbirlerini katederek 
bir ağ §eklini almıflardı. 

lıte methur Şatele zindanı bu 
müthit ağın ortasında bulunuyor· 
du. 

Bunlar hava almaz, güneı gör
mez bir takım karanlık ve dar so
kaklardı. Ortalarında her zaman 
özlüğü (mahiyeti) belirsiz bir ta· 
kım pis sular ya vat ya vat akar· 
dı-

Bu dar sokaklardan bir tanesi· 
nin iami Kediler 3okağıydı. 

Burası en dar, en karanlık, en 
pis bir yoldu. 

Mahalle hall<ı burasını pek teJı. 
likeli addettikleri için gece olur 
olmaz evlerine dönmekte geciken
ler olursa bu yoldan kota koşa çe
çiyorlardı. 

Korkudan doğan bu acele ayni 
kimaelerin hu sokağın ortaıında 


