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Beyaz ırka karşı, sarı ve 
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Japoıilarla Habeşl~r ! f-!!=lb~şista~~~.i 
gizlice .. it~ilak etmış IT~ı!e_ ~~~~!!!~1 

Rüzg .. ar dondu : 1 ~rulan elçiliğ.in J~ 1.&usto•:'?I 1 ıtıbaren faalıyete geçeceiını 1 
Fransızlar ltal yadan gene 1 Dııiıleri ~·~·~"~·diğer bakan-

d 
Kazaya kurban gitti 

Sıkın tıSıD a... Biri öldü, biri 
. t l ~ yaralandı 

it ehıp paşanın . e 1/7 6:1..1 Cenaze bttgiin 
lngiliz kabinesi, Habeşıstana sdab k ld l. B 

23 
t muzl sablmasma karar a ırı ıyor 

u g On: •• 
1 
hem •t verdi Dün alqam bir poliıimmn ölü -

Abdu amı Şair Danonclonun mü, bir diğerinin yaralanmuiyle 

istibdadmm mektubu ::celenen feci bir kaza ol- • 

Yıkıldı{lı gün! 
' ,Busün 23 Temmuz, Hürriyet 
'bayramının 27 inci yıl dönmüdür. 

BuDdan 27 yıl önce Türk ulusu ilk 
defa olarak Abdülbamidin elin-

<L-:~.....: ,: • -Jlalaiiii•illii~..--~--,t-.. nwaı.AZ• il ~-Pr J 

Ne yazık ki, uluaun 23 Tem
nıuzdan umdukları bota çıktı. O 
aydınlık ıünün arkumclan çok 
karanlık günler ıeldi. Bununla be
ra.ber, 23 Temmuz, Türklerin hür· 

riyeti en heyecanlı olarak tattık • 
ları günlerden biri olduğundan a· 
ndınaia değer. 

Diier taraftan yann da 
Lozan andlqmumm imzası yıl 
dönümüc:l1lr. Bu münasebetle bu • 
kule fakültesinde büyük bir kut • 
luiama töreni "merasimi,, yapıla· 
C&ktll'. 

24 T-mu~ aynca hukukçular 
bayramı olarak kabul edilmittir. 

f iume h&tliM•inde cotku~luğu 
ile ün alan, daha da birçok COf· 
kunlulJar yapan, tanınmr~ ltalyan 

ıairi ve naşiri Danoncio.· 
(Yazısı 1 üncüde) 

- vugosıavvada 
Hırvat hareketi 

ltearnimıU, Yugo.Lavyada, Zagreb de Ma~ek'in evi Öllii~de Hırvat bay. 
ralJariyle yapılan gö•teriyi ( nümayİfİ) gö•terıyor. 

Beland, 23 ( A.A.) - Matchek "Hiç kimse ölme11?i', hiç bir ev 
7rld8n&nril il~ıiyle zagreb' de çı - yıkılmamıf, yalnız bırkaç cam kı
.. n brıııklıklara ait haberler hak nlmııtır. Bugün bütün bu karıtık· 
ıBncla B. Sto zdinovitch demittir bk1ar durmuıtur. Her yerde tam 
- , Y_,_~~ ~ - , bir ~lhk yardır.,, 

Devriye vazife.iyle mükellef 
589 ' numaralı polia memuru Bay 
F azh ile 581 nmnaralı Bay Ce • 
mil bindikleri sepetli motosiklet· 
le dün akıam saat on sekizde 
Sehremininden gelirlerken Aksa· 

kartıdan selen bir arabayla kartt
latmıt lardır. 

Şevket oilu Etrefin aürdüiü 
4801 numaralı araba hızlı selmek
tedir. 

Motörün üminde bulunan BaJ. 
Fazlı araba ile çarpqm•mak için 
direksiyonu hemen sola çevirmit • 
tir. Bu çevrilit üzerine motör ve 
sebeti hızla devrihnit, iki üç kere 
takla attıktan sonra tera yüzüne 
kapaklanmıftır. iki zabıta me
muru da yere dütınüt, vücutları • 
nın muhtelif yerlerinden yaralan
mıtalrdır. , 

Kazaya nokta memuru ve diğer 
zabıta memurları yetifmitler, aiır 
yaralı bulunan Bay Cemili hemen 
Haseki hastahanesine kaldımııt
lardır. Bay Fazlı da Cerrahpafa 
ya kaldınlmlflır. Bay Cemilin ba· 
'ından aldığı yaralar derin oldu -
ğundan bu sabah ölmfiıtür. Bugün 
öğleden ıonra cenazesi arkadq • 
ları tarafından büyük törenle kal
dırılacaktır. 

Vazife uğrunda ölen zabrta me
murumuzun ailesine taziyetleri • 
mizi bildiririz. 

······-················"·--·--··,-···-------
Londra 

tehlikede 1 
Manevralar bunu 

gösterdi 
Londra, 23 - Dün gece 400 

uçak Londra üzerinde ıuel ma • 
nevralar yapmı,tır. Dür' ·: --a
nevralarda hücum eden taraf 12 
defa müdafaa hatlnnı ı:eçmeğe 
muvaffak blmuıtur. 

Manevralar esnasında bir u· 
çak denize dü,müt iki uçakçı 
&1mütttlr. 

Kağıthane köyündeki 
dünkQ yar.ı,~n 

S2 ev yandı fakir insanlar sokaı1Iarda·kaldı ... 

Bir itlaiye neleri alevler ve dumanlar aramda çalııırken •• Bir süngülü 
kurıanlan e§yaları lıonıyar • 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Iranda bir mürtfiei 
halkı kışkırttı 

Re•mimiz, Mqhed mazarlığını gcnferiyor. ATkada görünen im 
Rızanın türbnUlir am 

Tahran 22, (A.A.) - lran 1 Şimdi Meşhedde tam bir sükun 
Pars ajansı bildiriyor: vardır. 

11 Temmuz alqamı, polisçe ta· a:.-:::-::-:-:-----:--==:-----
nınmıt olan kıtkırtıcı Şeyh Beh- Mareşal Fev z 
lôl viızda bulunmak bahanesile 
halkı toplamış ve fapka ve yeni el· Çakmak 
bise hakkında abuk ıapuk §eyler 1 
aöylemeğe ba,lamııtır. stanbulda istirahat 

Polis bu adamı suıturamadığın. edecek 
dan halkı dağıtmağa karar ver • =--:.----.:::.....:....:...:::.__ __ _ 
~i~t~~- ~!ı•hıar .tıım" ve birkaç Dınarh Mehmed 
kıtı olmut ve yralanmıttır. Asker-
lerin de i,e karıtmaıı sonunda pehlivan 
karıatalığı çıkaranlar yakalan • Neler anlatıyor? 
mqtır. Şe,.tı BelılGI bçmtttn'1 - Ycuılcrn ikinci .ay/atla-
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K8ğıthane köyün- ~/ Bulgar krahnın can düş anı 

deki dünkü yangın Dinarlı Me~;,,ed V elçef me~leket en 
. YanııınaBeyoğluilçebayıveil pehlivan nasıl koguldu ? Dün öğle üzeri Kağıthane kö., 

yünde büyük bir yangın çıkmıt ve 
32 ev yandıktan sonra söndürüle
bilmittir. 

Yangının, bahçıvan Şabanın e
vinin orta katında bulunan man-
galın devrilmesi ile çıktığı zanne· 
dilmektedir. 

O sırada tiddetle esmekte olan 
rüzgar yangının az bir zamanda 
yayılmasına sebep olmuştur. 

Yangını ilk önce komıulardan 
Hüsniye görmüt ve derhal karako
la koıup haber vermittir. 

Karakoldan iıtenen yardım Ü· 

zerine Beyoğlu itfaiyesi hızla ye
titmit ve derhal söndürme ıtıne 
baılamııtır. Biraz aonra da diğer 
itfaiye arupları gelmitlone de o 
zamana kadar rü-zgiırın ıiddetle 
esmesi ve sırtta bulunan evlerin 
ki.milen ahıap olması yüzünden 
yangın derhal södüriilememiıtir. 

"' Ancak saat üçe doğru civarda 
bulunan aüel bölüklerin kendi va· 
ııtalan ile yaptıkları bilyük yar
'dım neticesinde yangın södürüle
bilmiıtir. 

J(UflUN - .4sım Uı Trakyada ıon 
aldığınHz nıildalaa tedbirinden bahse. 
derek diyor /,i: 

Balkan antantına yabancı kalan 
Bulgaristan barıı güvenini bozmakta.. 
du·. Hele bunu Bulgar dıı bakanlığı 

yüksek işyarlarından Bojinof çıkardı. 
ğı kitapla bUıbütün bozmuıtur. Sonra 
Bulgaristanda sözüne inanılır bir kuv. 
vetli lıükumct kurulamaması resmı a • 
damların bile sözUne inanmaya im • 
kdn bzr:'a'kmıyor, 

Trakyada alınan m.üdalaa tedbiri 
bir bakımdan Hojinofun tahriklerine 
bcnziycn hareketlere karıı da güzel 
bir cevap sayılabilir· 

TAN - Ali Naci Karacan makale • 
sinde kendi görü~üne göre "Edirneyi 
istiyoruz! diyen Bulgarları ıuıturma 
nın tek yolu,,nu göstermektedir. 

Karacan, Bulgar ordusunun Hizanı 
devrinden ıimdiye kadar tek bir lıarp 
bile kazanamamış olduğunu bilhasaa 
işaret ederek şöyle diyor: 

"Bizim Bulgarların bütün bu kuru 
sıkılarına karşı ı:creceğindz ve onları 
ıusuturacak bir tek yolumuz, blr tek 
cevabımız olabilir: Trakyayı doldur. 
mak! Boyuna doldurmak! Ağzına ka. 
dar doldurmak! Oradaki nlllusu beı 
yüz bin ise bir milyona, bir miluon.aa 
iki milyona, iki milyon iıe Uç milyona 
çıkarmak! 

}'oksa, falan Bulgar goıpodinl, fa. 
lan Bulgar dairesinden aldığı direk. 
tile dayanarak ı·e kendisine ıu kadar 
da leva verildiği için Edirneyi i.Ati • 
yormuı •• "tlidye - lnozu latiyormuı. 
böyle bir ahmakla Türk yazıcılarının 
konuşfiıağa ne vakitleri, ne de akılları 
müsaittir.,, 

Tecim odası memur
larının tekalltlilğll 
Tet:im odasının sekiz ıeneden • 

beri hazırlamakla me§gul olduğu 
oda memurları tekaüd ıandıiı 
tüzüğü (nizamnamesi) nihayet ta
mamlanmıttır. Tüzük, gelecek 
çarıa.rtıba toplanacak Oda mecli
ainde konuıulacaktır. 

Y ent bir Ermenice 
gazete 

Gazeteci arkadaşlanmızdan 
Mardiros Koçunyan bugünden iti· 
haren ''Türkiye,, adında Ermeni
ce bir aabah gueteai çıkt.rmıya 
bqlaM.I§br. Bu suretle latanbulda 
~an Ermenice gazetelerin ıayısı 
bete çı1cnu, oJur.or. Yeni meslek
la!fmv-, :bıpnm dil ... 

jandarma kamutanı, Şiıli kamun- N l l t q · • 

b ı · l k d k l e er an a ıyor, Sofya, 22 (Özel) - Bulıarıs • ı goılav hududuna kadar otomobıl· 
ayı ıe mıt er ve sona a ar a - . . ~ . . 

1 
. . • • . 

1 d Senelerdenherı Amerıkada ser tanın meıhur a&ken ıahaıyetlerın- e gıtmı§, oradan trene bınmııtır. 
mıtyar ır. , . b' best ıüreıte büyük muvaffakı • den olup geçen ıene 19 Mayıı hü- Bu suretle Bulgar kralı, ve bu.gün-

angın netıcesınde 42 ev, ır 1 k D' 1 M hm t 1..11. t d b · · .. h · k" h''k" b" "k b' hl'k • . . d .. yet er azanan ınar ı e e KUme ar esını yapan cum urı • u u umet uyu ır te ı eyı 
ahır, ıkı e bakkal dukki.nı yan- Pehlivan Amerikadan tehrimize yetçi miralay Damyen Velçef de başından atmııtır. 
mıttır. ıelmiıtir. Dinarlı demittir ki: iki ıün evvel hudud harici edil • Ayni gün Bulgar ordusunun e.-

Evleri yanan ailelerin çoğu fa- - Amerikada iken 184 güref miıtir. Velçef geçenlerde teka • ki generallerinden Velkof da Var-
kirdir. Kimi tarlalarda gündelikle yaptım ve bir taneıi müstesna ol· üde sevkedilmek suretiyle asker - nadan, Romanya yoliyle hudud 
çalıtmakta kimi de elektrik fahri- mak üzere hepsinde iyi neticeler likten de uzaklaştırılmıt bulunu - harici edilmittir. 
kasında amelelik yapmaktadır. aldım. Bu kaybettiğim güreıte es- yordu. Ve daima polis nezareti al- Rod na Zaştita 

Kajıthane jandarma kamutan- ki dünya aerbest ıüreı tampiyonu tında yaııyordu. diriltiliyor 
Cim Londosla yaptığım gürettir. Bundan bir hafta kadar evvel Sofyadan bildirildiğine göre 

lıjı bu ciheti nazarı itibare alarak Cim Londosla bir uat 48 dakika bir ara ortadan kaybolarak Sofya Türklere kartı itkence ve hay-
felaketzedeler için Kızılaydan yar gilreıtikten sonra kaburgam ve polisini bir hayli tela,a düşürmüt dutluk yapmaaiyle tanınmıt olan 
dım istemiıtir. Kamutanlığın bu ditlerim kırıldı. Doktorlar güreti idiyse de, bilahare tekrar meyda- Rodna Zaştita cemyietinin yeni • 
iıteği yerine getirilerek kazaya ui menettikleri halde ben tekrar rin· na çıkmııtı. O vakit kendisine 24 den canlandırılması kabine tara
ramıt halka yiyecek dağıtılmitbr. ge çıktım. Vegüreımeye hazır bu- saat zarfında Bulgaristanı terket- fından kararlattırılmıftır. 
Dün ıeceyi hiçbir aile açıkta ıe- lunduğumu söyledim. Cim Lon • mesi bildirilmitti. Bu cemiyet geçen sene 19 Ma
çirmemit tamamen camilere ve di- doıla yaptıiım güreıte iyi bir neti. Gayet kısa bir zamanda hazır • yıı inkılabından sonra bütün ce • 
ğer evlere yerleıtirilmittir. ce alamamaklığımın sebe!.: 1unur: lanan pasaportunu, Yugoslavya, miyetler gibi dağıtılmııtı. Rodna 

lstanbuldan yangını haber alan Bi~ saat güre~ti~ten sonra ~ize 10 Avusturya, İsviçre, ve Fransa hü- Zattitanın bu ıuretle yeniden can-
oirkaç çapulcu da hemen yangın dakika kadar ııtırahat verdıler.Ba kiimetleri vize etmiılerdir. lanması Bulgaristan Türkleri üze. 
yerine kotmuılana da orada jan- na söylediklerine göre bu is" '-"l.hat Velçef iki polisle birlikte Yu • rinde derin bir tesir yapmıştır. 
darma tarafından tevkif edilmit • esnaıında Londoı hakemle husuıt 
1 d, ıurette görüterek aleyhime karar er ır. 

vermek tartile ona bet bin dolar lnaanca zayiat yoktur. 

s~rg.ae hırsızlık 

Kalyoncuda oturan Hafize Ga
latasaraydaki yerli malJar ıergi -
ıinden bir aiızltkla bir bilezik 
çalmıf, yakalanmııtır. 

Hakaret edllmllf 
Sıraaelvilerde oturan Mükif at 

ismindeki kadın zabıtaya bat vur
muf, lokantacı Rifat tarafından 
hakarete maruz kaldılını aöyle • 
mittir. 
Pala ç kml 

teklif etmiıtir. Hakem de bu para· 
ya tamah ederek Londoı lehine 
karar vennittir. 

Ben Amerikaya gidinA ... Londo
aa meydan okudum ve onu ıürq· 
meye davr· ettim. Londos bu mey 
dan okumaya fU cevabı verdi: 

- Evvela benim yendiklerimi 
yen de sonra benimle boy ölçüt • 
meye kalk. 

Binaenaleyh Londos 183 muvaf· 
fakıyetli güretimden ıonra benim 
le boy ölçüttü. Hakemin tarafkir • 
liği ile kaybettiğim ilk ıüreıten 

ıonra Londosu intikam maçına 
çaiırdım. Buna razı oldupnu ve 
kontratı imzaladığı haJde benim • 

Niıantaıında Meınıtiyet mahal- le ikinci defa güreımekten kaçın· 
lesinde Kadı Emin sokağında otu- dı. 

ran mühendia Server, ayni evde 
oturan hastabakıcı Katerini görme 

tecinı 
30 

Fransızlarla 
anlaşması 0/o 

lehimize 
Esasta anlaşıldı. Teferrllat kaldı 

Pariıte müzakereleri yapılmak- lığı altındaki heyetimiz yeni te ;;' 
ta olan yeni Türk - Fransız tecim cim (ticaret) anlafllluının yüzde 
(ticaret) anlatması bugünlerde Ü· 70 niıbetinde ypaılmaımı tek
zerinde çok durulan ve tecim mü· lif etmittir. Buradaki yüzde 30 

va.zenemizde büyük bir rol oyna - farkın bizim lehimize olarak bı -
yacak mahiyettedir. Şahrimizdeki rakılmaaı teklif edilmittir. 
ilgili (alakadar) olanlara bu an • Bu teklif heyetimiz başkanlığı • 
laşmanın Paristeki konuımalan - runm Fransız tecim nazıriyle yap
run takip ettiği seyir hakkında hğı bir mülakat ıonunda Fransız • 
gelen haberlere göre her iki taraf lar tarafından kabul edilmittir. 
da anlatmanın clearinı esaslarına Türk. Fransız anlqmasm;;-bu 
uveun olarak yapılmasını kabul esllflar üzerinde anla~tıktaq ao1}ra 
etmiıtir. Ekonomi Bakanlığı mü... sür atle yapdabiJeceğı unıulmak • 
tetan Faik Kurtoğlunun baıkan • tadır. 

Çaldai-is diyor ki: .. .......................................................... __ ... 
ye ıelen Nikola ile Pavlinin üzeri· 
ne pala ile hücum ebnİf, Pavliyi 
bileğinden Nikolayı parmağından 
yaralamııtır. 

Amerikada üç senelik kontra • 
tım vardır. iki ıenesi bitti. Burada 
hem anamı, hem babamı görmek 

için geldim. iki ay sonra ıene A. "Kondilis kanun seven bir 
Ai;~~;~Fransa adamdır Kralhğı zorla getirmiye 

çarptı 

638 numaralı tramvay arabasına 

takılıp yere düten Mehmed Neca -
ti ismindeki çocuğa, şoför Yusu -
fun otomobili çarparak yarala -
mı9tır. 

Bir iddia 

Vtızme yarışları kalkışmaz!,, 
Geeçnlerde Almanya ile Fran • Atina, 22 - Londrada eski bir hükumet darbesiyle krallıiı 

sa arasında yapılan büyük yüz • ~alla konufan ~ti~ Ş~rbayr, Ko- I bata getireceği etrafındaki rivayet 
me yarrılarmda, kadınlar arasın • zıdes prıembe gunu Atınaya gel - hakkında ıu sözleri aöylemiıtir : 
daki atlama müsabakalarında bi· mit bulunacaktır. Kozides Londra.- _Muhalif utelerin Kondili. 
rinciliği kazanan Alman ıampiyo- da gazetecilere kraldan Yunan hü· · b' h"'k" get d b · k 

sın ır u um ar e.ı yapara 
nu, en beğenilne dalı.,; , 1 • , •• • kUmetine hitaben bir beyanname -

1 
k 

11 
w t' ğ. 

1 
d 

al ak · · 1 w .. 1 . Z<>I' a ra ıgı ge ırece ı yo un a 
Fatihte Şekerci hanında oturan ,:; ~ • m ıçın ça ı~acagını soy emıt - ki . d w d w•l 

ı-------------- d' yaptı arı neırıyat ogru egı • 
ran arabacı Saminin odaıından T ) f 1 ır. d' 
eıya çaldıiı iddia olunnan han eKeo·. otnu·. a Burada dolaıan rivayetlere gö- ır • 
sahibi Rıza yakalanmıttır. re yakında Kondilisle Metaksas Kondilis kanun sever bir adam-
Bıçak çekmiş •ki barııacak ve ikisi birden krallığın dır. Bütün harekatı kanun çevresi 

Galatada kahveci Mehmede muziph er avdeti için çahtacaklardır. dahilindedir. Böyle bir ıey yap. 
bıçak çektiği iddia olunan Veysel Y apıfıyor Baıbakan Çaldariı Kondilisin ma11na imkan yoktur. 
yakalanmıttır. Son günlerde telefonla muzip • 
Dolandırılmış lik yapmak çoğalmııtır. Bu mu· 

Pendikte oturan Hayriye zabı • ziplikler bilhassa evlerinde tele • 
taya bat vunnıq, Galatada 61 nu· fon ola~ evli kadınlara yaptl
marah yazıahnede çalıfan Cafer maktadır. 
tarafından 47 lira.sının dolandınl- Telefonu evin hanımı açarsa 
dığını iddia etmittir. kendisine ıöyle hitap edilmekte • 

dir: · 

Ekmek narhı 
Eski hamam, eskt 

tas 
Belediye narh komisyonu dün 

boplanmıf, ekmek fiyatını (on 
bir), francelayı (on bet) kuru§ta 
ipka etmittir. 

Diier taraftan dün borsaya 
949 ton buğday gelmiıtir. Son ay
larda ,örülmiyen bir yeldin tutan 
bu miktar, dünkü aatıılarda teai • 
rini göıtenniı, vasati bir heıapla 
don borıada buğda1- fiyatı on pa
ra inmittir. 

- Hanımefendi.. Benim sizin 
aileye hürmetim ve dostluğum 
vardır. Kocanızın bazı aktaınlar 
geç ıeldiaini, her halde merak 
etmiısinizdir. Ben doğrusunu &Öy. 
leyeyim. Zevcinizin ( ••• ) yerde 
bir metresi var! Benden dottluk 
namına haber vermek.. Ötesine 
karıtmam .. 

Muziplik veya düımanhkla ya• 
pılan bu gibi telefon görütmeleri 
bazı ailelerde kavgalara sebep ol • 
muı, bunun üzerine poliıe tiki.yet 
edilmittir Yalnız telefonlar otoma• 
tik olduğundan hangi numaradan 
telefon edildiğini tesbit etmek im-

kan dahilinde değildir. 
Ayni tekilde itfaiyeye, remıi da· 

irelere de bu tekilde telefon edil
mektedir. Telefon ıosyetesince 

teknik arattınnalar yapılarak bu 
itin önüne geçilmesi istenecektir. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Istaobulda istirahat 
edecek 

Ankara, 22 - Genel Kurmay 
Baıkaru Mareıal Fevzi Çakmak 
bu akıam trene bağlanan huıuıt 
bir vagonla latanbula hareket etti. 
istasyonda generaller, yüksek me
murlar tarafından oğurlandı. 

Mareıal ,lstanbulda bir mild 
det istirahat edecektir. 

Nümayişçi memurlar 
mabktl.m oldu 

Paria, 23 - Geçen cuma günkü 
nümayiılere iıtirak ede~ 6 memur 

8 günle üç ay arasında değİ§en ha 
biı cezalarına mahkum oLmuılar • 
dır, 

f 
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~eJÜM q.öe~: 
Asrı-bir yiğidin ~~-=~:!:!;~,-----------------..... 
neleri olmalı? 

Eak· . ... . . .. . l a1 1 yat, teklini öyle eaaıh bir tekilde 
. ı )"igıtın uç teYl om 1 .... • • d' k' 
~i•: degıttırır ı ı .• • 

T lf. :f, Il-

ı - lyi bir silah, Bu pazar, bir iskelede balık tu-
2 - iyi bir at. tanları ıeyrettim. Biribirleriyle a-
3 - iyi bir kadın. lakuı olmıyan on, on b'et genç, 

d' Bunu, tabii siz de ititmifsiniz - Şitli, Taksim, Nitantatı ~.i~.i uza.k 
ır.. yerlerden gelmiıler; butu·n· hır 

. Fa.kat, şimdi, devir değittiği günlerini bu "merakla, ,~eçırı~or,
ıçin, "asri bir yiğite" , bunlar, lar. Hepıi de, mesleklerı tezgah: 
elbette kafi değildir! Daha doğ • tarhk, küçük işçilik olan e~enı, 
l°ı.lsu, bunlar, belli batlı bir ihti - rum, muıevi çocukları .. Kendıle • 
Yaç tasnifi olamaz.. rinde bu fayda verici merak.~lma-

B · w 't' ıaydı, her halde, kahvede pınek -ana kalıraa "asri yıgı ın,, şu 
U ' lemekten batKa bir it bulamıya -ç feyi olmalıdır: 

l b' 1 k caklardı. 
- İyi geçindiren ır mes e . Sade bir balık merakı, bizde 

" 2 - lyi kurulmuf bir aile oca· amatörlük halinde batla.mış ve ne· 
gr., silden nesle geçmiş olsaydı, Bo-

3 - lyi bir amatörlük merakı · ğaziçi, bugün, belki bir balık sa-

l' abia.tiyle, birinci ve ikinci nayii memleketi halinde bulunu.r· 
llladdeleri anlatmağa pek lüzum du. Çünkü, en büyük servetlerın 
Yok .. Çünkü, herkes, iyi bir meı - ve töhretlerin amatörlüklerden 
~~k sahibi olmağı iıter .. Aile oc~- doğduğunu garpteki misaller 
iının kıymetini de çok kimse bı- göstermiıtir. Sonradan çıkan 
liYor, bunu, kimi eski, kimi de boynuzun kulağı attığı gibi,: ama· 
Yeni manada anlıyor. Fakat, an· törlük ekesriya, insanın mesleğine 
lay galebe çalıyor, onu dumura uğra -or ... 

Ancak, üçüncü maddede yaya· tarak onun yerine geçiyor! · 
"' ·· ı··k me Onun için ant yiğitin üç varlı· .rız? Pek azımızda amator u -

Ticaret 
filonıuz 

Yeni vapurların 
dışarıda yaptırılması 

kararlaştırıldı 
Ekonomi Bakanlığı deniz tecim 

(ticaret) filomuza yeni alınacak 
vapurlar hakkında yaptığı uzun 
boylu incelemeler sonunda yeni 
deniz, tecim filomuzun dııarıda 
yaptırılmasına karar vermiştir. 
On büyük vapurdan terekküp e
decek bu filonun en kııa bir za· 
manda yapılarak memleketimize 
gelmit olması baıhca amaçtır. 

(gayedir) 

Bir yandan Avrupada vapur· 
ların hangi tezgahta yapılması 
hakkında incelemeler yapılırken; 
diğer taraftan da Haliç havuzlar 
ve tersanelerin canlandırılması i· 
çin nelere ihtiyaç olduğu hakkın
da dört yabancı firma tarafından 
yapılan müracaatlar Ekonomi Ba· 
kanlığında kurulan bir heyet tara
fından tetkik edilmiıtir. Bunlar
dan ikisi ve bilhassa bir Hollanda 
grupunun Haliç tersanelerinin ıü
ratle ıslah edilerek yeni vapurla
rın burada yapılmasını teklif et
mektedir. Fakat bu grupun ıslah 

Kadıki~iy su şirketi 
de yola getiriliyor 
Halktan aldı.ğı saat kiralarını 

geri verecek 
Kanlıca ile Bostancı arasr..nda l 

oturan halkın Kadıköy su soıy~te· 
sinden şikayet ettiğini yazmıttık. 
Bundan evvel sosyete hakkınc.la 
birçok şikayetler yapıldığında.n 

Bakanlık bunu dikkatle gözd~ 
geçirmektedir· 

Bağlarbaımdaki tek deponun 
Kanlıca ve Bostancı semtine bu • 
günkünden fazla ıu veremiyeceği 
evvelce yapılan imcelemeden an -

: laıılmıı, buralara bol su verile bil • 
mesi için Kozyatağında yeni bir 
depo yapılması, bir proje halinde 
İstanbul Bayındırlık bat mülien
disliğine teklif edilmiıtir. 

Bat mühendislik bu projeyi ye
rinde bulmut ve tasdik edilmek ü
zere Ankaraya göndermiıtir. Pro· 
je tasdik olunup gelince hemen ite 
batlanacaktır." Yalnız, pıasraf a
bonelerden alınacaktır. 

Bundan batka halkoı "daima 

tiki.yet ettiği kontrol saatleri me
selesi de halledilmek üzeredir . 

Bu; sosyetenin bundan eonra 
kontrol saatleri için kira almama
sına ve §İmdiye kadar aldığı ki
raları de abonelere geri ödemesi
ne karar verileceği anlatılmakta. 
dır. 

Elektrik ve 
havagazı saatıarı 

Elektrik ve hava gazı saatleri
nin 25 kuruıluk olanlarının kira· 
la!ı geçen sene Bakanlığın bir em-

riyle yarıya indirilmi§tİ. Diğer bü
yük saatlerin de maliyet fiatları 

gözden geçirilmiş, en büyük saa. 
tin on ıekiz liraya malolduğu an
lqılmııtrr. Halbuki sosyeteler bir 
ıaatiıı 40-50 liraya malolduğunu 
ıöylemitlerdi. Bu netice Bakan
lığa bildirilmi§tİr Yakında büyük 
ıaat kiralarının da liayli indirile
ceği muhakkaktır • 

tak1 var. Boş zamanlarımızda _h?ç ğını da kendinizde yaratmanın 
1 • Onun ıçın yoluna bakın, muhterem okuyul>lr ~ey yapmıyoruz . .,_ ·ı h 1 masa • cularım: Arıcılık, çiçekçilik, kol • ~nginlerimiz yeşı çu a 1 

lar hnşrnda fakirlerimiz kahve leksiyonculuk, müneccimlik, is • 

teklifi muvafık görülmekle bera- 40 
her yeni gemilerin burada yapıl- üniversiteli bugün 

lzmire gidiyor 1 köıelerinde, "vakit geçiriyoruz,, .. pirtizme araştırıcılığı, hulasa, bir 
Her yurtda§ın, mesleği dışında şeye merak edin de neye olursa ol

hir İ§e merakı olsa, hem kendi sun .••• 

ması, zaman itibariyle uzun süre-
ceği için, yerinde görülmemittir. 

lzmir llbayı General Ki.zım Di-f 
rik bundan bir müddet evvel ls
tanbul üniversitesi talebelerinden 
40 kitilik bir grupu tatil aylan i
çin lzmire çağırmııtı. Bu işle u·ğ. 
r&f!Dalcta ve lzmire gidecek üni
versitelileri seçmekte olan uluıal 
talebe birliği lzmir ilinin misafiri 
olacak olan bu 40 üniversiteliyi 
seçmittir. 

çarşamba günü kafilenin orada 
b'ulunacağı telgrafla lzmire bildi· 

ha.Yatı , h ,:e:m:_:s:os~y~a~l _:<~iç~ti~m=a=i)~h=a~---------· (_v_ı_-_n_o_> __ 
~-

Tecf m ve endttstrl 
mUzesl taşınıyor 

rilmi1tir. . 
İzmir llliayliğnun yaptığı prog

ram mucibince üniveniteli ' g~nç
Jer lzmirin muhtelif köylerinde ~i
rer ay oturarali o köyUtf'misafiri 
olacaklar ve köylünün yaşayı§, ça
hııt ve kültürel durumunu yakın· 
'dan göreceklerdir· Gençler ayni 
zamanda köylüyü fay dalı mevzu. 
lar üzerinde aydınlatacaklardır. 

'h 'Jl 1.. Şimdiye kadar Sultanahmette 
_ıte oac, e V.OR- ktm enin clikkatini..çeknı_!Yen bir 

- -- -- ---- .,.,..- -- binada bulunan tecim ve endüstri 

On eş bı•n .sag""" ır ve (Ticaret ve sanayi) müzeıinin pi-
yasada herkesin kolayca istifade 

dl• Isı· zı· n kongresi :~e:;~e~;ğ~:;:rı::~~ıt!~tiri~~~ 
dördüncü Vakıf banma tatınacak 

Gençlerimizin ı>ugün lzmire 
hareketleri de tekarrür ettiğinden 

Son günlerde Frankfurtda nevi 
fahsına mahsus bir kongre toplan· 
bıt!lır. Avrupanın bütün köıele· 
rinden buraya gelmit olan 15.000 
•ağır ve dilsiz müşterek illetlerine 
dair konuım;k için toplanmıılar· 
dır 

Murahhaslar, dilsiz ve sağırla
rın arsıulusal itaret diliyle yaptık· 
ları hararetli münakaşalar, ger
Sekten merakla görülecek bir maıı 
~llra olmuştur. Kabul edilen mad
. eler arasında da yolda sağır ve 
d"J . ' . 

•1 sızlerin kazaya uğramaması t· 

Sın körlere verilen beyaz baston· 
lar ·b· ·· k b' · tı'n ve· . gı ı muştere ır ışare 

rılrnesi de vardır. 
~ 

~r.Yeç dilinin 
ao:.ı:eıti 1 mesi 

Son günlerde kurulmut olan ve 
~llkan Koht'ün başkanlığında o
ha.n kornisyon Oslo şehrinde ite 
ll§lamış ve Norveç dilinin ıslahı 

S\relerini aramağa baılamıştır. 
~ Bu komisyon Norveç dilini, bil· 
h~'~a Danimarka dilinden ~lınm~ş 

tun sözlerden kurtarmaga ug· 
ratacaktır. 

Düzeltme itini amele ve köylü 
~lttileri istemiılerdir. Düzeltme 
~l~Yhinde de muhafazakar ~arti 
;tlunmakta ve Danimarka sozle
rı llhldığı takdirde Norveç dilinin 
sd?k fakirle,eceğini iddia etmekte· 
ır. 

~~t .. -~kik seyahatıerı 

1 \V. Borgkiıt ile H. Fransen ad· 
1 

iki ınurahhaı Stokholm beledi
)'tıi tarafından bilhana içecek ıu 

ile yollarda seyrüsefere dair araş· ve Türkofis İstanbul şubesine bağ· 
tırmalar yapmak üzere son günler- )anacaktır. 
de Parise gönderilmitlerdir. -o-

Bu iki delege su işini daha tet· iki Danimarkalı 
kik etrneğe vakit bulmadan evvel 
Paris sokaklarında araba syrüse· artist şebrJmizde 
ferlerinin ne demek olduğuna daiı Kopenhag devlet tiyatrosu ar • 
iyi bir ders alnıışlardır· Beklen· tistlerinden Palle Huld ile Elith 

kte oldukları bir konferansa Fosa Avrupayı ve Afrikayı gez • 
;e~itmek için oradan geçen bir dikten sonra İstanbula gelmişler • 
taksi otomobilini çağırmıtlar, a· dir. Danimarkalı .artistler, bura· 
rabaya girer girmez de bindikleri da gördükleri iyi ~uameleden 
otomobil batka birisiyle çarptf· sevinçle bahsetmektedırler • 
mıştır. --o-

Oldukça ağır yaralanan bu iki Sebze hail komisyon-
belediye delegeıi kaldırılıp hasta· cuları birlik 

e yatırılmıılardır. Haritada ol- • ] 
ney h 1 . yapıyor ar 
rriadığı halde Fransız astane erı· hAl' d k ' k . 

• d b" lece tetkike fırsat bul- Yeni sebze a ın e ı omıa • 
nı e oy 1 d b' b' l"k 

l d 
yoncular ara arın a ır ır ı 

mut ar ır. bb'" . l kurmak için tefe use geçmı§ er-
~ 

Bir hUcum 
dir. Bu birlik eski kabzımallar 
cemiyetinin yerine geçecektir. 

Avam kamaraJındaki büyük Yakında ·bir toplantı yapılarak 
.. k • ııraların-la saylav Koks birliğin nizamnamesi hazırlana -

muza er

Anadoludan Istanbu-ı Trakyaya gelecek 
la tedaviye gelen Romanya göçmenleri 

fakf rler dönemiyor Trakyadan aönen Bükreı elçimiz 
lçiıleri Bakanlığının mütead- Hamdullah Suphi Tannöver cu. 

dit emirlerine rağmen Anadolu - ma.rtesi günü Köıtence yoliyle 
dan İstanbula gönderilen hasta ve Bükrete gidecektir. 
fakirlere kendi belediyelerince Öğrendiğimize göre, !imdiye 
dönüı paraları verilmemekte, bu kadar Trakyaya yetmiş se~en 
yüzden İstanbul bele'diyesine her bin göçmen gelmittir. 
gün bir çok kimseler ba~ vurarak Trakyaya gelecek göçmenler 
memleketlerine gönderilmelerini için yer tetkikleri bitmiştir. Bun• 
istemektedir. lar için ev örneği kabul edilmiştir. 

Dün elliden fazla hasta ve ice- Gelecek göçmenler de iki türlü 
z~ belediyeye.gelmittir. Belediye olarak mütalea ediliyor. Bunlar • 
bunların hiç birini yerine gön • ~an biri, Romanyada emlaki olan 
deremiyor. göçmenlerdir ki, gelmeleri daha 

Geçen ıeneki yedi bin liralık kolay ve çabuk olacaklardır. ikin 
tahsisat bittiği gibi bu seneki tah- cisi iıe, tecim sahibi olan göç. 
saat da harcanmıya baılamıştır . menlerdir. 

Istanbula ticaret kastiyle gelen Bunların alacak verecek İ§leri • 
bir çok kimselerin de kendilerine ni tamamlaması için zamana ih -
aceze süsü vererek memleketleri - tiyaçları vardır. Bununla beraber 
ne gönderilmelerini istediklri an· hepsi Türkiyeye gelmek istemek-
laşılmııtır. tedirler • w kalkarak Sir Samüel Hora caktır. ,. 

ayaga .. k"· ---------------~---------:.__-------------------------------------::===:::::=:=:==::===:=-----~ 
h.. m etrni• ve dP.mıştır ı. 

ucu 3' 'h G'l d 
ı ·1· Kralı Falı ı yon an 
ngı ız . . 

.. l Etelrid günlerınden berı once o an 
S. J h Saymon kadar nefrete 
ır o n k .... 1 değer bir dışitleri ba a~ı goru · 

. ldug"" unu ben bırkaç za
memıf o 

1 ··yJemittim. Fakat bu· man evve so . 
.. halefini görünce, Sır gun onun . 

John Saymonun keşki yerınd~ kal-
. . wim gehyor 1 

mıf olmasını ıatıyeceg · 
Şimdi dıti!leri bakanı mümkün 

olabilen bütün hataları yaptı: 
Stressa cephesini parça parça et
t' · uluslar kurumunu batırdı ve 
~~1 Hitleri Britanya aiırbaılıhğı
na tercih etti.,, 

ŞEHRİN DERDLERİ 

Bir Kadıköylü anlatıyor 
Bizim bildi{iimiz narh, belediye tarafından l et,hil a. 

dilen azami fiyattır. Hir kimse bundan d ı ·· ı. ~ 
Kadıköy ünde oturan Neşet şöyle dert yanıyor: 
_ Kadıköyiınde tanınnuş bir fırın var ki ekmeği 

narlıtan ıo para fazlasına ı·erir. Runun sebebini sor. 
duğunııız zaman: 

_ Ekmek bir kilodan dalıa ağırdır. Cerabım !ılır • 
srnzz. Ekmeği alırken narlı fiyatını h'1zıık para ile fam 
olaraT' verirseniz bu sd<'.r de hiç ses çıkarmazlar. On 
para fazla alıyorsunuz diye bağırır, ııc itirazlarım din. 
lemek fatemcz.tıeniz o zaman da ekmeği narlı f iyrıündan 
alabilirsiniz. 

• >" a ıa yu,.:seg• 
bır şey satamaz. 

Nitekim bu fırının dışcamında da ekmeğin fiyatı 
hüıük . 

Y •• . ~azı ıle tanı narh fiyatı olarak ya:ılıdır. Fırı • 
nın onundcn hcrgu·· b" ·· .. .. _1 . •v n ır suru ~ cdıyc mcmurıı neçtıgi 
halde vyapılan bu aolandırıcılığa nasıl göz yumuluyor? 

Dogrusunu isterseniz bu i şe I\:adıköylü Neşet gibi 
biz_ de şaştık. 
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Habeş lmperatoru lngiliz 
kadınlarının şefkatine baş vurdu 

ıtalyanın karşısınaj 
çıkan engeller 

lngiliz - ltalyan matbuatınııı 
birbirine çatmasından sonra ltal. 
yanlarla Japonlar arasında bir ıöz 
çeltiımesi başlıyacağa benziyor. 
İtalyan gazeteleri Japonların Juru 
munu (vaziyetini) kaydederek bu 
na ''tarihte görülmemiş bir ricat,, 
demektedirler. 

Bir İtalyan gazetesi "Dütman,, 
adlı ~iddetli bir bat yazı yazını~· 
tır. Japonyanın doğu Afrikasın· 

da İtalya zararına olarak tecimsel 
(ticari) nüfuzunu geniıletmek İs· 
tediğini yazmak~adır. 

İtalyanlar, Habeı meıeles1nin 
barıf yoluyla hallolunmasına ba~· 
vurulsa bile, Haheılerin yapa· 
cakları itiyzlar dolay11iyle bunda 
muvaffak olunamıyacağını &an • 

'ltA' 
maktadırlJr. 

Bir İtalyan gazetesi, hele lngi· 
lizlerin Habeılerden yana çıkma· 
s~~ pek tutularak fÖyle yazıyor: - . 

"Habeıistan aıağıdaki dört se· 
Deplerden dolayı İtalyanın bütün 
t:-ktiflerini reddedecektir· 

1 - Adua muharebesinin ha· 
tırası. 

2 - Uluslar kurumuna karıı 

beslenen ümidi. 
3 - Habeı milliy«:Jperverleri . 

nin itili.f girizliği. 

4 - lngilterenir. Habe§lerden 
7ana çıkması. 

İtalyan gazeteıi iJte ou son nok. 
ta.iiaerinde durarak, lnıilterenin 

.. ılıaly.an ~ Habe§ ihtilafını hal için 
hiç bir çare aramadığını, bilakis 
do!ay~siyle Habeıleri teıvik e~tiği. 
ni yazmaktadır. 

Habeıistanın merliezi olan A. 
disababada, Habet milliyetper
verleri toplanarak ltalya aleyhin
de bir miting yapmıtlardır. 

Japonyanın ltalya. 
ya karşı boyuna 
deglşen siyasası 

Londra, (0.zel) -Japonyanın 
Habeı itine kartı durumu son bit 
kaç gün içinde birkaç ıafha ıe· 
çirdi. O kadar ki onları !Öyle bir 
sıra altına koyarsak, çok dikkate 
değer bir ıekil alacaktır. 

Çtrıamba ıünü Japonyanın 
Roına elçisi Sugimuranın Muıoli· 
~fye giderek Japonyanın Habeı i· 
~ne karıımıyac.ağını bildirdiği İ· 
Ih edildi. 
l!l ~erteınbe günü, Japon harici
ye3İ, Sugimuraya Muıoliniye böy. 
le söylemesi hakkında hir talimat 
vtı:ilm~diğini bildirdi. 

Cuma günü, gene Japon bari· 
· ı. · d "S · b t ı· cıyesın en, ugımuraya, u a ı-

zri:t;n 'geçen T etrinisanide Tokyo. 
d':"n atr~lırken verilmit olduğu ve 
bi; harp ihtimali dolayısiyle duru· 
m~.,. deği9tiği,, söyleniyor. 

T ~kyodaki tlalyan elçisi Auriti 
~P.on hi°riciye nazın Hiratayı gör ........... ~- . 

.. düğ~akit, kendisine ıöyle söyle· 
ni'~i§tir: 

1 • ~onya Habeıistanla bilhas· 
sa ekonomik bakirndan ilgilidir. 

h'" "" . k k.,. ... _ d k . Bir arp ım anı artııın a ayıt· 
~,,.. 

sız d'!!amaz.,, 
sarı ve siyah 

ırklar blrıe11ıyor mu 
Neuu Wiener Journal gazete· 

ıi "Afrika lamılanıyor'', "Beya-ı 
.rka lrartı Habeı . Japon elbirlifi,, 
çift serlevhaları altında ıunlan 

,ı .~ 

Y.&iIY,Or: 

"Avrupanın 5000 kilometre u-1 Jponyan.ın hareke.tini Aıya emper·ı 
z.ağmda bulunan Afrikanın biri· yalizminin beyaz adamlara kar§ı 
cik ergin memleketi birdenbire bü bir meydan okuma ~lduğunu, Ja. 
tün dünyada büyük bir ilgi (ala- pon tehlikesi önünde bütün batı 
ka) uyandırdı. Daha dün Habeıis. ulusların birleımeai lazımg::~ ::iği · 
tanın ismini bilemiyenler bile bu. ni yazmaktadırlar. 
gün bu siyah ırkı tanıyor, Habe- Danonciyonun 
tistanın &ıerede .:>lduğunu öğren· mektubu 
miıtir. Jtalyanın ulusal §&İri olarak ta· 

Bu alaka yalnız büyük halk nınan Da:ıonçiyo, cepheye gönül· 
kütlelerinde değil, diplomatik ve lü giden bir arkadaırna ıu dikka· 
siyasal mahafilde bile ba§göster . le değer mektubu göndermi§ ve 
mittir. Şimdiye kadar Habeıis . mektubun metni gazetelerde neı • 
tanla doğrudan doğruya alakadar redilmi§tir. 
olmıyan devletler, son ihtilafın Mektupta ıöyle deniyor: 
doğuracağ! şiyasa1 neticelerini bü. "ihtiyarlığa benziyen, ve yü • 
yük bir endiıe ile tetkike baıla- rekten gelen yıldırımlarla f uı · 
mıılardır. lalara uğrıyan keder, beni gene ra-

hatsız ediyor. Ümitli, fakat ihti • Bu endi§e sebepsiz değildi! . 
yar ve malul bir halde Y.&Jıyorum. 

çünkü timdiye kadar kimsenin na· 
Fiyumede olduğu gibi barııta ve 

zarı dikkatini celbetmeğe muvaf · 
hücumda sizleri geçel!lediğimden fak olan Habeıiat&n günün birin· 

de nasıl olsa İtalyanın veya het' artık tefiniz değilim. 
hanki diğer bir müstemlekicinin . Ne Y.&zık! Ben Adua ve Dogali 

neslindenim. Omuzlarım.da bu 
memleketine saldıracağını gözö · 

çirkin damgayı tqıyon:.:.:ı. Yeni 
nünde tutarak ona göre tertibat 

ltalyanrn Duçesi her ıeye, ve her 
almııtır. 

kese rağmen ıilecektir. 
Habe§ imparatoru yurdunu teh· Yürüyün. Zafere doğnı yürüyün! 

dit eden tehlikeyi evvelden gör- Galip gelmek için §İmdiye kadar 
müş olduğu için beyaz ırka kartı hiçbir vakit bu kadar kat'i bir ku· 
Japonlarla beraber çah§mayı te- manda verilmi! değildir. 
min etmiıtir · Yeni bir yükseli! için ancak bir 

Hattı, iyi haber alan kaynakla· Romalı gibi barbarlara, ve barbar 
rın temin ettiğine göre, Habeıis- Jann müttefiklerine kaq: kat'i bir 
tanla Japonya arasında gizli bi!' glebe lazımdır. Fazla söze lüzum 
anlatma imzalanmıthr. yok. Az söyleyin! Fakat çok iı ya. 

Bu anlatma nhkamına göre, pın. ! 
Habeıiatan Afrika da Japonyaya Lejyoner Agostino Lazaretto ! 
1 milyon 800 bin e r ar zi tah- Sana--Uzerindc "metin aoartllann
ıiı etmeği taahhüt etmittir. Japon- en çetini ol,, yazısının ya-·-:cla is· 
yanın ikliminder. farksız olan bu minin kazlı olduğu bronz madal· 

bu sözleri üzerine Nablusda bir-ı 
çok f eJlahlar Kudustaki Habc§ 
konsolosuna müracaat ederek Ha· 
bet ordusuna gönüllü kaydolmak 
istediklerini bildirmitlerdir. 
Habeş imparatoru 
ingiliz kadınlarına 

sıQınıyor 
Londra, 23 (A.A.) - Habeş 

imparatoriçesinin bütün İngiliz 
kadınlarına hitap eden ve Daily 
Mior gazetesi tarafından yayılan 
bir mektubunda, İngiliz kadınla
rının bugünkü mütkül devrede H~ 
beı ulusuna tinel (manevi) yar· 

ıtalya, para darlf' 
ğında: Borçlarını 

veremiyor! 
Berlin, 23 (Özel) t~dycı b 

kümeti dıt borçlarını mua 
b:: müddet için \ cr:::rni:·~ - · · 
Son haberlere göre ıon aylar z•r 
fmda dış borçlar taksitleri birilı 
mİf olduğunc!an İtalya şiddc.:!; l 
konomik tedbile: nlmaY.a h~~;rı 
maktadır. 

ltalyada yeni kağıt para bati· 
lacağrna dair çıkan haberler bo:' 
mahafilinde büyilk bir ilgi uyası 
dırmı§trr. 

dımda bulunmak.rı istenmektedir. ========================.::::; 
Uzlaşma yolu 
bulunamıyar 

Londra, 23 (A.A.) - İtalya -
Habeıistan davumda bir kotar. 
ma (hal) yolu bulmakj~in her 
gün geçmekte olan diplomatik gö· 
rüımelerin önemli bir yola girdi· 
ğini gösterecek henüz hiç bir iz 
yoktur. 

Fransa, gene 
ıtalyaaan lngilte

reye meyletti 
Paris, 23 - M. LüYal dür 

liz elçiaile konuttu. Bu konU§ma· 
dan sonra Fransanın da lngilte· 
gibi dütünerek uluslar kuru=· ·n 
bu ayw 25 inde toplanmasmı lü • 
zumlu görmektedir. 

Paris, 23 - ltalyan - Habet 
ihtilafından bahseden bütün Fran· 
sız gazeteleri, Fransanın h -:: §ey • 
den evvel Uluslar Kurumu pren· 

de bulunduğunu Y.azarak, Avrupa· 
daki Fransız siyasasının bu pren· 

Meşhur 

Dolandırıcı 
kadın 

Uldil 

Madam Hanau 
ıiplere dayandığını ve bunlart gö 

mıntakalarda Jaııonların pamuk yayı gönderiyorum. Bu beni::n tıl· re arsıuluıl taahhütler alınc!ığmı Madam Hanau bundan birkaç gün t' 
ve afyon ekecek!eri söyleniyor. srmım olan "Maalia Mori11ayı 2ön vel ta~ınmıc olduğu Fresne hapish& kaydetmektedirler. Bütün gazete· - :.· gS 

ki 
M 

s 
) 

tu 
ai 

Japon mühendislerinden mü . deriyorum . ., ler Fransanın ltalya _Ha:>·"'~ ih. ne..ı;;inin hastanesinde 20 temmuz 1 

rekkep bir mokisyon son zaman . Ve h i P paşan 1 n b İ r tilafında kat'i bir bitaraflık gös· ~:ahı şö~~a~ş:~:s de 3 sene hapse .,J Y 
larda Habeıistana giderek tJzun telgraf 1 tereceğini ve Cenevre :)renıip. erin kum olan Gazet dö Fransın sabık ~fr lı 
tetkiklerde bulunmu,. yolları, sü. Şam, 21 (Özel) - Buradaki den ayrılmıyacağını ehemmiyetle diresi hayli zamandır, kalp hasııv k 
el noktaları tetkik etmİf ve Tok- baro reisi Faiz Bey Vehip Pqa - yazmaktadırlar. ğmdan muzdaripti· Muhakeme e~ 
yoya bir rapor göndermiştir. Bu· nın eski bir dostu olduğu için ar • "Figaro., gazetcı;. diyor k': smdaki mevkofiyeti de hesap edib:ol 
nun üzerine Habeıistanın bugün· ikadatının Habef. ordusu baıku - "Genel ıava§ta Hab.:-t!er 1 ... man şartile ancak altı ayı kalml§tı. .J 

k .. d k l k t d d J w t • • h b · ·· Artık öbür dünyaya gcçmi§ ol4!n r u urumuna artr a ınaca e · man an ıgma ayını a erı uze • propagandalarına kapılarak Erit-
k kadın hayatında oldukça. dalu·ereli 

birler hakkında ayrıca Japonya İ· rine bir telgraf çe mit, Vehap Pa- rede İtalyanlara saldırmo.d ı1 • : -. 1 • ler yapmıştı. Koca~ı La.zar Blo~lsı bi'l 
le Habe!İstan arasında konu§ma- fayı tebrik etmıitir. Vehip Pata talya bunu hatırlamak istemiyecek Hkte bir~ok şirketler kurmuşlar~ 
lara baılanmııtır· bu telgrafa §U cevabı vermittir: midir?,, Bunların arasmdil Gazet dö Fran!t 

tik it olarak Japonya Habetis· - Telgrafınızı aldım. Göster - ınglliz kabinesi, lnterpress de vardır. 
h 1 h d · kkü d Aaile, bu •irketler vasıtaaile hal~ tana mu taç. o duğu sili , mühim· iğiniz ıamimıyete tete ··r e e- Habecistana silah :.- -" 

.,,, biriktirmi' olduğu paralardan mıJ·ı,.,,.: mat ve cephaneyi göndermeğe rim. Ancak ıunu söyleyeyim ki gönderilmeslni 
Jarla frangı kendi cebine doldur 

ba~lamı~tır. !imdiye kadar hiç bir vazifeye ta· mahzursuz gördü mul'affak olmuştu. Zekası ve inan 
Bunu kolayla§brmak ve dikka· yin edilmedim. Maamafih impa - Londra, 23 - "Oeyli Tel,raf., mak kuvveti o kadar büyüktü ki tev 

ti celbetmemek için . Hnbeı hükU rator Hazretleri buna lüzum gö- gazetesine göre, Dünkü kabine top eclildiği zaman ilk itiraz edenler l;eJt 

meti daha bu yılın batında, yani rürse kabul etmekte tereddüd et • lar.~:-·::d~ Bakanlar kgiliz fiı ma· aldattığı müşterileri olmu~tur. 
Şubat ayında ne!rettiği yeni güm· miyeceğim. larının Habe•istane ıilali g<.~nder- 1930 birinciteşrinindeo tevkifha1ıe 

Abd 11 h s sokulan madam Hanau muhtelit hi 
rük tarifesiyle Japon mallarının EmirH beuı a meleri:. ~ l::J.k edecek hi ... birse· e 8 Ş er y lere YC kurnazJıklara lmşvuraraft nt9 
Habetistana girmesini kolayla!hr· V . • hep olmadığına karar vermiştir. kumiyet kararını on sekiz ay kadar 
mııtı. Şubattanheri Japonya Ha· Fölkifer B:~~ahter gazeteaının lngiliz parlAmento- hiremuvaffakolmuştu. 
be•istana silah, cephane ve mü· Kuduı muha ırı yazıyor: da Habeş Sağlık sebepleri dola)'ıs!Jc muval< 

:s E d.. E . · Abd l 5 un himmat yağdırmaktadır. Maverayı r un mırı u • 1 - • ıyafet ten tahliye edilen madam Hanlu 
lah bir Arap gazetecisine ıunları e ç 151 ne z yet eğlendirici bir kaçma teşebbfü;li 

Japonlar İtalya ile Habeıistan .. l ittir· Londra, 23 (A.A.) - Habeıista · den sonra da Fors adlı finanMl (111 
arasında harp çıktığı takdirde hi · soy"elml • "b' h . f b. d nın yeni Londra elçisine. Habe§ li) bir gazete kıkarmıştır. 
taraf kalamıyacaklarını Mu&oli· ta ya gı ı ırıs ıyan ır ev- d nl k f Bu ga"'etede 1Lfft.yö Fı.a-.deJ1i' 

l . k d" · "b" h · f 1 avasını a atma ırsatını ver • .. ~· v"' ıu. . _ıı.ı 
niye reımen bildirmekle Habe•is· etın en ısı gı 1 ırıs ıyan ° an IA d k" h .. ·· ,,·azıhanesinden ,..:ıhnmış vesaiki ~· 

s H b · · · ld k · t mek üzere par amenton a ı utun ~ T" P 
tanla ıizli anlatma imzalamış ol· a e§ı&tana nıçın sa ırma ıs e- ·· rif ederek neşir suçile de a~'fJ 

d·ıg .. "ıne hayret edivorum. Arap ol- partilere men .. :ıp uye grup!ul"ı : :· hakkında dava ikame olo.!!du· duklarını nrıkça bildirmi• oldu· f d A K .J b --' 
1 ~ s dukları için Habe}lere karşı tabi; ra ın an v.:"~ ~m~ra..m,ua ır 20 Şubat 193:> günü JJku:z:uncu et~ 
ar· b.. ··k b" t"m vard ak§am yemegeı verılmı§hr. mahkemesi Madam Rnnu~-a birisf P' 

U k k k" .. hl'k . uyu ır sempa ı ır.,, . . . b l 
za ~ar ta ı sarı te ı e ıım · E . Abd il h H b l . A Habet elcısı, fU dıyevde l. un- ay öteki de ay olmak : ·"iki mııh 

dl. de Afrı'kaya yerleı"ıyor ve bu •e. mır u a ' a et erı rap • · t k b" d d. .. t r· sıye ·ararını ır en va ı. ; 

f 
· · d d ... . k . h addetmektedir. muı u • b k b" _____ _______ _,, 

er rengını e cgı~tırere sıya Hbeıiıtan ugün pe acı ır Ü 1 it Jl ) t 
tehlike ,eklinde Avrupanın kar- Arap gazetelerine göre Emirin meşele kartısındadır. Ken,;t'sini D vers e genç e 
ıııına dikilecektir. ================:;:: ıimdiye kadar koruyan A!lahm köylftler arasında J 

Sarı ve siyah tehlike, beyaz ır bundan sonra da kan dökülmesine İstanbul, 23 (A.A.) - Yi 
kın kartııında doğruluyor! H A a E R kar§I siyanet edeceğine in.,nım üniversiteliden mürekkep bir'~ 
ıtalyan ıar sarı tstanb~ıun .. en ~ç~.k satılan~ vardır.Gerek doğruluktan ayrılmı bir ay kadar kalmak üzere ~u~, 
'tehlikeye kareı hakiki akşam gazetesidir yan lngiHzlerin ve gerek bütiin a· lzmire hareket etmiıtir. On1".~rı 

ita,.;ıaranı 'HABER'e k c1'f beyaz bir mü da- daleti ıevenlerin manevit~veccüh. teli gençler, lzmir~n türlü OJ M 
verenler kAr .. ederıer. 1 \'et• 

hale letlyor leri sayesinde felaketin t::ıÜ1'- : -:.· rinde kültürel_ k_?nferana.ar 
Roma, 23- ltalY.an gaı;eteleri çilebilecejine güvenmektelim1 ceklerdir. 
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Nakleden: 
FahrOnname adlı eski Farisl 

tarih romanından ahnmı•tır. " 

(Hat in Sare,,9a) J 

~==========No.12~ 
Gemi kayalara .çarparak kırıldı, 
adamlar sahile döküldü. Meğer 

Yazan; KADiRCAN KAFLJ 
-- burası ... 

HüsmeP Reis ölsün lıa! ... 
elleri bütün Avrupa 

r• öpüp de başına koqsun! ... 
Diye ıoraeaktı. Fakat buna va·ı kimse bu haberi ıöylemedığine/ Zaten çok fena bir durumda bu 

'Onu o uran 

kit k 1 d D Al aro Kapiten göre, henüz orada bulunanlardan lunuyordu. 
a ma ı. on v , · F b k · · ~ Moa:ell" • dönen yok demektır. akat el ı Şu dakıkalarda değil, fU günler-

- d!.ed. "'ki 'ni kısaca anlat!.. bundan sonra ... Çünkü dem:n de ·de bile artık Hüsmen Reisin ölüp 
or u erı l d" . "b" b d t kt"k ··1 d'... . Seny F d bak&lım ne di · söy e ığım gı ı ozgun an e u o me ıgını anlamak için uğrat• • 

or ernan o l d h ·· k 'l d Yecek? .•• kurtulan arın ar ı en uz esı me- maz ı. 
Dedi. di. ı Don Alvaro, yü:..:batıyı battan 

lıpanyol zabiti: F ernando, Hüsmen Reisi iyi ta- ayağa kadar süzdü. 

S
. T" kl . il · den kur nıyanlardan biriydi. Ceneral Dor: 1 Sonra sivri çenesindeki ıivri ıa-

- ız ur erır. e erın tul d O Ga · n yanına Alvaroya döndü: kalım kızgın kızgın titreterek: 
up a on rııyanı . 

• 
id k b'l' uz ki ben - Bu, çok büyük bir müjdedir - Yıkıl kartımdan ... Bır daha er en ı ıyorıun ... .. . .. . . . . .... 

D
. 1 .. it ndi ceneralim· .. Dileriz ki böyle olıun verecegın muJdelerı ıyıce ogren· 
ıye an atmaga ye e · .. .. 

H lb k
. F d sabırıızlanı· ve Kapiten Mozelli, aldanmıt ol· meden onume çıkma!... Anlıyor 

a u ı ernan o ? 
Yordu. Sözünü keıti: maaın... Zaten çabuk belli olur. mus~n · 

- Biliyorum.· Dıtarda anlattık· Eier bu korkunç Türk korsanı Ö~· Dıye haykırdı. 
1arının da yarıdan çoğunu duy· mediyıe, yahut ölüm kertesinde Zavallı yüzbaşı sahiden zorda 
durn. Vurulan kim? Ölen kim, o· yaralı değilse birkaç güne kadar kalmıth. 
tıun adını söyle!... yakından top seslerini duyarız. Kızardı, sarardı. 

- Hüımen Reis?... Sonra İspanyol yüzbattaına Arka arkaya yürüyerek kapıya 
l 

· d"rt l b k doğru çekiliyordu. 
F ernandonun ıöz erı o açı · a tı: 'dı. Pa,ını ileriye doğru uzataralı - Eğer dediklerin doğru çıkar· Dı§arda hızlı hızlı ayak ıealeri 

kollı-:ı rırtı azacık yana doğru kımıl sa birdenbire iki üç basamak yük- duyuldu. 

d b·ı d F k t Bunlar çabucak yakla•tı. 
attı. selmek ı e az ır ıana... a a :ı 
- Neee !... Hü3men Reiı mi? O Doğru çıkmazsa ve bizi aldattığm Mozelli kapıyı açmak için elini 

~u vı.! ru!du? anlaıılına, itkence meydanında· uzattı· 

- ldü ha ... Hüımen Reiı öldii 
de:ne'· 

~ ... 
- Evet ... Gözlerimle gördüm. 

lienı de benim attığım kurıunla .. 
l<urtun ıol katının üstünden ka· 
fa.aına airdi. Kan :çinde yüzüstü 
Yere düttü. Adamları onu kucak· 
1•Ya.ra.k kaldırmağa çahıtılar. Fa 
kat o artık doğrulamıyordu. 

- Sonra? ... 
- Sonrasını bilmiyorum... O 

~re.da Don Garaiya bütün aıkerle
ttırıle birlikte hemen kendi yanı
~- ıitmemi emretmitti. Oraya ıit· 
~~Ilı. Dövüttük ... Yenildik... Güç· 
ilkle o kargatalıktan kurtularak 

huraya gelebildim .•. Eter gece ba• 
b- h" b' .. ·•&qamamıı olaydı ıç ırımız 

kurtulamazdık. 
Mozelli anlatıyor. Fakat Fer · 

l'lando onu dinlemiyordu ki. .. 
- Hüsmen Reis ölsün ha! ... Ne 

hö "k 11 . b" t'' Yu zafer ... Onu vuran e erı u 
un Avrupa öpüp de batın• koy
'"ıı ! ... Fakat ben buna inanamı· 
Jorıu.t ... inanamıyorum ..• 

Diye mırıldandı. 
Don Alvaro: 
- Ben de ... 
Dedi. 

r Mozelli ıai elinin pamıaklannı 
~nıdu. Alnına, sal ve sol omuzla· 
~ıy]e karnına ıötürerek haç çıkar· 
dı· 

I . :_ Allabın oilu olan lıa üze
tıııe abdederim ki vurularak, can· 
•ıı bir halde yüzüıtü düttüiünü 

1
ICSrdüm. Batından vuruldu. Eter 
16ılerim beni aldatıyorsa ıeytan 
~sın... O dakikalarda o kadar 
~lım baıımda ve ıiSzlerim açıkt' 
ltı Yanılmayı aklıma bile getire· --· F •rnando biraz ance Don Al va· 
tanun ıordutunu tekrarladı: 

- Baıka gören yok mu? 
:::- Bil..,iyorum. Şimdiye kadar 

ki kazıklardan blrlııde, ül&inclye Fakat onu tutmağa vakit kalma-
'ICaClar ra1laf rihat diııletill'lf:lt hak- dı. Dıtardan titr el, Cfen iire 
kındır .. Değil mi? açtı ve bir zabit göründü. Arkasın· 

Mozelti 
0 

kadar kendiıine inan· da batı paçavralarla sarılı, kolu 
dığı ve gözlerine güvendiği halde bağlı, dağınık ve yırtık kılıkli bir 
Fernandonun son sözlerinden tit· asker vardı. 
redi. Kan, toz ve ter birbirine karıt· 

Bu korkunç cezayı biliyordu o... mıf, kıllı ve yanık yüzünde çirkin 
_ Fakat• .. Vurulduğuna ande· ve acındırıcı bir takım gölgeler 

diyorum ... Vuruldu ve kanlar için· yaratmıttı. 
de düttü. Eğer bir mucize olarak Zabit, Don A1varonun karşısın-
ö]mediyıe... da selam v-erdi ve dimdik durdu~ 

Fernando acı acı güldü: - Senyor ... Bu asker de Hüı 
- Görüyorsunuz ya, muhtereırı men Reisin vurclarak dü~tüğünü 

ceneralim ... Bununla beraber ete• söylüyor. 
vuruldu ise en az bir iki ay denizt Mozelli bu sözleri kapıdan çı . 
açılamaz... karken duymuıtu. 

- Belki de hiç açılamaz ve Ö· Birdenbire geri döndü. 
lür.·. Kulak kabarttı. 

Ceneral Don Alvaro ile F ernan· 
cnun yüzünde demindenberi gc 

rülen büyük ıevinç, hafif bir ıisle 

örtüldü. 
fakat bu sis, F ernandonun yü-

zünde pek az kaldı. O, şyöle düıü· 
nüyordu: 

_ Bu da büyük bir fırsattır. O, 
böyle yaralı olursa, benim için Be. 
atrisi kurtarmak ümidi gülümsi 
yor. Bundan istifade etmeliy;m? 

Fakat ne yapmalı? 
Ne yapmalı da hem sevgilisin~ 

kavuımalı, hem de yerlere sürtü
len burnunu biraz havaya kaldır 
mah? ... 

-55-

öÇ ARDINDA? .•• 

Ceneral Don Alvaro eıki ıevin
cini yarıdan çok kaybetmitti. Şu 
sersem yüzbatı, ilk dakikalarda 
Hüsmen Reisin vurularak öldüğü· 
ne yemin ettiji h,.,lde sonradan bu 
inancını göıterememiıti. F ernan. 
donun sorguları üzerine taşı:-mış , 
mucizeden, ıundan bundan bah 
ıetmele yeltenmitti · 

Zaten kaf uı doluydu· 
1 

Orada ne Fernandonun, ne de 
Don Alvaronun bu!unduğunu ha· 
tırlamıyor gibi ileri yürüdü. Aske· 
rin omuzundan tutarak yüzüne 
baktı: 

- Alberto !.·. Sen ha! ... Sen deo 
gördün, değil mi? Sol ka,ının üı· 
tünden kur!unla vuruldu ve düt· 
tü ... Öyle değil mi? 

- Evet... Öyledir.. Gözümle 
gördüm. 
Yüzbatı başını kaldırmıştı. 
Cenerale dönerek: 
- Gördünüz mü büyük -:ene-

ral ! ... Yalan mı söylüyor muıum? 
Dedi. 
Don Alvaro dudak büktü. 
Yaralı askere baktı: 
- Hüsmen Reiı öldü mü? Ol· 

düfünü gördün mü? 
Asker durakladı. 
Buna nasıl olur C:a: 
- Evet ... 
Diyebilirdi. 
- Vuruldu ve düttü ... Batından 

yaralanan bir adam nasıl olur da 
ölmez! ..• 

.(Devamı var) 

Hasban Şah, iki gencin halleri
ne bakarak hayran kaldı. " Benim 
bile bu kadar terbiyeli, bu kadar 
iyi yetitmiı evlatlarım yok!,, diye 
düıündü. 

Şah: 
- Siz kimsiniz? Kimin evlatla

rısınız? • diye sordu. 
Ferruh: . 
- Şark mem1eketlerinde bir ho 

canın oğluyum. Babam, zengin 
tüccardır. Benim de terbiyemle 
uiraımıttır 1 - diye cevap verdi. 

- yanınızdaki aenç? 
- O da benim amcazademdir. 
"Aynı zamanda dünyaya geldi· 

ğimiz ve birlikte büyüdüğümüz 

için çok ıevi!iriz ... 
Böylece, bütün gece paditahla · 

aoıhbet ettiler. Yiyip içtiler. 
Hasban Şah, gittikçe, bunların· 

alaleda tecimer (tüccar) çocukla· 
rı olmadığına kanaat getiriyor ·• 
du. "Mutlaka büyük bir hanedan 
olacaklar!,, diye dütünüyordu. • 

Ertesi sabah, Hasban Şah, ava 
çıkınca, F erruhla Hurremi yanı • 
na aldı. Güzel atlara binip gittik· 
leri ve ceylanlar pe~inde ok attık· 
ları sırada, bu itlerdeki ustalıkla· 
rına da hayran kaldı. 

Hele bir kere, bir ormandan, 
görülmemiş derecede kocaman 
bir aslan çıkarak, gükriyerek sal· 
dırdı. itte o zaman, Ferruh, kim· 
senin cesaret edemiyecefi bir ya• 
rarlık gösterdi. Korkunç hayva • 
nm üzerine yürüyüp mızrağını o· 
nun ağzına ıoktu ve hançerini kal 
bine geçirdi. Aslan, cansız ceset 
halinde yuvarlanıp yere düttü ! 

Asker, bu hali görünce: 

dan müsaade istediler. Paditah, 
pek acınarak, hayıflanarak ve a· 
hkoymağa uğra~arak, onlara izin 
verdi. Büyük bir ziyafetten sonra, 
son der~e mükemmel, eısiz, em· 
salıiz bir gemi hazırlattı. En iyi 
kaptanı, tayfaları verdi. Vedadan 
sonra, F ernıhla Hurrem, gemiye 
airdi. Yelken açıp muvafık rüz • 
garla Hila yoluna revan oldular. 

Bu minval üzere on ıün kadar 
gittikten sonra, pek tiddetli bir 
fırtına çıktı. Gemi, mükemmel ol
masına rağmen, yoluna devam e
demedi. Akıntılara kapıldı. Dal • 
galar, o koca sefineyi, ceviz ka-· 
buğu ıibi kaldırdı ve bir ada ke -
narında tatlıia attı. 

Gemi, paramparça oldu. Tay • 
fası, sahillere döküldü. 

Ve dermanı olmıyan büyük bir 
bela bataöıterdi: 

Alqam üzeri, bir kaya kovuğu
na ıığınıp yattılar. Buruı, pek 
vah9i manzaralı bir ada idi. Kor• 
ku içinde biribirlerine büzülmüt, 
yatarlarken garip haykırmalar i· 
ıittiler. Bu seslerin hangi semtten 
geldiğini merak ederek ortalığı 

gözetlediler, dinlediler. 
Bir hayli yokladrktan ıonra, 

tunu öğrendiler. 
Meğer, hu ada, yamyamların· 

oturduğu ada imit· Kendilerinden 
o r ouraya bqka bedbahtlar.)Cia 
dı. uf ... Jç.lerincleııtl>irlmgıri.dılıı
ka bir mafaraya aıiıllllllf, vahı i· 
lerin hücumuna uğradıldan içi:ı 
bağırırlarmq 

Ellerinden kurtulanlar !İmdiye 
kadar görülmemiş. Zira, bu ada, 
cidden kut uçmaz gemi ıeçme:ı 
bir yerdeymif ... - Af erin ey genç! Sen ne ya· 

man şeymişsin! • diye tattı. 
Bir gün içinde, iki genç, mem- . (Devamı var); 

lekette herkesin sevdiği, takdir ---------
ettiği insanlar arasına girmi•ti. - ===== 3'" "' -.ı• .,....., ~ 

Şahın da onlara karşı teveccü· 
hü artb. Onların terefine büyük 
bir ziyafet tertip etti. Kendilerine 
kıymetli mücevherler kumat1ar • ' , 1 
carıyeler, köleler ve at1ar hediye 1 

etti. 
Ak9am üzeri de tenha bir yere 

çekip: 
- Siz kimseniz, eöyleyin ba -

na ... Herhalde, söylediğiniz gibi 
hoca yahut tacir ~ocukları olmı • 
yacaksınız ! - dedi~ 

Onlar da: 

- Ey paditah ! Senden sır sak· 
lamnaz. Fakat cevher insanın ken 
dindedir. Yoksa, ıunun yahut ö -
tekinin oğlu olmaktan ne çıkar? -
dediler. 

Böylece lafı uzatarak ve tatlı 
dil dökerek paditahı avuttular, o· 
yaladılar. Gene itrete ve çalgıya 
başlıyarak hotça vakit geçirdiler. 

Yatıp uyandıkları vakit, Fer • 
ruh, kalbinde, atk ateşinin gene 
yanıp tutuştuiunu hissetti. Hur • 
reme rledi ki: 
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Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) motbooıı 

- Sevgili kardeşim ... Buraıı i-
yi; ikram görüyoruz, eğleniyo. ı--------------.. 
ruz ... Fakat fazla oturamayız. Yo
lumuza devam edelim. 

- Peki, efendim ... Nasıl ister • 
ıen öyle yapalım. Ben, senin em· 
rine amadeyim. 

KUPON 
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Bu kararı verdikten sonra, Has-

ban Şahın huzuruna çıktılar. On· .._ __________ _ 
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Bu, benim hayatımda çok ciddi 
bir andır. Şimdi ve bundan sonra 
gelecek, çekinilmesi gayri kabil 
olan müşkül anlarda beni düıüne· 
ceğini biliyor ve bundan cesaret 
alıyorum. Samimiyetine çok ihti • 
yacım var, yakınımda böyle bir 
§ey bulamıyorum. Daha doğrusu 
çevremde ulusal ihtiyaçlarımızı 
ve amaçlarımızı anhyan kimseler 
yok. Bunların hepsini kendi si -
nemde beslemeğe mecburum.· 
Harp genitlediği takdirde, mu • 
vaf fak olursak - ki buna emin 
değHim, belki de ihtimali bile 
yoktur - benim ve benim vası • 
tam!a babamın kuvvetinin ne ka
dar artacağını, düşününüz hele ... 

Her §eyi alt üst eder, yani her 
ıe.ve bir düzen verebiliriz. Çünkü 
ilMiye doğru büyük adımlar attı· 
rct·bilecek olan otorite ruhudur ve 
bn bizde tamamile yoktur. Ancak 
prestij sahibi olan bir adam bu 
nıhu atılayabilir ve bilhassa kral 
hanedanına mensup muzaffer bir 
g•meralin prestiji ne olur? 

Beri yandan da mağlubiyet 
takdirinde dütülecek vaziyeti 
gözönüne getirelim; daha iyi bu· 
nu hiç düşünmemeli! Böyle bir· 
iki bet karıısında evveli benden· 
baılamak şartile her şey biter. 
Böyle bir f eli.ketten sonra yafa • 
mamak daha iyi olur. lıte bunun 
için bir harp olursa, size belki de 
hiç dönmem demiştim. ·-

Ancak bu kapkara düşünceler 
neden? Hadisenin her iki yanını 
da gözönünde tutmak gerek, an -
~k·~n ıntkbin ta biatli bir ada •· 
·"lnrm-•e bundan daha elverişli bir 
fırsat bulamıyacağımıza eminim.-
Biz fütuhat istemiyoruz, bulanık 
ıularda balık avlamak niyetinde· 
değiliz, bunları Avrupada iddia 
etmekten geri kalmıyacaklardır.
Biz ancak hala Türk boyunduru· 
ğu altında bulunmakta olan ulus· 
datlarımızın durumunu ıslah et -
mek istiyoruz. Eğer bu manevi bir 
tazyik vasıtasile ve harpsız ola -
rak gerçekleştirilebilirse, ne iyi; 
olmadığı takdirde dövüşeceğiz ve 
Tanrı dilerse yeneceğiz. Ancak 
bu çok zer olacak! 

Daha söyliyecek o kadar sözüm 
var ki, fakat aizi sıkmaktan kor· 
kuyorum. Yokluğunuzu ne de çok 
duymaktayım. Bunların hepsini 
aizinle konuşmak isterdim. 

Hele 'şahsi çarpıtma ve dedi •· 
kodular o kadar arttı ki ... Kimisi 
kendisine verilen işi istemiyor, 
kimisi de beceremiyeceği bir ku • 
mandanhğı istiyor. 

Eğer beni erkanı harbiye aşka
nımla birlikte bildiğim gibi yap • 
makta serbest bıraksalardı, her it 
iyi olurdu. Fakat herkes her işe· 
burnunu sokuyor ve istediklerini 
elde edemeyince, askerlik işinden 
hiçbir ıey anlamıyan bak~na bat· 
vuruyor, bunun üzerine ben, ya • 
hut erkini harbiye başkanım o· 
turup uzun uzadıya izahat ver • 
meğe mecbur oluyoruz. Kararlar· 
hep böyle veriliyor. 

Görüyosunuz ya, otoritenin ek· 
sikliği nasıl duyuluyor. Batka· 
bütün ülkelerde herkes tayiıı edil
diği yere - gider, bu vazifeden 
hoılanmasa bile bir tek söz söy • 
lemeğe cesaret edemez, burada i· 
se bilakis patırdı yapıyorlar; di -
ıiplin yok fakat birkaç haftada 
i§lere iyi bir düzen vermiı olaca • 

lnn. 

6 
Şimdiki gibi fevkalade zaman· 

larda kuvvet ve ıiddetle hareket 
eden bir adama boyun eğiyorlar, 
idi zamanlarda ise böyle bir a -
dam halkın gözünden düşer. lıte 
bunun içindir ki bundan üç yıl ev· 
vel beni it batından uzaklaıtır -
mak istemişlerdi. Şimdi tekrar ba· 
na dönüyorlar. Bu, onların büyük 
bir ıaflıkla, düşünmeksizin ve 
bilmeksizin, vermekte oldukları 

şerefli bir tarziyedir. Çok tuhaf 
değil mi? 

Ha~attaıın allloırnmoş ırna~n~n ~nır m~~®ıra 
No18 \'azan: Osman Cemal Kaygısız-• 

Ben şinci bu görünüşte 
Çingeneyinı, anınıa ve lakin 

anadan doğnıa, sütbesüt 
çingene oğlu çingene değilim! 
Etem gene duraladı, gene bana turun, eğer uyumamıtsa bizimki • 

ıöyliyeceği ıözleri zihninde ta • ler birer kahvecikte burada içe · 
sarlamıyama koyuldu. Böylelikle liml 

yip dövmelerle dolu adam, timdi 
büsbütün tuhaf, garip, esrarlı bir 
adam gibi gelmeğe başlamıştı. 

Tatoi 1 Birfocite§rin 1912 Salt 
Sevgilim, 

bet on adım ıessiz yürüdük. Son- - Yok artık, başka zaman içe . Ancak böyle bir adamın sözüne 
ne dereceye kadar inanılabilirdi 1 
Köpoğlu, belki de böylelikle be • 
nim merakımı uyandırarak bir 
yandan baıka yollarla bizim ar • 

.,, sırım gibi çincene derin bir ah riz. Vakit geçtir, Allahaısmarla -

Mektubun bana cennet kapıla· 
rını açtı. Bir kere bana sen diye 
hitap etmenle, iyiliklerinin en 
yüksek derecesini göstermiş olu • 
ye- ·sı..ı. Bunu o kadar özlüyordum 
ki fakat akrabalığımıza rağmen 
bunu istemediğini sanarak dile • 

çekti: dık, geceniz hayrolsun ! 
-Aaah ! .. Bilmezsin sen, bu bi· - Hayda gelesin hayra karıı; 

zim çadırlar içinde ne dertleri var • çıkmıyasın bayıra karşı ... Başka 
dır yatanların .. O zavallı kadın • av§am te şu çayıra karşı ... Gene 

kadaşr, bir yandan da beni sızdır
mak için bunları söylüyordu. Ben 
bu dütünceyle yüz elli iki yüz a· 
dım kadar çadırlardan uzakla9 • 
mıştım ki bir de baktım arkamdan 
çingenenin sesi geliyor: 

cık çeker tinci bir dert ki buna koyuluruz tatlıca bir mahabete ! 
derler gönül kırmam. 1lle ve lakin Ben, ~adırların arkasından bi • 
bunu ne dermanı vardır, ne de zim eve doğru kıvrılan böğürtlenli 

• ·~e cesaret edememiştim. 
Bütün söylediklerinden anlıyo· 

rum ki beni düt ünü yorsun, bu da 
bahtiyarlığımı arttırıyor. Mektu -
bunu bu sabah aldığıım, ve dün 
bir mektup göndermiş olduğum · 
halde hemen oturup cevap yazı • 
yorum. Sen bir meleksin, sana 
tapınıyorum ! 

• 
Seferberlik tam bir inkişaf ha· 

lindedir. Halk iyi bir durum ta • 
kınmııtır. Silah altına çağırılabi
lecek herkes gönül rızaları ile ge· 
lip alaylara yazılmaktadr. Sakin 
ve ciddi bir heyecan var ve bu da 
iyi alamettir. Alayişli, gürültü ve 
patırtılı, ilk aksilikte sönüp gidi -

veren, orduya da sirayet edecek 
mukabil darbeler getiren ve ya -
pacağı neticeler pek kestirilemi • 
yen heyecandan ise böylesi daha 
iyi görülebilir. 

Bir §eyler biliyorum! Anlaşıl • 
dığına göre halk beni seviyor ve 
onlarca hiç ummadığım bir süel 
(askeri) şöhretim var. 

Diyorlar ki vilayetlerde ahali 
benim şerefime "yaşa,, diye bağı· 
rarak alayl~ua iltihak ediyormuş. 
Bu, koltuklarımı kabartacak bir 
iş ... Anck vazifem böyle büsbü • 

fermanı! 

- Zavallının kocası ölmüş, ga· 
liba §İmdi onun acisiyle böyle .. 

- Salt o olsa gene bir şey de • 
ğil.. 

- Başka ne ya? 
- Kapat şinci o sepetleri, ha • 

kalım başka muhabbete! 

- Bu kadının seninle akrabalı-
ğı var galiba? 

- A benim şeker dilli beyza • 
dem, sen çok tatlı dillisin de ona 
ben kızmıyorum sana. 

- Ne var kn;acak sanki? 
- Abe ne var olur mu, beni 

yaparsın hi~ zuhurdan! Elin çin
geneleriyle hısım akraba .. Ben o· 
nu hiçbir zaman kabul etmem süm 
me haşa! 

- Ay, sen çingene değil misin 
- Kim demiş onu zatınıza? bir 

keret iyi baksan a bana, var mı 
bende çingeneye benzi yen hal? 

- Etem saçmalama! 
- Ne saçması? Şunu bilesin ki 

ben şinci bu görünüşte çingene · 
yim, amma ve lakin anadan doğ • 
ma, sütbesüt çingene oğlu çinge • 
ne değilim! 

- Ya!. .. Demek son;adan olma 
çingenesin! 

- Hay yaşayasın ferasetinle 
beyzadem! Sonradan olmayım tün güçleımit oluyor. Çünkü söz· 

aramızda, Avrupalılar:n anladığı ya! 
gibi hakiki bir ordumuz yok. Bu Bu gece yolculuğunda biz Etem· 
daha ziyade bir milistir ve bunun· le o kadar koyu bir kaynatmaya 
la Türklerin talim ve terbiye gör· (muhabbete) dalmı!tık ki Topçu
müş kıtaları ile, hele kendisile lardaki çadırların yanına yak1aş· 
birlikte doğan disiplini dolayısile tığımızm bile farkında olmamı§ • 
dünyanın en iyi askeri olan Türk- tık. Bereket versin birdenbire ku· 
le kavga etmek kolay değildir. laklarnnızı tırmalıyan kalınlı in • 
Türkler de Japonlar gibi ölümün celi köpek sesleri bizi dalgınlıktan 
hiçbir şeklinden korkmazlar ve kurtardı. Köpekler acı acı havla • 
k·• · ~tleri gerçekten muazzam • maya başlayınca Etem: 
dır. - Oh tükür, dedi, gelmitiz ça· 

Her gün şehre inmek mecburi- dırlara ... 
yetind<"yim. Benimle görüşmek is· - Öyle ise gene görüşmek Ü • 

tiyenler 0 kadar çok ki .. Telefon· zere · .na müsaade Etem! 
la konuımak için beni geceleri - Estayafurullah ( estafurul -
bile uyandırıyorlar. lah) misaade si:in .. isterseniz o • 

Gelecek hafta başında kralın· 111 
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gelmesi iyi olacak; çünkü 0 gelin· duğu gibi çok ciddi ve muktedir 
ce ~ alnız askerlik ödevlerimle uğ· bir subay (zabit) tir. Kendi pr.:n· 
raşırım; timdi yapılacak iki teY İsplerini ancak kıskançlık yüzün· 
kalıyor. den defetmiş olduklarını şimdi 

Kardeşim Andre bugün öğle •. anlıyorlar. 

den sonra Korfo'dan geliyor. Se- Bu mektubu sana yazarken,· 
ferberliği işitir işitmez geldi. Bi • c-7iklerin c- --ı;,..nda bağrıttıkları· 
lirsin ki o da bütün kardeılerimle m işitiyorum. Oda hizmetçin 
bilikte bundan üç sene evvel, ihti- hala burada olsaydı ne kadar 
lal dedikleri işde ordudan uzak • çok korkacakt ! 
laıtırılmı§h. Şimdi ise işler ciddi • Mektubuna tetekkür ederim. 
le§tiğinden, onlara memuriyetle • Bütün varlığıyla ıenin 
rini iade edecekler! Andre çok İ• Tino 
J.İ bir adamdır, bir centilmen ol • .(Devamı var), , 

Zincirlikuyu çingenelerinden bir 
grup çaaırıarı onıliıae 

Selci.niğin meşlıur armonikçilerindcn 
olup şimdi lstanbulun kır gazinola • 
rında çok dinlenilen armonikçi küçük 
Ali ile yanında def çalan kendi kızı 

sevimli Şalısene 

- Hoy beyağa, hoy küçük 
bey! 

Döndüm: 
-Ne oldu Etem, ne liaoer?. 

- Dur azacık, bir ıey deyiver~ 
ceğim zatınıza! 

Durdum. Seğirterek yanıma 

geldi. Kulağıma eğildi ve ne de • 
se beğenirsiniz? Demesin mi kiı 

- Senin şinci bütü bu dütün • 
düklerin yanlııtır, ben ne ıenin 

arkadatını, ne de seni 11zdıracak 
takımdan değilim! Yolda ıana sü· 
lediklerimi numara yapmak için 
ıülemedim zatınıza. H~ İ>:İ bi • 
lirsin ki ben anadan dogma, süt 
besüt çingene değilim .. Çıkar ka· 
fandan yanlıı düşünceleri.. Beni 
sonra anlayacaksınız nasıl adam· 
mışım ben .. Haydi şinci git güle 

güle .. Allah versin ikimize de ra • 
hatlık .. Kaldı zatı sabaha da vak• 
timiz dört beş saatlik!.. 

Herif yanımdan uzaklaıırken 

ben artık hiç bir şey söyleyeme • 
dim. Zaten köpoğlu bu durumda 
(bu vaziyette) bana söz söylete ~ 

cek bir alan da (meydan da) bı " 
rakmamış, yanımdan ka.çmıttı. 
Şimdi beni aldı yeni ve sunturlu 
bir düıilnce daha ... Hem ağır ağır 
yürüyor, hem bu herifin tam an • 
lamiyle (minasiyle) hiç ıu katıl • 
mamış özbeöz, sütbesüt ve çok 
kurnaz bir hinoğlu hin, bir itoğhs 
ti olduğunu tasarlıyordum! .. 

Çingene Etem bana Epikürden, 
Çiçerondan dem vursun; çingene 

patikaya kıvrılırken, Tepe başı Etem falcıların dalaverelerini an• 
bahçesindeki bando da Tuna dal. latsın; çingene Etem bana kendi• 
gasını çalıyordu. Ancak bu gece sinin özbeöz ve sütbesüt çingene 

ortada incin yoktu. olmadığını söylesin .. Sonra çinge-
,,. :f. • ne Etem, söz arasında ikide bir 

Vay köpoğlu Etem vay, amma kendisini bu dünyada yalnız bil .. 
antika §eydi ha!. Ben, kaç gün- mediği beş vakit namaz! olduğu"' 
dür bana dargın olan bizim arka . nu ileri sürsün! .. Doğrusu bunlat 
daıın halini merak ederken kösele olur şeyler değildi. 
suratlı, sırım gibi çingene, timdi Bu herif sırtına vuruldukça to .. 
zihnimi büsbütün başka merakla - zuyan kepek çuvalları gibi ken • 
ra salmıştı. disiyle konuşul:lukça içinden bit 

Herif Epikürden, Çiçerondan takım sırlar fışkıran karıtık g~ 
bahsediyor, Epikürün anasının ya· mişli bir adama benziyordu. Kin.1"' 
man bir falcı olduğunu söylüyor, bilir bu herifin geçmitinde nelef• 
kendi falcılarının türlü dalave - ,neler ne antikalıklar ne acayip• 
relerini anlatıyor; sonra da ken • tikle;, ne korkunçlukİar vardı. 
disinin anadan doğma sütbesüt 
çingene olmayıp sonradan çinge • 
neleıtiğinden dem vuruyordu. 

Zaten ilk görütte bana tuhaf, 
garib, esrarlı bir adam gibi görü • 
ne bu eli, yüzü, kolları, göğsü aca-

itin garibi bu sapanorya he ~ 
rifin gece yolda gelirken ikide bit 

benim zihnimde ve gönlümden gr 
çenleri bilip bana spylemesi idi. 

(Devamı var): 



~ ~i 
bır 

r .. 

il"' 

en 
a· 

Ü• 

in 

• 
üt 

ni 

• • 
I " ,. 
u 
ır 

e 
.. 

e 

e-
ir 
.. 
.. 
f 

-.. 
ir 

.. 
r, 
• 

" 
it 

- -- . -
7 

UTe lh cd rt-~ 
m~ktlYllblYI 

Oı-------------------------0 Petrol nıadenleri için 

GöZlbö HA~PI 
Göndererek dolandmctlık 
yapan 70 lik bir kontes 

mahkum oldu 

Nakleden: Murad Sert 

Oı----- No. 2 ------o 
ihtiyar _pefro(cunun fermanı 

• ı · htiyar bir 70 yatında ak ıaç ı 1 

kadın, hem de Fransız asil ailele-
. d b' . up olan Kontes 
rın en ınne mens 
Danne tehdit mektupları yaza • 

' l d agw a tesebbüs rak para do an ırm 4 

. d eza mahkeme-suça ıle Fransa a c 
sine verilmiş bulunmaktadır. 

Mari • Antuvanet de la Bar, 
Kont de Viennay'ın kızıdır. Bu 
kadın bütün hayatı müddetince na 
nıus ve ahlak kaidelerine h!ç Ö • 

nem vermez, ekseriya histerı buh· 
ranları geçirir bir kadın olarak ta· 

l •id -nınmıfh. Polis roman arına s 

detli bir merak saldrımıştı. Ken • 
disi vaktile evlenmit olduğundan 
timdi birçok torunları vardır. 

Suçlu hakkında bu kadar ~~ • 
lumat verdikten sonra asıl hıka • 

yeye gelelim: 
Geçen Martın 26 aında, Morti • 

d l · d Madam De han asılza e erın en 
K lbnda imza olmıyan ergozon, a 

lt .. t .. b' ku"lhanbeyi dili ile ya· ve o u ır 

1 b. --•ktup almıttı. Mektu· 
zı mıt ır • ..- . 
bu gönderen şahıs 31 Mart ~r~ • 

h. d ..... leden evvel Vanne kıh • 
ın e og k.. . d k' 

. d mı'hrabm son oıesın e ı 
ıesın e 
t üstüne 8000 frank koruna • 
aıın d d .. 
sını istiyor ''ve şayet bu e iğımı-

zi yapmıy:ıcak olursan oğlunun 
canına okuyacağız, onu kıtır kı • 
tır keseceğiz... Lindberg'in yu • 
murcağını hatırına gtir.,, diyor • 

du. 
Altı yatında bir oğlu olan M.~

da.m de Kergozon bu mektu~. us· 
tüne dehşetli bir korkuya duşer. 

-

Hemen polis komiserine baıvu • 
ak onunla bir plan kurarlar. 

rar ·ı d 1 
Madam kağıt kırpıntıları ı e o • 
duracağı bir zarfı söylen:n. yere 
koyacak ve komiser muav~nı Ga· 
billet de kilisenin içinde gızlene • 

ve /edakllr bir misyoner 
cek. 

Her tey tasarlanmış olduğu gi· 
bi yapılmııtır. 31 Mart tam öğle 
üstü artık beklemekten usanmış o· 
)an komiser Gabillet küçük kili • 
seye ihtiyar bir kadının girdiğini 
görür. Bu kadın Kontes de Danne' 

dır. Mihraba yaklaıır sonra da 
gözden kaybolur. Komiser böyle 
bir kadından §Üphe edilemiyece
ğinden çıkıp gitmesine ses çıkar • 

maz. Ancak mihraba gelince,· bet 
dakika evvel orada duran zarfın 
yok olduğunu görünce iti anlar. 

Muavin hemen komiserliğe ko • 
tarak işi analtır. Komiser de dos • 
doğru ihtiyar kontesin karşıaına 
dikilir. Önce inkarla işe başlıyan 
kadın, &<>nra itirafa başlar: 

- Ben bu mektubu bir sinir 
buhranı esnasında yazdım. Para • 
yı çalacak değildim. Eğer zarfta 

bulsaydım, paraları ya geriye gön
derecek, yahut da hayır işlerinde 
kullanılmak üzere bir papaza ve-

recektim. 

Mesele istintak hakimliğine ve· 
rilmiı 0 da ya! dolayısile kadını 
hapse~emekle beraber tahkikata 
giritmit ve kontesi aklın~an mu~ -
yene olunmak üzere adlı tıp daı • 
resine göndermiştir. Tımarhanede 
iki ay mütahede altında tutulan 
kadının aklından hiçbir zoru ol • 
madığına dair mütehassıslar ra • 
por verdiklerinden .iş .ceza mahke
mesiıı.e intikal etmıştır. 

Kendisini müdafaa etmekte o· 

1 ·k' vukat evvela mütehassısan ı ı a 
l rın raporuna itiraz etmişler, son-

Vilyam umulan, ve tuzak ku • 
nılan yoldan geçmedi. Evi ba • 
sıldığı zaman orada bulunmadı 
ve pasaport itlerini yola koyduk • 
tan sonra bir gün lskenderiyeden 

Kanadaya hareket eden bir vapu· 
ra atladığı gibi Mısırdan ayrıldı • 

ihtiyar Kanadalı, vapurda bi • 
rinci mevki bir kamara tutmuıtu. 

Hiç kimse ile görütmüyor, konut· 
mü yor. Ka.mrasından yalnız ye • 
mek yemek için çıkıyordu. Öbür 
vakitlerini bermutad dua etmek· 
le geçiriyordu. 

Ayni vapurda Vilyamın kama • 
rasının yanında başka bir yolcu 
daha seyahat ediyordu. Nurani 

yüzlü, siyah sakallı bir adam olan 
bu yolcu, deftere Amerikadan dö· 
nen bir misyôner olduğunu yazdır 
mııtı. 

Geceleri Vilyamm kamarasın • 
dan baıka bir de yalnız bu yolcu • 
nun kamarasında ışık yanıyordu. 

Yanyana olan pencerelerinden 
Vilyam birkaç defa bu adamın 
yüksek sesle İncil okuduğunu i · 
şitmişti. 

Ayrıca pazara tesadüf eden bir 
gün kendiaile geminin kilisesinde 
kartıla§lı. Geminin papazile bu 
misyoner ve Vilyamdan batka 
kilisede kimse yoktu. Vilyam bu 
nurani yüzlü misyonerle duadan 
sonra çıkarken tanıtmak ihtiyacı· 
nı duydu. Yanına yaklaşarak eli • 
ni öptü. Afrikalı misyöner ıüratle 
kendisini takdis ettikten sonra 
geminin güvertesine çıktdar. Yan 
yana oturarak konu§ı'llağa batla • ı 
dılar: 

- Galiba siz de Mısırdan geli-

yorsunuz. Öyle mi muhterem pe· 
der? 

- Evet oğlum. On senelik bir 
çalıımadan sonra timdi Kanada • 
ya gidiyorum. 

- Kanadaya mı? Ne tesadüf. 
Ben de oraya gidiyorum. Yirmi 
sene var ki oradan ayrıldım. 

- Ticaret maksadile mi? 

- Evet! 
- Ben de on sene oluyor. [on· 

dra Misyoner mektebinden mezun 
oldum. Hazreti lsanm bir askeri 
sıf atile Afrika da çalıştım. Çok 
tükür aç, susuz geçirdil\im srkm· 
tılı senelerden sonra az çok ga • 
yede muvaffak o1dum. Pek çok 
kimseleri Hiristiyan yaptım. Fa • 

kat dediğim gibi .. Akla hayale 
gelmiyecek müşkülat ve eziyetler 
le kartılattnn. Amma bunların 
ne ehemmiyeti var? Hazreti lsa 
da az mı rstırap çekmi§ti 

Fedakar misyoner çok tesirli laf 
söylüyordu. ihtiyar Vilyam göz 
leri yaşararak onun sergüze§tleri· 
ni dinledi. Misyôner bir romana 
benziyen hayatını, Arap1ar, yam· 

yamlar arasında Hazreti lıa di • 
nini yaymak için çektiği :ıor)uk • 
lan, anlattığı ölüm tehlikelerini 
birer birer anlatıyor. Ara ııra ko· 
lunda yüzünde bir kurşun, ve bir 
bıçak yarası izi gösteriyordu. 

Fakat bütün sözlerinin sonunda 
bunun iyi bir Hiristiyan için bir 
hiç olduğunu, Hazreti lsanın bun· 
larla ölçülemiyecek kadar çok u· 
tırap çekmiş olduğunu ilave etme 
yi unutmuyordu. 

Fedakar misyônerin sözleri Vil 
yama çok tesir etmişti. O da bu fır 

saltan istifade ederek'. sergüzeştini 
anlatı ve iJlemit bir günahı var • 
sa affedilmesi çaresine bakması i· 
çin miıyönere rica etti. 

Miayöner büyük bir sabırla ih· 
tiyar petrolcunun itiraflarım din • 

ledi. Neticede bntü:n bay:atı müd • 
delince iJlemit olduğu günahların 
kefareti için bir hafta oruç tut • 
maamm kifayet edeceğini .öyledi. 
Bundan sonra ~aılan arasmtla 
hayatında bu kadar az~ qle • 
mİf bir adamla karfılqtıimdan 
dolayı büyük bir heyecan auydu • 
iunu ilave ederek Yilyamı a1nm 
dan apm. 

Bu eanada alqam oluyoRlu. iki 
dindar adam birlikte Jemek yedi· 
ler. Ve Hazreti l•ya aua etmelC 
için biribiTlerinden ayrdarak ka· 
maralarma gittiler. Bütün g~ 
her ikisi tle bin"birlerinln Yüksek 
ıesle lncil okumakta olduğuım 
duydu. 

Ertesi gihrQ ml.,.onerle Yilyam 
yeniden buluttular. Misyoner Vil-

yam'm petTollan ile hiç altkadu 
görünmüyordu. Bh ~ 11YJ}l~ 
M i.yonere Kanada 'fla •Jkt"yaptrfr• 
nJ sordu. Mi.,oner fU tekilde ce • 
vaıp verdi: 

- Benim idealim lnma. gitmek 
ve orada ç.alı§m&ktır. Fakat lran 

hükUmeti ötedeınberi ecnebilere 
her tiiTlü imtiyazı verdiği haldf\ 

misyonerlerin memlekete girme • 
sine izin vermemektedir. Halbu'ki 

İranlılar Araplar tarafından zor
la müslüman edilmişlerdir! 

(Devamı var)'. 
r: da kontesi kurtarmak için adli 
hilelerin hepsine başvurmuşlar - --------------------------------------------

dır. 

Ceza hakimi ise bütün bunlara I 
rağmen kontesi suçlu görerek altı . 
ay hapse ve 500 fran~ a~ır para 
cezasına mahkum etmıştır. 

Suçlu, bu kararı temyiz 

niyetindedir. 

etmek 

Vücut güzelli -
ğini mulıafaza et • 

mek için jimnastik 

kadar iyi bir şey 

olmadığını söyle -
meğe lüzum var 
mı:' 

işte bunu çok iyi 
anlıyan medeni 
memleketlerde, ka 

dınlara spor ku • 1 
Uipleri açılmakta, 

re lıergün sayısı 

artan bunları • bin
lerce, hatta yüzbin 

terce üye bulmak. 
tadır . 

Resimde> bu ka
dın spor kulüple • 
rinden birisinin ü
ııelerini idman ya. 
parken görüyor -
sunu~ 

Sovyetlerin "Kızılordu,, .unda ıü vari kuvvetlerine bilha11a önem ve rÜmektedir. Kızılordunun süvari 
kıtciarı pek kuvvetlidir. Reıimde bir Sovyet süvari mülrezesinin talimleri görülüyor. Aıkerler bu i§e 

alııtırılmı§ olan atları yere yatırarak onları ıiper yapıp talim ediyorlar. 



Eğer fazla yaklaşınca göreceği manzaranın 
dehşetinden ürküp geriye dönmezse! .. 
Bugünkü neılin en değerli ıa· 1 

frl Necip Fanl Kuaküre6ln ge. 
çen cumartesi açılan "d grupu,, 
resim sergisinde ve bütün Fran
sız tiyatrosunu dolduran mü • 
ııevı•er blr gençlik karııaında 
verdiği koni er ansı, olduğu glbi, 
sütunlarımıza geçiriyoruz. 

Sanat ha11atının acıklı bir 
durgunluk geçlrdiğt bugünler • 
de fikir ve sanat dünyasını kap. 
lıyan sükutü birdenbire yırtan 

bu konferana eal..i nesillerle bu
günkü neslin fartlarını, fark • 
!arını ve değerlerini karşılaştır -
ma, Btlllatın bütün dünyadaki 
krizlerlnl deşme ve bugllnkll 
Türk ıanatkarına düıen vazifeyi 
gösterme noktalarından ve için • 
de sakladığı fikir, hi.8, ideal ve 
ıilr değerleri uphesinden gUnün 
en mülılnı sanat h<'idi&esidtr. 

"d grupu'nun resim sergisi, bir kitap 
o)\.uyacağımı:ı:; zaman seçtiğimiz bir a
ğaç altı gibi, dilşUncelerimin başı de -
ğil yastığı olacak. 

N ı resim ıf bl aanatın ayrı bir ıu -
be inden, ne de bütün şubelerini bir _ 1 

den kucaklıyan bir sanat nazariye -
sinden bahsedecek değilim· Buıünkü 
Türk sanat ve sanatkarından aldı -
ğım müşahhas teessilrleri söyUyece -
ğim: 

Büyük harpten bugüne kadar sanat 
hayatımız üzerinde verflmlş hüküm -
lerln özü toptan ve kabaca şudur: 

"Sanat yok, sanatkar yok, hareket, 
harar11t, kıyamet yok. Yeni nesil kuv 
vetsiz, gayesiz, nizam.<;ız .. Nerede bek
lenen sanatkar?,. 

Bu hükmün görebildiği şey, bir hu. 
tanın derisindeki uçukluk gibi (rea
Jit~)nln en Ust \'e en sığ tabakasıdır. 

Kim e bu (realite)nin dibine inme -
ğe, bugünkü neslin içinde kopan facia
yı kökünden seyretmeğe, sanatın bil -
tün @n~·.ada ge~frdiği ihtilaçlardan 
buglinkü Türk nesline düşen payı ara
nuya ve sormıya zahmet etmı, de 
ğildir. 

Son elli senedenberi insan kafası, 
yalnız bir şubede değil, bütün hayat 
ve bütün madde üzerincte korkunç bir 
tecrübeye girişmiş bulunuyor. Bir mi
nareden seyrettiğimiz kaldırım taşla -
rını, üzerine burnumuzu dayı 

yarak bir • kirpik mesafesln -

Necip Fazıl'ın 
lconjeransı 

ler ve küpün içine fındık doldururfar. 
mış. Maymunlar görsün ve taklit et
sin diye de ellerini küpe sokarak bir. 
kaç fındık alırlar, yerler n gider -
lermi~· Maymun fındığı avuçlamak i
çin elini kUpe sokup avuçlarını alabil 
diline doldurur, fakat şiş avucu kü -
pün dar nğızrndan geçmeğini için ko
lunu klipte 1 çıkaramaz; bir türlü a -
vucundaki fındıkları boşaltmayı akıl 
edemez ye böylece canlı canlı, gözleri 
zeka ve şeytartlıkla parıl parıl parlıya 
dursun, avcısının eline düşermiş. 
Hazımsız ve anlayışsız taklit psiko -

lojisini ifade için bu misalden başka 
•• söylenehilir. Tanzimattan sonraki 

ı Türk sanatının de kolu, hem de için
• yatnız fındık kabuğu bulunan bu 
klipte büyük harp sonuna kadar bek
ledi. Arada (Baudelaire) n <Rim -
bcau) gibi bugünün, hatt! yarının 
girift snnatkAnndan halis numuneler 

Necip Fazıl 
Elif Nacrve göre 

kifayetsizliğini sezdiii için harman et
miş, ateşe vermiş n külünü rilzg~ra 
savurmuştur, 

Bir lngiliz hanedan evinin şöminesi 
başındaki me~ln koltuk halinde yedi 
ceddenberi eld.en ele teslim edilen a • 
naneden bugünün çocukları sanki 
"babamızın babamız olduğuna inan -
nuyoruz., der gibi hiç bir miras kabul 
etmediler. 

Noel ağacına benzer kafa~ının her 
d:"ında, Allahı, Peygamberi, melek -
leri, şeytanı, cennet ve cehennemi ka -
deme kademe aı;;ılı duran dünUn inan-

• gellp geçen devirde, okuduğu n ko -
nuştuğu yegAne lisan fransızc:a olan, 
ne Türk ne Arap, ne lsHim ne gavur, 
ne Avrupalı ne Asyalı levantin bir 
mektep, (Mus.C1ct) ile (Sully Prudome) 
un tuzlu g(Jz ya,larından ba§ka içe 
cek kevser bulamamııtı. 
(Edebiyatı cedide) devri, şahsiyetli 

c er vermeği deiil, kimlerin taklide 
değeri olacağını bile takdir edeme -
miş, baş şairi (l\lusset)den n baş ro. 
mancısı (Goncour) biraderlerden 
ilerisini anlayamamı~, onların tarzi -
le söylüyorum, "bir ltailei binazirei 
zevki ye ve fikriye,, devridir • 

Nihayet bu fındık küpünün üstüne 
bir balyoz indi. Bu bayozu indiren ne 
yeni nesil, ne eski nesildir. 

Bir kelime ile HAY AT'tır. 
Hayat, kendi ilerit1inde ve kendi8lne 

hüküm yürütmesi Iazımgelen <Crl -
terium)lerin seviyeı:ıini kendi kendine 
aşmış, dalga yolcuyu sandaldan ev -
vel götürmüş ve kayık geride parça -
lanmı!ır.· 

lşte bugünkü bahtitız eslin içinde 
bulunduğu şartlar ... 

Bir ~tonun mancınık güllesi yerine 
üfürükle yıkılması tarzında, ölümle -
rln. en şerefBizile rakipsiz, mücadele -
siz ve düşmansız ölen evvelkiler için 
ne hazin Akibet, buııünküler için ne 
korkunç bir ders ve istikbal .. 
Bugün~<ii nesil başını kurtarmak i

çin iki büyük devin b:ışını yemeğe 
mahkQmdur. 

Bu de,·lerden biri, arkasındaki ha
rabeler, kül olmu; kıymetler ve ha -

. . . . , . .. _, ~ ..... ~ ... r ~ • .. . ,. .... ;. ,_.,.. , .. ,.. ....... 
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.NP·60 ··-· Yazan: Rıza Şekib 

Apdülaziz, Ebululanın esirine 
yaklaştı o şimdiye kadar görül
memiş bir esir diye söylenen 

kızı öğrenmek istiyordu 
Afrikada raılanan çiftliklerin 

muhafızları hep bu adı tatı -
yan ıiyahilerdendir. Muharebe · 
lerde, çiftliklerin muhafazasında 
çok faydaları dokunur, köylerden 
hamal bulınak, kervan giderken 
yolsuzluk yapacak tatıyıcıları kır· 
baçhyarak terbiye etmek de gene 
bu Farukların işleri arasındadır. 
Yerlilerle yapılan kavgalarda öne 
hep bu biçareler sürülür, dütman· 
dan ele geçirilen esirlerin muhafa. 
zasına gene bunlar çalıtırlar .. 

Bunlar çiftliklerde evlendiril
dikleri için kaçmaya lüzum gör· 
me2ler .. Hatti bazılarının tufekle. 
rini tatımak için eıir edindikleri 
bile vardır. 

Üçüncü sınıf esirlere gelince; 
bunlara cariye adı verilir. Çiftlik
lerin mu haf azasına memur asker
lerin her birine üç dört tane veri
lir. Bunlardan biri, ötekilerine mü
reccah olacağı için gözde yerine 
geçer ve bu cariye artık it yapmaz 
olur· 

Abdülaziz, Mehmedin, esirci· 
ler arasında dillere destan olan 
eıirlerini görmek istiyordu. 

Mehmet daha yeni gelmiıti. 
Ortağı Ebulula i!e kulübeden dı -
ıarıya çıkmamı§lardı. 

A.bdüli.ziz, clgaraıını _iç~r en. 
arkadaılarının kendisine söyle -
diklerine mukabeleye çahtıyor ve 
göz ucuyla da Mehmedin tam kar· 
tııma düten kulübesini seyredi
yordu. 

Etyalariyle uğraıan Ehululanın 
f aruklarından birine seslenmek· 
ten kendisini alamadı: 

- Bana baksana, gözüm .• Meh
met nerede?. Ebulula ne yapıyor. 

Eıir cevap verdi: 
- Efendiler daha kulübede .. 
- lıleri mi var, yoksa istirahat 

mı ediyorlar? 
- istirahat ediyorlar. 
- Ne zaman çıkarlar dersin? •• 
- Kendileri güneı çekilmez • 

den önce kaldıracağım. Konuı

mak istiyorıanız haber vereyim •. 
- Rahataız etme timdi, kalk

tıkları zaman konuıurum. 
Abdülaziz, hem bunu söylüyor, 

hem esire doğru yol alıyordu. 
Abdülazizin uzaklaıbğını gö • 

ren arkadaıları arkasmdan bir 
müddet baktıktan sonra onu takip 
ettiler· 

Esir, esircilerin kendisine yak • 
laıtıklarmı görünce doğrulmuıtu. 
Abdülaziz ıöz açtı: 

- Siz nerelerde dolatbnız? 
- Çok dolaımamıza lüzum kal .. 

madı. On bet gün içinde hemen 
d .. d''k' on u •• 

- Niçin? it mi yoktu. 
- Bot da dönmüt sayılmayız. 

Doksan iki çift fil diıiyle ve iki 
esirle döndük! 

- Doksan iki çift lllİ ?. Mühim 
bir yekun .• 

- Evet, oldukça .• 
- Bu avı nerede ele 

Jliz? 
- Karıa ormanında.: 
- Karıaya nasıl girmeye cesa-

ret ettiniz? Öyle ya, ulanlı adam 
öldükten sonra artık bu orman yol 
geçen hanına döndü. Her önüne 
gelen buraya girip çıkıyor. 

- Pek de kolay girip çıkamı
yordu. Fakat bizden sonra artık 
herkes kolayca girip çıkabilir- T eh' 
like kalmadı? 

den görebilmek için kendimizi 
minareden balıklama fırlattşımı -
za benziyen bu tecrübe, dünle burün 
arasında, anlayı:;,; ve görüş farkı o -
larak bir SUveyş kanalı değil bir Ok
yano açtı. 

mış, vecdini bulmuş sanatkarı yanın -
da bugün. lr ·: nmıyan, hiç bir gıda ile 
doymıyan, hiç bir kalıba sığmıyan, 

başının etrafındaki iman gÜ\'ercinlerl
ni imdadına çağırdıfı kadar onların 

yoluna en biçimsiz korkuluklnrr di -
ken, Fıevlmslz, rahatsız, yilzil ıstırap, 

istihza ,.e hakaret dolu bir mahlUk 
peydalandı. Belki bir kurtarıcı, belki 
bir hasta o1an bu mahllik bütiln dün
yada belli başlı bir sanatkira değil, 
bugünün müşterek ruhuna ait bir 
remzdir. 

iman ve gaye bütün insanlık için e -
snstır. Fakat nasıl bir iman ve nasıl 
bir raye? .. · 

cıvada dönmüş putlar arasına dikece I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!! 
ği yeni ve harikulade şehrin mimari -
sini gizliyen muadele, ikincisi, içinde 
yaşadığı kendisi gibi bezgin ve inkar -
cı cemiyetin derin, namütenahi derin, 
öJUm kadar derin kayıtsızlığı .. 

- Aslanlı adamdan başka ben 
orada · tehlike olduğunu bilmiyo-

Sanki yeryüzünde bir Uet olmuş, 

kUreyi cin ~l'pmış, bir karpuz kabuğu 
yerine bir dünya parçası akıntıya ka -
pı.lmıştır. Birçokl~rının işliye işliye 
hltiremediği ve her okur yazarın bil
diği bu deri değiştirme defi!, kemik· 
deği:. tirme hAdisesi, mUbarek evimiz 
dUnyanm bacasından bir yıldırım çe
viklftiyle içeriye da)mı§. her odanın 
bUtUn eşyasını tavan arasına kaldır. 
mı~, götüremediklerini f~e yaramaz 
mana~nı ve hayatsız yığınlar halinde 
öteye beriye a,·urmuştur· Levhaları 
h!ld kapılarında duran bu odalardan 
mesela sanat odasına girdiğimiz za
man ne görüyoruz1 

Bir muayede salonu kadar bUyilk o 
dada tek bir reis koltuğu yok. Eski 
atlas sedirlerin yerinde,vUcudumuzun 
neresine göre yapıldığı meçhQJ, bir 
kaplumbağa biçiminde, işsiz, emeksiz, 
hünersiz dört ayaklı tahta parçaları •• 
Bu anafor, yoklara karıştırdıfı eşya 
nrn yerine bunları mı getirdi? 
Berlde(Hugo)nun gömleği,korkusun. 

dan (Chiller)in çoraplarını röistine 
bastırmış bekliyor. Ve hepsinden fe -
Jaketlisi, hasırı sökUlmUş cılk tahta _ 
ların bir teneşir ayazile estiği, her cis
min ve her hududun fevkinde bir boş. 
Juk, bir çıplaklık. 

Bu değişmenin sebep ve hikmeti ne 
olursa olsun netice meydanda: 

19 uneu asrın sonuna kadar hayatın 
her şubesinde Ustüste yığılan kıymet 
miyadannı bugünün anlayışı, onların 
yerine yenUerinl koyduğu i~in değil, 
fakat onların ba)".atlığmı, kofluğunu, 

Dünya bugünkü hamleye hazırlanır
ken memleketimiz (Tanzimatı Hayri
ye) erlevhası altında kısır bir avru
pahlatma hareketine girişiyordu. 

Bu hareketin bayraktarlan, Avru -
pada elçilik veya talebelik eder • 
ken (St. Mlchel) bulvarında halka 
mahsus kocaman bir kütüphane oldu
ğunu hayretle görmüş, (Hyde. Park) 
da bir (\ damın dilediği gibi halka hl • 
tap edi,ini gözlari fal taşı gibi açıla -
rak ~eyretmiş, (Yersaille) da yüzlerce 
musiki tıletinln konserini dilşUk çene
slle dinlemiş, (Charlutenburg) sara. 
yınrn gül bahçesinde kendinden gtç -
miş, basit bir lsviçre köylUsUnUn ruh 
haletini taşıyan bir zümredir. 

Bu zUmrenin memlekete hediye et -
tlfl kıyafet te ayni köylilnUn Berlln 
de, köylUiere hazır elbise satan bir 
mağazadan çıkarken kırıta kırıta sır
tında taşıdığı ruba .. Jçinde yaşadığı 
cemiyetin bütün duygularını kucak • 
Jayamamış da olsa, dili, annesinin 
dilinden ayrı bir karagöz diline de 
benzese, sahası, bir deniz ı:ibi haya
tın blitün kıyılarını tutan bir ıe • 
ni§lik yerine kuyu gibi derinliğine, 
muayyen birkaç his darlıtına sıkış -
mış da olsa, şahsiyetinin, ferdiyeti • 
nln, estetikinin en yüksek derecele -
rine varmış olan eski saf ve mUkem • 
mel divan şairi bu rubayı giyince 
meydan adi bir mukallide kaldı. 

Hintlilerin maymun aTlamak için 
harlkul!de bir usulleri varmış. l\fay
munların Uzerefnde dolaştığı ağaç -
ların dibine ağzı dar bir küp gömer-

Kafamızda nasıl kulaklarımızın sık
letini hissetmezsek kendi sıklet ve -
havmetini hissetmlyen ve kulaklarının 
Ustünde tıpa halinde bir ikinci kulak 
gibi UZ\iyetleşmlş , olan bu mUthit ka
yıtsızlık, aHikasızlrk, uzaklık sanatkt
rın defil Aırallln bile hayatını teh -
likeye sokabilir .. Bugünkü sanatkArın 
öz ve mücerret sanat kar§ısında yeri 
ve değeri ne olursa olsun cemiyetin 
ona duyduğu alakaya; doğmak, yetiı
mek ve yemişini vermek hususunda 
~österdiğl fmkA.na nisbetle kıymeti, 
gövdelerini havaya kaldıran vemual -
lakta tutan Hind fakirlerinin mucize
si veya Yedikule surlarının iki taşı a. 
rasındaki alçı parçis; içinden fışkı -
ran incir ağaçları gibi bir nattir harf. 
kasıdır. 

Demin o cemiyet için lnkA.rcı dedim. 
O inkarcı değildir. Onda inkflr bile 
yok. 

Bu serginin bir evYelkisinde resim -
leri teşhir edilen dostum bana: 
" - Razıyız, halk gelsin, beğenmeıin, 
çerçevelerinıizi başımıza geçirıln. Fa • 
kat bizi onlarla karşı karııya bırak -
m:ıaın.,, deınfrtti. 

Sanatklir odur ki ferdiyetinin etro. • 
fında bir alaka değil, bir ayin gör -
mek ister. Buna rağmen gene sanat -
kAr odu.r ki beklediği al!kadan hlc; 
birini görmediği halde tecrübenin bl • 
rinf, binini, milyonunu hiçe ~ayıp ö. 
lUnceye kadar hep ayni hareketi ya -
pan ve hep aY.fti imkansız ümidi besll-

)'en deliler gibi dnima ayni faaliyeti 
tekrar eder. 
lşte bu ümit, bu çocukça, fakat her 

türlü olgunluktan daha olgun bu ü
mit, bu ya tancı, fakat her doğrudan 
daha doğru bu ümit, onu besliyen ve 
Tanrının suyu ve havası gibi parasız 
gelen biricik gıdasıdır· 
Kısaca: 

Yeni ne il ufak tefek farklarla 
dünyanın her tarafında olduğu gibi 
memleketimizde de bir <Caos) içinde
dir. 
Sanatın (A) smdan başlayıp (Y) 

sine kadar her şeyi tam n halis ola -
rak tesis etmek ona düşüyor. Dilini 
daha ôeş on sene evvel bulmuş olan 
bu nesil, bundan sonra okuyucuı;unu, 
seyirrisini, dinleyici~ini meydana ge. 
tirmeğe ve onun yanı başında miyar -
larını, ölçülerini, yasaklarını, yani ken 
disini ortaya koymnya mecburdur. 

Tohum o, toprnk o, ağaç o .. 

Bir Türk edibinin saman ekmeğin -
den yetiştiğini söylediği ,.e hakikaten 
benzi saman renginde olan bu nesil 
işte bu davanın karşısında .. Bu neslin 
şeref ve necabet!, şimdiye kadar nr
diği eserlerin hiç birile değil, yıkma -
ya mecbur olduğu Kafdağının hey -
betile mütenasiptir. 

"Sanat yok, ıanatkar yok, hcıTekct, 
hararet, kıyamet yok. Yeni nesil 
kuvvetsiz, gayesiz, nizamsız ... Nerede 1 
beklen~n sanatkar?,,. 

Beklenen sanatkAr yolda. 

Eğer fazla yakla;anca göreceği man 
zaranın dehşetinden ürküp ~eriye 
dönmezse ... 

rum. 
- Gitseydin görürdün. 

Esirin, Karı• ormanından bali
sederken bu kadar kuvvetli bir li
san kullanması Abdüli.zizin mew 
rakını uyandırmamış değildi. Fa
kat o daha önce bu dokıan iki çift 
filditini nasıl ele geçirdiklerini öğ. 
renmek istiyordu. Çünkü değil 
doksan iki fil eti, bir tane bile ge. 
tirmemitlerdi. Gerçi filler avlan
dıktan sonra etlerini yerlilerin al
ması adetti; amma Abdüli.zizle 
Ebululanın farukları da yerli sa
yılırdı. Bunların fil etlerini alma
maları hakikaten merak edilecek 
teydi. 

AbdülB.ıiz. 

- Doksan iki çift fil dişinden 
bahsettin, avladığınız fillerin et
lerini hep yerlilere mi bıraktınız. 

Faruk beyaz ditlerini göstere • 
rek güldü. Sonra: 

-Biz fil avlamadık. Bütün dit-
leri hazır bulduk. dedi. 

- Nerede?. 
- Fil mezarlığında .• 
- Fil mezarlığında mı? .. Ga· 

rip .. Demek fil mezarlığını bul· 
mıya muvaffak oldunuz? 

- Tabit.. Meramnı elinden nd 

kurtulur ki.. 
- Nasıl buldunuz?· 

'(Devamı var) 
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HABER 
(X:9) 

HABER.in deni2 ge · 
zintisi için lıtanbula gel • 
mitti .. 

Gezinti günü akşamı A· 
merikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika polisi bir tür · 
lü başa çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame • 
rikaya çağnyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı altt almaz der· 

hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
larma bu macerasını da 
anlatacağmı vadetti. 

!i::fJ i ~yon er . eorç 
(Y}j/fôn oğlunu 

deniz/erek arar-·. 
ken onlar ka;mak.. 
IJl't'l./cli o/171aya ~ 
bir rnahbesıe 
idiler. 

___ ,._ ............... _.mm_. .. . 

t 
•o .. 
~,,.. 

, 2 

M 
fi.mcll nı yqpoco. 
:JIZ.. /110/iİITIİ"Z • 
bozu'. Gaz.eteyı 
çı romıyoccı

ız. 
haydut/ 
SABAH 
bAvuLu 
9ozefesi .. 
nin ma. .. 
kine sinı •1.b::~ 
hôzmüş: 1 
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bama söyleyiniz; belki bir kaç ge· 
ce rahatça uyku uyur. 

- Bu isteğiniz benim için mu· 
kaddestir. Çünkü bu ölen bir .in· 
ıanın son arzusudur. Fakat Allah 
da ıahittir ki ben dostça baıka 
aözler götürmek iıtemİ§tİm· 

- Peki .. Peki! Şimdi buradan 
çekiliniz, yanıma gelmeyiniz .. 
Yoksa yemin ederim ki ıizi boğ· 
mağa fU anda gücüm yetmediği İ· 
çin bu ahalinin içinde suratınıza 
tükürürüm. 

Loyola yüksek sesle: 
- Yarabbi, bu betbahhn kusu

runu affet! .. Ne ıyölediğini bilmi· 
yor .. diyerek iki adım geri çekil
di. 

Biriken halk, papasın bu yük
sek kalpliliğine hayran oldu. 

Lantene gene ba§IDI önüne eğip 
dütünmeye dalarak yürümesine 
devam etti. 

Birdenbire durdurulduğunu his. 
l'etti. 

Batını kaldırıp etrafına bakın· 
c~ tlarağacmı gördü. 

T rahovar meydanına varılmış· 
b 

Lantene gurur ve hakaretle gü
lümsedi. Ölüm karıııında hile ce
saret ve soğuk kanhlığmın bir 
zerresini kaybebnemiıti. 

Babasının, sevgilisinin, Manfre
Clin haya1leri gözünü önünden son 
Mr resmi geçit yaptıktan ıonra 
•epsi dafılıp gitti. 
• Göke baktı. 

Yer yer parçalanan bulutların 
arasında parça parça mavi gök 
görünüyor, yükselen güne§ Parisin 
üzerine donuk bir ıtık saçıyordu. 

Ölümüne birkaç saniye kaldığı 
bu son anda Lantene hayatı, bü· 
tün acısıyla, bütün izbrabıyla be
raber gene tatlı olan hayatı dü
ıündü. 

Oh! Sevmek, sevilmek, iztırap 
çekmek, ayrı kalmak, kavuımak. 
gülmek, eğlenmek.. Lantene he~ 
nüz bunlardan hiç birine doyma
mıftı. 

Ve doymadan, hayatının ilk ba. 
harını sona kadar göremeden gi· 
diyor, dünyadan ebediyen ayrılı
yordu. 

Birdenbire silkinerek bu dütün· 
celerden kurtuldu. 
Darağacına doğru ilerliyerek 

cellada: 

- işini iyi ve çabuk gör .. Senin 
pek usta olduğunu söylerler, baka. 
lım töhretin doğru mu? ded;. 

idamı seyreden halk celladın 
cevap verdiğini hayret]e gördüler. 

Çünkü bu ana kadar Usta Ledu 
böyle müthi! bir anda hiç bir mah. 
kuma cevap verme:nişti. 

Ekuriya mahkUınun ona bir ri
cada bulunduğunu, bir küfür aa. 

vurduğunu yahut bir vasiyet etti. 

ği oluyordu. Fak&.t celladın bu 
sözlere cevap verdiği iıitilmemit 
ve görülmemişti. 

Bu sefer §en bir tavurla: 

K lÜJ ~lÜJ ~ C© ifil D l!J) 
Başından Geçenler No: ı6 

- Merak etme, sizin için §İm· 
diye kadar kimseye yapmadığım 

bir ıey yapacağım. dedi. 
- Haydi çabuk ol! 
Bu anda Manfred bir masal 

kahramanı kadar pervasız ve cel
lat bir urosa (hurafe) devi gibi 
korkunçtu. 

Birdenbire darağacmm dibinde 

duran birkaç papasın ölüm duaıı 
okuyan meıum ıesi yükseldi. 

Usta Ledu mahkUınun yanma 
yaklaıarak ceketinin yakasını dü .. 
zeltti. Bu iti görinek için Lante. 
ne arka tarafına geçmişti. 

Lantene kulağına· fısıldayan 

celladın sesini ititince bir elektrik 
sadmesine uğramıt gibi titredi. 

- Hiç §aşkınlık göstermeyiniz 
ve gözünüzü açınız ! Kardetiniz si. 
2i kurtarmak için burada bulunu
yor. 

Ayni zamanda, cellat geri çekil. 
di. Ve yamağına: 

- Ey, ne bekliyorsun ahmak ... 
lpin sağlamlığını denesene! .. diye 
bağırdı. 

Bu emir usulden olmadığı için 
yamak biraz hayret etmekle beraı .• 
her ipe asılarak §İddetle çekti. 

Bir çatırdı İ§İtildi. 
Direk devrildi. 
Ce1lat müthiı bir küfür savur. 

du. 
Papasların ilahisi kesildi. 

Lantenenin kalbi kopacak gibi 
atıyordu. 

Cellat: 
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direkleri çüriimüt ! diye haykırdı. 
Loyola ağaca yakla§arak eği • 

lip krrılan reri muayene etti: 

Bu direk çürümü§ değil! Tes • 
tere ile kesilmiş! diY.erek doğrul· 
du. 

Cellat yaklqıp: 
- Mümkün mü? diye Iİaylirrdr. 
Fakat Loyola halka dönerek ve 

bunların arasmda düşmanları a • 
r11arak: 

- Merk etmeyiniz, ma.bkUm a· 
11Jmaktan kurtulacak değildir. 
Kralın ve ruhani cemiyetin haki· 
miyetine hiçbir kuvvet karşı ge "' 
lemez ! .. Sözlerini bağıra bağıra 
aöyledi. 

Sonra usta Leduya dönüp: 

- Cellita mahkamu yakmda 
bulunan diğer bir darağacına gö • 
türünüz! dedi. 

- Mümkün değildir peder! 
Loyola kaşlarını çatarak: 
Mümkün değil mi Niçin? 

diye sordu. 
- Çünkü mahkUmun Trahovar 

meydanında asılması için emir al• 
dım. Emirde başka yer için bir İ· 
taret yoktu. Fakat merak etmeyi• 
niz peder. Lazımgelen tamir ça • 
bucak yapdabilir. 

- Pekala, ne kadar zaman la· 
zımdır. 

- Bugün akşama kadar olur. 
Bu gece, idamı geciktiği için canı 
sıkılan bu cesur delikan1t ile he • 
aabımı görnrüm. 

- Cellata hana iaate hzır mJ 
- Pariı darağaç.1armm bütün 11nı1Z?. Şuna halanız •• 



Dıt1ıı n11imllır1 ue liıınmr1 ısı~ıe uıum idıreıı 11ınıır1 
Muhammen bedelleriyle miktar ve isimleri ve ovıafları aıağıda 

Yazdı (12) gurup malzeme ve eıya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 
iizere hizalarında yazdı tarih pn ve ıaatlerde açık ekailbne ile Hay. 
darpatada gar binaar dahilindeki 1 inci iıletme komisyonu tarafmdan 
•atın alınacaktır. 

12 - 2240 adet eıe upı, 225 adet çekiç sapı, 200 adet maranıoz 
Jcalenı aapı muht.mmen bedeli 92 lira 30 kur&lf ve muvakkat teminatı 
8 lira 90 kurut olup 9. 8. 36 cuma ıünü ıaat 10 da. (4005) 

Muhammen bedeli ile miktar ve vaııfları apfıda yazılı (3) IU· 

l'ılp nıafzeme ve eıya herbiri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25 - •7 -
as Pertembe ıünü aut onda Hay darpapdıı ıar binaıı dahilindeki 
1 İııci itletıme komiıyonu tarafın dan açık ekıiltme ile ıatın alına
C&ktır. Bu ite ıirmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat te
lbiııatı vermeleri ve kanunun tayin ettiii vesikalarla kanunun 4 üncü 
lbtddeıi mucibince bu ite ıirmete manii kanuni bulunmadıiına 
dair be,anname ile ekıiltme rünü ıaatine kadar komiıyon reiılifine 
lbUracaatları. 

Bu ite ait ı•rtnameler Hay darpaıada ıar binaıı 
koıniıyondan paraa12 olarak dağıtıl maktadır. 

3 
1 - 20 M ıhlamur kalaa ve 100 adet met• dilme muhammen 

bedeli 1010 lira ve muyaJdcat teminatı 75 lira 75 kuruttur. 

2 - 275 Kı. levha mayant, 125 kilo '4 kCSt• amyantlı ırafitli 
&abnaıtra ve 80 kilo örülmemit kort amyant: Muhammen bedeli 
3ae lira 45 kurut ve munkkat teminatı 22 lira 27 kuruıtur. 

3 - 88 adet muhtelif eb'atta ıilo için çelik aaç elek, 18 adet ıi. 
1P Ebarlor için Cirme çelik tel elek muhammen bedeli 728 lira ve mu

'°&ldcat teminab 54 lira 45 kunıttur. (3883) 

DON ve YARIN killliyata AYrupanın en canlı, arnek Herle
rla&fea almır. DON ve YARIN küllinb en modern fikirleri 131-
teıir. DON ve YARIN külliyatı ıekmez bir intizam altmda Ç"ıkar . 
DON._ YARIN ktilliyatı ıeçme bir kütüphane teıkil eder. 

Tevsi Yeri: VAKiT matbaa11 - l•tanbuı 

lstanbul Liseler 
r<urumundan '. 

Arttırma ve Eksfltme-
Erzakın Cinai 

Sadeyağ 

... 

Mikdan T enıinatı 

26000 1657.49 

20150 

4500 

5100 
1000 

208.25 

60.74 

88.SS 
11.25 

Tahmin be
deli kuruı 

Eksiltme gün ve 
ıaati 

Ekıiltme tekli 

85 

15-10 

13 ~935 ıalı 
saat 15 de kapah zarfla 

" " " ... 
ıaat 15,30 da kapalı zarfla 

18 " " " ,, 
ıaat 18 da 

18 ıaat 18,15 de " " " .. 
" " ,, " 

saat 18,30 da 
" " " ., 

Tl!:J Q KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

, . 

-DAoA 
BiQiKTiREN 
RA~T .. ~ObQ 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar aize hiç ummadıjınıs 
menfaatler temin eder .. 

225 . 

. ,. 

Jnyiltcredc "Kadınlar sağlık ve gü ::ellik kurumu,, çalışan kadınlar için 
açılnıı§lır. Dairelerde, f abri/.:<.ılarda çalışan ı·e ekserisi daktilo olan bu kurum 
ozası, hoş ııakitlerinde burag!l giderek müzikle jimnastik yaparlar· Bu kuru . 
nwn '""il'"rrenin lıcr tarafl!idaki şu helerile beraber. 80 bin azası l'ardır. 

Yazın en sıcak günlerindeyiz. Bu oünler deniz sporları için en mii.sait za. 
mantardır· Fakat bizde plôja gidip gü neşte kızarmaktan başka deniz sporilt
uğraştığınıız hemen yok gibi .. 

Yukarlki resimlerden en üsttekinde son moda iki mayo, a§ağıdakileı de de 
ll'J{lllterenln kadın yüzme ıamp_i1t.onla rından biri bir atlavıı ıı.uuında 11örü. 
-..,,,,. f 

HABER 
ıstanbulun en çok satııan
hakiki akşam gazetesidir 

iUinlarını HABER'e 1 
'verenler.k~r ederler. j 

•. . .... 

Karayılanın nasıl yumurtadan çık tığını, bir tabüyat profesörü tarafın dan alınan, yukariTd f otograllarda ko. 
tayca görebiliyorsununz. 

Zararsız bir hayvan olan karayılan su kenarlarında yaıar. Yılda 10 Uti 20 yumurt yumurtlar. Yavrular, yumur. 
tadan çıkar çıkmaz hemen Tıa11at müca de/esine giri§irler. 

Stdar: l'ribil adlı genç bir Macar bilgininin, her. 
Tıanni bir eşyayı gilrünmez hale getiren yeni bir şua 
keşf ctttiğini telgrafla bildirmişlerdi. Yukarikidaki lo. 
toğralları alan bir gazeteci diyor ki:: 

"- Gerıç bil11in muhtelif cins eşyayı hususi bir san • 
dık içerisine koydu. Sandığı yüz mumluk bir ampul ay. 
dınlatıyordıı· Bu 16mba ayrı bir masa üzerinde duran 
/.."iiçücük ve üzeri siyah bir bezle örtülü bir kutudan 
yakılıyordu.' Tecrübeye başlarken odadaki bütün lcim. 
baları söndürdükten sonra yalnız sandıktaki. mahsus 

lambauı yaktı. birkaç saniye sonra sandıktaki eşya mü 
lchenı bir şekilde görünmeğc başladı. l' e tam bir tlakika 

da tanuımile görünmez bir hale geldi. Eşyayı elimizle 
yokladık, yerlerinde duruyordu. 

içimizden biri bu eşyanın lıildi olabileceği düşünce. 
sile başka bir şey üzerinde tecriibe yapılmasını istedi. 
Tunçtan bir heykel üzerinde de tecrübe ayni neticeyi 
verdi. 

Bu fotoğraf Zarı gayet hassas pankronatik filmler 
üzerine, 4,5 diyagram ve 15 u;niye ile çektik.,, 

f,ondranın Hayd parkında geçen halta on seki: ulustan beş yüz kişinill 
iştirakile ve yeril kıyafetlerle ulusal danslar müsabakası ııapılmıştır. 

Ilitlere benzi&cn bu adcım, sun za - Yukariki resimlerden soldakinde, halk danslarının ve /:ali: şarkılarının 
manlarda Fransada Nisdc görülmüş, en ileri gittiği bir menılel:rt olan Leton yadan gelmiş sarışın bir' kız görülüyor• 
herkeı Bitlerin gizlice Nise geldlğlnl Sağda görülen is• lıp_an11a11ı tenııll eden ve KatalontJ,a elbisesi gignıiı gen9 
ltınmıftır. blr danaöztlllr. · 


