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Izmitteki yangın Şile köylerinde kız 
kaçırılmasının sebebi 

p,,tl~alar neticesi :varalu .ıa11 kuhraman itfa:,..,.( erimiz. 

. ' " • 

r aralı bir fedakar ıtlaiye neferimi ı ta§ınırken 

ıtaıyada Evlenecek 
Cephane çağda bir kıza 
fabrikasmda üç delikanhnm 

Müthiş bir patlama talip olmasıdır 
Vareso (İtalya) 28 - Taino Ç ünkü 

cephane fabrikasında müthiı bir E 11 i de 1 ikan l ı ya 
patlama olmuştur. Enkazını te • karşı ilk ancak 
mizleme işi, yeni bir patlama o • 
lacağı endişesinden bir gün son. on beş gelinlik kız 
raya brrakılmı§tır. va rd 1 r 

Gece yarısı parça parça ol -
mu§ on iki ceset çıkarılmııtır. 

Fabrikada sro iıçi çalıımakta 
idi. Ölenlerin 33 kifİYİ bulduğu aa. 
nılıyor. 

Ölenlerin 50 kişi olduğu da 

söylenmektedir. Yaralıların aayıaı 
henüz belli değildir. 

ŞiLE 
Çok mükemmel 

bir plAJ ve 
yazllk yeri oımıya 

namzettir 

(Sekizinci sayfada okuyunuz) Şile llçebayı Bahir Ôztrak 

Serrlb>e~ glbilrre~ 
m ltll~alb>alkam n~ 

Pehlivan Dinarlı Mehmet nanıına 
''Haber,, e gönderilen mektubu 

G bU. U1' t.'HSUS te~kUAtı .,.-e-l&_l_an_la_t_ı_y_or- rlQŞrediyOrUZ 

·Casus Lavrens sarışın Kara Ali pehlivan anlahgor: 
bir kadın kılığında iken.. Bulgaryalı muhacir elbiseleri giydirerek bizi mahalle arala

rında davul zurna ile dolaştırırlardı. · Al~an imparatorunun en sadık yaveri 
halls kan bir lnglllz zabiti idi ! 

ll rada iki oğlu arasında gördüğü nüz Alman imparatoru J illıeluı en yü
f:cndiği yaverinin bir lnniliz zabiti ol 1uğunu yıllarca f arkcdcmcmişti! 

Bundan C'V\'elki kı ımların hülasa-ı Gazeteci, nihayet, Sir Bazil Tom • 
sr: .conu kandırmıştır. lntellicens Servis 

lngilizlerin meşhur InteJJicens reisi antatmağa başhyor. 
er, i reisi Sir nazil Tomson esrarlı ------------- - ___;,;;=. 

~ir .ahsiyettir. Dünya~ın en ö~emli ISpanyollargüru·· ıtu•• 
.Şlerıne karı mış oldugu, lngıltere 
1~Paratotluğunun en gizli srrlarİnı ile m Ü Ca de 1 e 
hı le bildiği halde onu de\·let adamla- ediyor 

Mülllyim pehlivan anlahgor: 
Amerlkada iken Cim Londos'a para ile yalancıktan yenilmemi 

söylediler. Erkekliğime yedirmedim. Bunun ilzerlne 4,500 
dolarımı alamadım. (Yazısı 2 nci sayfada) 

Almanyada 

Yahudi 
düşmanhğı son 

derecede! 
Berlin, 28 - Göbelı tarafın· 

dan, Almanyada oturan ari olmı· 
yanların kültürel faaliyetlerini 
kontrola memur edilmiı olan Hin 
kel, "Angrieff,, gazetesine ıunları 
söylemittir: 

"- Esas vaz.ilemiz, Almanya
nın kültürel hayat, üzerinde teaiı 
yapmağa ~alııan Yahudilerin ha
reketlerine aon vermektir. 

Edebiyata, radyoya ve filme rından ancak iki üç kişi tanır. O, dai
ma bir esrar perdesi altında gizli 
kalmıştır. 

Madrit, 28 - Belediye meclisi, aokulmak iatiyen Yahudilerden ve Kara Aii Pehlivan Mülayim Pehlivan 

Moris Yern adlı bir l'' ransrz gnze -
tecisi bu adam]a görüşmüş, hatırala
rını almağa muvaffak olmuştur. Fa
kat ilk konu malnrda Sir Bazil Tom
son sırterini vermeğe daha pek te ra
zı değildir. Muhtelif suallerle karşı· 
llndakfnf şaşırtıyor ve mesela şöyle 
:;r~J"9r: -V~y 11tuaheclcsi görü~-

rken Kf('manso, Vilsonun l1oğazmı 
liıkmrşb. O vakit Vilson ölseydi vazf -
Yet ne olurdu?,, 

~;i::::0::: ~b;::n.:~:~:~~~ !:t~~e~:,:::ı::ı~;;:"k~:~:;,!: -A--n--k-a_r_a ___ A __ V_U __ k_a_t_J_a_r_ı_n __ ı_n_ 
altıya kadar klakson ve boru çal· ruyoruz..,, 

:~~:~~n~:::~:.:t~~;::l:r~!~a~: -,-t-a-ly_a_k_r_a_l_ın-ın--k-ı_z_ı yaptıkları Ücret tarif esi 
sesli klakıon1ara müsaade edilmİf· lnglllz sarayında . T •t d d A 1 
tir. Londra, (Özel) - ltalya kra- 1 1 arı e en UCUZ ava a tnmaması 

Madrit timdiye kadar dünya. hnınburayagelmi!olankızıPren. ·mecburi mi olacak?. 
nm en ıürült!ilii ,ehri diye tanın- sea Marya, lngiltere kral ve Jcrali. • 
:fP!tI• ~iyle aara1da ~y l.smittiı'.- ·i'r · 'l ( Yazısı 2 ncl sayfada ) 
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s,erbes güreş 
müsabakamız 

Hllalşerlyeye s·- ı • • par~ak bir misal: ıyasa ıftıralar 
Ayın1 yapmıyor- Küçük anlaşma ve Balkan paktı 

armış! b 1 baloda imişler ozu uyormuş 
Buıün Taksim stadında yağlı 

güreı müaabakaları devam ede -
cektir. Dün isimlerini yazdığımız 

ıekiz tanmmıı pehlivan, baıa gü
reıecekler, ve birinciliği ahnağa 

sa va.ıacaklardır. 
Ayni zamanda Dinarlı Mehme

din meydan okuyuİunu kabul e
den bu .ekiz pehlivandan en ileri 
gelenler Türkyie yailı ıüreı bat 
pehlivaru Kara Ali ile Mülayim 
pehlivandır. Dün matbaa.mızı zi • 
yaret eden bu iki pehlivandan Ka
ra Ali, Dinarlı hakkında ıöyle de
mittir: 

- Dinarlının kolları çok kuv • 
vetlidir. Onunla ıürı yapanlar bu
nu bilil'. iki sene evvel bir kaç 
pehlivan onu yenmiıti. Fakat 
timdi kendisi iki senedir idman 
üstünde bulunuyor. Amerikada 
bir çok yeni oyunlar öjrenmiıtir . 
Bu itibarla eskisinden farklı ola • 
rak kartımıza çıkacaktır. Kimbi -
lir, belki kazanır. 

Kua Alinin bu sözlerine Müla
yim. )Nhlivan ıiddetle itiraz etti: 

-Öyle 9ey olur mu hiç? O id· 
man üstünde de biz değil miyiz ? . 
Göreceksiniz ki güreıleri biz ka
zanacağız .. 
Kara Alinin havatı 

Türkiye bat pehlivanı Kara Ali 
hayabnı bize kısaca §Öyle anlat -
b: 

- 34 Jatındayım. istiklal har· 
binde askerlik yaptıktan, ve ter -
hiı edildikten sonra güreıe merak 
aaldım ve ıüreımeğe baıladım • 

ilk güre§lerim Ramaznnları l:ı
tanb111d• Şeh.zadebaşında oldu .. 
O zamanlnr 1>1ıaiiretlerim müthit 
kalabalık olurdu. Güre§leri tertip 
eden adanı da çok kurnazdı. Gün- ' 
düzleri bizlere muhacir elbiseleri 
giydirir, davul zuma ile mahalle 
aralarında sezdirirdi. Bizi Bulga· 
ristandan yeni gelmiş pehlivanlar 
diye reklam ederdi. Neydi o gün -
ler ... 

Sonra asıl mtmıleketim olan 
Bandırmaya döndüm. Orada 
rençberlik yapıyor, güreşler oldu-
1\ı zaman da gidip itirak ediyor· 
'clum. Böylece yavq yavaı güreıi 
ilerlettim. 1932 eeneıinde Anka -
rada yapılan ıüreşlerde de baş 

pehlivan oldum .. 
- Amerikaya Kİtmek ister mi

siniz?. 'f ıD•ll'f 
- isterim elbet .. Bakalım, bel

ki de bu aene EyluJde ben de ıide-
rim ... 
M QLay lm pehlivan 

anlatıyor 
Çok mütevazı bir peL.: ;an olan 

Kara Aliden sonra Mülayim peh
livan ela hayatını tiyle anlattı: 

- Ben de 34 yqındayım. Di
narlı bizden d&rt beı yaı küçük -
tür. Aslen Rumelinin Gostivar 
taraflarmdanım. On altı ıenedir 
ıüreı yaparım.. Küçükljümde 
çok hqarı idim. Bunun için beni 
daha 18 Yatında iken evlendirdi -
ler. Büyük harpten aonra muha
cir olduk. Ve Eakifehire yerlettik. 

Bundan dört sene evvel Zaro 
aiayı Amerikaya götüren Zabes
ko bana da müracaat ederek A -
merikya ıitmeıni tavıiye etti. Ka
bul ettim. Orada 23 ay, haftada 
vuatt olarak ilriter güret yçtım. 
;y aptıinn preılerden hepsini ka
•adım .. 
, NiMJ9t ... Cim LOaclo.'a ıel • 
tfl •• Gazeteler ikimiıin aüretece • 
...,"'a • ' ~.:...t:_ .. 
J)!l•Y.~oı;lardr. raKM son aiinü 
menec e k: ·'L~: pjadı. ft!!_..1r_ - ..... &.IVRIUD• 

cü kata bir odaya çıktık Burada 
daha bir kaç kiti vardı. Menece -
rim Cim Landos'la yapacağım gü
reşte yenilmemi söyledi .. Ben bu
nu kabul etmedim.. Menecerim 
ve kumpanya ile kavga ettim. Ba
na Cim Landoıa yenilmem için 
binlerce dolar teklif etmitlerdi . 

Bektaıi ayinleri yaptıklarm. Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya yeol 
dan dolayı Nevıehir~e yakala.nan bir grup teşkil ediyormuş, buoada sebep 
ve Ankara.ya sevkedılen 30 ıuçlu ti b b ) 
muhkemeleri esnasında: a 8 org armış ••• 

- Biz iyin yapmıyorduk. Bir Berliner Taıablat gazetesi, 10{ arasında yeni bir grup ortaya çı· 
eve toplanmıt balo yapıyorduk Temmuz tarihli H ''ısında. bir bet· I kacağı söylenmekte ve bu değitik· 
demişlerdir. ke (makale) yazıaııtır. Bu yaogufa liğe sebep olarak Habsburı han.,. 

Fakat bunu erkekliiime yakıt
tıramadığım için reddettim. Üs -
lelik bu zamana kadar kazandı· 
ğım 4500 doları da almadan ge -
riye döndüm.. Bir taraftan da 
kendilerini dava ettim. Fakat 
maalesef hundan bir netice ala -
madım ... 

C 
Prenı Pol'ün Bükreı ıezisinden danı meıelesi ileri sürülmektedir. elal Bayar (aeyıahatinden) ıonra Yuıoslav . Acun geneloyunu (düny- efki· 

Ve arkadaşları yanın dıı ıi1uasıihn esastı ıuret· rı umumiyesini) aldatmayı amaç 
Sovyetlerden Al· te deiitmit olduiu, Yuıoslavya. tutan bu havadis resmi çevrenlr.r 
manyaya glttller nın küçük andlatmayı ve Balkan (mahafil) tarafından keıin 

Moskova, 28 - Burada bulu- andla9ma11nı terkedeceii ve Yu· (kat'i) a•ırette yalanlanmaktadır. 
nan Türkiye Ekonomi Bakanı Ce- goalav, Bulıaristan ve Romanya (tekzip edilmektedir.) 

lii~u. p~~~~U~L~A~n~k~a~-r-a-A~v~u-k~a-t-la~r~ın~,-ın~ 
Nurullah Esat Suıue.r, olduğu hal· 

- Yeniden Amerikaya gitmek 
fikriniz var mı?. 

- Önümüzdeki sene muhak -
kak gideceiğm.. Kara Aliyi de 
beraber götürmek istiyorum .. 

ikinci mektup 

de dün gece Vo.rtova yoluyla Al· 

:~~yaya doğru nar•k•t•tmiıl•r· yaptık)atı Ücret tarifesi 
Bu seyahat bir etüd makıadiyle 

Bir taraftan da Dinarlı Meh . 
medin dayısından bugün ikinci 
mektubu aldık. Neşrediyoruz: 

yapılmaktadır. 

Evvelki gece verilen ziyafet 
Türk - Sovyet Ruı doatlufunun iz
har edilmesine yeni hir vesile ol
muttur. Kartılıklı olarak çok sa· 
mimi ve hararetli ıöylevler (nu
tuklar) verilmitti.-. Bu arada Ce
lil Bayar ıözlerini ıöyle bitirmit
tir: 

''Davetimizi ilk kabul eden Ço
ban Mehmedi tebrik ederiz. Bu 
güreş hakkında lederaayon üyele· 
rinden Sadullahın gazetenize t.ıu· 
kubulan beyanatını okudak. Sa· "Büyük Şefiniz Stalin'in adı· 
dullah güreş için beynelmilel le- nı ıaygı ile anar ve bardatn.ıı Sov. 
dera11yor.;•n müsaadeıi lazım oldu yet Rusyanın ıençliğine kaldıra
... rak sağlığınıza ve memleketleri· 
gunu, yapılacak ıerbeıt güreıin 
ancak aamtörlere mahıuı .erbut miz arasındaki aağlam dostluk a· 

.. ol A dına İçerim.,, 
gureı maıını, ve merikada ıon ~~....---=-~-~----~--

zam~larda tat~ik. edüe ... ~ ~ankra- 1000 lira 
ıa mu•aadc edilmıyecegını •Öy/ii-
yordu. bula o kebabcı getirip 

Evv,Ia bir proleıypnelle bir a- teslim etti 
matörün karıılaıman güref ni· Dün Sultanahmet pa.rkı karıı. 
zamnameıi mucibince pekala aında 96 numarada kcbabçı Re • 
mümkündür. Hel·! müıabaka bir cep cuma ıünü dü.ldianmda. ke. 
hayir cemiyeti menfaatine yapılır· bab yiyen bir erkekle kadmm 
ıa, mahzur biiıbütiin ortadan kal· dükkinmda 1000 liraya yakm 
kar· para dütürmüı olduklarını haber 

Sonra Dinarlımn yaptığı 6Üreı vermit, paraları Alemdar poliı 
amatörlerin yaptığı aerbeıt güre· merkezine bırakmıttrr. 
f in biraz daha tekemmül ettirilmif Recebi bu düriistlüfijndm do • 
§eklidir. layı tebrik ederiz. 

Memleketimizde ilk dela yapı· 
lacak olan böyle bir müıabakanın 
çolı rağbet göreceği, ve laayir ce
miyetine büyük bir layaa getire
cefi muhakkaktır. 

Çoban Mehmetten ba§ka Mü 
layim, ve Kara Ali pehlivanın da 
bu huıuıtaki dütüncelerini anla
mak iıtiyoruz. Bunlardan Kara 
Alinin ce11abı; efer yaflı gürq 
yaparıa yaparım, f eklinde olaca· 
ğını, yalnız Mülayim pehlivanın 

erkek~e muvafakat cevabı verece· 
ği kanaatindeyiz.. Hürmeıler •• ,, 

Dinarlının Day111 
MUSTAFA 

Halbuki bu mektubu daha al· 
madan dün Kara Ali ve Milli • 
yimle birlikte 6 güretçinin daha 
Dinarlı ile gürete hazır oldukla • 
rını 7azm11tık. Kara Ali de yailı 
güreı deiil, Dinarlı ile terbat ırü· 
reş yapacağını aöylemiıti. 

Bu itibarla bütün mahzurlar 
ortadan kalkmıı ve ıüreılerin ya· 
pılması hemen hemen kat'iyet 
peyda etmiıtir. 
Şimdiden bu heyecan dolu gü • 

reş müsabalaraını görmek için ha
zırlanınız .. 

Dün geceki 
boks maçları 
Dün gece Galatasaray klübün • 

de yapılan boka maçlan neticesilh 
de Klerkle Loko ve Kini ile Kir
yako berabere kalmıılar, Fahri 
tni~, Enver Jozefi1 ve PanalOt 

ltalyan tecim 
Filosu dtlnyanın 
dUrdOncUsO oldu 
Roma, 28 (A.A.) - Reami ıta· 

tistiklere göre 1914 Temmuzun
dan 1935 Haziranı arasında ltat· 
yan tecim filoıu 1 .430.000 tonili· 
todan 2.838-000 tonilatoya çıkmıt
br ki, l.;408.000 tonilito, yani yilz· 
de 98,S artmııtır. Su fazlalığı an· 
cak Amerika birleıik hükômetle· 
ri 7.638.000, Japonya 2.378.000 •• 
Norveç 2.010.000 tonilato ile ıe· 
çebilmiılerdir. 

Dünkü atış 
denemeleri 

Dün lıtanbul Avcılar ve Abcı • 
lar Birliii Kiiıthanede ilk defa 
olarak ıerbest atıı denemeleri 
yapmıttır. Atıılarda Avcılar ~e 
Atıcılar birliji Baıkanı eaki h.ri· 
ciye nazırlarından Aann Turpd, 
meıhur Aslan avcı11 Said Sala
haddin ve diju· tanınıpıf bir çok 
atıcılar hazır bulunmuflur. 

Bunların arasında yapılan mü -
ıabakalarda J.ere yatarak atanlar 
arasında birinciliği Ali, ikinciliii 
Salahaddin, üçüncülüiü !'Sabri, 
ayakta yapılan aerbeat atıflarda 

birinciliii Salahaddin, ikinciliii 
Emin, üçqncülüiU Şeyki kuan. 
mıfbr. 

Frankoyu l&JI heaabi1le •al. _l4p 
etsnitlerdir. • ... " - - . 

Ankara, 24 - Ankara barosu 
avukatların alacaklan ücretlr 
için bir tarife kabul etıniıtir. Ba • 
ro bu trif enin memleketin diğer 

taraflarmdaki avukatlar tarafın -
dan da kabul edilmesi için teıeb· 
büsata ıiritmiftir. 

Bu tarifede fi>:allar aııart ola • 
rak teıbit edilmittİT. Avukatlar 
bu ücretten daha ucuza dava ta -
kib edemiyeceklerdir. · 

Fiyat listeli töyledir: 
icra takibatı, 50 liraya bdar 5, 

100 lir&J.a kadar 10, 100 liradan 
2000 liraya kadar her 5 Olira için 
5 ve 10.000 IİraJ:a kadar her 50 
lira için t ,5, 20.000 lira.dan 
faz lası için de ıerbut pazarlık 
usulü kabul edilmittir. 

Sulh mahkemelerinde miraı it· 
leri için 25 liradan 100 liraya, ha
cir da.vala..-ı GO liı .4- 9'oo ı; ... ,.., 

izalei ıuyu için 1000 liraya ka -
darı 50, 10.000 liraya kadar her 

KURUN - Aaun U11 "NazUer Ka
toliklere karfl., baılıklı gazıaında yir-

mi yıl önceye ait bir hatırasını anlatık. 
tan ıonra Almangada hdld din taaı· 
ıubu mevcut oldujunu, Proteetan
larla Katoliklerin btribirlerinl ~eke
medUcl~rlnl ıö11ll11or. 

ZAMAN - Bugllnk/J bat .gazıda 
u H allu zengin edemezaekn bqlıği11le 

latanbulun pldnındtın balaaetlUmekte. 
dir. Makalenin "Zaman,, inızaıım kul
lamua ""'1uıtrirlne oare beletligenin 
plan l~ln para. harcanuuı liizumauz
dur· Çünkil b• pldnı tatbik edecek 
paraıı golıtur .. lıtanblllun iman için 
yegw imar Va1ıtaıı halkın relalaı, 
zenglıalllltlir. 

CVMHURIYBT - Yunıu Natlinln 
bCl§ytuııı "Yurda kaldırmak l~in ta
nmı (nraatl) dllzeltmek gerektlrn 
fikrinl mlidalaa etmektedir. 

Yunuı Nadi, memleketi kaldırmak 
ı,inde nülıu, genel ıailık, kültür iıle· 
rinin de büyük rolleri olmakla bera
ber tanmuı bu yolda bir temel taşı 
olduğunu Qlllatarak kö11lü11e ~§4tli 
ekim yaptırmak liıu,,.,,na. iıaret e. 
diyor. Sulama lılerlne önem verilme
ıint töglıtlilden so11ra da ,;:>11le diyor: 
"Eğer istenllirıe Türkiyede her köy
lünün .Wa.nabile11 iki ü~ dönilm tar
laıı olabilir . ., 

Bugün 
kadıkUyOode bir 

kOmes yandı 
Buıüa öiledea enel Kadıkö • 

yünde Mühürdarda "ir niıı küme 
si parlamııtrr. Derhal yetiten it -
faiye yanımı sür'atle aöndilrmüt 
ve h•lkin b-Yec•amı ~ırmıı -
tu. 

yüz lira için 10 lira ücret kabul 
edilmittir. , 

Asliye mahkemelerinde botan • 
1 

ma davaları 50 liradan baılar. 
Yat düzeltme 25, veraaet senedi 
30 liradır. ihtira beratı, unvan ve 
alime ti f anka davaları 200 lira· 
dır. 

Ticaret mabkmelerinde tasfiye 
davalan 100, ıaY,Time§ru rekabet 
davaları 150, feshi tirket 500 ia. 
dei itibar 100, anonim tirketİerin 
tescili 300 liradır. 

Ağır ceza mahkemeleri l 00 , 
aıliye ceza ve ihtiıaı mahkemele
ri 50 liradan bqlar. 

Şif a:hi konuımalar 1 liradan 25 
liraya, tahriri knouımalana 5 li
rdan l~O liraya kadardır. 1 

Seyahat ücreti olarak yol mu
ı-1tEl .. "7"tlDn "has~• aiin~,. 10 ""• • 

dan 100 lira)'.:& kadar para alma. 
caktJT. 

Komünistler 
Bremen vapuruna 
tecavtlz etmişler 

Berlin, 28 (A·A.) - Nevyor1i 
limanında Bremen vapuruna kar
tı komünistlerin yaptıkları tec&· 
vüzü Alman baımı derin bir infial 
ile kar9ılamaktadır, 

Berliner Tageblat ıa2eteai k• 
münist tecavüzcijlerinin ceaaretle
rini Nevyorkta Almanyaya kartı 
ba11nda ve hatta resmi çevenle~ 
de beılenen düımanhktan aldıkla
rını lazmaktadır. 

ilk harp gemisi 
Leh tezğAhlarında 

yapılan 
Gdinye, 28 (A.A.) - Donan. 

ma komutanı da hazır olduiu hal· 
de Leh tezıihlarında yapılan illi 
harp ıemisi Travler Jaskolpa ıe
misinin ad koyma töreni (merasi· 
mi) dün yapılmıştır. 

Bir tayyare kazası 
Varıova, 28 (A.A.)-Bir uçali 

Varıova yakınlarında dütmüt ve 
içinde bulunan ü~ uçman ölmüt
tür. 

lzmlr hail 
lzımirden dönen Evkaf genel 

direktörü evkaf işleri, ve lzmirin 
yapılacak evkaf hali için ıu sözle• 
ri aöylemittir: ı 

- Evkafta yapmakta olduğu• 
muz nlahata devam edeceğiz. iz• 
mirdeki hale gelince on beı ıün 
evvel açık eksiltmeye konmuıtur. 
lnıaata y- · ··nda .baılanacaktır· 
Hal kqfe ,öre 58 bin 1iraya mal 
olacaktrr. 
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1ienün q&üşüm: 
...... wwws a:wwwa-~ ._ . 
Kütüpaneler işsizler 
ve mektep kaçakları 

için midir? 
Yoksa tetebbu etmek isteyenle
rin mi istifadesine konulmahdır? 

&.zı mevzuları iki, üç kere yaz. 
ınak lazım geliyor. hte bu da on· 
lardan birisi. 

Siz, benim yerimde olaaydınrz, 
hatka türlü yapabilir miydiniz? 
Oyle §eyler var ki, kesin (kat'i) 
surette haklı olduğunuza inanıyor. 
•unuz. Bin türlü deliller, isbatlar 
hularak yazıyorsunuz. Fakat, il
gili (alakadar) makamlara vızge. 
liyor. Efendim nerede, ben nere
de. Aldırı§ bile etmiyorlar. 

"Çatlar mısın? Çatlatır mıaın ,, 
diye bir söz vardır. Fakat, sabura
ne, mütevekkilane tahammül edi
Yorsunuz. Ne çatlıyor, ne de çatla
tıyorsunuz. Sadece tekrarlıyorsu
nuz. 

Geç.en gün, Taksim meydanın· 
dan geçiyordum. Gözüme,• Fransız 
•ef aretinin kapısında bir ilin ilit
ti. Onu görerek kamuya (umuma) 
açık olan bu müesseseye girdim ve 
ilgili (alakadar) it yar kadınla 
.(nıemureyle) konufhım. 

Bu kütüphane, akıamları dört
te a!fılıyor. Hayır, yanlıı yazma· 
dını, (kapanıyor) demiyecektim ... 
Dörtte aç.ılıyor. 

Bizimkiler ise, saat dört sula
rında kapanmaktadır . ., 

İyice dü§ününüz: Gene) (umu· 
illi) kütüphaneler kimler içindir? 
~~ıntte oturmak ıatıyen bır takım 
ııaız, aylak, mektep kaçağı kimse-
lere nı· h h .. d" ı nıa sustur, ya ut gun uz· 
Ierini tetebbu ile geçirebilecek i~ 

'ile uac, 'ile ~ 
-..... ----- " 

tisnai zengin insanlar için mi? ... 
Yoksa, çalııma saatlerini işinde 
geçirip ondan arta kalan vaktinde 
çahtacak olanra mı .- yani, bu 
sosyetenin (insan cemiyetinin) ta· 
bii unsurlarına mı - mahsustur? 

Evvela bunu tespit etmek li.
znndır ! Ondan sonra, Fransız kü
tüphanesinin ne kadar mantıkt 
saatlerde açık olduğu anlatılır. Ve 
bizimkinin iıe, dairelerle birlikte 
açılıp kapanmasındaki manasızlık 
derhal ortaya çıkar. 

Bu ite dair, yeni neslin genç 
mütetebbii Niyazi Ahmet Okan'la 
dertleştik. Aramızda kendisiyle 
"Kütüphane faresi,. diye latife et
tiğimiz arkada91mı2, fihristlerde
ki yanlışlıkları, ar& nılan bir ıe· 
yin bulunamadığım, bazı kitap 
muhafızlarının çok allahlık olduk· 
larını yanayakıla anlattı. 

Bütün kütüphaneleri ayni yer
de toplamak ve kitapları intizama 
sokmak, okumak iıtiyenlere kapı· 
ları daima açık bulundurmak ni
çin mümkün olmasın? ... 

Umumi bahçeler de ancak İŞ· 
sizlerin oturabil-'c~ği zaman açıl; 
tutuluyor. Alem İ§İnden çıktı da 
§Öyle serin bir ağaç altında azıcık 
nefes almak iı~emedi mi, kı§ kı§ 

dışarı ... 
Bunların püzeltlime•İ lazım· 

dır ... Söylemesi b~nden ... diıiliyen 
olmazsa, günahı 1:-oyunlarına ... 

(Vl-nO) 

Kuş gibi uçan 
adamlar! 

''Kut adamla .. ,, Sovyet Ruıya 
da. okulada ders g5imeğe batladı
lar. llk deneme 17 Haziranda ol
du. Bu denemeyi Sovyetlerin en 
eski paraıütçüsü Georgi Aleksan· 
draviç Şmit yaptı. 

0

Bu adam tim· 
diye kadar muhte!if yükseklikler· 
den paraıütle tarA 104 defa kendi· 
ni aıağıya atmıttır. 

Georgi Şmit kr,llarında ve ha· 
Caklarında kanatlar bağlı olduğu 
halde 1500 metre yükseklikte bu
lunan bir tayyarec~en atağıya at· 
latrıı§tır. Tam bir kilometre ufki 
bir vaziyette uçtuktan sonra, dü-

ve ancak 200 metre a,ağıya in. 
mittir. 

Bir haf ta sonra baıka bir "Kut 
adam,, paratütle inıne öğretmeni 
Sarakhanof ayni tecrübeyi, ba,ka 
bir f abrikauın faptığı kanatlarla 
tekrar etmittir. Bu adam ,gene 
bir tayyareden, fakat bu sefer da
ha yüksekten, J()()(l metreden a!a· 
ğıya sıçramııtır. Sıçrar sıçramaz 

kol ve bacaklarını kullan~rak uf. 
ki bir vaziyet almıt ve 20 saniye
de 1200 metre uçtuktan sonra pa
ratütünün halkasını çekerek ye
re inmi§tir. 

lJAHER - Akşam ro~tası 

Un kapanı 
köprüsü 

Bir taralı çok tehli
keli gUrllldllğUnden 
yolculara kapatıldı 

O zerinde hiç bır zaman tamir 
eksik olmıyan "asildide,, Unkapa· 
nı köprüsünün Halice bakan ta
rafı, tamamen geçilemiyecek bir 
hale geldiğinden geçit kapanmıt· 
ttr. Köprünün bu kıamının du· 
mmu ( vaziye!i) pek tehlikeli ol. 
duğundan uray (b.-lediye) bu kıs· 
mı köprünün boyunca bir parmak
lıkla kapa.tmıttır. 

Hakikaten köprünün bu kısmın
da yayaların geçmesine mahıuı 
tahta kaldırım tamamen çökmüt, 
köprünün kıyı demir parmaklıkla
rı denize doğru sarkmııtır. 

Evvelce şim:lik1 Karaköy köp
rüsünün yerinde olan Unkapanı 
köprüsü, Atatürk köprüsü yapıl
dıktan sonra Halicin sonuna götü. 
rülerek Sütlice ile Eyübün Tabak. 
hane denilen sahil arasında kuru~ 
lacaktı. Fakat tam on seneden, 
yani köprünün eıaılı surette ye

niden tamirindenberi, üzerinden 
bir gün bile tamir eksik olmıyan 
Unkapanı köprüsünün o vakte 
kadar ömrü vefa t-tmiyecek gali
ba!. .. 

Pazar yerlerindeki 
esnaf ve belediye 
Haftanın muayyen günlerinde 

kurulan pazar yerlerinde bazı es· 
naf ın. verdiği reıımden çok faz· 

. Ja yer tuttufu •örllfmiitHir. Yari· 

B .. ···kada Amelihayat uyu . 
mekteplerine vapuru 

· k.I Mükemmel bir bahçe 
yenı şe 1 haline gelmlşde kim-

Eskl şeklin faydalı senin haberi yok! 
olmadığl anlaşıldı Uraym (beledıyenin) BüyJka-

Ameli Hayat mekteplerine ye- dada Yörükali plajı önünde bir 
ni bir tekil verilmesi artık tama· seyyar gazino ve bahçe haline ge
men takarrür etmİ§tİr. Mektebin tirme~i dÜtündüğü Akayın met· 
yeni alacağı tekille. ilbay ve tar bur Büyükada vapuru şimdi Azap. 
bay Muhiddin Üttünda'ğ bizzat kapı yanında yaslanmıt durmak· 
meşgul olmaktadır. Ameli Hayat tadır. · ~ 
mektebinin yeni atacağı tekil her Uray bir taraftan bu köhne tek
halde bu ay nihayetine kadar ta· neyi, bir gazino v~ bahçe haline 
mamen belli olmuf olacaktır. koysak mı, diye dütüne dursun, 

Öğrendiğimize göre Muhiddin Büyükada kendi kendine bir de· 
Üstündağ Avrupa. gezisi esnasın· niz bahçesi haline gelmittir. Anla· 
da bu nevi hayat adamı yetittiren şılan belediyeden daha fazla fikir 
mekteplerin durumuyla muhtelif icadı olan vapurun bekçileri bu 
memleketlerde metıul olmut v~ ihtiyar vapurda bir bahçe kurma· 
tetkikler yapmıttır Bu hususta. ğı daha evvel diitünmüıler ve 
mütehasaısların fikirleri alınmıt · 1 geminin güvertesinde, kaptan köş. 
hr. Mevcut kanaat tudur ki, bii- künün altına tesndüf eden krsı:n
yük bir hüsnü niyetle kurulan A- da bir bahçe vücuda getirmişle?• 
meli Hayat mekteplerinin gerek dir. 
kız ve erkek kısımları ayrı iken, Şimdi güverteye serilen mün
gerek birlettirildikten sonra bek- bit toprakta yetiten ıakaikler. kah 
lenen sonucu (neticeyi} vermemiş. kabalar ve sarmaşıklar rengarenk 
tir. Mektep bugünkü ıekliyle mak- çiçekler açarak giiverteden yük· 
saltan çok uzak ıöıülmektedir. selmekte ve kaptan köprüsünü 

Öğrendiğimize göre §İmdiye sarmaktadır. Bu hal Büyükada 
kadar Muhiddin Üstünriağın bat- vapurunun iyi bir bahçe olacağına 
kanlığı altında yapılan toplantılar ıüphe bırakmamaktadır. Amma, 
mektebin yeni teklinin bilhaaaa iyi bir vapur olamıyan bu köhne 
pratik bir şekilde' küçük ıan'atki.r tekne, acaba iyi bi: g~zino olabi
ve tacir yetiıtirir bir halde olması lir mi? itte burası fÜJ:?heH ... 
tekarrür etmiştir. Bu arada ıeh- . · 
rimizdeki sanayi mektebinin de Şeker ucuzladı amma 
Ameli Hayatla birle9tirilmesi Şeker ucuzlıyah hayli zaman 
mevzuu bahsolma\.tadır. olduğu halde ~kerden ~ yapıl•n •ııi 

dat noktasından bu ite önem ve- Yeni yapılan bloala
rilmesi tube direktörlerine bildi· rın belediye resimleri 
rilmittir. y · 1 · 1 d 

maddelerin fiatları ıhila jnDNmİfi V 

tir. Uray (bel~diye) ıekerle ya. 
pılan maddeleri tespit ederek bun
ların ne kadar inmeleri lazım ge
leceğini yakında ilgili kimselere 
bildirecektir. Eyttp yolundaki 

mezarlık kaldırıldı 
Eyüpte Bahariye yolu üzerin

de 16 Mart Şehitleri mezarlığının 
kar111ına tesadüf eden ada ıek • 
!indeki eski meza-rlık kaldtrılmı§, 
yol açılmıttır. 

Eyüpten Bahar~yeye kadar o • 
lan yoldaki bazı mezarlar da bo . 
zulmuf, düıen tatlar yolları ka . 
pamııtı. Buraları da yeni baıtan 
düzeltilmekted1r 

Btnaların numara
lanmasına 50 bin 

ılra harcandı 
Binaların ııumaralanmaıı iti 

devam etmekted~r. Kırk bin numa. 
ra ile iki bin sokak levhası eksilt· 
meye konmuıtur. Numaralama 
için evvelce 28 bin lira ayrılmııtt. 
Sonradan buna müteaddit defa
lar ili.veler yapılmıt, harcanan 
para elli bin lirayı geçmİ§tir. 

enı yapı an bma arın ay ın· 

latma ve temizleme resimleri ma
liye ıubelerinden uraya (beledi
yeye) verilen malumatla tahakkuk 
ettirilmektedir. 

Uray, gelirin daha çabuk ve e· 
sash bir tekilde toplanması için 
yeni bir tekil bulmuıtur. 

Her yapı için uray ıubelerin· 
den ruhsat tezkeresi almak mec
buridir. Bu tezkereler verilirken 

şube ıeflerinin uray merkez mu

Evkafla Belediye 
arasındaki anlaş

mazlkı 
Urayla .(belediye ile) evkafa. 

rasındaki anlaımazhğı kotaracal4 
(halledecek) olan hakem komiı· 
y;onunun 1 Ağusto~ta vilayette top. 
lanması kararlatm•!tır· 

hasebesini haberdar etmeleri, re- GUmrtlkler müsteşarı 
simlerin daha çabuk tahakkukunu Gümrükler müıtqarı Adil ya. 
kolaylaıtıracaktır. rın tehrimize gelec~ir. Adil latan. 

Belediye bir lüksten 
vazgeçti! 

Gürültü ile mücadele talimat. 
namesi uray (belediye) fen heye
tince yeniden incelenmektedir. 
Talimatnamede bazı değiıiklikler 
yapılacaktır. Arabaların teker
leklerine lastik koyma kararı çok 
masraflı olduğundan geri kalmıt· 
tır. · 

bulda gümrüklere yeni veri1ece~ 
ıekille uğratacaktır. x 

Klreçburnu balkı . 
şlkAyet ediyor 

Kireçburnunô~ oturan halk U• 

raya (belediyeye) bir mazbata il~ 
baıvurmuı, civardaki lağımların 
açık bulunmasından 'iki.yet etmiş
tir. Halk, bu li.ğıml..-..qı kapan· 
masniı istemektedir. 

ınenleri vasıtaaile istikametini de 
81ttirmiş ve aksi vaziyette ayni 
:tnesaf eyi uçmuştur. Bütün bu u
suılar ancak 45 saniye ıürmüttür. 
TayYareci bundan sonra paratüfü
nün halkasını çekerek yere in
ll\İttir. 

Sovyet Rusyada insanları kuş
lar gibi uçurmak iç;n çok humma· 
lı bir faaliyet vardır. Kol ve ba
ı:aklarla takılan ve sırta geçirilen 

günler çok yaklaşmıttır, deniliyor. _ '.&;., 
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z.amanlarda iki kitj daha denemiı· Vaş sebze ve meyve- Stad md bı·ıet alırken 
tı. Bir.incisi bu itte ~uvaffak. ol~~ lerlmlzln yollanması yo a 
Anıerıkah Klem San dır· lkıncıaı Yat sebze ve ıneyvalarımızla 
de deneme sırasında dütüP ölmü4 bir kısım mallarımızın Romanya 
olan gene Amerikalı Flayd Davis- yoluyla Avrupaya yollanması iti . 
tir. ni incelemek için l arm Türk - Ro-

Şnıit'in kullandığı kanatla" men delegelerinden mürekkep bir 
kleın San'ın kanatlarından çok toplantı yapılacaktır. 
Üstündür. Çünkü Amerikalı, ka· Toplantıda bulunacak Türk 
natlariyle pli.ne etmek suretiyle heyeti azaları İ&tanbula gelmitler-
45 saniyede 1400 metre inmiıti . dir. Toplantıya Dıtitleri genel 
Halbuki Sovyet uçucusu 45 sani· sekreteri Numan Rıfatın ba9kan· 
1..ed. iki kilometre meaafe uç.mut lık etmeai muhter.:eldir. 1 

lstanbulun birçok yerlerinde, tren ve vapur ve si
nema kişelerinin önüne biriken halka muntazaman bi
let vermelt için demir parmaklıklar konmuştur· 

Çok iyi bir fikir! 
Halk bu parmaklıklar sayesinde muntazaman ve 

sıra ile biletlerini alabilmektedir. 
Fakat her nedense Taksim stadyomunun bilet ve

rilen yerinde böyle bir parmaklık yoktur. Herhangi bir 
maçta dört beş bin kişinin bilet almak için kişelere hü· 
cum ettiği göz önüne alınacak olursa böyle bir parmak
lığın ne derece lüzumlu olacağı kendiliğinden orta>:a 

sıkar· 

Bundan başka gözüme çarpan noktalardan ~iri 
de bazı gişe memurlarının muhalif, yani çıkılır istika
metinden girerek bilet almalandır. 

Bu hal hem bilet almak için birçok eziyetlere kat
lanarak öbür tarafta sıra almış halkın hak.kını halel
dar eder, hem de birtakım kart§ıklıklra sebep olur, ve 
olmaktadrr. 

Bu gibi şeylerin önUne geçilmesi için gişe memur
larına, muhalif bıtlkametten gelenlere bilet nilmemesi 

katt surette tenbih edilmeli, ve bu işle belediye m .. 
murlan da alAkadar olmalıdır, - -



Son hadiseler üzerine 

Habeşistan da 
nikbin hava· esiyor! 

imparator, neş'e içinde 
gülüyor sabaha kadar dans 

edilmesini emretti 
Haber alındı· 

' 
ğına göre lt.alya, 

Habeşistan& gön 

clt rmiş olduğu İ· 
ki notaya henüı 

cevabı gelmedi. 

ğ:nden, uluılar 

kurumu toplantı. 

sına iştirak et

mek için ceva· , 
hm gelmeıini 

§art koımuştur. 

Uluslar kuru-

mu 31 T emmu-z· 
da büyük toplan 

tııı.111 yapacak. 
önce bugün Ha. 

bt'ıf - ltalyan işi-. 
ni düzeltmeğe 

çalışan hakem 

heyetine be!İnc: ... 
bitaraf hakemi llabcşistatıdaki sedye hakkında bir fikir ucrebilc-

cek manzara: Bir Habeş ailesi ... - Görülüyor ki, bu a
aeçmeğe uğra§&· damlar, yamyam nevinden vah§l değillerdir. 
caktır ... 

HABER - Akpm Postası 

Habeşlerin 
Jandarkı 

Paris, 28 - Habeı kadınları-

:!~ TEMMUZ - 193~ 

Ronıa intibaları 

Bir mucize çıkmadığı 
nın yurtseverliğinden bahseden • kd • d 
Eko dö Pari gazetesi,. on dokuzun · ta )f e 
cu asrın sonlarında bır Habet kra harp muhakkak 
liçesinin "Habeşlerin Jan Darkı,ı 
olduğunu hatırlatmakta ve ltal
yanların 1896 Adua mağlubiyeti · 

ni bu kadının hazırladığını ıöy

lemektedir. Bu gazete diyor ki: 
"İkinci Meneliğin kar111 lmpa· 

ratoriçe T aitu bu harp esnasında 
birkaç defa iktid?..rı eline atar. Ne 
general Baratieri, ne de onun ye· 
rine geçen general Bal~İs3era Si
yah Kraliçe Taitu'nun ta.biyesine 
kar§ı koyamadılar., , 

Yunanistanda 
'j Reisicümhur cum
,huriyetçilerin reisi 
1 

ile görnştü 
j Atina, 28 - Reisicümhur Zai· 
' mis, cümhuriyetçiler reisi Kafan· 

dariıi kabul etmi§tİr. 
Bu mülakat, rejim meselesi et• 

rafında Zaimiı'in parti reisleriyle 
7apacağı görüşmelerin birinciıi 

. sayılmaktadır· 
Reisicümhur pazartesi günü, li. 

beral partisi reis: Sofulisi kabul e· 
clecek, ondan sonra bütün parti re· 
isleri bir toplantı yapacaklardır. 

Zaimis'in, krallığın iadesi fik · 
rinden vazgeçilmeıi için çalııtığ• 
sanılıyor. 

Londra (Özel) - Tanınmış 
diplomat aylar Vermon Bartlet· 
in Romadan bildirdiğine göre, 
Musıoliniyi bu harbe girİ§mekten 
hiçbir şey alıkoyamıyacaktır. 

1906 muahedesi esa11 üzerin • 
deki uzlaşma teşebbüıleri, ·yahut 

1 
İtalyanın kendi davasını Uluslar 
kurumu önünde açmasına iknaa 
çalıımak fena şeyler değil... Fa -
kat harbin önüne bir şey geçemi· 
yecekti: ! 

Mussolini ile Habeş lmparato· 
ru Haile Selaıi arasında açılmış 
olan boşluk - küçük le olsa -
bir harp olmadıkça ve bu ıuretle 
gerek kendilerinin gerek muakip· 
}erinin görü; leri değişmedikçe 

kapanmıyacaktır. 

\nlaşıldığına göre, Muısolini 
bu seferin planını bir yıl önce ha· 
zırlamıştır. Bir yıl önce, Somalı 
ve Eritre iıimli iki İtalyan müs • 
temlekeıi araaında bir koridor 
vücuda getirmek için bir sefere 
hazırlandığını öğrenmekle bütün 
önemli ordu erkanı dehşete düt -
müştii ... 

gün İtalyanın iıtekleri kartıını • 
da, en ÇC'k uzlattırına kabiliyeti 
c. • a Uluslar kor.zcy: bile bir hal 
yolu bulamaz. ltalya, - öğrenil • 
diğine göre - r..:.:stemleke hali • 

ne getireceği değerli ve ıenit 
mıntakaları istediği gibi, Hahet 
lr.-:-:ıratoruna bırakılabilecek ~ 
veya dört eyaletin de inzibatını 

istiyor. 

ltalyan eksperlerinin dütünce
si §udur: 

"Yeni toprak itğal etmek kafi 
değildir. Bu toprağı iıtilidan ko
ruyacak bir vaziyete girmek la • 
zımdır. Bu da, Habet imparator• 
luğundan arta kalacak olan yerle
rin inzibatını ele almakla olur. 

Bugünkü Habet imparatoru • 
nun maiyeti ne kadar iyi oluna 
c 1: un, hemen bir ~:uŞak gerideki 

ecdadı, ahalisini tam manaıiyle 
kontrol edemediği yeni topraklar 
almıştır. 

Sudan :.akkmda yazı1mıt bir 
kitıpta 1928 yılından önceki on 
yıl için • e Habe§lerin ıil&hlı ola • 
rak 64 defa Sudana ıaldırchklan 
yazılıyor. 

Eski rum pat:riği Fransa it:alyaya ltalyan Somalisi ve Eritredeki a- öldü 
paraca yardım hali, Habeşler gibi para canlısı a· Atina, 28- Eskiden lıtanbul · 

Du tasavvurun akıini öğüt ver· 
diler. Mahallinde tetkikat yapan 
bir komiıyon, akıi tavıiyede bu· 
lundu. Fakat ltalya, ıon on iki ay 
için bir Yunan Trajediıinin mer· 
har.ıetaizce ve kaçınılmaz seyl'İy· 
le bu neticeye doğru ıürükleniyor. 

Buna, ltalyanlarm da ma.rus 
kaldığı anla,ılmaktadır ... 

ed iyorm u S da.mlardır. Her hangi bir kağıdı da patriklik yapmıt olan Melet· 
işte böylece, bir mucize çıkma• 

dığı takdirde, bu harbin o1acağı 
kat'idir !,. deniyor. • Komüniıt bir Fransız gazetesi , !:abul etmiyecek ve paranın bura· yoı, patrik bulunduğu lskenderİ· 

Fran•ahrnhndanlt~yaya4mil. dk l d d ··1 ·· t·· -~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0 

da eıaıı olan gümüıü istemekte ye e a p urmasın an o muı ur. 
yar frank ödünç para verilmek Ü· d ,,ki d" Kralllk seçimi gayri 

Verront Bertlet yazıyor ki, bu· 

. ·zı· k l ısrar e ece er ır. · ~~ Parııte gı ı onuıma ar :a· muayyen bir 
pıldığmı yazıyor ve bunun dogrn Sabaha kadar dans zamana bırakıldı 
olup olmadığım hükumetten ıoru· Deyli Heraldın Adisababa ay· Atina, _Krallık veya cümhu· 

yor. tarı, bu hadisenin imparatora ha· riyet için yapılacak reyiamın gay-
1 ngilt:erede it:alya her verilmeıinden ıonraki hissi • ri muayyen bir zamana talik edil-
aleyhine gösteri yatı kaydederek diyor ki: diği anlatılıyor... Londrada eıki 

Bugün Londrada, Habeıiıtanın kralla görtişmüt olan Atina bele-
iıtiklali lehine bir göıteri (nüma· "lrr:· . - lama.men değiı • diye reiıi Kotzois, Atinaya gele-
yiı) yapılarak tar.. nmıı lngilizle- mit bir adam oldu. Bir ziyafet ve· rek, ba§bakan Çaidarisle iki saat 
rin söylev (nutuk) verecekleri rilmekteydi. Bütün ziyafet bo • kadar konuşmu§ ve eıki kralın dü-
bildirilmektedjr. yunca neıeliydi ve ıabahın ikisi· ıünüıünü anlatmıştır. 
.Japonlar Avrupa- ne kadar dansa devam ·edilmesi· • 

danceph~neaıarak ni emretti.,, Nakhyat tarife-
H a::.r~~~ na lll1ııınıu1ıım111Uıııınııt1111UJU11111111ıııııııı1111111111ııınıııı'.1111111nıı ıı Sİ n de değ j Ş j k 1 j k 

b · l ·ı · · Dokuz.uncu sayfada da bır Ha· Japonların u ışe o an t gıı• Ankaradan, 27 - 19 a -
hakkında İngilizce "Deyli Ek5• beı yaz;ııı vardır. ğustostan itibaren - Aydın hattı 
pres,, ton defa ıunu yazmıştır.: . 111nııııuııı11111111ınııııııı111111ıııııııırıııı11ııııııııııııı : ııı1111ııı ı ırııııı11111 dahil - devlet demir yolları §C· 

"Japonlar, Franıız Somalıım- bekclerinde kuru incir ve natü· 
"deki Cibuti limanına, Hahetistana BI r tay in reli erden ton ve kilometre başına 
ıevkedilmek üzere külliyetli mik· Milli beş, hurda incirlerden dört kuruş 

h h ·· d Ankaradan, 27 u··cret alınacaktır. tarda sila ve cep ane gon erme· 
ğe ba,lamı§lardır. Japonlar vakit müdafaa hesap i~leri direktörü Miyan kökü nakliyatı tarifesi 
kaybetmemek için bunların önem- Bay Naci, maliye memurin direk· de tadil edilmiştir. Bir eylülden 
li bir kısmını Avrupadan satın a· törlüğünc tayin edildi. Yerine fs. itibaren mcriyete girecek buna 
lıp göndermektedirler .. ., tanbul tahakkuk baş memurların· ait tarife ile ton ve kilometre 
italyan parasının dan Bay Mustafamn getirileceği sinden her mesafe istikametinde 
:üşmesi Habeşleri aöyleniyor. dört kuruş alınacaktır. 

sevindirdi -o- Maliye nıeslek mek-
bondre., (özel) - Adisaba· Izmirde koministle- tehi mezunları 

ha.dan gelen haberlere ıöre, Ha· rln muhakemesi Ankaradan, 27· - Maliye 
be§ Dıı Bakanlığında birdenbire lzmir, . 27 _ Mayısta şeb meslek mektebinden bu sene ç: -
bir nikbinlik baş göıtermiıtir. Bu, re beyanname atarak halkı kanlar - evvelce merkezde ça-
ltalyan lirasının dü...,,eıini bildi • d htanlardan gayriıi - §arktaki a· 

s-·· ayaklan ırmak istiyen, localar a · 
ren resmi haberden ıonradır. çık mal müdürlüklerine tayin e· çan 13 komüniıtin ~ıhakemele· 

Vaziyetin hadiıe ba•lıyalıdan· dildiler. 
:r rine ba~landı. Muhakeme gizli d'ld'kl · l beri §İmdi Habetiıtan için en mü· Bunlar tayin e ı ı erı yer e· 

gcl"ecektir. k d ı ·· 20 25 

İtalyanın altın miyarından ay· 
rdmaıını, Habeşler, Franıanm 1 -
tlyaya göıterdiği müzaherattan 

sa.it olduğu söylenmektedir. :r --o- rin a ro arına gore - şer 
lira maa~ alacaklardır. Şarkta İ· 
ki &ene mecburi hizmet görecek· Temyiz komisyonla

rının kararları 
yazgeçmit olması teklinde tefıir Ankaradan, 27 - Finanı 
etmektedirler. (maliye) bakanlığı temyiz ko-

0,le zannediyorlar ki, ltalyan miıyonlarınca verilecek karar • 
:iiruıncia ,or0ien bu · duıüklük, )arın alakadarlara tebliğ edilme: 
~rlrt Afrikadald yerlerine çok ıinin hükmün katiyet kesbetmesı 
zararı dokunacaktır. · j bakımından zarurt oldujunu il· 

•talyan müıtemlekeleri olan· ı gili yerlere bildirdi. 

lerdir. 
-.o-

liaçakçı rahibeler 
Berlin, 28 - Mahkeme, Hol· 

landa ya · döviz kaçırmaktan ıuçlu 
dört Katolik rahibesine, üç sene i
le beş ay arasında rleği§en muhte 
lif cezalar vermiştir. 

Ha beşistanın 
mer teşkilatı 

Salibiah
yoktur 

imparator, dilşman yaralılarına da 
kendininkiler gibi bakmak lstlyecek mi? 

"Mancister Gardiyen,, gazetesi, 
HabeJistanın barba başladığı tak· 
dirde yaralılarını ne vaııta ile iyi 
edeceği ve karşı taraftan yarala
nanların nasıl muamele görecek
leri meıelesi üzerinde bir makale 
yazmııtır; diyor ki: 

"Harp ilan olunduğu takdirde 
ulur;al salibi ahmer cemiy~tlerinin 
yahut fertleı·in Habeıistandaki 

yaralılara naııl yardım edebil~ • 
ceklerine bir çok kimsP.ler şaııyor. 
ltalyanJarın iyi teşkil ve techiz c· 

dilmiı bir Salibiahmer cemiyeti 
var. Fakat §İmdiye kadar böy!c 

bir teıkilat vücude getirmek ihti -
yacını Habeıliler duymamı§a 

benziyorlar. Eğer imparator, bu -
gün umulduğu gibi, kendisini 

"dütmanın yaralııını da ayni ıu • 

rette tedaviye mecbur eden,, Ce -

nevre misakını imzalarsa. hemen 

girişmesi lazım gelen şey bir ulu
ınl Salibiahmer teşkil3.tı yapmak 
olacc:ıktır ki, bu da tabiatiyle güç 
bir i§tir. 

Adisibabadaki beş haıtaha.ne • 
den birini imprator yaptırmı§tır. 

Bir haıtahane daha ve bir de ken· 
di doktorlarını yetiıtirecek tıp 

mektebi yapmağı da düıünüyoraa 
da bu plan gecikmiıtir. 

"Eğer Habe§iıtan Cenevre mi· 
aııkını imzalarsa, ulusal Salibiah -

mer teşkilatları istenildiği takdir

de her iki tarafa yardım. gönde· 
receklerdir. Nitekim ln1ı,iliz Sali· 

ahmeri 1912 de Balkan harbinde 
yardım göndermitti.,, 

Yaralılara yardım için ıönüllü 
teıkilatın da ite karıtabileceiin • 
den bahıeden gazete, hele ııhhl 
imdat arabalarım harb zamanın • 

da Habeıistana ıokmak pek l'ÜÇ 

olacağı için onların bugünden o

ralarda bulunmaıının dalı& iyi o
labildiğini öğüt vermektedir. 

Devlet matba
ası müdürlüğü 

Ankaradan , 27 Ham 
di Eminin yeniden Devlet mat• 
baa11 müdürlüğüne ıetirileceii 
söyleniyor. 

. o 

israr edilen vakıtıer 
Hayatınızın otuz bir yılını iaraf 

etmekte olduğunuzu biliyor muau-
nuz? 

Bunu bir İngiliz gazeteai iddia 
ediyor: . 

"Örnek olarak yetmit },et ya· 

şına varmış, uzun ömürlii bir ad• 
mı ele alalım. Bu yetmiı bet yrh11 

ancak 44 senesinden iıtifade edil· 
miıtir; 31 ıeneıi iıe iıraf olun
maktadır. 

Bakın nasıl? 25 ıeneai uyku ile 
geçmekte, 6 ayı trat olmakla, 3 &• 

yı giyinmekle, 1ki ıeneıi yaz1ha· 

"leye gitmekle, 6 ayı da telim ver· 
mekle aeçmektedir. 
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Osman Reis · denize atlı1Jan çok 
güzel kızla haşhaşa kalmak 

arzusundaydı 
- Kaleden ltir lıpanyol zabit• 

lı,s~ortlu. Bu kızı da ber"berlıı
•• ıltflrq7ordu. Ben yolunu keı· 
tiaa, Hüsmen de arkadan yetltti. 
4ciatn k•diıiııi denin atarak ıe · 
.. ~. Fakat )n7 Hüamenin eli 
a. ~i. Arkaciaılarıam yardı· 
""• koprka bana ltııakb •• iyi 1 
"klamamı emretti. 

t>altau kırlanııç lcaptanmın '°• lll19"ai cluJmamlfb. 
QGôG dinlemiyordu. 
O, P1'Ç kızın epla ınnllllin• 

laay,..n olmup. Yanıbatmdakl 
diter ıemicller ve askerler de bu 
iratlar staellll• tat•lflarclı •.• 

Daltaltan: 
- Deterli bir esir .•. Hüamen tur 

._,, ıöatinden YUrmUf ! ... 
Diye ıamldandı. 

Bu ıırasla ıenc; kız kırlanpın 
llWertell boyunca provasına doj. 
1'U kottu. Kıyıda dövüımekte olan 
Huamenin yanına gitmek için ken. 
diıini enize attı. 

---~ hemen Hıbwifı. 
- Cabuk, ıuau yakala)'ID ! Ka-

çıyor! ... 

Dudaklanam iki tilrafnıda iki 
~ .. ılriildü. Ci'ılerinla içinde 
larl1t 1tanlblar Mlir.11. 

. Oç dört aaker kendilerhıi deni· .. ...,. . 

hemen k1)'1)'a çeYirmit, uzaklat· 
mıttı. 

Kendiılnin bu çapratık itten u 
cusca 111rıldıf1nı sanıyordu. 

Eter Hqımen Reiı ıavqtan ıon · 

ra ondan kıııı iıtene: 
- Kendiıini denize attı. Dal· 

taban da onu aldı ve bana ve'!"e 
di. 

Diyecekti. 
Genç kı• henüz Daltabanın ıe 

miıine çıkarılmıt delildi alllUlla. 
bu it o kadar kolaydı ki hüküm 
vel'Jllek için tonunu beklemete Jü. 
..,. yoktv. 

Eier Hüımen: 
- Neclen oau kaıırtlın ve Dal

tabanın eline hıraktın 1 
Diye ıoraraa, bunun da cevabı 

hazırdı : 
- Ne edeyim? Benim üıtüm · 

dür. Ben bir emir kuluyum. Ona 
İ>&f kaldırabilir miydim? ... 

Topal Şaban bütün bu dü9ün
celerden sonra, işin hiç de kö
,., ~~'i"Y . 
karar yerdi. 

Varıınlar Hüımen ile Daltaban 
kozlarını paylatıınlar ... Biriıi Pi
yale Beyin dileri Turgud Reiıin 
en hatta ıelen iki yiğiti idiler. 

Topal Şaban çabucak uzaklaı -
tı. 

Denize atlayan dart asker az 
- 18 - zamanda kıza yetittiler. 
KU~U - Bırakın 1te11I.. Tutmayın .. 

Daltaban Oıman Reiı 1'a ııra- Ben Hti1111en'in yanına ıidecelim. 
.. •Ilı .. 11u kendlıiae 1etiten Diyerek haykıran renç kızı din. 
ttidr kırlanpç, bitte Ye perlsea. lemiyorlardı. 
••terine kıyıdaki ~Y&f& yardnn İ· Genç km ita ••at yerinde ve 
~in kotmalarmı emrediyordu. bu karıqalık için.le eler bir ta • 

Topal Sal»ana ela ,aslerini iki rafa kapablır yahut ıönderilirse 
•ı., )llU'pıı sil»I parlatarak hay· ar lautalacaiım k•tiri1ordu . 
itınnqbı Bunlann dillerini bilmiyordu .• 

- ~ 41urvor bura ..... Yıkıl Zaten kavıa yerinde bir yabancı 
-.... ..... Y ...... ıenç kısın decliJderini unn usun 

9e••R .W. Mai• atbpa tok tlialqecek delillerdi ya.. Atalı 
"-1 "'-"' bttkta kalmak .,... yukarı eeir edilen bütila ıenç kıs 
~1•1, Oma tan~ • v•J• kadpılar, hatta çocWdar ve 
'~~Topal lakn U. ıe- erkekler de onun ıibi kurtulmak 
lldQ!erl Tardı. Baalan tla ...... iç!ıı her çareye llat wnı1orlar, 
"'•tldqa IODl'a lflll ta. Uacli kentli clilleri1le la. Weriae çıka-
~na laakkı pili be.lcat.illr, ı• -. 1tir ffJl•r 1iJli10rlardı. • 
'-iıiıade, keadiej için aakb,abilir· Beatriı bunun ifbMlir ki her ... 
di. ye waaloı... eltaa Hiitmain ya -

Y &flJ d_.ıiz lmrdv, pt)qclıkça mada bul .... ak, hiç olma•• o
~ aGaelliltlere ...... lamı ar- 11\m ı•itİJle k•ndisiııi atmak iati
laa S-prafm •• sapık ruhlu adam· yerdıı. 
'--.ı blrl,.dl. Kızıl Kadırıa1a drmek de o • 

Satir .. ı1a JaaqaMclaı.mu " . -.ıı için kurtul\11 ~esnekti. 
~~ flsleri ıık ıals, •em•e. Ciblki HU.en Reitin leventı .. 
~1' tlt»lna 1'i• ... 1-S kıadar~ ri, onu ~·lar.tı •• reisleri , .. 
dı. Onua timdi ~uctu silti IUMI liıw;i7a kadar J,..k iJI llakac•kı.r .. 
'-tı da 11lanmqb. lı1ak -.çlan clı. 
~ •• 16.lerin düttilkfe ... x,netli I.ir pençe onun omu • 
ııar,...,. bir cqlan edaaiyJe ÇIT · ıum-.. Mrin• 7apıfb •• elbiae • 
~ •incleo .- tdu yU.ladıı 

la W Dal'-t..Ma "'"iW• ti• - "-1• katıJonuP? lia u
~ ..,,...... Qlftlf halt filtl hop çaa btu yakalana be.. 
.. trr-, pkmJsdu. a.tril w alarh lhlerin ml -
T•I Saı.n, O.man Reiıin ._ UIPM tüflaüis bilmiyorda. Fakat 

"-ri ..,.. ıemiıinin prova1nn bet .. , .... eı.aclıtsat .aluuttı ••• 

Hele Türk gemiciıinin ıırıtmaıı 
büıbütün canıııı ııldı 

- Bırak beni .. Bırak diyorum 
ıana .. Ben Hüımen reiıin ıevıili • 
ıiyim. , 

Aıker bu sözlerle onun ne de • 
mek iıtediiini bilmiyordu. Yal • 
nız Hüımen adını ititince bir an 
için 9a91rdı ..• 

Bu ıenç kızı bu adı nereden öi
renmitti?. 

- Adam sen de.. Biriıinden 
duymuıtur ve aözUm ona bize o • 
yun oynayacak! .. 

Diye nurddaaarak biraz ıe't'fe
yen pençeıini eakiıinden daha 
çok ııktı ... 

Bu aralık bqka bir aıker de 
Beatriıin diğer omuzundan yaka
lam1ttı.. Genç kız haykmyor, 
çırpınıyor, bağnyor, kurtulmak 
için elden ıelen her feyi yapıyor
du. 

Fakat dinletemiyordu. 
Birinci aıker homurdandı: 

- Eeee! Cok =~ta t:rbk
Diye"' aH&: b ~ 

fasını bir iki defa salladı.. Suya 
ıokup çıkardı. 

iki aıker onun iki tarafından 
tutarak gemiye dofru yüzdüler .. 

Genç kız bitkin bir +taldeydl. 
Batı dönüyor, gözleri kararı • 

yordu . 
Tel tel yüaüne ıerpilen ıaçlari· 

le timdi büsbütün ıüzel ve HYim
li olmUflu •• 
Oıman Reiı ıenç kızm tutula • 

rak ıetirildiğini ıirmUttU. 
Gemiıinin kenanna ıeldi. 
Onu hemen yukarı çıkarttı • 
Genç im kartumdaki iriyarı, 

uzun Ye kırbıyıklı Türk kaptanını 
ıöriince onan bakıtlanncla iyi Wr 
m&na sezemedi ..• 

Birdenbire yenidne toparlandı. 
Kıyıya baktı. 

Hüımen orada ı5rünmüyorclu. 
Yüzlerce lıpanyol ortaımda bir 
awç arkadati1le birlikte lnl1Ç sal
ladıinu tahmoin etmek aüç de
lildi aımma, itte o kadar.. Ghle 
ıiriilemiyordu .. 

Genç kız yeniden çırpmclı: 
- Beai bırakın .. Bırakın diJO -

rum ıize .. Ben Hilnnen Reiain ya
nma ıltmeliyim. 

Daltaban da bu sözlerden bir 
9ey anlam1Jordu. Hüımen lizü • 
nün ıeçmesinden de: 

- Beni HOtmen yakaladı •. Al· 
lah bellımı .-enin onun! .. 

Deditfni ıanıyordu. 
Oıman Relı ıenç kızı bu sefer 

battan ayala kadar ıibdU. 
Onun ulanan ellriseleri Yiicu • 

duna yapı111ard11 • 
Bö1lelikle, ricadunun o ,usel 

çizıileri de meydana çıluJer, 
Daltab.nsn .ı..arlarmda Jc....
anularr büsbütün köpürtUyar, 
eotturu1ordu. 

(Devamı var) 

[oünva 
pe•inde .... 

FahrOnnam~ adli ••k• f'arist 

gQzceUönl~ 

Nakleden: tarır- rom•nından •'""'"'•tır . ~ 
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iki delikanlı, sarayın önünde 
günlerce dolaştılar. Fakat hiç 
bir fayda hasıl olmadı. Nihayet 
Hurremln aklına bir tedbir geldi 

Hüma dadumm bu aözünü iti -
' terek feryat etti 

_ ET Pana ! Sen bilmiyor mu· 
ıun ki, 'ben evlemQek tarafhıı de
iiliıa. Şu veya bu paditahın teh -
zadeıini ben ne yapayım?·· Benim 
aevdiiim, iıtediiim ve aıla unu • 
tamadıiım o rijyada sBrclülüm 
delikanlıdır.! içimde öyle bir biı 
var ki, bir ıün, kartıma çıkacak, 
onunla seviteceliz .. 

"Kuzum dadı! Benim bu ıım· 
mı, kalbinde, i.-ıan ıibi sakla. E .. 
ğer ıırrım o~ya vurulursa beni 
yok bil! 

Bunlar, böyle konuta durıunlar, 
biz ıelelim iki delikanlıya ..• 

Ferruh ile Hurrem Hümayun 
ıahın payitahtmda ıüzel bir hana 
yerl~mitlerdir. Erteıi ıiiJı, ıehrin 
ötesini berisini ıezdiler. Aktam 
olduiu zaman, Hurrem, boya ta • 
kmılannı aldı. Reıim yapmaja 
bqladı. Çünkü kendiıi, reıme çok 
iıticladlı idi. Çocukluğundan beri 
bu ıanatte pek Heri ıitmiıti. 

F emah, onun yanma yaklqa .. 
rak: 

- !Su it biyle o ..... Sevılli· 
min meqa)eketine ıeldik. Artık o· 
nu ıörmeliyim. Ona nail olmalı • ... · .\_~ =..Ur, ........ bir~~ 
tursun ı demiıtir. 
Hümaaın sarayı önüne ikisi 

birlikte gi~erek bir müddet aeyre 
dald.ılar. Ki.h sarayın kapuı önü
deki bahçeden, kih tehinıinler al· 
tuıdan geçiyorlardı. 

Nihayet, orada boyunlarau bü
küp durd..ıar. lkiıi de, bir uaul a· 
nyorlar, fakat bir tiirlii bulamı -

- Şehzadem, üzülme .. Ben!m 
aklıma bir tey ıeldi. Onu tatbik 
edersem, umarım, bir netice elde 
edebiliriz! 

- Nedir dütiindüiün bakflım ?. 
- Sö1li1e1im, tebaadan. Bili • 

yonun ki, ben çok usta retıa~l'lll. 
Hele ıenin reamini ıayet iJi ya • 
panm. ltitirim ki, Hu.na tkMriya 
kiliHJ• ıider, laa tu.Uleri inür 
de dua edermif. Halbuki, burum 
kilileaiadeki laa taavirlerinin ., • 
kekieri biç ele pael deiildir. Ben 
aenin resmini kiliteye ram•-.. • 
jim. Rahipler, uıta ressam oldalu 
mu ıörünce, benim hizmetimi red 
detmiyecelderdir. Sen o kA.lar sü
zel bir erkekıin ki, wehzadw, _. 
nin taıvirin kartı11nda qbir A • 
dmm kalbi sakit kalmaz. Hüma, 
yolda rastladıiı erblderin yüaü
ne belki alıcı shüJ.I• ...,_.tar. 
Belki, ıai de kalabalık ..... s6r 
.. i&kayd aegmiyecekti. Fakat, i· 
badet ederken, can •• aönillle ltalC 
tıfı reıme lw!ı talraJ.4 blmuı • 
na imkb yoktur. YilsUDUa ~i-.1 • 
leri ve renkleri, OllUll kalbla&le el• 
bette yu edecektir. Hiv ••lilıe, 
aenl ılrtliiiü ftlrit, önUnde iKclet 
ettiii reıme benzetecek Ye teninle 
alakadar olaeaJttnt. Bil Dl "ı &1lla 
üs ... , ............ ~""--'ç~ 
kici aüaellilln kablmca, Htmıa, 
tf!ıir altından kurtulamıyacaktır. 
lıter istemez ıana 1Jallanacakbr. 

Hürrem bunlan, o kadar bü • 
yük bir emniyetle anlatıyordu ki, 
bu alyledikleri hakikaten olur ıi
bi aöriiqdü. F enııh buna kail ol .. 
du. 

'(DeYUDI Yarf 

yorlartb. ------------
,....-~ ... _.,._....,..........,. 

Aradaki ıu koca daYarlan aa • · H A·B·E;PI ·. 
ıd atabilirler, yahut 1nı davar • · , ~ -

F h u· . . lstanbuıun en cok -tıfan-
lara rajmen, erru un HYI um1 haklkt'*atc•l*m!'Qa"z\t'liaıeiır, 
naul ıörebilirlertll? r&ıa~irifti' HAaaiit•e • 

iki •a•albya, o ıtın hiçbir mu· 'varTftıi"r'"kar.:;"d~. ı 
yaffakıyet nasip elmatlı. •JUDla L~~· =~~====e::....:..J 
nnı h-ilkerek, hada lauin oclala - --~---~----~
nna clindüler. 

O ıeceyi pek unl ıeçirdiler. 
Erteıi sabah, yeni bir ümitle aa • 
rayın Bnüne nrclılar. 

iki ,Un ııra ile oralarda dolq· 
malan, saray hademeıinin dikka· 
tini calhettlli için: 
· - Şu ıençler, ıarip biçarelere 

benziyor. Acaba makıatlan ne • 
clir? Burada ne dolatıyorlar? Ne 
istiyorlar? - diye söyletmeie 
batladılar. 

Bu dedikodular,n döndüiü 
nü Hurrem farkederek: 

- Sevıilinin evi etrafında faz
la ıörünmek Atıklara zarar verir. 
Haydi biz buradan ıidelim 1 

Di1e Mtih.t vereli. 
Çw ... r &Jrılddar. 
o ıec:eyi de, ltüyiik iiaüntO için 

de ıegirtliler. 
F allat, ilaüntii içiıttle ik• v~ • 

zirin ojlaaua a1daa ltir tetlbir 
ı•ldi. 

·Sabahl.,m, UJQd•lan n.kit 
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Yunan krah Konstantinin 

Türkçeye cevıren: A E No. 
ıt 

Büyük devletlerin ne oldukla · ı Sana bütün varlığımla itimat 
" rını adamakıllı biliyoruz!. Sulh etmekkte olduğumu bilinin? E -

şartlarımızı Bulgarlara kılıç- ğer öyle olmasaydı, oturup da 
larımızın sivri uçlariyle kabul et- bunları sana yazar mıydım? Sana 
tireceğiz. Ve onları elimizden gel- bütün düşüncelerimi, bütün sırla
diği kadar küçük düşüreceğiz. E- rımı söylüyorum ve istenen, vad
ğer devletlerin bu, hoşuna gitmez· dediyorum, sana ıerefim üzerine 
se sonra diledikleri gibi bir kon · söz veriyorum, Atinaya, yahut 
gre yaparak değiştirsinler; umu- tatoiye döner dönmez, gelmen 
rumda mı?. Böyle Bulgarlar hiç ol- için telgraf çekerim .. Nasıl mem -
mazsa bana karşı nasıl davranıla- nun oldun mu?. Senin, minnicik 
cağını öğrenirler ve bir dahasın - sevimli ellerinden öperim. 
da bilhassa daha terbiyeli olur- Tino 
lar; asıl daha önemli olan cihet de 
uzun ve sürekli bir barışa kavu-
şu ruz. 

Benim askerlik ve siyasa masal
larım artık kabak dadı verdi de • 
ğil mi sevgilim? Ancak sana der -
dimi dökmek bana o kadar iyi ge
liyor ki; sen hep o kadar iyisin ki; 
hem Mınlara merak ttiğini de söy
lüyo-rsun.. • 

Bak az kalsın söylemeğe unu -
tuyordum: Bulgar sınırından elli 
ve Sofyadan seksen kilometre u
zakltlyım ! •. 

Ne yazık ki bizde Cle kolera 
var .. Hastalık tabii o pis Bu1gar • 
)ardan sirayet etli. Üç gün ev -
vel sübaylarımdan birini kaybet -
tim. . Sabahm beşinde hastalan
dı. Öğle üstü öldü. Ne müthiş! 
Biz hepimiz kolera a§ısı yaptırmış
tık, o ise hiç bir vakit bunu yap -
tırmak istememişti. 

Gerçi afı tam anlamiyle bir ga
ranti değil amma, hiç olmazsa 
yakalanınca hafif atlatmak ve 
kurtulmak ihtimalleri var. Hem 
ae çbk dikkatli davranıyoruz. 

Dün arabaya yüklenmiş, hasta • 
haneye götürülmekte olan üç ko • 
leralı gördüm. Korkunç bir man -
zara! Harp çok güzel, Öyle sanmı
yor musun?. 

Bulgarların, geçecegimiz yol -
!ardaki kuyulara koleradan ölen -
lerin leşlerini atmakta olduklarını 
§İmdi bir kaçaktan öğrendim; ne 
mükemmel iş; hem Laheyde ya -
prlmış olan bütün uzlaşmalarla ta
ban t<W>ana zıt! Canavarlar! .. 

Mektupların, daima olduğu gi
bi, beni o kadar sevindiriyor ki; 
sen aşkın kendisinden de daha 
büyüksün; seni anlatabilecek söz 
bulamıyorum. Yalnız sen hiç üzül
me e mi?. Her iş Tanrının inaye -

\ 

Şimdi okuduğunuz bu mektup 
(1912 - 1913) birinci çağının son 
mektubudur Mektupların böyle 
birdenbire kesilmiş olması sebep -
lerini yahut prenses D'Osthein'in 
bunların arkasını niçin neşret -
mek istemediğini bilmiyoruz. 

Her ne ise 1915 Mayıs başlan -
gıcmda Kom gölü üstünde Este 
villasında otururken Prenses A
leksandrdan Konstantinin zatül -
cempten ölmek üzere olduğuun 

bildiren telgrafı aldı, gayet teh -
likeli bir ameliyat yapıldı. Neka
hate giren hasta ancak birinci teş
rine doğru eline kalem almağa 

başladı .. 

Tatoi, 18 Birinci Teşrin 1915 
Sevgili Paola; 
Sansür tarafından açılmaması 

için bu mektubu ltalya yoliyle Al -
manyadaki vazifesi batma git • 
mekte olan Yunan konsolosuna 
veriyroum. Sana bir defa daha 
söylemiştim, Y.azı yazmak benim 
için müthiş bir azap .. Oturmak ve 
yazı yazmağa karar vermek ade -
ta ateşte yürümekten daha güç ge
liyor. 

Kusurumu bağışlamanı dilerim. 
Bu sefer ki mazeretim çok yerin • 
de: Nisan sonundanberi bir kaç 
ay tehlikeli bir surette hasta idim. 
Bundan bir ay evvel henüz tama
miyle kapanmamış olan ameliyat 
yarası dolayısile elimde kalem tut 
mak o kadar acı veriyordu ki, sa
na yazmak imkanını bulamadım . 
Hemde 

İtalya sansürünün sana yazdığı 
mı görmesini istemiyordum. Ben -
den hiç hoılanmadıkları ıçın,, 
mektubu neşredebilirlerd!. Kontes 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan ~Dor!llmoş tnıal}(n~ô lğ)01? m~~®l?a 

---- No 23 \'azan: Osman Cemal Kagf!1~1z 
- Sen kerizci misin yoksa 

Beyoğlunda, ya ki tiyatrolarda?. 
Bunun üzerine kadınlar, deli • 

kanlılar kendi aralarında çingene
ce bir hayli konuştular. Sonra or
ta yaşlı kadın bana döndü: 

- Var biz de bir iyi çingene 
türkü amma bilemem ki beğene
cek misiniz?. 

- Beğenirim ben, siz söyle-
yin!.. 

Klarnet gene kısa bir nağme ~ 
den sonra hep birden çingenece 
şu türküyü tutturdular: 
"Nega Ke:;ko Anadoli neklas,, 
"Uşti şıl te guınira ya vincra,, 
"Kaven tuki baht.ali dünira,, 
"Leki te Bakira Capa miski,, 

Tercümesi: 
Amcamın öküzleri "Anadolu ya

kasında Rumeli yakasına geçti -
ler. Onlarla birlikte seni alacak 
dünürler 'de (görücüler de) geldi
ler. Uğurlu , kademli olsun kız!.. 
Durma, kalk artık, ortalığı süpür 
herşeyi derle, topla .. Ve yeni ka -
layh bakırları 01, pınara lwş, 'dü -
nürlere (görücülere) taze pınar 

t. ' suyu ge ır ... 
Gelin olmak üzere bulunan bir 

genç kıza karşı tertip edilmiş olan 
bu türkü söylenip çalarken bak -
tım, bizim o az aydınlık, çok for -
gun gecede dinlediğimiz o yanık 
çingene ninnisinin pabuçları ya -
vaş yavaı zihnimden dama atıl -
maya ba§lar gibi oluyordu. 

Ahenk yürürken ağır ağır ben 
de bizim keman kutusunu açtım, 

çalgıyı çıkardım, telleri bir iki tı
kırdahp çabucak akordunu yap -
hm ve bütün çingenelerin şaşkın 

bakışları arasında onlara katıl -
dım. 

Böylelikle o türküyü orada ye
di sekiz kere tekrarladık. Sonra 
onu çabucak notaya aldım. Çinge
neler pek meraklanmışlardı, bo -
yuna soruyorlardı: 

- Ne yapacaksın bu türküyü 
aldın, borulu çalgıya koyacaksın! 
(O vakitki gramofonlar) ..• 

- Sen kerizci misin yoksam 
Beyoğlunda, ya ki tiyatorolarda ? 

- T anılacak mısın armancı 

çingeneleri İstanbul hanımlarına? dı .. Acaba öteki sepetçi çadır 
Bütün bu sorguların hepsine uy- rında Etem hakkında ne fiüir 

gun karşılıklar verdikten sonra o leniyordu?. 
kapkara, pala bıyıklı herife dön- Sonra gene acaba, bir kaç 
düm: önce T op~ulardan kaçan bi 

- Size, dedim, ben şimdi k'"e - 1 Karmen aşığı içli, dul kadın ka 
mania bir şey çalayım, bakalım ki sepetçi çadırlarır • .da mıyd 

hoşunuza gidecek mi?. Bunu şimdi nasıl anlayacaktı 
- Ne demek oşumuza gide - Bunu karşımdakilere paldır, k 

cek mi?. Siz çalacaksınız elbet ki dür sormaktansa lafı gene Ete 
şinci bize kibarcası avalar!. den filan tutt.:rdum, döndürüp 

Hemen mahut ninniye başla - laşhrıp o kadına getirdim. 

dım .. Daha birinci mısrada bütün - Onların Topçulardaki ça 
kızlar, kadınlar, şoparlar onu an- larmdan bir kaç gün önce çoc 
ladılar, ağızlarını bir karış açarak lu, dul bir kadın onlara dar 
sevinç, heyecan içinde kemanla buraya kaçmış, diyorlar, do 
birlikte tutturdular: mu?. 

Ragduk kele kana beşekana 
Dana Dana 

Avrupa dana dana · 
Tospa dana dana · 

, 
Bu, bitince hep birden sordu -

lar: 

- Nereden bilirsiniz zatınız 

bunu, yoksam öğrendiniz mi bunu 
da başkaca çingenelerden • 

- Evet, bunu da baıka todiler
den öğrendim .• 

- Kimlerden öğrendiniz, (el -
leriyle Hazinedar çiftliği tarafı -
nı göstererek) bizim aznadarlı -
lardan m•? 

- Hayır .. Topçularda Toskala· 
rm harmanlarında çalııan Etem • 
den öğrendim .. 

Etem sözünü. duyar duymaz se
kiz on çingene hep birden: 

- Ha, dediler, o Elemin kısıl -
sın kuyruciği düven arasına .. De -
mek zatınız Etemi tanırsınız .. 

- Tanırım ya .•• 

Gene hep birden: 
- Hay Etem, hay Etem, hay E -
tem! Misasuyu laçi Etem! (Kay -
nanası güzel Etem). , 

- Ne oldu ya, Etem sizi niçin 
bu kadar söyletiyor?. 

Orta yaşlı kadın: 
- Ah ki bilsen, ne yamanEtem

d ir o .... 

Orta yaşh kadın, çok zeki bir§ 
benziyordu .. Benim bu sorgum 
zerine yanıdakilere benim hiç 
layamıyacağım şekilde çok ko, 
bir çingenece ile bir şeyler söyl 
di, sonra bana döndü: 

- Ona derler, bangal (cin 
Nazlı! O biraz acayip bir kadı 
dır. ( eliyle karşıdaki sepetçi ça 
dırlarmı göstererek) te şu çadı 
larda vardır onun uzaktan hısı 
ları .. İlle velakin o görünmez 
ralarda tam bir aydır. Zere bu h 
sımları da ziyadece istemezler 

nu... O kaçmış ise Topçularda 
gitmiıtir, mutlak Büyükderey 
~ayırbaşına; veya kı kaçmıtt 

Çayırbaşlılar angi yerlerde arm 
yapıyorlarsa oralara. •• 

Sorduğum kadının orada olm 
dığı iyice anlaşılıyordu. Onun iç 
artık hana da buradan kaçm 
düşüyordu 

Zaten şu, ou yarenliklerle a 
şam da yaklaşmıştı. Kalkmı 
davranırken çingenelerin neş'ele 
kaçar gibi oldu. 

Onlar istiyorlardı ki or 
da ben daha oturayım .. Kendiler 
le daha muhabbet edeyim ve onl 
ra biraz daha keman çalayım, on 

ları biraz daha söyleteyim .. Son 
ra da kendilerine vereceğim hah 
şiş ona göre okkalı olsun!. 

tiyle yolunda gidiyor, sonuna ka - Bosdari, mektupları açılı lığı için :;::============================ Başka biri: Onlar daha biraz oturmam içi 
çok zorladılarsa da dinlemedim dar da böyle gideceğini umatım . 

Bu gece de seni rüyamda gör . 
düm; üstünde siyah bir entari 
Yardı; sen, ben, annem ve f amil • 
yam hepimiz karanlık ve lambasız 
bir odadaydık.. Sen bir masaya 
oturmuştun. Orada olduğunu bi -
liyordum; fakat ötekiler farkın 

da değildi. Birdenbire kalkarak 
kapıya doğru yürüdük. Annem ar
kandan koşup, aydınlık olan bal -
konun kapısından yakaladı. ~üzü
nü duvara doğru çevirmiştin, an
nem seni orada görmekle şaştı 
kaldı ben de uyandım. 

Rüyayı pazar günü akşamı gör -
clüm.. Acaba bunun bir manası 
var mı? Hep seni düşünüyorum •. 
Ah orta çağlarda olsaydık da sen 
de saray iç oğlanları gibi giyine -
rek benimle birlikte gelebilsey -
din!. 

Halim günden güne kötületi -
yor; ruhumun bütün kuvvetiyle sa
na tapınıyorum, ve sen bunu anla
mıyor gibisin! Seninle hiç olmaz -
ıra. lıf.\nuşabilsem .• 

artık evine yazmamakta olduğunu 
bana söyledi ... 

Henüz bütün gücümü toplmış 
değilim. Hastalığımda hayatla me 
mat arasında iken V enizelosa ekse 
riyet temin eden seçim yapıldı cid 
di işlerle uğraşacak halde olma -
dığımdan, kabine yerinde kaldı ve 
meclis de bir ay tatil yaptı. 16 ma 
yısta buraya bir hasta otomobili 
ile getirildim. 

Bir ay ıonra kabinesini te§kil 
etmesi için Venizelosla görüştüm, 
ve bu konuşma beni heyecanlan -
dırdığından hararetim yükseldi. 
Uzun zaman haraeretim yüksek 
gittiğinden kalbim de zayıflamış 
bulunmaktadır. Zaman oldu ki 
kalbim dakikada yüz elli attı. Her 
kes ölümümü bekliyordu. Fakat 
sağlam yapım beni kurtardı. 

.. Venizelosla münasebetim gün • 
den eüne fenalaştı ve nihayet da -
nanın kuyruğu kopacağı gün, 
grip hastalığına yakalanarak ya · 
tağa düştüm. Her vakit olduğu gi
bi inflüenza en zayıf noktaya sal· 

dırdı, yani 4 haziranda bana 
ypılan ameliyatın yarısını kap 
ladı. Hemen heınen kapanmak 
üzere olan bu 15 santimetre uzun
luğundaki yarayı tekrar açmak 
mecburiyetinde kaldılar; o kadar 
akıyordu ki günde dört defa pansı 
man değiştirildi. Müthiı baş ağ -
rılarına,, beni cayır cayır yakan 
sıtmaya rağmen hergün V enizelos 
la karşı karşıya geçip aytı§mak 
(münaka§a) mecburiyetinde kalı
yorum. Artık vaziyetimi dü§ün . 

Nihayet son günü gitmeden ev· 
vel tam bir saat bir çeyrek görüş -
tüm. iki iradenin çarpışması, hele 
onun iradesinin daha kuvvetli ol
ması beni büsbütün yordu. Yata -
ğu.ma kadar bile yürüyemedim. 

Şimdi biraz daha iyiceyim. 80 
kilo kadar geliyorum. Eskiden 
doksan kilo olduğumu bilirsin 
değil mi Güttüğümüz politika, Al 
man politikası değildir; bu haliı 
muhlis Yunan siyasasıdır. Fakat 
kimıe bunu anlamak istemiyor. 

.(Devamı var), 

- Sabalayın burada idi o şey • 
tanın kardaşi amma.. Kim bilsin 
şinci bu saatte nerededir?. 

- Siz Etemi pek seviyorsunuz 
galiba! •.• 

Orta yaşlı kadın: 
- Onu sevsin şeytanlar.. O ne 

zaman ki gelecek buraya, serhalar 

- Ben bugünlerde gene buray 
muhakak kgelirim, o zaman dah 
iyi Jl)uhabbet eder, eğleniriz ! .. 

Dedim; benimle birlikte gele 
köy delikanlısını alıp kalktım v 
oradan ayrılırken kapkara pala 
bıyıklı herifin eline: 

içinde sanırsınız. - Çocuklara ver de yemit al 
Kapkara, pala bıyklı adam he - sınlar ! .• , 

men kadına gizli bir ışmar etti, ka- Deyip üç çeyrek sıkıştırdım! • 
dm sustu ve kendisi söze başladı: Fakat, biz ne kadar yanlı§ bir 

- Sizden iyi olmasın, Etem iyi- iş yapmışız bugün .. Mğer Vidost& 
dir, hoştur ille velakin birazacık benim gideceğim yer orası değil. 
ziyadece delişmendir, birazacık daha beride Davutpaşa kıılası ile 
ziyadece çapkındır, bira:acık zi - Hazinedar çiftliği arasındaki dört 
yade aylazdır.Ona sebep oturur da be§ çadırlık bir yermiş .. Bunu dö .. 
im kendi akrabaları İçinde .. Bura - nüşte bana o köy delikanlısı fısıl• 
lara da gelmez değil, gelir amma dadı: 

ara sıra.... Zatı (Çadırların içini - Siz, dedi, mademki Eteınill 
göstererek) te görürsünüz, bizler tayfalarını, Etemin soylarını ıoP"' 
demirciyiz, onlar sepetçidir. Te larını arardınız, oraya gidecekti .. 
§u karşki sepetçi çadırlarına daha niz. Çünkü Topçulardaki Eteınif'l 
ziyadece gelir o... • ı bu vivardaki tayfaİarı te şu sil 

Anlaşılryordu ki burada demir- taraftaki küçük harman yerinde .. 
ci kadınları Etemi hiç sevmiyor - ı dir. 
lar, onun aleyhinde bulunuyorlar- (Devamı var). 
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Hedi Kiesler 

Kıskanç 
bir koca 

Genç ve güzel karısını 
herkesin çırçıplak görmesine 

mani olamıyor! 

Musolini bile bu adama 
hak vermedi 

Son zamanların içinde, birçok 
açık sahneler bulunan bir Çekos· 
lavak filminin Venedikte film met 
herinde gösterilmesi münasebetiy
le ti. Musoliniye kadar dayanan 
meraklı bir vak'a geçmittir. 

Vak'ayı anlatalım: 

Heydy Keiıler isminde genç ve 
güzel Viyanah bir film yıldızı; 

bundan iki sene kadar evvel Gus
tav Machaty isminde bir Çekoslo -
vakyalı rejisörün idaresi altında 
(Extase - Vecd) isminde bir film 

çevirmiıti. Bu film senaryosu iti -
İ:>ariyle çok açrktı. Ve yıldızın bir 
Çok sahnelerde çırıl çıplak oyna -
nıası lazım geliyordu. 

San'at iıığı genç san'atkar bu 
rolü kabul etmit ve Extase filmin
deki çıplak kız rolünü büyük bir 
ınuvaffakıyetle oynamıttır. 

FilmCle Heydy Kieslerden ma • 
adaki artistler, ve film operatör -
leri hep ikinci derecede ıahsiyet· 
lerdi. Buna rağmen film heyeti 
uınumiyeıi itibariyle de pek mü -
kemmel olmutıu. 

Bu .film Heydy'nin ıöhretini bir 
kat daha artırmış ve Avrupanın 
bir çok yerlerinde bazı sahneleri • 
nin anıüre uğramasına rağmen 
ıöstbilerek büyük bir muvaff a • 
kıyet kazanmııtır. 

Güzel Heydy bu filmi çevirdik
ten sonra bir gün Viyana da F ritz 
Mandel isminde bir adamla tanı -
tıyor. Avuaturyanın Basil Zaharo
fu likabiyle tanınmış olan bu a -
dam Avusturyada meşhur bir si
li.h fabrikatörüdür. Ve gayet zen
gindir. Ayni zamanda Avusturya 
Baıbakan muavini Strarhem -
berg'in yakın dostlarındandır . 

Z•ngin Fritz Mandel güzel 
Heydy'yi tanıdıktan sonra abayı 
Yakmıt ve kendisiyle evlenmittir. 

Fabrikatör, ayni zamanda çok 
krıkanç olduğnundan daha. nipn
lıyken bile güzel artistin dünya -
nın her tarafında bulunan (Exta
ıe) filmindeki çıplak fotografları
nı satın alarak imha etmittir. 

Bu ıuretle karısını tamamen. 
ve yalnızca kendisine maletmek 
İstiyordu. 

Fakat ıon hadise kı•kanç koca
na. 'bütün laeeaplarmı altüıat et • 

mittir. Çekoslovakya, bu sene 
Venedikte açılan film sergisine bu 
filmi göndermek suretiyle iştirak 
etmeğe karar vermİftİ. 

Venedikte filmleri kontrol eden 
jüri heyeti filmi tetkik ettikten 

sonra bunun tamamiyle sana'tki. -

rane bir film olduğunu kabul et -

mit ve hiç makaslanmadan tama • 

miyle fÖ.lerilmeaine izin vermiı
tir. 

Tesadüfe bakın ki bu sergi es -
nasında zenıin Fritz Mandel de 
karısiyle birlikte olarak Venedik • 
te bulunuyordu. 

Karısının çırıl çıplak oynadığı 

filmin hiç bir taraf ınm ıansür e
dilmeden gösterilmesine müsaade 
edildiğini haber alınca fena hal -
de etekleri tututmut, doğruca san· 
sür heyetini bularak bu hareket -
lerinden dolayı kenditrini protes -
to etmittir. 

Fakat sansür heyetinin protesto· 
suna aldırmaması ve filmin gös -
terilmesinde hiç bir mahzur gör -
mediğini söylemesi üzerine bu se· 
fer de nüfuzuna dayanarak Muso
liniye bat vurmuttur. 

Musolini bu kıskanç kocanın 
tiki.yetini dikkate değer bulmuı 

olmalı ki filmi bizzat görmek is -
temi§, ve battan sonuna kadar 
dikkatle seyrettikten sonra silah 
f abrikatörüne filmin çok sana't -
kirane olduğunu, ve gösterilme -
sinde hiç bir mahzur olmadığını 
tekrarlamı§tı. Zengin fabrika -
törün ltalyada bulunan diplo -
mat dostları da bir iş gör
mediklerinden flim halka gös
terilmeğe baılamııtı. 

Halk üzerinde bu derece dedik~ -
du yapılan filmi görmek için çok 
hararetli davranıyor, sinemanın 

her seansı ağız ağıza cİolu bulu -
nuyordu. 

Bu filmin geçir<liği macera, 
seyri itibariyle de sinema alemin

de yepyeni bir iıidisedir. Bir fil • 
min makaslanması ve gösterilme
sinin yasak edilmesi için sansüre 
müracaat, ve aanıürün bunu red -
detmeıi ıinema tarihinde ilk defa 
olarak vaki olmaktadır. 

Topkapı civarı bu yıl bir 
şampiyonluk aldı! 

Şampiyonluğun üç sebebi - Floryaya işliyecek 
otobüsler - Hıyar turşusile vanilyah frigo! 

Gezme yerleri arasında, bu yaz, 
kalabalık rekorunu, hiç kutkusuz 
T opkapı kırdı demektir! 

Birkaç pazardır, aktamları, 

Topkapı - Flory~ asfaltının Tak
keciden T opkapıya kadar olan 
parçasından seyirc•ler, eti timdiye 
kadar lstanbulda hiç görülmemiş 
heybetli ve dehtetli bir oluk gibi 
akıyor. Ayni oluk geçen yaz ak
tamları o civar kırlarından daha 
timaldeki Edirnekapıya doğru ta
§& taşa, köpüre köpüre, döne dö
ne akarken bu yıl mecrasını değİt· 
tirip daha cenuba döndü ve bu 
yaz Topkapı gezme yerleri şam
piyonluğunu aldı; zavallı Edirne
kapı galiba ikinci kümeye indi. 

Ve bu, üç sebepten böyle oldu: 
1 - Floryanın yeniden dirilti

lip bayındırlaştırılması dolayısiy
le T opkapı - Florya asfaltının ls
tanbulun birinci sınıf bir geçit ye· 
ri halini alması ... 

2 - T opkapı dıtarısına yepye
ni ve çok güzel bir futbol sahası 
kurulup her pazar orada ikinci ve 
üçüncü küme klüplerinin en güc
lüleri tarafından önemli (ehemmi
yetli) ve özel (hususi) maçlar ya· 
pılması ... 

3 - Oradaki gezme, tozma, ha
va alma, eğlenme bahçelerinin ço· 
ğalması ... 

Şimdi Topkapmın yalnız bir 
ekaiii var: O Cla her pazar bura
dan Floryaya itletHmesi gereken 
otobüsler ... 

Bizim "HABER,, Sultanahmet · 
Rami otobüslerinin Floryaya ka· 
dar işletileceğini birkaç kere yaz· 
mııtı. Gelgelelim, nedense yirmi, 
yirmi bet gündür hala bunun aslı 
çıkmadı ve bu gidiıle çıkacağı da 
yok gibi. .. O ise ki, deniz ve ban~ 
yo mevsiminin en cıvcıvlı zama· 
nında Floryaya otobüs itlemeıi en 
gerekli iıle~den biridir. Kaç pa
zardır trenlerin kalabalıktan ne 
hale geldiğini gazeteler yaza yaza 
bitiremiyorlar· 

T opkapı çocuklan Bay Zenobun &ı~airule .· 
Bu pazar günü, öğleden ıonra 

oralara gezmeğe gelen binlerce 
ahaliden baıka bir de Topkapı· 
dan, yahut Edirnekapıdan Florya· 
ya otobüı işliyecekmiş diye gelen 
yüzlerce insan vardı ki, bunlar bu 
aradıkları otobüsleri bulamayınca 
çaresiz oralardaki J;ahçelere da· 
ğıldılar ve deniz hanyoıu yerine 
yetillik banyosuyla günlerini ge· 
çirdiler. Suadiye şirketi midir, 
nedir, daha hala ne güne duruyor, 
Floryaya seferler yapmak için yok 
sa kıtı mı bekliyor? 

Bu yıl İstanbul gezmelerinin lta
labalık rekorunu kıran T opkapı • 
nın bir özelliği de (hususiyeti de) 
gösterdiği tezatlardır .. Bakıyorsu· 

S ... fta 'L· • " • nuz: •• tara uır ınce AZ aç 
nuz: Sağ tarafta bir ince aaz. 

Hila: "Aç sineni bir kere daha 
can bulayım ben!,, 

Diye iniminim inlerken, sol
daki yeni yapılan futbol alanının 
çevresinde bir alay genç, yalnız 

sineler değil; kollar, bacaklar, bat 
lar apaçık, çektikleri tüllerle ala
nı güm güm öttüren güçlı;, yavuz 
topçulara boyuna: 

- Y &fa, varol ! 
Diye barb~r bağırıyorlar. 
Sonra bakıyorsunuz: Bir taraf-

ta ikisi çarıaflı, üçü m~ntolu be§ 
kadın yanlarında çocuklarla bir 

servi dibine çölmıüıler; };iGer dol
ması, domotes salatası atqbnrlar
ken, ötede doru bir beyıir üıtünde 
genç, ıarıtm bir süvari kız elind• 
ki en ıon moda tiürbinle ufuklan 
keıfe çalıııyor; yolun bir kenann
dan tenteli bir muhacir arabuı &• 

lacalı bir mahalle hanım teyzeleri
ni f11tıki makamla ÇırpıelJ& ıö
türürken, öbür kenardan yıldırım 
gibi uçan motosikletlere kural
mut kut gibi çiftler Floryaya doi
ru birbirlerini kovalıyor •.• 

Biriçkalann peıinde &Diler, 
paytonlarm önünde köy otobüs
leri, paratüllerin yanmda henüz 
tezgahtan çrlmuı en lüks özel o
tomobiller ... . 

Duvar &fipl~~ ~ .. ~ al • 
tında on kuruta hir manzara reı -
mi çeken ıezıbı fotolramçıların 
karııımda ince };ir kayııla omuz. 
]ara aıılmıt en modem ve tık fo
toğraf makineleri ... 

Futfol alanmm etra.hıida yan
yana gelmit maçı seyir ve kritilC 
eden birbirine çok zıt birkaç. tip: 
Biriıi çıplak ayaklarda ökçesi ba
sık tulumbacı yemenileriyle caket 
bükülüp sol omuza atdmıı, belin

de ıiyali kutali, l:iacaklarmda ar
kası avcı yamalı pantalon; bir ba
lıkçı çırağı ..• Oteki golf pantalon
lu, kollan dineklere kadar ııva-

lı ipek gömlekli, geniı ıpor ııkar
pinli; tepeıi yuvarlak p.pblı bi· . 
n-.• 

Birinciai I<endi ar1'a'datma IÖY'· 
le anlabyor: 

- Ortadaki liakemi görüyor· 
ıun ıen, '(bizim supor muhaririri 
izzet Muhiddin) o ne babasının 
gözüdür o, koca delikanlı, haniya 
yok mu, alimallah topukların3' ka
dar hakem oilu hakem... Kolay 
kolay kül yutmaz o ... 

ikincisi de kendi arkadaıma 
töyle söylüyor: 

- ikinci küme mikinci küme 
amma, çocuklar fena oynamıyor· 
lar. Doğrusu iki tarafta teknik, e

nerji, kombine mükemmel... Hele 
karşı tarafın kalecisi harika mon· 
ıer! 

Alın size ıu da pazar günleri 
Topkapıda görünen baıka tezat
lardan: 

- Haniya hıyar turıusu limon 
suyulan! 

- Hanilya firigCi, çukulit, ana. 
nas, muz! 

Bakalım, daha !İmdiden böyle 
olan T opkapı üzüm zamanı ne ha. 
le gelecek?, 
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ORMANIN KIZI Şile köylerinde kız kaçırıl 
8 

Vczlııi laayuanlar aroııntlo ve Alrilıonın balta girmemit ormanla- masının sebebı· nedı· r ? 
nala gegcn a.ık ue kahranuınlık. heyecan. eırar ue tetkik roın.anı • 

•No· 65 a Yazan: Rıza Şekib 

Silah korkusuyla yaklaşamaz 
gjbi görünen filler ve aslanlar 
yeni bir kıyamet kopararak 
koşuşmaya başladılar ... 

Eb.lwli.nın be.ıına inen ıopaı 
~ok ial ve ıe11iz olmuıtu. içeriye 
ıinrıek üzere bulunan Abdülaziz 
Mehmedin Ebululanın batına ge· 
lendep haberi bile yoktu. · 

Tanı bu ıırada~ kapının birden· 
bire -sılarak karııaında genç kızın 
elindo Ebululiya verdiği ıilahla 
ıörülmeti ~ember ıakallı eıir tüc
carını ıaıırtmııtı. 

Genç kız sual bile sormaya lü· 
zum görmeden tetiğe dokunur do · 
Jammaz Abdüliziz Mehmet gık 

demeden nıvarlandı. 
Karıa kurmlduiundan emin· 

di. 
Bunu hayyanla:rına haber ver· 

mek için ıeıinin olanca kuvvetiy 
lı bağırdl. Bu ıet tıpkı aslanlı 
hükümdarın ıesini hatırlatıyordu. 

Ve belki hayvanla.rı da daha ilk 
defa olarak genç kızın böyle bi ,. 
haykırıtma ıahit cluyorlardı. 

Karıanın sesi duyulur duyul 
maz ortalık tamamiyle ba~ka hir 

şekil aldı. YUzdcn fazla silahlı
nın, filleri yaklaştırmamak için 
yatıpk1arı tetebbu~ boşa çıktı. 

Silah korkusuyla yaklaşama;: 
gibi. 1ıörünen filler ve aslanlar ye 
m 2tii 'k!Yam kopararak, devri· 
len kayalar misali, ko9u§maya baş 
ladılar. Bıı ani h!icum, elleri ıi· 
lahh esir tüçcarlar:yle Faruklarr 
birbirine katm19 ve onlarda kat'i 
bir panik doğurmu~tu. 

Kar~a üstüste, d\lrmadan ba 
iırıyot, ıesi hayvanlarına bir ce 
aaret ve atılganlık kaynağı oluyor. 
du. 

Karta kurtulduğu kµlubeni!' 
kapısındiln ayrılmryor ve h~yvtın 
laruıın kendisine yaklaşmalarm• 
bekliyordu. Sebebi de gayet ba
ıitti. 

Bura.dan ayrıhp giderken öl 
dürdüğü çember sakallı esir tücca· 
rının fllleo-rinin mağarasından yük . 

lenip getirdiği doksan iki çift fil 
ditfni de gene alıp götüreceld1. 
Yalnn bununla mı kalacaktı. 

Hayır .. Onun daha başka dü . 
ıünceleri de vardı. 

Kafasına ıopa indirdi~i genç 
adııon, ~cmber ıak~ih adaı,.ın kcn
ditinl serbest bıraknıası için çok 
israr etmi,ti. Kendisine kar§ı bu 
kadar~ık bir alaka bile gö,termiş 
olması Karşayı çolf memnun et 

Mirat: 

- Karıa, de~itti. Seni serbest 
bırakırım. Fakat benim olursan ... 
Ormanın kızı muvafakat eder 

görünmüş, elleri ve ayakları çö
züldükten sonra genç esirin üze· 

rine çullanarak, genç kız, pazula
rmın kuvveti, genç erkek pazularr· 

nın kuvvetine galebe çalarak ko· 
laylıkla boğmuştu. 

Dışarıya çıkmava hazırlandığı 
sırada da kapınn önündeki konut
malar itilerek bir köşeye ıinerek 
beklemişti. 

Karşanm ardı arası kesiJmiyen 
haykırışlarına ilk yetişen Fatoş 
oldu. Genç kızı görür görmez üze. 
rine atıldı, törpiye benziyen diliy
le onun çıplak ve güneşten esmer· 
leşen kollarını yaladı. 

Genç kı:u sağ bulmuş olmasın
dan dolayı büyük bir sevinç için· 

de olduğu görülüyordu. Onun ar· 
kasından yetitiP relen Şerif de 
ayni şekHde sevinç gösterdi. Hor· 
tumunu genç kızın beline dolıya
rak kendiaine çekti. Kartanm 
koca ba!tnl ve burufuk derilerini 
oktamaaı için batını eğdi. 

Bir an içinde etrafını, eli si
lahlı esir tüccadarını püskürtüp 
gelen filler sarmıştı. 

Karıa, bu dakikada kendisini 
dünyanın en bahfyar kızı Q]arak 
gördü. Yakalan:lrğı zaman or-

manda ioittirdiği r.esine, kendisi
ni kurtarmak için ta buralara ka
dar ko§up gelen bu hayvanlıır, hiç 
şüphesiz onun için insanlardan 

çok daha iyiydi. Birbirlerini bo
ğazlamaktnn zevke lan insanlarla, 

bu, iyilikten ba§ka bir 'ey yapma
sını beceremiyen fiHerin mukaye
sesini bile düşünefl";yordu. 

Karşa vakit ka.,, betmeden ku· 
lübeyc girdi· 

Yerde upuzun yatan ve elinden 
gclı~ydi kendisine faydaaı doku 
nacağı muhakkak «lan beyaz ada 

mı kolları arasına alarak kaldırdı 
Baıında kan falan olmadı~ına gÖ· 
re, bu genç ad.aml kurtarabilecek
ti. 

Yava9 yavaş nefes alıyordu. 
Sersemlemişti, Ebululiyı kapıdan 

çıkararak Şerifin hortumuna ver· 
di. Şerif bu ayaktı duramıyacak 
kadar kendisinde~ geçmiş adamı 
kolaylıkla ayakta tuttu. Sonra 

Evlenecek çağda elli delikanlıya karşllık 
ancak onbeş . kız var 

Şile mükemmel bir plaj ve 
yazlık yeridir 

lıtanulda köy deyince insanın 
hatırına, olaa olsa, Ye,ilköy, Ka • 
dıköy, Arnavutköy, Yeniköy, hay· 
di bilemediniz Vaniköy filin ıe
lir. 

Benim gittiğim yer, gene bir İs
tanbul köyü amma, önünde pli.jı, 
içinde paket kaldırımlı caddesi, 
sokağında elektrik veya havagaıı 
gibi ışığı yok.. içinde tramvay , 
iıkeleıine vapur iılemiyen bir 11-
tanbul köyü... • 

Hatta, bu saydığım medeniyet 
araçlarından (vasıtalarından) 

bir kısmı. o köyün bağlı oldufı 
kaza merkezinde bile yok •• 

llk defa gittiğim için olacak, 
Şile ve köyleri, bende garip bir 
duyuş bıraktı .. Ne de olsa, htan • 
bulun bir kazasını, insan, böyle 
göreceğini sanmıyor! • 

Halbuki Şile köyleri, mükem • 
mel bir Anadolu köyüdür Hani 
biraz kılık kıy af et, biraz da ev 
yapısı bakımından farklar olma -

sa, tıpatıp Anadlou köyü.. Köy it· 
leri, bahçecilik, harman, gazete -
sizlik; tıpki içeride olduğu ıibi .. 
lınamlarr para ile tutulmUf; mek .. 
tep, kimisinde var, kimisinde 
yok .. 

Bu fıtanbul köyünde, ne Ha.
bet - İtalyan İ§İne aldırıt e:len 
var, ne de bu seneki deniz mayo • 
larının biçimine! .• 

Sabah erkenden kalkıp ite baş
lıyorlar. Aktam yoraun argm deh 
nüyorlar. Köyün en merak ettiği 
şey, havanın yarın açık mı, kapa· 
hmı olacağıdır. 

Bir de üriin (mahsul) piyasa.11 .. 

Biz köye, bir k•z kaçırma iti 
için gittik .. Amma, kız çoktan ka
çırılmıı .• Gazeteler, bir kaç hafta 
önce, bunu yazmışlar .. Fakat ha
diıe, hala dumanı üstünde tülü • 
yor ... 

Gittiğimiz köyün adı "Kömür • 
lük,, .. Az ötede "Karvanıaray,, 
köyü ile bir köy daha var ki, bir 
kız kaçırma yüzünden, hepsinin 
rahatları kaçmıf .. 

Bu köylerin halkı vaktiyle 
(Artvin) den hep birlikte gel • 
mi,ler. içli dışlı bir aile efradı gi
bi yerle,mişler. Hani ara sıra kız 

kaçırılmaıa, keyifleri hiç bozul -
mıyacak, ahenkleri sürüp gide
cek, sevişmelerine gıpta edilecek. 
Fakat gel de delikanlılarla köy 
kızlarına bunu anlat, .ilk önce ka-

bahati aençlerde aanmıştım. Me • 
ğer kazın ayağı böyle değilmi§ ! . 

Bu köylerde kız kaçırmak, ade
ta tabiiğ ve sosyal bir zorağ (za · 
ruret) .. Sebebi de ıu: Bu üç köy -
de elli tane evlenecek çağda deli
kanlı var da, kız sayıu on beşi 
bile geçmiyol' ! .. 

Deınek ki yuvarlak 
bir kıza üç tane talip 
mukadder! .. 

hesapla 
çıkma11 

Durumu böylece öğrendikten 

sonra meseleyi izaha ve :kızların 
neden kaçrrıldığmı merak edip 
fafmağa yer kalmıyor artık!. 

Bunun önüne nasıl geçileceği -
ni düşünmek, benim boyııumun 
borcu değildir. Hatta Şile ilçeba-

Yl Bahir Oztrak'ın hadiseden çok 
ıonra, gene bu it için neden tek .. 
rar bu köye geldiğini de, ilkön -
ce ka vrayamadmı. 

Köylüler toplanınca ilçebay 
izah etti ki; kı~ kaçırma hidiaeıi 
tüzeye (adliyey~) verilmittir; o 
it, kanun '-olundan kotarılacak -
tır. Onun asıl önem verdiği nok -
ta, bu üç köy arasında, bu yü~den 
çıkan geçimsizlik, anlaımazlık ve 
sevgisizliktir. 

Uçebay dedi ki: · 
- Şoseden ayrılan ve köyleri -

nizi hem biribirine, hem de §o -
seye bağlayan on bir kilometrelik 
yol, aranızdaki ahengin, ıevıinin 
ve anlqmıunn eıeridir. O yolu biz 
kazma kürekle değil, gönül ve el 
birliğiyle yaptık. Bunun gibi bir 
çok itler aöreceğiz. Fak at aranı .. 
za, böyle bir meseleden ötürü, ıo .. 
ğukluk ve düımanlık girerae, hiç 
bir §ey yapamayız .. Hükumet tek
lere değiJ, topluluğa, değer verir . 

Onun için, tek yüzünden çoklu -
ğun rahatını, faydasını, düzenini 
bozamayız •.• 

Köylü her halde, ilçebaym ne -
den köylerine geldiğini anlamıt • 
tır sanırım .. Kız kaçırma hadise -
lerinin önüne geçecek çarelere 
b8.§ vurmak lazım; bu muhak
kak.. Fakat asıl iş, genel birliği 

bozmamaktır. Çünkü - itittiğim 
doğru iıe .. bu köyler arasında ba
zı cahiller hala eıki ve kötü bir 
öcalma duygusu beıliyorlarmı§ 

ki, bunu düzeltmek hükiimet a· 
damları kadar, köy büyüklerinin 
de en büyük ödevlerinden olsa ge
rektir. 

* • "' 

mediği ve inanmadığı §ey, Şile • 
nin çok nefis bir sayfiye ve plaj 
ulu§udur. 

Şilede plaj.. Gerçekten kolay 
kolay inanılacak iş değil.. Kara • 
denizin korkunç ve iri dalgalariy. 
le didiklenen bir kıyının plaj ol • 
masına ihtimal vermek güç olu .
yor. 

Fakat hakikat, bu yanhı zeha
bın tam tersinedir. Hele bu mev • 
aimde Karadeniz, öyİ uysal, öyle 
yumu!ak, öyle tatlı ki, Fenerden 
Karaburuna kadar uzayan ince 
kumlar üzerine ince dantelalar it· 
leyen bu denize (kara) demek 
bile caiz değil! •. 

- Ne yazık ki tabiatin en temiz 
ve elverişli bir plaj olarak özene 
bezene hazırladığı bu sahada, 
sekiz on çocuktan başka denize. 
iltifat eden kimse yok .• 

Dı§andan Şileye kimseler eel • 
miyormuş.. Buna yolun uzaklığı 
sebeb olsa gerek.. Halbuki her 
gün Üsküdardan ŞiJeye, Şileden 
Osküdara düzgün iki otobüs pos
tası var .... 

Seksen kilometrelik yolun Du • 
dullu kısmı hesaba katılmazsa bo
zuk yerleri pek az .. Y olculan hir 
liraya götürüyorlar. 

Oteller rahat ve ucuz .. Ara sıra, 
tek ttik gelen gezginlerin çoğu 
yabancı; bir kısmı da, bir kaç 
saylavdır. Bunlar Şileden büyük 

memnuniyetle ayrıhyorlaT. Hepsi 
de, bu güzel yerin gördüğü rağ -
betsizJikten şikayetçi •• 

Baıta ilçebay olmak üzere Şi-
le belediyesi, buraya ziyaretçi 
getirmek için, elbirliğiy)e çalıfı • , 
yorlar. 

Bu güzel yere, gerektiği rağbet 
temin edilirse Şile, lstanbulun ba1 
dinliyecek, hava deiiştirileeek 

en tabit eğl~nce yerlerinde biri ~ 
lur .•• 

Rıza R. Yücer 

Süleyman 
Numanın 

10 uncu yıldUnUmtt 
Dün Gülhane haıtahaneainin 

tıp tarihimizde adı saygı ile anı
lan Doktor Süleyman Numan Pa· 
§anın ölümünün onuncu Y.ıl dönii· 
mü anılmıştır. 

mi§tİ. O, kulübeye birinci ıiren 
adi\mm çember sakallı olmaıım is 
terdi. Fakat onun yerine Ebulu!a 
ıirmi! ve bu vaziy~tle karıılaımış· 
tı. 

yavaş yavaş ilerilerek ilerideki bü. 
yük ağacın gölges;. altına yavaıça 
bıraktı. ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!! Şimdi biraz "Şileden bahsede -

yim .. Şilenin yerini, nüfusunu u
zun uzun anlatmağa lüzum yok .• 
Bunu herkes bilir. Herkesin bil • 

Bu münasebetle Doktor Sürey• 
ya Hidayet, Doktor Süheyl, Gene
ral Tevfik Sağlam ve Doktor A· 
krl Muhtar hararetli söylevler ver
mitlerdir. 

Kartanın o dakikada batka Fato~ Kartadan ayrılmıyordu. 
türlü hareket etmeıine de imkan Şimdi Karıamn yapacaiı şey. 
yoktu. E!inden ıilAhı aldıktan ve bo,alan kulübeleri birer birer arı· 
çember sakallıyı yere devirdikten yarak fil di~Ierin;n nereye yerleş· 
ıonra iti kolayla!mıştı. tirildiğini bulmaktan ibaretti. 

Hele kendisine en büyük iyili. Bunu yapabilmt-k için de Şerifi 
fi Mirat Y•Pllllfh. Bu genç esir Ebululinın yanında nöbetçi hıra· 
da.ha aslanların gükreyi,leri isitil- karak yüzden fazla fil kalabalı· 
mnden önce kulüJ;enin kap~smr ğıyla birbirinden oldukça uzak bu. 
~arak içeriye ıUziilmüştU. lunan kulübeleri yoklamaya çık-

Karıa kötede elleri ve ayakla·ı tı. 
rr H.th olarak duruyordu. Biraz açılınca, esir tüccarlariY.-

le, fillerinin çarpıttıir yerde iki 
filinin •iır yaralı ve yere yrk1lmıt 
olduğunu görınüttü. Bir an için fil 
ditlerini aramaktan vazreçerek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yaralı fillerinin yanına ko,tq. Kocll A • • K 
sahada kendilerinden batka.k.im· r s 1p1 n en an nnm••1 
se kalmamııtı. Hr.rkea, neai var, 11 

n.est yoksa buradZt, kulübelerde i Sizi soğuk algıQbğından, nezleden, gripten, baş il 
1'1rakarak kaçmıtlardı. ve diş ağrılanndan koruyacak en iyi ilaç budur. i! 

insanların bu kadar çevik olu. Ji 
şuna Karı& ilk defa tahit oluyor· ismine dikkat buyurulmast J 
mut gibi hayret iç(in

0
deydi. ) ' IWUHIU'lll••HH•ı•a;:u•ast•ıı •••=:n=:11AG:ınmı::::ın::ı~-;j 
eoamı var . 

' 
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hıgiliz muhafazakar gazetesi Muso- En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: No. 3 -:--::::. __________________________ _.,;;;;;; ____ ~-------=-=---:-:-------

;;;ı~::e~:~iıa~:·';;;;,;;~;- Casus .. Lavrens sarışın 
tandada 14 milqon bir kadın kılığında iken .. 

müstehlik qaratacakmış Al · t · d k 
lngiliz gazetelerinden Italyayı lngiltere, Fransa ve Japonya ara· man ımpara orunun e,n SQ l . 

tutan ve ltalyanın geniıleme hare· sında paylaıılmıflı. ltalyaya kü· • • b • • •ı • b •t • l' J '-' 
ketini metru gören "Deyli Meyi,, çbiıı .. rkmAısnytaakdaasıTvaüdrkeidyı'elmniı~ttı',zFenakgıa·nt gaverının ır ıngı ız ZQ l l o uugunu 
aa.zetesinin sahibi ve ba,yazıcısı 

lord Rodermiyer "İtalyanın ge- burası asla alınamadı.. k • b •ı • J / 
niıleme hakkı,, diye bir makale "ltalya, tabii menabii niıbeten ımse l mıqoruu. 
Yazrnıttır. fakir olan bir yerdir. Franıanın 

ıt ı Af 
'k d k' t bb"' yarısından biraz daha büyük, fa- - Notlarınız tamam değil mi· ı 

a yanın rı a a ·ı ete U · l b dir ? 
•Ünü dogwru bulan bu İngiliz Lor- kat iki milyon fazla nüfusu ir 

F l l A l k - Tamamdır anıma, yazmasına 
du, oturdukları yerden İtalyanın yer.. az a ev at arını ne yapaca . 

? ceıaret edemediğim bazr hi.diıe • 
hareketini tenkit edenlere çatarak, tır · ler vardır .. Bunları da sı·ze tifa • 
t "Habeıistanın yükıek yaylala· 
QU i.hn uluslar kurumu ile ~lıt ve· h l t w r rı, Afrikada, Avrupa idaresi altına en ana acagım .. 

. riıi olmadığım, uluslar kurumu- sokulamamıı olan bu yer, beyaz· Büyük kasaya yaklqarak, sa· 
nun medeni devlet)er için bir ku· ların yerletmesi için ıon mıntaka· rarmıt küçük not paketlerinden 
rum olduğunu yazmaktadır: "Ha· d bazılrını aldım. Parmaklarım bu b ır. 
eıiatan ise, zulüm, esaret derebev "Çok fÜkür ki, yeni dıtbakanı· cansız kağıtlara dokununca elimin 

liklerine has bir kargatalıkla va· mız Sir Samoel Hor "İtalyanın ge· alet gibi yandığını hissettim. Fil· 
aıflanmıt yarı barbar bir memle hakika bu solmut kağıtlarda kuv· 
kettir,, dt:mektedir. ~ vetin, töhretin, tehvetle atkın en 

İngiliz Lordu, Habetistanm u· yakıcı aletlerinin izleri v .. rdı. 
lualar kurumuna :,okulmut olma· lntellicens Servisin esrarı ni • 
•ına da çatıyor ve 0 zaman lngil- hayet avuclarımın içinde idi .. Dün 
terenin yaptığı itiı azın hala ye yanın bet kıtasında faaliyette bu· 
rinde sayılabilecegini söylüyor. lunan sayısız görünmez kuvvetle· 

Anlattığına gön ltalya, Habe re kumanda eden büyük tefin ha• 
!İatanda idareyi kurar kurma7, tıraları nihayet elime düşmütlü. ! 
bugünkü itirazların hepıinin hof Birazdan lngiliz imparatorluğu • 
olduğu grülecekfo. Çünkü bu it· nun sad!k bekçiıinin hayatına ben 
le ilgisi olan herkes daha iyi bir de vakıf olacaktım. 
\'aziyete girecektir Bir hayat ki bütün dünya hadi· 

Fransızların F rı.aı almasından selerile, dünyayı idare eden bü • 
1 . S d l • Şu Habeı cengiiuerine bakınız.: yu"k adamlarla, onların ıördügwü l'e lngiliz erm u anı e e geçırme-

ainden sonra oraların ahalis; Yüz.ünün ilatlai ne lruuuetli İ!lerle yakından bağlı olmuf, As· 

nasıl fayda gördüyse, Habetliler nitleme ihtiyacını kabul ediyoruz,, yadaki yangınlarda, Afrikadaki 
de arazi.;inin açılması dolayısiyle demekle açık ye akliselim üzere O· boğu§malarda, Amerikada Alman 
bundan ist ifade edeceklerdir. 1 1! t . ... ... • •• te d' I ve İngiliz emperya'lizminin çar • an DOK aı nazarını ıos r ı. ıte ,.._.. d d · bat lü 

Lord Rodermiyer, "ehil ve me- bu memfeltel~çYrt afinaca'U en ma- . ,pi r.uı • aıma ro O)'D& 

d kul d b d mıtlır. 
eni bir idarenin orada kurulma- urum u ur ... ,, Elime geçen vesikalar bana 

sından Britanya imparatorluğu da İngiliz Lordu bundan sonra, yalnız tarihe geçen hadiıelerin 
fayda görecektir,, diyor ve föyle gerek Alman, gerek Japon, gerek iç yüzünü anlatmakla kalmıyarak 
devam ediyor: ltalyanların geniıleme haklarını ayni zamanda yeryüzünde ve de· 

kabul etmek lazım geldiğine İfa· nizlerde lngiliz byrağını daima 
ret ederek, bu "erkek insanların yüksek tutmak için canlarını feda 
topraklarını genişletmek h~susun- etmekten çekinmiyen lntellicens 
daki tabii İsteklerine kartı dur· Servise mensup adamların ne ıibi 
manın,, yeni bir büyük harp orta- itler yatpığını da ·öğreteceklerdi. 
ya koyacağını sezdirmektedir. Elimdeki küçük paketlere acele 

"Musolini'yi mütecaviz göster· 
rnek istiyenlere hatırlatmak iste
rirn ki, o, General Gordon'u.:ı iti
ni takip t>diyor bu generalin esit 
ticaretini ortadan kaldırmak üze
re Hortumda açtığı cihatta öldü
ğü için, kendisi şehitler arasınd.-\ 
sayılıyor ... 

"Habetistanın, bugün yüksek 
arazisinde bulunduğuna emin ol
duğumu:z. altın, petrol ve diğer 
rnaddeleri İtalyan idaresi altındı1 
tekamül görecek ve bütün dünya· 
Ya yarıyacak .. 

"Bu suretle serveti eritilebile
cek liir hale geldiği vakit, bu mem 
leketin satın alma kabiliyeti de ar. 
tacaktır. Eritilebilecek hale nasıl 
aelir? Yollar ve ra) lar yapmakla .. 
Böylece, 14.000.000 Habeılinin 
iatihlik kuvveti, bugünkü Avru 
Pa malları piyasasına bir tey ilave 
edecektir. 

' 'Nihayet, İtalya, kendi sıkııan 
nüfusuna bir mahreç bulmuı ola
caktır. Bu ise, onun ulusal sıhhati 
için kat'i surette lazımdır. 

"ltalyanın yeni toprak için gös
terdiği isteği hoı bulmıyanlar, o
nun sabrını beğenmelidirler. iti. 
IU devletlerinin batlıca azasın
dan yalnız ltalya, harpten sonra, 
bir müstemleke mandası almamıt
lır. Eski Alman müstemlekeleri 

Lordun yazııı ıöyle devam edi bir göz atarken gözlerim methur 
yor: l L casus batı' mira ay ivrenain dos· 

"Bu memlekette bazı aaf insan· yasına ilitti kaldı. 
lar var ki Habetistana ltalyanın Büyük bir merakla bu küçücük 
nüfuzunun imkinıu. bir it olduğ"· dosyayı açarak sayfalara göz at • 
nu sanıyorlar.Musoliniyi benim ka maya batladmı. 
dar bilenler, bu büyük imarcı dev- Sir &zil Tomsonun notların· 
let adamının ıon t.n üç yıl içind~ dan anlatıldığına göre, miralay 
ortaya koyduklarını yakından ta. Li.vrens lnıiliz dıtiıleri bakan· 
kip edenler, onun bahasın( adam. lığı memurlarından hiç hotlanma. 
akıllı tartmadan hiç bir tetebbü- dığını, ve onların da eıasen ken -
se giritmiyeceğinin farkındadır. disini çekemediklerini bir gün iti· 
lar.. . raf ederek, büyük hizmetler gör-

"Habeıista.nı mıavaffakiyetle is . düiüne emin olan adamlara has 
tila, sadece bir m~•nakali.t mese- bir emniyet.le dem ittir ki: 
lesidir. ltılyanlar rla dünyanın en _Burada dört duvarın için -
büyük yol yapıcısıdırlar. Diyebili- de oturmakla bizim çektikleri -
rim ki, ıeferin baılamasından bir mizi anlamanıza imkan yoktur! . 
kaç ay ıonra, Habeıistanın bütün 

Çete muharebelerinin, çölün, su -
İfe yarar yerleri İtalyanların elin-
de bulunacak ve Habeılerin ken· suzluğun, açlığın, ısıtmanın ne ol • 
dileri de memleketlerinin ilerlı! · duğunu acaba biliyor musunuz? 

mesi yol unda 1 tal yanlar la el birliği •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 

yapman.n faydalar;nı çabucak an. 
lıyacaklardır. 

"Afri!u.da lnt; ilterenin kendi~ 
sinin genit bir ilhak ıeferberliii· 
ne baılamaıından henüz bir nesil 
geçti. Rodı ve Kiçner gibi impa 
ratorluk teaiıine yardım eden-
ler aramızda büyük onurla anılı

bütün Afrikayı - yalnız bir yer 
müstesna olmak üzere - dolat•· 
bilirler. Bu yer Habeıistandır ... ,, 

Sağlam dütünct li bütün Bri· 
tanyalılar, ltalyaya, girittiii bu 
büyük tetebbüslt- muvaffak\
yetler dileyecektir. Eski fakat bu
har olan bu Habet iline, ltalya, 
nüfuzunu kurduğu gün, bundan 

Lafla anlatılmaıı kabil olmıyan 
bu felaketlerden daha müthiti de 
vardır.. Size anlatacağım bir hi. • 
dise hergün canımızı nasıl tehlike 
ye koyduğumuzu isbata kafidir. 

" Bir gece Şamda Türklere ya· 
naımak için kadın kıyafetine gir
mek mecburiyetinde kaldım. Batı· 
ma takma sarı saçlar geçirdim, 
yüzümü gözümü uıta bir kadın gi· 
bi boyadım ve Türk memurlarının 
bulunduğu bir mecliste divanın ü 
zerine uzandım ... 

Bu sıralarda Türklerin.müttefik 
lere kartı harbetmekte olduklarını 
unutmayınız ... Beni divanın yastık 

ları arasına gömmek istiyen Türk 
lerin nerede ise eteğimin altından 
her teyi gözüne almıt bir İngiliz 
zabiti ket f edeceklerini dii!ündük
çe hayatımın son dakikalarını ya
tadıoğımı duyuyordum! .. ,, 

Miralay Livrensin bu gibi son 
derece entereıan maceraların,ilk 
defa kullanmak üzere ayırdıktan 

sonra, yüzbatı Newmandan bahse 
den notları karııtırmaya batla • 
dım. 

"Genel savatın en büyük ca • 
••u,, diye tanınan bu )".üzbatr, 
genel savatın ilk gününden aonuna 
kadar güzel bir Alman zabiti ü· 
formasıle eski Alman imparatoru 
Vilhelmin yanından hiç ayrılma· 

mıttır. Bu Y.•kıtıklı Alman zabi • 
tinin lntellicens Servisin en kor • 
kunç casuslarından biri olduğun· 
dan Almanyada kimse ıüphe et • 
memitti. ! Genel savaıta Alman 
imparatorundan hiç ayrılmayan 

bir adamın maceraları hiç tüphe 
yoktur ki miralay Livrenıin sergü 
ze§tleri kadar önemli ve entereıan 
dır. 

Büyük kuanın içindeki sarar • 
mıt not kağıtlarında' ne kadar da 
zenginlik varmıt ! Onları karıttır
dı·kça yürüyen orduların aY.ak ses· 
lerini, bir doğu limanında çıkan 

ihtilal hareketinin akislerini itil • 
tiğimi, gözlerimin önünden "ter 
tani,, denecek kadar güzel kadın· 
ların resmigeçid yaptığını, Sir Sa 
zil T onıso-nun çalııma odaıında 

lntellicens Servisin tefinin burnu· 
na gülen Mata Tariyi, gözleri 
bağlanarak kur9una dizilen casus 
ları görür gi~i oluyordum .. 

Derin dütüncelere daldığımı 
gören Sir Bazil T omson yardımı • 
ma yetit4'rek: 

- Şqırmayınız dostum! de • 
di, ·bütün bildiklerimi söyliyecell 
vakit dalia gelmemi,tir .. lntelli • 
cens Servisin eıki ıefi olduğum 
halde itiraf ederim ki bütün bil • 
diklerimi töylemekten korkarım!. 

Bunula beraber halkın bilmesi fay 
dalı olan ve ıimdiye kadar kimse-

& .i .llJll._, IVJ' l.UJÖ 

nin bilmediii birçok AIJ~ıRJjJuuüı~ 
leri anla~mak lazımdır. 

Günün meselesi olduğu için her 
ıeyden önce Versay anlasmasm • 
d~n batlamak mecburiyetinde ol • 
duğumuzu sanıyorum. Bu tarihi 
hadisenin karanlıkta kaJmı, kısım 
}arını anlattıktan sonra ]uslar, dün 
yanın bugünkü durumunu daha ko 
laY.ca anlıyabilecektir. 

(Devamı uar )" 

HABER 
lstan!)u!~r. e:-: c:::k •;t:ra~ 
~akiki ,..ak'iam• 98Zete1İıdır ,.,. ..,,.. ~ .......... ""' 

uanıarını HABER'• 
/!4'_...,,..~--- . . . '~ .• __. . 
verenler kAr ederler. - . ;....., . ....... 

yor. Kimıe inki.r edemez ki, da
ha benim çocukluiumda hi.li. "Ka. 
ranlık kıta,, denen yere medeni· 
yetin menfaatlerini getirmitlerdir. 
Bugün beyaz kadın ve erkekler, 
yanlannda muhafız olmakaızm 

ancak bir asır evvel İptidai birse- Halliburton ach bir Amerikalının, Kartacah kumandan Anni.: 
f alet içinde bulunan bir kıta ya, bal gibi, Alp dallarını fil sırhnda geçmeğe tqebbüı ettiğini yazmıı· 
kanun, nizam ve sıhhat getiren\ tık. Bu rekor meraklııı Amerikalı teıebbüsü~de muvaffak olmu9, 
Avrupanın terakki iti tamamlan· büyük Sen Bernar ıeçidinden Alpları qmıttır. Resimde onu yolday:. 
mıt olacaktlr.,, ken görüyorsunuz. - · 
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RADYO 
Programı 

ISTANBUL - 12,80 : Pl!k ne§riyatl. lS. 
30: Dana mu!ikisi (pllk). 19.80 Çocuk aa. 
ati. HlkAyeler (Mesut Cemil) 20.30: Radyo 
caz ve tango orkr6,traları ve çadırcı. TUrkçe 
sözlU ellerler. 21,30: Son haberler, borsalar. 
21,40: Piyano solo (Bayan Rozl Venetlaner) 
22: Da.na mualkl8l (plAk). 

BO'KREŞ - 12.30: Koro konseri. 13: Söz 
ler. 13.50: plı\k. 23,4:>: Spor duyumları. 13, 
fiti: PlAk. 14,15: Duyumlar, 16,315: Pili<. 17: 
Köylü yayrmr. 18: Corologos cazı. 19: Du 
yumlar. 19,15: Danıım &Ureği. 20: Sözler. 20, 
20 : Halk mUzltf. 21.50: Radyo ııalon orkes 
trası. :?2,30: Duyum1ar. 22,50: Konserin sU 
nğ'I. 

BUTJAPEŞTE - 20,10: Salon orkesrtası 
Betha. 21,40: Spor, 22: Tiyatro piyesi, 22,50: 
Duyumlar. 23,10: Piyano - keman konseri. 
23,50: Len Baker cazı. 24,30: Çingene mu 
zlğl. 1.05: Duyumlar. 

VARŞOVA - 20,10: ReklA.rn. 20,25 : PlAk 
- rozler. 21 : Konferans CPilsurlskl). 21.10: 
Sen!onlkkonser. 21,50: Duyumlar. 22,10: SCiz 
ler. 22,10: Lemberg'den §en yayrm. 23,20: 
Sil orktslrası konseri. 24,05: Dans ı>l~lJe.n. 

M08KOVA - lS,30: Konser. 19,15: PIAk, 
20,30: Dans mUziği, 22: Almanca yayrm 22, 
~5: Kızıl meydandan röle. 23: İngilizce ya 
yım. 24,05: Almanca yayım. 

Aranan ihtiyat zabitleri 
Sarıyer askerlik §Ubesi başkalllt • 

ğından: 

Şişli Hamam of. sokak sayı S de O· 

turmakta iken adresinde aranılarak 
bulunamıyan Ye şimdiki adresi belli 
olmıyan ihtiyat piyade hinbaşr Ah • 
met Safi o~. İbrahim Sami (171--.120) 
R. hi~arı 2:7· mektep muallimi iken 
l~c;ka mektebe nakil e$lerek adresini 
şu})('~e bildirmiyen ,·e polis tahkikati
le de bulunamıyan ihtiyat piyade za
hit ,·ekili ııa~an oğ. Kazım (3023 ') 
Yeniköyde iken şubeye haber verme -
den başka tarafa gitmiş olan ihti • 
yat piyade mülazımı Hami oğ. Fuat 
(40095) R. Hisarında iken ha~ka yere 
gittiği şubeye haber vermeden ih • 
tiyat zabit \'ekili Şevket oğ. Vasfi 
(390:19) nın halen nerede hulundukla· 
rına dair adreslerini hildirme1eri ,., 

HABER - Akşam Pn~ta~1 

1 Ağustostan itibaren vasati 

AHUDUDU KA\'ISI 

VİŞNE 

28 TEl\ll\IllZ - 1935 

l~ 6 O H ~ H: ~1- l · ml~ 
ı 

dlz.alarındıt yıldı& ı~u .. tlı nt•nlar. 
rinde nıuaml'll' ı:lir~nlPrdlr llakıu:tlıu 

12 kap3nı' ~atış fiyatlarıdır. 

~ l.nn.lra 
t \CV\'Of • 
., Par!~ 

;\lilA D ı 

• r ru~~c 

, At ı oa 

• \cD~\ r~ 
• !=nl\a 
• Amstcrdn • 
• rra~ 
' :;10\:ho'm 

• l.ondra 
• 'ev~ orr 

• Pa ıs 
• 1\ lilAnrı 

Nukut 
'l}J • Vı v.tıı• 

1lı6 - • l\la1rtd 
169 .. • r, rlfrı 
106 't" • Vır~CIY4 
!<~. - • Ruda pe sı~ 

'14 - • Hülcre· 
~~I) - • Belgrıd 

~4 - • Yolo!ıamA 
~ı -· • ,.\ltııı 

QS - • Mecidiye 
:ıı . • • R~ukanı 

Çekler 
l'i14- • Srothlm 
0.79'~ • \"lyar. 

• 2B~- • ;\ ıdrld 

• rrüksc 4.691\ ' , . arşnvı 
• ı\tlnA •3 l\58 • R:ı:lıpeşre 

• \encvre 1.4~.fO , l'iı \:res 

• ~ofya 63,olS\ • l' elgrıd 

• Amsıerdıım 1.170' • Ynkobımı 
• rru lll,071~ • .'llnskovı 

-!J. ,,, 
40 
H 
ıs. 

ıs. 

.~ .. 
3~. 

<3Z. 

.52. 
!:P 

~ t 

---E SHAM--
i ş Rınka~· cu-ı - Tramvay \9, 

Aoıdolıı 2~.;o • ( imeoto ıs trı.. 

~e ı ? 6•1 l'uyoıı De!. -. 
Şi r. Hayrtv' ıs. •ark Oe?. -. 

:\1trkez Banka~• :07 i~ Ralyı -. 
l'. Slı:OrtA -,00 ~art m. ecza - . 

1 
Romonıı 7.Q~ ftlefou -. 

-istikrazlar - tahviller 
• 1 933Tıirk Ror. l . 7.95 Elektrik -. 

. il 26,1':'0 frımvı~ it, 
• - 111 :i6.60 Rıtııım 44 

• htltrtz.ıDıhlll I 94, * Anadolu 
• Erı:ııı l lst l krnı 95. - • Anadolu ıı 

ı 1928 A \I ıo. Anadolu lll 
Sı \'U·frzurom 96 50 * \lümessll A 

lstanbul 1 inci 1110.. Memur~ 
ğundan: [ 

Bir müflise ait türlü erkek 

kadın ve §Of ör ve çocuk mutam 
ları ve bazı kumaı parçaları 
bankolar açık arttırma ile aalt 
cağından talip olanların 30 Te 
muz 935 salı günü saat onda 811 
çekapı, Sadıkiyyc han, dördü 
katta hazır bulunacak mem 
müracaatları ilan olunur. 

(184) Junla rı bilen 'e tanıyanların da nerede 
olduklarını bi1ir1crse şubeye haber 
,·eı;meıeri. in Likör\eri\e · yaf!tJatT 1\~·~~~ 

Pazar günü akşamı 

Tepebaşında Be -
tediye bah~esin • 
tle Şehir tiyatrosu 

~l~ft~UI lıte4i11tSI 

$ıhirTtijatrosu 

~ ııııııııımııı 

il lllJ 
. llUUlll 

saat 21 de 
Oclido1u operet :{ 
perde yaıan Ek • 
rem Reşit beste • 
liyen Cemal Reşit 

Dikkat 
Bebek, Şişli, lstan 
hul ciheti tram • 

vayl:ırı temin edil miştir. 

TUHUNÇ KABUÖU 

. TEK 1 T, F L Q R YA Kokteyller·i 
kutular içinde 

satılmaktadır: 

İnhisarlar Paviyonunda 
Kokteyl. reçe~elerini 

istemeği unutmayınız! 
1 

Yeri i mallar ser~isi ~deki İnhisarlar_ pa.~iyonunda j 
tenzilatlt fiatlar üzerınden satışlar şımdıden baş-

:·=::::::= ::::::::::::::::::·::-:::::::::::::::::::::::::::: 

Al
!Joktor. ____ la_m_ı_t_ı_r_. __ _......_ _____ .........__....__.._,_,__ ____ , __ _.___J 
ı ismaıl ____ -~~~~~~~~--~~~~ 

H ~ h t • b /' r 1 llIIU1tnt1!Ullllr.1111nılllUlllQnJ1tınD1fl111nuılllll Dtıııımıum lllıo~ 1 ... 
tı.ruarpafa cu ane1r ev ıye 1 ~işli Etfal hastanesin<.14! if ~ .. 

mütehauııı ' Göz mütahassısı doktor ' ı DUN ve YARIN külliyatı Avrupanm en canlı, örnek tserle-
- Orologue - Operateuı il R . ~ t Ah d G.. b k I rinden alınır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös-1 Babıali caddesi Meserret ote· . ı~a "!'e OZ er . 1

1 

terir. DON ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar. 
li li 88 numarada her gün öğleden:r 1 . ek. Halk Fd ırk3a2sı sırasında kız 11· ( DÜN ve YARIN külliyatı seçme b;r kütüphane te§kil eder. 
i . . . i: •~sı ·arşısm a • numarada. Mua-"" . . . 
il ıonra ıaat ıkıden ıekı7.e kadar.U\) yene saat1eri saat 15 ten 18 e kadarC I Tevr.ı Yerı: VAKl1 matbaası - lstanbul 
H::::rH::m::r.mı:::::ı::::n:nnmnn :ı:::mı::::: ~ -.•••••••••••••••••••••••••••!• ~allffııaıuııımınııııunııııınıııımunııııııuııııııı ııııııııunınıııcıuıoınnııı_.ııı;: ~ 

Yerli Mallar 
Sergisini 
Gezini 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 lira ya çıkararak bir misli arttırdı ! 

1 Nis.an ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada: 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincik8nun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikranıiyeler verilecektir. 

(Bu lkramlyell kur'alar& iştirak için de kumbara sahiplerlnln asgari 25 llra biriktirmiş olmaları 1Azımdır) 
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SEKSÜLİN:ı 
Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

81 güİt sizde bulunmayan her llJl-
SEKSÜLİN de bulacaksmızl 

KUTUSU 200 K'f. 

BEŞiR KEllAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SIRK~CI 

ıl•---ILAN e rr 

Sünneetçi Ahmd 
Sbnetçi Ahmet: tkametgılh ve 

muyuehaneatni SlrlLedden Sultan 
alamet Yerebatan caddesi 40 nu ... 
raya naklt-ylediilnl u7111ı aılfte • 
rilerine bildlur. 

f'1Aftl(A 
MüaWıaaralı 

HUBUBATUlfLAI// 

StHHAT 
vs 

Kuwı' 

1I 

[ ıstanbul ~eledlyesı ılanıarı 1 
Senelik muhammen kiruı 3000 lira olan Floryada Büyük plaj di

ye tanınan plaj 935 aeneıi yıkanma mevıimine mahaua olmak üzere 
açık artırma ile kiraya verilecektir. lıtekli olanlar terıiti anlamak ü
zere levazım müdürlüiüne müracaat etmelidir. Arttn·maya girmek 
için de 225 liralık muTakkat teminat makbuz veya 111ektubiyle bera
ber 7 - 8 - 935 çarpmba günü ıaat 15 de daimi encümende bulun
malıdır. (B) (4284) 

-·Münir Nureddin--
ve arkadatları bu akıamdan itibaren 

Panorama 
BAHÇESiNDE, telefon 41065 

Türk Hava Kurumu 
Büyiik Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi 

zengin etmqtir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağmtostatlıı 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Aynca~ 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiy 

terle (20.000 lira)lık mükafat vardır ... 

.--At. yarışları lstanbul Sıtma Mücadele 
Reisliğinden ~ Vellefendlde 28temmuzda başlıyor 

Aıtı hafta, puar ıüaleri aaat on betde 7apdacaktır. Trenler 
&eus •e aıktır. Büfr .ardır. Mijıtırek bahiı •nıincl:r. Birinci 
nevkh Elli kurut ınbaylar ile okullulara yirmi beı kunqtur. 

Ik;nci mevki pareaızdır. 
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Bu muhakkak lbımdı. 
Art~ onun ruhu öldülü için TÜ· 

CU'~unu cezalandırmak lazımdı. 

Jipıi polia müdürünü ölüme 
mahkUın etti. 

V • bu kararını tatbik etmeie 
hazırlandı. 

••• 
Çlnıene karııı bu kararı verin· 

ce titriJe titreye Moııklara yaklat
tı. Ve hafifçe omuzuna dokundu. 

F abt deli1l terkiyen (takip • 
den) ~ardan biri onu ıiddetle 
kenara iterek: 

- Geri çekil.. diye bajırdı. 
- Bunun kurtulmaıını iıtemi 

yor muııınuz? 
Upk çinıeqe kamına bak•rak 

ef endiıinin yanına ıiren kocakarı 
olduiunu tanıdı. 

Jipei den. eüi s 

- Bwıu iyilettbmek için ltir 
çare biliri1D. 

Diler bir .afÜ ı 
- 8Jraknua faPllD f. Bu ihti7ar 

ltüyücü kan her derdin devumı 
bilir· a.aı. 
cı.-. kamı arbk ahali YI u 

ır ".arla megql oba17arak Kont 
dö Moaklara yaklqtr ve kulalı· 
na: 

- Oilunusun nerede llulundu· 
lunu biliyorum. Siai bekliyor. Ge 
tiniz! aöalerini r .... ıdadı. 

Deli, eneli tatkın tatkın 
durdu. Soara sülünıaiyerek çin
.... lcanıının elinden tultQ: 

- oııur.ıun aahiden nere•• ot. 
dutunu hili1or mueunuı? 

- Beni o ıönderdi .. Jİzi bekli· 
yor. 

- Haydi çabuk gidelim. 
Jipıi Monkların elinden tuta· 

rak ıötürmeje baıJadı. 
Upkl..- biri: 
- Bakınız.. Onu biraz yola ı•· 

tirdi bile .. Uılu usJu ıicliyor. cli7e 
b.iırdı. 

••• 
Jipai Ana Serıeriler Yatalına 

Yarıaca upklar el' lteraber ıel· 
mek f ıtediler. 

Fakat Argo da:a11na (havaliıi· 
iM) öyle kolay kolay ıirilemezdi 

CiDaeae kanauun ı,ir ifareti Ü· 

Hl'İD• ufUların etrafı ıardarak İ· 
tile kakıla koTUldular. 

Polia müdürünü Seraeriler Yata. 
tına sirmeıi büJiik llir teair huıu
le ıetirdi. 

Derhal JÜ kadar ıeneri Monlt
ların etrafını al cidar. 

Bunlar baiırnuyorlardı. 
Fakat irin ve düımaııhkla dolu 

pıleri her teJİ anl•tıyordu. 
Bazıları hançerlerini bile çek· 

mitlerdi. 
Bilha11a kadınlar, Mober mey

danı çarpııma~ında if ıklarını 
kaybeden fahiteler pek korkulu 
bir bal almıtlardı. 

Jipai kolunu uzatarak elini 
Monkların tiafına koydu. 

Sert bir seıle: 
- Bu adam bana aittir! Bunun

la beralter, aıerak etmeyiniz .. Bu 
Hfer elimizden kurtulamaz. Ben 
ıiıe ıöı veriyorpı .. dedi. 

- -

latanbul Sıtma Mücadeleaince Aba almacak Motorin i,ia kapalı 
zarfla yerilen fiat haddi ll1ıkında ıörülmediiinden puarldda alm-
maama karar verilmiıtir. ' • 

ltteklilerin 31 Teapnaz 935 Ç&l'f&IDR aaat on tiettle b.maal ve

ıika ve teminatlariyle Kadıkiiy Rı zapqa Çefme caddeeindelri Müca· 
dele riyeaetine müracaatları ilin olunur. ( 4277) 

SERSElltLEK YATKOI 
--------------------------........ ---------------------1 

bu çocuiu aevmiyordu. Yahut ıon 
derece iıtemeıine ratmen aeTen 
bir imanın ıeTıenli (mütfik) bir 
annenin hlılerlyle duyplanamı-

yordu. Llkin poliı müdürUne kar
tı beılediii aonıuz dütmanbk sit· 
tikçe ıidd~tl~niyordu. 

O, bu nefret duyıuıunu bayat
ta kendiıine bir PJ• olarak eeç· 
mlftl. 

itte çinıene kanıı yeiall, ümit
ıiz, hiddetinden knranarak itan· 
lan dnılntlyordu. 

Fakat birdenbire ıahn ttikene
rek metum bir cazibeye kapılıp 
kulübeıinden çıktı. Ve Kont dö 
Monklarm konaiına dojru ıittİ· 

Aileli ıevki tabii ile hareket e· 
diyordu. 

Birçok kereler 1- konaiın etra· 
fında dol&fllllfb. 

Şimdi, geçmiıtekl hldlHleri o 
anda oluyonnut ıibi habrladı. 

Kendiıinin yirmi iki ıene enel, 
makıataız, kat'I bir fikre dayan-
mıyarak, konajuı etrafında dola~ 

tıiını ıörür ıihi oldu. 

O vakitler polis müdürünü öl· 
dürmek iıtercli. 

Gene bir aat.h, otluaun uıldı
lından bir ay kadar aonra, çlqe
ne karııı bir ıabah konalm kapı-
11 önünde dmm•ıtu. 

Ah o zamanlar .•. Kendiıi beniz 
ağhyan ~e oflunn matenafnl m· 
tan bir ana idi .. Kalbi oile11, acın-1 
mala Jlyık zavalh bir kadındı. 

O ıırada birdenbire konalııı 
kapııı açılmıftı. 

Sokakta içi ipek d6temeli ıüalü 
ıüzel bir araba dunJJ:ordu. . 

Poliı nazm çıkb. 
Çinıene kanıı onu pilnce 1'or

kunç bir haJftDID s1rn1m .. ı. 
den dolan bir ilrperti hiaetti. 
Monkların yanında aon derece 

aüzel, alımlı .(cuit;eli), ıııktan, 
nqeden, qktan yaraddmıı ıibi 
meıut bir ıenç kadm yardı. 

O zaman ıenç ve ıençlilin bü· 
tün süzelliklerini tqıyan Monldar 
bu kadına öyle tefkatli ve Mvıi 
dolu bir hakııla baktı ki, Jipıi ka
dın karıtık vicdanından dolan an
laıılmaı bir duysu ile titredi. · 

Fakat hepıi bu kadar delildi •• 
Poliı müdürüyle kanımın ara

ıında bir de çocuk hulunuJordu. 
Genç kadınm elinden tutWiu 

bu çocuk dört yatında kadar var· 
dı. 

Çocuk ıayet ıüılil olarak ıiyd{. 
rilmitti. 

ilk bakıtt& ana ve babanın bu 
çocuiu taparcaıına sevdikleri hel-
li1di. 

Çocuk aevinçle Arabaya dolnt 
kottu· 

Fakat babaıı onu kucalına a\. 
dı. 

Birkaç ıaniye kadar tatlı tatlı 
yüzüne haktı. 

Jipıi hu bakııtan, Monklarm 
bahahk ••Yılıinin ne kadar Ml
yük oldufunu anladı. 

Forma: 21 



r ' (X:9) Con. Ja119//n9 ve 
ZarQ adadan na
s,/~ ka;acoikınnı 
duştJniiyt:>r/ar ve 

d
cüceler/n TQ1i6ln

en na.sıl lrur
t ula h ,·le~ ek I er ini 
oraş/-ı,..ıyQr/arT 

HABER'in deni:ı. ge 
zintisi için lstanbula gel 
mişti. . 

Gezinti günü ak§amı A· 
merikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika polisi bir tür · 
lü ba§a çıkamadığı bir: 

KALPAZA~ 
çetesi için kendisini Ame . 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

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

:An t::(Şı/dı em11·_ 
/erimiz. derhal 
verint gefı"ri

le~t.k .. 
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Sonra polis müdürü çocuğu a. 
rabaya, annesinin yanına oturttu· 

Sonra uzaklatan arabanın arka
sından hazin hazin baktı. 

O andım itibaren çingene karısı 
llfeı bir sevinç duydu. 

intikamını kararlaıtırmıf lı. 

Kalbindeki analık sevgenliği 

'C§efkati) yaralanmıştı. 
O da polis müdürünün babalık 

sevgisini yarahyacaktı. 

O vakit müthiş bir intikam pla
nı dü§ündü. 

Sekiz gün sonra da polis müdü
rünün oğlu esrarengiz bir surette 
çalınmış bulunuyordu. 

Acı ve teessüründen çıldırmak 
derecelerine gelen Kont, Paristeki 
bütün zabıta kuvvetini seferber e
derek şehri altüst etti. 

Nafile ... 
Bu f ela.keti ikinc: bir felaket ko-

valadı. 
Taptığı oğlunun kaybolutuna 

tahammül edemiyen karısı üç ay 
ıonra kederinden öldü· 

Çocuğu bulunamayıp karısı d3 
~lünce, polis müdi.irü bir müddet 
ıonra kendisinin de bu iztıraplara 
dayanamayıp öleceğini sandı. 

Fakat tali pek gaddar davran· 
dı. 

Ölmedi ... Yatad,. 

lztırap, göz ya§ı, matem içinde 
geçen bir hayatın, her gün unutu
lamzyan bir hatıra ile tazelenen &.· 

eı1arın ne olduğunu tattı. 

Kalbindeki bu yara yavat ya· 
vat müzmin bir hal aldı. 

Eline düıen talisizler hakkında 
pek zalimce davramyordu. Sert, in. 
sanlardan kaçar, hafin, merhamet. 
siz olmuştu. Bu şiddetini en çok 
Serseriler Yatağındaki, oğlunu 
çalmakla itham ettiği çingenelere, 
hırsızlara kartı göateriyordu. 

* •• 
iki saat evvel terkettiği polis mü. 

dürünün konağına tekrar döner· 
ken Jipsi Ananın kafasında itte 
bu hatıralar uyanmıftı. 

Monkların oğlunu ne kadar bü· 
yük bir şefkatle büyüttüğünü ha· 
tırladı. 

Bu çocuğun kafasından babası· 
m ve anasını silmek için ne kadar 
güçlük çekmif olduğunu düşündü· 

Bu çocuk sonradan bir babaye· 
ğit olduğu zaman ona Kont dö 
Monklara karşı düşmanlık besle· 
meği yavaf yavaf ve mütemadiyen 
kendisi aıılamııtı. 

Baba ile oğlu karıılaıtırmak i· 
çin ne kadar ustalıkla ve feytan
ca hareket etmiıti. Bu karfılafıt· 
lar, her defasında Lantenenin kal
binde yeni bir kin husule getirmiı
ti. Nihayet polis müdürünün oğ· 
}unu öldürmesine sebep vere· 
cek vakaların sıralanmasında bü
yük bir rol oynam19tı. 

Şimdi itle bunların hepsi mah· 
volmuftu. 

Senelerdenberi çekilen acı ve e· 
dilen sabrın kurduğu bu intikam 
binası olduğu gibi çökmüttü ... 

Acaba ne olmuf lU? 
Kont dö Monklar oğlunu nasıl 

tanımııtı. 

K lÜJ ~ lÜl 1K C © lFi1 ° lLll lfil 
Başından Geçenler No= 21 

A//aN/or Yi'me s,,, dl YI'/' 
yemez.rok.Qt eeJ:. J,/rş~y 
ben 901< a. _ bulmalı yıı.. 
çırn. 
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Jipsi y•lda yürürken söyleniyor. 
du: 

- Oh, bu kaderin bir meşum 
cilvesidir. Kafamı bu evin duvar· 
larına çarparak kıracağım geli
yor. Demek bo~ yere çalışmışım!. 
intikamım tam alınacağı sırada 
neticesiz kalıyor. Elimden kaçı
yor. Hayır, hayır! .. Her ikisini de 
elimle boğacağım . 

O kadar korkunç bir surette ve 
acele ile yürüyordu ki herkes Ö· 

nünden çekilerek ona yol veriyor· 
du. 

Sen Antuvan sokağına vardığı 
zaman bir sürü halkın toplanarak, 
§üphesiz meraklı bir şey seyrettik
lerini gördü. 

Çocuklar gülüyor, bir kısmı giz
lice tat topluyordu. Kadınların 
yüzünde bir acımıı izi görünüyor· 
du. Erkekler hayret içindeydiler· 

Çingene karısı dalgın dalgın, 
belki de bu kalabalığın farkında 
olmadan geçip gidecekti. Fakat 
seyircilerin arasında bir harekt gö
rülerek sıralar aç· J dı ve bir adam 
meydana çıktı. 

Bu adam Jipsiye çarptı. 

Çingene karnı hayretinden do
ıakaldı. 

Çünkü bu adam polis müdürü 
Kont dö Monklard1. 

Elinde daima sönük fen eri bu
lunuyor ve: 

- Size söylüyorum .• O beni ça
fırıyor .. Bırakınız .. Bırakınız he
ni .. diyordu. 

Birkaç Ufak efendilerini adım 

adm takip ediyorlar ve hazan o
nu geriye döndürmeğe çalıııyor· 

lardı. 

Fakat o, bunların elinden ku? .. 
tularak sür'atle ilerliyordu. 

Jipsi kadın bu manzara kartı· 

sında bir saniye kadar ıaıırdı. 
Monklar onun yanından geçer• 

ken: 
- Gece olmuı, ne çıkar? Göz

lerim çok iyi görüyor .. Bekle oğ· 
lum, zincirlerinin kilitlerini timdi 
açacağım .. diye mırıldandı. 

Bu manzara çingene kansın zifl. 
ninde müthit bir tesir husule ge
tirdi. 

Kont dö Monklar, ebediyen • 
linden kurtulmu§tu. 

Delilik onu Jip!İnin tasarladığı 
intikamdan kurtarmııtı .. 

Kendi de farkında olmadan 
Monkları takibe haıladı· 

Bu sırada deli Sen Antuvan so
kağından çıkarak Sen Deniz so
kağına bitifik dar yollara aapmıt
tı. 

Kof tuğu vakit çingene karısı da 
kofuyor, durduğu zaman duruyor, 
kendisini sakinleıtimıeğe çalıft• 
yordu. 

Şimdi ne yapacaktı? 

Hayatı demek olan intikamın· 

dan vaz mı geçecekti. 

Alamadığı öcün kamyan yara· 
sı daima kalbinde mi kalacaktı. 

Hayır .. O buna tahammül ede. 
mezdi. 

Kont dö Monk1ara iztırap çek· 
tirtmek jcap ediyordu. 


