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lb>ô rr 
Habeş imparatoru Uluslar Kurumunda nutuk söylerken, matbuat Jocasıodan 

"Kahrol kll til f ellllh ! ,, diye bağıran 

ltalyan gazetecileri tevkif edildi 
Isviçre kanunlarına göre bir seneden iki seneye 

kadar mahktim / ı 

Impara~r~!!~!:~~~~! soğuk J 
kanhhğını muhafaza elti . . · J 

Mütearrız gazetecilerin üzerle- t 

rinde tabanca bulundu, lsviçreH 
polislerle boks maçı yaptılar; 

sekiz tanesi mevkuftur 
Matbuat birliOi ve asamble reisi 

imparatordan özür dilediler 

lta(qan murahhası diyor ki: 
,. Kabahat Negus'te ••• Bütün ltaı # 

gazetecflerlmlzle beraberdir! 
lJ 1 wcftarkur~rlı 

büsbütün açllacağa benziyor 
Subaylann Bugihılıü meraaimden üç intiba 

Diln Oenevrede Milletler Cemiyeti
nin umumi toplantısı esnaemCla HaIJcsı 
impara~oru söz söylerken salonda bu· 
lunan İtalyan gazeteciler hadise çıkar· 
mışlardr. Bu hususta bugün gelen tel
graflar şu mühim malmatı vermekte
dir. 

zetecilerbirliğiltalyangazetecile· Terfi listesi ID ® liil Da ~ ~· Da D ~ B:2 
ı İaıiu bu bcıu C'kcıiui \aklı.ih eden bir ~ ~ U 
tamim neşretti. İmparatorla asamb Mfllt MOdafaa vekA- b . 
ıe re;sine teessürlerini bildirerek ıetınce bazırıanmağa C ~ \\D n==ı ~ m 0 
huni.arın birliğe dahil olmadıkları- başladı \9J. J7 U \9J. 
nı bıldirdi. Böyle bir hadise U- Ankaradan bildirildiğine gö - • 

Juslar Kurumunun h~yatında ilk re, milli müdafaa vekaleti 30 a- Kabotaj hakkımızı elde edişimi-
defa vukua gelme~tedır ğustos terfi listesini bazırlamağa zı·n yıldo·· n u·· mu k ti 1 d 

?:n~vre, 1 (Hususı) - Marco Mar- ba lamıftır· U U an f 
chını ıle gazetta Del Popolonun mu- f . .. . • . . _ 
ha biri Vittorio Tascetti isminde iki T erf ı gorecek zabıtlerm sıcıl 
İtalyan gazetecisi, polis müdürü tara· leri tetkik edi)meğe baılanmıı -
fından isticvap edildikten sonra ser- tır. 
best bırakılmışlardır. -------:-:--:-:----

Diğer sekiz gazeteci, halen mevkuf BUyllk müsabakamız 
bulunmaktadır. 

Federal Müddeiumumi B. Cornu ile 
Berne şehri müddeiumumisi arasında 
yapılan telefon görüşmelerinden son
ra bu sekiz gazetecinin mevkuf tutul
masına karar verilmiştir. Geceyi ha· 

Limanlarımız arasında gemi İf· ı Denizdeki bütün nakiJ vasıtalan 
leterek yolcu ve yük taşımak hak- sabahleyin erkende be aklarl 
kı (Kabotaj) eskiden Türklere donanmııtr. n yr a 

hasredilmiı değildi. Ecnebi gemi- S t dok d . "b 
1 . d bu . be b aa uz an ıtı aren yüksek 
en e ııte ser at ırakılmıı· deniz ticaret mekt b" tal bel • 
lardı. . e 1 e en, 

Denız yollan, Akay, Şirketi Hay. 

Cenevre, 1 Temmuz (Hususi su
rette gönderdiğimiz muhabirimiz
den, telsizle) - Hahet İmparatoru 
Hail~ Selasie'yi Uluslar Kurumun

da tahkir eden İtalyan gazetecile
rin üzerinde tabanca bulundu. Ce
nevre polis pasaportları timdiye 
kadar tetkik etmezken bir emir le 
h mdan sonra tetkike giritmiştir . 
Elan mevkuf bulunan İtalyan ga
zetecile>inin adedi sekizdir. Hu
lrukçu.lar huJarın cezalarmın, fsviç
r::? kanuHlarına nazaraı.t bir sene
cbn iki seneye kadar hapsolmak 
icap ettiğini söylemektedirler. Ga-

·pishanede geçirmiş ol:-n bunlar. bilhas 
( nrı•nmı 1 ünrüde) 

Lozan muahedesiJe bu vaziyet 
değiıti ve kabotaj hakkı on bir se
ne evvel Türklere verildi. Bugün, 
bu hakkı elde ettiğimiz günün yıl 
dönümü kutlulanmaktadır. 

Yerli Mallar 

riye, kılavuzluk, Liman inhisarı 
zabitan ve mürettebatı Deniz yo). 

ları idaresinin meydanlığında top. 
lanmaya bqladılar. 

(Devamı 1 ilnellde) 

Bir. ~~e~~n~~.; dost Sovyet. Rusyada ·ıahsilde bulunan staji,er 
tayyarecıl,.ı:rnız yakı:da memleketimize dör.eceklerdir. Bu münase
betle Türk

1
t.ayyarecilerinden bir grupun Kossarev tayyare meyda-

d nıua ınıJe . ·ı b" . tk"k 1 nın a • rı 1 e ırJıkte uçuıJar hsklaada te ı at yapma arını •• ___ &ıı fot ... f - -
ıo.tı;g ... - ogra detcediyoruz. 

Sergisinde 
Beş kuruş 

Bu resmi,N~~.!~ında hiç beyaz Dubtiliye alınacak 
kalmıyacak bir şekilde kesip saklayı· Belediye 
nız. Bu parça, tam bir resmin 42 ye için 
bölilnmüş parçalarından biridir. Bun
lar kırk iki tane olunca yanyana geti
rerek asıl resmi vUcuda getireceksiniz. 

sergiyi eQıence yeri saydıQı 
buna zaruret hasıı oldu 

Dsküdarda 

Bu sabahki kaza 
Bir amele duvar 

altında kalarak öldü 
Bu sabah Üsküdard# Şemsipa§mia 

f'ecl bir kaza olmuştur. İnhisar idare• 
sine ait bir deponun duvarı üç işçinin 
üzerine yıkılmış ve bunlardan biri öl· 
mJlştilr. 

İşçiler ayni yerde yapılacak bir bina 
nm temellerini kazıyorlardı. 

.. Sekizinci yerli mallar sergisi Öbür-( Se 
1 rgiyi tertip eden sanayi birliji 

gun açı acaktır. Sergi o gün için yaI· ı Taksim bahçesinin kapısıadaki muht. 
ruz davetlilere mahsus olmak üzere ak· lü af 

işleri kaldırtmış, ve buraya bir 
şam saat 18 de açılacaktır. Küşat res- sergi antresi yaptınnağa başlamıştır. 
mini Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Sergide inhisarların muazzam ve etrr 
Üstündağ yapacaktır. Belediye bu se- f ta 

ı mamen camdan olan paviyonu ta
ne serginin Taksim bahçesinde kuruı- mamla!lmJştır. İnhisarlar idaresi bir 
masmdan ve bahçe içinde birçok eğlen gün bu paviyonun davetlileri huzurwp 
ce yerleri de bulunmasından dolayı da küşat resmini yapacaktır. 
burasının umumt bir eğlence yeri sa- Diğer taraftan tş bankası da 
yılmasında ısrar etmiş ve bütiln teşeb- deki paviyonunu -ikmal etme • 
büsler akamete uğra.mı§ olduğundan Bankanın Zonguldakta Çl)ranbfı ..... 
bu seneki sergiden beş kuruş duhuliye ant.rasıt sergide gflzel bir paviJıJ•lr 
alınmasına zaruret hasıl olmuştur. Yal teşhir edflecektir. 
nız küşat gününde davetlilerden dU- Sergide radY.o tertibatı da ikmal r 
huliye alm.mıyacaktır,. dilmi§tir,. · 



Musolininin lna hasta 
a-, IO (A.A.) - M. .... 

Hainin ;reeli 1&1mdaki en 1dlftk 



•• 

şemsiyeli 
aşık 

Yzanlar: Hikmet Münir ue Murpd Sertoğlu Hahralarım anlatanı: EFDA .. TALAT -122 -

.~~ı;seviyordu.Ammanuıl? Hewmenuzaktankendisinitakip Sesinden fanımzşfım T/ d T. ·ı· nıuthıı ! ık elmege baıladı. • l\ı. ı ın .l ngı l 
Fa.kat ne kadar aş sa, ne kadar Rüzgar da gittikçe artıyordu. 1 c h k d 

çok seviyo~sa .o kaear da mahçup Hava bir anda simsiyah oldu. 'V_.e ıerın meş ur Q lll CQS'I~ QTlnd. Q 
ve. ceııa~~tsızdı. • . . . •. . fmdık büyüklüğünde damlalar duı ,.._ 

Sevgılıaine ken&ısını aevdıgım meğe ba ladı E t z · cY • c 
?a11l söyliye'71'• eşkını ona naııl Fmat\u frrııat. ' ve n e ıcens #JeTVlSl e de 
ıhıas edecektı. T d k Gök de gürlüyordu. Yüksek ve 

D"' .. d.. ındı anı ı lan kal L d• D d Qı U§Ull u, tftl • fk' 1 . . . tn bir duvarın yıkihfl gibi, laf· e l usmu l e nın bir müoa,ebetled 1 si~ erınııaı. ların birbiri üzerinden devrilmesi- n 
d K" 1 k ıır ı. ınema ar . • ı. ıtap ar arış •tt' ld' ' nı andırır müthit gürültüler ıkopu- O .... _,an her u-ye veda etmek- kalkarak ya va• yava" ara kapıya d t • 

1 1 
ı • ·ıara gı ı, ge ı. y ~ r- x , ermiştim. Onda Rusların Tü 

ıya ro ara, P aJ or, sonra kamçı ıakırdamasma ten b-~La yapacak bir teY kalmaz- doğru yürüdüm ve kulagvımı daya- h Ah! Ntzd ! . benzi ye . ki k d .,... re em para, hem de sillih gön 
. . l"' .. une kestıreme. n tımşe er ça ıyor u. dı. Çünkü yakalanan bir casus yarak içerisillli dinlemeğe bnıı:la- diklerı' yazılı ı'dı". 

Hıçbırasu u goz "S' · · d' ) d 1 :s-

d
. B l k' 'ni fazla cürekar v• . ızı şemsiyemin altında ıste ı· için (kabili tamir ve telafi eni en drm. Ballar-O halde Sovyetler 

li .. ( I aketsizce bu uyor. d yere adar götünneaıe musa· bir şey yoktur. Ne ise... o one Sesinden tannnışlım. Kadm, in- !eri elde etmek istiyorlar. ı. un Arın unı 1 · gınız k .. K ı l 

dımını aza nez a e eder misiniz?,, Ballara hnkkımda gösterdiği iti- gilizlerin meşhur kadın casusların. 
u~'ihayet mesut bir tesadüf ona d ~u •özü söylemenin tanı sırasıy· mat ve teveccühten dolayı hararet- dan ve Enteliceruı Servisin şefleriı>. Senet - Bu no'kta bizim ,.. B' .. l ı ı•te .,..... od d L a· Du d yade hassasiyetle takip etti"" 
.. k··ı·· .. h llettirdi. ır gun yo · T • le teıı.ekür ettııu.en sonra ama en e ı &mun idi. Erkek de DJl.1~ u unu a . Ebed" :r bir iştir. Moskovaya bir Türk h 

.l .. •• k d v .. rJara asılın•~ hır ı aşık yağmurun altında döndüm. Derha1, ilk itim ınünasip meıhur kapiten Senet .. ua yurur eır u 
0 

• "k ıeınsi . ' • ti gitti. iki memleket araımda 
f .. d.. s· ıet1111Ye f abn ası k Y•yı yalnız kendine açmaga bir va.sıla ile vaziyetten Esat (be. Üçü hararetli hararetli şunları 1 d 

a ış ~or u: . ırkl~ ettiriyordu IYaınıyarak akl k d k ld O d konuttuyorlardr. ar anberi görülmemiş bir dos ,emsıyelerını re anı l dar 
0 

h 'ona Y aşıncaya a. yi) haber ar etme 0 ud. ~un ha :r hazırlanıyor. Türk - Rus ya 
Resimde bir ,ernsiyenin a tına .~ı- dur~nı:n ızlı adrmlarına ayak uy bu işe benim kadar sevin ığme iç Benet - Şimdiden soma Türk- laşması imparatorluğumuzuıJ 
.. b' 'ft vardı. Etrafta mut- d" ya kadar ıslanarak yürü- •u"he yoktu. lerin maksat ve gayelerini daha f l grnmış ır çı d k • u. x aat erine çok dokunuyor! 
hiş bir yağmur, genç ka ın er tegt! N LEDl DUSMUND lLE dikkatlı bir surette takip etmek la-

d 
ınan osu ihayet h' ç·· k l d Ballar-Buna mani olamaz 

iyice sokulmuf, ka uını Aıık 
1 

ır hızaya geldiler. GEZMELER zmı. un Ü on ar a karınnada yız? 
ince ba§ı açık ve ayaklan ı<>'<>~ di. &o uk soluğa §unu diyebil· teşkilat lkunıyorlar. 'ld ğuns gör• afit bir yaz yag. Yine mutat olan iılerimle meı· Kolonel Ballar - Anadoludan Ledi Dusmund-Daha do"' 
=uzrounuu go"steriyor olacaktı· - Si2:i § • gul oluvordum. Fakat, Ribbon yeni bir haber var mı? Türkleri Bolşevik olmaktan ku 
.... k diğiniz ' eınaıyemin altında iste· / hba k ? Hemen bir dükkina kof"ra en V Yere kadar Hat gittikten sonra, illi rat a- Senet -!Sunadan dün yeni bir ramaz mıyız. 

l·y·ı markadan bir ~siye al.ld.ı .. ':"e e cevap a1 ğ ••• bi1iyetiın yan yarıya azalınıflı. rapor aldım. Yunanlılar ilerliyor- Benet - Bütün Anadolu i 
ım madan h rne. a meydan brrak· h k 1 h ı· d d bundan sonra vaktini sevgı ıs n •ınen ıe . . Çünkü, birçok mü im müza ere. e· !ar. Fakatordununkuvveimanevi. ın e ir. Ne rejim belli, ne 

b ki kl
e .we abanarak ınsıyeyı, y:ayına I h ıtaaıle l t'kb 1 1 1 cak? B evinin ı .... r

1
,.rnda e eme • · &çnı ri ve karar an ep onun vas yesi bozulmuf.. §•Y··· s ı a nası o a • 

d 
Kı .. da h' ağa koyuldu. ı ş· d' · bö·yJe d b'l · r_ı_ b k ·nneg~ ebatla ı. ... 

1 
öğrenebi iyorum. ım 1 ıse Ballar_ Sebep? a ı mıyoruz. raKat u a 

s:ı '1 b. k d f 1 G"kt r çığhk' d h b 
Esas

en sevgilisı e ırço e a ar o e b' · kıymetli bir vasıta an rna rum U· B vaziyetten istifade edemedig" · ır o-:; ") enet- Venizelosun tondra 

1 
· 1 d' V vgili i Aına.n b ... ru tii. · d d h kk-

1

-göz göze ge mıt er 
1
• e ıe • s · ne ol - lunuyor um. üzerinde yaptığı teıebbüste muvaf. e mu a ""'··· 

•• : .. s ti c.\.,., i ı .. c.nJi. inc kar§I hıç de Aah ca uyordu böyle? Yalnız, yine daktilo kızlar, bana Ballar_ Geçen gün Gen 

1 b 1 
• · var mı Ya ~ıın, düşürvmenı·n aleıni b" b' l · d h b d f akiyet kazanıamaması askeri ma-vefasız deği gi i ge mı~tı onta: •ı-.d', ayrı ayrı, ır ır erın en a er ar h Harington ile beraber yemek 

G 
:r ··• ı d d' h k afilde aksi tesir yapmı~··· 

Şimdi bekliyordu. ök ....:: · olmadan yar mı e ıyor, er a · dik. O da bana bunlardan ba 

d 
etl4TÜltüsü y" v• . t l Ballar- Yunanlılan yardnnsız 

Srcak bir hava olacak, yor u kız v uregını oyna ı· tam yazdıkları yazı arırw ve rapor-
Sevgilisi ince bir manto, yazlık Ama n:"°~'.zın.. !arın .,.retlerini veriyorlardı. mı brrakaaığız? 

bir çift ayakkabı, ppkallZ olaYak Baraakt guze! de ıeydi yarabbi! Fakat, dediğim gibi Harington Ledi Dusınund - Ben Atinada 
ve yalnız sokağa çıkacak, yağmurun an boıamrca,.na yağan ile lngilizlerin istihbarat şeflerile iken bu mevzu münakaıada idi. 

Otomobile ve tramveya binmi- saçlarlll ranaklarıoa yepıftırdığı &llar arasmdtı geçen, tifaht görüt- Yunanlılar vadimizi tutmadığımız. 
yeceği gibi saçalmz -.e 11ğınaksa limon gi~ tında Yilzü, sıkılmıı bir meleri takip edemeyiıim büyük bir dan şikô.yet ediyorlar. 
bir yoldan geçecek, . nak duru 1 taze, yumuşak ve nem· noksan oluyordu. Bunu nasıl telafi Ballar - Biz nakden yardım et-

Birdenbire hava bozacak, tıd- Ebed" Yordu. edebilirim diye düşüntüyonım. Mü. tik. Silah verdik. Fakat Aındoluya 
delli bir yağmur yağmağa baılaya· remem· 1 •ırk, vazifesini derhal gö· Ji.znn Çapman bana katiyen böyle Yunan ordusu ile beraber lngiliz 
cak.. utan l l§ olınaktan duyduğu bir bir yardımda bu1unamazdı. Bila- ordusu göndereceğimizi de taah-

Ve o, bu fırsat hasıl ol'.". olmaz ha ı a !•msiyesinin yayına bir da· kiı, benim bu tekilde çalııtığnnı hüt etmemiıtik. 
hemen kop.ca'k, 1.,,...iyesını aça- üze•. •narak onu acıp sevgil;sinin bilmiı olsa beni bir kapk suda bo- Senet-Yuntınlılar da sözlerini 
cak, ve genç 1<ııe: • ğe rınıe bir kut kan~dı gibi gerıne· ğardı. Bir aralık Miralay Ballarile tutmadılar. 

_Sizi şemsiyemin altında ıste- savaştı. odam arasında gizli bir telefon Ballnr-Askcri harekat itibari. 

'1iğiı»iz yere kadar götürmeme mü- ku Fakat kız, bu sefer daha kor· ye.pnıayr ve öbiir taraftan ela ima le mi? 
ıaade eder misiniz? diye sol'acak 

0
. nç, etinden et !koparılmış gibi açık olacak ahize ilekonuşulanlarr Senet- Evet! iki ay içinde bü 

l§te, hepsi bu kadar. O zaman ır çığlık hastı. dinlemeyi düşüıı1tlüm. Fakat, hu, tün Anadoluyu istila edebilecekle. 
belki münasip bir fırsat bulur, ona B~: .. Y'andan da yürüyorlardı. . hem kabili tatbik olmıyan bir şey- rirn söylemi§lerdi. Halbuki hala 
hissini uzaktan fakat çok dolam. Gogün gürültüsü, şiınıeklerın di. Heın de çok tehlikeli idi. Bun. garp cephesinde uğraşıyorlar. 
baçlı bir yoldan hafifçe sezdirebi. Ça~ııı, yağmurun timdi bir hal~t farı düşünerek çok üzülüyordum. Ballar -Türkler ne vaziyette ... 
lirdi. Daha doğrusu ihsaı etmeğe Yıgını gibi gökten rüzgarların tesı Bir gün odamda yalnız çalıtır- Benet - Canlarını dişlerine ta. 
teıebbüs etmeği düıünmeğe cesa. rile de iki yana dalgalaaıı dalgala- ken, ikolonel Balların odasmdan karak uğraııyorlar. Fakat henüz 
ret edebilirdi. na inişini, yerlerin kaypak parıltr· bir kadın ıeıi geldi. Şatırdım. Çü~ bir ordu hazırhıyamadılar. Müte-

Ne kadar im.kansız bir ihtimal a1
1 

geçen otomobilJer, ıko§u§an yol- kü ıinıdiye kadar vaki olmıyan bir ferrik kuvvetlerle çarpıııyorlar. 
diyeceksiniz değil mi? Fakat bu cular arasında bu iki insanm bu ıeydi. Kolonel resmi makammda Ballar- Paraları var mı? 
ihtimal ne kadar u:r:aksa, bizinı halini göreıY yoktu. Gören olsa da kadm misafir kabul ebnezdi. Ri- Lcdi Dusmund _ Karataki aja. 
aırk da 

0 
derece azi~ar ve inatçı aldıran yoktu. ikataon Hat ise aksine idi. Her za. n~mızdan aldığnn mühim bir şifre. 

bir delikaıJlıdrr. Elınde ıenıaiye Fakat aırk hali §emsiyeyi aça· man onun odasınca güzel bir ka. yı on bq gün evvel Lonıdraya gön. 
günlerce, aylarca bekledi. Bekledı', dm görmek mümkün idi. Fe.kat, 

mamıştı ya... . ı B 11 d 
Ve 

0 
umulmaz sanılan tesadüf bir H" 1• h ye.trnrn en krymetlı ve Kolone a arın o asında kadın 

gün kendisini gösterdi. niha; ~=tını ganimet gibi Ktıl!a: bulunması cidden hayret edilecek 
Hava sıcaktı. Biran gö;z1erini narak dünyanın biricik gür:elını bir fevka1adelik idi. Kulak ver

ıevgiliainin kapısından eyırarak §e!llıiyeıi altına alrp onunla nıuare dim. Kolonelden ba§ka yabancı bir 
uAca dikti. Aman Allahnn ne go" .. fe teaiı edenıemişti ye.. erkek sesi daha geliyordu. Ayağa 

b
. b ru. . d ıY 

1ordu, siyah ır ulut. Ulan ıenmisin bana mat e ~ ~ 
Fakat, ne o? Kapı açıldı! Ve Şemıiyede açılmıyor mu nedır · 

ıtvgiliıi çrktı. Hayret; gözlerine Atık yayına hızla basarak ıe~· 
inJ.mnryordu ! ; - aiyenin siyah setenini bir çadır gı· 

Sevgilisi yalnızdı. b · ecınağa koyulunca, artık getıç 
iiıce bir manto giymişti. ,;v~ili de şabır ve takat kalmamr~ 
!Sat 1 açıktı. 
.Ayaklarında yazlık ayak'liabı 

vardi. 
Otomobile ve traınvaya binme· 

di. 
Harika! ISaçakınz ve aığınakaız 

bir •okala •P.b· . . . 

tı h k w Olanca kuvvetile ay: ırmaga 

ve cilerini de on parmağını aça· I 
rak onun yüzüne doğru dalgalan· 
dıre dalgalandıra adeta mevıim
&iz bir Havaijen dansöz gibi &oka.k 

or.tasmda korku "t'e çılgmlrk alA. 

ıııetleri göstermeğe ba!ladı. 
Aşık bir söz aöyliyecek oldu. 
Sevgili hızla yolunu aldı. 
Aşık o ipek vücudun sırsıklam 

olmasından yüreği titriyerek ıem· 
siyesini açmağa baş vurdu. 

Sevgili alabildiğioe koşmağa 

ba§ladı. 
Acaba, şemsiyenin altında ikisi

nin birden koşarak mı gitmesini 
i&tiY.ordu J? 

(Sonu yann) 

HABER' 
AKOAM ,POSTA51 

iDARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta kutusu'; lstanbul 214 
Tolgrar adreaı: tstanouı HABER 

Vazı ışıcrl teıoronu Ull12 
idare ve ııan .... : 248'70 

, ABONE ŞARTLAR! 
Türl.iyr Enırbı 

Senelik ,400 Kr. 2700 Kr , 
6 aylık 730/ .. ,450 
:a aylık 400 S.. 800 .. 
• oyıık ,50." 300 •• 

Salıibi ve !f.c~TİIJal MüdüTÜ: 

: Hasan .J Rasim Us 
l!..aiildığı qeT (YAKIT) m'tı&a,; 

derek artık :aulh znmam geldi 
bir teşebbüste bulunımak muv 
olup olmıyacağrmn ve bugün 
kiyedeki vaziyet ile hariçle ol 
maslnrm ne mahiyette bulund 
nun hariciyece orulduğunu, 

disiniıi de l:i mevzu etrafında 
fassal bir raor gönderdiğini be 
etti. 

Benet - (Gülerek) bizim 
lazım Rikatson Hat da Londr 
bu hususa dair izahat verir. 

Ballar - Evet, o arkadaşı 
gönderdik. 

Ledi Dusmund - iyi, ciddi 
gençti. Fakat buy nlış hareketi 
rie bir mana veremedim. 

Benet - Kolonel ! Şu toy v 
yaptığını bilmez çocuğu ba! 
dan attığınıza çok iyi ettiniz. 
kikaten sizi tebrik ederim. 

Ballar,_.. Fena bir genç deği 
Kusuru fazl Türkofil olm 
Türklere müm şat.kar görü 
idi. Bu sebeple bir iki pot 
Ben de kendisini dnha fazlam 
faza edemedim. Çünkü her 
yazmışlar ... 

Ledi Du mund - Mister Ri 
son Hatm bir Türk katibi vard 
ne oldu? 

Ballar - Efdal! Burada ça 
yor. 

Ledi Dusmund - O çocuk h 
kında verilen notları okudum. 
ziyeti §Üphelidir. 

Senet - Bu genci biz tara 
ettiriyoruz. 

Ballar - Bir şey elde etti 
mi? 

Benet - Şimdiki halde §i.iph 
rimizi teyit edecek maddi bir d 
elde edemedik. Polis müdürlüğ 
ınk sık gidiyor. 

(Devamı 
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RADYO 

J 8 TAN BUL: 

17 TakBim stadından nakli. Futbol maçı: 
Türk muhtel!U ve Macar Boçkay takımı. 

18,30 Opcl"a parçaları, 19 haberler, 19,15 Muh 
tellt pl!Lklıır, 20, halk musikisi, (plak), 20,30 
Denizciler bayramı rnUnaaebeUle konferans, 
(Salih kaptan>. 20,45 stüdyo orkestralan, 
21,15 Ba.yan Gordlna Mola tarafından Clave
cln koooerl, 21,45 son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetecilere mahsus 
havad'9 acrvüıl verilecektir. 

\' l 'l' ANA: 

18,05 piyano ve §4n, §arlular, 19 konuı
malar, e.pcranto, haberler, hava raporu, 20, 
85 musiki: Mozart, 21,05 Avusturya p.rkıla· 
n, 21,25 kanııık ya}'lll, 22,05 halk mustklal, 
22,35 viyana opereUerlnden parçal&r, 23,05 
haberler, seyahat, 28,85 dans havalan, konuş 
ma, 1,05 §4l1 musikisi, 

BE B L l N: 
-17,50 mwılkJ, Şubertin uerlerl, 19,05 bU • 
yUk mustki yayını, 20,05 Almanya ve Finl&.n
diya ml2Sik1si, ltalyanca ders, 20,50 ollmpi• 
)'&d kiytlnUn açıl!§ merasimi, 21,05 haberler, 
&'eDÇ mWeUerln zamanı, 2~50 cenup memle
keUerlnden levhal&r, 28,05 hava raporu, ba.
vadllı, spor, 23,35 gece mwıiklai ve dans 
b&valan, 

BUDA PEŞTE: 

ıs.~ koouııma. piyano konseri, kon!eraruı, 
19,85 operet yaymı, 21,40 alyaa1 haberler, 
22,05 Salon orkestrası, 23,05 haberler, çtn• 
gene mus!klal, 1,05 son haberler. 

18,20 orkestra konseri, 19,05 hav&dla, 19,20 
konserin devamı, kontcrana, 20,25 gramofon, 
mektu.p kutusu, 21,80 od& mus!kiBl, 22,05 
kontenıın.s, ııan koııaerl, haberler, spor, 22,50 
orkestra konseri, 23,50 almanca ve fra.nsız.o 

ca haberler, 24 haberler, gece konseri. 

PAR t S (P, T, T,): 

18,05 orkestra kowıeri, 18,85 konuımalar, 
orkestra konseri, havadla, 19,40 orkestra 
konseı1, seyahat haberleri, piyano konaerl, 
ll,50 denizci oarkılan, oda mu.ıılklıd ve p.n, 
23,35 havadis, Amerika havadlalerl, 

KOMA: 
ı9,2:'i yabancı dillerde yayın, 20,10 seya. 

1:ı.t haberleri, (almanca) 20,25 eğlenceli mu• 
siki, !rıuuızca haberler, 20,M Yunanistan 
çin ynyın, havadis, gramofon, 21,45 sento
ıik kon3cr, lstlrahatlerde konu§lllal&r, 23,05 
'llUS!kl, 23,l:S ~ musikf81, l.ltlrahaUerde 
'l&V&di-', 

KISA DALGALAR 
• ON D R A (Kus dalga): 

16.40 ha!~ program, 17,15 bando, 17,45 
tcntet, 18,15 dans mUzlğf, 19,30 bando, 20, 
~ bando, 21 revU, 22,25 kentet, ve prkı, 
13 kentet, 23,45 dana mUzlğl, 1,18 orkestra, 

il O S KOVA: 
20,30 bir opera mUzlğl, 

~ E ESEN: ~~ 

lJ,45 opera, 20,45 olJmplyad köyünUn 
lçılı~. 22,30 varyete, 28,15 orkestra, 1 orkea

rıı. 

YARIN SABAh 
L ON D R A: 

6,47 \0 lyola resltaH, 13 orkestra, 
~ E ESEN: 

H: mllzlk. 

\ç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

<abızllgı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. 

a HAZIMSIZLI(H, mide ekşilik ve 
umalarmı giderir. Ağızdaki tatsız. 

lk ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 

:alı ambalajına dikkat. 
Deposu: Mazon ve Botton ecza de· 

ıoeu. Yenipoetane arkası Aşir Ef. Sok. 
fo. 47. 

HABER - J\Jitam Postası 

'al'wı ~! 
SiNEMALAR 

TURK 
BEYOGLU 

ı Tlvoll cambazhaneal ve 
Voronzofiarın earan 

ı Marahuana ve Aradıfmı 
kadın 

iPEK ı Buhran bitti ve Bir 

SAJ~AY 

ı:iUMEH 

YILDIZ 

TAN 

şm 

gecenin skandalı 
ı Montekarlo geceleri ve 

GUldUren gözler 
ı 1o~ırtınc.dıı..n sonra (Aslanlar 

adası! ve Hayat acıları 
ı Hayat kurbanları ve Mild· 

nin şen aaau 
ı Tangollta ve Renkli peçe 

..a GUndllz benim Gece aenlıı 
ve Sevdalılar kervanı 

ALKAZAB ı Kanlı karga ve Gece 
adanllan 

ŞAB& ı Sevda kuzusu (rumca) 

General 
Ali Hikmet 
Dün gayri federe 

k lüpleri 

teftiş etti 
Türkspot kurumunun kı,fmetli 

gene! başkanı general Ali Hikmet, 
dün öğleden sonra İstanbul cihe-

tinde bulunan gayri federe klüp
lerden Alemdarspor. Küçükpazar, 
F~ ldınan ve tlerispor kurum -

Jarma gezmİf, her klüpte ayrı ay· 
n incelemeler yapmıftır. 

Sayın general akıam geç vak
te kadar süren teftişinin sonun-

ı TEMMUZ - 1936 

Kızı/toprak talebe 
kampı hu sabah açıldı 
Kampta 150 çocuk var. Bir 

kamp daha açllacak 
Bu sene ilk defa Maarif müdürlüğü 1 

taraf mdan kurulan ilkmektepler kam
pı bu sabahtan itibaren Kızıltoprakta 

1 
açılmıştır. Kamp kadrosu dün akşam 
tamamlanmış ve evvelce yüz talebe· 

nin İ§tiraki takarrlir etmişken görfilen 
lüzum üzerine 150 talebeye çıkarılmış
tır. Maamafih Maarif Müdürlüğü mü· 

racaat ve ihtiyacın çokluğu karşısın· 

da ikinci bir talebe kampı daha kur
mak için tetkikat yapmaktadır. 

Gene Maarif Müdürlüğü tarafından 
ilkmektep muallimleri için Büyüka-

dada kurulacak olan muallimler kam• 
pı da bu ayın on beşinde açılacaktır. 
Fakat muallimler kampı için de mlira• 
caatlar, kampn alamıyacağı kadar 
çoktur. Bilham:ı. başka vilayetlerden 

de birçok muallimler kampa iştirak r 
çin mliracaat etmiş bulurunak•.ı;dırlar. 
Bunu gözönünde ıutan Maarü müdür• 

lilğü Heybeliadada da ikinci bir kamp 
kunnağn karar verniştir. Heybeliada 

da iki numaralı mual!imler kampı için 
yer seçilmektedir. Bur.dan sonra bu 
ay içinde ikinci kamp fa açılacaktır. ve Karamazof kard~ler 

ASTORYA ı Garp kahramanlan (24 
kıaım birden) ve Tatlı su 
bahrlyelllerl 

CUMURtYET ı Mekalkalı daruıöz ve Garp 
sUvarllerl 

d~ ileri Boz~rtun ~akçı~rda - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ki sahas•nı da görmüştür. 

ISTANBUL 
HtLL1 Programım blldirmemlftir 
UJLAı. Nevyork haydulan ve 

:Meka1kah haydutlar 
ALElll>AR 1 Petreaburg geceleri ve 

Morg sokağı cinayeti 
AZA& ı DllJJman elinde esir ve Ben 

fahl§e miyim! 
KEM.AI.BEY ı Tarzan yamyamlar ara• 

ımda 

KADIKÖY 

Bugünkü maç 
MilH takım 

namzetlerimiz 
Boçkayla sou 
karşılaşmalarını 

yapacaklar 
Milli takıma namzet seçilen 

oyuncularımızdan müteıekkil ta. 
S1'KEYYA 
HALE 

1 
Anna Karenin kmılarımızın üçüncüsü bugün Boç. 

ı Programmı blldlrmeml§tlr 

O S K O D A R kay takmıile aon maçını yapacak. 
•llALJO ı Mumyalar mllze.91 

BALAT 
ı Kaçakçılar peşinde 

1ng11lz ajanı 

KARAGOMROK 

ve 

OZEN ı N&§lt ve arkada§Ian 

TiYATROLAR 

TAKStM BAHÇESİNDE 

Saat 21,45 

HALiME 
ı;sOYOK OPERET 

Masalar f'n•clden ayırtıla· 
bilir. 'l'elefon: 43'703 

O aküdar ikinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Ü&küdarda Solak Sinan ma
hallesinde 21 No da mukim iken 
akıl hastalığına müptela olarak 
emrazı akliye ve asabiye hnstane
sinde bakım nltında bulunan A
li oğlu Şabana ayııi hanede otu· 
ran İ<arISl Nezihe mahkemenin 
29-6-936 tarihli kararile vasi 
tayin edllmif olduğundan bu hu -
susta itirazı olanların 1 O gün için· 
de mahkememize müracaatları i-
lan olunur. 

ta. 

tık oyurida berabere kaldığımız 
ve ikinci oyunda 3-0 yenildiğimiz 

Macar taknnmA kartı bugün ala· 
caiımız netice ilk iki maça naza. 
ra.n mühimdir. 

Çünkü ilk Kal'§ılaımalar tama-
men birer tecrübe idi. Ve bu maç-

lar da milli ta.kmıa seçilmit olan 
rastgele her oyuncu oynıatılarak 

denemeler yapılmı§tı. Halbuki bu 
gün aşağı yukarı milli takmınnızm 
esas kadrosuna yakın bir takımla 

oynryacağımıze. göre bu maç oyun 
cu la rı tecrübeden ziyade bir nevi 
imtihan mahiyetinde olacaktır ki1 

bu maçtaki muvaffakiyetaizliği 

futbol taknnımızm olimpiyada gİ· 
dip gitmemesi üzerinde büyük bir 

tesiri olacağının da muhakkak ol· 
duğu söylenmektedir. 

Bugünkü takımın şu şekilde çık. 
maaı ihtimali vardır. 

Safa - Hüsnü, Yaşar - M. Re· 
şat, Lutfi, Cevat - Rebii, Şeref, 

Fikret, Sait, Niyazi. 

Çin ile Almanya ara
sında ırlzll anlaşma 

Tokyo, 30 (A.A.) - Çin ile Al 

manya arasında gizli bir anlaşma 

yapıldığı söylenmektedir. 

Yalnız 4 gün kaldı 
Galata'da maruf 

EKSELSYOR 
Eblae maOazaaın1n resmi tast11esı cıolayıalla 

Mecburi satıştan 
istifade fırsatını kaçırmayınız~ 
lstok mallar azald1A1ndan acele adlntz, 

Hazır elbise, pardesü, palto, manto, çocuk elbisesi, kadın erkek ve çocuk 
muşambaları tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satılmaktadır. 

Fırsat:t:an ist:ifade ediniz. 
Hali tasfiyede EKESLSYOR K. Pal9.ı-. J. Herıkoviçi ve Şki 
Tasfiye memurları: Avukat 1. Agah Akkan, H. Süleyman 

Akay işletmesi Direktörlü2'ünden: 
Adalar - Anadok - Y ıdova hattı yaz tarif esi 2 temmuı 936 

perşembeden itibaren tatbik c,\unacaktır.:. Yeni tarife iskelelere asıl • 
mııtır ~ (3654) 

~~~~~~~~-

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşe" llğlne 
Kars1. 

5 

iHT iYARLICJI 
YOK ~D~R 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 
Bu anlaşmaya göre, Almanya 

Çinden mevaddı iptidaiye satın 

alacak ve mukabilinde de yüz mil

j'On Amerikan dolarlık ağır harp 
techizatı ve elektrik makiDeleri sa •...-••••••- Dün ve Yarın ne~r i1Jatı 

ıacaktır. 50 kitap koca bir kütüphane 
Drolog Operat:ör 

Doktor 
Süreyya Atamal 

Bu şık kosWm nerede mi yapıldı,· 4te Muayenehane: Beyoğlu • ParmaJ<-

adrcsi: kapı tramvay durağı, Roma oteli 

teşkil eder 
8'1 mühim eser1eri 8 lircl peıin ~erm~~ ve her ay 3 lira ÖC:e· 

mekle elde etmek mümkil!ldür. ilk serılere abone olanlar Ye
ni çıkanları da bedellerini taksitle ödiyerek alabilirler. 

l•tanbul - Ankara Caddesi - VAK11 Kütüphane.İne Yenipostane karşısında Foto Nur ya• yanında 121 birinci kat 3-8 YAVüi""'Sf ZEN •-H•e•r•g•u.·n-1•5--2•0•y•e-k•a•d•a•'-- •:•••••••••• 
müracaat edinh 

.• YILMAZ RAKISI.._.. 
içirmez, bulantı 

En yüksek 

yapmaz, baş 
45 derecelik 

ağrısı vermez. 
rakıdır. 
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1. ıs· terler ve ebeve11ninin ekseriyeti . . · .. ğreıı rrı e,-., · 
zeki çocuklar her §eyin "niçm,,ını 0Zl e cevap vermekte zorluk çekerler. 
hatta kültürlü olanları bile bıt sua er 

ÖER çocuğunuz emek· 
leme devresinde gö • 
düğü şeylere doğru sü 
rünmiyerek,el ve ayak 

larile erncl!liyerck gidiyorsa.orta 
ya gerçekten parlak bir m~hs~~ 
getirdiğinizi övünerek söyl~yebı 
lir ve kendinizi fevkalade bır ç~-

sayab • cuğun babası veya anası 
lirsiniz 1 

b'' ··k ve Ancak ayni zamanda uyu 
Y'- rucu bir zahmete katlan~ağ~ 
hazırlanmanız lazımdır. Çunku 
zeki ve kabiliyetli bir çocuğu ye· 
tiştirmek gerçekten güç ve yoru
cudur. Normal çocukların yeti~· 
tirilmesi gerek baba ile ana ge· 
rckse çocuk için daha kolay~ır. 

d kı e· 
B ~uklar var ır 
azı ço- . • . ... 

kl rne devresinde hıç surur• me e . ~ 

mezler, eşyalara doğru gıtmege 

kalkıştıkları zaman el ve ayakl<• 
tımn üstünde emeklerler. Profe· 
sör Hroklika dört ayak iistü e· 
meklemeye (ayı yürüyüşü) adını 
vermişti. Ayı gibi yürüyen çocuk 
lann hemen bir çoğu sonradan 

f k l~de istidatlar gösterirler. ev a a .. 
Yerde sürünmeye karşı ayı yı: • 

rüyüşü herhalde koo4dinasyon'u~ 
daha yüksek bir tipidir ve zekı 

k ma" çocuğun gerek maddi gere. . 
nevi gelişmesinde yüksek bır tesı 

k~ye delalet eder fakat anlat-
ze a . b" 

;;. mrz hadiselerin herhangı ı· 
tı.,ı b' 
risi tek başına tecelli ederse, ır 
kıymeti yoktur hepsinin bir arz• 
da dikkate alınması gerektir. 

Umumi kanaate rağmen husu· 
si istidatlı çocuklar, ekseriya 
diğer çocuklardan daha ağır, d~· 
ha kuvvetli, vücutları daha mı..• 
tenasip ve daha sıhhatlidirler.,. 

İstidatlı çocuğun ailesi içinde, 
mektepte ve arka.daşlarr arasın· 

da elverişli yetişebilmesi için ken 
disine hususi bir çekidüzen ve • 
rilmek lazımgelir. Halbuki ~o: 
mal çocuğun böyle bir şeye iht·· 

yacı yoktur. 
Nasıl ki zayıf çocuk vasatın 

çok dfınundadır ; istidatlı çocuk 
da zeka bakımından vasat çocuk· 

tarın çok fevkindedir. 
Müsait istikamet diyebileceği· 

miz büyük inhiraf dolayısile is.t:. 
datlı çocuğun kendisini muhıte 
uydurabilmesini biraz tehlikeli 
kılar. Çocukta bir başkalık oldu· 
oaunu farkedemiyen ve onu am·· 
dan babadan kalma usullerle ter
biye etmeğe kalkışan aileler fena 
bir iş yapmış olurlar; çünkü ço· 
cukta bu usule karşı ekseriya 
kötü aksülame11er uyanabilir. 
Böyle çocuklar ana ve bab~la~ 
kendilerine öğretmek istedıklerı 

mezler. Onla 
rın çocukları 

yetiştirmek hu
susundaki dü • 
şünceleri baba 
dan kalma dü." 
şüncedir ve bu 
nu hiç bir vakit 
zihinlerinde e• 
virip çevirerek 
zamanın telak" 
kilerine görE> <' e 
ğiştirmek ih' i• 

hisset -yacını 

memişlerdir. 
Husus! isti • 

datlı çocuk ba • 
ba ve anaları • 
nm umumiyet • 
le yüksek tah • 
silli, bir grup 
olduğu düşünü 
Iünce bu söyle
diklerimiz hay • 
reti mucip olur. 
Ancak bizim 
görmekte oldu 
ğumuz- tahsilde-
çocuklarımıı~a 

yardım edecek 
onların sosyal 
gelişmelerine 

yarıyacak bil• 

istidatlı çocukların 
Ebeveynine düşen 

vazifeler 
Yavrunuzun kendi arkadaŞlanndan zeki oldu
ğunu bilmek herhalde iyi bir şeydir, fakat bu 
çocuk mektepten kırık nl:Jmaralı karneler geti
rir de saçma sapan ve basit sualler sorarsa 
vazifeniz çok güçleşir. 

ri vardır. 
"Fevkalade istidatlı çocuklar, 

normal çocuklardan daha çabuk 

hlak ve terbiye standartları da 
a . " • 
dahil olduğu halde her şeyın nı 
. böyle olması Jazımgeldiğini 

giler öğretilme 
mektedir.Ve biz 
ler buna göre 
yetiştirilmemi • 
şizdir. 

Bazı ~ocuklar şu güneş banyosu almakta olan çocuk gibi, "dört ayak il8tiı Yflrürler 1'6 yer'dtJ_ 
sürünmezler. Böylelerinin hemen bir çoğu ileride zeki olarak yetişirler. 

. . B 1 g~ı yukarı gelışırler. un ar aşa 

350 gram daha ağırdırlar.; daha 
erken oturabilirler, dişlerı daha 
çabuk çıkar; ötekilerden bir ay 
C3aha erken yürürler, ve iiç buçuk 
ay daha evvel konuşmağa başlar
lar. 

Bütün bu dana çabuk gelişme• 
Jer arasında. konuşmak meselesi 

a 

çın., 

.. 0-renmek isterler. 0
"Ba ka hususlarda zeki ve akıJlı 

ş ve babaların büyük bir 
olan ana .. 

cuğun ''bunu nıçın yar· 
kısmı ço .. 

alıyı ? yahut ''bunu ruçın ya· m m.,. • 
sorgularına karşı ekserı 

Pamarn.. ~ "d Ak d-
11 ve çocugun ı ra e .. 

Ya ala ıca 
v• b" imde cevaplar vere• 

bilecegı ıç 

istidatlı çocuğun Karşısına ay
ni zamanda ana ve baba engel C• 

tarak dikilirler. Eğer bu baba ve 
bilhassa ana hayatta herkesin 
yaptığı gibi ihtiras ve gayeler~i 
yaşamanın şartlarile telif e~e~e 
uğraşmış ise çocuğunda tekamul 

v l. u b !erin yemeklerı nasıldır . 
L er ı ua eş . . . erler ? 
Habeşler eti ned~~edn E~~ ~~!!u. !L buz ve buz ;olap 

-1 TALYAN Habeş harbi patl~ 
madan bir iki gün evvel İm 

parator liaile Selasiye Adisa~a.
bada~i sefarethane heyetlerını 
resmi bir ziyafete davet etmişti. 
:Yaban':I mümessiller sarayın ye
mek 0@sında som altından sofra 
takımla'ile izaz ve ikram olundu• 
lar. Yertek Rus havyarile b~şl~· 

k l<emli çilekle bitmıştı. yara , .. 
fznparato:un yalnız yiyeceklerını 
ı..s ğil yn zamanda Fransız ah-ue ı a . . 

, A dan getırmış 
çıbaşısını ,a vrupa 

k bil. du 
olduğunu ter es ıyor · . 

Fakat yerilerin Tukul denılen 
rsamur kufü)e}erinde akşam ye
r-- ·ı k yol·· rnekleri için lavyarla çı e 
hır. Habeşist'n yabanlıklarında 
-şama !detırile yemek mesele
r · h" de" Itri yi.izlerce vrldanberı ıç 

ğişrneınıştır. 1 bir oda ve tarı olmadığından et çabuk bozu· 
1 inde ya nrz . 

kulübe er . d Odanın tam lur. işte bunun için eti ekserıya 
k delik var ır. . . 

bir te b" masa bulı.:• hayvan kesilir kesilmez ve pışır-
da alçak ır d · 

ortasın kurdur· et- meden yerler. Köyler e umum:. un ortası çu • 
nur. Bun h murdan yapıl• yetle karaca, koyun, kuzu vece~ 

mayasız a 1 E .. T rafına • v dx inceliğinde pi• tan etleri satı ır. t pışırı ınce ya 
roış sigara kagı kmek iki taş nmda da zencefil, sovan ve kır-

d. "lir Bu e b" 1 deler ızı · .. darı unundan mızı biberden yapılmrş ır saça 
arasında dövülmUŞ bulunur. Yerliler bu salçayı, sür:· 

yoğrulur. k n fırınlar için- ger gibi ekmeklerini batrrarak, 
k k topra ta b"" ··k b' 1 ti E me kuruyup şapır şapır ve uyu ır ezze e 

de pişirildikten sonr~ . üstleri· yerler. Habeşliler sebze yetiştiı:-
k r olmaması ıçın . 

takır ta 1 
w •••• 1.. Ekşi bir mek zahmetıne katlanmazlar. Da . yag suru ur. 

ne bir cıns w t ff denmek- ndan pişirdikleri bir plavı yerler. 
l bu ekmege e . 

tadı 0 an b ekmeği kıl içki olarak memlekette yetışen 
di Avcılıkta u . · d 11 d te r. 1 r ve öldür- bir cıns bıralık arpa an ta a e-

l "çinde taşır a 
torba ar 

1 

1 · etlerile dikleri birayı yaparlar. Yabancı 
kı • hayvan arın çıy k 

dii erı sefaret heyetleri bu .biradan ço 
yerler. • h ı rlar 
Habeşistan çok sıcak hır merr:• oş anı • 

için bir tatbik sahası bulabilir. 
Eğer baba hayatında yazıcı olma
ğı emel diye beslemiş ise, oğlunu 
muhtemeldir ki yazıcılığa sevk~· 
der. Fakat daha ziyade bir anamn 
böyle düşünceleri olması ihtimali 
kuvvetlidir. 

Zeki çocuklar mektepler için· 
de mühim bir mesele teşkil eder
ler. Bu çocuklar gerçi mektepler
de iyi numara alırlar ve sınıf ge· 
çerler, buna rağmen mektebin 
en geri kalan gruplarım teşkil 

etmektedirler. Zeki çocuklar için 
ilkmektepler çok kolay geldiği 

için bunlar daha mektep hayatla· 
rmm ilk yıllarında tembelliği ken 
dilerine adet edinirler. Sınıflarını 
zekalarının kuvvetine dayanarak 
geçtikleri için bilgi temelleri sağ. 
lam değildir. Orta ve liselere çık
tıkları zaman bu aksaklık derhal 
farkedilir. Zeki çocuklar çok ça
lışmağa ve zorluk çekmeğe alışık 
olmadıklarından yüksek mekter• 
!erde heyecanlan bozulur; düşün 
celcri altüst olur. 

Zeki çocuklara oyunlara göre 
de aynca bir düzen vermek ıa· 
zrmgelmektedir. Ustün zekası 

dolayısile öteki çocukların oyna
dıkları oyunları can sıkıcı bulur• 
lar. Yaşlılar, gençleri aralarında 

istemezler. Bunun neticesinde bir 
grup içinde muasırlarile bir ara· 
ila karşılıklı yardım ve anlaşma 

hi!'ısinden mahrum bir halde yeti
şirler. Çünkü kendine itimat hiE· 
Bini kazanmak, sosyal münasebet-

lerini idare etmek kabiliyetlerini 
veren onlardan uzak kalmakta 
bu yüzden fırsat kaybetmektedir. 

* Çocuğunuz durmadan soruyor, 
her şeyin mahiyetini anlamak is· 
tiyorsa muhakkak harikulade bir 
ınahlUk olması lazımgelmez. Bel
ki de o hiç bir vakit ne bir Sinan 
ne de bir Abdülhak Hamit olm.t" 
yacaktır. Fakat böyle çocuk her 
halde dahileri çıkarmakta olan 
grupun üyelerinden biridir. 

Fırsat ve imkan bu çocuğu bil
yük d!hiler arasına katışmaktan 
alakoyabilir. Manalı ve semere 
Y'erici şartlar altında gelişmek im 
kanını bulamaz. Hayatın mesele
lerile mücadele edebilecek bir 
şahsiyete malik olmryabilir. E
ğer siz fevkalade istidatlı bir ço
cuğun babası iseniz, vay halinize r 
Omuzunuza yüklenen vazife ve 
mes'uliyet çok ağırdır. 

Zeki ve harika sayılabilecek ço
cukları terbiye değil tabiat yetiş• 
tirir. Biyolojik bakımdan yüksek 
olan insanlar böylelerini doğu· 

rur. Biyolojide ise takas çok kö· 
tü bir şeydir. Bir şeyde zait olan 
bir çocuğun ba§ka şeyde nakıs ol· 
masmm büyük ihtimali vardır. 

Zeki çocuklarını elverişli bir 
surette yetiştirmiyen bir milletin 
gördüğü zararlar tahmin edilmi
yecek kadar büyüktür. Milletler 
var ki zayıf akıllı çocukları kur
tarmak için her sene milyonlarca 

lira harcarlar. lru mllyonlann 
geri gelmesine hiç ümit olmadıfl 
halde masraf yapılmaktadır. Bil" 
na rağmen harcanacak para mu• 
akbilinde millete milyonlar değOil 

rinde semere verecek istidatlı 

çocuklar işi hiç de düşünülme

mektedir. Dünyanın dört bir ta• 
rafından yapılan tetkikler göstewt 
miştir ki; fevkalade çocuklar kü
çük ailelerden çıkmaktadrr. 'Aile 
ne kadar küçük olursa, onun için• 
deki münasebet ve ilgi teheyytl
cü o kadar mütekasif olur. Mee 
sele işte bu teheyyiçlere faydalı 
aksülameller yaratacak düzenleri 
vermektir. 
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Vaz an: Niyazi Ahmet ____ -------.------~------~~-=-----:-::-----:-::-----:----~ 
147 Sene evvel bugün .. Rumeh hakkmdi esaslı fikir edinebilmek 

ıçın oranın ne türlü akınlara maruz kaldığını 
Fransa kralı gülünç ' öğrenmek ıazımdır 

hı• r karar verdı• Bunun bu kadar çabuk yayıl· 
masına sebep, o zaman Boına Ar-
navutluk ve Makedonyada mev
cut Bogomil (1) akidesiydi Bila-Dört bin kişi tarafından hapishane kapıları 

kıtılarak kurtarılan mahktimlar, li rahn 
emri ile aHedlldiler. Fakat ... 

147 sene evvel bugün, 1789 yı
lı bir ~mmuz günü Fransa, ihtila
lin en heyecanlı günlerinden biri
ni yatıyordu. 

Birkaç gün önce milli meclisin 
kararlarına muhalif hiçöir emre i
taat etmiyeceklerine dair yemin 
eden on bir asker için tam dört 
bin P'arisli ayaklanmıtb. On bir 
asker, yeminlerinden dolayı yaka
lanarak Abbey hapishanesine atıl
dılar. Bunu duyan halk büyük bir 
hanaaiyetle tatkmhğa bqladı .. 
Bir delikanlı, sandaly~nm üzerine 
çıktı ve batmfn , l 

- Millet üzerine alet etmek ia
temiyenler hapishaneye ablıyor. 
Onlar, bizi öldürmelç için verile
cek emre itaat etmiyeceklerini söy. 
ledil«. Bundan dolayı cezaya çar
pılıyorlar. Haydi, bizim için hap
ae girenleri kurtaralım. 

Bu sözler, dinliyenleri cOfbır
du. Hapishaneye doğru yürüyen 
halle, adım batında çoğalıyordu. 
Bir aralık yek6nu dört bine varan 
kurtarıcı ordusu, hapishanenin 
kapılarını balta ve kazmalarla kır
dılar. On bir kitiyi kurtardılar. 

Bu, çok büyük bir hldiıeydi... 
Hapishane kapılarını kırmak, ha
pisleri çıkarmak .. Elbette cezasız 
bırakılmazdı. itte, bugünkü gibi 
bir temmuz günü, P•risliler neti
ceyi bekliyor, endife}er gittikçe 
artıyordu. 

Halk, kralın ancak cezalar ter
tip edeceğini, muhafız aakerlerle 
gene çarpı§tllalar batlıyacağını u
suna mektup yazmakla metıuldü. 
marken, kral, Paris bat peskopo
Şunlan yazıyordu: 

"- Hapishaneden kurtarılan 
mücrimler, kendi istekleriyle tek
mr hapishaneye gitsinler. Bu, ya-
0pdan ıwçu unutturur. Söz veri· 
y,orum. Cezalrlan temin ediniz. 
Hapishaneye girer girmez aff edi
lecelçlerd ir.,, 

Bq pe.kopos cezalıları çağırt
tı. Onlara: 

- Kralm dileği budur, dedi, 
kendi ayağınızla tekrar hapisha
neye gİrece}csiniz. 

Bu, çocukca oyuna nasıl inanı
brdı. 
P~skopoaun ilk sözlıtri, on bir 

Parislinin Uzerinde bir ıoğuk ıu 
dutu tesirini yapmaktan geri kal
nıadJ. Büyük bir suçla yakalanmı~
lardı. Teadüfün yardımı ve lütfi 

sayesinde kurtulmu§lardı Biı ela· 
ha dört bin kiti onları hapisten 
kurtaracak değiid tabii Bur.l· 
pek ala biliyorlardı. 

Peskopos: 
- Kral sizi affedecek. Bana söz 

verdi. Fakat şimdi siz, kendi aya 
ğınızla hapishaneye teslim olunuz. 
dedi. 

On bir mür:;;~: 
- Peki, ,leı:l" .er... Gidiyoruz. 

Kral ve peskopos sözlerinde dur· 
mazlarsa ölüm nasıl olsa, bizi bu
lacak .. 

T ekral' hapishaneye gittikten 
sonra milli meclis yeni bir karar 
veriyordu: 

- Kralı verdiği sözü yaptırma
ğa mecbur edelim. 

On bir mahkUnıun talileri yar 
gidiyordu. Kral onlan tekrar hap
ae sokarken serbest bırakmağı hiç 
bir zaman dütünmemişti. Fakat 
ertesi gün, Pariı müntehipleri Ver. 
saya geldiler: 

- Mücrimlerin af fmı istiyoruz! 
Diye ayak dirediler .. 
Kral, ne yapacağını f&fırmıttı. 

Bir oyunla on bir kiıiyi tekrar hap 
se soktuğuna sevinirken, timdi ver. 
diği ıözü yerine getirmek suretiy
le büsbütün gülünç olacaktı. Fa
kat çare yoktu. 

147 sene evvel bugün, Lui'nin 
bulduğu çare kendisini gülünç yap 
maktan baıka bir ite yaramadı. 

Mahkumlar, kralın sözü ile hap
se girdikten bir müddet sonra af
fedilerek çıktılar. Kollarım sallı

yarak Paris sokaklarında dolaf tı
lar. 

Bu hadiseden sonra ıehir so· 
kaklarında en kanlı boğuımalar 
baıladı. Meşhur Kamil Demalen 
ortaya çıktı: 

- Vatandaşlar, silah baıtna ... 
Almanlar ahaliyi boğazlamak için 
Parise girecekler .. diye heyecanlı 
ve korku veren nutuklarla Fran
sızları ayaklandırdı. 

Halk: 
- Tiyatrolar kapansın, balolar 

yapılmasın .. Matem günündeyiz ... 
sözleriyle sokakları dolaııyordu. 

Askerlerle ahali çarpıttı ve 
günlerce kan aktı. it Bastilin zap 
tiyle neticelendi. 

Fransa tarihinin eşsiz bir vakası 
olan bu hadiseyi günü gelince ( t 4 
temmuz) gene bu sütunda okuya
cakınnız. 
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hare bu akide Fransanın cenubuna 
kadar yürümütillr. (Albijoi'lar). 

Bogomil'lere bıriatiyanlar taı a
fından mezalim yapılıyordu. Bun
lar, müslümanlığı maruf bir din 
olarak kendi akidelrine hıristiyan
lıktan daha yakın bulmuşlar ve 

dört elle ıarılmıtlardır Boınada 
en çok Bogomil olduğu için müs
lümanlık evvela burada parlamıt· 
tır. 

lıtip civarında yıhılmq Sveti Duşa kiliıeıinden Bragalnitıa nehrine 
bir nazar .•• 

iki müslüman kitle arasın~a 
kalan ortadaki kıtanın bir kısmı 
bilmecburiye yavat yavaf müalü
manlatmıttır. 

lktısaden faal 
unsur 

Romalılar, bunlardan istifade 
ederek "Confins militaires11 serhat 
teıkilatında bunları iskan ettir· 
mitler ve bu ıuretle lisanlarının 
mühim bir kısmını bunlara vermit
lerdir. Daç.'lardan mürekkep o
lan Romanyaya bu ismin verilme
sine sebep de budur. 

Dördüncü olarak Bulgar istila
sı ıelir ki, bunlar aslen Türk ol
dukları halde sı.vlarla muhat bir 
mıntakaya girdiklerinden, az za
manda lisanlarını kaybedip Slav
ca konuımağa ba,lamışlar ve bir 
ara Daç'larla müşterek bir hüku
met Jrurup ıarba doğru akmağa 

çahımıılardır. 

Binaenaleyh, Slavlarla fevka
lade mahlfü olarak yafamıt ve he
men hemen birbirinin ayni olmuf
lardır. Yalnız antropoloji nokta
sından arada büyük fark vardn. 

Bunlar tamamiyle Mogol evsa
fını - azalmıt surette - mu hafa
za etmektedirler. Kamilen braki
sefal olup yanaklarının elmacık 

kemikleri fırlak, burunları basık, 
gözleri yukarı doğru çekik, yüzleri 
etli, boyunları kısa, vücutları kavi 
ve topaçtır. Asıl Slavlar ise bra
kisefal, burunları ekseriya koçbu
run (yani aquilin), boyunları u
zun, yüzleri armudi, gözleri mun
tazam ve vücutları da daldır, uzun 
ve mevzundur. 

Bittabi bunlar arasındaki tesa
lüplerden dolayı birçok mutavassıt 
tekiilere tesadüf olunur En son 
gelen müstevli, Osmanh Türkleri
dir. 

Bunlar da bir takım akvamı ge
tirip Makedonyaya yer!eştirmi,. 

lerdir. Mesela Konyar denilen 
Konya Keramanlı!arım Vardar 
ve Karasu vadilerine, hatta Arr.a

vutluğun göbeği olan o~brenin 

yanına, Kocacık ökyüne k:ıdar so
kup merhale meırha)e yerleştirmit
ler, Trakyaya Ankara Ahilerin
den vesair Anadolu ahalisinden 
de Stranca'ya Ayazman tabir olu
nan Kürtlerden getirip iskan et
miılerdir. 

Bunlar linanlarını, elbiselerini, 
adetlerini ve hatta ziraatlerini bile 
muhafaza edip diğer ahali ile ka
rıımamıf, ve daima Osmanlı ordu
lan kendilerine istinat ederek ha
reket etmitlir. 

(Mesela safran ziraati, Rumeli
de yalnız bunlardadır.) 

Propagandalar 
Onun için, her millet propa

ganda yaparken bütün Makedon
ya mmtakasını kendi unsuru ren
gine boyamıt ve diğerlerini naza
rı itibare almamıttır. Bu meyan
da Rumların Ethniki Etheria ce
miyeti haritasına bakılırsa bütün 
Makedonya ve Cenubt Arnavut
luk Helen gözüktüğü gibi, Bulgar
lar da bu kıtayı tamamen Bulgar 
göstermektedirler. 

En az unsuru olan Ulahlar bi
le, mekteplerinde okuttukları ha
ritada Makedonya tamamiyle U
lah unsuruna ait gibi anlatırlar. 

Bu suretle hasıl olan anasır ka
rıtıklığı o kadar ileri gitmi, ki, 
Avrupada bile karıfık salata ma
nasına gelmek üzere Salade Mace
doine denilmektedir. 

lktisaden faal unsura gelince, 
batlıcası Bulgarlardı. Müslüman 
unıuru memur, afker jandarma, 
korucu, ve cüz'i miktar da esnaf 
ve tüccardı. Ziraat kamilen B·ıl
garların elindeydi ve amele de 'ı"f 
Bulgarlardan ibaretti. Yalnız top
tan :,lemek ıartiyle yol amelui 
ve inıaat amele ve ustaları Ama
vutlardandı. 

Yukarıda söylenildiği gibi U
lahlar., Çol..ın - --ney;~l.. -· 
kısmen tüccar olup asıl ticaret 
Rumların elinde bulunmaktayd ... 

Her yerde hükiimetle temas e
den müs!ümanlardı Mecliıi idare
ler, hük6met ricali ve tahıildar1ı.r, 
kaymakamlar, nahiye müdür1eri 
ve valiler müslüman olması hase
biyle hiç bir aman iktiıaden i::nil 
unsurların menafiini dü,ünmezln, 
aırf kendi menafilf'rini göz önün
de tutarsk hareket ederlerdi A• a-
zinin yüzde doksanı İslamlara lllit 

Buna dair bir iki miıal irat et- olduğundan, faal unsurun menafii 
mek İstersek, Makedonyanın va- mühmel kalır ve bunlar da kin 
sat kıtasım te,kil eden ve etrafı için ıntikam hisleri birikmeğe bti.f
oldukça yüksek dağlarla muhat lardı 

bulunan Karacaova kazası kısmen Onun için, bunların ilk aülQlr 
ihtida etmit unsurlarla kısmen ettiği fikir Zemlia nate yani "T t P
hırist;yan bulunan Bulgarlardan rak bizim!,. fikri olmu,tu. 
mürekeptir ki, İslamlar da Bulgar- Filhakika, yukarda söylediii
ca konuşurlar. Fakat bunun iki miz gibi bunların hayatı tahanı
nahiyesi vardır. Biri Fuıdan, di· mülfersa ve esaret derecesinde bir 
ğeri Notye olup bunlar Ulahlar· haldi Sonra, aralarında ittifak 
dan ihtida. ettiklerinden müslüman edip yarıcı oldukları araziyi ek
olmak iç.in mutlaka Bulgarca öğ- meğe h.tladılar. Ancalr kendi •· 
renmek ıarttır sanırlar ve lisanla· lacaklarmın iki mislini yeti,tiri
rı Ulahçadır. yorlardı: Biri ma1 sahibine birisi 

Suhareka köyünde tesadüf etti- de kendilerine ... 
ğimiz manzarayı yukarda arzet- Bit ara geldi ki, mütteofikan tor-
mittik. lalara orakçı gitmedileı ve beylill 

Binaenaleyh Makedonyada un- suretiyle - yani doğrudan doğnl· 
surları tefrik eden miyar )almz ya teroğlanı (yanaşma) vasıtaa~
dindi. le - İ!letilen çift!iklerin ekinJ!rİ 

Selanik vilayetinin yüzde ktrkı yerd~ kaldı Buna kar'ı mü'lü
müılüman olup Helen unsuru ga- man bevler ne dütündüler, bityor 
lip, Manastır vilayetinin De bre ve musunuz? 

El basan sancakları müstesna ol- ( ı) Slavca '' Allahın ıev~i.i k. 
mak tartiyle ancak yüzde yirmi l d k · u,, eme tır. 

beşi müslümandı. (Devamı ,cır) 
Kosva vilayetinde ise İslamlar - -

b~rço~ yerde yüzde a~~m,,, yetmit ı=ı=s=ıı h k k A .x. ı r k 0~ 8 k 
nısbetınde bulunup dıger edyana fit ~ 
galebe çalarlardı. 11 Nuruosmaniyede Şeref ~agm 

• • 1 da 40-42 numaralı klgir konak 
·Bogom ı 11 ık ve : ehven şarı1arıa satılıktır. Boğual 

m Üs 1 Ü m an l ı k ve Halice fevkallde manza'a, yirmi 
oda ve büyük bahçe. :tsiyenlerin 

Müslümanlık Rumeliye Osman. 
Nuruosmaniyede bakkal Hafız 

lı Türkleri taraf mdan sokulmut Nuri ye müracaattan. ı 
ve süratle intitar etmilltir, • = 

::s ==··· =m~ Pli 

' 



. .,, ...... -
Se rrlhoşı u ık 

1 Kan!~a?a~~!~~~yledi: J 
_ Ben yarın ite gitmiyerek evde 

l\].JJ-_ı,.ı-.;;:::;;;;lll'i~ kalıp biraz dinleneceğim. Sen gi-

Bay Aık\ o aktam evine çakır 
keyiften biraz fazla olmuı bir va
ziyette döndü. Anahtarla ka
pıyı 8'acağı sırada daha içmek der telefon edersin, hasta olduğu

mu söylersin. 
Adamcağız bundan sonra çıkıp 

it ine gitti. 
Karııı iti iyi anlamamıttı. Onun 

pet inden çıktı ve telefon etti: 
- Kocam hutadır, evde yatı -

yor. Bugün ite gelemiyecek. 
Telefon ettiği zaman kocası ora-

da idi. Patron onu çağırdı: Kadın - Tabloyu yerine astın mıt 

arzusunun kesilmemit olduğunu 
far ketti. 

Bir kağıda "Bay A!ki Aposto
luJt meyhanesindedir. Bet on da. 
kike.ya kadar dönecektir ,, ya21p 
kapıya ilittirdikten sonra gitti. Bir 
saat ıonra geri döndü. Kapıda ka
ğıdı görünce: 

- Çok 1Ja.Tazitli l>ir, radyo istiyprum· 
.llakaa4ım 1comşuJan rahatMZ etmek! 

- Biraz evvel zevceniz tıelefon 
etti. Sizin evde huta yattığllllZI le u B lUl n m u ş eşya 
.öyledi. Ben bundan bir feY anla- Tren kondüktörü amirine gitti: 

- Ya! dedi, demek ben daha 
meyhanede imiıim, gidip bulayım 
bari! 

Meyh·aneye girip sordu: 

Y AVl1Z BiRSiZ/ 

madun! - Vagonların birinde bir keae 
Adamcafız afalladı: kifıdı dolusu taze balık buldum, 
- Hay Allah müstahakl(mr ver- ne yapalım! 

ıin, bugün delil yann telefon ede- - "Bulunmuı e§Ya deposu,, na 
cekti ! koyun. Altı ay zarfında aahibi çı-

H OV B rd a kıp almazsa tirket hesabına müza-
Avramaçi 0 :Qaz&r günü sevgili- yede ile satılır! 

siyle beraber gezmit, tozmuf, eğ • 
lenmiıti. AJqam geç vakit eve 
döndüiü vakit babasını hiddetli 
buldu. 

- Gene o kızla beraberdin de-

- Bay A§ki'yi gördünüz mü? 
Burada imit ! 

- Yahu, aklmı batına topla ! 
Atld seıuin ! 

- Yal Öyleyse hemen eve gi· 
deyim. Beni birisi anyor anlafı
lan ! 

Denn saçması 
Doktor Mazhar Osmanın Bakır

köydeki misafirlerinden biri, bah
çede bir sıraya oturmut olan arka

- Cüzdanını vermezsen bir mas .. 
mun hayatına kıymış o1acak8ın! 

- Sende masum sı ratı yok kı! 
- Masum ben değil, sen! 

B~ 8a.'ba7ıZeyi,. gelen adam (7canai
M } - Bu ne tenbc'llik! Bu aaatte M' 

ğil mi? -( ~ 
- Evet ama h86a ne diye hid -~ 

datına aordu: 
- Niçin daima bu sırada oturu

yorsun? 
Ui yatakta """'"' 

ımkAnı yokl 
- Bir falcı vaktile bana "Sen İ· 

lalde, ~ana emniyet edilmiı bir 
pa,aYı suiistimal ecleeebill,, cle-

miftİ· 
_ Tua etm~! Sana kim para 

•1yet eder ayol 1 emil 

detleniyonun? ~ 
- Hiddetlenmez olur muyum ? ~ 

Kim bilir ne kadar para hucam11- f 
sındır. 7 ~,r ..... ~ 

Delikanlı liUumın bU endiıe · · ~ 1 ~ 
ıfnf yerinde bulduğu için izahat ~ .~ıiJ:? 
verdi: ~ fi ~- J 

-öyleyse üzülme l>al>a, bütün -= ~ .. t ~\ ... /) 
ıarf ettiiimiz para ancak bir buçuk .' 'il.fi· l 
liradır. 

- Niçin olacak? Bu ağaç do
layrsiyle ! 

- iyi amma, l>u ağaç gölge ver
mez ki, mademki kesmiıler ! 

- Hakkın var. Fakat bu kesik 
'l.ğacın albna yalnız yağmur yağ· 
dığı zaman geldiğim için gölge o
luyor ! 

Çeırçlvesnıe mn? 

Sinema yıldızı - Demin ben ba yo 
odasındayken pencereden biri8i bakı. 
yordu, lnı ne iş 1 

Otel dircktorü - Bizden birisi oı. 
masa gerek cf endim. Çünk"'ll butun er 
tel halkı o sırada anahtar deliği O. 
nllndeydi! 

Ve illve etti: 
- Belki de dalia "fazla saneder

dik ama Rebekanın cebinde bu ka

.- Uda, 7aale bak! ~ ~r 
vantildtöriln ü.!tllnü kapattığımız m.
man clurdurmağı umıtmUı?UZ, lrlltiln 

Hararetle anlatıyordu: 
- F.ennin ne kadar terakki etti

ğini turadan anlayınız ki buıün , 
telgraf telleri vasıtuiyle resim bidar para vardı f 

Beteri'" beteırn 
Amerikada umumiyetle zencile-

re yapılan muamelenin hot ve a
dilane olmaktan ne kadar uzak 
bulunduğu malôm .. Bunlardan bi
riıi seJJÇ bir beyaz kıza tecavüze 
niyet etmek cilrmiyle yakalanmış
tı, tabii bir feY isbat edilemedi. 
Fakat bir zenciyi cezasız bırak · 
mak da caiz olamıyacağı için za -
vallıya yirmi bet kırbaç wrulma -
•ma karar verildi. 

Zavallı adam vücudu kan ve 
yara iÇinde hapishaneden çıktığı 
zaman fena halde dütünceliydi. 
Awkab teselli etmeğe çalııtı: 

- Üzülme canım, dünya bu! İn
sanın batına neler gelir! Şimdi ar· 
tık mesele kalmadı. 

Zenci teessürle batını saladı: 
- Nasıl meıele kalmadı, dedi, 

mesele bundan sonra bat lıyor ! 
N .b., - e gı ı. 

- Ne gibi olacak? Eve dönün-
ce karımla kartılqacağım ! 

~ i§lemif! 

Hindli /a1cfrin mari/et( 

le naklolunuyor. 
Biriei ıordu: 
- Ya? Çerçiveıiyle beraber 

mi? 

ÇQnkQ 
Buz tutmuı gölün bir tarafında 

açılmıt delikte bir adam batı gö
rünüyordu. Korucu bunu görün. 
ce oraya doğru gitti ve: 

- Hey! dedi, bu tarafa doğru 
gelmeğe çalıı. 

Adam cevap verdi: 
- Gelemem, yüzmek bilmiyo-

rum. 

- Yüzmek bilmiyorsun da ora
da naııl durabiliyorıı.uıı? 

- Daha aıağıda duran adamın 
omuzlanna basıyorum! 

Bahçeye taşı 
KarHSma söylendi: 

- Senin bu huyundan da bık
tım. Kapıya hangi dilenci gelse 
hemen yemek veriyorsun. 
Kadın izahat verdi: 
- Aman sende' Pi,irdiğim ye

meğe kusur bulmayan bir adam 
karfısında öyle zevk duvuyorum 
ki! ~ I 

--JliUe'kaıt deniz 7curdu/ 

- BQ/uı olan borcunuzu ödemen °.& 

için ricay'I gelnıi§tim. Bugün m1 ha 
kak lazım, bir borç öd·yeccğim. 

- Borcundan bana n t Borçla na 
be" ödiyccek d ğilim yat 



Evlenme rekorunu 
kırmaya çalışan 
kadınlar var 

Kendisini kocala
rının adıarile ça
§ırtan kadının 

kartviziti şudur 

V. S. P. L. G. G. C. L. 
Geçenlerde Sofi Niçeviç adlı bir 

!ali-. kadmın on sekiz kocaya var
dıiı için bu iıte reko:un kendisin
de oiduğunu it!dia ettiğini yazmış
tık. Ancak hu kadın Afrikada ol-
1&ydı kendisine adeta henü:ı: '~e
kir,, denirdi. 

-Garbi Afrika kabilelerinin ba
zıları arasında bir kadının yüz hat. 
ta yüz elli kocalı olması hiç de f ev. 
kalide1ik sayılmaz. Hem de koca
lan kadın bizzat kendisi seçer. 

Baradezi kabilesinde hakire Ju. 
zı bir takım muhariplerle bir ara· 

ya bpayarak gözlerini bağlarlar. 
Kız elindeki sopayı uzatır Te kime 

dokvnuraa o adama varır; ekseri
ya de bu kapalı odadan resmen 

kocaaı olmak üzere on iki hatta on 
bet kiti ile birlikte çıkar. 

Markezaa adalarında bir erkek 
ancak bir tek b.dmla evlenebilir. 
Fakat bir kadm yirmi hatta otuz 
k~ birden· v~biJir: Tib;t de 
bir bdm evlenince aym zamanda 
koc:..mm erkek kardeflerile de ev. 
leamit olur. 

Sofi herhalde bu bakikatlanbil. 
ım,.,rdu. Bilseydi Yugoslavyada 

bu bdar geri bir vaziyette k-;l. 
mazdr. 

Bununla •bera.ber Sofi :Amerika
nm ıKalifomiya ıehrinden madam 
IAıtoyu bir hayli geride bırakmq 

1&)'11abilir. Aralarında bir Rus 
kontu, bir cevahirci, bir hana. itle
tici ve bir de seyyar tüccar bulu-

nan hayatın her ıubetinden on ki. 
tiye vannıı ve bof&DIJlıf olan ma
dam Leo bu kocaların en f akirile 

en meıut »menlar geçirdiğim söy~ 
lem ittir. 

Amerikada rekioru e1.de etmek 
için ç&ll}&D bir rakip aaha vardır 
ki ibu !imdiye kadar ancak ıekiz 
kocaya varabilmiftir. Bu lienüz 
gençtir ve birçoklarına daha vara
bilir. Ancak kadının bir tuhaflığı 
lier :y:eni vardığı kocanın ismini de 
lhOtaJidığı kocanın adına ilave ede. 
reli kendini öyle çağııtmaktada. 
Mari Jontonun bu yüzden adı o 
atlar uzamlfbr ki isimlerin ancak 

birinci liarflerini kullanmaktadır. 
Kutvisİti §Udur: 

Madam V. S. P. L'. G. G. C. ı.;, 

Yeni bir itiraf 
ettirme usulO. 

Cenubi Amerika zabıtası, ıuçlu. 
'P.- auçunu itiraf ettirmek için pek 
yeni bir mul ibulmuılardır. • 

5uç.t.u bir tayyareye bindirildik-
ten 90nr& gayet mahir bir pilotun 

idmeaiıide ıbavalandırılmaktadır. 
~ayyarenin hava botlukları içinde 
uçramalar, türlü takla atmalar, te. 
peai qağı durmalar ve muhtelif 

manevra1ar yapmasile suçlunun 
uabı dehşetli ıurette gerilmekte· 
Clir. 

Bu asap bozukluğunun arkasın· 
Clan da muhakkak surette suçlu 
suçunu itiraf etmektedir. 

Bundan bir ıene evvel Cnız da 
iki adamı öldürmekten maznun 

biri bu ~kilde suçunu itirafa mec
J;ur olmuı, ve nıeticede cinayete 

sebep olan mühim miktarda bir 

para.nm 6300 aterlini de ele aeçi
rilmp. 

HABER - AK•am Postu. 

Bu kadının her resmi 
müthiş bir paradır 

Amerikanın ideal 
karı kocası 

t::n büyük mükAfat:ı 
Mal<doneı•ıer 

kazandı 
Büyük bir seçimde 45.000 reyle 

,deal karı koca olarak seçilen Ame 
rikanın Flol'ida tehrinden mösyö 
ve madam Hubert F. Makdonnel 
Avrupayı ziyaret için yole çıkmıt· 
lardır. 

Avusturya si ah fabrikatörünün karısı 
Hedy'nin evvelce baş rolü oynadığı bir f · min 

kopyaları satın ahnıyor 
ideal izdivaç §arthırının ne1er· 

den ibaret olduğunu tesbit etmek 
hususunda halkın reyini almak 
için bütün Amerikan milletini ıa
mi.l bu anket netice!inde en çok 
rey alecak çifte birer mükafat ve-. 
rilecekti. 

"Geçen seneki bir film, afiş 

gibi he§ para etmez,, sözü ainema 
sanayiinin pek sık kullandığı bir 
tabirdir. Fakat bundan beş sene 
evvelki bir filme ait bir afiş var
dır ki, bunun kopyalarını topla
mak için tutulmuş memurlar dün-
yayı dört dolaşmaktadırlar. Me
murlar hu afişlere istenilen para
yı hemen vermeğe hazırdırlar. 

Çünkü her kopyasını her hangi bir 
fiyata olursa olsun satın almak 
için kendilerine emir veı ilmiştir. 

Hayat ve aşk 
Sinema amillerinden Maçati 

adli genç bir Çek bundan heı se
ne evvel tam manasiyle kendi işi 
olan bir film yapmağa karar ver
di. Tamamiyle mihaniki olan ent
rikalardan, büyük Avrupa ve A
merika kumpanyalarının Slav a
det ve an'anelerine dair yaptıkla· 
rr ya fan yanlı§ filmlerden artık 

bıkıp usanmı§tı. O, hakikati oldu
ğu gibi gösteren, açık, samimi 
stüdyo adet ve an'aneleriyle san
sör dlliresinin basma kalıp göre· 
neklerini altüst edecek bir aşk ve 
hayat filmi yapacaktı. Biızat ken
di kaleminden çıkan senaryonun 
hikayesinde yeni bir şey yoktu. 

Hikaye, genç ve güzel bir ka
dının sevilmiyen bir kocaya var
dıktan sonra yakıııklı ve güzel 
bir delikanlıya ifık olduğunu an
latıyordu. Fakat Maçatinin bu İ· 
ki it ığı tahiatin en ıiddetli ifade
leri, maddi ve hi11i en kuvvetli te
zahürleriyle göstermek istemesi 
büyük bir heyecan dalgae.ı: yara
tacaktı. 

• • • 
Aktris seçimi 

Ve hakikat genç kadının bir 
yerde çırçıplak filme alınmasını İ · 
cap ettiriyordu. 

Maçatinin parası az olmakla 
l>eraber ite koyuldu. Kadın rolü 
için Hedy Kiesler adında genç 
bir aktrisi seçti. Hedy büyük bir 
filmde hiç oynamamıttı; fakat bu
nun ne ehemmiyeti vardı? Az bir 
aylık istedi ve beyaz perdede çır
çıplak gözükmek itine hiç ehem
miyet vermedi. 

Maçati talim ve terbiye ederek 
onu yeti§tirdi ve kadının tabii ka· 
hiliyctiyle sürükleyici ihtirası ka
fiydi. 

• • • 
Kötü 

Film bitti, her yerde bu bir sa
nat ıo..heseri olarak karıılandı, ay
ni zamanda filme kötü ve şöhvet· 
amiz dendi. 

Aleyhine koparılan fırtına, 

film için en iyi ticaret reklamla
rından daha fay dalı oldu ve teıeb 
büs sahibi bir i! adamı bu filmi si
nemalara dağıtmak işlerini kendi 
üstüne aldı. 

Fi!mi ilan etmek için büyük a
fitle r yaptırmağa başladı. Orta
daki dü,ünce ihtılafları ve müna
kataJar cfolayısiyle kadını çıplak 
gösteren sahnenin en müessir afiş 
olacağına karar v~rdi. 

Sinema amili Maçati buna kar
tı tiddetli protestolar yağdırdı. 

Sahne film için esaslı olabilirdi. 
Fakat, çıplaklığa lüzumsuz bir 

Avusturya silah kralının aktris karı ıı Hedi Kieıler 

suret!e nazarı dikkati celbetınek 

onun aanat işi ol::nası bakımından 
değerinin küçültüleceğini ileriye 
bürd:.i. 

Maçati ancak biı artistti. Hal
buki İf adamı ise bir tüccardı ve 
kadını çırçıplak gösteren sahne 
bunların üstüne kondu. Film fır
bnalar yaratan yoluna çıkarıldı ve 
tabiidir ki ticaretin icap ettirdiği 
gibi yaptı. 

Muazzam afitler yapıldı ve 
Hedy Kiealer derhal meıhur olu
verdi. 

• 4 • 

Kadın bir 
milyardere vardı 

Filmi daha ilk günlerinde gÖ· 

renler arasında A vusturyanın en 
büyük silah fabrikatörlerinden ve 
Orta A vrupanın en nüfuzlu ve 
kudretli adamlarından Fritz 
Mandl da vardı. 

Henüz otuz yaılarmda ve be
ki.r olan Fritz Mandl o genç ka
n ile ifığmı hikaye eden filmi 
gördü. Sinemaya tekrar gitti. 

Kendisine muazzam bir servet 
temin etmi! olan irade kuvvetiyle 
bu çıplak kadım elde etmeye ka
rar verdi. Hedy Kiesler ile tanıt· 

tı ve evlendi. 
Evlendikten sonra milyonerin 

raha\: ve huzurunu garip bir dü
şünce altüst etti. Karısını bütün 
dünyaya çırçıplak aıösteren resim, 
onda müthit bir üzüntü yarattı. 

Yalnız sinemanın beyaz perdele
rinde değil, ve fakat sokaklarda· 
ki o muazzam afif levhalarında 
çırçıplak görünen kadın; kendi 
karısıydı! 

Mandl hudutsuz nüfuzunu, zen
ginliğini, Avusturyanın liderleri 
olan şahsiyetler ve Prens Star· 
hemberg ile arasındaki arkadaş
lık bıı.ğlarını bu uğurda kullan
mağa karar verdi. 

Filmi satın aldı. Mevcut bütün 
kopyalarını da satın aldı. Ba,ka 
yerlerde olan kopyaları da satın 
almak üzere ajanlarını her tarafa 
saldırdı. Kal'ısını gösteren afiş

leri satın alarak yaktırdı . 

Film amili Maçati kızgınlıktan 
küplere binerek sövüp ıaydı. Afiş
ler onun umurunda değildi. Fakat 
filmi, hayatının yegane tahe!eri, 
unutulma çukuruna atılmak üze
reydi. 

FiJmini Mandl'in elinden al . 
mak için güçlü bir mücadeleye gi
ritti. 

Dnha çok kopyalar çıkarılarak 
yabancı ülkelere gönderildi. 

Mandlin ajanları bunları adım 

adım takip ederek filmleri ve a· 
fişler\ aatın aldılar. 

Sinema salonlarının sahipleri, 
filmin çekeceği mütlerileriyle 
Mandlin ajanları taraf mdan tek
lif edilen para arasında bocalayıp 
durdular. Nihayet Mandlin tek· 
lifelrini kabul ettiler. 

Heyecan artık 
söndü 

Bu takip yava, yavaı hızım 

kaybediyordu. Filmin kopyaları 

gittikçe azalıyordu. Afi§Jer orta~ 
dan yok oluyordu. Artist Maçati1 

mücadele kuvvetini kaybediyor ve 
ailih fabrikatörü Mandlin kuvvet· 
li elleri kazanıyordu. . .. • 
Birinci mükafat 

Seçim bir mecmuanın açtığı an
ketle idare edilmişti. 45 000 kişi 
buna cevap vermiıti. Verilen ce· 
vapların hemen ekAerisi mesut bir 
aile hayatının fU şattlara bağlı ol
duğunu göstermi~~ir: 

1 - Erkek için evlenme yatı 25 
kadın için 21 

2 - Mali emniyet (senede aa· 
gari 1795 lira irat) 

3 - iki yahut üç ç.ocuk 
4 - Çocuklar için dini terbiye 
5 - Ke.rı koca için din hirliii 
6 - Gürültil p~tırdıdan ve ka-

nunun müdahalc..sinden muun bir 
ev 

7 - Kocasmın i~lerine bumunu 
sokmıyan ve dııarıda iş yapmıya.n 
bir karı 

8 - iyi yemek ve cazip bir ev 
9 - Gerek karı aerek kooamn 

görünütlü ve yakışıklı olmaları. 
10- Kocasının tuhıemel, sada· 

kat, merbutiyet ve muhabbet sahi· 
bi olması 

11 -Aile hayatı dışarıdaki içti
mai faaliyetlerle alakadar olmalı. 

Mösyö ve madam Makdonelle
rin izdıvaç bayat arı u kaioe1ere 
uygun görülmüş ve büyük para 
mükafatı kendilerine verilmi tir. 

Filmin yalnız bir kt1pj1aıı kal· --- ---------- -
mıştı. Maçati buna müthi~ bir kıy. Japonyada polis 
met veriyor ve artist intikamını köpekleri 
bununla almak iatiyordu. Fakat o Sabrk harbiye nazın general 
bile bu filmin sebep olabil<!eeği Baron Sado Ara.kinin köpeği batta 
diplomaik gürültüyü hayalinden olmak üzere 4000 hususi köpek 
ıeçirmiyordu. Tokyo polisi emrine verilmek için 

Venedikte o yıl filmlerinin en talim ve terbiye edilmektedirler. 
güzelini seçmek için beynelmilel Gece devriye ve karakolları bu 
bir dimpiyat teıkil edilince Ma- köpeklere yaptırılacaktır. Köı,ek· 
çatinin ''istifrak,, adlı filmi de ha- ler hırsızlık ve soygunculuğun bil. 
kem heyetine auedildi Film ııös . hassa çok olduğu Ogikubo gibi te
terildi. Müthiş bir elkıt ve netri birlerde kullanılacaktır. 
yat tufanı içinde birinci mükafatı -------------
kazandı. hükilmetler üstünde tesir yapma-

• • • .. 

Kızgınhk 
Mandlin hiddetine payan yok

tu. Kendi karısının bulunduğu bir 
filme artistik taheser Unvanı ve
rilmesi ondan dindirilmez bir dert 
yaratmı!h. Sanat eseri ona vız ge 
lirdi. Karısının umumi yerlerde 
çırçıplak tethir edilmesine daya
namıyordu. 

Mandl bağırıp çağırırken, si
nema salonları sahiplerinin bey
nelmilel mükafat ka.znmış bir fil· 

me karşı olan taleplerini gider -
mek için durmadau kopyalar çe -
kildi. 

Artist, silah fabrikatörünü yen. 
mitti. Sinema i.mi:i galebe çalmıf, 
it adamı da bot yere servetler har
camıştı. 

Mağlubiyetini kabul edip de, 
filmin de kendiliğinden tabii biri 
ı;urette tarihin si,leri ataıına göç· 
mesine müsaade edeceği yerde 
Mandl yeniden bir servet daha 
harcamağa hatladı. 

Musolini'nin Prens Starhem
berg'in ~ahsi dostu sıfatiyle Or
ta Avrupada en büyük silah fab
rikatörlüğünün verdiği nüfuzla 

ğa batladı . 

- Bir memlekette filmin gösteril
mesi menedildi. Batka bir ülkede 
de sansörün makası filmi hattan
haıa kesti. Üçüncü bir memleket· 
te de film bilamüddet tatil edil
di. 

Mandlin ajanları tekrar Avru
pa kıtasma saldırdılar. Binlerce 
afit satın almaktadırlar. Hali da 
afit peıinde koşuyorlar • 

• • • 
Maçatı bu işe 

artık ehemmly-t 
vermiyor 

Acaba Hedy Kieıler el,enuni
yet veriyor mu? O, timdi J\VUstur· 
ya sosyetesinin en parlak Yıldızı 
ve çok zenıin bir adamı• karısı· 
dır. Gerçi ıan ve şöhretirİ çıplak
lık temin etmit ise de, ıİmdi çok 
kapalı tuvaletler giymeıtedir, 

Fıakat Fritz Mandl üfÜDtü için
dedir. Bir artilt onun sırtını ye· 
re geirmiıir. Afiıler ~in hali e
tek dolusu para harıanıaktadır. 

Gene her hangi bir dıkikada ka
rısının çıplak resmi Jütün dünya 
sinema perdelerinin 'Üstünde ıö-
rünebilir. 



. ) Ayasofyada Ayasofya . ı· f' t tahmın o unan hepJıne 3000 ıra la . . d l kimsesizler }Urdu ola· 
.. . k 'h . d b hç • ıç\n e evve ce Ş 

muzet;ı ar ·a cı etın e a. c tt a konulmuştur. . artna· 
. k 1 aı-ık ar ırmay 

rak kullanılan bınanın aL az .~ .. .. l t kl' olanlar 225 liralık mu· 
d .. ı .. ~·· de gorulur. s e ı 

mesi ~vaı.ım mü ur ugun b'l b her 13 Temmuz 936 pa· 
kb mektu ı e era 

vakkat teminat ma uz v~y~ .. ulunmalıdır. 
zartesi günü saat 15 de daunı encu mende b (f) (3619) 

Fakir kızın 
evlenmesi 

NEVROZi 

Zavallı kadın 

iKTiDARSIZLIK 
v•KITSiZ IHTiYARLIK 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu icli 
tabii fakirim beni her erkek ala-
mazdı tesadüfen [larfümeri mües· 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadli.if olacak bana NECiP Bey . 
yağsız kremini vercliler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklrğnm 

Son gUnterdekl havaların bazan yaGmurlu ve hazan a 
gitmesinden hastalandı, mUthlf ba. aOrılar1na daya 

• 
mıyordu. Fakat biran NEVROZI 

BiTKiNLiK. ... 
gibi kıymetll bir llAcı dUfUndU ve derhal aldı. 

ee, dakl~a sonra hiçbir a§rı ve sızısı kalmadı. 
Midenizi bozmamak ve kalblnizl yormamak için s izde dal 

.:::::....i S T E K S i Z L i K 
BELGEVSEKLi(ji 

tavsiye etti bir sene bu kremi tec . 
rübe ettim çehrcmde bir pembelik 

ve yaln z N E V R Q Z İ N kullanınız 
.......,r...YORGUNLUK 

fevkalade değişiklik gördüm mü
~m~i ~~~~NECtPBçk~-------------------------~ 

mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yun um çünkü benim f aldr bir kız 
olmaklığıma rağmen iyi bmyor
dum ki evlenemezdim NEClP Bey 

Haliç Vapurları Direktörlüğünden 
1 Temmuz 936 Çar~amba gününden itibaren yaz tarifesE t 

bik olunacaktır. 
Yen! tarife iskelelere asdmıştır. Cep tarifeleri ~işelerde sa 

maktadır. (365?.) 
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1",nıiıı' sevincinden clğhyarak. 
kimisi gülerek, anlatılmaz bir h:ı.l
de birbirini itip kakarak kapıdan 
dısa.rıya fırladılar, köprüyü geçe· 
rek Parsjn sokaklarına dağıldılar. 
Artı!~ Bastilde hiç kimse kalma
ımştı. 

Pardayan: 
~- Şimdi biz de gidelim! dedi 
Ş:ırl Dangulem ile beraber as-

ma i.:öprüyü geçtiler. 
Şapkası elinde olduğu halde 

F":.ırdayan ile arkadafmm peşin
den f:elmekte olan çavuı: 

- Mösyö lö kumar-dan ! dedi. 
- Ah birader, hangi kuman-

dandan bahsediyorsunuz? 
- Sizden monsenyöı·, siz Bas

\ilin yeni kumandam değil misi-

niz? , 
Pardavan eliyle alnına vurarak: 
_Sahi ... Bak, az kabın unuta

enktım. Dostum, şimal kalesine 
giderek oırkadaşlannızla beraber 
hapsolunmuş olan kumandanını -
zı da kurtarınız. Mösyö Löklerki 
ikinci kat bodrumda bulacaksı · 
nız. O, orada kimbilir ne kadar 
küfür etmittir. Haydi, dumı•Y1 • 

nız dostum. 
- Fakat siz yeni kumand•n 

değilsiniz demek? 
Ça VUf bunu sorarken kDrku· 

aundan bembeyaz olmuıtu. 
Pardayan, alay ettiği sıralar~~ 

takmmağı adet edind?ği gayet bu· 
Jiik bir soğukkanlılıkla: 

_ Ben mi? Çıldırdımz mı a· 

l 1 B n demin sizin hallerinize yo • e w _ 

•alıvermiş oldugunuz za 
acıyıp f 

il 1 ı'bi bir mahpusum ~le va ı ar g . 

k nlar gibi ben de çekılıp ba ınız o 

gidiyorum. . 
Çavut yıldırımla vurulmuş gı· 

bi olduğu yerde kaldıl. ~l klpı badf~ 
ld. ~· zaman Şar ı e ar a na ge ıgı 
za.<laşmışlardı. 

yan u d" k • Pardayan arkafill& onere ça 

vufa: d o""yle ne za· - Kuman aca s . 
. t e emrine hazırım 1 de • man ıs erı 

di. ı k 
Çil vıış saçlarım yo afra : ' 

_ Silah batına! syan var ... 

Diye bağrrdı. 
F k bu anda Şövalye ile genç 

a sat t ntuvan mahallesinde D .. k en a 
-~ d kaybohnut1ardı Çavuf 

goz ednl. bir halde kapının öniin· 
yarı e ı b' d . kte olan ır evrıyeye 
den geçıne . F k 
. . ·rıneıini emrettı. a at 
ıçerıye gı 1 d w 

. ko•ar adıınla sur ara og· 
devrıye ~ .. 

'd' du Bunun ıçın çavutun ru gı ıyor · . 
• w• ldırmadıl.<lr bıle ... 
ıstegıne a . . . . 

Bundan maada, Parısın ıçın-
den yükselen sesler, çavu,un em· 
. . duymalarına engel olmuştu. 

rını ·k 1m· . E l 
Günef oldukça y:ı se ~ştı v ~-
. den çıkmamıt olan hır kaç kı-

rın f b' . . gözüne çok tuha ır man· 
tınır. 

zara çarpıyordu. Her e" bir kale 
haline getirilmiş, sokaklal'a zincir 
gerilmiş, eli silah tutan herk~ 
soluğu siperlerde almıtb 

kerleriyle birlikte Parise girerek 
mu haf azası noksan olan yeraltı 

yollaı ından biriyle Bastilin İşgal 
olunmuf olduğunu ıanmışlardı. 

H:ılbuki Pardayan içeride as-1 
kerleri mağlup etmiş, kaçanlar, 
binbir türlü haylurışlarla önlerine 
çıkanı yıkıp kırarak orh...lığa biis· 
bütün korku saçmışlardı 

Kıaaca, koridotla a vlının h9.li 
pek müthitti. Otuz kadar ölü ve 
yaralı yerlerde yahyor ve mah· 
puılardan iki ihtiyar, ölümün ku
cağına atı?arak ebedi hürdyete ka
vuşmuı bulunuyorlardı 

Pardayan ile Şarl Dangulem, 
Kalabr, Monseri ve Sen Malin bir 
.kaç u niy.'.! kadaıı.r Konuştuktan son· 
:ta bir plan tertip ettiler Beşi bir
~en : alenin kapısına doğru ilerle· 
diler. 

Oradan, buradan henüz bazı 
tüfekler patlıyor ve bazı askerler 
ailahlarını atarak kaçıyorlardı. 

Bu sırada: 

- Gebersin Gız ! 
- Merhamet! 

' - Yaşasın kral! ... sesleri yHk
selmekteydi. 

Pardayan biiyük kapının önüne 
geldi. Orada y;rmi kadar muhafız 
durmuf, kapıyı müdafaa ediyor
lardı. 

Pardayan bir dirsek darbesiyle 
camı kırarak, başı kanlar içinde, 
saçları ürpermi§, müthit bir halde 
askerlere gründü ve: 

- Kral namına teslim olunuz! •• 
Bastilde iki bin k:al askeri var. de
di. 

Askerler: 
- Y aıasm kral! diye bağırdı· . 

lar. 
- Silahlarınızı atınız! 

Neferler tüfeklerini ve öbür si
lahlarını pençere parmaklıkların
dan dışarıya fırlatıp att.lar 

- Ala! Artık yerinizden kımıl
danmaymız. ~oksa öldüğüni.i2 

gündür. Rahat duranlann canları 
ba ğışlar,acaktır. 

Zavallı herifler korkuyla: 
- Yaşasın kral mahvolsun Giz 1 

-:ıi YP bağırıştılar . 
~erı Malin ile Monseri ve Ka

·~ br l üvük kapıyı arkasına kadar 
cça-:k ı:ıııma köprüyü indirdiler. 
Ve· 

- Haydi kaçalım!. .. dediler. 
Pardayan: 
- Gidiniz! dedi. 
- Ya siz? 

- Nenize lazım? Siz gidiniz! .•• 
- Alla ha ısmarladık Mösyö dö 

Pardayan; Size borçlu olduğumu
zu unutmayınız! 

Her üçü birden ileriye fırlıya
rak köprü;Yii geçtiler ve gecenin 
karanlığ. içinde kayboldular. 

Şarl Dangulem, Pardayana ha
reketlerinden bir ıey anlamıyarak 
bakıyor, fakat ona karşı beslediği 
itimat hiç sarsılmamış bulunuyor
du. Acaba bu anda Parda)'anın 
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:na!.sadı neydi? Neden kaçmıyor
dw? Butilde daha ne yapmak is
tiyordu. 

Vaziyetleri pek tehlikeli iken 
§İmdi düzelmiıti. Fakat • biraz 
sonra art:alığın yeniden karııması 
mümkündü. Çünkü Bastilden ça
lınan çan, bütün Pariste akisler 
hasıl ediyor, gürültü her an artı
yordu. 

Kapılar, pencereler açılıyor, 

ha.Ik ıehirde ne "lup bittiğini an
lamak fikriyle dışarıya fırlıyor
du. 

Herkes Hanri dö Bearnın ya
nındaki dinsizlerle birlikte ıehre 
girdiğini sanıyordu. 

Pardayan Bastili zaptetmiıti. 
Pencerenin parmaklığına yak1a,a
rak orada birikmiş olan ve Pa.riste 
her an artan gürültüyü dinliyerek 
kral ordusunun şehri zaptettiğine 
kanaat getirmit olan askerlere 
baktı, sonra: 

- Kumandanınız kim? dedi. 
içlerinden bir s:avuş eUerini u

ğ turarak geldi: 
-- Affediniz monsenyör, benim 

k ti 'ınhatim öbürlerinden fazla de· 
ğildir dedi. 

Pardayan: 

- Merak etmeyiniz, Kurtula
caksınız. Yalnız bana zindanların 
anahtarlarını getiriniz Ve şu 

altı yiğit ile dıtarıya ~ıkımz. ele· 
Cli. 

Çavuı: 

- Y aıaaın kral! diye bağırdı. 
Birkaç saniye sonra anahtarlar 

geldi. Pardayan: 
- Dostum, kral bu akıam bü

tün Bastil mahpuslarını görmek 
istiyor. Yalnız ıimal kulesinde 
bulunanlar müstesnadır. dedi. 

- Onlar pek müthit haydutlar
dır monsenyör. 

- Evet, doğru ... Haydi bunlar
dan baıka mahpusları çıkarıp ge· 
tiriniz. Fakat Gizin taraftarı oldu~ 
ğunun unutulmasını istersen biraz 
acelo et! 
Çavuı yıldırım gibi giderek: 
- Ya,aıın kral! diye tekrarla

dı. 

On dakika geçti. Bastilin içinde 
gene her ıey sessiz ve sakindi. Du
yulan sözler yalnız: 

- Yaıasın kral! sesleriydi. 

Fakat kalenin dıımda halk, ki
se çanlarının verdiği dikkat işare
tiyle silahlanmış, şehrin dört t~ 
rafına dağılıyordu. 

Bu teli.tın sebebini ve bu dik
kat iıaretinin nereden verilmiş ol
duğunu bilen yoktu. 

İçeride ise, Şarl Dangulem da
ha ne zaman kaçmağa karar ve
receğini anlamak istiyormuş gibi 
gözlerini Pardayana dikmişti. 

Pardayan gülerek: 
- Ne düıündüğümü biliyor mu

sun? dedi. 
- Hayır dostum, hatta şunu iti

raf ederim ki ••• 
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Pardayan arkadaıının sözünü 
keserek: 

- Bastil kumandanının suratı
nın ne hal almıı olduğunu merak 
ediyorum. Mösyö dö Büssi. fU ya· 
ıasın kral seslerini duydukça ne 
hale giriyor. Onu çok görmek is 
terdim. dedi. 

Bu sırada üç Hükno da asma 
köprünün önüne gelmişlerdi Ütt
lerinin ba§larınm para.mparça ve 
kan içinde olmasından epeyce mü· 
cade]e ettikleri anlaşılıyordu 

Bunlar köprüden geçerek Pa· 
risin karanlık sokaklarına daldı

lar. 

Biraz sonra güneş doğmağa b~ş. 

ladı . Sokaklarda korku clolu yüz· 
leriyle halk dolaııyordu 

Silahlı ahaliden mürekkep d~v· 
riye kolları dolaııyor, ParisJiler a 
kın akın ıehrin kapılarına ve sur
lara koıuyorlardı. 

Herkes tehrin sarıldığ.nı sanı
yor, halk candan ve gönülden 
Hanri dö Bearnın kuvvetlerine kar 
fı koymağa hazırlanıyordu. 

Her taraftan: 
- Dikkat! 

- Silah başına !. .• 
- Surlara... Surlara.. sesleri 
Bütün bu gürültüler çan sesleri

duyuluyordu. 
le de karışarak müthiş bir ahenk 
yaratıyor, Bastilin kapı karako
lunda'ki askerler ise hali gırtlak· 
larını patlatırcasınaı 

- Y aıasın kral! diye bağırıyor
lardı. 

Eğer böyle bağırırlarsa affolu· 
nacaklarını ve Gizle bir olmakla 
itham olunmıyacaklarmı sanıyor
lardı. 

Birdenbire Pardayanla Şarl 
Dan~ulemin gözüne, ekserisir.in 
üstü batı paramparça, gözlerinde 
şüphe ve tereddüt dolu bakışlar 
görünen zayıf ve halsiz bir siirü 
halk ilişti. Bunlar. içeriden ka
pıya kendi yanlarına doğru geli
yorlardı 

Bu sürü, içeride kalmış olan on 
sekiı mahpustu. Çavuşile yanın• 

dak1 altı nefer bunll\rı getiriyor
lardt Herifler kapının önüne fe• 
linci} e k~dar, dışarıda duymu~ ol
dukl. ... rı seslerden neye uğradıkla
rını l:ilmiyerek ve hata bir katJ ;a
ma uğrayacaklarını sanarak titri• 
yorlardı. 

Kapının açık, asma köprünün i· 
nik clduiunu görünce taıaladılar, 
F ak:>.t Pardayan: 

- E, ne duruyorsunuz? dedi. 
Çc.vuf da: 
- Mademki kral affediyor .. Ya. 

şaaın kral! Yatasın Bastilin yeni 
kumandam .•. diye bağırdı. 

Pardayan elini kaynaıan Pari. 

se, :ndirilen asma köprüye doğru 
uzatarak: 

- Haydi gidiniz!... Serbestsi· 
niz ! dedi. . 

"' t.' .. 
I 
t 


