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YUNANiSTANDA KRALLIK 
1 taly_an - lngiliz 
zıdlaşması 

ltaıyan menabllnln vardl§I "Habeş imparatoruna suikast 
yapıldı,, haberini lngilizler tekzip ediyor 

Hatta hudut hadlselerı bile uydurma imiş ... 

ltalyan gazeteleri, lngilizleri, Habeşistanda 
emeller beslemekle itham ediyor ! 

ltalqa iki sınıfı daha Silah altına aldı 
Fransızlar: 

"Habeşler ital
yan lara toprak 

. ' d. versın .,, ıyor 
Londra, 10-Deyli Telgraf ıa· 

2eteıi Habeı imparatoruna ıuikaat 
Y,!pıldığı haberlerinin doğru olma· 
dığmı bildirmektedir. 

Bu gazetenin Adiaababa muha· 
biri, imparatorun bulunduğu tre • 
tıin yolda niçin durduğunu §Öyle 
iza.h ediyor: 

Veri]cn haberlere göre bu mmta 
ka.da av hayyanları pek boldur. 
ı ... l" ... uıtor avlanmak uu:cıuı~, uçul 

hunun için durdunnuıtur. 
Ayni muhabir, son zamanlarda 

hudut da hadiseler çıktığına dair 
0 1an haberlerin teyid edilmedi • 
iini bilmektedir. Bu hudud hidi
&eleri otuz ltalyanm Habeşliler 
tarafından öldürüldüğüne dair Ro 
bıa haberleridir. 

l Diğer taraftan Habeı hükômeti, 
talyan notaaına cevab venniıtir . 
Notada, Habeı askerlerinin geçen 
hafta iki kaçak yerli İtalyanı takib 
ettikleri, fakat geriye püıkürtül -
\ükleri, kan dökülmediği yazıl • 
~dır. Belçika menabii de aui • 
'-ti tekzib etmekte iıe de, Roma 

ltkid etmektedir. 
• • • 

loma, 1 O - ltalya 1900, 1903 
~IQıflanna mensup askerlerin bir 
llbıını ıefcrber etmiıtir. 

li İtalyan gazetelerinin İtalya • 
abe, meselesi üzerinde lngiliz • 

-
H abqiıtanın umumi ma nzarcuını göıterir harita 

Floryada bir milyon 
metre murabbaı yer 

istimlak ediliyor 

Güzel Floryatlan bir manzara: Korudaki. havuz kenan ••• 
~ '(Devamı 2 ncide) <Yazsı 4 llncüde) 

hayalleri 
•• •• 

SONDU ... 

Umitleri .uya dütenler kral Jorj (genç) ve kral taraftarı Metakıcu 
(gözlüklü); " 

Kral JorJ, Londradan Parise nafile 
yere seyahat ederek Atlnaya 

biraz daha yaklaşmış oldu 

Ancak on meb'usluk kazanan 
Metaksas diyor ki : 

"Kurulacak yeni 
meclis bir ucube 
olacaktır! ••• ,, 

lntihabatta kazanıp Yunaniatanın bC1§ında kalan Çaldariıle (baır. 
açık) Kondüia (ıapkalı) 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

TülFlblJS 
bir 

altına 

l='ener-Güneş muhteli-/ GUrUlmemtş hadise 

t:ı Macarları 1-3 yendi 100 doktor . Konyada tifüslü 

ltq,ih karı§ık lakımın ikinci golünü böyle attı. 
. ..... 

zehirlendi köy kordon 
~us'te toplanan Cloldorlar 

liongreıin<le 100 davetli zehirlen • 
miftir. İtin içimle bir kut olduğu 
zannedilmekte ve tahkikat Y.apıl • 
maktadır. · 

Kliselerde 
Türkçe 
vaaz 

Şellrimizdeki tanınmq ve kilise
de yüksek mevki sahibi lta1yan ra· 
hiplerinden Monsenyör Ronkalli 
bu hafta kitiaede vaazı Türkçe ola 
rak vermittir • 

Bu, bir katolili kilisesinde ilk 

alındı ••• 
Konya şehrinde de iki 
tifüs vak'ası kaydedildi 

Konyanm Kirligiret köyünde mıılardır. Bütün doktorlar huta. 
züıhur eden tifüs vak'aları hükU • lığın yayılmaması için elbirliğiyle 
metin kat'i müdahalesiyle bitmek harekete geçmiılerdir. 
üzeredir. Köy kordon altında ve ı----------
doktorlarm daimi mürakabuin .. lllllll_llllllll_lllllll_lllll-•111111111 .. 
dedir. 

Sıhhiye Vekaletinin ·göndermiJ 2 3 
olduğu müteha1111 bir doktor tet • 
kikat yapmaktadır. Ağır hasta 
olanlar Konya memleket hastaha. H A Z 1 R A N 
nesine gönderilmektedir. Konya • Deniz gezlntlmlzin 
da iki tifüs vak'aaı ohnuı ve hu· gflnOdllr 
talar derhal hutahaneY.e kaldml- 11111ıuııııııımıııııuıırıuPIRlllllıııııuınm1111111--.111111 verilen Türkçe vaazdır. .... <Yazıaı •P!'r .agılamızda) 

~ . ~ 
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2 RAl>ER - .\k~m Postası 

Amerikanrn dış siyasası SO 
Habeş meselesinde Italqanlara : 
ka Şı lnqilizlerle eş hareket etmek JapOD!8 

yenj ii t~ Japooyaya pek zıd gitmemek, Man~urlyl tanımamak 
Dünya siyasal işleri karşısında Bununla beraber, Amerikanın 2) Bir .Çin ve Japon anlalJllası 

Amerikanın vaziyetini anlatacak gelecek günlere ait politikası şim- umudu (ümidi) oldti.kça, Japon -

lnç bir ses çılanadığı için, "Nev- <lilik töyle hülasa ediliyor : yayı kızdıracak her hangi hareket-
york Herald Tribun,, gazetesi k 
şöyle Jiyor: 1) Do~ AfriK.ası meıelesinden A- ten kaçınma , 

"Dış işleri bakanlığı bugünkü merikanın siyasasına uygun gi - 3) Bitaraflıklara devam ve 

durum karşısında, alacağı vazi - deceği anla ılan İngilizlerle sıkı Mançukoyu tanımamakta ısrar et-
yeti p ek kestirememektedir... çahtma, mek. .. 

an Ingi · z zıdlaşması 
< /Ja~tarafı 1 ncidc) 

lere yaptıkları hücum henüz tü -

kenmemiştir. Önce İngiliz Bakanı 
Edenin şahsına hücum ediliyordu. 
Eden, ltalya - Habeş işini bir ko • 
misyon yoliyle halletmeğe çalışan 
ve son defa Cenevrede böyle bir 
tedbir alınmasına en cok amil olan 
lardan biridir. • 

Edenin §ahsına olan hücumlar , 
lngilterenin Roma elçiliği vasıta -
siyle yapılan bir te§ebbüsten son -
ra durau. F a:kat lngilter~ hükume
tine hücumlar devam etmektedi;. 

"Giyornale İtalya,, ıslmli hal -• yan J{azetesinde doktor Ga~da, 
lngiltereyi Habe§İstan üzerinde 
nüfuz peyda etmeğe uğra§mokla 
itham ediyor. 

ltalyan muharriri diyor ki: 
"İngiliz hükUmeti, bilhassa 

müstemlekeler nezareti, bir za -
mandanberi Habeşistanı ya ken -
()isine bağlamağı yahut himayesi 
altına almağı düşünüyor. Ve bu

nun iç.in bir şek.il hnzırladr. ,, 
~taİyan riı"itharriri Tsana gölü 

barajı üzerinde ve Habeşistan hü -
kfunetiyle anlaşmak için İngiltere 
hükumetinin gÖsterÔiği İsticali ya
zıyor. 

Bu suretle, Habeşistanın en 2en
gin mmtalmlarrndan birinde İn -
gilterenin bir rehin elde etmek iste 
diğini ve bunun için HabeşİGtana 
bol bol para verece~ini ve hele 
son zamanlarda bu paranın Habe -
~istan süel hazırlıkları için hıç de 
fena gelmiyeceğıni anlatmakta.dır. 

Tsana gölü Habeşistanrn - Mı -
sır Sudanına yakın bir kısmında • 
dır. Bugölden Sudan ve Mısıra su 
verilmek istenilmektedir. Bu i§ 
için İngiltere Habeşistanla 1927 -
denberi konuşmalrtadır. Fakat an
laşma ancak bu zamana tesadüf e

diyor ve lıalyahlar bunu gani> bir 
tesadüfle buluyorlar. 

İtalyan gazeteleri, Jngilizleri 
Habe~ictan <fa İtalya aleyhtArlığı 
yapmakla itham emektedir. 

fransızlann bul
duklan biricik çar:e 

Paristen gelen son telgraflara 
göre, Musoföıinin dünkii nutku, 
biiyük bir bedbinlik uyandırmıı -
tır. 

ltal~mp Halieşistan üzerin -. ' ' " dahi fünali açık olarak me:r.C!ana 
çıKinaltfo.dır. Hatta bu yüzden 
İtalyanın ulualar cemiyetinden 
tıvtilletler cemiyeti) • çekilece -
ğinden bile kbrkalmaktadır.' 
- 'Övr,, gaillesinin yaz<lıijına 
göre, Fransanın Habeşistanla l -
talyamn arasına girmesi muhte -
meldir. 

F ramıızlar, Habeşlilere, arazi 
ve im$iya~lar pususunda ltalyan • 
Iara nazı 1fedaıcartıklarCla llulu -

-r ,,, .,J ı 

nu1masını tavsiye edeceklerdir. 
Habeş İnenabil de 

i:ekzib ediyor. 
Pariı, 10 _(A.A.) - Habeı elçi· 

liğinin bir bildiriğine göre, kralın dan gelen haberleri, Habe! hükU -
b~lunduğu trenin saldırıma uğra - meti yalanlamaktadır. (Tekzip et
dığr hakkında yabancı kaynaklar,: - mektedir.) 

!3 o,~§ e.y j k 1 e r ~ g ö re~ 

A.Jmanya, ltalyayı 
e~li er üzerine 

\' , k ş"kırtıyor 
güze§te atmak için teşvikte bulu • 
nuyor. 

Bundan da maksat Roma hükU-
"A1manya bir: taraftan Lo- metinin başına başk~ yerde iş aça· 

kamo paldmı "imza eden devletler ra)< orta Avrupada elleri bo§ kal. 

arasına anlaşm&µ!azlık sokmak mak istiyor. Almanya Rus• Japon 
için boşuna uğra§ırken öte taraf - harbinde de Çarlık Rusyasını böy
fan ltalyayı Hılbeşis . nda bir ıer- le harbe teşvik etmişti.,, 

Vunanistanda krallıl< 
hayaller.i söl!c!ü ... 

Atina intihabatının bugün öğl<> ' miştir. Saatle değil, güneşle hare • 
üzeri bildirilen neticesi ~udur: ket edilmiştir. 
HükUme~iler, yani ~aldarisle Seçimi hakimlerle müddeıumu -

Kundilis fırkaları: 97150 rey. miler iClare e mi,ıi_r. Jıundanoaşka 
Metaksas'taraftarları 13175 rey. partilerin vekilleri de bulunmu§-:. 
Komünistler: 10300 rey. 

Fakat intihabatın şekli öyledir 
ki, ancak ekseriyeti kazananlar 
meb'us çıkarabiliyorlar. Bu yüz • 
den, Metaksas, sade Kefalonyada 
8 meb'us ve Arkaclyada 2 meb'us 
ICazanabilmiştir. Komünistler ise 
meb'us cıkaramamışfarclır. 

Mulıalif fırka reisleri Metalua
sın akipetini krallığın iflSsa uğra • 
ması suretinde izah ediyorlar. 

Metaksas, seçkide muvaffak o • 
lamadığını görünce, liunun usul • 
süz cereyan ettiğini söylemi§: 

- yeri kurulacak meb'usan bir 
ucube olacaktır! - demiştir. 

VenizeJosçu şeflerin propagan • 
dalarına ragmen rey vermeyenler 
pek az?ır. Makedonyada rey ver
me~enlel'in nisbeti yüzde on beş • 
tir ki bundan evvelki intihabatta 
da rey verıneyenf erin nisbeti bun -
dan az deiildi. 

Yunannistanda eçim, dürf'.güneş 
doğarken baılamıf, batarken bit • 

tur. Parti vekillerinin işi,, görtlük
leri yolsuzlukları hakime bildir • 
mekti. 

Hakime bildirilen Y.olsuzluklar, 
hakimin müddeiumumi ile bir ko -
nu_şmasından sonra ha1lediliyort1u. 

Son Dakika 

. Hül<Qmet 

tanesini kazandı 
Gazetemizi basıim~a verdiği -

miz dakikada aldığımız :bir ıtel • 
graf;thiikmnetın 300 meQuıluk -
tan 287 .mu hzanQiğiiuı.f;l)iJdiri
yor. 

Dünkü nüshamızda yazdığ ız 
gibi, Japonlar, Çin hükumetine 48 
saatlik bir ültimatom vennit!erdı. 
Bunda, cenubi Çin hu umetiyle 

Mançuri arasında bir müstrlkil 
devlet kurulm~sını v~ milli Çin 

erin Ifaldırılma.sını Çin kamuta 

. emrettiği için buna bir uzlaşın 
gözüyle bakılmaktadır. 

Tokyodan bildirildiğine 

cemiyetlerinin dağıtılmasını isti - Japonya, Çine ~eni bir ültimat~ 
yorlardı. vennl~ri. Bunun ahkamına riaYe 

Son gelen bir habere göre, Ja - edil~ği takdirde, Japon asker 
ponlar bu ültimatomlarını geri al- lcri §İmali Çini işgal etmeğe ba~ 
mışlard_ır. layacaktır. Ültimatomun abkfııt' 

Japonlar aleyhindeki cemiyet - gizli tutulmaktadı~ 

Kendisi . '' 1 

Küçük uıtafapa~a semtinde 
bir çok kimselerden mun elif se

bepleri~ para· .alan Mehmet is -. \ 

minde biri hakkında zabıtaca ya-
pılan tahkikat bitirilmiş, evrak 

altıncı istintak hakimligine veril-

miştir. 
J 

am, 
zat ... 

kere giden .kahveci Ahmedin fs 
tanl:iıılda kalması için 20 lirasırı 
Gizlevin işe koyacağını söyJiY.e • 
rek 10 liras'im clolandırdığJ iddİ 
edilmektedir. 

l' erzi Hüsnü bir muharriı:rıİZ 
demiştir ki: 

- Napolyon gibi, eli gögsürıd. 
dolaşan liu zat, bir ıenedenberı 

ler bu sabah adliyeye gelmi~ler - llizim semtte 2ezivor, kendisİ11 
.ı:. · ll•ı,.ı.u ı.-.... t ... ..ı-- ---:..I-- .: baktırıyordu. Kahveye grrıııc. 

Dolandırıldıklarını iddia eden-

fadeleri alınmııbr. tı 
• , herkesi ayağa • kaldırtır "cihe 

Bu sabah gelenler terzı Hasan, 1 k . ··ık· '" k ·-1:5iıt • . . . as erıye ve mu ıyenm ena• 
kahvecı Ahmet, Gızlev ıle hır kı- h' . lA ld' "iııeı . . · ızmet etmesı azım ge ıg 
snn şahıtlerdır. d . b' d 'k 1 Jd ~11 

aır ce ın e vesı a ar o H__b;: 
Hakkında dolandırıcılık riddia- .. l d' soy er ı. 

Kendisinin 1>in'başı mütekaidi 

olduğunu söyliyen bu adı.mın 

terzi Hüsnü askeri dikimhaneye 

70 lira maa~la. makastar koya -

Aksarayda oturmasına rıığrll~ 
her sn.hah erkenden Küçük Mı.t5 

tafapaşa civa mda dolasırdı. J-Ic 
kes kendisini biiyük bir adııdi 
zannederek hürmet ve it'ibar: ~ . 

• 1 
yodu. Cibalideki tütün amele~ 

•l o 
bizim ~emtteki gece bekçiler• 

cağını söyliyerek 20 lirasını, as - kendisini pek i)'i tanırlar.,, 

=================--==============~ 

C'lüvük deniz 
~ gezintimiz 

23 Haziran paza~ 
günüdür ,, 

Tam bir buçuk gün tam b,'' 
eğ ence, temiz hava ve neş 6 

Herkes iştirak edebiljr 
Tafsilat P.ek yakında 
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~ q,&üşiüfı: ..... - ~ 
'1usolininin manb- . 
kına karşı manbk... • · •• • 

İtalyan batbakanırun son nut • ıpek sanayumız 
kunu okudunuz mu? İngilizlere fe- ı·ıerıı·yOf 
n& halde çatıyor: 
0Diğer memleketlerde .öylenil • 

lll~e olan ıeyleri asla nazan iti • 
bara almayacağız .. Bize derı ver • 
"llek iıteyenleri harf iyen taklid e-

deceğiz .. Onlar, bir imparatorluk 

thdaa etmel< mevzuu bahsolduğu 
"'• yahut bu imparatorluğu konı • 
ıtıak lazım geldiği zaman, efkarı 

uınumiyeyi aıla hesa•ba katmamıt· 
lardır ... ,, 

M\lsolininin bu mantıkmı dinle
dikten sonra, kendisine, büyük bir 
•• estağfurullah .. ,, diyelim .. 

ipeklilerin başka 
memleketlerde 
boyanması yasak 

edilecek 
ipek endüstrisinin (aanayii • 

nin) bugünkü darlıktan ve endüs· 
triye yıkım olan rekabetten kurta
nlmaıı için yaprlan arqtırmalar 
kesin (kat'i) bir ıona ermiıtir. 
Öğrendiiimize göe ipekli ku • 

maılarımızın Fransada Liyon ıeh· 
rine kadar aönderilerek boyanma• 
11 ,eklinden fabrikatörlerimizi kur 
tarmak için latanlndda bir büyük 
boya santralı kurulması kararlatb 
nlmııtır. Bu aantrabn kurulması 

için milli bankalar da yardım ede
cektir. 

Gayri metru rekabetin ipek en· 
dütriainde ortadan kaldınlmaaı 

Demiryollarımız için 
memur yetiştirilecek 
Haydarpaşada bu iş için bir 
mekteb açıldı, talebe yazıhyor 
Devlet Demiryolları devlete ge- yaf arasında olması tart olarak 

çen ve devlet elinde bulunan hat· konulm~b:.r. 

lardaki botlukları süra'tle doldur· imtihana girecek orta mektep 
mak lüzumunu gördüğünden Hay· mezunlarının imtihanları İstanbul, 
darpaıada evvelce mevcud bulu· İzmir, Ankara ve Konya da olmak 
ı.an "Hareket ŞakiTdi,, mektebini üzere bu ayın 20 sinde yapılacak • 
yeniden açarak talebe almağa ka- tır. 

rar vermi9tir. Devlet Demiryolarına bilhaua 
Mektebe timendifer hareket ve Aydın • İzmir- Kasaba ve BandD' • 

fen memuı !arı yetittirmek üzere ma İzmir yollarının da bailanma· 
bu sene için orta mektep mezunla- sından sonra fazla memura ihtiyaç 
rı imtihanla ve lise mezunları imti hasıl olmuflur. Yeni yapr1an hat· 
hansız alınacaktır. . lar da memur ihtiyacmı çoğalt -

imtihana gireceklerin 18 • 20 maktad1r. 

Aman efendim, nasıl olur? Ka -
bil mi?. Bundan iki üç asır evvelki 
lng:liz müstemlekeciliğini ltal • 

Yanlar taklid ederler mi hiç? . Bil· 
haısa ki, İngilizler, o usullerden u· 
lakla, mak zaruretlerini bile duy -

ltı11!lardır. Müstemle!:eleri, hergün 
ellerinden biraz daha kayıyor .. 
Dominyonların vaziyeti, Hindit • 
len ana yasası, hep meydanda .. 

için her ıey yapılacaktır. Bu arada 

ipekli lnımqlarm enleri de tahdid ~ ~·l l ,T ıı 
edrlecektir. Bunun kontrolü boya ~ ;; __ 

Gümrüklerimiz
de islahat 
yapllacak 

aantrahnda Tecim (ticaret) Oda11 Dövmüş 

3 

- · Yüz kişinin 
yazdığı bir kitab 
Yakınlarda Moskovada çok o • 

rijinal ve bafka eserlere benze • 
miyen bir kitap basılacaktır. Bu, 
"Fabrika ve ocakların hikayesi,, 
ni anlatan bir kitaptır. Muharrir· 
leri araıında çilingirler, hamal • 
lar, demirciler, makinistler, taba• 
kat arattırmalarına i9tirak etınit 

olanlar, mühendisler, madenci -
ler, idare kadınları v~ komünist 
partisinin muhtelif bürolarına 
mensup memurlar vardır. 

Kitabın adı "Vizokaya dağı • 
mn hakiki tarihi,, dir. t 

Vizokaya demir madeni amele.o 
leri bu kitapta eski ve yeni yafa• 
yıılarını anlatmaktadırlar . Bu hi· 
kiyeler Ural endüstri itlerinin ve 
buradaki iskin faaliyetlerinin in· 
kiıaf ına daiar iyi fikirler vermek· 
tedir. 

• Rekor Herriotdal 
Buiuon'nun kurduğu kabine 

Franaada en kısa ömürlü olan ka· 
bine değildir. 1926 temmuzunda 
Herriot ancak iki gün baıbakan • 
lık yapmııtı. 1930 ıubatında 
Chautemps'ın kabinesi dört gün 
dayanabilmiıti. Necip İtalyanlar, niçin bu mo • 

dası geçmit usulü taJdid etsin?. 
Mademki eski asırları taklid mev· 
ıııu bahsoluyor, onların öz taril1 • 
leri var: Roma tarihi .•• 

veya ölconomi Bakanlıiı memur • Kadıköyünde Ahmedin kahve
lan tarafuıdan yapılacaktır. Bir sinde oturan .J Aleko ile kahveci 
metre mÜİ'abbM ipeklinin hanci 

Avrupa seyahatine çıkacak o- Geçen yılın batında Daladier'in 

Filhakika, Romalılarm müatem· 
lekeciliği pek yaman değil midir: 
tsirler, yağmalar gladyatörler .. . 
itte Muaolini bu harsı ihya etsin .. . 
'nailizlerinkine özenmekte mana 
ile?. 

ağD'lıkta olacaiı da tayin edile • Fuat kavga etmiıler, Fuat Ale -
cektir. koyu fena halde dövmüttür. 

Boya aantralmm kunılmaaın • Silah araması 
dan aonra dıt illerde kumq boyat· • 
manın yaaak edileceii umulmak • 
tadır. 

o 

Liselerde slzltl yok la-

Kadıköyünde Has~np&f& ma -

halleainde oturan Hüseyinin üze -
rinde bir ~iz bıçağı ve Vefada o

turan Siirtli Omerin üzerinde bir 
auıtalı çakı bulunmuıtur. 

. · · • • , , malar bugtln başladı 
iyice dütünülürse, bu latifenin Keami liselerin birinci ve ikin- Sandalda e§lence 

~!tında itiraz da hakikat gizlidir . ci ımıflannda "'1 aa&.h a8ZIU yok- Eyüp ukinleriaden Adil. Salih, 
Ş · ı b ı b Naim, Mahmut isminde dört kiti, 
urası muhakkak:"Uluıal hartı di- lama ara af anmıt r. 

tiltmek için Musolininin Roma ta- Birinci ve ikinci yazılı yokla • dün Fener iskelesine yanaıtırdık -
rihindeki müstemlekeciliği taklid malarda mecmuu ıekiz veya da- ları sandalda prap ve rakı içmit
~bneai kabil değildir. Fakat acaba ha çok not alan talebeler bu se - ler ve niri atmıtlardır. Dördü de 
leçen asırlarda diğer milletler ferki sözlü yoklamaya ıirmiye - yakalanmıfbr. 

bö ı ceklerdir. BI d y e yapmıılardır, biz de bu aıır- r ayak daha 
d., 1 Yoklamalarda yalnız muallim • Galata aakinlerinden V aso za. 
d on arı aynen taklid edeceğiz!,, ler değil, mümeyyizler de buluna-
eınek de kabil midir?. bıtaya müracaat etmif, Galata · 

caktır. Lise son ıınıflarında bir 
Bi "ti t" "t k" · b nd da Necati Bey cadde,inde Garson r mı e ın, o e ını oyu unı- kaç ıün evvel batlamıt olan aöz-

h altına a] tık .. k"" Kiryako tarafından dövüldüg" t~nü 
~ ması ar mum un o· lü yoklamalar devam etmektedir. 

ıyacaktır, kanaatindeyim.... Resmi orta mekteplerin üç 11 • iddia etmiıtir. Kiryako yakalan. 

•-yeni rejim bulduk!,, diye orta· nıfında da aözlü yoklamalar bu mıfbr. . 

,, çakanlar, milletlerinin seleme- aabah baıl~ftır •. Ayın on beti • Radyolardan gU Dk 
tiıaı ınüatemlekeciliiin dıtmda a. ne bdar bıtecektir. mr 
"-ak zaruretindedirler. Lise ve orta mekteplerdeki bü- resmi kalkacak mı? 
....____ (Vl•NO) tün sözlü yoklamalar 25 haziran- Haber verildiğine göre, hüku-

da bitecektir. Dojrudan doğruya met Radyo hakkında tetkikat 

lan gümrükler muamelat müdü - teıkil ettiği kabine sekiz gün ka • 
rü Celille tetkikat genel direktö· dar mevkiinde tutunabilmişti. 
rü Mustafa Nurinin bu seyahatten Demek ki en kısa ömürlü kabine 
avdetle lzmir gümrüğünde esu • rekoru ıimdilik Herriottadır !. 
h bir 11lahat yapacakları ıöylen • O 
mektedir. lzmir gümrüklerinde Rusyada tiyatro 
muamelelerin muntazam cereyan 
etmemesi üzerine , lzmir batmü· 
dürlüğü tarafından yapılan tab -
kikat bir raporla bakanlığa bil
dirilmitti. 

Raporu tetkik ed~n bakanlık 

bunun lstanbul ithalat gümrü ". 
ğünce de tetkikini istemiş ve la
tanbula göndermittir. 

Fazla lurtaaiyecilik itlerin ağır 
yürümesini intaç etmektedir. iz • 
mir gümrüklerinde günde 20 • 30 
beyanname çıkanlabilmektedir. 

Direktörlerin Avrupa seyahatin· • 
den avdetinde gümrüklerimizde 
mühim değiıiklikler olacaktır. 

İıtanbul gümrükleri bir nü • 
mune gümrüğü olacak ve pey-

derpey diğer gümrükler de ıılah 
edilecektir. -

--0-

s aylık maaşlar 

ve artist 
Şimdi Sovyet Ruayada i9leyen 

ve meslekten aktörleri oynatan 
600 tiyatro vardır. Artistler sendi· 
kasına dahil tiyatro itçilerinip ,ayı 
11 100.000 kitidir. Rusyanın muh • 
telif sahnelerinde oynayan aktör • 
ler 30.000 olup bunların 16000 i 
dram aktörü, 2300 ü opera mu • 
ganni ve damörü, 2682 si ise balet 
oyUDCU1uchrr. 

Sovyet tiyatrolarınm istihdam 
etmekte olduğu 10.000 muzikacı • 
dan 670 ti orkestra tefi, 2000 i 
piyanist, 1700 ü rejisör, 386 11 

kompozitör (beAekir) dır. 
Bunlardan baıka amatör aktör

lere ders gösteren 2000 kiti daha 
vardır. 

Sovyet tiyatrolan 40 muhtelif 
dilde temsiller vermektedir. Çar
lık Ruıyasında 1914 yılında ancalE 
150 tiyatro ve 10.000 artist vardı. 

1 k • 1 Dul, yetim ve mütekaitlerin üç 
1 Yara ama smıfı ıeçen talebe azdır. yapmaktadO'. Radyodan alınan -----------

aylık maatları bugünden itibaren Akay IPID alınacak 
o ve kilo üzerinden bet lirayı bu • ~ 

k
' ti t mal müdürlüklerinde verilmeie I Va ası Deniz m s eşarı lan gümrük resminin kaldırıl • baılanmıttır. vapur ar 

bu Okonomi bakanı deniz müste- ması da dütünülmektedir. Bu su· Emlak bankası da yeni üç ay· Devlet demiryolları ve akay İ• 
'1 ··n öğleden sonra ehemmiyetli tarı Sadullah, dün a)qam Anka- retle orta halli her aile bir radyoya bk maaıların kırdırılması itine j. dareleri için vapur almak üzere 

h.ralama vak'aaı olnıuftur: raya ıitmiftir. aahip olabilecektir. ki gün evvel baıİamııtır. Avrupaya giden heye.t Almanya-
1 - Almalı Me1Çitte Mezarlık da bulunmaktadır. 

::-inada 19 numaralı evde otu. -, Ökonomi bakanlığı halen mem· 

~ lırail ile Küçükpazar Gençler [ ş E H R ı• N D E R D L E R ı• 1 leketimizde bulunan ve diğer bir 
~i Spor takımmdan yani Toz· bakanlık namına getirtilmit Hol • 
'-t anda San Madamm bahçe • landalı bir gemi müteha111s1 ile 

" e top oynamak yüzünden kav- v e 1 a c a d d e s ı· n ı· n h a ı ı· temas halindedir. 
~ lututmuılardır. Kavıa pek Bu temas neticesinde burada 

' la y · ---&- ı __ 1. vapur yapılması imkan dahilinde 
ıa.... Zlfmıf, anı IUHaJI \-Gftl • Atpazarında te·-u.cıJar caddesinde 14 numarada ~ ü . ..._ çekJn· I .

1
• i l.l:..x.ründ· ..... en aıagı il z gram toz yutmak mecburiyetinde kalırsı- görülürse, heyet geri çağırılacak-

~ lf, ıraı ı aa ..,.,. en oturan Cemil anlatıyor: nız! 

~ •Urette yaralamıftır. Yaralı • - Her gün ifim icabı olarak Vela caddesinden geçi- Kııın da buradan geçmek bir facia teıkil ediyor /n- _t_ır_. ___________ _ 
ta ..... Oflu hastahanesine kaldD'ıl • gorum. Bu caddenin hali cidden ağlanacak bir ıegdir. dl 1 . • nııı1111111ııııııııııııı11111ııııııııııııı111ıııııııııııııı11111ııııııııııı11111ıııııııa 
~ 

1 
I samn z erıne k11dar çamura batmaaı ifden de6Udir. 

' UÇ u yakalanmıttır. Bundan l/lllarca 6nu uzatılmaıaı kqrarlQftınlan Ak· KflPilk a-.. F tiht A d ecl ıaragdald Atatiirk caddninin uzatılnuı ifi bir tiJrlü ya- Mademki AtatiJrk caddeıi yakın zamanda açılarak y 
•iL. a e ttarza em r~ae- burn•ı pıl akt Hi ol im Okuyucularımıza iı~• oturan ıeyyar l"ftr•wv-ı Faruk flllmatlılından bu llOl ıenelerden beri ayni feci vaziyet- - ga mıgac ır. ç mazıa f dUik orada il'· 
-.. , ~ ~ te tlurmaldadır. 6ılı duran kaldınm ttlflanndan iatUade edUerek iki ''Çocuk haftası,, aayıfamız bun· 
'hıi ınedreaenin bqka bir oda· Yazın, gördilğilnilz gibi, inaanın ayakları tozlara gö- caddenin uclanna birleıtiferek gol yapılmalıdır. Ufak dan sonra cumartesi gi:nleri çıka-
ı._ ~ 0~uran kunduracı Arif bira· millür. Hele hava bugün/dl gibi rüzgarlı iae if büıbütün bir fedakarlıkla yapılabilecek olan bu gol pek çok kim- caktır. Hediye kazananların liı • 
~ ,..~-u" d k mı· 1 rd" fenadır. Hem üatilniz "-••••z tozlara bulanır, hem de ıel ri ·-,J· k i • ""lf "-.q; n en avga e lf e ır. vuı-... e ıeva,.uırece t r. tesini ise pertembe günleri yaza· 

'.::: ıeçirdiii keıeri Faru • cak, hediyeleri cumartesi fünleri 

' llfta TmV&k yarmıf, ka - , dağıtacafm. 
~ YaJca•anmııtır Yaralı cu- Denı•z gezı•nt•m• b } Bu haftaki liste, bir defaya 

"-•hanesine y~tınlmqtır. ı ıze azır anınız mahauı1 olarak yarın çıkacaktır . 
.._ 1 aunııııııııııııııııuııımh1ın.-ııtlll111111111111ııııı111111111ırnnııııım 
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Yalova ve Floryamn imarı İngilizler A m e r i k ad a k i 
Floryada bir- nıilyon Deniz kuşlarını ko- • 

rumak fstlyorlar h b•t• metre murabbaı yer lngilizlerinçokmeşhurtahıi- arp l ıyor 
·ıstı• m ıa-k ed ·ı ı ı·yor yetlerinden bazıları ve bunlara-

rasında Lord Robert Cecil ve 

Ecnebi mütehassıs 
olacağını 

Florya pJajı. için hazırlanmakta 
olan proje bugün son şeklini ala -
caktrr. 

Burasmın imarı için istimlak e· 
dilen bir milyon metre mürabba • 
ından fazla yer için 173 bin lira 
verilmiştir. 

Plajın hudutları bir taraftan 
Çekmeceye diğer taraftan Kalit • 
rakyaya kadardır. Plaj bittikten 
sonra buradaki fazla arazi ucuz 
fiyatla satılack ve burada ahıap 
evler yapılacaktır .• 

Ecnebi mütehas
sısın söylediklerı 

Y alovaoın nasıl 
aolatt1 

vuzlarrn, pavyonlarnı yerleri ta • 
mamiyle tesbit edilmi§tir. Bun • 
dan baıka planda oyun ve eğlen -
ce yerleri de tesbit edilmi§tir. 

Bunlar mümkün olduğu kadar 
hamamların yakınında gösteril • 
mittir. 

Plana göre Yalovada üç otel da
ha yapılacak ve bunlarnı inıaıma 
yakında batlanacaktır.Bundan ma 

da kırk kadar küçük ve zarfi kö§k 
yapılması dü§ünülmektedir. Bun • 

ların karşı tarafında bir de ticaret 
mahallesi bulunacaktır. Planın bu 
noktası yaprhrken Yalovanın man· 
zarasmı bozmaması için çok çalı • 
şılmı§tır. 

Yalovada belediye mühendiıle· 
nnın yapacakları T opografik 
plandan aonra· her ikisini karıılat-

Ramsay Mac Donald'ın oğlu aıa- Bolivya ordusu yeni bir hezimete uğradı 
ğıdaki talep ve temenni ile Times ~ 

Bugün gelen telgraflara naza • Neticede, Bolivyalılar t~liııı 0 

gazetesine müracaat etmişler • 
dir: ra.n, 29 Mayııtanberi devam e- mak mecburiyetinde ka.lmııtardı1'• 

den Şako muharebesi, evvelki giln, "' "' 4 "Yai yakan gemiler yağ artık-
larını d~nize akıttıklarından bu Bolivya dördüncü fırkasının bezi • Muharebe devam ettiği ıırad•• 

meti ile bitmiıtir. 
yüzden deniz kuşları arasında iki devletin araaı bulunmU§tUf• 

· büyük telefata sebep olmaktadır- Bolivyalılar, büyük bir cesaretle Amerika devletlerinden bir çoJ:' 
lar. Denize dalan kutların bu hücuma girişerek harba başlaını§· larınm diplomatları, iki muh-1'' 

Yag ... arb"lan ı'le vu"cutları ag"'ırla . lardr. Paraguvaylılar, geri çekil • ı r 1K bin arasını bulmak üzere idi e · 
miştir. Lakin Ravelo ormanının 

•ryor. Bu ağırhk onlann uçma • B ·ı D bak b te-
:r ya.kınlarında, Paraguvaylılar, Bo- rezı ya lf anı u görüşıne 
)arına mani oluyor. Hatta zavallı livyahları on kilometrelik bir mu. rin cereyan ettiği içtimadan çıksl"' 
kuşlar bu sebeple hareket kabili-
yetlerini kaybederek yava§ ve ız- hit içinde kuşatmağa muvaffak ol- ken "sulh iti halledildi,, diye gaıt' 
d~~ıbir~~d~u~~~~-m_u_ş_~_r_d_ı_~ ___________ t_~_iı_~_e_h_ey_a_n_a_t.ta __ h_u_fu_~ __ u_~-~ 

Sahillerimiz böylece ölen ya - H • d • t • 
but can çeki,tinr.ekte olan ku~ - ın ıs anın yenı yasası 

,~:::·~m~:~eteıeril Bu büyük kıtayı müsteın' 
Ku~: ~~~~~::~'•virr• lekelikten kurtaramıyot 

İngiltere parlô.mentosu~da ka -ı lunda sızlanmakta ise de, parli ' 

-

dar: 

lın. 

Yalovanın imarı için Framadan 
getirtilen Prof. Prost ile muavini 
Jean Royer Yalovada uzun tetkik
lerden sonra ilk projeyi Akay ida
resine vermişlerdir. 

Prof. Proıt kendisiyle görli§en 
bir muharririmize Y alovanm ima • 
rı hakkında şu sözleri söylemiıtir: 

trrarak asıl proje yapılacak ve 
bundan ıonra &<>n baharda kat'i 
plan yerinde tetkik edilerek yapı· 
lacaktır.,, 

frangı tehlikede) mevzulu başyazı· 

sında lsviçre frangının, lsviçredefd 
durumUll kötülüğe gitmesini önlemek 
için bir referandum yapıldı. Halkın 

reyine baş vuruldu. Halkın reyi Sos· 
yalistlerin hazırladığı (buhran teşeb
büsü). hakkındal."l proje için toplandı. 
425,135 reye karşı 57,612 reyle kabul 
edilmedi. Bu Framayı set'indirdi. 
Çünkü buhran teşebbüsü kabul edil· 
seydi, lsviçrede Bolşeviklik ilan edil· 

bul edilen Hindiıtanın yasası, ,";ıentoda büyük bir çokluk, bu '!'' 
Hindistana tam bir muhtariyet sanın §İmdilik ihtiyaca yeter ol ' ad 
vermemekte ve burayı dominyon- dugu"' nu kararla•tırmı .. tır. Yo 
lar sırasına ıokamamaktadır. :r :r ~ ltıii 

Hindistanın İngiliz parlamen. Bununla beraber, yasa on tat "- Pariste yaptığımız projeyi 
Y alovada tetkik edince bir çok 
yerlerinin yanlış olduğunu gördük. 
Planı esaslı surette düzelttik, bele
diye doktoru ile yaptığımız su tet -
kiklerinde planda içmelerin, ha • 

Profesörün muavini Royer Pari
ıe gitmi§tir. Orada Akay ldnreıi 
müdürü Cemil ile birleşerek Ais 
leı Baims ve Vichy kaplıcalannda 
te!kikatta bulunacaklardır. 

tosunca hazırlanan temel yasası, içindir. On yıl i~inde Hindiıı-0 ' 
29 bin yaprakhktır. da ulus8.l bütünlük ve tuur uY"fJ' Qj} 

Hindistan bu temel yasanın dığı takdirde, belki müıtenıleke ' 
miş olacaktı. kendisine bir §ey vermediği yo- likten kurtulabilecektir. 

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

Göring Eski arkadaşları 

Makdonald'ı Askerlikten kaçmak için 

Hile yapanlar 10 
e e ceza görecek 

Fakat bu reye baş vurma' milyar 
Türk lirası borçlıı olan küçük ve şim· 
diye kadar kapitalist bildiğimiz /ı. 
viçrede d25,l35 Sosyalid bulunduğu 

fikrini çıkardı. Bu da lıviçre rangı· 
nın durumunu şüplıede bırakan bir nasıl telAkkl ediyor? 

Seyahat ederken 
cemiyetler kuroıuŞ 

General Göring Alman~!' etge sayılabilir. 
ZAJI AN - Zaman imzalı başyazı

da ucuzluğun ki oo ı. fu. da ından 

bahsedilmektedir, deniyor ki: 
Ucuzluğun faydalarından blri hal

kın ya§amasını kolaylaştırmak ikin· 
Ankara, 9 - Askeri ceza mah- kerlikten kısmen veya tamamen cisi bu kolaylık yüzünden seyyaliyet 

l:emeleri usulü kanununun deği - kurtulmak için hile yapanlar 10 temin etmek yani paranın çok devir 
~en maddelerinin esa51arı §Unlar- sene ağır hapiı cezasına çarpılır- yapmasına imkan vermektir. Bunun· 
dır: la kazanç_ temin edileceğini Ali Çetin 

lar. Kaya bize göstermiştir. Demiryolu 
Yoklama kaçağı, bakaya, sak • --------------ııı ücretlerinin ucuzlamasından sonra 

lıların ölüm ve ağır hapis cezala- ••m11-••SA!Z!!ii!Mlllf!\:!:'li<l~..,ilUi!lmt!IR:!IA••••I zarar gören demiryolu idaresi biUi.kis 
rmı müstelzim suçları müstesna kdra geçmiştir. 
olmak üzere haklarındaki taki - Ucuzluk ve scyyaliyetin halkın 
bat mensup olcllıkları fırkanın en · vergüerini kolaylıkla ödemelerine a· 

İngiliz başvekili Mac Donaldın 
'lrc:Jo.U,... c:A, :1"'" 1 ..... 0 .. 1.ı .. ! .. ~ 0 -1--

Bİ aolayısile Mac Donald liakkın
da çıkan yazıların bir kısmı çok 
meraklıdır. 

Esas itibarile Baldvin, bugün 
Mac Donaldın yerine geç.miJ, bat· 
vekil olmu§ ve Mac Donald Bald
vinin eski yerine dö~Ü! , baş -
vekil muavini ohuu§tur. 

(Deyli Herald) gazetesi bu hü
kumetin de ulusal hükumet ren
gi altında hakiki bir muhafaza • 
kar hükumet olacağını söyledik -

dönm~ VP D --10- ..:.-. .. " Macaf1~ 
tan ve Yugoalavyaya yaptığı yol 

• j) 
culWdann sanucunu (neticeıill 

Hitlere anlatmrftır. 
Viyanadan da §ÖY.le bir hah' 

gelmektedir: 
"Veltat gazetesi, general Görist' 

1{0' gin Çekoslovakya,, Romanya, , 

goslavya ve Macaristanda fıl~ 
kurumlan (müesseseleri) kursll 
· · · . d'ğ' · Bu 1'1" ıçın emır ver ı mı yazıyor. , 
rumlar, Avusturyaya kartı proP' 
gandalan paraca koruyaca~ 

yakın alay mahkemesinde görü • lan verir. Balkın ralıatlık içinde bu· 
lunması hükflmetin de faydasınadır. t M D ld l't.ka B '. M ol!!.~ lür. Fir-.riler yanlarında götür . en sonra, ac ona ın po' ı eneS in ~. 

d kl k 
TAN - Başyazısı Turizme aittir. bakımından büyük bir iz bırak - t•I 

Ü eri as eri eşyarya kartı itli · 1 Mecdi S. Sayman Turizme ehemmi· k aha 
yecekleri suçlardan dolayı iç~ima yet verildiği takdirde bunun netice- madan çekildiğini yazmaktadır. ova sey 
eden cezalann en ağırı tatbik edi- lerlni toplamak güç olrmyacaktır. Deyli Herald, Mac Donaldın Jllfj 

Okonomik kalkınma programımızda b d d'. l .. ı ·ıt d Çek-Rus anlaşma ., lir. Ölüm ve ağır hapsi müstelzim un an ort YI once, ngı ere e ·wh 
yer alan Turizm işinin pek yakında (ilk icri ba .. vekili) olarak mevkie Sovyet Rusya mer~ezin.e ıı•._.ııl 

olmryan suçlar için askeri mah • esaslı ctüdlere dayanan bir programa _... . ~~ ~ . . olan Çekoslovak dıt ıılerı b•Yır 
kemeler 3 hakimden teıekkül e- bağlanması, yurda ı·e ulusa rejimin geldığı valut kendısınden ne ka- B k . . k l d klılll tD 

l . ... • . en es, ço ıyı arıı an ı 11~~ 
der. Bu. heyet bir adli hakimle i- yapacağı sayılı lıiznıet erden biri o- dar çok §eyler beklendıgını an - d'' h 'k" ta f 5 vyet .. 'f' 

lacaktır, demektedir. . • • ra, un, er ı ı ra o • ısret' 
ki zabitten mürekkeptir. H A ' A N CUMHUR/YET _ Yunus Nadi de latıyor ve dıyor kı • anlaşmasının tasdik edilnı•t • 

Askeri ceza kanununda yapı - ba§yazısını Turizme ayırmıştır, di- "Fakat acıklı bir netice çıktı. )erini birbirlerine vermiılerdit· 
lan tadilat ine §Udur: TIRAŞ BJÇAGI yor ki: Parlak hayal bir kaç ay içinde lk" 1 k d ki f"".t' 

- Turizm yüzünden memlekete söndü. Kendisi önayak olacak - ı mem e et arasın a dil, 
Aıağıdaki yazılı hallerde asker- D .. . k l - .1 b'l' Fak paketleri mukavelesi inıZ3 :.·''"' unyanJO en mU emme yuz nll yon getirile l ır. ·at evvelti k b k l • t k ld .,...P~ 

likten muhakkak ihraç cezası ve- bunu getirmek için bizim yüz milyon en aı a arının peııe a 1 1
' dikten sonra kültür münate ıJf ' 

rilecektir. Tıraş bıçağıdır harcamamız lazımdır. Bu paramız ''Mac Doald dört sene hatve - rinin artırılması yolunda k0 " 

ı _ Ölüm veya agwır hapis ce- bulu113a bile hepsini hemen harcaya. killiğin, salahiyetini kullanma - malara gı"rı"ıı"lmı·ıtir. _.fJ 
Şimdiye kadar icad olunan bütün yv--

zalarile mahkumiyet halinde. tıraş bıçakları arasında en mükcm· rak ne yapmak Ui • ..,msa yapamayız. dan vakarını taııdı .. Binnazariye Çekoslavakya bakanına bo 
Bizce bir program yapılmalı ve bu- - ~ 

2 _ Hırsızlık, emniyeti suiis- mel ,.e en fe,'kaUtde olduğu ta - 1 . k-endisind~g"'ı olanlara mec - ziyafetler verilmektedir. A nu mcse ci on senede yerınc getirmek ~ _ ~. 
hakkuk etmiştir. Piyasada mevcut d' ş· d. hh ı~~ timal, dolandırıcılık, yalan yere yolunu tutmalıyız. buriyetle itaat ettir ı. ım 1 sı a- Bir genç den _. 

.... ı.. 1 k 1 . tıraş bıçaklarını şaşırtmıştır. Ha· Doğrusu biz bu i•de rok gerikiy<>- 1 ı. 
~.ıt i , ya an yere yemın, cürüm san tıraş bıçağının 1-2--3-4 nu . ı.- ;ı- )' ti bozulmuı ve entrikalarla buna· kayboldLI .• '6r 

ruz. Bundan sonra olsun vakit kay- k fnııı"' 
uydurmak, iftira, irtikap, irtifa, maralı gayet keskin n hassas ta - betmesek bari. mıf bir halde hakikatler karşısın- Yataklı vagonlar tir e 1 d• 5'' 
ihtilas suçlarından altı ay veya ı·afları vardır ki her bir tnrafile da bat eğiyor. yelerinde çalıtan 25 yatların d~~ 

laakal on defa tıraş olmak kabil • b h dd' · · d b"r genÇ t'!e' 
·daha fazla hapis cezasına mah • Jft ııı.ıt ~~ Bulunduguw mevki büsbütün çe - a a ın ısmın e 1 

'' r 
kUm olmak. ~i:~!u t~;:;P~~~ğ~~~~l~~~\~d:s~ p::' ~T~J~ 1 ~ ı~ kilmeğe yoldur. Kuşdilinden sandala binere;.ıııııf 

3 - Yabancı memlel'etlere lak bardakla hilendikte yu"z defa ~~;oıı-. ____ .. _ııa __ .,...,..~-'-""" k nerba.hçe tarafl .. arına d.o~ Sa sb' ', 
• "Eski arkadaılan arasında yü • t r 

kaçmak suçundan mahkfuniyet tıraş yapılmak mümkündür ki diin- 08'' .• S k U pa Si sek bir mesleğin böyle acıklı aki- ve hır daha don~eındı! ı ;aphel'it 
halinde. yanın hiçbir bı~ağında bu meziyet ıY hattinin gecikmesın en ~~ 

G d 
.... b" dd yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz Var§ova, 10 (A.A.) _ Dllvis betini görmekten hüzün duymı • nen kayıkçı polise haber ~ ,.1)' 

ene egışen ır ma eye gÖ· h Jd b k k · ı ı k bofS .,. a e aş ·a mar a ,·erır erse 8 • kupası eliminaısiom ,,, maçların • yan yo tur .. ,, ve bütün araıtrrmalar 
re, askerlik çağma gelenlerden, danmayınız. Taklitlerinden sakı • '-'' da cenubi Afrika takımı Polon - ----.. -·-M•• ' = = • mııtır. . t.,lt ,.., 

k ı'kt ta amen veya k s nınız. Piati: 1 adedi 5 kuruştur. 10 d S/ J 4/ 6 10/ 8 6/4 · h *' 11 ·. _fil as er 1 en m 1 men ya takımını 3 - O yenmiıı.tir. nar ı • , , yenmış • Sabahattinin her aJl•: •
1 

cY 
adedi 45 kuruştur. s d' aıı ~ 

Jrurtulmak kastile ismini deği§ti- H D Pariı, 10 (A.A.) _ Daviı ku • tir. zaya uğramasını , ken 11 •-'e asan eposu: eıne•· 11 
Nn, sahte hüviyet cüzdanı kulla - pası için yapılan Fransa - Avus • Boussus, Merlini 6/4, 2/ 6, 8/6, yanlar ihtimal verın . i ,61 
nan, bir batkasınm yerine hekim •••A•n•k•a•ra•'•l•sta•n•b•ul•'•B•e•y•og.·ı.u •. ••I tura1ya maçları şunlardır: 6/1 yenmiştir. Avusturalya t e gayet iyi yüzmek bildii•1' 
muayenesine giren , hülisa as- 1 Crawford, Quiıti, Borotra Ber· kar§ı 2 sayı ile maçı kazanmıştır. mektedirler. 
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Bir Aşkın 
Hikdyesi 

ı················································ı i Nakleden: ı Pf o. i 
: Hatice Süreyya 40 ! 
'················································ ~ 

- Vay ... Fena .. - dedi. / meğe gitmİ§ti .. . 
Fransız ebe, neler yaptığını an· Bunun iizorine, Madam Son • 

KADiRCAN KAFLJ 

'' Benı bırakın.. Rezalet olur .. 
Artık bırakın beni .. Korkuqorum. 
Beni severseniz bırakın!,, 

!atıyordu. Bir otomobile atlamış .. 
Rumdan, Ermeniden, Y ahudiden, 
Türkten ne kadar ebe tanıyoraa 
hepıini birer birer ziyaret etmit·· 
Hiçbiri, ölen çocuğun zamanında 

doğmuı bir kız çocuAu doğurtma-
mı§. 

Deniz: 
-Vah vah vah ... - diyordu. -

Belki Çocuksuz da Adnan beni 
alır .. F~kat çocukla ifleri yüzde 
yüz emniyete zağlamış olacaktım. - Sıı'dyliyemem .. Bırak heni.. - Git .. Lakin şeni bekliyece · 

- Söylerşen bırakacağım. ğim ... Hatta aramak için adi"eliini 
- Söz mü? vermeliıin !.. 
- Söz... - Ben seni ararım. Sen ver!. 
- Lüsiya !... - Ben saraydayım. Al şu yüzü-
- Ne güzel isim .. Kendin ka · ğü .. Armağan olsun .. Buraya gel. 

dar gEzel.. Benim adım da Piyale .. , Esterle haber yolla hana .. Hemen 
- FakM ... Hani beni bırakacak gelirim .. Beni bekletme! .. Çabuk 

hn?. gel, emi? 
- Bıraksam dünyanın en aptal Genç kadın yüzüğü aldı ve 

aiamı olurum. Heın, ak,am olu • gitti. 
~er. B \1 zamanda Halici geçmek Piyale !!ey onun ardını bot bı· 
lttiimkün değil.. Hem §ehirde kar - rakmamıftı. Esterin llkraba1111dan 
aaşalılr.: var.. bir genç, Lüçiyann gittiği yeri 

- Olsun .. Kocam heni arar.. görmüt ve haber vemıitti: 
Bilseniz ne kıskanç bir ihtiyardır. - O, Napoli el~iıi Kont Viçen· 

- lnliyar mı? Kı&kanç. mı? lh · çiyiiıUn kana.ıdır. 
liyar olduğu halde k11kanç olmak Geç adam bir gün, iki gün, 
hiç le hakh değil.. Seni bırakmı · iiç gün bekledi. 
~acağım .. Deminki sözün ne değe- Dördüncü gUn l<endiıi Galataya 
ti var? Zorla. söz vcnniıtim, timdi geçti. Napoli elçiliği konağının 
\'nzge;iyorum. bütün pencerelerini kapalı buldu. 

--::E kat... Kapıcıya: 
Piyale B y kAdmı kuc.akl dı. ~ Kont Viçcnsiyüıil cörmek iı-

-- - eY .. .... ı eıı ..... ,.ı ,uuntla du- terim. 
dakln.-mı ezdirdiii zam n c n~ Dedi. 1'apıcı limandan ayrılan 
adın kızgın lavlara düıen bir ıen- ve franııız bAyrAiını tafıyan bir 

berek gibi gevıedi. kadırgayı aösterdi : 
- Lüçiya!... - hte, memleketine 1:idiyor .. 
- Piyale... - Sahi mi 7 
Yahudi karıaı Etter o şıradıı bu Piyale Bey limana kottu. 

'araylı misafirine reçel getiriyor · Kadrganın kıç kasarası üzerinde 
du. Kapının aralığından bu man - karalar giymiı olan bir kadın ayak 
~arayı uörü.nce sırrttı ve çekildi. ta duruyordu. 

O znman1arda Yahudi kadınlan O, idj, 
'arayda bin türlü dalavere çevir- -Lüçiya! .. Lüçiya! .. 
~:~~ h_a§lamışlardı.Bu da onlardan Diye haykırdı. 
kırı ıclı ve haftanın iki gününde Siyahlı kadın irkildi. Eeyaz bir 
'0ltuğuna ıniicevher ve antika eı· mendili uıun uzun so.lladı. 

Bunda haklı idi. 
Deli Hü&men sahiden bir iıin 

ardında idi. 
Salemodan kuyumcu Civani Pa

kaçelliyi kaçırcbktan sonra gemi · 
sinin rotasını birdenbire çevirdi. 
Romanın iskelesi olan Ostiya d -
vannda dolaştı. Bir çiftliği hastı. 
Krrk kadar atı gemisinin ambar -
larına yerlettirdi. 

Sonra son hızla geriye döndü. 
Tam pazar günü sabahleyin, gün 
doğmadan önce Salernonun karşr 
LFnu: !?a& 
sına, kaleden ve kıyıdan görünmi· 
yecek kadar uzağa geldi. 

Yalnız Frenk Stileymam bir san 
dalla kıyıy<ı eönderdi. Ona şu em
ri vermiati: 

- Şehre gir. Bugün düi:inün 
olup olmıyacağını iyice öğren . Dü· 
ğün alayı haşlamadan yarım saat 
önce Dragon kayalıkları üzerinden 
beyaz bir mendil sallıyacak, bize 
işaret vereceksin ... Yağmur böyle 
devam edt:ııı1: o zamana kadar biz 
de kıyıya iyice yaklatmıt oluruz. 
Anlıyor musun? 

- Peki reis .• 
- Haydi yolun açık olsun! •• 
Hava htishütn karardı ve bulut

lar denize sürünecek kadar al -
çaldı. 

- Evet ... Fakat, olamadı jıte .. 
Aksi şeytan •. Ah, akıi §eytan ... 

ŞUphesiz, daha da söylemek iste 
diği bazı §eyler var.dı. Lakin, he
nüz aöylememiftİ. Dilinin altında 
bir hakla olduğu hiuediliyordu. 

Nihayet dedi ki: 
- Belki bu işin üıtesinden gele· 

bilirdik. Fakat hayli güç mesele. 
Deniz: 
- Anlatın rica ederim .. Y okıa, 

hi%i asabiyetten öldüreceksiniz ... 
diye bağırdı. 

Bunun üzerine, Madam Bonne 
anlatmaja ba,ladı 

Demin, yolda yürürken ve uah 
niçin bir çocuk bulamadım.,, diye 
üzülürken, kar§ısına bir genç ka -
drn çıkmış .. Kucağında minimini 
bir kız çocuğu varmı~.. Öyle bir 
kız çocuğu ki, ancak bir kaç gün -
lUkmüş .. Bu kadın, muhtaç. bir ka
dın .. halinden beJJi .. Madam, ona 
fikrini kapalı surette açıyor. Fa -
kat , genç anne, derhal iıyan edi • 
yor. Hatta, bairnp halkı etrafına 
toplamaf ~ bo.;Jı,yor.. Bonne, bu -
nun üzerine çekilmek mecburiye -
tinde kalıyor •.• 

- V nh, vah, vah ... 
Fransız kadını dedi ki: 
- Maamafih, uzaktan uzağa o

nu takib ettim.Böylelikle otur<luğu 
evi öğrendim .. 

Ve, adresi söyledi ... 
Bir adres, - karilerimizin tah -

min etmiş olacakları gibi - Saıni • 
yenin adresinden baıka bir yer de
ğildi ... 

ne, bir taksiye atlamıştı. Buraya 
gelmişti. 

Büti.in bu sözleri söylediği sıra -
da, ebe kadın, eline bir kağıd ka· 
lem almış, evin adresini, planını 
yapıyor, gösteriyordu. 

-Şimdi, hasta kadın, genç ka· 
dın ve çocuk, evde yafoızdırlar ... 
Herkes heyecan içindedir. Yemek 
odasının peıu:ere!iİ açıktır. Bundan 
ali fırsat bulwımaz.. Çünkü kız 
çocuğu tıpki bizimkine benziyor •• 

- Ne yapalım?. 
- Yapacak §'ey gayet baıit .. Ço-

cukları değiştirmek. .• 
- Kim değiştirecek .. 
- 'Onu ben yapamam. Bunun 

için, azimli, ir deli bir erkek 1 • 
zım ... 

Ebe kadın, aö:zün burtumda du. 
rarak delikanlının yüzüne baktı. . , , ' 

Delikanlı, birdenbrie irkildi: 
- Canım çıldırdınız mı ıiz? Bu

nun netice~inde neler çıkalbilec:e • 
iini düşünmüyor muşunuı? 

- Çıkabilir .. Evet, çıkabilec:e • 
ğini düşündüğüm i~in bu iıe ken • 
diliğimden teşebbüı edemedim. 

Sonra, Denize döndü: 
- Vallahi size bu iyiliği yapma

ğı pek istel'dim .. Lakin olamadı • 
Bütün mes'uliyeti üzerime alama • 
dım .• ' 
Ayağa kalktı: 

- Ben şimdi çekiliyorum .. Eğer 
ihtiyacınız olursa, zile basarsınız , 
derhal gelirim .. 

BöyJe eöyleyerek, kapıya dğoru 
yürüdü •. Eşiğe vardığı vakit geri 
döndü: 

-- Şunu hatırlatayım ki, . pekaz 
dakikalarnınz ıayıldır .. Son ı>it • 
ınanlık fayda vermez. Gö~Umüzü 
bir o.n evvel açmalıyız .. 

Bunll söyledikten ıonrn, kapıyı 
kapadı. Çekildi, gitti. 

iki karde§, hathaııı kaldr1ar. 
Deniı: 

- E .. No olac:ak, Rauf? .. diye 
sordu .. 

Erkek: 
~aile dolu bir bohça Jıkıştırarak Her ikişinin de gö;zlerinden ya • 
crayın harem dairesine ıirerdi. naklarına doğru iri gözyaşları 

enç Piyaleyi oradan tanıyordu. akıyordu. Her ikisi de hayatların· 
b· İki Set1$ ıaatlerce aıktan ıarhoı da ilk defa olarak atkı tatmıı, ya-
ır halde, dünyayı qnuttular. ~amıtlardı, Fakat yalnız bir gece .. 

t Sa.babın ilk aydınlığı pencerele - Ve hi'i' çiy tanesinin ömrü kadar .• 
de \'urduğu zaman genç kadm bir· _ 24 _ 

Hüsmen Reis Kızıl Kadırgayı 
Dragon kayalıklarının şimalindeki 
kuytu yere sokmakta bir mahzur 
görmedi. Burası Salerno kalesin · 
den görünmüyordu. Böyle bir ha -
vada dı~rda kimsenin bulunması· 
na da imkan yoktu. En atılgan ba· 
1rk~ılar bile timdi kulübelerinde, 
pencel'enin arkasına oturarak yağ
murun sesini dinlemekle vakit ge
çirirlerdi. 

Yalnız bir korkusu vardı: 
F ernando böyle bir havada dü· 

ğün yaprr.ayı ve kilisede nikah 
merasimini bitirmeyi istemezse .. 

Samiye ile Madam Bonnc, tesa -
düfün garib bir cilvesiyle, yuka -
rıda tasvir ettiğimiz gibi karşı kar
fıya gelmiılerdir. 

lki kardeş, ebenin an!attı~ı bu 
macerayı, dört kulak kesilmiş din
liyorlardı. 

- Yok, yok. .. Allah aıkma, he· 
ni böyle §eylere sevkedip durma .• 
Yapamam. Elimden gelmez. Ben 
çocuk hırsızı mıytm?. Amer!kalı 
Ganster miyim? Mersi ... 

enbire ıilkindi: 

~ ........_ Beni bırakın ... Rezalet olur .. 
b-!'tılc bırahm beni .. Ah, ne büyük 
hır lilnah itledim. Korkuyorum. 
Qen· 

ı aeveneniı bırakın! .• 
.._ Seni ıcviyorum. 

~· ...... Ben de... Fakat bırakın f .. 
ttnıoliyim. 

tıl;-- Seni bırekamam .. Son benim 
uan artık! ... 

lı}' eıı~ kadın hüngür hilngür ağ· 
l'~ 0

1
t, Yalvarıyor, çırpmıyor; ıöz

t •rı dökUyordu. 

d,~iyaJe Beyin ayaklıuma kapan· 

b ....... 8 . . q' enı ıevıyorıanrz bırakın ... 
~i:d~e ıizi ıeviyorum. Fakat ... 
~t .1 o kadar mea'udum ki .• Fa • 

tıtnıeliyim. 
........... 

~İ)' iÇ olmazıa gene ıörüteeek· 
ıı· ıı? G-. 1· . . d ~ıı ....... wne yanıma se ırımız e-

•qı? K b 
, b • ocanızı ırakıın ve .. 
., :kı .. Gelirim.. Geleceğim. 
l\ı.. • fnndt fitmeliyim. Aman ya· 

l,jltlı ş· 
~~i~~ ıı:ıdi kocama ne ıöyliye -
~%ı · ButUn gece nerede kaldı· 

•otacaktır. 

BASKIN 

Türk donanma11 AJ>Olya kıyı -
hırını taramaaa baılamııtı. Mcıi · 
nanın karı 111ndaki Reciı:o kalesi 

ele ge,irildi. Bütün kalelttdeki ve 
civar köy ve .kaıabalardaki ha1k i
Gerilere doğru kaçmıflr. Piyale B. 
Döıt bin kitilik bir ıüvari fırkası 
kurdu. Bunları kol kol ftalyanm 
i~erlorine gönderdi. Üç dört atinde 
•arısız mal ve eıir alındı. İtalya
nın cenup ve cenubu garbi kıyıları 
korkudan titriyor, bu kOTku Hiris· 
tiyanlıim merkezi olan mukaddes 
Roma kaprlarma k1,dar dayanı • 
yordu. 

Bu itlerde sanki kumandanlık 
vazif eai Piyale Beyin idi. Fakat 
hakikatte bütün akınları, abluka 
ve hücumları idare eden TUTıut 
Reiıti. 

Turgut Reis bu ırrada Hütme -
nin nerede olduğu bilmiyordu. Fa· 
kat merak da etmiyordu. Çünkü 
onun hiç bir zaman tuzafa dütmi
yeceğine, herhalde yağlı 1'ir avın 
peıinde olduğuna inanıyordu. 

Buna da imkan görüyordu. Çün
kü onun Beatrisi aç bir kaplan gibi 
korkunç bir hırsla sevdiğini anla • 
mışh. Böyle bir sevginin önüne 
böyle yağmurlar değil, sahici tu · 
fan1ar çıksa gene yolwıu kesemez 
di. Nitekim Hüsmeni de bu yerler
den uzaklaştrramamı§h. 

• (Devamı oar) 

:························································· 
i Daimi i : : 

Fransız kadını, fcytan tarafın -
dan dürtülmüttü sanki., Samiye • 
nin babasiyle annesinin oturduğu 
eve yaklaşmış, ilk katta olan bu a
partıman dairesinin perdesini şöy
le azıcık aralamış, içeriye bakmış
tı. 

Burada bir aile faciasına şahit 
olmuştu .. Bir çok harnleler, parça 
parça kulağına çalınmıştı. Bun -
ları hiribirine eklemek suretiyle 
bütün meseleyi anlamış huh.ınu
yordu. 

Genç anne, taşradan, bir yerden 1 kuponlarımızı ===.= 

topllyanlar ==.· geliyordu .. Beraberinde bir çocuk 
getiriyordu. Anne ile baba, bu ço -

D · ~ k k l : cuğun mevcudiyetinden asla ha _ aımı o uyucu upon .\rını : 
toplayan okuyucularımız . en berdar defillerdi. 
çok 15 Haziran cumartesi ,ü _ Lakin, pek az sonra, ikinci bir 
nüne kadar kuponlarını daimi facia olmuştu. Minimini yanu -
kartla deği~tirmelidir. Bu za- nun bijyük annesi, pek şişman ve 

· · d d - . . kanlı olduğu için, kendisin kan tut man ıçın e egıştınnemiş hulu-
l mu'. dü,mu" "· hay"'lmıştı. Yahut nan ar gezintimiıo parasıı: itti . y , • ;ı- :t. 

1 

rak h ki k b t . 
1 

k da kalbı tutarak ölmUştü .• Kendi • 

1 
a armı ay e mıı o aça • . . .. 

lardrr. sını, huyük müşkülatla yatağa ka· 
· ı da öt' •• b'I . l d' S k ~ ····•··-················ ·······················•········ 1 r g ure ı mıt er ı. onra, oca 

dışarıya fırlamıştı. Doktor getir -

• (Devamı r ar) 
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r~~~~~~~ı Veni şapka )Yakın tarihten 
---:-Y-en-i -,ap_k ... a .. al-dm-ha-! -H-em_l _kh-aikci.-aykt-eıı.i-ni-h-er-fı-rs. -att-a-ba-,ı-na_k .. a- k a n l ı ya p ra k 1 a 

de, hasır bir §apka ... 

Zavalh Hüseyin, kanımın bu Eski ıapkayı hiddetle yere ata- ------------------------------------------
karıılayııı üzerine şaıırmıı, ne rak çiknedikten sonra, bir daha ittihat ve Terakkinin eski Çan kın katJb 
hl; kelime ıöyliyebiliyor, ne de bu lokantaya ayak atmıyacağını mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 54 
kapıdan içeri girebiliyordu. Kan . bağırarak çıktığı , gitti. 

il iıe boyuna söylenmekteydi: o akııam ~eve~do''n~du''g"u" zaman, Arkadaşlarını iZi n birkaçın 1 al 1 
- Bu senin yaptığına israf tan :s 

baıka bir §ey demezler. ,.. eçen Bay Hüseyin, kabahat iılemit bir göt Ü rd Ü 1 er I İ k İ 5 İ Ö 1 d Ü r Ü 1 d Ü I b 1 
aene aldığın hasır tapka daha du· çocuk vaziyetinde idi. Maamafih k . 

Y karısına bir şey hissettirmemeğe 1 s nı 1 1 s e ası I d ı. ruyor... enisini almağa sanki ne 
çalıııyordu. Şapkasını elinde tu -

lüzum vardı... Sonra ben bir §ey 
tuyormuı hissini vermek için iki e

iıteaem parasızlıktan · dem vur lini arkasında tutar bir vaziyette 

Ve göz Yatları içinde bana ve - sessiz sessiz ağlamasna devam e· 
da etmeden çıktı, gitti .• Ben de n~ diyordu. 

lar. Kırbacm indiği yerler paruı 
gibi kabarıyor ve kıpkırmızı keti 
len bu ka:barıklardan ıicim Jibİ 
kanlar sızmağa baılıyordu. 

mağa baılarsın .. içeri girdi ve karısına şapkasının 
Hüseyin, o akıam yatmak vak· yokluğunu farkettirmeden yukarı· 

ti gelinceye kadar hep bu sözlerj ya çıktı. 
ititti. Fakat artık karısının böyle lki dakika sonra kapı çalınıyor· 
huylarına alı§mış olduğu için pek du. Hüseyin, karısına hoş görün
te aldırmıyordu. Sessizce yemek mek için hemen yerinden fırlayıp 
yedikten sonra gazetesini okuma • atağıya kottu. 
ğa koyuldu. Gelen bir çocuktu. Hüseyine bir 

•• .y. 

Ertesi sabah, perdenin arasın . 
dan geçerek gözlerine vuran kuv -
vetli bir güne§ ıfığı onu erkenden 
uyandırınca aklına ilk gelen şey 
gene yeni şapkası oldu: 

- Hava güzel.. diye düşündü, 
böyle bir havada eski ve ağır me
lon şapka ile sokağa çıkacak de· 
ğilim ya ... 

Yarını saat sonra güzelce traı 
olmuş, açık renk bir kıravat tak -
mış, yarı karanlık koridorda ası-

lı duran yeni hasır şapkasını gi · 
yerek sokağa çıkmıştı. Oh, bu ha· 

paket uztarak: 
- Ustam özür diledi, bizi af -

fetsin diyor. Yeni bir şapka aldı, 
kaybolanın yerine kabul etsin di· 
ye rica ediyor. 

Sahneyi tasavvur edin! Yeni 
şapkayı getiren çocuk kapıyı ka· 
patıp gittiği zaman Hüseyin, ka
rısının yüzüne bakamıyacak ha -
le gelmiıti. Karısı ise yukarıdan 
ne koşulduğunu işitmiş, hemen a· 
şağıya inerek söylenmeğe başla -
mıştı: 

- Şapkanı demek çaldırdın? 
Hangisini? 

ticede teklifi kabul edecektim .• 
Fakat, hiç olmazsa, mahud ziyafe
tin! lki bin lira ile yapılmasını, 
olmazsa üç bin lira ile iktifa olun
masını isteyecek, karıma da böyle 
bir teklifte bulunmasını tenbih e

decektim .. Fakat o beni bile dinle
meden kararını vermif, çrkıp git -
mitti .... 

Odama bezgin bir halde çıktım. 
Gene rahmetli Metmed Ali beni 
karşıladı .. Halimden geçirdiğim 

deruni buhranı hissetmiıti: 
- Yahu, dedi .. Nedir bu üzün

tüler? Kendini harab ediyorsun .. 
- Karım geldi, konuştuk .. Be • 

nim fikrimi almadan, beş bin lira 
rüşveti vemıeği muvafık bularak, 
teklifi kabul ettiğimizi bildirme • 
ye gitti. 

- Eh sağlık olsun! Bu ıüretle 
kurtulacaksın ya, sen ona bak! .. 
Fakat ya ben ne olacağım .. Benim 

fif ıapka ile ne rahattı!.. Hem de 
tam başına göre seçmişti, hiç ya
bancılık duymuyor, kendisine bu 
ıapkayı senelerce giymif te alıı· 
mıt gibi geliyordu. 

- En yenisini ... Dün 
hasır şapkayı .• 

yedirecek param yok ki ...• 
aldığım Ak saçlı, ak pala bıyıklı arka-

- Ne diyorsun yahu! Yeni ıap· 
kan dolapta duruyor. Ben dün ye· 

daşım bu sözleri ıöyledikten sonra 
çocuk gibi ağlamağa başlamışh .. 
Kendi derdimi unutarak ona acı

nisini saldamıf, eskisini meydana mağa başladım .. Ellerini tutarak 
çıkarmııtım. . öpüyor, onu teselli edecek sözler Çahıtığı daireye varınca, biraz 

geç kaldıfı için, §apkasmı alela -
.,, ~ cele portmantoya asarak hemen i

tinin batına geçti. 

- Eskisini mi? .Uylüyordum: 
- Eskisini ya.. Bak sen farkı- - Merak_e_t~m-e-~karCle~im ! Bu 

Evi uzak geldiği için, öğle ye
meklerini dairesi civarındaki lo • 
kantalardan birinde yemek muta
dıydı. O gün de öğle paydosu ol
duğu zaman şapkasını başına ge· 
çirerek loktanya gitti. Yemeğini 
iştiha ile yiyip, kahvesini içtikten 
ve bir de cigara tellendirdikten 
sonra, ağır ağır yerinden kalktı. 
Lokanta sahibile ahbapça konuş
tu. 

na varmadığın gibi !oktanda da iıte ben yalnız değilim .. Senin de 
ıapkamn eski olduğunu anlama - muamelen benimki ile birlikte bi -
mışlar ... Şapkan daha yeni de- tecek .. Kurtulursak ikimizde bera· 
mekte haklı değil mi imişim? ber olacağız .. Seni bırakmıyaca -

~ ~ ~ ğmıa yemin ederim. 
Hüseyin, sükutu muhafaza et - Mehmet A1iye söylediğim bu 

mekten başka çare göremedi. Ye· sözletin teselli için söylenmit ale
ni şapkasile her gün lokantaya gi· ade kelimelerden başka hiçbir ma· 
diyor. Yalnız, yemekten sonra ver nası yoktu. Ben kendimin bile kur
diği bahşişin miktarını biraz art- tulacağıma daha kanaat getirme -
tırdı. Böylece haksız yere aldığı miştim. Gözleri kapalı bir vazi · 
ıapkanın parasını yavaş yavaş yette mukadderatımın bizi sürük -
ödeyerek vicdanını bir yükten kur- lediği yolda yuvarlanıp gidiyor -

- Şapkam!.. Şapkam 

de? 
nere - tarmağa çalışıyor. duk. Kendi vaziyetinden ve istik 

F. M. halinden §Üpheıi olan bir adamın 
Garson atıldı: 

- lıte burada efendim... •ı•:atınııı:wıil"I 4awıMllllltıcM1111""""""NJCllHI 
Bay Hüseyin telaş içindeydi. 

Şapkasının bırakhğı yerden sırra 
kadem bastığını birdenbire far • 
\etmiıti. 

- O fapka benim değil ..• Bak· 
sana o sapsarı olmuf eski bir 
p.pka •• Benimki yep yeniydi, da· 
lia dün almııtmı ... 

23 
HAZiRAN 

Deniz gezintimizin 
günüdür 

Lokanta sahibi, Bay Hüseyini ıııııı1111111nııııııııu1111ıııııııııııı11111111ııın111tı111Hııtllftlltlı1tt1111Mflltl 
yatııtırmağa çalıttı: 

- Kuıura bakmayın Bay Hü- c b d 
aeyin ..• Batka bir müşteri yanht - az an 
lıkla sizin şapkayı almıt olacak. 
Farkına varınca her halde geti - arıyoruz 
rır. . Gezintimiz için bir cazbanda 

- Yeni ıapkayı verip eski ıap- ihtiyac vardır. İsteyenler gene a • 
kayı almak için öyle mi? Bu za . yın 14 üncü cuma gününe kadar 
manda böyle adam nerede aca - mürcaat etmelidirler. 
ha .• Şu ıapkanın haline bakın, sap Ki r al ık b ü f e 
sarı olmut, hele kurdeli.sı mutfak 23 Haziran 1935 pazar .Junu 
bacasından farksız.. yapılacak olan büyük deniz gezin· 

Zavallıyı en çok üzen şey, evde timize tahsis edilen Akay Şirketi· 
karısının kendisine söyliyecekle • nin (Kalamış) vapurunun büfeleri 
rini dü~ünmesiydi. Karısı mu hak- kiraya verilecektir. 
kak budalalığını iddia edecek, Talip olanlar en çok ayın 14 Ün· 
ppkayı almasını, kaybetmesini ve cü cuma gününe kadar idarehane· 
nihayet lokanta sahibine ödetme. mize müracaat etmelidir. 
mesini hep budalalığına delil ıa · ttııııı11111ııııııııııı1111111ıııınııııı11111tııııttıH1"1tııı1ıııHllHHtııuıttlfllll 

yacak, ömrü oldukça bu ıapka 

haıkaımı kurtarmayı düşünmesi 

çılgınlıktan baıka ne olabilirdi. 
Maksadım, maneviyatı tamamen 
çökmüt bir halde bulunan bu bed
baht ihtiyarı teskin etmekti. 

lse ki, sözlerim, bizim dertli 
arkad~ş üzerinde iyi bir tesir yap -
tı. Onu bırakmıyacağnn hakkında· 
k teminatım kendisine bir ikair gi
bi tesir etti. Bayağı canlandı; göz-

1 

}erinin rengi yerine geldi, solgun 
yüzü penbeleşti. Boynmna sarrldı, 
beni bir kardeı sevgisiyle sıktı ve 
öptü. O dakikada içim burku1du. 
Kendi kendime §Öyle düşündüm: 

- Bu ihtiyar adamcağızı, ümi · 
de düşürmekle günah mı işliyo -
rum? Yarının acı hakikati kim bilir 
onun hasta vücudunda r.asıl bir ak 
sülamel yapacaktır. Bu hayal inki
sarına, bu ruh çöküntüsüne ben se· 
hep olacağım. Fakat, kimbilir? 
{Meşimei şebden) neler doğar. 

Öyle olmasa bile son saatlerini o
na huzur içinde geçirtmek, onu 
tatlı umutlarla ıstırabın ağırlrkla· ı 
rmdan kurtarmak neden gün..ıh ol· 
sun ... 

Ben bunları düşünürken, 

hayatımın elli senesini dev
let kapsnda hizmet ederek 
geçiren bu namuslu ihtiyar 

İngilizlere teslim edilifimizin, 
Arapyan hanına tıkıhşımızın yir -
mi yedinci günü olmuştu ... Arka · 
da.tlardan bir kısmı Maltaya sürül
müttü. Bir ikisini alrp meçhul bazı 
yerlere götürdüler. Akibetlerinden 
haber alamadık. iki tanesi Anado
'lu yakasında bir yerde kurşunla 
öldürüldü. Birkaç kişi de tekrar 
Nemrut Mustafamn eline teslim e· 
dildi. Bunlardan da bir ikisi yağlı 
İpten boyunlamı kurtaramıyarak 
göçüp gittiler. 

Arapyan hanmda siyasi mevkuf 
olan kala kala ben, Lazistan mebu· 

su Südi, Mehmet Ali kalmrştrk. 
Bir de, ismi hatırımda kalmamış 

(Sultan) Reşadm başkitipliğini 
yapmış ihtiyar bir adamcağız var
dı. Onu bir müddet sonra serbest 
bıraktılar. Bu zat Arapyan hanın
da az kaldı. Kaldığı müddetçe içli 
dış1ı dost olmağa vakit bulama · 
mıftık. Onun için neden getirildiği 
ve sonradan neden serbest hı -
rakıldığını öğrenemedik. 

Südi de bir müddet sonra Mal
taya sürülünce, biz Mehmet Ali ile 
t1~ır..- .. 1.. ........ ı.. ı,:ıwı. 

Artık burayı eskisi kadar yadır 
gamıyorduk. İnsan dünyada neye 
alıımaz ki? Günler ayni yeknasak
lık içinde geçiyor. Hergün bir ha· 
her, bir müjde bekliyoruz. Burada 
işkence kabilinden vakalar eksik 
olmıyor. 

Hergün müteaddit dayak ziya· 
fetlerinden haberdar oluyor, bun -
ların bazılarını gözlerimizle gö -
rüyoruz. Artık bizim de ruhumuz 
katılaşmıştı. Asabımızda eski 
hassasiyetten eser kalmamıştı. 

Çırçıplak edilmiş zavallıların ko · 
ridorda bayıltıncıya kadar nasıl 
dövüldüklerini biz de kapı aralı· 
ğından seyrediyorduk. 
Adamcağızlan r.arı beline kadar 

soyuyorlar, ıonra üzerine bir bak
raç ıu döktükten sonra dövüyor-

Dayağın ilk b~ladığı dakikalsf"' 
da, havada ıılıklar çalark bi 
kavis yaptıktan sonra çıplak et Ü • 

zerinde şaklıyan kırbacın her da 
besini acı bir çığlık takip ediyor 
du. Bu çığlıklar dakikalarca, git 
tikçe hafiflemek suretile, devanı e
diyor ve nihayet tamamen kesili 
yordu. O zaman ortada kanlar, bt' 
reler içinde yatan hareketsiz bi 
vücut kalıyordu. 

Yaptığımız araştırmalaııdan ·· 
reniyorduk ki buraya düşenler f 

işkence edilenlerin ekserisi kah&• 
hatsiz, yahut kabahatleri belediY 
cezasını müstelzim masum kimse 
lerdi. 

Tavuğu baş aşağı ta.tıdığı, traıO" 
vaya atladığı, sokağa tükürdüf 
için burada günlerce aç brrakılaO 
ve her sızlanışmda adam akıllı 
dayak yiyenlerin hesabını ancsl' 
Allah bilirdi! 

O zaman öç çıkarmak, intik..,, 
almak çok kolay bir iş haline gel • 
mitti. Haımile bata çıkamJY.ı' 
kimseler veya herhangi bir hi.,iıı 
teıirivl,. int•1'- - .. - · 1

- ........ llüı~ · 
ler için yapılacak çok kolay ·bır ıt 
vardı: lftira ..• 

- Bu adam İngilizlere küf::!i 
- Şu adam (Mustafa K 

ya.fasın) dedi. 

- Ahmedin bana borcu vard' 
vermedi. 

- Mehmet Katinama lif attı! 
Bu kadarcık bir söz, onların '!" 

kalanmaları ve Arapyan hanın• tı: 
kılark hangi kanunla it gördü1'1' 

ri anlaıılamıyan bir heyet tarafıtY 
dan muhakeme edildikten soııt' 
hüküm giymeleri için kafiydi. fi~ 
le borç iddiaları öyle kepazelik~:~ 
lini almıştı ki, hergün yirmi Ol'""" 

zavallı bu yüzden Arapyan ba11ııı' 
getiriliyor, sonra sediye ile b.P 
neye kaldırılıyordu. ). 

(Devamı var · 

JI 
iki gün evvel Pariste bir kitinin ölümü ve on lıifinin yaralotı~~ 
biten bir yangın olmu§tur. Uç ton benzin yüklü bir kamyon 10

• JI 
birdenbire ateş almı§, havaya yükselen alevler etraftaki e&Jler' 

tutuşturmuıtur. Dört ev yanmııtır. 



Macarları bir kere 
Yazması benden : 

ikinci 
zafer! .• 

41 re karşu 
Fenerbahçe - Güneş karışık 

Dün Macaristanm Seged takmıma t d •• t • • ld 
k·r::~:1 ~'!!:~ .. ;::~=~~ .. akımı da un bu ne ıceyı a ı 
şiktaş karışık takımına 3-1 mağlup 
olan Macarlar, Fener-GUneş karışık 
takımının genç oyuncularının enerji· 
si karşısında, dün de ayni derece ile 
ınağlup olmaktan kurtulamadılar. 

l\facar takımı ne kadar kötü olur· 
sa olsun, Orta Anupanın bir profes
)'Önel takımına karşı, bizim gençlerin 
kazandıkları bu iki galebe, futbolu
nıuz için çok memnun olmağa değer 
bir hadi edir. 

••• 
Dünkü oyunun teknik kretiği, he

ınen de bir gün evvelkinin aymdır 

dense yeridir. 
* - Macarlar, uzaktan ştit atabi

len fakat kale önünde görülmemi~ 
beceriksizlikler yapan f orlanyJe, ka-

1 le önüne gelen toplan bir türlü uzun 
l'Uruşlarla uzaklaştıramıyan ve bu 

Yiizden hep gol yiyen müdafaaları Rasih Macarların meıhur kalecisine çok uzaktan attığı ilk golün, güzel 
YiiıUnden iki maçta da bu kadar bil- ' fiitW:ü çekerken 
Yük bir farkla yenildiler. 

* - Bizim genç çocuklar dün de Macarlar dün Fenerbahçe - Muhtelit kalesi bunun neticesinde 
hakikaten canla başla, ve atletik ka- Günet muhtelitine k&J'!ı ikinci ve bir çok tehlikeler atlattı. 
bUyfeti bizden fazla olmasına rağ- son maçlaruu da 3 - 1 mağlubiyet· 
rııen rakiplerini nefes aldırmıyacak le bitirdiler. Bu ıuretle Macar pro
kadar enerjik bir oyun oynayarak feıyonel Iiki dördüncüsü ve iki 
tam mAnasiyle haklı bir netice aldı-
) hafta evvel Macaristan fampiyonu ar. 

* -· Oyun üzerinde en fazla 
rini gösteren de şu oldu: 

tesi-

Macarlar ne kadar ferdi oynadı
lar-, bizim takım da o kadar bera
ber, tam bir takım oyunu oynadı. Ve 
öyle zannederim ki bize galebeyi ha
ıırlayan en mühf m nokta da bu oldu. 

• - Bizim sol açık biraz becerikli 
OYnasa, Macar kalecisinin de f evka
llde oyunu olmasaydı, misafirleri
llliz Türkiyeden daha ağır mağlubi
~tle aynlabillrlerdL 

• • • 

Uypeıt taJammı yendiji .c>ylenen 
meıhur takım, iki maçta cem'an 
yekUn 6 tanecik golle memleketine 
clönecek demelrtP.. 

Bize bama olarak bıraıktiiı iki 
gol de maeleaef kendilerini uzun 
müddet hatırlatacak nefasette de
ğildir. Bunlardan biri Mehmed 
Alinin bolu yapmak ıevdası yü -
zünden oldu. 

lkincisi de hali sebebini anla • 
madığım garib bir pen altıdan ... 

Macaı1aı· bu sefer ıahaya kır -
Son olarak şunu da söylemek is- mızı beyaz ri"J>.aili formalarla 

terlm: ~ -

Organizetörlerin buraya getirdiği 
takımlar pek kuvvetli şeyler olmasa 
hile, son zamanlarda aldığımız neti
teler bfzlere gunu ispat etmiştir: 

çıkmqlardı. Maç batladığı zaman 
Fener - Güne, karqık takımınm fU 
tekilde di2ildijini gördük: 
Bedii, Yqar, Faruk, M. Repd, E· 
sad, Reşad, Rebit, Fikret, Rasih, 
Şaban, Naci. 

Fakat Bediinin, Ya1arm gayreti, 
ve Macar forvetlerinin acemilikle
ri gole imkan bırakmıyordu. 

Muhtelit takım akınları da çok 

ıeyrek oluyordu. Tamamiyle mü· 
dafaaya çekilmitlerdi. 

Oyun böylece 40 mcı dakikaya 
kadar sürdü. 40 mcı dakika Bedii 

güzel bir kurtarıt ya.pb. Fa.kat ha· 
kem Şazi Tezcan her nasılsa bu -
rada bir pen altı gördü. Ve Macar· 
lar da ıehrimizde yedikleri 6 gole 
mukabil kendi ayaklariyle attık • 
ları yegane golü bu tekilde kaza
nabildiler. 
Takım hakkındaki filaim dü -

nün aynidir. Muhtelit değil, bu ta
kımı ayrı ayrı Fener bahçe de, Ga • 
latasaray da, Beıiktq da Y.enebi• -
lir. 

Yazıyı bitirirken bir noktaya 
işaret edeceğim: 

DıJarı memleketlerden avuç do-
• luıu paraya mukabil zayif takım· 

lar getirtileceğine kuvvetli takım
lar getirtilmelidir. Bu suretle fut· 
bolcularmnz, bir taraftan da fut -
bol bilgilerini yükseltirler, halk da 
zevkli oyunlar seyreder. 

Aksi halde bu şekilde 'devam 
ederlerwe evvelisi gün, ve dün ol • 
duğu ıibi hem aaba seyircisiz ve 
bot kalır, hem kendileri paraca 
ziyan ederler, hem futbolculamnız 
bot yere koıup yorulmaktan batka 
bir ıey kazanamazlar, hem dese
yircilerin zaman zaman esnemek
ten çeneleri yorulmaz. 

M. s. 

Bugün gençleşmiş bulunan Türk 
~Utboıu son dört beş seneye nazaran 
&kikaten ilerlemiştir. Ve eskiden ec· 

:ebflere kar§I bir tek Galatasaray
-r:ner muhtelit! çıkarılırken, bugün 

rk fatbolü tamamen genç ve yeni 
?unculardan müt~ekkiJ, kuvvetli 

Şunu hemen söyleyelim ki maç 
çok zevksiz ve heyecansız geçti. O
yuna kah muhtelit, ~ rüzgar ha
kim oluyordu. 

Birinci haftaymda rüzgi.n leli • 
lerine alan Fener - Güneş muhteli
ti iyi bir oyun çıkardı. Ve Macar 
kale9ine üç gol attı. 

Macar •ol içinin, kaleye V-5 metre kadar yaklaştıktan sonra netice ver
miyen bir hücumu. 

3> hattA <4) mükemmel takım çıka
!'ablJecek vaziyette bulunmaktadır-
.._~ne de söylüyorum: Bu iki zafer, 
ı;;.:rıarın fena oyunundan ziyade 
laıJ iyi oyunumuz sayesinde kaza-

Qlıftır. 

~zzet Muhittin APAK 
........____ _______________ __ 
....._ 
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BOKS 
maçları 

bl:lan yapıoan 
Oks maçları

~ır, tafsll6tı ve 
•sımoerı ancı 

...,.:evramızda 
an 

Goller töyle olmuflur: 
Birinci rol: 8 inci dakiliada Na

cinin mükemmelen ortaladığı topu 
Rasih beklenmez .bir tütte ağlara 
taktı .• 

İkinci gol: 28 inci dakikada Na
cinin attığı korner neticesinde ka· 
le önünde bir karıtıklık oldu. A
yaktan ayaja dolqırken tekrar 
Rasih tarafından gole çevrildi. 

Üçüncü gol: Gene bir kornerde 
36 111C1 dakikada Naci mükemmel 
bir VUl"U§ yaptı. Top Fikretin önü
ne düftü. Filaet hiç kimsenin kt • 
mıldamasma bile vakit bırakma· 
dan demir gibi bir tüt çekti ve to • 
pu ağlara taktı. 

Fakat rüzgar gittikçe kuvvetle • 
niyordu. BiDıaua ikinci haftaym 
bunun neticesinde çok tat11z oldu • 
Gemileri b&§ta.n kara ettirebilecek 
tiddette olan rüzgir tozu dumana 
katarak topu alıp götüriİY.OMU. 

Cafer görüşünden: .,, ,_, 

Dünkü maç 
Bir gün evvel 3-1 Galatasaray-} 

Beşiktaş muhtelitine mağlup olan 
"Seged,, Macar takımı dün de aynı 
sayı adediyle Fener-Güneş muhteli
tine yenildL 

- Futbolde nisbet kurmak, muka
yese ile bu takım zayıf diğeri kuvvet
li diyebilmek ve bir iki oyun için hak 
yemeden kanaat notu vermek olduk
ça müşkil bir meseledir. 

- Seget takımı zayıf mıydı? Bi
zim çocuklar mı çok iyi oynadılaı·? 
Takımların haleti ruhiyesini tetkik 
etmeden, oyunadıklan oyun şeraitini 
layıkiyle araştırmadan kritik yürüt· 
mek doğru olmıyacak. 

1 - Bir gün evvel Macarlar 3-1 
Galatasaray-Beşiktaş muhtelitine 
mağlup oluyorlar. Fener - Güneş 

muhtelitinde biz de onları yenebili
riz kanaati hakim, birinci ruhi avan
taj. 

2 - Çayır sahada oyun oymımağa 
alışmış Macar takımı sert bir toprak
ta maç yapıY.or, bizler için <2) inci 
avantaj. 

3 - Birinci kısımda şiddetli bir 
rüzgar altına düşüyorlar, toz, toprak 
ve fırtınanın tesiriyle top kontrolu 
ve oyun kurmak, yürütmek imkanı 

münselip -lehimize .(3). üncü avan
taj • 

4 - Oyun başlar başlamaz Fener
Güneş muhtelit santrforunun şahsi 
ve yerinde müdahalesiyle çok şiddet
li bir şütü birinci gol, gene bir mUd· 
det sonra ayni oyuncu ikinci golü ve 
devre sonlarına doğru kornerden ge
len topu akibeti ne olacağı belli değil 
gibi gözükürken sol insaidimizin ye-
rinde üçüncü golü Macarlan hayli 
sarstı. Aradaki bu 3 mühim gol far· 
kmı telafi etmek benim diyen takım· 
ların harcı değil. 

işte Macaristanın profesyonel 
(4) üncüsü ''Seged,, takımının Fe· 
ner - Güneş muhtelitine mağlup ol· 
ma tarafları. 

Bunları yazmakla birinci devrede 
(Devamı 8 incide) 

~. Caler 

} 
Sadi Karsan diyor ki: - _,,,,,.., ~ ,-,~.-.~-... 

Futbolümüzü pek 
düşük görmiyelim 

Dün içimi kemiren bi r şüphe bu
gün artık tamamiyle zail olmuş gi
bidir. Macaristan dördüncüsü Segc· 
din gösterdiği iki oyundan sonra l\la· 
caristanda futbolün düşmüş olduğu. 
na katiyetle hükmedebiliriz. Zaten 
son zamanlarda Macarların lsviçre
lilere, Fransızlara ve lsveçlere karşı 
uğradıkları ağır mağlubiyetlerde esa 
sen bunu bize ihsas ediyordu. Şimd 

gözümüzle gördük inandık. 
Diğer taraftan bir hakikat olara 

kabul etmemiz Uzımgelir ki Tür 
futbolculuğunda da mahsus derec 
de bir terakki vardır. iki ay evvel A 
vusturya dördüncüsüne karşı muvaf 
fakiyetli bir oyun gösteren, bira 
sonra Yunanistan şampiyonunu ye 
nen, evvelki gün ve dün <le Maca 
pro!esyonellerini hezimete uğratan 

Türk gençleri şüphe yok ki futbold 
ileriye doğru gitmektedirler. Eve 
daha henüz bir Bekir bir Zeki aya 
rında oyuncu görülmüyor. Fakat i 
tikbal için ümitler belirmektedir 
Türk futbolü bugün takım halinde 
bundan sekiz on seneye nazaran d:.
ha iyi blr oyun çıkarmaktadır. Spor
da terakki edilip edilmediği sporcu
ların f erdt kabiliyetleri ile ölçüldüğü 
gibi sporcu adedinin çokluğu ile de 
mukayese olunur. Eskiden lstanbul
da ancak bir esaslı muhtelit futbol 
takımı çıkarılmasına imkan görülebi· 
lirken bugün hemen hemen ayni kuv
vette Uç muhtelit çıkarılabilir. Ve bu 
muhtelitler de '.Avrupanın kunetli 
takımlariyle çarpışmış olsalar dahi 
bir .zamanlar olduğJI ,ıiJli on iki ~ıfır, 
on sıfır maf lup olarak sa.hayı terket
miyeeeklerinden emlnJm. 

Şimdi maçın tahliline gelelim: Ço
cuklar gene ate§ gibi oynadılar. Can
· ~ rını dişlerine takarak şiddetle es
mekte olan rüzgann altında 45 dakf. 
• .. kalelerini karış kanş müdafaa et
tiler. RüzgArla beraber olunca da is
tifade etmesini bilerek üç adet nefis 
gol yaptılar. Yalnız kendilerine bu
rada verilecek iki nasihat vardır. 
Rüzg!rla beraber oynadıkları zaman 
açıklara verilen pasları -bilhassa 
sağ açığa- rüzgıtn hesap ederek at
mıyorlardı. Bu sebeple top fazla ha
valanıyor ve açığın yetişemiyeceğf 
!c=ıdar hızlı gidiyordu. Rüzgarın altı
na düştükleri zaman da yerden oyna. 
mak lazımgelirken ekseriyetle topu 
havalandırdılar. Müselles paslarla i· 
Jerlemek, oyunu bu suretle açmak i
cap ederken cenahlara uzun pas nr
r.ıek istediler rüzgAr buna mani oldu. 

Muhtelit takımın tarzı teşekkü
lünde de bnzr hatalar göze ç::.rpıyor· 
Jdu. Fikret mükemmel bir açık oyun· 
!(Usudur. Bunu böyle bilerek onu in· 
lmide koymamalıdır. Kıymetinden ya. 
.ırr yarıya kaybediyor. 

r Ayağına hlkim ve şuurlu bir oyun
~u olan Esat da boyunun kısalığı 
dolayısıyle merkez muavinlik vazife
sini cenah hafbeklikde olduğu kadar 
beceremiyor. 

Açıklarda aranılacak başlıca va· 
sıf, süra~ mukavemet ve ayağa haki
miyet olduğuna nazaran bu üç vasıf· 
tan yalnız bir tanesine -ayağına ha
kimiyete- m:ılik o!:ın Rebii de bu 
~den aksıyordu. 

Macarlar hakkındaki fikrime ili· 
ve edilecek yeni bir şey yoktur. Geli· 
şi güzel oynuyorlar. Dün de kale ö. 
nünde bir çok fırsatlar kaçırdılar. 
şut çekmek lazımgelirken manasız 
yere topla oynadılar. Pasla ilerlemek 
daha doğruyken 30-40 metreden şilt 
çektiler. Asabiyete kapılarak prof t>s
yönelliğin bütün çirkin hilelerine te
vessül ettiler velhasıl herkeste fena 
bir intiba bıraktılar. 

Oyun sert esen rüzgar dolayısıyle 
ilk maç kadar zevkli olmadı •. 

Sadi KARSAN. 



o MANiN KIZI 
Valifi hayvanlar araaında ve Alrikanın balta görmemi§ orman 
lannila geçen Qf'Tr ve kahramanlı'k, heyecan, earar ve tetkik 
romanı 

Yazan : Rıza Şekib waı;a 

Aslanlı adam bi~ 
gün evvel kaybettiği bıçağını 

b!Jlmıya gidiyordu 

Bay avninin idaresindeki Bey
oğlu Y eniçartı Ova boks salonun
da, eski şampiyonlardan Kemal 
Saminin hazırladığı ikinci büzjik 
boks organizasyonu dün saball 
yapıldı. 

Müsabakaların sabah yapılma · 
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ULUS KIZI 
1 .••••••••••••••••••••••••••••••• 
! Yazan; 
~ Kadircan Kafh No.43 

i··;:~;ı·t;j"""i;·k··;;·i . . . 
i savaş romanı ! ................................. •••••• .. •--•••••••n•••••••••••= 

~ ..................................... ~ 
- Evet!... Sorguçi ve ihtiyar Arık, aıkerler· 
- Yalnız olarak mı? le i§Çilerin aralarında dolaşıyor · 
- Evet!... lar, her ~eyin tam olmaıına çalı • 
- Buna razı olamam Tekin!.. şıyorlardı. 

Sunu ben yapmalıyım. Öğleye doğru Hazar Han büyük 
- Son söz mü? salondan avluya indi. 
- Elbet!... Sırtında, av resimleriyle ıüslü, 
Kaleye yaklaşıyorlardı. ak bir elbise ve onun üstünde de 
Argun abnı mahmuzladı ve en güzel kurt derilerinden bir kürk 

~Ört nala kaldırmak iıtedi. Tekin vardı. 
lğırdı: Ayaklarındaki pabuçlar, aJtın 
- Dur, senden bir şey istiye. pullarla bczenmi§tİ. Başına mavi 

teğim !.... tilki derisinden, hol tüylü bir kal-
Argun durdu ve: pak giymişti. 
- Söyle!... Ağır ağır, saray adamlarının 
Dedi. önünden geçti. İki büyük ocağın 
t- Madem ki bu işi benim yar ortasındaki yüksek tahtına çıktı, 

llıatnı İstemiyorsun, hiç olmazsa oturdu. 
•~ıı.i y:ılnız bırakmamalıyım. Be Biraz ;#Onra Ulcay görÜndü. En 
ia~er ~ başladık, beraber hitirelirr· önde ihtiyar saray bakanı yürüyor 
kı kan kardeşi, hiç bir yerde hi . du. Onuj\ ardında Batu ile birkaç 
~İbirinden ayrılmamalı! ~-- Yaşar - kadın daha vardı. 
en de, ölürken de yan yana... Ulcay avluya indi. Ağır fak'ilt si· 
l.Jlcayın oğlu, Tek~nin yüzüne ııirli adımlarla, sağa sola tatlı ba

•evgj ile baktı. Atını ona ynklaştcr kışlar atat ak yürüdü. Fakat bu 
dı. Artık dizleri biribrine sürtüyor tatlı bakışların zoraki olduğunu, 
~u. Kollarını biribirlerinin omuz· biraz dikkat edenler anlayabilir • 
arına attılar; yüzler;ni birihirinE' lerdi. Çünkü yüzü solgun, gözleri 
'Ur·d""l kızarmı•tı. Od~, Hazar Hanın so· u er. ~ 

- Y y ' p kı" t H lundaki tahtına rıktı, oturdu. an ana... e ... er za· ~ 

lllan her yerde yan yana!. .. Böyle Şimdi Argun geliyordu. 
ı>lursa daha atik ve coşkun oluruz. Arkasında, Tekin ile kendi yaş-
I Güneşin ufka vuran son ı!ık larında on kadar genç, yürüyor
'rına karşı birkaç dakika öylece lardı. Hepsi de ileri gelen adam· 
)~tüdüler. Sonra biribirlerindf'r. ların oğulları idiler. Yün elbise -
~;trıidılar ve dört nal, şah;\ kan~ .. :-· ler üzerine ak keçeden yelekler giy 
'llarımn üzerinde ka!enin avlusu- mi§ler, ayaklarına çizme geçirmiş· 
~girdiler . ler, başlar:na demir tolgalar koy-
l-la.zırlık)ar bitmek üzere idi. muşlardı. Sol kollarında kalkan • 
Kesme taşlardan yapılan ve ö ları, bellerinde kılıçları vardı. 

llU demir kafeslerle kapanmış o· Yürüdüler. 
~t\ büyücek ocaklarda kütükler Hazar Hanla Ulcayın önünde 
~'lır çatır yanıyor, kalın duvarlar- dimdik duıdular. Kılıçlarını ç~kti· 
da korkunç mazgallarda heybetli ler. Havaya kaldırdılar ve selam
Qi:llgeler geziniyordu. ladrlar. Sonra, geldikleri kapının 
b- Ate§sİz ülke, günün ölümüyle ö~.ünde bek~iy.en atlarına doğru 
it ölüm sessizliğine gömülüyor, bırer kurt gıbı koştular. 

fakat Hazar Hanın ülkesinde ha· Birkaç saniye sonra hepsi de 
b-t devam ediyordu. Çünkü ateş meydanı dört dönüyorlardı. Atla-
'Yattır. larınm üstünde rüzgar gibi uçuyor-

. Ölmek, ateşin sönmesi demek • lar, biribirlerine saldırıyorlar, 
~r. çeşit çe§it 'ava§ oyunları yapıyor
lıkÖlüm her şeyden zorludur, var
'a.;a. asıl ve e§sİz hakim odur. ln
'tt ••ıdır, kördür, sağırdır, duygu· 
~i ~ur. İyi veya kötü, güzel veya 
ı:ı" ıı1, ihtiyar veya genç ayırmaz 
~··· 'l alnız körü körüne hükme · 
tr C "-k. anlı olan her fey onun, o sar 
Ö ~.u~etin oyuncağıdır. 

~· lı.ırne yardnncı olmak kendi -
·~i ··ı li o dürmektir. 

hl) ~ıan Han ve onun yüzlerce 
~~~ hahaları niçin bu çıplak gö-

1\ı;.§Ü. görmediler. 
d~ .. rtun ooyle düşünüyor, her yer
i, 0liiınle, yoksullukla boğaz bo

q dövüşmek istiyordu. 

l -29-
~~· KUYRUKLU YILDIZ? •.. 
'ili lnayıı sabahı .... 
ç 1 

•nen güzel günü idi. 
~,1~k hafif bir rüzgar, dağlardan 
d\t "'~a doğru esiyor, çamlarrn ve 
>ı:ıl'd Sıçeklerinin kokularını getiri-

li. 

~uY"k ~t 11k U meydana yüz kadar ocak 
~ii ara. kurulmuştu. Buralarda 
>iltı,); derileri yüzülmüş olan ge· 
~r1 ~ceylanlar ve diğer av hayvan 
dq, tıa.rryor, yemekler kaynıyor· 

ıı 
q~"t 11.);ar Hanın adamları kalenin 
~~:anına. ve büyük avlunun dıt 
i\t~1

1.~l'afına birikmiş çalgı ve 
\. li.a;ae !irndiden eğleniyorlardı. 
·~l\ij~ ~. lf an, Ulcay ve Argwı-

ll<>tünınemitlerdi. Y alnrz 

lardı. 

Meydanın kenarlarına biriken· 
ler, onları ç.ılgın gibi alkışlıyorlar
dı. 

Biraz ıc.nra beşer kişilik iki kü
meye ayrıldılar. 

Biribirinin canlarına susuyan i· 
ki düşmaı~ gibi savaşa başladılar. 

Hepsi de yıldırım gibi koşuyor
lardı. Kılıçlar, tolgalarla kalkan • 
lara çarptıkça kıvılcımlar sa :ıyor 
du. Bir at şaha kalkıyor ve arka 
üstü devriliyordu. Sonra bir baş -
Y.aıı yüzüı;tü kapaklanarak sırtın -
dakini yere atıyordu. 

Lakin d~şenlerin kalkmaları i· 
çin birkaç ıaniye yetiyordu. 

Hiç beklenilmiyen bir zamanda 
kümeler birdenbire biribirinden 
~yrılıyorliir, kaçar gibi yapıyorlar, 
sonra bir kasırga bulutu gibi dö -
r.erek y~niden çarpışıyorlardı. 

Kılıçlar h~ vada şimtekler çizi
)' or, kalkar.lar, bu şinışeklerden 
yağan yıldırımları karşılıyorlardı. 

Alkış, göklere yükseliyordu. 
Bu on gencin arasında Arganla 

Tekin, her saniye yan yana dövü· 
şüyorlardı. Onların bulundukları 

taraf karşı tarafa göz açtırmıyor • 
du. 

Bir boru öttü ve oyunun bittiğini 
haber verdi. 
Şimdi meydana başka atlılar . es

ki kurtlar çıktılar. 
• (Devamı CJar) 
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!t · Hakiki bir macera 

l~ORAKüASKIE~ 
Paragvay-Bolivya harbinde başımdan geçenler 
Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem No. 2 

Ertesi sahalı Şakoqa 
gönderileceqimizi söylediler 

Dü§manla ilk karşılaşmamız hiç 
te umduğum gibi olmadı. 

kalık bir vakit verildi. 
Sonra limana yürütüldük. Bura· 

da diğer üçyüz zavallı iJe birlikte 
bir ırmak vapuruna bindirildik. 

Irmaktan yukarıya olan yolcu • 
luk hadisesiz geçti. Küçük, fakat 
çok i1lek bir limanda bağlıyarak 
karaya çıktık. Şehrin içinden geçi
rilerek öteyandaki ovaya götürül
dük. Burada kuvvetli telJerle çev • 
rili ve süngülü nöbetçilerle mah • 
fuz kocaman bir ordugah vardı. 

Altı kişiye bir çadır düşüyordu. Ça 
dırlara dağıtıldıktan sonra mutfa
ğa gitmemiz, taliimiz varsa orada 
midelerimize indirecek sıcak bir 
şeyler bulacağımız söylend. Birkaç 
kuru peksimetle azıcık çorba bul· 
mak için hiç vakit kaybetmedik .• 

Ertesi sabah hepimizi sıraya 
dizdiler. Şakoya gönderilmeden 
önce burada biraz talim ve terbiye 
göreceğimizi söylediler. Ben de 
rahat birkaç gün geçirebileceğimi· 
zi sanarak sevindim. Ancak ne ka· 
dar aldanmış olduğumu anlamak • 
ta gecikmedim. 

Sıralar dağılmadan evvel her 
kes üniforma, tüfek, fişek, birer de 
battaniye verildi. 

Üniforma, "brin,, denilen hafif 
ve zeytuni renkli bir kumaştan ' O 1 ı 
lup bir pantalon bir de gömlekten' 
ibaretti. Yazın için bu elbiseler hiç 
te fena değildi? Fakat kışın acı so

. ~oklarına kartı beş para etmezdi. 
Ba.ıımrza geçirilen külahlar güneş 

Gece ilerledi. Isınmak için biri-J tan ıonra hapihsaneye tıkılmış ol- için çok elverişli bir başlıktı. Pan
birimize sokulduk fakat nafile. doğumuzu öğrenmi~.. şo denilen battaniyeler söz de yün· 
Artık dayanamıyacağımızı anla - Andoni ba§ımıza gelenleri anla- dü. Fakat bu işte birkaç kişinin e· 
dığımızdan odaya döndük. Tan tınca kadıncağız eve koşarak hat· pey para kazanmış olduğuna emi
yeri ağarırken açlığın veırdiği taniyelerimizi ve satın aldığı bir nim. Çünkü bana verilen battani • 
sancılarla kıvranmağa başladık, kaç kalem erzakı getirdi. Gardiya- yedeki yün, koyundan değil, fakat 
Etrafta yiyecek bir ıeyler aradık. nı kandırarak Andoni ile ikinci de- pamuk ağacından gelmişti! Üni· 
Taliimiz varmış: Krşımıza başka fa konuştu ve eşyayı verdi. formamızı giydikten sonra bir ça. 
bir suç yüzünden hapse tıkılmış O gün öğleden sonra saat dörtte vuşun önüne götürüldük. Hemen 
bir Romanyal_ı çıktı, halimize acr Andoni biç daha çağrıldı. Kapıya bize askerliğin başlangıçlarına da· 
yarak biraz kahvaltı verdi. Bu a - gitti ve bir iki dakika sonra yanın· İr ders vermeğe koyuldu. 
dam yemeği müşterek bir ateş ÜS· da konsolos katibiyle birlikte dön- Bu ders hiç fasıla vermek,izin 
tünde pişiriyordu. dü. Bu genç, davamızı işitince bü- öğleye kadar devam etti. Öğle üs· 

Yemekten sonra gözlerim açıl - yük bir samimiyet gösterdi ve bizi tü yemek için yalnız otuz dakika. 
dı, çevremi gözden geçirmeğe ve hemen ıaldırıvereceğini söyledi. lık bir ara verileceği aöyleninc.e he 
bizimle birlikte getirilen adamla· Aradan tam dört gün geçti. Sa - pim izin suratı ekşidi. Yemekten 
ra bakmağa başladım. Bunların dık hizmetçimiz her sabah elinde sonra şiş karınla talime koştuk. 
hepsi sefil görünüşlü, l<irli yırtık bir sepet dolusu yiyecekle geldi. Günet batıncaya kadar tüfek ta• 
pırtık elbiseli adamlardı. Bundan Yiyeceği, Romanyalı arkadaşımız- limleri yaptık. Bu çok zorlu işti 
daha haydut görünü§lü insanlara la paylaşıyorduk. doğrusu. İngiliz ordusunda hizmet 
tesadüf etmek güçtü doğrusu; Dördüncü günü öğleden sonra, etmiş olan Andoni bile: 
eminim ki Paraguvaym en azılı ertesi sabahı Şakoya gönderilece • - Biz İngiliz başçavuşlarmı çok 
haydutları toplanmış bulunmakta ğimizi söylediler. ukı sanırdık, gelsinler de buradaki 

idi. Kolumuz kanadımız kırılmış, çavuşlardan ders alsınlar! 
Gardiyanlar bunlara hayvan gi· umutsuzluğa düşmüştük. Konsolos Dedi. 

bi muamele ediyorlardı. Erzakla- cenaplarına ne olmuştu? Bizi bu- Kampta on gün kaldık. Her gün, 
rını ve ateş için birkac_: parça odu- radan kurtarmağa vakit bulmadan bir gün evvelisi yaptığımız lŞleri 
nu pencerenin parmaklıkları için- acaba yaka paça gönderilecek miy tekrar ederdik. Önümüzdeki ser 
den içeriye atıyorlardı. Mahpusla- dik? Saat altıya doğru Andoniye kiyatla Şakoya gönderileceğ;miz 
rın her birisi kendi yemeğini pişir· konsolostan bir mektup geldi. söylenince, buradan kurtulacağı • 
meğe mecburdu. Eğer tanıştığımız Bunu sessiz sessiz okuduk. "Çok mıza sevinmedik dersem, yalan 
Romanyalı olmasaydı yemek işin teessüf ederim, fakat bir şey ya - söylemiş olurum. 
de ben ve arkadaşlanm pek yaya· pamıyacağım,, sözlerini görünce Artık Bolivyalılara karşı harp 
kalacaktık.. yüreğime bir acı çöktü, mideme de edecek kadar askerliği öğrenmit 

Sabahleyin saat ona doğru gar- bir tiksinti geldi. olduğumuza inanıyorlardı. İki gün 
diyan gelerek bir kadının bizi gör- Andoni de acı acı: sonra kamyonlara bindirilerek cep 
mek istediğini söyledi. Önderimiz -Yurda hizmet etmenin işte heye doğru yola çıkarıldık. Bu 
Andoni olduğundan kadının ne is· mükafatı! yolculukta yanımıza muhafız ka· 
tediğini anlamağa gitti. Gelen ka · Diye söylendi. tılmamıştı. Artık Paraguvayııı sii-
dın meğerse ev işlerimizi gören Tanyeri ağarırken hepimiz avlu- el ruhunu adam akıllı kavramış ol·. 
yerli hizmetçim izmiş; bizi tuttuk- da toplandık. Adlarımız okunduk· duğumuz ve düşmana doğru biran 
ları zaman br iş için dışarıda bulu- tan sonra, kahvaltı etmek ve pılı- evvel gitmek için can attığımı~ sa-
nuyormuş; birçok arayıp taradık- pırtımızı toplamak için otuz daki- nılıyordu, ( Devaml ı·ar ) . 
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Sık giyinmek için daha ne bekliyorsunuz? 
Galata'da Karak6yde kAtn meşhur 

kselsiyor f. 
Aynı ticaret hanede: 

Kadın, Erkek ve Çocuklara 

' 
mahsus 

ve 

2 Liraya Kostüm erin 

1 : 

Takdim edf yor 

En iyi •e mnntabap 
kumaşlardan, büyük bir 
itina ile dikilmit ve 
kusursuz biçimlerde 
yalnız 

iki prova 
ile en müşkülpeıent 
zevk sahiplerini bile 
memnun ve tatmia et• 
mcktedir. 

1 Uuuıeı Ueıniryolları ue limanları i~leııne Umum i~aresi ilHnları 
Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif §ekil ve eb'atta 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen- (~) 
ıerin terzisi J:l 

:zımpara ta§lan 8 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 15,30 da kapa

lı zarf usu.i~e Ankarıtda idare bin asında satın alın~caktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat teminat ile ka -

Her Ayın 

modelini 

nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince orada 
ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannam~ ve tek- bulabilirsiniz 

liflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. ISTANEUL 

Bu işe ait §artnameler parasız 

sinde, Haydarpaşa da Tesellüm ve 
tadır. (3184) 

olarak Ankara.da Malzeme daire • 

Sevk Müdürlüğünde dağıtılmak -
Y enipostabane 

karşısında 

Foto Nur 

Muhammen bedeli ile miktar ı atağıda yazılı elektrik malzeme· yanında 
ıi 24--6-1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf uıulile satın a· Letafet hanında. 

'!t 

• • • • • #00 • Şişli Etfal hastanesinde 

En şık ve mUntahap çeşitlerini 
bulacaksınız. 

Liraya 

l__ ıstanbul Belediyesi ilanları lınacakbr. r-ll1lıııtıııılft ı: ıtıııımıııınnnııruıuııımnıuııııuınnnıııımınıntıııııımul 

Buıfe gırmek 1shyenlerın 120 ö,94 lıralık muvakkat teminat 9 Göz mütahassısı doktor 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii ka- llRz/at Ahmed Gözberk Senelik 
nuni bulunmadığına dair beysnna me ve teklifler ile ayni gün saat 14 c. Halk Fırkası sırasında kız Ji. J muh~mmen 
e kadar komisyon reisliğine verme !eri lazımdır. Bu İ§e ait ıartname . 1 sesi karşısında 32 numarada. Mua-\ kırası 
ler parasız olarak Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde \ yene saatleri saat 15 ten 1~ e kadar( Samatyada tramvay cad. 305 yeni numaralı 
ve Ankarada Malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (3185) ~ıımıııııııaıııımııı.ııımuıııımınırıuııuııımıııııııı:ıııınıııumnıımtııııam~ yol fazlası. 9 

146 katem muhteHrnıcins elektrik malzemesi 16119.16 Kemal özsan baraka. 120 
9 
9 

Muhammen bedeli 1 DOKTOR Küçük pazarda yeni hal meydanın da 1 No. 

------------· Vrolog - Operatör " " " " ,. 2 ,, 120 
e-·=™·· , ................ --............. ·--·-· ................. -.... --·--·: 1 Bevliye Mütehassısı ,, ,, ,, ,, ,, 3 ,, 120 9 

ıl . -·oo·idö~A·hm-ei ... As;~·· .. -·-·· .. ·-·-·ıı u~:::: ;;.~~~!·i~~;.d::.-:::· :: :: :: :: :: ! .. !~~ : 
il Ortaköy· Şifa yurd ull 

2 
-d~:.. ~:~:~"·c:::~

1235 

::::!: ~:::~:; :!: !~!2 N~~- !~~~: .. !~: : -~ 
1
: :: Dahılıye Mutehcusm y d . . 1_1,.t teJP" 
ı . !i ukar a aemtı, aenehk muhammen kirası, ve muvaKaP .,,-

1! I ramvay yol:.:, Muallim Naci cad. No lIS: ii Pazardan batka günlerde ıaat -atı yazılı olan mahall 936 · k d )cir•Y" .ıJ .c t ta ı ı ·· 
1 

· d . b" . .. • •• .. er senesı mayıı sonuna a ar __ ı1V' p s R m un en guze yerın e genış ır park ortasında her tUrlu asn :: (2,5 dan 6) ya kadar Istar.bul Di· ·ı k .. 1 ·· ·· de P- • ıl ırnnforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü ii . rı me uzere ayrı ayrı arttırmaya konulmuştur. hale gunun 1,ııP 
d hastalara açık hastahane. ii vanyolundakı (118) numualı hu· çıkmadığından ihale müddeti 12--~935 tarihine uzatıluııttır· t • 

I
:• Yatnk fiyatları iki liradan itibaren: n susi kabinesinde hastalar1nı kabul olanlar §eraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne nıüra~•~ 

Doğum v~ kadın ameliya~lanyle apandisit, fıtık, basur ve buna ii eder. mel~dir. Arttırmaya girmek için de hizalarında ıöıterilen ınu~_:y 
lJenz~r n?.'elıy~l~r için hususı, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi w U Muayenehane ve ev tdefonu temınat makbuz veya mektubiyle beraber ihale günü olan 1

2 

u.=.::,~:~~:::::r.:!:lefon: <
42221

> - .ı. 
11 

• ._ wwwz 
0 0 

Ü :::::.:!~i :'.•fonu Kandilli 935 çarıamba günü ıaat 15 de daimi encümc;~e ~~~;:atıdır· 
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Hasan Kremi çilleri kat'iyyen izale eder 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisi, en ııhhisidir Nazik cildli kadınların bayat arkadatıdır. ihtiyarları gençleıtirir ve gençleri gUzelle§tirir. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutuıu 50, tüp halinde 20.Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıftırılan ve halkı u. aldatan kremlere veıair ıtriyata al 
danmayınız. Hasan markasına dikkat ediniz. Haıan depoıu: Ankara,lıtanl;ul, Beyoğlu. 

E. NEŞ'ET 
KiNiN KUMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü· 
tün bu hastalıklardan kur::ırır . 

Eczanel~rden Kinin alırken c!aima 
2 lik zarf ve yahut da 1 O adetlik 

tüpler içerisinde 

E. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

O~posu: Ankara Cad. f\L 88, 
lstanbul. 

.._u1111ıııııııııı111ııı1uııııııııı11111uııııııııııııu11111ııııı11111t11aım111ı,..111111ıııı111HM1ttııtttıııu111ıı111ııuıııı111Hı111t1ııı111ııııııı11ıınuııı"' 
Büvük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir .. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ii:::ı:::::mn::::nm:::::mıı:::::mn:::::::::mr; 

~rle(2Q~) liralık b& miikifat vardırh. 9 ~oktor u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bütün gün arasız açıktır 

'"'•l5Jillf1-az... Nmttıı1111nııımınıı1111nıııımıtııııı1111111ııımınııı111ııı1111 n Ali ismail Hı 

S P O R P O S T A S 1 !!! ffaydarPOfa haoıaneai bevliye ll\ 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en rüzel resimler Spor 

Poltıtıılındadır. 
Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuasını Paz&rteıi &ün

leri mutlaka alınız. 5 kuruttur. 

mülelaanıa I! 

Urolope - Operateur 
ı: 
ıs 
!i .. 

Babıali caddesi Meserret ote-!i! u 
li 88 numarada her aün öjledeni; 

• ..J 

• sonra ıaat ikiden aekiH kadar.ff 

KARAKöY 
ECZANESi 

Hüseqin Hüsnü 
~ " n::::r.:a.-:na::::ı:::::::::-.::ı:aıa :: .. :::::::::::: 

• 
Galata, Karaköy caddesi No. 5 

.. • .. • • • • 1 • i ,. ':'i . l'-.4: -· 
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,erek canımı tehlikeye koyup yaka -ı 
ladım. 

- Pekf.. Pırangalaymız ! 
Bundan sonra polis müdürU asker

lere dCJndU. Onlara kumanda eden 
yüzbaşıya: 

- Mösyl, verdffim at~ emrine nf· 
~in itaat etmediniz? dedi. 

- H'ayatmızı kurtarmak lçfn Mon· 
Hnyör .. 

-Size ait oJmıyan işlere niçin bur· 
nunuzu sokuyorsunuz.. Size bir emir 
verilmiftf. Vazifeniz ona itaat etmek· 
ti, o kadar- Kılıcınızı millbımınıza 
hırakınrz! 

Zabit omuzlarını silkerek kılıcını 
~ıkardr. 

Polis müdürünün emriyle dört ne
ler zabitin etrafını ~evirdi 

Monklar: 
- Bu Asiyi götUrUnilz ! dedL 
Mülazım sordu: 

- Nereye Monsenyör? 
- &.tile! 
Yüzbaşı bağırdı: 

- Tetekldlr ederim Mösyl ! Çok 
ailzel btr den.. Merak etmeyiniz, di· 
ğer hir defa sizi öldünnelerfne izin 
vereceğim .. 

Monklar cevap vermedi. Atından 

inerek hapishaneye girdL 

Mahöye sordu: 
- Vak'a nasıl oldu? Kmaca anlatı· 

nız. c: 
Konsiyerjerl müdürU, bfr gtin H'· 

l'el Joyolanın geldifjnl, Kralın imza
sını taşıyan bir emir gösterdifini, 
bul'ün tekrar l'elerek Etyen Doleyi 
ziyaret ettiitni anlattı. 

Mahü, hal! papaz elbisesi altında 
Loyoladan hapa birinin bulunduğu
.,. anhyamamıştı. 

Monklar omuzlarını silkti: 
- Beni mahpusun yanına götürü

nüz! emrini verdi. 

Dole bir zindana atılarak prran· 
galanmı§tı. Jt'akat bu yeni .zindan ze· 
mfn katında oldufundan su içinde 

defildi. Mahpus yalnız bilekleriyle 
topuklarına takılan zincirden rahat
sız oluyordu. 

Polis müdürü içeri girince iJk söz 
olarak: 

-Kendinizi kurtarmak istediniz. 
Bu ise mücrim olduğunuzu ispat e
der! dedi. 

Bütün işkenceciler, celJiltlar, o 
devrin polis müdürleri. hlkimleri, 
müstantikleri bu dili kullanırlar~ı. 

DoJe cevap vermedi. 

Monklar devam ediyordu: 

- Bununla beraber mafdursunuz ! 
Çünkü ıizi o adam sürükledi! 

Do le: 

- Aldanıyorsunuz! Billkis ben o
nu _sürükledim. cevabını verdi. 

- Hayır kabahatli olan o ipe çeki· 
lem senerfdir .. 

Etyen Dole Monklara, böyle ko. 
nuşmasının sebebini soruyormuş gibi 
baktı. 

Monklar: 

- Cezanızı hafifletmek ve belki de 
kurtulmak elinizdedir! dedi. 

Dole susuyordu. 

- Şimdi bunun nasıl mümkün ola
cağını size söyJiyeceiim. Evvela şu
nu biliniz ki ölüme mahkOm olacak· 
sınız.. Yalnız uılacak mısınız, yoksa 
ateşte mi yakılacaksınız orasını kes
tiremem. 

Dole titredi. 

Monklar: 

- Yaşamanız, hattA serbest hıra· 
kılmanız sizin elinizdedir, dedf. 

- S8y1eylniz M3syö ! 

- Sizi kurtarmağa gelen adamın 

- Bakınız, yaranın ağzında topla
nan şu kan pıhtısını görüyor musu
nuz? tşte yaralıyı kurtaran bu pıhtı· 
dır. Eğer, bu kan toplanarak yara 

kapanmasaydı şimdiye kadar vücutta 

1 
hir damla kan kalmazdı. Eğer yakayı 
kurtarırsa yakında iyileşir. 

- Yakayı kurtarırsa mı?. Demek 
yaşayacağını zannediyorsunuz? 

- Henüz bir şey söylenemez. Hay· 
di bunu bir yatağa nakletmek için ha· 
na yardım ediniz! 

1\fonklar rastgele başka bir oda· 
nm kapısını açarak: 

- Buraya! dedi. 

Hakikaten burası Loyolanın yatak 
odası olup eşya namına küçük bir ke
şiş yatağıyle bir Meryem re.sminden 
ba~ka bir şey yoktu. 

Cerrah yaralının omuzlarından 

Triko da bacaklarından tuttu. Loyo
la hiç bir canlılık izi göıdermeden ya
tağa konuldu. 

Cerrah: 

- Şimdi bir pansıman yapacağım! 
diyerek hemen işine başlayıp yara), 
yıkadı. Serinllk P.apazı canlandırmış 
olmalı ki gözlerini açarak bir nefes 
aldı. Ve gene baygın olarak kaldı. 

Saat üçe doğru cerrah şimdilik 

yapılacak bir şey olmadığını ve ertesi 
günü sabahleyin geleceğini söyliye

. rek çekildi. 

- Fakat o zamana kadar yaralıya 
birisinin bakması lazımdır. 

- Ben bakacağım .. 

l\fonklar bu cevabı ''erdikten son
ra, cerrah hayret içinde kaldığı hal· 

le giderken, o da bir koltuğa kuruldu. 

Şafak sökerken yaralı hafifçe in
leme.Re başladı. 

Polis müdürü onun bir kaç söz 
ıııiiyliyeceğini ümit ederek yatağa 
yaklaştı. 

.Fakat Loyola gözlerini a~maclan 

inlemekte devam etti. Nihayet cerrah 
geldi yarayı yeniden pansıman ede-

rek papaza bir ilaç i~irdi. On on beş 
dakika sonra yaralı gözlerini ac;tı ve 
polis müdürüne baktı. 

Bu bakışta hem sevinç hem de is
tirap vardı. 

l\lonklar: 

- Beni gördüğUnü7. için memnun· 
sunuz değil mi? dedi. 

Papaz memnun olduğunu gösteren 
bir i~rette bulundu. 

- Nasılsınız? 

- lyi ..• 
Bu sözler nefes gibi zayıf hfr ~cs

Je fakat büyük metanetle söylenmiş
ti. 

-Söz söyllyebilir misiniz? •. Her su-

ale bir tek kelime ile cevap veriniz. 
Sizi kim yaraladı? Lantene isminde 
bir serseri mi? 

Loyola hayretle: 

- Evet_ dedi. 
- Sizi nl~in öldürmek istedi? 
- Dole ..• 

Bu söz her şeyi anlatmağa kafi 
idi. 

Polis müdürU işi anladı. 
Fakat Loyola ona hala istiraplı bir 

bakışla bakıyordu. 

Bir şey söylemek istediği belliydi. 
Monklar: 

- Rahal•uz olmayınız.. Anladım .. 
Lantenenin matbaacı ile münasebeti 
,·ardır. O haksız yere, sizin Dolenin 

te,·kifinde parmağınız olduğunu san· 
mış. İntikam almak istemiş. Görü· 
yorsunuz ya, ben hepsini biliyorum. 
Fakat galiba siz bir şey daha söyle· 
mek istiyorsunuz?. I 

- Evet_ 
- Nedir?. Gayret ediniz?.. 
Loyola zorlukla: 
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- RAGASTANIN or.ı.u -
- !\Iürur tezkeresil diyebildi. 
- Mürur tezkeresi mi? 

Loyola gözüyle göğsünü gösterdi. 

- Ceketinizde bir mürur tezkeresi 
nıi vardı? 

- Evet" 
Cerrah ihtiyatla ceketi aradık • 

tan sonra: 
- Hiç bir kAğıt yok! sözünü mırıl· 

dandı. 

Loyolanın gözlerinde bir hiddet 
kmlcımı parladı. 

.Monklar sordu: 
- Bu mürur tezkeresini kim imza· 

)adı? 

- Kral.. 
- hi amma, nereye girmek için? 
- Konsiyerjeri'ye .. 

1 - Ya, demek Etyen Doleyi görmek 
için bir müsaadename aldınız öyle 
nıi? 

- E,·et .. 

- Her şeyi :ı.nladım.I Lnntene bu 
nıürur tezkeresini haber almış onu e
le geçirmek için gelip sizi vurmuş!. 

Şimdi bu tezkere onda öyle mi? •• 
Belki kullanmıştır bileh 

Loyola son bir gayretle: 

- Koşunuz .. diye mırıldandıktan 

sonra dü~üp bayıldı. 
:Monklnr hemen dışarıya fırladı .. 

Cerrah Loyola ile uğraşıyordu. Trl· 
ho ise ihtiyatı elden bırakmıyarak sn· 
p=ı yollardan süratle Haşarat Yatağı· 
Jla ~itti. 

Polis müdürü geceyi uykusuz ge
çirmişti. Fakat şüphesiz ki böyle yor
gunluklara ahşkındı. Çünkii atının 

üstünde dimdik, sanki bütün geceyi 
konağında uyuyarak geçirmiş gibi 
_.. tlaruyordu. 

Tanm saat ~onra, kun·etli bir su
ftri bölüğünün başında olduğu halde 
Konsiyerjeri'ye koşuyordu. 

-51-

KAıVLI BiR ÇARPIŞMA 

Etyen Dolenin teşebbüsü yalnız 

yeis ve ümitsizlikle kalkışılabilecek 

bir hareketti. 
Yukarıda onların ilk .hamlede ha

pisanenin büyük kap1sının bulunduğu 
koridora kadar vardıklarını görmüş· 
tük. Bu ~uretle beş altı adım daha 
atarlarsa kurtulmuş olac.aklardı. 

lşte bu anda, karakoldaki a"ker
ler mızraklarını uzatarak kapı ile on
ların arasında dizilmişlerdi. Ayni za-
manda Jil Jö Mahü de ne oluyor diye 
aşağıya inmiş Lan tene ise: 

- imdat .. Yetiş Manfred diye ba
ğırmıştı. 

Manfred yirmi kadar adamla be
raber ~okakta duruyordu. 

Lantencnin bağırması üzerine o 
da kılıcını çekmi~ ve: 

- Argolar, arkamdan geliniz diye 
haykırarak hapis.-ınenin kapısına a
tılmıştı. 

Sercriler de onu takip ettiler • 
Dole ile Lantcne bu sırada asker

lere saldırmışlar ,.e koridorda müt
hiş bir mücadele haşlamıştı. 

Ser:;criler şeytanlar gibi sıçrıyor
lar ve her biri kollarını kaldırıp in
dirdikçe bir asker rnrularak yere dü
şiiyordu. 

Kanla kıpkızıl kesilen döşeme taş
larının üstünde beş altı ölü yatıyor-

du. Bir o kadar da yaralı düşmü:;ı, 

mızraklnrın teşkil ettiği mani dağıl

mıştı. 

Lantenc Dolenin kolundan tuta
rak fırladı. 

Manfred karakol çavuşunu han
<:t>rliyerek: 

- t l<.'ri ! diye bağırdı .. 
Bu anda bir gürültü ve nnl ~eslerl 

sokağı doldurdu. Arkasından polis 

- RAGASTANIN ocr~u - 231 

müdürünün kı~a ve sert kumandala· ı 
rı duyuldu. Tüfekli suvadler vardık· 
Jarı sokakta, kapının karşısında dizi· 
lerek silahlarını dolduruyorlardı .. 

Lantene Doleyi sürükliyerek yere 
düşen çavuşun boş bıraktığı aralığa 

atıldı ye: 
- Kurtulduk! diye bağırdı. 

Fakat ayni zamanda şiddetli bir 
sar~ıntı hissetti. Ve sonra askerlerin 
öte tarafında, Manfredle serserilerin 
yanında bulunduğunu gördü. Dole 
ise Jil lö Mahü tarafından tutulmuş 

,.e i~eride kalmıştı. 

Beş altı asker hemen matbaacının ' 
etrafını sardılar. Diğerleri ise serse
rilerle dövüşmeğe devam ettiler. 

!Antene: 

- Felaket! diye haykırdı n bir kü
für savurarak mızraklı askerlerin Ü· 
zerine atılmak üzere ilerledi. 

Manfred onu belinden yakaladı: 

- Serbestiz. Lantene.. Onu gene 
kurtarabiliriz. Geri çekilelim. 

Bu söze cevapmış gibi bir taraka 
i~itildi. 

Tüfekli suvariler toplu olarak 
ateş etmişlerdi. 

Monkların sesi duyuldu: 

- Tüf ek doldur! 
l\lanfred: 

- İleri! diye bağırdL 
Etrafına bakındı, on kişi kadar 

talmışlardı. L."intene gözleri kan 
~anağına dönmüş, kendini kaybetmis 
olduğu halde çekildiğini hissetti. ... 

1\fonkların se i tekrar duyuldu: 
- 'Nişan al! 
Serseriler pek müthiş bir hal kar

şısındaydılar. 

Yanaşık nizamda bulunan suyari
ler kapının yanında bulunan bir gru
pa nişan alıyorlardı. 

l\fanfred, bir şim~ck çakışı kadar 

devam eden bu anda hepsinin orada 
öleceklerini gördü. Etrafına kanlı bir 
bakış fırlattı. Ateş kumandasını ver
mek üzere kolunu kaldıran Monklan 
gördü. 

Bir sıçrayışta onun üzerine atıl· 
dı. 

Bu anda serseriler, mızraklı asker· 
ler, gardiyanlar, pencerelerden başla· 
rını uzatan halk pek müthi§ ve ina.
nılmıyacak hir manzara gördüler. 

Manfred, l\fonklarrn atının s:ığn· 
rısma sıçramıştı • 

Hançerini polis nazırına kaldırdı: 
- Eğer bir asker ateş ederse polis 

müdürünü bir köpek gibi gebertirim. 
diye bağırdı. 

1\f onklar soğuk kanhhğım kaybet
meden: 

- Ateş? kumandasım verdi. 
Manfred hançerinin ucunu hayret.. 

te kalan ve titreyen l\lonkların boğa· 
zına. dayayarak emretti: 

- Silahları indirinizl 
Askerler (yerinde rahat) vaziyeti 

aldılar. 

Serseriler Lanteneyi de beraber 
sürükliyerek hemen Sen nehrine doğ• 
ru ko~tular. 

O vakit Manfred attan atlıyarak 
kaçtı .. 

Monklar: 
- Ateş! ... Ateş! .. diye haykırdı. 
A~kerler, ate~ ettiler. 

Manfred, duvarlaar Ç?rpan ku1'9 
şunların sesini işitti. 

Bir saniye sonra köşeyi saparak 
gözden kaybolmuştu. 

Jil 1ö l\lahü, bütün bu çarpışmadı 
soğuk kanlılığını kaybetmiyen :Monk· 
lara doğru koştu. 

- Ah. Monsenyör .. Ne fcliıkct ! 

- Mahpus ne oldu? 
- içeride •• Tam zamanında yeti• 


