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~a!n•~ !!i_oyevş d!tQ1!! Tatil kanununu ışçının 
Habeşistana s;tiden l h. t tb · k d 
bütün yollar lnğil· a e ~. ı ne a . ı e en 
tereninelindedirl muesseseler var 
- ltalya, Akdenizde mahpus 

bırakllabilir . Bunların hilelerini yazıyoruz 
işçilerin istirahat haklarını gasbetmek 

istiyenlere h.ükumetin sillesi iner 1 
ilk ance lnsilterecle tatbik .. ıi, her sün yapılan ıikiyetlerden la yaramak pbi hiç umulmadılC 

dilmelinden kina7e olarak "J.nıi- öjreniyoruz ki, büyük ölçüde it· bir netice ..-mittir· 
Hs haftuı,, denilen haftada bir çi çalııtıran müeneselerden bir Memlekette memur ve itçi ıı
baçuk ıilnlilk tatil mulünün bizde Jmmmda itçinin ıırtmdan bir mfmm ft bilha11a itçilerin iıti • 
de bir kammla tatbikine geçilme- miktar daha fazla para çıkarma- '.(Devamı 2 ncide) 

Londra deniz anıaşmasınqan sonra 

Alman donanma.sının 

Yeni listesi 
: ·insİiliz _veli8hdi 1 ~~~ 

Almanlarla 71Jkınlaş- bah• ~akdo: · 
~Q~I . yanyana 

• 1 - • . - . 

SGveyf kanalmı kapatıp Habe,fetana ltatjaD ukerlerlnl er-
aıemek etrafmda lqilterede uyanan cereyanı dünkü nüshamızda 
)llZ1111•ftık. Buıün bu mevzudan bahaeden aabab gazeteleri. ltalya
llm Afrİka7J dolqarak anki111t yapabilecelini ~lar. Fakat, 
1*un yollan lngiltere kemıit Yui 1etteclir. 

Bunu anlatan harita yUkanda Ye yazı 2 inci ayfamızdadır. 

Kamu tayda 
Şeker ve afyon etrafında Çok 
merakh münakaşalar oldu 

Saylav Hüsnü Kitapçı: 
- Sekerln bu kadar ucuzlaması kAfl 

Cle§lldlr. Daha ucuzlıyablllr. 
ceıaı Bayar : 
- Fabrikaların heyetımecmuası karlı 

"eziyette deQlldlr; biz bunları blrle•tlr· 
tnek suret:lle normal bir kar beklemek 
l'necburlyet:lndeyızı. 

· diaJi tsU,.er ·· natd Batbakaıı
bktan çekildi • 
Fabl •lllM • 
den çıkmadL 

Şimdi Bat. 
bakan muavini· 

clir. Mak Do • 
midin ojlu da 
kabinededir • 

Sömürge • 
ler (müatemle -
kit) bakanı ol
mutbır. lngi -
lizlerce, bu. ta-

ribael .(tarihi) 
bir bldiae aayı -
b,or.Çünkü ~ 
elliz politika 

I 

-..:..n....aı. 11 • ail tarihinde 70 yıldanberi baR olul Clona1d li•JdDnM e&yJediii dDdra • 
Naflııına .,..,,._ •_,,.,,.7d 0 en ayni kabinede bahmmamıtlaıdır. te deler e&alw (8) inci aaJıfamm-

1,.Pis o.lialatı at iidiinde yeni Batbabn BaJarinin Mak· dadD'. 

- Vazıları 2 ncı ve a inci sayfalarımızda -
. 

Adaletin çok garlb bir teceııısı 

''.KATDL BEN DM 1,,,, 
idam hükümleri Kamutayca tasdik edilen 

mahkumlar sehpaya gitmezden ewel 
başka biri böyle söyledi 

Avukat Kenan ômerln bu nadir hukuk vak'asma dair slyledlklerl 
0,,..,cı Celal Baycır. Beya aasluı : Yeni umi Tiirlı• olan K....,et:i. bmir - 0 • Diler~ idam mahlcOwmı -.m. çok karanhk olan bu bidiaecle o-

yan. Diferi mii.talıil acıylao Hiimii K.itcıpp lim cePIJM d.! demiftir. dabqıOmer, lünnelçi Kadir, han-

Af yon işi için saylav -:'::rıc!: f ... ":':ın:-J:.-==-...=: ~-oasluoluaksiriiJiiyor· 
K • • • tayca tudik e • hepurmaf, Kürd Alinin ifadesini TahldDt tenitletilince lıparta • 

erestecıyan dedi ki e ellen d&tidam ıtiiımxmıfbr. r. . • da bazı deliu. elde edildi. Künl 
• ıalala ~ • Dart kifiyi idama nwhJrOm et • Caf•, Veli" Ali teYkif edildi • 

ttfvl 111 1 . 1 Klid Cafer thn ba c~y,et bundan üçe ..,_ Yakalanan lllÇlularm hidiaede 
et er cemiyet nde kurulmµŞ Ol.8n ~JDaJram- . ' el~ ~e daireli. •Mbmte.bit edihüekte beraber 

.... 'von karteli insaniyet hlslerlm1ze ıu. mGracaat .. naı y.amncWa nde· iflenmittir. cinayeti kimiD itledili anlaplamı· 
'ıltap ederek bizim kazanacaQımız etmif: · Keıwın Omer Mehmed Ata •mmda zenıbı bir yonla. . . . . 

milyonları kendi kazanıyor ı.. -Ben bu cinayeti ıeçeıı. kaylü ile kansı Ye beslemesi para· Ba nra&la suçlulardan Ali haa. 
(Vazıları 4 üncü sayfamızda) leNe aten Ali ile birlikte itledim. ı.ı ~in aldürülmüttü- o aman Sayfayı çeviriniz 



.-

2 
• l~ lliu .. .u~A.i., -J .. uua 

Y ep yeni bir in-k-ıl8ba doğru _Y_u_n_a_n_!s~~~f.t~n ...... d ..... I! 
l'irmi yatt:ından sonraki . adamlar Halkm cümhuriyet mi krathk mı 

Y istediği üç ay sonr·a soruılacak 
için de ilk mektepler açılacak ......---.----~--

ıık muıillim mekteplerine kuvvet verilecek T t"I kanunu Muhalifler diqor ki; 
Parti kurulatyında konuşulan ı muallimi mekteplerini) okuma a 1 "ReylAma IUzum yqk •• , Fqk·at, ~er y~pda-

esaslara göre ilk okullarda yapı. yazma öğretilmesi ~e ilk ögret- İC:Pinjn aleyhine C°'J,..88 f P bakanlığa bJr mu.ha)Jf geffrllsinf-
cak değiıiklik üzerinde kültür ba- men (muallim) yetitt;irilmesi iı!e- ~ Y • • cµ\ Y "N 

kanlığı (maarif vekaleti) çalııma- rine bakılmaktadır. tatbik edılemez Atina, 12 - Baıbakan Çalda- rirlerae itleıı.i.nden çıka.rd~ 
ğa başlamıştır. Köylerde iki sene. Bu, tahsil çağı dışındaki insanla- (Baştarafı 1 incide) ris, relıicumhuru ziyaret ederek, ıöylenmip:ir. V?ata.nda§lann re1 
lik sömeıtr okulları (altıaylık mek nn okutulmasına doğru atılmış bir ı-.ahat bakJp ıöz öniinde tutularak ıeçim neticelerini bildirmit, v~ vermemek\bakkr dahi tanıma• 
t ı ) 1 b ok 11 d adımdır. Kö .. ·lü için ı-ok faydalıdır. h::ı.ume"' tin takı·p edece~ aı·vaıe - .. -+ır \ \ ~/ ~ ep er açı ması :w-e u u ar a . . . Jd . x 1 d k çıkarılmıt olan bu kanunun ru - ~ •• J :- • .a&U9'• .,, • 

Sehırlılerın e aynı yaş ar a o uya- t• h tl l tm t 
askerlik çağına kadar az okumut· bilmesi hatta yüksek tahsile devam huna büsbütün aykırı bir yol tu- ın ana a arını ana q ır. k_-; _ .... - _ .. 
ların veya hiç okumamı,larm alı. edebilmesi, gazetemizin ötedenberi tup bunu menfaatlerine alet et - A Rejim jçin de üç. a.~ .~0?.r~--~~~ i' unan kralmın 
narak okuma yazma öğretilmeıi güddüğü bir emeldir. Bunun da ya- meie yeltenen bazı müeaae1elerin am yapılmaıının dutunulugunu • ti.. t 
ve ilk öğrebnen okullarını (ipt"dar J{lnda başarılmasını yürekten dileriz? bat vurdukları hileler JV.Pıar- ıöylemiıtir. "l \ ma l1.1tUa a 

dır: Cumhurreiıi a~imin hük\imet Lrılo b 
Alman-InsilJz deniz konu,malarıQJD J - "Yarım giin .çalıpa bizim lehinde J>itmeainden ve hertieain me.,..~u u 

müsbet netice vermesi tlzerlne : itimize yaramaz, cu~rteai gün - ıükuna kavutmaıından çok mem- Atina, 12 -- Gazem\er eaki ı 

Büyük deniz konferansına 
Almanya da çağrılacak 

Lom:lrada İngiltere ve Almanya 
arasında yapılan deniz konuşma -
larından sonra büyük deniz kuv • 
vetleri arasında aktolunacak .Jeniz 
konf er anama Almanyanm da çai .. 
rılacağı haber verilmektedir. 

Londrada her iki devletin ela • 
peı1eri {mütehassısl'an) arasında 

cereyan eden ve timdi muvakka -
ten tatil edilmit konumıa, yarın, 

(yani 14 Haziranda) yeniden 
başlay.acakbr. ı 

Al;manya ne gemi-ı 
lteri yap'ti.aracak? 
l'.ondra, 13 - Dbyli Telgraf De-

iniz işleri muhabiri, Almanya hiikai
,ıınetinin yeni bahr~ye progra:nu Jıak
lunda şu mal\lmatı ver}yor: 

Almanyanın yeniden yapacağı 

gemilerin ne tip~e olacağı henüz bi
liııiyor. J!'akat bir anl~ma yapı}dı
ğı takdirde Almanlar şu gemileri 
yaptıracaklarıdlr: 

22 bin tonluk v.e on bir veya oa iki
şer pusluk toplar!a mücehhez beş 

au,ıharebe kJ"uvamrü, sekiz pusluk 
toplar,ı olan 8600 ~onluk altı kruvıv 

zör, bin tonluk 36 torpido muhribJ, 
800 tonluk müteaddit denizaltı geJDl
Jeri, 22 bin tonluk bir tayyare gemisi •• 

!Wyle .bir filo jle, bilhassa $irat
k, lngiliz 9onanmasına meıısup an
cak bir kaç gemi ~Y ölsüşebilir.,, 

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

.Habeşistan yolları 
lilt~~ilterenin elinde 

-
Son ltal~ 1an -~ anlatma. -

mazlıiındai lqiltere birdenbire 
fevkalide ıı ~übipı .rollu oy,oamağa 
batlamqtır. 8WIDD en büJiıik teza
hürü lnıilE r: padim ....... ~a bir 
mel»ıMın 1 "ltal,a ~ kuvv.~ 
Süveyt ka111 alm&lau pçirjlmeaiu !,, 
demeaidir. EVY~ matbuatta ... 
göıteren liu filıCıia ~f. 
kadar sim ıjı ~ıııa bil~ 
ehemmiyet a tfol~. Diğu w.t,. 
tan, yine dün' ya-ığıpan: gij>l, bJ.
gilizler, kena'i detemlekelerini 
Habeı hududt ma yüz bin asker 
pğıyorlar ... 

lngiltere liükUı~ 1.-..Jya.ımı 
Habetistanı isfrlismı istem~ -
tedir. Bunu l*aııW da •wa.
drklan içm, F a"&t matbuatı 1n
gilter~ ale;hind6 o.lef püekürü-
yo~ ı I 
Eğer lngilterede l~an mulia

lefeti dal)a ku~tte~,!se, Büyjik 
Britanya, bun~n otuz sene enrel 
yapmq oldıİ,ğu bir siyaset oyunu-

--------
talanarak öldü .. Bu surede hadise
nin bir kıamı J>u auretle ~lqu·çbi• 
gömülmüttü. I 

Hadisenin fili gayri ~•YJ'~ 
ka1dığı için Ödemit ağırceza JD.Ah
J<emesi dört ~ i!f~JP4'- mah • 
kum etmitti. '\ 

Temyiz uıahk~i:p.in .,~ KA ır 
mutayın tasdikiıulen B~ bJıJ 
idam kararının geri alınmasnıa 

kanuni imkan YIP' mıdır?. 
• • • 

Es)ci adliye müatep.rı ~y ıc~ 
nan Ömer le bu ~ıele ~a 
gör.ü§tülc. l3ize dedi ki: 

.. _ Böyle bir iddia ~m<la 
iadei muhakeme istenir ve da.va • 
ya yeniden b~kdır. Temyiz ve ICa· 
mutayın tasdiki bu vazİY.et kartı· 
sında değitir.,, 

ınu tekrarlayacak demektir. 
Habrlardadır ki, lngikere 1904 
~ - J~n harbinde, Japon
ya ile do.tluğunu bozmamak i
çİIJ 5üven kanalım Ruı donan • 
maıına .. pamıftı. 

&nun neticesinde Rus doııan
IDNI bütün Afrikayı dolat~, 
bu M,r.etle yorgun dütmüf, ;v~ 

hırpalanuu,ttı. 

~ yok ki böylece yor~ 
bir ~a ile kuıılqan Ja
ponlar, kendilerini .daha Jı,olay

hkla mağlup etmiıler~i. 
Fakat 1talyaııuı f'•Zİy~ k· 

gijn daha müJkijldür. ~nkii tı.1-
ya dı.1 ~izler ••lwti delil, 
.a~ bir ,4:kdeniı: memleket;.,Jir. 
Akdenizin diğer büyük deniz • 
lerle ~ iki pPlıfJ yani jüy~yı 
ve Cebe1i Tarık da !bugün lngil
terenin elindedir. 

İngiltere eğer ~iterse bugü4 1-
talyıf.J) dona~ını ~denize 
liapsedebilir. Bu suretle ltalya, 
bir .Habet harbinde Afrikadakj 
kuvvetlerile irtibatını kaybeder, 
'Nf! bpdilerine yardım ~demez. 

Şu veya bu hukuku düvel mad
ae.S, Celaııeti 1"~ boü-z~•n p
lip geçmeyi bütün semiler için 
ter~ "'yabjlitt F~ ~ ttrm 
tecrübelerincJen biliyoruz JP, n . 
ziyetlere göre kaideler değitme~
tedir. Geçitler elinde olan lngil -
tere, buralarını 'kapamakla bera • 
1ier, uluslar kurumu da ona g&re 
nizam çıkarabilir. 

İtalya birinci sayfadaki liari • 
tada gördüfünüz gibi Trablua
garptan kara yolile de lngiliz hi
mayesinde olan Sudana taarnır 

etmeden Hal>eJntanla temas "de
mez. 'Jünkü bugün Habeıiatana 
varabilen bütün yollar Jngiltere
nin elindedir. 

k nun olduğunu bildimıittir. Yunan kralı JcırjunMJkreterl ta·I jeıj hiç i§e ıelmerinu diye anun- ı 
dan da ileriye giderek cumartesi Baıl,akan muavini Kondiliı. rafından gönderilen :apiıdaki •ı 
sünleri tam tatil vpip bö~e gazeteçilere reyiimın yapılaca - yazıyı netretm ektedirler. 

0 
günkü gündelikleri ödemekte~ ğıııı, fakat daha evvel yeni mec- "Kral Elen u lusw.ıun göate - ı 

brtulaıılar .• lia tarafından temel yuuının rimini heyecal!Je gütmekte yeı 
& yolu ~aDIN' bazı triko- (kapunu eıul) ta4ili nıuvafık çağuıldığı zaman Yunaniıtanıll 

taj fabrikalarıdır. olduiµnu 14>,Jmıiıtif. kazanan partinin. ıefi olarak 

2 _ Çabtılan ~lerde jıçileri Mulıaliflerden Kafand~a 'ele değil, bütün pa:ri;iler aruın~ 
bir müddet daha ;, başmda tuta- genoya (rtyiima) lüzum oJma - tarafsız bir hakrnn olarak döıı·j 
rak cumartesi günlerinden kaybet- hmük~~~~rabeb•tar yafplı~dıiı ta~~irde __ ??.~.~~ .. ~!~!~~!!:~ .......... ____ .. ""'J 
tiklerjni ~~fiye ~ıtanlar.. Ullll:Un ı ra ııım JOS er • 

Bunlar arasında ameleyj böyle- mesi için iç yleri bakanlığı mev- uMeıa~.Şı&ın ~·
ce haftada ıekiz, hatta on saat kiine bir.~al~fin g;t~rilmeıi la- lübiV~İ kraM, ... an 
daha fazla ~b,tırıp yeni hafta ZÇ ıeldıiüıı aöylemııtır. maQIQb~ti ' 
tatili dolan-ile "kaybettikleri ya- V(tnlze•os ne diyor Brüluel, 13 -- Briiklel ~-i· 
nm ıün,, rerine bir gün kazanan- B"'~ po.ta ile gelen Parla - ıinde Yu~ paxv;~nµnun ~-
lar da vardır. Soir suet~ V enizeloıun bir çıl~mda hazır buluQAn neıa • 

lıçi Jebine çılianlmıt olan ka- bey....ıını ğrdiilL retaa Yunan nazır~ından ~·· 
nunu, açılı gözlülükle Nçİ ~ylJi- M-1,+etilJH ilYJdl çıkaran eı- romiliali., Sojr ~·~i.ıe ~.!• .. 
ne ve kendi lehlerine çeviren bu ki ~vekil diyor ki: naUa ~unarak 1:.\1~ töJle 
müesseseler arumd• bazı liuau- - Jntibebat, 6ıfl idare ve 'diva· demip;ir: l 1 
ıi tütün P,epolvı cI,. ~mnakta- m ~lerin ıeWWi ~ ıapıl - Met•1'ıuna · in\~ 
dır. 1'lJM'. IOO JRAMd@llı · · ~iJ9p ol~u fl!.!lW ~ir m!ilU}'" 

3 - Y~ Q.* YJUi ~u maJI~ mij.aa4ere edjleseji te yettir. Kraliyet_çiler mağlup o~· 
üzerine itçjlerin Jb.cleljjd,ri~en didiyle ~orkubıı1', memurla - mut değillerdir. Be.n kr9tl1ığın ı· 
birer ~ildw jJ)diriP ~i ra, bjikfinıet a!eyhipe ~y ve- ade edileceğinden eminim.,, 

~:1~.~ı~!;;t = .!:: _K_ı_y_a-fe--.---t _k_a_n_u_n_u_n_u_n--=-t-a-=--=tt)ikine 
leri ~ .sdfanlw.., b • • b 1 d 

Bu ~jndi ~~,.hl Q- ugun aş an ı 
r~a M ıbu..r ~ A.epgları 
arHJDM ~11c1if tdil~··dir. 

• • • 
Bugün~ itiwen kiıve flanu

nunun tatbikine baılanılmıftır. 
~arcM na~ kılıkla hiç 

l)jp, W HJdıiqmz hi~rin J· kimseye raıt gellnmiyecektir. Kiı-
ki mamff~ ıt.driM V~! ve )wlpau ile yalmz k Jµap 
b:. L ... ..:ı.~ ... .W.ili -~mıza 

""' ~ ~ l"'ST" din saliklerinden biri dini kıya • 
geld=•--, .l-..a.1-~ ... ; ~. K.· 
~, ~~ fet tafıyabilecektir. Bunların kim 
~ ~ ver.tiji J,tlfln olduiu henüz belli depldir. Hü -
iııtiJM, 1* ~ ~ ~ ff· kUmet bu salahiyeti arzu ettiii 
htbkları müesseselerin ileri ge - kimaeye verecektir. 
!enlerine b-. vuran bu adamlar, Hocalar namaz vakitlerinde 
timdi i!lerinden ~11-y klu- cami41e duracak olan cübbe ve aa
nuyorlar. nklanm giyecekler, namaz i:Jitin-

Geriye kalanlann da liu ıuret- ce herkes gibi camiden sivil ola. 
le tikiY.eJ dejjl, ha~ JPDJkıan • rak çıkacaklardır. Mahalle i~ 
maia bile c ... retleri kınlllllf••· ları mmtakalan içerisinde ~-

Bir fikiyet mektubundan 6ğre- ~ ,._...,MM•• ffMM ~~ ~ 
nİypı'UZ ki; ıjaçilerİDİ riP.- fl, 
haftanın im' pnüade 1§ saat ça-

1 

Ru~t'ell •IJhfJMlo ~ 
lııtıran baıka bir fabrika-ise, din- bir e ~J ,.. ~ 
~mııeie r:Jl çok hak U.nan J;u ~W4, (~) :Jt _ 
zavallılara kanunun wercliii tatil ~R .wJ 41 g~~ • 
Jijaiinü ~ c9n»~ bııit.. ı. ıo ,.,.,. ~ ~ 

Bu fabrika bu aym dokuzuncu 7000 ~' fllpjauıjı Allll -
PWM -nü itçilerini çalıtmaia Jiwty~ NJtW ~-~ 
mecbur etmif. Saat on birde polis ~, 

1 
ı 

memurlan Jeleı~ 1J.!.ft4 tatili Kongrede ltunelt aieyhinde 
kanunu mevcut bulundulunu bu 

rıklar~ .pyecelde r, dini meraıi!O 
bitince hemen çıkaracaklardır. 
P~lar ye ~dler de.elbiaelerİ" 

ni hazırlamıılardır. Papaılat111 

!iazırı...cirklar~ elbiaeler ai;,:ah, Ji· 
civert, kahve reng·i, gri olmak Ü

zere dört renktir. '.Rum papaıl.r 
dün ak~ sa~ı da~ut\~if· 
lerdir. \ 

Sörler, koaıtüm tayyör giynıe1' 
karar vermitlerclir. Evvelce !Uba• 
nl kılıkla gezdikleri zaJll8ın be,1':' 
ve dar ;ıa~larına a~ıı:_qıflc I· 
çin saçlarını ııEır m;akine ile ket" 
~~ aörler, kıyafet kanununu~ 
~eri kestirmediklerl. 
ı~ı ~yli uzamııp. 

bir çGlı kararlar afımmttır. Bu a-
zfH. ~.IHuva gSz boyamak i- rada albn eaaama cl6niilmesi1 fa- komtu ol•0 

çiıa ~-~ J.dıı vermitler.. fizme , Y"e ~omünizmd kartı ted - djjer cenubi AAıerika dewetle· 
f'~ -..,n•lar gidince itçileri biri• aJ1J1ır• ~·if, ve kelldi· i riaiıı de ittirakile bir aulb ~il" 

bi1.er WIM ~rinden ?iırarak ıi seçimi eanumda yapt!ğı vait- 1 feranıı toplanacak, harbe..,. 

I~ ~~ar... leri t\AIW"~ ~am ediiÇf • ı Ji v.r#pa •e\lep oldl.li\ln'- .. • 
L.~ • c b • etleri tir. bit edecektir. ~ 

lı!'l'ftlfjjarz u vazıy nı------------ !.- ww ·-- ·---~ 
h#WMJfMrHM gözünden kaç - ~ ~ılıc~ım ~~-
~~ ~kkaktır. Eeaaen te ;..n. Fmt ı>µ, ~ kere cJMt 
geçen gün Ankaradan gelen bir dikkati ~betmenin faydalı Qla -
haber, Okonomi Bakanlığının "'1 cafına kaai butundujumuz ıçın 
meseleyi takip etmekte olduğunu, bu ıikayetlerclen bahsediyoruz. 
kanuna aylun hareket e4ea1eria Aha teri~• ıözllıiiru döküp .adı-

hatlerini iıarcıyarak aile geÇ.İll ·, 

tlirmeğe ~ işçilerin iı~11 . ,_. 
-haklarım ıf.spetmej!' icilll r 
aalilıiyeti yoktur. Buna cesaret 
denlere tıükimetin aillea~ iııet· 
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H lYISlYISi 
lLöseDerde 

Niçin resmi liselerden daha 
kolay sınıf geçiliyor? 

ıki ıün evvel matbaamıza bir maralarm kırık olduğunu ıörünce 
~be grupu gelerek bizi f evkali. • huıust liselere kottuğu, sır değil • 
de alikalandıran mühim bir tiki • dir. Me1&li bizim ımıfımız aene 
tette bulundular. bqında 80 kiti iken ıene sonunda 

Talebeler dediler ki: 60 a inmittir. Yani 20 zayif talebe 
I - Biz lıtanbuldaki reımi lise • resmi mekteplerde muvafafk ola • 
erden birinin son smıf talebeleri • mayınca husuıi liselere gitmiıler • 
rı. Şimdiye kadar sınıf imtihan- dir. 

lrıınızı bitirdik, olgunluk imti • Huıusi liselerin hocalan da bi • 
~~nlarına girmek için çalışıyoruz· zim hocalarımızdır. Resmi mek • 
S•ınizde olgunluk imtihanına an· teplerde bir kaç bot ıaat bulan 

ctk Eyliilde sınıf imtihanını ver • muallimler hususi liselerde de den 
~ileten ıonra girebilecekler, yani vermektedirler. 
~le kalanlar da var. 
Arkadaflarımız olduklarmdan 

diier mekteplerdeki imtihan va • 

~~=~:~~;~k:k ettik. Şöyle netice • 

lıtanbul erkek, Kabataı, Hay • 
dlrı>ata, lstanbul kız liselerinde 
ltlebenin ancak yüzde 20 ıi doğ • 
~an doğruya geçerek olgunluk 
lllıtihanına girebilmek hakkını ka· 
~ınıılardır. Yüzde 15 i doğru • 
d,ıı doğruya smrfta, diierleri de 
ltatahtelif gruplardan ikma1e kal • 
ltaqlardır. 

Biz bu neticelere itiraz etmiyo • 
l'\tı. Bir sınıf için peki.la normal 
"eticelerd ir. 

lfalbuki huıusi liselerde talebe
"iaı Yilzde 70 • 80 i doğrudan doğ· 
~a smıf imtihanlarında muvaf • 
lJc olarak olgunluk imtihanına 
~eğe hak kaza.mruılar, ve bazı· 
~da hiçbir talebe doğrudan 
~ya ıımfta kalmamıttır. 
l. İ~te bizi müteeaair eden nokta 
~ur. Hususi liselere giden tale
~in bazıları tüpheaiz, husuıi bir 
itina görmek için oralara gidiyor. 

Fakat resmi mekteplerdeki bir 
~C)k talebenin de karnesindeki nu· 

1le cuu, 7le ""' 

Şimdi ayni muallmilerden den 
gören ajni talebeler reamf liseler • 
de ne için muvaffak olamıyorlar 

da huıuat liselerde "muvaffak,, 
oluyorlar?. 

Resmi liselerde ikmale kalan 
bizler, huıuıi liselerden bol numa· 
ralarla geçen talebelerle imtihan 
olmağa hazırız .• Bu hakıızhk de • 
ğil midir?.,, 

Talebelerin sözleri hakibten 
üstünde durmağa deler bir haki • 
kati ıizlemektedir. 

Maalesef bazı hususi liselerde 
talebeye kartı müaamaıha yapıldı· 
iı muhakkatır. Bu tekilde bilgi 
farklariyle üniversiteye giren ta· 
lebeler, ilme hizmet edecek yerde 
üniveniteye yük olmaktadırlar. 
Neticede ortaya eheliyetaiz ve i11iz 
kalmıt gençler çılmaalradır. 

Bunun zararı J.alnız o talebele • 
re ve velilerine değil, ayni zaman· 
da memleketedir. 

Baylece Mriye itibariyle reamt 
liselerden daha dütük olan talebe
lere huıuıi liselerde müıamaha e • 
dilmesinin önüne geçmek kat't MI• 

rette lazımdır. ı. 

"---. ,,_.,, -- ... -
-lr bUC;uk gram ağır
lığında bir motör 

Viktor Nikitaçenko adlı 16 ya· ı diklerine göre; genç Emirenin mu
~-bir Sovyet çocuiu bütün a • ıikiye kartı ıünomal (hankulide) 
lb.lıiı bir buçuk gram olan min • istidadı vardır. 
~~k bir motör yapmıftır. Bu mo • • , 
~~-iki voltluk bir batarya itlet. 12 milyon senelik 
~edir. örümcek! 
~İllıdiye kadar dünyanm en kü· Kuvinzlandda topraklarm altın-
' 1'ıotörü 1&yılan makine 7 rram dan bir kehribar parçası çıkanl • 
~llfında idi ve Amerik&lı Ema • mıftD'. Tqm ortasında ayaklari
~ 1 kamın tarafından yapılmq • le bir ıinek kavramıt vaziyette bir 
lf_ ltamm'm motörü 58 parçadır. örümcek .. amülüdür.Bulunmut ol· 
~Wci Nikitaçenkonun yaptığı dui toprak tabakuınm teıekkülü-
l! rde yalnız 40 parça vardır. ne giire bilıinJer bu örümceiin 
~ otöriiıa parçalarını ve teferrü • bundan 12.000.000 yıl önce kehri
' aörebilmek için pertavaızla bar tqına gömübnüt olduiunu he
~ilc ak lazımdır. Okranyanm fi· aaplamaktadrrlar. 
\· lkademiıi motörü muayene et· • 

~~e çocuia ihtira beratını ver· VQz yaeında 
11', 

• 
Altı va•ında 
bir bestekar 

~1'ıire Nazirova adlı kızcaiız 
\L-.._" tehrinde musiki mektebinin 
~idir. Altı yqmda olduiu 
ttı.ıd_._ "!ozart ve Çaykovaki'nin e
\~ı mükemmel çaldıktan bat
~ ... Jc.lldiıi de eserler yaratmakta· 
'ı~IJk bestelediii parçanın adı 
~ ıı_'' dır. ikinci eeeri bir ma· 
~'t'aaıdır. ve bqnu dram mu· 
~ Türkmen Cafer Caferlinin 
' ~yıl d6nümünü anmak 
'\eıtelemiftir. Kendisine d .. 

eJcte olan profesörlerin de • 

evıeml• 

Belpacbn yam bqmda Zvorin • 
ka köyü vardır. Burada Mujo Suf. 
jkanoviç adlı biriıi evlenmek MI• 

retiyle yüzüncü dolum yıl dönü • 
münü kutlulamıftır. Aklığı gelin 
altmıt yqmda bir dul kadındır • 
Erkek vaktiyle bu kadının anneai • 
le bir mektebe devam etmiıti. 

Kralın yıldönflmft 
ve 

Romanyada af 
Bükret (HUl\Wt) - Romanya 

Kt'ab Karlomm tahta çıloıımn be • 
tinci yıl dönümfl dolayııiyle, bir 
kaç yüz mahpus bıralnlmııtır. 

Afyon 
mahsulü 

Eyltl.l sonuna kadar 
depolara teslim 

edilecek 
Uyuıturucu Maddeler lnhiaarı, 

afyonlarımızın bugünkü ekim, 
alım ve ibrac itlerine bir düzen 
verilinciye kadar bu yılm yeni ve 
geçen yılların eıki mahsullerini 
koymak üzere lstanbulda iki ve 
lzmirde bir afyon deposu açmqtı. 
Yeni mahlul yalmz latanbuldaki 
depoya, eski maıhaut da hem lıtan
buldaki, hem de lzmirdeki depoya 
konulacaktır. 

Uyuıturucu Maddeler lnhi•n • 
nın bu hususta teıbit ettiii f&rlla· 
ra göre, ellerinde afyon bulunan • 
lar bu mallan, ıatmadıkları tak • 
dirde, 30 Eyrul 935 akfamma ka • 
dar depoya aokmut olmaları fi· 
zmıdır. 

Bundan sonraki mallar kabul e
dilmiyec:ektir. • tnbiıar, 1 Tetrini· 
evvel günü o günkü piyaaa üzerin
d~n afyonlarda bulunan morfin 
derecesine göre bunlara ıenel bir 
deier koyacaktır. Bu deleri ka • 
bul etmeyenler mallarmı atarak 
ertesi yıla bırakmakta aerbeat bu
lunmaktadırlar. Depoların ve ıi • 
ıortanın tutannı inhisar ödeye • 
cektir. 

Bu mallar depoya almdıktan 

IODıl'a dev1et buoLarm ne olacaiı 
hakkında genel bir karar verecek· 
tir. 

--0-
~---~ 

Elmas kaçakçılıtı 
davası 

Bundan bir müddet evvel güm
ük sekizinci ibtiaaa mahkemesin • 
de elmas kaçakçılığından mahke
meleri yapılan elmuçılann kararı 
temyiz tarafmdan tudik edilmit • 
tir. 

Dün sabah beraet eden elmasçı 
Yani Mavramatiye maMcemede 
bulunan elmasları geri verilmit • 
tir. 

80.000 lira 
Vergi kaçakçılığı 

Meyvalarımızın 
ihracı 

yapan bir firma Hilkftmet, taşıma 
Gümrük muhafaza ve mali~e parasını ucuzlatmağa 

t e t k i 1 i. t ı tarafından b ı r ) k 
m a karne fabrikası i ı 1 e- ça ışaca 
ten bir firma aleyhine 80 bin 1 Her yıl kıt mevsiminde gürültü· 
liralık vergi kaçakçılığı yapmak! sü yapılan, fakat yazın hiç ıes sa• 
ve muafiyetten istifade ederek dası çıkmayan yaı meyvalarımızın 

memlekete getirdiği makineleri çıkıtı (ihracı) iti bu yıl ilk defa 
muvazaalı tekilde baıkalarına bqladı. 

devretmek suçundan takibat ya • Zararı da göze alan bir firma, 
pılmaktadır. Almanyadaki ıubeaine tayyare ile 

Bu firmanın Zindankap11ında • çilek ve trenle turfanda patlıcan 
ki fabrikasına haciz konulmut -
tur. 

--o-

Aldatan satıcıyı 
zabıta yakaladı 

Ali Oğlu Satı iıminde birisi 
dün ıaat on altıda Y emitte Keten
ciler caddesinde dolatırken Edir • 
neli Yuda kızı Rc;>za önüne çıkmq, 
1&tılık bir 111Uf8Dlba olduğunu aCSy
lemittir. 

Satı Roza ile hayli pau.rlık 

etmiı, bu arada bir kaç kiti daha 
mutamba ya iatekli çıkıvermiştir. 
Uzun süren biİ- pazarlıktan ~onra 
Satı mutambayı 151iraya a!mış pa· 
rumı da J>e!İn vermittir. 

Satı muıambayı biraz aonra bir 
arkadqına göıtermif, aldatıldığı • 
m öjrenmit, zabıtaya müracaat e • 
derek f ikiyette bulunmuıtur. 

Roza ile ortaklan olan aalite 
müfteriler Kadri, Şerif, Ahmed 
yakalanmqbr. Mutambanm ancak 
6 lira edeceii anlatdmıftD'. 

Eşyasını isteyince 
Taka imde oturan Hasan evvelce 

oturduğu kırlanııç tokağmda 14 
numaralı eve ıitmiı, evvelce bı • 
raktıiı eıyaları iatemiftir. Bu yb-

den ev sahibi Faizle aralarmda 
kavga çıkmıı, Faiz keserle Haaam 
bqmdan yaralamıftır. · 

Yük meaeıeslnden 
Kızıltoprakta Kalamıt iskele • 

ıinde bama1lık eden Abdülkadirle 

gönderdi. Kayıı, teftali ve armud 
gönderilmesi için hazırlıklar ya • 
pdmaktadır. 

Fakat dıt memleketlere tayyare 
ve tren taııma parasmda eaaalı 

bir indirme yapılamamıt olması 

para bakımından çok cılız olan 
Türk çıkıt tecimlerini (ihracat ta· 
cirlerini) çabuk bıktD'acağa benzi• 
yor. 

0frendiiimize göre devlet de 
1:Mmu göz önünde tutarak ite 
anemli ve çabuk bir çare bulmağa 
çabtmakt•dır. Bunun için de Ba • 
ymdırhk Bakanlığının da Avrupa 
tan-are nakliyatı itleriyle ujraı • 
ması tekli dütünühnektedir. 

Avukatlar dere
celere ayrılıyor 

lıtanbul avukatlanm yeni ka. 
zanç vergisi kanununa nazaran a-
lacaklan derece metıul etmekte • 
dir. 

Yeni kanun avukatları 10, 30, 
80, 200 lira olarak kazant vergi-
ıine tabi tutmaktadır. Bunun hari· 
cinde fevkalade bir derece var • 
dır. Bu avukatlu 1000 lira vere
ceklerdir. 

Baro reisi Hüsnü F elimi, dün 
bkaraya gitmittir. Baro avukat· 
lannm derecelerini tayin edecek, 
vergi buna göre v~rilecektir 

inhisar memurlarına sandalcı Oaman yük meaeleıinden 
50000 lira ikramiye kavga etmitler, Oıman yumnıkla 

inhisarlar idaresince her sene Abc:lülkadiri fena halde dövmüt • 
çalııkan memurlara daiıtılmakta tür. 

Kadın yüzünden 
Blrlblrlnl yaraladı 
Gazete aabcdanndan Muhid • 

dinle V edad dün ıec:e Çemberli • 
tafta bir kadm yiizüGden kavga• 
ya tutut~lardır. Kavga birden • 

olan ikramiye bu aene de verilmit· Çocu§un marifeti 
tir. 

Daiıtdan ikramiyenin miktarı 
50 bin liradır. ikramiyeden yüksek 
maqb tefler ile kuım ve tube a • 
mirleri i•tifade etmemitlerdir. 
Dün memurlarm bir çoiuna maq
lannm m•fı nisbetinde ikramiye • 
leri veril.mittir. En fazla ikramiye 
alanlar mülhakattaki memlD"lar • 
dır. 

Kuanpqada Küçük Piyale ma· 
hallesinde Etref Pqa yokufunda 
Seherin 34 numaralı evinde bet 
yqmda Hasan bahçedeki talqlan 
tutuflurmutaa da çabuk söndürül • 
müftür. 

bire tiddetlenmit, Muhiddin kun
duracı bıçağı ile Vedadı üç ye • 

rinden yaralaımttır. Yaralı Cer • 
rabpqa hastahanesine kaldırılmlf, 
1UÇlu yakalamnlfbr. 

Damarları kealldl deri temizlerken bıçak aai elinin 
Gazhçepnede Kazımın deri fab- üç damarını keamiftir. Hqim EF • 

rikaıında amele Hqim dün alqam meni haatahaneaine Y,&t111lm1Jtır • 

• r DERDLERI 

Harbiyelinin iki şikAyeti 
Harbiyede "Cedicllye,, IOkatmda N numarada otu

ran Murad anlatıyor: 
- iki ,s11tkn ftkd/lriçll/İlll: 
1 - lıml "Cedidlye,, ol111a1ına ral~n belki yapıl· 

dıliuulan beri tamlr yllzü 11örml11en ıokağımızdan.. Yeni 
çeri tabirinde geni kellmeıi olmaıına rağ~n hiç de ye
nl olmiulığı gibi "Cedidiye,, nln nuina.ıı da 11enl olmakla 
beraber AbdiUmscld kadar nlddir. 

Brı eokakla berbatlıkta milıabakal/G bir tek sokak gi
rebUlr. O da bizim ıokağı trammy eaddalne bağlayan 

lcadige sokağı. 
Semtimiz Harbiye ,,un ,elalrln en mamur, en ,,,. 

tkrn bir ıemtine on adımlık ~•aletle bulunduğu halde 

' 

bu derece berbat olmaı ftlfllacak felldir. 
2 - Su ldarealnden.. Biz Mr ay ıu para.ıı olarak tnı

koıa 'ilç, dört lira veririz. Fakat bu ay para ~ gelen 
memur bizden OfGlı yukan her ay verdiğimiz paranın 
dört mlali kadar blr para istedi. Saatte bir bozukluk 
falan olduğu zanMdilmeıin, yalnız bizden değil, bütün 
mahalle halkından aynl nlabet üzeriden para Utenmektş. 
dir Memura bunun sebebini ıorduğumuz vakit cel'Oben 
•ular ldareıinbı yeni borular dö,edlği için fazla 'paraya 
Uatlyacı olduğunu, w bundan Alayı fazla para tilındığı
nı ıöyledl. 

Bu hareketin M derece kanuna uygun olup olmadığı 
~gdandadır. lfte Ud fikdyetim bundan ibarettir. 
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amutayda 
r kanunu kabul edilirken 
münakaşalar oldu 

n ABER - Akşam Po~tam 

Hamiyetli bazı 
yahudl ve rum 
vatandaşlara 

Madalyalar 
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Romanyadan ana vatana 
gelecek göçmenler 

Bir saylav: 
- Şekerin bu kadar ucuzlaması k4fi 

değildir .. Daha ucu~••v bilir. 

takıldı Bunlar lc;in·9 madde tatbik edlllyor 

Tramvay Jşçllerl bir Bu ay sekiz bin ırkdaş gelecek 
UÇQk armağan edecek Bükref, 12 (A.A.) - Ba~ba- meti hrafından ayrı bir para "e· 

Celal Bayar : 
- Fşbrikaların tıeyetim cmuası k&rlı 

vaziyette değildir; biz bunları birleştir
mek suretile normal bir kAr beklemek 
mecburiyetindeyiz!. 

Ankara, 12 - Kamutay bu· dir. Şeker belli batlı gıdadrr. 
gün saat on be§te Tevfik Fikretin Mesele vekiller heyetinde görü§ül 
h k nhğında toplandı. Bazı li. - dü, karar verildi. Kanun çıktığı 
yihalar g~rÜ§ülUp kabul edildik • gün valiler ve belediyeler ihtika
ten sonra geker fiyatlarrpın in- ra mani olacaklardır. Bu hususta 
'dirilmesi hakkındaki li.yihamp verilecek emirler kat'i olarak tat-
müzakereıin g~ildi. 

Bağımsız saylav (~rbeat me.. 
bus) Hüsnü kita~ı fabrikaların 
yapacakları fedakarlığın az ol -
duğunu hükUınetin tetkikat yapa
rak fiyatlarda daha ucuza gidil
mesini söyledi. Ökonomi B kanı 
izahat verdi: 

"- Fabrikaların bu ıneHlede 
gösterdikleri fedakarlık Hüanil ki-
~nın dediğinden f z1adrr. Bu

gün bir hakikattir ki fabrikala .. 
rın heyeti mecmuaaı karlı bir va
ziyette deiillerdir. Biz bunları 
\>irlettinnçk sureti1e normal bir 
kar beklemek mecburiyetinde • 
yiz.,, 

Ökonomi bakanından ıonra iç 
İ§leri bakanı Sükrü Kaya demiıtir 
kh 

'!- Şek fintmda ya~ılan 
tenzilat aon senelerde bütün diln
yadıt. görülmemit bir hadisei ik -
tisadiyedir. Hükumeti bu feda
karlığa aevkeden ~aruret bilhassa 
halkımızın şeker yemesini temin-

bik olunacaktır.,, 
Celal Bayar tekrar kürsüye gel

di: 
"- Bizim tallrninimize naza • 

rıın '1alkın ~linde milhim stok 
yoktur. Memleketin her t.rafrn -
d dağınık bir- haldedir. Bunun j. 
çin maıhut bir ~şql bulAbilıey .. 
dik tedbir. dü§iinecektik. Bulama· 
dık. Bu bir istihale devridir. Ba· 
zı vaziyetleri itin büyüklüğüne 
bağqlamak karşısmdayız.,, 

Bazı münakaşalar oldu. Neti • 
cede § ker kanunu kabul olun
du. 
Celal Bayar seya

hat:e çıkıyor 
Ankaradan aldığımız bir ha -

herde, Okonomi Bakanı Celal 
Bayar ay sonunda Yalova tariki
le lıtanl>ula gelecek ve bir kaç 
gün kaldıktan sonra Rusyaya gi
decektir. 

Okonomi Baliamnm Ruayadan 
Fransa ve Almanyaya aeçcçeği 

eöylenmekteair. 

Afyon işi için saylav 
eresteciyan dedi ki: 

"Milletler cemiyetinde kurulmuş olan 
afyon karteli insaniyet hlslerlmize 
hitap ederek bizim kazanacağımız 

milyonları kendi kazanıyor ı,, 

Tayyare Cemiyeti tarafından 
kuruları hava tehlikesini bilenler 
kuııımuna en fazla teberrü yap~n 
Yahudi ve Rum vatandaılara dün 
vilayette vali muavini Rüknettin 
ve hava kurumu baıkam lımail 
Hakliı tarafından törenle '(mera
ıimle) madalyalar verilmi!tir. 
Madalyaların verilmesine saat 

on d5rtte ba§lanmıt , Bay Rük
nettin madalyaları verirken kısa 
bir söylev aöyliyerek: 

- Hava teıkilitı için yararlı 

~h malarmmn eseri olan bu ına
dalyalan ıiz veriycmun, kuru
mun bugünkü ehemmiyetini an -
lamı§ olan !İ~lerden ddıa verim· 
li nıuvaf fakıyetler diler hepinizi 
tebrjk ederim,, demiıtir. 

Verilen madalyaların 13 taneıi 

altmt 36 tanesi ~üınüt ve 66 tane
•İ bro~ olmak üzere 115 tane
dir. 

Madalyalarnı ortaım.da iki Jia

kan tanm ve iç bakanları ile Tür- rilecektir. 
kiye elçiıi bu sabah ikinci ılef a 5 - Romanya hükumeti hiı· 
toplan111ıılardır. Hükumetimizin metinde bulunan Türklerin tek'' 
Türk göçü hakkındaki 9 dileği üt hakları olarak devlet kaeal•tl' 

b&' bu toplanmada onaylanmı§ ve ge- na bırakmıt olduklan paralar .. 
rekcn kararlar verilmiıtir: reketlerinden evvel kendilerine o

1 - Mü~lüman Türklerin göçü 
üç. nihayet dört yıl içinde bitecek
tir. 

2 - Mü lüman Türklerin oturdu 
ğu topraklar 4 bölgeye · ayrılacak 
Türk ve Romen üyelerden kunı· 
Jacak komisyonlar bu toprakları 
değer)iye<:ektir. 

3 - Romanya hükUınetinin ıa· 
tm alag.ğı tqrt:Jız SMllarm (men 
kul olımyan malların) tutarmm 
bir kamu pnrat bir kııuıı petrol 
ve tahta gibi mallarla tsdenecektir 

Bunlar 5 yıl içinde llükWııetlmi
ze ödenecektir. 

4 - Evkaf ve cemiyetlerin ta
!lblZ mallan için Romanya hliku-

denecektir. 
6 - Askerde bulunan Türk dt 

likanhları özgür bırakılacaktır· 
7 - Türklerin hazineye o1•~ 

borçları aranmıyacaktJT. 

8 - Türk ahalisi~in bera~ 
götürecekleri taııtıız (menkU! 
her nevi para qya ve mal öıP 
çıkacaktJT. 

9 - Limanlarda göçmenletfl! 
eıyaıı vapurlara yüklenirken sfil" 
rUk hamallan karıımtyaeak ft 
hunun için hiç bir VeTgi ahnınd'' 
caktrr. 

K6ıtenceye relen Türk va~' 
ları bu ay içinde yola çıkabile' 
cek olan ıekiz bin göçmeni be1'1" 
mektedir. 

nat arasmda bir tayyar resmi ------------

vardır. Mad"lyalar yalnız mera. Bir gazeteciye fena muamele 
ıim günleri takılacaktır. 

mu~:h~~:~ev!:n~::ı:;:~ eden bir polis komiseri 
üye yazılun;lardır. Türk çimento Bir ay hapse va Uç ay memurlyetlndetı 
sosyetesi 1000 ve Anadolu çimen.. mahrumiyete mabkt\m edildi 
to aosyeteıi de 1250 lira annaian ~ 
etmitlerdir. Mulia.rrir Rüttü ile Pangaltı U- •• krkadatımızın iatediklttf 

Bundan I>aıb tramvay 9irlietl çüncü komiseri Ekrem arumc.laki reddebnitlir. 
itçileri de kendi aralannda Türk dava dün birinci ceza mahkeme- Bunun üzerine meaele ahkf' 
hava kurumuna bir tayyare ar - ıinde ıopa ermittir. meye aksetmiıti. Müddei~ 
mafaıı etnıeğc karar vermiıler • Do.~a acbep, ıazeteci arlCa • ıuçun ıabit olduğunu töyliy ·/' 
dir. daılarmıızdan RüıtUnün komiıer ce:ıa verilmesini istemiı, k~'.d 

J 
Ekrem tarafmdan fena µıuamele Ekrem müdafaumı yaptıl'l"' a pon ya görmüt olma11dır. aoııra heyeti hakime kararmJ ~ 

Bir meseleden dola~ · n·din • miıtir. • ,1 
Çin İŞİnde ne tiki.yete gelen ve polisin mua· Bu liarara ıöre, ıuçlu bır ~ 

Kendini Ubttr devlet- venetini istiyen Rü,tü, komiser hapse 'Ye üç ay da memun~ (1 

terden ayrı gUrilyor Ekrem tarafından polislik meale- mahrumiyetine hükmedilaıit 
line yakıımryacak s82ler söylemlt karar tecil edilmemiıtir. ...../ 

~ondradan bildirildiğine ıöre, -
lngilt re hü.kOmeti Japonyanm 

Kamut~m bqgünkü toplantı • ınetiy~ yapdmıı olan bir anlq.uıa.- Çindeki hareketlerini dikkatle ta
amd TürkiY il Ygosl~u~ ara• nm taıdlkidir. Bu yeni bir it de- kip etmektedir. 

Olur şey değil ... 
amdaki afyon anla§ma.smm tasdi· jildir. Ta.dilrini rica ederim.11 Söylendiğine gö:re, ~apc:n1,.a, 
ki tiddetli mlinnk&§alara. yol açtı.. dedi. eylülde Naııkindo toplanacak kon. 

Söz ala:n Türker (~Kereste· Afyon anlaşması ka.bul edildi • feTilnıa ittirak teklifini reddet • 
çiJan) afyon iJine ıiY ffi \amıtı· Afyon kartelinin elaltmdan iş gö • mittir. Bu konf erauşa lngiltore, 
ğn:u bu y.ijıden afy'»l itlerinin tek· rerek ticaretimizi zarara ujrat.Uğı FRnıa. l~lya ve Amerika dele -
lefe uğrt\dımnı, 4fyQn ticaretinin takdirde taahhütlerimizin feshi geleri '(murahhaılan) iıtirik • 
inkitaf edecek yerde ollerimiı hakkında TUrkerhı verdiii takrir decek vo Çinin finanı (mal\ye) 
bağlı iı görll\eye mecbur kaldm • reddedildi. itlerinin düıoltilmesi imklnları 
mı~r söyleyerek dedi ki: 

"-Milletler cemiyetinde kurul- Sovyetlerle gözden ~irilecektir. Jap0ny hariciye nazır mue.vini 
D1Uf olan büro, yani afyon karteli 

R Japonn.nm bu konferansa itti -
aırf kendi menfaatini gözeterek el· oman yayı 
~tmdan büyük ,fyon ticareti yap- I d .., . • ralduiQ, Çine brıı teşbit etmit 
mş.ktadrr. Arkada§lt\l', sizin insa. UZ aştır 191 IÇln olduğu aiyuaya aJkm, olduğunu 

aöylemittir. 
niye~er ~isl;~nizi <>kffyarak Titiilesko Tevfik Rtlş. -----------
afyon ticaretimızı felce uğl'atan ' ·ınsafsızhk 
bu kartel, a.ıa beteti,-ete acımaya· ttt Aras dan şükranla 
r k ıD'f para kazanmak için di er bahsediyor 
bliyük afyon müe11eaelerini hima • Bükr~f, 12 - RotDanya ile Sov• 
ye ediyor. Biz verdiğimiz tözü yet RuJya araı111daki ıiyuo.1 mü· 
tuttuk ve daha geçen gijn bir bu • naaebetl€U'in yeniden b'!lamaıı fil 
çuk milyon liralık afyon itimm dönümU,J dün Sovr.et elçili~btde 
kaybettik .• Karte1e mensup olan • kutlulanmııtır. 
1ar beşeriyete h~ deiil, kcodi Bl! müMsQbctle bir ziyafet ~ • 
c le.rini doldU?\lyQrlu. Yasağa rilmit ve bu ziyafette Titülesko ile 
rağnıen ceplerine 11900 kilo afyon TÜl"kiye, Çekoslovakya, Yugoa • 
~iştir. Rakamlar reamidir. Bu lavya elçileri, ve Fraruız masla· 
meşele milli ticaret noktasından hatglizan hazu- buluıımuılardır. w 

~ok naziktir. Menfutpel'eıt in • Ru, ~lçi.inin aöyl~vine (nutuk) 
şanJaım dolabına gire.tek hisleri • cev"b v~ Titüteako, bu münaae-
~izi körretroe1ira.,, betin uluslar anw ıulhu için kıy .. 

C. 1 Bayar izahat verôi: metinden, ve bu hususta Türkiye 
*-Teklif, kanunu tadil ettire· Dl!itleri bakanı Tevfik Rü§tü A • 

celC mahiyettedir. Bugüı,ı, mevzmı ~ıın hizmetinden tükra:tıla bah • 
b_ah'solan mesele YugoslaVY,a hükU setmi§tir. 

---------------Ulen hamal 200 kilo 
eşya taşıyormuş! 
Geçen giin Sirkecide vukua ge • 

len otomobil ~mda bir hama • 
im öldüiünü haber vemıittik. Şa· 
hitlerin ve !Qföriin verdiği ifadeye 
göre ölen hamal o aı.rada mtmda 
200 • 250 kiloluk bir yükle köıeyi 
dönmekte imit. Otomobil hama1a 
değil, yükün f.ğtrlığmdan iki kat 
olan ve önünij gör~yen ha.uıt.1 
otomobile ~rpmq ve dU5er k ıır • 
tındaki yijkün altmda kalmıfbr. 
Yapılan muayenede ~lümün 

nezfi dimağiden oldu~u anlatıl • 
mıfttr. 

Şoför tevkifhane dedir. Meseleyi 

Meğer şimdiye kadar turist
lerden "vergi borcu 
vesikası,, istemişiz! , 

Aııkarida.ıı v~rilen uıalUınCLta GUmrükJerdo 1eyyahlar& ıto1'1 
göre mcmleketlın~deki turizm it· hklar ıöıterilecektir. 
letini kolaylaıtırmak için Ekono • HABER _ Bu milnuo~ 
mi Baanhğı tarafmdan bir kanun T·· . . d. 1.-d ~ 
1.. 'h h l ~ B - unstten ıım ıle AA ar , ayı uı uır anıııl§ .. u. una gorc, ,o 
yqrdda gezen ıeyyahlamı pua .. borcu almadığın& dair veılka 
port uıuameleleri çabuk yapıla· nıldvilau da mey:dana ~ 
caktır. Paı(lportlarm vizeden ıon
ra sahibine verilmesi ve giderken 
vizeden affedilmesi yollan ara.ıtr • 
rtle.caktır. Türistler, dövizlerini 
memleketten çıkarabilme1eri için 
kambiyo izJıi atmaktan muaf bıtu • 
lacaklarcbr. Türiatlerin memleket· 
ten çıkarken veı-gi borçlan olma • 
dığma daiT veıika c(>steraıeleri 
mecburiye.ti de ka.ldmlacaktır. 

Dttzeltme 
%1-!\fayı - 935 tarihli ntishamı· 

zm 10 uncu a.Jtfa. 2 ncl ıUtu.JJunda 
3 Unctı icra dCJ.fre~l llbınm 15 inci 
satırındaki tarih .26--6- 935 tarihine 
müsadif Çarşamba günil yazılacnğı 
yerde ıehven 1~33 raıtlmış ol
malda teshih oluntU'. 

iyice tenvir ed~ek olan p.hitlCT 
kaza ollU" olmıu: oto,11\obild~ ka9" 
mı§lardJT. - · .. -

Suriyede 
krallık yaratoıa1' 

lstlyenler var 1,, 
Kudiiıten bildirilditine gö":~ 

riıto butumnakta •lan ~bı 
VeliahüEmirSuudla f~ 
Smiyo f evkalld J(onıitetl ııı ' 

b" """' ctci Martel aruıııda uzun 11' ~ 
llkat olmuı, harice ıısaıs ha ttl, 
re g~re burada Suriye ~1:'15:.J 
selesi görii!Ulmii! ve tnıtr ııd'' 
k\isilk kaTdetinin Suriye kr6 

na kabulü için ufrapnıttır• ,_. 

F.mir Suud Fran11Z Rei.I ~te.11 
buru tarafından Jerefine • 1'11 

bir ziyafete gitmif bur,. da d• 
çok konu~alar olmuıtur• 
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- Merak etme .. 'Sakin ol.. Biz, j 
çocuk tleğiliz .. ·-deCli. 

Delikanlı da, onu gördü .• 
Fakat, tanımatlı •• 
- Evet, sahi .... 
- Haycli, beyefendi, fırsattan 

Domuz lıerıif,_e r.astlamad.zm. 

Şimdi, artık, aceleden içi içine 
sığmıyorelu. Ah, §U iti muvaf fakı • 
yetle başarsaydı da geri dönseydi .. 
O zaman öyle"'Dles'ua olacaktı ki .. 

Hızlı, hızlı yürüdü. 
Ebe katlın da arkası sıra geli • 

yordu .. 

istifade ediniz. işte, size ölü çocu· 
ğun cesedini veriyorum., 
-A . ... 
- Ne ~ştmız~ 
- Bulia nereelen çıktı?. 

Koridorlardan geçtiler .. Merdi· 
veni indiler .• 

Şimdi artık ıokaktayChlar. 

-l'.akıi .••• 

Peri midir? .Ş.e1,1tan mıdır,, 
nedir? sırroldu 11illi. tık rastladıkları taksiy,e tladı

Eernando ha. ! ... 1Jç yjiz atk ile lar. Hızla ıidiyoHardı. 

- Mantomun altında! Onu be-
raber getirilim .. Fakat sizi ürküt • 
memek için haber vermet:lim .• 
Şimdi, ;attık teredHüd edecek ~a • 
man değil.. Fır.sattan iatifade edi
'llİz .. Bu çocuğu ötekile değtİ§tiri • 
niz. 

--'Kimi? .•• 
- Rernandoyu ..• 
- Ulan, F ernandoyu buralar-

da ne arıyorsun? O günah çıkar ~ 
hl.a odası r.:udır, rezalet odası mı• 
cfır, nedir, oraya ~irmişti. Hay ser· 
&enı, orada niçin aramAc\ın da... -caba oradan gir~n n~reden çıkı • 

- Nasıl aramadım. Belki on yor? 
defadır girip çıkıyorum. Fakat - Orasını onlar bilirler ... 
doınuz herife rastlamadım. Peri Hüsmen : 
tlıitlir? Şeytan mıdır, nedir? Sır - H.iiyfü ... Bırakalım rtık bu 
0ldu gitti. Deminden beri kilisenin işi ae dönelim. ;Y.ürü ! .. ~ehenne -
her Yt!~unı dört dönüyorum. Ara- me kad~r rYolları var. Şeytan ~ö • 
tnadığım y.er kalma8ı. türsun ... Biz arlık i§imizi l>itirdik .. 

- &pıdan da çıkmadı... Diyecek, kiliseden çıkmak için 
,..._ O Mhle.... yürfurecekti. 
- O halde i~ridedir. Gel baka l\akat tam o anda kilisenin bü-

lırn buraY.a ... Bugün senin 8özlerin yük kapısından içeriye kadar bir 
.kararmı~ sanırım... ses d:uyuldu: 

Bı 1 R ·ıs R·'R' 1 N d'? - öy e ,.söy eme eıs .•. en • - eıs ... eıs ... ere esın . 
den ayrıldıktan sonr:ı. aüuah çfkaT Hu, Turk leventlerinden fenç 
tna odasına gircliğim zaman bile bir yiğitti. 
'>l\\ı görememi§tim. Halbuki ora - Telaşlı idi. 
ilın ,girdiğim kapıôan başka kapı- Hüşmen kapıya koştu ~ 
"ı Cla yok. Şaştım ka1dım... işte... ~ Ne var? 
ıllak .. Görüyorsun ya ... Ondan baş - ÇabukıYeti,in! .. Yoldaş~r!. 
ka J>apas da görünmedi. 0 da bir- kale kaRısmın önUnde .savaşa tu • 
d~nbire ortadan kay.boldu. Bu kü- l"!tular. F ernando üc Ü?. .ath ile 
Çiik odanın neresine ıınklan~cak· voh.ımuzu .kesti ... Çabuk .. .Ortt;hl• 
la. ' Y k 1-. t A . . 1 Ç b k 1 . l' r · er yo tnı... ş e... VJ\S ıçı tarı§tı. a u , on ara yetışe ım ... 
~dar y~r... Sen ba_şta olmadığın isin de me · 

Sahidc;n bu~ası AVUÇ içi kadar ak ediyorlar .... 
f ir Yerdi. D~ğil bir dam, bir kedi c:::~=:;:=====~===== 
~ile ~aklanamazdı. 

O halde bunlar nereye gittil~r. 
~~ilk SüleY,man, duvtırll\rı ka· 

t'\! karış yoklıy:or, sanki oralarda. 
. İzli bir yer arıyordu. Hüsmen Re· 
11 onun hJı h~l\ni gördiiğu zaman 
Qöıleri ..dört asıldı. Yoksa bu CAki 
~ıncı aı;kadaş SM1tlıy:or mu? 

- Ne yapıyorsun? Madem ki 
~Urada ,kimse yok, s~n görmeden 
!\§arı -çıkmışlardır. Büyük'l@pı ,. 
an da çıkmadıklarına göre kili

•et\i · · d d" l n ışın e ır er. 
liüsmen <Reis arkada§ını belde

~eden dısarı fırladı. Kilisenin bii-l'\ik ~ 
I direkleri, paravanaları, esrar· 
~ \>e lo§ koridorları arasında bir 
İfil&ırga gibi gezindi. Gözleri iki 
~.kor gibi yanıyor, en küçük bir 
olgeyj bile kaçırm,yor:du. 

l> Fa.kat ne Fernando, ne de ha§ 
S~Paa bulunamadı. O da Frenk 
~~·~inan gibi, hatta daha .şaşkın 
it h 1 1 . . a e ge mıştı. 

t:ı )' eniden günah çıkarma odası
a ko§tu. 

~~ F' renk Süleyman \lala duvarları, 
ı:~leri, dö_şemeleri yokluyor, el-
rıni her tarafta ı8ezdiriyordu. 

'lt(! ":' Allah belalarını versin bu 
leı-l'ıflerin ... Yerin dibine geçmedi
~U }'~ ... .Sen orada ne yapıyorsun? 
1~~ıt'{i gidelim ... ;y olda§lar bizi bek 

er r ... 
tenk Süleyman çloğruldu: 

ti '~eh henüz belP.larını verme 
t~?ların ... Sahiôen yerin dibine 
~ı.ı ıle... Fa'kat nereden gittiler? 
bil r;da h~r halde bir kapı var. Sen 

tenk ellerinin dalaverelerini, 

V Q§ingtonda fabrikatör Veyer 
havzerin haydutlar taralınJan 
kaçırdan çoc:ıığunu /mrt{&rmak i
sin 200 bin dolw "derneğe ~ec-

bur kaldığını yazmı§tık. 
Resimde bir banka m~uru kız 

bu 200 bin dolarlık servet kümeıi 
önünde görülüyor 

Uyolumu"u kesti ha!... Ebe kadın, toföre gidecelderi 
Bµ sözler Hüsmene bir sayıkla· semtin aC:ıresini :vermitli.IBir sokak 

ma gib1 geliy:or.du. fakat onun beriCie duracaklardı. 
kilisenin tek kapılı günah çılmı.ına Rauf, pardesüıünün yakasını 
odasından çıkmadığını ve oruda kaldırdı .. Hoı, hallerinde hiç bir 
ortadan kBıybold~nu hemen ha• fevknladelik yoktu .. Kimse kcndi-
tırladı. (erine bakmıyoröu. 

Frenk Süleymanın iÖzleri fal incel.bir yağınur yağıyordu. 
la§ı gibi açıldı: . Nihayet, otomobilden i!1diler ... 

- Ben söylemedim mi sana?... iYürümeğe haıladılar. 
Gizli kapıdan kaçtı. ~h ... Bu dala Sol kaldırıma geçtikleri vakit, 
vereci herifler!... Madam Bonne bir evi gösterdi: 

Der 8 ibi Reise bakm~tı. - lıte burada •• 
F.akat -Rei& :sılgm gibiydi. Bir kaç adım daha yürüdüler . 
Kiliseden fırladı. - Bu açık pencereyi görüyor • 
Merdivenlerin ~ajısmda, pnr · musunuz? Bahsettiğim yemek o· 

maklığa bağlı olan atına atladı. dası burasıdır. Sol tarafta, büyük 
Erenk Süleyman da onun gibi annenin odası var .. Çocuğu yattığı 
yaptı. Üçüncü levent zaten atla oda ise şurada .•• 
gelmiıti. Üç atlı kale kapısına doğ - Peki. Planından her ,Jey ak • 
ru dört nalla uzaklaştılar. lımdadır. Fakat Allah verede plan 

Bu sırada Kı-ııl Kadır.ganın di- la hayat biribirine uysa •• 
reklednin çları, !kale duvarları .. - lnıaallah uyar ... 
nın ardından görünüyordu. Sık Rauf, tenha olan aokağm ..sağı • 
sık toplar atılıyor, beyaz bir du - na soluna seri bir nazar attıktan 
man, büyük kapının önünde top· ıonra hızla ilededi .. Bu saatte bu • 
ianıyor, dağılıyor ve kaybolu · ralarda kimse yoktu.. ıHem onu 
yordu. pencereden gör.en biri olsa bile: 

Orailadahiden yamantliir savaş ı-"- Burası bizim eviiir .• :Ben ya· 
vardı. bancı değilim .. Anahtarhizimkiler 

Hüsmen Reis kilisenin önün • de kalmış da,, diy~bilirdi. 
ôe ve içinde 'biraz çokça :vakit ge· Zihninde bu yalanı •hazırlamış • 
çirdiğini anlıyor, üzülüyordu. 

Fakat henüz her şey bitmiş de -
ğildi. Hele partiyi kaybetmiş ola
mazdı. :Zaten bunu aklınaı_hile ge
tirmiyor<lu. Çünkü o bütün h~ya
t.mda hiç. yenilmemi.§, en~yıf gö
ründüğü sıralarda bile birdenbire 
'Öyle kuvvetle tlogrulmuş, :z:af erle 
yükselmişti ki, buna herkes aı -
mıştı. 

Kale kapısından fırladığı za
man bir anda üç tarafa göz.:attı: 

Maamaf ih, evin önünden biı· iki 
kere ge;çti.. Bir geç\}inde loş hasta 
odasının önünde ıı:ıayif bir kadm 
hayali gözüne ;Çarptı .. 

- Anne •. • diye dü,1ündü.- Genç 
anne budur İ§te .. Fakıat eğer bu o· 
rAdan uzakla§mazsa his bir ;şey 
yapamam .. En tehlikeli odur. 

Bu tehlike, bütün asabını bürü • 
dü .• 

0 kadar ki, bir an tasavvurun 

- Peki ..• 
- Cesaret ... Burada ai:zi bekli • 

yorum. Şayet bir fe"kaladelik 
olursa haber veririm. 

Delikanlının bu cesaretlendir • 
meğe ihtiyacı yoktu •. 

Artık bütün mevcudiyetini top • 
lamıftı .•• 

Bir dakika .... 
iki dakika .. , 
Ne kadar zaman geçti, bilmi • 

yordu. 
Şimdi artık, yemek odasınday • 

dı .. tEtrafına şöyle bir baktı .. Gayet 
.fakirane döjenm\ş bir odaydı bu • 
rası .• 

Sol tarafa bir göz attı 
Büyük annenin öldüğü, yahut, 

can çekiıtiği oda burasıydı .. 
Masanın üzerine konulmu.ı bir 

petrol lambası ortalığı aydmlatı • 
yordu .. Diğer tarafta, yasbklar Ü• 

zerinde bir çocuk ıyat~rdu .. 
Rauf, cani gibi bir atılııla, içe • 

riye girdi.. Beraber getirdiği so • 
cuk cesedini yatağa koydu.. Eski 
çocuğun yerine yerleştirdi .. F.akat, 
bu esnada, kucağına aldığı çocuk 
hafifçe ağlamağa başlamı§b .. 

Delikanlı, çocuğu, göğsüne bas • 
tırdı... \ ı 1 ı • 

Evladını ilk d~a olarak bağTma 
basışıydı. Fakat, ne hazin bir 'bağ· 
ra basıştı bu .. Ne ıhainane bir)bağ-
ra bas~··· ı ı 

Mihaniki surette bütün işleri 
yaptı... f I I 

.Şimdi, bir sıçrayışta, .geldiği 

yolları yürüdü.. J 1 

Madam Bonne, onu 1 heyecanla 
bekliyordu. r 

(Pevamı var) 
--1 

Soldaki limanaa 'F-ernandonun 
Kadırgası ate_şler için<le yanıyor, 
büyük çatırdılarla yıkılıyor, s:ıla
ra gömülüyordu. 

imkansıihğma bile kail olamk, 1,,.--... ----------~ 

Sağda yetmiş seksen levent üç 
yüz düşman atlısına karşı birer 
arsl13.n gil>i dövüıüyorladı. Y,akit 
,~it bir düşınl\n üvarisinin ba§ 
aşağı yere Y.Uvarland\ğı, ba§k" bi
risinin ar.kaya y1kıldı_ğı, baısız bir 
gövdenin yer.de 1.9u:mndığı görü -
lüyordu. Leventler eğersiz atların 
üstünde birer ölüm ?rkr gibi dö
nüyorlar, geniş ağızlı ğır ve kes· 
kin ;I:ürk kıh,Çları dfo't yana ölüm 

Madam Bonne'nin yanma dör.dü .. 
:Homurdanarak: 
- u:satı kaçırdık.. dedi. 
Bir de küfür savurau .. 

Fransız \kadını da bu küEürefbir 
küfür.le mukabele etti. Hem de 
Fransızca tarafından .. 

Fakat hemen aerhal: 
- Dikkat .. • aedi .• Zanneder -

sem işler yoluna giriyor .. İşte, genç 
kadın, evin eıiğinde görünüyor .. 
Sağa sola bakınıyor.. Şüphesiz, 

KUPON' 
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HAS ER 
Akşam P.ost..asa 

iDARE EVl 
ISTANBUL ANIO\RA CADOESl 

Telgrti.f dreııl: ISTA1''BUL fL'UJER 
Telefon Yıu:ı: 288'1% İdare: 248'10 

açıyorlardı. 

Fakat ne de olsa düşman 

çoktu. 

babasını .sözlüyordur. Bu da, ihti· 
yarın henüz dönmeaiğini gösteri-

k yor .. Acaba, babasının arkasın Ban ~ ·······ao"n"e"""Şi:i-iUi;Aii .... i 
o öa doktoru aramağa çikacak E Türkiye E'cncbd 

, Hüıgıen Reis bu karga_ıalığm 
1 ilerisinde e uçda bir toparlanıf 

gördü. 
- Vur .. lleri !.. HaiYdi arkada§·. 

lar!.. 
Diye haykırdı. Yalın kdı_ç bir 

hMde, kocnman ve ~tılı bir top 
güllesinden .(-arksız J>,ir hızla dü • 
manın ortasına atıldı .. 

< Dcı·anıı var) 

i Senelik 1400 Kr. 2700 l\r. ~ 
mı?. Eğer çıksaydı, iyi olurdu .. Fa- i6 aylık 730 ., J.450 ., 

kat, hay;r .. Maamafih, zarar da i3 aylık 400 " '00 • 
yok ... lşler, gitgide yoluna giriyor. ~l nyhk 150 ,, 300 .. 

işte, sokağın dönemecini döndü • i. iLArt TARiFESi 
Karilerimiz hatırlayacaklardır : Ticnrct ımnııınnm satın uı,50 

k . S · } d · :. lınnlar iJO ktmJıtur. 
ı, amıye, o sıra ar a ıJ>enceremn 

ışığında Raufun hayalini ~örmüş- ~;hw;r~~··N·~~~·i;~T:ıvıud'ü;u--; 
tü. İçeride midir, dışarıda mıdır, H~Sj\'.N R~SIM l!JS 

iyice anlayamadan, bakmağa çık. ~il•••!ll•1t'•lıfı•yer•:••<\•'A•ıt•r:r•> •rıı•n•tlıoasa•mi 
mıştı .• 
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(hıKave~ l Sarı saçh kadın )Yakın tarihten 
lmve-~•:"'•İ•z a-~·=-•e•(...ı .. se-kr•e-te•ri-giı-.z-el_:_:n•a•=--~-~-lı·ta-bz•a:•,e•~•:l•bo•yuna•ka-dm•I .. ~/ kan l ı yaprak 1 ar 

- Saat ikide döneceğim, diye- evlenmek iıtediğinden bahıede - f -f 
rek kapıdan çıktı. cek ve bunun dotru olup olmadı- ttf hat ve Terakkinin eski Çankırı katır;, 

Sonra tekrar içeri ıirerek, "e- ğını kendinden ıoracaktı. mes'ulü Cemal oauz anlatıyor; No. 57 
ğer (üç kardeıler ıoıyeteainden) • • • 
birhaberıelirse,yahut oradan Avukatboiazınıtemizledi.Va-Mehmed All ile bir haftaya kadat 
biri ıelip beni arana, telefon edi- zodaki leyliklara yeniden baktık- b d k rt 
verinin!,, diye ilive etti. Ve çe - tan sonra genç sekreterine dön - U r a an U U 1 UY 0 rS U n UZ•• 
kildi. dü: 

• • • 
Sarı saçlı bir kadın, caddeden 

avukatın dairesine doiru yürü -
yordu. Sonra kapıyı vurarak gir
di. Genç sekreter kız. bunu zaten 
ummutlu. Bu taze, dul kadın ıon 
zamanlarda, patronunun vazıha · 
neıinde ıık ıık görünüyordu. Ken· 
diıi de bu kadın vaziyetinde ol -
saydı, biç ıüpheıiz avukabn pefi
ne dütecek ona olan ıevgiıini a
çacaktı. 

Sarı ıaçh kadın, salınarak: 
- Ne var, ne yok. Küçük ba-

yan, dedi. Avukat burada değil 
mi? 

- Dıtarı çıktı... Saat ikide dö· 
necek •... 

Genç kız, avukatm saat ikide 
Clöneceğini bu kadına aöylem~k 
iıtemezdi. Fakat ne yapabilirdi. 
Ödevini yapmak mecburiyetin -
dey4i. San saçlı ve salmarak yü
rüyen kadın: 

- O zamana kadar bekliye -
mem, dedi. Bir toplantıya gide
ceğim . Kendisine bir kağıt hıra· 
kayım ... 

• • • 
Avukat ıaat ikiyi bir dakika 

ıeçe tekrar dairesine döndüiü va
kit, bahsettiği (Üç kardeıler ıoı· 
yetesinden) ne l:iir haber, ne de 
birisi gelmiıti. 

- Kimse aramadı mı? Diye 
sordu. 

Genç kız, san saçlı kadınm 
geldiğini adeta bir üzüntüyle a -
vukata ıöyledi. Ve bıraktığı kağı
dı uzattı. 

Avukat, kendi 1'endine bir tey 
ler mır~ldandı. Genç ıekreter kız, 
bunda~ bir mana çıkaramadı ..• 

• • • 
Avukat kendi odaım& geçti. 

Ve kapıyı kapattı. Bir kaç dakika 
ıonra yeniden dııan çıkarak 
ıenç kıza, bu sarı saçlı kadını 
telefonla arayıp bulmuını aöyle
Cli. 

Genç ıekreter bu dakikada, a
vukatın kendi maaaıı üzerinde 
k&iıtlan karqtırarak kendiıini 
metıul ıibi ıöıtermek iıtediğini 
ıCSrüyordu. Genç kız oturduğu 
küçük masadan, patronunu bu 
vaziyette enikonu seyrediyordu. 
Patronu vazo içindeki leyliktara 
Rktı. Sonra yeniden kağıtlarda 
bir teY arqtırıyor ıibi yaptı. Kalk 
tı pencerenin önünde durdu. Ni -
hayet yerine oturarak, dıtarda te
lef onla uiratan sekreterine: 

- Az içeri ıelir milin? Tele -
fonu bırak,, dedi. 

Kız içeri ıirdi ••• 
- Kapıyı kapat ve otur ... Ha

yır hayır •• Yazı yazdıracak deli -

- Kocaman evimde yalnız ha-

Avukat, sekreteri olan genç kıza: 
"Sana bir akıl Janqacafım,, 

Jetli 

tıma oturmaktan bıkmağa bqla -
dım, dedi. 

Genç kız: 
- Pek tabii, dedi. Eviniz, o 

kadar güzel ki, orada yalnız ya
tamak gerçekten acıdır ve inıana 
dokunur. 

Avukat devam etti: 
- Şimdi otuz bet yatında -

yım. Siz kadmlar bu itleri daha 
iyi kavrarsınız.. Meıeli, ben bu 
yqta evlenmemem lizım gelecek 
kadar yqlı mı sayılırım? 

Avukatın genç ıekreteri dütün
dü. Kendi kendine, "itte, ıan 
saçlı kadmla evlenmenin yolla -
rmı hazırlıyor,, dedi. Ağlıyacak 
gibi idi. Fakat avukatını.. lcarıı 
gülümsemekten de geri kalmıya
rak: 

- Elbette daha otuz bette 
Yatlı ıayılmazaınız .. Henüz ha1at
tan bir ıey anlamamı§ olan çok 
ıençterden daha olgun olmanız 
itibarile, daha emin bir sr.ldete 
varmanız mümkündür... Ne der -
ıiniz?. 

• • • 
Avukat adeta alkıılarcaıına: 
- Mükemmel. .. Dedi. Çok mü· 

kemmel dütünüf. Şimdiye kadar 
evlenmeği aklımdan ıeçirmemit -
tim. Önce çok çahtmak mecburi
yetindeydim. Sonra adliye ala -
nında mevkiimi aağlamlaıtırmak 
üzere ujrqmak lizımdL Kötü -
rüm bir annem vardı. Evlenme -
ği bu tartlar içinde hiç uygun bul
muyordum •.• Fakat timdi, evet 
timdi yap yalnızım.. Hem 
ıenç ve güzel bir bayan tanıyo -
rum ••• 

• • • 
Avukat biraz 

lim .. 
Genç sekreter kız, 

bekledi. 

ıonra pencereden 
oturdu ve tı. 

durakladı. Ve 
dıtarı bak -

Genç kız, yüzündeki gülümse-
• • • meyi hili kaybetınemeğe çahtı -

Avukat bu vaziyette bir parça yor ve böylece içindeki ıızmın 
durduktan ıonra, ıülümaec:li. Ve belirmesine engel olmak istiyor -
ıenç ıekreterine: du. 

- Doğrusunu iıteraen bir ıey, Adeta kekeliyerek: 
danıp.cağım, dedi. Sana bir akıl - Evlenirseniz, evet, evlenir -
danıp.caiım. ıeniz, daha mesut olacağınıza fÜP-

Genç sekreter, "peki,, der gibi he yoktur, diyebildi. 
bqmı eldi. Fakat kalbi hop hop Avukat: 

Arapyan hanmdaki miN.fireti • ler kadar uzun geliyordu. Böyle 
min eUinci ıünü refikam ziyareti· sevinçten doğan tatlı bir heyecan 
me ıeldi. Kadıncağız dıprıc:la a • içinde bir hafta daha geçirdik. 
vukatlarla beraber kotup duruyor- lnailizlere tealim edildiğimizin 
du. Çalmadlkları kapı, bat vur- elli sekizinci günü •• Mehmed Ali 
madıklan çare kalmamıfb. ile benim ıünlerdenberi gözleri -

Nihayet iyi bir son almak zama- mize uyku ıirdiği yok •. Bermutad 
nı gelmit olmalı ki çok net' eli idi. .abahleyin erkenden yataktardan 
Şu müjdeyi verdi: fırladık •• Odamızı ıildik, ıüpür • 

- Arkadqmız Mebmec:I Ali ile dük •. Yataldarmızı düzelttik •. Se
bir haftaya kadar buradan kurtu- maveri hazırladık. iki dertli yol -
luyoraunuz •• Nihayet tetebbüıleri- dat pencerenin önünde küçük tah
mizden iyi bir netice alabildik • ta maqnm batma geçtik, kıahvaltı 
lnsiliz kumandanı ıizin lqiliz ediyoruz .• Bu ıırada kapı açıldı .. 
butahaneıine kaldmlmanıza mu· Tercüman Edvard, ıü)er yüzle: 
vafakat etti. Sen "emrazı akli· - Sabah ,erifler hayırlar ot
ye ve aıabiye koiutuııa •. ,, arkada· aun ! diyerek içeri girdi. Biz onu, 
ımız da ihtiyar ve rahatsız oldu • gene sabah kahvaltııma geldi zan
ğundan (dahiliye) koğuıuna yatı• niyle: 
rda.cak .. Orada on, on bet gün ka- - Buyurunuz bablım Edvard 
lacak, sonra taburcu edili· (efendi) diye kartıladık. Çünkü, 
>:ormut gibi serbest bırakılacak • bu ermeni hemteri bizimle kah -
ıınız.. valtı etmekten pek hazzederdi ... 

Bu müjdeyi alınca ihtiyar doı - Fakat, bu 1efer gösterdiğimiz yere 
tum1a odanm içinde ııçrayıp oyna- oturmadı. Kapının önünde ayakta 
mağa batladık. ikimiz de sevinç durdu. Bakqlıarmda bir batkalık 
deliıi olmuıtuk. Ben ikide birde vardı. Bizi hiç alıtık olmadığı -
karıma: mrz minidar bir tavırla ıüzüyor -

- Atkolıun sana •• Kadmlıimla du. Onun da itidebileceği bir seıle 
ne itleri de beceriverdin.. Vanmız Mehmed Aliye sealendim: 
yolumuz elden gitti amma, zarar - Hayırdır infaallah.. Edvard 
yok; canım aağ olıun. Ben kurlu· (efendi) nin dilinin altında bir 
layım. Gene çabıır, çabalarım •• di· teY var galiba? 
yor, sevinçten yerimde duramıyor- O, hiç .....tyetini detiıtirmiyor 
dum. ve bize cevab vermiyor .• Hareki • 

lkiter bin lira avukatlara verili- tında 'bir teY beklemeyen bir adam 
yordu. Kapten Senet cenaplan- telitı var. (Devıitlerin zikri ne 
na da bet bin adetlik fakirane! bir ne) fehvaıınca biz onun ·bu vazi -
paket hediye ediliyordu. Fakat yetini iyiHie yoruyor ..,.e vereceği 
son müjde karıııında bütün bu pa- müjdeyi N.bırıızhkla bekliyoruz • 
ralann bir ehemmiyeti kalmıyor - Tam bu cırada kapı tekrar açddı 
du. ve bat gardiyan (efendi) mah • 

-Adam sen de ölseydim daha muzlarını takırdatarak içeri girdi. 
mı iyi olurdu, deyip geçiverdim ö- Herifçi oğlu bugün çok net' eli gö
te tarafa.. rünüyordu. Bizim kendiıini karıı-

Artık Mehmed Ali ile tatlı, ü- ı lamak üzere ayağa kalktığımızı 
midi günler yaf&mağa, hastahane- ıörünce, kırbacmı alnına götüre -
ye ıevkedileceğimiz saati iple rek: 
çekmeğe batladık. Fakat bir tür- - Gut moming (gün aydm) ! 
lü vakit geçmek bilmiyordu. San • dedi. Mehmed Ali ile ben onu ce -
ki saatlerin akrepleri, yelkovanla • vaplandırmakta tehalük göıter -
n sizli bir el tarafından tutuluyor dik: 
ıibi ftkit bir türlü ilerlemiyordu. - Gut mominı ! •• 

Günler bize kutuplardaki gün - Çavuı, bundan 90Dr& tercümana 

Daha mesut olacağım. Bunu çok 
iyi biliyorum. Fakat ya bahıetti -
ğim genç bayan? •• Demek iıtiyo
rum ki, bu genç bayan acaba be
nimle evlenmeğe razı olacak mı? 
Benim:e evlenecek kadar beni u-i 
murııyor mu bakalım! 

Genç ıekreter kız, deli olacak
tı. Avukat acaba ne demek iıti -
yordu?. San saçlı Jıadmı ve onun 
avukatı görmek üzere yazıhane -
ye ıık ıık geliıini dütünerek: 

- Ne diyorıunuz, dedi. Sizi 
umurıamak mı? Söylediğiniz 
genç bayan sizinle evlenmek i
çin canını verir. Hayatında iıte -
diği tek ıey varsa o da ıizin ka
rmız olmaktır. 

- Demeyin.. Gerçekten beni 
seviyor mu? Benimle evlenir 
mi? 

Genç ıekreter kız batını aalla
dı. 

Avukat: 
- Bunu sahi mi a3ylüyomuı? 

Diye bir daha ıordu. 

Avukatın sevinci ıon kertey 
bUlmuıtu. 

- Ovh .• dedi. Şimdi bilıen öy
le rahatım ki •• Bunu sana ıöyliye-

bilmek için tam 6 aydır çekmedi

iim ııkıntı kalmadı. Demek o 
genç bayan - ki ıenden bqka 

kimse değildir - beni reddetmez, 
etmiyecek ha?. Karım olabi
leceksin öyle mi... sevgilim! 

Ve avukat, ıenç sekreteri kol · 
ları arasına aldı .•• 

Ve biraz ıonra: 

- Ha.. dedi. Sevgilim, az da
ha unutuyordum. Bu aktam ya -
rım saat kadar gecikebilir misin? 
O aan saçlı kadm, kendi itine ait 
bir takım evrakı tasdik ettirmek 

üzere buraya ıeleceiini yazmıf ... 

Ve seni- de phit bulunmanı rıte

rim ... Sonra otomobille çıkar ve 
akpm yemeğini bir barda ye-

• 
riz ••• 

Nakleden: Hikmet MUnlr 

lnıilizce bir ıeyler anlatmaia W 
ladı. ikimiz de gözlerimizi ça.U' 
f un gö%1erine dikmit, bu anlaJll• ' 
dığımız liıandan manalar çıkar, 
mağa uğraııyoruz .• Lokmalar bo' 
ğazmııza dizilmit vaziyette durd' 
yor.. Heyecan içinde titriyofUS" 
Acaba kurtuluyor muyuz? Kul~ . , 
lanmızı dört açmıt, hazırol vaSI 

yetinde bat çavuıu dinleyen tel' 
vardm bize söyleyeceklerini bd' 
liyoruz. 

Bat gardiyanla çaVUf arunıd•' 
ki bu konutma bet dakika ıürdil' 
Bu bet dakika bize bet uır kad-' 
uzun geldi.. Nihayet Edvard b~ 
döndü ve İngiliz çavuıun aözferİI" 
nakletıneğe baıladı. 

Faziletli ! haf gardiyan, ~ 
Arapyan hanına geldiğim giind' 
beri halimle alikadar bulunuJa'' 

mut. AHah ömürler venin.. JI•' 
limle alakadar olduğu yedi yiiı it 
ramı qırmaıiyle sabit.. Ne iti~ 

Benim kabahatsiz olduğuma "-' 
imif, onun için beni ve ihtiyarlı' 
ğından dolayı da arkadqım l\t; 
med Aliyi kurtarmak için çok çl 

, 

lıtmJt, çok uğraımıı .. Ne inaaıı '' 
dammıt da! biz farkınaa oı~' 
ıız t Avukatlanmla ıeceyi ~ 
ze katarak ve bir hayli mu~ 
ederek alıeyhimdeki cereyamO 6: 
nüne geç.mitler ..,.e Kapten 8', 
tin hakkımda hümüniyet ._.., 
meıini temin etmiıler •• 

Allah ömürler venin.. .J 

Artık ben tercümanm .azı...-: 
dinleyecek halde deiilcftm.. ~ 
rincimden odanm içinde 11Ç,_, .. 
takla atacağım geliyor.. Oyle 1" 
iıt.e artık buradan kurtuluy~ 
Herif bizi bir sürü tıraf ~ 
sonra çıkanp, aıöncf erecek.. M ,
rette~Jmlaklıanm ojuldayor·· , 
heyecan içinde tercüman Ed.,r 
dın son sözlerini İ!İdiyoruın~, 
-Artık hazır olunuz, ı· 

ıiniz... , 
Artık tiurmaia gelmez; -~, 

cimden idetıa çocuklaprak; lıd' 
lizce: , 

- Olrayt, Den)[yu ·c~ ~ 
tekür ederim) diye bağnyor .-:,ı, 
tarak bat gardiyanm ellerine 

lıyordum. • • ~ 
Bayraml&f"nlar gibi eUeriOI~ , 

avucumun içinde uzun uzun • .-J' 

yordmn .• Diğer taraftan de EcP..-

da lif yetittiriyordum: ,,,,ı' 
- Ben zaten biljyordUJll··. ,lf' 

karım bir hafta evvel herte11 ~ , 
lemit, müjdeyi ilk olarak o,~ 
mitti. Sizden yalnız bir :!uıu ,t 
var.. Artık yanımıza s ·· ~' 
ker takmayınız •• Ben lnıil~ bili' 
tahaneıinin bulunduğu yen~, 
yorum •• Sizi yanımıza ka ~ 
bir arabaya atlar, gideri•·· ,._~ 
bu vaziyetten ıonra da ~ 
dejiliz ya!.. • _ ı.ı. I'_ 

Bu sözleri tatkın bir ...,ıocı _-_; 
leyen tercüman, dönerek.,.,..-~ 
yana istediklerimi anlattı_:..,. " 
gardiyan bir müddet ~ ~' 
inledi sonra lyle kvvetli ~if. f,t1 
kaha attı ki az daha ıırt iittİİ 
yuvarlanacaktı. 

-EveL. abyorclu. •• ()yle sanıyordu ki, tim- - Ah, evet, evet.. diyordu. 
----~-----------'------'------------=---~~----------------~--~------~~------~------------------------------~....:.a:.t• 



' 

·yaz geldi 

işte sıcakların g~,ı
mesinden memnun 
iki sporcu genç, kız 
Yukarda: Bu se~ekl 
birinciliklere hazır-

' ıanmıya başlıyan 
Fransızların yüzme 
şampiyonlarından 
Mat:mazeı ' lY&n'ı, 
çok şık bir m..:&yo 

ile görüyor
sunuz •• 

Aşa~ıda, yOZUnden 
neş'e akan blrgenç 
kızın, t"_amcinslerı
nin çok ·sevdi~i er- . 
kek kıyafeti içinde, 
bir plAJ kenarındaki 

hafif koşusunu 
bulacaksınız 

\ 

Bütün dünyada su spor
lannın türlüsü yapılmıya 

başlandı ... 

Herkes denize 
koşuyor 

S'fl(Jrcu T«idınlar, bu yaz kürek 
~k ~ ADrupada bu kıya/eti 

IB3Uıva k V"-it 
VcarnşDcarn 

lngilizlerin Endeavor'ı 
b ir kaza geçirdi 

lngilterenin Taymis yat kulübünün "J,, tipindeki yatlar arasın • 
da tertip ettiği yarııta İngiliz yab Endeavor oldukça büyük bir kaza 
geçirdi. Yarıt Southend açıklamda olmuıtur. Endeavor yatının di
reği kırılnııt yelkenleri sarkmağa baılamıftır. Sonra romokörle çe • 
kilmit götürülmüttür. 

Geçen yılın Amerika kupa yarııları esnasında Endeavor lngil -
tere ıampiyonluğunu kazamnııtr. Bu def aki yarııta yatlardan biri 
üzerinden bir tayfa denize yuvarla.narak boğulmuıtur. 

Çok deniz vardı. Endeavor bi.m doksan dakika taıkm bir de -
niz ve zorlu rüzgirlann ortuındabocalamııtrr. 

Endeavorun yardımına en arLada gelen Astra yatı yetitmit
tir. Yarıtı Yanki isimli Amerika yatı kazanmııtır. Yarıt mesafesi, 
f 1rtınalar dolayısile zaten kısaltılmıt , 32 mile indirilmiıti. İkinci 
gelen, Velteda yatıdır. 

Sporun key/li tarafı 
Şüplie yok ıporun en keyifli ıporlan bütün dünyada, yedisin • 

tarafı, su sporlarıdır. Meseli fut- den yetmiıine kadar büyük bir 
bolcular kıtın karda, yağmurda, alaka uyandırmaktadır. 
çamurda, yazın toz toprak içinde 
bocalarlar. , 

Atletler, keza kömür ve Jrum 
tozları içinde yuvarlanırlarken. 

au ıporlarile uğrqanlarm, mev • 
simlerin en güzelinde, berkeıin 
yakıcı sıcaklardan boğulduğu bir 

sırada, serin serin sulann içinde 
kendi sporları için çalıımaları: 

düıünün ne keyif verici bir it -
tir. 

t:· .:mun içindir ki, deniz 

Bugün yaza kavuımuı olan fİ· 
mal n111f küresinde, bütün insan-

lar ıu kenarlarına dökülmüt: ve 
ıu ıporlarmın türlüsünü yapmağa 
bqlamıt bulunuyorlar •• 

Ne yazık bizde, "(karpuz kabu
ğu daha denize düımedi !) Diye 
devam eden bu boğucu sıcaklara 
rağmen denize girenler parmakla 
göıterilecek kadar az •• 

lıte bu çef it dütüncelerdir ki 
bizi dört etrafımız denizle çev
rilmit olduğu halde, su sporların
da, sun'i havuzlarda çalıtan mil
letlerden daha geri bırakıyor. . 

Bu iki resim kazadan biraz evvel 
allnmıştır .. Sağdaki resimde: önünde 
Endeavor'u, arkada da sonradan 
birincı gelen Amerikalılann Yanki 
yatlarını görüyorsunuz. Soldaki rP.
simde ise: Endeavor kazaya uğra-
dıktan 10 dakika sonra görülüyor 



Vah§i hayvanlar arasında ve Alrikanın balta görmemi§ orman 
lannda geçen Q§k ve kahramanlık, heyecan, esrar ve tetkik 
romanı 

ühendis 
mektebi 
tahkikatı 

ngiliz 
Almany.a 

laşmal{ı 

.. 
NQ: 28

1

,_.iilill Yazan: 

Mühendis Mektebi talebeleri ta
rafından evvelce idare heyeti a· 
lemine yapılan ,hareket mekteb '•••l müdürü Fikri, idare müdürü Sırrı, Alman den z kuvyetı\er döı.-ı şartla Inglltı· 

Jerioklnln yüzde 35· ereces ne varacak y v z 

Bu ümidi boşa çıkmadı. Uk 
gorile rastladı. Bu yavruydu. As
lanlı Adamı görünce saklandı. 

Hücum etmiş olsaydı bile Aslan
lı Ad~a başa çıkacak bir yaşta 
değildi. Sessiz durdu. Yavuz da 
saklandığını gördüğü halde ses 
çıkarpı,adı. Göpı:ıemiş g ibi &~ti. 

ı!.ora ile F atu un saldırmalar1-
nı temin için de oradan geç.erken 
başlanndan tutmuştu. 

Artrk nerdeyse bu yavru go
rilin akrabaları ile wkar§ılaşacajdı. 
Yavuz bunu bildiği için F atuşla 
Borayı oracığa -bıaktı. Kendileini 
çağırmadan gelmemelerine işaret 
olnıak üzere de yatmalarını söy
ledi. Aslanlı Adam, ıhunu y:apttk
tan sonra .tırmandığı ağacın en 
üst dallarma çıktı. ıBulunduğu 

dallar<la gori}Jerlıı barınmasına 
imkiı.n yoktu. Ç\i.okü o.nlar.ın YÜ· 

cudlş,r.ını ıbu dallıı.r ç.cl.nnezdi. 
Yavuz,, aşe.ğJ.sını dah..a iyj gö· 

rebilmek i~in gorillerin sıjmdığı
nı .tahmin ettiği ağac.ın top.rağa 
daha yakın dallarma #,ıdi. 

Fakat ilk ~~ı dalın büyük 
bir çat,ırd,ı ile ı!<ırıhnaaı müvaze
nesini bozdu ve yuvarlandı. Tu
tunmak için yakaladığı dalın da 
ayni şekilde kırılması Aslanlı A
damın yere düşmesine sebep ol
du. 

Kendini b,ilmiyecek bir halde 
upuzun yere serilen Aslanlı ada -
mın ba~ından kan sızıyordu. Yara
lanmıştı .. 

Kırılan dal sesi ve yere düşen 
Aslanlı adamın çıkardığı tok sesi 
F atuşla Bcwayı har~kete getir:di.. 

-13-
SÜLEYMAN DA KAÇIRILDI 
Mara ile Kata büyük bir tesac;lüf 

~eri olar:ak mağaranın yanma ka
dar yaklaştıkları halde kimreye 
rastlamamışlardı. Genç Niyam 
Niyam kızının bütün istediği yıla
nı mağaraya bırakmak, sonra ce -
kihnekti .. Onun çocuklarından~ bi
,rini kaçırmaya muvaffak olacak • 
larına dair ufak bri ümidi bile yok 
tu. Mağaraya yaklaş,ıp da Katanın 
elniden u~dığı ~an kafesini iç.e 
riye atacağı zaman Katanın ko
lundan çektiğini duydu. Dönüp 
baktı. 

Kata heyecanlıydı .. Uzakta ca • 
Mar arasında oynayan bir gölieyi 
gösteriyordu. Dikkatle bikt.tlar .. 
Bu Süleymandı ... 

Kata yavaj sesele: 
- Seyaz çocuk. .. 
- ~slnnlının ~cuğu. 
- Haydi kaçıralım .. 
- Kimse yok mu?. 
-Yok ... Yavaş yavaş gir.ip y;a -

:kalayalım. Sen ağzını kaP.ar be.n 
kucaklarım .. Kata, Maranm ceveb 
vermesine meydan bırakmadan 
yerde sür.ünerek uzaklaşmay.a v..e 

çocuğa yaklat maya va ~adı .. 
Bu onJ.ar .isin .büyük bir tesad .. f 

olmuştu ... Bu fırsatı arayıp Çla bir · 
daha bulamazlardı. 
Sülemanı y:aka.ladığı gibi bii -

tün hıziyle ,ko.§m_i'ya hM1adl .. F: -
kat, onun bağırmasına mani ola • 
mamıştı .. ~üleymamn •bağrışı iize
rine daha fazla koşmaya başla 

yan Kata, Maranm kendigini takib 
edip etmediğine bile ba}iamamıştı. 
Genç kızda koşu~or ve Katadan 
mümkün olduğu kadar a~ılmama
ya çali§ıyordu. 

Süleymanm kuvvetli bağrışını 

duyanlar bunu gayritabii ibir bağ
rış olduğunu sezmemelerine imkan 
yoktu .. Nitekim, Murad kulağına 

kadar ,gelen bu ses ürperişin ve 
bjr ,an .eyv.el ına.ğaraya iri§ebilmek 

için adımlanru sıklaştırmıJtı. 4h
tjyarhğı ~o~ma.sxna mani oluyor -
du .•. 

Sol tarafa bir göz aUı .. 

Yavuı,.ınağaraya rıclirken hiç 
ıb.ir do:;t hayv:ana .rast1al1\Nl.l,JJb. 
Filler ne ~uştu. Şeyt;an ».ereye 
gibnijti? 

)" J.\YUZ ala QÖllDlClDİŞ miy:d i? 
Şerif per.cdeyff,i? Büt.i,in bunlar 
Muradın kafasından >birer sinı~k 
qal)ede .çakıyor fakat cevap bula
mıyordu. 

~avuzun bu zamana kadar dönme 
mesine imkan yoktu. Şerifin bir 
ara işititği kuv::vetli haykırışından 
başka hiç bir §CY isibnemişti. O • 
nun trampet gibi ses çıkarmasın
dan Yavuzu çağırdığını anlatmıştı. 
Az so~a ses kesilince Yavuzun 
geldiğine hükmetmİftİ. Amma ne
reye giderlerdi? Karşa nereye 
gitmi~ti. Süleymanın sesi nereden 
geliyordu? 

Şimdiye kadar böyle bir sır i
çine göınüldüği.inü Aatır)ıyamı

yordu. ıKalbi ~mğa başlamı~ -
tı. Zaten hastaydı. Bu heyecan 

kendisini bir kat daha sarsabilir
di. Bu yüzden fazla heyecana ka
pılınamağa çalışıyordu. 

Tam bu sırada Şerifle beraber 
Bora göründü. Bir fevkaladelik 
olduğu hareketlerinden belliydi. 
Bora Muradı Şerife doğru sürük
ledi. Şerif de Muradın &1rbna çı
kabilmesi için ön ayağının dizini 

bir basamak gibi kaldırdı. 

Murad Şerf,in s,ırtına atlaması 
ile hayyanınharekete geçmesi bir 
olmuştu . . 

Nereye gid}yordu? Önden gi
den Bora mı yol gösteriyordu? 

Çok ZMDan ge~eden nereye 
gittiğini, nereye götürüldüğünü 
anlamıştı. Goriller yurdunun ge-

ç~dinde Şerifin turtmdan iinerek 
Borayı1 takibe başladı. Epeyce yü-

ırii,dü. So,nra yerde baygın bg hal-
de y_atan 'f av.u~a ~a.r~pa.fb. 
aaşmtlan aka.n ık.anlan y~rak

lar~a temizJedi ve :kendisine gel· 
mesi için uğraştı. 

"!f avuz gö7Jerini açı;ncıya ka
dar Murad çok uğraşmak mec • 
buriyetinde kalmıştı. 

- ije o)du ~'fvUZ?.. Ağ~tan 
Dll _d~tün? 

-"Evet .. Ağ~tan düştüm. Go· 
riller dalları kırmış olacaklar .. 
Hangi dalı tutturnsa koptu. 

- Buradtı,:.ne işin vardı? 
- ıKar§~yı lca~rrdılar.. Onun 

peşindey.im .. 
- Karşayı mı? Karşayı ha! 

(Devamı ı;ar) 

ambar memuru Faik, muhueb~i 
lbrahim ve pansiyon memuru Ce • 
lal ~aklarında tahkikat yapılması
nı ~ntaç .etmiı ve ta:hkikat .evrakı 
vj.layet idare heyetiı;ıe veTibpiıtir. 
Heyet evrakı tetkikten sonra ka • 
rarmı verecektir. Mektep müdürü 
Fikri Devlet Şurasından beraet 
karan aldığı için kendisi ha*ın -
daki tahkikat ayrılnuıtır. 
~ 

Devlet Demlryollar.ı 
memurlarının 
tekaviidlfeler 

Devlet demiryollarına ücretle 

Londra, 12 - lngiliz - Al·/ lerine k.lrşı ·koyacak yeni geıni üs· 
man deniz konuımalar.ı müsbe't t:ünlüğünii e ide edemiyecektir. 
bir y;olda ilerlemektedir. 9faymis 3 - (.\ıe ki deniz ülkeleri Al· 
gazeteai, lngjlterenin Almanyaya .man denh ~ silahlarını kabul ede· 
istediği yüzde' 35 nisbetinde de - • ceklerdir. Bu şartı şimdiye kadaı 
~jz kuvvetini veret:eğini, ve bu ka y~lnı~ ~ap' mya kabul ettiğini bil· 

h :..J • • • dırmıır.tır rarın Versay mua Ci'tesını :amza - :ı' • 

)ayan devletlere bildi'~iğini yaz 4 - Vers ClY andlaşmasınm de· 

kt d , \ 1 ğiştirilmesi yhlları aranacaktır." ma a ır. , . 1 
. ·' d Londra, ı:-a- Prens dö Ga , 

Daıly Hehald gazetesı e ı fti ' b. k f l Al .1 t . ~ ır on eran Gta manya ı e 11· 
malfunatı verınektedır: " \ .1 · 11 · k 1 • d 

" . • .. .. . . . · -: gı terenın es u as er erı arasın ıı 
... İngılız h~~metı, ~ng_ıl~ -~onıl dostluk bağhı.rmın kuvvetlendi • 
l~tolarının yuzd~ 35 1 ~ısJ?~ınde\

1 
rilmesi için ,Al\.lmanyaya delegeler 

b,r kuvvete malık olma~ P~~ın- (murahhasIJ.) gönderilmesi fik • 
daki Alman dileğini kabul et - rini doğru bulijuğunu söylemiş • 
~iıtir. Bunun jsin lngilizler dött tir. t ı J 

fart koımuılarP.ır: Yakında' eıski ılngiliz askerle • 
1 - ~üzde 35 nisbeti toptan rinden bir grup, Berline gidecekı 

olmıyacaktır. :Yani Almanya bü • v ~haziran s0;tıunda da Alma~ as· 
tün Jngiliz dep.iz kuVYetlerinin ke. t1~rinden bir grup LondraY.a ge· 
~ı,:de 35 ine değjl, yalnız her ge- Jer( ~ Jm ziya'reti iade edecek· 
mi kategoriıipin ıY~de 35 ine tir. ' 1 

' 

ıahip olacaktır. Büi~n bu hadiseler iki meınle· 
2 - Alman denjı: yap lan bir ket ar uındaki dostluk bağları • 

kaç yıla anılacakt r. Qu ıeJsilde nın ku ~et1endiğini isbat etmek 
lman~a, fngilterenin es~i ~emi- tedi,-. 

lkti®r ev 'inde~ 
ngiliz bıı§bakam ac 
içi~ bir ay; i cı ö.z: et öylen· 
mekt~ :ve dört yıllık çalqmaaı 

hakkında tiddetli tenkitler yapıl
Jnaktayken, yenj !>aşbakan Bald
vin, o~un akkında çqk irzi söz
ler Aöylem~kteclir. 

Mac Donaldı bedenen rahatsız 
ve özleri boz k olduğu halde 
dört nl .çah~ır gö.rmek onda de
rin takdir intibaları bırakmıştır. 
"Başkası olsaydı çoktan çeki -

de vaziyet inde bir değişikli)' ;; ol -
~adİğmı, ·bu anlaşmanın ıJ.la de< 
vam edeceğini söylemiştir., 

Mac Do: hald, şimdiki Wabinede 
' k • •d• I Jı Baıöa an ınuavını ır. J • 

~a!dvin, bundan sQnna, kend' 
~ . ·ıı par.tisi olan muhafazaka.r partıP' 

dağrtılat:agma veya bir diğer 
parti ile '~~Jeşeceğine 1ve böyleCe 
\hüviytiniJ! kaybolacağına dair çı· 
kan sözlertin doğru olmadığı~' 
anlatarak: ~"Böyle bir şey hiç bır 

mur,arın .tekaütlük niıbetjleri fU· lirdi,, demektedir. 

vakit düşü-pülmemi§~ir~} bugün ~ 
.dü§ünülmjWor,, demııt r. 

»aldvinm, !İmdiye ljadar , çalı~ 
tığı diğer kabinelere kpasla:, ~ıı. 
Donald kabinesindeki! faalfyetJ111

• 

anla~iını§ ve :Baıbakanf m"ua,'VinJiğı 
yapt~ı MacJDonald kıJ.binesincleıt 
bahsooerek demi§tir ki: 

dur: Muha,f azakar Baldvin, bu ka-
15 se,ı;ıe hizmet eden 35, i6 - dar y.ıldır Mac Donaldla daima 

ne 36, 17 .. sene .37, 28 seney:e ıka - elbirJiği ~le çallfhğmı :ve timdi 
dar ay}!i §e.Js:ilde >-rtar . &\lndan ----""'.""'.-~-~-~~:-----::-::-:--:---, 
sonra :29 !en~ 49,5, .30 sene Şl. G 
31 sene §._2JŞ, 32 şene M, ~3 ~ene CJ 
56, 34 sene 58, 35 ve daha fazla· Z 
sı · çi_n H) lira. E 

-~ L 
Lord Sno~den'.e L 
ameliyat yapıldı .k 

Londra, 10 (Hususi) - Eski- ... 
maliye nazırı }..ord Snovden'e vü -
cudunun iç.inde bir aweliy:at yapıl
mıştır. Ameliyat iyi geçmiş ve 
L'ord Snovden mukavemet edebil -
m.i,Jtir. Kendisi 71 yaıwdM~r. 

rin seyahatleri,, kitabı metinde 

"Berıı bir &9k hükQ.ınetlerle ç•· 
)ıştım. fakat tekzip edilqıek k0

: 

kusu du~aksızın tliyebi!iriın )<ı! 
son dört ~1 içinde ~lde ~ilenle~ 
hiç bir h'ükUmet ortaya j koYs 

mazdı.,, . 
1 

• • 1 .. J<i 
Baldvin kendısınden onc~ 

ıBaşbakan Mac Donald liakkıD: ~ 
son .söz .olarak §unları sö,Ieııllt 
tir: 1 r 1 J f 

"Gözleri bozulduğuj için ken " 
diısine iki operaa.yon _ yapılınıJU·. 
Yorulduğu vakit kendisine uy1'11 
t'uzluk arız oluyordu. it 

Bütün bunla.ra rağmen. neşeY}(tl 
boyuna çalı§b· Ve her zaınan "f ıl• 
d~larıru Jlezaketle karşıladı. t, 
kat yük çok ağırl!l§mııtı. Niha,Ye 
dayanamadı.,, '\ 

--------~-------------::~-~ 

Osman tlhaminin • 
Gecenin Rengin• 

Bilir misi iz ? 

o 
Iİ 

i 

d 

di 
k 

d 
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ULUSKIZI Hakiki bir macera 

[~;;~ı No.46 ly;;r;.-ıa;k-;;I ••nt romana ZORAKöASKER 
o,; Gel, turadaki tepeye çıkabm. 
, dan bakalım. Kaçırdığımız ate 
:. T uaayın obasına kadar vardı· 

ıörelim ! ... 
l>ed" ı . 
.\tıanna bindiler ve küçük tepe

te dojru .. d'"l ıur u er. 
ı._ lükaeldikce ikide bir ate11iz ül
~e dojru dönüyorlar, uzaktan 
littilcçe uf alan, fakat hiç de durma 
4-n Parlıyan iki aleti ıörüyorladı. 
~u aörünüt onları sevinçten cot-

Yordu. 
d Tepeye çıktılar. Atlarının üıtün
. e, onıuz omuza, kollannı birbirle

tilıiıı boynuna atarak ileriye bakı
t0rıar; gözlerile karanlığı delerek 
~llfeleri qıyorlar ve iki metale
:•ıı her dakika birkaç yüz kulaç 
~e gittiğini görerek mesut olu
·vrıa.rdı. 

.\ttık her ıeyi un'utmuılardı. 
... Ukin birdenbire, kulaklarınm 
qıb· 
ı._ ~de uğuldayan nal ıeılerile 
~ilerine geldiler. 

ı.: .• Batta Sorguçi olduğu halde 
~ol aaker onları aarmıt ve bu 
lt lurı bir kaç miıli asker de ırma .. 
~ leçerek aleti geri almak için su· 

abhnıılardı. 

ı....~a Tekin kollarını biribir~ 
~n omuzlvmdan çektiler. Kı· 
~ davrandılar. Kendilerine 
~ ıelen Sorpçiye kartı koy • 
~İçin hazırlancldar. 
llt.Pllcat Sorguçi onlara aokulma • .. 
~ ! eılim olunuz f. 
~ .. 

İt'~ Ne yapacaksınız? Bizden ne 
' 1)'orsunuz?. 

'~ Sizi Hazar Hana ıatürece • 

.\raun cevab verdi: 
'.._ Zaten biz de oraya dönecek-

' 8u ırrada kendiıiyle arkadqı .. 
dört yanını yalın kılıç olarak 
~ kırk elli atlıyı gösterdi .. J. 
le etti: 

ti.._ Botuna yorulmayın! Haydi 
cleJiın.. Değil mi Tekin?. 
......_Elbet!.. 

~ ......_ Fakat, belki aen gibnek iıte
~din?. 

~ lateHm bile nereye gic:lece • 
~·Halbuki böyle bir teY ak· 
'~an bile ıeçmedi.. Oıtelik ö
~ il bile aenden aynlmame.k 
4.--.ıdettiiimi unutuyor muaun? 

a.... hn'un gözlerinde derin bir 
... ti okunuyordu .. 

~~tJc.datma bakarak abnı ıür • . 
'li d" •. 1 • ' IJci ay ı oy e ııe ••• 
~ delikanlı, atlarmm üstünde 
~ "'- bqlannı ıeriye çeviriyor • 
..; 'letaiz ülkeye verdikleri ate • 
'~dığını ve çoialdıjını gör • 
t lltiyorlardı .. 
~t bir feY göremiyorlardı .. 
~ daJaalı tepeciklerden in • 
\,.:. ıenit bir vadide, aiaçlar 
~ dabklar arumdan ıeçiyor • 

~ rahvana kaldırdılar • 
~~~ yaklatıyorlardı. Küçük 
'i~ doluya bakan yamacm 
~ dUe; .. Belki yüzüncü defa ola· 
., '-e hatlarım ,eriye çevir .. 
ı-;, İı~~i de aevinçle haykırdı • 

......._ 11ibirlerine dönerek: '"1c, Tekin! Yanıyor ve bü • 
....... ... . 
~ tl'et Arıun, ye çolalryor •• 
4&~' konuttular .. 
..... Soialıyor ve yayılryorclu • 

•••• 111 .. 1 -

Ortada yanan ilk ateften, kıvrı .. ıı Paragvay-Bollvya harbinde başımdan geçenler 
cun kadar ıörünen met'aleler ay.. Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem No. 5 
nbyor, uzaklatıyor, aonra bir yer .. ı=--------------
de duruyor, bir kaç dakika aonra Bu k l l k j k 
ıittikçeaıevıenenbüyükbir ocak QS er er SUSUZ U ve lJOT~Unı..U -
gibi ıtddıyordu. 

alet~H;:.::dan~in~: tan bir adım daha gürÜlJemİlJerek 
kalmıtlardı.. h l •t • l d · 

Gene Y.ürüdüler, binlerce tatkın ma VO up gı mış er f 
ve kinli gözlıerin aruından büyük 
avluya girdiler. Su hiklyeıini burada ~n U· Bir gün bu fıraat gayet tuhaf (muvakkat çürük) raporile he .. 

Hazar Han aavat elbiıelerini zadıya anlatmamın bir sebebi var. bir ıurette geldi çattı; ben de bu· men aıompıiyona doğru yola çı. 
giymif, ıilahlannı almıt ve atına Çok ıonra ıeçmit olan bir hidi· nu hiç kaçırmadım. karıldım. Şimdi en güzel neka • 
binmitti. ıeyi turacıkta yazıvereyim de, Dağın yamacında nöbet bek • hathanelerden birinde oturuyo .. 
Oilunu görünce, onu battan aya.. meselenin ne kadar önemli (mü- lerken bir Bolivya tayyaresi te-ı rum .. Ve çılgınlığnnı ıonuna ka • 

him) olduğunu ıiz de anlayı • pemde uçtu; iki üç aaniye aonra, dar devam ettireceğime emin ola-
ia kadar ıüzdü. içinde kin ile ıev· ı 

nız : da müthit bir infilik oldu. Ne bilirainiz ... 
ginin çarpıfbiı, ıarib bir kurt hao. Paraguvay alaylan "27 ikinci var ne yok diye hemen oraya Geçenlerde dostum Deymon • 
murdanmuma benziyen aesiyle teırin,, adlı kaleyi ele ıeçirmek koıtum. Bombanın patlamıt ol • dan bir mektup aldım. Şansı yar
baykırdı: için ilerledikleri zaman, içinden duğu yerde derin bir çukur açıl- dım etmit ve bir menzil kuman-

- Budala çocuk! .. Atqte yana.. yürüdükleri bir ormanın aıker ce· mıı, yirmi bet metre kutrunda danının yanma emir neferi ola • 
cakaın ! .. Onu kirli ve alçak ellere ıetlerile dolu oldufunu gördü • bir meydanlıkta bir tek ağaç bile rak verilmiı. 
kaçırmanın cezasmı göreceksin!.. ler. Bu aıkerler kaleye ııimmak kalmamıtb• Tavukçuluk itine batlıyacağmı 
Ben de ıenin yaptığın büyük yan· için kaçarken, ormana girmit, Kim bilir bu bomba kaça mal yazıyor. Menzil lokantuına yu • 
lıtı düzeltmeye, ateti ıeri e.lmaia b d 1 k ınınluktan ı h" b ura a suıuz u ve yor·- o mut ve ıç ir zarar vereme • murta aatmak ıuretile epi kazanç 
gideceğim... bir adım daha yürüyemiyerek mitti. Harpte böylece ziyan edil- elde edebileceiini umuyor! 

Borular çoktan ötmüıtü •• Zaten mahvolup gitmitlerdi. mekte olan ulua paralarım dütü • Parapvay ukeri ııfatile bana 
bayram için bütün uker oraya Orada sekiz bin ölü ceaedi aa · .. b"fm d k d" k nunce, ı em ne en en ı en- verilmeıi lizım gelen yevmiyeleri 
toplanmq bulunuyordu .• Aıker ol· yılmıttı. Kamyonların radyatör • dime töyle bir kahkaha attım. henüz alamadım. Günde bir Pe-
mayanlar aruından da ellerine bi· !erindeki ıular bile botalblarak İ· Tam bu ıırada da omuzuma bir zodan &f&iı yukan üç yüz elli 
rer ıilih alarak kof&Dla~, hakan· çilmiıti. Bunun önüne geçmek İı· el dokundu ve acıyan bir ıea la- pezo kadar alacafım var. 
(arma yaranmak isteyenler pek tiyen zabitler kurtunla öldürül • panyolca olarak: Bugünkü kambiyoya göre ı 7 
çoktu. müttü· Şako ıibi verimıiz bir - Zavallı aklını oynattı. tilinı ediyor (türk parasile 510 

M•n•alann, bölüklerin düzeni bOzkır için itlenmekte olan bu - Dedi. Aklıma hemen teytanca '-·-··). lıte size bir aenelik zah· 
·· kt" cinayetler, çektirilen bu aefalet ve b d ld" ! B 1 • •• au. YT uzun ıurmeyece ı.. ir ütünce ge ı u aöz erı aoy- met ve meıakkatlerin bütün değe-

Bu ııracla bir kadın, çılıın gibi ızbrap ne fecidir! liyeni gönnek için döndüm. Ta- ri. Hem de bu yıl içinde aeraeri 
Gelelim biz hikayemize: Şimdi ba b" b" · ortaya atrtdı .. Bu Ulcaydı.. nımadıfım ya ncı ır za ıttı ve bir kurtunla cavlağı çekip abur 

bize kartı daha doatça davranma· b 1 d · · ak Argun attan indi.. Annesinin ya ancı 0 uıu a ıtıme yanyac - dünyaya ıoç.. mek iti de he•aba 
ia bqlamıt olan Hintlinin kıla · B · b" · boynuna atıldı. Hıçkıra hıçkıra ağ· tı. unun üzerıne za ıte ıpe 1&· dahil ı 
vuzluiile daim cenup yamaçları- ı b" ı...- ·· la- ••alb ·-•ı pa aelm .. insi iace ır ~ aoz Be • Uddet '--- kah t , _ _, na doiru yollandık. Apçlık pek 1 d kra k bk h nı uzun m uu ne a • 

- Allama, anne 1 •• Şimdi bizim ıöy e im ve te r a a ayı hanede beılemiyeceklerini ve ter .. 
at-ıı'z !~'kemı"z at,.... ka .......... , ... • ııkb, güçlükle yürüyorduk. Bütün baıtırdım. Arkada duran bir kiti 

-s uı -s- ,, .. T'.. .... gece hiç durmaluızın yol aldık. h 
1 

k" k 1 . d' hiı edeceklerini aanıyorum. Tezke 
Yiniyor ve ıülüyor •. Onları ıiildü • da a ıe ip öte 1 0 uma gır 1 i remi alırken acaba geçmit yevmi· 

Tanyeri aianrken, uzaktan uzağa lkiıi birlikte beni geriye doktora 
ren, onlara bugünü göıteren aen • duyulan top aesleri, dünkü ko - yelerimi de verecekler mi?! 
ıin! Onlar ıülerken ıen nirin ai • bard d"I ıötürerek, infilikın çok yakın - TürL-eye ,,.eviren: 

'"'S' nak yerimizin bom nnan e 1 • dan bütün tiddetine maruz kal • ~ ~ 
biliyoraun? Nasıl, istediğin gibi mekte olduiunu bildiriyordu. Ahmet Ekrem 
bir genç olarak yetiftiiimi gördün Bütün ıün yürüdük. Geceye mıt olduiumu anlatblar. Doktora 8 ON 
~~~~~~~~ ~iru~~~~~~~-~--~-z_l_er_ç_o_k_K_ı _ _ ~_ir_~_b_·_v_e ____________ _ 

tım, atlamak neye?. dık. 27 eıir, bir çok tüfek, ıandık· 
Ulcay titriyor ve kekeliyordu : larla fitek ve üç makineli tüfek e· 

- Ya aen, Arpn ! Benim ıev • le ıeçirdik. 
aili oğlum ! Sen ölüraen? •• Bolivyalı aıkerlere acıyorduk. 

- Ben hiçim anne! •• Yüz binler- Bunlar aulbaever, zararaız iman -1 
~ ineanın hayatına ıöre, onların lardı, evlerine dönmekten batka j 
aaadetleri kartıımda Arsunun ne bir teY dütünmüyorlardı. Bunlar 1 
değeri var?. Denizde bir damla Şakoya bet paralık ehemmiyet 1 

su!.. bile vermezlerdi, iıterae Çinliler, 
Ulcay batını kaldırm19, yalva • gelain ~ralarını alsın, onlara ne? 

rarak ve yqaran sözlerle Hazar Fakat ne yapıınlar ki hükGmetleri 
Hana bakıyordu.. böyle iıtiyordu. Paraguvayhlar 

Bu bakıtlar, abnın üatünde bi • iae Şakonun eakidenberi kendile· 
raz çökmüt ve dalmıt ıibi duran, rine ait oldufunu ve yurtları için 
anne ojulun boyun boyuna konut· aavqbklarını iddia ediyorlar • 
tuldarmı aören Hazar Hanı duy • dı. 
aıiJandmyordu. Erteai aünü tekrar Parapvay 

Bu balatlar dejil miydi ki ao. hatları içine girdik. fferkea bu 
nu yürejinin içinden ele ıeçirmif, d6nütümüze tatb· Bolivya radyo-
bütün bu itlere eebep olmuttu?. lan alayımızın bir nefer kalma • 

macaıma imha edilmit olduğunu Ulcay ~ aldı ye kocumm 
bacaklarma ıanldı: bildirmiıti. 

Epi uzun ıürmÜf olan bu aeferi· 
- Bunu ben yaptım.. Oilumu mizden ıonra ıerilerde bir hafta 

ben kandırdım .• ~ ıüriikledim • kadar iıtirahat ettik. Sonra tekrar 
Onun kabahati yok. Onu baiıtla !. cepheye sürüldük. Yıl batı yak • 

Diye yalvardı.. lqmak üzere idi.· Biz bitkin bir 
Sonra oilunu ıöıtererek devam hale gelmit oldujumuz halde bu 

etti: aavq bir türlü bitmiyor, ıaliba 
- Bak, ne aüzel, ne dinç bir de- hiç te biteceii yoktu. Deymonla 

libnlı!. Meı'ud olmak için onan birlikte artık bir kolayım bulup 
babuı olmak yetmez mi?. ımtmalr düfiinüyorduk. 1 

Hazar Han Sorpçiye oilunu izin almanm imkinı yoktu . 
ciiaterdi: Bunun için batka çarelre dütün · 1 

--Gatüribı.. Yanı yerindeki •· mek llzım ıeliyordu. Çekilip cit· 
lef henüz .anmecli... mek için belki de bir müddet ar-

Ulcay bir çıillk attı.. kadqnndan ayrılmak liznn gele-
• (Deoamı &JGr) cekti • 

lngllterede yapılan tayyare 
manevralarından bir görünü• ... 
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" E. NEŞ'ET Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

1 
1 KiNiN KOMPRiMELERi 

SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü· 
tün bu hastalıklardan kur::ırır . 81611936 vaziyeti 

PASiF Eczanelerden Kinin alırken Gaima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler i~risinde 

E. NEŞ'ET kinini 
Israrla isteyiniz 

Depoıu: Ankara Cad. N_ 88, 
Istanbul. 

AKTiF 
Kasa: 

A1tıo: .safl1Wogram 15.999, 263 L !2.:S0..291. 02 
Banknot....................................... ., 9.386.59 e -
Ufaklık ........ - ....... _ ... _.......... ,, 567.134.13 

Dahildeki Muhabirler ; 

rür~ lirası ----··--····· , L 2.093.961.87 ••••••••••••••••••••••mii Hariçteki Muhabirler: 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! ~:~~.:=.~~~:;~s .. ~:?.1~:~~'" fJrmrn 
. . . . Hazine TehvilJerl : 

1 - 1730,05 lıra muhammen bedellı Paşa bahçe f abrıkasmdakı D.enıhte edilen enakı naktiye 1 
tank kanalı inıaatı eksiltme ı1uretilc münakasaya konulmııttur. 1ıarşı1ığı L.158.748.563.-

ı "nlar 10 :ı__ ka'-')' d . . Kanunun {ı ve Binci mad, 2 - Şartname 'VC p a ;t<;UTUf mu oı ın e Cıbalıde leva - delerine ıevfıkan Hazine ıara- ~ 
"'b b . kit h .b. lı ··... .. d 1 k f d ki di .. J0.479.4so.-zım ve mu ay:aat fU esı na · mu aıı ı mesu ugun en a ınaca • ın an va · te yaı -----

hr, Senedat Cüzdanı ~ 

5 "h' . Hazine bonolan ·-....... _ • .,._ .. _ ~ L. a 000 000 -
3 _ Eksiltme 28-6-93 tarı ıne müsadıf cuma günü saat Ticari senetler • .._,.._.,. ............ ~ 9" 884'

808 1 
s 

!IS de Cibalide levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonun - E h T h lltt CU •. d. . 
1 kt • am ve a v z anı: 

da yapı aca ır. { Ocrııhte edilm nrakı nak-
4 - İsteklilerin 130 lira muvakkat güvenme paralarile birlikte A tire.nin kat§tbAı eshım y~ r ~0.440.!)02.M 

muayyen gün ve ıaatte mezkUr komisyona müracaatlar. (3167) tahvi14t {itibari klymctlel 
B) Serbest f.6ham n Tahvil&t .. 4.675.60484-

Lira 

32.458 021.l 5 
T edavUldekl Banknotlar: 

Oerubt~ edil~ emkı ııaitire 4 f.SS f.~6'3 -

2.093.961 8 
Kanunnn 6 ""f. B inci madde· 7 
leriııe tevfika,n haıine .._,rı· 
fındın vaki tediyaı 10.479.480 -

Dcnıhıe ediJ~.n evrıı kı nıt>tiJı.-
• 7.8106084 7 bakıyesi ·---···~· ... ···········-- 148.269 083 -

Kar~ılığı camıımen altın ola.rık 

tedıriile i!Avcterı vazedilen ~L J0.000.000. - J 58.2~9.0S'-1 

TUrk Lirası Mevduatı : 
J ıJS.269 083 Vadesiz - ............ _, 1 JS.i8f 700.4.-0 ' 

Vadeli ··-··--...... ...-. ......... ~ ..... - J8 2U.7~ 

12884808.l 

D6vlır Mevduat. : 

3 1 Vaaestı --.. ······~., .... .,,...,_, :I fJ.S6~~7. -
Vadeli = - • -- ~ .816.125.14 I2.J7.8Jjj. 

Muhtelif -·-....................... J"._.•-·--·-·· :64.l~·~Jsf 

auış.600. 

•rı:::::ımı:r==ı:m:=mlll!lll~--·u· lıtanbul 4 üncü icra memurlu, Altın dl:. · ·· · .•a ı;.lf.,. 9 \le uVJz uzenne av•ns • ~.-.v "':r 

ğundan: I ahviltt üzerine avans •. 2.1.37.f 60 8 8 Her gün öz n 
a 

Türkçe ~i 

2759772 

4fi00000 Tamamına 840 seyiz yüz kırk Hlssedarlau"·-· .. ~ ... ··u•··-·-.. ~·-.......... _ 
lira kıymet takdir edilen Koca • muhteeif 

S? 

1 beş kelime il 
mustafa paıada Ali Faki cadde· Yekin 
sinde 19 mükerrer yeni 45 No. lu 
ahtap bahçeli ve elektrik teıisah
nı havi ev, dairemizce açık art. 
tırmaya çıkarılmıı olup §artname

7972?'41 
253.864.693 
c::;= Yek On 

2 Mart 1833 tarihinden itibaren~ 
Iskonto haddi yUzd~ 5 1·2 - Altın üzerine avana yUzde 4 1"'' 

fi ~~;~:~:~;~:omu..11 
~ yardım etmek başlıca düşerıelezi -~i 

si 18-S--..:935 günlemecinden itj.1---------------------------,..,,...------------· 

il nılzdendir. 5; 
i 2 - Tefrika - Bölem - Feuille· U 

1, ton. $! 
fi ôRNEK: Son romanınızın gaze -Si 
H lede kaç bölem tuttuğunu ıöylerij 
H misiniz? li 
fj 3 - Tefrika (Nifak anJamma) -tt 
:: A~·ırga :ı 1; " •. 
:i ÖRNEK: Halle arasına ayırga so,n 
f! kan politikacılar, demokrasinin a , !i 
U sıl düşmanlarıdır. U 

' - Ml#ibet - Smak !: 
ORNEK: Deprem en büyük sı ,H 

natlardan biridir. 5! 
5 - Taklit - Benzet 5: 
Taklit etımk-- ıBenzetlemek n 
Mukallil - Benzetçi :: 

: ORNEKLER: 1 - Sanatta ben_5! 
c zetçilik defli, 6zgilnlük U.zımdır.. 1 

2 - Para benzetıiyenlerin cezala· ı 

rı aflrdır. İ 

Not: Gazetemize gönderilecek ı 
11uılarcla bu kelimeler,in Dtnıanlı .. 
ealan kullanılmamaaını rica ede. 
rU. 

.......... , ... ..-1111umunıı1111111._1111111 .. 11 

baren divanhaneye uılarak 15-
7-935 günlemecine rastlayan pa 

zarteıi günü aaat 14 ten 16 ya Markah 2 otomobil ucuz sa, 
kadar dairemizde aablacaktır. bhkbr. Aratpııa'da NODERn 

BUICK ve 
STUDBAKER 

Arttırmaya girmek için yüzde 
7 ,S teminat. akçan alınır. Birik • _g_•...,r ... a .... J--•~m_n_ra_c .... •""':•~t.::.""'-.......,._....._...._.,_ 
mi~ vergi, belediye resimleri ve Jbsan Yavuz 
vakıf icaresi müıteriye aittir. Şık giyinen"' 

Arttırmada takdir dilen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmak Jart olup lerin terzisi 
aksi halde en son arttıranm taah-
hüdü yerinde kalmak üzere art , Her •yın 
tmna 15 gün daha uzatılarak modelini 
30-7-935 bünlemecine rastla. 

ı .. .. . orada 
yan sa ı gunu aynı yer ve sa~tte bulablllrslnlz 
yapılacak ve bu arttırmada yıne 
kıymetin yüzde 75 ti bulunmazsa 
2280 No. lu kanun ahkamına tev· ISTANBUL 
fikan ıabf geri bırakılacaktır. 
2004 No. hı kanunun 126 mcı Y enipostahane 
madde1inl' tevfikan ipotek sahibi karşısında 
alacakldarJa diğer alakadarların Foto Nur 
ve irtifak hakkı sahiplerinin gay· yanında 
ri menkul üzerindeki haklarını, L t f t b d 
h ,1 f • f d , e a e aaın ı 
uıusı e ••z ve masra a aır o· 

Ka.rt.ı ıulh hakimlijindcm: lan iddialarını evrakı müıbitele • ------------,___..,,.... 
oıu Aytenin uhtei taıarrufun 7 rile }>irlikte ve 20 gün is-inde da- AVUKAT 

da olup terekeıinin taıfiyeai için iremize bildirmeleri lazımdır. Ak- iRF AN EMiN 
1ablmaama karar :verilmiı olan ai halde hakları tapu ıicillerile KösemihaloğlU 
Kartalda kumlar mevkiindo l>ir 

sabit olmadıkça ıabt bedelinin Sirkeeide istasyon karcıımda 
tarafı yol, bir t~af ı Ebenin hakkı 1 :r 
tarluı bir tarafı Ruhi ve Ali boı, P•Yl-ımaııqdan hariç kalır ar. Sirkeci Palu hanında 5 - a 

Daha genit bilgi öğrenmek isti - numaralara ta!ınım§tır. 
tanı ve bir tar~fı Diragoı yolu il" yenlerin 934 _ 47,90 No. lu dos- ~ll!ll!!!""'-""'_..,.~ .... .,..._...., .. .,-
pvrilmiı ve tahminen 13783 yaıile dairemize müracaatları ilan 
ınetre murabbaı ve biri Dolaplı olunur. ;:::;:::;;,:::r.:::s:::an:arm:n::;:::.,:m.::::::15: 
dijeri Dolapıı:r; iki kuyµsu bulu,_,.,.,.....-=-.:~=------~=~ H Doktor lt 

Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz! 

Aşağıda 30 rakamının yanlarındaki nokhılan bl" 
ribirine öyle bir çizgi ile bağlamahsmız kl, belirecel' 
'1ekil bir insan başı olsun. 
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o o o 
Dün ve Yann T~ 

Külliyatı'nı edinip okuyan W 
te böyle yetitkin bir bıtd 
kafaıma ıahip olur. 

Bu külliyatın §imdiye ka ' 
dar otuz kitabı Gıktı. Bu P • 
dar zengin bir kütüphaneııiJl 
abonesi bir miktan pefin 
olmak ve her ay bir lira <Sde
mek üzere 16 lira 80 ~ " 
tur. 

o o o 
Y:!Qbrıdaki rakaınlar aruını bir çizgi ile blribirle.rine baJ~ 

d~diğim'iz yeti.§kiıı ıima• bf asnu çinbltenler, bu çizdiklerini acırMJe " 
riyl'! birlikte 1STANBVL AN!Uıt.! CADDESt. VAK.iT YURDU ac1· 
resine yellarJıır-., ıeleş aoğnJ haller arasında çekilecek KUR' ~dl 
JcaıaınaR: 

1Urinci1e ~ülliYJJVD ow kitaplık bir takımı, 
lkinciye KüJliy.atııl ao lütap.lık bir takımı, 
Üçüncüye Küllintııı 10 ~f#pbk bir bkımı he4tye tdfieeelrtb'· 

--..ı:ı .._._.. ,,. ..-

15 HawAıt 1985 aaat 12 de kur'anın çekillelıtd6 
herke# lndunabilir. 

nan 1500 lira lqymetinde bir par- •· • ı ·· 
p. boıtan açık arttırma ile Kar, . DOKTOR 1 ~.1. .Ali is mal t! "" , , 

14 
•&ı =sn " '"" _ _/ 

talda ıulh mahkemesi daireainde • 
Kemal o" ZSADI il HaydarpOfa hcutanui bevliye JI 15--7-935 tarihine t~aadüf e· r ii 

den puaneai günü ,.. .. ı 15 ıe •atı- •• _~[.~:: M°.f_,~::..... 

1 
u,o10,::'e·

1:'"0.,..peraı ... , r:,·i. Devi~ DllirYOIJrl 18 limnnlırı i~letme Umum i~arni illnlart~. 
Jacaktır. Jlin tarihinden itibaren Ek ı ı: 1 P"" ~~ ....,. v 

Krakög - u ııgor ma.,azaıı ii . uh b d-'· l42o 39 li 1 1::--.nnn 
arttırma ıartnameai herkes tara. 'ilanında. Her gin öğleden ıonra Babıali caddesi Meaerret .ote·d Beher 1000 kılo m ammen e ~ı •, ra o au lW"""~ 
fmdan görülebileceği ve tayin o, Z ·den 8 ·•kadar- Tel: '1235 il 88 numarada her gün öğledenil külçe kalay 29 Temmuz 1935 pa zart .. i ciinü INl 15,30 da 
lunan günde verilen bedel mu • .. sonra saat ikiden ıeki7.e kadar.Ü zarf usulü ile Arucarada idare binasında l&lm alınacaktır. fi 
hammen Jır1metin yijzde fetmit d,ki haldarıQJ ve faiz ve maarafa ft::_ ..... :.:::::m::::==ımm:ı:ım:: Bu ite girmek isti yenlerin 1929 ,68 liralık muvakkat teını-t" 
l)..,.ini bulmadığı takdird en ıon d • 'dd. 1 'la ta "h' d · r;q•...,..llUlllJll!Jl•d~ı .......... , · ...... ik 1 k 4 - ü dd · ,mııÇil' ,... .aır ı ı~ arım .. ı ,n, rJ ın en ı, Şişli EtfıJl ltastanesinde kanunun tayın eUıgı vea a arı, a nunun unc ma eaı ti. 
arttl1'anın taahhüdü baki kalmak tibaren ,yı?111 ıu~ ıçınd.e mahke -, Göz mütahaş.sısı doktor 

1 
iıe girmeğe kanunt manileri bulu.ıı madığma dair beyanııun• •1 -.~ 

üzere artbrmanm on bet JUn da· meye bıldırmelerı aksı halde R fi t Ah d a- b k ı·fı . • . .. t 14,30 a kadar komisyon reisligı"'·ne verd" 
d. d'I , 1 .... h ki ta . ·ıı ·ı b. 1 ı a me oz er l ennı arnı gun ıaa ha tem ıt e ı mı§ o acagı ve on a an pu sıcı erı e sa ıt o · 

hefilll balmadılt takdirde en son madıkça sabf bedelinin payla! • 1 C. Balk Fır~ B1raşµı4a taı Jj. lazımdır. ~ 
artt--na ı'hale edı'leceg"'ı' v• :.bu d h . k J• .. •iı ve is ' ı$CSf karşısınıla 32 numarada. M~ua· Bu ite ait tartnaıneler t25 ku ruf mukabilinde Anbra •• 

.. g ?" a:r maaqı an arıç il - ' ı yene !'laatleri saat la ten 1~ e kadar 
bostanda ipotek sahibi ve diğer a- teklilerin yüzde yedi buçuk pey ~ııt11QQ11ıuııııın111ııııuıııııınıuıuuıııınıuıııuıııııınnııııwıııımııııııuuumı J darpa,a veznelerinde satılmaktadır. (3294). 
Jikadarlar gayri menkul üzerin - akçesi getirmeleri ilin olunur. l 
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i FARHASAN Fa1'ezehiri ıı 
1 Fare Zehiri Macunu ~. Far-e Zehlrl Buğdayları ıı.i_~:: 

Bir parça ekmek veya pastırma veya yağlı 6) Farelerin bulundukları yer Jere serpiniz 
gıdalara aürlilerek farelerin bulunduklerı i Bilbuaa küçük farelerle fındık fareleri H 
yere bırakınız. Bilbaau sıçanlar derhal ölür. derhal 6lürler. :: 

!! 
25 kuruştur~ 25 kuruştpr.. I~ 

il Macun ~ Buğday ikisi t>ir arada H 

1 Bazı fareler bufday ıehiriaden boılaoır ve bazılara macun yemek .iıter. Bazı fare!er sabah İi 
yediklerini akıam yemezler. Bunun için farelere her iki çcfidi vermek '6ıtmdır. Bunt1n I! 

,fi içindir ki her ikiaini istimal eylemek ço'c ..-muvafıkllr ve bttıureUc farelerin aoa, baba ve !! 

{fPA 

lf_UBUBATU!ilAlll 

:SIHHAT 
VE 

t{UVVET 

Menbaıdı~ 

si ıilıileai muhakkak Ye kat'i ıurette ölürler ve kokmnlar. ikiıi bir arada •O kuruıtur. iu.:: 

HaHn depoıu : Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
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Umum yaralaraa,yanıklarda,baş ve viicut çıbanlarıına 1ca,,. SiKA:TRiN 11 
Kullanınız. l\füz'jç isfüabınıza muvafJa,_kiyctJi 

bir tedavi tatbik etmiş olursunuz. Deposu lş J3.ankasa 
arkasında 12No :lu !\IANZONve B01'TON ecza dwosu. 

T;ii~k HaYa Kurumu 
Bü~iik Piyangosu (KAJlAKö

1

V
1 

ECZAIWESj 
Hüseqin Hüsnü 

Galata, Karaköy caddesi No. 5 
~~~~~~~~~ ......... . 

Eger ~ktidar.sızhktan sikime• 
ısenız. eger birçok ilaçlar 
allpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

Şimdiye kadar ~inlerce kişiyi 
~engin etmiştir. 

19_.cu tertip 3.cü keşide 11 1emmu__z._dadır 
Büyük ikramiye·: 50.000 Liradır 
Ayrıca· 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

Maliye Vekilefioden • • .-As ipi nKe na n ·L-~ 
KUTUSU 200 Krt 

l - 2257 No. lu madeni ufak hk para kanununa tevfikan Devleı 
..-Jacaklarma 45 ~tan alınmakta olan beher mecidiye, gümüt fia 
ltnın yükselmesi hasebiyle altmış kuruta çıkarılmıt ve bu fiat üzerin 
\n kabul edilmesi için malsandık Iarma tebliğat yapılmıttır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Ban kaıı da beher on gram safi meskuı 
"e gayri meskuk halis &i\mü1ü 30 kuruL.tan fllbn aj_açaktır. (3122) 

BEŞtR KEMAL MAHMUT CEVAT 

Sizi soğu~ ajglnhğından, nezleden, gript~n, baş 
diş ağnlarındanJ<oruyacak en iyi ilaç budur. 

ismine ikkat buy,urulması ECZ~NESI SiRKECi 
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Ju gözlerini ;airinci Fransumya dik
mişti. 

Kral iki kadını büyük bir neza
ketle selamladı. 

lleatric; ayağa kalkarak Birinci 
Fı·ansuva~ sert bir bakışla süzdü. 

l\ral uğradığı büyük heyecanı 

gö tcr.miyen bir sesle: 
- Madam, sizi raha~ız ettiğinden 

dolayı Fransamn birinci :.Şövalyesini 
affedecek iniz..değil mi? Bir kaç 
Jantiyomla beraber bu evin önünden 
geçiyordum! .M.Qsyö dö Ragastanın 

borada .oturduğunu hatırlayarak 

hakkında.ki tev.eccühümü J>ir kere da-
cJta flÖ&termek için kaJ)ısını ~almaktan 
kendimi a amadım. Bwıunla beraber 
~iıin gibi .asil ye .ınuhterem bir kadın
la yaşa.dığıpftan doğan saadetine &"IJ>
te ettiğimi de ilave ederimw dedi. 

lleatris pek o kadar kızarmak bil· 
miyen Krahn yüzünü kızartan bir şi
ve ile: 

- Şe\'ketmaab, Fransa Kralmm 
bir şehirli kıltğı ile gezmeğe çıkması 
bu e\'İn önünden geçmesi, Mösyö lö 
Şövalyenin burada -oturmakta oldu
ğunu öğrenmesi ~ok wnolmıyaeak 

olmakla beraber bizi son derece se
Yin diren iesadüflerdendir. Bununla 
beraber, 'P}aksadınız ne olursa olşun 

e,·imJıe ış $eldiniz. Kıznn .Ti.yet, 
fazla sevincin size verdiği heyecanı 

yatıştırarak muhterem J.IÜ$Jfirimize 
şnr.ap takdimi için bana yardım edi
;ı,jz ! sözlerini söyle.di. 

Beatris ay.ıti zamanda Jiyetin1'.o
Jundan tutup dışanya çıkarmak iste
di. Fakat Birinci Fransu,·a on.un ö
aünde eğilerek: 

- Hakkımda gösterdiğiniz iyi ka
boJdcn dolayı teşekkür ederim. Rica 
ederim oturunuz Pre~es.. Hiç 
bırakılması mümkün olmıyan 

§eyler söyliyeceğim, dedi. 

Sonra kapının önünde duran üç 
J antiyoma dönerek: 

- Lutfen beni dışarda bekleyiniz! 
emrini verdi. 

Jlagastan: 
- lspada KapY.a, ıııuhtfre.ın miıa

firlerimize .ikram ediniz .. dedi ve bir 
işarette bulundu. lspada Kapya Jan
tiyomları daimi bir di!ikat aJtında 
bulunduracağını anlatan bir göz 
kırpmasiyle cevap \"erdi. 

Jantiyomlar lspada Kapyanın ar
kasından yandaki bir odaya girdiler. 

O vakit Kral Beatrisle Ragastana 
döndü: 

- Lutf en oturunuz. Ben burada 
sizin misafirinizim. Onun için mera· 
sime lüzum yok. 

Ragastan eğilerek: 
- Şevketmaab, bize pek fazla iltl· 

at ediyorsunuz, dedi. 
- Hayır, hayır •• Hepinizin oturma

~ı iste!Ag. <Gijlü~iyerek ) Madem 
ki Madam Be~tris btnhn bir ~bjrli 
-,kıyafetinde bulund~Ulllu söylediler 
o halde o ~uretle muamele edil.aıekli
ğimi isJerim. 

Beatris, Kralın yeni bir işareti ü
üzerine itaat ederek oturdu. 

Jiyete gelince o da oturmaktan 
çok bir koltuğun üzerine yığıJdı. 
Raga~tan, Krahn ısrar \'e iltifatla

rına rağmen ayakta kaldı."'llu haliyle 
hem hürmet gestermiş oluyor hem de 
icabında hareketlerin.de serbest 
kalm.ıJğı te!Qin ~diyordu. 

Kral: 
- Şöv.alye, Pari.se oilunuzu -bul· 

mağa geldiğiJJİZİ.JWtJJtmadık. JBu ar
zun uzun hasıl olmasını !SOll derece 
isteriz. ı\raştırmalarınız bir ttice · 
''erdi pti? diye .sc>rdu. 

- Jieyhat ŞevJi.etmaab ! .He.JWz bir 
iz elde edemedim. · 

- Polis müdürü her enıriniıe h.
zır bulunacaktı ... 
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vermefe hazır bulunduğumu ~öyleyi
niz .. 

- ~evketmaap! lltifatınm muhte
rem papaza olduğu gibi tekrarlıya

cağım. Eminim ki ~dıiı l>üy.Uk işi 
~nuna erdirmek için _flllahın h'itf u 
ile sağ kalan bu 7.atm y_akm vakitte 
iyileşmesioe bu teveccühünüzün pelC 
büyük yar~ı bul~~tır. 

Bundan sonra Monklar ~ilerek 
dışarıya ~tı. 

Kral : 
- Zannedersem bizim polis müdü

rü bu habis Loyolaya faz.la taraftar 
ç.ıkıy.or. O Ahıaak se~ri de~e halt 
etmeğe adamakıllı wıalt\llNU)! ffer 

lde~MzlarPolis 11ıüdürü arasın
daki bu tuhaf arkadaşlığın sebebini 
anlamahnm. diye 4ijşündü. 

Saat beşte, Krahn emreti!ji Bibi, 
Laşa~nY.eri ile Esse sar.aya ;Jeldiler. 

Bu sefer. Sansak lla ya,,.'Lıtmıday· 
dr. 

Kral onu kuca.khyarak çok .büyük 
bir teveccüh gösterdi ve y,ijziüıdeki 

i'-'.k mmeyi .Ç!ka@n ~antiyomun 
_şqr-ıUm,ıı ~ı;,ak: 

-Zavallı Sansağun, ılıerifler pek fe
na vuuu~lar...c..«k4i. 

Hakikaten bu )iiz -çok .bisi.asiz :bir 
hale ~elmi§ti. L~İ§ ve korkWlç bir 
yaraJr;i 3)P.ıt\tip ~ ine.ka~r u
zan!YP~U. 

Suwak Mıüntü ile: 
- .. Evet, jlene ~rr)nı iiteR~ u

ratla do~ağa mecbur .olaÇAfırn .. 
~Kadınları korkııtmamak !çin ~ğa 
~ıkar~en bu .. ~eyi taktyorum. ce
vabını verdi. 

- • ÇoJ< yaıı,k ol®. O kadar ,güzel 
ve yakışıkhy.dJnUtj, her.kes seni A_pol-
lona benzetiyord'C,1. Kadın'ların 

• Y.anmdaki sayısız muvaffakiyet-
]erine :Allah selamet yvSin ! .• 

- Şevketıpaab, inti~ımı alaca-

ğım. Hatta şimdi.saklandığım \e bay
k~lar gibi gece)i bekl~jim delik
ten bile ısıl'f bu düşünce ile çıktım. 

Bu :,gece serseri katliamı olacağını 

söylediler. Ben ide bulwıacağıın .. 
Manfred eğer elime geçerse 'ay ha
line! 

Kral: 
- Hepimiz iştirak edeceğiz. San· 

sak sana yardım edeceğim.. Fakat 
sen de itiraf et ki serseri tam yapış
tırmış .. 

- Farkında,.,m Şe\'J<etmaab. 

- Artık muharel1e ! Getçi 4ilşman 
bizim kılmmıza layık değilse de her
halde bir eğlençe yapmış olacağız. 

~şatenyeri: 

- Şevketmaab, dün geceki r~t
sızlığımzdan bir iz kalmadığı.nı se
,;nçle görüyorum, dedi. 

KraJm birdenbire ,ue~i kaçtı. 
Raböleye anlattığı .8lüthiş üzüntü 

ve ~bı wıutmak jçi.n .,l\endini oyala
mağa çalışı}'.Qr(u. Sakin görünmek 
için kendisini zorladı: 

- Artık hiç bir şey kalmadı. Fakat 
sözünüz bana rande,·umuzu hatırlat
tı. Beni takip ediniz .. 

Kral acele l)ir mantoya büründü. 
Dördü de aşağıya iner~k saraydan 
~.ıkblar. Dışarda Kral önde y\irii:ror 

· ÜÇ Jantiyem elleri kıhçJarının knbza
stntla ·olduğu halde omı bir- kaç adım 

-ge'fi<!en takip ,.-ıiyorfardı. 
·Laşatenyeti: 

- Bizi n~reyc götürüyor~ 
E se cevap v~rdi: 

- Zannedusem Tüyiyleri nıeyda. 
nına doğru gidiyoruz .• 

- Alft! .. • -Yoksa güz~) ~lad· 
Jenle1ni-barı a"Cak? •. 

- Ka"dın p~k kölay affetmez.. 
- •Niçin? M• E-ski saadetini bulacak • 
:SaasAk biç bir fe.Y S()yJemiy.ordu. 

P-oram:•31 , , 
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Madlenin belki de yalan söyledi· 
ği, müthiş hastalığı kendisine aşıladı· 
ğıru alay için söylediği düşüncesi 

Krala teselli veriyordu. 
Onu sorguya çekecek güzellikle 

veya zorla hakikatı söyletecekti. 
Eğer kendisine bu korkunç hasta· 

lığı hakikaten aşıladıysa onu eliyİe 
yakalayarak polis müdürüne teslim 
edecek ve diri diri ateşte yaktıracak· 
tı. 

Bir çeyrek saat sonra Kral durdu. 
Madlen Ferronun evine varılmış

tı'. 

Sağda kiremit fabrikası binaları 

gk!cenin karanlığı içinde birer heyula 
a-ibi göze çarpıyordu. 

Solda ıssız bir arsa bulunuyordu. 
Beş yüz adım ötede akan Sen nehri· 
nin coşkun gürültüsü duyuluyordu. 

Üç Jantiyom biraz geride durmuş 
Jardı. Fakat Kral onlara biraz yak· 
la:.malan için i5aret etti. 

Evin cephesi karanlıktı. 
Kral: 

- içeriye gireceğiz! dedi. 
LalPtenyeri hayretle: 

- Hepimiz mi? diye sordu. 
- Ent, burada aradığım kimsenin 

huyunu pek iyi bilirim. Onu mağlup 

etmek için dördümüz yetmez bile ... 
Kral bu sözleri öyle bir tavırla 

söylemişti ki Jantiyomlar titremek· 
ten kendilerini alamadılar. 

- Şe,·ketmaab bu kimmil'i? 
- Göreceksiniz! 
Esse sordu: • 

- Kapıyı çalayım mı? 

- Hayır, gürültü etmeden girme· 
ğe çalışacağız! Siz beni takip ediniz! 

Fransurn, eyin etrafını dolıışarak, 
ldr gece l\fadlen Ferronun l\lanfrede 
açtığı küçük bahçe kapısına geldi. 

Esse, Laşatenyeriye sordu: 

- Bu kapıyı tanıdın mı? 
- Derhal! 
Kral: 

- Ne diyorsunuz? dedi. 
- Sansağın burada yaralandığını 

söylüyoru14 
Bu sırada Kral cebinden bir kil· 

çük anahtar çıkarıp kapıyı açmağa 

uğraştı. 

Bir kaç tecrübeden sonra: 
- Mutlaka kapının kilidini değiş · 

tirmişler, dedi. 
Sansak: 

- Şevketmaab, duvarlar çok JÜk· 
sek değil l dedi. 

- Neye yarar ki merdivenimiz 
yok .. 

- Şevketmaab, kendinizi tehlikeye 
koymayınız .. 

- Tamam.. Aklıma geldi.. Beni 
yukarıya kaldırınız.. Siz de burada 
beklersiniz! 

- Ya bir şey olursa? .. 
- Sizi çağnnm .• 
Esse ile Laşatenyeri elele tutu~tu

lar. Kral hemen ayağıyle basarak du· 
Yarın üzerine çıktı. 

Birinci Fransuva bu anda i.stirap
Jarınr, yakalanmış olduğu müthiş 

hastalığın korkusunu, serserilere kar· 
şı yapılacak katliamı, Monkları, Do. 
leyi, Loyolayı unutmuştu. Hattfı. bu 
esrarengiz e\·i ziyaretteki maksadını 
bile düşünmüyordu. Çünkü bu gibi 
serserice işler onun hoşuna giderdi. 
Gece nkti duvardan a.~'lrak bir eve 
girmek onda tuhaf bir zevk uyandırı· 
yordu. Kralın bu tuhaf hallerine çok· 
tan ahşan arkadaşları onun bu zıpır· 
Jıklarına şaşmı) orlardı. 

Duvarın üştüne oturan Birinci 
Framıuva bahseye sıçramağa haZU'• 
lanıyordu: 

Fakat birdenbire durdu. 

$oREIC Mı;, P.4 
TAM~ ~OJ!t'OV~~ 

M,11 Mt JSTtY(>R
Sl.INUZ { 
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Gözüne bir pencere ilişmişti. 
Bu pencere zemin katındaydı. 
Aydınlığın bulunduğu odada olup 

bitenler duvarın üzerinden mükem· 
mel surette görünüyordu. 

Birinci Fransuva pencereye bakın· 
ca hayrette kaldı. Az kaJsm haykıra· 
caktr .. llk görüşüne inanmamı~ gibi 

tekrar baktı. 1 
Fakat bu sefer şüphesi kalmadı. 
Hemen sokak tarafına atladı. 
Çok fazla heyecanlı görünüyordu. 

1..aşatenyerinin elini tutarak: 
- O, burada .. diye mırıldandı. 

' - Şevketmaab, bir kadını görmeği 
limit etmiyor muydunuz? 

- Evet, fakat şimdi gördüğümü 
değil! 

Kral bu tuhaf sözlerin .Jantiyom
larda hasıl ettiği hayrete ehP...,miyet 
vermiyerek derhal evin sokah. .. apısı
na doğru gidip çaldı. 

Aradan bir kaç saniye geçti. Sonra 
yanık suratlı, uzun ve kır bıyıklı bir 
adam kapıyı aralık etti. Sert bir ses
le: 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
Kral: 

- Hemen ev sahibini görmek .. ce-
vabını verdi. 

- Gündüz geliniz .. 
- Şimdi görmek isterim .. 
Ayni zamanda kapıyle nihayetie

nen bir kaç basamağı çıktı. Obür üç 
Jantiyom da Kralı takip ettiler. 

Uzun bıyıklı adam: 
- Hey! Eğer namu~lu adamlar· 

dansanız hemen buradan gidiniz .. 
Yok eğer başka bir dü~ünccyle gel· 
dinfzse cesaretiniz size pek pahalıya 
mal olur .. diye bağırdı. 

Ve belinden uzun bir hançer çeke
rek siper aldı 

Gür bir ses: 
- Jspada Kapya, hançerini yerine 

koy .. Ne istiyorsunuz Mösyöler?. de
di. 

Kral ilerledi: 
- Doğrusu Mösyö Ragastan, ken· 

dinizi çok güzel muhafaza ediyorsu
nuz ! Tebrik ederim. 

Şövalye dö Ragastan: 
- Kralmış! diye mırıldandı. Sonra 

sesini yükseltti: 
- Geri çekil İspada Kapya! Affe

diniz Şevketmaap ı .. Fakat Kralımı· 

zın bir kulUbcyc şeref vermek tenez. 
zülünde bulunacağı kimin aklına ge
lirdi .. LO.tf en içeriye buyurunuz! 

- Teşekkür ederim Şövalye, kapı 
açıldığı zaman içeride bir takını ses-

ler işitmiştim. Meclisinizde biran k~ 
dar bulunmaklığıma müsaade eder 
misiniz? 

- Şevketmaab meclis falan yok. 
Karım Prenses Beatris ile zavallı bir 
genç kız var.. _ 

- Onların nezdine kabul edilmekle 
iftihar duymak isterim .. dedi. 

Ragastan bunda bir mahzur gör
mediği için açmak üzere Kralın du· 
varın üstünden pencerelerine baka· 
rak içerisini gördüğü odanın kapısına 
döndü. 

Tam kapıyı açarken Krala: 
- Şevketmaab belki kendilerini ta

nıtmak istemezler. Nasıl bir isimle 
haber vereyim? diye sordu. 

- Fransa Kralı deyiniz! 
Fakat Şövalye bu tuhaf emre ita

ate nkit bulamadı. Kapıyı açarak 
Fransuva içeri girince Prenses Beat
risin yanında bulunan bir genç kız: 

- Kral I Kral I diye bağırdı. 
Jiyet bu sözleri söylerken sanki 

bir : :ıyal görüyormuş gibi korku do· 


