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H ca ır lb ca ırö f e ~ ö li17il c§l ifil ~c§l ır c§l o c§l ır n : 
Italyan tabaası Habeşistandan ayrılıyor! 

lngiliz gazeteleri şöyle yazıyor: 

"lngiltere ve Fransa, ItallJanın Habeşistanı istilllsına 

müSaade etmilJecek ! ,, r-v~·~i--p-;;ala~I 
"'11usc0Dının yeD'ilD lQ>eyaınıatta lb>uDuınHdlu Ankara, 13-MaliyeBakan· 

Habeş başkumandanı Vehib 
Paşaya dair malumat 

"Habe!lilere göderilecek ha hangi bir mQ•aale Fran•a ue lngiltere 
:te ltalyanın arcuındaki tesanüdü bozacaktır!,, diyen Populo D'ltalia 

gazetui. 

Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

Belucistan zelzelesi 
lıı. •abah gelen Avrupa gazetelerinde, Beliicistan zelzele.ine dair 

böyle bir re srm gördük • 
.._____-----~-----~~--~~--~~--~--~~~~--~ 

Telgraflar 
Arlık yerlerine çabuk 

,·aracak 
Telgraf müvezzilerinden şimdi. 

ye kadar tramvaylarda ve vapur • 
larda ücret alınıyordu. Müvezzile -
re seyahat parası da verilmediğin
den müvezziler gidecekleri yerlere 
yaya yürüyor, yahut da ceplerin • 
den paralarını vererek nakil vası
talarına biniyorlardı. Telgrafların 

geç kalmasını mucib of an bu hal 
Bayındırlık Bakanlığından gelen 
bir emirle halledihnittir. 

Posta ve telgraf kanununun on 
be~inci maddesine göre telgraf 
müvezzileri ve telgraf hat bakıcı

ları ~ehir dahilindeki nakil vasıta • 
larında ücretsiz seyahat edecek • 
lerdir. 

Bakanlık kanunun bu maddesi -
~ ne göre hareket edilmesini emret· 
~ 9ralol'a mağlUp olma•ı mittir. 

llllara lazla JiifkünlüiiJe izah 1 Bu da alakalı ıirketlere bildiril-
edaen Malt• Baer mittir. 

lığı tedavülde bulunan 25, 1 O, 
S kuruşluklarla 100, 40, 10 ve 5 
paralıklanıı yerine çıkanlacak 

yeni uf aklık paralar için hazır • 
lığına devam etmektedir. 

Bu paraların ıüel (askeri) 
fabrikalarda hazırlanmasından 
vazgeçilmit, i§i doğru -
daı:ı doğruya darphanenin yap· 
maıı kararlaştrrmıftır. Darpah 
ne yeni paralar için hazırlıklara 

1 baılamıştır. 
: Dört, beş milyon lira kadar tu -

1
: tacak olan uf aklık paralar gü
• müş liraların budma.sı bitiril • 

'~~~.~.~~~~.~~!.~~~!": ...... -

Türkiyenin en büyük clo•tlanndan Stalin, 
birini -.öy lü~ 

büyük .öylevlerind en 

Bir lnglllz gazet:esıne göre St:alln'e 
suikast: hazırllyan eski arkadaşları 
sürgüne gönderilmiş. 

(Yazısı 2 nci ·sayfada) 

Pekin göklerinde 
Japon tayyareleri nünıayiş yaptı 

Japon a,skerleFi 
Çin seddini aştı 

Mançu imparatoru pek yakında payıtahtını Pekine 
~"111•-.a.-ıınııuııııııım nakledeceğini söylüyor 

ALMAN YANIN 

En büyük 
mühimmat 
fabrikasında 

infilak 
Berlin, 14 - İçinde bir infilak 

olan Raynıdorf fabrikasında 13 
bin iıçi çalıtmaktaydı. Ölenlerin 
miktarı ve kaza hakkında kat'i 
mahimat almak henüz kabil ola -
mamıttır. 

Hücum kıt'ları fabrikanın etra. 
fında kordon çevirmişlerdir. 

Vitemberg ve civarındaki has • 
taheneler battan baıa yaralılarla 
doludur. Mektepler ve umumi sa • 
!onlar hastahane koğuşu haline ge· 
tirilmiş, buralara yaralılar yerleş • 
tirilmittir. 

Bu fabrika, Veraay muahedesi -
nin müsaadesiyle açılmıı yegane 

1 
mühimmat fabrikaaiydi. Dinamit I 
ve barut imal ediyordu. 

111rırııınıııı1111111nnmırıı11111111ırımıı11ın111ııııııııı111ıııııııııııı11ııır111 

Pekin ıehrinJen bir man.zara •• 

( Yazısı 2 ncf sayfada ) 

Görülrnenıiş bir 
canavarlık 

Dala koz kaDdoır.op a<dlam öD<dlürenOeır yalkaDando 
( Yazısı 2 ncı sayfada ) 
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Pekin göklerinde Japon ····-·:·Jit~tü;k· .. ·;~··-··· .. ltalyan tabaası 
Habeşistandan ayrılıyor ki ismet inönü uça arı nümayiş yaptı 

Pekin, 14 (A.A.) - Dün bek · I Jakal, Chakar ve şımdi Hopei 
lendiği gibi, Jehold•n gelen Ja • Japon eğemenliği (hakimiyeti) 
pon uçakları, bu .abah Pekin üze- altına airiyor. 
rinde uçmaya baılanntlardır. Bundan sonraki program, 

Londra, 14 - Royter ajr.naı, Chansi ve Skantung üzerinedir. 
lngilterenin Pekin V! Til en Çin · "Dört yıl önce bu hareket dur
deki askerlerini geri çekmek ta· durulabilirdi. Çinin arazi tama· 
savvurunda olmadığım haber ve- miyeti ve ııyasal erkinliği (İstik· 
rıyor. lali) korunabilirdi. v~ uluslar ku-

Londra, (Hususi) - Şimali rumuna.;n (milletler cemiyetimn) 
Çine Japonlar yeni kuvvetler bütün azası buna söz vermi§ti.,, 
göndermitlerdir. Seddi Çini (Çin İngiliz gazetesi, bundan ıonra 
duvarını) aıan Japonlar ileri ha· Makdonald hü!dimetinin almış ol
reketlerine devam ediyorlar. duğu durumu (vaziyeti) tenkid 

Istanbula geliyorlar 

Bakanlar, Avrupa 
seyahatine 

çıkıyor 

Atatürkün bu hafta içinde Is 
met lnönü ile birlikte Yalova yo
lile lıtanbulu te§rİf edecekleri 
bildirilmektedir. 

Batbakan lıtanbulda bir kaç 
gün kaldıktan sonra memleket i
çinde u2un bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

Adiscı.baba, 14 - (A.A.) - Ovr gazetesinde bu yazıyı ya· 
Adiıababadaki ltalyanlarrın 'ro • 7.an Jenevyev Taponiııı, ltalyanıo 
ğu, Eritreye gitmek i·zere Habe- 300,000 kilometre murabbalık bir 
tistandan çıkmıılardıı. yer alarak Habeşistamn en zen • 

Geri kalanların, gelecek ay or - gin yerini elde edeceğini yazrnak· 
tasında gitmeğe hazırlandığı ıtöy · tadır. 

lenmektedir. j İngiltere Sudan hududuna ya • 
Habet hükumeti, i:baylara her bn yerlerin idaretini kontroi e· 

hangi bir hadisenin ör.üne geçmek decektiı. F ransaya verilecek 0110· 

için Habeş topraklarında oturan taka henüz belli değildir 1• 

yabancıları kendi m1Jhafızları ile Bir ltalyan gazete" 
lforumalarmı emretmi~tir. sinin tehdidi 
Do~u Afrlkasında ltalyan gazetelerinden ''Popo· 

havacıllk lo Ditalya,, ise, Streza konfeıa11" 

Çin kuvvetleri, dün Pekin mın· ederken Japonyanın o vakitler Ökonomi bakanı Celalin Rusya 
takaaını boıaltarak cenuba doğru yalnız tevbih edilmekle fakat "is- seyahatini müteakip diğer bakan
çekilıneie baılamıılardır. tediği gibi hareket etme imke:nın- lar da muhtelif yerlere ıeyahat 

Roma, 14 (A.A.) - Resmi 11a- 11nda İngiltere , Franaa ve hal1• 
zete, doğu Afrikasmda . yüksek arasında sözletilmit olan ce~he 
komiserliğin kontrohı aitında Ö· birliğini ileri sürerek : 

itin daha dikkate deier tara· daı, bırakıldığını yazıyor. edeceklerdir. 
fı ~n şudur: Japonlar iki lnglliz ------------

zel bir hava kumandanlığı kurul - "Bu cephe birliğinin Avrup:) il· 
ması hakkındaki kanunu yazmak· ierine münhasır kalmıyacağmı" 

Tokyodan gelen bir habere gö· gemisi tevkif etti 
re, Mançoko İmpnratoru Pu-Yi Tokyo, 13 - İngiliz bandıralı 
yakmda payıtahtını Pekin'e nak· Porhttache vapuru, yedeğinde 
le:l,..-;ekmiı ... MalQmdur ki Pu-Yi' Salvador bandıralı Chriıtin Milra 
nin hanedanı Çine hakim olan en· vapuru olduğu halde tamir mak
J.d Manço hanedanıdır. ıadiyle Formoz adası kıyılarında 

Amerikalılar Tiyençin limanr· memnu mıntakada demirlemitler· 
n a harp gemileri ve denizaltı ge- dir. 
mHcri pöndcrrnişlerdir. Fakat Japon hükumeti gemile-

Japonyan ı n rin durmak üzere gösterdikleri 
is'C:edikreri ae~ep!eri hafi bulmadığından her 

Ku:n~ung isimli Japon hüku- iki ge:niye de el koymuştur. 
met oı-du1e.rının Çine gönderdiği Japonlar Rus aske-
yeni istek llstesi ıutlur: rini vurmuş 

1 - Jnponyaya kartı yabancı İngiliz gazetelerinden Deyli 
devletlcrtlcn müzaheret bulmak Herald Tokyodaki Sovyet Elçisi· 

----/ _.,. _____ , 
Servet takımı 

tadır. söylüyor. 
A§ır topçular Ve diyor ki: "Habeflilere göf" 

Torino, 14 - (A.A.) -- O:du lerilecek her hangi bir müıa;.de 
kumandanı tarafından gözden ge· üç memleket arasındaki teta• 
c;irilen yeni dağ topçu kuvvetleri, nüdü tamir kabul etmez surette 

Paza: günü, Fenerbahçenin 27 doğu Afrikasına doğru yola çık · parçalıyacaktır.,, 
inci yıldönümü töreninde (mera - mıttır. Bir lngillz gazete•• 
ıiminde) Fenerbahçe ile bir maç Habe• orduları ltalyanlara cevap 
yapacak olan İıviçrenin meıhur baekumandanı veriyor 
Servet U.kımı, yarın sabah kon· Vehlp paşa kimdir? İngiliz gazetelerinden bir d•ie· 
vansiyonel trenile ıehrimize gele· Son a;amanlarda Vehip paf'! İı· rjnin fU yazııını da ukuyunuz: 
c-ektir. minde 

1
eski bir Osmanlı generalı- "İtalyanın 1906 muahedesi hi· 

M aks Ba er nın Habetiıtana geçerek Hr.bet lafına Habeıistan üzerinde hinı•· 
ordula:-ı batkumandanlıjını e1 ~ al. ye tesiı etmesine ne Franıanıllf 

yenildi dıiı yazılmııtı. ne de lngilterenin razı olma11n• 
Vehip paıa hakkında ıu mı.lu • imkan yoktur. 

fikrinde:ı Çinin vazgeçmesi. nin Japon Dıı Bakanlığı nezdinde Nevyork, 14- Boksör Cimmi mat verilmektedir: Habeıistanda büyiik ticart meıt' 
2 - Çin-Japon ökonomik tiddetli bir protestoda bulundu· Broddok ağır siklet dünya boka Vehip paıa koyu bir ittihatcı ol- faatimiz vardır. İngiltere, Habe • 

duiundan Mütareke yıllannda da- 1.iıtan dahilindeki Tsana iÖlünü1't 
mat F erjd ve İngilizler taraf mdan Mısırı ve Sudanı sulayan Nil neb• 
10.kibata uğramıı ve halyaya kaç rinin membaı olması 'tibarHet 
mak mecburiyetinde kalmııtır. Habetiıtanla çok yakrndan ala • 

çalııma beraberliğinin Mançoko- ğunu yazıyor ve bunun Sovyet hu- fatnpiyonu Makı Baer'i on be§ 
yu da kaplaması. dudunda Japon Mançuri askerle- ravnda sayı hesabiyle yenmittir. 

3 - Hopay eyaleti ilbayınm ri tarafından Sovyet aakerlerinin Maç çok güzel olmuı, yeni tam· 
(valisinin) bir Japon dostu o1ma· vurulması lhadisesinden doğduğu- piyon, Maks Baer' e kartı çok üs-
sr.. nu bildiriyor. tün oynamış. onun metfıur sağ vu Orada hiç bir suçu olmadıiı kadardır.,, 

4 - Bütün Çinde Japonyaya Anlatıldığına ıöre Haziranın ru§larından hiç yıltiıamıttır. halde iılenen bir cin:ıyetten su 1 ıt:alya aıeyhln'Cle 
olarak'yiriiıi lfeı ' 1Ha~ !•t- yazı yazmak yasal' karşı !;alışmalara ıon verilmesi, üçüncü günü Japon Mançuri aı- Baer'in mağlubiyeti kararı bü • 

5 - Pekin' de Huanfung'un kerleri, Sovyet toprağında Şere· tün hakemlerin ittifakiyle veril • tıkttm •onrll serbest bırakılmıı - Roma, 14 - İtalya aleyh:nd' 
baıkanlıffı altmda tampon rolü veteto mevkiinde bir mil kadar miştir. 
yapaci'k bir yönetge (idnre) ku· ilerledikten sonra iki Sovyet hu- Halk, yeni şampiyonu çılgınca 

tır. haberler yaymak ittihamile Şik•• 

rulmaı:r. dut muhafızına atet açmı§lardır. alkı!lamıştır. 
Bundan sonra Romanyada, Vi- go Tribün muhabiri hudut h..ırı • 

yanada, Almanyada, Atinada bu· cine çıkarılmıttır. 
lunduktan sonra Mısn a geçmiı. Mu a o 11ni'n1 n 
Ve orada yaıamağa baılannfb. beyanatı 

Görünüşe bakılırsa, Japonla· Sovyet m~hafızları ateşe kar· ı-ııı-111-ıııı-ııı-ııı-ııı-1111-ııı_ııı_ıııı_ııı_ııı_ııı-111-ıııı-ııı-ıtı-111-1111-ııı-ııı-mı-111-111-111-ııı-ııııı 
rın bu yeni dilekıerini Çinliler ka· şılık ve~~~ışıe.r •. fakat muhafız- Fransanın denı·z 
b l · kt' lardan hırı otekını yarclım elde Son zamanlarda mali bir sıkıntı- Pariı, 14 - Ekselsiyor gazett' u c~mıye:e. ır. 

Japonların Pekin üzerinde bit e~me~ üzere ~n. yakın askeri mev· manevraları 
hava gös!eri~i ynp.maları muhte· kıe gondermıştır. 

da bulunuyordu. si, huıuıi muhabirine, Mu110H11i· 
Türkiyeye avdet E.dememesine nin söylediklerini yazlyor. MuJIO' 

iebep, bir ecnebi pasaportu ile Hni ıöyle demiıtir: ~ 
ve hükumetten izin a1madan git - Habeıistan meaelesi ma ııtı1'• 
mit, ve muayyen valdinde mtira neticesini bulacaktır. ltalya ırıır 

meldir. Giden asker bir ateı yağmuru 
Tiyençin' de yabancılar ara· arasından geçerek yardım elde 

ııntla dn bir korku ba!larnıttır. etmif fakat döndükleri zaman, 
"Başkalarından boş kurıun kovanları ve yerde 

medet ummayın?., kan lekeleri görmütlerdir. 
Pekin, 13 (A.A) _ Yabancı Bundan, yaralanan Silulianof 

çevrenlerin (mahafilin) duyduk· ismindeki öteki askerin Japonlar 
larına göre, Japonlar, Çine, ya- tarafından çekilip eötürüldüğü 
hancı, devletlerden botuna yar· mlnuınr çıkarıyorlar. · 
dım bekle~emeaini eöylemiıler· .Japonlar ilerliyor 
d. Pekin, 14 (Royter) - Japon 

ır. 

lnglllz gazeteleri askerleri ve top yüklü üç trenin 
vaziyeti nasıl Şankaykuandan geçtiği haberleri, 

görüyor t:cnebi mahafillerde teyit edili -

Bu snbah ıe!en İngiliz gazete· yor. 
lerinden "Deyli Herald,, da okun· Japon askerleri ıinıdi biivük 
duğuna ıöre Japonyanın dilekle· Çin ıeddinin bet mil ötesinde hu-
ri töyle anlatılmaktadır: lunmaktadırlar. 

"Japonya bükGmetinin bugün 
Çinden iıtediii, Çin hükGmet ıiı
teminin büsbütün değiımeıidir. 

Bunların batında Kuonintana 
partiıinin ortadan kaldırılmaıı 

meselesi ıeliyor ki bu parti, ltal· 
yadaki Faşist partisinin Sovyet 
Rusyada Komünist partisinin e
hemmiyetini haizdir. On yddan
beri Çin hükOmet sisteminin esaıı 
teşekkül ehnştir.,, 

Ayni lngiliz gazetesi baıma· 
kalesinde bu meseleye yer ayıra· 
rak Japonyanın şimali Çindeki 
hareketinden bahsediyor ve diyor 
ki: 

'~Bu, dört yıl önce Mukden'in 
zaptedilmesiyle baılayan bir ıı-

yasanın devamıdır.. 1 
Chakar ve ıiqtdi Hopei' 

--~~~~~~~~~~~~-

Görülmemiş bir 
canavarlık 

Torbalıdan bildiriliyor: Bu~• · 
ya bağlı Çaybatı köyünde Meh· 
met oğlu lbrahim, ve Dağlı Ali 
isminde iki canavar, ayni kC'ydo 
oturan Fatma, kızı Mürvet ve 
Miirvet:n ni~anlısı Halidin yolunn 
çıkarak Üzerlerine hücur:ı etmit -
ler, Fatma kadını bıçaklıya.rah 
öldürmüılerdir. 

Halit1e imdada koşan Zekiyeyi 
de ıopa ve bıçaklarla yaraladık -
tan ıonra Mürveti dağa kal<lır · 
mıtlar ve teslim olmak istem yen 
kızı da yaraladıktan ıonra namu
ı.unu berbat etmişlerdir. 

Katiller yakalannuılardır. 

Deyli Herald gazetesinde okun
duğuna aöre, Fransız bahriyesi, 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
ölçüde, Atlas denizinde manevra 
yapacaktır. Manevra bir hafta İ· 

ç.inde yapılacaktır. 
Son yıllar içerisinde Fransız 

donanmasının da bulunduğu Ak
denizde, manevra yapılmaması 

hakkında Fransız bahriye nezare
tinin verJiği karar, Fransa 'Ve 1-
talyanın yeniden anlaımaıı dolayı 
siledir. 

Fransız hükUıneti Akdenizde -
ki üslerinin ve ıimali Afrikaya 
giden nr.kliyat yollarının artık 

tehlikede olmadığı kanaatinde 
dir. 

caat etmemiı olmaııdır. kadderatına hakimdir. Hudud• • 
Habe•lstanın ltal- rımızdaki tehlike bir rüıeyim h~· 
yayı protestosu linde değil, gittikçe büyüyen b1

' 

Habeıistan hük6meti namına hakikat halindedir. 
ltalya nezdinde yep }eni mahi • lıte bu vaziyettir ki bizi, usl· 
~ette bir protesto yapdmı~\ır. ltal- ya - Habeşistan münaıebatı rııe· 
yan gazetelerinin Habeşistan hak selesini en açık ve en kestirrıle 
lnndaki muhayyel neşriyatını Ha. tekilde ortaya koymamıza ıebeP 
beıiıtanın Roma el~i!.i protesto olmuştuı·.,, 

etmiıtir. Yeniden sllAh 
Bununla birlikte, Hebetiıtan el- altına 

çisi Habeı kralına yapıldığı söy • Torino, 14 - Alp topçu k•~1: ıenen suikast havadiıini de Ha- b k d h '1 .. h • !arından ir ısım a a ıı a 
beı hükfuncti namıoa tekzip et · ... l 

tına çagırı mııtır. 1, mittir. Ve tarki Afrikaya doiru yo 
11 uıııııııııııı111111111ıııııııııı11111111ııııııııı1111ııınıııııııı111ııınııınınıı11111 Habeşistanı pay- çıkarılmııtır. Kıtalar, harekt,tt•. 

Stall.n'e suı·kast ıaşmak tasavvuru önce kolordu kumandanı tar•··" 
Fransızca Ovr gazetesinde çı· d'l · -h Ik •tıll • dan teftiı e ı mıf, a tar ... 

IDI yapılacakmış? kan bi; yazıya göre, HtAbeşiıtan dan alkıılanmıttır. 
üzerinde üç taraflı bir himaye ku- bir tekzip . 

Deyli Ekspres gazetesi Vartova 
muhabirinden a§ağıdaki telgrafı 

almışltr: 

rulması yolunda uluslar kurumu Rom•, 14 - Habeıistan o:•, 
larafından Habetista:ı kralına bir rinde İngiltere, Fransa ve I~ 1iK 
tavsiyede bulunulması dü9ünce • hükQınetlerinden müteıekk'\,ııl 

"Sovyet Ruayada Stalinin hü • ei vardır. taraflı bir himaye ıiıtemi k•Jıl1 
küm ve nüfuzuna karşı yeni bir Bu tasavvura göre, İngiltere, edilmesine dair proje hazırları 
hareket yapdmıttır. Bunun netice- Fransa ve ltalyaya Habeıistaı~da haberleri tekzip edilmekte~ 
ıinde tanınmıt bolşevikl~rden Ye- nüfuz mıntakaları verilecektit · "i/' 

----~-~ii!iiii-~-~~- ıııı111 11111uıınııııııımıııınıııııııııııııııııııı"'""''m""'•11• 
nukidze tevkif edilerek Siberyaya siyasi zabıta erkanından E1vave 2 3 
sürülmüştür. O k d ile ağır sanayi komiseri rjoni i • . 

Yenukidze Stalinin hayatına zc de memuriyetlerinden azledil • H A Z i R A rJ 
kar•ı bir suikast te•ebbüsü hazır • · l d' :r :r mış er ır.,, 

layan bir şebekenin manevi lideri ismi seçen üç zat da Stalin gi. Deniz nezlntımtı11' 
olarak itham edilmektedir. fit 

bi gürcüdürler. Kendisinin gençlik gilnUdUr -"""""" 
, Bundan baıka gene bu ıuçtan hatta çocukluk .ukadatlarıdır. ~mnı111111111ıııı111~ 
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idam edilmeli mi? ~,._~~m::~~d:::==---~~':Lf..l.~rlf=I 

Edilmemeli mi? ıranla ticaret 
1

[ Esnaf, dikkat 
kolaylaşıyor 

Kurun ve Son Posta refikleri- Hilktl.metin bu işler Belediyeye yazılnıan z 
mlzln bugllnktl yazılarına cevab 

. için bir kanun çıkar- içirl verilen nıühletin 
Dün okumuşsunuzdur ki, lzmir-} 

~~, çok önemli (ehemmiyetli) 
keme yenilenmez! Hüküm 
getirilmelidir!,, Diyor. 

yerme ması da dilşilnilJilyor ~ • • • 
• Öğrendiğimize göre lran transit n et 1 \.c es 1 n e 1 g u n k a 1 d 1 • • ır hukuk meselesi çıkmıttır : 

İdama mahkiim olan ve hük
lllii kamutayca (millet meclisin -
ce) tasdik edilen üç kişi hakkın
da, dardüncü bir idam mahku
mu §Öyle söylüyor: 

Bence, bütün kanunlar, mantık, yoliyle memleketimizden geçecek 
k 1 1 k 

Belediye mi\s~.ahdemin şubesi - demelerini tasdik ettiı meleri ıçin 
insaf, tefkat, merhamet esaslarına emteaya o ay ı gösterilmesi için 

k 
· b k l ne kayıtlarını yaptıracak olan verilen mühlet de, yarın bitet:ek-

<iayanır. Mantıksız kanun olmaz! e onomı a an ığınca bazı tedbir· 
1 b d·ı esnafa verilen nüihlet yarın ~k . tir. 

Mantık ise ıunu emrediyor: er tes ite 1 miştir. Bu tedbir· 
l h·ıh l · şam bitmektedir. Sayfiye yerlerinde otel, par.si-

- Gerçi, bunların hile yaIJmış er ı assa ran transit iımin 

- Katil onlar değildir. Katil 
he · 

olmaları da muhtemeldir. Lakin memleketimize hasrı baknnından On bet haziranc. lan sonra da yon gibi yerlerdeki yatak, yiye • 

1 ( h. ) sıkı teftiıler yapılac t.k, cüz~am cek fiyatları yüzde elli kadar in-
nım... _,.,. itirafın doğru olması ihtimal da- önem i mü ım görülmektedir. 

olmıyanlar cezalandn".llacaktır. Jirilmittir. Tar.ifelerini tasdik et-

. Bunun üzerine, idam 
•nfaz olunacak yerde, 
Yeniden batlıyor. 

hükmü 
hilinde değil midir? .. Ya ıün,.h - Bu tedbirler arasında bilhassa 

T h 
· k l Bundan baıka lokal,ta, gazino, tirmiyenler de kontrol neticesinde 

tahkikat 
sız adamları ıötürüp asarsak ve ra zon ıs e e resminde diğer li- bar, kahve ve emsali yerlere, ha· ceza göreceklerdir. 
it itten geçince haksızlık ettiii • man iskele resimlerindeki nisbet ------"""T"""---------------------
mizi anlarsak ? gözetilmeksizin en az hadde ind1 • Bir ay içinde kt~llen Otomobil ve otobils-

Dün fikrine müracaat ettiğimiz 
~•ki Adliye müıaviri avukat Ke -
rıan Ömer1 bu vaziyette insaııla
tın asılamıyacağını bize söyle -
lllit ti. Bugünkü Kurun refikimiz 
de bir hukükçu, - öyle tahmin 
ediyorum ki Hakkı Tarık Ui -
!Öyle yazıyor: 

O zaman, bütün bir cemiy~tin rilmesi vardır. Trabzon limanına 
duyacatı vicdan azabına neyle en 'kısa zamanda bir dalga kıran hayvanlar Jerio muayenesi 

Belediyenin bir statistiğine gö • Bu ay batındanberi yapılan oto kartı koymak mümki.indür? da yapılacaktır. 
re Mayıs ayı içinde 56 84 karaman, mobil ve otobüs ve kamyonların 

8461 dağlıç, 892 kıvırcık, 6 k~·i, muayeneleri bitmek üzeredir. Be-
46976 kuzu, 1247 oğlak, 1169 <> · lediye hu yıl yeni bir tedbir olarak 
küz, 191 inek, 223 manda, 107 clcı.- muayene edilen otobüs ve otomo • 
na, 225 malak, 220 boğa kesi)rn.iş - l billerin ön camlarına birer (mua • 
tir. yene edilmi§tİr) levhası yapııtır. 

Bir tarafta, günahlı adamların Transit ticaretinde tüccardan 
bir kaç ay - haydi bir kaç se- istenilen teminatın masrafı mtihim 
ne - fazla yaıaması var. Öbür bir yekun tutmakta ve formalitesi 
tarafta, ıünahsız adamların asıl- uzwı sürmektedir. Bu hususun tat

- Dört idam mahkumu, dör
dü birden ölecek yerde, aralaftn· 
da ltı:r'a çekmit ve bu hileye mü
l'lcaat etmiş olabilirler ... 

~vet, bu, pek muhtemeldir. 

\Jıugünkü Son Posta arkadaıı· 
~ıı da, gelıe hukukçuların fikri
tıi sormuş. Onların iki türlü nok
t • 
'-t nazarda bulunduklarını anlatı-
~or. Diyor ki: 
• 
8ir kısmı: 

ıı • 
~sıln:aın:ılıdır ! Çünkü Muh.ske-

ması ..• 
Hangiıi tercih olunur? Elbette 

"muhakeme yenilenıin !,, diyenler 
haklıdır. 

Tarihin meıhur misalini hatır· 
iayalım: 

Bir mahkeme, yanlıt verdiği 
bir idam hükmü için ebediyyen 
kandil yakılma11na karar vermİf. 
Ve her muhakeme baılamazdan 

evvel, müddeiumumi ayağa lr:al -
kar, hakimlere: 

- Bu kandilin niçin yakıldıiı
nı unutmayın! - Diye ihtar eder-

biki zaruri formalitelerin aadelet • 
tirilmeıi cihetine gidilecektir. 

Bir transit nakliyat sosyetesinin 
kurulmasına çalııılacaktır. Bu sos· 
yeteye lranlıların da iştiraki muh • 
temeldir. 

Transit ticaretinin bir yasa (ka
nun) ile kolaylaştırılması da dütü· 
nülmektedir. 

---o-
Belediye, mektep 
karşısına ahır 

yaptırıyor 

-0--

Bir ayda yapı1an 
binalar 

Mayıs ayaı zarfında 164 ev, 14 
apartıman, 6 dükkan ya,ıJmış, 

453 yapı tamir edilmiıtir. Apartı • 
manlardan beıi Beıiktatta, yedisi 
Beyoğlunda yapılmıttır. \ 

' ---o-
Nüfus yazımı için 

hazırlıklar 

maktadır. 
Bu şekilde muayenesiz ta.Ksi ve 

otobüalerin kaçak olarak çah§ma • 
eı:na imkan kalmıyacaktır. 

-o-

On senedir haber 
alamadığı oğlunu 

arıyor 

~nin iadesi lizımdn !,, Diyo~·. 
~Dur Jüamr: 

mif... Beyoğlunda 50 inci ilk okul Ankaradan ıehrimize gelen ıta• 
tistik genel müdür vekili Celal Ay· 

Y edilrulede imrahorda Çırağ. 
ha.san Çukur ÇC§me sokağmda 38 
numaralı evde oturan Sela nikli 
Zeyneb matbaamıza geldi. On se • 
nedenberi haber alama{iığt osrlunu 

i!\' aiıi;'i.-birinİ4 itirafile mu ha· 
Bu tarihi miaali biı: de unutmı- (mektep) kartıaında belediye bir 

d .. b.ld'rd• 1 "Ç , .)( 

~ --- - . yalım.... (VA·NO) ahır yaptırmaktadır! 
.bar dün vilayete gelmiş, vali mu
avini Rükneddinin baıkanlığı al· 
tındaki kaymakamlar toplantıım· 

ara ıgını ı ı ı: 

- 20 sene evvel Selinikten çılt· 
tını .. Selinikte Şerife sokağında 
muhtar Kırbıyrk Haaanm ,{yani 
babaamm) yanında bıraktığım oğ· 
lum Kazımdan on sene kadar ha • 
ber aldım .. Sonra büyük annes_inin 
yanma giden çocuğumdan mektuP. 
birdenbire kesildi. Oğlumun ca • 
nmdan haberi olan insaniyet na -
mma bana bir mektup yazım veya 
haber venin.,, 

Tramvay 
şirketinin 

2,5 milyonluk borcu 
Vade bugün 

bitiyor 
f l raınvay Şirketinin haJktan 
lıla olarak aldığı 2,5 milyon li • 

~~r vermesi için bugüne kadar bir 
Qhlet verilmişti. Şirketin Anka

.. ,l>_ o·d .. '11 · · · 
~ ~ı en mumessı erı vazıyetı 

~·ildi 'lehlerine düzeltemedikleri 
•rı ieri gelmitlerdir. 
Sb.h: . k · b' ~· -ı.un ıır etın ıon ır müzakere 
lll bak 1 ... .. t d .... 

1_ an ıga muracaa e ecegı 

"hlll · ~· •n olunmaktadır. Şirket bu 
'-tayı vermekten gene imtina ede-
l~k olursa kanuni yollardan gjdi
C\l~lc hu para kendisinden alma • 

1tt'1'. 

lkt yol~uk tah-
~·· kikatı 

lll~ 'üıendis mekteb\ndeki yolsuz· 
İd etrafındaki araıtırma vilayet 
'te L t• b• • '} • \>\)• neye ınce ıtırı mıt, evrak 
~.~uavinliğine verilmittir. 

ti "/.~ter taraftan vilayet idare heye 
~~--t Bankasmdaki yolsuzluk 
t~d lrıdaki tahkikat evrakını dün 

trı geçirmeğe bqlamıtbr. 

.~&lkevfude te~sll 
ı~bul Halkevinden: 

ldhalat ve 
ihracatımızın 
Geçen senelerle 

mukayesesi 
Cümhuriyet Merkez Bankası 

neıretiği yıllık raporunda memle -
ketimiz dtt ticaretine aid rakam • 
lan da meydana koymuştur. Buna 

söre, geçen seneki itlıali.tnnız 933 
yılından fazladır. 86.790.000 lirayı 
bulmuıtur. 

1933 ithalatımız 74.676.000 lira
lıktı .. Dünya buhranının en tiddet
li zamanı olan 929 senesinde 

256.296.000 lira idi. Bundan umu
mi ithalatımızın bir evvelki yıla 
nazaran 12 milyon lira art.nııı ol • 
duğu görülmektedir. 

ihracata relince: ihracatı bir 
evvelki yddan miktar itibariyle 
çok, fakat kıymet bakımından ek • 
ıiktir. 934 yılı ihracatı 92.149.000 
liradır. Halbuki bu miktar 933 de 
96.162.000, 1929 senesinde 
155.214.000 lira idi. 

Geçen yılın en büyük ithalat 
maddelerinin batında pamuklu 
mesucat gelmektedir. 

13 milyon liralık ithalat yapıl • 
mıttrr. 

12 milyon liralık makine 
12.670.000 liralık demir ve çelik 
malzeme getirilmittir. 13.810.000 
lirayı bulan hububat ihracatımız 

bqta relmektedir. Bundan son
ra 13.369.000 lirayı bulan tütün, 

8 milyon 1irabk fmdık gelmek • 
tedir. 

~ - 6 • 1935 cumarteai akşamı 
~J!t) de Gülhane parkı içinde 
~· tkü binaımdaki Evimiz 

d'1ı ~ tubesi amatörleri taraf m -
)~i akaryanın Tayyareciai) pi· (17) d- ... 1 kl A 

O)rıa cakt "I& sonra çagrı ı arım • 
~l'h. - n~ ır. ,layköfkü Çevirıenli.jinden alabi • 
-~k ıateyenler her gün saat' lirler. 

Okul idaıesi sağlık ve kültür di • 
rektörlüklerine bat vurarak b'.l ha
li bildirmiı, okul karıısında bir a· 
hır yapılma11 sa.ğlık bakımından 
doğru olmadığının belediyeye ha • 
tırlatılmasmı istemiıtir. 

Belediye, kendisine havale edi -
len bu müracaatı tetkik etmek -
tedir. 

-0-. 
Limanımıza bir Fran-
sız torpttosu geliyor 
Fransanın Verdun adındaki 

torpido muhribi, önümüzdeki pa • 
zartesi günü ıehrimize- gelecek • 

tir. 

V erdun torpidosiyle bir amira -
lin batkanlığı altında bulunan bir 
Fransız askeri heyeti de İstanbula 
gelecektir. 

Bu heyet lıtanbulda beı gün 
kaldıktan sonra Haziranın 21 ~nde 

gene Verdun ile Çanakkaleye gi -
decek, Fransız mezarlığı ve harb 
alanl~ını gezeceklerdir. 

da hulunmuıtur. 31 Temmuza ka • 
dar lıtanhul, binaları numaralama , 
itinin sona erdirilmesi kararlaıtı • 
rılmııtır. 

T aoplantıda nüfuı yazımı etra • 
fında da görüıülmüı, her yüz kiıi 
için bir memur kullanrlmuı t'!sbit 
edilmiıtir. 

-o-

Avrom onbln lira 
verecek, fakat •• 

T ahtakalede buz fabrikası sa • 
bibi Avram Mişola ile belediye a • 
rasında çıkan dava neticesinde 
Avram belediyeye on bin lira ver .. 

meğe mahkUnı edilmiştir. Bu ka • 
rar üzerine Avram Miıola aran· 
mıf, fakat 928 senesinde Parise 
gittiği anlaıılmııtır. 

Mi,olanın malları bulunursa 
haciz konularak belediyenin ala • 
cağı tahsil olunacaktır. 

--0--

Cevlz ağaçlarımız 
mahvoluyor 

Ceviz kütüklerinin bir kaç sene. 
lik mahıulü pahasına, ucuz bir fi. 
yatla hilen kesilip kesilip satıl • 
makta olduğu, yapılan tikayetler -
den anlaşr1maktadır. Bu gidişle 
yakın bir zamanda memlekette ce
viz ağacına tesadüf etmek imkanı 
kalmıyacaktır. ilişikli makam • 
lann, memleketten ceviz kütüğü 
çıkarılmasının büsbütün yasak e • 
dilmesini dütündükleri söylen • 
mektedir. 

( • __ ş_E_H_R_İ_N __ D_E_R_D_L_E_R_İ_-_ı 
Doğru değildir amma ••• 

Pangaltıda Poyraz sokak 19 numarada oturan oku- ı 
yucularımızdan Hüsnü Yamik şikayetlerini şöyle 
sayıyor: 

1 - Postane pulsuz olur mu? 
Beyoğlu postanesine verilmek üzere 150 tane.. daveti

ye için gittik. M_enwr! ~ir~r ku.ruşluk pul olmadığını 
ve saat onda gelınmesını soyledı. Saat onda gititk. yok .. 
Saat birde tekrar ge~memizi tenbih etti, gittik. Gene 
yok.' Galata postancsınden aldırılacağını söylediler. 

Acaba Beyoğlu gibi bir posta merkez.inde pul bulun· 
maması doğru mudur? 

2 - Sabah saat sekizden evvel ı·e akşam dokuzdan 
sonra sat!cı~~"'! sokaklarda yüksek sesle bağırması 
Yasak ~~ıldıg~nı gazeteler yazmıştı. Poyraz sokağı bu 
yas.'!k .!çındedır sanırım. Sabah saat beş buçuk altıda 
-11utçu~eri saymıyorum- dutçular1 eskiler alayımcı· 

lar, engınarcılar ve buna benzer satıcılar bağıra bağıra 

geçiyorlar. Bütün gün kulakları yırtan bu seslerden 
şikciyctriyiz. 

3 - Tasmasız köpeklerin sokaklarda gezmeleri ya
sak edilmişti. Eğer pek çoklarını görmek isteyen uarsa 
bizim Poyraz sokağından geç$in! Gece ve gündüz lıer 
cinsten vardır, kimsenin alakadar olduğu yok. Kuduz 
vak' al arı çıkma&ını mı bekliyorlar acaba?! 

4 - Çö~.a~a~~sı bazı g~nler dolu olarak geçer. Tek
rar gelecegını soyler; lakın gelmez. Pek çok cıılerin 

çöpleri, kapı önüne_. konulduğu lıalde, geriye alınır. A
lıncıya kaılar da köpekler, kediler. tavuklar rıe keçiler 
sokağı kirletirler. Yaz günleri çöplerin alınmaması 
doğru mudur? 

Okuyucumuzun "doğru mudur?., diye sorduğu sual· 
lere biz ''doğru değil,, diye cevap veriyoruz. Alakalı da
irelerin de böyle diyeceğine şüphe yoktur. Şu halde-
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Güneşin sathında bir 
değişiklik oluı· mu ? 
Bay Fatin, bunu nasıl anlatıyor? 

Son 2.amanlarda günqe nisbet
Je sıcaklığın artmasını, ilmi tabi
rile, güneş üzerinde görünen uıi
yah bir leke,, tarzında anlatan 
Kandilli rasathane direktörü Bay 

Fatin demiştir ki: 1 
"Güneşte bir leke görülmü!tÜr. 

Güneşte bu lekenin görülınesi, 
hararetinin çoğalacağını gösterir. 
Bu, güneşte leke görülme her on 
bir senede bir defa olur. Yeni leke 
on bir ıene içjnde çoğalır ve ı.on
ra gene gittikse azalır. 

Lekenin görülmesi ile artan ha
raret yarım , en çok bir derece 
olabilir ki, bu bütün )er yüzünün 

her tarafında. ayni derece duyul -
maz.,, 

Bay Fatin bundan sonra Lon• -
<lrada artan ııcaklığı anlatuak 
şöyle demiştir: 

"Londrada görülen sıcaklara 

gelince,, bu günqte görülen leke· 
den değil, Amrikada.n esen sıcak 

rü;ı:garlara kartı bulunmasından -
dır. 

Bakııaz, on gündür lıtaııhulda 
oa şimal rüzgarı esmektedir. Bu· 
nun neticesi olarak ta. har.aret 
normal vaziyetten serin.cedir .. Hal
buki ıimal rüzgarı yerjne lodos 
esse idi çok s~ak olacaktı.,, 

amutay tatil oluyor 

Diyanet işlerinde 
Halkın dini, ilmi, ah ilki f htiyaçlarına görıe 

e.se~ yazdırmak için teşkUAt yapılacak 
Ankara, 13- Bakanlar Heyeti 

bugUn öğleden sonra Kamutay bi
nasında toplanmışbr. Kamutayın 

yarınki ruznamesinde ltonuşula • 
cak layihalar etrafmda görü~ül -
mü!tür.. Kamutay encümenleri dün 
gece sabaha kadar çalışmışlardır . 
Kamutayın yannki ruznamesinde 
45 mı:ıdde vardır.. Bu maddeler.in 
müzakeresi bitirilirse Kamutay y:a

nn yaz tatiline ba,Şlayacaktır. 
Görü~ülecek meseleler arasında 

kimya harbinden korunmaya mah· 
sus malzeme hakkındaki kanun la
y.ihası da bulunmaktadır:. Bu li.yi -
haya göre, K,zılay taraf rndan açı-
11ın ın~ fabı:ikası ihtiyaca kafi 
gelmediği takdirde milli müdafaa 
baknhğma zehirli ga.zlaı:dan ko • 
runma vasıtalarını temin hususun· 

i'ay ! Taş mı? 1 

Al sa a tabanca.- j 
.A:vusturya konsolosunun oğlu 

emilyos ile bir arkadaşı dün ak - 1 
şam üzeri Kağıthane köyü ci?.rann· 
da gezerlerken bazı çocuklar ta -
raf mdan kendilerine tq atılmıt -
tır. Bunun üzerine iki arkadaş ta -
bancalar..ını çekerek ateı etnıiı ler 
ç.ocuklan kacımu§lar.dır. Bu ha -
dise etrafında jandarmaca tahki • 
kat yapılmaktadır. 

HABER - Köyl~imiı_de büyiik_ 
bir misaf,i.r,perverUk biaai vardır . 
Çocuklann yabanc.ılarıı la§, atma. -
lan bu güzel hisle telif edilemİYEt • 
ceğinden telkjni kuvvetlendirmek 
ve onları bu kötü oyundan vaz
geçirmek lazımdır. Bu gibi vak'a -
ların çoğaldığına rutlayoruı.!. 

-0-

Am~.rikadaki hAr.bio 
bitmesinden sonra. 
Asomptsiyon, 14 - Bitaraf aa -

kerl komisyon azası buraya geldi
ler . Bugün Şako cephesine hare
ket edeceklerdir. 

ııııı1111mıııııımııı1111ıııttıııııııı111mııııın"""1""~""""" 

23 
HAZiRAN 

Deniz gezlntimizln 
güoildilr 

da salahiyet verilecektir. 
Diyanet İ§leri b~kanlığının l.etki
li.t ve vazifelerine ait bir layiha da: 
görü§ülecektir. Bu layihaya göre 
m Üfa veı:e hey; eti sekiz azadan bete 
indirilmiş, hal~ın dini, ilmi, ahlaki 
ve içtimai ihtiyaçlarına göre eser 
yazmak vazifelerinden dolayı ma -
a§ları seksener liraya çıkarılmı~, 

2at i§leri müdürlüğüne muamelat 
işler· de verilerek maaıı elli beı 
liraya yük1teltilmi~tir. Beyoğlu, 

Üıkiidar müftülüklerinden iki mü
menjzin itleri kaldırılmıt1 bunlar 
başka yerJer.e nakloJunıııqtur. 

llk okul muallim ve muavinleri· 
nin mesken bedellerinin veri!mesi 
müddetinin iki sene daha uzatıl • 
ması hakkındaki layiha da görüşü· 
lecektir. 

lngiliz-Türk 
klering anla

ması 
Anadolu ajanaınm verdiği bir 

hahe.rdo Tiirk - İngiliz klering 
anlaımasmm bu ayın 
imzalandığı ve yinni 

tatbikine liaşlanacağl 
mektedir. 

dördünde 
haziranda 

bilüiril -

Ga.ı_etemizin 8 hazfran tarihli 

nüaha.aında da bildfrdiği gibi bu 
anlaıma Türkiye lehini:? yüzde 30 
serbest di>_yiz marjlı ve yalnız Tm· 
kiye ye Büyük Britanya ve tinıe.
li lrlanda menıeli mallar.a tJUnik 
d;ro 

İngiliz Dominyonları, müsteın -

leke ve mandaları aniaımanın dı

tında kalmıfbr. 
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Nakliyata 
musallat 

Bir serseri yakalandı 
Sarıyer jandarması T.rabzı.mlu 

Niyazi isminde 1:>ir serseri yaka-

lamıştır. Gec:e gündüz Büyük~ie -
re - Maslak yolunda: dolaıan bu 

adam y,oldan geçen otobüsle!"i e
lini kaldırarak durdurmakb ve 
binmektedir. 

Kendiıinden para iatenınce de 
olmadığını söylemektedir. 

Bu suretle hemen Bütün oto -
bütlere l>inip inmif, sonr.a otCJmo-· 

billeri durdurmaY.a ba2lamııtır. 
Şikayet üzerine Niyazi yakalan -
IDJfbr. 

HABER - Akşam Postasİ 
........................ ................................ . 
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!Parti müfettiş-İ 
ilikleri altı tanel 

oluyor 
Ankaradan bildirildiğine gö

re yakında Şark ve Trakya u· 
mum müfetti§liğinden sonra 
dört müf ettiılik daha kurulacak, 
bu ıuretle memleket altı müfet· 
tiılik mmtaka.sına aynlacaktır. 

Yeni umum müfettişlik mer -
kezlerinin Trabzon veya Erzu • 
rum, Ankara, İzmir, ve latan -

"bul olması muhtemeldir. 

U.mumi müf ettiılerin vazifesi 
merkezle muhabere, mürakabe, 
muhtelif valilerle teıriki mesai 
ederek çabtmaları sisteml("ftir
mek olacaktrr. 

•• ...-.-··· ••••••••• ·.=.:.:.: !!!!!:.!!!!!!!!• •••••••••••••• 

Hamiyetli 
yurtdaşlanmızın 

T ayyaıeciliğimize 
ettiği yardım 

Dün Hava Kurumunun kadınlar 
kolu kurum merkezinde büyük 
bir toplantı yapılmı§tır . Bu 
toplantıda ka.za derneklerinin 

faaliyeti tetkik olunmuı ve 

Kurumuna y,ardımlar,ı,ıı art· 
tır,m.ak v.e lstanbul kadınlan 

naınma bir tayyare almak için 

çalıımaların f azlalattırılmaıı ka· 
rarla§tır,ılmııtır. 

Bundan ba,ka Haziranın 29 un· 
cu cumartesi günü Taksimde bü • 

yük bir kadınlar mitingi yapıla -
caktır. Kuruma yeniden yardım· 
da bulunanlardan elektrik f irketi 
2000, tra.nnrM. §İrketi 300, tünel 
tirketi 200, hava gazı 200, Satiye 
20.0, Ekaelsiyor 150, tücc.a.-dan 
Nuri 150 lira vermi§lerdir. 

B~iktqtaki Auatu ·Türk tütün 
ıirketinde çalıf&ll İtçiler de arala • 
rmda konuıarak haftalıklarının 

beıer kuruşunu kuruma terketme • 
ğe karar vemıi!lerdir. 

Bu paanın miktarı sene de 3360 
lira tutmaktadır. Bundan batka lı 
Bankasının l>ütün memurları kuru
ma üye olmuşlardır. Üye yazılma -
lar devam etmektedir. Memleketin 

her taraf~; kuruma üye yazıl· 
ma.k için büyük biT. tehalük vardır. 

Londrada 

Atman - lngiliz~ 
deniz 

konuşmalarına 
Devam olunuyor 

Berlin, 14 (A.A.) - Büyük tl~i 
Fon Ribbenttop ile Alman deniz 
delegeleri lngiltere il konuımala

ı a devam etmek İ!rİn Lndraya git. 
miflerdir. 

• • • 
Bugiin Alman - lJıgiliz deniz 

konuımalarının tekrar konuşma • 
lara devam edeceği gündür. 

Alman delegeleri hem yortu ta
tilini gçirmek, hem bugüne kıdar 

14 HAZiRAN 1935 

Baba katil • ı 
öldüren oğul ve 

ölen baba kimlerdir? 
~~~~----.-~~~~~~-

Bir iki gün evvel Samsunda bir 1 lıte bu ~nada Hafız Hakld 
oğlun babasını öldürmesi gibi feci "karımı öldürecek,, diye büyü1' 
bir hadisenin cereyan ettiğini bil - oğlunu tevkif ettirmit. fakat küçük 
dirmittik. Hadisenin tafsilatc §U• oğlu Mustafa. mahkeme binum<l• 

dur: babasına raıtJayınca yanında bu' 
Maktul Hafız Hakkının muhte - lunan polis tabancasını çekerek 

lif yerlerde yedi seki~ tane karı- be§ el ateı etmiş ve babasını öldül"' 
sı ve birçok da çocukları vardı.. mü~tür. 

Kendisi evvelce mültezimlik ya - Hafız Hakkının öldürüldüğünü 
pardı .. Fakat şon zamanlarda bu haber alan yeğenlerinden biri de 
karılarının bazılarını ihmal etme - bıçakla yolda tevkifhaneye götii • 
ğe ve kendilerine bakmamağa bat- rülmckte olan Muıtafanın üstüne 
lamı§, bunun üzeri11e oğullarından atılmak istemişse de mani olun • 
ikiıi bir takrm aahte senetlerle a • muıtur. Katil Mustafa nüfua ki· 
leyhine dava açmıılardır. ğıdma göre 16 yaJmdadır . 

__ s_a_b_a_h_G_a_z_e_te_r_e-ri .. , !!F !•ıi .iT ~ _ ne diyorlar? ~;; liJ 
KURUN - A.srm Us bugünkü baı 

yazısını ••lJlkemizdB uçakçılık ulusal 
bir iş kolu olamaz nıı?., başlıklıdır. 

.U. Asım Us diyor ki: 
Holandayı misal olarak alırsak 

bu dost, hava tehlikesine uğrayabilc· 
cek bir devlet olmadığı lıalde icabın· 
da harpdc de kullanılabilecek tayya
reler yapmaktadır. 

Böyle havalannda hiç bir korku 
olrmyan ülkelerde bile uçakçılık en
düstrisi bir ulusal iş olarak alınmış 

olursa, bizim gibi hava tehlikesiyle 
hareket eden. uluslann bu türlü en
düstriye ihtiya,ları elbette bin kate 
dalıa fcızlcıdır. Onun için bir yün büe 
geçirmeden Türkiyede u~akçılığı bel· 
li başlı bir iş kolu haline getirmeğe 

çalışmalıyız. 

TAN - Başyazıcı Sürd Saylaı·ı 

JJlahmud Esat Soydan /talya, lngil· 
tere, Habeşistan i~inden baluetmek· 
tedir. Ve netice olarak demektedir ki: 

ltalyanın Habeş işine cmlnuudan 
evvel lngillcrcnin muvafakatini al
madığı lngiliz gazetelerinin nue.fri
ljatından anlaşılmaktadır. Bununla 
ltalyanın Habcşistandali amacına 

varmaktan lıenüz. uzak olduğu kolay· 
lıkla anlaşılır. 

Yalnız ıu var ki, /ngUtcro realist 
bir devlettir. Kendi fay_dalannı ko
ruyan lıer yola gele.bilir. Habeş işin

de de llalya üc- bir anla~ma zemini 
ayırmak büyük Britanyanın fayda· 
farını korıw,an bir pa;~rlık zemini 1 

bulunabilir. Jnoiltere_nin bu yola gi- ı 
rcbileceğini hiç unutmamak gerektir. 
Tarilıtc böyle ömekler vardır. 

ZA.U.tN - Zaman imzalı başyazı 
"Bakwı beöenmiyen Bakanlık!,, dır. 

KuYıca: 

Maarif i§lerimizin bir türlü goluaa 
girmek niııetinde olmadığını htidisat 
ciıleta bağıra bağıra ildn ediyor. işte 
bu ufa maarif bakanlığında gt!ne bir 
değJ1,iklik olmıt8ı bu cümledendir:. Bu 
yeni değişlklik ile iki buçuk yıl içinds 

Gece uyurken 
Gala tada Tekirdağ otelinde y .. 

lan Galip Ziyanın bir bavul içİll' 
de bulunan bir takım elbises: il• 
bir tabancası ayni odada yl\taJJ 

Izmirli Halil tarafından çahnnııf' 
tır. Halil yakalanmıştır. 

Kontak 
Samatyada Sulu Manubrds '/• 

ııfm havlu dokumahaneıinde r 
!ektrik tellerinin kontak yapma · 

undan yangın çıkmı§, çabuk 1öır 
dürülmüttür. 

130 lira 
Balatta oturan Vangelin Met • 

rutiyet caddesinde tramvay içi11 • 
de Arnavut Mustafa tarafmdaO 
cebindeki 130 liraıı ç.almmıı~ 
Mustafa yakalanm11hr. 

Otomobil çarptı 
Heybeliadada yolda çalııaa •· 

mele Hüseyin oğlu Satiye Yunu • 
sun idaresindeki otomobilin al • 
tmda kalını§, yaralanmı~ır. 

Çocuk bırakıldı 
Beyoğlunda bir bahçe kena:-ırı' 

on be~ günlük bir çocuk bıraJcıl• 
mııtır. Çocuk düıkünler evine göll• 
derilmitlir. 

Sarhoş kadın 
Galata.da oturan seher eoıt 

derece ı.arho§ olarak ıokaklarb 
<Iolafıp bağırdığı için yakalan • 
mııtır. 

Kayıkta hırsız 
Üsküdarda Kalafat yenncf' 

Bahrinin kayığından elbise ~I_., 
Enver yaka.lanmıfhT. 

tam altı defa maarif dcği§miş olu· ------------..ı.~a 
yor. Fakat maarif i§lerimiz gene kur- Leblslanda yahuo-
tulamadı. Acaba bu defa da bakanlık· dil ) ğ 
ta değişiklik yapılsa, bakanlığı idare şman 1 1 

Varşova, (A.A.) - Grodnod' 
eden :.atlar değiştirilerek yerlerine yahudilere kar .. ı olan harekeu-*'. 
yeni zatlnr g<itirilu nasJl olur? ~ 

Dcmekte.dir... ıonra Suva1ki ıehrinde de yahııd' 
C()lJIHURIYEX - lif. Nermi "Al- mağazalarına karıı tecavüzleı• ~· 

mwıya ve Balkanlar,, ba§lıklı maka-
lesinde bugünkü dünya ükonomik ve muftur. . 
sıuasal vaziy_etini bir b1ıçuk sü.tunlUk On bir yahudi liila baatah~ 
bir gp.zıyla anlattıktan sonra "art.ık de yatmaktadu:. Bir yahud.i İi it: 
dünya, Almanyada çok başka bir ha- )eri bakanı ile giirü.§mek üs,ıf 
ra estiğini lllllamalı ve ona göre dil-
ıünmeğe alışmalıdır,, diyerek Alman· Var§ovaya gelmittir. 
yanın §inıdiki rejimini uzun boylu Ba,bakan yahudi Payla..vJar.~ 
methediyor. Ve makale.sinin: sonunda ·k· · · k b l d k l 1 -lio 1 ısını a u e ere on ar a: F' 
d<ZJ şunu anlatmak istiyor: 

konu~tuklarmdan Cumhur baıka
nı ve batliakan Hitlere bah-;;'i -
mek zar:uretile Almanyaya dön . 
ınütlerdi. 

AJmanyanın kuvvetlenmesi demek 
pazarlannın sağlcunlaşması demek
tir. Balkan dtwlctlcri bu geniş mah· 

Almanyanm İııgiliz dona.nması reci gözönünde tutmalıdırlar. 

rüşmüştür. 

Ulusal - Demokral 
gazetesi olan Cennik 
diyor ki: na niabetle yüzde otuz bq büyük. ~~~--.,----------

Alman komftnlsf meb 
!iiğünde bir donanma iateme!6İne 
İngilizlerin razı olduğµ hava1isi 
gelmifti. 

Şimtli Almanyanın büY.ilk ve ar 
sıulıısal deniz konferansına gir -
meıi iti de görütülecektir. 

usu Hitlerci oldu 
Berlin, 14 - Na.ıyonal SOSY.aliz

mi kabul ettiği söylenen eıki ko -
müniat meb'ualardan Er.neat T orı
ler dün ıerbeıt bırakılmı§tır. 

Yahudi davası katliaml~la; 
şarılmaz, daha aiıtematik: ~ ~ 
Iimndır .. Yaaalaı:da deiJfaJ • 
yapmalıdır. Grodno hadiselS"~ 
yazan yahudi gazet'elar tol'ı
nlmııttr. 
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Genç reis atını tekmeledi. Beatrisin 
kuşattığı qere dörtnal sürdü .. 

Reiılerinin yetittiğini gören le· olan F crnando birdenbire cofmUf· 
\rentler büıbütün cotmuılardı. tu .•.• 

Dütman atlıları gerilemeğe bat· Genç kızı belinden kavradı ve 
lar.~lardı. atına alarak kaleye doğru dört nal 

Hüsmen Reiı yanıbaımdaki sürdü. Anlatılan onu ele geçirdik -
Frenk Süleymanla beraber hem ı ten sonra böyle meydanda mertçe
kılıç sallıyor, her aallayı§ta bir at - 'ı sine dövütmek itine gelmiyordu. 
lıyı yere yuvarlıyor, hem de Fer - Kaleye ıığındıl<tan ıonra kimbilir 
llandoyu arayordu.. neler yapacak, Hüımen'i ezmek 

- F ernando nerede? Onu gör· için ne daliveralar tasarlayacak -
ltıeliyim !.. tı •.. 

Frenk Süleyman ıav&f yerinin Hüsmen çılgın gibiydi. 
llcundaki kargaıalığı göıterdi: F ernando hala dövüten, fakat yo • 

- lıte orada?. rulmak üzere olan aıkerlerine ba-
Sahiden oradaydı .. Parlak zırh- ğırdı: 

1-rından, yüksek boylu, parlak - Geri .• Kaleye .. Kaleye dön! . 
'lğrdı, kapkara atından onu ça - Bu emir dütman atlılarının za -
buk tanıdı.. ten iıtedikleri bir 19ydi .. 

lakin orada ne vardı da böyle Yüz geri ettiler ve reislerinin 
'•kı surette dövüıüyorlardı. Hem arkasından tabanları kaldırdılar .. 
de kırk elli atlının ortasında ancak Fakat Hüımen bir yıldırım hı -
\iç dört tane Türk levendi vardı. ziyla geliyordu. 

Bunlar olagan feylerdi. Hüsmen Leventleri de ondan geri kalmı • 
ktrnadı .. Fakat Fernando ile dö - yorlardı. Fernandonun askerleri 
llit . w •tl . rt 1 d b kaleye girmeden önce yeti9ecekleri en yıgı erın o a arın a eyaz 
~lb· ı· b' d k d Od şüpheli idi. Fakat eğer kale kapı. 

ıse ı ır e genç ız var ı. a 
'ld ld'w• k d d" k ' sına yaklattıkları ıırada yetişirse, 
fıı_en ae dıgı a ar uımana ar- Fernandonun zaferi hic olacaktı. 

llOyUyor u. ~ 

8 k B . .d. Yüzbatı Antonyo Pakaçelli Fer-
u gneç ız eatı-ıı ı ı. d · · 

" k k' h .. . nan onun yanında ıdı. Kuyumcu-ueme ı enuz gemıye varma· b ... 
~ıtt nun u genç ve cesur oglu, lspan-

[) ı. k k. T.lk. H "t" yolları hic ıevmezdi .. ltalyada on· eme ı ı ı a&an onu go u· l 1- . . . . 
liirk ld F d arın yer ettıklerını hıc çekemezdi en yarı yo a ernan onuıı at- z - ' 
ltlar ta f d k t I t aten o ıırada artık ltalyada bir 

ı ra ın an uşa ı mıı ı. l . . . 
lı.. R • . b l d w t tal yan hır lığı kurmak ve büyük 
quımeıı eııın u un ugu a - I 

t'\fta d" b w t talyayı yaratmak dütünceleri ol -
lt uıman ozguna ugramı§ ı . d k .. 
'lele K l K d u ça fılız bırakmıftı. Antonya bu 
1 ızı a ırganın prova top • d .. .. . d b 
'l'ı 0 1 'l • d ... k ufunceyı can an enimıeyen bir n arın gerı erme ogru ıı . 
'~it gülle ıavurdukça Femandonun gençtı. .. -

gibi Türklerin kar,ısmda dinda§ -
lariyle olan kavgalarını, dindat • 
larına kar§ı beılediği kin ve düt -
manlığı hemen untuverdi •• 

- Marki Salerno ! .. 
-Ne var?. 

- Türkler bize yeti,ecekler gibi .. 
Siz kaleye gidiniz, fakat biz on

ları karıılayalım.. Bize oradan 
imdad göndeririıiniz ve hepsini 
kılıçtan geçiririz. 

F ernando bu fedakar zabite 
tükranla baktı .. Sonra arkaların • 
dan gelen Türk akıncılarına ve on
ların hatlarında olan Hüsmen Re
iıe göz attı. 

Hüsmen Reis arkadaşlarından 

hiç değilse on on beş adım ile:ide 
bulunuyordu ve F ernanodnun as • 
kerlerinden en geride olanları bi · 
rer ikiter hak}ayor, yere seriyordu. 
Sonra kanlı kılıciyle havada kor -
kunç halkalar çizerek veniden sal· 
dırı yordu. 

- Antonya!. 

- Emret kumandanım. 

- Müfrezeyi geri çevirebilirsen 
ıeni bir derece yükselteceğim • 

- Şimdi döner ve savat yapa -
rız. 

- Fakat Hiismen Reise iliımi -
yecekıin. Hatta ona, kaleden içeri 
girmesi için yol vereceksin. Diğer • 

ferini ise reislerinden ayırarak geri 
püskürtecekıin.. Rei&leri kaleye 
girer girmez döneceksiniz. 

- Evet .... 
- Ne yapmak istediğimi anla -

dm ya? )ıiitl · h k ğ ba l Fakat Turklere kartı savat çık. 
ı_ erı emen açma a f amıt· w I 
"rdı. tıgı zaman, ıpanyollarla omuz o - - Anladım .. Hüsmen Reisi esir 

c ... .,.. R · t t km 1 d' muza dövii,mekten bir haz duyu. edeceğiz ... ""'-,- eıı a mı e e e ı. .. 
ta ır· · k t ld ~ do'•rt yordu. Çunkü o da eksiksiz bir - Bravooo !.. uea ısın Ufa ı ı15 ı yere h · . 

~Ih~ d" ırıstıyandı. Ve her hıriıtiyan . (Devamı nar) 
-~r u.. ~---------~----~---------~~--------

lluraaı gemiye de yakındı. 
'tt~ier vaktinde yetitemez ve Be· 
) 1• F ernandonun eline düterae, 
t'~lı\lcf bu kargatalıkta ölürae bü • 

Deniz gezintimiz 
""eınekler bota gitmit olacaktı . 
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TUZAK 

ı_ liüamen Reiı gen çkıza yak -
d !lığı sırada Tilki Hasarının atm
d~ a,a.jı, yaralı olarak yuvarlan -
~ Ilı gördü. Sonra diier iki le-
e~t de yere düttüler. 

... J:' erııandonun yağız atı ıahlanı
#Qr l 
Si ' o duju yerde yarım halkalar 
~erek Beatrise yaklaııyordu. 

•es tlerıç kız etrafının botaldığını 
t ~Uttü. Kimbilir nereden ele 
"'tırdiği bir Türk kılıcını raıtgele 
~,~l'\ıyor, kendisini kurtarmak 

Snıa.k için cabalıyordu. Jt· Dayan Beatris ! .. Geliyorum •. 
S Uaınen böyle bağırını§tı .. 

,~lıiden neredeyse ona yetite -
~~1•• Diğer leventler de onun ar • 
lt ~ reliyorlardı. 

~it kiQ o anda Beatriı'in elindeki 
tı., i '-tka biT kılıçla çarpıımıf • 
~r tlmıek parıltısı göründü .. 

• ...............• PROGRAM ! 
················= : 

8,10 Köprü, 8,35 Üsküdar, 8,55 
Kadıköy, 9,;;o püyükada, 11,20 

Yalova, 18,00 Yalova, 19,30 Bü
yükada, 20,20 Kadıköy, 20,40 
KöprU, 21,:>0 BUytikdere, 22,45 

BUyükdereden, 23,00 Beykoz, 

23,10 Yenlköy, 23,2:> Kanlıca, 

23,3:> Anadoluhisar, 2:l,50 .Ar

navutköy, 24,00 Çengelköy, 24,20 
Usküdar, 24,35 Köprü_ 

Ellerinde iki eenelik daimi okuyucu kartımız bulunanlar paraarz 
i,tirak ederler. 
Ellerinde iki eenelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 
nmız yanlarında en çok dört kiti getirebilirler ve bunlann herbiri 
için ı~kıener kurut ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 
Ellerinde bir ıenelik daimi okuyucu kartı bulunanlar paraıız itli· 
rak ederler. Y :ınlannda ~n çolc iki kişi :, etirebilirler ve bun! 1r;n her 
biri için 90 ar kuruı ilcret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

G) Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (00) kurut ücret öderler. 
(Pulu ve vergisi dahil). Bunlar yanlannda bir kiti de getirebilir· 
ler, bunun için de aynca 100 kurut öderler. 

Ellerinde ne davetiye Ye ne de bir aylık kupon bulunmıyanlar 125 
kuruı öderler. (Pulu ve vergisi dahil) 

Gezintimize iıtirak için timdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk gün 
eilenecek ve İyi bir tatil geçİrmit olacaksınız •. 

X: 9 un tert:ip et:t:l§i müsabaka
da kazanırsanız hem eAlenmiş 

hem de para kazanmış olacaksınız. 
~ lenç kız ıilihıız kaldı. 
'fer • . u& ·hi _______________________________ _ 

,...: . ~!,·· ' ........ ~ .... :- ,, .. ·- ., .. 

Bir AŞkın 
Hikdyesi 

i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı 

i Nakleden: ı rto. j 
i Hatice Süreyya 44 ! . . .................................................. 

Görünce: 
- E? .. • diye sordu .• 
-Tamam .. 
-Oldu mu? 
-Oldu ... 
- Aman, vallahi, burada bek -

lerken ödüm patladı .. 
- Haydi .. Konuıacak zaman 

değil.. Kaçalım •• 
-Kaçalım .. 
Sokaklarda hızlı hızlı yürümeğe 

başladılar. Sönük yanan nadir 
lambalar yolu alaca karanlıkla ay· 
dınlatıyordu .• 

Çocuk hırsızları gidiyor1ardr. 
Hiç bir söz söylemiyorlardı. 

Seslerinin boğazlarında düğüm -
lendiğini, ağızlarının açılmıyaca -
ğını hissetmitlerdi. 

Arada sırada batlarmı arkaya 
doğru döndürüyorlardı, Takib e • 
dilmediklerine dair emin olmak 
istiyorlardı. 

Felek, bazan mücrimlere sanki 
kolaylık gösterir. 

Yolda hiç kimse çıkmıyordu .. 
Onları hiç kimse görmüyordu . 

Epeyce ilerledikten sonra, boı 

giden bir taksi görerek durdurdu -
lar. Madam Bonne, çocuğu kuca. 
ğma almış, sanki kendi evladı gibi 
bağrına basmıftı. Maamafih, pek 
ı;;.:;ığa vurmuyor, ıizleyordu .. 

Ho§, çocuk ağlasa, mevcudiyeti
ni belli etse de zarar yoktu .. Bun -
lar, çocuklariyle birlikte yolda 
giden bir anne • babadan farklı 

değiUerdi ki. Kendilerine kim ba
kacaktı?. 

itte, böylelikle, Madam Bonne
nin evine kadar vardılar. 

• • • 
Onları, orada bırakarak, biz, 

zavallı Samiyeye avdet edelim: 
Zavallı annecik, yavrusunun ça

lındığını, onun yerine bir cesed 
konulduğunu farkettikten sonra, 
düşüp bayıldı.. Ayıldıktan sonra 
da istırapla yerde kıvranmağa baı
ladı ... 

Biraz sonra Bahri ile doktor 
Tevfik eve gelmi§lerdi. Fakat bu 
sırada, Samiye tekrar bayılmış bu
lunuyordu. 

Bu bayılıp ayılmalar esnasında 
haykırmış, inlemişti.. 

Doktor, onun sesini işiderek: 
- Ne var? Ne oluyor? ·diye 

Bahriye ıordu?. 
- Kızım .• Kızımın aeıi... Ona 

da bir §eyler oluyor. 
- Her halde, annesinin bayıl -

ması üzerine ağlıyordur. Merak 
etme, Bahri ... 

Fakat, dülger, bu tesellilere 
ehemmiyet vermedi .. Deli gibi eve 
girdi .. Odalarda dolaıtı. Şimdi ar
tık karısından fazla kızını merak 
ediyordu . 

- Kızım .. Kızım .. Bir taneci -
ğim .. Sana ne oldu?. - diye inliyor
du .. 

Nihayet kızını, yerde yatarken 
buldu. Hemen onun yanına diz 
çöktü.. Kesik kesik, heyecanlı bir 
ıesle: 

- Samiye! Samiye! - diye ça • 
ğırmağa batladı .. 

Ilk sesi duyulan doktor Tevfik 
oldu ... 

Elyordamiyle, duvarları filin 
tutarak, içeriye eirdi .. Kızın baba-
11 da onun arkasından yürüdü .. 

Doktor: 
- Burada genç bir kadın var •.. 

} 
- Merak etmeyin .. Şimdi ço 

geçmeden ayıltırım .. 
- Aman, sakın ölmü§ olmasın. 

Ah, evladım. Evladrm ... 
- Canım, merak etmeyin .. Ba 

yılmış diyorum size .. Haydi .. Sa 
kin olun.. Şimdi kızınızı kendin 
getiririm .•• 

Dob.-tor, biraz meşgul oldukta 
sonra, başını geriye doğru çevir 
di: 

- lşte, gözlerini açtı bile. 
Doktor, altmış yaşlarında kada 

vardı... Kır ve alabros taranmı 
saçlıydı .. Çatık katlı ve zayifti. Fa 

l l.t bütün bu zevahire rağmen altı 
gibi bir kalbi vardı .• 

Genç kadına doğru iğilmİ§, ça 
taamdan çıkardığı minimini bi 
f iteyi onun burnuna doğru uz atı ~ 
yor, genç kadına koklatıyordu. 

Bu tedavinin semeresi, çabuca 
görüldü .•• 

Samiyeciğin vücudunu zayif bi 
ürperme dolaıtı.. Genç kadın, 

sonra, gözlerini büsbütün açtı. E 
rafına, f&§kın ve dalgın bir naza 
attı .• 

Ayni zamanda, dudaklarınd 
bir §ikayet iniltisi fııkırdı.. Zir 
yere dü§erken başını çarpmıştı .. 
Şimdi bunun acısını duyuyord 
Kendine geldikten, sonra, bir 

denbire, feci macerayı da hatırla 
dı. İ§te o zaman acısı iki katlı old 
Hayır, iki katlı değil.. On kati 
Belki daha fazla •• 

- Kızım. Ah, evladım. • diy 
ağlamağa başladı ... 
· Tevfik hiç bir ıey anlamamı§ 
bakıyordu. 

Gözlerini Bahriye çevirdi. 
ihtiyarın sendelediğini gördü. 
- Ne var, kızım? Çocuğuna bi 

şey mi oldu?. 
- Ah, kızım, kızım. Evladım .. 
Zavallı dülger: 
- Çocuğun işte şurada.. dedi. 

Baksana uyuyor ... 
- Hayır, o, benim çocuğum d 

ğli. O, Jale değil.. Bu çocuk ölü 
Benim çocuğum ise, sapa sağlam 
dı. Demin, benim burada azıcı 
bulunmadığımdan istifade edere 
çocuğumu çaldılar. Alçaklar .. 

Doktor: 
- Verin o çocuğu bana. - ded 
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1Haber'in 
hikayesi Güzel yabancı Yakın tarihten 

?.:~:~:~::: ~~.~a!:i~;:,';;~~ kan l ı yaprak 1 a r Emri altındaki yerli bir kaç 
milisle beraber, Hindi Çininin 
Çin hududunda bulunan, bu güm-
rük kaleciğinde vazife gören 
Jan Mar o ak,am kapının önüne 
oturmuı, dalgın dalgın pipo içi -
yordu. Hiç bir zaman bu kadar 
içi sıkılmamıı, bu kadar yalnızlık 
hissetmemişti. Bir kaç aydanberi 
kaçakçılık hadiseleri de olmaJığı 
için büsbütün hareketsiz geçen 
günler artık ona birer asır kadar 
uzun ıelmekteydi. 

Dalgın bir tavırla piposunun 
<ı u m a n ı n ı boğucu h a-
v a y a savururken, m i -
lislerden biri gelerek onu hülya -
]arından ayırdı. Kaleciğe doğru 
bir (Madam) m gelmekte olduğu 
haber veriliyordu. 

Bu şaşırtıcı havadis, Jan Marı 
yerind"•n sıçrattı. Dünya::ıın bu u
zak köıesinde onu z~yarete gelen 1 

kadın kim olabilirdi? 
izin günlerinde ancak gelip ge

çici kadınlarla tanışnuş olduğu 
cihetle tanıdığı bir kadının ora
ya kadar gelerek kentlisini arama
sı ihtimali akla gelemezdi. 

Diğeı· taraftan, yerli milislerin 
(Madam) dedikleri Mç bir beyaz 
kadın da o havalide :nevcut değil 
di. Gelen acaba kimdi? 

Jan Mar, merakını yenemiyerek 
yola doğru yürüdü. Ve bir kaç da
kika sonra , tepenin etrafını do
la~n patikanın bir dönemecinde 
birdenbire kadınla karşılaştı. 

Çok güzel bir kadmdı. Zarif 
bir elbise giymişti. 

Jan Mar, şaşkın b"r tavırlı-. se
lam vererek sordu: 

- Hangi tesadüfiın bcına ' !zi 
tanıma'< şerefini ... 

Kadın, onun sözünü keı~; ve 
gülümsıyerek: 

- Çok mütecessis olmayınız! 
Bunu size belki sonra birbirimiz
le iyice tamşdığımız zaman anla
tırım. Şimdilik bana cevap ver -
mek lUtfunda bulununuz: Bu ge
ce beni misafir etmenize imkan 
var mı? Görüyorsunuz ki yap 
yalnızım ve en yakın köy buraya 
üç saat mesafede .• 

Jan Mar cevap verdi: 
- Sizi misafir diye kabul et

mek benim için büyük bir şeref 
olacaktır. 

• 
Kaleci.ğin ortasındaki eve gel -

dikleri zaman Jan Mar yerli emir 
berine seslendi: 

- Yemeği iki kişilik 
la ..• 

hazır· 

Sofraya oturmadan önce, mi -
ıafirinden özür diliyerek dışarı 
çıktı. Gece nöbetlerini tanzim e
dip nöbetçilere vazifelerini ver -
'di. Sonra esrarengiz yabancısının 
yanına döndü. 

Yemek çok neşeli geçti. Uzun 
zaman konuşacak bir kimse, bil -
hassa bir kadın görmemiş olan 
Jan Mar, boyuna anlatıyor, fıkra
lar söylüyor, nükteler yapryordu. 
Bir iki şişe şarap ta çıkarmıştı. 
Neşesine diyecek yoktu. 
Yemeğin sonlarına doğru genç 

kadına tekrar sordu: 
- Kim olduğunuzu, bu hava -

liye niçin geldiğinizi söylemek 
lutfunda bulunacak mısınız? 
Kadın gülümsedi: 
- Merakınızı bir türlü yene-

mediğinizi görüyorum. Size şu 
kadarı kafi: Çinden geliyorum. 
Seyahate çıktım. Aslen Çinli-
yim! 

Jan Marın şüphe ile baktığını 
görünce ilave etti: 

- Yani Çinde doğdum. Babam 

fransrzcayı mükemmel konutu • ------------------------------------------- f 
yorum. Babamı belki de tanı- ittihat ve Terakkinin eski Çankın katib 
yacaksınız. Fakat §İmdilik ismini mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 58 
söylemekte mana yok! t 
Kadmıngözkapaklarıveel- Bugün saat üçte Maltaya hareke 

macık kemikleri yalan söylediğini edece ks .• n •. z. orada s •. z •. 
Jan Mara anlatıyordu. Esraren -

~~~misafiri her halde bir melez· bir: hastaneye yatıracaklar v e 
Kadın devam ediyordu: 1·cabınıza bakacaklar .. 
- Bu sabah yola çıktım. Ha-

noya gidiyordum. Otomobilimle 
hudut boyunu takip eden berbat 
yoldan ilerliyordum. Bunun ne 
kadar fena olduğunu ihtimal bil
mezsiniz .• 

Jan Mar abldı: 
- Bilmez olur muyum? Bura -

)arını ben karış karış bilirim. 
Daha geçen sene, ayni yolda meı
hur Çinli afyon kaçakçısı Ç~ng 
Tiye bir pusu kurmuştum. Adam
larımdan ikisini öldürdü amma 
nihayet ben de onun hakkından 
geldim. Herifi bizzat ben öldür -
düm. 

Melez kadın, garip bir nazarla 
ona bakıyordu. Kısa bir sükuttan 
sonra söze başladı: 

- işte bu mel'un yolda otomo
bilim bozuldu. Tamir etmek im -
kansızclı ... Şoförü otomobilde bı
rakarak uzaktan gördüğüm bura
ya gelmeğe karar verdim. işte hep
si bu kadar... Şimdi memnun ol
dunuz mu? 

Jan Mari dikkatle süzdükten 

sonra ilave etti : 
- Daha kim olduğumu öğren· 

mediniz. Amma zarar yok. Onu 
da birazdan öğrenirsiniz. 

Jan Mar ısrara cesaret edeme
di. Zaten bir melezin ismini öğ

renmek ona ne kazandırırdı? 
Kadm çok güzel ve şuh tabiatlıy
dı. Jan Mar o gece için bazı ü
mitler besliyordu. 

Heyecanlı bir tavırla: 
- Size bir yatak hazırlatayım .. 

Fakat .. . 
Kadın gülerek onun sözünü 

kesti: 
- Fakat kabul etmemden kor

kuyorsunuz değil mi? 
Sonra şuh bir tavırla fısılda

dı: 
- Açık konuşalım ... Başka bir 

yatak hazırlatmanıza lüzum yok .. 

Güzel melez, tahrik edici bir 
vaziyette , Jan Marın yatağına u
zanmııtı. Bir koltuğa yığılıp kal
mış olan delikanlıya dönerek gü
lümsedi ve: 

- Yanıma gelmek için ne 

Herifin kahkahaları dakikalar • l ikimizde de maneviyat namına bir ı ğını haber verdiler .. Dönüp döıı • 
ca devam etti. Arkasını duvara da- / şey bırakmamıştı .. Dizlerimin ha- miyeceğim tamamen füpheli olatı 
yayark, elleriyle bot böğrünü tu • ğı çözülmüttü .• Karyolaya otunı • bir seyahata çıkarken hayat yol -
tarak uzun uzun güldü. Edvard da verdim. Zavallı Mehmed Ali, daşımı son bir defa görememek ih
onunla beraber gülüyordu. Yalnız çoktan çökmüş, kafasını iki avu - timalinin acılığı içime çöktü •. f{e

onunki çirkin bir sırıtmadan iba • cunun içine almış, kötü, kötü dü • nüz bir yaşına girmiş olan yavuro
retti. Mehmed Ali ile ben, bu kah- şünüyordu. mu kucakladım, öpüp ıevmeğe 
kahalara hiç bir mana veremiyor- Artık bu heriflerden meded u • başladım. 
duk. Ben: mulamıyacağı hakikati kafama bir • 

Mehmed Ali bekardı. Onun içı~ balyoz gibi inmişti .. Hiddetten iki-- Olsa, olsa herif bizden kur • 
tulacağına seviniyor, dedim. Meh • 
med Ali düşünceli idi .. Kısaca: 

- Zannetmein, bakalım, şimdi 
her şey anlaşılır, cevabını verdi .. 

Herif kahkahalarının arkasını 
alınca bana doğru yürüdü, bir eli
ni omuzuma koyarak tekrar ter -
cümana bir şeyler söyledi.. O da 
bir iki öksürdükten ve yüzüne gu· 
ya mahzun! bir adam hali verdik
ten sonra bu sözleri bize §Öyle 
anlattı: 

- Y anlıt anladınız! Mesele si
zin bildiğiniz gibi değil .• Baş gar • 
diyan, avukatlar, Kapten Benet 
ıizin için ayrı ayn uğraşmışlar .• 
Fakat bütün hu gayretlere rağmen 
sizi lstanbulda İngiliz hastahane • 
sine yatırmak için bir karar alma • 
ğa muvaffak olamamıt1.ar.. Bu iti
barla, bugün &&at üçte Maltaya 
hareket edeceksiniz.. Orada sizi 
bir hastahaneye yatıracaklar ve 
icabmıza bakacaklar .. 

Edvardın, bilerek veya bilmiye
'ek söylediği,· bu (icabınıza baka
caklar) sözü beni büsbütün pir~ -
lendirdi. Hiddetle sordum: 

mektubunu akrabasından Şekercı 
sini de parçalayacainn geliyor ... 
Fakat kırbaç, asabımdaki bu huh- Hacı Bekir zade Ali Muhiddint 
ram çabuk teskin ediyordu. Ter • göndermişti. O dükkanda yok • 

mu•. Meseleyi ög.; renen ihtiyar bir cümana sordum: :ı-
- Mutlaka bugün gitmemiz şekerci kalfası önündeki peşteınah 

mukarrer mi?. bile çıkarmağa vakit bulamadall 
- Elbet! Başgardiyan, acele ai· kofup gelmişti. 

lelerinize haber göndererek ne ek· Biz, hep bir arada dertleıir, he
siğiniz varsa tamamlamanız için lallaıırken, büyük baldızım da kO"' 
size böyle sabahleyin erkenden fa kota geldi .• Refika hala meY • 
haber verdi .. Bu da size kartı bir danlarda yoktu .. Merakundan çat• 
lutfü mahsustur!. Yoksa, fenalık layordum: 
etmek isteseydi sizi hareketiniz. - Nerede kaldı? diye ıorduııt • 
den on beş dakika evvel haberdar Ablası anlattı: 
edebilirdi. 

Di,lerimi gıcırdatarak: 
- Bana pahalrya malolan bu 

(liitfü mahsus) dan dolayı kendi· 
disine teş.ekkür ederim .. Ve arka • 
mı döndüm .. Onlar odadan çıktı • 
lar, defolup gittiler .• Biz Mehmed 
Ali ile biribirimizin yüzüne baka 
kaldık.. Ben neye acıyacağımı, ne
ye yanacağımı, ne yapacağımı bil
miyordum .. Arkadaşım da benim 
gibi şaşkın bir halde idi. Teessür • 
den konuşmak bile aklımıza gel • 
miyordu. Bakışlarımızla biribiri • 

- Size yüz lngiliz lirası hazır ' 
ladı. Onu benimle gönderdi. Ketr' 
disi avukatlara gitti. 

- Hala avukatlardan ümidi 
Kesmedi mi?. 

- Avukatlar, sizin kurtuldu' 
ğunuzu, bir haftaya kadar eve do• 

neceğinizi müjdelemiılerdi. 

- lcabınıza bakacaklar, sözü mizden imdad bekliyor gibiydik • 

O da bunun üzerine kendileri~ 
paraları tamamen vermifti. Mele' 
tubunuzu alınca deli gibi old\1 ' 
Bu havadise kat'iyen ihtimal ver' 
miyordu. Sizin gönderileceğiıır 
zi onlara haber vermek istedi ... • 

Ortada bir yanlışlık olacağmı z.aıı• 
nediyoruz. Şimdi her ıey düzelit" 

ne demek?. 

Ermeni, belki de bir espri yap -
mak için ~öylediği bu söze pişman 
oldu ve 18.f ını tevile kalkıştı: 

- Bu sözümden maksat oradaki 
hastahaneden sizi bırakacaklar 
demek istiyorum. 

- Evet Maltadaki hastahane • 
den bırakacaklar amma, Maltadan 
da bırakacaklar mı?. 

- Onu ahval gösterecek •. 
Burada lngiliz hastahanesinde 

on gün yattıktan sonra tamamen 
kurtulacağımıza inandığımız bir 
sırada Malta yolculuğu havadisi 

Kendini ilk toplayan Mehmed Ali 
oldu. Gözlerinden yaşlar akarak 
ayağa kalktı: 

- Bütün ümitlerimiz suya düş· 
tü •. Üstelik seni de soyup soğana 
çevirdiler kardeşim!.. Artık ne 
yapsak faydasızdır .. Boşuna vakit 
geçirmiyelim .. Hemen birer k; ğıd 
yazıp evlerimize gönderelim .. On
ları vaziyetten haberdar edelim. 
dedi ... 

- Kadınlan iyice kandırdıkları ~e 
paraları sızdırdıkları anlatılıyor: 
du. Ortada düzelecek hiç bır 
şey yoktu. Biz tıpış tıpı§ Malta!~ 
gidiyorduk. Bu kadar tecrübeterı 
me rağmen böyle bir kafese dilf ' 
mekliğime ne kadar yansam aıdıf • 

Arapyan hanında geçen elli tt' 

k. ·· · · d kt0 kl · b0ır şef ız gun ıçın e çe ı erım .. , 
değilmit gibi üstelik on iki bin J<tı 

· le' sur lira dolandrrılmıştnn. Bu 1§ 

bekliyorsunuz? Dedi. Yoksa gene !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Mehmed Ali ile hemen kağıd ve 
kalem~ sarıldık. Benim yanımda 
para yoktu .. Böyle yerlerde fazla 
para taşımanın cezasını çektiğim 

gündenberi cüzdanımda peka-z pa· 
ra bulunduruyordum.. Onun için 

bir tavuğun baş aşağı taşınma••~; 
dan, bir eşeğe iki kilodan f sı ı 
yük yüklenmesinden in.aanlıklşr 

bir teftiş yapmak niyetinde misi-
niz? 

Jan Mar, sap sarı kesilmişti. 

Boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Adamlarımdan eminim. Tef

tişe lüzum yok. Yalnız kendimi 
pek fena hissediyorum. 

- Merak edilecek bir şey de -
ğil... Yemekte şarabı biraz fazla 
kaçırmış olacaksınız. 

Mırıldandı: 

- Çok fenayım... Aff edersi -
niz. 

Koltuktan kalkmağa davrandı, 
fakat ayakta durmağa muvaHak 
olamadı. Bacakları titriyor, etra -
fmda her şey döner gibi geliyor
du. 
Kadın alaylı bir tavırla: 
- Sarhoş olacaksınız! Dedi. 
Delikanlı pek feci bir vaziyet • 

teydi. 
- Hayır, sarhoı değilim, fa -

kat ..•• 
Müthiş bir ıztırap altında kıv

ranıyordu. içinde bir ateş yaııar 
gibiydi. Gittikçe kuvvetten kesil
diğini hissetmekteydi. 
Kadın, gürültülü bir kahkaha 

attı: 

- Merakınızı gidermek için 
vakit geldi galiba ... Benim kim 
olduğumu merak etmiyor musu -
nuz? 

Delikanlı, çukurlarından dışarı 
fırlam1ş kanlı gözlerle ona bakı
yordu. Kadın devam etti: 

- Ben, biraz evvel bahsettiği
niz Çang Tinin kızıyım. Hani si-
7in öldürdüğünüz adam ... 
Delikanlı feci .,._,_kikati anla-

mıştı. Bağırmak için ağzını açtı. 
Fakat sesi boğazında düğümlen
di, başı göğsünün üstüne dü1tü. 
Olmüıtü. 

Nakleden: F. M. 

eve kısaca şunları yazdım: 

"- Bugün Maltaya gönderili • 
yoruz .. Çabuk geliniz. Gelirken 
bana para getiriniz. Yalnız Mal • 
tada Türk parası geçmiyeceği için 
paralan lngiliz lirasına çeviriniz .. 
Fazlaca çamaşır, iki kat elbise ve 
bir de yatak takımı alınız .. Kızımı 
da görmek istiyorum. Onu evde hı· 
rakmayınız.,, 

Arapyan hanının tercümanı, 

son bir lutüf olmak üzere bize bir 
adam buldu. Mektupları evlerimi -
ze gönderdik •. 

Bir saat geçmeden, kaynanam, 
küçük baldızım ve minimini kı • 
zım hamallarla çıka geldiler .. Ara
larında karım yoktu. 

r , 
galeyana gelen kimseler yapıyo • 

duA. k b·ı· d. ' Ola"" ol· 
rtı ne yapa ı ır ım. 1

•

0 
•. 

muş, giden gitmişti .. Atı çalan • 
küdarı aştığına göre, kadere ıe 
vekkülden başka çare kalınıyo~&J1' 
Ne ise .. Ölmüyorduk, ölmüyor ··\Jl • .. u 
ya ... Maltaya bizden evvel sur 

1 
• 

müt vatandaş vardı .. Biz de 0 11 
-•• 

U.. 'd olf11 .. rm yanma gidecektik. mı , 
Elb b

. .. }<ur 
sa yaşanır mı? et ır gurı 

tulacaktık. r) 
(Deı·a~ 

Osman llhaminin • 
• J 

Gecenin Rengıl1 
Bilir misiniz? 

- O nerede? dedim. ( 
Mektubumu alır almaz yıldırım· J 

la vurulmuşa döndüğünü ve yanı • İll••········· 
na ablasını alarak sokağa fırladı -



Beşiktaş Ankaraya 
gidiyor 

Çankaya ve Ankara Gücü ile 
bırer maç yapacak 

Beşiktaşın iki maç yapmak için 
Ankaraya gideceğini geçenlerde ilk 
olarak yazmıştık. 

15 - 16 tarihlerine düşen yarın ve 
Öbürgün Ankarada Çankayada An
karagücü ile iki maç yapacak olan 
Beşiktaş takımı akşam Ankaraya 
hareket edecektir. 

23 Hazirana düşen gelecek hafta 
li'enerlilerle yapacağı maçlara da iyi 
hir hımrlık olmak üzere Ankarada 

iki sıkı karşılaşma yapacak olan Be
şiktaş, yola şöyle bir kadro ile çıka· 

caktır. 
Mehmed Alt, HtlınU, Adnan, Faruk, 

Feyzi, Şeref, Eşref, Muzaffer, Haya
ti, Nazım, Hasan .. 

Kafileye idareci olarak da Beşik
taşın eski kıymetli kalecisi Sadri iş
tirak edecektir. 

lstanbulun sevilmiş takımının An
karada iyi bir oyun göstermesini di
leyoruz. 

Bir Jtlman mecmuaaırülan aldığıma gukankf rnrM bakınız. Bu, açık göz fotografcının muvaffa/Uyetidlr ... 
Bir kalecinin plonjonunu ne kadar güzel bir anda yakalamlf De al""ftır.Kaleci tamamen havadadır. 

- Oyunculanmın, ıeyircilerimizi 

sahamızı nasıl buluyorsunuz? 
- Oyuncularınız, takımınız çok iyi, Oyunda iki Fener-Güneşli oyun· 

aeyirciler, çok kibar ... Fakat sahanız? cu, bir Macarlıya çarptılar. Düşürdü
- Beğenmediniz mi?. ler .• Düşen Macarlı bir şeyler söyle-
- Tabii diğer sahalarınız da var, di: Macarca iyi anlıyan, Beykozlu 

anlamadı zannetmeyin, bizi ... ! Fabri- \ Bay (Seyfettin) Deri Alan Şazi Tez-
ka bahçesinde.• oynattınız. can'a cevap ı•erdi: 

- Hakemleri nasıl buldunuz? - Dikkat ederim .. Merak etmeyin, 
Birinci hakem: <Halim), selim bir Çok güzel Türkçe anlayan! Ma-

adam, hakemlikte (kemal) e ermiş.. car da ceuap verdi: - Tefekkür ede-
- ikinciyi?. rim.. 
- Çok (Tezcan) lı bir arkadaş, • • • 

yalnız kdfdelerin (Şazı) olduğunu u- - Aferin bizim takıma~ Cumartesi 
nutmuyor... günü yendik; bugün de yendik .. 

H k 1 k 1 
Büyük maçtan - Yenmezsek ayıp? •.• 

a em er oşma 1 evvelki maçt:a -Neden? .. 
Futbol maçlarında hakemlerin çok koşması lazım Sağ Tribünden biri: (Haydi! Eti- - Bir t~ımı iki ta~ın~al> ~nmcz-

olalmuı onltllltak için 6rı lki~tanege bakmak ki- gen) diye Japonca bağırdı.. Tanınmı- aek, aaıl bize ayıp.. , 
fQIJet eder. yan biri sordu: Bu et yiyen de kim? .. Fener Güneş iki gol 

Bir tara/ta ~zgı ve direk kenarında yaptığı plon· Kurtuluş-Şişli maçı at:ınca, Macar 
jonla guMrltm11Uf bir kalecinin kurtarışını, küçük re- hakemi hakkında t:akımının kuvvet:ini 
tinuk de, çizginin dışamında bulunan bir kalecinin, gol e . ·ıe e d. ? anladılar 
olan bir tnnu naııl elrabuklugvuyle duıarı aldıg~ını gÖ· s yırcı r n ıyor 

-r- I "I Biri söylendi: 
rügorıunuz. Biri - Releri çok güzel oynar.. _Çok kuvvetli bir takımmış •. /Ju! .. 

Koşmayan,~ bu vaziyetlerde uzakta kalan bir ha- Diğeri: Bnıpayr poli kalo pedya. _Hakikaten öyle .•. 
kem, bu elçabukluklarına ve karışıklıklan, ne kadar 11- 11- 11- Obür taraftan biri _ Ben bunla-
lıüınüniyeti oluraa olıun pek ôlti aldanabilir ve ister is- Macarlar, sahaya çıktılar. Ve ba- rın Macaristanda derece aldığına i· 
lemez bir tarafın hakkını yer .. Onun için hakemler da- ğırdılar .• 
;-na topun ya/cininde bulunmalıdırlar. - (Boy hoy hura;) 

nanmıyorum.. 

- Ben bunların /Jlacar takımı ol
duğundan fÜpheliyim. ittif aksızlar 

arasında 
Atletler 

Atletler antrenman günlerinde 

Bozkurtlu la rla teker,keyk,patate•, yağlı yemekler 

O 
ve patates yemekten çekinirler. 

8VUtpaşahlaf Haklan da vardır; Çünkü (karbo· 

lttifaksızlann en canhlarından hitratlar) vücudda tamamile yakı
llozkurtlular iyice aldılar, yürüdüler. lamadrl<lan takdirde yağ ve tiş • 
~tlnkü güzel bir alanları var, bu a- manlık verir. 
landa her akşam, sabah muntazam Buna rağmen Amerikanın Har· 
eltzersiz yapıyorlar. Geçen gün Boz- vard Oniveraiteıi biyolojik kimya 
ltıırtıaların Otakçılar sahasında Da- profesörü, doktor D. B. Hill'in dü-
'lltpaşa biı~ci, ikinci, üçüncü takım- l 
lartyJe Bozkurt birinci, ikinci, üçüncü şüncesine göre, kotucu arın alana 

d t d . . d"•rt t .. takımlan karşılaşmışlar ve bu kar- a mı a ma an yınnı 0 saa on-
'1laşmalarda üçüncü takımın maçını ceye kadar şeker ve buna mümasil 
l>aYatpaşalı çocuklar bire karşı iki ı şeyleri yemeleri lazım olduğu za -
~e kazanmışlar ve seyirciler tarafın- manlar da vardrr. 
la:n çok beğenilmiş, çok alkışlanmış- 1924 yılında Boıton'da yapılan 

dır. k 1 . . k d 
. ikinci takımlar maçında ise her maraton Ofu arma ııtıra e en 
11tı taraf da çok uğrıışmışlarsa da koıuc::. • :>TID müsabakadan sonra 
hitibirlerini yenemeyip berabere kal- derhal L:· ··~arı alınarak teker mik
"-1tlardır. tarını anlaı~ak için tahlil edilmiş-

Bundan sonra çok kalabalık bir tir. 
~Yircvi yığını karşısında birinci ta- 1928 Amaterdam olimpiyat ko
llolaılar ortaya çıkmıjlar ve bu maçta tucularma da bu muayeneler ya · 
~ ıkurtlular Davutpaşalılan ikiye 
Lt!ı beşle yenmişlerdir. Birinci gol pılmıtbr. Her iki yerde de kanda 
~artlulardan Şükrü, on beşinci 
~ ikada penaltıdan atmış ve beş da
~ sonra gene Haydardan güzel bir 
'-t alan Şükrü ikinci golü de atmış
t • Bundan sonra Haydar üçüncü 
-.%ii atmış n birinci dev;e böyle bit-

tir. 
ta lkind devrede Davatpaşalılar çok 
~tet JrÖstermişler, Rozkurtlulan 
~ayU sıkıştırmışlarsa da gene 

11rtlalardan Ha>:dar dördündi 

golü de atınca Davutpaşahlar büsbü
tün canla başla oynamağa başlamış
lar, nihayet bir şeref golü atmışlar
dır. Devre biterken Bozkurtlu Şükrü 
beşinci golü de atmış, buna Davutpa
şahlar hemen mukabele ederek ikinci 
gollerini yapmışlar ve nihayet oyun 
ikiye karşı beşle ye Boıkurtluların 

galipliğiyle bitmiştir. Bozkurtlulan 
kutlulanz. 

ve şeker 
teker muhteviyatının çok düşük 
olduğu teabit edilmiıtir. 

lıte bunun için doktor Hill ya
rıftan 24 aaat evvel bırakmak ıar -
tile koıucuların teker ve ı;.:ısta ye· 
yemeleri lizımgeldiğini söylemek
tedir. 

Boaton' da son yapılan Maraton 
yarııma ittirak eden kırk bet kiti, 1 

doktorun tavsiyesi gibi yapmı!flar, 1 
yarı,tan sonra olan muayenede 
bunlardan yalnız ikisinin kanında 
teker nisbeti az çrkmııtır. 

Ancak kandaki teker niabetinin 
yüksek olması dolayısiyle bir ko • 
ıucunun muhakkak yarıtı kazana· 
cağı hükmü çıkarılmamalıdır. Bu 

yıl Bostondaki Maraton yarqın: 
da birinci gelen adam Zohn K~lley 
adlı birisidir. Bu kotucunun kanda 
teker tahlili 120 çıkmıttır ki nor • 

mal 100 dür. Halbuki bu yarqı 
altmıt yedinci ve yetımit dördüncü 
olarak bitirenlerin kanlannda ,e· 
ker nisbeti 143 ve 146 idi. Doktor 
Hill alman neticeleri karflladıktan 
sonra atletlerin antrenman zaman-

larında riayet ettikleri pehrizi çok 
muvafık bulmakla beraber, kanda 
teker kıymetinin dütürülmemeai 

taraftarıdır. Bunu için yarııtan bir 
nün evvelisine kadar hafif tatlı fey il 

ler Y.enmeaini tavsiY.e etmektedir. 

Etrafındakiler söylendi: 
- Kurtulu§ Kurtuluş Pera. .. Anla

dılar. 
Dil bilgiçlerinden! Biri ilave etti: 

(Hip hip lıura) demesini bilmiyorlar 
galiba; 

• • • 

• • • 
Hazin bir vak'a 
Macar sağ açığı yaralandı ... 
Macar antrenörü, sediye aradı 

yok .. Doktor aradı bulamadı.. l'ar-
- Bizim ilıtiyatlar güneşte kale dım iıtedi göremedi .• Zaııallı çanta-

dibinde otururlar. yı eline, yaralıyı sırtına aldı. Öyle 
N d , getirdi. - e en ... 

- Ba§larına ( güneı). vurmasın di- Sormuı, - Burada sedye, sılıltiyc 
ue. (Sayfayı çeviriniz) 
~~--~------------~----~--------~-

Gi o D <dl e ifil 
soınıraaa 

Bu syıfada gör
düğüniiz (4) esian
tanenin en güzellc
rinclen birisini de 
burada bulncnksı

nız. 

Bir kalecinin 
yaptığı ani plonjo
rağmen gol 11c11<Jik
ten sonra, dalra ye
re düşmeden kale 
ağlan arakasından 

alınan bu resim, 
yalnız kalednin rm
zizyonunu göster
mesi itibariyle de
ğil, kalecinin yü
zünde görüner.. gol 
yemclkcn miUcı·l'l. 

lid lıü:ü,-ı ve tesiri 
de tam ar.ında 11a
kalamak itibariıılc 

tam muvaffak ol
muş bir cstantanc
dir. 
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Jıtanbul icra memurlujundan: v 1 1 t ğ 
Tamamına ~ 1eminli ehli ft . e D ze os a ,._ 1 a Zl------

lmf tarafmclan 2,000 lira kıymet ~ ORMANIN KIZI takdir edilen • metre murabbaı d K ft ft meıahab het oda Ud eofa aralık yum u guz n V ahıi /ttqrHınlar ,,,...nd• oe AlrilMnın balta •6r,,,.,,.;, orman 
lannlla I~ Cifi de lıdr....ıai, laqecan, enor oe l•llıilı ta mGfterek kUJU Ye terkoe elek· 

~~:t .... a:ı:ı= Yunan seçimini çekiştiriyor romana 

• Noı 29- Yazan: Rıza Şekib -
Aslanlı adam Gorili ağaçların 
arasında görmüştü. t:ter halde 

ıokalmda eeld •• Jeni 1 nama~ Yunanlttanclald HÇlm itleri de (refi&mm) birlncl '8fl'lu 1' 
ralı nin 1&rllll hluell m6a7ede· hakkında Pariı - Soir muh~biri ymda yapılacatnu taylemiıtir. 

,. çıkanbmt olap • 1 835 Jul~ Sa~e~in Möıyö Venizelo• Kral .lorJ ne apıyof' 
larilıinde pıtılalM9I dl ...... oe .. la bır mulikat yapmaja muvaf · . Y .. bl" 
1• udarak 11.-7-31 tarihine fak obuıtur. ihtiyar GiTitli ha • ..Gene ~ünadan bildlnldıA 
mu.a.lif puarteal - .. , Jıf lwa neler .e,laıiı ı gore, Parılte b1aluD.n kral J.d 
leD 11 J& kadar latanhal lçbcil - Ne dediniz, ne? muntazam Yuaanhtana dlnecejine bt'f _. Karşa da orada olacaktı 

- EYet ICaı-taJI·· Fakat itte 
bulamadım. Ben burada balaca· 
lımı amu7ordum. Ufak bir Goril 
J&YnllUDdan hatb bir feye rut· 
l11amaclım .. Muh•kkak bulmalı· 
yız.. Ara verecek olunak tedbir· 
ı!zHk yapmıf oluruz. Çok uzakla• 
ra ıötüriilmeıine ve iyice Aklu
maıma fınat veririz. 

- Amma sen timdi yaraLım.. 
Fazla yorulman doiru olma •. 

- Ben ;,Grulmıya1mı di7-e kı
znm ODiarın elbMle mi bıralralnn .. 
HaJU~ 

Y &TUZ ıilkinip bBdı. Murad: 
- Burada olmadıima emin mi· 

ıin? 

- Bm-ada olalardı, Mygın 
kaldığım ıırada beni çoktan hak· 
larlarclı. 

- Bqmda iki bekçinin balun-
dulunu unutuyorsun ıalilia .. 

- Ne bokçiai? 
- F a~uı!a Bora •• Bana haber 

Yeren B:>ra;hr. Şerifle beraber 
ıcmı·~·e: dL Geçide kadar da beni 
Ş~r:f ta~ıdı. 

-Ya?. 
Aslanh adam batını yerde ya . 

lan Dor:qn ça-,irdi, o, ıöalerini 
lrırp:m.:.i :ın Yavuza bakıyordu. O~ 

nun ayağa kalktıimı ılriince ae 
Yimn·ı~i p.deta.. Fatot ta yay 
aaJIDda ayakta duruyordu. Aa • 
lanlı adam ikiıini de olqadı. Bu 

Q'ı1111n-llllllhfıınıtlfllllllı-.-1111ı..-111ını111111 

o!omobUI.. Doktor lala 'IJOk mıular? 
Stadcılardan IJlrl M111P "'"1rif .. 

- BiNie ulak, tdn ııduata •· 
hemml11et verJMgiz- Ne °'""'' kırıl
_, ,,... tkmlf.. 

AdClllloaıfız f"fll7Jllfo. 8.,.,.,.. IOÖ 
açık vlJrlbfteğe btql...,_ 

• • * 
Sol trlbünlerde .. 
--- 1'-1 - rıwwws ~-~ .. 

Macarlara üçüncü 
gol olunca: 

- Aiti AzUlm, 1/flZl/t-
- N•~1 
- Ne,,. olattti wrdllfmlz PflNll/G 

l/flZllt.. 
- H tulf1' paraga. <1800) lira11t1 11111 .. 
- Bir *'• (161tJ) Ura•a 11azık 

~inil tklıMz .. 
llrileNI: Bu,,;;n oertlillmlz para. 

il& 
• * • 

- a.61 -1, ognabl. 
- Yalla. bir tak,,. .., 

Dalta beı aene oynar. 
• • • 

- Fikret lct111tan gllM ,,,,. ,.,,,,. 
11apı.. topu kllplı; wı.n 
bir tarafa 6allt6o. Bola 
doğru •aptı Rdiige ... 11r ,_ .,.,. 
tU, Rebü l/dlfemedi. 

- thfen ıme, ııet~/-
Takım ı n adı 

- "--- bu talcUlllll ala 1111 
- (S•llM) dl1JOrlar. 
- (/kfl«l ınl), htll/ll' .. A.. .., 

pet, Npri, OIWll ~ ti) '4lrN Ue ... 
petletlUt. 

Servet gellyor 
- Yalmttla, ,.ıdö,..,,.,.. r...,.. 

balıfe • bfr talam ,,.,,,.,,,,,.,_ 
- Adıl - Snoet.. 
- Bdalun onun • .,., ... • 

recMnl glrtrlh. 
- Aca&. ~ gel'l/fW. 
- (,_) e .... BfllriM (S.,.,,,,,J .. ....... 

•• T 

okta11t onlara aanld 1eni bir Jmy. icra clatreeincle birinci açık arttır• ve yasaya uysun bir aeçimden Ntte eDlin bulunmakta imif. ff_.. 
•et •ermift.L ma ıur-.sı. aaa..•---.......__• h tl kGçUk itillf ve Balkan de~ı.e-

... • 1 ~ ba ıetmeie cesaret ıöıteriyorlar 
•&ın bu •ırada arkalarma ıut- lerine 1.. ... wrarak tahta dönme" 

l 
DelWi•e reaml .... _._ m·· ha? Fakat siz A vrupanm öbür kö- UGT 

ayan aJaçlarm arumda bir ,U - 1 -.-91• • u• ıinin naaıl L--ılanacaJh-.. bDll • 
.. nı..ıs. ld y terakim yertl ve vakıf lcarell v• te1inde neler oldulun11 bilmi1or • _. t ıpau 
.-w .... o 11. avm, Murat, Bora zaç 10llu IOl'IDUfl& da dala& bif 
ve Fatot bqlarmı ..::..:ı•tünün ıel- belediye rillUlllU artbrma hede - ıunuz ki! Haydi ıize bir kaç ıöz- bi , • al •"""" ı• d ·'--- lmak .. L J -.ı. 1 uf.A--&I ..... 1-..Z L-L. r yercıeD cevap &mamlfo 
ditf tarafa çevlrmitler ve eonra ın en ç....-ı uzere uorç u,,.. e ve ıua;uusue me-ı• ..... ~ ~ 
b• "biri • • ..ı~-• • balnn aittir. Birinci arttırmada muham· deyim: Şimdi toplanacak _,ıan Fakat seçimden aoma ken 
~~rı ermın ,,--.erıne•tlar- ni tekrar tahta ı-.irmek İlti0ye11 • 
UL men kıymetin Jiizde 75 ti nllbe • meclis Yunan ulusu tarafmdan -r 

Y tinde alıcı çdan•dı._ takdirde en •--ilmi• bir kamutay delildir; ierin lmYYetaİa oldaiumı ani .. 
oksa arkac:latları onda ımy. •• -~ ~ 

dt? aon arttırannt taahhiiclil haki kal- hiç bir hukuki temeli olmıyan fnıdan Çaldariae lrir mektup•-

k ·· art~-- ... __ ·· hnLA............a- •..ft b" _ _.._ -- Y mıaniatana c1a ..... ı :9' Aslanlı adam cam yanmıt bir ma uzere ~uma. on ~ ııun ve uaU111WU11 unı ar-... ~- \op- --Tf 

adam halile dallardan birini yok- müddetle temdit eclil..ıı 30-7- ıadığı ıadece bir hilktmet konpe- reyilma mflracaatı iatemedlfiıaL 
ta,.rak tırmandı. Bulunduiu yer· 935 tarihine müaadif sah ıanü ıidir. aydeti meseleainin bqb teJc:ldt 
elen görmek iıtediii veri ..1_L_ 

1
•• ayni saatte ikinci arttırmalı ya • Bia de kanunu aut ancalc 1927 hallini arzu ettilini blldlnnit-' 

yi göz hapeiae alabiı:c-ı;:c:z • pılarak en çok arttıran& ihale ~ tarihli kanunu etUlnin 126 inci _tir_·-·---------
lerini bile kapmadan dikkatle dilecektir. 2004 numaralı icra ve maddeaine alre tadil edilebilir ki 
baktı. AldaD11U7ordu. itte aradı· iflia kanununun 128 mcı mad • bu ela tadil teklifinin her iki mec· 
iı oradaydı. d•ine tevfikan ıayri menkul Ü· liain mutlak elueriyetile ilzam e-

120 llradan vazgeç
miş veslkalarını 

0 da ıözlerini hiç kırpmadan serinde ipotekli alacaklılarla di- dilmit olmuile isaWl.ur. Slsde ol· laltyor 
kendiaini seyrediyordu. Her ıey- ler al&bdarlann irtifak hulu claiU tlM hiade alaal lrallmtaJ Bir hafta nnl i&lade lalYiJtl 
den evvel Karpyı ıörehilmek aabiplerbain bu haklarım fala •• IJ&D •• 1&Jlavlarclan olmak cı.. nraliamla ..-1 ...... 1"du • 
arzu:sil yanıyordu. Fakat ıöreme- muarife clair olan icldlalamu l • n Ud kamaradan mltetelddlcllr. nan cbdamı •• 120 Ura bclaf 
mitti. J&n tarihinden itibarea Jhml Pin 1 ta laa Ud bmara tadlllt lcba bet- ,...._ tnmftJ'da plcbnlmı. ,., 
Atafıya Murada aealendi : içinde .vrakı mU.bitelerlle bera • ~ iv ._.,etle NI W1..u4ir ..... YU ptt••.. V..ıJsalanaıdl 
- Murat, dikkatli hulun. Ara· ber hildirmelerl, abi halde hak • • ._ ladealnl lltlJonua. 

dıklarımızdan biri burada. Sen lan tapu ıicillerile aabit olmadık- ReJilma müracaat Ilı• •ına leJolla ~ Akar Su,o • 
aslanların hemen hücuma ıeç • ça •bf bedelinin paJlapnaam • !:...-::::-~ ™::: .... il m-ua Baha 
melerine mani ol... dan hariç kalac•klan daha fasla ... _.A.J..11 ~- __ ;,.,...,_._; o 

- Karıa! Karta da orada maltmat almak iıtiyenlerin P ........ _vr____,...-. Veni kltaplan 
mı? 935-1653 numara ile dairemize Şimdi bütün buialara ...... 

- Gar.aiyonun. Fakat her müracaatlan H&n olunur. Helen ne diyor? Allrıllt 1aJü Sevil Ve a&J'll 
halde G.rlli ene1f. haradan ka. (4422) _.olan 1 martta hitlla hmm- ICmdlel ele Wr w .. 111.ıt °"' 
çırmaya çahımalıyız. _...._ __ ~-----:......+o:-........ _.-....l lar'YifdlhıarlP8lift ! -.. IW,..W :(Paib Oclmen) .., lllli.,, ... ~ 

Ka Eyüp Sulh icra memurlulun • lundu. Aa aonra aacleu Wr .. - !altW maldtfnin canlı nk'.ıumı it' 
- çmaua.. ..M 
- K&J'f&yı buralara ıfzlediii an : 1'U'11&1De De iyaa mecM ......... ... ....._. ,.... ı.a NID8 

anlatılır. Davacı Pipinanm Kilçilk A- dl. BIJlece ortalalı .... ..,.ı. .. W.aı·ı.ıı Iradı k tlaıı_, 
YaYUZ hirclenbire: linin veliıi anneai Fatma ile taJİ· lerclen temlı:led.._ .-................. . 

- Süleyman 
Diye ıordu. 

matarada mı? 

- Sana onu aöyliyecektik. Ben 
Süleymanın bağınıım duya • 
rak mağaraya döndüm. Fakat o 
.ırada Şerifle Boraya rutladım. 
Beni bara1a ıiirilldediler. Süley
manı ıöremedim. Niçin batırdı • 
ğını anlamadım. 

- Seaini ititmitıin ya, o yeter. 
Oralarda olacak; hiz timdi bu 
iti halledelim. 

- Kaçırmak için ne yapacak· 
aın? 

- Üzerine Borayı ıönderelim. 
Onunla kaçacaiını pek ummuyo
rum •mma bir tecriibe etmif o· 
laru. 

Yaws, laandaa aoma hemen 
alaçtan 1ere atladı •• 8orafı ye
telerinclen JakalıJarak Gorilin 
bulunduiu tarafa ıUrilkledi. 

Ba bclar Wr ipn.t akıllı hay -
nnm harekete ıeçmetlne kafi 
ı•lmlftl. 

Gc:ril, cıalaam kmdialne aan!dı
lnıı ı&rcllliü halde Jmiaclen bi
le OJNmamlflı. Kaçmı,.cak ınıy
dıT. 

1Cap1adı. >.alan O- tlW laa1-
nnm en •Jlf 1erl t&Ddıtı avak-

iarma aaldanwtbe Goril ""'' 
.,..lda1clı. Aalanm hacuma kar • 
pamda belini b6kttl. Sol elinin 
tenini ,_.. claJ&prak muuene
ahal .. ,....__ey. çahftı. 

Bir an lçbıcle ıorille ulan ara-
1111da WJd dlDJanm - tlddetli 
prpqmuma ............. Goril, 
çok eaJdn llarUet ediyor, adeta 

an mutasarrıf olduklan Fenerde met alzde meınıd W,.. 11slmt P. • ._........,.. 111ıı1 .. 11te11 • 
Sultan Selimde Temi Cafer ma- ritti. · ler ~. Maalllaa ~ 
halle1I Kiremit mahalletl Te Cumhuriyet partisi mlefllla al • HalW ••llrhn..mde (IO) 1mtlll 
caddesinde yeni 32 ve 34 No. la yetini ıon derec .. m. lwl&i _.. fiplla •"lm·lıtnm, 
iki bap kirıir hanenin feshi ihale clil. Hatti böyle nizamm hft .. 
üzerinden on bet sün müddetle a· çime bile ittirake ram oldu. An • 
çık artbrma,a kamalmuttu. ft eak bir takım tmlinat iltedi. Bu 
2 tmmuz 935 tarihine müsadif 1&· teminatın birinciıi; seçimin örfi i
Iı aünü saat 14 ten 16 ya kadar dare kalcbnldılrtan 30 stm aonra 
katiyen ıablacaktır. Şartn.me yapılmau; ikinciai clivam ha...,ı. 
16 ~.935 ten itibaren divan· rin MÇim eınumda hiç bir it ıör 
haneye uılacaktır. Jıteldilerin 111e111e1i ve tatil ecli,lmeü; i51acil· 
111üayede1• ılrmek İçin 32 No. ıtl intihap dairelerinin Jebbİf het 
lu erin (2681) lira ve 34 No. lu ,ddanberi d8'ftlll edeplen aml 
evin dahi (1889) lira koaalan ve taamüle ıöre kurulmuı ft 

kıymeti mub•mmeneleriııin ytlzde claha bir ilri nokta ftftlı. HUkO. 
yedi buçuiu teminat alınır. Bi • met bütiiıa bunları reddetti. 

~: 

Tenis.._ mahkemeee el koauJl'lr 
Kutamom SaJJaw lltl Ali Bısa1' 
ait olarak (1) Be1oilada ~ 
da llurat llUlrl ıobpda 8 Notlıf 
nde •tmlt ,... .._ ta1am1&11'""' 
solar, ltlhlolar, ...ar n .-..,,, 
artllı• Rntlyle 11 1 935 ~ 
temi mt 12 de •tılacaktır. lttek1l r 
laalana ı&terlJn sin ft IUÜI t1' 
halHncle ham lnlbmmalan l~ 
illa olaur. 

rikmit verıi vakıf icu•i hiıae • intihap atfl idare altında 7a-I•--- y • it 1 ••-1 
darlara ve rüawn telliliye müıte- prldr, bütiln ha lıakiicad .. ilave ANADOLU 
riye aittir. ipotek tabibi alacaklı- edilecek bir tek tözüm yoklar.,, 
larla diler alac•kldarm ve irtlfak Çaldarlsln sOzlerl 
hakkı sahiplerinin ıayri menkul 
üzerindeki haklarını huauaile faiz Çaldariı ü Pariı Soir ıazatesi 
ve maaraEa dair olan icldialanıu Atina muhabirine verditi heya • 
müıbit evraklarile birlikte Te on natta seçim neticesinden çok 
bet sün i,inde dairemize bildir • memnun oldufunu, V enizelolUll 
meleri akai takdirde haklan tapu Pariaten Yerdili emirlere ratmen 

hltaraf blanlann 1ay111 ,.Oksek 
ıicillerile ıabit olmadıkça paJ • olmadıp, y4tDi meclisin 20 ha-

KutDphan•l 

Kadık&ı • Alt1JOla .. 

Dü.n ve l'arın 
KUlllyab 

Yakıt Ne;rigalı 
nın •lltıt J•rfdfr,. 

laımadan hariç kalac•klan ve 
fazla malGmat iatiyenlerin daire • _Zll'&ll_· __ da_to_P_1•_n_•_c_•lmı __ '_....P_lep_i•_lthı ____ ;,__ ______ ~ 
mizin 935 - 196 No. lu doayaaı- ·-v_.nız BOMONTI bahçe•lnde 
na müracaatlan ilin ohmur. DUhullıuı duble bira 18 kuruftur. 

(12375) PJlldarda ve radyoda pek falla bereail• ( E G E ) C8ll 
Camarte.i •• Paw shlerl -.\ 15 cin ltflMttee Boll ..... kafuile cliiYiitiiJordu. 

Onun laittln emeli, Boranın ket 
irin elitlerinden bıutiaini konı • 
yabilmek için aPmı hareket ede
miyeck bir hale ptirmekti. 86 • 
tüa ıayretini huna aarfettitl sa
riilU,orciu. 

babçeaiade çalm111 temi11 edilmlttfr. 
Taze bira, temiz hava, gQzeı mO• 

Bomontlnln aoQuk hava 
depolanadaa k8çQk fltalenn da ıeYki baıkad.ar. Meael.,..a 
herk• .. beli retireWHr. Ailelere W9 beltı:•1 içhl _. te 
temis efleaee yeridir. 

Yafmarla slbdercle de b1J1k aloaama arcllr. 
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YALOVA' DA 
Türkler ııe yaparlar? 

-31- 1 
ERGENEKON 

niyordu. 

Argun , dalgın dalgın uzakla
ra , yanan aletlere bakan babası
na yaklaıtı. 

Ecnebiler nasıl i.stifade ederler 
tj Argun, atının batını yarıt ye-
lle doğru çevirdi. 

1. O, ateıin ateısiz ülkeye veri -
~ \'erilmemesi itinde, babasına 
~l'fı koymuıtu. Fakat bundan 
~I ~~a hiç bir ıey için bu dik bq-
ıgı yapamazdı. 

'tekini herkes unutmuttu. 
d F' akat o, genç ark'\daş.nın ar· 
'tı.dan ayrılmıyordu 
liazar Hanın kam.~ yeniden ko 

C\ıının ayaklarına kapandı. Yal· 
"a.rdı, ıaledi. hıçkırdı. Üzengilere 
i'Pt§arak onunla her aber sürük -
eııdi. 

Onun, dizlerine doğru sa:kan 
elini tuttu: 

- Söyle, baba!... Söyle de, 
bu adamlar obalarına gitsinler!.. 
Atlar ahırlarına ve kılıçlar kın
larına ... Bot yere kan dökülme 
sin! .. Sonu gelmiyen bir savaş 
oiacak bu .. Ben sana kartı kaba· 
hat itledim, fakat yüz binler.:e j. 

yitik yaptım. Onlara hayat ve ıe · l 
'inç verdim. Koca bir ülkeyi Ö· 

lümden ve yoksulluktan kurtar 1 

dım. 

Hazar Han elini çekmiyor - Vaıova'da büyük otel 
Argun, bunu görüyordu. 
Daha çok duramadı. 

d Atından indi, annesinin kolun
&.tı. tuttu: 

du. 

Hali., uzakta gittikçe 
ve yalım yalım tütu§an 
bakıyordu. 

Şu geçen hafta tatilini, temiz sık dalları arasından yavaf ya -
çoğalan • havalı, güzel manzaralı, uzakça vat sıyrılıyor .. Gül, hanımeli, ıtır 
ate,lere bir yerde geçirmek, tehrin bet kokan, ılık, aydınlık bir gece ... - r-· ' s . d' l ' a- uıt. ... en gıt ve ın en .... 

b Cltle olacağını biliyordun ve 
d~na. da söyledin! ... Fakat ben 
'tılernedim. 

'O 'tugayın kızı, oğlunu daha çok 
Yletrnedi: 

ite - Ben de seninle beraber ge· 
d eğim ... Her zaman her itte ol
llıh. 'b' ""' gı ı .. 
Ded' ı. 
"tiirüd üler. 

d,Süyük kapıdan çıkınca sola 
oııd ··ı u er. 

) lluradan bütün atetsiz ülkt-, a · 
)'~ altına serilmi§ gibi görünü · 
0tdu. Orada yüzlerce kocaman 

Yüzünde bir yılgınlık vardı. 
Oğluna döndü. 
Bulanık gözlerini onun mavi 

ve nemli gözlerine dikti. Titreyen 
bir seıle: 

- İyi yapmadın!.. iyi yapma
dın aen!.. 

Fakat bu ıeıte gerginlik yoktu. 
Bu seste son gücünü kaybeden 
kötü b:r inanııın can çekitmeleri 
vardı. 

Birdenbire Sorguçiye baktı: 

- Aıkeri dağıt! ... Yalnız, her 
zamanki nöbetçileri yerlerinde bı
rak!. .. Argunla annesi, serbesttir . 

buçuk gün devam eden gürültülü Kahvelerimizi, otelin yeıillik -
ve yorucu hayatından, yirmi dört fere gömülü son sistem gazino -
saat için olsun, kaçarak başımı sunda, her katından başka renkte 
dinlemek istedim. Ve Yalovaya bir su taıan havuz •. karıısında i· 
gittim.. çıyoruz. 

Y alovaya biri sabah, diğeri ak- Tabiat, Yalova ya kartı bir ana 
fam olmak üzere günde iki va- gibi cömert ve fedakar hareket 
pur var. Biz akşam altıda kalkan etmif .. Güzel nesi varsa hepsin -
vapurla gittik. Bu posta, Heybeli den bol bol vermit··· 
ile Büyükadanın doğru aef erini • • • 
de yaptığı için hıncahınç do!u i- Yalova, suları çok ıifah bir 
di. kaplıcadır. Bunu herkes biliyor. 

Yalovaya, tam iki saat yirmi Fakat Yalovaya niçin gidilmek 
dakikada geldik. Bu, çok fazla - lazım geldiğini herkes bilmiyor. 
dır. iki saat bir kanapede otur· Bizim halkın ekserisi Yalovaya 
mak bile insana yorgunluk veri- Kağıthaneye, Çırçır suyuna, Bey -
yor. Bu itibarla, lstanbul halkının koza gider gibi gidiyor. Bütün ~ş Yanmıştı. Bu aletlerin gittik 

11 
.. Çoğaldıkları , uzağa gittikleri 

\()~··ı t. U üyordu. Orası, bu karanlık-

- Ya Tekin? .• 

- Onu da Toktaya bağışla- kulakları, Avrupada? Bu yola bir günün yorgunluk, argınlığına 
yeni, konforlu ve aüratli vapur bir sürü maaraf ına mukabil ağaç

~' )ere serilen ve üzerinden veni 
ıld l d v b' .. k 'b: d' ıı ar ogan ır szo gı l \' 1. 

~ ~rgunla annesi, durdular. T e · 
1\ de onların arkasında idi: 

~ ......_ Anne, bak!.. Bitti artık! .. 
~edeın sağ olup ta görseydi ben; 
~ ~ bilir ne kadar severdi!.. Za
,' lı Tugay!.. Onun ruhunu her 
ı; k~.rtımda buluyorum. Banl\ gü
l\ ~auyor. Beni kutluluyor. Ba.na 
tol, diyor ... 

' oım. 

Ana ve oğul, Hazar Hanın el
lerine sarıldılar. Öptüler, okşadı
lar. Atlarına bindiler ve Hakanı 
ortalarına alarak, ona ümit dolu 
tatlı sözler söyliyerek kaleye ~oğ
ru yürüdüler. 

Herkes fatırmııtı. 
Bütün gece, bu taıkınlık ~çin

de geçti. 
Bütün gözler, ateısiz ülkede 

l'Ulutan yeni yeni ate§ kümeleı ine 
bakıyorlardı. 

Acaba yarın ne olacaktı? .. 
Bunun bir türlü kestiremiyor -

yaptırmak için etütlerle mef gul lıklı bir yerde yemek yemek, iç -
bulunan Akay müdürü Cemilin k k k k me , gezme , Ofma .• 
vereceği müjdeyi bekliyor ... Di- Ecnebi, Yalovaya sağlığı için 
yorlar ki; yeni vapurlar yaptırıl· gidiyor. Banyolarını muntazaman 
dıktan sonra İstanbul - Yalova alıyor. Sıhhi vaziyetini oradaki 
yolu yarı yarıya kısalacakmı§... doktorlara kontrol ettiriyor. Re -
işte; o zaman Yalovaya gitmek jim yapıyor. Bununla beraber Ya
daha zevkli bir İ§ olur. lovanın güzelliklerinden de isti-

iki tarafı ağaçlarla . süslenmiş fade ediyor. Ormanları geziyor, 
geni§, asfalt bir yoldan kaplıcala- tepeleri tırmanıyor, uzun yürü -
ra çıkıyoruz. Araba, adeta uçu- yüıler yapıyor. 
yor ... Virajları dönerken, dağ çi· Bizim otelde İngiliz kolonisi de 
çeklerinin tatlı rayihaları bizi sa- vardı. Sabahleyin daha §afak ye
rıyor ... Zümrüt ova, alaca bir ka- ni atarken bahçede gördüm. Aya
ıanlığa bürünmüş ... Yalnız, uzak- ğına bir külot pantolon geçirmi§, 

iardı. 

ı~ l\:rıa ve oğul, omuz omuza idi· 
y . .' 1'f'ndilerinden geçmitlerdi. 
d~~lerce atef in çevresinde ellerin
i 'neıalelerle dönen, danı eden 
,'d rılar bakıyorlardı. Onların sa-

el} Hazar Han, odasına 
~ erini görerek derin biı tat du-

k }ardaki kaplıcalar, her tarafa da- üzerine bir süveter giymic. .. apan- s 
ğılmıf ıtıklarile, gecenin yumu - Baıına bir kasket uydurmuf ... 

)orlardı. dı. 
<Devamı var) 

t~'nki kalpleri, bütün fU güzel 
ı, ~ ile ayı, yıldızları ve aydın · 
~~l\rı i\te,siz ülkeyi kucaklıyacak 

~l\r büyümüttü. 

dfj.\r'i.Un birdenbire Hazar Hana 
>~~. Aletsiz ülkede yanan bü-

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen
lerin terzisi 

lteıleri gösterdi: 
lıı~ Baba!.. Bak, güzel değ:l mi Her ayın 
,·;· Onların sevinçlerini Loz· modellnl 
)~ .... Ateti geri almak için bot orada 
~~ didinme ve kan dökme!.. bulabllir•lnlz 
~, ~.nin için, belki onlardan da· 

ıl'ıi· G" k . ' .\ ır. orece sın ... 
\ t~ıi kaçıranların arkaların . ISTAN '.: UL 

~ill~ aidip te çamur, kan ve ter i 
~i. ~dönen bir kaç atlıyı göster-

Y enipostabane 
karşısında 

' ıünü §öyle bitirdi: 
'Uıta itte!. .. Göndereceğin diğer Foto Nur 
~il\ r da böyle dönecekler!.. Se· yanında 
\de •onun budur. Halbuki ya· Letafet hanında 
~ lradaki fU duvarlar yıkılırsa _ 9 

l'll rl~, doldurulursa ve bir soy· r;t •naııııı••.---•ıııımııımı...111Qd11111-J1 

'i l Olan b"t"' · l b' le !}işli EtfaJ hastanesinde 
• ~ u un tu ınsan ar ır • Gö" iltah d kt l l'ae h I k z m assısı o or 
~~ .. S ayat daha güzel o a.!a - R ç Ah d G.. b k 
t,~ e;ı de daha güçlü ve tala- ı,at me oz er 
~·· at.cakaın !.. ı C. Halk Fırkası sırasında kız Ji. 1 
y~liin asker hazırdı. I ;esi karşısında 32 n~marada. Mua· ı 

1 "1'\i.:: k .. .d. yene saatleri saat ı., ten 1~ e kadar 
~. l-f," "'fe batlama uzere ı ı - ı ~lllılf-llllllllfl"''""''""'1111111.._.111111ı11111111111M1111111ı11ııuı.-...;: 

ıar Hanın buyuruğu bekle- . ı 

tak karanlığına dağıllbıt bir ateı Karısı da bol bir 'keten entari 
böceği sürüsüne benziyor.. giymiş. ayağında topuksuz lastik 

Biraz sonra bir nur yağmuruna iskarpinler ... Karı koca ellerine 
tutuluyoruz. Kaplıcaların bulva - birer baston aldılar, geçtiler, git
rına girdik. Dagvların en ücra kö- t'I ı er ... 
şelerine kadar ampul sokulmuf, Yumuşak, gölgelik yollarda, 
dağ, laf, bütün tabiat .aydınhğa ormanlar içinde bir saat yürüye · 
boğulmuş .. Araba bir yoku, da- cekler ve serin bir su başında ta
ha çıkarak bizi büyük otele hıra- biatın temiz göğsünde kahvealtı -
kıyor ... )arını edecekler ... 

Yaldızlı, sırmalı elbisel~rile Yalovanın güzelliklerini gör · 
saray nazırlarına benziyen kapı - mek ve ona doymak için dağları· 
cılar, smokinli garsonlar, beyaz na çıkmak ve ormanlarının içine 
elbiseli uıaklar, baıları boneli dalmak lazımdır. Oralarda köpü-
kadın hizmetçiler... re köpüre akan ıelaleler vardır. 

Yirminci asır otelciliğinin bü - Ormanlar o kadar sıktır ki 
tün konforu, bütün inceliği, bü . kendinizi yarı aydınlık zümrüt 
tün servisi, Yal ova tepelerinin bu bir kafes içinde zannedersi -
kö,esinde tastamam... nız. 

Büyük lokantanın, her tarafı Y alovanın modern bir su şehri 
güller ve hanımelleri ile kutan - haline getirilmesi için tetkikat 
mı§, bütün ovaya hakim balko . yapan Paris tehri bat mimarı 
nunda, mükemmel bir yemek yi · Hanri Prost, buraları gördükten 
yoruz .. Uzak dağlardan akan çağ- sonra hayretinden ağzı bir karıı 
layanların tarıltısı gecenin sessiz· açık kalmıt ve etraf ındakile
liği içinde bize kadar geliyor. A- re: 
şağıda hamamların }anından a · - Dünyanın hiç bir yerimi~ bu 
kan derede sevişen sürü sürü kur- kadar güzel manzara bulunamaz. 
bağalarrn vak vaklarını dinliyo · Hele renkler arasındaki değ1şik • 
ruz. Ay, karşımızdaki ağaç!arın lik, tenevvü ve güzellik emsalsiz 

dir. Ben mümkün olsa buralaroan 
bir dakika ayrılmak istemem.,, 
demiş ... 

Bir dostum anlatıyordu: 
- Bizim bayanlar Yalovayı 

Yat Klüb zannediyorlar. lnsan 
kendini bir kaplıcada değil , bir 
moda salonunun mankenleri ara
sında zannediyor. ipek, boya, e· 
sans kokularından geçilmiyor. 
Ecnebiler ise burada tabiatın sa
deliğine uyuyorlar ve ondan vü
cutları için ne fayda mümkünse 
hepsini alıyorlar., 
Doğru! 

Fransız mütehassısları tetkili -
leri neticesinde Y alovada §İmdiye 
kadar yapılmıı olan otel, lokan -
ta, bahçe, park gibi tesisatı iyi 
bulmuılar ... Şimdiden sonra yapıl 
ması gerekli görülen mahalleler, 
villalar, oyun, eğlence ve spor 
yerleri gibi tesisat için de bir plan 
hazırlanıyormuf. 

Bunlar istikbale ait §eyler .•• 
Şimdi ihtiyacı kartılamak üzere 
(150) yataklı büyük bir otel ya-
pılıyor. Çünkü rağbet günden 
güne artıyormuf. Hali hazırda 
kaplıcaların dört otelinde 240 ya
tak var. Temmuz, ağustos, eylül 
aylarında o kadar çok gelen olu
yornmf ki yer kalmıyor, bir çoli 
müfteriler, geri dönmeğe, geri 
dönmemekte ısrar edenler de 
banyoların §ezlonglarında yatma
ğa mecbur kalryorlarmıf ... Yeni o

tel yapılınca hem ihtjıf~ rıb~ 
olunacak, hem de kaplıcalarm it 
randımanı artacak. .. 

Yapılan bir istatistiğe göre, 
Yalova kaplıcaları açıldığı gün • 
den itibaren Avrupadaki su §e

hirlerine gidenlerin miktan yarı -
dan fazla azalmıı.. Bu yüzden 
harice giden para yılda yüz bin
lerce lira olarak hesap ediliyor. 
Şimdi bu para yurdun içinde ka
lıyor. Bu da bir memleket hizme
ti ... 

Bu kaplıca, Türkün bu sahada
ki istidadının yabana atılamıya
cağını göstermeğe vesile oldu. 

Genit bir mıntakaya dağılmıt 
olan bu büyük tesisat ıebekesi, 
güzide ve çok dirayetli bir genç 
elan kaplıcalar dire.ktörü Muzaf
ferin muvaffakıyetli idaresi al
tında, en uf ak bir aksama göster
meden i§liyor. 

Bir taraftan Yalova kaplıcala ~ 
rı, modern bir su tehri haline ge
tirilirken, onu kucağında besliyen 
§İrin Yalova kasabası da çok de
ğerli kaymakamı Şefiğin idare et
tiği bir planla esaslı bir imar işi
ne katılmıı bulunuyor. 

Y al<>va - Bursa yolu yeniden 
yapılıyor. Şimdiki yol yedi metre 
genişletiliyor, virajlar l<aldırılı -
yor. 

Y alovaya timdi ye kadar müs -
tahsil ve çalıtkan Romanyalı göç
menlerden üç bin ki!i yerleştiril
miş ... Bahçe ve meyva işine çok 
ehemmiyet veriliyor. 300 dönüm 
arazide bir meyvalık tesis cdilmi§, 
buraya 12 bin ağaç dikilmiş ... Bir 
kaç sene sonra Y nlova, yu::dun 
en güzel şeftalilerini, en lezzetli 
armutlarını, en güzel kokulu el -
maiarını, en iıaiis vişııe ve kiraz • 
larını yetiştirecek .. 

Bursaya, müthiş bir rakip veti 
§İyor ! ... Ihsan Aril Gökpınar 
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r~He'r"'Qüri--gz=ı 1 ıstanbul Belcdlyesı ııanıarı 1 

!i Türkçe il Beyoğlu hastahanesi 
i~ beş kelime ~~ cephesinin genişletilmesi 
!i 28 nci liste ii Ke§if bedeli 9826 Jira 72 kuruş olan Beyoğlu Belediye hastıme-
i~ lf şaat - Gizaçı n sinin Sıraselviler cephesinin genitle tilmesi kapalı zarfla eksilbne • 
ii I - lf şa etmek - Gizaçmak ii ye konulmuıtur. istekli olanlar ıar tnameyi 50 kuruf mqkabUinde le-
•• ö •• 
s·ı· RNEK/.,,ER: 1 - lsSazanofuns~ vazım müdürlüğünden alınır. Eksiltmeye girmek için 2490 numaralı 
: büyük harp zamanında tanbalunii 
!; Çarlı;;... nasıl Yerildiğri hakkmdaki :; arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vetika ve 737 liralık mu vak-
:. l;~ :: 

Es gizaçılarmı okudunuz mu? iE kat teminat makbuz veya mektubi ?e teklif mektuplarını lhale rünü 
h 2 - Dostlarının sırrını dile ver-!: l 17. ti! 035 rt · ·· .. t 15 kadar d · t encümene :: k d 1 t • 1 . h kk d . :: o an ..___,., paza eaı ıunu ıaa e aıın :: me , eve ış erı a ın a gızaç -:: H mak en kötü huylardandrr. ii \'ermelidir. (8) (3004) 

H 2 - Suhunet - Isığ H 
.! ÖRNEK: Dünkü ısığ derecesi a- Si lstanbul Belediyesi için lü~ mu olan 336,500 litre benzin, ka-
il c:ıba ne idi !~ 11ah eksiltmeye konulmuttur. Bir litre benzine 24 kuru! fiat tahJQin 
IE 3- Vcid - Adanç :: . • • • · ...• ··~·· • 
•$ 

1
, d k d k i: eJılmıftJr. Şartnameıı paraaız ı~va 7.ım mudurluıunden alınır. Ebılt-

1
: a etme · - A ama •· i ÖRNEKLER: ı- Yapamıyaca ·il ıneye girmek için 2490 No. lu arttırma ve ekıiltme kanununda ya .. 
;s ğm işler için kimseye adançta g zrh vesika ve 5288 liralık muvakk ut teminat makbuz veya mektubi-

1
: bulunma! :: l kt•f ktu l 1° ti! '935 '- " .. 15 k d : 

2 
Ad k k ı .. d k ti :: e te ı me p arını ~ çarıamga ıunu saat ıe a ar : - ama o ay, o eme g c.. :: 

1 i tür. ~ :! oaimi encümene vermelidir. (B) (3087) :: . r: i: J - Rcyıam - Genoy :: .. .. e: ÖRNEK: Geten yılın başlıca hfı·i! Senelik muvakkat 
ii di elerinden biri, Almanyanm Sarii kirası teminatı 
H genoyunda kazanmaaıdır. !: .. .. • . . E 6- Teberru - l rerit ii Arnavut koyunde Lutfıye mahalle smde Küçük 
E ôRNEK: Türk ha\·a kurumuna H ayazma sokağında 10 - 15 No. iki katlı üç o-

l
e nritte bulunmaktan kaçınan iyi biri~ ' dalı ev 72 5 40 

Türk değildir. :: · ' 
E • • .. . r: Uluköy • Emirglnda yeni mahalle de Emirgan 
r: -Not. Gazetcrmzc gondenlecck:: Mektep sokağında 17 No. lu diikkln. 12 0,90 n yazılarda bu kelimelerin o•manlı • :: 
H caları k11llanılnıanıamu r~a ede . ~i l<apalıçar,ıda Yorgancılar mahalle s:nde Alipa • 
F. riz. :: ~l\ hanının 11 No. h odası. 12 0,00 
la:::::::ı::ı::m:nm:ıw.::m:sı, 11 .. :=.I Arnavutköyünde Lutfiye M. Kü;ük ayazma S. 4 

Ç L eski 31 yeni No. iki katlı üç odıılı ev. 60 4,50 
i 
L 
L 
E 
R 

E Kapalıçar,ıda Cevahir bedesteni 
K 
E yeni 3 No. dolap. 

M. Şerifağa S. 
6 0,45 

L 
E 

Yukarıda semti, ıenelik muhammen kirası ve muvakkat teminat ı 

yazıh bulunan ınahaller 936 senea i Mayııı sonuna kadar: kiraya ~e . 

R ~ilmek üzere ayrı ayrı puarhia ko rıulmuftur. istekli olanlar teraiti 
nnlamak üzere levazım müdürlüğü ne müracaat ebnelidir. Pazarlığa 

JJİrmek için de hizalannda gösteri len muvakkl!.t teminat makbuz ve
ya mektubile beraber ihale günü olan 19--6-935 çartamba ıünü 

..aat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. {I) (3089) 

Muvakkat senelik muham-

t.eminatı men k~rası 
4, o 60 

1,30 18 

Edime kapıda Mihrinıah mah~Ue

ainde 20 odalı Mihrimah Medreae
tinin yalnız iki odası 

Fatihte Eftalzade mahallesinde' Ni
~anca caddesinde Kazasker Hasan 
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SiNEKLER; Sıt.ına, tifo, tifüs Verem aibi ba&tahklar ve 
ölüm getirir. TAHTAKURUSU; uykunuzu kaçn:ır. Sizi 
iğrendirir. HAMAM BÖCEK LERI; yemeklerinizi, erza. 
kmızı, eıyanızı telvia eder. G OVELER; bahlarmızı, 
elbiselerinizi parsalar • 

• 
ıze 

-HASTALIK 

Getlriyo.-uz.. 

Karıncalar, anlar, pire, bit, gene, lörkayali, akreb., 
örümcek, tırtıllar ve her ne· i böcekler, çiçekler, a 
ğaçlar ve hayvanlar ü-ıeriu deki tekmil tüfeylib 

FAYDA 
Kökünden öldürür 

Leke yapmaz. 
Markaya dikkat ediniz 

FAYDA diğer markalar t na-ı aran iki misli kuvvetli ve 
yan yarıya ucuz olup ecnebi yalanlarına aldanarak 
fazla para vermeyiniz. Hl\san depoau: lstanbul, Beyoğlu 
Kutuau 30, orta 50, büyük 80, beı kiloluk 350 kuruttur • 

Dfflet Demir,mınrı ve lilP.BAllrı ismtlle Dllunı marlli ilanları 

Ailelere mühim 
tenzilat 

efendi medreseıi. 
Kapabçarııda Divrik sokaiında 70 Bu yaz, mezuniyet ve istiraliat günlerinizi en sıhhi ve iyi prd" 
numaralı dükkln. !çinde geçirmek istiyorsanız Devle ı Demiryollarında ailelere y•~ 

Kanzuk eczane.si müstahzaratından: 

BALSAMlN EKSiRi 1,35 18 
Yiizdeld çilleri ve lekeleri alıJ:". Si· 

vilceled yok eder. Tır:l§tan sonra cil
de latif bir tazelik \'e serinlik verir. 

~------.. Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Yorgun vücutları dinçlP.ştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neşesio ı 

iade eder. Eczanelerde bu'u 
nur. lstanbulda fiati 150 
Kr. Tafsilit için Galata Posta 
kutusu 1255 ...................... 

.... ·-·-··········································--······ 

2,25 30 Beıiktatta Sinan paıa medresesi . hijyük tenzilattaQ istifade edi_ııiz. 

nin 6 yeni nı.mıaralı oda.ı . Bu tenzilat, bet kitilik bir l\ile için % 64 

22, 5 300 Süleyıuaniyede Saman viran Sani Sekiz kiıilik bir ai le için de % 70 

mahallninde Deveoilu yokutu IO• niıbetindedir. (3208) 
kağında 19 cldalr Milbjmler med-
resesi. Muhammen bedeli ile miktarı a§ağıda yaz111 elektrik mal_.., 

Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı ıi 24--6--1935 pazarteti günü saat 15 de kapalı zarf uaulile aatJSI 
,, 

~·azılı bulunan mahaller 936 seneı i mayıs son'!JJ1a kaclar ayrı ıı.yr-. ki- lmacaktır. 

ı aya verilmek üzere açık arttırma ya koındmuı, ihAle gUıriinde talibi Bu ite girme~ iJtiye.ııleriıJ 120 8,94 liralık JGUvakkat teJP~t 
ç;lmıadıiında11 ihale müddeti 20-.-6--935 tarihine uzablmqtır. Şerai- 1 . ka t · tt""" 'k 1 · · .. .. ... ji ~ .. verme erı ve nunun ayın e ıgı veıı a ar ve ıte gırmege - 1. 

ti anlamak üzere levaaım müdür liiğüne müracaat etmelidir.. . . . . .. t l" 
A tt 

· k · · d h' 1 d .. . kk nuni bulunmadıiına daır beysnna me ve teklifler ıle aynı gun ..,. 
r ırmaya gırme ı~ın e ız & arın a gostenlen muva at temi- . ~-- · 

uat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 20--6-935 per- e kadar komisyon reisliğine ve~leri li.znndır. Bu ite ait~~ 
~embe günü saat 15 de daimt encümende bulunmalıdır. {I) (2322) ler parasız olarak Hayd~ada Tesellüm ve Sevk Müdürlu 
-~------------~-----------~Anku~aM~u~~kMi~eda~~m~ta~~ rat~) 

Türk Hava Kurumu 146kalemmuhtelifülcimelektrik malzemeoi Mulwrı:7::.::n 
Büyük Piyangosu Muhammen bedeli (2730) lira olan muht.lif tekil ve elt',P 

zımpara taıları 8 Temmuz 1935 pazartesi günü saat 18,30 da ~I"' r-·-·········o·o···k·t···o·· .. ~······· ........... H 
~ ~ ii Al·ı H Şimdiye kadar binlerce kişiyi lı zarf uıulile Ankarada idare binasında ~tm alınacakbr. ._, 
5! İsmail ii Bu ite girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat tmıinat a-_ • ..J ·· .. zengin etmiştir. ibP'"" i HaydarPO§a ha.tanai bevliye fi nunun tayin ettiği veıikalan, kanunun 4 ilncü maddesi JDUC1 

,)', 

1 mütehaasın ~ 19 f f • 3 •• k • J 77 1 J d ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ..,e ~J 
U 1 0 , :. .cu er ıp .cu eşıue emmuzua ır . . .... ,,,_., 

ro ogue - pera eur ft B •• •• k Jk . SQ OQO liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar kom.MJOD reıaliiıne • 
Babıali caddesi Meaenet ote-j uyu ramıye : • Liradır lazımdır. 

li 88nuınwada her gij" öiledeng Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 Jirahk ikramiye- Bu ite ait prtoameler parasız 
ıonra saat ikiden teki7.e kada ... U l l ( 20 000 ) ı· 1 k ·• k "'f t d · d H d d T il 1 = er e • ıra ı mu a a var ır ••• ıın e, ay arpafa a ese ilm ve 

==m=am· a::::::a:::: 
tadır. .(3184) 

d,Jtf' 
olarak Ankarada Malzense _ _.1' , 

Sevk Müdürlüjünde dajıtJJOP"" 
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ı••------ •stanbul'da•••••••• 

Bomonti Şişe Birası 
Miiştertlerine : 

Bomonti Şirketi lataobul şife bir&11 müşterileri araS1nda 
1935 aeoesi yaz ayları için : 

Bir Müsabaka Tertip Etmiştir 
Her ıişede etiketin altinda numaralı bir kağıt vardu. Bu 
numarayı alanlar arasıoda her ay nihayetinde bir noterin 

kootro'u altında müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve SO liradır 
Müsabakada kazanan uumaralar her ayan 5 inde gazetelerle 

ilin edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket dükkinlarda ve lokantalarda numarasız şişe kabul etme· 
melerini ve şişelerin üzerleriodeki numara kiğıtlarmı muhafaza 
-- eylemelerini sayın müşterilerinden rica eder. 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
Bazı kimselerin bandrollu içki !İ§elerini boşaltarak içlerine su 

doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri zaman, zaman görül-

nıektedir. inhisarlar idaresi bu hilenin önüne geçecek bütün idari ve 
teknik tedbirleri almıt olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edi

len uıul ve ,ekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol . 

da mevzu takyidat aıağıda izah o Junmuıtur. Şiıelerde bu etkile ay
kırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiyetin ,en yakın inhisar idare
Bine bildirilmesi rica olunur. 

1 - içki tiıelerinin karnına matbu etiket, ıitenin yukarı kıs -
nundaki boğazına boğazlık, yapıt hrıhnakta ve titenin ağıma mum 
\'e bandrol konuJarak damga basılmaktadır. 

2 - Etiketlere, ıçkinin nev'i, miktar, 
fabrika mamulatı olduğu yazılmak tadır. 

derece , fiatı ve hangi 

3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızları mantar -

landıktan ıonra renkli mühür mum una batırılıp üzerine bandrol ge • 
Çirilerek fabrikanın mühürile damg alanmakta ve handrolların iki ucu 

~İ§eye yapıfhrdmakla beraber boğ azlık bantları da uçların üst kısmı· 
rıa. ilsak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gayri müsait 
vasıftaki kağıtlar kullanılmakta olup i.izerlerinde inhisar idaresinin 
'llonogramı, içkinin iımi ve matbu seri harflerile müteselıil numa -
ralar vardır. Etikette yazılı içkinin miktarı ve §İ§eye yapıştınldığı 

tarihte ayrıca lastik damga_ ile bandrollarda gösterilmektedir. 
(2768) 

Hazır erkek kostümleri 

Hereke ve F esane 
Kumaşlarından itina ile dildlmiş olan 

hu kostümler, ucuz, sağlam, güzeldir 

Elbise almadan evvel mutlaka bir defa 

Sümer Bank 

Yerli Mallar 
Pazarları 

Hazır elbise dairesine uğrayınız 

Dikkat: Yerli Mallar Pazarfa,.ının 
ikramiyeli satışları devan ediyor; 

istifade ediniz. 
( Ragastanın oğlu ) yakında bitiyor. Sonu olan (Serseriler yatagı ) bu serinin en son kısmıdır. 

248 - RAGASTANIN OGI,U -

durdu: l 
- Si:z, Esse, ve Laşatea)'erı, bura· 

da kalıp evi göztecek.,miz ! Eğt!f bi· 
risi çıkmak isterse hemen öldürünüz. 
Ben yanın saate kadar geri dönerim. 
Gel Sansak. 

Birinci Fransuva süratle Luvr'a 
yollandı. 

Laşatenyeri sokak kapısının önün· 
de durdu. • 

Esse, bahçe kapısında bekledi. 
Evde hiç bir hareket olmuyordu. 

Daha yarım saat geçmemişti ki 
Kral geri döndii. 

Pohs müdüı-ü de yanında bulunu
yordu. 

Arkasında da yarım bölük kadar 
tüfekli asker vardıı 

Ev, sessiz sadasız sarddı. 

Monklar kapıya yaklaşıp: 
- Kral namına açmrz? diye..-ek üç 

kere çaldı. 
.Buna hiç cevap verilmedi. 
Monklar tekrar çaldı. 
Gene süktlt .. 
Kral: 

- Kapıyı kırınız I 
Emrini verdi. 
Askerler, polis müdürünün emrfy. 

le getirdikleri manivelalarla kapıya 

ya!ı<Jaştılar. Monklar her şeyi düşü
nen bir adamdı. 

Kapı on dakika içinde kırıJdı, 
Ev en ufak köşesine varmc:ya ka

dar baştan aşağı arandı. Fakat kimse 
bulunamadı. 

Ev bomboştu. 
Kral f evkalide hf ddetlendiğl za. 

mantardaki gibi sakin ve biraz tit.rek 
bir sesle: 

- Monklar, bu Ragastanı cıenden 
isterim .. dedi. 

- Başüstüne Şevketmaab. Fakat 
"1ı adamı tam kalbinden yarahyarak 
eezatandrrmak sizin elini7.tf Prlir. 

- Nasıl? 

- Evvelce de söylemiş olduğum 

gibi yakalayıp asacağımız Manfred 
Şövalye dö Ragastanın oğludur. 

Kral, vahşi bir sevinç izi göster
mekten kendisini aJamadı. 

Bundan sonra Kralın emriyle 
Luvr'a dönüldü. 

Fransuva polis müdürüne sordu: 
- Her şey hazır mı? 
- Her şey hazır Şevketmaab ! 
- Şimdi hücum etsek olmaz mı? 
- Gece yarısından evvel olamaz 
- Şevketmaab ! 
- Niçin? 

- Çünkü işaret Haşarat Yatağın-
dan verilecektir. Üç ttif ek atılınca 
hücum edeceğiz. 

- Bunu kim atacak? 
-; Argo Kralı •• 
- Kontj çok değerli bir polis mü· 

dürüsünüz.. 
l\fonklar memnuniyetle eğildl. 

.y. •• 

Kral dairesine döndüğü zaman 
kendisini bekliyen Raböleyi buldu. 

Alimin yüzünde görünen çicidet 
ve düşiince Birinci Fransuva.n me· 
rak1andırdr. 

- Ustad, seninle yarın uzun uzadı~·a 
konuşacağız. Bu gece uğraşr12 cak 
çok mühim bir işimiz var. 

- Şevketmaab, dünyada hayat n 
sıhhatten daha mühim bir şey var 
mıdır? 

- Hastalığıma dair bir şey mi söy
llyeccksiniz.. Ge1iniz" 

Raböleyi odasına aldı. Yalnız kal
dıkları zaman: 

- Söyleyiniz muhterem RaböJe, de
di. 

- Şevketmaab, hastalığı iyileşti· 
recek blı- çare bulduğumu zannediyo
rum. Bu <sabah ta söylediğim gibi bu 
hastalık ancak ilk devresindeki faali· 
yetleri meçhul olduğu için tehlikeli4 

~ RAGASTANfN OGLU -

- Kont dö Monklar elinden geleni 
yaptı. Kendisine teşekkür etmeği bir 
borç bilirim, 

- Bana Haşarat Yatağına girmek 
istediğinizi söylemiştiniz •. 

- Evet •• Belki ora.da bir haber a· 
la bilirim. 

- Ben de size oraya girmek için 
bir kolaylık göstereceğim •• 

Ragastan cevap vermeden eğildi. 
Beatrls Krala teşekkür dolu bir 

bakış fırlattı. 

Jiyet lııe Fransuvanın kendisini 
tanımamazlıktan geldiğini görerek 
vavaş yavaş sakinleşiyordu. 

Kral: 

- Bu gece polis müdürü, Haşarat 
Yatağı serserilerine bir darbe indire· 
cek. Bu heriflerin başında 1\funfred 
ve Lantene gibi iki müthiş serseri 
var .. dedi. 

Beatris haykırmamak için kendi· 
sini zorla tutabildi. 

Kral bunun farkında oldu. Çünkii 
o bu isimleri zaten yapacakları tesiri 
anlamak için söylemişti. 

Prenses titriyordu. Ragastamn sa· 
bır_ tavsiye eden bakışı olmasaydı az 
kalsın Birjnci Fransuvanrn ayakları
na kapanacaktı. 

Kral zalimce bir gülümseme ile 
devam etti: 

- Bu iki haydut yarın sabah mu
hakeme olmadan asıh caklardır. :Ma· 
dam ve güzel Matma7.el- Sizi Grev 
meydanına davet ediyorum. Çok me· 
raklr bir şey seyredeceksiniz! 

Ragastan cevap verdi: 
- Şevketmaab, bu davetinizde bu

lunamıyacağımrz için bizi affediniz. 
Ondan evvel uğraşılacak başka işle
rimiz vardtr. Bulunduğumuz hal I· 
~inde en mPrak1ı manzaralar bile bizj 
alakadar edemiyor. 

- Anltyorum.. Bununla beraber 

belki o zamana kadar fikrinizi değiş. 
tirir.siniz diye şunu da söyliyeyim ki 
haydut Lantene Grev meydanında 

asılacak.. Öbürüne, l\Ianfred denilen 
caniye gelince k~ndisine güzel hatı· 

raları andıracak bir yer seçtik, Tra· 
hovar meyitam-

Jiyet sapsarı kesiJerek bağırma· 

mak için kan çıkıncıya kadar dudak· 
larıru ısırdı, 

Ragastan alaylı bir tavırla: 
- Fakat Şevketmaab, bizi davet 

etmekte biraz erken davranıyorsu· 

nuz. Bu ikL. Ah, isimlerini unuttum .• 

Bunların ele geçeceklerini nereden 
biliyorsunuz? 

Jiyet maksadı anlayarak Şövalye
ye teşekkür dolu bir bakışla baktı. 

- Haşarat Yatağı, polis müdürü• 
nün on günden beri gösterdiği faali· 
yet sayesinde sıkı bir kordonla sarıl• 
dı. Bundan başka orada bizimle bcra· 
ber olan1ar da var. Şöva1ye, bu vak'a 

herhalde }\ek eğlenceli olacaktır. Bli· 
tün saray halkı iştirak ediyor. Ben 
de bulunacağım. Siz de bizimle birlik 
olun Şövalyel Bu suretle Haşarat 

Yatağına girmek için güzel bir fll"sat 
elde etmiş olursunuz. 

- Çok doğru Şevketmaab, bu (•k• 
lifinizi teşekkürlerle kabul ederim. 

- Kabul ediyorsunuz ha? dedi. 
Çünkü Monklar Şövalye ile ara· 

larrnda geçen konuşmayı ve Ragas
tanın böyle bir teklife red cevabı 

verdiğini Fransuvaya anlatmıştı. 

- Şüphesiz Şevketmaab • Fra~sa 
Kralı nereye giderse bir Şövalye i<;in 
de oraya gitmek en büyük bir şeref .. 

tir. Şevketmaab, bu müthiş düşman· 
lara karşı: kıbçlanmızı çekelim. Sal· 
tanat devrinizin parlak şahikası M:ı· 

rinyan zaferi ise göz alrcr bir rük· 
seliş de Haşarat Yatağl muvalfaki· 
yeti olsun .• 
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liral dudaklarını ısırdı: 1 
- Mösyö lö Şövalye, ~ok zeki bir 

adamsınız! .. Demek artık karar ve· 
ril di, siz de bizlerdensiniz değil mi? 

-Şe,·kctmaab, bu eğlencede bulun· 
mamak kabil mi? .• 

- Pek ala! Saat on birde J,un"da 
buluşacağız. Hücum tam gece yarı· 

sında haşhyacak. 

- Saat on birde Lun'da buluna· 
cağım Şevkctmaab. 

- Bizimle beraber şimdi gelsenize. 
- Müsaadenizi dilerim Şe"ketma· 

ah, J.,uvr'a gelmeden en·el, saat on
da ba~ka bir yerde randevum nr. 

- Bunu geri bırakamaz mısınız? 
- imkanı yok Şevketmaab!. 

Kral etrafına bakındı. Eğer hu 
anda Jantiyomları yanında bulun
nıu~ olsaydı şüphc.<\İZ Ragastanı tev-

kif ettirecekti. 
Fakat bu evde üç arkadaşıyle 

kendisini mağlup edecek kadar ada
mın sakh olduğunu sanıyordu. 

- Pek al:.\ .. Ht'rkes kendi işini gör· 
siin. Bizimle beraber ayni zamanda 
Haşarat Yatağında lmlunacağınıza 

söz vermeniz kafidir ..• 

- şe,·ketmaab yalnız söz vermek 
değil yemin de ederim .. 

~ Bu isteğinizi takdir ederim. Bil· 
hassa böyle bir fırsatı kaçırmak is
temiyeceğinizi anlıyorum. Oğlunu a
rayan bir babayla bir annenin elem· 
leri kadar mUthiş hir şey yoktur. l\la· 
dam size yardım etmek için her şeyi 
yapmağa hazırım. 

Be:ıtris: 

- Şevketmaab! diyebildL 
- Bununla beraber söylediklerim· 

tle biraz hodbinlik bulunduğunu da 
itiraf ~derim. Size bu suretle hizmet 
etmekten maksadım .. 

- Şevketmaab bn JOtfunuzu öm
riim oldukça unutmıyacağnn l 

- Araştırmalarınızı kolaylaştır

makhğımdaki sebep sizi üzen bütün 
acıları benim de çekmemdir. 

- Sizin de mi Şevketmaab? 
- Evet Madam benim de.. Kral 

olduysam gene insan değil miyim. 
Benim de elimden kaptıkları bir ço· 
cuğum olmadığı ne malQm'! Benim de 
~imdi sizin aradığınız gibi senelerce 
aramadığımı ne biliyorsunuz? 

- Şevketmaab, hayretimizi_ 
- EYet biliyorum. Bir Kralın öbür 

lnsanları üzen felaketlerden u1.ak 
bulunduğunu zannediyorsunuz. Bu 
zannınız doğru değildir. Ben de sizin 
gibi istirap çekiyorum. Çünkü ben de 
kaybettiğim çocuğumu senelerden 
sonra bulduğum halde düşünemiye
ceğiniz kadar büyük bir felftkete uğ. 
radım. Çocuğum babası olduğumu İn· 

kar etti. Luvrdan kaçtı. Sözümü so
nuna kadar dinle};niz !. Ben size e-
limden gelen yardımı yaptım. Sizin 
de kızımın Luvr'a dönmesi için bana 

yardım etmeniz lazımdır. Ve bu eli· 
nizden geldiği için mecbursunuz <la •• 
Çocuğum, kızım, ... işte buradadır. 

Bu sözü söyliyen Kral ayağa kalk· 
mış ve hafif bir çığlık fırlatarak iki 
eliyle yüzünü örten Jiyeti göstermiş· 
ti. 

Beatris hemen genç kızın yanına 

giderek kulağına: 
- Hiç korkmayınız yavrum! dedi. 
Kral: 

- Şö\·alye, cevap vermiyorsunuz!. 
sözlerini söyledi. 

- Vereceğim ce,·ap pek basittir 
Şe,·ketmaab! .. Bu genç km burada 
biran bile tutmağa hakkım yok •. lşte 
Jiyet .. Onunla istediğiniz gibi konuş
mak ,·e sizi takip etme,gini söylemek 
size aittir. 

- Halinden anlaşıldığına ~öre ya 

:... 'RACASTAN!N OGLU -

beni takip etmek istemezse?. Şövalye J 
vereceğiniz cevaba dikkat ediniz! 

1 

-Dünyanın kahraman Kral ismini 
nrdiğl Şevketmaabımın hüsnüniye
tinden eminim .• Eğer bu kız buradan 
çıkmak istemezse, sizin söyliyeceğiniz 
şeylÜi ·ben de ona tekrar edeceğim. 
Fakat gene dinlemezse ona karşı o· 
lan ikram pek mukaddestir. Ben de 
bunda kusur etmiyeceğim .. 

- Ah, dikkat ediniz Mösyö! Ya bu 
kızın isteğine karşı gelirsem?. Bu da 
henim babalık Ye hükümdarlık hak· 
kımdır .. 

- Şevketmaab, o zaman yarına ka
dar düşünmekliğime müsaade buyur· 
manızı dileyeceğim .. 

Kral: 
- San~ak ! diye haykırdı. 

Bitişik odada bir hareket oldu. 
Bir saniye sonra üç Jantiyom i~e

riye girdiler. 
Kral hiddetinden titreyen bir ses

le: 
- Biriniz hemen Luvr'a gitsin, bir 

bölük asker getirsin. Emrini verdi. 

Ragastan da sert bir sesle: 
- lspada Kapya, benim emrim ol· 

madan kimse buradan çıkmayacak

tır, dedi. 
- Vay Mösyö, emrime karşı mı ge

liyorsunuz.. Laşatenyeri, Şövalyeyi 
tevkif ediniz?. 

Ragastan soğuk kanlılıkla cevap 
verdi: 

- Bir takım doğru olmıyan vak'a
lara meydan vermemek için size bir 
söz söyliyeceğim. şe,·ketmaab, iki ke
re düşünmenizi rica ederim. Eğer ar
zu edersem vereceğim bir işaret üze
rine bu üç Jantiyomun hemen silah· 
]arı alınır. Krala emirlerinin yapıl-

madığını görmekten doğan boş bir 
hiddet, bana da demin hakkımda gös
termiş olduğunuz hltf a fena bir su-

rette karşılık vermemden tevellüd e
decek yeis kalacak .. 

Kral hiddetle kıvrandı. Ve etrafı
na korkuyla bakh. Biraz daha ısrar 

ederse bir düzine kadar haydudun 
bir köşeden çıkıp etrafını saracakla
rını sanıyordu. 

Nihayet: 
- Pek Ali. Ben kimseyi zorlamak 

istemem, dedi. 

Verdiği bir işaret üzerine tiç J an· 
tlyom yarıya kadar çektikleri kılıçla
rını yerlerine koydular ve dışarıya 

~ıktılar. Fakat kapıyı açık bıraktılar. 

O vakit Birinci Fransuva: 
- Şövalye, endişenizi doğru bulur, 

hatta takdir bile ederim. Bu kıza be. 
ni takip etmesini söylemiyeceğim bi· 
le .. Çünkü vereceği cevabı bll:yorum. 
Bu cevap gerçi akıllıca bir şe> değil
dir. Fakat ben fazla ısrar etmiyece
ğim. Siz de hiç bir şey söylemeyiniz 
Şövalye. Kızımın doğru düşünebil· 

mesini t~min edecek bir tek şey varsa 
o da zamandır. Du geceki vak'adan, 

Madam sizin iltifatınızdan ve koca· 
nızın gu!'urundan başka hiç bir şey; 

hatırlamak istemiyerek gide<'t'ğim. 

dedi. 
Kral kalanları selamhyarak oda· 

dan çıkh. Ragastan elinde bir ışık 
olduğu halde ona yol gösterdi. 

Evden çıkarken Birinci Fmnsu,·a 
Şövalyeye dönerek neş'eli bir tn,·ırla: 

- Sözleştiğimiz gibi siz de bu gece 
bizdensiniz değil mi? Yemin ettiniz, 
yemininize itimad ederim, derli. 

- Tekrar ediyorum ki bu ~('ce Ha· 
şarat Yatağında bulunacağım .. Buna 
söz veririm. 

Ragastan içeriye [flrdi. Ve T\ral da 
.Jantiyomlan ile beraber sokalrtn yil
rtimeğe başladı. 

Fakat yirmi adım gıder gifmez 


