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Başladı; Okuyunuz! 
......._ Telefon: 23872 

Zelzeleden 

l'ııltarda Türk, Q.fqğlda Yunan donanmcuından birer parra 

Türk-Yunan donanması iki 
. yurdun kıyllarıni elbirliğile 

koruyabilir 
Bu fikir, Vunanlstanda kuvvetleniyor 

(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

Habef cukerlP. ri talimde 

lla beşista~ kısmi 
seferbCrlik yaptı · 
ltalyan gazeteleri diyor ki : 
"Habeş - ltalyan anlaşamamazlığının 

hakemle ve dostça halline lmkAn yok!,, 
ı . 

,~1Yan ajanılarından gelen ha- "Üç dört yüz bin kadarının he-
~~e göre Habeıiıtan kısmi ae- men ortaya çıkabilmeıi mümkün • 
' .. Hk ilin etmittir. ltalya bunu dür,, deniyor. 
"-

1Urerek üç f qist fırkaıını da • Diğer taraftan ltalyan gazete • 
lt._'eferber ebneği ve diğer bir fır· leri Habetiıtan iti üzerinde dur· 
~kurulmasını 'kararlaıtırmıt· makİızın yazılar yazmakta ve 
' botu Afikaaındaki müatem • Halietiıtanm dµnununa ( vaziye • 
>, ı.~~rini her hangi bir ıaldırma. tine) mana verinektedirler. 
~i ~ı aavgamak (müdafaa) "Giornale Ditalya,, diyor ki: 
~hu tedbiri aldığını söylüyor. "imparator Haile Selasi kendi 
,~iatamn ıüel (askeri) ailesinin imparatorluk hakkını he
' etlerinin atağı yukarı bir mil- nüz tanımamıt olan timal halkına 
~İt. le.dar olduğu keıtirilmekte • bunu kabul ettirmek için ıüel (aı-

(Devamı 2 ncide) 
~---~~~~~~~~~~~~~~~~-

3 aylık maaşların 
lıstesi (Yazısı 10 u~cu s8ytada) 

2 Maziran 193:l PAZAR 

Gazetemiz 
HergUn çok sayf ah, 
zengin mUndericatlı 

VE 

S kuruştur 
Sene: 4. Sayı:l220 

o kadar telif içindedir ki yemeğe lar aiaçlar altına oturup akraba • 
bile alaka göatemıemektc, sığına • lannm, mallannm ıömüldüğü 
cak yer aramaktadırlar. Zavallı· ~(Devamı 2 ncide) 

Bir Rus profesörü 
ölüleri diriltiyor 

Olmüş bir köpeQI muvakkat surette yaşatan Sovyet 
doktoru, bir kaç seneye kadar, ölmüş insanlara uzun 
zaman hayat verebileceQini söylüyor. 

(Yazısı 2 ncl sayfamızda) 

Geciken göçler 
Bu ıene birdenbire basan ııcak • 

lar aayfiyeye gitmek için geçiken
leri ve tereddüde düıürenleri bir· 
den harekete getirdi. Her gün bir 
çok aileler Adalara, Erenköy, 
Suadiye taraflarına, Boğaziçine 

: göç etmetkedirler. 
Yalnız bu sene göç menunı 

geçmek üzere ıayılabileceği hal • 

Varan 

de bilhaaaa Adalarda kiralar çok 
yükıektir. 

200 liradan aıağı mevıimlik ev 
yoktur denilebilir. Bunun netice • 
ıinde her sene timdiye kadar çok· 
tan dolmut olan bir çok evler bili 
bottur. 
Yukarıdaki reıimde geç kalmıt 

bir göçü görüyorsunuz. 

dört: 
Bir talebe, kırık 

numara aldığı için 
tabanca çekti: · 

"Y a canını, ya numarayı ... ,, 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 
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ölüleri d. ·ıı· · Almanqa ___ ır_ı_ıyor suallere 

lngilizler arasında çel<işrneler 
# * 11#25 

Tayyareleri mi arttırmah yoksa 
yardımlaşmaya mı güvenmeli? 

Moskovadan yazılıyor: tekrar ve kendiliğinden sönmekte-

Profesör Brukhomenko ölüleri diT. cevab 
diriltmek için bir makine icat etti. Bütün buna rağmen profesör 
Şimdiye kadar köpekler üzerine Bnıkılıomenko iki üç seneye kadar verdı• 

yapılmış olan tecrübeler çok dik - kat'i ve daimi diriltmenin müın • 
kate değer neticeler vermiştir. An- kün olaıbileceğini kuvvetle söyle • 
cak dirilme hadisesi muvakkat bir mektedir. 
zaman devam etmektedir. Günün 
birinde bunun insanlar üzerinde 
de tatbik edileceği Ye alınacak ne
ticelerin daimi olacağı umuluyor. 

Moskovanın fizyoloji enstitüsü 
profesörü Brukhomenko'nun icadı 
olan bu makine, bir ta.kını borular 
içinde normal kan cereyanı tazyik 
ve hıziyle, kan deveranı yapmak -
tadır. 

Kafası kesilen kö
pek havlar mı? 
Bizim Paris • Soir gazetesinden 

tafsilatiyle aldığımız bu haberi, 

bugünkil bir refikimiz de Le Jour· 
na! gazetesinden almış.. Fakat, 

"köpeğin kafası kesildikten sonra 
ha_!lıyor !,, diye tercüme etmit • 
Bu da, mizah tarafı! .• A birader, 
kafa$ı kesilen köpek nasıl havlar?. 
Ses cihazının bir lasmı da gırtlak 
ve ağız değil midir ?. 

Bu kan yeni öldürülmüı bir 
hayvanın ciğerlerinden geçiril • 
mekte, ayni zamanda sun'i tenef • 
füa verilmektedir Tanınmış doktor-

Profesör Bru.ldıomenko şu üç 1arım1 Z ne d lyo r? 
denemeyi yapmı§tır: Doktor Tevfik Salim: 

Bir köpeğin kanını toplayarak *~'- Fennin alda durgunluk ve • 
makinesine doldurmuştur.. Hay.. recek bir sür'at ve zindeği ile yü. 
van tamamiyle kanıız kalıp ölün- rümesine rağmen, ölüleri dirilbne
ce, şiryanlarile damarlarına kendi nin pek de kabil olamryacağını 
makinesinin bu damarlara karıılık zannediyorum.,, demiştir. 
olan borularını geçimıit ve dhazı Mazhar Oıman da: 

iıletmişti. "- Ben de, maddeten buna im-
Köpek, makine i.Jlediği müddet- kan ıönniyorum.,, fikrini ileri 

çe yaşamıttır. Dirildikten ıonra ıürmüıtür. 
köpeğin gözleri açılmıı, havlama .. ı-----------------. 

Hitlerin nutku hakkında İngil • 
tere Almanyadan Berlin sefiri va· 
srtasiyle izahat istediği hatırlarda
dır,. 

Bu istizah üzerine Almanya 
lngiltereye cevab vermiş, ve lngil
tere de birer muhtıra ile bu cevaıbı 
Fransa ve ltalyaya bildirmi§tir. 

Almanya, evvela, Fransa - Sov 
yet andlaşmasına itiraz etmekte • 

dir ve bu andlaşmanm Lokarno 
abkamile uyuşmadığını ileri sür 
mektedir. . 

Fransa, Almanyamn dü,ünce -
leri hakkındaki cevabını sah gü . 
nü Berline bildirecektir. 

Fransa, Lokarno ile Sovyet and
latması arasında bir tezat olma -
dığını, zira, bu andlaşmanın ulus· 
lar kurumu ahkamına istinat et -
tiğini ve bir ihtilaf çıktığı takdir
de uluslar kurumunun bunu hal • 
letmekte rolü olacağını 
cektir. 

~öyliye-

Alman projesi hava andlıı§ma -
sının beş büyük devlet tarafın -
dan imzalanmasını ileri sürmek -
te ve iki taraflı anlaımal«>.ra a
leyhtar bulunmaktadır, ğa uğraımış ve canlı bir köpeğin 

gösterdiği bütün alametleri göster· 
miştir. Bundan sonra köpekten bo
rular çıkarılarak tekrar ölmesine 
mi.isaade edilmiştir. 

Yeni Fransız baş 
bakanı Bulsson 

11111ıırınıııı11m111ıııııııı111ıııııııııııııııı1H•111ııııınııııı1111111ııııııııı111n 

Udnci deneme olarak kalbi hasta 
bir köpek alımnıştır. Hayvan ha-
yıltıldrktan sonra tah daman kesi
lerek buraya makinenin borusu 
geçirlimiş ve daimi bir deveran te• 
min edilmiştir. 

Bu suretle itsiz kalmıı olan kal
bi açmı§lar, lazmıgelen ameliyatı 
yapıp dikmişler ve tekrar talı da • 
marlarma bağlar.arak beklemiş· 
lerdir .. 

Yanhz frangın 
korunması için 
salahiyet istiyor 

Yeni kurulan Fransız kabinesi 
de kendisinden önceki kabine gi
bi parlamentodan yetke (salahi
yet) istiyecektir. 

Fakat bu yetkeyi (salahiyeti) 
yalnız frangı koruma hususunda 
alacaktır. Devlet şeklinin değişti
rilmesi gibi siyasal itlere alet et -
miyecektir. 

ALMANYADA 
Bütün 

bankacılar 
Usta birer 
Silahşor 

yetiştiriliyor 
''Deyli Herald,, gazetesinin yaz· 

dığına göre Alman Rayişbankm 

(hükumet bankasının) direktörle
ri, kasadarları, katipleri bekçi
leri hep silah kullanmağı öğren
meğe mecbur tutulmaktadır. 

Bir muharrir: 
httcumu 

"ltalyaoıo Habeşistana 
cinayettir?,, diyor. 

lngilterenin tanınmıt diplomat 
yazıcılarından Vernon Bartlett, 
bugünkü siyasal işler üzerine ye· 
ni bir yazı yazmıı ve Habeı - İ
talyan itine de dokunmuıtur. 

İngiliz muharriri, ltalyanın Ha
betistana hücum etmesinin arııu
luaal bir cinayet olacağrnı aöylü
yor. 

İngiliz muharriri, İngiliz diplo
maıt mahafilinden edindiği intı
baı ıöyle kaydetmektedir. 

"ltalya Şarki Afrikada bir sava 
şa kapılırsa, buna kendini o kadar 
verınit olabilir ki, beri taraftan 
tan Almanya, Avusturyayı işgal 

etmek hevesine kapılabilir. Eğer 
Almanya, Avusturyayı i§gal 
vermezse, sonraları daha büyük 
ölçi1..de bir harbin bir amili olur. 
Çünkü her muvaffakıyetle Al
manyanın arzusu artabilir.,, 

İngiliz muharriri Vemon Bart
lett bundan aonra silahlanma ve 
sulh i§ine geçerek, "Her ulusun 
yaln.ız kendi kuvvetine dayan· 
mak suretile sulhün temin edile• 
miyeceğini,, yazmaktadır. 

Ve silah yarıtı için diyor ki: 
"Sulh için yalnız bir yol var· 

dır. Ve İngilterede herkesi etra· 
f ında toplryahilecek bir siyasa 
mnvcuttur. O da, her memlekete 
eşitlik (müsavat) vermektir. Bu 
eşitlikten istifade etmek istiyen 
herhangi ulus grubuna mani ola
cak kadar da sağlam bir kolektif 

Bilecik'te feci 
bir yangın 

kuvvet vücude getirn:ek lazımdır· 
Bu siyasadan ne vakit ayrılsak a• 

cısını görüyoruz.. Onun için, ge• 

nit bir dütünce ve ıamimi bir gaY• 
retle Almanyayla konuımağa gi· 
ritmek muvaffakıyetle neticelenir. 
SiJahiarımızı tahdit ve kontrol 
dahi mümkün olabilir. Belki ağır 
"tecavüzi,, silahları da ortadan 
kaldırabiliriz .. ,, 

,,. .. 
Diğer taraftan lngiliz parl&mell 

toaunda. mesai partisi mümeıtilİ 
lngiltere hükumetinin yeni ha'f• 
planına itiraz ederken §U fikri söy• 
!emiştir: 

"Mütterek emniyet kuracak ol• 
duktan sonra biz uçaklarnnııl 
(tayyarelerimizi) bıhakkın arttır• 
mak zoruna gireliın? Fransızların 
ve Sovyetlerin tayyareleri var ya·• 
Bunlar yetiıecektir ... , , 

İngiliz BaıvekiJ muavini Beld"' 
vin: "Müşterek emniyetin teestii• 
etmediğini,, söylemektedir 

Hükumet taraflııı bir gazete iti 
"müıterek emniyetin teeasüs et
tiğini tau.vvur etsek bile, i~i ınr 
bualar ıulhü bozacak olanlarıtl 
niçin yalnız bir tane olduğunu dü
şünüyorlar da bir kaç tane olabi• 

leceğini akıllarından geç.irmiyof" 
lar?,, 

Bu suretle sulh ve emniyet nıe't'• 
zuları üzerinde durmaksızın dii• 
§Ünceler ileri sürülmektedir ... 

Zelzeleden 
sonra kolera .• · 

Bilecik, 2 (A.A.) - Söğüdün (Baştaralı ı incidt) 

Sıraca köyünden bir samanlıkta büyük mezara ağlaY.arak baJi• 
çıkan yangında üç evle evlerin maktadırlar. 

içinde bulunan hayvanlar yanmış· Bir çokları delirmiı, bir çokları 
tır. Köylünün tarlalarında bulun- da deliler gibi dağlara kaçmıtlşt" 

ması bu evlerde bulunan kozaların dır. Ketta tam mi.nasiyle bir 
kurtarılmamasına ıebeb olmuftur. J maılıter manzarası gösteriyor. 

Zararın ne kadar olduğu henüz Askerler bir gün içinde, yıkıl•" 
belli değildir. insan zayiatı .yok .. §ehrin enkazından 3000 cesed çl4' 

Bu ameliyatı geçirmit olan kö -
pek bugün bile yaıamakta olduğu 
gibi eıki kalp haıtahğıodan hiç 
bir iz kalmamışbr. 

Kasalara rovelverler doldurUJ
muıhır. Bununla beraber Ameri
kan Ganıgsturlarında görülen ıeri 

tur. kannışlardır 
Bu iki denemede tam muvaf fa

kıyet elde eden profesörle muavin 
leri iıi daha ileriye götürerek il· 
çüncü bir köpek daha feda etmeğe 
karar vermi§lerdir. 

Diğer taraf tan polis frank üze· 
rinde spekülasyon manevralamu 
ortaya koymak üze~ Parisle bir 
çok baskınlar ve araıtırmalar yap. 
mııtır. 

ateşli tüfek benzerleri vardır. -------------- Ölenler araamda Ketta' da e11'İ 
·ıe nazırlardan Sir Sham.s Scbah ı 

Bu köpeği damarda kanı tama • 
miyle boşaltmak suretiyle öldür • 
mü,lerdir. - Damar büsbütün bofaldıktan 
aonra yirmi dakika beklenilmit ve 
sun'i kan cereyanı verilmittir. Ma
kine işlediği müddetçe köpek ya -
şamıştır. Makinenin vuruıları ya· 
vaşlatıldrkça kalb de yavaş atma -
ğa haşlamıştır. Makine durduru
lunca köpek de hayat eseri göster
memiştir. 

Deneme müddetince köpek ya • 
şamı§ olmakla beraber, hayat ebe
di değil kesikti. Yeni hayat, hayatı 
doğruamıyordu; kalb atması bir 

defa durduktan sonra artık yeni • 
den kendi başına atmak 
ışını doğurtanııyordu • Can 
çıktıktan sonra artık bir daha ge
riye getirilemiyor. 

Bütün bu denemeler ancak ma • 
kinenin işlediği müddetçe yaşa • 
manın yeniden başlatılabileceğini 
fakat çıkıp gitmif bir canın aeriye 
getirilemiyeceğini g3stermiıtir. 

Çünkü makine durdurulmıca 
sun'i bir surette yaratılan hayat da 

Gazeteler, yeni kabineyi iyi 
karıdamaktadır. 

Yeni baıbakan Buiaao..1, ıah 
günü parlamentoda kabir.e be -
yannameıini okuyacakbr. 

Bulsson kuvvetli 
görünüyor 

Paris, 2 - Siyasal gurupların af. 
dıkları vaziyet Buisson kabinesi • 

nin mecli.te kuvvetli bir ekseriyet 

kazanacağını göstermektedir. 
Maliye komisyonu reisi Malvi, 
komisyonunun hüktimet tarafın • 
dan verilecek rapor üzerinde müş-

külat çıkarmıyacağını söylemiştir. 
Malvinin söylediklerine göre, hü-

ktimet tarafından istenıniı olan 
müstaceliyet kararı dolayısiyle 

projenin verilmesinden bir saat 
sonra müzakereler haşlayabile • 
cektir. 

Meclis, geniş salahiyet verilme· 
sini kabul ettiği takdirde ayni za-

manda hükUmete itimad reyi ver· 
mit olacaktır. Bu suTetle hüku . 
metin umumi ıiyaaası hakkında 
müzakere açılmasından vaz geçi • 
1ecektir. 

Deyli Herald diyor ki: 

"Bu husust tersanenin, yeni Av
rupa harbi hazırlığı olduğu zanne
dilmesin. Bunlar, bankayı bas· 
ma11 muhtemel haydutlar içindir. 
Fakat banka memurları o derece 

sistemli ıurette silah kullanmağı 
öğreniyorlar ki bu yolda kendile
rine ancak bir ordu erkanı tef ev
vük edebilir. O derece maharet 
edinmektedirler. 

Bnka merkezinıde atı§ yerleri 
vardır. Bütün memurlar imtihana 

tabi bltulmaktadır. Her memurun 
rakamJan yazdığı kadarda uata· 

hkla silah kullanabilmesi lazım· 
gelmektedir,,. 

iki ölü üç yaralı 
lzmirde dün iki 
kamyon çorpıştı 

lzmir, 1 (Haber - lzmirden 
Karşıyakaya giden iki gazoz kam
yonu yolda çarpıştılar. Gazozcu 
Hakkıya ait ve toför Süleymanın 
idaresindeki kamyonet devrildi. 
içindekilerden ikisi öldü, üçü ya. 
ralandı. Gazozcu Hasana ait olan 
diğer kamyonet de haenra uğra • 
dı. . 

500 uçağımız 
olacak 

Sarsıntıdan müteessir olan yer • 
lerde bir kolera salgını da baf ıöf" 
termi§tir. 

( Baştarafı 1 incide) 1 f 
resi mümessilleri hazır bulunmu§· Otede beride çıkan yangın ıı 
lardır. kendiliklerinden sönmüştür. 

~~~~~--~ 
Görüşmeler bir saatten fazl:ı H b d 

sürmüş, neticede bütün mÜel!ese. a eşistan 8 
lerin çalıştırdıkları memur ve iş - seferberlik 
çilerden hava tehlikesini bilen ) 

( Ba§taraf ı 1 rıcitl1 
üye olanların isimlerini bireı.- li.st~ 
halinde Tayyare Cemiyetine bil ·_ keri) muvaffakryetlere muhtaçur• 

d 
İtalyan müstemlekelerinin silib • 

İrmeleri kararlaştırılmıştır. 1 -
sız olduğunu gördüğü için bur.ı " 

Bundan hafka halkı koruma ii- rmı savaş ihtiyacına çok uygııJJI 
ye yazılmak için teıı:vik maksadile b I t :r u muı ur.,, 
halkevleri tarafından ıık s1k kon- 1 

Ayni gazete bugünkü lta1Y111 
1 f eranslar verilmesi propaganda . H Jş abef anlaflllazhğını gittikçe . , 

lar yapılmaaı da kabul edilmi• • h k k dır· 
:r a ara görerek ıöyle deme tt 

& ~ 
"Ual • Ual hadisesini haUet"1 

Hava tehlikesini bilen üyelere 

dağıtılacak madalyalar da hazır • 

lanmaktadır. Dün de gerek şeb -

rimizde, gerek Ankarada ve ge . 

rek bütün memlekette bir çok va

tanda~lar yeniden üye yazılmıt -
lardır. 

Bu münasebetle Tayyare Cemi
yetine yekten 5000 lira veren 
her yıl ayni parayı vermeği taah. 

üzere toplanacak olan hakeıP 1<
4 

• 

misyonu daha bir araya gehıled~ 
ihtilaf alanı (sahası) gittikçe bii 

1 

.. k k O de yume te. ve arışmaktadır. "e recedeki, bunların hakemle 

dostça halline imkin yok~ 

at' 
hüt eden Ankaralı teciıner (t 1 
car) Vehbi Kocun resmini cieır' 
diyoruz. 
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Yemiş ve 
Yağkapanı 

lfaı el n içine çökmek
te devam ediyor 
'Y eıniı ve Y ağkapanı kıyıları 

~~uıı ıenelerdenberi denize doğru 
ır çöküntü göstermektedir. 

Bir iki aenedenberi bir bakıma 
IÖre, hafiflemiı gibi görünen bu 
Ç()küntü son zamanlarda gene ço· 
hlınııtır. 

Bu çökmenin sonuncu (netice · 
ai) olarak Haliç sosyetesinin Ye 

~iı vapur iskelesini ıu hasmı§ ve 
deniz iskelenin bir bölümünü, bü· 

fe Ve bilet gişesini kaplamııtır. 
k' Bu arada iskelenin arkasında -

1 toprak bölümü geçen seneler 

belediye ve halk tarafından dol • 
~Urtulduğu halde bütün bu dola"' 

13ızn, denizin içine gitmiıtir. Ye· 

~iı sahillerindeki dükkanlar da su 
~r Yükseldiği ve vapur geçtiği za-

~anlar sular altında kalmak 
0 rkusile karşılatmaktadırlar. 

Diğer yandan, kartı Yağkapa · 
tıı kıyılarında da bir çok binalar 

denize doğru eğilmitlerdir. Bu bi
l'lalarm temellerinin kaymakta ol-

~Uğu anlaıılmııtır. Ayni ıekilde 
eınit kıyılarında da bilhassa dört 

hina yıkılmağa meyyal bir danıma 
telınittir. 

Lt111an şı;k;tı eski 
llıftdttrU Hamdiye 

verilen 

ikramiye 
Geri istendi 

, Ankara, 1-Fes'heclilen liman 
~eti e.:ki miidürü Hamdiye ve • 
~l~:ı 2250 liralık ikramiye ~ni 
>oı• ı · · · · •ar :ı gerı ıstenmıftır. 

t 1-~aındi hu paranın mecli.i ida -
~ karariyle ve kanuni olarak ve -
lildi• .. • k' ı· • k • L--~ gını, es ı ıman !•r etı ueaap· 
~ 111da hit: bir P.üriiz olmadıjmı 
l'leınektedir. 

id ~l'ni zamanda her eene mecli•i 
l' ~ karariyle üçer ma&f nitbe • 
~~e ikramiye aldiimı ileri süre
~,~ bu parayı teamüle aykm ola -

tlınadığım ilave etmektedir • 

11 litlbuki Maliye Belianlıfı 'daha 
t ~inan bu ikramiye itlerine iti -
~., 

b • .etınit okluimidan Hamdinin 
d~ 1ddi•ma la)ID8l ~ı:rilmekte • 
it .... ,, ,,, " 

~hJ..tllndi bir~ Cla tlrlretlıen 
dr ılırken ~ bir buminat alma • 
li ~·~1• halbuki 1DU911Dı1D altı mie
i~d~r bir t•nnin•ta hakkı oldu • 
~ deri türerek 7-enİden müra -

tt, ·buJUDDIUf'lur. 

~ertn~entonun 
ueuzlatılması 

\ 'ra, 1 - Şekerin kilo bqı • 
~~ kunıı uc:uzlablmaıı iti Eıko
'Be.kanlığı tarafından tetkik 

~ elcte'dir. 

~ tetkikler bittikten sonra te • 

ı~ ~le Sİnıento gibi bir em imame 

' 
0 batma 10 kurut ucuzlatıla-

~ '·· -------................................ ·-············· 

1. ~.~ RJiYA 
1 ~~ t'Jıya romanları citlemek 
~'le.. (V AKIT) kitab evine 
~ il okuyucularamzm cilt • 
~,~da-. Ya kendileri ge-
'l.l~eya birini göndererek 
'ilirler. .............................. -........ . 

Muayene 
başladı 

Otomobil, otobtts ve 
kamyonlar kontrol
dan geçirilmektedir 
lıtanbuldaki otomobil, otobüs 

ve kamyonlarm muayenesine .dün 
batlanmıttır. Dün ilk muayeneler 
Eminönünde yapılmqtır. Emin -
önündeki muayeneler bu ayın onu
na kadar sürecek, ıonra ayın ylr -
misine kadar Taksimde ve daha 
90nra keresteciler de muayeneler 
yapılacaktır. 

Son zamanlarda daha çok oto -
büslerden şikayet olduğundan 

bunlara bilhaasa dikkat edilmek -
tedir. Bir çok otobüsler işlemi • 
yecek bir durumda olduklarından 
bunların bmıdan sonrası için ça • 
lışmaktan menedilmeleri muhak • 
kak görülmektedir. 

Bununla beraber bu tekilde o
lan otobüsİer yeniden karoseri 
yaptırarak ve motörlerini tamir 
ettirerek kendilerine bir çekidüzen 
vem.eğe çalıtmaktadırlar. 

Belediye, otobüslerin çoğalma
ımm önüne geçmek için uzun va • 
kittenberi yeni otobüslerin çalış -
maıına mini olmaktadır. Fakat 
eski motörlerin üzerine yeni ka -
roseriler koyarak çeki düzen ve -
renler eski otobüsleri gene iılet -
mek yolunu bulabilmektedirler. 

-0--

Papaslar, hahamlar 
kılıklarını 

değiştirmeğe 
başladılar 

Papas mektepleri hocalarından 
bazıları sakallarını da 

kazıtacaklarm ış 
Kıyafet kanununun tatbiki tari· 

hi yaklaştığı için ruhani kimseler 
arasında şimdiden hazırlık başla

mıttır. Hahamların bir kısmı za -
ten sivil giyinmekte ve ancak hav
ra içerisinde ruhani kılıklarına 

bürünmekteydiler. Ermeni ruhani
leri arasında kıyafet değişimi baş
lamııtır. 

Dün patrik kaymakamı Aslan -
yan Ermeni ruhanileri arasında 
ilk olarak sivil elbiseleriyle görün
müt ve sokakta böyle gezmiştir. 

Ermeni patrik kaymakamı As • 
lanyan siyah ceket, çizgili siyah 
pantalon, siyah fötr ıapka giymiş 
ve yumuıak bir gömlek üzerine 
kravat takmq bulunuyordu. 

Bay Aslanyan "kanunun tatbi
kinden evvel harekete geçiyor, 
böylece örnek oluyoruz.,, demiş • 
tir. 

Ortodokslar ve katolikler de 
kanunun tatbik tarihine kadar ha
zırlıkların bitirmiı olacaklardır. 

Bazı katolik mektep hocalarının 
§İmdiye kadar ruhani kılıkla ge • 
zenleri arasında sakallarım kestir· 
meği düşünenler de olduğu söyle • . 
nıyor. 

tanbulda her ruhaniden önce sivil 
giyinen kimse olduğunu iki ay ka
dar önce yazmııtık. 

Tevfik Rüştü 
Aras 

Rayan Afet başyaver 
CeU\l ve dış bakanı
mızla A vrupaya giden 
diğer zatlar geldi 
Dış itleri bakanımız Bay T ev 

fik Rüıtü Aras bu sabah Cenevre
den gelmittir. 

Beraberinde Bayan Af e•~ kızı 

bayan Fatin, cumhur başkanlığı 

başyaveri Bay Celal, Özel büro 
direktörü Bay Refik Amir gelmi~
lerdir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, Sofya· 
dan geçerken Bulgar dıt bakanile 
konuşmuştur. 

Sofyada dış bakanımız, 13ulgar 
kralı müşaviri Bay Gruef, dıt ba· 
kanı Bay Köseivanof ve So!yada
ki Türkiye elçisi Bay Ali Şevki ta· 
rafından karşılanmıştır. 

Bulgar dış bakanı, Bay ~ı'evfik 
Rüttü Arasla birlikte gelen ha 
yanlara buketler sunmuştur. 

1k u.ac, 'ile IJOfl 
-.. __. .... _....,.__~ 

Dört kişilik köyün 
belediye meclisi 
Fransada afağı Alplarda ahalisi 

dört kitiden ibaret F eyssal adlı 

köyün adını işiclen var mı?. Bura
da vaktiyle dört ev vardı .. Evler • 
den üçü sahipleri tarafından çok • 
tan terkedilmiş olduklarından ge· 
riye §İmdi belediye başkanı olan 

Mösyö Pekul'un evi ve kendisiyle 
birlikte dört kiıiden ibaret ailesi 
kalmııtır. 

Bunlardan başka, Feyssal'm, 
belediye başkanı, belediye yazga
m, tarla bekçisi, telefon odası ve 
posta müvezzii vardır. Ayrıca bu· 
rada on kitideti mürekkeb bir de 
belediye kurultayı vardır ki üye • 
feri köyden uzak yerler de otur • 
maktadırlar. 

İşte böyle bir tek evden ibaret 
olan bu köyü hükumet en yakm • 
daki Authon nahiyesine bağlamak 
istemektedir. Fakat Feyssal, bu • 
na kat'iyen yanaımamakta, Fran· 
aa hükUmeti dahilinde eskiden ol -
duğu gibi bundan böyle de müsta
kil bir belediye kalmağa azmetmit 
bulunmaktadır. 

Posta müvezziliği de Mösyö 
Pekul'un abone olduğu gazeteleri 

her gün getirmek için ihdas edil • 
mit bir memuriyettir ve buna gün-

de on frank ücretle Mösyö Peku • 
lün oğlu tayin edilmiştir. 

~ 

Ayak parmağı ele taktldı 1 

Leningrad doktorlar cemiyetin· 
den doktor M. l. Kuslik elinde bir 
parmağı eksik olan hastasının a
yağından baş parmağı çıkararak 

elde kesilmiş bat parmak yerine 
yerle!tirilmiştir. 

Bir kaç zaman sonra haıtanm 

bu yeni parmağı kullanmağa baş· 
ladığı görülmüştür. Bu nadide a • 
meliyat bütün dünya doktorlarını 
ali.kadar etmektedir. 

Yeni Türk Musiki Yayım 
Kurumunun güzel bir 
muvaff akıyeti daha 
Dün akf&Dl Binbirdirek Yeni 

Türk musiki yayım kurumu genç
leri tarafından kurumlarının bah · 
çelerinde güzel bir müsamere ver
mitler, müsamerede Fazılın }azdt
ğı "Tabansızlar,, adındaki komedi 
si oynanmıt, batrollere çık:ın Ha
IUk, Hqim, Enver, Apti fevkala -
de muvaffak olmuf, sonsuz alkıt 
lanmıtlardır. 

Katolik mektep idareleri, ta -
lehe yoklamalarını kanunun 
tatbik tarihinden önce yapmışlar 
ve hocalar son defa olarak talebe 
önüne eski kılıklariyle çıkmışlar· 
dır. 

Adapazarına ve • 
Sabancaya gezintiler Soya fasulyası 

Müsamerede ayrıca, mehter ve 
mükemmel bir ince saz bu!unu · 
yordu. 

Az zamanda bu kadar ilerliyen 
bu gençleri tebrik eder, muvaffa
kıyetler dileriz. 

Şimdiki halde kanun mer'iyete 
geçmeden önce kılıklarını değiş -
tirmit epeyce ruhani görünmekte -
dir . 

Devlet Demiryolları tarafından 
Sabanca, Adapazarına tertib edi -
len gezinti seferlerinden birincisi 

cuma günü yapılmıftı .. Bugün de 
bir tren gene Sabanca ve Adapa -
zarına gidecektir. Rağbet fazla -
dır. 

Çinde ziyafetlerde en makbul 
yemek olarak soya fasulyesi ve • 
rilmektedir. 

Bu yemek küçücük beyaz kase
ler içinde sofraya konur ve yoğurt 
lezzetindedir. 

Süryani patriki ~bdulhat'm, la- Çinlilerin inekleri yoktur. Bu 

f ŞERDİN DERDLERİ -) 

Dananın boynunu kesmişler! 

yüzden çocu.klarma verecek süt 
bulamazlar.Eğer anlarının sütü ek 
ıik gelir de çocuk beslen:r.:ezse 
soya fasulyesi hemen imdada ye • 
tişmektedir. 

Bu fasulyeden yapılan bir müs
tahzar çocuk beslenmesinde çok 

Evvelki gün Edirnekapıdaki bir çok seyyar esnaf 
bize şöyle dert yandılar: 

- Biz, topu topu yirmi, yirmi beş gezgilı esnaftan ... 
Fıatıkçı, leblebici, simitçi, kurabiyeci, salatacı, soı·ancı, 
marulcu, kirazcı, kimimiz sueu, ferbetçi falan gibi ... 
bayağı günler, bulunduğumuz semtlerde bize pek iş ol· 
madığı için asıl ekmek paramızı çıkarmak üzere hafta· 
da 6ir gün tatil günii olan cumayı bekl<'r ı•c o gün 
tablamızı, küfemizi, işportamızı, güğümümüzü, kol'Onıı· 
zı, kapınca gelir, sabahleyin erkenden Edirnekapısı dı· 
şına zebilhane bardağı gibi dizilir, akşam g<'ç ı·akitlerc 
kadar orada cideta bir haftalık nafakamızı çıkarnuya 

çalıfırdık- Fakat, bizim kalekapısı dışarısına bö11lc di· 
zilmemizin de kimseciklere bir ziyanı olmazdı. Çünkü 
bizim orada dizildiğimiz yer yolun iç tarafında kalan 
kapalı dükkanların önleri idi ki burası esasen geçit ye· 
ri değildi .Geçen cu'!ıa, belediye memurları erkenden 
gelip bizim hepimizi buradan kaldırdılar, her birimizi 
bir tarafa darmadağın etiller ı·e o gün alayımız da sa· 
bahtan akşama kadar '!ğızlarımızı poyraza - şey par· 
don o gün lodoslu - lodosa açıp kaldık.! 

Belediye memurlarının bizi buradan kaldırmalarına 
sebep gazetenizin yazdığı bir yazı imiı... Gazetenizde 
tatil ve gezme günleri Edirnekapı geçidinin lıalk~ a· 
rabalara, otomobillere dar geldiğini, bir çok def al ar 
burada yolun tıkanarak hareketin durduğunu, bunun 
için bu kapımn yanında ba§ka hir geçit açılmasını yaz· 
mışıunız. iyi ama, bu işle bizim orada durmamızın hiç 
bir bağlantıaı yoktur. Çünkü dar olan ve oradan ge· 

lip geçmeyi zorlaştıran şey, bizim oradaki içerlek bir iyi neticeler vermektedir. Soy4 fa. 
yerde sıralanmamız değil; kalekapısının çok dar olma· ıulyesinden yağ da çıkarılmakta • 
si ııc ikide bir kalabalıktan tıkannıasıdır.llelediye sanki 
bizi oturduğumuz yerden /;aldırdı da maksat hasıl nl· dır. Bir vakit İstanbul Ticaret o • 
du mu? dersiniz. Ne gezer? Bizim durduğumuz yer baş dası memleketimizde de Soya fa· 
ka, tatil ı·e gemıe günleri yolun tıkanmasına sebep o· ıulyesinin yetiıtirilmeıi için lav • 
lan kapı ile kapının lıemcn iç tarafındaki elli adımlık siyeJerde bulunmu~tu. 
dar mesafe başka ... Ne oldu ise bizim gibi fakir ve 

. ' ki ld n· b"t" ı ft .. ııııııuıııııııı ı ıııııııı ıııı ııııııı ııı ıııı ııııııı ıııınıttınııılfl'"'ıııı"ııııı""ı gezgın esna çı · ara o u. ız u un ıa a ancak o gu· 
nü ı·e orasını bekliyorduk ki biraz nafakamızı çıkara· 
lmı! Şimdi bizim oradan kaldırılmamızla tatil ı·c gez· 
me günlerinde oranın tıkanma sebebi de ortadan kat' 
iyyen kalkmış d<'ğildir. /sterseniz yarın pazardır, gc· 
tin, görün: Durum gene ayni durum değilse bize istedi 
ğinizi söyleyin.' !Jari oldu olacak, on b<·ş, yirmi ailenin 
ekmek parası için belediye bize tatil günleri yalnız o· 
radaki kapalı dükk(mların önünii teşkil eden küçiik gc· 
zinti yeri ile Topçular ve Bayranıpaşaya sapan köşe 
başlarına müsaade etse de rızkımızı çıkarsak büyük bir 

Kirallk büfe 
23 Haziran 1935 pazar gunu 

yapılacak olan büyük deniz gezin
timize tahsis edilen Akay Şirketi -
nin (Kalamı§) vapurunun büfeleri 
kiraya verilecektir. 

Talip olanlar en çok ayın 14 ün· 
cü cuma gününe kadar idarehane• 

iyilik etmiş olur • .',, mize müracaat etmelidir. 
Biz esnafın bu dileklerini işte yazdık ... Belediye de 

bu fukaraların haftada bir gün çıkaracakları nafaka· 

lan i~in elbet bu işin bir icabına bakmalı, eğer orası 
uygun değilse tatil günleri hu gibilere orada daha uy
gun hir yer göstermelidir. Zaten bizim oraya dair yaz· 
dığımız şikayet yazısı da orada haftada bir gün beş on 

para kazanan fakir esnafın kaldırılması değil, ordaki 
geçidin, yani kapının darlğından dolayı oradan ba~
ka bir geçit açılmasına dairdi. 

Cazband 
arıyoruz 

Gezintimiz için bir cazbanda 

ihtiyac vardır. İsteyenler gene a • 

yın 14 üncü cuma giinüne kadar 
mürcaat etmelidirler. 
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Varan dört: 
'Bir talebe, kırık 

aldığı için 
çekti: 

nunıara 

tabanca 
"Ya canını, ya numarayı ... ,, 
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Ne~~~~!!~!k? Mısırın eski dikta-
Şimdi Pariste bulunmakta ve t •• •• s dk 

Avrupada bir tetkik seyahat: yap- O ru 1 l paşa 
makta olan Hicaz veliahtı Emir 

Suut temmuz başlarında §ehrimİ· Gazeteciler aleyhindeki 
ze gelecektir. 

Her nedense bu sene mektep ta-ı 
lebeleri arasında garip havalar 
esmektedir. 

Şamda çıkmakta olan bir gaze- davayı kaybetti 
Bunun için Şemsettin muallim te bu ziyaret hakkında ıunları ya· 

odasında yalnızken elinde bir ta • zıyor: · Mısırda son günlerde bütün biline kadar götürmüıtür. 
banca olduğu halde içeri girmi,, Veliaht, Ankaraya gidecek ve halkı alakadar eden mühim va - Bu dava müddetinde heyeti Jı!· 

Evveli Üniversitede bir taban 
ca patladı. Ve bir talebe yaralan· 
dı. Sonra Hayriye lisesinde tale -
beler bıçak bıçağa geldiler, gene 
bir talebe yaralandı. Üçüncü ofa
rak Samsun lisesi riyaziye mual · 
liminin evine bomba konuldu. 

ve muallime: bir elçilik kurmak için de\•Jet a- kalar olmuıtur. kime dört defa istifa etmif "eyer 
-Ya canını, ya numarayı! damlarile konu§acaktır. Bu :ı.iya - Sıkı bir diktatörlükle üç sen~ lerine baıkalan gelmittir. Da\'&· 
Diye haykırmııtır. ret esnasında muallakta kalmış baıbakanhk yapan lsmail Sıtk1 · nın sukutu üzerine ikinci bir f• · 
Muallim ilk ta§kınhğı geçtik meseleler tetkik edilecektir~ Pata, Altaab fırkası reisliğini sıl baılamıttır. 

Bazı rivayetlere göre, Haremi k b I tm' ı· i 5· ten sonra evvela yumuşak sesle • u e 1f ır. Bat muharririn beraet e!ın~• 
Şerif vakfı meseleleri de görüşüle· h 

1 
d•' 

talebeye nasihat vermı§, sonra Bundan baıka Kahiredo l>akıl- teki tarafın ma kfım oma•• 
cektir. Veliaht Ankarada ü~ gün IJO 

birdenbire üstüne atılarak taban • makta olan paıanm gazeted)er a- mektir. Çünkü davaya ıebep o !Sı. Bugün de gelen yeni bir habeT, 
bunlara bir dördüncüsünü ilave e

diyor: 

kalacaktır. .,.. cayı yere dütürmüıtür. leyhine açtığı dava bitmi, ~e pa nqriyat sarih ve maddeye JIS 

Muallimle talebe boğu§urken . §a davayı kaybetmiıtir. tenit olduğu için maznunun bet'' 

Meraıta bir talebe mektep i
!;inde numara almak için mualli • 
mine tabanca çekmif. 

diğer muallimler gürültüye yetit - ıSabah Gazete len ı Şimdiye kadar altmııtan fazla eti yazdığı ittihamnamelerin ~~!· 
mitler, muallimle talebeyi ayır. ne diyorlar? celse aktediJmiı bir çok na21rlar, ruluğunu ve k&J'fı tarafın .w-
mıılardır. Bu esnada Nuri her na· müıteıarlar, memurlar tah:t ola • olduğunu göstermİ§ oluyor. 

Hadise tudur: 
Orta mektep son sınıf talebesin 

'den 57 numaralı Çapar Nuri iı • 
minde bir talebe, son imtihanda 
tarih ve coğrafyadan kınk numa
ra almı§. Bunu düzeltmek için de 
muallim Şemsettini tehdit etmeğe 

sılıa kaçmıf, ve tabancayı da ya "Uçaklarımızıda ken• rak dinlenmit ve yü2lerce dosya Vaziyetin bu ıekli almatı ~ 
nında kaçırmııtır. dl 1 l ız! tetkik edilmiıtir. ne İsmail Sıtkr Pata derhal fJJ'~k 

Ayni talebe bundan bir ay ev- m Z yapma ıy " llk zamanlar EHiyase ga
7
etui sını toplamı§ ve vaziyeti anlstarr· 

vel de Memit isminde birini bı . KURUN -Asım Us bugünkü ba,. • . dl' 
raklamııı. ve on gu"n tardı muvak • makalesinde Fransız frangının gittiği haımuharririnin cezalanmpın · topluluğun yalnız ıahıslar :ıçnı I· 
3' s dd · g" il, memleket irin de lüzwnlU 0 
kat almıftı. yolu ara§tırıyor. da ısrar eden mü eiumumi te • ~ 

Nuri hali bulunamamııtır. Polis Şimdiye kadar altın esasını muha· mas ettiği maddede cezanm üç duğunu söylemi§ ve tekrar ri1'' 
faza eden devletlerin başında giden seneden bet seneye kadar ağır ha· sete geçmiıtir. 

kendisini tiddetle aramaktadır. Fransada bu mali krizin sebebini üç _ıJ. 
pis olarak tayinini istiyordu. Yakında muhalif fırkalarla fi"" 

' karar vermiftlr. 

Türk-Yunan donanması iki 
yurdun kıyılarını elbirliğile 

koruyabilir 
Bu fikir, Yunanlstanda kuvvetleniyor 

Geçenlerde Türk - Yunan do· ı birlikte çalıflJlalan tahakkuk e • 
nanmalarının bir arada manevra • derse, bu birlikte çalı§ma Türk -
lar yapacakları haber verilmitti.. Yunan sahillerinin müdafası yo • 
Atinada çıkan Laikosagon gaze· lunda müıterek manevralar yapı· 

teıi bu münasebetle yazmlf oldui\ı labilir. 
bir makalede §U fikirleri ileri aü • Bu manevralara Yavuz, Ave • 
rüyor: rof kruvazörlerile iki donanma · 

"Yunan Bahriye Bakanmm be· nın yeni muhripleri, tahtelbahir -
yanatında en çok ehemmiyetli 0 • leri, ve büyük bir rol oynayan ha
lan ve Balkanlardan bqka hariç· va kuvvetleri ittirak edeceklerdir. 
te de akisler uyandıran nokta, Manevralar belki de Adalar -
Türk - Yunan dostluğunun Türk denizinde Midilli adasile Anado· 
Yunan donanmaları arasında lu sahilleri arasında iki filo ku · 
müşterek manevralar yapılması • mandanının nezaret altında yapı· 
na kadar yayma.aı ve ileriletmeıi • lacaktır. 
d. lki donanmanın biribirine ya· ır. 

yunan Bahriye Bakanmm bu kınlaıması Yunan manevra filo • 
sözleri, tabii olarak akisler uyan- sunun Anadolu sahillerini ziya • 
dırmı§tır. Bu fikrin tahakkuku, ret etmesi ile ba§lıyacaktrr. Elli 
Balkanlarda ba§ka çalıfllla birlik- knıvazörile Hidra sisteminde iki 
lerine de yol açacak bir durum do- muhrip, Leon sisteminde üç muh· 
ğuracaktır. rip, üç denizaltı gemisi ve bir de-

niz hava filoıundan mürekkep Yu· Türk ve Yunan donanmaları, 
nan manevra filoları, önümüzde • gerek gemi ve ıerek harp kuvve-
ki ayın ortalarına doğru, Akde • ti itibarile ayni derecede bulunu • 

~orlar . . ( !) nizde manevralara çıkacak, ondan 

Yalnız Yavuz ile Averof ara -
amda birfark vardır. Yavuz zırh· 
har, kendisini hemen hemen yeni
leıtiren aon tamirden sonra ıaat -
te ehemmiyetli bir sür'atle seyre· 
'debileceği halde bizim Averof 
kruvazörümüz 22 milden yukarı 
bir aür'atle seyredememektedir. 
Bundan baıka Averof, gerek to • 
naj ve gerek top itibarile de Ya -
vuzdan qağıdır. Yunan donan • 
ması küçük gemi itibarile aon alı • 
nan dört torpido muhribinden ıon· 
ra Türk donanmaıından daha ÜI· 

tün olmasa blle ayni kuvvettedir. 
.Fakat Yunan Bahriye Nezareti, 
:Ymıan kıyılarının müdaf aaaında 

sonra lzmiri ziyaret ederek orada 
Türk halkı ve donanması tarafın
dan kartılanacaktır. Yunan filo • 
ıunun lzmiri ziyaretini bir Türk 
filosunun Y.az mevsiminde, yahut 
sonbaharda F aleri ziyaret etmesi 
suretile karıılamaaı ihtimali var • 
dır. 

Şunu açıkça söylemeliyiz ki, 
hiç kimse, iki filonun birlikte ça • 
hımaıına kadar varacak bir sa • 
mimiyeti beklemiyordu. Bu hadi-
se, Elli muharebesinin en belli
bqlı amillerinden birinin Yunan 
donanmasının batmda bulunma • 
sile daha büyük bir önem kaza -
nıyor.,, 

salbih bir kale gibi kullanacağı ••••- Yeni ---•~I 
Klikiş zırhlısını tamire ve yeni iki ı 
torpido muhribi yaptırmağa karar 
verdikten sonra Yunan filosu, tay- j 
yaresi ve Türk donanmaaile bir • 1, 

tikte Türk - Yunan sahillerini 
1 

mUcfafaa edebilecek bir kuvvet o· 
lacaktrr. 

Türk ve Yunan donanmasınm 

FELSEFE 
M99hur Didero'nun 

Çeviren HAYDAR RIFAT 

35 Kurut 

olarak gösteriyor. Bunlardan birincili - ~-»ı 
Kararın verilece'ği gün, mahke · detli bir mücadelenin bqloaP" lngUtere ve Amerika gibi altın esa 

sından ayrılan büyük devlet banka- me kapılara kadar dolmuı Vf' za · fÜphesizdir. , 
Zarının Fransayı da ayni yola sürük· bıt katibinin son olarak o'K-.ıduğıı ilk it olarak fırkanm ı~ 
lemck i,stcmeleridir. ikinci sebCp. Al beraet kararı verildi cümlesinde.-ı ıılah edilmiftir. Herkes D~ 
manganın mart ortasında Vcrsay mu h Ik lkı 1 d ne olacag"mı merakla beldeJPP.
ahedesini yırtması, ve bu siyasi buhra ıonra a a ! ar arasın a mu • 
nın maliyeye de intikal etmesidir. V· harriri omuzlarına alarak otomo· dir. ~ 
çüncü sebep te Fransız bütçesinde 10 H ft ___ L_l_m_an ___ g_e_n_e_I_ 
müyar frank açık bulunmasıdır. a a sonu 
Asım Us Flandendcn sonra Buisson dlrekMrfl 

hükumetinin bu mali krize karşı na tatili At• R 
sıl bir cephe alacağını bekliyelinı di 1 ıza 

Dün bazı yerlerde . ...ı yor. 
lıtaİıbul liman ve nbtun ~ 

CVMHURIYET - Yunus Nadi bu yanlış tatbik edildi direktörü Bay Ali Rıza ~ 
günkü baımrıAYllçsinde. ismet lnön# Yeni tatil ve bayram günleri dan tehrimize dönmÜf '!e ?'.:M 
nünün gösterdiği hava tehlikesinden hakkında rıkan kanunun tatbiki • bütçe ile kadroyu da berabeJ"P'°" 
bahsetmcl-..tedir. Yunus Nadi senede 3' 

ne dünden itibaren baılanmıttır. getirmi§tir. toplanacak 30 mil11on lira ile hariçten • 
tayyare alınacağına bu paranın mtm Dün aaat on üçten sonra bütün Bütçe, 1,139,521 liradır. ~ 
leketimi:de büyük bir uçak endüstri· resmi daireler, bankalar, fahri • raf ta ayni miktarda olup bOP"". 
si (tayyare sanayii) kurmak için sar· lar tatil etmiılerdir. Yalnız hal • 384 hin liraıı eski tirketin rııoJI' 
fedilmesini tavsiye ediyor. Bunun i· kın zaruri ihtiyaçlarını temin ~e- yaa bedelinin 935 taksitidir ... ~ 
çın de ilk önce Avrııpaya mütehassıı bilmesi için yiyecek, içecek ve gi· Bay Ali Rıza, çıkan haber,../ 
tayyareci yeti§lirmek için bol miktar- yeceğe müteallik mağazalar ak· doiru olmaclıimı, kendi itti,. ........ 
da talebe göndermemiz lô~ımgeldiğini fama kadar açık kalmqtır. mediiini, Jzmir liman ft rdtpr. 
söylüyor. Bu işe bir an evvel başla Belecljye zabıta memurları bu direktörünün iıtifa ettiğini ~ 
mamız lüzumunu tekrarlıyor. itleri kontrol etmiılerdir. Kanun mittir. ~ 

TAN - Ahmet ŞüT•rÜ Esmer de bu bir kısım kurumlarca iyi anlaşıla • Devir alman tirk6tte .-..-~ 
günkü Fransız frangının düştüğü fe mamı§ ve bazı yerler on ikide ka- maqlanndan 100 bin Jiraldr 
na vaziyeti başmakalesine mevzu ola pamıılardır. f 1 • 
rak almıştır. Frangın Umum! harpten Galata ve Karaköy de öğleden ~u;=:;:· olcluJd İ'; 
beri birçok kabinelerin dü§meslne ao~~a belediye memurlan tarafm-
sebcp olduğu gibi en nihayet Flônden bırakılmııtır. _.il • 
kabinesinin de düşmesine sebep oldu· dan yapılan yanlq bir tebliğ za • Bunlar ileride bareın ~I 
ğunu söylüyor. Neticede bütün dünya nıri ihtiyaç maddeleri satan maia· rına göre deiiıecek fa~t 
sulh ve sükunu için yeni kabinenin zaların bile kapanmasına ıebeb ol· haklara dokunulmıyac:aktıt• . _J· 
frangı tutmakta muvaffak olmasını mut, f a'kat biraz sonra tashih edi- Genel direktör icabında ~, 
temenni ediyor. Aksi halde dünyada Jerek mağazalar yeniden açılmıt • il""' 
finans sahasında birçok karışıklıklar royu küçültmek iç.in finall' f{I 
olabileceğini söylüyor. tır. kanlığından direktif alnuftd'• "{ı • 

Dün sabah belediyede bir top - d ı cakll' ZAM AN - Zaman imzalı 1ıazı mem ni en memur a mmıya ~ • 
lcketimizde tayyareciliği ilerletmek Jantı yapdmı§, cumartesi günleri ni yükleme ve botaf tma ~ 
için Iazımgclcn yollan araşhnyor. hangi yerlerini açık ve kapalı ka- leri tatbika baılanmıı ve k 
Bunun için tayyare spor ve sevgisini lacağı etrafında tetkikat yapılmıı, tarifesi çok ucuzlamıı~ 
halka aşılamak icap ettiğini, bunu te· bazı kararlar vermittir. Bu dl 
min maksat/ile de tayyare kulüpleri kararlara göre bürola, yazıhane· Ankara kahveJerfll 
teşkil etmeyi, oo tayyareciler arasın· Jer, imalathaneler de mumartesi X... 

- _.,u · · oyun yasae·. " _4' da musabakalar tertip t.-u mesını tav· günleri öğleden ıonra kapalı bulu- b ~ 
siye ediyor. Neticede "iş güçtür, fakat Ankara kahvelerinde ır ~' 

nacaklardır. _:.ft, 
başaracağız diyor,,. randan itibaren oyun ,._... 

SON POSTA - Bir yıldız inızal Halkın yemesi içmeıine, giyin • rarınm tatbikine bqla~.,1; 
yan Fransız frangının müşkül mev· meıine aid !eyler ıatan dükkanlar, Artık kahvelerde bütün 
kiini anlatarak kabinenin düşmesine mağazalar aktama kadar açıktır. gürültüleri kalkmıttır• / 
frangın düşüşü sebep olduğunu söy- Dükkan ve mağazalar cumartesi ~,, 

lügor. Ve F~ansız frangı düıerse bir aqamları gene muayyen saatlerde nun üzerine zabıtai belediY•.~ 
çok karışıklıklar olabileceğini ilave e kapayacaklardır. Evvelce perıı.em- _ Ll """ ~ 
diyor. · s murlan, mıntakalannd.,.• ttıf 

AKŞA!tl - Akşamdan akşama sü be akşamı olduğu gibi birer ıaat yazıhane, imalathaneleri ~__., 
tunundaki yazı Bursa - Yalova yo geç kapayacaklardır. mıtlardır. Bu arada bazı -d"~' 
tundan !rikciyet etmektedir. Otobüs Pazar günü ( bugün) ise bütün lar Kapalıçrfıdaki bir çok sıO 1 
lcrin yolcu/an sabalıın saat üçünde dükkan, mağazalar tamamen lCa • kanların da kapamaları llS 
Yalovaya getirdiğini, ı-e vapurun 6 da palı bulunacaktır. Yalnız evvelce d ..... · b"ld' · 1 rd' , 
kalktığını, yolculann otel bulamama- ıgını 1 ırmıt e ır. .._.,,,.~ 
lan, oopur oe iskeleye de kabul edU· cuma günü açan dükkanlar, lo • Kitapçılar ve bazı ınu af~ 

l i i abah kad kantalar açık bulunacaktır tereddüde dütmüılene d• iti~ meme er net cesinde s a · ar so. • • __ 
1
_.,,- . 

ğukta ayaz kestiklerini söylüyor. Bu Dün belediyenin kararı bütün ıonra daireler kapalı ~-· 
işlerin yoluna kanulmasım ıatıuor. tube müdürlerine bildirilmiı, bu • için malumat al•mam'IJaP 
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devletin şerefini 
lıer ne lazımsa 
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Jalecik, uslu uslu uyuyuvermif- { 
ti.. Genç kadın, onu, itina ile ku • 
cağına aldı kendi odasına götür -
dü .. 

Bir eline de lambayı almııtı 

Bunu, itina ile küçük masanın üs • 
tüne koydu .. Çocuğu yatağına ya · 
tırdı .. Kapı kanadını da ıfığın 
çarpmaıına mani olacak şekilde 

açtı. 

Kendi kendine: 
- Çok sinirJiyim de on,ın için 

bana öyle göründü .. - dedi. -
Yoksa, ihtimal mi var? .. 

Odaya baktı : 
Annesi, yatağında, hali hare • 

ketsiz yatıyordu. Gözleri yar · ka 
palıydı. Çocuğu da mıtıl mrııl u
yuyordu ıüphesiz .. 

Samiye, dıtarı fırladı. 

Donanmaqı ve 
korumak için 

~aparak sağlık ve zaferle döne sin .. 
- Uyu evladım, uyu .. - diye mı

rıldandı.- Sen, benim çektiğim se
faletlerin, felaket1erin henüz far
lunda değilsin .... 

Bir an ıonra sokağa çıkmıttı. 
Orada, birkaç yüz adım ctedo 

bir erkek hızlı hızlı uzaklaşıyor 
du. 

~ -'ıyvalık Beyi, Hüımenin omuzu 
\'\&rdu: 

~Hemen gitme .... Bir kaç gÜ'l 

de konuğumuz ol. .. lki üç gün . 
Lt., ha~ı~lı~ımızı bit irir, heı-• bera
~h.n Mıdıllıye geçeriz. Kurtoğlu 
S et Bey, çok yiğit adamdır. 
t•i ıörürae çok sevinecek. Seu 
>el 0 nu seveceksin .. Böylelikle Pi
/·1 e Beyi de görmüş olursun. Pt
,°' t Bey denizde yeti§mit değildir 
'rı'tt!a, denizcileri çok sever. onla
~ il dü,ünce ve tecrübelerini sa
'\t ... 
~· J:' akat Hüsmen, onun dedikleri
ııı }'arısını bile duymuyordu. 

~~eliboludan gelen- beylik ka\i 
~ •rı kaptanile de konu§tular ve 
tıları öğrendiler: 

~! ·~tansa kralı birinci Fransuvl.l 
~lince yerine ikinci Hanri gt:çmiı 
'1'1 eni kral büyük imparator Şar! 
\ ~ karşı babası gibi Türklerle 
l li~ olmaktan batka çare bula
~ıJ, ayni ·siyasayı gütmeğ~ 
l .laınıttı. O sırada Şarlkenb 
~etleri ve donanması Frann
~ cenup kıyılarile fark ve gar;ı 
\ •rlarında sarkıntılık ediyorJa-
\ ikinci Hanri lstanbula Dard · 
>tt ta adında bir elçi gönderdi !İka 
.ı1 ttti. O sıralarda lapanyollann 
"t .. · 
~ 
1
: •nde bulunan Napoli ve cenu-

~~'lya kıyılarına donanma gön· 
tlrnesini yalvardı. 

):&.di~ah lran seferinde bulunu
~ du. Fransız kralının hediye ve 
~. lilrını orada kendisine arzett~-

"'11ıunun üzerine Tercandan, ls
b._ buldaki ikinci vezir İbrahim 
'k.Ya., Fransız elçisinin arzular!-

Ya.pılmasını emretti. 

)~ cil'~i zamanda Derya kaptam 
~ elıholu sancak beyi Piyale 

l'e de bir ferman göndererek: 
~ık 1-Iemen donanmayı tamamla· 
~t ~n sonra, yeniçeri ve azaplar 
\ 1 '

1ı>ahilerle leventleri alasın. 
~~- kıyılarına gidesin orada 
' ?\ırz donanma amiraliyle bir· 
• ;tek dütmanların terbiyesini 
~ eıin. Sancak beylerini de yan-

~,~:da.ki donanma ile birlikte ya

~\t '· hulunduraım. Tedbir ve ih
~)l ıle hareket edesin. Trablu, 
'"e"beyi :f urgut pa§ayıda he· 
'"' ha.~r göndererek seninle bi.
~ ek ıçin bir yer göstersin. Tu':'-
\ıi l>~fa, denizde yetiımiı, tecrü
\~ 1 l'•iit ve yılmaz bir zattn. AI
\. ta~~ eksik etmesin. Sen ~ o. 
~,'özünden çıkmayasın. Ona 
\> 'dan İ§e girmiyeıin. Donar~
\ i11 h "e devletin ıerefini koruma~ 
~, >~ er ne lazımsa yaparak sağlık 
~fer} d"' • \1 e onesın ... 
it e.llliı ti. 
'd~ Reiı, Turgut reiı hak
Sti~~ l>u sözlere o kadar ıevin
\1\o.. ı, her ıeyi unutmuf, gülüm· 

·rdı..ı. 

Paditahımız, çok akıllı ve adall' ı caya ve kendisini tanıtıncaya ka-
değeri bilir bir olgun er imi§. dar vakit geçecekti. 

Diye söylendi. - Hey .. y ! .. Bayrağı çek .. Dire-
- Elbet! .• 
Bu cevabı Ayvalık Beyi vermi~

ti. 
Hüsmen, Beylik reminin kap· 

tanına ıordu: 

- Şimdi Piyale Bey Gelibolu
dadır; deiil mi 1 

- Evet Reiı... Onun aeldi~i 
gün oradan ayrılmııtım. 

Hüsmen, hepsinin ellerini ıık· 
tı: 

- Madem ki Piyale B. Gelibo-
1udadır. Onu çabucak görür, ora
dan Turgut pqanın yanın~ aide· 
rım. 

Ayvalık Beyi: 
- Bir kaç gün bekle, beraber 

gideriz. 
Dediyse Hüsmen Reis dinlem~

di. 
Hemen yelkenler fora edildi. 

Kürekler 10!1 hızla çekiler~k yola 
çıkıldı. Kızıl Kadırganın heybet1i 
giditini bütün halk v~ asker can
dan alkıtlıyorlar, ona yeni zafer· 
ler dua ediyorlardı. 

Geliboluya gitmekle ancak bL· 
gününü geçirmiş olacaktı. Ondan 
sonra doğruca Salermo üzerine gi
decekti. 

Koca bir donanmada onun ar
dından yetiıince Fernando Namo
ra bakalım nereye kaçacaktı? 

Beatrisi herhalde kurtaracak~·. 
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ğin tepesine .. Haydi, çabuk ol... 
Hüsmen Reis açık denizde bu

lundukça ve bir limana ginned ik
çe bayrak çekmemeyi adet edin
miıti. Kendisini düşmanlara müm
kün olduğu kadar geç tanıtmak Ja
zımdı. 

·Tilki Hasan bir pire gibi büyük 
direğe sıçradı. Bir iki saniye son
ra Türk bayrağı gururla dalgalanı
yordu . 

Fakat kaleden ikinci bir alev, 
bir duman fırladı. Bir gülle eJli a
dım ileriye düştü. Hüsmen Reis 
kızdı: 

- Gözleri kör müdür bunların? 
Görmüyorlar mı? Dümen, iskele· 
ye .. Dön .. Sancak filikaıı inecek .. 
Çabuk olun .. Hey.. Koca Veli! .. 
Durmuş pehlivanı al, beraber ıan-

dala bin de git ,şu heriflere laf an· 
lat .. Benim duracak vaktim yok. 
Dönerken ıizi buradan alırız. 

Sandal indi. İki levent de onun 
içine atladılar. Kaleye doiru hızl~ 
uzaklattılar. 

Kızıl Kadırga kızgın bir ejder 
gibi iskeleye doğru kırma bet de
recelik bir zaviye çizdi. Hüsmen 
Reisin sesi yeniden ititildi: .. 

- Provadan birinci top! .. Kuru 
ııkr .. Ate .. ş !.. 

Bir alev ve bir duman ... 
Denizi ve göğü sarsan bir gÜ· 

rültü ... 
Bir daha ve bir daha!.. 
Kaledekiler hala inanmamışlar-

Y olculuk çok güzel geçti. iyi 
bir rüzgar hem yelkenle, dı. 

Telaılı tela§lı koıuşmalar oldu. 
hemde gürek çekerek Çanakkale Kızıl Kadırga buralara hiç gel-
boğazına llirdi. Vakit ak,amdı. mediği için, onu bir dütman gemi-
Buraları ilk olarak görüyordu. si ve yaptıklarını da kurnazlık 
Doğruıu güzel yerlerdi. Hüsmen' sanmışlardı. 
in yüreiinde kendi öz yurdunu gör 
mekten doğan sonsuz .evinç var- Fakat tek ba9ına Boğazdan gi· 
dı. ren bir düşman gemisi de ne yapa-

Fakat Çanakkale kasabasının 
önünden geçerken kıyıda görünen 
insanlar onlara telitlr te1itlı bak
mıılar, aonra içerilere doğru kaç· 
mışlardı. Biraz sonra kalenin bü
yük mazıaUarındaki tunç toplar 
kımıldadı. 

- Ne oluyoruz? 
- Bizi tanıyamadılar. 
- Hakları da var ya .. Gemimiz-

d-e Türk kılığı var mı hiç? ... 
- iyi ama, bizi görmüyorlar 

mı? 

- Kılık değiıtiren Cenevizli ge
miciler olduğumuzu sanmıı1ardı. 

Kalenin mazgallarında bir alev 
parladı. Beyaz duman toparlandı, 
dağıldı ve yayıldı. 
Büyücek bir gülle, Kızıl Kadırıa· 

nın pervanesinden yüz admı kadar 
ileriye düttü. 

bilirdi? ~ 

Kaleden atılan toplar çoğaldı. 
Ortalığı bilyük bir ıavaı gürül

tüsü doldurdu. 

Fakat Kızıl Kadırga denize dü
şen güllelerin çı1'ard1ğı ım sütun
larından uzakta, bütün hızıyla u· 
zaklaıtı. 

Biraz sonra gözden kayboldu. 
Limandaki Türk kadırga ve ka

litelerinden birkaçı çarçabuk de
mir almak için çabalıyordu. 

Fakat Koca Veli ile Durmut 
Pehlivan onlara çok ıeçmeden i
tin doğrusunu anlatmıtalrdı. 

Hüsmen Reiı kıç kasaranın üs
tünde köti.1. kötü dütünüyordu: 

- Şimbdi beni Geliboluda da 
tanımazlarsa vay halimize ... Tanı· 
tıncaya kadar bir belaya çatmıya
lım da ... 

Bir saniye kadar daha durarak, 
Jaleye muhabbetli bir nazarla 
baktı .... 

Ayaklarının ucuna basa baaa, 
annesinin odasına girdi.. Burası, 

timdi epeyce karanlıktı .. 
işte, Samiye, tam bu esnada, çi

vilenmiı gibi, yerinde, dona kal -
dı. 

Önündeki ziya parçası içinden, 
bir saniyelik, hatta daha kısa bir 
zaman içinde, bir insan tekli geçi
verdi .. Yahut da Samiyeye öyle 
geldi. 

Bu insan şekJi, bir erkekti.. Sa -
miye, onu Raufa benzetti .. 

Bir an , ıerıemlemit, ta§ınnıı 
bir vaziyette durdu. Sonra, vücu
dünde bir akıülimel hissetti. 

Hayır, buna imkan yoktu. Böy
le bir ıey olamazdı. Her halde bir 
hayale, bir kabusa maruz kat
mıftr. Uyanık bulunmaaına raf -
men rüya görüyordu. 

Raufun bu ıaatte, bu yt:rde ne 
işi olabilirdi? o ki, aşıkı olduğu 
halde onu terketmif, hatti. mek -
tuplarına bile cevap vermemit • 
ti. Böyle bir adamın böyle- bir 
anda buraya gelmesine jmkin 
var mıydı? 

Şüphesiz, şu anda Rauf, dııa

rıdaydı ve beıeriyete hiç Lir fay-
dası olmıyan mevcudiyıi!tini o-

rada uzatıp duruyordu. Sami • 

Uzun boyluydu. Sırtında koyu 
renk bir pardösü vardı. Samiye, 
gene Raufu tanır gibi oldu. 

insiyaki bir surette onun peti -
ne düştü. Fakat, meçhul adam 

!ıokağı taptı . Samiye de onur. ar
dı sıra , ıokağın sonuna varınca. 
artık kimseyi göremeı oldu. 

Acaba öteki dönemece kadar 
varmış mıydı? ... Yoksa, evlerden 
birine mi girmiıti? ... İ§te bunu 
anlayamadı. 

Bir acayip hümma vücudunu 
istila ehniıti. Sanki bir el gırtla • 
iını tutmuı ukryordu. 

Yürümekte devam etti. T akri • 
ben on dakika kadar gitti. 

O kadar hızlı yürüyordu ki 
na(esi tıkanıyordu. Yolda rastla . 
dığı erkeklete 9\iphe ve 1izüntü 
ile bakıyord~. 

Bunlardan hiç biri Raufa ben • 
zemiyordu. Nihayet, döndU dolat 
tı. Gene evinin bulunduğu sokağa 
geldi. 

- Ne saçı ... :Aman yara'bl:>i 
Den kaçık mıyım? ... - Diye dü
ıündü. - Annem İçerde baygm 
yatsın da ben böyle sokak sokak 

dolatayım ... Olur teY değil .• 
Kendisini tethir eden, l>aıına 

l>unca felaketler getiren bu ada • 
mın hayali pefi sıra niçin koıu· 
yordu? 

(Devamı var) 
yenin aklı, bundan ba,ka hiç bir __________ ......_ ___ _ 

feye ihtimal vermezdi. AVUKAT 
Buna rağmen, yüreğini bir fÜp- İRFAN EMİN 

he kurcalayıp duruyordu. Kösemihaloğlu 
Gözleri: 
"- Doğru gördüm ... Biz yanıl

t 3.yız !,, diye ısrar edip duruyorlar· 
dı. 

Sirkecide istasyon kar~ısmda 
Sirkeci Palu hanında 5 - r

numaralara tatınnnftır. 

Evinde olan Jüthiş faC:adan ------=---------
sonra, annesinin ölüm teh!ikesin-
de bulunduiu şu sırada , Raufu 
da falza düşünemezdi. Bu adam, 
şimdi ondan o derece uzaktaydı 
ki ... 

Geliboluya varacaktı. Zaten o da 
bunu istiyordu . 

Ufuk henüz aiarıyordu ki beyaz 
ve büyük Azap kıtlaıını uzaktan 
gördü. 

Kürekler zorlandı. 
Kızıl Kadırıa iki yanına kö-

pükler ıaçarak limana girdi. Le
ventler Büyük Barbaroıun methur 
şarkısını hep bir aiızdan, gür ıeı
leriyle söylüyorlardı: 

Deniz üstünde yürürüz, 
Ocümüz komaz aluruz, 
Bize Hayreddinli derler ... 
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Onu gene mi tanrmıyacaklardı. ı.·-------------1!. 
Derin uykuda olan ıüzel Gelibo· 

lu o coıkun ıarkıyı duyunca bir
den uyandı. Herkes biribirine so
ruyordu: 

-Kimdir bu? 
-Turgut Reisin leventlerinden 

KUPON 

145 
2-8-935 

Hüsmen Reisin canı ııkılmıttı. 

Burada hemterilerine laf anlatın-
Rüzgar yavatlamıştr. Fakat bu- olduğu belli ama •• , 

na rağmen sabah olmadan önce ( Deı:amı ı·ar) 

• 
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Hortlak ıvakın tarihten 
~~-cle-ilk-g-eld-i~~~~~-·~-da-b-~---~-~-at-~-~-.~-~a-y-ud-~-iç-ifil~~' kanlıyapraklat 
ri girerlerken herkesin dikkatini ge kım gelebıhrdı? 
Üzerlerine çekmitlerdi. Baba ile Kapı ikinci defa açlrndı. Hizmet 
kız oldukları anlaşılan iki kişiydi- çiler, herhalde duymamış olacak
ler. Erkek uzun boylu, zayıf, hem- lardı. Bir lamba alarak aşağıya in
beyaz saçlı bir adamdı. Kız ise dim. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katıt?I 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 47 

yirmi beş yaşında ancak görünü 
yordu. Fakat altmıılık bir ihtiyar 
kadar yorgundu. Sapsarı yüzü, 
bu zavallı haline rağmen elan bir 
güzellik eseri muhafaza etmektey
di, hasta, ince bir güzellik .. 

Karşımdaki masaya oturmuşlar
dı. Yemek yerlerken ihtiyar ada

mın garip bir asabi jest yapmakta 
olduğunu farkettim. Bir şey almak 
üzere uzattığı zaman eli, havada 
garip bir zikzak çiziyor, sonra tit
rek bir hareketle istediğine ulaşa
biliyordu. 

Genç k!zın da yemek yerken 
bile sol elindeki eldiveni çıkarma
dığını gördüm. 

Bütün bir senenin yorgunluğunu 
gidermek, biraz yeşillik yüzü gö

rerek hava almak için Yalovada 
bulnuyordum. Yemekten sonra 
ağaçlar arasında gezmeğe çıktı
ğım zaman gene otelde tesadüf 
ettim. Bana yol sordular. Ahbap 
olduk, beraber dolaşmağa başla
dık. Tabiatile Yalovamn güzelli
ğinden bahsediyorduk. Kızının 
hastl',lığının bir türlü ~nlaşılama
dığını söyledi: 

- Doktorlar türlü türlü söylü
yorlar, dedi. Kimi sinirden, kimi 
veremden, kimi ise mide rahatsız
lığından bahsediyor. Bana kalırsa 
hastalık sinirden ileri geliyor. 

Yemekte farkettiğim asabi jes
ti hatırlıyarak sordum: 

- Belki de irsidir. Sizin de si
»İderiniz biraz rahatsız galiba .. 

-Hayır, diye cevap verdi.Sonra: 

- Bir şey almak üzere uzattı-
ğım zaman elimde görülen asabi 
hareketten bahsetmek istiyorsu
nuz galiba, diye ilave etti. Bu, 
sonradan, çok şiddetli bir heyecan 
neticesinde oldu. 

Sustu ve gözlerimin içine baka
rak devam etti ! 

- Tasavvur ediniz, zavallı kı
zım diri diri gömülmüştü! 

Heyecandan, s.öyliyecek bir söz 
bile bulamamıştım. O anlatıyor
du: 

- Hadise çok fecidir. Kızım 
kalp rahatsızlığı geçiriyordu. Bir 
gün bahçede koıarken düşüp ba

yılmış. Eve getirdlier. Doktor ça
ğırdık, öldüğü anlaşıldı. Cenaze 
batında iki gece ve bir gün bekle

dim. Sonra gömülme merasimi ya
pıldı. Zavallıyı bütün mücevher-

leriyle birlikte toprağa bıraktık. 
Eve döndüğüm zaman yarı çıl

gın bir haldeydim. Hayatta yalnız
dım, karım çoktan ölmüştü, kızımı 
ise genç yaşında kaybetmiş bulu
nuyordum. 

OClamda yalnız başıma oturmuş 
dütünceye dalmıştım. Çiftlik kah
yası içeriye girdi ve: 

- Y atsanız iyi edersiniz diye 
ta vaiye etti, vakit çok geç oldu. 
Y orgunıunuz, büsbütn rahatsız o
lacaksınız. 

- Beni rahat bırak. 
Kahya çekildi. 
Böyle ne kadar zaman geçti, 

farkında değilim. Soba IÖnmüıtü. 
Müthiş bir soğuk vardı, kar tipiıi 
pencereleri dövüyor, tüylerimi ür
perten bir gürültü yapıyordu. 

Birdenbire yerimden fırladım. 
Kapı çalınıyordu. Yan dönerek 
aaate baktım.gecenin saat ikiıiydi. 

- Kim o? 

Diye sormak üzereyken kor-

kaklığımdan kendim de utanarak 
vazgeçtim. Sürgüleri çektim ve ka 
pıyı hızla açtım. 

Sırasıra odaların kapılarına 
üşüşnıüş olan bir sürü insan 

halinıe bakıb gülüyorlard ı 
Kapıda hayalete benziyen be

yaz bir vücut duruyordu. 

Korkudan tirtir titriyerek geri 
çekilirken soidum: 

Kimsiniz?... Siz kimsiniz? 

Hayalet cevap verdi: 

- Benim baba ... 

Bu hayalet, kızımdı. 

Çıdıracak gibiydim. Tüylerim 

diken diken olmuştu. Bu hayaleti 

gözlerimin önünden kovmak için 

elimi ileriye doğru uzatmış, !allı
yor, geri çekiliyordum. 

Hayalet: 

- Korkma baba, diyordu, ben 
ölmedim! Mücevherlerimi çalmak 

istediler. Yüzüğümü almak için 
de parmağımı kestiler. Parmağı
mın acısı beni ayılttı. 

Zavallının üstünde kan lekeleri 
olduğunu far kettim. 

Kendimi biraz toplayınca kızı

mı yukarıya odama çıkardım, kol
tuğa oturdum. Ve kahyayı çağır

mak için var kuvvetle çıngırağa 

asıldım. Ateşi yaktırmak, sıcak 

bir teY hazırlatmak, doktor çağır
mak lazımdı. 

Biraz sonra kahya içeriye girdi. 
Kızımı görünce bir şey söylemek 
iıter gibi ağzını açtı ve sırtüstü 
yere düştü. 

Olmü§tü. 

Mezarı açarak mücevherleri ça
lan, yüzüğü almak için kızımın 
parmağını kesen bu adamdı. Bu 
feci hırsızlığı yaptıktan sonra me
zarı tekrar kapamak zahmetini 
bile ihtiyar etmemişti. Benim ken
disinden f Üphe etmiyeceğimden e
min bulunuyordu. Fakat geceyarı-
11 ölüyü karşısında gördüğü za-

man duyduğu korku ve dehşet ona 
cezasını verdi. 

Kızımı dirildikten sonra ilk 
gördüğüm zaman yaptığım asabi 

jest bende bir "tik,, olarak kaldı. 

Zavallı kızım ise hasta kaldı, 

bir türlü eski sağlamlığına kavu-
famıyor. 

Zavallı adam susmuıtu. Ben! 
- Ne müthiş ıey !den başka 

aöyliyecek bir söz, bir teselli cüm
lesi bulamadım. 

Otele döndük. 
F. M. 

Yediğim dayak yanıma kar ka
lacaktı. Çuvaldan perdeyi açtın1: 
içeri daldım ve müstekreh ko\·a
ları yüklendim. 
Kovaları ıkına ıkına koridora 

çıkardım. Sıra sıra odaların kapı • 
larına Ü§Üfmüş olan bir sürü insa:ı 
bu halime bakıp gülüyorlardı . 
Tamamen dolu olan kovalar çok a · 
ğırdı .. Üç dört adımda bir yoru · 
luyor; yere bırakıyordum. Süngü. 
lü askerler de beni takib ediyor la· 
dı .. 

Merdivenleri güçlükle indim 
Sokağa çıktık.. Zarzor kovaları 
rıhtım kenarına kadar götürdüm, 
denize boıalttım .. Orada bir aıı 
dinlendim. Ter içinde kalmış göğ
sümü denizin tatlı serinliğine ve -
rerek etrafa bakındım.. Düşman 

gemileri Dolmabahçe açıklarında 
sıralanmıştı. Hepsi taretlerini teh· 
ditkar bir vaziyette şehrin üzerine 
doğru dikmişlerdi. Onlara bakar · 
ken içiı1 kararmıı, kalbim keder · 
den ve acıdan sızlamağa başlamış
tı. Batımı çevirdim .. Parlak gü . 
neş altında ışıldayan uzak Ana do . 
lu dağlarına baktım.. Kararan 
gönlüm ıtıldadı. içim ferahladı. 
Ümit, damarlarıma bir eksir gib: 
yayıldı .. Kendi kendime: 

Bugünler de geçecek. iyi gün . 
lere kaVUJacağız, diyerek pislik 
kovalarını yüklendim .• Yolda A ~ 
rapyan hanına gelirken başımı kal 
dırdım. En üst kattaki odamızın 
pencerelerine baktım. Bütün arka
daşlar toplanmışlar, gülerek beni 
seyrediyorlardı. Odama girince 
ilk itim onlara çatmak oldu .. 

- Neye gülüyorsunuz .. Her hal
de pek gülünecek bir iş yapmadım . 

- Canım, biz yaptığın işe gül -
müyoruz .. Seni tekrar ararnızd:
gördüğümüzc seviniyoruz .. 

Hakikaten bir çokları benim te
melli olarak götürüldüğümü san . 
mıtlar .. Geri döndüğümü görünce 
sevinçle boynuma sarıldılar, öp . 
ineğe, gülmeğe başladılar. Fakat 
ben kötü kötü düşünmeğe devam 
ediyordum .. Onlar bu halimin far~ 
kına varınca gülmeyi bıraktılar. 
beni teselli etmeğe başladılar. 

Ben bu vaziyeti arkadaşlarh 
dertleımeğe ve buna bir son ver -
meğe karar vermiştim. 

- Bu çekilir dert mi? işkence . 
den daha betler bir şey .. 

içlerinden biri cevab verdi: 
- Zarar yok! .. Ne yapalım bir 

defa oldu .. Unutulur bu da!.. 
- Ne söylüyorsun? diye bağır -

dım. Bir defa mı? Baş gardiyail 
benden intikam almak istiyor .. 
Oı'arı ahire değil) her gün iki de · 
fa aptesane kovalarını denize dök
meğe beni memur etmiş .. Tercü -

1 man bana bunu böylece tebliğ et -

1 

ti. Bu hal böyle devam edebilir . ., 
mı .. 

1 Bu sözlerim üzerine odadaki ar
ı 

ı kadaılar da suratı ekşittiler .. Ar -i kadaıların bir kısmı bu tahammül 
I edilemiyecek kadar iğrenç angar -
yanın bana yüklenmesindeki se 

Bel~ikanın Brük•el ıehrinde mek- hepleri bilimyorlardı. Ben onlara 
tepli kızlar ara•ında yapılmıf bir baıgardiyanın bütün planlarım 

~enber çevirme yarıırnı Jenevyev\ anlattım. B·t ;ırada rahmetli Meh -
mmli bir l.:ız lrazonmrftrr. med Ali: 

- Kardeşim, ketke fu para me · 
selesini hiç açmasaydın .. Bu kadar 
~arar gördün .. Bu ufacık işin ne 
ehemmiyeti olur .. Bu da böyle git
sin bakalım.. Allah betterinden 
saklasın. Para bulunur, fakat can 

Arabyan Hanı 

bulunmaz, diyor, beni teselli etme· 
ğe çalışıyordu. 

O gün, akşam ezanından sonra 
ayni §erait altında o angaryayı bir 
daha yaptırdılar .. Fakat artık ben
de tahammül de kalmadı .. 

Ertesi sabah erken uyanmıı, bu 
beladan nasıl kurtulacağımı düşü
nüyordum .. 

Nihayet aklıma tercümana bah· 
§İt teklif etmek geldi.. Herkes~ 

bahşiş verilmez, her önüne gelene 
rüıvet teklif edilmez amma, b•ı 

babacanlar paraya pek düşkün İn· 
se:m!ar olduklarını çabuk göster -
miştiler. 

Ayaklarım merdiven takıldı. ' 
Kovalarla beraber paldır kül· 

dür aıağı avluya kadar yuvarl.ıt" 
dım. U stüm, başım, ortalık ber • 
bat olmuştu. 

Muhafızlarım, bu tedbinizJiii • 
me mücazaten beni mütemadiy~fl 
dipçikliyorlardı.. Bereket ver••~ 
bizim iki papele!.. Ermeni terciJ• 

manı bana dost yapmııtı .... Mu~· 
f ız askerlere ll)gilizce bir ıeyfer 
bağırdı ve benim kollarıma gire· 
rek yukarı kata çıkardı. Od•1' 
girdim .. Hiddetten ne yapacai•JIS' 

bilmiyordum ... Arkadaılarıın hi • 
dise karşısında gülmekten bayıh • 
yorlar, hem de iğrenerek bururıl• " 
rını tıkıyorlardı. 

Ben bağırıp çağırmamak, dol•' 
layısiyle kırbaç yememek için dıJ 

1 • 
daklarımı kanatıncaya kadar ı• 
rıyordum.. Neyse .• Gene arkad•r 
lardan Allah razı olsun .. 

Bir tarafatn büyük bir liıe" 
tedarik edildi. Bir kötede tfl' 

yundum, ıabunlandım, töyle Y"' 
rım yamalak yıkandım. Guya te" 

mizlenmittim. Fakat bu kepaJ~ 
angarye de canıma tak etı11iıt1• 
Bekirağa bölüğü burnumda tuW 
yordu. Umumi hapishaneyi ıııutP' 
la anyordum. Oralarda daı- jJI" 

sanca muamele görüyorduk. J)iiJJ' 
yanın hiç bir yerinde aiyui ~ 
nunlara böyle itkence ve eP 
mek adet değildir. Bilhassa o ısı:; 
nun batka bir ulustan oluna··· b~' 
casus bile yakalandıktan .ont• 
linen formalitelere .göre durufCI"'' 
sı yapılır. Nihayet asılır veya;:; 
tuna dizilir. Bizim gibi bir t ~ 
hayali vak'aların kurbanı 01•1, 
masumlara iae acıyarak, rıfltJır 
muamele etmek usüldür. Fakat bİ' 
giliz ıistemi büsbütün başka ,Ji• 

Onun için teklifimin memnuni· feydi. Bu baıkalık, insana kail ,.. 
yetle kabul edileceğinden fÜphem zaıyon işleri gördürmek kadar b 
yoktu.. yağı derekelere iniyordu. bİ" 

Bermutad o sabah da Ermeni Arapyan hanı gardiyanları .. ,. 
zim ısrarımız üzerine her gün °

1 
.. tercüman odamıza gelerek beni bu h-1' ,. 

kibar hizmeti yapmağa davet etti. leden sonra bir saat kadar ti 
B t .. ..1 .. M .1 üst katındaki daracasında h•1i ermu at sungu u ecusı er ara· l · ıer" · 

d 1 - ı- ·1 h ıı· k a mamıza müsaade etınıt • 
sın a a ayı va a ı e ma a ı ma - . . Jıl 

1 .. t k k bıra.ı suda gitmeğe başladık.. Yolda ter· crgun araıaya çı ara .,e 
cümana yaklatarak yalvaramğa va ve günet görmek hürriyet ibİ 
ha,ladım: hakları gaıpedilmit bizilll .. 'or 

_ Camm, şu işten beni sen kur _ mahkumlar için tarifi müınlrii11 or 
t mıyan bir zevk ve saadet olu1 ar ... 

- Nasıl olur, ben başgardiya - du. I ""1' 

M d. d · "ki ·111 e , ,-
mn emrinden nasıl dışarı çıkarım. er ıven en pıı yu erı ,.t-
Sonra beni dayaktan öldürür. varlandığım akşam çok erken y (f 

- Hiç. bir şey olmaz ve 0 senin mıttık. Çünkü mutadın hilifııı~~· 
hatırından çıkmaz .. Hem bu iyili • larak o aktam saat dokuzda e 11 
ğini unutmam, diyerek herifin a- trikleri kesmitlerdi. Ne ka~•r git 
vucur.a iki papel ııkıştırdrm. yuduğumun farkında değihıtldıjf' 

E . t .. ld aralık birisinin beni sarsald• ,,.. 
rmenı ercuman parayı a ı ve . ,.çtı 

cebine attı. Sonra sırıtarak: ' nı hissederek gözleriını 10'' 
r Mahmed Ali bat ucumda clurU. 

- Hele sen bu sefer de tatı ba • beni uyandırmağa çalıtıyordıl• • 
kalım .. Ben akşam baıgardiyanı O , d d" k lk b 1-""' 
kandırmağa çalışırım, dedi. 

Bu suretle mutabık kalınca na -

çar kovaları yüklendim .. Aşağı ka
t!'- inmeğe başladım .. 

Bu seferki kovalar da çok dolu 
idi. Bir arahk nasıl oldu bilmiyo· 
rum .. Pis kokulardan mı, yorgun
luktan mı, nedendir, batını döndü. 

- guz. e ı a e 

seni tercüman iıtiyor. "'' 
Uyku sersemliği araıırıd• 

ğırdım: .. 1~ d"'"\J • - Gene m~. denize 0 .ıtt I 
bır ıeyler ... Dunyada ka~Jjf /.' 

- Canım dur bakahlll t 
me.. Sen kalk bir kere.. tJ(lf) 

(DC1Janıı 



geliyor! 
Macar takımı 

istanbulda 
salı günü 
olacak 

~ Evvelce de 
azdığmıız gibi, 

Macariıtan pro· 
f esyönel birinci 

lik dördüncüsü 
(Szeget) Seget 
takımı, Salı günü 
şehrimize gele
~ektir. 

Evvelce yapı· 
'takımın başka · lan konturata na· 
ite M. Armand zaran Galatua-

ray - Beşiktaş 
kombinezonu tarafından getiril-

• hlİf olan bu takmı, bugün bu en 1 

ıleri dört klüp arasında uyuş
l!IUf bulunduklarından, iki ma· 

Çını bu dört klüble yapacaktır. 
Yani Seged'in kartııına dört ta-

kını ikiter iki,er yapacakları 
~htelitlerle çıkacaklardır. 

Hava 
kupası 

Ve bir düzeltme 
Dünkü ıpor ıahifemizde (yaz • 

llıaaı benden) ıütununda hav .. 
ltupuı maçlarından ve haaıla~ı 
kabartmak için, 8 klüpten baıkıı 
liarbiye takımını, gayri federe 
ecnebi takımlarından Peıa, T. 
Y. Y. Kurtuluı, Arnavutköy ta . 
knnlarını da almak lazım ,eldi . 
iini yazarken, bir tertip ve tas 
eih hataıı olarak yeni ŞiJ!i takı
hlının ismi yazı araıında çıkma . 
llııttır. 

Halbuki bu turnovaya s~yirei 
\'e taraftarı pek çok olan Şit
li takımının da alınmasını isti -
~orduk. Vaziyeti tuhih ede
tiı:. 

Takım oyuncularından Vorge 

tik maçın Galataıaray-Be

şiktat ve ikinci maçın da F e-

ner--Güneı muhtelitleri tara· 
fından oynanacakları, yeni haf-

ta tatili dolayıııyle de maçların 

önümüzdeki Cumarteıi ve Pazar 
günleri yapılacakları sanılmakta
dır. 

Seget takımı· 

nın çok kı.vvE.tli 
ve Macaristanm 
en iyi takımların

dan olduğu, oyun· 
cularının hemen 

hepıinin ent~rnas 

yonal maçlara iş

tirak elmit bu· 
lunduğu söylenil- VUanyi 

Takınun meş • 
mektedir. hur antrenörü: 

Biz bu takım Beld Bedro 
ğrmız malumatı bugünlerde ay· 
rıca yazacağız ... 

Almanlar Çekleri 
2 -1 yendiler 

Alman ve Çek milli takımlan tar ile vakit kaybebnitler ve gol 
arasında 26 mayısta Dresde oy ~ çıkaramamıılardı. Çeklerin m.ağ

nanan futböl maçında Almanlar lubiyetinin başlıca ıebebini İ§te 
dünya futbol ikinciliiini kazan· kale önünde manasız yere fa~la 

mıt olan Çekleri bire kaf!ı iki ile paslaımalarda ve gol olacak frr
yenmiılerdir. tatları da bu yüzden kaçırmaların 

Alman takımı İrlandalılara kar- da aramalıdır • 
fı çıktığı tekilde tertip olunmut· Birinci devrede oyun mütevazin 
tu. bir tekilde cereyan etmittir. 

Çekler kendilerinden bekleni- Nihayet on ikinci dakikada Av. 
len oyunu göıterememitler ve seri rupanın en meıhur muhacimle -

Gayri federelerin oynıyan Almanların karfııında rinden biri olduğunu geçenlerde 

atakçılar çok yavaı ve ağır bir oyun sistemi de söylediğimiz Alman santrforu 
tatbik etmitlerdir. Conen çalımla Çeklerin bütün 

alanında Bilhuıa muhacimler fuzuli pas- müdafilerini atlatarak daha mü -
Otakçılardaki Bozkurt alanı sait vaziyette bulunan arkadaşı 

L_ ı 1 b ı Lenze yerinde güzel bir pas ver-""' YJ atan u un en göze çarpan 
•lanlarından biri haline l'!lmit . mit o da kuvvetli bir tütle zavi -
lir • yeden Almanların ilk golünü yap-

Zaten mevkiinin çok temizliği, mıftır. 
tiiı:elliği ile tanınmıı olan bu a- Bundan sonra Almanlara ik~ 
l•ıı geçen cuma gene yüzlerce serbest vuruf olmuı. Alman kale· 
O)uncu ve seyjrci ile dolmuf, muh cisi bunları kolalyıkla kurtıırmıı-
~lif klüpler tarafından bvrada trr. Birinci devrenin sonuna doğ -
ll'bahtan öğleye kadar birçok ru lıtanbulda da gördüğümü7. 
'lı:erıizler, kotular yapılmı,, ak Soliotkanın pek sıkı bir tiitünii 
~ doğru da maçlara batlan . Alman kalecisi bin bir mütkülitl~ 
ltatttır • ve ancak kornere atmak 1Juretile 

8 1 d b. • • · · B kurtarabilmiıtir. Jcu u maç ar an ınncısını oz -
f rtlulann ikinci takımı ile itti • Bu aralık Çek Nejedly sakat • 
•luızlar ıampiyonu olan Al . lanmıf ve yerine ihtiyat bir oyun-
lıııhilalin ikinci takımı yapmııla· Geçen hafta Bel~ika turu bısiklet cu girmiıtir. 
"' her iki taraf ta ıon derece uğ- yanşında. müaabıklardan Dannel, Birinci devre bu suretle bir sı-
"tt ki başlama yerinde muvaffakiyet dile-

• an halde birbirlerini ye- meğe gelen 935 Pari8 güzellik krali- fır Almanların lehine bitmiıtir . 
::-eyip iki ikiye berabere kalmıı çeaini kucaklayıp öpmüş ve müsaba· ikinci devrenin altıncı dakika -

tdır. kadan sonra, bu öpüşün kendisine u- ıında Çekoılovaklar müsavatı te 
~zkurtluların gollerini 2 inci tıı ğur getirdiğini söylemiştir. min etmişlerdir. Fakat aradan b=.

~ n en iyi oyuncularından =========================== dakika geçmeden ~lmanla.r 
il. ecdet ile Naim atm19lar; Altın- karıı iki ile kazanmıt ve kupayı birinci gollerini atan Leuz vası . 
~illin gollerini ise Nejatla Beh . almıttır. tasile hemen ikinci sayılarmı (h 

t Yapmıılardır. B takımının golleri Haydarla, kaydedivermişlerdir. 
~u maçtan ıonra her iki taraf Ail Rızaya, genç takımın biricik ikinci devrenin on yedine; 

llcuları rotaya çıkarak: golünü de Enver atmıtlardır. dakikasında Çek kalecisi Planiçk;\ 
.._ Şa f& f& kardet takımlar! Hiç bir taraftan ufak bir sakatlanarak oyundan çıkmış, 

Bir Anupah fotoğrafçı, geçenlerde Fransada yapılan motosiklet yarışla
rında yukarı ki fevkalade pozu yakala mağa muvaffak olmuştur. 

Yarışın yan yerinde, motörler bütün süratleriyle giderken, ufak bir ma
nie çarpan motör, birden azgın bir at gibi şaha kalkmış \'e neye uğradığını 

anlayamıyan üstündeki biniciyi boşlu ğa fırlatn·ermiştir. 

Bu sırada şaha kalkan! Motörün yanına giden İngiliz motörcüsü Zeedı. 
resimde görüldüğü gibi büyük bir so ğuk kanlılıkla, za\·alh arkadaşına göz 
ucuyle bakmış ve hiç b1r telaş göster meden yoluna dnam etmiştir .. 

if?lENi:, ~ 1 ~ 4TllTrtM ~~ 
1 t il! s:u o o o o o o us o o u o as o o o o 

Arsıulusal 
Tenis maçları 
Parls'te Rolan Karos kortlarında 

bir müddetten beri devem etmekte o
lan Paris beynelmilel tenis maçların· 
dan bir kısmı bitmiştir. 

Çift erkek müsabakasını Avustu
ralyahlar (Graw ford- Quist), çift 
kadın müsabakasını da İngilizler 
(Miss Scrlven - Stammers). kazan· 
mıştır. 

Çift erkek mtlsabakasma 38 ekip 
iştirak etmiştir. Bunlann arasında 
pek kuvvetli çiftler bulunuyordu. A
vusturalyalılardan sonra lngilizlerin 
teşkil etmiş oldukları Perry-Tuckey, 
cenubi Afrikalıların vücuda getirdik
leri .Kirley-Farkason ve Fransızla
rın çıkardıkları Baroka - Brugnan 
çiftleri en fazla nazarı dikkati celbe
diyordu. 

tık tasfiye turlarmda hiç bir silr -
priz olmamış ve kazanması ihtimali 
kuvvetli bulunan takımlar galip gel
mişlerdir. Fakat ikinci derecedeki 
tasnifte müsabakalar çok sıkı ve he
yecanlı cereyan etmiştir. 

Dördüncü turun en mühim müsa
bakası İngiliz Perry-Tuckey ile 
Fransız Borotra Brugvan çiftleri a
rasında vukubulmuştur. 

Fransızların bu maçı kazanmalan 
ihtimali mevcutken Borotranm birin
ci manştan sonra fena oynaması ar
kadaşına dl\ tesir etmiş ve bu yüzden 
her ikisi de kendilerinden beklenilen 
oyunu göstermediklerinden mağlup 

olmuşlardır. 

Dömi final maçları Avusturyalı 

Grawford-Zuist ile Fransız Mar· 
ten Legay-Lesueur ve gene Avusto
ralyalı Mac Carth Turnbull ile in· 
giliz Perry-Tuckey arasında yapıl

mıştır. 

Avusturalyalılann teşkil ettikleri 
birinci takım, çok güzel bir oyun oy
namalarına rağmen Fransızlan yen
miş, çıkardıkları ikinci takım da in· 
gilizleri mağlup etmiştir. 

Bu suretle final müsabakası iki 
Avusturyalı ekip arasında cereyan 
etmiş ve tabiatiyle zevkli olmamış· 

tır. 

Nihayet Grawford-Luist'den mü
teşekkil ekip daha kuvvetli olduğun-

Uzun atlamada 

Rekor 8, 13 e 
çıkarlldı 

Ohio üniversitesi talebesinden 
Amerikalı zenci Jeaae Oweua 
yapılan bir atletizm müsabaka • 
smda üç dünya rekoru kırmq • 
tır. 

Kmlan relEorlar pmlardır: 
220 yarda sürat kOfUtu; 220 

yarda manialı kopı; uzun atla · 
ma. 

Birinciyi 20 saniye 3710, ikin • 
ciyi 22 saniye 6/10 ve üçüncüyü 
de 8 metre 13 santimetreye çıka
rarak yeniden Uç dünya r&onı 
teaiı etmit olan Jeue Oweuaan 
bir sünde elde ettili 1ia ~ • 
ler harikullde tellldd edl~'9. 
dir. 

21 yqmda ıenç ()}an tia atleti~ 
iıtikbalde daha bir çok rekor-
lar kıracalı tlmit edilmektedir. 

Billıuaa MDelerdenberi hir tm-
lü ıekiz metreye çıbnlama .. 
mıt olan mmı atlama rekorunu 
birdenbire 8 metreden 13 eantimct 
re öteye g6tUrmek fqdacak bir 
derecedir. 

Bugüne adar uzun atlama 
dünya rekortmenleri muile: 
'Japon: Namba 1. m. 98 
Haitili Cator 7. m. 93 
Amerilıalı Haıı 1 m. 90 

Görülüyor ki uzun atlama re • 
koru 7 m. 98 santimetreye kadar 
çıkanlmıt fakat sekiz metreyi bu
Jamamıt idi. Bunu bir hamJede 8 
metre 13 santimetreye çıkarmak 
hakikaten hiç beklenilmiyen ha • 
rikuli.de bir neticedir. 

dan çift erkek miisabakasmm şampi
yonu olmuştur. 

Kadınlar arasında tertip edilmiı 
olan çift kadın müsabakasını da ln • 
giliz Miss Scriven ile Mis8 Stammers 
çifti kazanmıştır. 

'°Diye bağırmıılardır. Bundan yardım bile görmeden salt ken ve hastahaneye kaldırılmıştır. 
tı..~ Bozkurtun B takımı ile geni di azim ve gayretlerile çok güzel Yerine Klenovez girmiştir. Bun- Arsıulusal tenis müsabakalarında 
~ı kendi aralarında iddfa- bir saha elde eden ve futbold-ı dan sonra oyun mütekabil akınlar en fazla göze çarpan iki tenisci: 
L - irap. maçına çıkmı,lar; hal- olsun diğer sporlarda olsun git • ile geçmiş ve neticede Alman Bir tarafta havadan gelen bir topu 
"'il ~k ti h · · d ·k '·ı r B ku l l ı I b. . . . . karşılayan Amerikalı Mias Helen Ja kop"u, bir tarafta da Belçikanın pek 
......._. :-·: ta ı ve eyecan ıçın e tı çe ı er ıyen o z rtu u ara ar ı.re ka~şı ıkı ıle Çeklert genç ve ~ok güzel Barışın şampiyonu nun, ne büyük bir cltistikiyetle dönüp 
-.ı-.ııii bu ınaçı B takıuıı bire aıkolaun deriz. Y.enmıılerdır. to~a vurduğunu göriJgorsunuz. 
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T k b Ü lSTANBUL: 
I~ ur çe eş "ıı 18 Dans musikisi, (Plak) 18,30: 

ORMANIN 
Vah,i hayvanlar arcuıntla ve Alrikanın balta görmemif orman 
lannda geçen Oflı ve kahramanlık, heyecan, enar ve tetkik 
romam 

·· ı Jimnastik Bayan Azade Tarcan, 1 , 
U kelime il so: Muhtelif plaklar. 19,ao: Haber. 

UCUZCA 
Sablık Fotoğraf Makineıi 
Konteasa Netel 6,S X 9 

!=·=,: 16 inci Liste 11 !~~ın1J~4t~~~:;!~f 2~~ı~~~ab:;r ı~:a: 
No• 17 y R ~ k •b ••• kanlığı namına konferans. 20.:ıo: iki B • 8Z8D: lZQ ye l ii 1 _ Mütaahhit _üstenci. 1 piyano (caz konseri) Ştrobel ve 

1 kt k 
.. T aJıh ''t ü t 'lik Maili 20.50: Bayan Nimet Vahit (şan Genç kız parça anma an ur-~~ ô a u - s encı i 1>iyano ile) 21,15: Son haberler ve 
ii RNEKLER: l borsalar. 21.30: Radyo orkestrası. 

t 1 k • • •d•ı b k t •• ı •• ·· 22: Radyo caz ve tango orkestrası n U ma Um 1 1 e aş a Ur U H üstenciliği ettı. çadırcı <şan). 

hareket edemezdi
• i.

1 
•• : 2 - 'Ostenciler, 1§ yaparken,

1 
823 Khz. BUKREŞ, 36' m. 

ı k d' k ı d" .. 12: Kilise konseri. 12.30: Hafif 
il ya nız en 1 azanç arını uşun · i radyo orkestrası. - Sözler. 13.35: 
:: memelidirler. • !i Pllk. 14.15: Duyumlar. 14,40: Plak. 

Medkyo, Kifonun hala gelme- dan kurtaracaktır. :a 2 - Taahhüt - Yüken. 17: Köylü programı. 17 .. '35: Asker mı-
miş olmasını kendisine haber ve- - Bizim en güçlü dütmanımız r:.I ÖRNEK: zıkası, 19; Duyumlar. 19,15: Asker 

Cilalı sarı tik ağacmdan, kö 
ğü sarı met inden, açılma ve 

panma tertibat' gayet pratik • 

fevkalade kullanııh çok tık ve b 
men hemen hiç kullandmamıt b" 
fotoğraf makinesi ıatıhktll'. Şaıitİ 
filmpak §asisi ve çantası mev 
tur. 

Makdonald, lngilterenin Avru . mızıkasının devamL 20: Sözler 20.20: 
rilmediğine yorarak yanmdakile· kim? :: Plak. 20,45: Sözler. 21: Leharın 

- Aslanlı adam büyük kra· H miyeceğini söyledi. ''Veuve joyeuse,. operetinden sahne -re: 
- Kifoya haber gönderilmedi 

mi? diye sordu. 
O zamana kadar konu§ulanlar 

dan hiç bir feY iı!itmiyen genç kız, 
kralın ağızından çıkan bu Kifo a
dının adeta aihrine kapılmı§ gibi 
genis bir nefes aldı. Demek Kifo 
gelecek ve kendisi ancak o ıeldik· 
ten sonra parçalanacaktır. 

Yanmdakiler karla: 
- Şimdi gelecek.. diye cevap 

verdiler .. 
Artık yaprlacak ıey o gelinceye 

kadar son hazırlıkları görmekti. 
Kral genç kıza sordu: 

- Günahı kiminle itlediğini ıor 
mıyorum. Fakat bunu yaparken ö
lümü dü§ünmedin mi? 

- Ben .. Ben bir şey yapmadım 
haşmetlu kralım ... Söylenenler ya· 
lan. 

- Nasıl yalan. Kiratanın yalan 
söylediğini sen mi söylüyorsun? 

- Evet ben a&ylüyorum. Kirata 
yalan söylüyor .. Çünkü kendisiyle 
evlenmek istemedim. Bütün kaba
hatim bu .. 

Genç kız, parçalanmaktan kur
tulmak ümidiyle ba,ka türlü ha
raket edemezdi. Kendisi hakkında 
söylenenin yalan olduğunu iddia 
dan batka çıkar yol yoktu .. 

K!'.al genç kızı dinlememitti bi
le .. Genç kız bu son cümlesini söy· 
lerken o, Maya kabilesi reisi Na~i 
ile konUJmaya dalmıftı. 

Aradan çok zaman geçmedi. 
Çipil gözlü, çürük ditli, kısa boylu 
sjhirbaz göründü. Doğru kralın 

yanına gitti. Ommla yavqça bi
raz görüştükten sonra genç kıza 
döndü ve ona yaklaıtı. Nöbetçiler, 
genç kızı sihirbazla yalnız bırak
mIJlard ı.: 

- Benim eöylediğimi yapma
dın, batına bu geldi. Şimdi karar 
•enin .. Ya Aslanlı adam, ya ölüm .. 
Hangisi ni istersen o. 
Genç kız boğulur gibi ce.ap ver· 

di: 

- Baba! Ben Aslanlı adamı ter
cih ediyorum. istediğini yapmıya 
hazırım. Çocuğunu da beraber ge
tireceğim ... 

- Beni aldatıyorsan, gene ken
din zarar edersin .. Bir daha köye 
dönemiyeceğin gibi seni iıtediği 
miz zaman öldürmek için aı kan • 
da adam bulacaksın ... 

- Seni aldatmak böyle bir za
manda aklımdan geçmez baba ... 
Beni kurtar ... Senin esirin olu -
rum .• 

Sihirbaz, seker gibi, çabuk ça -
buk haımetlu krala doğruldu. 
Onu Bimo Naçi ile sıcak konut • .ı 
malarından ayırmamak için bir 
müddet durdu. 

Medkyo sihirbazın kendisin~ 
bir ıey söylemek için geldiğini 
anlamı~tı. Konuımasını keserek: 

- Ne var Kifo? Dedi. Bana ne 
söyliyeceksin? 

- Size ıöyliyeceğim nıühim 
benim büyük kralım. Bu genç kı7. 
izin verir de cezasını geri bırakır· 
sanız bizi en güçlü düımanmıız • 

•• ler. 22: Spor. 22.10: Operet parçala -
hm!. H 3 - Taalıhüt etmek - 1 - Yü- rına devam. 23: Duyumlar. 23.15: 

- Ya! Nasıl kurtaracak?. ii kcnmek Plak. 23.45: Ecnebi dillerde duyum • 
B k B. N · • :ı 2 Ostenm k lar u onutmaya ımo açı a.ıı:. :: - e • 

•• ' N 1 175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
alaka gösterdi ve söze karıttı: İl - ezaret - Gözet 17.30: Konser. 18.30: Musiki ıe 

- Naaıl? ii ÖRNEK: •• şarkı (Ukranya havaları). 19 .. '30: 

S 'h' b 'k' · · d k d :ı Oç suçlu, polis gözeti altına a -=.:i. Dans ve hafif musiki. 21: Senfonik 
ı ır az, ı ısını e an ırma- Si 1 •• ınmıştır. ii konser. 22: Almanca yayım. 23.05: 

ğa çahıan büyük bir yaltaklanma ff 5 _ !tlalzeme _ Gereç. İi İngilizce. 24.05: Almanca. 
ile uzun parmaklı ve kirli tırnaklı ii ÖRNEK: U PARIS KISA DALGALAR: 
kuru ellerini oğuşturdu : :! Şimdi en çok işliyen fabrikalar,H G: <25·60 m). Plik. 6.45: Duyum · 

•• .. lar. 13: (19.68 m.): Duyumlar. 13.30: 
- Benim planımı yerine geti - ii harp gere~leri yapanlardır. i! Konser naklL H.30: İngilizce duyum· 

rine aslanlı adamdan artık tama· !İ ii far - Sözler. 15: Ekonomik ve soy -
mile kurtulmut olacağız. Bunu i.i. NOT: . .. . !11. ~al bahisler 15.30: Röle. 18: (25,2.1m). 

18: Paris radyosundan nakil <kon • 
yapmak için bu kızdan daha iyi · SS Gazetemıze gonderılecek yazı . if ser). 20: Duyumlar. 21.30: Konser 
. . b 1 PlA . :: larda bu kelimelerin Osmanlıcala-n ki' 23 30 s·· 1 sını u amayız. anımı yerme ge- :: . . . :: na ı. . : oz er. 

tirir de dönene kabilemize üna- Lr' kullanılmamasuıı rıca edenz. :.i'' 904 Khz. HAMBURG 332 m. 
' g ••t.:1::ı••••ım=-·-···:r.·----·· .. ---.. ::• 20 40 S 20 ~s H 

hını affettirecek büyük bir iyilik· ... B. ellı'k._ta. !l ı·c"r"a·••d••aı:·r-e'"s'ı.'n""d'"e"n'":.· • - . : por. ..> : ava raporu. 
:ı :ı 21: "Tiyatroya veda,, adlı şarkılı ya· 

te bulunmuş olur. Yok, yerirıe ge- S h' l · d k b'l' t k yım. 23: Duyumlar. 23.30: At sporu. a ıp erı arasın a a ı ı a - 23 3- D 
tiremezse zaten Kartı ormanınd.ı • l d hk · ·>= ans. 

• sım o mamasın an ma eme fU • 
kendiliğınden ölüme atılml~ · l · t'l t 1 · yuun ıza esı sure ı e sa ı masına 
bulunacak ve cezasını ergeç çek- k ·1 B 'kta ta T" k A . I k arar verı en eıı § ur -
mıt 0 aca tır. li mahallesinde Şerbethane soka · BORSA 

Sihirbazın bu isteği Medkyodan ğında 1, 3 numaralı haneler açık 1 Hinlarında yıldız ışareti 'llanlar üze· 

çok Naçi üzerinde tesir yapmı§tı. arttırma suretile satışına kara·· inde 1 6·935 de muamele görenler. 

O zaten aslanlı hükümdardan öç. verilmiş olduğundan ıartnamesi ı dir.J Rakamlar kapanış fiatlarıoı ırösterir 
almak için kralın izinini İdeme - 1-6-935 tarihinde divanhaneye l"fuk_u_t_(S_a_t!§) ; 
ye gelmit bulunduğundan kralın talik edilerek 3-7-935 tari • f ===========~===ll 

• Lon drıı tiı3, - *Viyana 23, -
muvafakat etmesini sabırsızlıkla 

bekliyordu. 
Sihirbazın sözleri kralın üzerin 

de ayni tesiri yapmamıştı. O daha 
çok, adetin yerine getirilmesi dii 
ıüncesindeydi: 

- Hayır, dedi ... Genç kızın 

cezasız kalması benim tabaam ü
zerindeki kuvveti azaltır... Artık 
kimseye söz r.eçiremez 

Sihirbaz: 
olurum. 

- Hayır, benim büyük kralım. 
Hiçte böyle olmıyacaktır. Ben 
her feyi ve mesuliyeti üzerime a -
lıyorum. Şayet düşünceniz tabak · 
kule ederse genç kız -yerine benim 
öldürülmemi şimdiden kabul edi -

hine müsadif çarşamba günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde 
satılacaktır. 

Arttırmaya iıtira.k için yüzde 
yedi buçuk teminat akçası alınır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy -
metinin yüzde yetmi§ beşini bul -
duğu takdirde ihalesi yapılacak · 
tır. Aksi halde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere art· 
tırma on beş gün daha temdit edi
lerek 1~7-935 tarihine müsa · 
dif per§embe günü ayni saatte en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

* Ne.-yort 126. -· * l\la•irlr !6 -
• Parls t68. rn * Berlln "3, -
• Mll.tno ~O!, - • Varşova 25. -

• Rrükse 82, - • B11dapeşte ~4, -
• Atlna 24, - • Bükres 16. -
• Cenevre E08 •• • Belgrat ~·. -
• Sorya 24, - • Yotobama 33, -
• Amsterdam 82, - *Altın 938, -

• rra~ 9R, - *Mecidiye 48, sol 
* ~tokho1m !ll, -- • Ranlcnnt 230. -

Çekler (kap. sa. 16)1 

'• l.ondra 62~- • Stokhlm 3.t [ 16 

. • !\ev) ork 0.97 • Viyana 4.'13~ 

1 of. Pıır.s 12.C•6-- • Madrlı 5.8146 

1 • l\lllAno ll,6i47 • P.erlln 1,9:-.7g 

' * frükse 4.631~ • Varşon 4.2r6o 
• Atına. !14::12- • Bodapeştr 4,4970 

• Cenevre 2.46fı0 • Rükreş 78,7787 

• Sofya 64,2ı36 • Delgraı :ıs.ı.tSJ<ı 

• An·sterdan• 1.1786 • Yokohama 'l.7 291 

• Pral! IQ,072• • !\1oskova 1087.i'!-

[ ES H A M 

Makine büyüklüğü : 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satış fiati: 50 lira. 
Ayrıca bir de telemetr 

lstiyene makine ile beraber 
şartile 8 liraya verilir. 

4,6 X 6 ika Bebe 

Objektif 1: 4,5 Zaiı teaar 

varctJı 
alnı 

Çok kullanışlı, kullanılmışhr. 

Alış flati 80 liradır .. 
3 nikel cam şaşisi, filmpak 

ve çantasiyle beraber 30 liraya 
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 ,er Ura 

metinde olan 9 cam şaşisi daha 111e 

cuttur. lstiyenlere bu pşiler 12 
raya verilir. 
müracaat yeri Ankara 
(Vakrt Kitaphanesi) dir. 

::::::::::::ı ... m:.:wRllR.mı:m. .. 
fi .. .. 
:ı .. 
:: 
n .. .. .. .. 

Doktor 

Ali ismail 
ii Haydarpa§a haataneai bevli,
:: 
= 1 
1 B~:.~:::desi~:::::: ot~ :: li 88 numarada her gün öğled 

mütehaauı 

.. 
ii sonra ıaat ikiden seki7.e kadat• 
ı: .. 
====:: ..... ;. -:::.:=·· it • 

yorum. 
Kral yumuşamıştı. O da biliyor

du ki aslanlı adamla böyle bir ö
lüm mahkUınu daha çok uğraşa -
bilirdi. Hayatının kurtulmasını o
nun ölümüne bağlı gören her han
gi bir insan muvaffak olabilmek 
için ne yapmak lazımsa yapacak
tır. 

Kıymeti muhammenesi 3000 lira -
dır. 1 No. lu hane yüklü ve bir he
lalı bir sofa üzerinde iki oda ze
mini odunluk, kömürlük bir mut-

fak, 1 oda, bir hela, üç nunıarah ı'•l~.~:~:as•. 9:~~;; • g~~;·:: u )::; 1 1 DOKTOR 
hane bir avlu, üzerinde bir oda, i- Reji ! 3~ Unyon Def. -.-· 1 Kemal özsan 
ki odunluk ve kömürlük sarnıçhı sır. Hayriye ıs.- f ark ne:ı. -.-

•Merkez Bankası sıus Ralya • Ürolog - Operatör 

Kral (evet ... ) demeden sihirba
zın planının neden ibaret olduğu
nu öğrendi ve pek te aklı yatma -
mıf olmakla beraber, kendisinden 
çok iyi dütündüğüne kani oldu 
ğu sihirbazın planını tecrübeye 
razı oldu. Fakat oraya genç kı • 
zın parçalanma11 için toplanan 
halka yapılacı.k iti anlatmak ve 
onların da aıağı yukarı bu itte 
müsaadesini almak lazımdı. Bu 

daha çok sihirbazın hayatile ala
kadar olduğu için Kifo, ha1ka U· 

zun uzun verilen kararı anlattı, kl\ 
na suıamıt halkın aslanlı hüküm -
dara kartı dütmanhğını bileyecek 

ıözler arasında ihtiyar Matinin 
genç ve kahraman oğlunu aslan1 ı 
adamın bir aslanının parçalandı -
ğını kralın bu düımana harp aç 
mak müsaadesini almak üzere Ma
ya kabilesi reisinin de köylerin:! 
gelmit bulunduğunu bildirdi. 

(Devamı ı·ar) 

bir mutfak. Birinci katta iki oda 1 u. sıgoru -.oo ~art m. ecu -.- Bevliye MUtehaaa••!_ ..... 
bir hela, ikinci katta bir sofa üze- llomontı ıı.so Telefon -.- 1 Kraköy - Ekselşiyor mağP" 

rinde iki oda, bir hela odalar kıs- 1 fatikrazlar f~!ıvlller 1 yanında. Her gün öğleden son,_ 
men yüklü ve dolaplı olup hane ;;;;. ============='.·I 2 ·den S • e kadar.. Tel: 4JZ3' 
haricen kargir dahilen ahşap oluo ı•!933TürUl or. I . 8.iO Elektrik -.- j 

.

1

• . . il 26,05 Tramvııv 31,70 
hududu bir tarafı muhtar 'okağr • • ıır 20.75 Rıhtım ı:-.oo y · k 
bir tarafı Salnameci sok:ığı, b1r lstlkrAzıDahlll 1 94.25 • Anadolu 1 43 - enı çı tı 

* Erınl istikrazı Q4, • * Anadolu 11 4ll, - KANTTAN p ARÇALJ\R 
tarafı Kuyulu sokak ve bir tara ~ 1928 A 1\1 ıo. Anadolu m ~1.50 1 
fı ahere ait hane ve bahç.e ile Sıvas-Frzunım Q~. - •\16m~~ Bay Emin yazmıt oldıJ• 

mahdut olup, 1 No. lu hane kıs rlll1llımııııı111 nıııuul]lllllıınııuıııııınnıın:ınıııım:nnmJ111111, ğu bu kitap, lstanb~lda V•· 
men mühtacı tamirdir. 2004 Ne. Şişli Etfal hastane3inde 1 kit kütüphanesinde, taırada V•· 
lu icra kanununun 126 incı mad Göz mütahassısı doktor 1 kit kitap bayilerinde satılır. 
desine tevfikan ipotek sahibi a-1 Rıfat Alım ed Göz berk 1 Temiz bir baskı ile meydaJS" 
lac~k!ılar ile diğer ~lak~d.arlarn~ 1 C. Ha)k Fırkası sırasında kız li- 1 gelen bu kitabın fiyatı yalnıs z6 
ve ırtıfak hakkı sahıplerınm dahı .;esi karşısında 32 numarada. Mua- kuru,tur. 
gayri me~kul ~zerindeki hakları.m yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar(:••ıııııi••••••••• ..... 
ve hususıle f aız ve masrafa dan· ,.ı11111111111nuııııııı"""'ımımaııınıııo1111nıı111ruı11ınıııtııııın1111mıı:::.:,ıın;:.:uu:::ı•ı~at111M:::_.•:::-._:_ ___________ __ 

olan iddialarını ve iddialar:m ev -
rakı müsbiteleri ile yirmi gün i-ı 
çinde dairemize bildirmeleri la -
zımdır. Aksi halde tapu sicillerile 
sabit olmadıkça sabf bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 
işbu maddei kanuniye ahkamına 
göre hareket eylemek ve daba faz
la malumat almak iıtiyenlerin de 
dairemizin 935 - 912 No. lu 
dosyaya müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (12050), 

Dün ve Yarın Külliyatınııı 31 inci !<.itabı 

/. Rasin . Külliyatı 
Meşhur Rasin Külliyahnm dördüncO ve son cildi çıkb. Ter· 
cüme, rstat H. Na~ımındır. Bu bllyük bir irfan mabıuli1 •t. 
zorlu bir himmettir. Mütercim her iki dile bfttün inceliklerile 
Adeta bakim bir halde olduğundan her d8rt cilt birer Abide 

tt>şkıl etmiştir. Tebrik ve tavsiye ederiz. 60 kuruş. 
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:~---~2~H~A~Z~~~R~A;N~~l-~93~~.-................ ~-lliiiiiilll~r==~==-==-.,,..----~~~;:;:=;;:;=~ 
r ~ Hakı·k-ı bı·r nıacera ===u•w===m::::::::::: • :=====::=========::=--==--=- n 

r::~·::::·~:-~;·;·ı No. 36 r::;~:~!~::~··ı il Geçitlerin bekçisi/! ULUS KIZI 
~·=·."··"·····~···.···.···.···.·····"•""•.:~~~~~···-·"·.-·.-."·.-.-~"·.-~-~-·~~" Türkçeye çeviren: Ahmed Ekre~ No. 1 H 

~~~:;~~!~E:::!~:f ;~~;~;: ~:;::~;il~a~~;.~·::ı;;!ı:~;i. 11"'"""""'/j~"";,·;;,~/~ k ef t e k l r k'"';//j"''";/~Ş~;·; .. ~ 
:::!::~ dİn~:.1::ia::· ~a.d~!;~.!~:,; ::::'_d~nB0naguhena1~.~ .. u.~~~,:~ !:;:~:ı:~ de· ne/ebif mek için inSQlllll ko/f arz 
~lin ve rüzgarın akıntısına vere - ' · 

~ek Yerden yere çarpıyordu. Dedi. l l l d ı 
d'Fakat Hazar Hanın ülkesi dim- - Ne var? Söyle!.. sa<i am 0 ma l ır e 
1 ~k "e sağlam duruyordu. Orada - - Ben senden bir şey istiyo ' 
ıtı. 

•nıanlar da, sağlam duvarların 
0
l1aarnda, kürkler, dokumalar ve 

:~1!ın kurutulmuş olan etlerin ne -
'' kokuları icinde rahat rahat ya-

lı -
Yorlardı. 

) Ocaklarda aletler yalım yal:m 
~ lrtıyoı·, hamurlar pişiyor, mısırlar 
~kestaneler kavruluyor, etler kı-
l'ıyordu .. 

' 
Argun bunu bir türlü kafasına 

l"d t'~ ıramıyor, babasının yanına 
)
1
ltnek, onun ellerine sarılmak, n· 

~'klarına kapanmak, ya!v.:- ~ -
... e atefıiz ülkeyi kurtarmak isti · 
ıe>r~ u ... 

Annesi ona: 
- Bekle!. 
l>h·o d .,, r u .... 

takat onun sabrı tiikenmi~ti 
O korkunç günlerden bir ak 

tltıdı. Ulcay, sarayın kadınla·· 
13tnında idi. Bazı işler için hiz -

llletçilere, a§çılara emirler veri • 
t~rdu ve Argun da yalnız başına 
"'11di odasında ve pencerenin ö · 
:ullde durmuf, ateısiz ülkenin 
0ksulluğunu düşünüyordu. 
birdenbire pencerenin önünden 

~kildi. . 

l,:t\rtık kendisini oldulcça güç)i; 
'1luyordu. Çocuk değil, bir küçiik 
'ilamdı o... ı 
bışarı çıktı. Kapıdaki nöbetç: -
A.rgun, ayaklarının ucuna ha - ı 

>~•ordu: 
- Babam nerede? .• 

!\ - Odasında ... 
)i,t~.k ha basının odasına doğı u 1 
~ tı..ıdü. Kapıdaki asker or.a selanı · 
erdi. 

Argun sert bir sesle: 
, - Babamı göreceğim. Kapıyı 
S!,, 

()ed· ı. 
l\apı açıldı. 
~rgun içeri girdi. 
~Pı kapandı. 

~ li-.zar Han kocaman bir ayı 
~ .. 'tuna uzanmış, ocakta yanan 
~tUklerin alevine kartı ~özlerini 

l>arnış, dinleniyordu. 

~· l\~Pının açıldığını duyunca 
d~•klerini kaldırdı. Argunu gör-

. Doğruldu. Kollarını açarak: 
ltk' Seni kim gönderdi buraya? 
,~ defa oluyor ki odama geliyor· 
rıi~· Sanki benim değil, Ulcayıl" 

llsun' 
l>ed· ...• 
.\ ı. 

~ldı~aun babasının boynuna aa-

'b Ben, ikinizin de oğluyum 
İ)j ~··· Annem, ne kadar güzel ve 
ltı, kalpli ise, sen de o kadar ya 
U lr, güçlü ve büyüksün!. .. 
J.t Pıtüf er. 

llzar Han sordu: 
'8 . . ? enı sevıyor musun sen. 
'- E:lbet ... 

~i;' Fakat anneni daha çok se
~t'•un' ' .... 

111~ s .: ı ·, · ç k. ı B·· l -"' • oy e.... e ınme... oy e 
~ hıle, hakkın var. Çünkü hep 

l'anındasın. Önümüzdeki ba· 

'"'"tık erkekler arasına karı· 
' ın. Yeni sevgiler ve yeni ar-

t- d k 1 ~ Uyaca sın .... 
t'tun, fırsatı kaçırmamak için 

rum. 
- istediğini hemen yaparım ... 
Argun ba§ını kaldırdı ve: 
- Acaba? ... 
Der gibi babasının gözlerinin 

içine haktı. 
Hazar Han, bu bakışların yal

varışına dayanamadı: 

- Söyle, ne istersen yapaca· 
ğım. Ben söz veriyorum ... 

Çocuk babasının göğsüne bira.
daha sokuldu. Gözlerinde ve yü. 
zünde hayatın en güzel ümit pa
rıltısı vardı: 

- Ah!.. Benim istediğimi ya
parsan seni de annem kadar seve· 
ceğim baba!... Belki ondan da 
çok ... Ah, ne kadar seveceğimi 

bilsen, baba! .•. Seni herkes se· 
vecek ve hayat, bilsen ne kadar 
güzel olacak! .. 

Hazar Han, durakladı. 
Kapalı bir perdenin yavaş ya

vaş kalkması gibi, sanki oğlunun 
istiyeceğini anlıyordu: 

- Söyle!.. Söyle ne istiyorsun? 
Çabuk söyle!... 

Argun korkmu9tu. 
Bahasının bakıılarındaki hula -

nık renkleri titrek gözlerinde sü~
mek veya parlatmak istiyordu. 

Küçücük yüreğinin bütün gü -
cünü toplayarak yalvardı: 

- Ateşsiz ülkeye acı, haha! .. 
Onlara ateş ver!.. Zavallılar pek 
yoksul!.. Çok ağrı çekiyorlar. On
lar da insandır baha !. .. 

Hazar han, yerinde bUsbütün 
douruldu. 

Argunu kendinden uzaklaştır · 
dı. 

Alevleri sönen ve korlaşan ate 
şin karşısında, her an daha kor 
kunç görünüyordu. Kaıları çatd
mı§, yüzü bir mermere benzemiş
ti. 

Argunu battan ayağa kadal·, 
öldürür gibi süzdü. Gök gürlüyo: 
gibi haykıran bir sesle: 

- Sana bunları annen öğreti
yor değil mi? 

Diye sordu. 

Sonra hızla kapıya yür~dü. Nö· 
bet hekliyen askue saray baka · 
nını çağırmasını söyledi. 

Saray bakanı geldi. Bu adam, 
eski vezir iyi yürekli ve ak sa
kallı Arıkbn başkası değildi. 

Hazar Han buyurdu: 

- Al tunu! ... Odasına kap~ 

ve kiıiıseyi yanına sokma!... 
Tam hu sırada Ulcay, kapının 

eşiğinde göründü. Nefes nefese, 
şaşkın gözlı.:rle Hazar Hana bak· 
tt. Onun çatık kaşlarının altında· 

ki gözlerinde yıldırımlar tutuşu · 
yordu. 

Yavrusuna koştu. Kucakladı: 

/ngiliz kuman
danı cesetleri ge
tirtmiş, Hintli reis
leri çağırmıştı. 

Elgan :.tı11rlarında "cana can,, 
prensibi lıcila güdülmekte, bura
da kan davaları nesilden nesile 
intikal etmektedir. Hindistanda 
lngiliz ordularına uzun yıllar le
vazım umum kumandanlığı yap
mış olan mütckaid Ferid General 
Sir Mac Zunn bu hikayesinde 
vak'aları olduğu gibi ve lıiç süs
lcmcksizin anlatmaktadır. Yalnız 
sırası geldikçe eşlıas isimlerin
den bazılarını değiştirmiştir. 

Çünkü bunlardan bir çoğu luil<i 
yaşamaktadır. 

·~ ~ 1/o 

"G·· .. d' d. ı oze goz, ışe ıJ .,, 
işte eski günlerin medenileş· 

memiş ada.m oğullarınca gözeti· 
len kanunun mukaddes hükümle· 

larının içine aldı ve sessiz 
dı. 

kal· 

Bunu söy)iyen insan, kendi oğ
lundan hatkası olsaydı 'imdi o· 
nun başı omuzlarından düşürül -
müş olurdu. 

Ateş te oğlu da onun en ço~• 
~evdiği iki 'iarlıklr. Onlaı dan h :ç. 
birinin hatırı için diğerinin ayrı 
l ğına katlanamazdı. 

Arık, hiç ~es çıkarma.!an geld. · 
ği yola dönmÜ§, gitmişti. 

-25-

iki kan kardeş 
Hazar Han, çılgın gibiydi. Bir 

türlü gözlerine ve kulaklarına ina
namıyordu. Asırlardanberi baba 
lardan oğullara emanet olarak ge· 

çen ve soyunun saltanat sürmesi -
ne , kuvvetJi olmasına sebep olan 
ateşi kirli cUere vermek ha!.. 

Bunu kendi oğlu dü§ünsün !... 
O evlat ki kendisi ve keııdinden 
önce geçen bütün hakanlar gi
bi: 

- Y almz hen!.. 
Derneğe mecburdu. Bunu df:me-

- Ne var, ne oluyor?. diği gün o da şu sürünen canlr· 
Hazar H~m bağırdı: ların hizalarına inecek, onlara ka-
- Tanrı hana bir oğul verdi. rışacaktı. 

Fakat sen onu bir dişi gibi yeti~· Kendi arzularına ve inancm;ı 
tiriyorsun ! göre düşünmiyen oğlunu her han· 

Birbirlerine sım sıkı :ııarılarak gi bir insan gibi cezalandırmaya 
uzaklatan ana ve oğulun arkala- imkan yoktu. Bunu bir han olarak 

ri ... İngiliz Blucistanıncia loralai
ye giden yolun boyunca olan köy· 
lerde 1929 yılında da ayni sözler 
hağrılmıştı. 

Bir kış sabahı Rozegai ile Sin • 
jabi arasındaki dağlıkta yolculuk 1 
edenler, bir atlının yorgun bir at f 
sırtında hızJı hızlı gittiğini gör· 

müşlerdi. T orgav köyünde kuyu 
batına toplanmış erkek kadın, 
çoluk çocuğun arasından geçer

ken bu haberci ayni cümleleri bağı 
rarak atım dört nala kaldırdı. 

Hindistarun Efgan sınırı etek-
lerinde bulunan, serhad köylerin· 
de yaşamak zordur. Buranın a· 

damları da çetin insanlardır. He
le İngiliz Blucistanının yaban 
yerlerinde, lndusa giden eski ker· 
van yolları boyunca oturanlar 
büsbütün zorba kişilerdir. Ora· 
larda şöyle kırk elli yaşa kadar 
yaşamak isteyenlerin, başlarını 

koruyabilmek için kolları sağlam 
gözleri, pek olmalıdır. 

Buralarda çok eski çağlarda 
olduğu gibi şimdi de savaş, öldür
me, ansızın ölüm gündelik vuku· 
attır. Beyaz adamların daha yu
muşak olan lcanunları buralarda 
çok yavaş yayılmaktadır. Köyün 
mini mini çocukları hile hazan 

yolunu şaşırmış yahut kervandan 
geriye kalmış küçük bir çocuğu 

ellerine geçirdiler mi, boğazlayı· 
verirler. 

Sınır 'boyundaki ananelerin en 
üzücüsü, mütemadi cinayetler ve 
mütekabil katiJler halinde nesil· 
den neıile devam edegelmekte o· 
lan bu kan davalarıdır ki hazan 

soysal eğlence ve zevkleri bile 
çekilmez bir yük haline kor. Bri
tanya sınırları içinde kabile a
detlerinin hala buyruk sürdüğü 
kısımlarda da kan davaları gö· 
rülmekle beraber, kanun korkusu 
yüzünden bunun icrası zaman za
man geri kalmaktadır. 

Lorlai' den gelen yol üstünde 
şi.mdi at koşturmakta olan ada· 
mın bu bağırması işte böyle se· 
bepsiz öldürmek isteğiyle kaba· 

rmdan bakmadı hile.. yapsa bile bir baha olarak payma-
~irhiri~e ters iki biiyük düşün·ı •• kabil değildi. 

ce ıJe sedıre oturdu. Batını avuç- (Devamı ııar) 

dayılığın gösterişinden doğuyordu 
Bu serhad mıntakaları daima 

anarşi içindedir. BugünlE"r bir re· 

is oğlu ve kanun kaçağı olan Gül 
Can adlı ada.mm başkanlığı altın
da Kakuvlar, ne olur ne olmaz 
diye karanlık bir gecede çok sarp 
bir boğaza gelerek pusu kurmuş-
lardı. 

Şeytan, gözetilen fırsatı ver• 
mekte geçikmedi. Aşağıda. 1ı;i bo· 
ğazdan iki atlı Milisle bir melez 
katip ve siyasal memur yüzbaşı 
Angus Me Laren göründü. Bu ka
file önlerinden bir türlü arrılmak 
istemiyen bir sürü kekliğin peşin
den at koşturarak eğleniyor; sa· 
hah güneıinden ve boğazın serin 
gölgesinden zevk alıyorlardı. 

Pususunda hekliyen Gülcan İ· 
çin ummadığı kadar mükemmel 
bir fırsat çıkmıştı. İngiliz hüku
metini temsil eden bu memurları 

gebertmek suretiyle kendisinin 
imparatorluğa bile kafa tutacak 
bir kabadayı olduğunu gösterecek 
ve Ööylece kabileler arasında nü
fuz ve sanını pekleştirecekti. Ba· 
bası da bu işten kimbilir nasıl 
göğsü kabaracak, duyacağı se
vinç ne büyük olacaktı ! 

Küçücük kafile pusunun tam 
kar§ ısına gelince üç Efgan tüfe• 
ği patladı. Burada hedefi vurma
mak ihtimali yoktu. İngiliz zabi
tiyle Milisi atlı ölü olarak yerlere 
serildiler. Katip yaralanmış ol
makla beraber atın sırtında dura
biliyordu. Öteki atlı ile birlikte 
canlarını kurtarmak üzere dört 
nala sürüp kaçtılar. Başlarının 

çevresinde vınlayan kurşunlara 

rağmen ilk hudut karakoluna doğ 
ru hızlı hızlı yol aldılar. 

Gülcan pusudan çıkarak kur
banlarını gözden geçirdi. Her iki· 
si de ölmüştü. Nişanlısı hafta so
nuna doğru Londradan gelecek 
olan yüzbaşı Angus Mc Lorenle 
Ustcrzai kabilesinden atlı Milis 
Lutfullah .. 

Gülcan ölünün tabancasıyle 
termos matrasını kendi kuşağı -
na asarken arkadan bir ses bu i
şin pek de hayırlı olmadığını 
söyledi. Yiğit bir isi bile yapaca· 
ğı işin sonunu gözönünde tutma
ğa mecburdur. Simdi kendisini 
derin bir düşünce aldı. Öldürmüş 
olduğu adam umduğu gibi Hde
ce•bir alay zabiti değildi. Bu a· 
dam memleketin idaresine me
mur heyetten siyasal bir zahitti. 

(Devamı l ar) 
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3 Aylıkların ı eceği 
Istanhul Vilayeti Muhasebeciliğinden : 

Olalar 

Emlak ve Eytam Bankasın dan maa§larını kırdırmak istiyen zat maaşları sahiplerinin malmü dürlüklerine vize ettirmek için mü racaatleri ..... 

fatih, Eminönü, Beyoğluı Osküd ar, Kadıköy, Beşiktaş Malmüdür lüklerinde ..• 

Askeri ve mülki yetimleri .... 6 - 7 Haziran Perşembe, Cuma günleri ... 

Askeri ve mülki tekaütleri ... 6 Ha ziran Cumartesi ... 

Eminönü Malmüdürlüğü Beyoğlu Mnlmüdürlüğü 

Gün Malmüdürl üğün:de Emircamiinde Galatasaray Kasım paşa 

As. yetimleri Mülkiye yetimleri As. yetimleri. As. yetimleri 
10/ 6/ 935 Pazartesi 1-400 1-200 1-300 4001-2450 
11 ,, 

" Salı 401-800 201-400 301-600 4251-4500 

12 " " Çarşamba 801-1200 401-600 601-850 4501-4750 
Mülk. yetimleri. Mülk. yetimleri 

13 ,, ,, Perşembe 1201-·ısoo 601-800 2001-2300 6001-6200 

14 " " Cuma 1601-1900 801-1000 2301-2600 6201-6400 
Aı. Tekaütleri As. tekaütleri As. tekaütleri 

15 " " 
Cumartesi 5001-5300 1001-1300 1001- 1250 5001-5250 

17 " ,, Pazartesi 3301-5700 3001-3300 1251-1500 5251-5500 

18 " " Salı 5701-6200 3301-3600 1501-1750 5501-5760 
Mülkile tekaütleri Mülkiye tekaüt 

19 " ,, Çarpmba 6161-6400 3601-3900 3001-3275 6201-6250 

20 " ,, Perıembe 6401-6750 3276- 3600 6251-6450 

Fatih Malmüdürlüğü 
1. inci kiıe 2. ind kiıe Eyüp kiıesi 

Gün As. yetimleri Mülkiye retimleri As. yetimleri 

10/ 6/ 935 Pazartesi 1-300 6701-7054 19043-2200 
11 ,, ,, Salı 301-600 7767-7967 2201-2340 

As. T ekaütleri. 
12 ,, 

" Çartamba 601-90 7968-8135 5075-5250 
Mülkiye tekaütleri 

13 " ,, Pertembe 901-1146 8201-8350 5251-5462 
Mülkiye yetimleri 

14 " " Cuma 2341-2600 8351-8579 7391-7766 

15 " ,, Cumartesi 2601-3141 8960-9383 
As. Tekaütleri ILMlYE 

17 " ,, Pazartesi 3501-3800 9801-9960 
AVANS 

18 " " Salı 3801--4100 1-246 
19 ,, ,, Çarşamba 4101~283 

2Q ,, 
" 

Pel'§embe 5463-5908 

Uıküdar Malmüdürlüğü 
1 inci ki§e 2 inci kiıe 
As. yetimleri Mül. yetimleri 
2001-2450 5001-5200 
2451-2900 5201-5400 
2901-3350 5401-5600 

3351-3800 5601-5800 
As. tekaütleri. Mülkiye tekaüt. 

1-300 4001-4200 

301-600 4201--4400 
601-900 4401-4600 

901-1200 

1201-1400 

Samatya kiıeıi 
Aı. yetimleri. 

.... } , ... ~. " 
1147-1400 
1401-1700 

1701-1942 
Mülkiye tekaütleri 
4283--4500 

4501--4700 

4701-5054 
Mülkiye yetimleri 
7059-7390 
Mülkiye tekaütleri 
8579-8956 

.. 

Beşiktat Malmüdürlüğü 
Askeri yetimleri 
1-400 

401-800 
801-1151 
Mülkiye yetimleri 

5301-3973 
Askeri tekaütleri 
1601-1950 

1951-2300 
2301-2580 

Mülkiye tekaütleri 
5001-5250 

5251-SSOO 
ilmiye ve avans. 

·Kadıköy Malmüdürlüğ~ J 
As. yetimleri MülkiY.e yetıoıl 

3000-3300 1--
3301-3600 251__.400 

3601-3800 401---

3801-4000 601- il' 

4001- ili ilmiye Te •-;, 
As. T ekaütleri Mülkiye tebii ~ 
5001-5300 ısoı-t 

5301-5600 1101-tfOO 

5601-5900 1901-4toO 

5901-6200 2101- ili 
6201 - ili. ~ 

1-Zat m&a§ları sahiplerinin muayyen günlerde gişelere müracaatle maatlarmı almaları lazım dır. "Aksi takdirde istihkakları um um tediY.atm hitamın.da verilecektir 
2 - Tediyata ıaat dokuzdan12 ye ve 13 den 16 ya kadar devam olunacaktır... * 

3 - Cumartesi günleri tedi yat dokuzdan 13 e kadar devam olunacaktır. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Şartnamesi mucibince 22000 ad et üzüm çuvalı pazarlıkla ıatın a • 

lınacaktır. Vermek iatiyenlerin ,ar tnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa ittir&k etmek üzere 12-6-935 çarıamba günü saat 14 de 
Cibalide Levazım ve mübayaat ıu besindeki alını komisyonuna müra· 
caatları. (2763) 

8/6/ 935 tarihinde boru paftası ,.e Ma§on 
15/ 6/ 935 tarihinde Maltepe istaa yonu tesisatı. 
Resmi tatil günlerinin deği§meıi hasebiyle yukarıdaki ektıillmele • 

rin müteakip pazartesi günleri ayni saatlerde icra edileceği afaka -
aarlara malfun olmak üzere hildiril h. (3049) 

450 Kilo muhtelif renkte Lito mü rekkebi. 
550 ,, ,, " Tıpo mürekkebi. 
600 ,, ,, ,, otomatik mürekkep. 
SOO ,, ,, ,, Tüp mii rekkebi. 

idaremiz ihtiyacı için tartnameai mucibince yukarıda cins ve mik • 
tarlan yazılı mürekkep pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek istiyen -
lerin 21-6-935 cuma günü ıaat 14 de 7o 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Cibalide Levazım ve MübA yaat ıubeıindeki alım komisyonunıı 
müracaatları. (3048) 

SPOR POSTASfl 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 
Her yerde fiab S kuruştur. 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruıtur 
Adres: Galata, Posta 

Kutusu 1255 ,, 

Tt:J Q KiVE 

llRLl~T 
BANKA51 

.DAoA 
:::::::m::ı=Bugündcn itibaren:::::::::::::: BİRİK T İ QE N 

Fransızca ve ltalyanca dersleri 
büyüklore seri ve pratik metotla 
öğrelillr. Çocuklar için ayrı bıul 
takib edilir. ikmal imtihanlarına 
hazırlanılır. No. 2092 poıta kutusu 

il Eski Salıpazar ~ RAJ-tAT-bOFll ~, 
~------~·· p . .. ~-· Dermatolog, Venerolog ~~ a~~rama gaz_ı~os~ ~~ 1:.-::.T.:n:> Diş Tabibi C-11111== Satılık ev ve atsB~ ı>1 
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Bac;landökülenlere Akay işletmesi 
IComojen Kanzak · ~AsipinKenan.-
"-~ Müdtlrlüğttnden: 
~ I"' 

sizi soğuk algınlığından, nezleden, aripten, baş 
ve diı ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

1 - Bugünden itibaren Pazar 
günleri Cuma tarifesi ve Cuma 
günleri de idi günler tarif esi tat
bik olunacaktır. 

ismine dikkat buyurulması 

YUZUM CEIE 
...,._,_ HARAIOLDU 

CÜHi: 

POKER 
PLRY 

hf 6tfttlllf• 
IULLAl"AIMM 

SATl8 DBPOSU: 
.Ankara: Sofmade Jrletmed BJala. 

Zabıta memar. · ............... 
200 M. .....ı., : 

P.terir. 

Oıiın 
Celt ,_....., 

.......... ff• 
,_.. 1521 No. 

l.clana dölriilaaalne Ye kepek· 
ı...eaine mani olur. Komojen 
~ kiikleriai lmnetlendirir 
te bealer. Komojea uçlarm aıda . 
-....., tüil renklerini &osmu, )i. 

tlf ltlr rayihuı TUdır. Komojea 
t..... ~ elmiri eczanelerle ıtri
ht -lasalarmda bulunur. 

2 - Perşembe akpmlarile Cuma 
sabahlan yapılmakta olan gezinti 
postaları da bundan böyle Cu
martesi akşamlan ve Pazar sabah
ları yapılacakhr. 

3 - ilkbahar tarifesinin devam 
ettiği müddetçe her Cumartesi 
saat 13,45 de tekmil adalara ve 
Büyükadadan da saat 15,20 de 
doğru Köprüye ilave seferler ya
pılacakbr. 

Menin: Bakklk otla SIHlkeU Rab· 
mi hmlr: Btlaefin HU.fi Sams1UI: 
Tanan Efref. 

talabnda U'a7I • 
DiL 

BOy€1k 

Tayyare Piyangosu 

.., 

ft'AJtl(A 
Hüda'1ıaral 1 

HU81J8ATUlflAlll 
StHHAT 

Binlerce kitinin yiiziai güldürdü 
2. ci keşitls 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

YE 
Kuvvı, 

Menbaıdır. 
4 - ilkbahar tarif esinde Pazar 

günleri öğleden sonra yapılmakta 
olan seferler Cumartesi günleri 
öğleden sonra yapılacakhr. 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır ... 

1 latanbul Belediyesi llAnları J 
1 Ye 2 Haziran 935 tarihinde J'& pılmuı mukarrer olan ihalelerin 

hafta tatiliae rutladıiı cihetle 3 Haziran 935 pazarteai tünü yapıla • 
calı ilan ohmur. (8) (3054) • 

5 - Kadıköy- Haydarpaşa tari
fesinde cuma günleri yapılmıyan 
seferler pazar günleri yapılmıyacak 

ve cuma günleri yapılan seferler de 
, pazar sünleri yapılacakbr. 

- RAGAST.ANIN 0CL11 -

&fa menfaati I~ ,.m hakiki din 
taneti gönüllerde yerlep1edtk~ Mr 
ehemmiyeti haiz olmıyaeak olu Kral· 
lann lyiltll iP. ~bpyorma. 

- Tıpla bir hlklm gibi aBz 187111· 
yc,nunm ! Neyae, asıl sizi buraya ıe
tlren maksada geleffm. 

- Şevketmaab, ben bir hWm sibi 
Mtl1, Kra1m alta Te htlkıal ueak 
41111e dayanmakla metanet IN1111' b· 
aaatial uma teerllbelerle elde etmft 
bir adam gibi ll7l1Jormn. N.,.. ita· 
nu ge~ .. ı IUbada pleU.: 
feYketmaab, prek pdi ff pnbe 

s.tedilbD ..... KoBBIJWJeriMI 
me.tnlf .. nu slrelllhnet ~bir •ti 
rar tezkeresi latiyonmı. 

Kral, ha •tlthft Japum kendtaine 
ftl'clllt dentea dotaa bir hiddetle: 

- Mmnıtumaz ••1- Mleyl ita 
ıahm lllsbl •nk11fandv, bealın 
tleill I di7• haJlmdı. 

Loyola tehdit etllef -bir ta'ftrla: 
- Şftket.aab, 'btrlblrbalzbt fikir· 

Jerint anlayamadıtw slrtlYonun. 
O halde Doleala llel'bNt llrnkıl•uı 
emrbll nrlatsl ..... 

- K.,n. lltene on• aahnrfrl• •e.. Ba ldtaplan onun llumıt oı ... 
••Mlrkak m:T .. Ben Doıe,t bllfrlm. 
Oa~t Nlam dlt&nce n ahllk ilahi· 
Mtlr. Yanında halunan p menfar 
ki""'1aı! eter hakikaten o hum•t ol
.,-e1r fnkAr etmez apktan apta lly
Jwwt 

!Su_ lnda Lo7ola eler bir lllllllye 
Ulu&, lereddlt edene Kralın Doleyl 
lerbest bırabcafım anladı. 

.Krahll sllnlnde bir frrtıaa •olatı· ,... ... 

.. flrtma7& daha flddetU bir m• 
llaetl• brp plmek lbnntb. 

- lnbtmaahl Yemin eclerbn ki 
.. ..,.. kHaplan ...... Doletllr. . 

Romaya, bir Wlrba iki, •ahterem 
pHerlD llnderdlll elçiDln ........ 
daha çok mu 1~1or di7•Jim l Mala· 
terem peder, el~ hakaret rlrme
slnden dolan bu zillete tahammll e
decek mi? .. 

Birinci Frannft, titreyerek .... 
Dl efdL 

PapaJa llhüal'p et.ek, l•para. 
tor Şarllra'e, t.puyaya, ltalyaya, 
Aftltlll'1•1& llbıharp etmek demek· 
tt. 

- Sldatiu lmırm Miql! ... 
- 11y1edBderlabı Mai lbaa Wi· 
dfr. Ne latiyonunaz! 

- Mevkufumuzu aörmek lçba bir 
•lrur teskereli.. 

- Oau nf P. rlrmek lltiyornnaz ! 
- Zavallıyı dofru yola sokmak ı. 

çln, Şnketmaap, eter matllua fikri 
nf dejiftirlr •• halkua ininde mtic· 
rlm oldafunu itiraf ederek papazla· 
.lanwwwa ndwll maannetlerlnl ka· 
bulden sonra IUlrae dinimize ve do
)ayısiyle httktmetlniz ne kadar bU· 
Jtlk bir pref kazanacaktır düftinl· 
nUz? 

- Evet, çok deira.. 
- levketmaab, Dferlmiz pek bl-

yilk olacaktır. 

- Fakat ba elinlzden ıelecek mi 
acaba?. Dole çok inatçıdır. 

- Şevketmaab, Konaiyerjerl mil· 
dürtine bana her hususta itaat etme
si lpn emir Terlllne bu pyet kola7 
olar. 

- Demek Doleye ifkence etmek i
çin tam ullhlyet llU70nanaz? .. 

lin, dl Lo7ola hlnaetle etfldl, 
Kral susarak düfilnceye daldı, nf. 

ha7et: 
-Peki l7le olsan r icap eden emir

leri MODklara Yereceflm r dedi. 
- Şevbtmaa'b, araya içindi bir 
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O uda kaaa bu bir au içmek i· 
çiıı her §eyi feda ederdi. 

Fakat Dole *frmdu. 

Susmlui~ mezellete tercflı ederek 
ne kbaaeyl çajırdı ne de J&lvardL CI· 
terleri hararetten karadutu halde 
bekledi. S•azhddu ölmek derecesi
ne ıeldlllnl hlslediyordu. Nalmmn 
V111"11fUDU uydı. Kendini bqka dti· 
tUneelerle antmaia çabprak vakit 
geçlrdL 

Nihayet deUk açıldı. 

Ekmek ve desti bırakıldıktan son· 
ra gene kapandı. 

Dole ilerledi.. EfildL uzandı, maf. 
sallan zincirin tazyiki albnda ezile
rek ekmeli aldı. Fakat destlye 7alnız 
parmaklannm ucu dokunabiliyordu. 
Son bir gayretle uzandı. LAldn ayaj'ı 
yosunlu zeminde kayarak dlzflstti 
dtlşttı. Bu esnada eli destiye çarpıp 
ona devirdi Ye par~ladı. 

Zavallı adam, ilk saatlerde ıene 
sabretti. Ve bir feY söylemedi. 

Fakat yavaş yavat bfittin kuneti 
kc:;ildi. 

Can ç~mete bafladr. 

O ftkft nerde old11fanu, ne yap
tıftnı, ne aByledilfnl unuttu .. 

Yalvardı, yakardı, bir bardak su 
için bflyUk bir para vadetti. Koridor
da bulanan Uç zindancı banlan i§i~ 
tiler. 

Bu tunçtan adamlar titrediler .. 
içlerinden biri dayananuyarak l· 

ti Mösyl 11 MahUye anlatmata glttL 
CellAt herif: 

: Ya, demek susuzluktan ~yet 
ediyor ha! Zlndanm diifeme 'taflan 
fizerinde bir kariftan çok •11 var! de
dL 

Ve bu düfilnceslnl beteaenk kah· 
kaha ile dldfl. 

Habald, lli7ledlil 19)'iıı ne kadar 
salim "ltrenç bir fe7 oldaianu an· 
laı.ak lçia 111 kadarım aöylemek kA· 
fidir: Zindanda yatanlar için tabii 
Uatiyacmı defedecek ayn yer yoktu. 
Onan için bu au kokmllf, bozulmq 
Adeta bir lilım •11711 laaline ıelmişti. 

Zlndutı: 

- Pek dofra !. Ba sa dan içsin.. 
Gerçi o kadar berrak detflse de- in· 
aan susadıtı zaman çaresiz içer ı dl· 
79 dtiflncll. 

işte ba nretle Mlsyl 11 MahU her 
tefe m11Yafık bir cevap vermekte ma· 
hlrdt. 

Etyea Dole zindanda on iki gfln 
en derin bir yeli ve acı içinde kıvran· 
diktan aonra bir abala kapmm açıl 
dıfım ıördU. Zlndaacılar içeriye gir· 
diler, ve kendiaine bir 8ÖZ bile llÖyle
meden zincirin kilidini açtılar. Sonra 
iki kolundan tutarak Doleyi stirtikle
diler .. 

Zavallı matbaacı sevinçle. 
- Şüphesiz beni lalldmlerin önlne 

pttiriiyorlar. Bir aaçum olmadıjı i· 
çln muhakkak kurtulacafım ı diJ e 
dtitflndü. 

Dole UI& Umitliydi. 
Başka bir odaya ıötirilllp arka· 

sına temiz bir elbise verllcUfinl gö
rilnce bu Umidl btiabtitln kuvvetlen· 
dl. 

Hemen bulan giyinerek burada 
dereeeıdnl tarif etmek lmklmız olan 
bir sevinç duyda. 

Zavalhmn on ikj gfla kokmut bir 
su ile kaplı bir mahzende kalmış ol
duğu dUşUnillsün.. 

Bu, on iki mrhk 8C!I n ifkeac. 
yf mumla arataeak 011 iki rtfn içinde 
acaı. auıl 117WJ&bllaitU. 

Zlnclancılardan biri, delltl açarak 
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yere J atıp içeriye baktığını ve mah
pusun ayakta, duvara dayanarak de
rin bir uykuya daldığını gördüğünü 
sü;· !cnıişti. 

Dole yeni elbiseleri giydikten son
ra yeni girdiği yere baktı. 

Bu evde evvela birinci katta oldu
ğu i~in zemini kuru idi. Sonra havalı 
ve aydınlıktı. Gerçi ışık pek az ola
rak, kol geçebilecek kadar genişlikte 
bir mazgal deliğinin demir parmakh-
ğı arasından giriyorsa da hiç olmaz 
sa dışarısının gürültüsü işitiliyordu. 

Dole. kendisine mezardan çıkan bir 
adamın hayatını hatırlatan bu gürül
tüye dikkatle kulak veriyordu. 

Odanın bir köşesinde, bir ot min
drr bulunuyordu. Hususi bir liıtur 

olmak üzere de bir tahta iskemle ile 
bir de masa ''ardı. 

Dole yeniden dünyaya geldiğini 

zannetti. 

Bilhassa, hakkında gösterilen ü
mit etmediği muameledeki değişiklik 
krndisini serbest bırakacaklarına bir 
delil deiril miydi? 

~imdilik odan,n kapısı kapanmış-
tı. 

Aradan iki saat geçti. 
Dole sevinçle ot minderde rahat 

bir uyku çekmişti. 
l\onsiyerjeri hapishanesine girdi

ği gündenberi tanınmıyacak bir hale 
gelmişti. Son derece sayıflamış, du
dakları hummanın tesiriyle kıpkırmı
zı kesildiği halde çehresi halmumu 
gibi sararmıştı. 

Sonra birdenbire uyandırıldı. 
Sert bir el kendisini sarsmıştı. 
Gözlerini açtı •• Kendisine bakarak 

.,UJen bir adam gördü. Bu Mösyö lö 
Mahii idi. 

Kapı kapalı olduğu halde önünde 

tüfeklerle sillhlanmış alh nefer du· 
ruyordu. 

DoJe sevinçle a7ağa kalktı. Artık 
hlkimlerin huzuruna • çıbrdar.ağını> 
kanaat getirmişti. 

- Muhakeme nerde olacak? diye 
sordu. 

- Muhakeme mi? •• Hangi muhake
me? 

- Benim muhakemem ! Hakkımda 
bugün karar verflecek değil mi? 

Mahü hali gülerek: 
- Ne demek istediğinizi anhyamı· 

yorum! dedi. 
Dole yeisle tahta iskemlenin üze

rine yığıldı. Hapishane müdürünün 
cevabı ümidini mahvetmişti. 

Mahü tatlılıkla: 
- Söyleyiniz! Bir istediğiniz var 

mı? •• diye sordu. 
- Hakimleri istiyorum .. 
- Hakimlerle ne işiniz var do!\-

tum ?,. Kendinizi mahkum ettirmeğe 

bu kadar he,·esli misiniz? •• 
Bir müttehemin mahkfım olmağa 

hevesli olması fikri tuhafına gider~( 
Mösyö lö Mahü kahkaha ile gülm(•ğe 
başladı. 

- Sizden sorduğum bu· değil! Bu 
hapishaneye girdiğiniz günden heri i:- i 
dinlendiniz, size iyi bakıldı değil mi? 
Hakkınızda iyi muamele edildi değil
mi, hiç bir istediğiniz yok öyle mi? .. 

- Hayır .. 
- !Jlizünüze inanırım. Yepyeni bir 

ot minder! Ah, bu mel"un gardiyan
lar ocağıma incir dikecekler! 

Fakat su dolu zindana dair hir ke
lime söylenmemişti. 

Mahü istiyordu ki Dole rahat ya· 
şadıfını zannetsin. 

- Bir adam sizi ziyaret edecektir • 
Bu muhterem adamın sözlerini dinle
menizi menfaatiniz namına size tavsi· 
ye ederim. 
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Mösyö Jil lö Mahü bu sözleri söy
ledikten sonra, altı askerle beraber 
dışarıya çıktı. 

O gün söylenen adamın ziyareti 
olmadan geçti. 

Etyen Dole, muamelenin değişişine 
n bu ziyaretin sebebine ait bir çok 
feyler düşündü. 

Ertesi sabah Dole, kapının açıldı· 
ğını n l\lösyö Jö Mahünün yanında 

son derece hürmet ettifi bir adamla 
beraber içeriye girdiğini gördü. 

Keşişlere mahsus bir manto ve bir 
kukulete ile örtülü bu adam bir işa· 
rette bulundu. 

Lö Mahü: 
- Peder .• Mahpusun size bir fena

lık etme.sinden korkmuyor musunuz? 
dedi. 

Papaz sert bir sesle: 
- Ben yalnız kalmak isterim! ce

''ahını ,·erdi. 
Dole bu sözlerin söyleni~inden tit· 

re<li. 
Lö Mahü, karnının müsaade ettiği 

kadar eğildi. Ve hemen dış.-ırıya çık
tı. 

Papaz, hir saniye kadar kulağını 

kapıya dayıyarak uzaklhşan Mahü ile 
a..<;kerlerin ayak seslerini dinledi. 

Sonra Etyen Doleye dönerek ku
k u letesini çıkardı. 

-4'

.JtORUR TEZKERESi 

Etyen Dolenin te,·kifinden iki 
s:ün sonra muhterem lğnas dö Loyola 
. Fransa Kralından yeni bir mülakat 
istedi, \'e arzusu derhal yerine geti
rildi. 

Papaz kendisine tayin edflen saat
te Lun'da bulundu. Hemen Kralın 

odasına, bu cezvit cemiyetinin ilk re
isinin tehdit edici takdis altında Bi-

rinci Fransuvanın ezlldllini gördil• 
ğümUz odaya girdL 

Kral sordu: 
- Nasıl, şimdi memnun oldunus 

mu? Sizin Dole tevkif edildi. 
-Şevketmaab benden ziyade mem• 

nun olmalıdırlar. 
- Niçin Mösyö? .. 
- Dolenin yanmda bulunan klta_p-

lar, bütün §üpheleri yıkarak onun 
mücrimlliini ispat etmektedirler. 
Mukaddes dinimizden ayırarak kan• 
dırdığı zavalhları düşündükçe titri• 
yorum. Onun için, sadık tebaasının 

hak dinine bağlı kalmaları dolayımy• 
le Şevketmaabı benden daha çok isti
f adelendirir. 

- Hakkınız var .. Herhalde matba
acı şimdi kimseye zarar veremfyecek 
bir halde bulunuyor. 

- Cenabı hakka ve Kralın azım 
ve metanetine şükrolsun. Fakat bu• 
nunla her şey bitmiyor. 

Kral saklamağ; lüzum görmediİI 
bir can sıkıntısıyle: 

- Gene ne var? dedi. 
- Şevketmaab merak etmeyin! v .. 

ni bir te,·kif emri istemefe gelm .. 
dim .. Fakat.. 

- Fakat mi? .. Bitiriniz! Hükum .. 
tim içindeki fesad tohumunu tama• 
men mahvetmek için her şeye kard 
,·erdim .. 

- O halde Şevketmaap bir ada• 
var ki hemen bu akşam Konsb·erjerl 
,·eya Bastile atılmalıdır. 

- ismini söyleyiniz! .. 
- RaböJe ... 
-Ne? •• Raböle mi? .. Kitaplannda• 

son derece zevk alıp istifade ettiil• 
bu yüksek hekim mi! .. 

- Ta kendisi Şevketmaap! E~ 
müsaade buyurur!'anız buna dair 
sonradan size malumat ' 'eririm. 11'9 


