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Habeşler baş eğmezse harb! 
Bir Italqan gazetesi bunu söglüqor 

M ı• • d• k• ınglltere gözünü açmazsa imparatorl!-JQU parçalanacak. USO 101 ıyor ı: Hat?.eşistana gizli gönderi.len her ~ile\h ü<? sulh be_k~isini 
öldurecektir ... Ben Habeşıstandakı on mılyon esın kur

taracaQım ve orada işsiz ltalyanlara iş bulacaQım .. ( Yazısı 2 ncl sayfamızda) 

'~ngiliz krah pek 
ağır hasta 

Jngiliz Kralr betinci Corcun 
hastalandığı haberi gelmekte ve 

bu hastahğm dün birdenbire art· 

tığı bildirilmektedir. Dün gece 

Kraliçe ve veliaht Kralın bafı u

cunda heklemi,lerdir. 

4rıcak üç buçuk gün iktidar mevkiihde kalan •on Fransız kabineai Florya plajı • Siyam hanedanının •on •atın aldığı üç büyük yontulmamq mücevhe1 

"Tam salahiyet,, istemesi üzerine t ay ·ıçtnde tanınmaz 
bir bale sokulacak 

1 (tabii büyüklüklerinde) & 

Londrada görülmemiş hırsızllk 

Siyam kraliçesinin 
meşhur elmasları 

çalındı ••• 

Fransız kabinesi 
gene düştü 

Atatürkün ipreti üzerine la· 
tanbul belediyeıi Florya plajını 

derh:ı.l asri f>ir ıekle aokmağa ka· 
rar vermiJtir. 

Bunun için evveli plaj civarı

nın satın alınmaıı itinin halledil· 

meıi kararlaıtmlmıt ve tapuca 

Parlementonun dağılması muhtemel 

Fransız kabinesini Lavalin 
tetkikata hatlanmııtır. 

kuracağı anlaşıhyor Florya plajı bir ay aonra dün-

yanın en mükemmeı plajlarından "Telefonunuzu tamire geldik... Siz, aşağıkl 
Franım dütmesinin onune 

---~· üiere .on P'ranaıs JdilaG. 
nıeti F ranaız medisinclen tükel 
retke (tam ıalihiyet) iıtemit ve 
~ verilmediği için kabine çekil· 
ı:İfti. Bundan iki gün önce yeni 

r kabine hazırlandı. Bu kabine -
lai11 batı Buiuon, mecliıten 192 
~reye) kal'fı 390 reyle itimat ka-

~il davaaı yüzünden dün vu
~ k&zım ölmüıtür. 

'lllca~daki resim, onu, haıta · 
'- CShım döıeğinde gösteriyor. 

'lc.dın da, Kizmıı ıekiz kur· 
~ fSldüren Gülizardır. Ağla · 

~'11, hcuk, akd11z Gülizarın za 
e"lldıdır. 

(-1'-..ı 4 üncü .ayılamızJa) 

. .--. __ _ 
zandı. Fakat i, "tam ıalihiyet, , 
tı.teltW ·~ Wli6Ce .ıt.oı~ 
tıpkı, evvelki kabineye yaptığı gi
bi hareket etmittir. Mecliı, hüku
metin iıtediği "tam salahiyet,, la
yihasını 262 reye kartı 264 oyla 
(reyle) a-eri çevirmiıtir. 

biri haline ıetirilecektir. telefon başında sesimiz lduyuncıya 
sme nDn de kadar belifetJ.n ••• ,, 

iştirak edeeeğl bir Londra, ·.~ (A.A.) - Dün öğle -
buluşma olacakmış den ıonra bir takını küstah hırsız • 

Arkaıından, batbakan Buia· 
(Devamı 2 ncide) 

İtalyan ajanılarmdan "Orien-
te,, Batbakan General lımet İnö
nü ve dıt bakan Tevfik Rüştü A· 

raıın Bükrete ıideceği yolunda 
bir haber veriyor. 

Bu seyahatleri eınuında Ro
manya Batbakaru Tatareıko ve 
dıt bakanı Titüleako ile görüte· 
ceklerdir. 

Gene ayni habere göre, önü
müzdeki Eylül ayı içerainde de 
General lamet lnönü Moıkovaya 
gidecektir. Ayni tarihte Roman
ya ve Çekoılovakya Dıt Bakan· 
lam: da orada bulunacaktır. 

............................................................ 
Dolar, frank 
ve sterlingin 
istikrarı için 

Devletler anlaşmak 
istiyor 

Nevyork, 5 (A.A.) - iyi haber 
alan çevrenlerin bildirdiğine gö. 
re, Birleıik Amerika hükUmetleri, 
İngiliz liraıı, Franıız frangı ve do-
ların durluğu (iıtikrar) için l~il
tere ve Franaa hükUmetleriyle gö
rütmeğe hazır olduğunu diploma· 
si yoliyle bildirmek niyetindedir. 

' 

B. Caillaux'un araıuluaal bir pa· 
ra durluğuna yanal (taraftar) o -
lan ıözleri B. Morgantavın büyük 

, paraların ayni zamanda durluğu -

lar eıki Siyam kralının Knowlea 
Surrey'deki evine girmiflerdir. 

Hırıızlar, yatak odasının yanm
d-aki bir odada bulunan kasayı aç· 
mışlar ve eski kraliçeye aid bir çok 
değerli ta,ları alarak kaçmıılar • 
dır. 

Poliı, hırsızları aramaktadır. 
Londra, 3 (Hususi) - Geçen -

lerde tacı, tahtı ve krallığiyle be · 
raber, ıayııı bir düzüneyi buları 

"26 temsiyeli kral!,, nevinden ga . 
rib ünvanlarım da kaybettikte!l 
sonra Londraya gelip yerle,en eı · 
ki Siyam kralı timdi de çok kıy· 
metli mücevherlerini hırıızlara 
k~ptırmıttır. iki h!rsız dün öğle · 
den sonra güpegündüz, kralın 
Knowles - Sürrey' deki evine gire · 
rek bu mücevherleri a!ırmıtlardır. 

(Devamı 6 ıncıda) Siyam kral ve kraliç~•i 

ı nu Rğlamak (iıtikrarını temin et• Şeker t•yatı ucuzı ıyor 
mek) için yapılan telkinleri Bir- 1 
ıe,ik Amerika hükUmetlerinin İn - Kesme şek_e_r_k-ll_o_b_a_a_ı_n_a __ ıı,5 ve toz 
celemeie hazır bulunduğu teklin- ~ 
deki sözleri ile ilıili telakki edil - şeker ı t kuruş ucuzlıyor 
mektedir. (Yazısı 2 ncı sayfada) 
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Yt;!.nan kr~liyet~!_!!.!!!''!!~~ş.! f>1=!_a~~s ~_:ıjıi~~~:o~edJ -Habeşler baş 
eğmezse harb! Kral gelince dış 

Musolininih son sözleri 
Roma, 5 - Tribuna ıazetesi 

de İtalyan - Habet anlatama
mazlığında ancak iki hal sureti 
bulunduğunu yazarak diyor ki: 

Roma, S (A.A.) - ltalya ile 
Habetiıtan araıında ualual hadi
sesini incelemek üzere ltalyan -

siyasamız değişmi~ecek 
...._,.., 

Atinada ıeçim faaliyeti etra • Cümlıuriyet rejimi Yunanillancla la merbut olacaktır. 
fında yapılan hararetli mücadele- daima bir parti rejimi . olmuıtur. Şunu da derhal ilave edeyim ki 
ler etrafında krallık taraftarları· Buıüne lcıadar \,itaraf bir cümhur bütün bu söylediklerim Yunanist•• 
nm batı Metaluaa Atinada bu· batkanı bulamaClık.:Zaimi• olıun, nm iç siyasasına aiddir. Dıt siya· 
lunan ıueteci arkadqonı:s Fikret Kunduryotiı olıun bir parti tara - aamızda Balkan paktı ve 1izi11I• 
Adille ıu tekilde konutmuftur: fmdan o mevkie ıetwilmitlerdir. olan paktımı•da hiç bir delitiklik 

"Ya Habeıistanın ltalyaya sal. 
dırmak arzusu kınlacak ve Habe 
tistaıı İtalyanın hllklarını tanıya
cak yahut ta İtalya Afrikada her 
türlü siyasal faaliyetten vazgeçe · 
cektir. 

Musolini de ltalya - Habet 
iti üzerinde fransızca Lö Jür ga • 
zetesi 'İnulıabirine ıu tözleri ıöyle· 
mittir: 

Fran11z - Amerikan 'komisyonu
nun toplanmıya hazırlandıiı bu 
sırada Somali sınırında Habeı -
ler yeniden İtalyan jandarmala -
~na ıaldınnıtlardır. 

Roma gazeteleri bunda Habe . 
f iıtanın ltalyaya kartı yeni bit 
dütmanlığını ve Ha bet hükUıneti · 
nin de sınırda ıyvenliği ( emniye
ti) tutmaktan ekıin (aciz) oldu
ğunun bir belıeıini (iıaretini) 

ıörmektedir. 

- Partiniz kralhim yeniden ih· Bitaraf bir cüaıbur bqkaıu bul • mutuaner delildir. Çünk bİJ• 
yuı için çahııyor •. Krallık rejimi· mak kabil değildir. Ha1buki kral bu paktı, Venizeloı da dahil oldu· 
ni ciimhuriyet rejimine tercih edi : hiç bir partinin adamı olmıyacak· iu halde bütün partilerin ittif aki • 
tinizin tebebini öğrenebilir mi • tır. Çünkü onu bata getirecek o - le yapmıt bulunuyoruz .. Bu itibar
yim 1 lan bizim partimiz ele derhal dalı• la kral ıelae da, dıt ıiyuamııcll 

- Venizeloıun getirdiği cüm • Jacaktır. &aylece pe orduda, ne de bir deiifiklik olmıyacaktıf. V• 
huriyet, memlketi ikiye ayırdı.. memtekette partizanlık kalmıya.. kral ••IKtictir, ıelmelidir.. ÇUO
On bir ıenedenberi bilmem kaç cak, orclu, doirud•n doiruya icra• kü halk hayle iıtiyor. "' 
defa, say11ını unuttum, bu rejim 1-~--=-~=-----=......::~-;.....:.----~-...;..-------

"Bugün Habeıiıtanda yardıma 
muhtaç on milyon nüfuı vardır. 
Onlara doiduklan ülkede aerl>es. 
lik imklnını vermekle beraber, 
yabancı topraklarda ç.ahtmak 
mecburiyetinde bulunan ltalyan • 
lara da ekmek verecetim. 

Gazetelere ıöre ltalyaya kartı 
yapılan bu aaldırımlar (hakem) 
komisyonunun itini kolaylqtır -
maktan çok uzaktır. Huıusile 

ki bu ıaldırımlar bütün ıınır bo
yunca yapılmaktadır. 

altında bir çok iıyanlar çıktı .• Da- • Fransız El 1 r TO rk 
hili, icardet kavıaları oldu. Buna k b• • SUVarlsl 
artık daha fasla tahammül ede. a ınesı 
meyiz. Bu r~jimin fenalıklarını (BGffatalı 1 ütelu) Almanyada blrtncl 

"ltalya, Habeflilere kart• çok 
c:.ıbır ve tahammül ıöıtermiıtir. 
Fakat buıibı bu meaeleler, huıuat 
~erçevelerini qarak F ramayı ve 
bilhassa İngiltereyi alikadar edi
yor. İngiltere bu duruma kartı 
tetik davranmazsa, Afrikanın ıö
beiinde bir ıün deniz qm im -
p:ıratorluğunu havaya uçurabile • 
cek bir dinamit patlamuı tehlike· 
sine uğraması ihtimali vardır. 

gördük .• Tecrübe ettik.. Artık aon, dotruca Elize aarayma ıicl .. 
kat'i olarak kanaat getirdik ki bizi rek Framıs Cibııhur S.tkanma geldi 

~Tevera) ıazeteıi Hahet ordu
ıunu Belçikalılarla birlikte mode-

bÜ.fenahklardan ancak kral kur. iıtifuını Tennittir. Niıte 1apılan adı mU*&bakaltr' 
taracktır. dan ıonr~ Almanyaya çağrılan ıU-

"Habetistana yapılan silah ve 
mühimmat kaçakçılıiına ıöz yu
mulduğunu derin bir teessürle gö-
rüyorum. 

Fransa bilmelidir ki, Habetiı· 
tana gönderilen her silah barıım 
muhafazasına matuf mütterek 
cephede it ıörebilecek üç aıkeri 
üldUrecektir.,, 

rn aavata hazırlayan lsveç heyeti 
batJcanı Albay Virginin reamını 

baaaraic Albayın verdiği deierli 
derslerin genit bir tarzda tatbik 
edildiğini ıörmekJe me111nun ol -
duğunu yazmaktadır. 

Roma, 5 (A.A.) - ltalya -
Habe.t uzlaı~a komisyonunun ilk 
toplantısında batlangıç husuli1 
hakkında görütülecektir. 

Komiıyon, evvela programını 

ve yetkesjnin sınırını belirtecek, 
(ıalihiyetini tayin edecek) bun .. 
elan aonra ıelecek toplantısının 
7erini ve tarihini aeçecektir. 

Şeker .fiyatı 
ucuzhyor 

Ankara, 4 - Şeker fiyatlarrnın 
indirilmeti için kat'I kararlar alm· 
mıı bulunuyor. Bu huıuata hazır • 
lanan kanun liyihuı Kamutaya 
vorilmittir. 

Memleketimizde ıeker iatihliki 
fabrikalarımızm umumi iıtihMl 
kudretinden az olduğunden fab • 
rikalar timdiye kadar tam tekilde 
çalıtamıyorlardı. Şekerin ucuzla • 
maıiyle iıtihllk ariacalı cihetle 
fabrika1ar da tam iatihıalde 1>u1u· 
nacaklardır. Bu Taziyet maliyet fi .. 

Tevfik Rüştü Arasın. ::::-.ı.iıun .. inetnir • .ı •. 
C.: H. Partiıi Kamutay ırupu 

bugün ıaat on bette Erzincan ıay • 
lavı Saffet Arıkanm bqkanlıiın • 
da toplanmıtlrr. 

bir Bulgar gazete
cisine anlattıkları Baıbakan lımet lnönü, hükG • 

metin uluıal ihtiyaçları ıözetmek 

Ar~~!.:~::::. V~;:~ veR~!l~ r···~\"i8.iii~.,k ...... u~·~ ... n .......... , ~:~~:~~::ı:i:~~;::n hiro~: 
nevre yolculuklarından dönerken üzere fabrikada toz tekerin kilo -
Sofyada "UTRO,, iıimli Bulgar Dost memleketleri sunun 25 kuruta ve keıme tekeri. 
ıazeteıine bir diyevde (beyanat· zt y tl nin de 21 kuruta indirilmeıi için 
ta) bulunmuı ve Türle • Bulgar are hazırlanmıt olan kanunun Kamu • 
münuebatının tahil cereyanını Dıı bakanımız Tevfik Rüıtü taya verildiiini bildinnitlir. Bat • 
muhafaza ettiiini IÖ)")edikten ıon- .Araı, Sof yadan geçerken Utro bak.nın IÖzleri alkıılarla kartı • 
ra Bükreıteki Balkan antantı kon- ıazeteai muhabirine verdiii bir lanmııtır, 
feranıında Bulıariıtan, Avuatur· diyevde (beyanatta) Cumhur . Bundan ıonra da Dıı Bakanı 
ya ve Macariıtan;n ıillhlanma11 1-ıkanımız Atatürkün doıt Tevfik Rüttü Aru BükHt ve 
nıe•el.,i ıörütülilp ıörütülmediii ı memleketlerin merkezlerine bir Cenevre konuımalarmı anlatınıt · 
ıorıuıuna ıu cevahı vermiıtir: yolculuk yapması ihtimali et • tır. 

- Bu meeeleye gelince ıize yal- j rafındaki bir ıorguya: Şeker fiyatlarının indirilmeıi 
mz tunu ıöyliyecefim. Biz Türkler İ "Atatürkün bazı dost memle- İ§inin kat'iletmeıi memleketin her 
hu meselede diier Balkan devlet· ı ketlerin merkeı:lerini ziyaret tarafıncla sevinç uyandınnııtır. 
lerinin dütündüklerinin aynını etmeıine premip itibarile daha Şimdiye kadar toz tekerin 100 
dütiinüyoruz. Bu hututta birbiri.. evvelden karar verilmiıti. Bu • kiloıu fabrikada. 36, 75 ve keanıe 
mizden ayrıldı1tmıı 10Jctur. şekerin 50 kiloıu 19,75 liraya sa· nun için müııaıip bir aaman 

Yuıoılavya bqvekilr y evtiç, beklenmektedir.,, tılıyordu. 
Anbraya ıelemiyecektir. Şimdi ..................................................... _... Bu heıaba ıöre fabrikada bir ki1 
kendiıi m•tıuldür. Kenditile dur, fakat biz bu huıuıta bqka . lo toz teker 36 kurut 30 para, ve 
Bükreı ve Belıradda ıHriittüm. !arından fazla bir ıey yapmıyo . bir kilo kesnıe teker de 39,5 kuru· 
Belki 10nhaharda Ankaraya ı• · ruz. Bizim teılihatımız kimsenin ta satılmaktaydı. 
lecektir. aleyhine delildir. Bahuıuı hiçte Şimdi gene fabrikade. bir kilo 

Pnuya bqveklli ,Glirinıin Bal· komıularımızın aleyhine delil . keıme teker 28 ve bir kilo toz te • 
kanlardaki ıeyahatinden en ziya. dir. Bqkaları ıilihlandıkları için kerde 25 kuruta ıatıla<:ağıİıa ıö • 
de Fran11z ve Sovyet ıazeteleri hiz de ıillhlamyoruz. Bu, bizim re kesme tekerin kiloıu 11,5 ve 
bah1etmekteclirler. General Ga • ıilihlanmamızın eıaııdır. Boiazla toz tekerin kiloeu da 11 kurut o • 
rinı iıtediii yere ,idehilir, bu, rın tahkimi meaeleainde ele hi:ı tuz para indirilecek demektir. 
onun hakkıdır, hıma ldmae mini ıene bu prenıibe iıtinat etmekte- Dııandaki bakkalların keıme te
olamaz.,, yiz. Fakat biz silahlanırken terki keri 41 • 42 kufUfa ve toz tekeri 

Türkiyenin hava kunctleriui mlihatı da arzu etmekten hiç bir 38 kuruta sattıktan ıöz 8nUne ah• 
yeniden 500 tayyare ile takviye :zaman içtinap etmemekteyiz. Si· nırıa hu kanun ~ılcu çıkmaz lceı • 
edocetl haldandakl haMılerin llhlanmanm afır muraflan ve me ~kerin kiloıu 30 ve toz teke .. 
doğnı olup olıııadıiı bakkmdaki tehlikeıi önünde terki teslihatın en rln 27 kurut olacak demektir. 
auaıe de: sonunda vuku bulacaiına derini- Bakkallar ne diyor 

"-Evet, bu, tamamile tloinı· manım vardır.,, Bakkall•r, bu ıüzel taaavvunm 

Yeni F ranıı~ kabineıinin ku· 
rulmaıma ayan batkanı ·memur varilerimiz orada yüzümüzü aiır • 
edilmittir. · tacak muvaffakıyetler elde ıtmif • 

Ayan 1baıkanmın adı Janiney• lerdir. Ahen de yapılan ıııüaa'- • 
dir. Derhal kabineaini kurmak Ü· kalarda muhtelif milletlere aid s4 
zere faaliyete geçmittir. binici araıında ıüvarilerimizdetl 

Kabinenin ~ilnıeainden ton· biricini mülazim Saim PulatkaO 
ra Radikal ıoıyalittler Ye Cüm· K11met iaınindeki hayvaniyle bi • 
huriyetçi ıosyaliıtler toplanarak rinciliği kaz~narak Türk binicili

. vaıiyot hakkında ıöriipiiflor• lini bir kere daha dünyaya t•nıt • 
dir. mııtır. 

Alllcadar ~af ilde mecliıin Gene müaabakalara ittirak ed~ 
feshi ihtimallerindon bahtedil • birinci mülazim Eyüp Öncü de ifl 
mektedir. derece alanlar araımdadır. Mü ... 

Kabineyi kurmak bakalar bittikten ıonra ıüvariler' 
a~ r~ CjUŞtfJ .. miı: h.ııc larafmdan çılıınca !1~r 

Yeni kabin9nüı t~k'ili İiiitiona lanmıttır. Ajanım verdiii hab" 
bir ke,. daha teklif edilmlıtir. de ıu tafıilit verilmektedir.~ 
Kendiıi, bunu rec:letmiıtir. Ayan dı bir Haziranda ita11A7an 
reiıi de kabineyi tetkil etmekten müıabakalardan Ren mükif-" 
çekinmittir. koıuıuna 84 atlı if1irak etmit ~ 

Pariı, S - Siyaıal çenenler, B. Saim Pulatkan bu mü.abakad,. br 

Lavalin hathakanhğı gelmesini rinc:iliii ka•anmııtır. Müaabald1' 
çok muhtemel görmektedirler. E- ıirme tartları 70 kiio siklet ve d•: 
ıuen, cümhUI' haıkanı da &yan ki da 300 mttre ıür'atle 24 _.,.ı 
ve kamuta1 baılcanlarmdan ıonra atlamalı iıtilıam ediyordu. ./ 

B. Lavali k~bul otmittir. Kabine. .. •• K ...... 
1
.Z ..... 

1 
•. 
1 
....... K ..... 

8 
...... d._ı"r""g'''~ı 

nin buıün kurule.calı umulmakta• 8 1 
dır. 

SON OAKIKA romanımızı 
- - - o__., ----------

Laval lca1'ln• tefldlini prenıip okuyanlara 
iti\,arile ka1'ul •tmittir. 

Dün ve enelki ıUn neırettlfl,~ ----------------~----...----
Yugoslav ~ kabi· 
nesinde değl
. şikllk olacak 

Belırad, 5 ~.>..) - Havaı a· 
juaıının &ıel a'itan llildiriyor: 
"Skupçina'cla ıaylavlarm ıtÇim 
111aıllataları incelendikten ıonra, 
Y evt~ kabineıinin huı üyeleri, 
yakına cleli~irilecektir. 

Görlng'ln 
say ah atı 
Belırat, 1 - Dalmaçya kıyıla

rında dolaımakta olan Gıhinı, 
yann Belıracla ı•lecek Ye INra • 
da ba•ı ileri ıelenJerle ıiJrüte • 
cektlr. · 

Garinıin Belarattan ıonra l . 
tal1a1a sidecetl h&IMri meYıma • 
ılıclir. 

bir an '"el laa"H.n file çılcarıl
nau1111 ll11i11or.. "Bu mnıimcle 
bol mqya vardır, teker çalluk u • 
cuslar1& 1ıalk r~el yapu, ıeker 
fazla türülür, diyorlat. 

miı "Kıııl Kacbrıa,, tıfril&Jf .. 
1'ir ıütun llallama hatalı ol#~ 
ve roman karıtmııtır. Dilckatl• ._ 
kip edilen hu tefrikayı muht•rtf, 
karilerimizin aıaiıdaki ıutel 
takib etmelerini rica ederiz: bi

l - 24 numaralı tefrik&JUll .,~ 
rinci ıütunun ıonundaki 19 ~ .. ıı 
maralı ve "intan avı,, "'~ 
bendinden enel, üçün ü ı tlJ 
14 üncü atırı olan HU.•11 ·-~ 
ciislıleıi P numaralı tefri~~ 
rinci ıtltununun 32 nci tatJrllld ; 

- Hüan•n reiıin ekti~~ 
hemen tamamlatm. Hoı ru--
anlaclm mı 1 , 

Satırlarına kadar deY&lll -· 
cektir. bi-

2 - 24 numaralı tefrika!l1sı,,.., 
rinci ıüt\lllundaki "lnaan afl•:·Jlü' 
il vhalı bend ayni tefrikanlll tP' 
ıiıe ıuıtu,, cüml~ıine kadar ~-· 
edecek ondan aonra da 25 ti 

J)r 1ı' ra1ı olan "Salermo zenıiıs ~-af' 
hadır,, dimleıinden oku.,_. 
devam edilecektir. · ı;ıi• 

Bu yanhıhktan dolayı k~ 
mizden özür dileria. 
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~nMlM=.~9Dl~ .. ~w~·~~üm~:~;;:=:;::;=== 
' - ,_, ---- ,__ 
ibret ! ibret 1 

300o liralık yazıba- .._. __ _.... 
ne takımı Ticaret Odası 

Bu ıerli.vhadan ne anhyorau·ı memurları 
nuz? ... 

Bir milyarderin yazıhane takı'. Tekalltlllk hakkına 
ını rnı? •. Yoksa lnıiliz kralmm ne zaman sahip 
ıııı?... olacaklar? 

Hayır! .. • . 

Gümrük nizamları 
Sıksık değiştirilmemeli .. 
lstanbul tüccarları, gümrükler 

Hiç biri değil... Ankarada toplanan tecım 
Hani ıu sermayeyi kediye yük .

1 

caret) odaları Kongresinde <;!: bakanından bunu rica edecekler 
1 tanbul odasından batka hemen 
eten Esnaf Bankası yok mu?.. G '" ··k l h" 1 B k F bütün odalar kendi memurlannın umru ve n ısar ar a anı 
akir belediyemizin yardımile ku· Al ' R b ·· l d l t b 1 
ı ileriıini temin için tedbirler alın· ı ana u gun er e ı an u a 

ru an, biçare lıtanbul esnafının gelecektir. Bakanın buraya gele· 
iıııdadına ko•ması icap ettig"'i hal- maıını iıtemitlerdir. Odalar ni· 
de kredı'yı' ıa:rg"'a ıola savuran Eı- zamnamesinde odalar memurla· ceğini duyan manifatura ithalat. 

1 ki · · · · · · cıları bakandan görütmek için bir ?laf Bankası... l•te, 3000 liralık rınm ge ece erının temını ıçın 
:S' tekaüd ıandıkları kuru'ımaırnı randevü iıtemeğe karar vermiş· 

Yazıhane takımı, bu Eınaf Ban • )erdir. Manifatura ithalat Teci· 
kasının... emreden bir madde vardır. Fakat 

bu tekaüd sandıklan bazı odalar menlerinin (tüccarlarının) bildi. 

rin ıık sık değiımesi ve bu yüzden 
genel durumu . kavrayamadıkla

rından zararlara girdiklerini ha• 

kana bildirecekler ve gümrük it· 

!erinde mümkün olduğu kadar İl· 

tikrarın teminini dileyeceklerdir. 

Bundan baıka manifaturacılar 

gümrüklerde kendi itlerinden Ö· 

türü çıkan bazı zorlukları bakana 

bildirecekler ve düzeltilmesini is· . 

Gazetelerin her gün tee11üfle 
&ütun sütun anlatarak bitireme • 
dikleri bin türlü yolsuzluklar ne 
tic:esi iflas eden bu Esnaf Banka-

tarafından yapılmamıttır. Me· recekleri istekler ayni zamanda 
murlannın ıenel durumunu hiç bütün diğer ithalatcıların istekleri 
dütünmiyen odaların batında da mahiyetindedir. lthalatcılar güm· 
htanbul Tecim (ticaret) odası rük itlerine iliıikli kararnamele· teyeceklerdir. 

~nın ''Glıanbah~, yazıhane ~~ ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
gelmektedir. lıtanbul odaıında 

Itır satılığa çıkarılmıf. Ancak 600 
lira etmiı .... Diğer mallar da bu bir tekaüd sandıiı kurulması iti· 
nüshamızdaki bir havadiste oku- ne bundan tam sekiz yıl önce te· 

tebbüı edilmit ve Avrupa odala· hcağınız gibi, kapanın elinde 
k rı tekaüd sandıklan projeleri de almı1. 

insan, söyliyeceğini fatınyor. gözden geçirilerek bir sandık pro
l' jeai hazrrlanmıttır. itte o gün bu Ürkiyede, esnafın itlerin\ düzel -
tecek bir bankanın bütün binaıı, gündür bu proje genel ·yazganlık, 

batkanlık divanı, çevirme kolu a. t&rniJe çerçevesile, kiremidi, tah • 
•·- rasında gidip ıelmekte, fakat bir 
-qı ve masaıı, kanepeıile 3000 
ı· türlü ortaya çıkamamaktadır. 
~~~d~:l!a~~:r~i;0ı;:.:la olm.::~ın: Son günlerde söylenenlere ba· 

kılrrıa bu proje artık oda mecli· 
~naf ı ihya etsin, ondan ıonra ken- ıine verilerek tatbikat sahasına 
eli de tesiıatını da düzeltir.. konulaeakmq ... Bu haberin doi· 

F'akat, bu zihniyet, maaleıef. 
l'alnız ifli.ı eden Esnaf Bankasın· ru ç.ıkmaıı memurlar heaabma te· 
d . menni edilecek bir ,eydir. 
a görünüyor. Beledıyelere, dev. 

lete. dayanan hiç bir ~ÜeH~se, Telef on ~-;;;-ye test yine 
• hkıkaten f aydah oldugunu ıs -
h: 1

~eden, bu gibi pahalı teai- fazlapar.a mı alıyor? 
&at yapamamalıdır. ' .;,.... Telefon 'soıyetesinin (tirketi· 

Bu milletin buna tahammülü nin) 17 Temmuzda hükumete 
~oktur. geçmeıi artık kesinletmittir .(kat· 

Kendilerine teılim edilen umu • ile~ittir). SosY,ete hi11edarı de
llla ait servetleri gözbebeği gibi leıelerinden bir kaçı bugün Av· 
~orunıaları icap ederken böyle rupadan tehrimize gelecektir. 
' 1raf edenlerin tiddetle cezalan - Sosyetenin ·halktan aldığı 47 
tnaaını temin eden nizam ve ka - kurut sigorta parasını sigortaya 
llunlara ne kadar ihtiyacımız var. vermediği yolunda bir ihbar var-

(VA·"O) dır. On binden fazla aboneden 
l{-------- - ----- alınan paraların tirkette kaldığı 
ılık yasası dolayısl~e söyleniyor. 

kapanan okullar· 
Yeni kılık yaıası dolay11ıyle 

!thriınizde bulunan yabancı ve 
'~lık okullarından on dördü ka· 
~'-111llıttır. 

Kapanan okullar tunlardrr: 
r;- liaydarpafa Sen Lui, Y etilköy 
d t~nıız, Kumkapı Fransız, Oıkü-
1 ~r Senle Mari, Şitli Opital Dö
b'i>e, F enerbahçe Sent lren, Be· 
A..tk. Sen Jozef, Büyükada Sen' 
te:~\l\'an, Moda Fransız ana mek· 
..., 

1
• Kadıköy Natsdam Desefon 

C\~ k • S lll apı Jandark, Haydarpqa 
ttııt Öfemi, Takıim Sen Jan Ba
d •t, Calatada Sen Piyer okulları· 

Kibrit şirketi 
Istanbulun adını 

Uğrendl! 
Memleketimizde kibrit inhi

sarını üzerine almıt olan ıoıyete· 
nin, kibrit sandıkları üzerine hi· 
li. Coıtantinople kelimesini koy
makta olduiunu 1hayretle yazmıı· 
tık. Şimdiye kadar, Costantinop· 
lenin lıtanbul olduiunu bir türlü 
öirenememit olan bu tirket bizim 
yazunız üzerine sandıkların üze
rinden artık ıbütün dünyaya ya· 
hancı ıelen, bu iami kaldıırınııtır. 

Esnaf bankası faciası 
Tasfiye için .bile 

para kôfi gelmemiş 
Esnaf bankaıını taıfiyeye me • 

mur heyet, bankanın da valannı 
takip edebilmek için paraya jhti· 
yaç göıtermiı, bunun üzerine ban
kanın eıyaları satılığa çıkarılmıt· 

. tı. 

Evvelce 3000 liraya alınmıt bir 
yazıhane takımı 600 liraya, diğer 
''yalar da 400 liraya elden çık · 
mrıtır . 
, Tam bu eınada Erzurum vilaye· 

ti namına adliyeye müracaat e
dilerek bu paraya haciz konmuı -
tur. Erzurum belediyesi esnaf 
bankası vasıtasile 8000 liraya Ga
zi heykelinin inıumı ihale etmif. 
banka parayı almıı, fakat heykeli 

• 
yaptırmamııtır. 

Tasfiye heyeti dün m'ahkemeye 
müracaat ederek tasfiye heyetinin 
tetekkülünden ıonra konulan 
haczin muteber olmıyacajını id • 
dia etmiıtir. Mahkemenin verece -
ği karar Erzurum vilayetinin le • 
hine çıkarsa bu defa tasfiye he • 
yeti mahkemeye ikinci bir müra -
caatta bulunarak bankanın iflası
nın ilan edilmesini iıtiyecektir. 

Eğer adliyenin kararı tasfiye 
heyetinin lehine olursa o zaman 
bu para ile mahkemelerdeki da • 
valann takibine devam edilecek 
hüküm istihsali ve tahsil~t yapı • 
labildiği takdirde bu para muay· 
yen nisbetler dahilinde alacak • 
lılara dağıtılacaktır . 

~~~~-----~--~~~------~------~·~~~~~-

Aksaray 
gençler birliğinin 

Balkanlar arası 
cerrabt blrllğl 

iki temslli Geçen sene merkezi Bükrett~ 
Aksaray Gençler Briliği Bat - olmak üzere letekkül eden "Bal • 

kanlığından: . 

8/ 6/ 935 Cumartesi Aktamı saat 
21 de ve 8/ 6/ 935 pazar günü 

gündüz aaat,15 ve gece saat 21 d~ 
Birliğimiz üyelerinden Hüsamet -

tin ltınm yazdığı "Atatürke llk 
Kurban,, adlı uluıal eser ile Bay 

Şinaıı Okurun yazdığı ( Kadm 

Saylav) adındaki eıerler ilk defa 
olarak sahneye konacağından ü · · 

yelerimizle gelmek isteyen diğer 

zevatın geliş kartlarını her gün 

yurd direktörlüğünden aldırma -
larını dileriz. • 

kan Milletleri araıı cerrahi birli • 

ği,, önünıüzdeki hafta ilk ilmi iç -

timaını yapıyor .. 

Birlikte Türkiye komitesi ola · 

rak Kazını lımail, Ahmed Kemal, 

Murad dahildirler. Türkiye komi , 

teıine gönderilen davetiyede Bük· 

rette Tıp fakültesinde mürahhas -

lar önünde TV.rk murahhaslarına 

ameliyat yaptıracakları bild!ril ... 

mektedir . 

Mürahha1lar bugün Bükrete ha. 

reket etmiılerdir. 

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

Otta ok~ kampa 1 Ş E H R 1 N D E R D L E R İ 1 
çıkmıyacak •• l } h del\l.iıe!erde aıkerlik derılerin· umumi kütupane erin ıs a ı 

d, 11lllihan1ara bu yıl kamplar· 
~•olll'a baılanacaktır. Arkadaşlarımdan biri anlattı: ( 1 dikleri kitapların iaimleri yazılıydı. Kitaplar ait olduk-
Vrt k l k k - Geçen gün boı vaktim vardı. Bir kütüphaneye gi· ları ba/ıiı,lcre dair lıiç bir tal!Jnife tabi tutulnıamışlardı. 

~l)'c.~~ ~ lar bu yıl ampa çı • deyim de biraz kitap okuyayım dedim. Ev<·elci Köprülü Arkadaşımın sözleri burada bitiyor. Hakikaten umu· 

16 yıl sonra 
dirilen ölü 

- 1ıte sevgilim ben de ıavaı
tan dönüp geldim! 

Bundan iki üç hafta evvel or
ta yatlı bir adam Londrada ka• 
rııını itle böyle ıelimlamııtır. 

Madam Vilyauı Edvards tam on 
altı yıldır, kendisini dul kalmıf 
bir kadın ıanıyordu. Şimdi bu ka
dar zamandır ölmüt zannettikleri 
adam çıkagelmiıtir. 

Mister Vilyauı Edvardzın 

Kambiriç nüfus kütüğünde adı hi· 
zaıına "öldü,, sözü yazılmııtı. 
Kendisi 1919 yılında kayıplara 
karıtmıt ve o günden beri hiç bir 
haber alınamamıtlı. Oysa hatıra• 
sını kaybetmit bir adam olarak 
Hindistanda dolatıp durmuştur. 
Hatta timdi bile Hindistandan 

· lngiltereye kadar nasıl gelebilmif 
olduğunu ve hangi limanda kara• 
ya çıktıiını hatırlayamıyor. En 
son hatırladığı fey Iraktan Hin
distana götürüldüğü ve orada bir 
haıtaneye yatrrıldığıdır. 

Mi6ter Edvardz'ın vak'aıı u• 
muıni harpte buna benzer hadi· 
ıeler araımda biricik değildir. 
Top gürlemeleri arasında bütün 
dütünce kabiliyetlerini kaybedip 
de sonradan bulanlar pek çoktur. 

• 
Acı au tedavlal 

Osborn laboratuvarmdan dol<· 
tor Barnı ile doktor W arren kur· 
bağaları keserek kalplerini çıkar• 
mq ve bunların bir kısmını tatlı 
ıuya, bir kıamını da acı ıuya koy
mutlardır. Doktorların verdiği ra· 
porlara bakılırsa kurbağa kalple
i tatlı suda 11 saniyede on _de~!l 

"'ri 1 "\o,.I hl( 
atnuf, acı suda da sanıyeden 
fazla bir müddet yalnız on aefa 
atmıjtır. 

Bu tecrübeden alman derse gö· 
re; acı ıu çabuk atan kalpleri ya
vatlatmağa yarar. Ancak acı 
suyun çabuk atan kalpleri tedavi· 
de kullanılabihnesi için fare, tav• 
f&D ve bunlar gibi hayvanlar üze
rinde de denenmesi lazımdır. 

• 
Gaz ya§ı ve kanser 

&ğınakları yağlamak ve yu• 
mutakhk vermek için timdi gaz· 
den yapılmıı bir çok yağlar kul· 
lanılmaktadır. Ham gazyağının 

ve madeni yağların deri üıtüne 
sürüldüğü zaman kanser 1aptık· 
lan malUındur. Meıele ıuradadır. 
Nezle olan bir adam burnuna 
gazdan yapılmıt yağlar çektiği, 
yahut sürdüğü ve bağırsaklarının 
pekliğini gidermek için gaz müı

tekatı olan yağları içtiği zaman 
kanıer olur mu olmaz mı? 

Bu sorguya cevap vermek için 
doktor F. Karter V ut uzun za
mandır ilmi tecrübeler yapmak· 
taydı. Beyaz bir ııçan alarak kıl· 
larını tıraı etmiı ve eczanelerde 
yumutaklık için satılan tanınmıf 

bir yağı, hayvanın sırtına ıürmüt 
ayni zamanda bu yağı farenin gı
dasına karıthrmrıtır. Fareler, İn• 
ıanlar kadar gazyağına ve müşte· 
katına 1'artı ha11as olmakla be
raber bu hayvanda kanser uiur 
ve tümörleri görülmemit tir. ~ ar ır. kütiiphanesine gittim. Kapıda 1ö11le bir yafta ı·arrft: mi okuma salonlarımızın ıl!llahı ~ok lüzumludur. Bir 

~~l:ıl ~ "Kütüphane Cumartcıi günleri kapalıdır.,, Oradan defa bu gibi kütüphanelerde çalışanlar münavebe ile is· -----...----------
"' r ·~indeki yangın Be11,.azıt ~ütilphanes~ git~~· Orada da ~öyle bir levha: tirahat etmeli, Te kütüphaneler, her gün açık bulun- Belediye bir çocuk 
tlslukları "Oğalıyor _ ~alt\ıra~ do~ayuı.~l~ lcütup~"!'c kapalıdır... Bunun durulmalıdır. • ti t k 
l Y uzenne Unıversıte kutuphaneaını boyladım. Saat yarını· ikinci olarak da tasnif ,., fihrist işi mükemmel su- ya rOSU 8Ç8Ca 

tlllı_~tkoı idareıince yan- dı. Orada da ,öyle bir levha gözüme ilifti: rette yapılmalıdır. Kütüphanelerde aranacak bir kitap Önümüzdeki menim batında 
\~b·re, kar§ı yeniden bazı "Kütüphane ıaat 12 den 1 e kadar kapalıdır.,. kolaylıkla bulunmalıdır. belediye bir çocuk tiyatroıu aça· 
~- •rler alınmaktadır. latanbul ı·anm aaat bekliueceğime Ragıppafa kütüphanesine Üçüncü olarak bir ~ok kimsenin gündüz çalıştığı caktır. Tiyatro aari sinema bina• 

~h • .ı_L! 152 l ğu gideyim dedim. Lalelinin yolunu tuttum. Neyse buraaı göıönünde tutularak kütüphaneler geceleri de açık ol· 
~.._. yan°ın mus u ıında temsiller verecektir. Bu it· ~ )r! i t • .., . açıktı. Okumak iatediğim bir iki kitap vardı. Fihrist is- malıdır. 

'tilld ~.nde 341 re, Beyoglu cı- tedim. Fakat bana uzattıkları defter fihriıte falan ltiç Ve nihayet Dördüncü olarak hemen hemen hiç bir kü- ten anlıyan bir heyet Temmuz a• 
~ e 1 120 yangın musluju da benzemly<,rdu. nt>fterlerin ü•tünde "AhmC'd Efendinin tüphanede yeni eserler muntar.am olarak bulunmamak· ymda toplanarak oynanacak eıer• 

~, çıkarılacaktır. Wtapları,. diye kütllphaneye muhtelü kimtJelerin ver· tadır ki bu da büyük bir noksandır. l leri teıbit edecektir. 
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Dün vurulan Kazım öldü 

Kan davası güden 
kadının anlattıkları: 

1 Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

iğrenç bir sahtekirfık 

" Yanındaki adama kurşun isabet etmesin 
diye iyice nişan aldım.,, 

Dün sabah Çepnemeydanmda 1 hnmıttır. 
itlenen feci cinayeti bütün tafıi • Bunlar ölen kardqlerinin ce -
lltiyle yazmıfbk. Burün de cina . nazeaini kaldırmak için de müıa· 
yetin öileden sonraki aafhalann; ade istemiılerdir. Cenazenin bu -
yazıyoruz: gün kaldırılmaıı muhtemeldir. 
Kardqinin ve annesinin ölümü· Gülizarın kocası Hüseyinle dört 

ne sebeb olduiu için kan güd•n çocuiu da adliyeye gelmitlerdi .. 
ve Kizımm latanbula gelmesi üze.. Hüıeyin bir muharririmize demit • 
rine kendiıini öldüren Gülizar tir ki: 
hakkmda ~oliı tahkikab bitirdik - "-Bu it nereden geldi batıma .. 
ten sonra kendiaini adliyeye ver • Kadmın böyle bir it yapacağın • 
mittir. dan haberim obaydı, önüne geçer· 

Gülizar bu cinayetinin ıebeple· dim. Fakat ne bileyim .. Senelerce 
rini ve cinayeti ne ımetle itledi • evvel ölen ölmilJ... Bu çocukları 
tini büyük bir aoiuk kanlılıkla ve böyle ıefil ve peritan bırakmıya 
tu tekilde anlatmıfbr: ne lüzum vardı? bir ıey• değil, bu 

- Bu Kizımm dayuı otan Sü . yüzden itimden de olacağım ... ,,, 
leyman hile ile bizim mallarnmızı Diğer taraftan Kazımın karde!İ 
üzerine çevirtmitti. lı mahkemeye Süleyman da ıunlan aöylemittir: 
düttü .• Kard91im Hasan Ali de "- Biz Erzincanm Plomar ka • 
gittikçe 'büyüyordu.. Süleyman zasınm Kaymaz köyündeniz •• Ki· 
korktu ki malları ıeri alma11n • zım bir sene evvel buraya gelmit • 
Bunun için kardetim 'bir ıün me- • ti. Rençberlik y~pıyordu.. Dün 
telikten ıeçerken Süleymanın ye - ıabah, memleketten gelen genç bir 
ienleri üzerine hücum ettiler. Kar· arkadaıiyle Tophaneden çıkmıt, 
detimi martiıde vurdular.. Unkapanı köprüsü yoliyle Valde 

Hasan Ali vurulduju zaman hutahaneıinin yanındaki bir ite 
ben burada idim. Te}araf çekerek ıidiyordu. 
haber verdif t'!r . Memlekete gittim. Kadın arkasından ateş ederek 
Kardqimin dört çocuju yetim kendiıini yere ıennif... Henüz 
kalmıttı.. gençti ... Hastahaneye kaldırıldık-

Oıırada anam da Süleymuın tan iki saat sonra polis gelerek 
yetenleri tarafmdan yaralanmıt • kendiaini askere çağırdı. Kazım 
tr. Oğlunun acııına dayanamadı.. senelerce hapiste yattı ve çıktı .. 
Biraz ıonra öldü.. Gülizarın kardqi Haıanı öldür • 
Ma~'leme kardetimi. öldüren • me-k ıuçiyle lsmail, Haydar, Hüse-

l
lere ceza k~ti .• Fakat biraz son - yin de hapse airmitti. Bunlardan 

r ı... " ""'t ' V., ra aa ar !{anunu çıktı.. Serbeıt Şükrü hala Y.atmaktadır. 
bırakıldılar. Kazım zaten bir iftiraya uğra -

Mallar, yetimler ortaCla kalmq mıftı. Kanun zaten ıuçlulara ceza 
tı. Once Süleymanm lıtanbula vermitti. Ne diye bu kadm bir 
gelmeıini bekledim, gelmedi .. Oi· ıence kıydı?. Benim bildiğim er • 
lu ıeldi .. Fakat durmadan aitti . kek erkeii öldürebilh-.. Fakat bir 
En sonra K~.znn ıeldi .. Kendiıini kadının bir erkeği öldürmesi bi • 
öldürmeje karar verdim.. Evim zim ıanımıza, namuıumuza do -
Arapcamiinde idi. Kizmun iti de kundu. Bu nasıl kadın?. ,, 
Unkapanındaydr. • • • 

Bir kaç defa ıözetlet:lim .. O ol • Aktam refikimiz, dün, "Gülizar 
duğunu iyice tanıdım •• Yirmi lira bu kan davası için Arnavutluktan 
param vardı .. Mısır çarfıamda dar gelmittir,, diye yamııftı.. Bugün 
bir sokakta bununla bir tabanca de ayni ıeJ.i tekrarlıyor.. Kan 
atdım .. Tabanca kullanmaımı bi dan.aı Amavutlukta çok olur anı· 
liyordum. ma, yalnız oraya mahsus değildir. 

Eve döndüm .. O ıece biç uyu · Kafkuyada, Konikada, Cenubi 
madım .. Sabah erkenden kalktım. Amerikada; ve maalesef bizim 
Çocuklarım u1.11yorlardı. Yorıan • ıark vilayetlerimizde bu kötü ve 
larını örterek ailaya allaya onlarz iptidai Adet bili. devam etmekte • 
olqadrm. Sonra evden çıkarak dir. Bununla mücadele lazımdır . 
Klzımın yolunu beklemeie bqla~ Gülizar Erzincanm Plomar kaY. • 
Clrm ... Saat altıya doğru Klzım A· makamlıiındandır. 
rap camiinin yanındaki Yetildi • Bundan bqka gene Akşam ref İ· 
rek hamamı önünden ıeçti •• Arka· kimiz dün gece saat 8,5 de ölen ve 
aından bir kaç adım yürüyerek ta• bu sabah çıkan bütün sabah ıa -
banco.yı boıalttmı.. Yanmda bir zeteleri tarafmdan öldüğü bildiri· 
arkadaıı vardı. KW"fun ona ilit - len Kazımın canına heı- nedense 
mesin diye iyice nitan almıttım .• bir türlü kıymak istememekte ve 
Tabaneadaki kurtunlar 'bitince hastahanede tedavi edilmekte ol • 
polislere tealim oldum .. Onlara da duiunda iarar etmektedir. 
ayni ıeyi anlattım.. Her hangi bir yanlıtlıia düt • 

Gülizarın bu ifadesi üzerine memek için Kiznnm ölmüt oldu -
hakim hakkmda tevkif karan ver- iunu tekrarlıyoruz .. 
:ı~~~:.~ tnkifhaneye ıötü • Ayni zamanda lıtanbul polisi 

D 
hiç de Akf&ID refikimizin yazdığı 

ı ün yedili kurtunlar neticesin· •-ad b' 
•.J_ " ar yavat ya vat it gören ır mü· 
ae delik detik olan Klzrm yapdan d ld H b l d etıese eği ir. en üz il! a ığı· 
ameliyata ralaıen kurtulamıyaTak 
ölmüttür. nı bildirdiği tahkikatı çoktan 'biti -

rerek katil kadını adliyeye vermit 
Ameliyat eanaımda brtunlarm ve adliye de dün ıaat 4,5 de hak • 

karaciierini, safra kesesini ve ba- kında tevkif kararı vererek kendi· 
ğıraaklarmı deldiii ıörülmüftür. sini tevkifhaneye göndermittir. 

Sekiz kurıun ııkarak Kbmu öl· 
ZAYi 

,,,,.=.,-;.:;rı.:~ut::: ,.::: Tayyare cemiyetine 200000 lirS 
l~li Metak8aala bir müldkatı neır~· hediye edilmesi dedikodusu 
dılmektedir. Bunda Metakaasın. niçvı 
Kralı getirmek ~tediği onun ağzın· megv er ne ı•m•ış ? 
dan yazılmakta ve denilmektedir ki: • 

- BU kralı getirmek iatigoruz. 
ÇiJnkil CIJmhuriget rejimini tecrübe Nuri Mühürdar oflunun Türk ı rudan baıka ıenede yirmi l~,., 
dtl.k. Dahili kavgalardan bqka bir Hava Kurumuna 200,000 lira le· Kazmirci Moiz ıenede otuz 1~ 
netice vermedi. ÇünldJ bir partiye berru ettiii haberinin bazı gaze- lsak Roidi ve Moiz Kotyel aeoe 1~ 
dayanml'l/an bir camhurreiai bula· telerde çıkamıı üzerine yaptığı· yüz lira vermek suretiyle üye 0~ 
nuulık ve bulamagız da. Bu güzden r 
Yunanlılar, kralın gelmuigle böyle mız tahkikat bunun doğru olma· mutlardır. Ayakkabıcılar Cedi 
bitaraf bir rei&e kavuşacaklarına i- dıjını ıöıtermiı ve dünkü nüsha- yeti haııli.tının yüzde onunu kıl' 
nanmıılardır. mızda yamuıtrk. Buaün aldığı· ruma terkedeceğini bildinniflİr:b 
AKŞAM - Akıamcı yerli mal· m·ız mütemmim malumat bunun Adanadan fabrikatör Salı 

lar sergisinden bahBediyor ı•e kuaca iirenç. bir aalıtekirlık olduğunu 2,000 ve gene fabrikatör Gil•
00 

diyor ki: meydana çıkarmıftır. Henüz belli 1,000 ve bir takım vatandatlat •• 
Yerli mallar aergi&inin açılma olmıyan bir ıahıı tarafından Nu- ralarında 2120 lira toplıyat~ 

zamanı yakltıfıyor. Her sene geçtikçe ri Mühürdar oalu imzasiyle bat· H K · 1 d'r 
bunun daha inkiıaf etmiı bir halde • ava urumuna vermıt er 

1 
• I• 

önümüze çrkmı-1 olma.tı bize artık bakana gönderilen bir mektupda lzmirde bir çok toplantılar 0 

serginin bir mektebin koridor ve o- 200,000 lira teberru edileceği ya· mut İtçİ cemiyetleri kuruma ii1' 
dalarında açılanuyacağı fikrini aşılı· zılmıı ve bu haber ıazetelere bu- yazılmıtlardır. 
yor. radan ıeçmittir. Ankarada elektrik toSyeteai or'' 

Ankara kendi&ine güzel bir ıergi Yeni teberrular da çahtanlarla beraber 4174 lir' 
binası yaptı. 1.tanbulda da "böyle bir 1" 

bina yapılmış olma&ını ço'/c arzulardkı. Memleketin dört bir tarafında teberru et.mittir. Bundan bat· 
Fakat bi:e §İmdilik bu kadar ptihalı Hava Kurumuna teberrular sün· hir çok vatandaş ÜY.e yazıbııalı" 
bir bina ldzım değil. Ucuz amma ifi· den ıüne fazlalqmaktadır. Dün çin kuruma mÜTacaat elmiflİ1• 
ml:i görebilecek bir binaya ihtiyacı· d Ann l d n__ il -----------~ 
mız ı•ar. e ator ar an uarzi ay ve NOfus işlerine dair 

Benyamen Kuruma bin lira le· 
Açılacak sergith endüstrimizi hi· bl b fl 

maye ve tefvik için satışa müsaade berru ve ıenede yüz lira vermeii r roş r 
edUmekle beraber onun bir satış pa- taahhüt etmitlerdir. Karamürıel Nüfusumuz 
nayırı halinden çıkanlmıı olmmı da menaucate tirketi aenede 600 lira 
icap etmektedir. vermeli taahhüt etmiftir. Bundan 17,5 milyon 

KURUN - Asım Us btıfyazuında bqka yumurta tüccarlamıdan O' 
ltalyan-Habeı harp tehlibsinden Ahmed Hamdi iki yüz lira te'ber. Genel nüfuı direktörlüğü (USl'c;tl 
bametmektedlr. Asım Uı, ltalyan- ------------- mi nüfus müdürlüğü) geçen d .... t• 
Habeı ihtU61ının ulualar kllrumwıca yılda yapılan ve ~elecek dört.';. 
hakem heyetine havaluinden sonra da yapılacak olan itler hakJdllor 
bu işin gene kolay kolag halledUemi· 
yeeeğini 25 Ağustosa kadar bir neti· bir brotür neıretmittir. , 
ceye varması beklenen hakem heyeti· MOtG>Slklet çarptı Bu 'brotürde Yiliyetlerde 1'I' 
nin bu tarihte gene bir neticeye vara· Taksimde Sakız ağacında otu . günkü teıkilit ve tahsiaatla ııa_t:: 
mıyacağını, iıln aınl uluslar kurumu· . itlerini idare etmek mümkii1l "". 
nun eline geçtiği sırada Eylül gelmi§ ran Dimitri kızı Deıpinaya istik - ~ 
bulunacak, yağmur mevsimi geçeceği lil caddesinde 248 sayılı moto· mıyacağını devletin bir çok i"" 
için harp de patlamıı olacaktır, de· siklet çarpmıt, bacafmdan yara . rinde mühim aksaklıklara ti 
mekfetllr. lamqbr. • 1 ' olabileceğini ipret ebnlJldedİf' 

ZAMAN - Zlilrıan'imttill 'baf11azı: . Kavgaw.·1.4 I • ' • Bu tqkilibn serian ıiraııs; 
Mıuolini'nln bir Fransız gazded· S d G ı:_ H. • bucrünün ihtiyarlanna uyıınıJI , 

· "H be ut üzil d d . amatya a ureoa üseyın a· • :s .- _,., 
sıne a I an 1J n en me ent· h 11 • d · "' ır.ekle getirilmesi lüzumunu • ..... ~"' 
yet tehlikede.,, Sözünün manaaını an· ia ma a esın e oturan Anf og · 'S' F 
lamadıiını ve Mıuolini miiaaade e· lu Muammerle, Ramazan oilu A· terdikten sonra yapılacak ı 
derse biraz kendhiyle münaktlf'J ede· Ji kavra etmitler, Ali Muammeri hakkında bir cetvel çizmiıtit· 
ceğini söylüyor ve diyor ki: dövmüttür. 936 yılında yapılacak 0 1-11 f 

Bizce medeniyeti tehdit eden en ·f10' 
büyük tehlike Alrikada değil, Aı·ru· Hakaret etmiş nel yazım için bir buçuk ıoı 
padadır. Avrupa heran patlamaıına Büyükadada Güliıtan cadde . lira masraf gösterilmektedir· ı· ••• 
intizar edUen blıyük bir barut f ıruı ıinde oturan Caviye, Niko is - Şimdiye kadar 1,659,573 11 ~ 
halini aldı. Dünyada ne kötülük ne minde birisi hakaret etmif, yaka· doğum , 1,506,913 ölüm, 5291 

anlaıamamazlık varsa hepsi Avrupa l t · l' 1 1 
Uzerinde çöreklenmiftir. Yü:ılerce Ha anmıt ır. • ıız ı ev enme yazı mııtn·. • , 
beı tayyaresinin Avrupayı altüt e· 3 9 k U rU Ş 1C1 n Nüfusumuzun ıelecek haS'tf b" 
deceğini söylesek buna küme inan· Balıkpuarında balıkçı Halit i· na kadar yazılanlarla ~~i~ 
maz. O halde ... Bebeılerln medeniye· le arkadqı Arap Süleyman ara _ 17,S milyonu bulacağı tahııı111 
ti tehlikeye sokmalan nereden çıktı. d 39 ku kad b. l k mektedir. 

sın a rut ar ır a aca 
CUMHURiYET - Btlf11azıcw. Yu· yüzünden kavıa çıkmıt Süley . 

nus Nadi bugünki yazuında tapu ve b --LI H l'd' l' "' 
kadaatrodan bahaetmektedir. man ı~a a 1 ı 10 bacagın · 

Memleketin muhtelif yerlerinde dan yaralamııtır. 
muhtelif usülde arazi ve emldk üıhrl· Yaralı Cerrahpap. hastaneaine 
rinin sakat bir iı olduğunu ve bunun kaldırılmıf, Süleyman yakalan -
biran evvel düzeltilmesi lô.zımgelece· mııtır. 
iini ıöylemektedir. Demektedir ki: Kulübeye girmiş 

Tapu ve kadastroya, 11ani gayri- • 
menkulün en doğru olarak teıbiti U· Çiftecevizlerde bahçivan Feri · 
sulüne kat'i ıekil verilemez mi aca- din kulübesine Cibalide oturan lb 
ba? Bir usül ki halkın taaarrul hak- rahim ıirmif, öteberi çalarken 
kını kesin olarak temin etsin ve gayri yakalanmıttır. 

menkule mütedavil kıymet vermek m.e. ------------
ziyetinl haiz olsun? KıymeUerin doğ- Tramvayların hızı 
ruluğundan dolayı vergi iflerinde Tramvay Şirketi tarafından 
tam atlaldin temelliğini de ancak bu 
§ekU yapabilir. Hakikat da ya bunu yollara bazı itaretler konmuıtur. 
bögle yapmak, 11ahut kanunu medeni· Bu itaretlerle vatmanlara geçtik· 
nin bu alandaki hükümlerini Uga et· leri yerlerde ne kadar hızla aide· 
mek ldnm gelir. cekleri ı&terilmektedir. 

o o 

Hallç sosyetest11IO 
toplantısı ,1' 

27 Huiranda yapılacai1J11 1oP • 
dıiımız Haliç &<>1yeteıi ıenel ~.1,· 
lantııına, bir ihi11eıi bulun~.~ • 
lerin bile ittiraki lüzumlu I" 
müttür. .,~ 

Buna ıebeb, bu ıenel topl-:!oaJ · 
ıoıyetenin iletin (kat'i) dur ol' 
nun verihr.eıi için yapılın•~ 
maııdır. of,) 

Bu tekilde aosyetenın eıı ti'' 
hiaaedarlarının bile ~üt::.. 
söylemesine imkan verılec 

-0--

Husust liselerde 
lmllhanlar J-

-·•••••••••••••••••••••• -' ~ünhm~&~~de~~ T. 1. C. 1. Eşya Piyango aözlü imtihanlara bati~ 
Komisyonundan: ıııwııııı••ııııı-1111~ 

Satılmak üzere reami, ıayriresml müessesat ile ıaygı dejer Cazband 
kitilere dağıblmıt olan Türkiye idman Cemiyetleri ittifakı eıya Z, 
piyango biletlerinden ıatılamıyanlann en ·~ 10 haziran 935 arıyoru .,_.,,, 
tarihine kadar lıtanbulda Dördüncü Vakıf Hanı &irinci kabnda Gezintimiz için bir ~1 

• ı' 
Clüren Gülizar bu ıabah tevkifhe... 
..ı. aclliyeye ıetirilnıit, öileye 
bdar sorguya çekilmiıtir. Kizı.· 
mm kardeıleri Nuri ve Süleyman 
~a adliyeye ıelmiıler, ifadeleri a· 

13 numarada bulunan piyaıtao komiayonunnqa ıönderilmeaini ihtiyac vardır. ltteyeıı. ı.~ ,-~d-' 
94 numaralı baide 2 çarkçılık ve bu tarihe kadar ıönderilmiyen 'biletlere sablmıı ıözile bakıla- yın 14 ünetl cuma ıilJlü118 

ıahadetnamemi kaybettim. Yeni- cağını ilin eder ve biletlerimizi 1&tmak ıuretile deierli yardım· mürcaat etmelidirler. ...J 
~~~~d~~~·~-.~~-n1ı1a.~1ı~~-i1y1o•ı•~-r1n1ft•r1J~.1t1~iNlkl~l"lrl~.~.i1z1ı 1w1~ •• a

1 
.•• ~ll---~~~-~~~ · mü yoktur. Mehmet Ahmet 



AA RF.R - Ak~-::.n roıııfıl!ll 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 26 -----
Frenk Süleqman arkadaşının ağzına 

elinin tersiyle vurdu ve susturdu 
1"11 bu çarııd1U1 da çıkacuJarı 

•1?1.•.:la i1erid•n dört nala gelen bir 
lııanaa ıin·ari ıöründii •. En önde • 
~l uker bir boruyu ·~ acı ött\irü • 
1or, onun ardındakiler uzun mız • 
'•kluını aaia aola 1allayuak h~l
kı yollarının üstünden kovuyorlar· 
dı. 

En eonra ı•ne bir manıa aüva • 
rirıin batında b.yaz bir ata binen 
~ir ıenyör ıeliyordu. 

Tilki Hasan ona baktı. Sonra 
birdenbire Frenk Süleymanın ko
hından bıtarak yüzünü çevirdi ve 
&ordu: 

- Sana ne kadar benziyor hu?. 
Cörmüyor muıun? 

Frenk Süleyman arkadaıının 
'hına elinin tersiyle vurdu ve 
1\laturdu. 
Herkoı ıapkaaını yerlere kadar 

eğerek onu ıelamlıyordu.. Fakat 
t rmık Süleyman bu ıeli.mlayışın 
tandan olmadıiını hemen anla· 
'-ıııtı .. 

Bu adam lcim oldufunu sezer gi .. 
•ı 4lmu~ı:. ... Fakat buna rajnıen 
1••ı ltatındaki f İtman bir herife 
•ordu: 

- Bu kimdir? .. 
- Marki di Salemo.. F ernando 

Manıora .... 
Herif bunları IÖylecli amma ay· 

ili aamanda tuhaf tuhaf bizim iki 
lrkadatı ba9tan ayala kadar ıi'. z • 
du. 

Frenk Süleyman anlattı: 
- KuNra bakmayın .. Polikaı • 

badan henüz geldik .. 
'l'Ulci Huanın ıeve•eliıi tutmut· 

llı ... O da aizııu açmııtı .. Kimbilir 
"• aiyleyeeelcti? Frenk Süleyman 
~ Mzdi •• Arlcadatının ayağına 
bütün kuvvetiyle baıneı-ince Til· 
lci Haaanm lUı boğazında kaldı 
~e can acııiyle: 

-A.yyny! 
Di1e batırdı .... 
P'renk Süleyman Tilki Huanın 

•l'1aclen tutarak kalahahia kanı • 
tı. Biraı \ISafa, fakat F eman • 
~h irice ıtire1'ilecek bir yere çe· 

leli .. 
L_ ?Ulci Huan kumu bir deli· 
~l11_dı •. Fakata karaya çdrtık • 
~- ltert Fren.le Süleyınanm 
tlNla ltir aalak riSlünU yapıyor• 
~· CUnldl ıasleri fır fır dlSnen 

,.ı,ancı, onu ıörenlere fliphe 
'ttrebllircli. 

-20-
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'en.ac10 kuJQIDCunuD mala • 
~lacla yara 1&&t kadar durdu .. 
' ... ada Ulcerler kapının talın -

•• IOluncla aaf kurmuılar, kim· 
~~ \Jradan ıeçirirorlar, ne de 
~olardı .. 
~~l Huan arkaciaıının kolunu 

~ 4rkamc:t.n ı•I r. 
..:: it&M .tti ... 

)'- aberce çarııdan ,,Jctdal' .. 
..... ~ •alqklardan •n 11111 olana 
~-.. •• Freıık Süleynaan sordu : 

- Nereye gidiyoruz? 
Tilki Haıan, ileriye, ıeriye1 sa· 

i• 10la baktı .. Kimae olmadıjmı 
aörünce durdu.. Arkada9mı da 
bir köteye çekerek dedi ki: 

- Öirenmek iıtediklerimizi 
kuyumcuyı.. ıormahyız.. F eman .. 
do ile pek 11kı fıkı ıörünüyor .. Bi· 
liyorıun ye., bu herifler yalnız 

markilerin, kontların dejil, onla .. 
nn karılarının da en ıisli tarafla -
rını bilirler: 

- Evet Fakat ona naaıl ıora • 
biliriz. Tanıtmak için bir bahane 

uydurmak lazım ... 
- Ben bunu da dütündilm. 
-Nedir?. 
Sesleri büıbütün alçaldı ve du · 

yulmaz oldu. 
Böylece iki üç dakika daha bu· 

run buruna konuıtular. 
Sonra ıeldikleri yoldan ıeri 

döndüler .. Şehrin daracık sokak • 
larını ıölıeleyen evlere, iki buda · 
la ıibi aiızları açık bir halde ha 
kıyorlardı. 

Çartmın kapııııa&.,yaklafbkları. 

J:aman bir horu acı acı öttü. Bir 
kaç atlı oraya bjriken halkı kırbaç. 
lıyarak yol açtılar. Arkalarından 

da müfreze dik batlı Fernando gö· 
ründü. Frenk Süleyman kendiıin" 
o kadar benziyen bu adama ıörün· 
memek için batını eğdi ve kalaba· 
lıiın arkaıına çekildi. 

O zamanlarda krallar, kontlar 
ve markiler, hele zalim ve korkalı 
olurlarsa herhalde yanlarında ken 
dilerine benziyen bir adam bulun· 
dururlardı. Bazan kendilerinin ye
rine benzerlerini oturturlar, ya 
hut ala bindirir, böylelikle puıuya 
dütmek veya anıızın biriıi tarafın
dan öldürülmekten kurtulurlardı. 

Frenk Süleymaıun henüz Marki 
ele Salernonun yanma ıirm•I• ni· 
yeti yoktu. Şimdi onlarm pllnları 
i>Uıbütün batka idi. 

F emando, atının n•llarmdan 
kıvılcımlar aaçarak uzaklqtı .. 

Onun ıittili yere ıimcli halk ıi· 
rebiliyordu. 

Fakat halkın yüzünde onu aev · 
mediklerini anlatan Hrt çiaıi ve 
ıölıeleri ıe:anek pek kolaydı. 

lkiıi de kalababtın bira• daiıl
maıını b.ktediler. 

• Yemek zamanı ıeliyordu •• 
Çar91, yan yarıya .Dot&lclı. 
Frenk Süleyman lcurmacunun 

önüne clotru yiirüclü. Kapımıı üa • 
tiincleki lnhayı okucluı 

Civani Pakaçelli •• 
Cameklnclaki çeticl ç .. id yü • 

zülc, bilezik, pantantif ve aair mü· 
cevherlere ıeliti ıünl ıöa attı. 

Kuyumcu içericle tık 1'ir kaclın · 
la konutuyor, onlara bir ,.yler 
ıöıteriyordu .. 

Frenk Süleyman kapıdan ıirdi . 
Tilki Haaan da onun arbam .. 

dan aynlmıyordu. 

nun maiaraıına böyle kdıkuı 
adamların ıirdikleri ıörülmezdi. 
Böyle adamlar olaa •olıa limanın 
aizındaki piı ve buık meyhanele 
rin etiklerini atulardı. 

- Ne iıtiyoraunuz? .. 
Zencin kadın önüne yayılmı§ 

olan bileziklerle me11uldü. 
Frenk Süleyman ıüzel bir ltal· 

yanca ile ıelim verdi: 
- Bonjurna Sinyör Kapaçelli ! .. 
Kuyumcu ıadece batını ejerek 

bu ıelimı ahr ıibi yaptı. 
Frenk Süleyman elini cebine 

ıoktu. Oradan bir yüzük çıkardı 
ve aöıterdi. 

Bu yüzük altından yapılmıflı ve 
üzerinde nohut hüyüklüğü:u:f e bir 

yakut vardı. Yakutun etrafı mini 
mini elmaılar ve zümrutlerle ıüı · 
lenmitti. 

Kuyu;mcunun ıöıleri dört açıldı 
Ev,;eli yüzüie, sonra Frenk Sü .. 

leymanın yüzüne baktı. Bir adım 
ııeri çekildi: 

- Setiniz baıka olmamıt oluy· 
dı, ıizi F crnando aanacaktım. Bir 
de bumunus •un bumuadan ck • 
ha küçük ve basık. 

Frenk Süleymana yer göıtercli 
Tilki Haaanı ıörünce onu d~ 

oturtmak iıtedi. 
Fakat Frenk Süleyman otur • 

madı: 

- ltimiz çok acele ... Oturama · 
yız. Hemen 1örü9mek iıtiyoruzi 

Dedi. Elini cebine sokarak ora · 
dan iki yüzükle üç bilezik ve çok 
tık bir kundura tokuı çıkardı. Ku 
yumcuya ıöıterdi .. 

O zamanlar da erkekler, timdi • 
ki kadın iıkarpinlerine benzben. 
atkılı ve alçak topuklu kundura· 
lar siyerler ve bunların tı;kalat 1 

pek ıüılü olurdu .. Zenıinleı ıu to· 
kaları en kıymetli tatlarla tüılel"• 
lerdi. 

Kuyumcunun ıö~leri büyük bir 
hırala bir kat daha ~ıldı, 

Frenk Süleyman onun kulağın:1 
doiru iiilerek: 

- Bunlardan daha pek çok var. 
Fakat burada delil .. Sizinle ıizli
ce görüımek iıteyoruz .. Eter uyu· 
turaak timdikinden yüz kat zen • 
ıin olununuz ! .. 

Dedi ... 
Kuyumcu ellerini oluşturdu . 

Frenk Süleymanın önünde yerlere 
kadar iiilerek: 

- Bir dakika oturunuz .. Y alnıı 
hir dakika ... 

Dedi 
Tezgahın batındaki kadm zaten 

itini bitirmitti. 
(Devamı var) 

KUPON 

148 ' 
9 .. 9.935 

Kuyumcu hayvanı kapıdan ıi - -------------• 
renlere füpheli ıözlerle baktı. O· 

., --™-il 

- E ... Söyliyeceğin ~dir ba· 
Rauf, katlarını çattı: ı 

kalım? .. . 
Deniz Hanım, yaıtıklar üzerin· 

de doirulmak için büyük bir gay• 
ret gösteriyordu. 

Delikanlı, hiddetli lliddetli: 
- Anlat ... Anlat diyorum ... Ne 

oldu? 
Hayatında ilk defa olarak bu 

kadar kızdıiı vaki oluyordu. Fa· 
kat Deniz Hanım, haıta bile olsa, 
pek o kadar çabuk mağlup ola
caklardan delildi. 

Annesinden müıtebit, cebbar 
bir tabiate tevarUı etmitti. Bu ıa· 
yede, yumutak batlı olan ağabey· 
ıine daima tefevvuk ec:liyordu. 

- Canım, otur... Elbette anla
tacajım ... -diye onun sözünü kes· 
ti. 

Ve ıeaini tabiileıtirerek: 
- Hele fU koltuiu tu tarafa 

doğru çek bakalım •.. 
- Dotnııu, ıenin gibi bir kar· 

detim olduiu için... ..diye Rauf 
homurdanmaia batladı. 

Kız, ıüldüı 
-Herhalde, ıenden ahlak der• 

si almak niyetinde delilim... Se
ni, büyük büyük, buraya bunun 
için çafırmadım ... Hem 10nra, J,i .. 
zim aramızda böyle aiızlar ıeç· 

mez, birader ... Biraz afaiıdan al 
bakalnn... Aiabeylik falan taıla. 
ma ... Eier bir doat, bir arkadat 
ıibi yanıma ıeldinıe H ili ... Ak .. 
ıi takdirde yallah.. Burada itin 
yok .. 

- Dur amma bira• ... 
- Duru falan yok .. Ben çoktan 

beri rüttünü ikmal etınit hir kı· 
zmı.. Hor türlü hareketlerimden 
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yaıadığına bir yiyip bin tiikret ... 
- Ediyorum ... Ediyorum am• 

ma ... 

- Amınası ne? 
- Teyzem, ıade ihtiyar kadın .. 

larla 1örü9üyor. Bizim ev aynarO"" 
zun teni ıibi: Hiç erkek ıirrni· 
yor. Gine bile, ihtiyar §eyler ... 
Bir iki taneıinin gerçi oğullan 

var ... Lakin, annelerinin evinden 
dı9arı çıkmayan takımdan... An
cak anneleri tarafından evlendi· 
rilebilec;ek eıki zaman delikanlı .. 
ları... • 

"Huliıa, bir türlü, kendime 
muvafık bir koca avlayamadım. 

Nihayet, ıünün birinde talih yü .. 
züme ıülümser ıibi oldu. 

"Geçen aene, ıııuvaf ık zenıin 
bir delikanlı ile münaıebet peyda 
ettim. Şunun farkına vard11n: Bu 
çocuiun ne kadar botuna ıidi
yoraam, anneıinin de o derece 
zıddına dokunuyewdum ! 

"Bu aile, l:telki de latanbulun 
en zensin, en itibarlı aileıidir. 

-Ym binlerce lirası ırar.. Hatti, 
mübalaıa dejilae milyoner inaan· 
larmıf ... 

"Bana ifık olan çocuk, an"n;. 
ıinin bir tane 7avruıudur. Eteii .. 
nin dibinden ayrılmaz ve onunla 
beraber oturur. 

"Fakat, hayatta bir nıevcudi
yet göıterdi. Bir kaç kere kaça
rak beim yanıma ıeldi. 

"Bu kaçıt ne kadar ~ olduy .. 
aa, benim lrendiıine ait olmam 

da o kadar kolay oldu. Bittabi 
böyle bir fıraatr kacırmadrm. 

(Devamı var> 

kendim meı'ulüm ... Eier •çma -------- --=---
sapan ve kendim için tehlikeli bir 
şey yaptnnıa kendim dütüneyim .. 
Cozaıını ben çekeceiim.. Sana 
ne? ... Zaten biliyorsun ki, ben, 
hayatımda bir takım ıaçma sa
pan ıeyler yaparım ... Fakat, her 
koyun kendi bacalından asılır: .. 

"itte, birader bey, bunları IÖy• 
ledikten 10nra, tunları da ilave 
edeyim: Sana bazı itiraflarda 
bulunmak ve ıenin yardımını is· 
temek mecburiyetindeyim ... 

Rauf, •dede böyle ıirildiii 
için, t•tırmıf, dinliyordu. Artık 
yelkenleri ıuya indirmiı vaziyet
teydi. 

Deni•, bu va•iyetten iıtifade 
otti. Sont'a, yavaı· yava9, aeıini İ• 
cabma göre muhtelif perdelerde 
dolattırarak dedi ki: 

- Azizim, biliyoraun ki, iki· 
mi z de, babamızla annemizin aer. 
vetsiz insanlar olmaıından dola· 
yı pek çok iıtiraplar çektik. Re· 
tadiyede, bahçede, kanapenin üs
tüne oturarak naııl dertlettiiimi· 
zi pek ili bilinin. O ırralarda i· 
kimizin de ıözümüz açılmamıttı. 
Talihimize kiiımekle iktifa edi-
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Londrada görülmemiş hırsızlık 

Siyam kraliçesinin 
meşhur elmasları 

çalındı ••• 
( Baıtaraf ı 1 incide) 

Çalman mücevherlerin değeri bir 
milyon İngiliz lirasından fazladır 

Hıraızlar, bu marifetlerini ga 
yet kurnazca yapmıtlardır. Şimdi· 
ye kadar yapılan tahkikattan an 
lqılan §udur: 

Kral ve kraliçe dün öğleden 
aonra at yarıılarında bulunmak ü 

zere dııarıya çıkmıılardır. Onlar 
ıittikten ıonra işçi kıyafetinde ik; 
kiti ellerinde çantalar olduğu hal· 
de kapıyı çalmışlar, telefonu tamir 

etmek üzere geldi]{lerini söylemiş· 
lerdir. _ Filhakika telefon o tsa· 
bahtanberi iılememektedir. Bu iti· 
barla hizmetçilerin §Üphe etme .. 
akıllarına bile gelmemiştir. 

İtçiler alt kattaki telefona bak 
tıktan, ötesini berisini 
drktan ıonra üst kata 

karıştır 

çıkmışlar 

yatak odasının yanında kraliçenin 
buduar'mda b~lunan telefonu ta 
mire koyulmuılardır. Eevin yukarı 
katında o sırada iki hizmetçi var . 
dır. Diğerleri aıağıda iıleriyle 

meıgu), yahut efendileri evde bu· 
lunmadığı için istirahatte idiler . 

Yukarıdaki hizmetçilerden birisi 
biraz ıonra aıağrya inerek kendi 
iıleriyle uğraımağa baılam?f, öte· 

kini ise hıraızlar §Öyle bir bahane 
ile baılarmdan savmanın yolunu 
bulmuılrdır: 

- Biz burada bu telefonu tamir 
ile mefgulken aen de atağıya in de 

f ora8aki telefonu aç, ve ses gelin· 

ciye kadar bekle .. Bozukluğun dü· 
zelip düzelmediğini bu iki tele · 
fonla kartılıklı konuımak ıaye 
ıinde kolayca anlarız .. Bizim iki 
mizin de burada kalmaaı lazım. 

Bu hizmetçi Siyamdan yeni gel· 
mit ve İngilizceyi daha çatpat ko· 
nutan Siyamlı aaf bir delikanlıdır. 
İtçi kıyafetindeki hırsızların btı 

teklifinden tüphe ebnek aklın!! 
bile gelmemiı, aıağı kata inere1< 

telefonu açıp kulağına götürerek 
ıes gelmesini mütevekkilane bek 
lemeğe haılamı§!ır. 
~-·• ,.- I - ,.-

0 böyle bekleye dursun, hıra;z. 
lar odada yalnız kalır kalmaz o· 
rada bulunan kaıayı açmağa ko 
y~lmuılardır. Birlikte getirdikleri 
çantadan çıkardıkları demir kesici 
ileti bir elektrik prizine ıokup ha· 
rekete getirmeleri kasanın peynir 
ribi keıilmeıine yardım etmi,. Bu. 
rada. el gire(:ek kadar bir delik a 
çarak içerideki elmas, inci ve mü . 
cevherleri çantalarına yerleştir • 
miılerdir. 

Bundan ıonra her ikiıi de ga 
~et sakin bir tavırla aşağıya in • 
mitler, telefonun batında bekleyip 
duran Siyamlı delikanlıya: 

- Sen artık bekleme dostum!. 
Telefondaki bozukluk kolaylıkla 
tamir edilecek gibi değil.. Biz bi 
raz sonra lüzumu olan aletleri a 
larak tekrar geleceğiz.. diyerel< 
çıkıp gitmitlerdir. 

Hıraızlık, kral ve kralice eve 
döndükten ıonra anlatılmıı~ der . 
hal polise haber verilmittir. Hır . 

ıızların sabah erkenden, tenhace. 
olan arka sokaktan telefon hattı 
nın eve ge!en kısmını keserek eve 
girmek vesilesini hazırladıkları 

anlaıılmı,trr. 
Eaki Siyam kTalı, mücevherleri • 

nin çalınmasından çok üzülmüş· 
tür. Fakat teessürünü bir kat dah:ı. 
arttıran bir nokta daha vardır: 

Karısı hırsızlığı haber alınca 
baygınlık geçirmit ve ıonra da 
hastalanmııtır. Bu hastalık da, çu· 
iman mücevherlerin maddi değe · 
rinden ziyade, bilhassa onlardan 
birine verilen manevi değerdir. 
Çalınan mücevherler arasında , 

"Güneşin göz yaft !11 adı verilen 
bir elmas vardır ki Siyam kralına 
ecdadından intikal etmiştir. Bu 
elmasın, bir sene önceye kadar 
tamamiyle ayni büyüklükte ve ay· 
ni cinsten iki e~i vardı. An'aney~ 

göre bu elma:;J.~rSiyam krallarını cı 
tılsımıdır ve kazara bunlardan bir: 
kaybolursa ailenin haıına bir f e · 
lakct gelir. 

Bir ~ene evvel bu elmaslardan 
birisi, Kral ve Kraliçe Siyamdc. 
iken, nasılsa kaybolmuş, arkasın · 
dan da memlkette ho~nutsuzluk · 
lar baş göstermif, kral aleyhinde· 
ki cereyan kuvvetlenmittir. 

.Bir müddet sonra ise "güneşin 
göz yaıı,, elmaslarının ikincisi 
kaybolmuf, hemen akabinde de 

kralı, oğluna yerini terkederek 
tahtından ferağata sevkeden isyan 
hareketi meydan almııtrr. 

Şimni ise üç numaralı ve sonun· 
cu "güne§in göz yaıı,, kaybolmuş· 
tur. Acaba kral ailesinin batının 
üstünde timdi hangi felaket dola· 
~ıyor, ne olacak?. 

İıte zavallı kraliçeyi üzüntüye 
dütüren, hasta eden kara dütünce· 
ler bunlardır. Yeyip içmeden keıi· 
len zavallı kadıncağız türlü türlü 
fena ihtimalleri aklına getirmekte. 
dir. 

3 gün zarfında 
Ru güzellik tedbirini 

Tecrübe ediniz. 

Her gün bir sinema yıldızının yü· 
ıiinii gördüğünüz zaman, cild Ye te
ninin ~ehhar güzelliği adi bir te_a• 
dürün tesiri değildir. Onun giize11i· 
ğindrki sırrı, siıin de olabilir. Cildi· 
nir.in, onun gihi lıitif ve nermin olma· 
sı için yalnız :l gün kifayet eder. Şim

di, Tokalon kreminin terkibindeki 

tar.e krema ,.e musaffa zeytinyağı ile 
beraber kıymetli cevherler rnrdrr 
Beyaz rengindeki (yağ:-ız) yeni 1'o· 
kalon kreminin günde bir \'eya iki de· 
fa istimaliyle cilde yeni bir hayat ver 
mekte, beyazlatmakta ,.e kunetlen· 
clirmektedir. Ayni zamanda ı-iyah 

benleri, kırmızrlıkları ye tenin hiitün 
gayrisaf maddelerini izale eder Ye 
münbesit me~amatı sıklaştırır. 

Teni bütün gün ter ve taze tutar. 
Hemen bugünden bu sayanı hayret 
güzellik tedbirini tecrübe ediniz. Ye 
cildini:r.i sinema :yıldızlarının cildle· 
riyle mukayese etmekten çekinmeyi
niz. 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 50 

Bir 
bir 

hafta, günleri sayarak büyOI< 
üzüntü içinde bekledinı. 

- Herif hırsızlığım ört baı et J nuıma bitmişti. Hepimiz anlaımış . 
mek için plan kuruyor .. Beni kur ~ tık. 

taracağı filan yok.. Elimden bi.- Şimdiden ıonra, takip edilecek 
makbuz almak için dolap çeviri • yol üzerinde birleımit bulunuyor· 
yor .. Sonra gene dirsek çevirecek. duk. Yalnız baş gardiyanın o çir
Adam beni sağmal inek yerine kin kahkahası biraz midemi bulan 
koydu .. Neredeyse nefes aldığım dırmııtı. 

için para isteyecek, diye itiraz et ·· 
tim ve böyle imzalı bir sened ve · 
~emiyeceğimi söyledim .. 

Fakat refikam, bu yoldan kur · 
tulacağrma o kadar emin idi ki u · 
zun uzun yalvardı .. Ben de inan · 
dım .. Zaten paralar gitmiıti. On · 
ların bir daha ·geri gelmesi içira 
bir mucize lazımdı. Üstelik kuru 
bir sened vermekten ne çıkardı ... 
Teklifi kabul ettim. 

Lakin İngilizlere karşı benim 
haklarımı müdafaa edecek ecnebi 
avukatları nereden bulacaktık ? 

iki ecnebi avukat tutmak mese· 
lesi beni hayli dütündürmeğe ba~· 
lamı§h. Bu itin bir para oyunu ol· 
masından da korkuyordum. Fakat 
ne olursa olsun, bana ne kadar za· 
rarı dokunursa dokunsun hu kapı· 
ya da bir kere ba! vurmak icap 
ediyordu .. Mesele, tutulacak adanı 
ların bu itin ehemmiyetle uygun 

bir ciddiyet ve alaka göstermele • 
rinde idi. Bunları dütünürken ak
lıma, kendisile tecim (ticaret) it· 
leri dolayııile pek sıkı münaıebe· 
Hm olan (Karpet Oryantal) ıirke
it memurlarından (Zipkin) geldi . 
Bizim arkadaia ıu talimatı verdim 

- Git Zipkini bul, benden se · 
lam söyle! Vaziyeti etrafile anlat. 
Benim vaktile, ona çok iyilikle • 
rim dokunmuştu. O da, bize §İm · 
di kendisinin itimat ettiii iki ecne· 
bi avukat bularak güzelce pazar· 
lık etsin. 

Yarın bana gel, iıin sonuncufüı 
haber ver. Madem ki, bat gardi 
yan böyle İstiyor artık bundan son· 
ra salıya filan bakmaz bizi görüş· 
türür. 

Vakit gelmitti. Vedalaştık. Betı 
odama döndüm. Arkadaıların hep 
sine §ahsan çok itimat etmekle he· 
raber henüz bir hazırlık mahiyeti. 
ni geçmiyen bir itten hiçbirine ma. 
lumat vermedim .. 

Ertesi gün refikam tekrar beni 
ziyarete geldi. Günü değildir, sa~ 
ati geçmittir diye itiraz eden olma 
dı, bizi bir odaya koydular. Verdi
ği izahata göre vaziyet töyle idi. 
Arkadatım Zipkin bir haftaya 

kadar meşhur iki ecnebi avukat 
hazırlayacaktır. Ben sureta deli 
olduğumdan karım avukatlara ve· 
kaletname verecek. Onlar da işi 
takip ederek, icap eden makamla· 
ra nüfuz eyliyerek beni kurtara 
caklar... Yani, bir seneden fazla 
süren hapis, esaret ve işkence haya 
tından artık tamamen kurtulaca · 
ğım. 

Bir haf ta, günleri sayarak, bü 
yük bir üzüntü içinde bekledim 
Dışarıda plan dahilinde hazırlık 
yapılıyordu. 

Ben, her gün pislik angariyesin· 
den kurtulmak için be§ lirayı ver· 
meğe devam ediyordum. Eğer mu· 
vaffak olursak, yakında buradan 
kurtulmam, aile yuvama dönmem 
icap ediyordu. Fakat, garip bir. 
hisaikablelvukula işin ıonundan 
endite ediyordum. Onun için böy · 
le sonu mechul maceralara atıl • 
maktansa Maltadaki arkad!ların 
yanına gitmeyi daha ( ehvenıer ~ 
buluyordum. 

Buna benzer d\i!ünceler ben: 
her gün rahatsız etmeğe baılamıt · 
tı. Kötü kötü dütünceler tabiatımı 
bile değiımiıti. Durgun, asabi, 
münzevi bir adam olmuıtum. O 
kadar ki arkadatların konuımala· 
rrna, yarenliklerine bile İftira!' 
edemiyordum. Onların benim b:.: 
halime adeta içerlemekte oldukla· 
rının farkında idim. ltte,1 bu ha~ 
içinde her gün buranın kimi acı , 

kimi gülünç ve çeıit çefit günlü'< 
vakaları içinde yoğurulup gidiyor~ 
duk. 

Bir hafta geçti.. Nihayet salı 

günü de geldi, çattı .. Saat üçte zi· 
yaretçileri gelenler arasında beni 
de çağırdılar .. Aıağıya, her zaman 
içine bize ayrılmıt olan görÜ!me Ow 

dasına indik. Refikamın yanında 
iki yabancı ve fapkalı erkek du • · 
ruyordu. 

Onları bana takdim ettiler .. s: . 
rinin ismi Epeneos, diğerinin Jaıı 
bilmem ne!.. Epeneos, isminde:ı 
de anlaşılacağı üzere bir Rum avu· 
kat imiş. Diğeri de tatlııu fernkle· 

rinden maruf bir hukukçu .. 
iki avukat kar§ıma geçerek he· 

ni bir sorgu yağmuruna tuttular " 
Sorduklarına uzun uzadıya cevap · 
lar verdim .. Not aldılar. Neticedı 
bu işi becereceklerini ve beni ınut· 
laka kurtaracaklarını vadedere~ 
ve daha şifahen bir takım teınin~l 
vererek çıkıp gittiler. 

Onlar gidince karımla konut 
mağa başladım. O benim kurtulut 
ümidimin verdiği bir sevinç içinde 
havadan sudan bahsedip duruyor · 
du. Ben asıl maksada gelerek sor
dum: 

- Yahu! İyi amma bu avukat • 
larla pazarlık ettiniz mi? Kaç~ 
keıtiniz sözü?. Peşin bir şey verdı-

• "? 
nız mı .. 

- Hepsini yaptık. Avukatl~ 
ikişer bin lira alacaklar .. 

Hayretten ağzım açık kalınıt • 
tı. Tekrar sordum: 

-Ne alacak avukatlar?. 
- lkiter bin lira?. 
- Bu parayı neye istinaden i•• 

tiyorlar?. 
- Seni kurtarmak mukabilirı • 

de ... 
• (Devamı ı·cıtl.-

Yeni neşriyat 

Holivut 
Bundan sonra cumarte3i güll~ 

ri çıkacak olan Holivutun 15 hafi' 
"" ' ran sayısı güzel resimler ve zeıı 

gin yazılar ile intitar etmitti~ 

İstanbul Halkevinden: 
Temsil şuhemize.~~miden sabJıÇ 

ye hevesli gençler alınacaktır . .8" 
gençlerin orta okulu eitirmit ol 
maları lazımdır. 

Aranılan şartlar kendilerinde 
bulunup ş uheye alınanlardan ~· 
yanlara ayda (15 den 35) lira>'' 
kadar baylara (5 den 25) lira~" 
kadar yol parası da verilecekl.1.' ' 

Yazılmak isteyenlerin her gotl 

saat (17) den sonra Gülhane par· 
kı Alayköşkü çevirgenliğine ~t 
vurmaları bildirilir .. _._____... 

Biz içeride böyle dertleıirkeı1 
baı gardiyan ile mahut ermeni ter· 
cüman sıntarak içeri girdiler. Re· 
fikam bana anlattığı vaziyeti ter· 
cümana da nakletti. O da ba§ gar· 
diyana tercüme etti. İngiliz bunla· 
rı dikkatle dinledikten sonra U7.un 
ditlerini gösteren bir kahkaha alh 

. ' ffli( 
Amerikalı çok meJhur opC'ra şa ntö:zü Greya Mur Fran•aya gıı$tıf' 

tir. Resimtle onu tanınmış bzıtekar ve "Lui:z,, adlı operayı yaP0 " 
0
pt: 

pantiye ile beraber görüycrıunuz. Artiıt yakında HolicJudda b&1 
ranın filminde oynayacaktır. 

ve: 
- Olrayt !.,, diye bağırdı. Ko • 
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Belçika - lsViçre 
2-2 ye beraber kaldı 

Müsavi kuvvette olduk!arı tah · 
illin edilmekte olan Belçika ile ls
~çre arasındaki maçın n4' netice 
\"ereceği merakla bekleniyordu. 

çikalılar kendi kendilerine atmış -
]ardır • 

iki ölümle biten yarış 

Miiaabakamn Brükseld~ tertip 
ediJmit olduğunu nazarı itibar:\ 
alanlar Belçikalıların, Mac~rlarl' 
kartı gösterdikleri oyunu gözö -
nünde tutanlar da lsvicr~Jiler i~ı 
kazanacağını tahmin ed; yorlar -

ikinci safha: Belçikalıların ni · 
hayet temposunu bulabilen oyun -
ları karşısında bu sefer de lsviç -
relilerin bozguna uğramaları. Bu 
devrede de tıpkı Belçikalılara ol -
duğu gibi İsviçreliler iki gol ye· 
mişlcı: ve goJlerinden birini kendi 
kendilerine atmışlardır. 

Geçen halta AmerikaJa V cqington t civarında lndianopoliste yapılan büyük otomobil yarı§ları iki ka· 
za ve iki ölümle bitmi1tir. Yukarıki reıimlercle gördüğünüz gibi, bir tarafta tanınmı§ §ampiyon Jony 
Hannon'nun arka kıımı devrilme neticesinde tamamen parçalanmış araba•ını, diğer tarafta da Stubble
lieldin bir duvarın içine girmi§ otomobili, Amerikanın en tanınmı~ ve ıevilmi§ bu iki ıporcuıunun 

dı. 

Nihayet maç yapıldı. ve netice 
her iki tarafın noktai naza:-ını tr. · 
lif edecek bir §ekilde - beraberlik 
le - tecelli etti. ı 
Kırk bin seyircinin önünde oy

nanan bu son derece heyecanlı 

lttaçt tahlil etmek lazım geline !
ki safhaya ayırmak icap eder 

Birinci safha: Belçikalıların ta
l'llftarlarını hayretten hayrete dü -
türen berbat oyunları kar~1ınnd~ 
la'Viçrelilerin tamamile hakimiyet
leri. Bu devre İsviçreliler iki gol 
}'a.pmı§lardır. Go1lerin birini Bel 

Oyun zaman zaman çok sert ol
muştur. Bu yüzden bazı oyuncu -
lar yaralanarak sahadan çıkmak 

mecburiyetinde kalmışlardır. 
Oyunun son on dakikasında 

Belçikalılar fevkalade hakim oy
nadıkları, ve İsviçrelileri 18 pas i" 
çine soktukları halde galibiyet 
golünü çıkaramamışlardır. 
Maçı Holandah Mutter idare et

miş "ve hakemliği hiç beğenilme -
miştir. Belçikalıların ikinci dev -
renin başlangıcında attığı bir go· 
lü, yan hakeminin itirazına rağ -
men ofsayt addetmiştir. ----- ----------------------------------------

Galatasaray -
ve lstanbul futbol 

Fenermaçı 
şampiyonluğu 

İstanbul futbol §antpiyonluğu · 
l'lun sonunda yapılan Galatasaray 
• F' ener macının dedikodusu hali 
devam edi;or. Galatasarayın oyu-

llun ·bir kısmını yan hakemsiz 
0Ynatlığma dair ettiği itirazdan 
baıka., Fener de Galatasaraydan 
hir oyuncuya itiraz etmişti. 

Bugün, o günkü vaziyete gön , 
değişmiş bir şey yoktur. 

Dün bazı gazetelerin yazdığı 

gibi, Beşiktaşın da lik maçlarının 
sonunda mağlup olarak şampiyon-
luktan unklafmasına sebep olan 

lstanbulspora karşı bir itirazı da 
yoktur. Binaenaleyh üç takımın 

Bundan sonra Türk hakem ko· puvanı bir olması meselesi bugün 
?1iteıi "toplanmıı Galatasaray111 mevzuu ba'hsolamaz. 
it' h ırazım haklı bulmuştu. Geçen Şimdi bütün mesele, bir kısm • 
'fta. çartamba günü toplanan yan hakemsiz oynanan ve bu yüz· 

~atanbul merkez heyetine de Çu - den tekrar ed~lmesi icab eden bir 
~rova nuntakasmdan gelen bir maçda, bir tarafın da, nizams12 

~l'llpta Galatasaraylı Adnanın bir oyuncu oynattığını ishal et· 
)'kotlu oyuncu olduğu bildiri! · mektedir ki, Galatasarayın boy~ 

l'rıiıti. kotlu bir oyuncu oynattığı kat'i o· 
3() Biz ilk olarak bütün bu vaziyeti larak anlaşılırsa, işte o zaman or· 
h tarihli ve perşembe günkü nüs- taya yepyeni bir mesele çıkacak 
l'rı~ızda 90n dakikada öğrendiği · ve bakalım bu karııık iş nasıl hal-

~ uyarak yazmıştık. ~edilecektir. ---------

Zaferden sonra 
bitaplık 

Geçen halta 
yapılan Belçika 
turu büyük bisik 
let müsabaka -
sını ulusal §am -
piyon B oel ka -
zanmı§tır. 

Son gelen Av
rupa gazetele -
rinden aldığı -
mız bu ı·eıim -
de Boelin bu 
çok zorlu müıa· 
bahayı muz.al • 

Denize nasıl 
atlanır ! ? 

Denize atlama tahtası üzerinde 
bir defa sıçraddllan sonra vücu - · 
dün ağırhğile düşerek ikinci bir 

tabii sıçramayla denize dalm;mın 
usulü üzerinde denemeler yapılı -
yo1. 

Yukarıdaki resimde gördüğü -
nüz gibi meşhur yüzücülerden 
Pet Desjardins, atlama tahtası ü
zerinde bir kere sıçramıştır. Vü -

cut tekrar aşağı düşerken kolları 
nasıl yavaşça alçalttığına dikkat 
ediniz .. 

Ayaklar birbirine yapışık ola -
rak tam görüldüğü şekilde bir 
vaziyet alacaktır. Öyle ki, önce 
ayakların ucu üzerine düşecek, 
sonra topuklar basacaktır. 

Tahta üzerine düştükten sonra, 
yeniden sıçramağa lüzum yoktur. 

Çünkü tahta üzerine vücudünüzün 
düşmesinden hasıl olan aksula · 
mel sizi denize dalmak için kafi 

derecede yukarı bir irtifaa sıçra -
tacaktır. 

Macarlar Yu
nanhları yendi 
Yunan takımı da 
Peşte takımı da 

iyi oynayamadılar 
fer olarak sonu- Balkan olimpiyatları için hazır
na erdirdikten lanmakta olna Yunan Ulusal takı
sonra ıarfettiği mı ilk mühim hazırlık müsabaka
kuvvet ve enerji smı va.sat derecedeki futbolcula -

:f \ yüzünden tama_ rından müteşekkil Peşte muhtelit 

~· men bitap bir va takımile yapmış ve neticede 4 - 3 
' ziyette yarı§ bi - Yunan tak!mı mağlup olmuştur. 

ter bitmez keneli Yunan takımı iyi bir oyun oyna
sını baygın bir yamamış iç1erinde pek de tanın -
halde yere bı - mış oyuncular bulunmıyan Macar· 

•ı raktığını görü - larm oyunu da pek beğenilme -
yorıunuz. mittir. 

ölümünü hazırlamı§ttr. 

Federasyon 
karar verdi 

Çankaya - Gençler Birliği 
şampiyonluk maçı 

baştan oynanacak 
Geçen hafta Ankarada mües-ı 

sif bir hadise olmuş, senenin şam
piyonunu tayin edecek olan Genç
ler birliği - Çankaya maçı baş -
hyacağı esnada, evvelce iz1n almış 
olan Çankayadan iki asker oyun
cu (Niyazi ve İbrahim) amirleri 
tarafından sahadan alınını§, oyun. 
dan menedilmi§lerdi. 

Bunun üzerine böyle mühim 
bir maçta (3) kişi kalan Çanka -
ya da maçı oynamaktan imtina et
mişti. 

Söylendiğine nazaran mil~m a
sıl hakemi bu vaziyette Çankaya 
aleyhine seremoni yapmağ. mu -
vafık bulmamış fakat orada bulu· 
nan başka bir hakem bu işi yap 

mııtır. 

Bu hükmen mağlubiyete Çan " 
kaya bir çok makamlara itiraz et· 
mit ve evvelsi gün Çankaya ge
nel kaptanı Salahaddin lstanbula 
gelerek, futbol federasyonuna va· 
ziyeti anlatmıı, evrakı göatermit -
tir. 
Duyduğumuza göre, federasyon 

yaptığı içtimada (vaziyeti esbab: 
mucibe yüzünden tehir) o!arak 
kabul etmİf ve Ankara mıntaka 
sına vaziyeti bildirerek '.(75) inci 
madde mucibince hareket e"clilme· 
si lazım geldiğini bildinnistir. 

1 nct)ft1• 1;uıttm 5 ı 

Buna nazaran nı'çm.~A\l.RV· 
nanmaaı icap etmektedir. 

Çankaya bat kaptanı S!lli.hat • 
tin, bugün Ankaraya dönecek~ 

tir. 

Beşiktaş Ankaraya gidiyor 
15-16 tarihinde Çankaya ve Ankara 

gücile oynıyacak 

Beşiktaş takımı , dün yapılan 

bir anlaşma neticesinde 15 ve 16 
tarihlerinde, Ankaranm şilt şam -
piyonu Ankaragücü ve ge~en se
nenin şampiyonu , bu senenin 
de şampiyonu Çankaya ile iki maç 

yapacaktır. 

Kuvvetli Beıiktaıl111 'Ankarant!l 
bu iki zorlu takımının ya:>acaf.ı 
maç, spor muhitinde §imdiden me· 
rakla beklenecek bir hidi$e ola -
caktır. 

Amerikada okçu 
kadınlar 

Ameri/.:oda ka 
dınlar arasındo:; 

en fazla revaç 
bulan ıpor ok 
atmadır. 

Son zaman 
farda ya~nız bıı 

spor için hir ço!l 
klüpler a~ılmı~ 
ve binlerce ba 
yaıı bu sporla 
uğra§mava baş 

lamııtır. 

lıte resmimiz . 
de, dört Ame · 
rikalı kadın spcn 
cuyu Holyoke 
dağında yapı -
lan ve büyüb 
bir mucolla -
kıymet içinde 
geçen müsabaka 
esnasında görü . 
yorsun uz. 
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ORMANIN KIZI 
Valı;i hayumdar •raında u• Alrilıanın halta wörm.,,.if or'""" 
larınJo. ıeç.,. atlı ve lıelıramanlık, heyecan, errtır ue tetlıik 
ro~' 

Amerikadaki bu hayır kurumu, körlere 
hayatlannı kazandırma yollarını hazırl~yor 

• Noı 20 Yazan: R-ıza Şekib -

Hayatlarını k~rlerin saadetine 
veren iki Amerikalı lstanbulda 

Hemen bütün hayatlarmı kör . J 

lerin yetiımaine vermiı iki Ame 
rikah tehrimizde ... 

Dün kendilerile ıazetemiz için 
görütürken ıözleri ya anadau 
doğma, yahut sonradan kör olan 
bir çok insanlar hakkında me
raklı vakalar ve Amerikada en 
büyük kör kurumlannın temeli 
nasıl abldığmı ~ğrendim. I 

Dün üniversite konferaıu aa 1 
lonuncla, körlerin Amerikada ye- ı 
tittirilmesi usullerine dair bir d~ (Deni• feneri) lcörler kurumunda 
film gösteren Rufuı Mather ve · 
kar111 Vinifred Mather diyor ki: rıı çab~kahyo~. Bunun için tiddet . 

"- Körlerin hizclen biç farkı • tat ı edılecek kanun bekli -
yoktur. Siz ıözlerinizi kapayın... yorlar. 
Ve bir aaniye kendinizi kör say:. 
nız. lnıanbk ve çahıma hırımız 
belki artar, fakat azalmaz. 

lıte kör bir inaa~n, ıözü ıöreu 
hir insandan hiç ayrısı gayrısı o • 

Hayatlannı körlere veren Ame
rilıalı Bay ve Bayan Mather 

lamıyacaiını anlatan en sade ör-
nek... · 

Görmiyen insanlar bakkmda 
dütüncemizi değittirmek yeter .. 
Körlere, sakat ve ite yaramaz ıö· 
sile hakmamalıyız. Karlerin Ra
deti ve herk .. ıibi Y&f&Jllak ve 
çalıtm&k hakin, biz ıazü 16reil • 
lerin diltlinC.alne 1'allıdır ..•• ,, 

• • • 
Amerika ayanı arasında gözle

ri görmiyen çok muktedir iki aia 
ve saylav kurulunda gene böyle 
bir ıaylav bulundu~nu ta_y\iyen 
Amerikan konferansçııı Mather, 
tanmmq bir kör yardımcın olan 
kanıile Romada tanqmq ve eY -
lenmiıler. O zamana kadar ıene 
insanlık yolanda konferamlar ••
ren Mather, çalqmumm yolunu 
bülbiltün lcanamm UlldlaUne çeYİr· 
mlı ve artllc-thl-1 slrmiyen in· 
sanlar i9in uinfmala batlamıt - ı 
br. 

• • • 1 

Amerikada timdi 75,000 tane 
kar var. Bunların yüzde on beti 
endiiatri (tanayi) hayatmda olan 
kasalar Jilz\inden k&r olmUflw'. 

Fabrikalarda birdenbire pat · 
lamalar ohqa birden birkaç kit;· 
yi ya bU.bütün kar ediyor, yahut 
sözlerini aabtlıyor, fakat 1"mun
la (medeniyet dunun!) fabrika -
lar tehlikelidir.,, M&namıı 
cık arma k iatemlyorlar. Kar
lere yardım • e lmanlann 
kör olmamaıı için çalıpnlar, bu 
yolda bUtUn fen tedbirlerinin a· 
lınmaıı ve tam surette tatbiki i-

• • • 
Hayat.ını körlerin saadetine ver 

mit Amerikalı karı koca, memle
ketimizdeki aatlık tartlarmdan 
memnun görünüyorlar. Şark mem
leketlerinde yaptıklan büyük yol
culuklarda ıördükleri türlü ıt.~z 
rnanzaralanndan sonra, Türkiye . 
de doğan çocuklann gözleri için 
hemen alınmakta olan tedbiri~,. 

ve ebelerin bağlı bulundukları ıı
kı kayıtları öğrenerek adeta aevin
mektedirler. 

Amerikalı körlük fedaileri An 
karada sağlık bakannnrzla da 
görü9mü9 ve bu görüımeden gü u. ! 
intibalarla dönmüttür. 

• • • 
Rufus Matherin karısı Vinifr~d 

Mather, Amerikanm Nevyork teh· 
rinde (deniz feneri) iıimli bi• 
"körlere yardım kurumu,, nu bu H • 

dan yirmi ıekiz yıl önce ortay".l 
koyan kadındır . 

Körlere makine ile yazı yaz · 
maktan, süpürge yapmak, kum.ı1 
dokumak, müzika çalmağa varı .-~ 

caya kadar bir çok teyleri öğret;IJ 
onlara hayatı kazandırma yolları 
hazırlayan bu kurumun meydanl\ 
geliti çok meraklıdır. 

Bayan Mather, 1906 yılmdan 

önce, ltalyada bir konsere gitmi~· 

Kör bir laoca, bir batlra /tör• 
MP•t yapmağı öğretiyar • 

ti. Kendisi, körlere zaten takılıp 
kalmıı ve onlara yardım etmek İ· 
çin de durmaksızın yol arayan bir 
kadındı.. Konserde bir avuç kör 
çocuiun ıöfüılerinin heyecan~a 
kabarıp inmesini ıeyerderken, A~ 
merikadaki konserlerde bot yer!·! 
ri kör inanlara verebilmeli diı . 
tündü •. ltalyada kız kardetile be
raberdi. 

"Amerika konserlerinde çok de 
fa ne kadar bot yerler kalıyor, de· 

lıör mi•alirlere gcuere olıuyorlar. . 
di. Bunları ıözleri ıörmiyen in · 
sanlara niçin ayırmıyalım? •• ,, 

Nevyorka döner dönmez ilk iti 
bununla ujrqmak oldu. Şehrin 
bütün körlerini kendi evlerine ça· 
ğırdılar. Fakat bununla beraber, 
gözleri ıörmiyen bu bir ıürü in -
ıanın çalıımak iatedilderini, ça · 
lıtmak •e kazanmak için fınat a
rqtırdıklarmı da ıördüler. 

• • • 
lıte (Denia feneri) admı ver

dikleri, körleri yetittirme kurumu
nun temeli böyle abldı • 

Matherlerin, (Deniz feneri) iı
mini ıünl bir anlabflan var. 
Den~ feneri ı""in~lıiuj 

liri göaii de lcör 6ir /cq tlilıif 
malıinai lrııllanıyar. 

da bpkı kör inaanlar ıibi yol &· 

lan gemilerin Julawıudur. Ame • 
rikan körler kurumu da hiç ıtık 
ınımayan binlerce inıanm beJDi • 
ne, bir (deniz feneri) bir yol ıöı. 
terici kılavuz olacaktı .• lıe ıirit· 
tiler .• 

• • • 
(Deniz feneri) ni kurmalarının 

daha ilk yıllarında kabartma 
yazılar, el itleri, daktilo, makine 
ile dikit, sepetçilik ımıflan açıl -
11Hf ve kör olmanın da önüne ıeç. 
mek için ıavaıa ririıilmittir. 

1911 yılında körlerin meydana 
koyduklan itlerden anı ulusal 
(beynelmilel) bir ıerıi meydana 
ıetirilmittir. 
Açık hava kamplan kunılmuı, 

körlere müzik ölretilmittir. 
Körlere körler tarafından yar · 

dım, körlerin kör hocalar tarafın· 
dan okutulabilmesi temin edil • 
mittir . 

• • • 
Nihayet bu la.ırumun fahri bat· 

kanlıiına Amerika eumhur Kt -
kanmı ıetirecelC kadar devlet ulu
lannı kendine b:.flıyarak o derece 
ilerlemitler ki, bayan Mathu, A
merikanın tanınmıt bir kahramanı 

- Niyam Niyamhlar yabancllar 
yanında insan eti yemezler 
bunu kralları meneder. 

Fakih Ali iriyarı bir adamdı .. tembih ederler .. Onun için ki•er 
Yanmda bulunanlar, onun herke - nin inıan eti yediğine açıktan .çr 
keıe, bilhaaea esirlerine zülunı ğa raıtlayamazım .. 
yapmakta eti bulunma• bir adsnı - Yemezler mi 7. 
otdueunu ıöylerler ve ·daima tiki· - Yerler, amma ıizli .. Bunual• 
ret ederlerdi. beraber, kulübelerinin önlerind• 

Fakat bütün bunlar onun bulun- inıan kaf alarmdan yapdmıt •h
r:ıadığı "mecliılerde olur, o varke!l ramlara tesadüf edersin. 
ondan daha üstün, ondan daha - Burada esirlerimiz araıntd• 
müılüman, ondan daha ilim bh· Niyam Niyamlı yok mu?. 
adamın belki de dünya yüzünde - Hayır.. Niyaın Niyanrbı.t 
mevcud olmadıiı ı8ylenirdi. kolay kolay esir olmadıktan iqİJI 

Sihir siftliiine ı~leli ilci ıün ol· eıirler araımda Niyanı NiyamhJa• 
muıtu .• Hemen erzül&rmı alarak ra rastlamak güç olur.. Hartull': 
Niyam Niyam içlerine hareket et • dan a:yrılacaiımız ıün F akill >Jr 
mek üzere ıelmitlerdi. Fakat itte nin ortağınm ne aöyledilini iıfttİJ 
aradan iki rün ıeçtiii halde Fa • mi? Niyam Niyamlı eıİT iıtiyordO
kih Alinin daha ;yerinden' oyna - Bunlar hele ı~ de olurlatt' 
maya bile niyeti ~lmadıiı ı~rülü · hahalanna diyecek yoktur. 
yordu. - Mademki onla~dan eair 1,ol ~ 

Büyük çiftlik kapıımdan ıirit • mak güçtür, ne diye oralara 1s1· 
dikten sonra aafda büyüle aiaçla dar rideceiiz?. 
rm gölgeler~ altmda kurulmut ku~ w- Fakih Ali Niyam Niyaın ,.. 
lübenin önünde Fakih Alinin a· islerinden Mofyoyu iyi tanır ........ 
damlarından üçü oturmuı konu - iatediii kadar eair alabiJeceiiJld• 
ıuyorlardı. hiç tüphe yOk •• Mo(JOnun eline ff' 

Mevzu Niyam Niyam villyetle · kqtmlan bir yaldızlı ıilih maki" 
rindeki seyahatin güçlüiü üzerin · bilinde en az üç esir a:lınabilccl " 
de dolaııyordu.. iini Fakih Ali çok iyi bilir .• 

Uzun boylu, karayaiız, kara ve - Bu taııdığımız fazla ıU&IJ•' 
pala bıyıklı biri tl kartııında hağ • bunun için mi?. 
dat kurup otlar üıtüne oturmuı o- - Ne ıanıyonun ya!. • ..M1 
lubt!*. "~ 1«"'flH n ff- '1"- rn u.:ııl': KonUf1DAlarmı Fakih Alir 

.....:. Sen·drii, Nijald Niyaırvr" kendilerine doiru ıeldieini ı• · 
llyetine kaç defa aittin.. dükleri için kenniılerdi. Bu bit I' 
- Sekiz sene içinde hu üçüncü ıi- linde kur'an ötekind~ hançer ı...
ditim olacak... yarak kay köy dolqarak Harta"" 

- Ben daha bi~i defa ıidi • iter dö.W.ünde üç ,;isden fut.' ' 
yorum .. F akil Ali i::rar etmeıey • ıir götüren bet katlı kaynatı.
di bu yoraunluia katlan•cak o• esirci siyah ve top sakalının ~' 
lanlardan deiildim .. Ne yapayım relediii yüünde fıldD' fıldD' M" 
ki iararma dayanamad114 .. nen kar-. ıözlerini kartılık ottJtflll 

- Fena bir Myahat deiildir ·•· konutana adamlara dilanitti. 
Gidince ıörüraün. Ne fevkalide · Yanlarına yaldqtıktan •~ 
liklerle kartılatacakaın, ıörecek - ellerini arkasından cübbesinia .ı 
ıin!... bna aaldayarak durdu ve bu~ 

- Ne ıibi? cu aeyahata onun iarariyle ıirv• 
- Görecektin dedim ya ••• Orut tini eöyleyen, iriyarı karayaid ,-

bir alemdir. dama ıordu: 
- Onlann yamyam olduklarm• f - Ne konuıuyoraun Sefü11!· 

ıöylerler. - Niyam Niyanı Yiliyetl~ri~: 
- Evet .. Orası muhakkak .. Fa· den malumat alıyordum Fakıh 

kat yabancılar yanında kralları li?. ) 
kimsenin iman eti yememelerini <Devamı vat~ 

haline ıelmif, ve kendiıine (A • leri için alınacak tedbirl.r, ~· 
merikanın Florenı Naytiqeyli) lenme uıulleri, ıözl•r• wrall ~ 
denmele bqlanmıı .• lar, endU.tri kualanna kal't1 

• 

Aıbnda l»ir bir lnıilis huta&a- runma yollan clUtUnUIUr~, 
kıcııı olan Florence Niıhtinıa1• homaya , piılile kartı I& "it 
Kırım muharebesi uralarıncla ya • açılma •• hele bunlan ıorlta ~·· 
ralılara ı&terdili biltün yardım vaaife haline ıetirecek ~ 1' 
yüsftnden "adeta (uislu) arunıa kanlına inaanlık kendiıiD111:; • 
ıeçmittir... " olan ıtıktan ölilnceJ• lcaclar 

Bayan Mathere de Amerikada ıun (mahrum) kabnıJacak•• 
ayni ı5~1e bakılmq.. • • • 1fl" 

• • • "Bir hutalılı iyi •~ 
Kocası ·Mather, (bir samanlar en iyi yol, ona •ns•l ol-": ıti 

hiç bir haıtalıiın lntine ıeÇilmes Ona enıel olmak için ~ ' 
sanılıyordu, diyor. çare, baılamadan ~ne• 

Fakat timdi , Mi)'iik fen adam· malctf!··:ı• • ,,...,, 
lannın ketifleri bbe ,ata.reli ki, ~m~ı körlük -~~ 
san hümma, çi~ek, dift.ri, teta • a6yledikleri bu ... 
nm •e aair hutabklann !nUne . • • • • • • • ~· ~· 
ıeçmek mümkündür.. J(aı-lülUn Gerek Rufut Mather .,,,,,,, · 
de önüne ıeçilmez bir t•J oldu .• rıaı Vinifred Holt Mather, ~ 
tuna dair bir 'kanaat n.rdı .. Şim - dikleri saman kendil-'..-~ 
dl klrlüklerin yilsde yebait bet dUIGn hediyelerinin ,..,. .-1...,
kadarı 8niln• reçllebilir aordan • körler yanyacak bir i .. 
dır .. ,, ' sini istemiıler.. . 1111., 

Çocuklar doiduiu zaman ıöz · Hikmet ld 
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ULUSKIZ·I 
: ································• : ................................ . 
? Yazan: i 
i Kadlrcan Kafiri No.88 i Tarihi a,k ve ı 

L~!!!!.!!!!!!!?~.I ................................. ; 
i~·B" lconutmalar 11k ıık ceçiyor, 
~.' .t.raf da dütündüklerini biri 
~itine kabul ettirmek için ufratı 
0r1-rdı. 

~•kat ana ve oiul bu biri birin~· 
1 .• tı duran dütüncelerini bir tür 

11 uzlattıramıyorlardı. 
lJtcay: 
j;' Bekleyelim ! .. 

1Yordu .... 
.\rrun: 
- Bekleyemem !. 
Diye cevab veriyordu .. 
Bir lônbahardı; av zamanı idi. 

~ liaza.r Han bütün adamlariyl~ 
.. rliJne dağlarda ve ıenit, 1111 .. 
''d't . ~1 ~de, geyik, ceylan ve yaban 

4 
•ı avlıyorlardı. 

En açıkıöz avcılardan yirmi 
kiıiyi ormanda bırakarak dönü -
fe batladıla?\ 

Güzel bir ay ıtıiı vardi. Kırlar 
ründüz ıibiydi. Her taraf arandı. 
Bu &ra)'lf daha çok ailrmedi çün
kü kurtlar, ayılar, domuzlar ve 
diler yabani hayvanlar ıürü ha . 
li~de inlerinden çıkmıtlardr. Or · 
manda kalmak kabil deiildi. 

Avcılar, dört nal tiazar Hanın 
ardından yetittiler. 

Hazan Han Sorıuçiya emret · 
ti: 

- Hemen en çok güvendiğin 

yifitleri al. Meıalelerle bütün or· 
manı ara ... Argunu bulup ıe· 
tir! ... 

Aradan bq on dakika ıeçmİ?· 
ti ki önar kitilik takımlar halin 

I·-Hakiki bir macera_,,,, .... , I 
1

1 Geçitlerin bekçisill 
·ı Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem · No. S H 

il 
n11111111:111ııır.:ınnı1111mn111111m1AUtllllllllllD 11111111111111am11mn.-:ın11:a:::::::::::ı:ın::w 

- Göze göz, d Şe diş, cana can/ öç 
benimi işte 1 anrı bö1Jle diyor ... 

Reısaldar peflerini bırakmıyor. 
Bu haber kafilenin yürüyü : 

tünü hızlattırdı. Haberi gönder • 
mit olan Reısaldar yedi kilomet • 
re kadar ileride idi. Şimdi belki de 
on, on iki kilometre uzaklaım1' 
bulunuyordu. Bereket versin ki 
serhat atları uzun yorgunluklara 
alıııktı . 

Gulkaç köyü ıaat bete doğru 
İeçildi. Bu 11ralarda binbaşı Den . 
ne itaretle Can F qan Hanı yanı· 
na çağırarak: ~unla Tekin bu av alayının en 

-. n insanları idiler. Her za 
liirt 'Q her yerde ıörünüyorlar, bü . 
il" •l'ların arka11nda, herkeıin ö . 
liııde bulunuyorlardı. 

ti .\ktama doğru 11k bir orman~ 
~'diler .. Burası atetıiz ülkeye ya 

de üç yüz ath ormana daldı. Baş- , 
larınd• Sorıuçi vardı ve her ta 
kımm önünde ıiden birer adam 

- Lutfullahın ailesile annızda 
bir kan davuı olmuını istemez 
ıin sanıyorum? 

Diye ıorunca, yqlı reiı: 

h:~··· Büyük ve yalçın bir kaya . 
it •rıdikten ıonra Tugayın ma . 
'-•ına varılıyordu. 

t6 Burada iki tane alaca ceyli•ı 
'rliiler. 

hJ~·.dunmaz fırsattı bu... Bütü" 
~ •lk olarak, böyle bacakları v .! 
'h"tiıları ak, aırtları doru renkte 
~ ula.ra rastlanıyordu. Fak'lt ıe~ 

111ırıııttı. 
ıl:. ~ık aktam oluyordu ve alay 
,..hıek üzere idi. 
lc.~rgun bir atacın dibinde!, Te · 
~~-~eraber, oradaki pınarda at· 
~-.uluyorlardı. 

ikisi de ate,ıiz ülkeye gitmey:, 
~nın yokıullarile konutmay· 
.. ~i .onlara vermek için neler ya
) bıleceğini tasarlamayı dütün:i 
~lardı. 

t ~t~fsiz ülkeye o kadar yakın 
~ll111tlerdi ki, timdi bütün '" 
~alığın içinden bir anda ııy 
" k ve Tugayın maiaruınt\ 

ek itten bile değildi. 
t~rıun arkadatına ceylanları 

terdi: 

11ı_' itte, bizi oraya ıötürect-~ 
._tlla.r ı c: .... 

dı •"1lp beklemeden alına ııçra 
le ~rmana daldı. 

~ii.. •kın de onun arkaıından ıÜr· 
,tii. 

,~1lanlar çoktan ıık ataçların 
~llda kaybolmutlardı. 

t6rd··aar Hanın adamları onları 
~ 11ler ve haber verdiler. 

'~tunun babaıı her zaman"i 
UQr duruıu ile: 

\ ' Oilum benden Yaw:ı çık-

Di1e .. l d" ~ aoy en ı. 

elerinde birer met'• le tafıyordu. 
Arıunla Tekin ceylanları çok · 

tan bırakmıtlardı. Şimdi Y"f il ba · 
yırlardan, kokulu çam ıölgelerin 
de ıahlanan atlarının üıtünde a • 
tetıiz ülkeye ıidiyorlardı • 

Yolu bilmiyorlardı. Fakat ete 
ğinde Tugayın mağara11 bulunaı. 

yalçın daim tepeıi batka dağla · 
rın tepelerine hiç benzemiyordu . 
Buruı, büyük bir bıçakla kealimi~ 
gibi dümdüzdü.. . 

iki ıenç atlı, gözlerini o ya111 
tepenin yamaçlarına dikerek gidi
yorlardı. 

Aktam olup da Hazar Hanın & · 

~amlan ...,..alele'tfe dn6ana;ir · 
dikleri zaman atetıiz ülkeye epey 
ce yaklatmıılardı. 

lkiıi de epeyce yorulmutlardı . 
Bir kaç dakika durdular ve konut· 
tular. ••• 

Şimdi tepeyi göremiyO\llardı . 
Ne yapacaklardı? 

Ovaya yakın idiler .. Fakat tim· 
di batka bir korku vardı. Biraz ile · 
ride atetıiz ülkenin ımırını bekli 
yen ukerlere ıörünürlerıe bütün 
emekler bota ıidebitirdi. Zira Ha · 
zar Hanın baç toplayıcılarındau 
baıka kim buradan ıeçmek iıter -
ıe, yolunu tatırmıt olsa bile ceıa · 
zaıı ölümdü •• Arıun: 

- Yolumuzu tatırdık! 
Diye babaıının ıevıiıine ııjına· 

rak kendiaini kurtarırdı. Faka, 
Tekin için bOyle bir sözün de kur . 
tulut çareıi olamıyacaiı tüpheıiz· 
di. 

Bunun içindir ki Arıun kendi . 
ıinden çok Tekini dütünüyor, her 
ne bahaıma olursa olıun ıörünme· 
mek ve tutulmamak iıtiyordu. 

~td-ıc..t Yüzündeki meıut ıülü, 
'tti:•'ft'bire bulandı. Merakla ilave 

Hele onun atepiz ülkeye ıittii1 
duyulursa itler büıbütün sarpa ıa 
racaktı ... Bu it onlara pek pahalı 

\iı.~ikin, bu biraz da delilik ya malolacaktı. Ondan önce ba 
~ k dönüyoruz. Nerdeyıe baıına kaç defa baç toplayıcılarla 

ba olacak!... beraber ıitmek iıtedijini aöyle · 
liti llırıe~iler ve beklediler. mitti de fU cevabı almıttı: 
~~ ~elıkanlının dönütlerini - Hayır! .• Soyumuzda o topra· 
~ıler. b O ~ ia ayak aıan yoktur.. uiurıuz 

. ~re beklediler. yerlerde ıenin iıin ne?. 
,, • oldu, iünet baUı ve or· Halbuki Arıun, aletsiz ülkenin 
~~lcı a~attırmadan bir te'7 insanlarını o kadar seviyordu ve 
~ ı. onlara o kadar acı7ordu ki, baba 

,., "'-r Han kaleye dönmek İı1 · ımm ıözlerine bir türlü aldı yat 
~~du. ~ mıyordu, 
~ ~laız bir ıecede, daiların Karanlıkta, böyle tatkın bir hal. 
~ ~ al~ ç Yerinde, Arıund• !1 de diitünürken, doiu tarafı aiardı 
~-.;adan beklemek onu de- ve ~ocamq; yuıyuvarlak bir ay 

) ~ 1• ufka yükseldi •. Dört yanı aydınlat· 
' 1'i hatka yapılacak hir teY tı. 

••• Döneceklerdi. (Devamı var) 

- Ya Jemek lıi Gülcan baroya kadar gelmif ••• Ba bir ıeytan ifi! .. 
T oplanbda bulunanlar üzüntü - meıelede ıenin de parmağın o) · 

lü bir ıurette kıpırdandılar. Bin - duğu ıanılacak ! 
bqı ~nne ll~"ft ıev•el oralardan Lutfullahın aileıile bağı olan -
'geçmif olan Miliı atlının bağır • lar timdiden Canfepn Hanın yÜ

dığı ıözlerin aynini, yüksek ıeale züne ·kötü kötü bakıyor ve tehd•t 
tekrar etti: edici bir ıurette hançerlerinin kah 

- Göze ıöz ! Di,te diı ! Can~ zalarını okfuyorlardı. Fakat 
can! Öç benim ! itte Tanrı böyle bir tilki kadar kurnaz olan Canfi
diyor ! tan Han, üzüntüıünden hiç renk 

Toplantıda olan reiıler ıe11iz. vermiyerek: 
ıe11iz birbirlerine baktılar. - Sahip! Senin ıittijin yere 

- Hükümetin hizmetkarı Sa • ıideceiime bqım ve ıözlerim üı-
hip Mac Laren ile gene hüküme tüne and içerim! 
tin sadık utağı Reısaldar ve - Öyle iıe yarım saate kadar 
Gul Muhammedin yeieni Lut • yola çıkacağız. Katilleri yakala • 

- Böyle bir ıey Allah göıter· 
meıin! · 

Dedi. 
- Peki bu iıten yakanı naııl 

sıyıracaksın? 

- Sahip , ben de bunu dütü 
nüyorum. 

Binbatı ba,mı aal!ıyaraı.:~ 
- Hem bak salDa aöyliyeyim. 

Milislerden biriıi oğh:nu vuracalf 
olura, bqka bir kan davuı da 
istemem ha! 

Can Fepn Han, buna kart' 
da: 

- Sahip, bayle bir teY olmıya.· 
cajma .bana pıemkT r.a 
-Haydi-

vendim. Fakat toplantıda ıözJeri 
!imtek çakmıı olan delikanlılarla 
pazar yerlerin'de bar bar bağıran 
kadmlan ne yapacağız? 

- Zatınız her teYi biliyor •• 
- Can F ef&D tözlerime kulak 

ver: Oilunu yakalamadan evvel 
adam akıllı dütünmeliıin, yokıa 

beni Lutfullahm arkadql11 !Jndan 
muhafaza edemiyeceiimi unıyo · 
rum. 

fullahı kim öldürdü? yınca Dubar (harp divanı) kura- ============== 
Kalabalığın araıından bir ıes rız. Sahibin ceıedini Naib Tehıi-

ititildi: lar alıp Loralaiye götürecektir. 
- Canfip.n Hanın ojlu kurt Kendisine istaayon kumandanı 

kafalı ve aıi Gülcan ~u iti yap için bir mektup vereceiim. Lut· 
tı ! f ullahın ceıedini de ıize bırakı 

Bunun üzerine Mogulkotlu A · yorum. 
lizai Kakar kabilesinden Canfetan lnaan denilen bu et ve kemik 
Han kızgın bir sesle gükredi: yıiını gücünü tazeleıtirmek mec ~ 

- Bunu ıöy.liyen kimıe, yalan buriyetinde olduiundan, binba~ı 
ıöylüyor ! da kendiıini bekliyen uzun tolcu -

Binbatı Denne söze karııa · luğa çıkmadan evvel azıcık bir 
rak: ıeyler yemek için hana ıirJi. 

- Hayır, Canfl!J&n Han! Se • Yarım saat ıonra ıene görün · 
nin değerli oğlunun bu iti yapmı' dü. Atının ıırtma atladığı ıibi, 
olduğu besbelli. Yakalanan katile aıkerin baıma geçti, yerli reiıler 
ne yapılır? de arkadan takip ettiler. 

Orada olanların ;u:psi bir ağız. Gul Kaç yirmi kilometre uzak . 
dan: ta idi. Yol da köyler vardı ve bun-

- Ölüm! lar ıınırların (göze göz' Can' 
Kartılıiını verdi. Binbaşı sözP. can) feryadını bu sabah ititmit · 

bqladı: lerdi. 
- Evet; herif her halde ölüme Önde giden çatık ıurath lngiliz

1 kavut~uılardır. Fakat Canfqan zabitini görünce, itin ne olduiunu l 
Hanın aileıini bir kan davaıına anladılar. Yolda atları dinlendir 
karıtlınnak iıtemiyontm. Ben mek için yalnız bir defa mola ve 1 
Re11aldar Alladad Hanın katili rerek Gul Kaça bet kilometre k" ı 
takip için gitmi' olduğu CuJ Ka · dar yaklatmıtlardı. Burada Reı · ; 
ça doğru hemen timdi yola çıka · saldar iki athıı haber vermt-k için 
cağım. Her serdarın benimle bir· bekliyordu. 
likte ıelmeıini istiyorum. Sınır · - Haydutlar, Gül Canla birlik-
ların ıerefi iç_in takipte he;>ini~iıı te bet kiti dün geceyi Gül Kaçta 
bulunmuı lazımdır. Canfepn geçirmitler. Petlerinden yürüdük. 
Han ıenin oilunu yakahwnak i · Biriıinin atınm nah dütmüf, izle
çin yapmakta olduğumuz bu ta- I· ri adam akıllı görünüyor. Doıdoi· 
kipte aen de bulunmalıaın. Yoka.si ru Niıandi Obaya ıitmiıler. Sahip 

Muuolini'nin oflu Bruno Mu .. 
aolini tayyare mektebini mavalla· 
lnyetle bitinniftir. Manolini bu • 
nun üurine oğlana bir nqan VeP.. 
mit, banu bizzat kentli elile oğlu • 
nun •öfaüne talımııtır. 
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l13f)~()SAU NA SUT VERErt ArtrtELERE 
Bir çizgi çizene 

~~~~ 
Fosfatlı Sark Malt Hulasası 

a 30Kitab • Kullanınız. SUtUnüzU artllr1r. Çocuklar1n kemlklerlnl kuvvetlendlrlr • 

I ıstanbul Belediyesi ilanları 1 ı 
Toptan olarak beher tonc 22,5 liraya satılmakta olan çimentonun 

l / Haziran/ 935 tarihinden 'tibaren tonu 20 liraya dütürüldüğü ll'uhte· 
rem halkımıza ilan olunur. (B.) (3109) 

Ke.t'iyyen zarar vermeden teri 
keser kokuyu izale eder. Eibiıe ve 

çoraplarınızı uzun müddet yeni o· 

larak aaklar. 

!stanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

İpotek cihetinslen paraya çev· 
rilmesine karar verilen ve tama .· 
mına yeminli ehlivukuf tarafında .~ 
(20288) yirmi bin iki yüz seksen 
sekiz lira kıymet takdir olunan Üs. 
küdarda Hacı Hesnahatun mahalh 
sinde Pa§alimanı caddesinde eski 
128, 131 yeni 49, 49/ 1, 42 numa · 
ralarla murnkkam maamüıtemili.t 
iki bap depo ve derununa cari - ı· 
aıf masura mailezizi havi ve tapu 
kaydına n~zaran (1865) bin ıe • 
kiz yüz altmı~ bet metre murab. 
bamda bulunan dağ mahallinhı 

tamamı açık arttırmaya konmu~ 

olup S-7-935 cuma günü ıaat 

10 dan 12 ye kadar dairemizde .,_. 
çık arttırması icra kılınacaktır. 

Arttırma bedeli takdir edilen kry· 
metin yüzde yetmit be9ini buldu· 
ğu surette mezkUr gayri menkul 
alıc111 uhdesine ihale olunacaktır. 
Aksi halde ıon arttıranm taahhü- · 
dü baki kalmak üze;e ~rttırma on 
eş e uz tılarak 2()..ı. 

rLJOKiVE 

l 1 RLıAT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRi~TiREN 
RAl-dAT-l;Ql;Q 

7-935 cumarteıi günü aaat 10 
d~n 12 ye kat.dar yine dairemizde 
yapılacak olan açık arttırmasında 
dahi arttırma bedeli kıymeti mu • 
hamminenin yüzde yetmit be9ini 
bulmadığı takdirde ıabt 2280 No. 

uıııınıııııııııuuıııııııııı11111111ıııııııııı11111111ııııııııııı11uııı111ııınıııı1111111nt~ııımıı1M11nM''mtttıııH1tllflUıırıntuı-ftltılnl"""""""' 

lu kanun ahkamına tevfikan ceri 
bırakılacaktır. Arttırmaya girmek 
iıt~yenler takdir edilen kıymetin 
yüzde Y:edi buçuğu nisbetinde pey 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 

ler le( 20.000 ) liralık hbir mükafat vardır •.. 

========m.-::;::::::::::::::::::::::::::::::::m: r ... ____________ .. _ 
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Dr. HAZIM 

Fatih ıulh birinci hukuk mah · 
kemesi ıatıı memurluğundaıı: 

lfakat, Sıddika, Münibe, 5;ıade· 
tin §&yİan mutasarrıf oldJk)arr 
Şehzadeb&Jında Balaban ağa ma · 
hallesinde Çilinıirler sok&ğında 
14 No. lu arsanın 8 temmuz 935 
pazartesi günü satılacağına dair o 
lan ilin varakuı biuedarludan 
Saadetin ikametıahmın m~çhu -
liyeti haıebile tebliğ edilemediği 
cihetle 10 gün müddetle ilin~n 
tebliiine karar verilmiı olduğun · 
dan yazılı günde saat 14 ten 16 Y" 
kadar mahkeme bqkitibinin o -
duında açık arttırma ıur~tile sa · 
tılacağı ilanen tebliğ olunur. 

Fatih ıulh birinci hukuk malı -
k'!meai ıatıt memurluğundan: 

lfakat, Sıddika, Münibe, Saade
tin ıayian mutuarrıf oldukları 
ŞehzadebaJında Balaban mı-.hal • 
lesinde Çilingirler sokağıcdaki 

14 No. lu 917 ada 20 Parsel No. 
lı 219 metre murabbaındaki aral\ 
izalei 9uyu zımnında açık arttıT· 

ma ıuretile 8 temmuz 935 pazar· 
teıi günü 14 den 16 ya kadar sa

tılacaktır. Muhammen kıymet o· 
lan 876 liranın yüzde yetm:f beti· 
ni bulmadığı takdirde arttuanm 
taahhüdü baki kalmak üı~re 23 

temmuz 935 tarihine müsac:f aah 
günü ayni ıaatte batkitabet oda .. 
ıında satılacaktır. Arsanı11 yüzii 
4,90 dır. içerisinde bir kuyusu 
vardır. 

1 - Arttırma peJİn para ile -
dir. Arttırmaya İ§tirik edecekler 
yüzde yedi buçuk nisbetin1.le pey 
akseıi vermeğe mecburdur. 

2 - it bu gayri menkulde mü
seccel ve gayri müseccel hak sa
hiplerinin tarihi ilandan itibaren 
20 ıün zarfında satıf memurlu · 
ğuna müracaatla haklarını tesbit 
ettirmeleri akıi takdirde gayri mil
ıeccel hak sahipleri paylatmadan 
hariç bırakılacaktır. 

3- Üzerine ihalesi icra kılınan 
müfteri bedeli ihaleyi vermedii: 
takdirde ihalenin f eıhinden müte
vellit fark ve zarardan mesul ola
cak ve bu fark bili. hüküm ken • 
disinden ahnacak~ır. 

4 - Delli.liye ve tarihi ihaley~ 
kadar vergiler ve ıair borçlar hiı· 
ıedarlara aittir. 

5 - Şartname herkesin ~öre • 
bileceği surette açıktır. Fazla. ma • 
lümat almak iıtiyenler 34 aatlŞ 

numarasile aatıf memurluğuna 
müracaatları ili.n olunur. 

veriyoruz! 
Aşağıda 30 rakamının 

y~nlarındaki noktalar'! 
biribirine öyle bir çizgı 
ile bağlamabsınız ki be .. 
lirecek şekil bir insan 
ba§ı olsun. 
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Dün ve Yarın Tercünıe 
Külliyatı'm edinip okuyan it· 
te böyle yetitkin bir insaıı 
kafasına ıahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka · 
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka · 
dar zengin bir kütüphaneniıı 
abonesi bir miktarı peşin ol· 
olmak ve her ay bir lira öde· 
mek üzere 16 lira 80 kunış • 
tur. 

\'uk:ı:ndaki rakamlar arasını bit 

çizgi ile biribfrlerine bağhyara1' 
dediğimiz yetiı;ıkin insan karası: 
nı çizebilenler, bu çizdilcleriıı' 

adresleriyle birlikte lSTAı-; • 
BUL ANKARA CADDESi, \f }: 
KIT YURDU adresine yollar • 
tarsa, gelen doğru haller arasıJ'' 
da çekilecek KUR'Ada kazanast1 

Birinciye kUlliyatm otuz klta~ 
bir takımı, ikinciye külliyatın ı~ 

" 'aplık bir takımı, üçüncUye k{ilİİ' 
yatın 10 kitaplık 
bir takımı hediye edilecektft• 

15 Harlran 1935 saııt 
12 de kur'anın çekilişiıt" 

de herkes bulunabilir. 

İstanbul 5 inci icra menıurlıl' 
ğtından: t6' 

lamail lbharimin Gayret rrı0 

rü ıahibi Rıza kaptan zimıneıi:: 
deki alacağının temini için fflş ,.r 

·1 . k'' " cuz ve paraya çevrı mesıne e ı 
verilen 30 beygir kuvvetinde~ .. 

'k pı zamanlı mazotla müteharrı ,i, 
zel motörü ve mezkur motör·~iı1e 
regulatör 11 haziran 935 tarı ıA 
müsadif ıalı günü saat 13 dert i , 

' akçeıi veya uluıal bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri li • 
zımdır. Hakları tapuya kayıtlı ol
mayan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların, irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve huıusile fa
iz ve masarif e dair olan iddiala .. 
rını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile bir 
likte dairemize bildirmelidirler. 
Aksi halde hakları tapuya kayıt· 
lı olmayanlar sa.hı bedelinin pay· 
latmaırna giremezler. MezkUr gay 
ri menkulün nefsinden doğan bil • 
cümle vergi mükellefiyetleri borç· 
luya aittir. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 7---6-935 cu . 
ma gününden itibaren dairede a • 
çık ve aıılı bulundurulacak olan 
arttırma §&rtnameıile 934/ 451!) 
No. lu doıyaıında mevcut ve mez· 
kUr mahallerin evıaf, mesaha V" 

aa.ireaini gösterir vaziyet ve takdi· 
ri kıymet raporunu okuyup anla 1 

yabilecekleri ilan olunur. (7517) 

i; Haydarp(Jfa ha•tane•i bevliye ;~ ı -..--------!1!!!1!1--..-.rı 
.: ------~--~-----------------mü tehauuı j! 

e kadar Galatada. Y ~ı:j . 
cilerde 16 No. lu tornacı du 1' jt • 
nı önünde aatılacaktır. Af111a }(6f 

Urologue - Operateur I~ 
Babıali caddesi Meserret ote-H 

l 
li 88 numarada her gün öğleden!i 
ıonra saat ikiden seki7.e kadar.f: 

BUICK ve 
STUDBAKER 

Markala 2 otomobil ucuz 1&· 

tılıktır. Ayaspaıa'da MODER" 
garaja müracaat. .. 

:..::.:::::.:::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::: --------------

Yeni çıktı 
KAN1TAN PARÇALAR 

r
ıımııın- • mıııuııııuumııınınııınmıııuuııımmnıumııııı1111ıı 
~işli Etfal hastanesinde 
Göz mütahassısı doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Fırkası ı;ırasında kız fi. ; 

.5esi kar§ısında 32 numarada. Mua
yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarl 

1 ~111111ıııııııımmı.ım11111ıııınıı:ıııı:mııını1111ıııııııııııım~ııuııınmnııını.-~ 
Dr. Hatız Cemal 

Dahiliye Mütehcuıııa 
Bay Emin ya.zmıt oldu· 

iu bu kitap, lıtanbulda Va- Cumadan baıka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· kit kütüphanesinde, tatrada Va· 
vanyolundaki (118) num:ıralı hu-

kit kitap bayilerinde satılır. ' ıuıi kabinesinde hastalarım kabul 
Temia bir bukı ile meydana eder. 

gelen bu kital>m fiyatı yalnız 25 Muayenehane ve ev tdefonu 

illkuııimnı§-lu•r•. -------... il 22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

İstanbul aaliye ikinci t~<"aret 
mahkemesinden: 

lstanbulda, Çiçek pazarında, 
Fındıkhyan hanı altında 54 No. 
lu mağazada fanila ve çorap tica
reti ile meJgul bulunan (Huseyin 

Fehmi) nin alacaklılarına kartı 
teklif eylediği konkordatonun 
tasdiki mahkememizden iıtenmiı 

olması üzerine yapılacak nı.ıhkc · 
mesinde Hüseyin Fehmiden ala · 
caklı olanların tayin kılınan 14--
6-935 cuma günü saat 14,30 d~ 
İf bu konkordatoya itiraz ddenle -
rin haklarını müdafaa için mez · 
kQr celsede bulunabilecekleri İ· 
han ilin olunur. (280) 

Oıküdar tapu bat memur:uğuu· 
dan: 

Diruhi ve Serpuhi vereıeai ta · 
rafından intikali istenilen Eren -
köy Bostancı eıki kokar pınar ye-

. l . . kt. ıııeı ,, 
tıyen erın yevmı ve va ı Glıt 

da mahallinde hazir bulu11
' ııı· 

·ı. ıı o memuruna müracaatları ı a 
nur. (4389) 

--------~....;..--~~---ni Bağdat caddesinde eski 80, 
yeni 357, 357 / 1 No. lı ta.rlelarm 11111 _________ ......... 

tapuda kaydı bulunamamas'. ve ;. DOKTOR 
dareye verilen vesaik ve Boııtan - Kemal özsall 
cı umum haritasındaki ~ekline ürolog - Operatör 1 
nazaran senetsiz tasarrufate kıyn - Bevliye MUteha5 •'jo:6" 

Kraköy - Ekselsiyor rno 
0
,.,.0 

sen muamele yapılması ist~nmiş yanında. Her gün öğlcdctı ~ıt.95 
tir. Bu yerlerde hakikt ve hükmi 2 • den s . e kadar.. tel: 
tahıalardan alakayı taıarrufiyesi 

olanla'r varsa tarihi ilandan iti • 
haren on bet gün zarfında Male· AVUKAT ~ 1 
ten veya vekaleten evrakı nlüsb\ · i R FAN EM i 1 ~ 
teleri ile birlikte 3-6-935 tarih Kösemihaıo{JILJd• 
ve 991 numara ile Usküdar tapu ısın r 
bqmemurluğuna ve yahut tahki · Sirkecide lıtasyon kar~ .,... , 
kat gününde mahallinde buluna . Sirkeci Palas hanınd;ur. 
cak tapu memuruna müra-;:aatlar. ~~n;.;u_;m..;a;.;.r.;a..;la.;.r~a.t.a.;.tın_.D1 .. 1..,..~ 
ilin olunur. (12117). 



Memleketimizde ve ecoeb ı memleketlerinde bütiln spor ve 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie nrilme.ıi lbım g.elen 
yeni ıekiller hakkandaki yazılara muntazaman takıp etmek ııte· 

yenler mfiob11ıran S P O R POSTA S 1 nı okumahdır:ar. 

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

Dünyaca tanınmış markalı bir 

BUZ DOLABI 
ı ~LEMESt GARA~Tl 

MUSTESXA FIAT 

~yda 5,50 lira 
·veresiye satış 
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Loyola Busuyor ve dalgın dalgın 

hiç bir heyecaD eseri göstermiyen de
Jikanlnun sakin yüzünü tetkik edi
yordu. 

Lantene: 

- Karar verdiniz mi MÖ!yö? diye 

meç talimi yapardı'. 

Kılıç ~akırdısı denm ediyordu. 

Lantene evvelce her kavgada yap· 
tığı gibi dU~manını yoruyor ve ara 
sıra zehirli sözlerle çileden çıkarıyor
du. 

ırordu. Loyola hücumlarına devam edi-
- Verdim delikanlı .. Bütün teklif- yordu. Delikanlıyı evvelA çok kolaylık· 

terinizi redd~diyorum. Ve beni de öJ- Ja tepeleyecefini sanıyordu. Llkin iş· 
düremiyeceksiniı I te dakikalar geçmiş, kendisi yorul· 

Loyola bu ııöıU söyler söylemez, mağa ba,ıadığt ha.ide blr netice ala
elinde hançer olduğu halde Lantene- mamıştı. 
nln üzerine atılmak için bopnan bir Bildiii en öldürücü maneualar-
ıemberek ~ibi yerinden fırladı.. dan bir kaçını yaptı .. Ye bunlann hiç 

Yilıü dtiitmifti. birinin işe yaramadıfını dt>h~etle 
Siyah gözleri ateş saçıyor, hiddet- gördü. Lantenenin kılıcı önüne delin

Je bükülen dudakları arasından sivri mez çelik bir duvar örmü9tli. 
"Ye he)1aı ditleri görünüyordu. Delikanlı papazın artık adamakıl· 

- Geber Mel'un! Üstadın naeıl re- 1ı yorulmağa ba,ladıfını hisıııettt. 
berecek!e sen de öyle geber P diye ho- Bileği gevşiyor, kılıcını istediği 
ınurdandr. gibi çeviremiyordu. 

Ayni ıamanda hançeri Lanteneye o Ynkit hücum sırası kendisine 
n.puştırdr. eld" 

Fakat delikanlı yan tarafa doğru g ı. 
fJt"lamıotı. Soğuk kanlılıkla birbiri ardınca 

Hançer yalnız ceketinin kolunu siddetli hamleler yaptı .. Loyola geri-
J'lrttr. İemeğe mecbur oldu. Sağındıı., solun· 

ı..ntene: da dolaşan, kendisine hazan bir kaç 
_ Ah sefil! Ben u.na vurmağa parmak kadar yaklaşan Lantenenin 

~ekinlyordum ! diye bağırdı ,.0 biran- kılıcı onu odanın bir kö~esine doğru 
da kılıcını çekti.. sürüyordu. 

Loyola da hiddetinden kudurarak Papaz, en müthiş darbeyi en sona 
Jıan~eri yere fırlatıp kılıcını çekti. r-akhyordu. Nihayet tamamen sıkış-

tığını anlayınca bunu kullanmağa 
~]!1 çelik namlu biribirine dokun- karar ''erdi. Şaşırtma bir hareketle 

du .''~ lki düşman bakı~tılar. kılıcına delikanlının sağ dirseğinin 
J,antene devam etti: üzerinden. aşağıya doiru bir kavis 

- Hele ükür 1 .. Demin bir insan resmettirdi. Bu suretle gayri iradl 
1ü2ü takınmrııtınrz Mösyö!.. Şüphe- bir hareketle onun kılıcını sağa doğru 
sir. bu sıı.hteydi.. işte şimdi asıl cana- çekerek ufki bir vaziyet alan göğsü· 
var liUratınız meydana çıktr. Size ne ne, kavi~ bu sefer ter!ine res-
kadar yakışıyor. mederek seri bir darbe indirecek ve 

Loyola tiddetle hücum etti. onu tam kalbinden öldürücü bir yara 
Kılıcını çok büyük bir ustalıkla ile vuracaktı. 

•uııanıyordu. ÇünkU ktndiıli papaz JJu m&nt\TIYJ pek Jyt blJın I~n
olmıkla beraber her ıün iki üç ıaat tene aldanmadı, bilakis Loyolanın 

- lte tatlılıkla ba~lanacak, dedi. 
Ledu korkunç bir surette güldü. 

- Ben sana timi bilirim Mösyö! 
- Demek hazır bulunacaksınız, ÖY· 

le mi? 
- Evet! 
- Birbi relip Biri çafıracak .. Siz 

onu taikp edeceksiniz! 
- Onu nasıl tanıyayım? 

• - Size Şövalye dö la Vierj namı· 
na ! diyecek. 

Ledu eğildi. 
Loyola ona son bir kere baktıktan 

sonra çıktı. Sokak~ kendi kendisine 
§Öyle dli~Undü: 

- Bize en çok l!zım olacak adam 
budur. Samson kadar ku,'Vetli .. Ve a
kıldan mahrum. Yalnız itaat etmesi· 
ni bilir bir herif .. 

Yava.~ yava~ Tru Pünez•e doğru 
gitmeğe başladı .. Oraya vardığı za. 
man saat on buçuğa gelmi~ti. 

Dalgın dalgın merdh'enleri çıka
rak kapının önüne geldi .. içeride lam
ha yanıyordu. J,oyola bunu riderken 
yanık bnakmıştı. 

!çeriye girdi kapıyı kapatmak is
tedi. Kapı mukal"amet etti. O Yakit 
Loyola geri döndü. Ve karşı~ında bir 
mantoya bürünmüş şapkasını gözle
rine kadar indirmiş bir adam gördü. 

Loyola çok cesurdu: 
- Ne istiyosunuz? diye sordu. 
- M~yö l.oyola sizinle konuşmak 

isterim ... cnabını verdi. 
- Siz kimsiniz? .. 
- Etyen Dolenin oğlu 1 

-41-
KONUŞMA 

Bu sözleri söyliyen adam kapıyı 

!çerden si.irmeliyerek mantosunu çı· 
karıp bir sandalyenin üzerine attı. 

Loyola hiç bir heyecıı.n etıeri gÖs· 
~rmeden: 

- Ben Etyen Dolenin bir oilu ol
duiunu bilmiyordum! dedL 

Delikanlı korkunç bir ,·akarla: 
- l\fö~yö, bu tabiri kuJJandığımın 

sebebini şimdi ısöyliyeceflm, cevabını 
verdi. 

Bu meçhul şahıs hakikaten bir de
likanlıydı. 

Loyola kendisini hiç tanımıyor

du. 
Okuyucutarımızrn Lantcne oldu

ğunu anladıkları bu ıencin hal 'e 
tavırlarını, mağrur alnını, n1ütenasip 
Yücudunu pek beğendi, ve: 

- Zannedersem konuşmamız biraz 
uzayacak .. Lfttfen oturunuz.. dedi. 

Ve bu tuhaf misafire bir i kemle 
gösterdi. 

Fakat l.antene ba ıyle red işareti 
yaparak yalnız iskemlenin arkftsına 
ellerini dayamakla iktifa etti. 

Ayni zamanda Loyola da ·ırtında

ki papaz eJbiseııini çıkarıp oynğıyle 

bir kö eye fırlattı. 

O rnkit göğsü zırhla örtülü. ayak· 

ları çizmeli, yan tarafında uzun kılı

cı bulunan bir muharip meydana <;ı· 

karak eliyle belinde ta:ııdığı kısa hir 
hançerin gümüş sapıyle oynamağa 

başladı, n: 

- Müsaade ederseniz her yorgun 
adamın bir i~kemleye oturmak husu-

sunda malik olduiu haktan istifade 
edeyim! dedi. 

Sonra oturarak ayak aynk ü tüne 
attı ve alaylı bir se.~le: 

- Sizi dinliyorum Mösyö t Ger~i 
böyle bir aatte bir kimsenin eYine 

böyle müna ebetsiı bir tarıda girme

niz doğru değilse de ... Bana söy1cmek 
istediğiniz nedir bakalım'!. dedi. 

- Mösyö, zannedersem karşımda 
bir kabadayı gördüğümden dolayı 

Forma: 27 
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doğan hayretimi yüzümde görmek is· 
tiyorsunuz ! 

-Siz kendini müdafaa edemiyecek 
bir papazla karşılaşacağmm mı ümit 
ediyordunuz? 

- Evet, mi~kin bir papazla kar~ı· 
lnşacağımı sanıyordum. Ümit ettiği· 

niz hayret bir se'\·ince döndü. Şimdi 

anlıyorum ki vicdan azabına uğra· 

madan sizi öldürebileceğim. 

- Ya .. Tuhaf şey! Demek beni öl-/ 
dürmek niyetiyle geldiniz! 

- Evet .. Eğer anlaşamazsak! 

Kınından çıkardığı hançerle tır· 

naklarrnın ucunu kazımağa ba~layan 
Loyola sakin bir ta,•ırla: 

- Pek de zannetmiyorum aıizim .. 
Neyse, kendinizi Dolenin oğlu olarak 
tanıtmıştınız •. 

- Mösyö dö Loyola bu sözün sebe
bini şimdi anhyacaksmız .• Etyen Do· 

le benim muhterem üstadımdır. Beni 
okutan, adam eden odur. Kafamı ay. 
dmlatnn Dole<lir. Her şeyimi ona 

borçluyum. Mösyö, onu dinleye din· 
leye cahilliğin karanlığından ilmin 

aydınlığına çıktım. Fakat hepsi hu 

kadar değil. Bu büyük ftlimin bir de 
kızr ,·ar •• Ve onunla sevi)yoruz ... Ev
lenmemiz kararla~tırrldı. 1\fösyö, bu 

aşk benim bütün ,·arhğımdır. Konsi· 
yerjeri hapisanesine attırdığınız o 
muhterem adam beni damatlığa ka· 

bul ederek evinin kapısını bana ac
mı:.h. Adeta o ailenin bir fordiydi~. 
Şimdi, Etyen Dolenin oğlu olduğumu 
söylemekteki sebebi anladınız mı? 

-Bu hakkınızda itiraz etmiyorum. .,ö.. 
- f~fm f,,antenedfr! 
Loyola tuhaf bir gülüm~eme ile: 

- Lantene öyle mi? S:izden hahc:e
dildiğini işittim. Durunuz!.. Evet •. 

Zannedersem Kont dö Monklar siz
den bahsetmişti. 

Lantene soğuk bir tavırla: 

- Olabilir! dedi. 

- Delikanlı .. Polis müdürü sizinle 
uğraşıyor .. Bu da tabii bir şey değil 

ıni?. Pariste bulunan, serseri, haydut, 
Argolarla uğraşmak onun vazifesi-

dir. 1\tö~yö Dole damat seçmekte ma
hirmiş doğrusu .. Böyle bir dinsizin 
kızına serseri bir koca pek yaraşır .. 

E\'et, Haşarat Yatağı yetiştirmele

rinden Mösyö LanteneI Konsiyerjeri
de bulunan ~fösyö Doleye layık bir 
damn t"ınız. 

Lantcne kollarını kavuşturarak 

ka~lannı çatmadan ,.e bir sabırsızlık 
izi göstermeden bu sözleri sonuna ka
dar dinlemi ti. 

Jspanyol papazı u unca, o söze 
ba~Jadı. 

- Mösyö dö Loyola demin size söy
lediğim gibi, bulacağımı umduğum 

miskin bir papaz olmadığın1zı göre
rek hakil~i bir scYince kapılmıştım. 

Bir kılıcınız, 'e bir hançerin iz var .• 
Bu büsbütün ho~uma gitti. iL Ne 

zannedersiniz? .. Bir ~erserinin \İcda· 
nında da duygu bulunabilir mi .. Hal· 

buki simdi müsaadenizle söyliyeyim 
ki bende bulunan bir duygu daha faz
la sevinmeme sehe!> oluyor .. 

- Anlayamadım .• 

- Anlatacağım .. Sizi bulmağa gel· 
diğim zaman belki bir muharip değil 
bir papaz, fakat son derece alim ve 
son derece zeki bir papaz bulacağımı 

umuyordum. üstadım bile: Loyola 
çok zeki bir adamdır! derdi. Halbuki 

beni tahkirle ezmek, polis müdürü ile 
i mımi bir arada anmak suretiyle ba-

na anlatTyor~unuz ki. düşündüğümden 
çok aşağı, adi bir adammı~ınız! ltte 
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sevinmekliğime sebep budur! Çünkü 
cidden değerli bir adamı öldürmek 
hoşuma gitmiyecekti. 

Loyola dudaklarını ısırdı. 
- ... Bununla beraber eğer siz her

kesin dediği gibi akıllı bir adamsanız 1 
başka bir felsefe bulmanız ve tuttu· 
ğunuz bu yanlış yolu bırakmanız la· 
zımdır. İnandığınız veya inanıyor gö
ründüğünüz şeylere inanmayan ma· 
sumlan boğazlamaktan ,.e boğazla· 

mağı telkin etmekten vazgeçiniz •.• 

Loyola sert bir sesle: 

- Bu müthiş meseleleri açmayı

nız delikanlı! dedi. 

- Evet hakkınız var Mösyö .. Şim
di sizi ziyaretimin sebebini anlata· 
yım .. Etyen Doleye karşı beslediği· 

ni~ kin ve düşmanlık ... 

Papaz ayağa kalkarak: 
- Sözünüzü burada kesiyorum. 

DoJeye karşı hiç bir kin ve düşman
lığım yoktur! dedi. 

- Mösyö, alayın, eğlencenin de bir 
hdudu vardır. Siz ise bunu a~ıyor· 
sunuı .. llt'n de kabul ediyornm ki 
sizin Za\·alJı üstadıma kar~ı hiç bir 
kin ve düşmanlığınız yoktur. Oh! Bu 

~usu~ta h~tün ı-öyliyeceklerinizi bi-ı 
Jıyorum. Sız yalnız dinin menfaati 
namına hareket . edi)orsunuz ! Şah i 
duygularınızın hi~ bir hiikınü yok· 
tur. Evet anla~ıldı. Doleye kin ve. 
düşmanlığınız yok, fakat onu öldiir
ntek istiyorsunuz! Pek ala .. Ill'n de 
Mösyö, size kin ,.e düşmanlık besle· 
rniyorum. Lakin Doleyi ~cHrim .. Bu· 
nun itin onu öldürmenize mani ol
mak i~terim. 

- Buna na.qıl muvaffak olacak~ı
nız! 

- Size merdce ine hir teklifte bu- 1 
lunmakla .. 

- 1't'klifiniz neymiş hakahm? .. 
- Dolenin serbest hırakılma~ı için 1 

bir emirname imzalayacaksınız! 
-imzamın kafi geleceğine kani mi· 

siniz? 
- Hayır l\lösıyö. Fakat siz bu e

mirnamenin altına keşiş Tibo ile LÜ· 
ben vaı:ııtasiylc matbaa~rna kitaplar 
koydurarak mel'un bir cinayet işle· 

diğinizi ! .. 
Loyola bu sefer şa~ırdı ve titredi. 

- Sonra da bunları Dolc tabctti 
diye zavalhyı itham ettiğinizi merd
cesinc yazar, bu canavarca cinayet· 
ten dolayı pişmanlık getirdiğinizi ve 
Dolc gibi namuslu bir adamı serbest 
bırakması için Krala ricada bulun· 
duğunuzu il:iYe eder eniz, eğer bu 
büyüklüğü gösterirseniz şüphesiz üs· 
tadım kurtulacaktır Mösyö! 

Loyola bir kaç saniye kadar sus· 
tuktan sonra: 

- Il'cpsi bu mu? •. Eğer hep i bun• 
dan ibaretse belki ı·icanızı yerine gc· 
tirebilirim. Doleye karşı olan sevgi 
Ye hürmetiniz ,.e kızına kar~ı hesledi· 
ğ'iniz a;;;k beni acındırdı ... 

- Hayır Mösyö, hepsi hu dcğıl .• 
Çünkü siz kfığıdı imzalar w hen bu· 
radan fitkar çıkmaz hemen ~lonklnr:ı 
kO~Up her şeyi haber Yerin.;iniz. IlU• 

nunla beraber Gloı·iyet rıhtımında 
bekleyen bir arabaya benimle birlik· 
te gelmeniz Hizımdır. Bu arabaya r:ı· 
hat rahat bineceksiniz. Dostlarımdan 
dört kişi de ize arkadaşlık edecek· 
tfr. Doğruca bir eve götürülecek-.i· 
niz! Orada bir ka~ giin, yani Dole 
~erbest hırakıhp yakın hudutlardan 
birine varması i~in muhtaç olduğu 
zamana l\adar kalacaksınız. 

- Ya bunlardan hiç birisini kabul 
etmezsem? 

- O vakit ~iıi öldürmeğe mecbur 
olaca~ım. 

- Bununla elinize ne geçmiş ola· 
cak? 

- Zulmunuıa kurban giden bir a· 
damın intikamını almış olacafım 1 


