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Yunanistanda suikast .... 

Atatürk, büyükler ve küçükler araıncla .•• 

Kral Boris, dün Bulqa
,.isf anın silahlanması işi 
ile uğraştı 
Görfng'in ziyareti 

IJ,,.?Cls~rı·oıandrı 

,-kLlikler 1~arattı .,., 

Kabine 
düşecek! 
Sofya, 5 - Bulgariıtanda ev · 

~elce kapatılan ıiyasi partilerin 
)eniden tetekkül etmeleri etra 
fında tiddetli bir cereyan uyan · 
'-lıttır . 
Buıünkü kabine azalarındaı 

hir kıımı buna tiddetle kartı (a· 
leyhtar), bir kısmı ise lehtardır 
811 İtibarla kabine azaları ara 
••nda bir ikilik doğmuttur. 
. Ayrıca Göringin Sofya ziyare· 

ti de hükUınette bir ikilik doğur
laı"ttur. Kabinenin bu durum (va
~)et) kartııında tutunamıyarak 
••tifa edeceği söyleniyor . 
le Sofya, 6 - Bulgar yüksek as -
ıc:rı meclisi dün kral Borisin bat-

• nlıimda toplanmıf, ve kabine -
~evkii, müstakbel kabine, or-

Bulgar kralı, tayyare ile gelen 
Göringi lıarıılarlıen 

dudaki azil ve tayinler, Bulıaris
tanın ıilihlanmuı itleri etrafın -
da konuımu9lardır. 

Vaziyet nazikliğini oıuhafaza 

ediyor. Kabinede bir deiitiklik 
olacağı muhakkak sayılıyor. 

-------
Afganistanda da 

Yer sarsıntıları oluyor 

(Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

lngiltere, Italyanın Hindis-
tan yolu üzerinde bela 
kesilmesinden korkuyor 

Faşist gazeteler diyor ki : 

"Büyük Britanya, Habeşlilerle bir olaca~sa 
açık söylesin!,, 1928 de imzalanan ltalyan 

Habeş dostluk muahedesi bozuldu 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

___ ._._ ..... _____ Heee••••-·-~••••••••ı 

Musolini kaza 
geçirdi 

Pariıten bildirildiiine göre 
Muaolini otomobiliyle sabah ge· 

zintiıi yaparken bi1'ı aiaca çar -
parak kolundan Ye alnından ya· 
ralanmıttrr. Yaraları hafif ol· 
duğundan batvekil aktama ka -
dar çalıtmlf ve ıeceleyin opera· 
da verilen müaamereye gitmit • 
tir. Hidiı~ hakkında fazla 

I. ~~~.?.m _~;xg~~~çdir. 

Trakyadaki 
nüfus 

siyasetimiz 
Nüfus Umum Müdürlüğü tarafın· 

dan, Trakyaya muhacir yerleştiril· 

mesi için çizilen proğramı gösteren 
bir eser neşredilmiştir. 1 

Buna göre, Trakyadaki halen mev-
1 
l 

cut 26,8 kesafetini 28 kesafet daha i-
lavesiyle 54,8 ze çıkarmak lazımdır. , 
Bu suretle Trakyanın bugtinkü I 
614,381 nüfusu 1,250,000 e çıkacaktır. 

Doksan bini bu sene olmak üzere, 
memleket dışından 263,000 muhacir 
gelecek ve bunlar Trakyaya yerle§ti
rileeektfr. 

Görülmemiş bir suikast 

Resmini &Ördüğünüz Uraguay 
Cümhur Reisine Meb'usan Rtfıııi Mıi· 

h•1f'Wtı. .Y ..... ! fnef Mj'Jflllla 

Ş<"ırk ril4Jietlerimizde, ı5fıson kaz~ı_sııılla 
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lfas·lılara nasihat oeı mek iste.y·~·rzce ... . 
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Bir kaymakam 
öldürüldü' 

Kahraman jandarmalarımızın vücudu parça 
parça edildi, müftü ağır yaralandı · 

Mut vilayetine bailı Sason ka
zasında müthit bir vaka olmuı -
tur. Kazanın kaymakam vekilli
iini yapan Rıdvan ile maiyetin • 
deki heyet, verıi vermek iıtemi -
yenlerin taarruzuna uiramıf kimi 
fehit edilmit kimi de ağır surette 
yaralanm19tır. 

Vak'a 9öyle cereyan etmit -
tir: 
Saıondaki dağın ıırtlarında ve 

arka taraflarında oturanlardan 
vergi toplanamadıiını ıören kay-

makam vekili Rıdvan, kendilerine 
nasihat vermek üzere, yanına mj · 

tüyü, iki tahsildarı almıt, iki de 
jandarma katmıf, ıerke9lerin ya
nına gitmiıtir. 

Kendilerine nasihat venneğe 

batlayınca, bu adamlar, hiddet -
lenmitler, önceden tanıdıkları 
tahsildarlara: 

- Haydi, ıiz buradan ıavu -
tun batınız belaya girmesin! De
mitlerdir. 

Sonra, henüz kırk yaf larında, 

yakqıklı ve iki evlat babası olan 
faal kaymakamımız Rıdvanın ü
zerine atlıyarak, onu dokuz ye · 
rinden hançerliyerek ıehit etmit
lerdir. 

Bu arada, naıil\at veren müftü 
de ajır ıurette yaralanmıtbr • 

iki jandarma, vazifelerini ıör
mek, kaymakamı korumak istemiı 
lerae de, bu müdahale, onlarm da 
hayatına mal olmuıtur. Cani ser. 
ketler, onları daha vahti surette 

(Devamı 2 ncide) 

1 
ibret alınacak bir örnek 

Bir Bulgar 1 ürk tayyarelerine her 

66000 kitinin mezarı haline gelen Ketta ıehri 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

qıl 20 lira vermeği taahhüd etti 
ID• k• "Ben, bu memlekette oturuyorum, . ıyor ı: kazanıyorum ve daima bl:Jrada 

oturacaQım. Bu itibarla Türkiye 
havaıaranın tayyare hücumundan korunmasını isterim ı,. 

J (Yazısı 2 ncl sayfada) 
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Fransız kabinesi . 

kurulaıııllvor · 
811 Sf:ferlie bahr~ye ba/(c111i Piyetri 

bir tecrübede bulııntl)1·or 

Ruzveft örfi idare 
ilan edecek 

Vatington, 6 (A.A.) - Kon · 

ıredeki siyaıal partiler 9ef1,rinin 
söylediklerine göre, Bay Roose -

Paris, 6 - Lavalin yeni kabine- ni olmak için sıkı tedbirler almıı- velt, kömür endüstrisinin durl;: 
yi teıkil-;~ği dün kabul etme_ lardır. ğu için yapılan Vagner ve Güffey 

kat'i • Kabine buhranı Pariste bir ta- projeleri kongre tarafından o -

naylanmazıa, itçi ımnf ının hoş 

nutıuzluğundan duruma kartı gel· 
mek için örfi idare ilan edecek -
tir. 

Bu tedbirler, itçilerin kollektif 
konuıma hakkının tanınmasını, 
patronların elinde bulunan itçi 

. ~ 

sendikalarının kandm sayılnıaıı • 
nı ve kömür ondüıtriıinde imali· 
tın, gündeliklerin ve i~ saatleri· 
nin kontrolunu gütmektedir. 

450,000 kömür İfç.İsi aynı 17 
sinde grev yapmak hötleıninde 
bulunmaktadırlar. aine rağmen, edemiyeceği 

surette anla!ılmı!tır. 
__., 

kım karge9alıklara sebep olmuf ---~-~~~~~ -----~------------------------~-

tur. Dün akşam eski askerler ve Dört yaşında Yunanistanda Bir kız erkek Cumhurreis bunun üzerine Her

yoyu, ve Heryonun da red cevabı 

vermesi üzerine Bahriye Bakanı 

Piyetriyi davet etm~ıtir. 

vatanperverler birlikleri mensup -

ları nümayişler yapmıılardır. bir "cani,, suikastlar oldu 
Faıistler de bir Alman opera Karagümrükte kunduracı Os -

Niht\yet Piyetri yeni kabineyi 

teşkil elnieyi kabul elmİ!tİr. Bor
sa ve bankalar, spekülasyona ma-

heyetinin verdiği operaya girmek Krallyet.-ııer Se"lmde manın 4 yaıındaki ojlu Halil gep ~ '>' 
istiyen halka mani olmak istemit- ne ayni mahallede oturan 9 ya- kaybedeceklerini 
ler, fakat po1is kendilerini dağıt- lb h' 

tınd~ ra ım iımi~de bir çocuk- anlayınca lçbakanını 
mıştır. 

lngiltere, Italyanın Hin
distan yolu üzerinde beli 
kesilmesinden korkuyor 

Roma, 6 (A.A.) - ltalyan . 
Habet ihtilafı etrafında lngiliz ve 
İtalyan gazeteleri araaındaki ka
lem aavaıı gitgide tiddetlenmek • 
tedir. 

Lavaro Façista diyor ki: "in -
gilizlerin ltalyaya kartı olan du -
rumlan, İtalyanm Afrikanm be -
ğenilmiyen bir komtu olabileceği/ 
ve Hindiıtan yolu üzerinde aıkıcı 
bir kontrol yapılacağı korkusun • 
dan ileri gelmektedir. 

Şaıılacak ıeydir kl, lqiltere, 
Habeıistana özgen (hür~ ve me
clenileımeye ihtiyacı ohmyan bir 
u:u~ olarak bakbğı lialde çok es
ki bir m~deniyeti olan Hint ulu -
su !r-~lterenin kontroluna muhtaç 
bulunuyor.,, 

Giornale D'İtalia, lngiliz gaze • 
telerinin ltalyanm itlerine karı§· 
maya hakkı olmadığını yazarak 
diyor ki: 

lnıiltere ya normal anruluaal 
münaaebetlerde her devlete tanı· 
nan haklarla iktifa edecek, yahut 
ta ltalyaya karıı Habeıiıtanla 
birleştiğini açıkça aöyliyecektir. 

Bu takdirde ise uluılann uyum 
içinde yqamaları amacını değil. 

fakat yalnız kendi menfaatlerini 
güttüğünü itiraf etmelidir. Ken -
di dünya imparatorluiunu meıru 
ve gayri metru bütün vasıtalarla 

kuran lngiltere timdi mi.istemle -
kel~rini idare edebilmek için ra ~ 
hata. muhtaç olduğunu görerek Ö· 

teki devletleri hareketsiz bı -
rakınak istiyor.,, 

' 

Roma, S - ltalyan gazeteleri 
mütemadiyen Habe§Iilere çatmak
ta ve bütün kabahati kendilerine 
yükletmektedir. 

T evera gazetesi Habeı ordu -
sunu modern ıavaıa ha2ırlayan 

Belçikalılarla lsveçlilere hücum et 
mekte ve Habe~istandaki lsveç as
keri heyeti ba§kanı Virginin rea
mini basarak verdiği derslerin Ha 
be§liler tarafmdan pek mükem -
mel surette öğrenildiğini ve tatbik 
edilmekte olduğunu yazmakta -
dır. 

Tribuna gazetesi de ıu fikri i
leri sürüyor : 

"Ya Habeşistanın ltalyaya sal
dırmak aı:zusu kırılacak ve Habe
ıistan ltalyanın haklarını tanıya· 
cak, yahut ta İtalya Afrikada her 
türlü siyasal faaliyetten vaz ge· -
çecek. (Yani sefirini geri alacak 
illi .. ) 

Gene bütün gazete!er Habetis -
tanla İtalyanın 1928 senesinde im
zalamıt oldukları dostluk andlaı· 
masmın bozulmuı olduğunu yaz · 
maktadırlar. 

i ngiltere yarın · 
fikrini söyliyecek 

Londra, 6 (A.A.) -:- Yarın, 
avam kamarasında müzakereyi er 
teye atma teklifi onaylanmazdan 
önce, itÇi önderlerinden binbaşı 
Atlec ltalyan - Habeı anlata -
mamazhğına dokunarak, bu ıo • 
rumda lngilterenin durumu ne ol
duğunun tavzihini, hükumetten .is 
tiyecektir. 

insanların ahmakll(}ın.a barız numune 
&2 '-'-'- ı._a 1-l ,_... ~ &:::ws awwws ... ......._... 

1924 yılında 2400000 
adam açlıktan ölmüş 

"Fazla mahsill,, diye mllyonlarcn vagon 
yiyecek imha edllmlşt 

Berlin, ( A.A.) - D. N. B. bil· 
diriyor: 

Elli ülke için tutulan atatiatik -
lerden anlqddığuıa göre 1934 
yılında 2 milyon 400 bine yakın 
adam aslıktan ölmüıtür. Diğer ta· 
raftan bir milyon 400 bine yakın 
adam açlıktan ölmüttür. Diğer ta
rafta Wır milyon vagon arpa 
29, 700 vagon ka11Ye 258 milyon ki
lo §eker 26 milyon kilo pınnç 'Ye 
25 milyon kilo et yok edilmiftir. 

Yukandaki ajans telgrafı bu· 
günkü dünya vaziyetinin ne acı • 

nacak bir halde olduğunu göster -
mektedir. 

Her gün avazlnn çıktığı kadar 
inaaniyet, medeniyet diye bağıran-

lar bu satırları okuyunca bilmeyiz 
ne diyeceklerdir. Bugünkü mede -

nt nakil vaııtaları varken bir ta • 
Mfta milyonlarca insanın açlıktan 
ölmesi ve buna mukabil tonlarca 

la hır para meselesınden kavga 
ya tutuımuf, neticede eline geçir- 6l~Urmlye ~alkı,~ı. 
diği bir kunduracı bıçaiile ibra- Atına, 6 (Huıuıı m.uh~~ırımız 
himi arkasından ve kaburga ke - ıaat ~4 te telefonla bıldırıyor.) 
mikleri üstünden yaralamıttır. lntıhabatın yaklatması ve hü . 

yaralı çocuk Gureba hastaha • kômetin kahir bir ekseriyet ka -
nesine kaldırılarak yaraları sarıl- zan~cağı~ı anlamaları üzerine 
mıı ve evine gönderilmiıtir. kralıye.tçı Metakıu. taraf~rları 

Polis hadiseye el koymuf ve 4 Yunanııtanda tedhıı hareketle -
yatındaki çocuğun eline ku~dura- rine, tuikatslere teıebbüı etmeğe 
cı bıçağının naııl geçtiğini anla . kalkıtmıılardır. . 
mak için babaaını ıorl'Qya çek • Dün ıece, ıaat on birde Metak· 
mittir . sas taraftarlarile dolu on oto~o -

bil ıehrin hatlıca cadd~lerini do
latmı9lar, iç itleri bakanı Rallisin 
~i önünde durarak bakanı öldür
mek makıadile pencerelere doğ
ru ateı etmitlerdir. Fakat bakan 
evde olmadığı için maksatlarını 

Bir pa~lamento 
reisi bir 

reisicumhura 
Suikast 
yaptı 

D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Montevido, 3 ~""D~I\ }}1.oı.J J 

cumhurreisi Tere kai]ı bir suikast 
yapılmıthr. • • .. ·"" ...., .. ... 

Suikasti yapan evvelce parli. -
mento reiıi olan tanınmıt mebua· 
lardan ve müstakil nasyonalist 
partisi tefi Dr. Vargudi. 

Vargas bir tören (merasim) 
esnasında birdenbire tabancasını 

çekmit ve yanında bulunan cum
hurreisinin göjsüne .ateı etmit -
mittir. 
Kurıun biraz yüksekten geç • 

mit ve ancak cumhurreisinin o· 
muzunu delmittir. 

yapamamıtlardır. 
Hükumet gayet ciddi ve sıkı 

tedbirler almıttır. intihabatın in . 
tizam dahilinde cerayanı temin e
dilecektir. 

Bu ıababki ıazeteler ıuikast 
t l'TU ,,_!li<J.fü ,_..t;;;dd"A~"Vl.ldtt!IUC'ı•t:J eter.1Due nu tı etıı Dır nsan a 
t~~""'h ~·J ·~t'"'a*~ BqMıı:;uı.n ı '" aaDı e-cmeK e ırıer. 

ibret ahnacak 
bir örnek 

Hava tehlikesini bilenler kuru -
muna üye (aza) yazılma iti ıeh
rimizde olduğu gibi memleketin 
her tarafında da hararetle devam 
etmektedir. 

Y emiıdeki bir kıaım yumurta 
tüccarları hem aepelik yirmiıer 

lira taahhüt etmiıler ve hem de 
ayrıca teberrülerde bulunmuılar · 
dır. 

Cumhurreisi yarayı aldıktan 

sonra Varıuın üzerine yürümüt, 
ve tabancayı elinden almııtır. Bu arada yumurta tüccarların · 

Yara tehlikeli değHdir. Suikas- · dan Kılıç oilu kartlc,ler 280, yu. 
ta sebep siyasi anlaıamamazhk . murta ihracat tirketi 150, Sirkeci 
tır. iskelesi hamalları 300 lira teber-

Sason ·kayma
kan1ını hançerle 

öldürdüler 
( Baştarafı 1 incide) 

itkence ile öldürmek üzere tut -
muılar, jandarmalardan birinin 
vücudunu parça parça etmitlerdir 
ve parçalarını dağıtmıılardır. 1 • 
kinci jandarma da öldürülmüı

tür: 
Vak'adan haber alan hükumet, 

katillerin takibine giriımif, ve ce
setleri layik oldukları merasimle 
gömdürmüttür. 

Kaymakam Rıdvllnm yanında 

bulunan honıt iresi bayan Kebire, 
dün ıehrimize gelmiıtir. Bay Rıd· 
van, Bulgaristan Türklerinden · 
dir, Kırcalilidir. 

rü etmiılerdir. 
GAlatada Bulgar vapurları a 

centeei Baklaciyef te dün tayya
re cemiyetine gelmİf, hava tehli · 
keıini bilenler kurumuna aza ol -
mak .iıtediğini söylemi~. 20 lira 
vermiıtir. 

Baklaciyef bu parayı her sene 
vereceiini taahhüt etmittir. Bak
laciyef parayı verirken demittir 
ki: 

"- Ben bu memlekette oturu -
yorum, kazanıyorum ve daima da 
burada oturacağım. Bu itibari• 
Türkiye havalarının tayyare hücu 
mundan korunmasını istiyorum. 
Taahhüdümü seve, ıeve her sene 
yerine getireceğim . ., 

Hava tehlikesini bilenler ku ·. 
rumuna 25000 lira vererek aza o 
lan Nurkalem ıirketi müdürü 8ay 

Nurinin bir reımini kokuyoruz. 

Heryerde yardım 
yeyeceğin imhası insanın aklının 1 · lzmirden olduğu gibi, yurdun 
alamıyacağı bir ıeydir.. Dünyayı her tarafından telgraflar gelmek -
ıslah edeceklerini söyleyen iktı • te, lırnet lnönünün i~aret ettiği 
•atçılar buna neye bir çare bula - yol üzerinde halkın nasıl canla 
mıyorlar. ba§la yürüdüğünü göstermektedir . . 

Haseki haıtaneıinde yapılan 
bir ameliyat sonunda Malatyalı 
bir kız erkek olmuıtur. 

Malatyanm Şilo köyünde otu • 
ran Cemile ieminde bir kız oıı 

bet gün evvel babaıı ile latanbu· 
la gelmit, on ıün evvel de b~ta· 
neye yatmııtır. 

Hastanede Cemile muayene e

dilmiı, ameliyat yapılırsa erke1' 
olacafı ıöylenmittir. Babaıı bu · 
na razı olmuı, evvelki gün de Ce 
mileye operatör Bay Avni tara· 
fından ameliyat yapılmııtır. 

Cemile ufak bir ameliyat dah11 

ıeçirdikten ıonra tam erkek 0I11• 
caktır. Cemile erkek olunca e'I • 

velce kadınlarla ben.her yattıi1 
umumi kovuttan kaldırılmıf, bu· 
suıi bir odaya yatırıimı§tır. 

Cemile, yeni adile Cemil uzut! 
boyludur. Yarı beline kadar uıll 
nan saçları vardır. Göğıi;nde ıııe 
me yoktur. 

Elleri, ayakları kıllıdır. 

Cemil dün dem ittir ki: 
"- Annem, ben ?n bu günl~ 

iken ölmüt··· Babam var. Rençbef' 
lik yapar. Küçük ya,ımdanberi e9r 
ı ari ile gezlyortıum. .oaoam• o'. 

' -kaç sene ~vvel Ma~atyad" bed~ 
doktorlara göstermıf ... Onlar 
btanbula g-ötür, ame!iyat olurfl t 
erkek olur belki demiıler .•. f111'' 
o zama.1 daha yaıım küçjk ol~"~ 
ğu için babam beni get)rmet111

f" 
ti. Şimdi on yedi ya§mdayım. 5° 
zamanlarda doktorla.r artık atf1e 
liyat zamanı geldiğia~1 söyledi ' 

1 -ler. Biz de kalktık , huraya ge 

dik. .. o· 
Erkek olduğuma ;.ok ıevın•Y 

rum. Köyde beni kız bilen ko111 ~ 
d "'I•" fular, t"vvelce berabe; oyna ıs 

kızlar erkek olduğumu görünce·, 
ki G. ~·-er 

§&§IP kalaca ar... l) eceg11 .. 
1 ·or· 

kek elbisesini babam haJ:ır ı) 
Çıkar çıkmaz giyeceğim.,, .___.,..,,, 

Afganistanda 
da yer sarsın
tlları oluyor 

Beltlcistan sarsırıtısl 
56000 kişinin 

ömrilne maloldll J' • 

b'JdiriJol 
Londradan telıizlt: 1 • di• -

iine göre, Afganistanda Hın rd' 
tan hududuna . yakın bır yet. 
kuvvetli yer ıarsıntıları 01111" 

tur. ,a•ii 
Belucistan saraıntısındarı L•• 

'k ~ 
korkan halk arasında panı :. 1uıı· 
göstermittir. Bu aarsmtılar yu 1'İ· 
den Afganistanda da binlerce 

tinin ôldüiü bildiriliyor.. ..r -
. tal1 -Diier taraftan Belucıı ~ ,.,--

ımtısı t'traf ında çıkan re•ll':briıt· 
IUnıata göre, yalnız Ketta t 
de 56 bin kiti ölmüttür· tefe'". 

Enkaz altındaki cesetler ıter1 

'"h t · "· d d nı he:Ye ' su e tıgın en yar ' ktıJğır 
gaz maskelerile çah§rl>'° 
lar. 
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f'lw!.?JI ~I 
lliişü;s;n bir türlü, 
düşürmesen bir 

t - ı·· ' uru. 
Bütün devletler ditlerinden, 

tırnaklarından arttırdıkları para • 
larla. harıl harıl tayyare yapıyor 
~~~· Her memleket itsikbal için en 

Uyük tehlikeyi havadan bekli· 
>'or . ., 

Bu tehlikeyi hiueden ismet ln
Önü de hava bekçilerimizi çoğalt • 
lllak lüzumunu söyleyerek bizi de 
bu Yolda geri kalmaktan kurtar 
dı. 

liakikaten tayyare son çeyrek aıı· 
rın Yarattığı insanlar için en fay • 
dah alet, ayni zamanda en büyük 
felakettir. Bugün tayyarele-:-

binlerce kilo ağırlığmdl\ 
boınbalar taşımakta ve binlerce 
kilometre yol kat'etmektedirler. 

Bir kaç tayyareden mürekkep 

filoların bir kaç saat içinde bin · 
lerce nüfuslu tehirleri mahvetme· 
ai işten bile degildir. 

Diğer taratftan fen bu korkunç 
hava. silahlarının dehıetini gittik • 
Çe artırmaktadır. 

Son gelen Avrupa gazeteleri Al 
lllanların tayyarecilikte yeni bir 

~aın)e yaptıklarını bildiriyorlar. 
u havadisin ne dereceye kadaı 

doğru olduğunu bilmememize rağ· 
ttlen aynen alıyoruz: 
Alınanlar son zamanlarda tay 

hrelf"rİ telsizle idareye çalıfıyor · 
lardı. Hatta yaptıkları bir kar. 
tecrübede de muvaffak olınu§lar ·· 
dı. İtte böyle pilotsuz tayyareler 
İenj bir tarakki hamlesi daha ge • 
rıı-rnişlerdir. 

l ,.. 1 
,,..,_._ •-- ı.. •• •:..-•.- :>"•ptıl~lcu·ı 

ayyareJer dı§arıdan kendi kendi . 
ile 'd 1 are olunarak uçmakta, düt • 

~anr bulmakta ve iatenilen }'~re 
t>rnbalar atmaktadır. 

1 Fakat en dikkate değer nokta • 
ardanbiri de§ udur: 

Su pilotsuz uçan tayyareler 
~lıhtelif vasıtalarla dütürülecek 
d Utıa dü§tükleri yerde bir facia 
ah~ husule getirmektedirler. . 

ıj Çünkü tayyarenin bütün gövde· 
>'ere çarptığı takdirde görülme · 

Alma~yay~ / Genel nüfus qazımı 
tayyare ıle çllek • • 

Meyvaıarımız tyt /ıazırlıkları ılerlıqor 
flatla mllşterJ buluyor 

Berlinden gelen bir telefon ha· 
berine göre, BerJine gönderilen ilk 
Türk çilekleri daha tayyare yol· 
da iken iyi bir fiyatla satılmış 

tır. 

Bir tecrübe olarak gönderilen 
bu çileklere verilen fiyat göster· 
mittir ki Avrupaya az karla ol • 
makla beraber çilek göndermek 
kabildir. 

Çilekten ıonra yarın sabah ge· 
ne tayyare ile Almanyaya kayısı 
gönderilecektir. Bu kay11ılar en i
yilerinden ıeçilmittir. 

Türkofis bir taraftan da kavun 
ve üzüm ihracatı için 
maktadır. 

hazırlan · 

Geçen sene ofisin teıebbüsile 

Almanya ve Fransaya gönderilen 
kavun ve karpuzlar çok rağbet 

görmü2 ve göderen)ere bir hayli 
kar getirmitti. 

Bu yıl bunun için kavun ve Ü• 

züm göndermek üzere Türkofise 
ıimdiden bir çok müracaatlar 
vardır. 

Ofis yaf meyva ihracatının bir 
elden yapılmasını lüzumlu gördü· 
ğünden buna çalısrnaktadır. 

B&~eLi.ITll 
Yüklü hırsız 
Sabıkalılardan Hamid on gün 

evvel Küçükpazar civarında bazı 

evleri soymuf, yakalanmak üzere 
iken kaç.mıftı. Hamdi dün Beyoğ • 

lunda dolaıırken görülmüf, yaka • 
lanmııtır. Üzerinde bet tane beıi 
bir yerde, bir elmas küpe ve 137 
lira evrakı nakliye bulunmuştur. 

Cila kaynatırken 
T epebatında Şehbender soka • 

ğında Kuhut apartımanında otu • 

ran Lili mutfakta muşamba ci • 
liaı kaynatırken ateş sıçramış, 
Lili muhtelif yerlerinden yara • 

Nüfus teşkilatının yeni esaslara 
göre kuvvetlendirilmesi 

kararlaştı 
Genel nüfus sayımı dola-

yısile hazırlıklara ha§lanmıştır. 

Fakat genel nüfus sayımının 

iyi esaslara dayanması için evve . 
la nüfus daireleri tetkilatımn ıs -
lahı lazım geldiğini gören iç işleri 
bakanlığı nüfus memurlukları teş· 
kilatmın kuvvetlendirilmesine ka
rar vermittir. 

Bizde nüfus teşkilatı nüfuı sa~ 
yısile mütenasip olarak değil, her 
kazada ikiter katipten ibaret ola· 
rak yapılmııtır. 

lstanbulda nahiyelerde iki me 
mur bulundurulmaktadır. Halbu • 

ki bir memurun ancak 15,000 
nüfusun işlerine bak3.bileceği tec· 

rübelerle anlaşılmıştır. Bu yüzden 
bir çok doğum ve ölümler an& 

defterlere geçemeden vukuat def. 
terlerinde kalmaktadır. 

iç itleri bakanlığı görmüştür ki 
bugünkü teıkilatın bozuk olma . 
aı neticesi ne yaf ıyanların, ne ö . 
tenlerin, ne doğanların ve ne de 
evlenenlerin hakiki saymm bil 
mek kahil değildir. 

Bakanlık , genel sayımdan ev· 

vel beher sayımın nüfus için bir 
nüfus memuru tayin ederek ve 

yeni esaslar kurarak nüfus teşkili.
tını ıslah edecektir. 

Diğer taraf tan gene) yazım için 
bir buçuk milyon lira sarfedile • 

cektir. Bunun yarım milyon liras1 
haıın itlerine memurların yapa · 

cağı etütlere, bir milyon liraaı da 
Asıl yazım iılerinde çalışacak me 

murlarm ücret ve harcirahlarına 
41arfolunacaktır. 

Bir milyon lira bu sene bütçe 
•İne konulmuıtur. Bir milyon lira 
da 936 bütçesine konulacaktır. 

5imdiye kadar memleketimizde 
1265, 1300, 1320 ve bir de 1927 
senelerinde dört genel ıayım ya .. 
pılmııtır. 

Bunların ilk üç sayımda genel 
nüfusun ibralı ıahsiyeleri tesbit e
dilmittir. 927 de yapılan nüfus 

yazımına (umumi tadadı nüfuı) 
denilmittir. 936 tahriri nüfus (ge 
nel sayım) ismini alacaktır. 

Borsadışında satılan j Yanlış yere yazılan . 
ma<lileler esnaf 

Ankarada toplanan tecim ve Son günlerde esnaf kurumlar, 

endüstri (ticaret ve sanayi) oda · azalarının kayıtlarını yenilerken 

ları kongresinde borsalara dahil 

maddelerin b~raa dıtında satıl 
masının tamamen önüne geçilme 

si takarrür etmiıti. 

Ekonomi bakanlığı bu hususta 

tetkikat yapılmasını ilitikli olan · 

lara bildirmittir. 

kar Gazi caddesinden 736 numa • 
ralı otomobilin deposundan ben • 
zin çalarken yakalanmıştır. 

bazı cemiyetler diğerinin azasını 

kendilerine kaydetmitlerdir. 

Mesela bahçıvanlar cemiyeti -

nin kabzımallar cemiyeti azala -

rını kaydettiği söylenmektedir. 

Cemiyetler genel çevirme kolu 

bu durumu tetkik edecektir. 
-o-

Ioglllz elçisi 
Londraya gitti 

3 

'fk UCU!, 'fk goA 
-.__. ~1- ,_.~,_, --~ 

Ağaçtan şeker 
ve meşe ağacından 

kahvaltı! 
Bundan dört yıl önce Nobelin 

kimya mükafatını aJmıf olan Al -
manyamn Manhaym tehrinde dok

tor Friderik Bergius küçük bir 
fabrika. kurmuftur ki bu mü esse -

se adam oğlunun barsaklarının 

hayrete değer bir nümunesi ve 

kimya ara§tırmaları için harika 
denecek bir muvaffakıyettir. 

Çünkü bu fabrika, ağacı hazım 

suretile tekere tahvil eden koca • 

man bir kaç mideden ba,ka bir 
şey değildir. 

Ağaç yiyen bir çok böcekler 
vardır. Keçiler ağacın bir teklin -
den başka bir fCY olmıyan kağıdı 

hazmedebiliyorlar. Ancak adam -

larla ehlilettirilmit bütün hayvan· 

ların, böyle bir kabiliyeti yok • 
tur. 

' Bir keçi, kağıdı çiğneyip yut • 
tuktan sonra kuvvetli asitler kağı

dı (sellüloidi) parçalıyarak teker 

haline getiriyor. Herkesin bildiği 

gibi 9ekeri yüksek hayvanların 
hepsi hazmedebilir . 

Biz meıe ağacile bir kahvealtı 

etmek istersek ağacın kimyevi 

vasfını yemeden evvel deği§tir • 

mek mecburiyetindeyiz. Yani ke

çi midesinin içeride yaptığını biz 
de dııarıda yaparaız. 

Odunda neler var? 

Odunda (yüzde 42 den 67 ye 

kadar) selliiloz, (yüzde 24 ten 
30 za kadar) lignin ve aakız var
dır. 

Kağıt, sun'i ipek, - Jellofa·n· ~e 
sun'i deriler, aellülozdan yapıl • 
maktadır. Lignin için henüz Ö· 

nemli 'bir kullanıı bulunamamıt -
trr. 

Glükozda 6 atom karbon, 12 a
tom hidrojen ve 6 atom oksijen 

den mürekkeptir. Başka cins şe 
kerler ayni elemanların muhtelif 

~İt bir tiddetle patlayan bir ma • ,:n halitaıından yapılmıştır. Bu 
l~h~tle havada uçarken ne kadar 
ttt lıkeli ise, yere dütürüldüğü za· 
~an da o derece tehlike doğur • 

lanmıttır. Lilinin ablası da kar • 

d~tini kurtarmak istemi§, o da el • 
)erinden yanmı§hr. 

20 lira dolandırdı 
Taş atmışlar 

Bomonti caddesinde oturan Di • 

terkiplerini ihtiva etmektedirler 
Molüküllerin birbirine nasıl bağ • 

)andığını gözönünde lutarak orta
ya kamış 9ekeri, dekstroz, Levü • 

loz, Ksiloz, bal ve daha bir çok tat 
Ankarada Türk • lngiliz yeni h ıeyler yapılmıttır. 

tecim (ticaret) anlaşması imza. 
Sellülozun kendisi de şeker ha-

l\ktadır. Hamalbqında oturan Lukaı mitri ismindeki çocuğa, çingene 
zabıtaya müracaat etmif, Yeşil so· çocukları tat atmışlar, ba§ından 

kakta kahvehane yapmak ü2 ere yaralayarak kaçmışlardır. 

landıktan sonra ıehrimize gelen line konabilmektedir. 
İngiliz elçisi Sir Persi Loren ve 

"--------~~~~~~·~-·~·- ekip re.le 
Kimyagerler •eker hakkında 

refikası dün akıamki ,. 
Londraya gitmişlerdir. bilgilerini derinleştirdikçe Sellü -

Belediye 
l<öprU üstündeki 
Sakil reklAmları 

bir dükkan kirladığını, bunun Koşarken 
r~hıatiyesini çıkartmak için l.:ıma-· Kurtuluşta Sinemköyünde otu· 

il isminde birisinin kendisnden 20 ran terzi çırağı Y ervant Galata da 
lira dolandırdığım aöylemiştil'. 11- koıarken dütmüf, batından yara • 

Üç hafta kadar kalacaklar .. loz hakkında olan bilgileri de art· 
maktadır. İşte bu bilgilerledir ki 

dır. Elçilik tecim (ticaret) ataıesi 
Alman kimyageri odundan tek~r 

kolonel Vuds da mezuniyet almıt· çıkarmağa başlamıştır. 
tır. ~ kaldıracak mail de yakalanmıştır. lanmıttır . 

Benzin çalarken / Dört dişi kınldı 
Ta_n s~nema~ı~da çah9an Meh • Büyükadada oturan kadastro 

med ısmınde hırı, dün gece Halis- ı umumi müfettişi Halid Zıyanın 

çobanı Rasim hayvanları otlatır • 
ken Tanaıın beygiri bir tekme al· 
mış, Rasimin dört dişini kırmıştır. 

.. , Şirketi Hayriye ile belediye a
li_;ltıda bir ihtilaf çıkmıttır. lhti . 
Slı.t 1~ sebebi Şirketi Hayriye va • 
'it t •skelelerinde bazı kısımların 

ar hat· · ·ı ,-----------~-----·---imi!------~----~~ l'ıll • ıne getırı erek batkala - . • - ' 

~a: .~car edilmesidir. Bilhassa 1 ş E H D 1 N D E ~ D L E n ı· 1 
l'ı"' l'i.i Üzerindeki tirket vapurla- H' K 
ı~·~ .................................... . ıtıll • Yanafmaaına tahsis ve hal- ---.................................. .. 

,,;'ili~ahati içi!l salonlar yapıl. Tramvaya asılan 
tltf• S.ın ayrılan yerler halkın 

1tıe k '-b1 ullamlmıyarak şirket he Beşiktaşta oturan yağ tüccarlarından ~ükrü anla· 
,~a kiraya verilmit ve iskele tıyor: 
t~~l' lltına da bazı müesseselerin 

1 
- Benim en ziyade sinirlendiğim ıe11ler tranwayla-

~,t' l\ttıları konarak §ehrin man _ rın arkasına ı·eııa basamaklarına takılnn çocuklardır. 
''1 bozulmuştur. Bu yü~den sen~d~ en az on on beş çocuk kaybediyoruz. 
llcıed' . Tramıayların ıkı tarafına yaptırılan teneke kaplı kı· 

~l,rı b' ıye tarafından şırkete ya· ıımların ı·e henüz bir iki tramvay arabasının kapıları· 
)ttı..,. ır tezkerede kiraya verilen na taktırılan uzun parmaklıklı kapıların da bir işe ya
''lQ 1

" f)ofa)tılarak buralarının radığı yok. 
•,)1 ~ 'fıa.line getirilmesi, manza . . .n.unun ~c>sin (kat'i) surette önüne geçilmelidir. nu 
~ ... 

1 
ı:ıota.n r ki. l h k l ıı ıçın benım aklıma gelen çareler şunlardu-: 

~ı ..... e am arın emen a · 1 T ··•ct11 bild' .
1 

. . - ramvaya çocuk a8ılır asılmaz tranll'ay durdu· 
ırı mıft:r. rulmalı .. Böylece tramı•aya asılmanın beylıudc>liğini an· 

çocuklar 
layacak olan çocuklar pek az zamanda bu lıcrcslerin· 
den vazgeçeceklerdir. 

Tramvaya herhangi bir çocuğun asıldığını biletçi gür· 
nıezse bunu arka sahanlıkta duranlar biletçiye haber 
ı·crmck zahmetini esirgemezler zanm.ndayını. 

2 - Tramvay sosyetesi çocuklarm tramvaylara asıl
malarının önüne geçebileC'ck başka bir çare bulmalıdır. 

Tramvay sosyetesinin böyle bir çare bulabilmesine 
imkan göremediğim için birinci olarak teklif ettiğim 
şey yapılmalıdır. Bu takdirde bu türlii kazalann sürat
lc l/C k~sin (kat'i) olarak Önüne (/eçebi/menin imkanı O· 

lacaktır zannındayım. 

JUi Vern'in eserleri 

Büyük Fransız romancısı Jül 
Vern'in ölümünün 30 uncu yıidö
nümünü anmak için Moskova si -

nema birliği (Kaptan Granın ço · 
cukları) romanını filme almağa 

baıhy cıcaktır. 
- -----
Telefon sosyetesinin 

bir delegesi geldi 
İstanbul telefon sosyetesinin 

(firketinin) Londradaki merkezin 
den Frank Gill adındaki deleğe, 

dün §ehrimize gelmiştir. 

Bay Gillin geliti, telefon sos -
yelesinin hükumetimh.ce satın a· 
lınma i9ine ilgili (alakalı) olduğu 
sanılıyor. 

Bay Gill, dün telefon şirketine 
giderek direktörle uzun boylu gö
rütmüştür. 
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Kamutay idam hüküm- Fehmi Vural ile 

ı . . t d.k d. Ali Rıza Çeviğin 
Yeni lngiliz kabinesi 

nasıl kurulacak? erilli aS 1 etme 1 Boş valiliklere getl· 
--------· rJlmesi dDş8n818yor Baldvln kabinesi, Makdonald'ınkindell 

Saylavlar, dayak ve işkencenin Ankaradan bildirilcliiine ıö • • pek farklı olmıyacak' 
re, Van, Meraı, Beyazıt, Erzin -

aleyhinde olduklarını gösterdi can, Çorum, Bitlia, Sıvu ilbaylık· Yeni girecek nazırlar hakkındB 
.lan (valilikleri) açık bulunmakta 

Dün Ankarada toplanan Kamu· ( Korka korka, ıürünerek yanıma 
tay Evkaf te§kilatı liyihaaını mü- geldiler ve ifade ~erdiler. Verdik· 
zakere etmiştir. Bundan sonra leri ifade benim aorduklarıma evet 
Osman oğlu Ömer, Mehmed oelu veya hayır demekten ibarettir. 
Hakkı, Mehmed oğlu Veli, Meh • Bunun üzerine lıparta ıaylavı 
med oğlu Caferin Blüm cezalarına lbrahim : 
çarpılmaları hakkındaki mazba - - Zaten, hastalık buradndır ! 
talar tetkik edilmiştir. Bunu müte· diye bağınnıt ve Huan Ferid: 
akib Makaud oğlu Sadri ile Meh- - Ben bu ıözlerimle hiç bir 
med oğlu Halilin ölüm cezalarına ID4hkemenin takdirine taarruzu 
çarpılmaları hakkındaki encümen kutetmemekteyim! diye cevab 
mazbatası tetkik edilmiı ve bu vermit ve bir kaç yıl önce Maniı. 
yüzden bir çok münakaıalar ol • ıada Memduh adında birisinin ye
muıtur. Ölüm cezaları ıiddetle di yıl hapiate kaldıktan ıonra ıuç· 
-eddedilmiı ve Kayseri saylavı lunun bulunduğunu ilave etmittir. 
Hasan F eridin takriri büyük bir Adliye encümeni mazbata mu • 

c1ır. çok dedikodular var ! 
Teftiı heyeti reiai Bay Sabrinin 

Sıvaı, lstanhul emniyet ıısüdürii 
Bay Fehmi Vural ile liman idare· 
ai müdürü Bay Ali Rıza Çevikin 
diler ilbaylıklara tayin edilecek .. 
leri rivayeti aittikçe kuvvet bul . 
maktadır.

Askere ıitn:aeleri üzerine tayin 
edilmiyen ve ıtajlarım bitirmit o
lan yirmi kadar hukuk ve mülki .. 
ye mezununun açık kaymakam -
lıklara tayin edilmeleri kararlaı 
mıtbr. 

Tayinler haziran aonuna kadar 
bitecek ve yüksek taıdike verile -
c.ektir. 

Cua14 ıünü belli olacak olan anla,ılıyor. Hatta dıt bakanhi' 
yeni lnriliz kabineıi hakkındaki kuvvetli bir namzet olan Sir S•· 
tahminler hlll ııyual muhitlerde muel Hor'a, Eden'i müıtetar o)•• 
çalkanıp durmaktadır. rak görmek bile acı gelecektir· 

Y epi kabineyi kuracak olan Bununla beraber Eden, aon aylı~ 
Bal'ivin, anlqddıima röre ba· I içinde İngiliz dıt bakanı mua\'İıı1 
kanlar ara11nda elinden geldiği gibi hareket ediyordu. lngiliS 
kadar u deiitiklik yapmak iıti- diploması fennine tam vakıf ol•• 
yor. Bununla beraber, dominyon.. bilmek için gözünü açtı. Çok te'' 
lar bakanlığına Makdonald'ın rübeler edindi ... 
oğlunun ıetirileceii lıavadiai kuv· Ziraat bakanı baıka yere it• 
vet bulmaktadır. decektir. Lord Londonberridelf 

ekseriyetle kabul edilmit ve ceza. harriri bay Selahaddin yargı °(ad• 
lar 24 sene hapse tahvil edilmit • liye) doıyasmm iyice tetkik edil· 
tir. mediğini ve ka.rann yerinde otau- Sabah Gazeteleri 

Bi" iQete diyo1' ki: "Satha- botalacak hava bakanlığına S~r 
kanımız Mi.ter Makdonald, ııya- Kanlif Liater'in geleceği söyleıt~· 
aal dütünceti itibariyle veraset yor. Gariptir ki, bu adam, polit1• 

prenıibine en muarız olanlardan ka alanından _(sahasından) artı~ 
biriydi ... Yıllarca kürsülerde bu- çekilmek üzereydi. 
nu .öyledi. Hatti buıün bile bu Baldvin kabinesinin JisteıiOİ 
preDılip eıkimif olmaktan çok u- ilin ettikten aonra parlamenter 
zaktır. Fakat bqiin veraset pren· dan itimat reyi isteyecektir. 

llk söz söyleyen Hasan Ferid ğunu ve mahkeme kararlarma fu-' ne dfyorlar? 
la müdahalenin doğru olmıyaca • 

hadiseyi anlatarak hükmün doğru 
olmadığını ve suçlulara ifkence 
yapıldığının tabib raporiyle de ıa· 
bit olduğunu ve ıahitJerden biiço· 
ğunun suçun i§lendiği zaman auç
Jularm kendilerinde misafir olduk· 
larına dair adliye encümenine tel· 
grcf çektiklerini anlatmııtır. 

Telgraflardan biri de müstantik 
Sıdkı imzasını ta§ıyor ve suçlula • 
rın vaziyetini ıöyle anlatıyordu: 

"ifade almak için suçluların 
yanına gittiğim zaman insan tek • 
linden çıkınıt dört ceeet vardı. 

iını aöylomittir. 
Bunun üzerine Hasan Ferid en· 

cümen vazifeıinin yalnız ıöriinür 
hataları taahih olmadığmı ve ceza 
uaulü kanununu açıp okumak li· 
zım geldiğini söyleyerek cevab 
vermiıtir. 

Selahaddin Yargının "bunlan 
\ana mı ıöy'lüyoraun?,, aözü üze • 
rine bir çok N.ylavlar "evet Hna 
.c;y]üyor,, cevabını vermitlerC:!ir. 

Bundan aom-a bir çok münelra • 
talar olmut ve suçlulann ce%aları 
24 seneye inclirilmittir. 

",.'~~· rJ/[Qr.ya plajı.n~ın islahı içi'n 

Belediyeden şimdilik 
300000 lira verilecek 

u kumsalın pek yakında ne hale getiri· 
eceğinl tafsllatlyle öğrendik, anlatıyoruz. 

Florya plajının Kamil Atatür • 
kün İ§areti üzerine dünyanın en 
~üzel plajlarından biri olmaıı için 
ıarbayhkça .(belediyece) çalıııl • 
mağa baılanmııtır,. Florya için ya· 
prlan plan dünyanın en aıri plaj • 
larımn planları tetkik edildikten 
ıonra meydana getirilmi,tir. iç 
i§leri Bakanlığının tetkikinden 
sonra tatbikine baf lanacaktar. Plaj 
ijç kııma ayrılarak birinci k11ma 
iter türlü halkın keıeıine uyıwı bir 
~ilde büyük bir gazino, ikinci 
il<ısma hariçten gelecek olanlar 
kin küçük kö§kler yapılacak ve 
~. 

bunlar isteyenlere kiraya verile • 
cektir. 

Üçüncü kıannda iae en ucuz bir 
ıekilde yatanabilecek tam konfor
lu büyük oteller olacaktır. Deniz 

Mühendis mek
tebinde yenilik 

'.Ankara, 5-Mühendis Mektebi 
için 1 Hazirandan itibaren tatbik 
edilecek olan yeni nizamname ha-
2ırlanmııtır. 

Bu nizamnameye göre mektep, 
yol ve demiryolu, yapı itleri ve te· 
bircilik, su itleri, elektro mekanik 
iıleri ve muhabere itleri olnnk ü· · 
zere beı kısma aynlacaklır. 
- Talebe evveli mütterek kıann • 
lta o1m~ ooııra bu ihtiaaa fU • 
lleleriae sirilebilecektir. Aynca 
mektebe ecnebi memleketlerden 
g]ecek talbeler de kabul edilecek· 
tir. 

kenarına yapılacak bir iıkele ile 
lıtanbul araımda muntazam va • 
purlar iıleyecektir. 

Demiryollarmda da çok ucuz 
ıeferler teminint: çalqdacaktır. 
Plajın en büyük derdi olan su Hal· 
kalıdan ıetirtilecektir. Dün ôele• 
diye reiı muavini Himit ile fen 
heyeti müdürü Floryaya aitmiı1er 
ve yapılacak itleri mahallinde tet
kik etmitlerdir. Florya pli.jı için 
belediye bütçesinde 300.000 li1'a • 
hk bir tahıiaat ayrdmqtır. Fakat 
timdilik masrafı tamamen teıbit 
etmek mümkün değildir. 

Farmakoloğlar 
toplanıyor 

Türkiye pratik f armakoloilar 
birliğinden: 

Birliğin aenelik kongreıi 20-
6-935 cumartesi günü akıamı aa
at 22,30 da lstanhul halkevinde 
toplanacak ve ataiıda yazılı ruz -
namedeki maddeler görütülecek -
tir. Üyelerimizin ıelmelerini dile· . 
rız. 

Ruzname: 
1 -idare heyeti raporunun o

kunması ve eıki idare heyetinin 
ibrası. 

2 - Yeni idare heyeti seçilme· 
ıi. 

3 - Nizamnamenin lüzuın ıö· 
rülen maddeleJ"inin defittirilme • 
ıi. 

4 -- H,fta tatili meaeleıL 
5 - Meal eki görütmeler. 

KURUN - BCtJyazıcqı M. Asım 
Ua bugün FrtDUada kabine buhranı
nı N Franau franguıuı vaziyetini 
buhran ültüne buhran bfJflığıgle tllt• 

maktadır. Uınomal yttge (fevktıldde 
ıaldhiyet) iategen Flanden l«ibVMıi· 
nin dÜfrMslnd«n aonra bütün grup. 
ları memnun etlici N FrtıMız balını 
taralından çok İl/İ karfllanan bir ka· 
bine kurup da evveld itimat ı-e fakat 
ıal6higet boh3itıde iki rey gibi bir 
farkla ve lterkeat lıagntte lıırakan 

bir ıekilde dii.pn Bui.Hon kabinnin· 
un bahlletJMkUJir. 

Ve tüm.ektedir ki: .. 
Bu dil§Üf ıekli.nl tarihte gör1Mk 

kabil değildir. Yeni gelecek liükOmet 
lrant1• korumak için porldl'Mntogu 
tl"""'"'1c ieUınM akla '°i .,.,.,,.,.. 
Fakat bunu dağıtmak ~in 'if 6 dganın 
karan ve muvalakati ldzınulır. Öyle 
görülüyor ki fincaqal bir ,ekilü bat• 
lagan frank buhranı ~ok genlf 111/4· 
ıal buhrlllllara doğru ~lıp gidecek· 
tir. 

CUMHURiYET - Br.ıgilnldl baJ 
1/fUllll1U Dreıtend«n M.NamJ. yamtıf· 
tır. Başlığı dıf al'f veriflerimizi art· 
tırmak ~ndir. 

M. Nermi, diyor ki: 
Ticaret anltlfl"tllan l/flllllırken 

yurdun temel örünleri düfiUıülmeU· 
dir. Her ülkenin ökonoml inkifalı 

zamanla baılta istikametlere döküle· 
bUdiji için, anlaımaltınn da bana ,,;;. 
re deiif,,_i ltf.ıınitlır. 

Bugünkü. d11 alıf verifkrln bem 
bfl§lı ölçül/l kkringdir. Biz dlflm11a 
ne kadar mal verirıek, dııardan da 
o katlar alabiliriz. 

Almanya gibi giJ.bek endJJatrUi 
ve koloniaiz memleketler bö11le an· 
laımalar için en ııygufl. ytrlerdtr. 

Temel örllnkrlmlzl ,,. bıatlaruı 
argı imkanlarını bilmek, -.nı ü 
klerİ.!Jg yoluyla dıı Pcızar Ue ıeçir. 
JMk ltinmdır. 

TAN - Ahnwd Şilkrü Bımn 
".Acıuı bar&fl te/ıllUtk,. atlı11k JUfÜ,. 

ğı baş yazısında Babe1-ltal11arı arı. 
la{lamamazlığından bahaedlgor ve di· 
yor ki: 

ltal11omn Bebe,Utaıa llurüıe gözü 
oldağu ötetkn berl biliniyordu. Ha· 
be,Utanı ltaıyadan korul/tfll kendi 
kıııwttf değil, Franıa ıJe lngfltere ldf. 
Ama~ (murail) utmilen ıelll •va· 

f'I ger Wrnt«kn eU. etmektir. Bu. 
nun ~indir ki bugün Habcfiatw 
yutmayı kararlaıtırnuf gibi görünen 
devlethrde11 biri tlaoacı, biri a~ 
biri de ltorul/UCU rolllni ognamaJcta • 
dır. Tarihte bir eıi görülmiyen bir 
konıHi oynanmaktadır ki, kanlı bir 
ıavaş gibi facia ile neticelenebilir. 

AKŞAttl - NecFMttin Sadık imz~ 
lı bCl§yan ~eker rMseleairulen baJa. 
ıetmektedir. · 

Hükumetin ıeker ligatuıı ıu:u,_ 
latrruıkla halka ~ok bliJllJ.k w f ç"'1Jı 
bir İJ gördliğünü, fderin ucuzlama· 
siyle ea'ld8ine nübetle çok bili/Ü Wr 
getireceğini fala sarfıyatın bruaı 

ltorrıgocalım. koluerVf#Cflilin artaca· 
luu aö11lenwlctedir. 

aibi Makdoaalti aileainin menfaa.. Parlamentoda muhalif parti' 
ti hesabma tatbik edilecek de- ·· ıinden baıka eıaalı bir itiraz grt 
mektir ... ,, rürıe Baldvin çekilip iıtirah•1d 

Dıt bakanlıja kimin ıetirile- bat vuracaktır. Fakat toplu ve ki' 
ceji iti bili anlqılamamııtır. Bu· h" ·ı· ır bir muhalefete imkan verı 
raya Sir Samuel Hor'un da gele- miyor. 
ceii ıöyleniyor. Fakat deniyor ki, 
bu zat l»elki de Hindiıtan naibi İngiliz Krahnın doğum günü Jll~ 

naselıetiyle Lordluğa terfi edenleri' 
olmalı uznuyordu. füıtesi dün neşredilmiştir. ustede 

Makdonald ka1'1n.eainin dıt MakdonaJdın ismi en ba§ta yazılr1dJ. 
hakanı Sir Con Saymenin belli Makdonald dün sabah her zatdaır 
batlı bir nezaret almadan kabine- ki haftalık kabine toplantısının JfJ' 
de bulunacaiı rivayeti timdi 

1 
da- nuncusuna ba~kanlık etmiştir. BU fi 

lıa kuvvetlidir. Ge'1Ç diplomat ve fasılasız olarak altı yıldan beri gö.rf' 
dıt bakanl\iınm en ileri namzet- yordu. 
lerinden 'l:tiri olan Eden'e gelince Emektar başbakan Cumıt4 g~ 
bütü ukadaılan kendisinin dıt l'(S ir.~ll }{ıa.!. al.,, ...... ~ '<'UC\.t:A, • tll ~iti 

nı verdikten sonra yeni kabi~. 
hakanı olacatından emindir. oı. teşkili ödevinin (vazifesinin) JJY 
mapa, çok hayrete dütecekleri \'ine verilmeJini r:ica edecektir. 
--~~----~-------~--~~~~..,.....- . _...,,; 

Asgari mtlk"lleltyet kanununa göre . 
lstanbu l birinci sınıf 

Ankara ve izmir 
ikinci sınıf şehirlerdlt 

Vergiler, ona göre talıalckuk 
ettirilecek 

FiQ&na Ba~hiı uıart mükel· ı için 2, Ankara ve lzmirde t,5 O : 
lefiyet "-ııumınun tatbikinde ui • çüncü ıınıf tehirlerde 1 lira .,ed 
radığı yanlıt tef ıi11ere ıon vermek alınması lazım gelmektedi~ 
üze1'e hir inhname hasrrlannıtır. 

Aacvl ....,..;ınin verilmesinden Alman • 1ngi1 i't 
makut, gayri saft it'ad üzerinden 
verıiye tibi olup kazanç ne olur· konuşmaları 
1& olaun muayyen eaaılara ıöre Londra, 5 _ Jngil\z. AJJl',.ıı 
ffl'Iİ .eren mükelleflerle l»eyan • deniz konuşmalarına bugün de el~ 
nameli mükeUefI. ar&11nda nilbi vam edilmittir. Yalnız ko11ıl~ 
bir adalet teaiıi olduiundan mü· 1 maların umulduğu kadar çab 
kelleflerin beyananme mucibince bitmiyeceji anlqdıyor. .., 
verecekleri verıiden fazla bir ver· Almanlar lngiliz doiıan111atı1' il' 
si almmasmm mnzuu bahıolamı· yüzde 35 i niabetinde donend'• 

1
,, 

yacajı bu izahnamede bildiril • temektedirler. Bu iıteği gözdell. , 
--l-A d. . 1 ·1· .. ahb 1 L.. ,,il ~e ır. çır-:zı ~~~_ız .mur aa an pu

11
_.,, 

Bu nokta tatbikatta pex ~ok betın butun ımapratorluk do bit' 
yanlıtbklara yol açtığı için izah -1 muına mı, yokaa muaY1~ 
namenin çı1anaaı çok iyi ohnu,tur. zümreye mi aid olduğunu ,,i•İ 
Maktu verıi, bazı ımıflara göre lar, Alman müra.hhaslart tı, 
ayn)mııtır. Ribentrop bu auaHere bunu" ifİ" 

Birinci a.mıf ıehirlerde (lıtan • ferriiattan ibaret olduju~u, 1'1,tİ 
hul) 500, ikinci unıf tehirlerde esasını kabul edip edenufP ti1'' 
(Ankara, lzmir ıibi) 400, üçüncü j mukabil ıualini sormak ~· 
sınıflarda 200 ve dördüncü ıınıf • kaçamaklı bir cevab vef1111 

, 
ı 'Jtet' 

f;arda 100 lira olarak tahakkuk et· Alman gazeteleri, 11S
1 ~r 

tirllecekti1'. nin Aimanya ile deniz koOU ,,ı_,.-
Mütehavvil verai tan' at ve tica· na ıiritmesi ıuretile Alıtı~.,i ,el' 

retin icruı ~in müatahdem bqma yırttıkla1'ı Versay muahedet• ;-' 1 

ve bulumılan yere söre deiitmek· men kabul etmi, olduklarJJ'l 
tedir. letanbulda bir müıtahdem maktadırlar. 
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Bu defineqi elden çıkarmak 
bizim -için · imkô.nsızdır. 

Hesabını görüp gitti .. 
Kuyumcu kapıyı kapadı ve yeni 

ıiyaretçilerin karıısına bir iskeml~ 
Sekerek oturdu: 

Zaten kontu da F ernando öldür · koymadıkları için çok acıkmı§lar · 
mü§ .. Elbet istemez ya .. Değil mi'! dı ... 
istemez amma kırbaç altında cam Girdikleri dükkan, mü§terisi 
çıkasıya kadar dövülürse ne yap - kıt bir yer olmalı ki sahibi onlara 

- Buyurunuz .. Sizi dinliyorum. aın?. Kac defa kendiıini §&tonu.1 çok ikram odiyordu. Burada ye • 
Dedi. pencerel;rinden aşağı atmak için 1 mek paraları peşin alınırdı .. - Her 

Frenk Süleyman sesine kuvvet 
"ererek aöze batladı: 

- Biz iki balıkcıyız. Fakat artık 
~ işi bırakacağız. Çünkü taliimiz 
\çddı. Eğer söylediklerimizi kim· 
leye acmaz ve bizimle ortak olur· 
ihız ;izde çok karlı çıkacaksınız . 
lkat eğer bizi ele vermeğe kalkı 

t•rıa.nız.. · 

F' renk Süleyman deminki mü · 
~evfıeı1eri kuyumcunun avucuna 
Oydu. 

lt - İyi bak ... Sahici değillermi? 
lç para eder. 
l<uyumcu elindeki bilezik ve yü. 

~'"L UJS:lerle tokayı aydınlığa tntaı a~; 
dikkatle baktı. 

- Çok güzel. .. Sahici oldukları· 
\hiç ıüphe yok. Ne istersiniz? 
tıJ- Bunlar!n ne değeri var. Sizb 

•un. J:Sızc!eounun gıbı koca liir 
~dık .dolusu var. 

- Nasıl? .. Nerede? 

b· - Orasını bizden başka kimııt> 
•lrrıez. O bir definedir. 

...._ Bir define mi? 

...._Evet! .• Fakat nerede? 
- Size onun yerini söylemiye· 

Ct '" • 
i .gız, göstereceğiz. Yalnız bunun 
~ın bir ıart lazım. Bu dakikadar. 
'-tlıyarak bizimle ortak olacak -
~?·~· Bu defineyi elden çıkarmak 
_ l.":ıın için imkansızdır. Görülürsek 

~'h~lenirler ve enıeleniriz.. Fa· 
t\l t •ız, hiç korkmadan ve kimıeyı 
1• l>helendimıeden hepsini satabi · 
ll'ainiz. 

.._Evet .. 

....... p b' . •i . ararun yarısını ıze verır -
ı;1ı ! Sanırım ki bu pek karlı bir 
lttr~·· ~iç yorulmadan en az otuz, 

'bın düka altını kazanç?. 

.._ Otuz kırk bin altın mı ? . 

eıı':' E\'et.. Ona kavuşmak sizin 
~U~~dedir. Ejer razı değilseni:= 
~Un bu konuttukalarımızı unu · 
tf-:~z.. Biz de Amalfi veya 
"ı~ lıye gider, başka ortak arar -.. 
)o;;. liayır .. Hayır. Oralara kadar 
~ llıanıza ne lüzum var. Sizin 
~lı·"•lu adamlar olduğunuz bes .. 
~tlı 1" Bu fırsatı hiç kaçırmak is · 
t. em D f' · · · d b' ı· ~1 d ·· e ınenın ıçın e ır ge m 

a \'ar mı? ....... v .. 
......_ ar .. Ne istersen var? 

det\ h~Ugün Marki di Salerno ben· 
......_ ~ gelin tacı istemitti .. 

e1in tacı mı ? ....... t .. 
S-.ıel'tı \'et .. Neye şaştınız .. Marki 
~U ~) 0 nun önümüzdeki pazar gü
ttıı? eııeceğini de duymadınız 

......... 1 "-- • • ' it ~9n·~.:r. ı;ın. 

t\oJetıi 0
1lt Viçençiyüıün kızı il~ 

),._. .. \l >'or .. Söz aramızda, zavallı 
tule bu adamı hiç istemiyor. 

uğratmı§ .. Kızım bile bunları anla- zaman da bu §artı bu lokanta aa · 
tırken zangır zangır titriyordu.. hibinin müşterilerine söylemesi, 

Hele oğlum, çok kızıyordu .. Söz a~ hatırlatması lazım geliyo-;:d~. 
ramızda ha!.. Oğlum, Markinin Frenk Süleyman buna meydac 
yanında yüzbaşıdır .. Kızım da Be· vermiyerek masanın üstüne bir gü· 
atrisin nedimeliğini yapıyor .. Ney mü§ para atmıştı.. Patronun aaıi 
se bunlardan bize ne?. Benim yü · botuna giden taraf burası idi. 
reğim pek yumuşaktır da, böyle vgıuionniznaF- • ııh etao eaoieu 
şeylere çok üzülürüm. Zaten bu Frenk Süleyman yemek yerken 
İspanyolların ellerinde.. patron onun karşısında ellerini u· 

Kuyumcu birdenbire durdu: ğuşturarak duruyor, yeni emirleri. 
- Siz ltalyansınız, değil mi?. ni bekliyordu .. Ayni zamanda: 
Diye sordu.. - Yemeklerimiz çok güzeldir • 
- Elbet .. Fakat lspen,.olllar • Kendi elimle pişirdim .• Nasıl ya . 

dan bize ne? Siwd: 1şimize baka • lan ;Söylemiyorum, değil mi efen • 
""'· Duracak vaktimiz yok.. Ko ·· dim? 
nu§malarımızı bir şeye bağlaya - - Sahid.en güzel .. Eline sağlık. 
hm. Bal gibi. 

- Bağlayalım, yalnız bu defi · - Zaten bana burada hl'\i par· 
neyi ben de görmeliyim.. mak Benito derler 

- Her ıey~en önce bi2e namus 
üzerine söz vermeniz ve aranıızd.\ 
ki anlaşmayı imzalamanız lazım • 
dır. 

- Hemen şimdi imzalarız ... 

' - y aaa ... ısizin yalnız parmağı· 
nız değil, çeneniz de bal gibi .. Bu· 
rada kaldıkça yemeklerimizi hep 
burada yeriz ... 

- Çok kalacak mısınız? Nere -
den geliyorsunuz?. - Size pey olarak bileziklerle 

- Polikastrodan geliyoruz, ba · 
lıkçıyız. Bu yıl avlar iyi gitti de 

siz de bi. gezelim dedik .. Muhterem Marki 

yüzükleri armağan ediyoruz. 
- Çok cömert.iniz .. 
- Defineyi görünce 

zim gibi olacaksınız .. 
- Lutf en adınızı 

di Sal~rnonun da düğünü varmış. 
öğrenebilir Onu da gördükten sonra dönece • 

ğiz ... miyim? 
- Şimdi anlaşmayı imzalarkcu 

öğrenirsiniz. 

- O halde §artlarınızı hemen 
bildiriniz .. Okuyup yazabilir mı • 

• • ? 
sınız .. 

- Biraz.. . 
Kuyumcu kapıyı kapadı. Dükka . 
nın camek~.n kapaklarını indirdi.. 
içerisi ancak kapının üstünden gi
rebilen bir ışıkla lot bir ~al aldı .. 
Pakaçelli: 

- Şimdi yemek zamanıdır, uğn 

rayan bulunmaz amma, ne olur ne 
olmaz .... 

Diyerek kalemi eline aldı. Hok-
kanın ve kağıdın batına otur-
du: 

- Buyurunuz! Bu it için Amal fi 
veya Napoliye gitmediğinize, hefo 
bu çartıda batka bir kuymcuya 
uğramadığınıza çok iyi etti~iz ... 
Bunu ıonunda daha iyi aiılaya -
caksınız ... Ben kimsenin hakkını 
yemeyen namualu •bir adamım .. 

- Şüpheaiz ... Bunu timdide ı 
anladık. 

• • • 
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lki arkadat kuyumcudan çıkın · 
ca yollarının üstüne düten ilk lo · 
kantada karınlarını tıka basa dol· 
durdular .. 

Gecedenberi ağızlarma bir ıey 
koymadıkları için çok iyi acıkmı§ · 
lardr. 

Gecedenberi ağızlarına bir §ey 

- Evet .. Marki evleniyor .. Fa -
kat bu, bir düğünden ziyade cena . 
ze alayı olacak gibi •• 

-Neden?. 
. Benito da kuyumcunun söyle . 

diklerini tekrarladı .• 

Frenk Süleyman sordu: 
- Nikah ne zaman kıyılacak? . 
- Pazar günü.. :Saat onda .. 
- Nerede?. 
- Santa Marya kilisesinde. 
- Bu kiliıe çok güzel ve büyük 

müdür?. · 
- Napoli de bile e!i yoktur .. 

Avizeleri, duvarlarındaki resim -
ler, en meıhur ustaların ele1lerin · 
den çıkmıştır. Orayı her halde 
görmelisiniz.. Her gün öğleden 
sonra iki ile üç arasında herkese 
açıktır. Baı papas öğüt verir .• 

- Hemen timdi gidelim .. 
Lokantacı onlara kilisenin yolu

nu gösterdi .. 
lki arkadaş oraya da gittiler ... 

Burası telirin büyük surlarındanki 
büyük kapının ilerisinde, oradan 
iç kaleye giden yolun ucunda idi. 
lç kale ile kilise araamdaki aralı'< 
ancak on adım vardı. Önündeki 
büyücek meydanda hırsızların, u· 
ğurauzların, serserilerin ve oros · 
puların teıhire gelmelerine, itken· 
ce yapılmalarına mahsua yerler 
görüluyordu • 
· Şimdiden hazırlıklar yapılıyor

du .... 
<Devamı var). 

- .,., -,r.•;;:.:,._• '. );,\··.' • r •• - • . ' 

Biır Aşkıın 
Hikdyesi 

ı················································J 
S Nakleden: ı rto. İ 
i Hatice Süreyya 36 e 
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. "Esasen yapacak başka bir şe· 
yim yoktu. 

"Aşığımın karakterini adam a
kıllı tetkik ettikten sonra, onun 
kalbinde benim aşkımı derinlet -
mek için elimden gelen her şeyi 

ye giriıtiği kimselerin şahsiyetle
rini tanıyıp öğrendikten sonra 
mesele kolayle.şır ... 

- Bu çocuk kim? .. Bizim tanı. 
dıklarımızdan mı? 

- Evet. 
yaptım. . , - Kim bakalım ... ismini ıöy-

"Randevularını kabul ediyor -· le ... 
dum. - Şimdi öğrenirsin... Fakat 

"Otomobille gezmelere gidi daha evvel §U hesabımın neticesi · 
yorduk ... Ah, n~ hassaslaşıyorduk1 ni öğreneyim ... 
ne hassaslaşıyorduk, bilsen ... Bi - Atığım gayet muntazam, kız 
ribirimizin elini sıkıyorduk. Bun- gibi bir çocuktu ... Gayetle prensip 
dan, bizim oğlan öyle büyük biı' sahibiydi ... Hayatta bir çok şeyle. 
zevk duyuyordu ki... ri boynuna borç, kendine vazife 

"Şüphesiz ki, bana, tapınırca • biliyordu. Tabiati böyle idi. Ter· 
sına aşıktı. Aşkından ateıler çı- biyesini bu suretle almıttı. 
kıyordu ! "Beni teshir ettiğini görerek 

"Lakin, annesinden de endite İ· sukutumun bütün mesuliyetini 
le bahsediyordu. Onun çok titiz kendinde taşıyordu. Bu hatasını 
olduğunu söylüyor, kendisini kor- .amir etmeği, yani almağı vadet ti. 
kutmaktan çeJdniyordu. Rauf, homurdandı: 

"Kadıncağızı, yavaı yavaş, sin- - Bne böyle vaitlerin ne de· 
dire sindire, ikna edeceğini söy - mek olduğunu gayet iyi bilirim .. 
lüyordu. - s~n b

0

ilirsin amma, bu senin 
"- Nihayet evleneceğiz .. Biri· bildiğin gibilerden değil .. Hayatta 

birimize ebediyen kavu§acağız ! öyle insanlar vardır ki, kendileri-
- Diyordu. ni bazı teylerle bağlı addederler. 

"Lakin~ bu, çok sürecekti, ta- Rauf, bir kahkaha attı: 
katim , tahammülüm yoktu. · - Boı yere müdafaa ediyorsun. 

"Bereket versin ki biri birimizi - Niçin? 
seviyorduk. Niçin olacak? lıte, sen, böyle 

"Burada, maceralarımızın en ebe hanımların evindesin ... Halbu. 
parlak taraflarına dair fazla ma· ki sevgilin anneciğinin yanında ... 
llımat vermeme hacet yok.. Keyfi bile bozulmamıf ... Evlenme-
"Z~ngin olmak için elli yaşına mitsiniz ... 

kadar beklemek taraftarı olma · - Hadiseler böyle icap ettirdi .. 
dığımdan, hadiseleri azıcık zorla· Bu, kimsenin kabahati değildir .... 
mak istedim. Bir akşam, ormanla "Anlatayım da bak: • Nihayet 
rın derinliklerine dalmıttık. .. gebe kaldım... Bizim genç atık, 
lstanbuldan epice uzaktaydık. işin gecikmeğe tahammülü olma· 
Bir kurnazlık yaptım: Arkadaşı · dığını görerek, müstakbel kayın 
mın yanımdan uzaklaşmasından is valdemi meseleden haberdar etme 
tif ade ederek, otomobilin bir ye • ği zaruri buldu. 
rini bozdum ... Bir kaç çekiç at· "Maalesef, bu hatun, nahif bün-
mak güç bir iş değildi. yelidir ... Kendisinde kalp hasta · 

"Böylelikle, yol ortasında kaİ • lığı vardır. Onu korumak zarure
dık. lstanbula dönmenin imkanı ti hasıl olmuttur. 
kalmamıştı. "Oğlu, doktorla görütmüf, dok-

"Ah zavallıcığın heyecanını tor da bu meseleyi hastaya aç· 
görmeliydin. Aklını kaçırmasına maktan onu katiyetle menetmif .. 
remak kalmıştı. Oralarda başka o· "- itilir de heyecana uğrarsa 
tomobil bulunmuyordu. Ba§ka va· l k ··1·· d · muta a o ur... emış .. 
sıta da yoktu. Rauf, ıordu: 

"Kısacası, azizim, bir köy e~in · _Peki, yengen? 
de kaldık ... Tam da tasavvur etti· - Yengemin, bittabi, bütün 
ğim buydu. ))unlardan hiç haberi yoktu . 

"Ertesi sabah, sevgilimin met- "Arkadaılamndan birini ileri 
resi olmuştum. sürerek onun evinde kalacağımı 

Bu sözleri dinlerken, oturduğu- söyliyordum, ondan izin alıyor • 
koltukta kıvrım kıvrım kıvranan dum... Böylelikle, gebeliğimi sak-
Rauf, nihayet patlak verdi : lıyordum ... 

- Hey akıllı hey... Eğer bu "Nihayet, hamileliğim ilerledi. 
suretle evlenmek niyetinde isen... Reıadiyeye gideceğimi söyliy~ • 

- Tabii değil mi ya... rek buraya kapağı attım. Madam 
- Oh efendim efendim... Bonnenin misafiri oldum. 
- Alay etme .. insan, muamele- "Bu ailenin gayet sıkı ağızlı 
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olduğunu önceden bilirim. Bilhas· 
sa kendisine iyice para verdiğim 
için gevezelik etmiyeceğinden 

emınım. Ebemin bir tek kaba • 
hati var: 

Kumar oynıyarak kaybediyor. 
Sonra, yanıma gelip yanıyor, ya· 
kılıyor.. . 

Fakat, kendisile anlaştık .. Be • 
ni doğurtmak ona dü§tü ... 

<Devamı var). 
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mahzen gibi bir yerde açılmı§ o- d:ra:~ bi: ;~~: ~:~:; y~~m;:~ 1 ya p r a a 
lan bu kirli meyhaneye gecenin tur. Bu çirkef kuşları sımsıkı yaka
geç bir saatinde girmittik. Zayıf lıyan bir öksedir. 
bir elektrik limbasiyle aydınla· Maamafih yavat yavaı e.lıttxk. 
nan bir kaç masanın etrafında Beni şimdi en lüks apartımanda 
üç serseri gece kadını ile akşam- en lükı etya aruında oturtsalar 
dan beri onları bekliyen bir iki belki nasıl vakit geçireceğimi bile
yorgun erkek oturuyorlardı. mez, sıkılırım. Yağmurdan ıslan-

Merakrmızı tatmin ettikte~ son mamak, çamura batmamak, rüz
ra tiksinmiı olarak dışarı çıkıyor- gardan kamçı, erkeklerden tokat 
duk. Arkadaıım birdenbire: yememek benim için bir eksiklik 

- Bak! dedi ve bana salonun olur. Hasılı kaderime alıştım. Ne 
iç tarafında tek baıına oturan, yapalım bata gelen çekilir. 
karıtık saçları f apkasmdan taş- Yalnız bir fey var ki ona al-;;; • 
mıt şişmanca bir kadın gösterdi. madım. Geceleri sokakta erkekle
ihtiyar değildi. Fakat çehresi çok rin dikkatini çekmek için onlara 
yorgundu. Vaktiyle çok güzel ol- laf atmak lazımdır, değil mi? lıte 
duğu görünüyordu. Senem, sar- ne zaman böyle yapacak olsam, 
hot bakışları ara sıra bir düşünce kalbim tıkanrr, ölecek gibi olurum. 
bakiyesiyle canlanıyor, iri, aiyah Sakın bunu aıkılganlığımdan 
ve derin gözleri ile adeta güzel filin sanmayınız, artık bende höy
görünüyordu. le hisler kalmadı. İzbrabımın sebe 

bi kendi sesimi ititmemdir. 
Onun da, ötekiler gibi, bir so

kak kadını olduğu muhakkaktı. İyice dinlenir, bütün gün uyur· 
lakarpinlerinin ökçesinde, etekli- sam sesim böyle kısık ve kaba de
iinin kenarlarında kaldırımların ğildir. Bilakis bu ses voktile aile
kurumuı çamurları görülüyordu. min evinde bir yaramaz çocuk ol· 
Fakat öyle muhteıe~ ve azametli duğum zamanki gibi pek tatlı ve 
bir oturuşu vardı ki onu bu zavallı pek temizdir. 
dütkün kadınlar zümresinin bir İtte bu ses beni mahvediyor. 0-
heykeli, bir timsali zannettiriyor· nu hemen tanınm, vaktile söyle • 
du. miı olduğu sözler aklıma gefü·. E-

Yanına gittik. Kısık, fakat et
rafta yavaf aesle geçen konuıma
ların hepsini bastıran kuvvetli bir 
sesle bizden içki parası istedi. 
Dört kadeh rakı getirterek içinde 

biraz bira artığı olan büyük bir 
bardağa boıalttı ve bir solukta 
hepsini içti. Sonra, boğulan bir 

insanın iniltilerine, homurtularına 
benziyen bir ıeıle , §arkı söyleme-

''° "'i~ 'O'jütau. 
Kahkaha ile gülerek: 

- Eksik olmayın! dedi ve tek
i ifsizce görüştü: 

- Benim kadar içkiye daya· 
nacak hiç kimse yoktur. Üç ıite 
rakı bana vız gelir. Hiç bir vakit 
ıaı-hoş olmam. Bazı kadınlar bi
lirim ki, her akta.m zil zuma aar

hot olurlar, kaldırım köşelerinde 
yığılır kalırlar. Halbuki ben mey-

haneden çıktığım vakit-dah~ dik 
yürürüm. Fakat keyif için içiyor 

sanırsanız yanılıraınız. Ben rakı

yı, birayı, şarabı hiç sevmem. Bo
ğazmı okşayacak, midemi serin

letecek bir bardak temiz su iç

mek için canımı veririm. 

Sarhoş oluşum baıkalarını eğlen 
dirmek için de değildir. Hayu, bu 

ucuz, pis rakıları gırtlağıma gelin
ceye kadar içiıimin batka sebep
leri var. 

• Şimdi mahzun bir hatıraya ka
pılmıt giJ>i yavaş söylüyordu.Biraz 
yana dönerek batını elleri içine al

dı, hasta çocuklar gibi sağa sola 
sallamağa koyuldu. Biz hiçbi:- ıey 

sormuyorduk. Bununla beraber o, 
yüzümüze bakmadan sözüne de • 
vam etti: 

-Evet böyle domuz gibi içiti· 
min bqka ıebebi var. isterseniz 
anlatayım .. 
Şu gördüğünüz hayat her zaman 

eğlenceli ve neşeli değildir. 1 

Aktamın saat dokuzundan saba 
hın ikiıine kadar sokaklarda evle
rine dönen erkeklere lakırdı at -
mak, keyfi yerinde olmıyanlardan 
dirsek kakması yemek, içlerinde 
ate! olmıyan odalara çıkmak, yük
sek merdivenlerden tekrar inip 
yağmur altında dolatmak. .. 

Bunları eğlenceli teY1er mi sanır 
smız? Fakat ne yapalım, inıan 

vimizi, babamı ve annemi hatırla-
rım. 

Vaktile "anneciğim,, diyen bu 
sesle yabancı bir erkeğe yalvar -
mak beni çıldırtıyor. Kendi kendi
mi duymamak için yavat yavat 
aöylemeğe, yahut söylerken kah • 
kahalarla gülmeğe çabalıyorum. 
Bu da para etmiyor. Eski ses gene 
tanıyor, takip edilmekten, arkam
dan gelen erkeğe cevap vermek 
mecburiyetinde kalmaktan korka
rak kaçıyorum. 

Sarhoş kadın, iri gözleri yaıla 
dolu olduğu halde sustu, etrafımız 
da hiç kimae buna ehemmiyet ver
miyor, herkes onu sarhoşluktan ağ 
lıyor sanıyordu. 

Ağır ağır ilave etti! 
- itte bunun içindir ki alabil -

diğine içiyorum. Çok İçersem se -

sim kısılıyor .. Şimdi eski sözleri -
min taze ahenginden mahrumum . 
Boğazı ku~utan, yakan ne varsa 

hepsini içe içe, artık sokaktaki 
erkeklerin kollarını çekerken 
vaktiyle anneme hitap etmif. ilk 

işıkıma vefa yemini vermit olan 
tatlı sesi işitmiyeceğimi sanıyo -
rum. 
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Kanzuk eczanesi müstahzaratından: 

KREM BALSAMIN 
Ciddi ve şayanı itimat elli senelik 

bir güzellik kremidir. Bir defa 
(KRE.W BALSA.VIN).ku11anan başka 

krem kullanmaz. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katıt>i 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 51 

Mesele senin bildiğin gibi değil! .. 
gitsen iyi amma gitmiyeceksin .. 

Malta ya 

- Ben kurtulamazsam ne ola • 
cak sanki? Maltaya gider, sonra -
dan ordaki arkadaşlarla birlikte 
gelirim .. Bir iki aylık bir ayrılık 
için bu kadar para verilir mi?. 

Biçare kadın aylardanberi de • 
vam eden acılar, kederler içinde· 
şaıkma dönmüıtü .• 

- Meaele ıenin bildiğin gibi 
değil.. Maltaya gitsen İY.i amma, 
gitmiyeceksin .. 

- Ne olacak .. 
- ... 
Cevab vermedi, başını iierek 

ağlamağa başladı .. Birdenbire ta. 
ıırdım ... Ne oluyordu?. Yoksa biz
de Kroker oteli divanıharbinden 

geçirilerek gizlice kurşuna mı di -
zilecektik. Yoksa, tekrar Nemrut 
Muıtafanm eline teslim edilerek 
Kemal ile Nusretin akibetlerine 
~i uğrayacaktım?. O itittiklerini 

söylememekte ve suallerime hıç -
kmklarla cevab vermekte devam 
ediyordu.. Heriflerin kadını kor -
kuttuklarını, beni de böyle ıüphe -

li ve tehlikeli ihtimallerle dehıete 
düşürerek soymak istediklerinden 
fuphe ediyordum .. Karıma şunları 
söyledim: 

- Bana sormadan taahhüde gi· 
ri!meniz iyi olmadı.. Tanrım ne 
i•tcrae o olur .. Avukattan vaz geç· 
tim. Mıtkatlderata hoyua •lece -

(Sözünün burasında gene ağlama
ağ batladı.) Bırakalım bu avukat -
lar çalıısınlar.Onlann da işgal kuv 
vetlerinin batında bazı nüfuzlu 
kimselerden tanıdıkları var.. Bu 
suretle bir çok kimseleri ölüm
den kurtarmıılar .. Para her zaman 
bulunur amma, can bulunmaz .. 
J-!em artık aen bu itlere karıtma .. 
İşte ben çalışıyorum .. Her kapıya 
bat vuracağım. 

Ölüm kapanına kısılmıt bir za
vallı idim. Elimden hiç bir §ey 
gelmiyordu .. Bütün ümitlerim kı -
rılmı§tı .. O kadar ki i.ciz bir kadı -
mn beni kurtarmasını bekleyecek 
kadar tevekkül ve fütur içindeyim. 

Onun için onun bütün söyledik· 
lerine mütbet cevab vererek mü -
tavaat etmekten ba.ıka çare bu • 
lamadrm. Ve onlar diledikleri gibi 
çahımağa batladılar. 

"" "" .. 
Bir ıün, İngilizler odamıza gel-

diler ve arkadatlanndan binbatı 
Nazımın, Burhandeddinin, di!Çi 
Atıfın ve llyas Saminin hazırlan· 
maaını tenbih ederek çıkıp gitti -
ler .. Biz bu emirdeki maksadı 
bilmediğimiz için evvela telaşa 
düttük .. Fakat bir saat sonra baş 

gardiyan geldi. Elindeki lisi:eyi 
okuyarak, isimleri geçenlerin he -
men Maltaya hareket edeceklerini 
tebliğ etti. 

O, bu sözlerimi itirazla kar!ıla- il~ telitımız kalmamııtı.. Fa -
dı: kat bu sefer arkadaılar §atırdılar. 

ğim ... 

- Olamaz. Seni kurtaracağız .. Filhakika Maltaya sürüleceğimiz 
Hiç sözümüzden geri dönmeyiz .. söylenip cluruyn,.'4n . ı:'alr•• bö1lt: 

birdenbire ve bir gün içinde sürü -
- Neden geri dönmeyeceğiz?. 
-Çünkü avukatlara pefin ola - lecekleri akıllarına gelmemiıti .. 

rak bet yüz lira verdim.. Bundan Bunun için bir taraftan giyinn1elC-

b 
le beraber diğer taraftan: 

aşka ... 
- Bundan batka daha ne oldu? - Canım bunu bir kaç gün ev -
- Vekaletname çıkarttık. Avu- vel haber verselerdi daha iyi ol • 

katlar öteye beriye seni kurtarmak maz mıydı?· Ailelerimizle görü · 
için para vadinde bulundular. şür, helillaşır, alacağımızı alır, 

larımızın ellerini bile sıkmai• ~· 
kit bulamadık .. Pencerelere kot• 
tuk .. Ellerimizi uzatarak ve (Al· 
lah selamet versin) diye bağıraralı 
onları aelametledik.. Arkadatl-' 
de geri dönüp bize bakarak elle • 

riyle ıelamlar yollayorlardı. içle• 

rinden kim olduğunu anlayanıadı• 
ğımız birisi de mütemadiyen: 

- Bizim çoluk çocuğa, görürte" 
niz ıclam söyleyin! diye bairı • 
yordu .. 

Tevkifhane hayatında ıonuııuJI 
n& olacağı belli olmıyan bu ayrı • 
tıklar ne kadar acıdır. Benimle k•' 
Iıın Mehmed Ali, kendisinin Mal· 
taya sevkedilmemit olmasınd.ıt 
çok kuıkulanmıştı. Arkadatlarfl' 
sürüldükleri gece sabaha kad,t' 

bana derd yandı .. Adamcağız o ' 
lüm tehlikesini aavuıturduğuvd•11 

henüz tamamiyle emin değildi. O
nun için, mütemadiyen: 

- Ah, Oğuz! Acaba bizi ne JI • 
man Maltaya gönderecekler, dit' 
söyleniyordu. Bu ihtiyar ve bati' 
adamın hali bana çok dokunuY0 1"' 

du. Onun için kendi derdimi ufl'I' 
tur, onu avutmağa çahşıyorduJO• 

Aradan on gün geçti. Bir la
süngülü bir muhafız gelerek bJ 
atağı kattaki mahud küçük o.Jlf'. 

" t ·· J '" A 1 1 ~ go Ul u.. vu ·-' .- .ıu üwı •'1_. 
ni. bekliyorlardı. ikisi de elimi •~ 
tı. Hallerinde göze çarpan 
neş'e vardı. .1, 

Jan, yarım yamalak Türkçe•' 
şunları söyledi: 

-Her halde kurtulmaK ~~ 
leri çoğalıyor. Kroker otel~ ...l 
duruımanız yapılmadan aerl7P 

bırakdmanız için ite girittik.. JJll 
iıi ancak kapiten Benet yapabilir: 
di. Çünkü lstanbulda onun nafıl 
zu pek büyüktür. Sizin için de~ 
piten Benete müracaat ederek ,r Mesele gittikçe dal budak sah • vereceğimizi verir, öyle giderdik, 

yordu .. Böyle emrivakilerle her ta- diye söyleniyorlardı. rüştük.,, 
raftan kıskıvrak bağlanmak iste • Fakat, lngilizler meıhur soğuk <Devamı var) 

yitime canım sıkıldı .. itin içinde kanlıhklariyle bu sözleri cevabsız ~ 
bazı dolaplar döndüğünü anlar gi· bırakıyorlar, üstelik onlarla gülüp ... ••ı ı Flw • • 
bi oluyordum. Onun için kanma alay ediyorlardı. ..KonyC:-dördüncü yerli -1~ 
dedim ki: Ne iseki, arkadatların hepsinin sergisi 20 haziranda açılac.ak' 

- Ben her §eyden vaz geçtim •• yedek çamaıırları, harçlıkları var - temmuzda kapanacaktır. • • 
Bet yüz lirayı da istemiyorum... mı1 .. Hemen bavullarını hazırla - Yerli malı yapan ulusal fabfl ,-
Afiyetle yesinler .. Siz vekaletna • dılar .. lki,er ikiter dizildiler ve kalarımızın sergiye katıtnıalarl 
meyi feshediniz.. onları süngülü askerler arasında değerli vazifeleridir. 

Karım bu sözümüze itiraz etti: Arapyan hanından çıkarıp götür • Ulusal ökononıi .,e 
- Mukaveleyi feshedemeyiz .. düler. arttırma kuruıt"' # 

Çünkü elimden dört bin lira için Biz kalanlar, bu felaket yoldaf-

bir sened aldılar.. ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aıf' 
Bu ıon haber üzerine beynim • 

den vurulmuıa dönmüftüm.. O, 
muttasıl tunları anlatıyordu: 

- Hayatının kurtarılması ıçın 

ne mümkünse yapalım .. Sen kur • 
tul, acı ıoğan, bayat ekmek yeriz. 
Kabahat hep sende .. Vaktiyle, tev
kif edilmeden kaçsaydın batımıza 
bu felaketler gelmezdi.. Halbuki, 
sen bir takım vahi, manasız dütün
celere kapılarak kacmadın .. Sonu 
da böyle oldu. 

Hem, İngilizlere senin hakkın • 
da verilen malUnıat pek fena imif. 
Avukatlar yaptıklan konuşmalar· 
dan ıonra bu itin çok zor olacağını 
ve sizin muhakkak surette Kroker 
oteli divanı harbinde muhakeme • 
niz lazım geleceğini söylediler ... 

HA VA GAZI ile 

FRiGELU1' 
Dünyaca tanınmış markalı bir 

BUZ DOLABI 
iŞLEMESİ GARA!'TI yJJ.'f 

MÜSTESNA 

Ayda 5,50 . lirS 
Veresiye satıt 

Belsoğukluğu 
Yakalanmamak için el' iyi ~are, 21 

siyle uğraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip 
Yakında piyasaya ~karılacaktır. 

101 istiklal caddesi 

.,ye 
Frengı d'~ 

senedcnberi bu hastalıkların J~ıııt• 
ettiği (NEOPROTEKTIN) 

ve 



Pariı mağazalarında türlü tür
lü reklam §ekillerine bat vurulur. 
'tuvalet eıyası ıatan bir mağaza
da tuvalet "la bunlarını reklam için 
C&ınekıinına bir banyo yerle~tir · 
llıit, banyonun içine de bir kadın 

Iİrnıi, .. Fakat sokaktan kadının 
Yalnız batı görülebiliyormuf .. 

Tabii camekanın önünde müt 
hiı bir kalabalık toplanmıf. Bir · 
denbire halk arasından biri avat 

'•az Fransız milli martını söyle 
Ilı eğe batlamıf ... Ahali daha f azl:ı 
toplanınca polisler gelmitler v~ 
ldama sormutlar: 

- Niçin milli martı söylüyor · 
•un?. 

Adam, camekimda!<i banyo.:la 
hlnız batı görtinen güzel kadım 
töıtererek cevab vermiş: 

- MiJli martı duyunca kalkıp 
lelim vaziyeti alması için!. 

Ra.duo Spikeri -Bayanlar, Baylar .• 
lf eşhur motosikletçi •..•. Şimdi size o· 
f.olPıobil ve motosiklet kazalarından 
korunmak çarclcrinı anlataC"aktır. 

'1t1iatof Kolomo ııayatında kaç 
, ae11a1ıati yaptı? 

Dört_ 

"~lertn .. Peki bu seyahatlerin ka
•nda öldü? 

~ ilaha bilmiyor ! 
~ lcek-Terzinden gene iki el
S "--rlamıııın .. lHiı ettiğimi. 
~-..z kaldığımı bilmiyor 

t-: '· 'i ~ırı - Ben biliyorum ammd 
q~ll L•ı • f 

oı mıyor ..• 

-lngiliz Karikatürü-
Bankadan çıkan adamın çantaaını hıraız kapıyor .. 

Dolma ve Melek \ 
Anneıi küçük Ayıeyi yatırıyor 

du: 

- Hiç korkmadan uyu yavrum. 
Bi;-babanla gece döneceğiz .. Atçı 
yandaki mutfakta dolma sarıyor 
Seni de karyolanın bat ucunda 

güzel bir melek bekliyor .. 

Anne, ne olur. Aşçı burada kal · 
sın, dolmaları da baJ ucumdaki 

melek sarsın olmaz mı?. 

Son moda kumaş 
Mağaıada: 

- Bu kumaıı bilhassa tavsiy~ 
ederim.. Son modalar, daha yen; 
geldi .. 

- Rengi güneıte solmaz mı a 
caba? 

- Katiyen .. Tam altı aydır ca · 
mekanda duruyor, hiç solmadı .. 

Yolcu - Affedersiniz amma ederi 
ve toprağı aşağımızda bıraktık. Gali
ba yanlıı uçuyoruz! 

1 Üç taraflı bahi& 
ı Otelin garıonunu çağırarak he
: sah puelaaını iıtedi .. Garson &fa · 
ğıdan pualayı getirdi.. Adamca -
ğız bunu uzun uzadıya gözden ge· 
çirdikten ıonra hesabın yanlıt ya· 
pıldığını ve bir lira fazla yazılmıt 
olduğunu gördü. Titiz bir yolcu 
idi, hemen ganona ıordu: 

- Naarl oluyor da böyle yanlı~ 
heıab yapıyorsunuz?. 

Garson da aaf bir kızc&jızdı; 
iti olduiu gtbi anlattı: 

- Veznedar, bu yanlıılığın far· 
kına vannıyacağınıza iki lira bah 

ıe girdi; ben de bunu muhakkak 

göreceğinizi söyleyerek bahıi ka -
bul ettim .. 

Bunun üzerine yolcu heıab puı· 

laıına bir feyler yazarak kağıdı 

katladı ve ganona bunu vezneda -
Amerikanın yüz katlı binalannda ra götürmesini ıöyledi.. Aıağıda 

- Hemen şimdi eve geliyorum. Ça- veznedar kağıdı açınca tunları o 
yımı bir saate kadar hazırla.. kudu: 

- Cebinde iki yüzlük var. Bunlar
dan birisini kaybedersen cebinde ne 
var demektir? 

- Bir delik! .. 

"Ben de sizinle bet lira bahse 
giritirim ki yukarıya geldiğinizde 
beni bulamıyacakaınız.,, 

Bahai, tabii :r.olcu kazandı!. 

- Bir şarkı daha söyle .. 
- Daı•etlUer acaba isterler mi? 
- Onlar zaten dinlemiyorlar ki._ 

Uçurtması ağaca takılan çocuk, oyuncağını tekrar ele geçirmek içi.n ne yapar1. 

\ 

Köyün 
doktoru 
Otomobil ıon ıüratle köyden 

geçerken yolcuya çarparak yara 
ladı. Otomol-il durdu. Zavallı a· 
dam yerde hareketsiz yatıyordu. 

Şoför, yaralıya yaklafh. Kalbi
ni muayene etti, ölmemitti .. Son · 
ra doğruldu, etrafına toplanan 
ahaliye: 

- Çabuk, dedi, bir doktor çağı -
rın ! 

Herkeı, ıatkın f&fkın biribiri · 
nin yüzüne bakıyor, kimıede bi:
hareket görülmiyordu. Şoför: 

- Yahu, diye haykırdı, Türkç• 
anlctmıyor ıı1usunuz?. Bir doktt'r 
çağırın .• 

Bu ıırada yaralı kendine gel · 
mitti .. Hafif bir ıeale vaziyeti izah 
etti: 

-Türkce biliyorlar amma Köy
de bir tek doktor var.. O da be • 
nim •• 

- Vazifeni benim 11,SP,tılJrnı hocan 
anladı mı~ . 

- Galiba anladı baba .. Çünkü "bu 
kadar yanlıılığı tekbafına naıl 11af>' 
tın?., diye ıordu. 

Satıcı - Böyle çizgili kôjıt a111111o 

nızı tavsiye ederim. Odagı daha yük
ıek giiaterir. · 

Kadın - Aman bundan alalım ko
cacığım. Böylelikle belki de odaya 
sığmayan dolabı içeri sokabiliriz! 

ip canbazının başına {lelenler. 

Sürpriz! 
Aile doktorunun muayenehane 

ıinde: 

- Kızımın nitanlııı, F atmanın 
bir kaza ıeçirdiiini ve ıizin' iyi 
ettiğinizi biliyormuf .. 

- Bir bacağının tahta olduiü · 
nu da biliyor mu? 

- Hayır, ıöylemedik,. Sürpriz 
yapmak iıtiyoruz ! 
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ORMANIN K iZi 
Vah§i hayvanlar arannda ve Alrikanın balta görmemi§ orman 
lanncla geçen Qfk ve kahramanlık, heyecan, eırar ve tetkik 
romanı 

• No: 21 Yazan: Rıza Şekib 

Fakih Ali belindeki kuşağa 
sokulu duran kırbacını çıkararak 

zavalh vahşinin sırtında 
şaklatmaya başladı 

_ - Çok kalmadı. Yakında iyic~ ı sermaye ile çok kazanmanın yolu. 
öğrenirsin.. Şimdi hele beniml r: nu bulmuıtu. 
gel.. Şimdi Ali kendiıini artık he"' 

Selim diye hitap ettiği karaya - 9eyi öğrenmit telakki ediyor ve 
ğız aclam, iki arkadaşı orada baı • bütün hilelerine mani olabilmek 
baga b1raka1·ak Fakih Aliyi takib için tedbir almış bulunuyordu • 
etti Vehabın hiç bir esirle konuşma · 

Hiç bir şey konuşmdan epeyce sına müsaade etmiyordu.. Buna 
açılmışlardı .. Fakih Alinin böyle karşı koyabilmek için de Vehapla 
kendisini çağırmasını pek mana . konuıan esirlerini öldürtünceytj 
h bulan Selim: kadartdövmekten çekinmiyordu. 

-Bana gizli bir şey söyleyecek· Fakih Alinin herkese fena mu-
ain Ali? Söyle bakalım?. amele edi§inin belli batlı sebebi 

- Gizli bir ıey söyleyecek de - de bundan başka bir 9ey değildi. 
ğilim .. Sana bir fey hatırlatmak is· Ali: 
tiyorum .• Vehapla pek sıkı düşüp _ Selim, dedi. Şeni bu seya . 
kalkma. Onun hakkından yalnı?.: hate beraber getiriıim, buralara 
ben gelirim. Seni bu yabancı oldu· 

HABER - Akşam Posf.aST 

~A~~~!~:~ 
Bir dedikoduya 

cevap 
Geçen pazar günkü atletizm 

müsabakalarında Türk ve Yunan 
Balkan bayrak yarııında bazı kim· 
aeler Türk ekibinin mağlubiyeti 
sebebini Mufahhama atmak iıti • 
yorlar. 

Buna delil olarak da Mufahha • 
mın bayrağı onmetre ileride aldığı 
halde Yunan Y orgakopuloı'un 
kendisini geçtiğini ı-öıteriyorlar. 

Hakikatte Mufahham çok çahı· 
kan ve kabiliyetli bir atlettir. Ve 
o gün 400 metreyi 45, 2/5 gibi çok 
güzel bir derecede kotmuıtur. 

Fakat Yunanlı fampiyon ayni 
meıafeyi 51, 9/ 10 ıibi bizim 
memlekette eritilemiyen bir za · 

manda kottuğundan ta.biatiyle a· 
radaki sekiz, on metreyi kapata · 
bilecekti. Binaenaleyh bu kabaha· 

ti Muf ahhama atmak doğru değil~ 
dir. 

6 HAZiRAN - 1935 ~ 
=--

Rasin ClubO Şefild -
s·ıfır~ karşı dört ile yendi 

lngiltere kupası ıam_p_i_y_o-nu_Ş_e-~--b-ü-tiı-.n-ı_a_y-retlerile oynamıflar v' 
fild ile Franıızların maruf takım- maharetlerini göstermitlerdir. . 
}arından Rasin Club arasında ge- ilk göllerini kale önünde btt 
çen cuma Pa.riste oynanan fut - kargaıalıktan istifade ederek yap· 
bol mas-ında İngiliz profesyon'el . mıtlardır. Fakat bundan soıır~ 
leri dört ııfır galip ıelmiıler - fasıla ile yaptıkları üç gol ço 
dir. güzel ve klasik bir tarzda oJrnut • 

Birinci devrede kendini sık · tur. k' 
madan oynayan lngilizlerin kar - Sağ ve sol açıkları önlerinde 

1 

tıaında Fransızlar çok çalıımış .

1 

haf bekleri atlatarak topu sür • 
Jar ve kuvvetli hasımlarına gol mÜf, korner çizgisinden ortala ' 
atmak fırsatı vermemitlerdir. mıt , merkez muhacim. P~l~t~~~ 

Bu devrede bilha11a Fransızla - ta ya kafa ile veya demır gıbı t 0 

"I•· rın kalecisi Hideu harikulade de lerle topu Fransız kalesinin ag 

necek kadar güzel bir oyun oyna- rına takıvermittir. ·ıc· 
mıt ve takımını bir çok tehlike • Bunlardan ikinci gol top 1 1 

terden kurtarmııtır. defa direğe çarptıktan sonra pat~· 
ilk haftayımda, misafirleri bu - torpun ayağİna gelmiı ve üçüncıı 

lundukları Fransızlara bir cemile §Üt ile kaleye girmiştir. . i· 
olmak fü:ere gevıek oynamıt olan İngilizlerin yer değiştirmeler!'. te 
lngilizler ikinci devre batlayıncrl cabına göre kısa paslarla ,·azı) r . 

göre de uzun paslarla ilerlemcteı'lı 
ııı· mükemmel yer tutmaları, oyuncu . 

rı yerinde marke edişleri, tehlike ·ııi 
nında bir örümcek ağı gibi kalel.~rı~. 
kapatmaları, fırsat vuku unda surıı. alı§manı temin içindir. 

ğun yerlerde bir felakete sürükle - bir gün gelip Vahabı 
yebilir. 

Nihayet 
baıımdan Bilakis bu genci yaptığı çok gü· 

zel dereceden dolayı tebrik etme· 

Fransa Uluslar 
arası şampiyon
luğunu yendi d·rı· le fırlayıcıları halkın umumi tal\ 1 

';t tıt'· ni kazanmış ve çok alkışlanmış. e 
Fakih Alinin Vehab diye hah · 

settiği adam Selimin biraz evvel 
Niyam Niyamlılar hakkında malu
mat aldığı adamdı. 

Filh;;kika Fakih Ali onu ne ka • 
dar tanıyorsa o da Fakih Aliyi c 
kadar iyi tanıyordu .. Bunlar bir İp· 

le oynayan iki cambaz gibiydi • 
Bir ~ok defa, Fakih Ali ile esri 

mübadelesine çıktık~arı zaman 
~ehab dn kendi baıma it yapar 
esir alırdı. 

F ;ılkih Ali ile aralarında bu esir 
mübadelesi yüzünden çok defa an· 
la§amamazlıklar olur ve fakat 
hepsinde de Vehab daha ustaca 
hareket etiği için üstün çıkardı . 

Vehab a.Fkih kadar zengin de· 
ğildi .. Fakat ondan daha açık göz 
oldueu için parasının getirebilece· 
ği en fazla karı temenin yolunu bi~ 
lirdi. 

So_n_r_a_A_f_ri_k_an..,..,.ın- b~ tarafla.rmı 

onun kadar iyi tanıyan, onun ka • 
dar içini, dı§mı hile pek az adanı 
bulunurdu. 

Belli b~§lı on bet kabilenin lisa · 
nını kendi dili gibi kolay konu • 
§Ur, yerlilerin nelerden hazzede • 
ceklerini çok iyi bilirdi. Geçim • 
siz ve hilebaz bir adam olmasına 
rağmen Fakih Ali onu daima ya • 
dolaırrdı. Fakat hiçbir zaman ıhn 
nında bulundurur, onunla berabe":' 
dolaıırdı. Fakat hi~ bir zaman 
kendisine oyun oynamasına el~e • 
riıli vaziyetler vermemeğe çalııır . 
dı .. 

İ§te Selimi bir kö§eye çekip de 
"seni bir felakete sürükleyebilir.,, 
demesinden maksadı, f enahğının 
doğrudan doğruya kendisine do • 
kunmaaından korkmasındandı • 

Bir kaç defada esirler arasında 
- sırf Fakih Aliden hmç almış ol· 
mak için • isyan çıkartmı~tı.. Fa · 
kat bunu o kadar kurnazlıkla ya • 
pardı ki onun uf acık bir alakasını 
bulmak mümkün olmazdı. Gene 
böyle, çıkarttığı isyanlardan bi . 
rinde F aki1h Alinin elli esirinin 
birden kaçmasına sebebiyet ver . 
miş ve Fakih Aliden on esir hedi
dip hepsini yakalayıp getirmişti.. 
ye almak vadi mukabilinde de 
gidip !tepsini yakalayıp getinniı • 
ti. 

lıte böyle hilelerle daima az J 

sa.,;;cak ve seninle beraber çalı · lidir. 
şacağım ... Bu hem senin, hem be
nim için çok faydalı olacaktır. 

10 gündenberi 
devam eden Fran 
ıa uluslararası 

tenis ıaınpiyonlu· 
ğu müsabakaları 

bitmi~tir. Son fi. 
nal maçlarında 

Danimarkalı Ma-

Selim, ~liden böyle bir teklif 
beklemiyordu. Bu sebepten biraz 
durgunluk geçirdi. Sonra: 

- Bu, dedi, benim de çok işi 

me yarar ... Nihayet hayatta bir iş 
sahibi olmak ta isterim. 

Yürüyorlardı .. Şeyh Sebirin 
" çiftliğine gelinceye kadar uğra • 
dıkları yerlerden aldıkları yirmi 

bet kadar esiri, kulübelerden bi • · 
rine kapamıflardı. Tam buradan 
geçiyorlardı. içeride, ayri ayrı ka-

bilelerden olan bu vahşiler kavga 
çıkarmış olacaklardı ki gürültü 
yükseliyordu. 

Fakih Ali, hemen kulübeye doğ

ruldu. Kapıdan baktığı zaman i
çeride< vahıilerin, yabancı bir a
damı aralarına almıı olduklarını 
gördü. 

Lalelerle boyunlarından biri · 
birine bağlı olan bu zavallılar ara
sındaki yabancıyı, onları kaçır · 
maya gelen biri sanan Fakih Ali, 
bir an içinde ifrit kesilmi!ti. 

içeriye daldı. Az sonra herifin 
kıvırcık saçlarından yakalıyarak 

dıfarıya sürüklediği göru~dü. Ba • 
ğırıyordu: 

- Sen esirleri mi kaçırmaya 
gelirsin ha meyme~etsiz .. 

<Devamı var) 
---------------

"Gençlik Tllsımı., 
SEKSÜLIN 

E~r iktidarsızhktan sikAyetci 
ısenız . eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz . 

S'.E K S Ut i N · kullanınız. 
"' Bu şayanı .hayret.· i!aç, terkibindeki 

Kam, Sinirleri, Beyini ihya 
~ - : . 
edici unsurlar sayesinde iki l<elime ile 

GENÇLiGIN TILSIM.I dır 
t<U'fUSU 100 Krt 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKE Oi 

Atletlerimizin en çalııkanı o -
lan Muf ah ham bu tekilde çalıfa .. 
cak oluna önümüzdeki Eyluldc 

yapılacak Balkan ıampiyonaıın • 
da çok güzel dereceler alabilir. 

ATLET 

100 M 
dam Sperling, etre F.raıuızı.s.ı;Madamr ~/tfıİ(t 

~;.;._...~-----D Un ya şampiyonunu Ma.tlıiö.'yü ., ,-ene- mm• ı 

tll rek tek kadınlar Şampiyon 
g_~~ e~. ş a m piyonluğu-Mm. Sperling 

Peıtede yuz metre dunya rekort 1 t 
. A .k I P F' k .1 nu a mı§ ır. menı merı a ı eter ıc ı e Erkekler tek 

meıhur yüzücülerden Alman Fi· m ü ı abakasında 
sher ve Macar Csik aruında yapı · da eski şampiyon 
lan bir müsabakada Macar yüzü· Von Gramm (Al-
cüsü dünya ıampiyonunu geç - man) ile Perri 
mittir • .(ln.giliz) kar~ılat 

Birinci 58 saniye 6/ 10 de Ma mıı ve neticede 
car ikinci 59 saniye 8/ 10 de A- Peni rakibini ye-
merikalı üçüncü de Alman gel - nerek yeni sene• 
mittir. nin şampiyonu ol. 

Herkesi hayrete dütüren bu muıtur. 
mağlubiyeti, dünya tampiyonu Yenilen Ve böylece 
Avrupa yüzme havuzlarının A- Madam Matlitiıampiyonluk, Al
merika havuzlarına nazaran daha manlardan İngilizlere geçmit~ir. 

büyük olduiuna ve büyüklükteki Orta siklet 
havuzlarda yüzmeye alışkın ol -
madığına atfebnektedir. 

boka ıampiyonu 
FransızMarselTil 

GUreş müsabakaları geçen haft~t 1~: 
. .. .. panyaya gı mıır 

ı: 8 - 6 - 93;; Cumartesı gunu saat d h r 
14 de Kumkapı ldman yurdunda açık ve ora a met ~ 
havada, gUreş federasyonu nezareti lspa~yol boksor 
altında ileride yapılacak seçme mü- Asa ıle karşılaş· 
sabakasına esas olmak üzere tecrübe- mıftı. 

1i güreşçiler arMında bir müsabaka Geçen gün ya-
yapılacaktır. pılan bu maçta 

2 - Bu ehemmiyetli müsabakaya Fransız fampiyo
bütiln t.e~rübeli güreşçilerin girmesi nu, çok güzel bir 
mecburıdır. d.. .. . 

3 - iki kilo tobeans vardır. ovutten sonra, 
rakibini sayı he· 

DO z EL TM E ıabiyle yenmiıti. 
lapanyol boksörü-

Dilnkü spor sayıfamızda iki teı·tip .. d "kem 
hih ha t D .. ıtır· nun e mu • ve tas tası olmuş ur. uze ız. l b. k 

(Federasyon karar verdi, Çanka· me ır mu a • 
~-Gençlerbirliği baştan oynayacak) vemet göster • 
yazısında, iki oyuncusu sahadan çı- meaine ra.ğ • 
kanlan Çankayanın (9) kişi kaldıit men, Manel 
yazılacağı, (9) rakkamı yanlışlıkla Til hakikaten 
<3) kişi olarak çıkmıştır. fevkalade bir 

(Beşiktaş Ankaraya gidiyor) yazı· dövüt yapmıı ve 30-40 bin ıeyir
sında Çankaya için, geçen ıenenin ci önünde tam minaıiyle haklı bir 
şampiyonu bu senenin de şampiyon· galibiy~t kazanmıştır. Yukarıki 
luğuna en ileri namzet deneceği yer-
de (bu senenin de şampiyonu) den· resim Fransız gazetelerine maçın 

· ı· yapıldığı Madritten tayyare ile mış ır. 

Özür dileriz. yollanmıttrr. 

lngilizler bilhassa ma~ın neticcS1~1-
on dakika kala futboldaki bütün ~~ 
gilerini l'e futbolün inceliklerini go~ 
termişlerdir. Rasin Clul da bu fut~1• 
üstadlan karım:ında pek sönük l\IJ 

"' · dW mamış, canla, başla çalışmış, dı d• 
, miş ve uğraşmıştır. Zaman zaman ·r 

İngiliz kalesini tehdit bile etırıiştı .' 
Bu yüzden müsabaka zevkli oJJ111l~ 
seyirciler de heyecanlı bir maç se> 
rctmek fırsatı hulabilmişlerdir. ,p( 

1 

r > inada ' , 
Apollondakt oyuucıt-' 

suna ceza verildi ır 
Dün aldığımız bir mektuba 1 ~ 

re, geçenlerde lstanbulda iki ııı~. 
yapan Apollon takımı oyuncu 1' 

rından (5) tanesine bu maçtı 
dolayı boykot cezası verihnitlİ~ 

Buna sebep de, ulusal tşk o' 

namzetlerinden olan bu (5) "t! 

yuncunun, ulusal tak.mı ekser•~ • 
leri b&§ladığı sırada, bu ekzer•;~ 
leri bırakarak latanbula gelıtte ti 
ridir. Apollon klüp idare heYe e 
bu karara tiddetle itiraz et.J'1İŞ b~. 
acpor itleriyle uğratan kültür " 
kanhğına ıikayette bulunm~ 

bİ' 
.. .. .. ak"biııe Sagda gorunen ver ı .10111J 

(kroıe) vuran Fransız §aırı~ ye' 
Marael Til, çenesine yuın~ _,.,,.. 
miı olan da İspanyol lgnacıo 
dır. ., 
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doğru indiler. torunu sızı ıslıyor. O sızın ayagı· 
lekin dediki: • nıza geldi. Kaçmayın, gelin! .. o • J.• 1:1' f • i 1 • botiaza tıkadık• 
- Irmağın kartı yakasına ge sriezceeka: .. e .. ' verecek, size hayat ve- lllUllJOT • ~Q lııerı . ' · ' 

Çelim •. Bu yandan gidersek Hazar ' 

J.fanın askerlerine doğru gitmit o- Biraz ileride, diğerlerinden bi· k azlar 
ı........ raz daha büyücek bir evden, bir . aça m • 
kal"fıya geçmek için atlarını 

~Ürdüler ve dizlerine kadar su 
•sinde kocaman ta•lara ve çakıl· 1 , ~ 

lra basarak geçtiler 
Birdenbire yassı tepeyi hatları • 

llın ucunda buldular .. Yamacı kıv· 
l'r1dılar, Tugayın mağarasına doğ 
~dört nal uzaklattılar .. 
Onları hiç kimse görmemiıti .. 

takat a~ğıdan sınırda bekliyen 
~etçiler, gecenin ıessizliğinde · 
kı bu nal seslerini duydular Bu -
11llnla beraber kimse aldırmadı .. 
tUnkü busesle bilinmez bir yerden 
~İlinrrıez bir yere giden kocaman 
•lageyiklerin ayak seslerine df" 
btnziyordu ... 

Tekinle Argun en sonra alet· 
'İı ülkeye geldiler. Biraz ileride, 
'<>lrun bir ay ıfığı altında, kara 
~dırlar ve kulübeleri gördüler. 
'İribirinin üstüne konan biçimsiz 
)e harçsız ta.ılarla dallardan ve 
'-ılardan yapılmıftı. 

Bir kaç insan bu kulübelerle 
~dırların önünde çömelmiıler, 
~rıuşuyorlardı. 

İki atlının kendjlerine doğru 
~iklerini görünce birden ayağa 
~UC.tılar. Korkuyu sezen bir kaç 
~\'allı ta vıan gibi hatlarını o ya· 
llt uzattılar, gözlerini dört aça· 
t\k bir kaç ıaniye baka kaldılar 
)~ kayboldular. 

A.rgun: . 

- Bizden kaçıyorlar! ... 
l>edi. Tekin: 

l - Senin kim olduğunu bilse
~r daha uzağa kaçarlardı!.. 

Diye cevap verdi. 
....... N' . ' ıçın .... 

· ......._ Hazar Hanın oğlu olduğun 
ıs· ııı ... 

~rgun, sert bir sesle çıkıtlı: 
c. .. ......._ Tekin, ben Hazar Hanın 
~ltt olarak dünyaya geldim. Fa
)' t andan önce Tugayın torunu· 
~""-· Ben babama değil, dedeme 
~ lQerrıek isterim. Bunu ıana ev
b ~I~ de söylemittim. Bir daha 
~~a Hazar Hanın oğlu demiye
•. in, T ugay'ın torunu diyecek
·•ı:ı t 
~l ··· E:ğer Hazar Han bu yok· 
c.)dll~a ateı verseydi onun oğlu 
~ "ıu ıöylerken de göğıüm ka-

t'ttdr. 

' .\ttık kulübe ve çadırların da.
~· •rk oldukları yere gelmitler· l, 

~'~~"lun'un M>n sözlerini yalnız 
~ ... in değil, baıkaları da duy
,._.dı ve kapı aralarından, 
)'Ut telerden uzanan baılar, b~· 
tır 'tugayın torunu olduğunu ba· 
.ı '" •d .. ·· " rlar 'lı. "" &ır.ın yuzunu arıyo -

~ltt..\.raun, atından yere atladı ve 
'r ha" d ........ gır ı: \ 

tlil\ Celin, he .y !.. Ateısiz ülke· 
~l'\t ~ukları !. .. Gelin ! ... Tugayın 
~ Reldi. 

Ilı" it r- ... "b" 'c.~ı, ... ~ogu rüya goruyor gı ı 

)•aı1._:1 Uiuıturuyor, al atının 
)' ) " dimdik duran delikanlıya 
)~d:~~aki arkadaıına bakı· 
t. il" 1>1, ~ef er Tekin bütün kuvve-

l'kırdı: 

ada.m çıktı. Arkaımda.n biri daha Binbatı bunları söy1ediktcl" sor.- • 
göründü. Çok geçmeden büyük ra atını mahmuzladı. Can Fe!a .-: 
bir kalabalık Tekin'le Argun'un da bu zorlu vaziyeti!\ ver:l~V,i ü 
etrafını sardı. züntü ile derin derin dü§~~nerek 

En önde gelen, orta yaşlı, iri geriye kaldı. 
gövdeli, kırmızı sakallı bir yiğit· Köyün alt batından çıkırra g~
ti. Yanında saçına bol bol ak dü- nit bir ovayı geçtile.. Sonra bi" 
fen bir ihtiyar, palabıyıklı erkek- türbeye vardılar. B.ıra~h 't:;.üyü~: 
ler, bıyıkları henüz terliyen deli- dut ağacının daıları.u h.>~ılarrn 
kanlılar vardı. ve ziyaretçilerin bağlamıt oiduğu 

Kırmızı sakallı adam Arguna bez parçaları dalgalanıyordu. 
dikkatle baktı: Bağları da geçtiler. Kafile ni-

- Sen kimıin, bir daha söyle!.. hayet tathk bir yayiayı a~.l.ak " 

Dedi. na derenin sonuna doğru darla
Argun, demin bağırdıklarını tan yerinde dağnrk bir halde yü-

bir daha söyledi. rüdüler. 

ihtiyar adam, Ulcayın oğluna Pathyan bir tüfek sesi ititildi; 
sokuldu. Onun iri çakır gözlerini b" 

sonra bir daha .. Milislerden ır aradı, yüzünü uzun uzun gözden h b 
çavut gelerek bin,baııya a er 

geçirdi. verdi: 
Herkeı de Arıun'a bakıyor

- Gülcan dört kitiyle birlikte 
du. öndedirler. Sağdaki boğaza girdi-

l11ız bir ıecede yalçın dağlar- ler. Boğaz çok dar. Arkası da ka-
dan ve korkunç ormanlardan ge- k y 

pah, yalnız bir au aynagı var. len bu iki genç atlı onlara inanıl· 
mıyacak teyle~ ıöylüyorlardı. Binbatı: 

Herkeı suıuyordu. - Peki! 
Fakat ıe11izlik çok sürmedi. Dedikten sonra kafil~i dur· 
ihtiyar adam: durdu ve sordu: 

- Bu delikanlının .özlerinde - Ressaldar nerede? 
yalan yok. Onun Tupy'ın so~ .. ~ Bt»lazm tam kartıaınClaki 
dan olduğu besbelli... Obamızın kayaların üıtünde .. 

konuğu olsun ve bize buraya na· Bunun üzerine binbatı askerle
sıl geldiklerini, ne istediklerini re attan inmelerini, reislere de 
anlatsınlar! ... beklemelerini söyliyerek boğazın 

Kırmızı sakallı yiğit bu sözlere ağzına doğru yürüdü. C ~şyüz 
hak verdi. metre kadar ilerleyince, kıpkır-

T ekinle Argun'u evine çağır- mızı, sarp bir kayalığa geldi. Ka-

dı. yanın yanmdan yukarı doğru çı-
Bir çocuk onların &tlarını ye- kan daracık bir patika vardı. Ko-

değe almıt, gİtmitti. tarak gelen Allahdar : 
iki yolcu, etrafa biriken büyük _ Hepsi içerde sahip; Gül-

bir kalabalığın arasından kırmızı can da beraber. Y a.lnız bir kiti 
sakallı adamın evine doğru yürü· ekıik. Boğaz ötede biraz genitli
düler. yor amma, çıkacak yeri yok. Bu. 

Bu haber, keskin bir koku gi- radan üç yüz metre kadar ileride 
bi, tatılacak bir hızla dört yana olan medhal gayet dardır. Bir· 
dağılmıtb. Şöyle konupnlar olu- denbire dıtarıya fırlayamamala.rı 
yordu: için buraya ipler gerdim. Adam· 

- Tugayın torunu gel mit!.. )arım haydutlardan yüz metre 
- Bize atet verecekmif... kadar ileride kayaların üstünde-
- Gene bir ümit ... Bot bir Ü· dir~ Kimse ilerliyecek olursa atef 

mit! ... 
- Hazar Han, aleti bize ver. 

memek için oğluna bile kıyar! ..• 
-27-

ARGUNUN ANNESi 
iki delikanlı kırmızı sakallı a

damı daha yakından ıörı::ütler

di. Bu, otuz yatlarında, iri yarı, 
olgun yapılı ve yakıtıklı .idi. Yü
zünde ve gözlerinde büjük bir 
vakar okunuyor, bakıtlarının ta 
içinde yanan zeka kıvılcnnlariyle 
insanın sanki içini görüyordu. 

Adı Camuka idi. 
Eve girdiler. 
Buraıı da diğerleri ıibiydi. 

Yalnız, üstüste konan tqlar daha 
büyüktü ve tatların aral:ğına ça
mur ııvanmııtı. 

Büyücek bir odadan ibaretti. 
Küçük bir pencere, dağlara 

bakıyor ve kapı genit bir avluya 
açılıyordu. Avlunun ucunda kü
çüle bir oda daha vardı. Burada 
galiba kar111 ve çocukları · oturu
yorlardı. 

(Devamı var) · l 

ediyorlar. 

- Ressaldar anladığıma göre 
boğazın medhalden batka çıkab~
leoek hiç bir deliği yok öyle mi? 

- Oyle sahip! Hiç bir deliği 
yok, Burasmı iyi biliyorum. 

- Adamların nerede? 
- Duffedar Afzul, dört tüfek:; 

ile kayanın üıtünde; mızraklı 

Duffedar Ata Meh.med de iyi ni
fan atan dört tüf ekli ile sol taraf· 
tadır. Gülcanla adamları bu nö-

betçilere kartı ancak yarı örtülü
dür ve kıpırdanamazlar. Zatını
zın gelmesini beklediğimiz · için 
onlara kurtun atmadık. · 

- Çok iyi .. Ne yapmak İ5~f"diğ1 . 
ıni sana timdi söyliyeceğim . Be · 
nimle birlikte reislerin yanına gel! 

Geriye döndüler. Denn~, ser . 

darları çevresine topladı ve b:r 
halka halinde oturmalarını r?ca et· 
ti. 

- Serdarlar! Her teY y .'.llund,, 
gidiyor. Katilleri boğaza t:kadıkı 

lngiliz zabitile katil clel!kanlı kartı lıarııya gelmiılercli . 

kaçamazlar. Hiçbir yere de kıpır · 
dayamazlar. Çünkü kayaların üs -
tünde iyi nitan alan adamlarım 
bekliyor. Serdar Hüdadat Han, 
ne yapalım dersin ? 

ihtiyar Hüdadat Han düşünceli 
bir tavırla, sakalını sıvazlıv~.rak: 

- Bu mesele biraz zorca. gibi 
görünyor, Sahip. Eğer bunlllr kı.t
men olsun kurtundan korunabilir
se uzun bir muhasaraya gir;terek 
açlıktan ölmelerini beklemek li -
zım! 

- Gidip Gülca.nla konuırnak is
temez misin? Ben kayıtsn: ,arttır. 
teslim olmalarını iıtiyorum. Ma -
demki kurtunla öldüremiyoruz. 
Müzakereye ıiritmek gerek.. Bun-

fi toplantıya derhal nihayet vere
rek: 

- Bu noktayı sonra kararlq· 
tırırız. Serdar Canf etan han bı.ı 
meıeleyi en az bir zararla örtbas 
etmek niyetindedir. Ben diri ya• 
hut ölü olarak Gülcanı istiyorum. 
Canfeıan han da maktul Lutful • 
lahın ailesiyle kavga. çıkarmağa - . ~ 

pek de itlahlı değildir. Verece-
ğim kararları yapacağına emi· 

nim. O, ve Serdar Mehmed hep 
birlikte boğaza giderek müzake-

reye uğratacağız. Hüdadat han 
da. bizimle gelecek. Geriye kalan· 
lar burada beklesin. Karanlık 

basmadan evvel bu iti biıirmeli· 
yiz. 

ları söyledikten sonra batka. bir r" Vakit geçirmeksizin boğazın 
ise: ağzına doğru ilerlediler. Oraya 

- Serdar Meh.met sen ne der · varınca: 
ain? 

- Sahip Cenap; ben derim k; 
evveli Canf etan Han benim de da-

hil ola.cağım birkaç kiti ilr. birlik· 
te müzakereye giritmeie uğratma. 

lıdır. Yeni bir kan davasın~ mey· 
dan vermemek üzere serda: Can -
fetan Hanın kendi oğlunu öldür -
meıi muvafıktır. . 

Bu sözleri ititen cemiy~t tekh
fi hemen muvafık gör~rek ~ 

- Va! Va!, Serdar yalıei söz 
söyledi. Canf eıan Han oğlunu keu 
di elile öldürmelidir! .. 

Zavallı Canfetan itiraz etmek 
üzere ayağa fırladı, ancak binba· 

- Ressaldar Sahip; haydi ile
riye git de Gülcanı çağır. Kendi· 

siyle konutmak istediğimi ona 
ıöyle .. Ona, eğer benimle ve şu• 

rada durmakta olan Serdarlarla 
konutmağa gelirse, kendisine do-

kunulmıyacağını ve konuştuktan 
sonra isterse gene geldiği yere 

dönebileceğini söyle. Adamların• 
dan birisini beraberinde getirehi· 
lir. Biz de silahsız geleceğiz. Ona 
de ki en batta ben ilerliyeceğim. 
Onun gizlendiği yerle boğazın 
ortasında toplantı için iyi bir 
nokta var mı? 

(Devamı rıar), 
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Hasan 
TRAŞ 

BIÇAGI 

Hasan 
Traş Sabunu 

ve 
ii ke ıme 1.~.: 1 - 2 • 3 • ve 4 numaralı gayet 

keakin ve huıaı tarafları var~ 
dır ki her bir t&rafiJ:le li.akal I 
on defa tırat olmak kabildir. 
Bu hesapla S kuruıluk bir 
adet Haaan tıraf bıçağiyle 40 
defa ve ıslak bardak ile bilen· 

Sabun Kremi 
19 uncu Li"ste .. 

ii 
ı -Tefcvvuk- üsgelmek, üst-n 

Çok köprür ve köpüğü ı 
devam eder. Cildi yumuıattl' 
ve Lır&§ı ıuhuletle yaptırır. A-olmak. !! .. 

Faik. Mütdevvi.k - üst, üstün llE 
Tefevvuk - :Osgelmc, üstolma,ı 

üstünlük n r: 
i e yüz e a tırq yapı maK ÖRNEKLER:"··· d kt d f I 1. I~ 

dedi 25, kutuıu 20 kuruttur. 

r ırat l:rem sabununun adedi 

30, kutuıuz 25 kuruıtur. 
ı - Düşmana yalnız siHihça de

mümkündür ki dünyanın hi) ğil, kafaca da Ustolanlardır ki, 
harbi kazanırlar. bir bıçağında bu meziyet yok· 

2 - Bu işte Ahmet, Mehmedc ' tur. Haaan bıçağı istediğiniz Hasan ı 
üsgeldi. halde bqka marka verirlerse 1 

3 - Düşmanın üstün kuvvetle- aldanmayınız. Taklitlerinden 
rini dağıttık. 1 aakınmız. Fiyatı 1 adedi 5 

Traş pudrası 

4 - lstediğimiz Türk gençliği· kuru§tur. 10 adedi 45 kurut· 
nin yalnız zeka değil, ıra üstünlü· tur. 
ğüdür. 

Nefi. kokuludur. Kutusu 15, 
orta 25, büyük 40 kuruftur. 

2-Tekaddiim etmck-Ongel· HASAN DEPOSU: 
:i mek. 

Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
:: 
H Mütekaddim - önceki, Öngelen 

ia Kıdem - Öncelik. T u·· r k ı· n ORNEKLER: y e 
"i 1 - Niçin her i§te benden ön • 

: gelmek istiyorsunuz. M E R K E z 
: 2 - Mütekaddim arizemde bil • 
1 dirdiğim gibi. - önceki sunumda 

Cümhuriyet 
BANKASI 

f bildirdiğim gibi-
1 3- ihtisas'- Uzuğ . 3o/ 6/ 1936 vaziyeti 
: Mütehassıs - Uzman 
E ÖRNEKLER: 

1 - Asnmız, her şeyde uzuğ as. Kasa 1 
• 

: ndır. . f ~~:~.~~~.~ .. ~~:=~~ .. ~~.~ 1~2!:::: ~ 
i 2 - Ekonomi Bakanlığına yenı • '7 7 954 25 bir ;ım;;u:~~~n.:_g;:~ır. ı Uf::~~~=~;-~:~~~:.·:~ 

1
• 67~7,3.85 31.I 4. . 

ORNEK: i 
: T·· ' ü "L C!>I\ e2.o 7°9 43° 0 4 Günün türlü haberleri arasında urK rası ········-·····-··-······· ~ .7.ı;:ır.4., ~4 · ~ · ""' 

en dikkat değeri, lt.alya - Halle§ Hariçteki Muhabirler: 
anlaşmazlığı hakkındaki son kara· j 

:! rıdır. Alun:Saflkilogram 4.898·034 • 6.186.199.90 
U 6 _ Mütcf~rrik _ Ayrık. İ Altına tahvili kabU Serbest dövizler /jl0.973.251. 47 I 7.159 451.37 

AKTiF 
Lira 

PASiF 

Sermaye -··-····-··························· 
Ibtivat alıçeii·· ........... __ ....... _ ............................. . 

T edavUldekl Banknotları 
Deruhte edilen evrıkı naktiye !L 158.748.563.
Kınunun 6 Te 8 inci madde· 
lerlııe tevfikan hazine tarı· 
ftndan vaki tcdiyıt I0.4ı0.480.-

Deruhte edilen evrakı naktiye 

bılayesi --·-·························- 148.269083.-
Ka~ğ! tamamen altın olarak 

Lira 

ı S..000.000. -
ı 026.756.67 

il ORNEK: Hazine Tahvlllerl: 
•• Deruhte edilen evrakı naktiye 1 fi Eskiden bir alimde ihtisas de • karşılığı L.lSS.748.563.-

tedaVüle iltveten vazedilen f-. 10.000.000. - ( 58.269.083. -

g ğiJ, malumatı müteferrika ve muh- Kanunun O ve 8 inci mad· ------Urk Llraaı Mevduatı : 
Z...~·•·~~Vad~ -···---····-·-··-· Ei telife daha çok hoşa giderdi _ Es· delerine tevfikan. Hazine tara- ff l0.'79.480.

:: .kiden bir alimle tızuğ değil, a;mk flD n wki tediyat , n._~ ---
H n türlü bilgiler etaba çok hoşa gi- Senedat CUzdanı : Vadeli -·····00

·---·· 

~------· 
5: derdi. 

Bvlz Mevduatı : 
IO.Of6.09 I.4S 

• Hazine bonolan ········-··-···········ı L. 3.000.000. -
:: Ticat1 senetler ......................... .. 9.809.397.66 12 809.39'!."11. 
•• ................ ı uu 

:~ 20 i ncı Liste Esham ve Tahvlllt CUzdanı: 
Vadeıiı 
Vadeli 

--·········-··-···-·-· ı 
··-·-··-------- .808.750.97 t0.~.M2.42 

.. ı - Ha.vali - Dolay · · b ij { Dcrnhte edJlen cvrala nak· ı 
n 2 _Banliyö- Yöre lı A tıyenın kU'§llı~ cı am ve ., 30.437.682.SO 
H 1 tahvilAt [itibarl kıymetle] 
u Ornekler: 1 - lstanbw dolayı: il. B) Serbest Esham veTalıviltt _.. 4.688.777.IO SS.126.459.60 
=ı· nın ormanları gittikçe azalmakta ! 
1 dır. İj Altın \'e döviz üıerine av.tns ~ ,. 24.684.49 ii 2 - Demiryollan yönetgesi (idai: Tahvfldt Uzcrine avans il ·· 2.885.440.40 291012489 
e:İ resi), yöre trenleri tarifesini ucuz-:i Hlasedarlar······ ........ _ .. , ......................... .. 
1 ı• 
: Jattı. ;! muhteHf 

YekQn 

4500000-
7 6Si22S J7 

260~11.126.18 

Muhtelit ---····················································· .... -

YekQn 

63.064.567 ? l 

i60.311. ı 26. l 8 U 3 - Luhit - 1 - Çevre ., ı1 Ü 2 - Çeven 
:s ÖRNEKLER: 1 - Erimiz, geçH 2 Mart 1833 tarihinden itibaren: 

la konto haddi »Uzde 6 1•2 - Altın Uzerlne avana yUzde 4 1·2 H vakte kadar, yangın tehlikesinin ıı 
!i çevresi dışında görünüyordu. 1 
H 2 - Ankara hüktlmet çevresin·ı Tramvay Şirketi İstanbul~ üncü icra memurlu. f 
:: de söylendiğine göre. 1•1 l9çiler teaannUn ve teavıln ğundan: ·~ Ihsan Yavuz 

Şık giyinen-F. 4- Zelzele - Deprem cemııetlnden: ,Yeminli ehli vukuf ta.rafmau 
ÖRNEK: Bakı§ Türkiye sık mi 

deprem felaketleri gördü. ':!I 8/6/935 tarihine müaadif cu • tamamına 1725 bin yedi yüz 7-irmi 
mart.eı·ı minu·· .. L--mı .... t 21 de ...._ lira 1--et kelilım Kartalba • 

5-Zarurct- Zorağ, kıstam 1 •-· ~ - ~ ıw1.'" ' 
ORNEKLER: 1 _ Havamızı c heyeti idare içtima edeceğinden tı büyük Y.alısmda iki ıeııedi biri. 

1000 Türk kanadı ile silıihlanmak, bilcümle azanın dahi Bqiktaf fu• birine maklub 505/9 ve 1508/8 
rahat nefes almamız için bir zorağ besine gelmeleri tebliğ olunur. numaralı enelce tarla iken timdi 
haline geldi. bostan olarak kullanılan içinde 

il 2 - Insan böy]e bir harekeH_elı ,-, ......... ....__ ___ --,~~~~~~;;~;;~~;.-;_-;;: incir ve dud ağaçlarını han 8500 
bulunmak için nasıl bir kıstam 1• 11

1 
Şi§li Etf al hastanesinde metre mürabba alanındaki bosta • 

1 çinde kalmalı? .i Göz mUtahas.ma doktor 
nm üçte bir hi11eıi dairemizce a· 

NOT: lı Rıfat Ahmed Gözberk çık arttırmaya çıkanlmq olup 
Gazetemize gönderilecek yan -H C. Halk Fırkası SJl'asmda kız Ji. f&rlnameai 1/7 /935 ~ünlemecin • 

n larda bu kelimelerin Oımanlıcala-H sesi karşısında 32 numarada. Mua· den itibaren divanhaneye aıılvak 
"•1:!.!:llamlmam·m=-un_ri:'.a:!~::,J yene saatleri saat 15ten18 e kadarı ll · 7 _ 935 günlemecine rutl&yan 
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lerin terzisi 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllralnlz 

ISTANBUL 

Yeni~tabaoe 
kar111ında 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında. 

·· ·· Yeni çıkh teminat akçeıi alnm. Birikmiı 
t.~ Ali İsmail il KA.N1TAN PARÇALAR verııi belediye resimleri ve vakıf ve murafa dait' bulunan iddiala . 1 

• E1 icare miifteriye aittir. Arttırma nnı müıbet evraklariyle birlikte 
Ü HaydarpQ§a haatanui bevliye h Bay Emin yazmıt oldu· da takdir edilen kıymetin bulun • yirmi gün içinde dairemize bildil'lo 
5 mütehaum Ei gu"' bu kitap, latanbulda Ya· 
Ü Urologue - Operateur g kitkütüphaneıinde,taırada Va- :::.::.~::=~ır~~e =~ ıMleri lazımdır. Akai halde hak-

E kit kitap bayı"lerinde ıablır. le.n t~pu ıieiJile aabit olmadıkça 
Babıali caddesi Meıerret ote-ij kanunun 119 uncu maddesi muci • paranm payl&§muınd•n hariç ka· 

ü Temiz bir bula ile meydana bince ipotek aahibi alacaklılarla lalar. Daha ıeniı bilgi edinmesi P li 88 numarada her gün öğleden:i gelen bu kitabın fiyatı yalnn: 25 
f: sonra saat ikiden seki7.e kadar.~ ku diğer alikadarlann ve irtifak hale- i'teyenlerin 934/4275 doıya nu. 
!: El •-•ru§-tur_. -----•-llll•' la sahiplerinin ıayri menkul üze • muuiyle c!airemize müracaat!an =-----------.:..:::::;=::;;==·::::::::::: 

·· iz ilin olunur (12143) 

Bir çizgi çizene 

30Kitab 
veriyoruz I 

Aşağıda 30 rakamının 
yanlarındaki noktaları 
biribirine öyle bir çizgi 
ile bağlamalısınız ki be .. 
lirecek şekil bir insan 
başı olsun. 

... 
• 
' 

"'' ' 

...,., 1.., 
• 

.~ 

Dün ve Yarın Tercüme 
Külliyah7nı edinip okuyan ir 
le böyle yetitkin bir insaıı 
kafaıma sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye k9 • 
dar otuz kitabı cıktı. Bu ka · 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktan peşin ol· 
olmak ve her ay bir lira öd~ 
mek üzere 16 lira 80 kuruş' 
tur. 

Yukıırıdaki rakamlar arasını bit 

çizgi ile biribirlerine bağlıyarak 
dedifimiz yetişkin insan kaf asJ: 
nı çizebilenler. bu çizdikleriıı• 

adresleriyle birlikte 1ST.AN • 
BUL ANKARA CADDESİ, y}; 
KIT YURDU adresine yollar ' 
luea, gelen doğru haller arasııı· 
da ekilecek KUR'Ada_K&ı!la.IM~ 

Birinciye kWliyatın otuz kitaplı1' 
bir talmm, ikinciye külliyatın ı.0 
"•aphk bir takımı, üçüncüye k{illi" 

yatm 10 kitaplık 

bir takımı hediye edilecekti!' 

15 Haziran 1935 saa.t 
12 de kur'anın ç~kilişiıı
de herkes bulunabilir. 

Ademi iktidar 
ve bel gevşekliğini, sinir 

zafiyetini giderir 

, 

K vvG.u 
~~ORMO~ 

..._........,_KUTUSUNDAN CI 

Her eczanede bulunur 
Kutuıu 150 kunJ§tur 
Adr~s: Galata, Post:ı 

Kutusu 1255 ~ 

- AVUKAT 

iRF AN EfVllN 
Kösemi hal 001 LJ~lt 

k r~ısıfl (
Sirkecide istasyon 8 S ...-. ' 
Sirkeci Pallı hanındll 

-.ur·~ numaralara ta§ ınınıs 
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- A Y D A 75 K U R. U LA 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik alet eri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiç bir tehlikesi yoktur • otomatik ayarlı 
Petin 66 lira • Bir sene vade ile v~resiye 72 lira • 4 sene vade ile ve .. osiye 82 1/ 2 lira . kiı a ayda 75 kur~ı 

S A T E 
Satı ş Ye • e r ı 

SALIPAZAR MAGAZASI Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 428 . 430, Tel: 44963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon: 44800 
ELEKTRiK EVi Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
BOYOKADA 23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 
ÜSKÜDAR Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok ucuz olarak temin eder. 

Umum yaralarda yanıklarda baş ve v·ücut çıbanlarına karş• SiKATRiN il bir~~~~~~ı:~~·bik~~~~~; o~:t~::~~z~ep~~·~c;a:!~~{ı~:, 
t t · arkasında 12!\'o:lu l\IANZONve BOTTON ecza deposu . 
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Büyük 

T a·yyare 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

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •.. 
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SPOR POSTASI 

{f PA ~A~t(A 
1 

Müstahzl>nlı 

HUBUBATUffLAR/ 'ı I 
SıHHAT 

VE 
KUVVET 

Menbaıdır. 

t ve 1 O C.-llııııı.ıiilr--' 
ıllOETLiK Al'llALA 
İ~tRIJİNDE HCll 
YERDE AAAYİNİl .. :.' .. ....... ~ 

Hususi dersler 

E. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprime3i sizi bü· 
tün bu hastalıklardan kuı : ::ırır . 

Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yaliut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

E~ NEŞ'ET kining 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. N~ . 88, 
İstanbul. 

• • t . • ... -~ ., 
Satılık ev ve arsalar Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ve 

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

yenler milnbasaran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Fransızca ve ltalyanca dersleri 
büyüklere seri ve pratik metotla 
öğretilir. Çocuklar için ayrı uıul 

takib edilir. ikmal imtihanlarına 
hazırlanılır. No. 2092 posta kutuıu 

Meşruti.ret mahallesinde satılık iki 

parça arsa ve bahçeli 12 odalı bir ev 

Nişantaş Vali konağı caddesinde 

numara 32 aile ka abı Bay Hasan Her yerde fiah 5 kuruştur~ mutlak okuyunuz. 
Babıi.li, Ankara caddeıi No. 60 

Telefon: 22566 
~alı günleri m~ccan~!ldir .. na yazınız. ( 4340) Hikmetten sorulac~. <~~70L 
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-Öldürün .. Gebertin! diye bağırıp 

ileriye atıldı. 
Bu anda kun-etli bir suvari kıt'a· 

sı köşeyi dönerek sokağı doldurdu. 
Elli kişi kadar bulunan bu tüfekli 

sınıırilerin başında polis müdürü 
bulunuyordu. 
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BIR/,\'C/ FRANSUV ANIN 
BiR HEVESi 

Bu vak'.adan bir gün evvel Lante
nc ile Loyolanın düello ettikleri sa· 
ate yakın bir vakitte bir vak'a olmuş· 
tu ki onu anlatmadan geçmemiz doğ
ru olmaz. 

Bir kaç gündenberi, bilhassa Mon
gomeriye Tribuleyi Bastile gönder
mek emrini verdikten sonra Kral Bi· 
rinci Fransuva pek büyük bir Üzün· 
til içinde bulunuyordu. 

Çünkü Monklar Jiyete dair bir 
haber getirmiyordu. 

Polis müdürü her şeyden evvel 
Düşes de Fontenblö'nün z,açırılması 

hakkında neler bildiğini .Madam Sen 
A1bana söyletmek istiyordu. 

Bunula beraber ihtiyar kadının 

\'ereceği cevabı biraz da biliyordu. 
Fakat Düşes Detampı tamamen it· 

hartı edebilmek için bu cel·abı resmi 
feki.1c tespit etmek istiyordu. 

Hrınklar Madam Sen Albanı sor· 
gu.ı .ı ~ekmek üzere Bastile gitti. 

Has til müdürü. biraz kaçık olmak· 
la beraber kimseye fenalık etmiyen 
zamlh kadına acıdığı için ve daha 
bazı sebeplerden dolayı Madam Sen 
Alban güzelce bir karyolayı, iyi bir. 
yatağı, bir koltuk ve bir masayı havi 
bir odada mevkuf bulunuyordu. 

nundan başka kendisine yemek
lerini, sevdiği şekerleme ve yemişleri 
dışarıdan getirtmek müsaadesi de 

verilmi~ti. ihtiyar kadın, serbest bı· 
rakılacağı günü bekliyerek vaktini yi· 
yip uyumakla geçiriyordu. Serbest 
bırakılması da, kendisini ara sıra 
görmeğe gelen Düşes Detamp'ın söy· 
lediğine göre, yakındı. 

Mösyö dö Monkların ihtiyar l\fa· 
damı sorguya çekmek için Bastile 
geldiği günün sabahı da gene bir se
pet yemiş getirilerek Sen Albana ,.e. 
rilmek üzere bırakılmıştı. · 

Müdür, Madam Sen Albana geti· 
rilen şeylerin içeriye bırakılmasına 
dair bir kere emir vermiş Ôlduğun· 
dan meyva sepeti ihtiyar kadının o· 
dasına götürüldü. 

Sepette, mevsim için hususi usül· 
lerle saklanmış üzüm salkımları ve 
elmalar vardı. 

Polis müdürü Bastile öğle vakti 
varmış n müdüre .Madam Sen Alba• 
nı i5ticvap edeceğini söylemişti. 

Müdür: 
-Zavallı kadın! demekle beraber: 
- Emrinize hazmr.: Kont! Madam 

Sen Albanın şimdi yemek vaktidir. --Onun için bu yedireceğiniz fazla ye· 
mekten pek de hoşlanmıyacağını zan
nediyorum. Sözlerini ilave etti. Son· 
ra bir gardiyan çağırarak işkence ile 
isticvap odasının hazırlanmasını em· 
retti. 

Bastilin hususi işkence memuru 
yerine geçerek işe başlamıo n de· 
mirleri ateşe koymuştu. 

Bu esnada l\fonklar da müdürle 
beraber ihtiyar kadının bulunduğu o· 
d · - . gitti. 

Müdür: 

- Şimdi itirafta bulunsa da işken
ce odasma hiç inmese bari .. dedi. 

Kapı açıldı. 

Madam Sen Alban masanın önün 
deki koltukta oturuy?rdu. \ 
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---------------------·--------------- ------------ -
hafifçe sola doğru eğilmesinden isti· 
fade ederek kılıcını uzatıp ileriye 
doğru bir hamle yaptı. Kılıç papazın 
sağ omuzundan girip arkasından ~ık 
tı. . 

Loyola doğruldu, bir saniye kadar, 
eli kılıcının kabzasında büzülmüş ol· 
duğu halde ayakta durdu. Bir ~ey 

söylemek istiyormuş gibi ağzını açtı. 
Sonra birdenbire kıhcını bıraktı. Ha
vada ı:ıallanarak cansız yere düştü. 

Lantene kılıcının kanını sildi. 

Sanki bir şey olmamı~ gibi soğuk 

kanlı idi. Yalnız biraz sararmıştı. Lo· 
yolaya bakarak: 

- Zannedersem artık kimseye fe· 
nalık yapamıyacak 1 sözünü mırıl
dandL 

Diz çöktü, papazın meşin •zırhını 
,.e ceketini açtı. Yarayı muayene et
ti. 

Kılıç önden girip arkadan çıkmış 
olduğu için kan az akıyorsa da yara 
tehlikeliydi. 

Lantene eliyle kalbin bulunduğu 
yeri aradı. 

Kalp çok yavaş n hafif olaralı a
tıyordu. Delikanlı: 

- Henüz sağ .. dedi. 

Bir hançerle bu mel'un papazın 

işini bitirmeği düşündü. Bir kaç sa-
niye kadar hançerinin kabzasiyle oy· 
nadr. Sonra gene kınına soktu: 

- Hayır! .. Bu benim elimden gel
mez.. diye mırıldandı .. Bir dakika ka
dar daha tereddüt ettikten sonra: 

- Bununla beraber, tamamen Öl· 
medisye de pek de iyi bir halde de· 
ğildir ! diye düşündü .. 

Yaptığı bu hareket esnasl::cb bir· 
denbire eline bir kağıt geçti .. 

Lantene bunu alıp okuyunca se. 
vincinden az kalsın bir çığlık koparı· 
yordu .. 

Bu kağıd Birinci Fransuyanın inı· 
1.aladığı mürur tezkeresiydi. 

O vakit etrafına bakındı. 
Yerde duran papaz elbisesini gör

dü. 
Hepsini bir paket yaparak dışan· 

ya fırladı. 
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TEŞEBBIJS 

Ertesi günü Lantene. Loyolanın 

elbisesini giyinip kuku1etcyi de göz.. 
lerine kadar indirerek Konsiyerjeri 
ye gitti. 

Muhafızların gösterdikleri hür
metten Loyolanın burayı bir kaç kere 
ziyaret ettiği anlaşılıyordu. 

Biraz sonra Jil lö Mahtinün kar. 
~ısında bulunuyordu. 

- .Muhterem l\fösyönün yalnız ba· 
şına geldiklerini görüyorum. Dün 
dÜ!;iÜndükeri gibi yanında bir adam· 
la gelmekten nzgeçtiler galiba! •• 

- E~·et ... 
- Peder, mahpusu görmek istiyor 

musunuz? 

- E,·et... 
- Ben de bcraberinh~de geleceğim. 

- Elimdeki emir bana tam salahi-
yet yeriyor. 

- Evet Mö ) ö ! lcvkufu salınr
mektcn ba-:. kn her şe)i J apabilirsini1.. 

Sonra eğilerek: 

Elini bir daha yaralının kalbi 
r:erine koydu. 

- Buyurunuz muhterem 1\lösva .. 
Ü· Size yolu gösterc)im ! dedi. · 

Bu sefer ceketini daha ziyade aç
tı. 

J,antene bir haş 
0

işaretiyJe cevap 
verdi. 

Her ikisi de yanlarında askerleı 
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2U - RAGASTANIN OGLU -

n önde anahtarcı olduğu halde iler
lediler. 

Lan tene: 
- Ben mahpusla yalnız kalmak 

i~erim ! dedi. 
- Nasıl arzu buyurursanız peder .• 

Yalnız biraz tehlikelidir. 
- Kendisine seyliyecek mühim 

sözlerim vardır. Kimsenin kapıdan 

dinlememesine dikkat edeceksiniz! 
- Pek all!. Eğer yardıma ihtiya-

cınız olursa ... 
-E ... 

-Kapıya hızh hızlı vurarak bizi 
çağırırsınız! 

- Olur .. 
- İsteğinizi yerine getirerek he· 

rtfi iyi bir odaya koydum. Şikayet 

edecek hiç bir şeyi yoktur. 
!..antene geçtikleri yolu aklında 

tuttu. Adımlarını saydı.. Hapisane
nin haritasını zihnine işledi. 

- Odasını değiştirdiniz demek?. 
- Evet peder .. 
- Fakat bugünden sonra bir daha 

değiştirmeyiniz ! 
- Başüstüne peder. 

Mahü anahtarcıya işaret etti. 
Herif büyük ve ağır bir kapıyı aç· 

tı: 

- Giriniz peder .. Bu adam size bir 
şey yapmak isterse hemen bizi çağı
rınız .. 

Lantene içeriye girdi. Mahü mev
kuf u süzdükten sonra son kere: 

- Mahpusun size bir fenalık et
mesinden korkmuyor musunuz? de
di. 

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

nbını verdi. 
Mahü efilerek çıktt. 
Kapı kapandı I 
Fakat kilitlenmedi.. 

Delikanlı bir sanJye kadar dinle-
di. Mahünün uzaklaştıtma emin ol· 
duktan sonra Etyen Dolenin yanına 
gidip kukuletesini çıkardı. 

Dole az kalsın her ikisinin mah· 
vına sebep olabilecek bir çıtlık ko· 
paracaktr. 

iki dost kucalda§tılar .. 
Sonra Dole Lanteneyi kapıdan U· 

zakta bulunan bir köşeye götiirdü. 
Yavaş sesle söyledifi ilk sözü: 

- Joli ne yapıyor? oldu. 
- Yeis içinde.. Fakat kendisiH 

hakim .. 
-Ya Avet .. 
- Her ikisi de iyiler •• 
- Bu işi nasıl yaptın? 
- Loyolayı öldürdüm. 

Dole delikanlıya takdir dolu bir 
bakfş fırlatarak sevinçle titredi. 1.an
tene devam etti: 

- Onu öldürdüm. Yahut çok ağır 
surette yaraladım. üzerinde bulunan 
Kralın imzaladığı ve sizi onun eline 
teslim eden emirnameyi aldım. Elbi· 
sesini giydim ve ıeldim. 

Dole: 
- Ah oğlum!.. Oilum ! diyerek 

Lanteneyi bir daha kucakladı. 
- Fakat siz nasılsınız? .. 
- Benden bahsetmiyelim.. Çok 

fazla istirap çektim .. 
- Evet.. Boş sözlerle vakit kay

betmiyelim.. Baba! Ah, bu sözdeki 
yüksekliği şimdiye kadar böyle çok 
hissetmemiştim. 

- Oğlum! 

- Baba .. Sizi kurtarmak için geJ. 
dim. 

- Nasıl! 
Lantene arkasındaki papaz elbise

sini çıkanp doleye verdi. 
Matbaacı onu hayret ve takdirle 

stlzdO. 
- Seninle ne kadar öiünilyorwn. 

Avet ne kadar mee'ut ol•cak.. 

- RAGASTANIN MLU - 21, 

- Çabuk baba! 
Dole omuzlarmı silkti. 

- Red mi ediyorsunuz? 
- Evet! 
- Siz varlıiından istifade olunan 

bir insansınız.. Ben ise hiçim. 
- Senin de bir canın var, benim de. 
- Baba-
- Fazla söz istemez!. 
Lantene Dolenin razı olmıyarafını 

anladı. 
- O halde bqka bir çare bulayım. 
- Evet of lum.. Kendini feda ede· 

rek beni kurtarmaktan maada ne is
tersen yaparız.. . 

Lantene mosmor kesilmişti. 
- Baba .. Bir çare daah var .. 
- Nedir? .. 
- Lantene, Dolenin eline bir han-

çer verdL 
- işte bu .. Şimdi ben imdat çağı

racağım .. Kapıyı açacaklar kaçma-
mıza karşı koymak isteyenleri geber
terek birlikte çıkacağız.. Dışarda 

Manfredle beraber yirmi silahlı a
dam büytik bpınm önUnde bekliyor
Jar. Onlar gürtilttimiiı:ü duyar duy-
maz kapıya hU:cum edecekler .. Bu ge· 
ce, Manfredle beraber her ihtimali 
düşündük. 

- Bu çare iyi •• Beni kucakla oğ

lum .. 
Lantene ile Dole biribirlerine son 

defa olarak sarıldılar. 
Sonra Dole hançeri elinde olduğu 

halde: 
- Hazır mısm? diye sordu. 
- Bazının baba.. 
- Oyle ise bafırmağa başla? .. 

Lantene yumruklariyle kapıya 

•urmağa n: 

- imdat! ... imdat! din baiırma· 
la ba§ladı. 

Derhal koridorda ayak sesleri du
yuldu. 

Lantene: 
- Dikkat! dedL 
Kapı şiddetle açıldı. 

Beş altı asker görUndti. 
Elinde hançer olarak atılan Lan. 

tene: 
- Yol verin!. Yol verin!. diye hay_. 

kırdı. 

Arkasından Dole fırladı. 
- Tutunuz!. Tutunu:: kaçıyorlar! 
Fakat Dole ile Lantene bir saniye 

.kadar askerlerin uğradıkları bfyre~ 
ten istifade ederek koridora atıldı• 

Jar .. 

Lantenenin hafızası kuvvetliydL 
Zihnine bir kere işlenen bir şe1, 

bir daha silinmezdi. 
Jil Jö Mahü ile beraber takip etti

ği yol aklında idi. Hiç tereddüt gö~ 
termedi. iki dakika sonra arkaların• 
dan bağıran askerler koştukları hal• 
de hapisanenin büyük kapısının bu· 
landuğu geniş koridora vardılar. 

Kapının sol tarafında yirmi ka• 
dar silahlı askerin bulunduğu bir ka• 
rakol vardı. 

Dole ile Lantene kapıya atıldılar. 
Askerler, bunlarla kapının arasına 

geçerek mızraklarını uzattılar. 
Jil Iö Mahü, sapsarı kesilmiş ol• 

duğu halde titreyerek ve: 
- Peder! .. Peder!. Ne oluyor?. 

diye kekeliyerek göründü. 
I.antene: 

- İmdat .. Yetiş Manded!. diyt 
bağırdı. 

Bu bağırma üzerine sokakta tuhaf 
bir hareket oldu. Hapisanenin etra· 
fında dolaşan korkunç yüzlü bir sü· 
rU adam kapıya hücum ettiler. {jnde 
bulunan Manfred geniş kıhcını çeke• 
rek: 


