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Habeş imparatoruna suikast 
2000 Müslüman Habeşlinin · trene taarruzu ... 

Musolini gene ağzını açtı : 

''Kimseyi dinlenıiyeceğiz ... 
Fütuhat yapacağız!,, diyor 

ve ilave ediyor : 
"Bize şimdi nasihat verenler, kendi 
impar.atorluklarını kurarken cihan 
efkarıumumiyesini düşünüd mü?., 

Roma, 9 - (Saat 13) - Ha- li bir isyana kalkıştığını ve bu 
be§ imparatoru, bir suikaste ma - havalide imparatorun nüfuzunun 
ruz kalmışbr. Habeşistanm cenup adeta gayri mevcut olduğunu 
vilayetlerinden biri olan Dankalis kaydetmektedir. 
ahalisinden iki bin kişi, impara - Musolini'nin nutku 

Cagliari, 9 (A.A.) - Dün sa
bah saat 6 da Musolini, beraberin· 
de Faşist fırkası genell katibi ile 

torun bindiği trenin geçtiği yol -
farı bozmuşlardır. Bu adamlar, 
hiristiyan olan kralın sadık ahali
si ile iyi geçinemiyen müslüman -
lardır. matbuat, harbiye ve hava işleri 

İmparator, nisan sonlarından -
müısteşarlaı bulunduğu halde 

beri b11lunduğu Harrar havalisin- Bracciano gölü üzerinde uçmuştur. 
Pilsudski'nin yüreği den Adisababaya avdet ediyordu. iki transatlantik tayyaresi Mu· 

t k Suikut, Cibuti ile Adisababanın solinin binmiş olduğu deniz tayya· 
aşınır en yarı yolunda olmu§tur. resine refakat ediyordu. 

Lehistan ıübayları (zabitleri) imparatorun maiyetindeki . mit · M1D01ini bu tayyareyi Elmaoa 
hu omuzlarında tqıdıklan kü · ralyözlü adamlar, hücum eden • limanına kadar bizzat kendisi ida
çük kö§kte, ölen Harbiye Nazır - leri dağıtmağa muvaffak olmu, - re etmiş ve saat 9,15 de !bu liman-
ları Mareıal Pilsudskinin yüreğini lardır. Faka~ Haile Selasinin da denize inmiıtir. 
~österiyorlar. Mare,al Pilıudski sıhhatinden henüz vazıh bir ha - Musolini karaya çıkar çıkmaz 0 • 

Yüreğini, Litvanyanın Vilna şeb - ber yoktur. ~ 1 radaki tayyare filosunu teftiı et. 
tinde gömülU olan annesinin me - Bu. vak' ayı ~azan. ~o~riere ~a · ı mit ve sonra belediye dairesine 
~ yanma koyma~arını_ı_· s_te_m_i_,ı_i._z_e_t_es_ı,_D_an_k_a_l_ı _a_ha_I_ıs_ın_ı_n_t_e_h_h_k_e· _ _____ <_D_e_va_m_ı_4_u_"n_c_ü_de_)_ 

Hapishar:ıedeki Pomak 'Hasan 

50000 A O t o lri1 o 
lblUIDalbüD~c~k nııü '1 

Florya yapılıyor " •• 
Floryanın yapılman yalnız bizlerin hoşça vakit geçirmemiz için Jea 
ğildir! Bu imar, lstanbulan seyyah §ehTi olmasına ilk ciddi adımdır! 
Bir seyyah §ehrinin ise, Tiirkiyeye bütün ihracatımız kadar para. 

getireceği iddia olunuyor 
(Y azıBt 4 üncü sayıfamızJa) 

'--Acaba sahiden bir define gizlemişmiydi? 
~~~~~~-~~ITT~~-~;;~~,L~~· ~Gala~sa~y-Be~ktaş· muhteını 

nan Pomak Hasan adında bir a- M 1 3 1 · d • 

~üyük deniz 
g gezintimiz 

23 Haziran pazar 
günüdür 

lam bir 'buçuk gün tam bir 
~ğlence, temiz hava ve neş'e 

Herkes iştirak edebilir 
'rafsllit ve program pek yakında 

dam istida ile müddeiumumiliğe acar arı - yen . 1 
müracaat ederek bundan on sene 
evvel Bergama kalesi dibine 
gömmüş olduğu 50,000 liralık al
tın, mücevherat ve kağıt paranın 
çıkarılmasını istemİ§tİr. 

Bunun üzerine mahkllm lzmi -
re, oradan da Bergamaya götü -
rülmü§, ve gösterdiği yerlerde a
raştırmalar yapı~masına ba§lan -
ınıştır. 

Pomak Hasan, hu parayı Midil
lili Karazindan adında ve Rum • 
lardan mürekkep bir çete ile bir

( Devamı 4 üncüde) 

=---... --·------············--···---ı 
! -Kandil 1 

: 
İstanbul müftülüğünden : i 

Bugün de Fener-Güneş muhteliti 
Seged'le karşılaşıyor 

14 haziran 935 cuma günüİ Adnan, MacaTlann tehlikeli akınını kaiyor 
rebiülevvelin on ikisine müsa-İ ( TalBilat '/inci sayılada): ' 
dif olmakla önümüzdeki per -i 
şembe alqamı (cuma gecesi) 1 ·mıı·ha lard d .. 

! ==:~:;:::~u=!~uğu ge -ı 1 n • a. on~ n 
~ . ıst. Müft~ t talebenın nısbetı 
i M. Fehmı i 
• ..._...... ............................................... ı 

. ' 
(Yazısı 6 ncı sayfamızda) 
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Yunan seçimi 
bugün başlıyor 

Almanyada tevkifat 

Gözlerini bağlamışlar, 
duvar dibine dizmişler 

Kumanda verllmlş ! 

Krallık mı? Cümhuriyet mi? ''Ateş!.,, 
Atina, 9 - BU1ün bütün Yuna • 

nistanda leÇİm ıüııUdür. Halk bii
~ük bir heyecan içinde oyunu (re· 
yini) kullanmakta ve neticeyi bek
lemektedir. Hükumetçi ve Metak· 
sas taraftarları mahallelerde halkı 
ara.mda dolatarak propap.nda 
yapmaktadırlar. 

Dün hem Metakaas, hem de 
Kondilia birer .öyln (nutuk) aCiy· 
leyerek ıeçimde muhakkak ıurette 
kazanacaklarını iddia etmiılerdir. 
Çaldaris de Pirede 1'ir IÖylev ver
mif, halka sakin olmasını taniye 
ettikten sonra hükOmetin Yunan 
ulusuna yapbfı hianetleri anlat • 
m11 Te rejim meeeleaine de temas 
ederek bunun ancak ıenit bir ıe • 
noy (reyibı) neticelinde düfUnü • 
Jebilecelini aiiylemiftir. 

)(ALI t.araftan olan Metakaaı 
partisi namzetlerini halk muhte. 
lif yerlerde istiskal etmektedir. 

Metakaaam kazanmasına timdi· 
lik pek ihtimal ved!uemektedir. 

Nitekim kendileri de bunu anla· 
drklanndan muhtelif korkutma ça• 
relerine bat vurmaia bqlamqlar • 
dır. Bunların arasında İçİJltti ba • 
kanı Rallisin evine silah atmak hi· 
le vardır. 

Hükilmet partisi ile MetalrMa 
partisi bir taraftan halka kendi 
lehlerinde rey verdirmek için ui • 
ra,ırlarken, bir taraftan da Veni -
zelisller halkı int~ ittirak 
etd'rfti~tiieğ~ Çabfmaktdaırlar. 

"intihabat eınumda her hanri 
bir kantıklığa meydan vermemek 
için askeri tedbirler alııwn•ftır. 
$hndiki ıörünilfe aiJre intihabab 
hükQmet partiıi büyük bir ekseri • 
yetle kazanacaktır. 

Venızelosun 
söyledlklerı 

Atin&, 9 - Atinada çıkan ime • 
riıi09 Kirib ıazeteainin Parla 
muhabiri Venbelo.Ja aöriifmele 
mııvaffak olnnlttm'. lhti,.. diplo
mat y unani:ltamn IOn YUİyetİ 'Ye 
rejim meselesi etrafmda tu .azleri 
söylem ittir: 

- Doatlaranm baıin bulun • 
duğum vaziY.eti anlamamaları 
§atılacak bu teYdir. Bana parti • 
min batkanlığından çekilmemi 

diği gün ben de krallıiı devirmek 
için derhal mücadeleye atılaca • 
ğım ve bu mücadelede sonuna 
kadar denm edeceğim. 

Bilirsiniz, 1923 senesinde, 
Kral Jorjun Yunanistandan teb'i· 
dine karar verildiii zaman ben 
bunun önüne geçmek için elimden 
geldiği kadar çalııtım. Zira, ben, 

Gonaris ile beraber arkadatlan • 
nın kUl'fun& dizilmelerine ıöz· 
yumduju için bqün iktidar mev
kiincle bulunan hiikimet adamlan 
tarafından o uman tel'in edilen 
Kral Jorjun hir partinin adamı ol· 
mıyacainu Te baban kral Koatan
tinin OJIWlllf oldulu bu rolü bı • 
ralcacainu 1&1UJOrdum. Halbuki 
bu z•nnnnda aldammıımdır. Fa • 
kat ben bu nne kral Jorjun uke
rl ihtilal tarafmclan tahiiJ9linden 
aonra Yunaniatana clindüpm sa• 

man artJk kendiıinin Y unanista • 
na dönmeai cais olaupcaima 
hükmetmitlim. Bugün de bu ka • 
naatimde muairrim.,, 

Venizelos, Cümuriyet rejiminin 
tanınması için bugünkü Bapekil· 
le yapmq olduiu mGzakerab u • 
zun uzadıya anlattıktan sonra de-
mittir ki: 

- "Kralhla kartı mik:adele,e 
ıiritmele karar ftl'menİD dil• 
bir tebebi de ıudur: Ben dostlan· 
mı, mücahede arkadqlanmı ve 
benim ile beraber aenel~ hare• 
ket etmit Ye hlll harel&ıet etmek· 
te bu!unmut olan balkı, memleke. 
te bu kadar f elik etler ıetirmit o
lan bir hanedanm esiri olmaia 
bırak•mem. Biz, memleketin mq
ru rejimi olan cümuriyeti her tür
ki tehlikeye kartı müdafaa ede • 
cefiz.,, 

. 

Fakat, tüfekler patlamamış 
lnıUizce (Derli Herald) gaze- Bu rivayete ıöre, guya tevkif .. 

tesinde okundufuna göre, Al • dilen bu adamlardan bir kıınıJ11S 
manyada yeniden tevldfat batla • (lrurtuna diailecelderi) aöyleıı • 
llllf, ve tahmin edildiline slre, · 

mıf .•• 
1200 den fazla kiti yakalanmıt -

Gözleri bailamnq, duvara da· 
tır. 

Banlar ıoıyaliıtler ve komii . yatdmıtlar, atıf müfrenai önle • 
niatlerdir. rine disı1mit··· Mutat olan bütiiJI 

Almanyanm gizli poliıi olan, kararlar verilmif, yalnız (atetO 
Gestapo &u tevkifab yapmıı - emri verilmipe de ateı edilme • 
tır. mif. 

Tevkif edilenlerin d6rt tane Bu auretle mevkuflar bir nıüd· 
belan 6lmGftür. Y alnı• yii•den det haJat ve CSlilm arasında du • 
fazla adam , Berlinde yakalan - --L•-- lar 

- riUi&allllf ••• 
mıfln'. Endüstri sahası olan Vu· 
pertalda 600 kiti ;yakalanmıı . Bu rivayete bir rivayet clalla 
tır. ekleniyor ve deniyor ki: "Bu IJlr 

Ayni ıazete, J;u meaele üzerin· nada. iki kiti aklmı OJD&bidl • 

de ıarip bir rivayeti kaydediyor: tır •• ,, 

Japonya, Çine 48 saatlık lzmirde "kibar,, 
bir hırsız 

lmıirde usun zamandır bir ~ 
zenginJeri&J evini aoyan tahcili yr 
rinde tık bir hınızı zabıta en ııi • 
hayet yakalamııtır. 

bir. ültimatom v_ermiş 

Şartlar pek ağır! .. ~ .. 
Mançuri ile 
kurulması, 

Cenubi Çin arasında bır ~ukumet 
vatansever teşkil6tın dağıtılması ... 

Londradan ıelen bir habere blmaımı iatemekteclir. Bu tefki -
ıare, timall Çindeki Japon - Çin Oltimatomun müddeti tO h&Ji· llt Japon aleyhtandır. 
ıerıinliti artmaktadır. randa bitiyor. Olthutomcla Hau- • • • 

37 yaımda ve bet çocuiu ol .. 
bu adamm ilmi Celileddindir. 

Japonya harbiye bakanhiı, ıi
mall Çin meseleainin bir dakika 
ance halline karar nrmiıtir. 

pei vilayetindeki Çin askerlerinin 
geri çeldlmeai, maYi ı&nleldi Çin 
vatamnerleri tetldllbnm tlatı • 

Şimdiye kadar 22 ~ 10J111uttof• 
Ediniede döıt 99ne polialik ettili • 
nf MSylemek.teclir. Geçenlerde_. 
bıtamn eline ıeçmit olan eewecl
din bçmaia muvaffak olmut, fa• 
kat bu defa tekrar yakala.nacaidl' 
anla,mca biç tanımadıjı bir~ 
kapqım ç&lmq, kapıyı açan ev ,. • 
bibi kenditini içeri almayınca p0 • 

lia tarafından yakalanmıttır. __... 
Japon hüldimetinin Mançuri - • ı • 

,. aaJcer aanderditi haberi ıe1 - Kamutayın tatı 1 

Japonya, Mançari ile cenubi D • 
Çin araamda bitaraf bir btikGmet 1 n 
kunılmaamı iatiyecektir. 

• • • 
Pekinden ıelen haberler, Ja • 

ponyanm Çine 48 saat mühletli 

bir ültimatom verdifini bildiri • 
yor. 

mektedir. 

aley.hinde bir kitap 
300000 satıldı 

Ankara, 8 - Kamutay bu seıı• 
yaz tatilini Haziranın 20 ıine •• 
yahut 2S ine dolru yapacaktır· 

Buna sebeb Kamutayda, ordu• 
nun dahilt bizmetlerir potta, tel • 
graf, telefon memur lan, siy.,.ı., 
bilciler okuluı, atın alınan Af • 
dm demirJolları taellüm, taefi1' 
ve itletmeeine dair kanun I&,._ · 
lan olm&lldır. 

tavsiye ediyorlar. Fakat aürg(ln - -----------

de bulunduğum ve idama malı • G ö rl n g 
kGm oldutum bir amanda bir 

A.lmanyadakt bu rekor, mekteplerde çocuk· 
lara kitabın mecburi olarak okutulma· 

smdan ileri geliyor 
Bucün Almanyada en çok 1&tı • notiaeiDcle ~· 

Ucuzluklar 
Birbirini takip ec1ı1ot 

partinin batkanı olabilir miyim? Yugoslav 
Eaaaen biliyorsunuz ki, ben daha 

lan kitab "Zamanmuzrn zulmet Temerkb kamplarma en yeni 
içinde kalm11 adamlar'ina,, diye airm adam ..._. komilderln&len Ankarada bıa ve tekeria -::; 

lamaamdan aonra ıu bakJoll 
yapılan tetkikler de aona errııJl.l' 
dir. . 

ıon İlyan patlak vermeden enel kralı na 
ıiyaaal hayattan çekilmele karar 

Rozenbers iıimli bir Nazi tarafm- • Fimlcdir. Bu plraa adam Nui ll • 
dan katolikler aleyhine çıkarılmq- deıteri bakksnu ı.kalar °PPmrı • 
olan kitaptır. b r. 

Bu kitaptan bir ay içinde üç JÜZ ------------
Belsrad, 8 - General Garing bin tane sablmlftlr. Benes'in Mos-

vennittim. oyuncak verdi 
Fakat fU noktaya dikkat et· 

Bunlardan aonra ııraail• ,. 
muldu kumqlar ve diler lbti~ .. 
maddelerini ucuzlatmak butO mek lazımdır; ben partimin bat

kanlıtmdan çekilmekle beraber, 
siyasal hayattan çekilecek deli • 
lim. Bu kararım da busün iktidar
da bulunan ıiy&1&I düımanlan -
mın, muhalif lideri ufatiyle bana 
vazifemi yapmama imkln Ter • 
memelerinden ileri ıeliyordu. 

Bunun içindir ki, ııyual itlere 
karıtmamakbiımı tavıiye eden 
dostlarımın telitını anlamyonma. 
Zira ben bugünkü vaziyetimde 
V enizelist partisinin reisi olmak 
vaziyetinden çıkmq mıdır.,, 

Venizelos rejim meselesinden 
de babeederek demiıtir ki: 

- • Bununla beraber, tunu ıi
ze katiyetle aöyliyeyim ki, hiikO -
met, Cümhuriyet rejimini devir • 

dün abab bafhakan " d1titl•i Bütün mekteplerde okunması k d •• d •• 
bakam Ynt~, ıU bakam ıeneral mecburi aibidir 0V8 8 gor U• ıunda çalııılacaldır. 10 . Petrolün pahalı olmuı k8Y 
JiYkoriç'i siyaret ptmiftir. Kral Diler taraftan lncilterenin gv Ü İŞier 
N "b" a__ __ p 1 d k-..1· • • ka • Kentenböri bq papuı, Alman • 
aı ı rn:119 ° • ıımu•ını <7ada protettanhk aleylıine hir taz-

yU mütkül mevkide bıraJoll~. 
ve bir çok ihtiyaçlarını terkebll' 

bul ederek yemekte alıkoymQftur. yik batlaYBC&k oluna, Almanya. 
Garinc, kral ikinci "iyere elelc • nm dıtmdakilerini de alakadar e • 

trilde itletilen oJUl'('&k bir ıimen· den bir durum ortaya çıkaıcaimı, 
difer hediye etmiftir. Yugoslav • taylemiftir 
ya büktmeti de kendiaine beyaz Hambars polisi "0qür (ser • 
kartal nifanmm büyük salip rüt • belt) hıriatiyan ıoıyeteai,, iıimli 
besini ftl"lllittir. bir tefekkülii, inanıtlardı itibarile 

sıhhate zararlı ve Nazi hiik6meti • 
ne dütman oldutu kaydiyle dalıt· 

Göring, alqam üzeri Y evtiçin 

verdiii, ve lbüttin hüldlmet adam • 
larmm bulunduiu bir siyafette 
hazır bulunduktan sonra bugün 
Münibe d<>iıÜ hareket edecektir .. 

mlflD'. 
Diler taraftan temerküz kamp • 

larma sokulmut olan papulardan 
18 kadarı içbakanma müracaatları 

Sovyat Rusyayı ZI• "•ine !11echur kıl~aktad~. ıaııl" 
yarat edan ilk Slav Balh~ ~~ınele,~ea t;ot> 

nazır ıelen zıraatımız bu yuzdeıı 
aeri kalmıtbr. 

Moakova, 9 (A.A.) - B. Bene· p 
1 1 dall ıotr 

· B L" · fu . . etro un ucuz amuın .-a .. I" 
ıın, • itvmo z11aretı eanaam· '-ö J:ı.. • t a)dneJ91 --
d · s R "le ç k 1_ ı... ı-a ~ y .. 3 e zıraa m I 1 • a OYJet uaya t e oa.v-..-,a 1 ak •1 · · ·111 ... lf ucuz o ar verı mesı ıç r-
arumda akdedilmit olan kartılık· lacaktır ~ 
lı yardım muahedeai ıuretltti ta • • ~ 
ati edilmiftir. Bundan ıonra B. Litvinof, Çekoelovak nasırı 
Litvinof ile B. Benea tunimi bir se ayrıca: ·f"'! 
ıöriifme yapmıtlarclır. - Siz, Sovyet Rusyayı 11~~.d 

• • • eden ilk Sltav nuanıs l ,....-~ 
Sovyet Ruıya hariciye nazm ni aöylemiıtir. 
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Fransızcanm 
l'iirkçe üzerinde 
egemenliğin; 

istemeyiz! 
..__Can ve gönülden bir daha hay
-rıJoruz: 

F ranaızcanm türkçe üzerinde 
~~-~nliii. (hikimiyeti) olamaz, 
""lllu ııtemıyoruz ••. 
• kiminin kökü öz türkçe, kimi -

~IJı baıka bir dilden olan öyle ıöz· 
it •ardır ki, arıruluaaldır (bey -

llelmilel) dirler ... 
d Bunlan herkes kullanır ... Biz 
• laıUanınz... lnstitut sözünü her 
~llet ayni tarzda yazar, bqka 
---tka okur .•• Biz ise, - ne ya • 
ıılc - Franıızlann taliffuz ıekli
lle IÖre bir ~"illi yapmağa çabah
)'oruz: Enstitü diyoruz ve yazıyo -
1'1z. 
.. Bunun ne kötü bir manevi kapi· 
:uılayon olduğunu ıöylerken bi
~ (lcapitülisyon) kelimeıini ıi • 

Yet ettiğim tekilde kullanmak . 
t.11 yakayı ıryıramıyorum .•. .... 
Şimdi, bir de La Majeıte sözü 

~·· Bu, f ransızca bir li.kırdı
. Beynelmilel tabir değildir. 

Bizde, eskiden Osmanlı padi
~lanna ( Şevketmeap), ecnebi 
~lcümdarlara (Haımetmeap), ya 

t (haımetlu) derlerdi. 
b. Elkabfa beraber bunlar da kalk-

liatti (Hazretleri) bile deme
.._lc lizım geldiği resmen teblii 
'dildi. Bu usule de sadakatle ri
'tet olunuyor. 
b Ş i m d i Son ekıellnı, So 
'"-jeste, d e m e i e mi bat· 
~ğız ?.. Ya b u n 1 a r d a n 
"'iieçmitizdir' biç k u 1 r a n
~' Y ı z, yahut ta - tayet bu ta-
. ler dıt bakanlığının tqrifatı i

ç~ll lizımsa - ( hqmet) kelime • 
''ilin kökü türkçe olup olmadıiı 
~bit edilir ( lu) mükemmel türk
~dir. Gene (hqmetlii) denir ... 
~'\'oksa, türkçeyi gözbebeği gi
(s_ levip esirgemek istiyenler için 
) • Majeste) nevinden sözler, 
'ni.r yutulur biçimde değildir. 

HALK 
bankaları 
Beledtyelerden de 

para alınarak bUyle 
müesseseler 
kurulacak 

Yüzde 12 den fazla faiz alan 
para verme müeaaeıeleri, ald,kla
rı fazla faizin yüzde 25 ini halk 
bankalarının sermayesine eıu ol -
m&Jl üzere belediyelere yatırmak
tadırlar. Bu paralar ileride teıkil 
edilecek halk bankal&rı için ıak . 
lanacak ve bankanın kurumunda 
belediyeler tarafmdan banka.ya 
verilecektir. 

Bundan bir müddet evvel latan· 
buldaki izinli faizle para verme 
müe11eıelerinin hesaplarını ıöz -
den ıeçiren ökonoİni bakanhiı 
müfettiıleri bu paranm epi bir 
yekiin tutmakta oldujunu rör -
mütlerdir. 

Küçük eınaf ve halkın, bundan 
bir müddet evvel de yazdığımız 

gibi, her zaman kolaylıkla para 
alabilecek bir müeaaeseye ihtiyaç· 
lan da ıözönünde tutularak bu 
meseleye önem verilmittir. 

Bunun için bu mevzu üzerinde 
eıash tetkikler yapılmaktadır. 

Bu durumla ilitikli olan iç itle
ri bakanlıiı halk bankalarma be
lediyelerin de aenİlaye koymak 
ıuretile iıtiriklerine karar '!er • 
miftir. 

o 

GtlmrUk 

Yen~ kazanç vergisi 
kanunu bildirildi 
Maktu şekilde vergiye tabi 

t•Jtulanların listesi 
2395 sayılı kazanç vergisi ka - ıal tqıma komisyoncuları kon.İn· 

nununa eklenen kanun maliyeye yaayon üzerine it yapan komiı • 
bildirilmiı, tatbikine geçilmittir. yoncular, ticaret ve fabrika mü -
Beyannameli birçok mükelleflerin mesıilleri 200 lira (Müstahdem 
kazanç vergileri için aııart had batına 1 lira). 
mükellefiyetini koyan bu kanun 10.- Toptan ecza tacirleri mer
ilııili kimseler yanında büyük bir kezi 150 lira (müstahdem batına 1 
önemle kartılanmııtır. lira). Beher ıube 30 lira (Müı -

Bu kanuna göre aıağıda adı tahdem batma 50 kuruı). 
g~ecek lıtanbuldaki ticarethane 11 - Noterler, noter muavinleri 
ve müeueıeler kazanmasalar bile ve noter vazifeıini yapan adliye 
kanunda ıöıterilen asgari hadde- menıupları 50 lira (Beher müı -
ki kazanç vergiıini vereceklerdir: tahdem batma bir lira). 

Buna göre: 12 - Beheri 300 tondan fazla 

1le u.ac, 1le 11"-A .. ~ - ~-------- ........ 

Çocuğunu fareye 
yediren baba! 

Franaanın BrelAnya Vilayetin
de garip bir hadise olmuf, on bir 
aylık bir kızcağız g~ce betiğinde 
uyurken dehtetli çığlıklar atma
ia baılamııtır. Şanteki köyünde 
Kinton'un evinden çıkan bu çığ

lıklar bütün komtuları uyandır· 
dığı halde, çocuğun ana ve babası 
olan Kinton'lar ağır uykularından 
bir türlü uyanamamıılar, nihayet 
feryatlar artık dayanılmaz bir hal 
alınca baba uyanmıt lambayı 
yakmıı, beıiğin kanlara bulan· 
mıı olduğunu görünce §af ırıp kal
mııtır. Bu esnad~ da kocaman bir 

fare salıncaktan athyarak, kota 
kota gilmit gözden kaybolmut· 
tur. Az daha yakın.dan bakan ba
ba, çxuğun bir elinin yarıaına 

kadar fare tarafından yenmiı ol
duğunu görmüıtür. Kapıya birik
mit olan komtular da içeriye gi
rince feci m::.nzarayı gönnüıler 

ve hemen bir doktor çağrılmaıını 
aöylemitlerdir. Baba bunlara kar• 
fi ne cevap verse be~cnirsinız~ 

- Çok pahalıya mal olur! .. 

Komıularm tehdidini ve sabır-
11zlandığmı gören Madam Kinton 
zavallı yavruyu doktora götür
mek üzere bir komıuıuna vermit· 
tir. 

1 - Bankalar, bankacılık itle • vapur itletenler itlettikleri vapur
rile uirqanlar, aoıyetelerin mer- ların beher resim tonilitoıu için 
kezi idareleri 500 lira maktu ver - bir kurut ve idare merkezleri ta -
ıi vereceklerdir. Çahttırdıklan rafından ifgal edilen binanın gay
kimıeler için de beher müatahdem ri safi iradından yüzde betini. 
batma iki lira verecelderdir. Bun- 13 _Transit depo ve antrepo 
dan batka ayrıca mütehavvil ver • itletenler itletilen depo ve antre
gi olarak ticaret.hanelerinin gayri poların gayri safi iratlarınm yüz. 
safi irad•larmdan yüzde 1 O, ika • de onu. itin feci tarafı fU ki doktor 
metgihlarmm iradmdan yüzde 8, 1 S h F o•.__ yaptıg"' ı ilk panıımandan 4 - a İp oldukları madenle. -·-
"tubeleri bulunduju takdirde tuıbe ri ve daiyanları, Voli mahallerini aonra çocuğun bütün vücudunu 
adedi ona kadar olanlardan beher ki muayene etmi. ve her ikı' kolCla raya verenler verginin taa114k ·y 

ıube için maktuan müıtabdem ba- da eaki ısırma yaraları görmüt-
ettiği mali yıldan evvelki mali yı-

tına iki lira alınır.,, fUbe adetleri la ait beyannamelerinde yazılı ki- tür, 
yü)ueldikçe maktu vergi ual • - - Çocuk, babaımm kendisine di • 
maktadır. ra bedellerinin yüzde betini vere • 

cekJerdir. kilmiı olan sert g;:i.ıl~r!~İ,,,?~fflh s: 
memurlarına. _ Fakat müstahdem!~ için olaiı kqlarnu gördükçe ~irı\:._ki.1~ .... 

ikramiye verilecek niıbet deftpnemeldedtr. vaım. Ar'antlnle turl. zm ve sadece aaz Yatlarıyle ağbyor-
tubeıi için ticarethane ve ikamet- d' d Ani ld ak 

t"!-en ıene içinde iyi çalıtmıt mtlnasebetlerlml·. u. &fi ıima göre aon v -~ ıih iradından niıbi vergi alınmaz. d 1 d f "' olan gümrük memurlanna birer a an evve e are, çocugu gece-
2 - Taaanıf ve taavün sandık- Rio dö Janeyro ıehrinin turi- Ieri ziyaret etmekte ve •uraıından 

m&af niıbetinde ikramiye verile - ,. 
cektir. lanna yukarda bir numaradaki zm genel direktörü Alfredo Pe - buraamdan bir iki lokma aldık· 

Bu ikramiyelerin verilitinde me- mikdarların onda biri tatbik olu- ıod tehrimize gelmiıtir. tan aonra ııvıfıp gitmekteymif. 
murlarm ıimdiye kadarki ıicille - nur. Kendiaile görü,en bir muharri- Babanın korkunç vaziyeti çocuğu 
ri de ıöz önüne alınacaktır. 3 - Bankerle~ ve bankerlik it· rimize demittir ki: ürküttüğünden böyle ufak tefek 

lıtanbul gümrükler baımüdür. lerile uğrqan aaraflar 100 lira "Memleketimiz turizm itlerine nırmalarda yavrucak fazla ağla-
maktu vereceklerdir. (Mü.aah - f 1 h · t · R 0 h lüiü bunun için bir liıte hazırla - - aza e emmıye verıyor. ıo f~ - mamakta ancak gözyqlariyle acı-

(Vl·NO) 
demlerin beheri ıç· in bir lira). · d b' · k 

"'

....._ . maktadır. Bu liste yarın Ankara - rın e ır turizm ongreai yapa - ımı dindirmeğe uğraf1Daktaymıf. 

.... ~ . ·· d ·ı Jeti 4 - Borsa acentalan ve müba- T k ya gon en ece r. cafız. ür iyeyi de çaiıracaiız. ite mahalli jandamıa el atmıı ve 
~lef t ı ı yaacılar 75 lira (MüllahdemJer OD sosye es D D -o- Türkiye turistler için çok c.ızip tahkikata batlamııtır. 
lıhıı·t için 75 kurut). 
~ 10 alinması' işi GUmUş flyatları 5 - Bona ıimaarları 50 lira. bir memlekettir. lıtanbulun tay - • 

h 8i~ kaç ıündenberi tehrimize yUkseldl 6 - lkrazatçrlar 60 lira (Müı _ yare ile görünütünü etıiz bul - Saman da ıee 
... ~bulunan telefon ıoıyetesi Cumhuriyet Merkez Bankası tahdemler için 50 kuruı). dum. Bugün turing klüp baıka - yarıyor 
"l ~leai Frank Gill yanndan ıon- ıiimüt piyaaaaında huri olan yük- 7 - Her nevi ıiıorta ıoıyc:te - nile de ıöriifeceiim ve d!!ha 11kı Bir Alman kimyagerinin odun-

f;' nkaraya gidecektir. aelme üzerine ıümüt alım fiyab • feri merkezi idareleri 200 lira bir tetriki mesai teminine ç.alııa • dan teker çıkarmağa muvaffak 
)..:.~nk Gill, lıtanbul telefon aoa- nı 15 lnırut birden yükaeltmit - (Müstahdemler için iki Jira). Her cajız .. ,, olduiunu ve bu it için bir de f ab-
ı._ -: ıııin lnıilteredeki idare mer- . --o-
~llden ıelmittir. tır. tllhe veya münlıaııran ıigortacı. Al J I I I rikanm açıldığım yazmıtbk. Şim-
t..ı ~diıi dünyaca tanınmıt bir Şimdiye kadar 45 kurup. ah - lrkla uğratan aceıitabane 75 lira man e Ç 8 D D dide Sovyet bilıinleri samandan 
::--.fon üh d d nan bir ıümüt mecidiye bundan (Mü.tahdemler için iki lirn). vedaı teker ve iapirto çıkarmağa baıla-
b m · en iıi ir. Ankarada 1 "'>rııd 1-'- Bak 1 1 sonra için 60 kuruta a macak • 8 - Sigorta acentalarile ıioor- Memleketine dönecek olan Al- mıftn' ...,- • • rr ıa an ıği e temas e- -. • 
~li Ye tirketin aatm alınma i- tır. ta mukavelelerini akit ve im&aya man elçiıi Bay Rozenberı bu ak- Okranyanın Dnepropetrovık 
..._,~rinde konuıulacajı sanıl • Beher on gram safi ıümüt pa· izinli ıigorta komiıyonculan 50 f&ID Alman klübüade tehrimizde- tehrindeki hububat enıtitüsü ıa-
~dır. ra veya külçe için de 30 kurut lira (müıtahdem için 75 kurut). ki Alman koloniıine veda ede • manı bir takım kimyevi muame• 

~h)ete deleıeıi burada bulun- fiyat teabit edilmittir. · 9 - ithalat, ihracat ve arııulu- cektir. lelere tabi tutarak ıeker ve iıpir· 

t.ı., lllüddetçe her gün lstanbul ~r;;i•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;,;: to yapmaktadır. 1 ıpirto ile teker 

~ °" direktörile temaa etmif, 

1 
ş E H R ı• N D E R D L E R •ı 

1 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan 

'ietellin durumu hakkında tet- kiiape de hayvanlara yem olarak 

l~pmıtbr. -----------------------------------' verilmektedir. 

D8imf----ı Garsonlar cemiyetlerinden şikiyetçi lilr~i~.~~~:-~~:::.:b~:!:~;.~~ 
L Halbuki bir ton samandan l 20 
l\llponlarımlZI Edirnekapıda ~emirk.azık sokağında 19 numarada zamanlarda patronlar, garaonlann hakkı olan bu yüz· litre ispirto ve 300 kilo maya çı-

t pnon Muzaffer dıyor kı: de onlrdan yüzde dördünü keıerek kendi ceplerine kabilmektedir. 
Oplıyanlar - Garaonlar, ifçUerin,en zavallılarulır. Bir cemi. atmağa bafladılar. Yukarda da dedilim gibi bizi koru· 
~ yetimiz var. Her •ene Haziranda 315 ıer kuruı alarak yacak bir cemiyet olmatlıiından haklanmız güme Bu it için bir fabrika kurul-

''- 1 okuyucu kuponl...-ını elimlze bir cüzdan vermekten bllfka hiç bl.r l.ı gapmı . gidiyor. maktadır. Fabrika günde 10,000 
~ )an okuyucularımız en yor. Biz gene if bulmak l.çln kapı kapı dolaıırız Adi iı Bunun için para almaktan ba1ka bir iı görebilen, 9tqn saman i,liyecektir . 
..._ IS Haziran cumartesi ü • ı 111.maarlanna dört bef lira para veririz. haklanmızı koruyacak bir cemiyet isteriz. =:--===================:. 
~it.dar ku 1 d '· .. ı Halbuki aenede yedi, •ekiz bin lira varidatlı bir Muhtelif zamanlarda _!liltunlarımıza bakkallann, r .......... i=r:A···E···9···R ....... -., 
.._, d • . pon. ~mı aımı 1 ekmekçilerin, garsonlann, berberlerin, cemiyetlerinden I . 'iç• etıftirmelıdır. Bu za· r;araanlar Cemiyeti neler yapmaz. şikayet eden yazılannı geçirdik. Bütün bu şikayetlerin lstanbulun en çok satılan ha-i 

11lde değiftirmemit bulu- Bizi mlJdalaa edecek, hakkımızı koruyacak bir ka· ısrarla birleştikleri nokta cemiyetlerinin kendilerile 1 kiki alqam gazeteıidir. ilanla -! 
IU ~ ... ifttimize paraıız itti • pınuzın olmamaaı biltiJn garaanlan çak acıklı bir hale alAkadar olmamuı, ve acuıı~ yukarı hi,. bir i11 yapma . 1 k i .,.. H-'·tl -ır-a• :r y rmı HABER'e verenler i.r e -

nnı kaybetmit olmk- ge ""M? r. masıdır. Bu iddialar bu gibi cemiyetlerin çalıpnalanru ~ 1 • 
BU çal&ffılunıı gerı.rü Berri almayız, MU,terinln sıkı bir kontrol altına almak lüzumunu ortaya koymak- er er. İ 

,,_.,.a ekl onlarla riz. F _ ....... - ......... --.................. & 



HABER-Akşam Postası 9 HAZ~ - 1935 ~ 

~-ey~~~~--~e!i~~~ '!~ ~~:z: Floryanın yapılması 
y~~~~·~! _b_!r ~a~~-= Yalnız bizlerin hoşça 

rsa hapishanesindeki malı- vakıt geç!rmemiz 
için deglldlr! 

puslar şu kararı verc;liler: 
"Yemeklerimizin yansı ayda iki defa kesilsin, parası 

tayyare Cemiyetine gönderllsln ı., 
Bütiln vatandaşların Hava Ku • 

rumuna gösterdiği alaka günden • 
güne artmaktadır. 

Eski§ehir saylavı lstamat Zih· 
ninin ortodoks vatanda§larımıza 

lle§rettiği beyannameye her taraf· 
tan İY.İ cevablar gelmektedir. 

Saylavrmızm yakında latanbula 
gelerek bu hususta daha fazla ya • 
rarlı 'bir şekilde ç.alışmağa ba,Ia • 
yacağı söylenmektedir. 

Her yerde para verenlerin liste
leri n~redilmektedir. Edirnede 
Endüıtri ve Tecim Odaıında bü • 
yük bir toplantı ya.pılmıt ve hemen 
orada 2693 lira toplanmı9tır. Bay· 
burtda belediye memurları aylık • 
larmm yüzde birini Hava Kuru • 
muna vermeği kararlaıtmnıtle.r • 
dır. 

Gene Bursa mahpusları araların· 
da konu§arak kendilerine veril -

mekte olan yemeklerin aydıı. iki 
defa yanımın kesilerek tutarınm 
~ruma bırakılmasmı iıtemi§ler • 
dir. 

lıpartada ilk okUllar da faaliye
te geç.mit ve topladıkları parayı 

Hava Kurumuna vermiılerdir. 
Memleketin diğer bütün yerle .. 

rinde toplantılar yapılmakta ve ' 
üye miktarı günden güne kabar • 
maktadrr. 

Habeş imparatoruna suikast 
ve Musolininin nutku 

(Ba§tarafı 1 ncide) 

gitmİ§ ve orada samimi bir tarz -
da karşı'lanmı§tIT. 

Musolini ıbu fırsattan istifade e· 
derek a§ağrdaki söylevi vermiş • 
tir: 

"Cagliarinin siyah gömleklileri! 

Uirjin Habeşlerin dövüş usulün • 
den bahsederek diycr ki: 

ni kan§ karış bilirler. Uçaklar 
(tayyareler) burada it göremez • 

ler. Çünkü, yıkılacak ıehirler ve 
merkezleT yoktur.,, 

· Habe9 orduıundaki J5veçli kolo· 
nel bunlan bir Macar gazeteıine 

söylemiıtir. 

Bu imar. ıstanbulun seyyah şetırl 
olmasına ilk ciddi adımdır ı s 

Bir seyyah şehrinin ise, Türkiye\' 
bütün ihracatımız kadar para 
getireceği iddia olunuyor 

Dün §ar imar müf ettitliiinde §ark ıimendiferleri idareleri ~: 
bir toplantı yapılmıı ve Florya raya yapacakları seferlerin tat' 
plajı ile lstanbulun düzeltilmesi felerini hazırlamaktadırlar. 
hakkında esaslı görüımeler ol • - Proje ikmal edilince baytııd11: 
muttur. bk bakanlığına gönderileet1' 1 

Toplantıya ıar fen lieyeti mü - tir. 
• dürü, makine şubeıi müdürü ve Bu sabahki arkadatlarııt'1ı 
1 mühendislerle ıarbay muavını dan biri de lstanbulun bir yatı111b 

Hamit Oskay, ve imar müşaviri çeki düzen verilerek bir tefi' 
W agner ve fikri alınmak için iz· şehri yapılmasile, memleketiıPi ' 
mirden çağırılmıf olan M. Prost d w • 

1
. atl•' 

ze sene e en aşagı çeşıt ı ma •. i•tirak etmi•lerdir. ı,,. 
::r ::r •• •• d · •ktar " Toplantıda bilhassa Florya pli· nmız Y\IZUn en gıren mı .. ,., 
jının bir an evvel bitirilerek dün· dar para gireceğini ve bunun f"., 

"k• .. ·ı b 1 w iddı yanın en asri bir plajı haline ge • ı ı yuz mı yonu u acaeını 
tirilmesi meselesi konuıulmuf • etmektedir. .• 
tur. Turizme ehemmiy~t verınetl111" 

Bu İJ için ayrılmıı olan 300 bin memleketimiz için faydalı ol•" , 
lira kafi gelmezse diğer fasıllar • tır. Şunu gözönünde bulun~. 
dan iktisat edilerek bu iıler mayı unutmamalıyız ki ıehriJl' 1, 
muhakkak bitirilecektir. zin yeni yapılacak eilence yer.._ 

Asfalt olarak yapılması karar • ri ha§ında tehir içinde birer ç~. 
laıtırılan yol dört bin liraya mü· rük dit gibi sırıtan pislikleri de 0 

teahhide ihale edilmittir. Akay ve tadan kaldırmalıyız. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.-./' Her türlü bakımdan kahraman 

ve ha.rpcu Sardenya ırkına yakıtık 
alan kuvvet ve disiplin tezahür • 
Jerine şahid oldunuz. 

"Habeı askeri süngü ile dütma
na saldırır. Ordu teşkilatı orta ça.ğ· 

larmkini andırmaktadır. Habeıiı· 
tanın bugün modem bir ordusu 
yoktur. Ancak harb, kendi mem· 
leketlerinde olacağı için Habeıli • 
ler, arazilerinden i5tifade edecek· 
lerdir. Çünkü bu memlekette yol 
da yoktur. 

Diğer taraftan Habe§ • ltalyan 
anlapmulığını çözmekle uğra.ıan 

komiıyon yeniden topalnarak ge • 

Iecek topiantmın Haziranın 25 
tinde olmaaı kararlaıtrmııştır • 

Yeni toprak kanunıt 
Bizim bir takım eski ve yeni he· 

saplarmuz vardır ve biz bu hesap
ları tesviye edeceğiz. Diğer mem
Jeketforde söylenilmekte olan ıey· 

'Y fıa ... ~ hıh ,. .,.t •. ..__ _1 •• ~ ~ıo. az:o.n ıtıga.ra AJ'Dllyac& -

-'..,..... r ı! : ' f l hakk gız. ~ÜnKü mn aat arımız ın· 

de yalnız bizleriz. Mühasıran biz. 
Ier, içten hiç kimse değil ... Bize 

ders vermek isteyenleri harfiyen 
taklid edeceğiz. Onlar, bir impa .. 

re.torluk ihdas etmek ve yahut bu 
impnratorluğu müdafaa etmek 
mevzuu bahsolunduğu zaman ci
han efkarı umumiyeıini asla heaa
ba katmamışlardır. 

Siyah gömlekliler rejimi, Ital • 
yan gençliğini silih altına çağrı • 
yorsa bunun sebebi ıudur: 

O, bunun esaslı vazifesidir ve 
çünkü yükaek bir zaruret karşısın • 
da bulunuyor. Bütün İtalyan mil • 
Jeti bunu hissediyor ve İtalyan 
milleti vatanın ıatveti ve ıeref i 
mevzuu bahaolduğu zaman tek 
bir adam gibi ayaklanmaya hazır· 
'dır. 

lngilizler ne diyor? 
İngiliz parlamentoaunda ay· 

lavlar, hükumet mümessili Eden• 
den Junu sonnuşlardrr: 

- Ha~istanı lngilterenin kış • 
kırttığı havadisi çıkmıttır, doğru 
mudur?. 

Eden §U yolda cevaib vermiıtir: 

- ltalyan gazetelerinin yu:dık· 
ları doğru değildir. iki hükUmet 
arasındaki çok iyi münasebetler ü
zerinde tesir yapacak bu kabil 

yanlı§ haberler cıkmasına teeuüf 
edilir. -

Fakat Hab~liler memlc.~etleri • 

Pomak Hasan 5000 altını 
acaba bulabilecek mi? 

(Bqtaralı 1 incide) 
tikte buraya gizlediklerini, ıonra 
bir fırsatla Kara.zindan ve muavi
ni Nikolayı öldürdüğünü, bili.ha
ra yakalanarak 1 O seneye mah • 
kum edildiğini , timdi de mahkU· 
miyetini bitirerek hapisten çık . 
mak üzere olduğunu söylemi§ -
tir. 

Anlaşıldığına göre, Pomak Ha
aan, ıon zamanlarda. Bergamada 
yapılan tarihi araıtırmalar esna • 
smda gizlemit olduğu paraların 

meydana çıkarılmasından kork -
makta ve (korkulu rüya görmek
tense uyanık yatmak hayırlıdır) 

ıözüne uyarak kanuna göre bu • 
nun yüzde 25 ti ile iktifa ebneğe 

razı olmuıtur. 

Maamafih, bu hazinenin mev
cut olmaması, hapishanede son 
aylarının çok ııkıntılı geçtiğini, 

gözönüne alan Pomak Huanm, 

Baldvinin 
dün geceki 

nutku 
Londra, 9 - Yeni bat bakan 

Baldvin, dün akıam radyo ile 
nefredilen bir nutuk ıöyliyerek es-

ki batbakan Mac Donaldın hiz • 
metlerinden bahsetmiştir. 

gerek bahardan, ıerek Bergama • 
nm ah ve havasından istifade 
maksadile bir gezi yapmak iate· 
meai de muhtemeldir. 

"' 1(. 1(. 

Tramvay işçileri
nin hamiyyeti 

Dün aktam Tramvay Şirketi iş
çileri taavün sandığı azal4n Betik· 
tatta toplanarak bazı meseleleri 
müzakere etmiılerdir. 

Celseyi ilk açan Fuad hava teh· 
likeainden bahsederek bütün ku • 
rumlarm bu te§ekküle yardım et • 
tiklerini ve bunun vatant 
bir borç olduğunu söy • 
lemi§ aralarında toplanacak para· 
nın az olacağını, binaenaleyh 27 
senedenberi tirketin İ§Çilerinden 
kestiAi ceza ve taavün sand~ı 
hisaelerinin Hava Kurumuna terk
edilmesini söylemiı ve bu fikir re· 
ye konularak ekseriyetle kabul e· 
dilmittir. Bundan sonra daha bir 
çok meseleler müzakere edilmiı 
ve toplantı geç vakit dağılmıştır. 

23 
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Deniz gezlntlmlzln 
Habeş ordusu ne Baldvin, "hiç bir bakanlık tim-

vaziyet:te di dı§ itleri bakanlığı kadar bü - nııı1111111ıınnıııııı11111ııııımııı11111111ııııııİlltıınıtııııınıtıeıı1m11ıtWI 
giloildür 

Diğer taraftan, İtalya • Habe, yük bir mesuliyet ka1111ında de - Kiralık b Of e 
meselesi üzerinde son haberlerin ğildir.,, Diyerek bu maksatla lort 23 Ha::iran 1935 pazar günü 

hulasası :Şudur: ' Edenin de kabineye alındığını, yapılacak olan büyük deniz gezin· 
Jtalya, Afrika kıyılarına yeni • bu suretle adeta iki dıt işleri ha· timize tahsis edilen Akay Şirketi • 

Üen asker ve harb kereçleri (leva· kanı bulunduğunu ıöylemit- nin (Kalamıt) vapurunun büfeleri 
zmıı) gönderiyor. Haheıistan ise tir. kiraya verilecektir. 
o~du.una Avrupalı mütehuus1ar Baldvin "memleketin muhafa • Talip olanlar en çok aym 14 ün· 
~ağımııttır. zaaı için, lüzum gördüğümüz her cü cuma gününe kadar idarehane· 

Habe! ordusuna bir biçim ver· •a.sıtaya müracaat edeceiiz,, de - mize müracaat etmelidir. 
mek için çağrılan İsveçli kolonel miştir. ıuııın111ıııırırıııı1111ıı"Mlllllllhıuıglltll,.._lf'?I uıı., 

Büyük arazi saiıiblerinin toprs~ 
derebeyliğir.ıe nihayet verecer 

Toprak k~nunu layihası, dev • ta.rtile hükUınet verecektir. 1t1~. 
Jet fUrasından baıbakanlığa gön- nilen topraklar hiç bir suretteb • 
derilmi§tir. Kanun bütün bakan - hibinden alınmıyacaktır. Liri~ 
lar tanzimat dairesi ve heyeti u- da istimlak edilecek toprakl ı~ 
mumiye tarafından iyice tetkike- yirmi yıl müddetle hiç bir ,ureeil 
dilerek bir çok tadillere uğra- ıatılamıyacaklan, terhin ve ~ş bİ' 
mııtır. dahi olunamıyacaklarına daır 

Toprağı olmıyan veya az olan,, kayıt vardır. ......-/' 
göçmen ve göçeb!:lere arazi ve - -------------
rilmeai hususundaki bu kanun la- Asgari 
yihaaı ayni zamanda büyük arazi t 
aahiplerinin toprak derebeyliğine mükellefiye 
nihayet verecektir. k 

Yeni kanun, t~kilatı esasiye, is- 8 n U n U 
kan, istimlak ve diğer kanunlarla hakkında . ' 
bir tenakus te§kil etmemesi için iJ\ 
uzun tetkiklerden geçmit ve yir • Dün Finanı baı mür~i~li·1'~e 
mi madde olarak tesbit edilmit . de finana direktörlerinin ıpıJ1J ,ti 
tir. bir toplantı yapılmıt ve ;:.,ıı, 

Memlekette esaslı bir toprak mükellefiyet kanunu ~ 
inkilabı yapacak olan bu kanu - da görüıülmü1tür • ıe' 
nun en esaslı tarafı büyük arazi aid talimatname buıünlerd• ·~ • 
sahiplerinden hükfunet tarafın • cektir. Ek kanuna göre 2395 ~ 
dan bir kıum toprakları istimlak maralı kazanç vergisi kanun&J l:Je • 
edilerek lüzumu olan yurttaılara 6 ve 7 inci maddesinde yazı~.1'11· 
verilmesidir. yanname :enne~e mecb~ oı;oeıı 

Bu kanun sayesinde i~lenmi . lefler zahıri karıne1er uzer ıt • 
yen topraklar iılenecek, vatan . asgari mükellefiyete bajlanıs1 
da§lar çalı§acak ve köylü refaha }ardır. -rJır' 
erecektir. Layihada bu itin nasıl Beyannamelerinde ıaff -~e,;ıti 
yapılacağına dair mufassal ma • olmadığını veya zarar ett~• 1'' 
Jumat vardır. bildiren mükellefler bakkıJırl .,ıii • 

Her kazada kaymakamların ~akkuk ettirilmit olan a-S~ •' • 
riyaseti altında toprak verme ko- lCellefiyetin varidat daireauı- ;Jı 
misyonları bulunacaktır. recekleri ayrı bir beyannaın;Jıı.t'' 

Bu komisyonlar da kaza dahi· müteakip senin umum nı~ra .ıı~r 
lindeki toprak vaziyetini göste • na idhal edileceğini bildır~ ..,,et' 
ren krokiler yapılacak ve yapı _ dir. Bu beyannameler kaZ~~dı11" 
lacak cetvellerde topraiı olan . gisi beyannamelerinin tib• 

0 ı1' 
larla hiç olmıyanlar , göçmenler, ları itiraz ve temyiz haklatııl/ 
göçebeler ve muhacirler gösteri - nen maliktirler. ____., 

Iecektir. Bundan baıka aile nü- c b d 
fuslarile bunların ihtiyaç ve is - az an 
tekleri nazarı dikkate alınacak - a rıyo rut .._.ttd'. 
tır. ,,.,-

Toprak dağıtılması iıkan ka - Gezintimiz için bir c>l .. a ı 
nununa göre yapılacaktır. istim • ihtiyac vardır. isteyenler ı• ,,,,.dll 
lik edilecek arazinin bedelini 40 yrn 14 üncü cuma gününe 
taksitte ve 20 senede ödenmek mürcaat etmelidirler. 



Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 28 

serilmişti. Esnafın bir kısmı qere 
Kalanları da kaçınca çarşıda 
korkunç bir qağma başlamıştı 

~akat ye~içeri onu yeniden bi - ı cünü buluyor, o sırada bütün dün- ı ve ahıap bir evin önünde durdu. 
~lınden ve kolundan tutmll§, ken- ya ona kartı gelse, gözünü kırpma· Kapıyı hızlı hızlı vurdu. 
dıne çekiyordu .. Belki de kucak - dan saldıracağını ve yeneceğini l Tahtıravan durunca kadın dıta· 
lt:racak, bu karga.plrğm içinden anlıyordu. · [ n çıkmıttı. Hila: 
:~lcarta~k, kimbilir nerelere gö • Fakat ~rtı~ ona kimse saldı,ramı - Benim evim Galatada ... Ko -
Urecektı. yordu. Çunku kolbaıı olduiu an • cam ... Kocam, Napoli. 

Genç kadın arabanın kapısın - latdan uzun külahlı, iri yarı, ka • Diye kekeliyor, nerdeyse kaç • 
de.n dıtarr baktığı zaman Piyale sap kılıklı bir asker yoldatlarına mağa hazırlanıyordu. 
8eyin gözleriyle karıılafh. Yüzün- Jöyle bağrnnıftı.: Fakat ayni ıaniyede kapı açıl • 
de ve gözterinde iyilik, kib•rlık - Bre delirdiniz mi? Hünkir u· mıt, itlemeli hotoz giyen, kırk yaf· 
~an bu delikanlıdan sanki yar· §ağıdır. llitmeyin !... larında bir Yahudi kansı görün · 
dnn dileniyordu. Bu ıöz etraftakilerin üzerinde müştü. Piyale Beyle karşılaınnca 

Piyale o saniyede, bu güzel ka • derin bir iz bırakmıf, hepsini de yerlere ki.dar iğilmit: '!> 

~llırn, tl yüre~!~i? için~ girdiğini, dö1: tarafa dağıtmrıtr. - Buaün ne uğurlu gün im it 
/ada yerletlı.gın~ ı~zdı .. Artık pa- Pıyalew Bey kolbaııya dönmüş: ıultannn. Şimdi hatırımda idiniz .. 
•tabı da, vazıfesını de unutmuş - - Sagol karrndat !.. Demitti. 
~·Orada, korkunç bir kargap • Diyerek oradan uzaklqmııt. - içeride kim var, Ester? 
fın ortasında yapyalnız olduğu • Kargatalrktan çıkınca genç ka· - Kimseler yok sultanım. Di · 

illi da dü9ürunüyordu. dın Piyale Beyin gözlerine bak • lersen ben de giderim. 
Önüne gelenleri birer çekİ!le mıı, çok bozuk bir türkçe ile: Son sözleri söylemeden önce 

~& sola sa~rdu. lnad edenleri - Bana bir araba bulsanız... Piyale Beyin yanındaki kadını ıör 
ııqııcaun tenıyle haklıyordu: Ve artık gitsem ... Kocam. müt, iti anlamııtı. 
...-. Sanlun Bre!.. Savulun diyo- Demiıti. - H,yır .• Sen bana Jizımıın ! .. 
~rn. Fakat ıenç adam ou sözleri duy Piya\cJ~ey genç kadının koluna 

Çabuk olması lizımdı. Çünkü muyordu bile. girdi. Tahtıravancrlara birer gU • 

~k ıeçmeden ıehrin uayiıine b~- Güzel kadını bileğinden ımıaı • inüş sikke daha verince onla1• da 
~ ıu batı gelecek, kadını dadı· kı tutarak aanki kotturuyordu. yerlere kadar iğilmişler, ıırıtmıt -
ter ıuçlularla beraber kimbilir ne• iki tokağm kötesini döndüiü za lardı. 
t'elere sürükliyecekti. man bir tahtıravana rastladı. için- - Çabuk defolun buradan .. Pit 

Genç kadın onun kendisine de bir hoca vardı. Kargaıalıjm mit kelle gibi ne sırıtıyorsunuz? .. 
doiru ıeldiğini anlamıftı. olduğu tarafa doğru aidiyordu. Hamallar köteyi dönerken ıöyle 
~Yeni bir hamle ile arabanın Piyale Bey tahtıravanı taııyan konutuyorlardı: 

ı>ısını açtı ve dıtarı fırladı iki hamala yaklatb: - Amma eli açık ad h ' 
Faka · · d d a.nı a ... 

~ t yenıç~rı e on an geri - Dur!.. • - Öyle bıldırcını kafese koy . 
lınamıftı. Uıtehk arabanın dıtın Diye bağırdı. mak için bu kadar hah 1• az b'I 

d, d ·· ·· 1 d b' k d b S 1 f f 
1 

e .. t" ovuten er en ır açı. ~ u onra on arın cevabını bekle • - O da doğru ya ... 
Uzel parçaya balta olmak ıçın ha- meden hocayı kolundan tutarak a· Piyale n_y gelV" k d k' ~ ~ ~ a~~· 

anddar. ıağı çekti. Kadını içeri itti: zorla içeri götürmüıtü. ilk oda 
23 Ç b k · · · t ya - - - a u gırınız ... girdiler. Genç kadın şimdi büsbü. 

Y Alı.NIZ BiR GECE Genç ~adın: tün ıatkrndı. Fakat kurtulmak için 
4tlar boıanmııtı. Araba d• ... ·rı'l • Evım Galatad d .... - a... renç a amın üstüne atılma 

"it, ortalık büsbütün karJflDıftı. Diye mırıldandı. baiırıp çağırmayı, kendisini ve:•: 
lt-.f alar fırlıyor, kollar kesiliyor, -. .~~sunuz ... Biliyoru~ .. Şimdi memek için boiuımayı da hiç ak· 

--.. &Ilı ean&f, kıllÇ ve ayak altında evı duıunecek zaman degıl.. Her ima getirmediği anla!rlryordu. 
~iliyor, parçalanıyordu. Çünkü ıeyden önce emniyetli bir yer li. Piyale Bey onu sedire oturttu. 
'orha yeniçeriler büabütün gemi zım. O da pek yakmdadır. Yumu9ak ve kuttüyünden minder· 
~a almqlar, çabucak kocaman Hamallara döndü. Ellerine onar lere yaslanması için zorladı ve 
~ordu ha1ine gelmiılerdi.. akçalık ikiter tane gümÜf sikke 11· bunu yaptı. 

~ t.nafı' bir kısmı yere serilmit- kııtırdı: . Genç kadın ıittikçe durgunl&!ı· 
~ l\alanları da kaçınca çar,ıda - Arkamdan gelın !.. yor, hatti Piyale Beyin gözlerine 

tlnmç bir yağma bqlamıttı. Dedi. .. .. bayım baygın bakıyordu. Eğer ba· 
._'Piyale Bey genç kadını belinden One duştu. kıtlannda ürkek bir ceylanın aisli 
l ke.lryarak bir koluna almıı, di· Hızlı hızlı yürüdüler. parıltıları olmaıa: 
.:; eliyle yol açmak için kılıç &allı Sağa sa~tılar, ıola döndüler. - Bu kadm burada kalmak için 
'l'du. Herkesin mal ve para yağ · Dar ve genıı, kalabalık ve ıssız so· can atıyor! ..• 
-. •ına da1dıir fU sırada bir kadı- kaklardan geçtiler. Genç kadın bi- Dene bilirdi. 
"ltaparak kaçan bu delikanlıyı linmiyen bir yere götürüldüğünü Piyale Bey renç kadının yanına 

l'tnler azdı. çoktan anlamıftı. Çabucak düzelt- yaldaıtr. l 
'P-.Jabıyddı bir herif: tiği kumral ıaç'larınrn kihküllerini Genç kadın onu elleriyle 't k 

ilkti 

Bir Aşkın 
Hikilvesi 

ı·::~:~i~d~::::··r~:~··ı ........................................ -....... 
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Ebe, gülümsedi: ı - Demek ki, belediyeye fi-
- Hiç kimsenin gelip te sizi lan haber verilmedi ... 

rahatsı?: etmiyeceğine emin ola - - Tabii, belediyeye de gitmek 
bilirsiniz .. Bütün dairede yalnız - lazım gelecek ... Efer batka türlü 
ıınız... hareket etmemize imkan kal-

- Aman siz ne güzel türkçe mazsa ... 
konufuyormutsunuz ... Diye deli - - Çocuğu babaıı acaba hafıza . 
kanlı hayrette kaldı.. sında iyice zapetti mi? 

Deniz: Deniz~ güldü: 
- Ben demedim miydi?.. - ilahi .. Bütün çocuklar biribir-
- Teveccühünüz, efendim.. lerine benzer, yahu ... Yen iden bir 
Ebe, ba,ile selim vererek uzak- sükôt devresi geçti. 

laftı. Kapıyı kapayarak gitti. Onun, orada rastgele buldu-
Odada yalnız kalınca, Rauf i- ğu bir gazeteyi eline aldı. Sanki 

le Deniz, bir müddet sustular. dikkatle okuyomıuı gibi yapmaia 
ikisi de, dütüncelerinin derinlik - batladr. Hakikatte ise dütünüyor· 
)erine dalmıftı. Mevzuu bahsolan du. 
istikballeriydi ... Bu işin içinden Bu itten kendi hissesine ne aibi 
ne gibi karlar elde edebilecekle - menfaatler çıkabiiecefini tasarh-
rini hesaplıyorlardı. yordu. 

Bulutların arkasından bir an Deniz, ev hanımıydı, bunu, bilir 
görünüp kaybolan güneş gibi, la· di. Şayet Adnanla evlenecek clur 

lih, onlara görünmü,tü. Bundan ıa, onların evi, kendi evi haline 
sonra, ya eski vaziyetlerine dü - gelecekti. Artık, babasmm çömez· 
şeceklerdi, yahut ta önlerinde ge- !iğini etmekten kurtulacaktı. Kar· 
niş bir yol açılacaktı. detinin ve eniıtesinin yanına, Is· 

Sükutu ilk ihlal eden genç ka- tanbula yerleıecek, onların otomo
dın oldu. Dereden tepeden konut- bili ile gezecek, onlarla beraber 
mağa başladı. Bilhassa ev sahi - seyahate çıkacaktı. Kız kard~tin· 
besini, yani ebeyi anlattı . Madam den de bol bol para sızdıracaktır .. 
Bonne' den memnun olduğu bel - Herhalde bu sırdaılıir kardeıine, 
liydi. Ebe, akıllı, malumatlı, açık pek tuzluya maledecektf .. Oraları 
göz, sadık bir insanmış... Bilhas- füphesiz .. 
sa menfaati böyle icap ettirdiği " - Adnanla ortaklaıa da itle· 
zamanlar.... re giritiriz.,, 

- Acaba muvaffak olabilecek Diye diiJünüyordu. "Bir enişte-
mi? Bir şey bulacak mı dersin? nin bir kaymbit-aderi himaye et-

- Vallahi bilmem... tiğine her yerde tesa.düf edilir .• 
- Kim bilir, fU dünyada, Y•- Bundan daha tabit hiçbi; ıey yok-

tim ve ökıüz bir çocuğu batından tur .. ,, 
ıavmak istiyen nice insanlar var- Bu ıükUt devresinde, Deniz de, 
dır da, biz, burada, farkında ola- elbet bir ıey yapmadan durayor 
mıyoruz.. deiildi. O da haY.alinde bir takım 

Delikanlının beyninde, ansızır p'lanlar kuruyordu. Takacafı mü· 
bir fikir beliriverdi. cevherlerden rsmarlıyacaiı kat kat 

Şimdi, dudaklarından bir ıu- elbiselere kadar her ıeyi dütünü • 
al f ıfkırmak istiyor, onu güçlükle yordu. 
zaptediyordu. iki kardeı timdi içinde bulun • 

Şöyle bir sual soruverdi: dukları fU basit odanın tavanların 
- Kızın nerede? dan çok yükseklere uçmuıtardı .. 
- Şurada ... Yan taraftaki oda Yedi kat semalarda idiler .. istik-

da ... Görmek mi istiyorsun 1 hallerini düfünüyorlardı. 
Annem sesinde hi~ bir heye - Böylelikle, ne kadar zaman ıeç 

can perdesi sezilmiyordu. Onun ti, bilinemez .. Bir anahtarm bir 
böyle lakaydana konuıtuğunu iti- kilitte döndüğünü itilmek, onları, 
lince, çocuk doğurmanın hayatı- kendilerine getirdi. 
na hiç bir tesir yapmadığına i- lkiıi birden sıçradı: 
nanmak li.zım geliyordu. Zerre - Kim o? 
kadar ıefkat, muhabbet hiasetme- - Kim olacak ... Madam ıeldi. 
mitti. Hakikaten, birkaç saniye ıonra, 

_ Olü çocuğa bakmak mı?.. Kapının eıiiinde, ebe kadın ıörün 
dü. 

Raufun yüzünde bir tikıinme a· 
li.meti belirdi. - Ne haber.? 

Ne haber olduğu, aaten suratı • 
Bir saniye daha sustular 
Tekrar bir sual sordu: 

HABER 
r\kşam Posta.s• 

iDARE EVi 

nın aııkhğından anlatılıyordu. 
Fransız kadın batını esefle iki 

yana ıalladı: 
- Maalesef muvaffak olama • 

dım. 

~Ulan karı hırsızı! .. Bizi bu· eliyle takaklarma çekerek batını istiyordu.: 
1 

me 
1) ne 1&111yon? ... tahtıravanın perdesinden çıkarı - - Bırak beni.. Beni gönder.. • ................................................ . 

-. h~Jerek aklınca Piyaleye haddi· yor, uzun kirpikli iri kara gözlerin Kocama ıönder !.. i ABOnE $ARTLRRI ! 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 
Tel(ral Adreef: tSTANBUL BABEJC 
Telefon Vuı: ISl71 idare: IU10 

Rauf, ditleri arasmda bir küfür 
homurdandı. iki kardef, deminden 
beri hayalen kurduklan kitanele
rin büyük bir ıümbürtü ile yıkıl • 
dıjını hi11ediyorlardı. lkiıinin de 
batından aıağı, kazanla aoiuk ıu 
dökülmüttü. 

~ 1~dinnek istemiıti. Fakat Piya- deki nlak parıltılarla Piyaleye ba. _Senin kocan kim?. E Türkiye Ecnebi! 

~Oıidan daha revı'k da ka k k' 1 d S I isenelik 1400 Kr. 2700 Kr.! 
:r vranmıf, ra Bsan. ı ya vanyor u: - öy iyemem .. Rezalet olur'·.. · 'tın ~6 aylık 730 " 1450 .. 

~ m tersile kafasına vurunca . - enı batka yere götürmeyi • - lttersen ıöyle ... Bundan bs· i3 aylık 400 .. 800 ,. 
~"" ıövdesi üzerinde sallanarak nız .. Beni evime götürünüz!.. na ne? Ben seni seviyor·- v·· • 
'üttü. F k p l B h .. &&& .. ;ı aylık 150 ,, :-lOO .. t. a at iya e ey bunlara ep bundan sonra kocanı görmiyecek· I ıLArt TARiFESi 
~-... l'ç kadın bu kargqahk ve bu ayni kartrhğı veriyordu: sin! .• Sen benimsin!... i Ticaret UAnlanam 1atın u,GO 
"-ı korkuları arasında titriyor, - Susunuz .. Susunuz!... _Fakat .. Fakat.. i RN:nl Ulalar ıo kun11tar. 

\ eri faltqı gibi açılarak Piyale- Kadının ba,ım içeriye doiru ite· Genç adam kadının bileklerin _ ~~hi°b;··~; .. N·~;;·;;·;;··MU-dfuü~.I 
lolcu!uyordu. rek perdeyi kapatıyordu. den tuttu, sordu: HASAN RASiM U! 

Lohuıa: 

. (Devamı r ar) 

KUPON 

152 
9.9.935 

~adam bu soku~lan ~r- Cmaliyi geçmitlerdl. -Adın ne? Budchtı yerı <VAKiT> Mat.._. 
kendgin,de..hinL.Adlam.11LJııiL.l__öıruLıuüdaı:~~...R--11:.ıü.sı~.ı..l~___:~:.::~~-U~~--_._j!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!ll!lllllllllllll .... ıııiJJ!!!!!!!!!!ll!l!!l!ll!!lllll!l!!!l!!!!!!llll .......... ...1L_ 



6 
-

imtihanlarda dönen 
talebenin nisbeti 

Haydarpaşa lisesi mlldftrll bu mlkdar 
memnuniyet verici derecededir, diyor 
Jki gün evvel matbaamıza Hay • "Bundan bqka edebiyat imti • 

darpqa liaeai son sınıf talebele. • hanında da kat'iyen ne sual fiti 
ri.Dc:len olduklarmı söyleyen bir çe.ktirilmif, ne de sualler ıorgu ki· 
kaç genç geldi. Ve §U §ekilde tiki- tabmdan ıorulmll§tur. 
yette bulundu1ar: "Bütün bunlar talebeye zararlı 

- Biz Haydarpqa lisesi edebi- ohnU§, ve neticede ımıfta kalma • 
yat B !ubesi talebelerindeniz .. Sı. larım intaç etmiftir. Şikayetimi • 
nıfmnz 60 ki1iliktir. Brr müddet • mizi yazarak nazarı dikkati cel -
tenberi olgunluk imtihanına gir - betmenizi dileriz. 
mek için amıf imtihanlarına giri • MÜ d Q r ne diyor ? 
yonız. Nitekim hepsine girdik. Talebelerin bu tiki.yeti etrafın· 

"Fakat smrfrmızm a1mq olduğu da tahkikat yaptık. Mektep müdü
netice cidden acıklıdır. Çünkü 60 rü Saffet ıu cevabı verdi: 
kifiden srmf imtihanmda muvaf. "-Talebelerin bahsettikleri 
fak olan ancak 17 kiti var. Bu 17 nizamnameye aykm hareket et • 
kiti timdi daha güç olan olgun1uk mek varid değildir. Elimizdeki 
imtihanına girecekler. Bakalım talimatnameye göre talebe, sene 
kaçı geçebilecek? Diğer talebeler. ortaamda herıhangi bir sebepten 
den 27 si doğrudan doğruya engel dolayı imtihan edilmezse sınıf ge
yani ikmale kalmıılar ve 13 ü de çebilmek için sene sonundaki imti
doğrudan doğruya sınıfta kalmrı - handa en az 3 almak mecburiye • 
]ardır. tindedir. 

"Bu hazin netice hiç bir vakit lmtihan1ann mümeyyizsiz yapıl· 
talebenin kabahati değildir. Bila • dığı da doğru değildir. Çünkü not 
kis sınıf rmız çok çahıkandı .. Böy _ cetvellerinin sonunda mümeyyiz • 
le fena bir akibetle karıılaımaaı • lerin imzaları bulunmaktadır. 
nın sebebpleri ıudur: içeride bir talebe imtihan olur-

"Bu sene tedrisata bir buçuk ay ken mümeyyizlerden birinin her 
geç başladık. Tabiiye muallimi hangi bir veıile ile biraz dııarrya 
de iki buçuk ay geç geldi.. Busu • .çıkrp ginneıi hiç bir zaman imti· 
suretle senenin dört aym<la tabiiye han esnasında bulunmadığını ifa • 
derıi okumadık. Dolayısiyle de ae- de etmez. 
ne ortasında bu dersten imtihan Sonra talebelerin sınıfta kalan 
edilerek not alamadık. ve geçenler hakkında verdikleri 

"A•d olgunluk imtihanına gire- rakamlar da size doğru olarak bil
bilmek için sene ortaamda ve §İm • dirilmemiıtir. 
diki imtihanda alınacak notlarm 60 kişilik edebiyat B ıubeıinde 
vasatisi 3 olmak lazımdır. Hal. olgunluk imtihanına doğn.ıdan 

.bu.ki.!>R ilk imtihanı seçiremedi - doğruya girmek hakkını kazanan 
- cğiaiıir!i!h\ mela doğrudan doğru- tam 21 kitidir. ikmale kalanlar 

ya 3 almak mecburiyetinde tutul • · arasında 16 kiti yalnızz birer 
duk .. Bu suretle ta1imatnameye dersten kalmıtlardır. Bunlar ey· 
aykırı hareket edildi. lulde birer dersten imtihan verdik-

"Sonra, gene tabiiye imtihanın- ten sonra olgunluk imtihanına gi • 
da talebeye fit çektirilmemiıtir .. receklerdir. 
Muallim elindeki sorgu kitabından Doğrudan doğruya sınıfta ka -
Jaalettayin ve istediği sualleri ta • lanlıara gelince bunlar ancak 5 ki
lebeye sorml!ftur. içeride batka tidir. 60 ki!ilik ımrfta 5 kişinin 
mümeyyiz de bulunmamqtır. Bu kalması smıfın on ikide birinin 
suretle imtihan nizamnameye uy • muvaffak olamaması demektir kı 
gun olmadan 1Contro1süz yapılm11- bundan da normal ve hatta iyi ne-
tır. tice olamaz. 

Amerikada yeni Hicaz veliahti 
bir mali rezalet lnglllz tayyarelerlni 

Nevyork, 8 _(A.A.) -Büyük fe- Hicaz topraklarından 
Cleral jüri heyeti Nevyorktaki Title geçirmek istiyor 
:And Mortoage kumpanyasını ka • Suudi .Arabistanın velibati Emir 
çakçdık meselelerinden itham al • Suud Avrupa merkezleTini dolap· 
tma almıttrr. B.u kaçakçılık 700 rak şimdi Londraya gelmektedir • 
milyon dolarlık eshamla ilgilidir Söylendiiine göre Emir Suudla 
:(alikalrdır). Kumpanya ile beş Londrada yeni bir muahede görü
ıul>esi ve direktörlerinden beşi ıülecektir. Bu muahede dolayrsi • 
yalmz eaham satmak için sahte • le, lngiltere tayyarelerinin Baara 
kirlıli yapmak suçlarına değil, bu körfezi tarafından Kral lhni11uu • 
eaBamın kıymetini gizlemek itha • da aid araziyi, İran arazisine ter -
mma cevab vereceklerdir. cih etmesi konU§ulacaktrr. Çünkü 

Bu işteki para lnsul meselesin. İran hükUmeti, İngiliz tayyar~le -
"deki paranın bet mislidir. rinin Iran arazisi üzerinden geç • 

mesine razı olmamaktadır. --o-

Ahmed Cevdet alle-
slnln mektubu 

Pederim Ahmet Cevdetin ziyaı 
eb'edfsinden dolayı derin ihtizaz
lannı neıretmek suretile elemimi
ze iıtirik eden yüksek matbuata 
ve bizzat ve yazı ile taziye lütfun
da bulunan dostlarımıza ayrı ay-

Bundan bqka Emir Suudun 
tondrada bulunduğu müddetçe 
kendi hükUmeti namına tayyare 
ıatın alacağı da söylenmektedir. 
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Belediye 
memurlarının 

istikbali 
Ankara, 8 - Belediye memur 

RABER - ~lişam Po~last '· 0 lIAZlRAN - 193ı. 
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Bulgar 
kabinesinde 
değişiklik 
Nasıl olacak? 

Sof ya, 8 - Bulgar kabinesinde 
yapılacağı söylenen değitiklik is -
rarla devam etmektedir. Yalmz bu 
değitikliğin kabinedeki bazı aza • 
larm değitmeaiyle mi, yokıa kabi· 
nenin haftan atağı yenileıtirilmeıi 
ıuretile mi olacağı henüz belli de
ğildir. 

Vasıf Çınar Necati
nin yanına gömüldfl 
Numan Rifatın Moskova elçisi 

olacağı söyleniyor 

Diğer taraftan bala Sofyada bu· 
lunan yüksek eüel (askeri) §Ura 
azaları burada bazı tanmmıt siya• 
ai adamlarla temas etmekte olduk-
ları söyleniyor. 

Bulgari standa 
komünistler 

Sofya, 8 - Bulgari.tanda kö • 
~ür madenlerinde çabf&D amele • 
ler arasında genit bir komüniıt 
tebekesi meydana çıka.rılmıt ve 
bir çok kimseler yakalanmıttır . 

Şebekenin elebqıaı bir f ıraatı 
bulup kaçmağa muvaffak olmU§ • 
tur. 

Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

Büyük ölü Vasıf Çınarın cena -
zeai dün .Ankarada büyük mera • 
simle kaldırılmıf ve Necatinin ya -
nma gömülmüıtür. Tren istasyona 
geldiği zaman tabut istasyonun 
ortasına indirilmit ve bütün istas • 
yon siyah bayraklarla donatılmıf· 
tı. 

~e büyük bir halk 'geliyordu. Ala' 
yın her iki tarafında bir jandaf'lll' 
bölüğü yürüyordu. . 

Cenaze saat 16 da hareket et1111f 
ve Kamutayın, Atatürk heykelioİ~ 
ve Kültür Bakanlığının önünde b1" 
rer dakika durarak Dıtitleri B•" 
kanlığı önünde otomobile alnı•" 

Tabut .Atatürkün, Kamutayın, rak Cebeciye götürülmüıtür. 
sefaretlerin ve Vasıfı tanıyanların Ankara, 8 (A.A.) - CunıhUI' 
göndermit olduğu çelenklerle çev· Batbakanı Atatürk bat yaveri .,e 
relenmitti. Merasime hariçten Özel büro direktörü ile muhafı• 
gelen heyetler de ittirak ediyprlar- kıtaatı kumandanını Vasıf Çınarıll 
dı. ailesine göndererek bat sağlığnıd• 

Meydanda Kamutay Batkanı bulunmuıtur. Batbakan lııııet 
Abdülhalik, Mareıal Fevzi Çak - İnönü He Dıti!leri Bakanı Teyfi1' 
mak, bakanlar, saylavlar, vekalet- Rüttü Aras da ayni vasıta ile~ 
ler erkanı ve zabitan, diğer sefir - sağlığında bulunnnJtlardır. 

ler yer almıt bulunuyordu. Dün Ege yurdunda toplanmıt"' 
- s;.t" ıs;4s ·d; H;.,iciye Bakanı lan İzmirli gençler V aaıfın hatır•• 
Tevfik Rüftü J\ras kısa bir söylev sını anmışlar ve heyecanlı söyle"• 
ıöyleyerek merhumun tarihç~sini ler söylemitlerdir. Bütün ıalotl 
yapmıt ve ölümünden dolayı duy - Vasıf rn ıiyahlara bürünmüt reıior' 
duğu teessürü anlatmıttır. Bunu leriyle donatılmı§tı. 
müteakip tabut bir top arabasına Merasimden sonra merhuaıuJI 

CUMHURiYET- Yunus Nadi, bu- konarak hareket etmiftir. Önde kardeti Esad Çınara bir bq sai' 
günkü başyazısında Avrupada umumi muzika, piyade ve süvari bölük · lığı telgrafı çekilmiftir. lmıird~ 
durumu her bakımdan gözden geçir· leri, polis müfrezesi çelenkleri ta - bildirildiğine göre Halkevin<le bit 
dikten sonra diyor ki: Büyük dev - ııyan askerlerle bahriyeliler, top toplantı yapılmıf ve Vasıf ın batı ' 
letlerin boyunduruğundan kurtulan arabasının etrafını kufatmıf bulu- lmqtır 
Balkan andlaşmaaıdır. Bu yüzden bu raaı ant • 
andlaşmanın dışında kalmıı bulunan nuyordu. Açık kala.n Moakova elçiliiİll' 
Bulgaristan için çare kendili için a • .Arkadan V asıfm lniklil ma'dal· Dıti!leri umumi katibi Numan Ri • 
çık bırakılan kapıdan buraya girme - yeaini tqıyan lbir memur ve bü - f atm tayin olunacağı rivayetler' 
sidir. Bulgaristanda da son günlerde tün merasime iştirak etmif olanlar dolaımaktadır. 
bu yolda düşünceler artmıştır. ;;...-

Y:~::::; :~~=~~n~~=;~:. ve niha· Fransız kabı·nesı· frangı 
TAN - Şükrü Esmer 'Almanya ve 

Yugoslavya durumundan bahsetmek • k 
tedlr. Görlngin bugünlerde Orta Av • orumıya ug"' raşıy or 
rupaıla dolCl§masından ve Belgrada 

uğramasından bahsederek diyor ki: p IA t L• I FIA d B 1 ot' 
Almanya ergeç Yugoslavyanın Le- ar men O c:aVa e n en ve U SS 

ııi.stan gibi kendi kucaklarına atıla. tarafınd!8n i~~en_llen utam salAhlyet;:t 
cağından emindir. Onlar da bu fikri benzemıyen istısnai salAhiyet,, ve 
doğuran sebep Yugoslavyanın Ege - Son on gün içinde Fransız ka- Baysallık (huzur) ve barıttaJl i· 
menlik için biribirleriyle çarpışan binesi iki kere düttükten sonra, baret olan ve devamlılığı herke' 
Alman re Jtalyandan muhakkak biri· 
nin Egemen olması lôzım geliyorsa nihayet Lavalin bqkanlığı al - çe teslim edilen ve tarafmıd 
Almanları tercih etmeleridir. Göring tında kurularak istediklerini par- dan da doğruluğu dejerleO,.. 
Belgrada ayak bastığı gün Yugoslav- limentoya da liabul ettirdi. dıt ıiyasamız, eğer gevıek da'ff' 
yanın daha mütereddit siyasasını ı · Laval kendisinden önce düten nırsanız, tehlikeye düter. suıt' 
şaret ederek: kabineler gibi, Fransız frangının kail olmıyacaksmız.,, 

- Yugoslavya ile ancak dar bir deg"erden düamesinin önüne geç· b·_.w 
andlaşma yapacağız. Bizim gerçek T Laval ayni ıöylevin bir ar 
dostluğumuz her zaman Macaristan mek İstiyordu. ' yerinde de fÖyle aöylemiıtir: 
yolunda olacaktır; demiştir. Bunu temin için de hükiimete "Frangı ağır ıurette tehdit' 

parlimentonun usnomal yetki dıJ ZAMAN - Zaman imzalı bafyansını 
(ne yazalım diye?) mevzuludur. 

Hükflmeti memnun edecek yazılan 
bile yazmadığından iki milessesenin 
kuduz müessesesi, Heybeli sanator • 
yomlannın kendüeri hakkında Sıhhat 
Bakanlığının emrile gazetelere maltl • 
mat ı-ermekten çekindikleri için bu i
ki hayırlı müesseseyi halka tanıtmak 
imkanını bulamadığından şikayet e -
diyor ve diyor ki: 

Matbuat Umum Müdürlüğü bütün 
yaptıklarımızı haklı olarak tenkit e -
diyor. Şunu yazmayın, bunu yazmayın 
diyor. işte halka ve hükumete fayda· 
lı olan bir yazıyı bile yazmak kabil 
olmıyor biz ne yapalım ve ne yazalım? 

KURUN - M. Asım Us Başyamın
da Jngilterede hükumet değişmesin · 
den bahsediyor ı•c kısaca diyor lı.i: 

6 Yıldır lngiltere hükflmetinin ba
ıında bulunan Mak Donaldin çekUmesi 
sırf sıhhatinden ileri gelmektedir. Ye· 
rint yazılı olmıyan Jngiliz anayasası
na göre de en büyük partinin başın • 
da bulunan Baldvine vermiftir. 

lngilterede geni Kamutay seçimi 
yaklCl§tığı, ıunomal tedbirlere sebep 
olan ekonomik etkeler ortadan kalk
mış bulunduğu için artık siyll3a ala • 
nında nomal usullere dönmeye meyle
dilmiştir. 

den biricik ıey, genel finaıu , 
(fevkalade salahiyet) vermesini 1 al1 rumumuzdur. (Umumi ma i ., 
dilemekteydi. yetimizdir). · 

Nihayet mesele tU suretle hal- h" 
!olundu: Altın mevcudumuz franıı • 

"Paranın değerden dütmesinin saldırmadan korumağa yeblleli; 
di. Ancak çok ağır bir bütçe ' önüne geçmek üzere i.yan ve ka· )la' 
ğının devamıdır ki, hazineyi mutay kurulları, hükumete, 31 1' r 

ilk teırin tarihine kadar, frangı rutarak ve para biriktirenleri 
0 

korumak ve ıpekülisyonla savat- kut~rak frangı sarsabilir. SıJ 
mak için yasa hükmünde birer ka- nun için devletin imzasına hii~ıa 
ramame ile her türlü tedbirler al· met etmek paramızın deie~ dİ' 
ma yetkisini (salahiyetini) ver - korumak hususundaki kuvvetb ~ 

kt d. leg"imizi çabuk bir kararla t•h me e ır.,, 

Laval 324 lehte, 160 aleyhte kuk ettirmemiz ger~ktir ... ,, 
ve 17 müstenkif oy (rey) almıt • • • • 

Lavaldan önce batbakan °1"~ 
düten Fransız saylavlar ~ 
batkanı Buisaon, 440 içinden ~ 
oyla yeniden saylavlar kurulu 
kanlığına getirilmittir. ~ 

tır. 

Diier taraftan, bu yetkiyi mu
ayyen bir tarihe kadar almıf o· 
lan kabine "parlamentonun esaslı 
haklarına iliımemektedir.,, 

• • 
Yeni Fransız baıbakanı, ayn1 

zamanda dıt bakanı olan olan La
val, kabinenin istediklerine par • 
lamentoyu inandırmak için çok 
dokunaklı bir izahta bulunmut -
tur • Laval saylavlar kurulunda 
demiştir ki: 

ilk tahsil ve Parti 
grupu ;ı~ 

Ankara, 8-Parti grupUOC"t,c" 
tahıil meselesini esaslı surette t/.. 
kike memur edilen komisyon! 

d
. ,.o . 

kiklerine devam etmekte ır· ~ n teıekkür etmeğe imkin bula -
mıyarak bu vazifeyi minnettar& • 
-:ıenizin yüksek matbuat vasıtasile 
lfumı rica eyleriz. 

ve müataıbdemleri hakkında lçitle· n haklardan istifade edecekler , ".Arkadaılar ! 
misyon müstacel bir tedbir 01 dO / 
1934 senesinde paruızbkUJ1 ıtJ'f' 
layı kapanan ilk mekteplerle J' 
gul olarak buna bir çare buldl Ahmet Cevdet ailesi efradı 

namına Ferit Cevdet 

ri Bakanlığı bir kanun hazırla • tekf.üd olduktan sonra gerek ken • 
mııtır. Bundan böyle bunlar da dilerine, ve gerek ailelerine maq 
devlet memurl~nnm haiz oldukla- bağlanacaktır. 

"Dünyanın bakıtları üzerimi -
ze çevrilmiıtir. itibar ve haysi • 
yetimize el ıürdürmiyecekainiz. çahtacaktn·. 
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ll Futbolda acaba Galatasaray-Beşiktaş 
teliti Macarları 3-1 yendi galibiyet! 

Macaristanın (Szeged '4!hrinin) Sze • 
&ed takımiyle, dün yaptığı ilk maçta 
Galatasaray - Beşiktaş muhteliti bek 

lenınfyen bir netice ile galip geldi.. s d k b kl d • "' • •b • •• l 
ı .. ~r:::.~:n:ıa:::=~::ı:;.;:~ ege ta ımı e en ıgı fll ı quze 
diklerine ve bunlara Szegcdin prof es- b • k d B • • 
:rone1 dörduncüsü olduğunu a:ı na.ve ır OlJUn Çl arama l lZlm fakı 
ettiklerine bakarak, birinci sınıf bir • m 
~acar takımı, ve güzel bir futbol sey- . 

~=~.!ç!:md~~r!::~:::;:r::;;.~ çok canlı ve e1üzel oqnadı 
dılar ~ 

Bereket bizim çocllklann kar.an iı -
iı zafer, bu sukutu hayalin tloğurdu
iu can sıkıntısını, sevince çel·irdi. 

UUn pek de iyi teşkil edilmemiş bir 
kadro ile çıkmasına rağmen, bizim 
takım, fe,·knlade bir enerji sarfede -
tek, hak edilen bu güzel neticeyi ka
lanmış oldu. Şunu da ilave etmek la
ıırndır ki; eğer, Galatasaray - Be -
§İktaş muhteliti dün biraz gevşek oy
nasa idi kar~ı tarafın birinci sınıf bir 
Macar takımına yakışmayan bir kU\'· 
'tet olmasına rağmen, netice aksi ola· 
bilirdi. 
Takımımızın ne kadar canlı ve e

rıerjik oynadıtım anlamak için en 
Jnükemmel delil; yaptığımız. üç go • 
lün de, oyuncularımızın candan gay
-retıerl yüzünden, Macarların topu 
kate önlerinden uzaklaştıramamal:ı
tından doğan kargaşalıklar arasın -
da, iki üç oyuncumuzun müşterek 
tayretile Te Adeta (heya mola) ile at 
lftamızdır. 

Maçtan evvel galip ve mağlupların bir arada çekilen re•mi 

Tuhaftır, Münevver, Necdet ve Şe· 
tefin mükemmel akınları, nefis şut
ları dün gol olamadı ya kaleci, yahut 
direk tarafından kurtarıldı da, kar -
ga~ahkta ayak ucuyle dokunulan 
toplar aflara takıldı! "" 

• • • 
Biz maçı ruısıl kazandık, Macarlar 

llasıl yenil diler: 
\şln bu tarafını şöyle tahlil etmek 

lftümkündür: 
İlk devre başlar başlamaz atbğı • 

lftıı gol maneviyatımızı tamamen 
Yiikseltmişti. :Maçtan evvel yazdığım 
>'anda izah ettiğim gibi nasıl oyruya 
takları gününe bağlı olan Macarlar, 
tolij yeryemez ilk 10 • 15 dakika gös
terdikleri varlığı, oyunlarını birden 
bozarak ve bizim oyunumuzu kabul 
ederek kaybettiler. 
•- RüıgA.r altında olmasma ve ha
llınlannın daha iri yan bulunmasına 
l'atınen, havadan oynamak gafletine 
dfiJen bizim takım, bu yüzden bir a
talık adeta paniğe uğramıştı. Bere -:et ikinci devrenin son 15 dakikasını 
atasız atl:ıtdı ve oyununu düzeltti. 
• - Macar takımında, - son maç· 
~ Fransızlara karşı ulusal takımda 
f OYJtamış olan kaleci müstesna -
"1ka1Ade denecek oyuncular göze 
~Pınıyordu. 
ta ıtlisafirler hjlhas..ı;a ikinci devre 

lftamen bizim ovunumuzu kabul :::ek hatasına dUştüler. Ve Gala -
t\l ray - Beşiktaı genç muhteliti 
f!ı. n Çok enerjik oyunu karşısında bo-

layay:ıp durdular .. .. 
.._.. - Bizim müdafaa gibi, Macar 
\' Udafası da topa uzun ''Uramıyor, 
~ 0 Yunu açamıyordu ki, bu yüzden 
l" P kalP. önüne geldi mi mütemadi -

1,'n tehlike oluyor ve - üç tanesi go
)> inat olan - bir kargaşalıkbr gidi-
Otdu. 
• !tar - Bilha.qga ikinci devre bizim 

~tarın çok iyi oynamasına rağmen 

Geçen aalı günü ıehrimize gel - f ristan pmpiyonunu yenmit bir ta
miı olan Macar Seged futbol ta • lmn mıdır? Yoksa bu takımın B, 
kımı dün ilk oyununu Galatasa - C takımları, yahut B, C takımla -
ray· Betikt&§ muhtelitine kar§ı riyle yapdmıt muhte1itleri midir? 
oynadı ve bire karıı üç golle mağ- Biz futbolda Avusturyalıları ye-
lup oldu. nen Macarlardan daha. mı kuvvet-

.M&Wiat&D .....,iy4>nu. Uypeıt liyiz?. 
takımını yendiii .öylenen bu ta - ikinci suale timdilik maalesef 
lam eğer hakikaten bu kadro ile menfi cevab vermek mecburiye -
Macaristan pmpiyonunu iki defa tindeyiz. Çünkü takmılarımIZin 
yenmipe Avrupa futbolunun müt- oyunlarını peki.la biliyoruz. Ha -
hit surette düttüğüne bükmetmek kikaten çok değerli bir kaç oyun • 
İcab eder. cumuz olmakla beraber takımları-
. Çünkü dün &&hada gördüğümüz mızm cem'i kabiliyeti azdır· Biri • 

bu takım arasında adamakıllı top birleriyle tamamiyle anlaımıı, 
kesmesini, tüt çekmesini, pas ver· mükemmel, kombine, bqtan so • 
meaini beceremiyen oyuncular nuna kadar oynadığı oyunu bilen, 
vardı. rakibine kar§ı tabiye tatbik eden 

Sonra Macarların meşhur sür • bir takımımız yoktur. 
'atleri, atılganhklarmdan bu ta - Ne isf"_, hunları bırakalım dama-
kımda gene eser yoktu. Oyuncular çm tafsilatına girelim: 
ağır ve likayd oynuyorlar. Oyu • 
nun ilk ve son dakikaaı çıkartıla -
cak olursa maç. tamamiyle heye -
cansız geç.ti denilebilir. 

Bu itibarla insanm aklına şöy -
le sualler geliyor: 

Gelen takım hakikaten Maca-

yan genç sağ iç Münevverle, Necdet 
ve Şerefin en fazla hissesi bulunınak
tadır. 
Aralarında çok iyi oynıyan bu üç 

genç oyuncu, topu ayaklarına aldılar 
mı, karşTlanndaki iri yarı, kafile re
islerinin söylediğine göre enternasyo 
nal Macar oyuncularını allak bullak 
ediyorlardı. 

* - Şunu da söylemek llzımdır ki, 
dünkil galibiyet, Macar takımının iyi 
oynıyamamasından kazanılmış bir 
galibiyet değil, Galatasaray - Be -
şikfaş muhteUtlnin btıhassa yukarda 
isimlerini saydığımız oyuncularının, 
f e\·kalade bir nrltk göstermeleri sa
yesinde alınterile kazanılmış çok hak 
1ı bir zaferdir. 

Macar kaleciıinin 
blokajı 

güz.el bir 

,.car hafları, muvaffak olamadılar. 
~rr- Eğer genç merkez muhcim Mu 
ıı, ber aksama.cm ve tamamen kaleci 
dt it lr nıüdafiln yüzünden ldeta ken Bugünkü maça geUnce, Macarların, 
lct~ end!ınize attığımız gol de olmasa dünkü gibi oynarlarsa, gene sahayı 
ltı-..ı''etıce daha büyiik bir farkla le· mağltlp terketmekten kendilerini kur 

., ~ bitebilirdi. tarabileceklerinl zannetmem. 
~ Gündüz n Hayrullah hiç ol • Fakat ilk devredeki 10 • 15 dakika 
"~~ birer devre oynatrlsaydılar, oynadıkları oyunu ~ıkarabilirlerse, 
tlr~ hundan zarar d~l, fayda o zaman Fener - Güneş muhteliti 

"' ~ı muhakkaktı. çok zorlu bir ma~ yapacak ve haklı 
~tltl Bu mükemmel galibiyetin ka _ olarak belki neticeyi de kaybedebiJc.

1

1 

411-. :asında, hiç şüphe yok ki, ba~ta cektir. 
~altde &ilzel bir oyun oym • ı luet Muhittin AP AK .. .. . .. Seyircileri böyle aelômlaclılaı 

Galatasaray • Beti:ktat muhteli -
ti; Mehmed Ali - Adnan, Osman • 
lbrahim, Liltfü, Kadri - Necdet, 
Münevver, Muzaffer, Şeref, Dan -
yal ıeklinde çıkmıttı. 

Macarlar da kırmızı fanila be • 
yaz donlu formalarmı giymiıler • 
di. 

Oyuna muhtelit ba§ladı •. Ve he
hemen ilk akında birinci golü çı· 
kardı. Kale önünde)\ bir kargaıa
lık olmuıtu. Ayaktan ayağa dola -
tan top Münevvere geldi .. Münev
ver sıkı bir tüt çekti· Top kalecinin 
ellerine sürünerek gol oldu. 

Bundan sonra hakimiyet Macar
lara geçti. Macarlar muhte • 
beklerinin uzun vuru.tlar yap
masından i1-tif ade ederek mü -
temadiyen kalenin önünde 
geziniyorlar, arasıra da Mehmed 
Aliye hafif paslar veriyorlardı. 

Mehmed Ali bu paslardan biri -
ni yumrukla çelmek istedi .. Fakat 
beceremediğinden Macarlar böy -
lece 12 inci dakikada ilk ve son 
sayılarını çıkardılar. Oyun tadsız 
cereyan ediyordu. 38 inci dakika. 
da muhtelit Şerefin ayağiyle ikin
ci golünü attı. Hakem bunu ofıayd 
saydı. Fakat iki dakika sonra bu 
karıtıklıktan istifade eden muhte -
lit ikinci golünü attı. Devre bu ıe
kilde bitti. 

ikinci devrede muhtelit, Macar
lardan daha iyi oynadı.. Hakem 
kasti favl yapan Macar aantrhafını 
çıkardığından Macar1ar ikinci 
devreyi 10 kiti olarak oynüyordu. 

Oyunun 40 m<:ı dakikasmda bir 
kornerden istifade eden muhtelit 
üçüncü golünü de attı ve maç bu 
tekilde bitti .• 

M. S. 

Fener 
Galatasaray 
anlaşması 

Aralarındaki lüzumsuz gergin • 
lik bugün kaUanIŞ bulunan ve ele
le yürümeğe gayret eden Fener • 
Galatasaray klüpleri anlatmala -
rmm ilk gü2Jel iti olarak, bu ay 

ilerliyor muyuz 
dersiniz? 

Dünkü maçı seyrettikten ve el
de edilen neticeyi de gördükten 
sonra zihnimi meıgul eden bir su
al var ki kendi kendime bir türlü 

cevabını veremiyorum. Acaba 
bütün tahmin ve aksi iddialara 

rağmen ıon zamanlarda futbol 
bizde hakikat halde ilerlemif mi
dir, yokta merkezi Avrupada ih -
timal ve tahminin fevkinde mi 
düşmüıtür? 

Evet bir zamanlar ıöhreti dil -
lere destan olan merkezi A vru -
pa futbolünün fU bir kaç sene i
çinde gerilediğini hepimiz bili -
yorduk. Fakat doğrusu kıymetin
den bu derece kaybetmiş olacağı
nı aklımıza getiremiyorduk. 

On bir takım içinde dördün • 
cülüğü alan ve lstanbula gelirken 
de Macaristan ıampiyonu Upejti 
iki bir yenen Szeged takımının 

dün Galatasaray Beıiktaş muhte· 
liti karıısındaki vaziyeti biran ol
du ki acınacak bir şekil aldı. Ger
çi sarı kırmızı ve siyah beyazlı -
ların genç ve atılgan oyuncula -
rmdan te,kil etmit oldukları muh
telit takım dün umumiyet itibarile 
güzel ve canlı bir oyun oynadı. 

Muhtelitin bu azimkir ve sıkı 
oyunu kartısında Macarlar birinci 
devrenin nihayetine doğru ve i
kinci haftayımın da bütün deva -
mı müddetince .-had~ ht:ıne.u he
men yok oluverdiler Halmiki :.o -
yuna çok iyi bqlamıılardı. 

Bize ıenelerdenberi hasretini 
çektiğimiz güzel bir futbol sey -
rettirecekleri kanaatini bile telkin 
ediyorlar gibi idiler. Uzun paslar 
ile ilerliyor cenahlarm ıeri ve teh

likeli akınlan kalemizi tehdit e
diyordu. Hakimiyet onlardaydı. 

Biz mütemadiyen ııkıtıyorduk. 

Bu müddet zarfında yerlerine he
nüz ısınamadıkları sarahaten gö
rülen bizimkiler birbirlerile de oy
namaya alıtkm olmadıklarından 

biraz aksıyorlar ve kendilerini 
bir türlü toplayamıyorlardı. 

Bu hal birinci devrenin nihaye
tine kadar devam etti. Bundan 
sonra da it bir aksi oldu. Şimdi 

muhtelit mütemadiyen hücuma 
geçmit bulunuyor Macarlar da 
ne yapacaklarını ıatırmı§ bir tarz 
da oynuyorlardı. işte timdilik kes
tirilmesi güç olacağını zannetti -

ğim nokta burada ortaya çıkıyor. 
Biz hakiki kıymetimizi gösterme
ğe başlayınca onların oyunu bozu
luyor. Şu halde iki sual varidi ha
tır olabiliyor. Acaba biz mi fut
bolda ilerledik, yoksa onlar mı 
çok düttüler? 

Hakikati bize ancak baıka yer
lerden meseli ltalyadan, lspan -
yadan, Almanyadan çok kuvvet
li bir takım getirerek onunla boy 
ölçütmemiz anlatabilecektir. 

Dünkü maçta not ettiğim göze 
çarpan diğer bir iki mühim nokta. 
~ (Li''ttfen sayı/ayı çeviriniz) 

içinde yapılacak F enerb~e se • 
nei devriye bayramma Galatasa .. 

rayblann, bir iki ay sonra yapıla -
cak Gat.ataıaray aenei devriye 
bayramına da F enerbahçeJilerin 
ittirak etmeleri etrafında çok gü -
zel bir karal vermiflerdir· 
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300 yeni nebat· KIZI 20 milqon Yetlşdlren Alim Bidil ORMANIN J J. 
Moakova, 8 - Sovyet Ruıya ve aol Q na ır Q n 

I.····································-········ .. ··· ···························-······--·······-··· r H .. .. 
ı ıi er gun oz 
!I Türkçe beş 

Çekoılovakya ilim akademileri a • Vahıi hayvanlar arcuında ve Afrikanın balta görmemif orman 
zaımdan l&nmmlf nebatat alimi lannda geçen Cl§k Ve kahnunanlık, heyecan, eMar Ve tetkik a ,.lam lil kelime 
Miçuri.n 81 yqında olduğu halde romanı U j 
dün ölmiiftür. H 32 üncü Liste 

. Miçurin hayatında 300 yeni nevi 
nebat yetiftirm.ir. Dolduğu 
Kolzof ıehrine Miçurin ismi veril -
mittir. 

Yangın kulesinin 
60 yıllık bek~isi Uldtl 

Elli sene Beyazıt yanrın kule • 
ıinde nöbet beldiyen kule bafaia
larmdan Mehmet dört bet ay ev
vel belediye tarafından tekaüt e
dilmif, yanm uırhk çalıP.ftaıının 
mükafatı olarak kendwne ölün • 
ceye kadar 30 lira verilmeıi ka -
rarlaımıftı. 

Zavallı adam dün ıabalı öl-
müttür. 

Son zamanlarda ayakları tut -
madığı için yürüyemiyordu. Bir 
hafta evvel de amwn hastalan -
mııtt. Cenaze öğleden ıonra bir 
çok arkadqlan tarafından büyük 
merasimle kaldırılmıf, T opkapı 
me~arlığına gömülmüttür. 
Yarım asırlık kule bekçiıinin 

ölümü bütün itfaiyecileri ve Top
ka.pı , Şehremini semtindeki bir 
çok dostlarını mütee11ir ebnit · 
tir. 

An karadaki hadise 
Geçenlerde, federasyonun Anka

ra şampiyonunu tayin ettirecek maç 
hakkındaki hükmen mağlQbiyet kara 
rım ta.nımıyarak maçın baştan oyna
tılm"51 hakkındaki karannı ya.zar -
ken maçın oynanmamasına sebep o -
lan hadiseyi de yazmıştık. Bugün An 
kara Gençler Birliğinden aşağı koy -
duğuııtuz mektubu aldık. 
BitaralJıfım• biaaeıa ba mekta • 

bu <la ayıuuı...Wtunlarımıza ıeçirlyor, 
ve vaziyeti dü~ltiyoruz: 

'' Gazetenizin 5 - 6 • 935 tarih ve 
122.'3 numaralı nüshasında Gençler 
Birliği - Çankaya ~mpfyona maçı 

hakkında maJOmat verilirken bir d -
het yanlış yazılmış ve ertesi günil bu 
havadisin tavzihleri arasında bu 
yanlışlık düzeltilmemiştir. 

Çankaya - Gençler Birliği maçına, 
hak~m Cemal seçilmişti. Cemal ha -
kemliği kabul etmemi~ onun üzerine 
Çankaya ve Gençler Birliii kaptan
ları ıuutabrk kalarak Futbol Heyeti 
reisinin de muvafakati ~lınarak baş -
ka bir hakem seçmişlerdir. 

lki asker oyuncuya izin verilme -
m~ ha ikinci hakemin seçilmesin -
den sonra vaki olmll§tur. Yoksa ma
hal.& seremoni yaptırmak için bir ha
kem çıkarılmış değildir. 

Spor efk!n umu\Jliyesfne mUe&!ir 
olmak itibariyle bu eihetin mahte -
rem gazetenizin ayni sütanuada tas
hih ve tanibini dilerim. 

Gençler Birliği baıkam,. 

aı~ıııuıuuınU11ıııwuıııımnıııı11uıııııı11uııuwııııınııı1111ıwMt1ııı 
YI da ıuractkta kaydedeyim : 

1 - Böyle mühim maçlarda 
yan hakemlerine de ehemmiyet 
verilmek lazımdır. Bugün yan 
hakemıiz oynayan bir müaabaka
nm gayri nizami telakki edileceği 
sarih iken, futboldan anlamıyan 
birisini bularak, aoyunmaıma bile 
lüzum görmeden sırf adet yerini 
bulsun diye bunun eline bir bay
rak verip ortaya çıkarmak ıpor 
nam1na ayıptır. 

2 - Merkezi Avnıpa oyuncu
larında elueriyetle görülen bqlı
ca hatalar !unlardır: Soğukkan -
lılıklarmı mu haf aza edemiyorlar 
çabuk taıınyorlar. Geç kendile -
rini topluyorlar. Sıkıımca puılayı 
kaybediyorlar. Bir de kale önün
de en güzel f ırsatlan kaçırmak 
huauıunda birbirlerile :rant edi -
yorlar. 

itte Szeıed oyunculan bu illet 
ile maltll idiler ve dün bu huta
lrktan a\imbürdedNer. 

Sadi Km•an 

• No: 24 Yazan: Rıza Şekib i= 
Dankü gazetemizin 11 inci sayfa • :i 1 - lltlila etmek - lzdeınek 

IUlda .. ao mll,,on dolantlıran adam,, lı Tilmiz, Şakirdimt1rifet - tzde· 

Kata ile Mara güneş çekildikten 
sonra Karşa ormanına 
girmiş bulunuyorlardı ... 

bcfl&ilı 11azınut ..,. *"" ,,.,,ı.,ı&1cıa d men 
dli• «ıyfaua koıurıCllmfhT. /Jzür di· ·ı·· ORNEKLER: 
llgerek bugün koyuyoruz: • 1- Bi& bütün devrim davalanJI• 

~~. al b f d ı h. d da Atatürkü iıdemekteyiz. 
."'Yvet ınca u ıe er e e .ın e u 2 Ak 1 .. ğ tm · bı k ı· 
b &kalel dakt"" ·· t•· .. - ı o re eyı ra ını ' 
at m er urmUf ur. eğer onun iyi bir iıdemeni oturta· 

- Sen dedi, bundan sonra ~ 
nim daha iyi doıtumıun ve daima 
da doetum olarak kalacakaın •• 
Ben timdi o bana dost görünen 
adama ne yapacaimıı bilirim. 

Mof yo bunu aöyledikten aon• 
ra hemen adamlarını çağırmıt ve 
ne yapmalan lbım ıe]difinl birer 
birer anlatmqtı. 

Vahabm bununla yapmak iıte
diii it meydanda icli. O Mofyoya 
doat ,arünerek ve Fakih Ali aley
hinde bulunarak bir vursun vur· 
mak iıtiyordu. 

Onlanm, Mofyonun tertip ede
ceii büyük bir fil avmda eline 
bir servet ıeçinnek anuıunu aü· 
düyordu. 

-11-

Karsa ormanına 
doaru .. 

- Minubaytro kifo • 
- Minaıbaytro Mara ! 
Sihirbaz 1ıte nihayet muradına 

ermitti. Ölüme mahkUm genç ni
yam niyam kızını Kartı ormanına 
doğru yola çıkatıyordu. Köyün 
sınırında idiler. Genç kızın yanın· 
da Kata da vardı. O da genç kız
la beraber Karıa ormanınm de · 
rinlilderine dalacak, onunla bera
ber maceraya atılacaktı. 

F elikete sürüklediği genç kızı. 
liendi yüzünden atıldığı bu ma • 
cerada yahız bırakmamıttı. 

Kifo genç kıza veda ettikten 
aonra bile yakuım bırakmıyor, 

arkaımdan ııla ııla tenbih ediyor
du: 

- Dediğimi yapanan liu iti 
muvaffakıyetle baıarırıın •. Kork
ma •• Ancak bu cesaıretin seni ö
lümden kurtaracak... itte yalmz 
da dejilıin. Kata iyi bir çocuk • 
tur. lyi bir kavgacıdır. 

- Merak etme baba! Köye mu
vaffak olarak dönmek !&terim ve 
böyle döneceiim. 

Genç kızla aevıili'i Kata. çalı
lıklar aruına aapmca Kifonun 
aözünden kaybolmutlatch. 

O gün hiç durmadan, dinlenme
den yol aldılar. Sık ormRnlan ta
kip eden düzlükleri ;eçtiler ve 
ıonunda ulqmak iıted;k~eri yere 
vardılar. 

Ormanda ründüz ~i5z::le dolat • 
maktaııaa, karanlıkta ıh•meyi ve 
karanlıkta yol almayı tercih edi · 
vorlardı. Bu daha akı!hra bir ha-.-
reket olacaktı. 

Kata, bu ormamn yabancı11 
delildi. O, bundan b•r rene ka • 
dar evvel yirmi yirmc bet kitilik 
bir kalabalıkla buraya ıelmiıti. 
Fakat o zaman büyü1' bjr tesadüf 
eaeri olarak hiç bir fevk11lidelik
le karıılaımamıtlardı. itte o zama 
nm verdiği itimatla p~nç kıza 
kunret Yeriyor •e umôuğu ıibi 
büyük bir tehlike ile Jcaıtıla9mı -
yacaklannı temine ç:ıh1t~ordu. 

Bununla beraber, ıündüzü göl
geli ve bqtan bata yeıil ıulak 
bir yerde geçirdiler .. 

Günet çekildikten aonra Karıa 
onnanma dalmıt bulunuyorlar • 
dı. 

Kifonun , hareketlerinden 6n • 
ce Mara eline ıdattırdıiı J'll&n b 
feıini timdi Kata tqıyordu. Bü-

tün Umitlerini bu uzun Ye ıolak 10 - Ejot: Sta.nkinia •i eli nıı, bu şeref te siıe yeter. 
hayvana bağlamıtlardı. Marayı sayılan bir adam. Stavitkinin Z - iktifa etmek - Yeter bul· 

haya6 - o kawn•turacaktı. belli bath itlerinde biriQCİ derece- mak, yetsınaıe~ 
.., • -.. ÖRNEKLER: 

M ff k ı b·ı kJ • d0 '! de roller oynamııtır. Macar uil · uva a o a ı ece er mıy ı H ı - Hiç birimiı, hava savıa1111' 
Fakat it bununla da bitmiyordu. zadelerini a•lamak için açmıt ol· il için, 200 kanadı yeter bulmayız. 
Aalanb adamın ya kız veya er .. duiu Ampir tiyatrosunda direk • h 2 - Kendisini ho§ kullanırsan•• 
kek çocuğunu da beraber alıp törlük yapmıttır. Ayrıca Staviı • İ! vermek istediğiniz paranın yaflll 
,atürmek mecbmi,.ıinde idil•; kinin kota bayyanlari7le JDeflUl Iİ ilo de yetsineceiine şüphe etmi1«>-
bunu naaıl yapecaldarclı? olurdu. il rWL · H 3 - lktiaap etmek - Edinmek 

Katanın pllm munffaloyetle 11 - Romani,v: Bu da Ejot ıi· H Mükteaeh - Edinik. 
tatbik ediline bu mümldlndü. Fa- bi StaTiıikinin hmuat itlerinde ça· H - lktuab - Edinç 
kat bunu tatbik edebilmek biru btmlı. Bilauaa kumarda hile ii Müktuebat - Edinçler. 

da talibe bafb7dı. Bu plinm tat· J&Plllak. klflcl diamekle töbret il ~~=!;!!:müktesebe_ Edi· 
bik edilebilmesi için ulanlı ada· kannmlfbr. H nik haklar. 

mm çoculdarile beraber olmama- 12-Arlet StaTiüd: Stavieki • 1 2 - llim edinçleri oldukça ek· 
ıı lbnnch. Abi halde 1 itte Ka • Din karnı. Suçu lrıocaımm dalave- sik olan bu adam-
tanın kanpk alaçlar arumdan • raluma nlaf olmuı Ye buı it • 4 - imtihan - Sınaç. 
linde tqıdıiı ha~ ~bi Jmn1a lercle ona Jardan etmeeiclir. ORNEK: 
knnla seçerken ıılemıJeD bfa • • • Bir talebenin sınaç uıııuller11' • 

... _ _ ,_ d:&·ünce L....-du. 13 -:- JorJ Gol179: Awkat Sta- den yanıp yakı)dıjuu gördQilnUz-
unı Ul"ID&HlyaD -, ~ • - 1-! !- bir -L :.1 • • •d L--1• 

8• ftl'CI B da tehlik n..ın111 çoa .,.ennı ı are e- de, srnaç mulleri deiil, taıe.....-

11 
..... 1!1°. ~ bır· ·~~ --'-'---~L- d•di. bilgisi hakkında ~ilpheye düffi11tilo 
7"" m-.ra -1-- .... ........., 6 - iktidar - Erk <Puissanee) 

Kata aürü)tüJe bqll)'&C&k n 14 - Gib Ribo: UYolonte ga- Alf!f'lrii iktidar_ Erke (Poa. 
Aılanlı Adamın kendi sürülti • nteai tekreteri. Sta'riakida alı • 't'Olr) 
ıilne ıelmeaini temine çabpcaktı. nan paralarda vuıtalık etmit - Sahibl lktitlar - Erkmen (Pldt-

Onun çocuklanndan ayrıldığı bir tir. ORNEKLER: ADt)• 

ıırada Mara kaptıjı aibi bir ko - 15-Depardon: Stav!ıkinin ı - Bir devlet için en btlyiik ed 
fuya kaçıracaktı. Bu dile kolaydı. tetkil ettili büyük ve me• hum kaynafr, ekoaomik seliofmdir. 
Fakat tatbiki her halde böyle an- tirketlerden birinin direkt6rU. 2- Bir ,efla asıl erk•l. halkı' 
latıldıjı ıibi kolay olnuyacak • 16 _ Pol Levi: Eküt iaminde 111vgisldir. 

tı. bir gazetenin ıahibi. Levi de ilk 3 - Ertmen, ktlçllklerla k1ll1ll" 
Ataçlar arasından IDvrılaNk 

ıeçen iki vahti bir hayli yoldan 
ıoora ıenit bir aalıa1a gelmifler· 
eli. V • bu ıeniı abanın IUW'Ull 

adeta dibi olnuyan bir uçurum 
tqkil ediyordu. Kart11a seçme • 
leri lbmıclı. 

Yola yanlq takip etmit olac•k
larclı. Yoksa heaaplannda hiç te 
böyle bir uçurumla karıılaıacak
lan yoktu. 

Kataı 

- Yanlıt reldi~, dedi. 
- Şim'di ne yapacafı•? 
- Şöyle kenardan yürüyelim 

belki geçecek bir yol buluruz. 

YOriidül•. Amma amdaldari .. 
le brtılqmachlar. Sanki tabiat, 
Aılanlı Adamın hahmcluiu Jerle 
nliftlerin IRılunduldan Jeri bn . 
diliiinden &JUllUlb· Maamafıh u
fak bir tehlikeyi si• alarak bet 
metre kadar uçurumun derinli .. 
tindeki baMmap atlUlllf hulun • 
aalarclı, buradan J&ftf J&'ftf de· 
rinliie inmek" IODI'& kartı tara
fa çılnnak hnklnı olacaktı. 

Gittikçe karanlılm baamq ol • 
muı ne Kataya " ne de Maraya 
bu cesareti verdirebiliyordu. Daha 
yürüdüler. Uçurumun yukarıya 
doğru yüründükçe derinliğini kay 
betmesi içlerinde yeni bir amit 
doturuJOrdu. 

Nihayet karanlık t•mamile bu
mqtı. Geçecek bir 7er halamadık
lan için aabahı beklemek lbma • 
dı. 

Karanlık bastıkça, ormandan 
gelen korkunç Miler, çakal aeale
rini andıran ulumalar onlara par
çalanmak tehliketile kartı kartıJa 
olcluldarmı anlatıyordu. 

Her ihtimale brp ~an 
birinin dallan GatGade blma11 
tercih ettiler. 

Kata boynuna •atılı torbadan 
çıkardıiı çamura benziyen kayna-ı 

~ • Jarmı hoş görtir. 
önce sıaviakinin çıkardıii~oao ~ 

' 
lann aleyhinde yuılar yazmıf, 
fakat ıonra Stamki tarafından 
para ile satın ahmnıt ve bu te • 

fer de boao ıiyaaetinin lehwde 
7uılar JUDUfbr • ti 

NOT: 
Gazetemlıe l/Ömkrfleeei .-ı · 

larda bu kelimelerin O.manlıetl#' 
n krılltaullftfllfla9ını rica ftlnfs. 

17 - Foro: Orlean emniJet -----------~ 
ıandıfr muhammini. Stavirkinin 
ıahte serdanlıfrna 'hir kaç mil • 
~n deier 'hiçmek auretile bu bü
yük dolandmcıya ilk ıerm•yeaİI\; 
temin etmittir. 

Ihsan Yavuz 
Şık glylnen-
ıerın terzisi 

18 - Kamiy Emar: Gene Sta-
vwadeo para almak netice.inde Her ayın 
lehinde yazılar yamıq ve bir çok modellnl 
dalaverelerine alet olmuıtau. orada 

19 - General Bardi dö Furto: bulabllllNIUZ 

Staviıkinin ilmini kullandıiı, •e 
bu vuıta ile 5,000,000 franlr kıy· ISTANEUL 
metinde bono ıattılı bir adam. 

Y enipoetabane 
20 - Ato: Kasap çırakJıfın • 

dan itibaren banka memur~uğu, karıısında 
artistlik, rejiıarlük, hanlierHk ve Foto Nur 
bir Afrika prenıine sekreterlik yanında 

yapnııı bir adam. Son yızifea1 Letafet hanında. 
Staviakinin buıuıl kitipliiinl yap · 
mak olmuıtur. ___________ ./ 

Gene tahkikat evrakmdau an · 
latıldıiına göre, Stavialcinin 
ıabtekirblda ç.ektiii ve kıımen 

:rediii, laım•n de ıaja aoia da • 
iıttılı paraların mecmuu 
218,000,000 franktır. 

tam 

Yani bizim para ile qafı yu • 

karı Z0,000,000 lira. 
il. s. 

Dllf bulıur külçuinden bir parça-
71 Maraya matb: Bir parçumı 
da kendiıile pYelemeye batla -
dı. 

Kata kıvrılıp yattılı aiaç üı • 
tünde ıöaünü açtıiı zaman ıünq 
daha doimamııtı. Fi.kat aydmbk 
her dakikada fulalqıyor, lmytu 
yerleri görünebilir bir hale ıeti • 
riyordu. 

<Devamı var J. 

6 ıncı H~~k Mahkem~d~: 
Ziya vekılı Avuıkaf'Halicl tat 1 

fmdan Eyüpte Çırçır tepesiııd~ 
numaralı evde mülizim ICa , 
Kızı Fahriye aleyhine açılan ~ 

..ıı' f&DIDa davasına mütedair d• ', 
yenin müddei aleyhin ikalll~, 
hmın meçhuliyetine mebni d• '1' 
yenin 15 gün müddetle illnen t r)I' 

liiine ve tahkikatın 22/6/935 Jsa"' 
maurtni saat 10 a talikine , 

1• . b. • d ... ,Jık• ver ımıt ve ır ıuretı e ... , 
me divanhaneaine aıdmıt bulısJI , 
duiundan müddeialeyh Fah~ 
nin gün ve saatte Aıliye 8 bll , 
Hukuk Mahkemesinde ha~ 
lwımuı lüzumu teblii 111• 
kaim olmak üıere ilin oluout• 

(4406). 
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- Baban ıeni öldürür! - Acaba her ıeyi hazırladılar Paragvay-Bollvya harbinde başımdan geçenler 
- Babam beni çok ıeviyor .. 
- Ateıi ve kendiıini daha çok 

le\'' ' ıyor .... 
Paragvaylılar, ingiliz 

mı? Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem No. 1 
- Hazırlamıt olmaları gerek ..... _____________ _ 

- Öldürse bile, ne çıkar an -
be! .. Onun yüzünden yüz binler -
Ce insan ölüyor. Yüz binlerce za
tallı çamurlarda ıürünüyor. Tu -
tayın mağarasının önünde, onun 
lrka.de.§ları ve arkadaılannın oğul 
larile konutarak verdiğim andı 
\utacağım. Bundan dönmiyece -
lirn. Bunları sen öğrettin bana ... 
Ben onlara ateıi vermeliyim, çün
~ zavallılar yaıamıyorlar, ıürü • 
llüyorlar ... Onlar bekliyemezler 
•nne !. .. 

Atlılar belki yerlerine gelmitler -
dir bile ... Haydi biraz daha ileri -
ye gidelim. Şu yqil tepeden, kar
ıısı daha güzel görünecek. raQmen bizi zorla 

olnıaınıza 
askere aldılar' 

Tugayın kızı, oğlunu bağrına 
basıyor, ıslak yüzünü onun kızar
"11' yiizüne sürüyordu: 

- Sana bir ıey olmasın! .. Seni 
timdi her şeyden çok seviyorum. 
4rgun ! .. Yap, istediiini yap, fakat 
~en dini koru! .. 

Diyordu. 
Argun onun biricik ve en gü

lel eseri idi. Tam on yedi yıl, ti
liı bir kuyumcu gibi iıliyerek ye
tittirmiıti. Sonunda, umulduğun -
dan daha iyi olduğunu da görmüt
tu. Böylelikle, dünyada duyula · 
"le tatların en güzelini kana ka· 
"- içiyordu . . 

Fakat onu kaybetmek korkuıu 
da, sevgisi derecc,inde yaman ve 
'iırdı. 

Kalede büyük hazırlıklar var · 

Gittiler. 
Yetil tepeye çıktılar. 
Fakat fazla bir ıey ıöremedi -

ler. 
Tekin: 
- Korkuyorum. 
Dedi. 
- Neden? 
- Camuka yanılır, diye! ... 
- Bunu ümit etmem. Lakin 

yanılsa bile yolumdan dönecek 
değilim. Atımla beraber suya atr 
lırım ve herhalde geçmeğe çalıtı -
rım. 

Çok durmadılar. 
Güneı, yavat yavaf batıya doğ

ru iniyordu. Renkler kararıyor. 

varlıklar siliniyor ve kırlar bota · 
lıp obalar doluyordu. 

iki yjğit delikanlı, yapacakalrı 
itin büyüklÜğünü yüreklerine sığ· 
dırabilmek için güçlük çekiyorlar· 
dı. 

Tekin arkadatına baktı: 
- Argun, Hazar Han bu ite 

çok kızacak. Belkide sana kıya · 
cak ... Annen bunları dütünerek 
kimbilir ne kadar üzülüyor. 

- Bana bunlan yaptıran, an. 
nemdir. O beni bugün ve bu it için 
yetittirdi. · 

l Yüzle~c_e geyi~: .. ~~ylaa, ya- • . - Lillin, seni hiç bir ıeye de • 
Vln keçısı, yaban okuzu ve ko - ğıımez o! ... 
~n kesiliyo~, derileri ~z~!üyor Argunun gözleri d3.hyor ve nem 
Ocam:ın §t§lerc ;:eçırılıyor · leniyordu. 

"'1. Hayıt.~ ne güzeldi ve yarın baba-
Hamurlar karılıyor, kımızlar ıı onun ölümüne hükmederse za · 

~Pürtülüyor, kocaman ıakarah vatlı anne ne yapacaktı.? Ate!siz 
,. Yiik ocaklarda atet yakılmak ülkeyi tevindinnek v.? hayata ka
liıere yığın yığın kuru odunlar ta· vuıturmak en büyük arzusu idi. 
t11ııyordu. Fakat lu arzuya vardığını ~~ör· 
I._ Hazar Hanın ülkesi, yarınki mek, Ar gunun ölümömü unut~ .ıra-

nlarının on sekiz yaıım kutlula· hilecek ve onu avutabilecek miy-
~k için hazırlanıyordu. ui? ... 
kL tli ok, ıapan ve kılıç tutan bü- T ek'n. tatlı ve fÜ~.rl seı.iyle de· 
L' _erkekler, on bet gündenberi diki: 
;-un için dağlarda avlanmıtlar · - Araun, ben bu ko:-kuyu da 

1
• ortadan kaldırmak için bir çarP. 

~· .\rl"..anla Tekin ovalarına çekil- guldum. 

11
'1er ve günün büyük bir kıımmı Tugayın torunu aldırmadı. 
)lcu ile geçirdiler. Onun o gece Camuka ve arka . 

d .\Jq.m üzeri aletsiz ülkeye gi· datlariyle beraber verdiği kararın 
ten Yollarda ve bayırlarda bir at kıl kadar değiımesine imkan yok-
eıintiıi yaptılar. tu. 
~ Sınıra kadar gitmediler. Zaten Tekin devam etti: 
t l'~}'a. gitmeleri bir kuruntu da ve- - Seni, babasına kartı koyan 
~ ilirdi. bir oğul olmaktan kurtarmak is· 
ti~Şirnate doğru akan ırmak git - tiyorum. Dütün bir kereı ne fena 
~e ıeniıliyor ve buralarda ka· olacak! .. Senin ölümün ne kada: 

;ııa.r ıittikçe seyrekleıiyordu . acı ise Hazan Hanın buna hük 
~.· raunla Tekin burada küçük metmeıi de o kadar korkunçtur .. 

l' le 
~ll'l Peye çıktılar. orada, gece ha· Argun batını kaldırdı : 
t~ ldıldan planı bir kere • daha - Bana böyle ıeyler söyleme, 

den geçirdiler: Tekin! .. Annem bana dedemin 
)tı C..rrıuka, atetıiz ülkenin en atik hayatını ve ölümünü anlattı. Ben 
~atlısını biner adım aralıkla ondan qağı kalmak istemiyorum. 
~._ •• 

1 le.rafa ııralıyacak ve kendisi Ben öleyim, bundan ne çıkar. li
~.~llde ırmağın kıyısına gelerek kin ateııiz ülkenin yoksul insanla· 
~ 'rın arasına gizlenecekti. Ar· rı ateıe ve ııığa kavuısunlar .. Tu
li' -l_eti kaçırıp da buraya ıe· gayın adıyla birlikte onların yü · 
"'til ehndeki metaleyi bütün kuv· reklerinde yaıamak ne ıüzel ~ey !. 
~, e Camukaya fırlatacak, o da - Güzel ıey ... Lakin bunu ..?aha 
dittdtn •lıp dört nal kaçacak, ken· kolay ve daha korkusuz yapmak 
.,,n IOnra bekliyen atlıya ve · varken ... Meseli, benim, dünyada 
'dıı.ıd Bu ıuretle hiç bir atlı bin ne annem var, ne de babam ... O· 
~il 'd ~ çok gitmeden, ateı yüz lürsem Tokta biraz üzülür. Ne de 
~ Yolu aımıt olaacktı. olsa onun kanından ve canından 
~~ Hanm atlılan ne kadar olmadıimı için çabuk unutulur. 
>~ .. 1 ~ lelseler, onlara yetiıemiye· - Ateti sen mi kaçırmak isti 
~-d· ı. 

Cenubi Amertkada Paraguvay ile j 
Boliviye arasında Gran Şako denilen 
geniı bir bozkır için boyuna savaılar ı 
yapılmakta olduğunu duymı11an kal· 
manuıtır. Gerek Paraguvay, gerekse 
Boliviya bu, bitip tükenmek bilmiyen 
ve bir türlü sonunu getiremedikleri 
kanlı sav•flar için devşirme askerlik 
yolunu tutturmuşlardır. Karşılarına 

eli silah tutan kim çıkarsa, yakasına 
11apıştıklan gibi askere almaktadır
lar. Ancak yakaladıkları adam o ül
kenin çocuğu değilmiş, başka ulustan 
olduğunu gösteren pasaportu varnıış, 
bu kimin umurunda? Savaş alanları· 
na asker lazım, işte bu kadar! 

Paraguvay asker dev'§irmc kolları 
bütün protestolara rağmen orada 
doğmuş bir kaç lngilizi de zorla as
kere almışlardır. Aşağıda okuyacağı
nız yazıları işte bu arzusuna rağmen 
sUfi/ıa sarılmıı lngilizlerden birisi 
yazmış ve yevmiye üç kuruş ücret 
mukabilinde hayatını nasıl tehlikele
re attığını, başından neler geçtiğini 
anlatnuştır. 

Uluslar Sosyetesinin onune 
geçemediği Paraguvay ile Boliv
ya arasındaki Gran Şako ıavaıı, 
dünya için önemsiz bir mesele sa· 
yılabilir; ancak her iki ülkede bi
rer bucak kurmuı olanlara bu sa
vat gerçekten bir faciadır. Bu ya· 

• • 
zımla Paraguvay askeri ııfatile 
sava, alaıilan~da bqımdan geç. 
mit olan birkaç hadiseyi anlataca
ğım. 

Bizler yatları yirmi betle otuz 
yedi arasında olan dört lngilizdik. 
içimizde Andoni adlı arkadatımız 
Paraguvayın merkezi olan Aaomp 
tion' dan birkaç kilometre ötede 
bir çiftlik sahibi idi. Dördümüz de 
bu çiftlikte patates, mısrr yetiıtir 
mekle para kazanabileceğimize i
nanıyorduk. 

Savat haberlerini yerli gazete · 
lerden okuyor ve Paraguvayın ka· 
zanmakta olduğunu bilmekle be
raber asker yokluğu yüzünden, 
ülkede on sekiz ile kırk arasında 
ne kadar erkek varsa, hepsinin 

zorla yakalanarak silah altına gö
türüldüğünü de ititiyorduk. Bu· 
nunla beraber ellerimizdeki lngi· 
liz pasaportlarının bizi böyle bir 
muameleden esirgeyeceğini sanı • 
yorduk. 

Ne yazık ki, bu dütüncemizin 
yanlıt olduğunu çabuk anlıyacak 
tık! Bir gün tarlada çapa çapalar· 
ken bir zabitin, arkasında dört 
askerle birlikte, bize doğru gel· 
mekte olduğunu gördük. Çapala· 
rımıza dayanarak, yaklatmalarını 
bekledik. Bunlar bizden ne isti· 
yebilirlerdi? Uzun uzadıya dütün· 
memize vakit bırakmadılar! Ya· 
nımıza gelir gelmez, zabit doğru· 
dan doğruya: 

- Gün aydın Sinyorlar ! Ki -
ğıtlarınızı görmek istiyorum! ... de 
di. 

Kendisine İngiliz olduğumuzu 
söyledik, fakat hu kafi gelmedi. 
Kağıtlarımızı görmek istiyordu. 
Çapaları bırakarak eve doğru 
yürüdük; askerler de pefimizden 
geldiler. Pasaportları çıkarıp ver 
dik. Zabit pasaportları teker teker 
alıyor ve uzun uzadıya gözden ge-

Kuşlaya' götürüldüQümüz 
zaman bizim gibi bir çok 

ecnebinin askere allnıp 
sıraya dizilmiş ol· 

dirseğiyle böğrümü dürtüıtüre · 
rek: 

- Bak, bak!.. Gözünü sevdi . 
gimin herifi pasaportu bat aıağı
ya tutmuf ta öyle okuyor! .. 

Dedi. Bir de ne bakayım, zabit 
pasaportu gerçekten bat aıağıya 
tutmuyor mu ! ... 

Muayenesini bitirdikten sonra 
bu kiiıtların bizi askerlikten kur
tarabileceğini sanmadığını, ikinci 

bir muayeneden geçirilmek üzere 
bizi Sü Bakanlığına götüreceğini 

söyledi. Bu sözlerden sonra asker

ler iki yanımıza geçti zabit te ar
kadan büyük bir kurumla gelerek 

bizi sanki haydut, yahut hırsız· 

mıt gibi yürüttüler. 

Sü Bakanlığına varınca orada 
baıka batka ulustan oaln otuz 
kadar adamın muayene bekledik· 
lerini gördük. Bizi ıelimladılar 

ve ıavata gönderileceğimize acın· 

dıklarını söylediler. Bunun "üzeri· 
ne biz de: 

- Fakat biz lngiliziz, gitmeyiz! 
Diye bağırdık. Orada olanlar 

da hep bir ağızdan: 

- Gitmez misiniz? Hele bek · 
leyin de görürsünüz! 

Dediler. 

Nihayet ııramız geldi. Sü Ba

kanının odaıına sokulduk. Burada 
tekrar pasaportlarımızı uzatarak 
kararı bekledik. Bakan cenapları 
sevincden gülerek: 

- Hele bak hele! Siz Paragu· 
vaylısınız ! 

Deyince arkadatımız Antoni: 

- Yan~lıyoraunuz Sinyor ! Pa

ıaportlanmızdan da göreceğiniz 

gibi bizler İngiliziz. 

Kartılığını verdi. Bakan cenap· 
ları yeniden güldü ve : 

- Siz Paraguvayda doğmuı 

olduğunuzdan Paraauvaylısınız ! 

' 
Dedikten ıonra,soluk almamı:aa 

meydan vermeden bağırdı: 
- Lopez al sana dört kiti da· 

ha! .... 
Bunun üzerine iç odalardan bi· 

rinden, iki neferle bir zabit gele

rek bizi koridora, kalabalığın 

duklarını gör .. 
dük ••• . 

mıı: Avluya varır varmaz liepi
mizi birden sokağa doğru yürüt · 
tüter ve hapishanede üstümüze 
kilit vurulup da emniyet altına a· 
lınıncaya kadar bizi hiçbir yerde 
durdurmadılar. 

Artık gece olmak üzere idi: Ha
va ayazlatıyordu. Antoni nöbetçi 
askere yaklaıarak bize. bir.er. bat· 

taniye verilmesini ~te'al. :A. e 
ise mahpuslara battaniye verilme
diğini söyledi. Bunun üzerine ki· 
ğıt kalem İstedi. Meseleyi lngiliz 
konsolosuna yazacaktı. Asker yi ~ 
ne mahpuslara kağıt kalem gibi 
lüks eıyanın yasak olduğu karıılı· 
ğını verdikten sonra yavaşça: 

- Fakat param olsaydı, size 
kağıtla bir kurıun kalemi alabi • 
lirdim ! sözlerini ilave etti. 

Antoni cebinden para çıkarın· 
ca, kirli bir kağıt parçası ve bir 
kurıun kalemiyle hu paraları de
ğiıtirdi. Sonra da gardiyan nöbet· 

'ten çıkınca mektubu İngiliz kon· 
solosuna götüreceğini bildirdi. 
Bu kaybedilmiyecek bir fırsattı. 

Cebimizde ne va ne yok hemen 
gardiyanımıza verdik .. 

Hapishanede geçen hu ilk gec~ 
yi hiç bir vakit unutmıyacağım ! .. 
Antoni, Cihan harbinde İngiliz 
ordusunda hizmet etmit ve olduk
ça acı tecrübeler geçirmişti. Yata· 

cağımız kirli odaya şöyle bir bak
tı ,ve hemen açık havaya doğru 
koşut. Biz de arkasından yürüdük. 

Avlunun soğuk taşları üstüne 
oturarak, kötü ~ötü düşünmeğe 
başladık. Deymon durmadan söy
leniyordu: 

İngiliz konsolosu bizi bu gece 
muhakkak çıkartır! 

Antoni acı acı güldü. Kendisi 
de on sekiz ay kadar konsülatüde 
çalıımıttı: 

- Sen ne sayıklıyorsun be ar -
kadat ! Eğer mektubumuz bu gece 
eline geçecek olursa, konsolos 
"sabah ola, hayrola., diye bunu 
bir yana atacaktır. Mektuba aldı
rıf etse, ne mutlu! Eğer Paragu
vay yasaları bizim Paraguvaylı ol· 
duğumuzu söylüyorsa konsolos 
"bence yapılacak bir iş yoktur,, 
kararını bastırdı gitti bile .. 



KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip - nevralJi·Bat ve dit a§rllar1 • Artrltlzm ·Romatizma 

!inhisarlar U. Müdürlü«)ünden:I 
Bazı kimselerin bandrollu içki !itelerini boşaltarak içlerine au 

doldurduktan sonra tekrar piyasa ya sürdükleri zaman, zaman görül
mektedir. inhisarlar idaresi bu hilenin önüne geçecek bütün idart ve 
teknik tedbirleri almıt olmakla be ı-aber müstehliklerin de tatbik edi
len usul ve tekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol • 
da mevzu takyidat &§ağıda izah olunmuştur. Şitelerde bu etki.le ay
kırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiyetin en yakm inhiıar idare
sine bildirilmesi rica olunur. 

1 - içki şişelerinin kamına matbu etiket, f itenin yukan kıa -
mındaki boğazına boğazlık, yapı§ brılmakta ve tiıenin ağzma mum 
\.e bandrol konularak damla baııl maktadır. 

2 .:__ Etiketl~re, içkinin nev'i, miktar, derece , fiatı ve hangi 
fabrita mamulatı olduğu yazılmak tadır. 

3 - Müskirat fabrikalarında içki titelerinin ağızları mantar -
landıktan sonra renkli mühür mum una batırılıp üzerine bandrol ge -
çirile.rek fabrikanın mühürile damg alanmakta ve bandrolların iki ucu 
!} j şeye yapııtırılmakla beraber boğ azlık bantları da uçlarm üıt kısmı
na ilsak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet in ce ve ıu ile temua gayri müsait 
vasıftaki kağıtlar kullanılmakta ol up Üzerlerinde inhisar idaresinin 
ınonogramı, içkinin ismi ve matbu ıeri barflerile müteaelıil numa -
ralar vardır. Etikette yazılı içkinin miktarı ve tiıeye yapııtırıldığı 
tarihte ayrıca lastik damga ile ban c!rollarda gösterilmektedir. 

(2768) 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Hissedarlan arasında kabili tak · 
ıim olmıyan ve mahkemece izalei 
fUY';JU suretile satışına karar veri· 
len Beşiktaıta Kaptan İbrahim 

Ağa mahallesinde lskordalya ao • 
l.dğmda ~ski 9 yeni 16 No. lı bafr 

--ô-Ol ru>IQ 1h'l h h ' cen kag:r aa ı en a §ap anenın 

t:ımamı açık arttırmaya çıkanl -
mıştır. Kıymeti muhammeneıi 

4426 liradr. Şartnamesi 9 · 6 • 935 
tarihinde divanhaneye talik edi -

lerek 11 · 7 - 935 perıembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar satılacak
tır. Arttırmaya i§tirak için yüzde 
7,5 teminat akçası alınır. Belediye 

rüsumu ve ihale pulları müıteriye 
aittir. Arttırma bedeli muhammen 

Adalar sulh mahkemesinden: 
lıtanbul Liman Şirketinde 568 

numaralı mavnada iken ikametga
hı meçhul kalan Abdullaha: 

Sokratın aleyhinize açtığı (200) 
lira alacak davasını~ yevmi mah • 
keme.inde iıbatı vücut etmediği • 
nizden hakkınızda llY&P kaJ"al'ı 

verilmiı ve davacı davumı ıuhud· 
la isbat edeceğini söylemi§ ve 
göıterdiği tahitlerin i&timai için 
dunıtma 1 8/ 6/ 935 ıalı ıünü aaat 
14 e bıra1clmıf olduğundan tatjhi 
ili.mmdan itibaren beı gün içinde 
itiraz ve mahkemeye gelmediğiniz 
takdirde vakılan kabul ebniş ad • 
dolunarak mahkemeye kabul edil
miyeceğiniz tebliğ makamına ka • 
im olmak üzere ilin olanur. 

_(12237) 
kıymetinin yüzde 75 ni bulduğu ------------

takdirde ihalesi yapılacaktır. Ak -

ıi halde en son artbranm taahhü· 
"dü baki kalmak üzere arttırma 15 

gün daha temdit edilerek 26 - 7 • 
935 cuma günü ayni ıaatte en çok 
arttırana ihale edilecektir. Evafı 
zemini çini döıeli bir aralık ve bir 

ıofa üzerinde bir oda bir kiler yi· 

ne bir oda bodrumda bir yemek o-, 
dası lbir hala kömürlük odunluk 

aokağa methal vardır. Sabit ocak
lı earnrçlı mutfak ikinci katta bir 
sofa üzerinde bir hala iki oda bir 
kiler üçüncü katta bir sofa üzerin· 

<ıe iki o~a vardır. ~004 No. lı icra 
lCanununun 126 incı maddesine 

tevfikan İpotek sahibi alacaklıla· 

(#PA f'1A~J(A 
Müslahıaralı 

HIJBIJBAT IJIYLAlll 

SıHHAT 
VE 

Kuv\İET 

rm ve irtifak hakkı sahiplerinin ------------
dahi gayrimenkul üzerindeki hak- Istanbul altıncı icra memurlu -
larmı huıusile faiz masrafa dair ğundan: 
olan iddialarını evrakı müsbitele· 
riyle 20 gün içerisinde icra daire· 
lerine bildirmeleri lazımdır. Akıi 
halde tapu sicilleri ile sabit olma· 
drkça satıı bedelinin payl&§muın· 

dan hariç kalırlar, ltbu maddei 
kanuniye ahkamına göre hareket 
eylemek lazımdır. Satıf bedeli pe
fİDla tesri,. edilecektir. Daha 
laz!a ma!dmat almak iıtiyenlerin 

935 / 520 No. lı dosyasma müra -
caatlan lüzumu ilan olunur. 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelif cinı kadm ve erkek is -
karpinleri, kundura kalrpları, ca • 
mekin, vitrin, is.kemle, ayna ve 
saire Haziran 12 tine raatlayan 
çarpmba ıünü saat 12 • 13 de İs· 
tanbulda, Bahçekapr, Celil Bey 
han 45 numarada ikinci açık art • 
brma ıuretiyle satrlacağmdan iı • 
teklilerin yevm ve saati mezkUrda 
mahaUinde memuruna müracaat • 
lan ilin olunur. (12244) 

80,TUN BAYANLARIN 
··. . -- . "' . . . . - ' -· 

~&.VGlSliYt KAZAND/. .. 

F R 1 G 1 İ) AmJeğ ~ 
So~uk hava dolabını kullanan bütOr' 
bayanların aQzından lşlteblllraıni-' 

SoQuk hava dolabı kullanan aileler arasında bir anl<•C 
yaparsanız bunların 0/0 99 nun FRIGIDAiRE marka••"' 
ta•ıdı§ını görürsünüz. FRIGIDAIRE ancak 40 mumıt.19' 
bir elektrik ampulu kadar · cereyan sarfetti§i için bil1 
istisna herkes tarafından tercih edilmektedir. 

Dünyada kullanılmakta olan 

FDIGIDAIRE 
1 

soQuk hava dolaplarının adedinin 4 milyonu geçtıO•~ ... 
söylersek onun mükemmeliyeti hakkında tereddüd 
nüz kalır mı? 

BOURLA BiRADERLER ·ve Şsı. 
.. Galata : Hezaren caddesi 

aeyo§Du : lstlklAB caddesi 
Aınkara: Baınkalaır caddesi 

lzmnır: Gazı IBuDvarı 
1 - . . . 

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

İstanbul Asliye 6 mcı Hukuk 1 Uıu1 muhakemeleri kanunu· J 

Mahkemesinden: nun 141 inci maddesi mu-
Çangırıh Ahmed taraf mdan cibince arzuhalin on bet gün müd-

detle ili.nen tebliğine karar veril • 
karıaı Akıaray MuradpB.fa mahal· mit otduiundan bir nüabaaı mah • 
leıinde Cerrah Kemil aokalında keme divanhaneıine asılan dava 
6 No. da uturan AyJe Raziye &· arzuhaline ilin tarihinden itiba • 
leybine açıla.n botanma dava.am • ren on gün içinde İstanbul asliye 
da müddeialeyhin ikamet • mahkemesi 6 ıncı hukuk dairesine 
ıahı meçhul olduğundan H. müracaatla cevab vermesi lüzumu 

Sathk 
otomobil . " 

FlAT 509 Torpedo ~•,c.1 
mükemmel bir haldedıt~ 
rumuzile İstanbul t 76 ~· 
po9ta kutmu adresine Y .ıf 

tebliğ makamına kaiın obll.Jı iJ 

re ilan olunur. (122381 



Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz 1 

Aıağıda 30 rakamının yanlarındaki noktalan bi
rıöirine öyle bir çizgi ile bağlamalısıruz ki, belirecek 
8ekil bir insan başı olsun. 
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. •• ~ Dün ve Yaraa Tercüme 

• · Külliyab'nı edinip okuyan it
te böyle Jetitkin bir iman 
kafasına aahip olur. 

. " 
., 

Bu külliyatın şimdiye ka • 
dar otuz kitabı çıktı. Bu ka • 
dar zengin bir kütüphanenin 
abonesi bir miktan peşin 
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuruş .. 
tW'. 
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Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kiıinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye · 

terle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vard11 ... 

Spor Postası 

POSTASI 1 
pazartesi günleri çıkacak 

En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel reıimler Spor 
Poıtuındadrr. o o o BALSAMIN EKSIRI Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuaıım Pazarteai ıün
leri mutlaka alınız. 5 kwuıtur. Yukarıdaki rakamlar arasını bir çiz&i ile biribirlerine baflıyarak 

dedJi•mb yetişkin insan kafasını ÇİHbllenler, bu stadllderinl adresle .. 
rly.49 hJrlikte ISTANBUL ANKARA CADDESİ, \'AKIT YURDU ad· 
l'Uine yollarlarsa, gelen doğru haller arasında sekilecek KUR' Ada 
kaanan: 

Yüzdeki çilleri ,·e lekeleri alır. Si· 
vilceleri yok eder. Tıraıtan sonra cil· 
de Jitlf bir tazelik ve serinlik verir. 

Dermatolog, Venerolosc 
llAnları 

Birinciye Kiilliyatın otuz kitaplık bir takımı, 
lkinciye Külllyatın 20 kitaplık bir takımı, Dr. HAZIM muhammen 

Üçüncüye Külliyatın 10 kitaphk bir takımı hediye edilecektir. -- ~- - - 5,40 
kiraıı 

n 
15 Haziran 1935 saat 

herkes bulunabilir. 
12 de kur'anın çekilişinde 

ile1oilu lıt. cad. Bekir ı. No. 9 

~ Dit Tabibi "4 wn 

I ~tmmed Rllat Atay 11
5 

Arnawtköyünde Lutfiye mahal • 
leıinde Elçi ıokaiında 32 - 6 I ye-

O l.tanbul Be!ediyesi karımaa 
Dm=::::= nakletmittir. m::::.-ım 

el soğukluğu ve Frengi'ye F,.DCrıl.dıByc avehziıa'hrte,,·iyı.enmüstthea::k' llı:'llı· ~lanmamak için en iyi çare, 21 senedenberi bu hutalıkların tedavi· H T ., n 
11,ıe llfrqan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettiği (NEOPROTEK'llN) ilacıdır. 
~nda piyasaya çıkanJacaktır. ff Bahçekapı Tat Han 2 inci kat 
------------------------~n Sa~9dan7~kadar d 

f .. Pazartesi fıkaraya meccanen ~1 

BUICK ve 
STUDBAKER 

Mar.keh 2 otomobil ucuz sa
blılıbr. AyHp•ıa'da MODERrt 
garaja mOracı at. 

0,45 6 

3,60 48 

ni numaralı 2 katlı 4 odalı kargir 
hane. 
Kapalı çarııda Takkeciler ıoka -
iında 16 yeni numaralı ah§ap bir 
dükkan. 
Fatihte Kirmub mahalleainde Ca· 
mi avlusu sokağında bir dershane, 
bir küçük odayı havi bahri ıefit 
kütüphanesi. 

Yukarıda senelik kiraıı, ıemti ve muvakkat teminatı yazılı olan 
mahaller 936 ıenesi mayıı ıonuna kadar pazarlıkla kiraya verile -
cektir. Talip olanlar teraiti anlam ak üzere Jeyazım müdürlütüne 
müracaat etmeli , pazarlığa girme k için de hizalarında öıt~rilen 

muvakkat teminat makbuz veya 'mektubu ile ihale günü olan 10-6-
935 pazartesi günü saat on be9tedaimf encümende bulunmalıdır. 

(1) (2917) 
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verecek bir kaç serseri gece hırsızına 
rasthyacağıru biliyordu. Böyle bir 
teY olana uğrayacağı f eJlketi de pek 
tıa kestiriyordu. 

SUratle HUtet sokafına vanldı. 
Tru Pilnez'de polis mUdUrü müf· 

rezeyi durdurarak yere indi. Bir 1şa. 
retle Trikoyu da yanına çatırdı. 

Meş'aleyl aindUrdU. Ve bu çıkmaz so. 
kağın nihayetine doğru gitti. 

Loyola nerede otardufunu polis 
müdUrtine sUylememlıtt. Parlste ka
Jacafı müddet zarfında resmt adres 
olarak Benediktin manastırlarından 
birini göstermiştL Fakat Monklar 
iter §eyi dUtftnen bir adam olduğun. 
dan ve Kralın bu lspanyol papazına 
lrarp iyi bir fikir be!ılemedlifni bil· 
diği için belki bir rUn onu te'Ykif ~ 
decefinl hesaplamı~tı. Ondan dolayı 
Tru Püneze bir adam koydurarak • 
aun evini ötrenmlfti. 

Polis mUdürU Triko ile beraber 
dofruca Loyolanm e'Yine rfrdL 

Merdlftnln yukanımıda hafif bir 
lflk süzülen aralık bir kapı giirdQ. 

Monklar parmafryle yan.ıça bu 
kapıyı iterek f ~riye cfrdL 

tik anda ılrdtlfil feY yerde tilU 
libl yatan Loyola ldL 

Triko: 
- Dediflm çıktı Monsenylr ! dedL 

MonJdar yarayı muayene etmek 
için efilınlr: 

- Bu darbenin Lanteneden geldi· 
tine emin misin? diye IOl'du. 

- Monsenylr, ıld buraya &"etirdi· 
ilmi haber alırsa Lantenenln beni 
IJdflreeell ne kadar muhakkak ise 
t.a da o kadar muhakkaktır. Hele ıa 
ıara benim l~ln her lspttan iistUndUr. 

Monklar: 

gördü .• Kağıda bir kaç kelime yaza• 
rak imzaladı ve Trikoya verdi: 

- Git bunu bir süvariye ver. He • 
men Luvr'a götürsün, Kralın cerra· 
hını uyandırıp buraya getlrsf n. 

Monklar bir sandalyaya oturdu. 
Ve gözlerini Loyolaya dikerek dü· 
şüneeye daldı. 

Aradan bir saat geçti. 
Nihayet merdivende ayak sesleri 

f§ftildf. Triko, yanında sık sık nefes 
alan şi,manca bir adamla beraber 
f~rlye girdi. Bu, Blrind Fransuva• 
nın cerrahıydı. 

- Mösyl lö Kont.. Emrinizle gel• 
dim. 

Monklar sadece: 
- Krala ait bir hiımet ! dedi. 
- ~e yapılacak. 

Monklar parmafıyle lspanyol pa• 
· pazı rösterenk: 

- Bakımı! dedL 
Cerrah sordu: 

- Bu ada111 kimdir? .. 
- Tanımıyor maauauı? Daha fyL 

Yalıuz bu adanmı aördfiitintis ıibl 
blr kıbç yarası aldıiını blhnenla ka· 
fidir. 

Cerrah arak dilllellliyordu. 
Loyolanm yanına diz çökmfif n 

yarayı muayeneye hqlallllftı. Yaralı 
o kadar derin bir dermansızlık için· 
deydi ki muayene çeıtk aondalarla 
yapıldığı halde atzından bir inilti bi· 
le çıkmamrıtı. Muayeae tam on da· 
kika sürdü. Bu esnada Monklar g'ne 
bir koltufa oturmuıtu. Triko ise lim· 
bayı elinde tutarak cerraha aydınlılf 
ediyordu. 

Nihayet cerrah: 
- Her ne olursa olıun, bu adamın 

canı l"tieactana fivillymfı? Şansı da 
pek lyf" Yakla nız Kont •• dedi. 

elbisesi giyindiğini gördüğü halde 
hayret etmek aklına bile gelmiyordu. 

Fahişe de\·am etti: 
- Bana hayatını veren, beni bütün 

hayallerimin hakikat olduğu bir deb
debe ve ihtişam içinde yaşatan za. 
vallı adamı aldatmıştım. Azap duy· 
madım. Yahut duyduğum azap, aş. 

kımın girdabında boğuldu. 

- Nihayet o sevdiğin Jantiyofn 
seni terketti. Öyle değil mi? 

- Ent.. Bu sizi güldürüyor mu?" 

- Ağlayacak bir şey yok. 
- Ne tuhaf şey •. Tıpkı onun gibi 

söy :iyorsunuz ! 
Bu sefer fahişenin sesinde öyle 

bir ahenk vardı ki Birinci Fransuva 
titredi ,.e zihninde müphem bir şüphe 
doimağa başladı. 

- Beni yalnız terketmekle kaJsay. 
dı bu ehemmiyet.9iz bir teY olurdu. 
O zaman yalnız kederimden ölürdüm. 
Fakat yaşıyorum. 

- Sana daha ne yaptı? dedi. 
- Bir pn Aşıkım benden he\·esini 

alarak bıktı. Buluştuğumuz yer sa· 
kin, sevimli, süslü bir evdi. Hayatı

mın en tatlı ve en acı pnleri burada 
geçmiştir .. Aııkım benden usandıfı 
gün beni terked~cek yerde. 

- E. 
- Gidip kocamı buldu .. 
Karyolanın kenarında oturan Bi· 

rinci Fransuva bir sı~rayışta yerin· 
den kalkıp bu anda aynanın karşısın· 
da başına siyah kadifeden bir şapka 

koyan fahişenin yanına giderek: 
- Ne diyorsun? diye l>Vtrdı .. 
- Ah I. Ah? Hika1·eın sizi de mü· 

teessir etmeğe başladı deiil mi? .. Fa· 
kat heniiı bitmedi. Azıcık sabırlı olu· 
nuz 

aşk yuvasının anahtarını kocama 
,·erdi ve buluşacağımız vakti söyledi! 

Mosmor kesilerek, yere çivilenmiş 
gibi, bir hareket yapmağa iktidarı ol· 
mıyan Birinci Fransuva: 

- Madlen Ferron ! diye mırddandı. 
- Alç~ son defa olarak o ıece 

bana geldi. Sonra okşayışlarım 'a 
hayvanca hislerini tatmin ederek gi· 
derken kocama rastladı. Evet, o ta .. 

lihsiz adam orada) •ı. içeriye girdi. 
üzerime atılmak istedi. Aşakımı im· 
dada çağırdım. Fakat onun kahkaha 
ile güldüğünü işittim.. Durunuz, du· 
runuzt Hepsi bu kadar değil. Kocam 
yanında bir başkasını da getirmişti. 
Bu celladdı anlıyor musunuz? Beni 
Monf okona •ötiiriip astılar. 

Sersemleşml~ şaşırmIJ, korkudan 
tüyleri diken diken olmuş olan Kral: 

-Astılar mı? diye deh etle keke
ledi.. 

- Evet astılar .. Durunuz.. Dahası 
var, ben tekrar o aşk yu,·a ına dön· 
düm .. 

Vücudu korkudan buz kesilen 
Kral: 

- Dönmüş! diye mırıldandı. 
Madlen Ferroıt artık sesini deflş

tirmeğe lüzum görmeden devam etti: 
- Evet döndüm.. Orada kocamı 

buldum. Uldilr•eie •ecbur oldum. O 
vakit son dereceyi bulan bir acı ,.e 
yeise kapılarak alçak lşıkınıdan inti· 
kam almafa yemin ettim. intikamım 
da pek dehşetli oldu. Onu bir eH 
celbettlm. Kendimi tanınmıyaeak bir 
tekle koyarak §ehvetni uyandırdım. 

Dudaklarımdan ipttl ve benim koy· 
numda iki saat, iki az•• a§k aatl 
yaşadr. Halbuki ben bndlml zehfrl@ıe 
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!?26 - RAGAST ANIN OGLU -

hiş bir hastalık a~ılamıştım. Bana 
dokunan ölüme, hem de en acı, en 
müthiş, en iğrenç bir ölüme mahkum
du! 

Gözlerinden ateş saçarak ,.e kol· 
larım göğsünün üzerinde çapra~tvari 
kavuşturarak, korkunç bir rüya gör· 
düğünü zanneden, saçları dimdik o
lan Kralın üzerine yürüdü. 

Son derece tatlı bir sesle: 
- Şimdi, güzel aşıkım, Fransa 

J{rah Birinci Fransu,·a, hala maske
mi çıkarmakhğımı is tiyor musun? 
lştc .. Elinle çöz! dedi. 

Başını eğdi. 

Kral ~iddetle geri çekilerek hay
kırdı. 

İki eliyle yüzünü kapadı. 
Acı ve alaylı bir kahkahadan son

ra bir ayak sesi işitti. 

Başım kaldırarak etrafına bakın· 
dı. 

Madlen Ferron kaybolmuştu. 

O vakit bir sarhoş gibi sallanarak 
Te korku ile inliyerek kapıya doğru 

koşup açtı ve kendisine doğru gelen 
L-ışatenyeri ile Esse0 yi gördü. 
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Yukarıda, Kokarder ile Fanfar'ın 
ltonuşuşlarını isitmiştik. Kokarder. 
Argo Kralının fikrini sormuş o da 
J.at'i bir cevap nrrneden meyhane
den çıkmıştı. 

- Eğer Mösyö dö Loyola hu iki 
ahmağın kendi sözlerini işittiklerini 
öğrenirse herhalde bazı tedbirler a· 
Jır .. Kokarderin I..anteneye bütün 
duyduklarını analtncağını dn bllme
Jfdfr .. Fakat bu muhterem papazı ne
nde bulmalı? .. 

Triko Tru Püneze giderken >:olda 
bö>:le düşünü~ordo, 

• 

Loyola Trikoyu Dolenin tevki· 
!"inde kullanmıştı. 

Lanteneden nefret eden Triko, bu 
delikanlıyı sevenlerin hepsinden de 
nefret ediyordu. 

Loyolaya hizmet ettiği 1.aman 
gösterdiği ~ayret de bundan doğu· 

yordu. 
Fakat papaz bu serseriye nerede 

< • ·-doğunu söylememişti. 

Bunun için 'l'riko, Tru Püneze 
\'ardığı zaman tereddüde düştü. 

Acaba bu e\.·lerin hangisine gire
cekti. İçeriye girince hangi kapıyı 

çalacaktı. 

Serseri bunları bir kaç dakika ka· 
dar düşündü. 

Bir çare bulamayınca işi polis mü· 
,···-:ine anlatmağa karar verdi. Ye 
yolunu değiştirerek hızlı h z!ı Bastil 
tarafına doğru yürümeğe başladı. 

~:ıat on buçuğa doğru polis müdürü· 
nün konağına vardı. Herkes uykuda 
idi. Bütün pencereler karanlık bulu· 
nu:·ordu. 

Fakat Triko, poJi müdürünün ko
nağına re ·mi ve gayri remsi s urette 
girebiliyordu. Gizli memurlar arası· 

na girdiği için kendisinden çekinen 
hizmetçilere biraz sözü geçerdi. 

Triko araba kapısının sol tarafın· 
da bulunan küçük bir kapıyı muay• 
yen bir surette çaldr. 

Bir kaç dakika zarfında bir delik 
açılarak sert bir ses: 

- Siz kimsiniz? Bu saatte ne io;;ti· 
yo"~anuz? diye sordu. 

Argo Kralı alaylı bir sesle: 

- Muhterem kapıcı!, Size hizmet 
etmekle iftihar duyan Triko kulunu
zum. Acele bir iş için P!Jlis müdüril• 
nü görmek istiyorum. dedi. 

Kapı derhal açıldı. 
• Kapıçı: 

- RAGASTANJN OGLtı -

- Giriniz Mösyö Triko. Bekleyiniz. 
Gidip sizi Monsenyörün yanına götü
recek hizmetçiyi bulayım, dedi. 

Triko, on dakika kadar bekledi. 
Nihayet bir uşak gelip kendisini al· 
dr. 

Tün Kralt: 
- Monsenyör uyuyor muydu? diye 

sordu. 

Uşak omuzlarını kaldırarak: 

- Monsenyörün ne vakit uyuduğu 
belli olmaz! dedi. 

Bir kaç saniye sonra serseri, polis 
müdürünün odasına giriyordu. 

Monklar, ateşin karşısında otura· 
rak derin bir düşünceye dalmıştı. 

Triko içeriye girdiği zaman polis 
müdürü başını ağır ağır kaldırarak 
yaklaşması için işaret etti. 

- Söyleyiniz Triko, ne var? 
- Monsenyör, Haşarat Yatağın-

dan iki serseri gece hırsızı, Ilüşet so
kağı ile Tru Pünez•in birleştiği köşe
de Loyola ile Lüben ve Tibo arasında 
gc:en bir konuşmayı işitmişler. 

Bu konuşmadan, Etyen Dolenin 
matbaasında bulunan muzır kitapla· 
rın oraya Loyolanın emriyle konul· 
duğu çıkar. Bu iki hırsız bunu Lan· 
teneye haber vereceklerini bana SÖY· 
lediler. 

Triko polis müdürüne havadisle· 
rini her zaman böyle kısa, rapor şek· 
linde verirdi. 

- Bu iki serseriyi bunu Lnteneyo 
haber ,·ermekten menetmeli! 

- l\lon enyör bu benim işim değil· 
dir. Çünkü foyamın meydana çıkmak 
ihtimali nr .. 

- Pek Ala Triko I Çok sadıksınız .. 
Şimdi gidebilirsiniz. Faydalı hava
dislerinizden yarın istifade edeceğim. 

- Bf r haber nrmekle beraber bir 
de tavsiyede bulunmama müsaade o· 
lunur mu1 

Polis müdürü kaşlarını çatarak s 
- Söyleyinizl dedi. 

- Monsenyör, ben Lanteneyi bl· 
lirim. O yarına kadar beklemez. Mös
yö dö Loyola'nın nerede oturduğunu 
ben bilmiyorum, fakat belki Lartene 
bilirl 

- E •• Ne olacak?. 
- Bizim iki hırsız duyduklarını o-

na söyleyince Lantene hemen Loyo
la'nın evine gidecektir. Eğer Mon• 
senyör işe yarın başlarsa pek geç 
kalmış olacaktır. HattA şimdi bile 
belki geç kalmıştır. 

Polis müdürü: 

- Siz hakikaten değerli bir adam• 
sınız Triko.. diyerek ayağa kalktL 

Triko bu söze hürmetle efilerek 
teşekkürde bulundu: 

- Monsenyör, bana ettiii vaidl 
hatırlıyor değil mi? 

- Evet.. Merak etme, hiç unutmı· 

yacağım .• 
Monklar Argo Kralına kendisini 

takip etmesini emrederek konağıP 
avlusuna indi. 

Bu avlunun nihayetinde, ahırların 
sağrnda ve kapıcının oturduğu küçük 
binanın gerisinde yarım bölük kadar 
tüfekli su\'arinin bulunduğu bir ka• 
rakol vardı. 

l\lonklar bu su,•arilerden dördünü 
yanına aldr. Trikoya bir at vererek 
kendi de atına bindi. Onde elinde bit 

meş'ale bulunan bir uşak olduğu hal· 
de Tru Püneze doğru yollandılar. 

Polis müdürü önde, dört s~,·arl 
bunun arkasında ve en geride Triko 
gidiyordu. Argo Kralı, meş•alenin aY" 
dınlattığı sahadan mümkün oidofO 
kadar dışarda bulunmağa çalışıyo,.. 
du. 

Triko, kendisini bu adamlarla gö
rerek hemen Haşarat Yatağma habet 


