
HABER .._ 

ıstanbulun en c;ok satıla" 
hakiki akşam gazetesidir 

.uanıarını HABER'e 
"verenler· kar ederıer. - ~ 

Kişi fazla gitti 
Floryaya rağbet günden güne 

~l'tnıaktadır. fiyatla.rın dünden İ· 
tıbaren yüzde yirıni niıbetinde u· 

c~lamaaı da bu rağbeti artırmak· 
tadır. Geçen Pazar günü Floryaya 
trenlerle 20000 kiti gitmiştir. Dün 
tideııler ı.e 23000 i bulınu!tur• Bu 
d\lrunı kartıaıiıda Şark Demiryol· 
1'1'ı idaresi tarife haricinde tren • l . 
- kaıdll'mlftıl'tı 1 

15 Temmuz 1935 Pazartesi 

l t bul muhtelit futbol takı mı, clün yaptı~ı reValt§ maçında, 

el 
• ~~ L! iki maçta da kendi sini yenen, Atına muhtelit takımını 

bun an onceıu • f .-!' el' "' l il b b • ti' Ba maça claır ta ıruatı, ıger sp_or Y.azı ar e era er 
4 - 1 yenmı§ r. 
ıpor ıqlam~d'!- .o/ıııY.."nıız· 

Ejderler Dlkesi 

Çin de 
Seyahat 

6 ncı sayıl amızda okuyunuz! 

Kuyuya düşen 
lırancalalar 

Kraliçe Elizabet'in iki zihniyet 
tCJ§ıyan adam diye bahsettiği 

kocası, eski Yunan Kralı y orgi 

cevabı vermİf tir: 

"Tekrar Yunanistana gitmiye· 

ceğim ve kraliçe olmıyacağım. 

Ben çocukluğumdanberi daima 
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ı ı 12 bin kişi ME_MlblE~~! ~lc:~ıru~-~-~ 
Sovyet dışbakanı u us ar Bu rakam !eye- Zöıi -uldak her gün 

kurumunu toplıyacak zanıa~~=d~~~rnlerın • g • • 
Amerikahlar ingilizlerin Musoli

niye müzaheret ettiği kanaatinde 
Londra, (Özel) - Cünün en 

çok konutulan ıiyaaal hadiaeıi, 
Habeıiıtan • ltalyan itinden ziya· 
de, bu iş üzerinde yeni lngiliz Dış 
Bakanı S. S. Hor'un IÖylediği 
sözlerdir, 

Eıaı itibarile içeriıinde biribi • 
rini nakzeder mahiyette dütünce
ler bulunduğu ileri sürülen, lngi· 
liz Bakanının bu ıöylevi, bazı ıa· 
zetelerce, gayet meıhur, "lki şah
siyetli adam,, ın romanına benze
tilmektedir. 

işçi Partisi lider vekili, İngiliz 
HükQmetinin ıiyasaaı açık olma -
dığından tikayet etmektedir ... Bu 
ara .Ja demiftir ki, "Hem Uluılar 
Kurumu prenıiplerine, hem harp· 
ten önce.ki dıt siyasasına dönüyo • 
ruz. Üç buçuk yıldanberi ulusal 
hükumet dıı siyaıasında methur 
iki tahıiyetli adamın - doktor 
Jekil ile Mister Hayd'ın - oyu • 
nunu oynuyordu. Şimdi bu iki 
tahsiyet biribirinden ayrılmqtır. 
Gözümüzün önünde yalnız bir ta
nesi duruyor: Hayd ! Hayd em • 
peryaliıt realiıltir.,, 

ltçi Partisi lider vekili buıünkü 
İngiltere HükUnıetinin dı§ siyasa· 
sının, Uluslar Kurumu mantosuna 
bürünmüt açık emperaylizm ol -
duğunu söylemektedir. 

Yeni İngiliz Dıt Bakanı S. S. 
Hor'un ltalyan • Habet iti üzeri · 
ne verdiğ söylevin fU noktası gü· 
rültü f.1ktfmaktadır. lngiliz Dıı 
Bnak'D demi§lir ki: 

"Hükumetimizin Uluılar Ku • 
rumuna sadakati vardır. Tam 
mes'uliyet payımızı üzerimize al· 
mağa hazırız ... ,, 

Fakat diğer taraftan Hahe!İsta· 
nı ele alarak, lngiliz HükUmetinin 
İtalyan emellerini anlamamazlık· 
tan gelmediiini aöylemit ve "ltal
yanın geniılemesi ihtiyacım,, ka· 
bul ettiğini hükUmetin dıt siyasa
sı namına ileri sürmiiftür. 

Bu noktai nazarın Amerika si • 
yasal çevrenlerinde yaptıiı akiı • 
ler, daha tiddetlidir. 

lngiliz Dıt Bakanının ltalyanın 
genitlemesini tasvip eder sözler 
söylemesi Amerikalıları afallat • 
mııtır. 

İngiliz Hükumetinin bugün 
"Musolini'nin Habetiatan hakkın· 
'claki 9ikiyetlerini,, hot g<Srmesi 
bile Amerilcalıları hayrete dütür
meğe kifidir, deniyor. Amerika, 
İngiltere ile birleıip İtalyanın ge· 
nitleme fikrine kartı durmakla 
daha iyi bir cephe abnacaiı Te 

sulha daha yardım edilmit olaca
ğı kanaatindedir. 

lngiliz Dıı Bakanmm söylevin
den sonra, Amerikada gazetele • 
rin ''Muaolini lngilterenin müza • 

~-11111111ı ......................... .. 
bundan korkuyordum. Bir kraliçe 
mevkiinde olup da hiç bir ıey ya
pamamaktanaa en aıaiı mealeii 
tercih ederim. 

Halkın Yunan kralı ailesine 
gösterdiği vaziyetler bana onların 
düıünceıini ihJaı etmittir. Ben de 
onların arzusunu yapmak için e
limden geleni yaptım.,, 

Diğer taraftan vaktini nasıl ge
;it&iği tofiliauğu 2!aman: 

"Ea 1'0ytlk saadetim felsefe ile 
uiratmaktır. Ben kitap ve musi
kisiz yaııyamam.,, demiıtir. 

heretini kazandı,, ıeklinde baılık· 
lar verdiii bildirilmektedir. 

İniiliz Hüldlmetinin, Habeı • 
Italyan meselesinin "ıulhan hal • 
ledileceğine henüz kani bulunma• 
ıı,, düşüncesine de Loyd Corç 
"nikbinlik,, demektedir. 

ıt.alyada iYi 
kar•ılandı 

Diğer taraf tan, lnailiz Dıt Ba • 
kanının aöylevi ve bilha11a ltalya• 

nın aenit leme ihtiyacını kabul •• 
diti noktası, ltalyada memnuni • 
yet uyandırımttır. İtalyanlar in • 
gilterenin ıiyaaayı delittirdiii ka· 
naatindedirler. 

Ayni söylev Franaada da iyi 
karıılanmııtır. 

Lltvınof ıcab eder
se uluslar kurumu 

konaavını 
ça§lracak 

ltalya • Habet anla§IDazhlı, 
belki çok sürmeden Uluılar Kuru· 
muna ıelecektir. 

Ulualar Kurumunun timdiki 
batkanı sıf atile, Sovyet Dıt itleri 
Komiseri Litvinof, "Eier İtalya • 
Habeı iti tehlikeli durumunu mu• 

hafaza eder de 26 Temmuza ka • 
dar itler düzelmezıe Uluılar Ku-

rumu Konseyini büyük toplantı • 
ya çağıracatnn.,, diye devletlere 
bil dinni1tir. 

ltalyan salahiyettar çevrenleri 
(mahfilleri) ise, bu işin, ancak U· 
luslar Kurumu dıt ında konutul • 
maaını, ltalyanın memnuniyetle 
kabul edeceğini söylemektedir. 

Bir ltalyan gazeteai olan Tribu· 
na "hudutta her gün tekerrü; e • 
den yeni hadiseler, yerlilerin ltal
yaya karşı düşmanlığa tahrik e • 
dildiğini göstermektedir.,, diyor. 

Diğer taraftan Kahirede çıkan 
"Mısır,, gazeteıi fÖyle bir haber 
vermektedir: 

"Kızıl denizdeki lngiliz donan· 
ması, daha da kuvvetlendirilmit • 
tir. Şimdi orada 30 parça gemi bu· 

lunmaktadrr. Sudandaki ıüel kuv· 
vetler de birçok uçaklarla takviye 
edilmi~tir .,, 

Habq imparatorunun bugün • 
kü tehlikeli durum hakkında dü • 
ıündükleri ise franuzca Lö Jurnal 
gazetesi muhabiri ile yaptıjı bir 
mülakatta anlatılmaktadır. 

Fransız gazeteciıinin aorduğu 

sorgular ve Habq imparatorunun 
cevapları ıunlardır: 

- Habeşistan, yabancı bir de,·let 
iı.tilasına bütün kuvvetile mukavemet 
edecek midir? 

- Hbeşistan, Uluslar Kurumu Ü· 
yesi ,.e Briand - Kellog andlaşmasını 
imza eden bir devlet sıfatile, harbe 
başvurmadan evvel barıı yolile kotar
ma çarelerinin hepsine müracaat et
mek zaruretindedir. Ve yükenlertni 
(taahhütlerini) yerine ıetirmek ni • 
yetindedir. Fakat, bu sahada yaptığı 
mesainin de,·amı esnasında bir lstill
ya maruz kalacak olunıa mukabele 
edeceği tabiidir. 

- Şayet Uluslar Sosyetesi, memnu
iyeti mucip olacak bir sonuç elde ede
mezse Habesistan başka devletlere .. ' 
müracaat edecek midir? 

- Uluslar Sosyetesinin, ltalya ile 
olan ihtilamızı kotarmıyacağını zan • 
netmiyoruz. Biz, tlmdiye kadar, ne 
seferberlik illn ettik, ne de ()pdem-

Şanghay, 15 - Gayri mml hır az daha ılerlıyor 
maliimata göre, Y ang Çekyangda- f b • k 1 
ki feyezanlarda ölenlerin aayısı Yarım kok a rı asının açı ma 
y~l~ı~ ltanı mıntakaıında 12 bin t•• •. ak nda yapılacak k.,.cl.,. orenu y ı 

Pariste 14 
temmuz 

400 bin kişinin iştirak 
etllğıl bayram 

Parit, 15 - 14 Temmuz uluıal 
bayramına ittirak etmek için Fran. 
ıanm her tarafından, bilhaua ku
zey Franıadan binlerce ıosyaliıt, 
komünist, radikal ıosyalist dele
geleri ıelmitti. 

Halk çeıit çeıit elbiseler ıiy
mişti. Çocuklar iıe mavi gömlek 
ve kırmızı batlık giymİ§lerdi. Bun. 
lar, aeyircilerle beraber bir aiız· 
dan "Enternasyonal,, ı terennilm 
etmiılerdir. 

Sent Antuvan mahallesinde bU
yUk Franaız ihtililinin hatırasını 
kutlulamak üzere damlara çıkarak 
kızıl bayraklar aallıyan İtçiler 

halk tarafından tiddetle alkıtlan
mıtbr. 

Bu iıçiler, ihtilll zamanında ol. 
dulu gibi "Ya serbestlik, ya Ö· 

lüm,, diye batırıyorlardı. 
Bayraklarla ıUılenmit olan pen. 

cereler ve balkonlar insan kala. 
bahtıyla dolmuştu. "Kahrolıun 

ZonMUldaktan yazılıyor: 

Türkiyenin çok genç ve çok ye. 
ni vilayetlerinden biri olan Zon· 
guldak günden güne güzelleımek
te ve kıymetlenmektedir. 

Ocaklardan sahile kömür tatı• 
yan tren yolları 11lah edildi. Cad
delere parke kaldırımlar dö,endi. 
Şehirde büyük büyük apartıman
lar, binalart yeni caddeler ve park. 
lar yapılıyor. Birçok vilayetler
de etine raılanmryan "Uzun Meh
met,, ve "Halkevi,, parkları cid· 
den tehir halkının ve görenlerin 
yilzilnü ıüldürmekte, nete arttır· 
maktadır. 

Villyetin kaza ve kiSylerinde 
bilhaaaa kültür itleri çok ileride •. 
dir. Her tarafta yeni ve modem 
mektep binaları. yapılmakta, hal· 
kın okuma ihtiyacı tatmin edil
mektedir. 

Ankara - Ereili demiryolu • 
nun en faal yeri Zonguldak Yill· 
yetidir. Bet yıl önce Zonıuldaiın 
Filyoı nahiyeıinden ba,byarak 
Ankaraya doiru yapılan demiryo
lunun Çerketin Eskipazar nahi • 
yeıine kadar olan 136 kilometreai 
vilayetimiz içinden aeçmektedir. 

Irmak hattından da Çerkete ka • 
dar itlemekte olan bu yol 29 Bi • 
rinciteırinde Irmak hattına birle· 
şec;ek ve Ankaraya kavuıacaktır 
ki, kömür havzaıı olan vilayetimiz 
o ıün en yüce dileğine erecektir. 

Bir yıl önce Filyoıtan Zongul· 
daia doğru yapılan 16 ki!omtr& 
lik bir k11ım yapılmağa bqlamıt· 
tır. Bu yol bir iki aya kadar bi· 
tecektir. Çatalaizı - ZonguldalC 
arası da iki ay önce yapılmağa 

batlandı. 
Zonıuldağın en iyi plajı olan 

Kapuz mesiresinden geçen bu hat 
Türkiyenin ikinci Floryuını bu
rada yaratanı olacaktır. 

Zonıuldaim stadyumu olan 
lncirauyu ıahaaında tren yolunun 
büyük Zonıuldak iıtaayonu yapıl· 
mala batlanmıı, bu mevkide 45 
kadar ev demiryolu idareaince ia
timl&k edilmiıtir. 

Yanm kok fabrikasının yapıl. 
muı bitmek üzerdeir. Uiurlu el· 
leriyle temel atmasını yapan de
ierli Baıbakanımızın yakında &· 

çılma töreni için de vilayetimize 
ıeref verecekl"rini umuyor, timdi.
den seviniyoruz. 

EMiN 
fa~~,httyttdeSo~etle~,us- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

leri :.:~·:~~;.~~partilerin ,.n.. yeni bir hesap kaidesi 
rini uzun müddet alkı9lamıthr. •• •• • k ı b• 

Halk birliği cephesinin and iç- Kirkor Komurcıyan o ay ır 
.,. J.a.a .. narnPAİ nlnnuwn•• va cnlr usul buldu 
alkıtfanmııtrr. 

16,30 da batlıyan ,enlikler sa
at 20.30 da bitmittir. Şenliklere 
400 bin kitinin i9tirak ettiği söy
leniyor. 

Limoj, 15 (A.A·) - Saylav 
Vardella tarafınd•n ıevkedilen 
ı&teritçilerden bazıları, ateı ıa· 
libe mensup yüzlerce kitinin ölü
ler abideıi önünden ıeçiti aırasın
da hasmane sözler IÖylemiılerdir. 
Bunun üzerine kavgalar olmu, ve 
birkaç kiti yaralanmııtır. Bir ki
ti yakalanmııtır. 

de veya baıka bir taraf ta asker ce -
mettik. ltalyanın yaptığı seferber • 
lik için gösterdifl bahaneler mevcut 
değildir. 28 birincikanun ve 29 ikinci 
kanun hadiselerinde, Gerlogulinin 9 
kilometre iStesinde bulunan Af dubdan 
gelen ltalyan kıtaları tarafından hU 
cuma uğradık. 

Bu kıtalar, bizim ileri karakolla • 
rımıza, Geriogubi karargahının 3 ki
lometre ve 1600 metre ötesinde tesa • 
dUf ettiler. Bizim a~kerlerimlz, Af -

duba yaklaşmamışlar ve orayı kuşatma 
fa teşebbüs etmemişlerdir. Biz, bir 
anlaşma yapmağı temin edecek durum 
vUcude getirmeğe daima gayret ettik. 
Fakat bu anlaşmanın tahakkuku pek 
fazla gecikir ve bu yüzden, İtalyan 
kuvvetlerinin civar müstemlekelerde 
artması kolaylaşacak olursa, toprak • 
)arımızı müdafaaya hazırlanmak 
mecburiyetinde klacağımız gayet ta • 
biidir. 

- Habeşistan, arazisini genişletmek 
taMvvurunda mıdır? 

- Habeşistan denize muhtaçtır. Fa
kat bu mahreci, kom§ulanndan blrile 
veya bir kaçile anlaşma suretile elde 
etmeğe ça lıpcaktır. Şimdilik istedifi 
ltalya tarafından haksız yere işgal e
dilmiş olan araziyi geri almaktrı. 

lngillz zabltlerl 
Habeşistana 

gitmek istiyorlar 
Londradan bildirildiğine göre işsiz 
kalan birçok eski İngiliz zabitleri Ha· 
beş elçiliğine müracaat ederek Habe -

Kirkor Kömilrclyanı kim tanımaz? 
Riyaziye kitapları hdlci mekteplerde 
okunan, ıenelerce muhtelif mektepler. 
de rlgazlye lwcalığı yapan bu de4erli 
zat üç ıenedenberl Adadaki evinde 
haklı bir lıtirahate çekllmiftır. Fakat 
yaşının Uerlemlı olma.sına ra4men 
vaktile çapraz kaldeıinl buldulu gibi 
gene kaideler bulmak için çalıımaktan 
geri kalmıyor. 

Vıtadın yeni bulduğu bir kaideyi 
yazıyoruz: 

Bir adedi 89 ile zarbetmek 
için, adedin ıaiına iki sıfır ilave 
ederiz. Sonra birinci rakamı sağ • 
daki sıfırdan çıkararak hasılı tar· 
hını o haneye yazınız. 

836.200 
744.218 

Daha ıonra ikinci rakamı ıa· 

ğındaki rakamla cemederek mec· 
mu unu ikinci sıfırdan çıkarıp ha· 
sılı tarhını yazarız. Bundan sonra 
üçüncü rakamı sağındaki rakam • 
la cemederek mecmuunu Claha 
sağdaki rakamdan tarheder, ha • 
sılı tarhını yazarız. Bu veçhile 
ıoldaki ıon rakama kadar ameli • 
yata devam ettikten sonra, bir 
defa da soldaki rakamı yalnız 
bqma sağındaki rakamdan tarh
edip, hasıli tarhını yazarız. 

Eldeleri tabii hesaba katarız . 
Böylece yazdığımız rakmalar, ha· 
sılı zarbı vücude getirir. itte bura· 
da: 

2 yi aaidaki birinci ııf ırdan 
6 ile 2 mecmuunu ikinci ııf ır -

dan, 
3 ile 6 mecmuunu 2 den, 

8 ile 3 mecmuunu 6 dan, 

şinstanda çalışmak istediklerini bil · 
dirmişlerdir. 

Habeş elçisi bunu hükumetine bil 
dirmiıtir. Gelecek cevaba göre hareket 
edilecektir. 

8 i 3 ten tametmi! ve ameliyat 
eanasmda kısaca: 

2, 10 dan 8; 1, 7, 9, 10 dan 1; 
1, 4, 10, 12 den2; 1, 9, 12, 16t dan 
4; 1, 9, 13 ten 4; 1, 8 den 7 diye· 
rek neticeyi yazmıt bulunuyoruz. 

Ameliyatın tekli ıudur: 

10-2 = 8 
10 - (1 + 6 + 2) = ı. 
12 - (1 '+ 3 + 6) = 2 
16 - (1 + 8 +· 3) = 4 
13- (1+8) =4 
8-1=7 

Bu kaide, tabii 89 dan 10, 100, 
1000 defa büyük ve küçük olan 
890, 8900, 89000, 8,9, 0,89' 0,089 
gibi adetler ve 89 un 2, 3 misli bu· 
lunan 178, 267 adetlerile zarpta 
dahi tatbik olunur. 

Buna tevfikan şu ikinci misali 
de hallediniz:4873 + 178 = 8746 
de halledelim: 4378 + 178 = 
8764 X 89 dur ve bunda da 
874.600. 

işte burada 6, 10 dan 4; 1, 51 

11, 20 den 778.394 olur. 

9; 2, 9, 13, 16 dan 3; 1, 9, 16, 
24 ten 8; 2, 10, 17, den 7; 1, 8 • 
den yedi diyerek neticeyi buluruz. 

Mizamı, aynile zarp mizanıdır, 
f(>yle ki: 

Mazruba bakarak bulacaiımı7. 
yediyi yukarıya yazarız. 89 zarbı· 
na göre de 8 i aıağıya yazarız. Bu 
7 ve 8 in 56 haıılı zarbına naza • 
ran dahi 2 yi ıağa yazdıktan son• 
ra hasılı zarbm rakamlarmı top • 
larız ki gene 2 verir ve ameliyatın 
doiru olduğunu anlarız. 

Kaidemiz nazariyatı, bir ade- • 
din 100 mislinden 11 mislini hu .. 
suıi kaidesiyle bulup tarhetmek 
esasına istinad eder. 
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Mes'ud bir 
evlenme 

1ze cwe, ·1k ~ 
............ awwws -- """-..--...... 

Mahpusluk ticareti 
yapan bir adam! '' 1 ürklüğü . kendimize 

bir şeref saymalıqız,, 
liik Türk hmstiyanlar birliğinin 
toplantısında böyl söylendi 

NesrJn Apakla Bur
han Atakın dOğOn 
t6renf dUn yapıldı 
Gazetemizin muharrirlerinden 

A~aılı bir itsfa: bet gün hapıel Macariıtanda d ... 
mahkUm olmuı bir otelcinin yeri- da otuz iki i • ogan vçocuk, ağzm
ne paraaı mukabilinde ha . h d d .. d tı oldugu halde ana· 

.d pıı ane- sın an unyaya geJm· t• I 
ye gı erek mahkUnıiyet müddeti-f lf ır 

• • • • • nı geçırmııtır. Polis iti anlaymca 

lzzet Muhiddin Apak'ın kız kar • 
)~~~k Türk Hıriıtiyanlar Birliği ni akideleri ile alakadar değiliz. deti Nesrin Apak'la Galataıara • 
lopıl ıdare heyeti dün Halkevinde Her fertten beklediğimiz her teY· yın ve ulusal futbol takımının eaki 
~~lJUtbr. Jd.;.e heyeti, birçok den önce bize li.zım olan Türklü - oyunculanndan Zingal Orman 
- hın, avukat, doktor ve teci - ğü kendisine teref bilmek.Bu tluy· Şirketi Muhaherat ve Mübayaat 
Lt.Jer liiriıtiyan Türkleri çağırmıt gu ile mütehaaaia bulunmak, bu u- Şefi Burhan Atak'm dün gece 

:llyordu. ğurda samimiyet ve ciddiyetini is- Park otelinde çok parlak surette 

meseleyi arattırmıı ve bu adamın Sessiz Sll4hlarr .• 
senelerdenberi pa!"a mukabilind Son zamanlarda y· -d 
"t k. . b .k. . b e . ıyana ~ ses
oA e _ının ~~. ının öyle kısa mah- sız. mitralyözler tecrübe edilmek-
lrumıyetlerı ıçın hapse girmekte ol. tedır. Bu suretle dumansız silah. 
d~ğunu meydana çıkarmııtır. Şim- fardan sonra sessiz silahlar yapıla. 
dlye kadar meseleyi kimse anlıya. rak harp ilmi cephesinde çok es . 
mamııtı. Fakat hapishane idare- lı ve müthiı bir adım daha atıl a.s 

\"daı Ütıkü toplantıya Tavit Savul pat etmek için bizimle beraber düğünleri yapıldı. 
ti az baıkanlık etmit ve birli • mad~eten ve manen çalıımaktır. Park otelin özel salonunda 
~ aınacm1 anlattıktan ıonra Lif ve kuru söze güvenmek za- sabaha kadar dansedilmittir. 

lrı aöylemiıtir: ·mant l'eçmiıtir. Gazetemize "En. Em.,, imzasile 
"-a': İlk amacunız Türk teıkilitı "Biz de Türküz, biz de hakiki birçok gençlik yazıları da yazınıt 
l'e 1Ye kanununun ahkamına gö- Türk vatandaııyız~,, diyenlere: olan arkadaıımız Nesrin Apak ve 
~ın bir Türk vatandatı yetiıtir· - Hiılerinizle sözlerinizden değerli gencimiz Burhan Atak'm 
Lt" ~r. Biz Türkler, yalnız kanun füphe etmeğe hiç bir zaman hak· arlmdaılan, yüksek çevrenleri • 
~~~le bağlı vatandaılardan ol - kımız yoktur. Buyurunuz, hep be- mizden davetliler aalonu doldur· 
lezı 1•temiyoruz. Ruhtan, kalp - raıber elele verelim, çalıtalım.,, muılardı. 
ltJcta"e derin bir kanaatten, man · diyoruz. Burhan ve Nesrin Atak'ın dü • 
' n. doğma duygularla hakiki, Bundan ıonra okutanlardan iününe Gaziantep aaylavı Ali Kı· 
~ b.~r Türk vatandq olmak iste· Serkiz Donik de bir söylev ile bir- hç da gelmiıti. Şehrimizin matbu
~' Cunıhuriyet kanunlarımız, her Jiğin amacını anlatmıf, Türk ulu- at menauplarından çoju oraday • 
"'1 ~daıı dininde serbest bırak • IU içinde yapmağa borçlu olduk- dı. Kadm, erkek üç yüze yakm da-
....._ ttır~ Hıristiyan azalanmızm di· lan ödevi izah etmiıtir. vetli, ve bu davetlileri durmakaı-
---= zm ağırhyan genç evliler, yığm • 

Bir yıllık 
• 

vergı 
~lektrlk sosyeleefo
den bİrden isteneck 
~eçen ıene, belediye tarafm -
~, belediye vergi ve reıimleri 

/
Unlversitede dil kurs· larla çiçek demetleri, dün ıeceki 

Jarı kahJırılacak uğurlu hadiseye tam bir ııcaklık 
Kült" B knlıw d . ve saadet manzarası veriyo~du. ur aa gm an. Ak . . ik. , 
OnümüzdeICi clera yılı- • • O · _ fam yırmı ıden geceyarı • 

verıitede yapılacak değ~iklikl~ •ma kadar bir büfe davetlilere a· 
çılml}k Geceyanımd 

arasında yabancı dil kuralarmm yukarı an sonra 
kaldml~aama karar verilmittir. ... salona çıkılmrı, davetlile-

B d 1 . 1· 1 eki k re ıoguk yemekler, içki ve yemi• 
u era erın ıse ere en ere ikr dl. • d 3' 

he11dllorinden 'bcMenilen faydayı am e ımlJ, ana ve tohbet sa· 
-temin-edee.weft...ulafdnuttır. baha kadar •\innüıtür. __ ~--.....; 

E..tllere atfnfllden ...-dit dtle .. 
riz. --0-

. d kt. cy~ 
aı ayrı ayrı adlarla hep ayni ada- eme ır. 

mm girip çıkmakta olduğunu far- Yeni mitralyözler ıessiz ol _ 
kedince, mesele de meydana çık- maktan maada hiç bir kıvılcım ve 
mrıtır. alev ~e çıkannadıklarından rle.h-

...-.. !ellen daha ziyade artmakt d ._. B ti a ır. 
u ıure e müstakbel bir h 

LAstik işleri nasında düımanın neredena:~ :: 
Şimdi gerek Amerika, gerekae 

Sovyet Rusya çok genit mikyuta 
aun'i listik yapmağa koyulmut
lardır. Halbuki tabii lutik iıtih
•al eden ülkeler fiatları dütürme
mek maksadiyle lastik ağaçlarmm 
ancak yüzde otuz nisbetinde it
letilmeıi için kendi aralarında bir 
uzlaıma yapmıılardı. 

Sovyet Ruıyada ıun'I la.tik, 
ham petrol döküntüsünden yapıl
maktadır. Bir ton gaz tasfiye e
dildikten sonra 17 litre lastik ya. 
pacak kadar döküntü bırakıyor. 

Rusya her yıl sun'i listik istih
ıalini 20.000 çıkarmak istemek
tedir. 

fmvyetJe hücum ettiği anlaıılamı
yacaktır. 

~im.bilir? Belki bir gün böyle 
aeaaı~ toplar da yapılır. O zaman 
harbın fecaatinı· d'· ·· ·· r uıunun. 

• 
Hollvud Londraya 
taşınıvorr 

Lontlratlan yazrlıYor: 
L?retta y oung'un da relmesile 

Holıvut ıahretlilerinin buradakf 
ıayııı rekonı bulmuıtur. Bu d . d. . . ra a 
f UD ı yırmıden fazla iyi tan mm 
aktö 1 1 d

. lf 
r er e, ırektörler bulunmak· 

tadır. 

Matmazel Y oung, Rof;ert Mon
gomeri ve Anna Sten ancak tat•ı. 1 • . • ı 
ennı geçırmek üzere gelmişler· ... ~un~ ilave olsıı-1.. ~-t.•""lan 

\>it~ o>-onedenLeri tatbik edilen 
bi ) unla, mazot ve motörin si· 
kiJ

0 
~ğlarla el~e edilen elektrikten 

ı-,1:,qt batma 20 para istihlak 
~ 1 llınacaktı. 

5 ncl sergi o 

Hail~ sosyetesi hak
kındaki karar 

Amerikada sun'i lastik yapma· 
sım katolik papaslarmdan Juliuı 
NittwLmd İcat etmiıtir. Bu ada
mm yaptığı aun'I l&stik, tahiisin-
den daha, çok dayanıklıdır. Ame
rika bütün lastik ihtiyacını pek 
yakınlarda sun'i lutikten gidere
cektir. 

dir. Diğerleri ise İngiliz stüdyo
larında çalı§Dlaktadırlar. Bunla': 
nn arumda Amie Shirfey BeYa 
Lugoai, Moria Şövalye, B~di Ro
cerı, E. E. Horton, W. Gibso:ı ve 
Roband Young da vardır. >~tljll kanun, doğrudan doğruya 

~iıı itlafı olan kömürü korumak 
!'iht Stkardmıttı. Fakat çıktığı ta· 
İıtih~~heri Elektrik Soayeteıinden 
>ord ak resmi alınmamıt bulunu· 

Bir c;enede beş sergi açmak soretile 
ne kadar verimli olduğunu gösteren 
''D grupu,, temmuzun yirminci cumar
tesi günü saat 17 de beşinci plastik sa
natıar sergisini açıyor. Açılma res -
minden önce şair Necip Fazıl bir kon
ferans \•erecek ve ressam Elif Naci 
"D' grupu., namına bir müsahabe ya -
pacaktır. Sergide Bedri Rahmi, Cemal 
Sait, Elif Naci, NuruJiah Cemal, Tur
gut Zayim, heykeJtraş Zühdü, yüze ya
kın eser teşhir edecektir. 

Haliç Sosyetesine ait imtiyazın 
liğvedildiğine ve aoıyetenin bele
diyeye geçtiğine dair Ekonomi 
Bakanlığı tarafmdan verilen ka • 
rara rağmen bu huauıta ne beledi
yeye, ne de Haliç Soayeteıine he
nüz hiçbir emir ıelmemittir. 

• Olur iş de!}ill 

• Neşe vergisi 
Portekiz h::t..-_ · ko uaumetı yeni bir vergi 

u. 
~ledi b. ak b. ~ Ye, ır seneye y ın ır 

leci· ltıdanberi almmayan ve be • 
İtti~~ geliri ile alikaaı görülen 
~ Sak resmini tahıil için, Elek- Sergi parasız gezilir. 

. 
Geçen hafta Macaristanm 

Kunezentmiklos k .... d b. oyun e ır ço-
c~k. doğmuıtur. Bunda ıaıılacak 
bır lf yok .. Çünkü her yerde her . , 
ıanıye çocuk doğmaktadır. Yalnız 

d ~Uf~. Bu vergi İ.fçilerin gün· 

ı e erınden kesilecektir. Top • 
anacak ruıı- "1 r-... f eanaamda ne3' e 

yaratmak aerma • d. ~ 

cak 
yeaı,, ıye ayrıla-

ve hununl I" 1 a azım ge en teıi • 
aat yapılacaktır .• 

' lcu0 •Yetesinin ne miktarda ma- -o-
' Uandığını arattırmağa bat· Muğla llbayı 
'f •t~. Muğla llbayı Bay Cevat Ökmen 
~ 'Pdan incelemeler nihayete e- ~ sabah izinli olarak lzmirden 
~~ez belediye tarafından ~- ıehrimize gelmittir. 

Diğer taraftan, taahütlerini ye
rine getirmek için Haliç Soıyete
sine verilen mühlet de bitmit bu • 
lunuyor. Belediye, ani bir emir 
kartıımda seferlerin keailmemeıi 
için, Ekonomi Bakanlığına kara • 
nnı teyit ettirmek üzere Ankara
ya batvurmu,tur. An.karadan tel
graflanan haberlerin bugünlerde 
filen tahakkuku ümit ediliyor. 

Yere bir brov- ı 
ning tabancası 
yuvarlandı 

Çarpışmada yarala
nan Koço yaralarını 
sardıracak yerde 

kaçarke;11 yaralandı 

KURUN 
arkada•ımızın 

Çok değerli 
Parasız 
ilavesi 

~~ek L·~sy~tesine müracaat edı· 
1'te

11 
ırıkmıt olan iıtihlik reımi fiyatlarına tesir edip etmiyeceğj 

ecektir. Bu vaziyetin elektrik henüz belli değildir. 

ŞEHRİN DERDLERİ 
Edimekapıda oturan Koço SuJ. 

tanahmetten kiraladığı 269 sayılı 
motosikletle Şehzadeb&f ından ge· 
çerken durak yerinde istasyon ya
pan 69 numaralı tramvaya çarp • 
mııtır. Bu çarpma neticesinde mo
tosiklet devrilmiı, Koço yere dü • 
terek yaralanmııtır. Etraftan ye • 
tiıenler Koçoyu kaldırmağa sava· 
fırlarken Koçonun cebinden yere 
bir Brovning tabancası yuvarlan-

}<öy arabal~rına 
r;e,.etıköyünde E. F.,, imzasUe bir mektup aldlk. f( 

tltı.ttr:~· 11ıektubunda bütün lstanbul cıvarı köylerini U: 
t1e IJeı"'en <al<ikadar eden) bir mesele üzeı-inde Valı 
6'., ~ edtye Reisi Muhiddin lJstündağa hitaben yazdığı 
~ile ık mektubun neırini bizden rica ediyor. Mesele 
~ ,;::e11 iizerinde durulmağa değer mahiyette olduğu 

•·:ıı· kt11b11 JWşrediyoruz: 
ti, ~~tslnfz ki biitün İstanbul köyleriniu ahafü;i çift
dlltt, )f~ll'~, bağcıdır. Eğer bunlar, uygun günlerde o,,,..d 0 Intir satar. Çiftçi ve bahçrran ise senenin dört 
fıı~itf a llıahsuUinU kendi adam ,.e arabasile pazarlara r. 

llu nı . 
de ar , hır aydanberi memurlarınız pazar yerlerin -
~. S:balanmızı çevirmekte ve on lira cem yazmakta
~t)~ 

1 
he~fn~ sorduğumuz zaman "arabalar frenli, fe

~ astik)ı ve numaralı olacak, koşucuda isabet ve
tt.l'oııı '-rl111taeaktır,, diyor]ar.- Numara ve ehliyet is -
~11, ı.. Asla veremiyeceklerini söylüyorlar •. 

~lfiııı -.._d llarnuz yerinde çü.rliBün. siz de açlıktan 
" -- mf dfrf, 

)istik tekerlek! 
Yüksek makamınızdan bir saat ötede. bulunduğu • 

muz lçerenköyünde senenin sekiz ayında geçilemiyen 
batak yollar vardır. Oteki yoljanmız ise hep taş ve ça
kıldır. Buralarda lastik bir hafta yaşamaz. Tanyeri 
ağarmadan giden arabalarımfZ sabah erken dönüyor 
Bunların gürültüsü tramvaylar kadar bile şehir halkı: 
nı üzmez. 

Sirkeciden U nkapanına kadar İstanbul şehriuin en 
medeni parçasında araba, tramvay giirüJtüEündtn ya
kın bir arkadaşa söz işittirmek ve düzgün bir kah • 
vede şaşırmadan iki satır yaı:ı yazmak mümkün deffJ
dir. GürUJtil kanununun aradığı yer oralardır. 

Cümhuriyet hükllmetinin heôefi, köylüyij ezmek de
ğil yaşatmaktır. Cümhuriyet MikQmeti şeh;rlerde tat . 
bik edilen nizamların köylerde kabili tatbik olmadı • 
drğını, takdir ettiği için köy kanununu çıkı1nnıştır. 

mııtır. Koço tabancasının Jere 
düıtüğünü a?rünce hemen eğİiip 
almıı, yaralarını sardırmak için 
civardaki eczahaneye gideceği 
yerde devrilen motosikleti kaldır
JDlf, üzerine atlıyarak kaçmağa 
baılamıttır . . 

Ciimhoriyetin halk seven ~ok namuslu ilbayı Muhid
din Cstündağ. Arabalarımızı şehre gönderemiyoruz, 
mallarımız çürüyor, Bu yasa ·r işinde bir yanlışlık, ya
hut bir haksızlık var. Heme.o siz~en m_üd~Je .ve çare 
bekHY,oruz.,, 

Koçonun tabancasının m" d 
d ·ı . usa e-

re e ı mesınden korkarak ka"tı"' 
anlqılmıı, kendisi biraz :I gı 
-1-1 sonra 
,,_. anarak hakkında tahk·k 
bql&mnlfbr,. ı ata 

KURUN butrün okuyucularma 
P&anız olarak çok değerli bir ila
ve v~~ktedir. Arkadqımız, Dil 
Ce~ıy~tmden 48 gün gazetelere 
~erılmıt olan öz türkçe listelerini 
toplamq, C. H. Partiıinin son 
programında ve son tüzü w u d 
kullanılan öz dilden keli gl nl e 
b. likt b me ere 
ır e unları alfabe sıraıın k 

yarak küçük bir sözlük h a O• 
mıftır. azırla .. 

Sözlükte öz türkçed 
caya olduğu .b. en osınanh-
t" kç gı ı oımanlıcadan .. 
ur eye de her k T oz 

raaına ko e tnıe alfabe ıı· 
nmuıtur. 

Öz dil aav&§ında arkad 
bu hizmet· . . atımızın 
m ını. ıevmerek okurlan 

ızın bug.. ,...,, • 
lived f una.ii ıayııındaki bu i . 
ediyo:. aydalanmalarını tavsiye 

Mide, Barsak ve 
Karaci§ar 

rahatsızlıklarına 
Afyonkarablsar 

MADEN SUYU 
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'-s-a-~a-eh_d_~_~2_rf_~;_11_e ... ri Avusturya Maca- Prens Pol 
Romanya krallle ko
nuşmalarını bitirdi 

seden Asım U• bugünkll makalesine 

KURUN - JngUtere Ue Almanya • t d • • ı • 
arasındaki deniz anlaşmasından balı· r 1 s an 1 r 1 1 yor rn u 
''lngilizler aldanmlflar mı?,, dl11e baı m ak Üzere 
~:~::t::~r-a:ı:§aı:,.a~:a~::za::1~ prens Ştarhemberg kaza üzerine. 

Kondilisle kanuş• 

Bled'B 
hareket etti 

diltn gemilerin iki üç ıeneden önce 
yapılanııgacağını sanmaktaymıf. Bal aceı e telgrafla çaQı rı ld 1 
buki şimdi anlaştl11Uf lef Almanya bu 
gemilerin yapısına çoktan baııamıı • Almanya kazayı bir fırsat mı bilecek? 

t"A .. m u. bu v .. ı,eıı anlattıktan Avusturya gazeteleri Avusturya Macaristan 
sonra şöyle diyor: 

"Arsıulusal t1üı-ensizlik (beynelmi • imparatorlugv undan bahsediyorlar 
lel emniyetsizlik) bu dereceyi bu • 
!unca bilmeyiz ki devletler arasında 
antlaşmaların, yahut anlaşmaların 
bir anlamı kalır mı?,, 

ClJ.JJHURIYET - Abidin Da • 
ver bir Bu/garın, Bulgar ga:etelerl · 
ne yazdığı, türlü hezeyanlarla dolu 
makaleye cevap vermekte devam e • 
diyor. Abidin Daver, Bulgar dokto • 
run boı iddialarını birer birer çürüt
tükten sonra makalesine şöyle son 
ı:erlyor: 

"1'rakyaya, bu, öz Türk yurduna 
dUdlen gözleri kör etTMğe and içtik 
ve icap ederae yurdumuzun bir par -
çaBına göz dikenlere bu hırılarının 
hesabını ıınırlarımızın ilerisinde ö • 
deteceğimlze de kimsenin kuşkuıu 
(şüphesi) olmamalıdır. Bu, binbirinci 
defa olarak bir de ıiztn malumunuz 
olsun Goıpodin Doktor!,, 

ZAMAN - Bugünkü bafgazıda 
Bulgar meselesinden bahsedilmekte -
dir •• Jlttlı:ale sahibi, Bulgariatanda 
Türk düımanlığının nasıl aiatenıatik 
/Jir ıel.ilde beılendiğini anlatarak 
Trakya gazeteıini kapatan Bulgar 
hükflmetinin bu hareketUe ıadece 
göz boyamak mttlı:aadı güttüğünü an
altmuktadır. 

1ii~•LIJ1r1:j 
Yangın 
~a Kamerhatun ma • 

h~ıinde ptal .tokağmda otu .. 
ran Deıpina zabıtaya bqvurarak, 
yatak, yorgan ve yaatrklarının 
yandığını, kendiıinin aöndürmeğtı 
muvaffak olduğunu söylemiştir. 
Enalar sigortalı olduğundan tah· 
kikat yapılmaktadır. 
Hayvan yüzünden 
Atpazrında oturan Çoban Muı

tafayı hayvan otlatmak yüzünden 
çayır sa.bibi Şevki ıopa ile döv • 
mütıür. 

Sarho•luk 
Fenerde oturan Abdurrahman. 

Şevket, Mehmet iıminde üç kiti 
ıarhoı olup sokakta bajırıp ç.aiır• 
dıklarından yakalanmıılardır. 
Kurabiye için 
Yükaekkaldırmıda kurabiye ıa

tan 15 Y&§ında Marko ile Davut 
araımda kurabiye yüzünden kav· 
ga çıkmıf, Davut taıla Markonun 
kafumı yarmııtır. 

SöndOrOlmü• 
Karaköyde Aynalı ıokakta 

Pandelinin fotoğTafhaneıinin i -
kinci kat taraçaaının tahtaları tu 
tuımut, yetiten itfaiye tarafından 
aöndürülmüıtür. 

DövUştüldr 
F eriköyde arabacı Tahir, a -

mele Haıan, cambaz Kahraman 
dün gece Feriköyünde Hüıeyinin 
kıJıveıine gitmiılerdir. Üçü de 
ıarhoı olduğu için aralrında kav· 
ga çıkmıt, Kahraman kolundan 
hafif ıurette yaralanmıttır. 

General Seyfi 
lstanbulda 

Muhaf a.za Genel Komutanı Ge
neral Seyfi hu aabahki trenle An
karaclu phrimia ıelmittir. Ge • 
neral Seyfi lıtanbul mmtakaıın • 
"daki muhafaza teıkilitını teftit 
edecektit. · 

Viyana - Baıbakan Şuınig'in 
batından kaza geçtiği haber alınır 
alınmaz, siyasal faaliyetler bat
göıtermif, kabine büyük bir top· 
Jantı yapmıf, durumu inceden in
ceye sözden geçirmiıtir. 

Kabine, Romaya gitmekte olan 
başbakan muavini Prens Ştarham
berg'i acele bir telgrafla Viyana
ya çağınnııtır. 

Viyanadaki Alman elçisi, Şuı· 
nia'in başından geçen kaza üzeri
ne Viyana hükumetine taziyetini 
bildirmit ve oradan uçakla Ber
line gibnittir· 

Siyasal çeVTenlerde, Almanya
nın, Avuıturyadaki durumla -
hele bu hidiıeden sonra - çok 
yalundan ali.kadar olmağa baıla
dığr ıöylenmektedir. 

Areidük Otto ile 
görü•meıer 

Belçikada Artidük Otto ile gö
rüımede bulunan A vusturyanm 
Londra elçiıi Baron F rankenştayn 
Viyana ya dönmüıtür. 

Elçi Artidükle yaptığı konut
maların neticesini hük\ımete an
latmıf, Habsburg meselesi hak
kında lnıilterenin düşüncelerini 
de bildirmiıtir. . 

Eski nışanıa ehya 
ediliyor 

A vuıturya hük\ımeti eski A vus
turya • Macaristan imparatorluğu 
zamanına ait nitanları ihyaya ka
rar vermiştir. 

Avusturya 
Macaristan 
birleşmesi 

Neuea Wiener Journal gazete
ıi, Avusturya ile Macaristan mü· 
naaebabna dair ıunları ya:ııyor: 

"Son zamanlarda A vuıturya ile 
Macaristan münasebatı ıon dere· 
ce doıtane bir tekil almaya bat· 
lamıftır. Öğrendijimize göre, 
Macar baıliakanı General Gömböt 
ile Avusturya Dışişleri Bakanı M. 
Berger 'Valdenegg arasında gizli 
konuımalar yapılmııt,r. Bu ko -
nuımalardan maksat her ıahada 

non barıf anlatmaaını değittirme
ğe çalışmak! 

Avusturya ve Macar ıiyaıal 
mahafilinde ancak bu sayede her 
iki ulusun geçmişteki kuvvetleri 
elde edebileceği umulmaktadır. 

Bu önemli haberi veren Neues 
Wieper ·Journal gazetesi, ayni 
nüshasında bir: "imparator Fı-an
ıuva Jozefin siyasası,, bathkh U· 

zun bir yazı netretmif, eıki Avus
turya • Macaristan imparatorunun 
meziyetlerinden bahsederek iki U· 

)us için yaptığı büyük hizmetleri 
saymış, eski imparatorun Macar· 
larla A vuıturyahlan öz evlatları 
gibi ıevdiğini, aralarında hiçbir 
fark gözetmediğini anlatmıttır. 

KOcük antant 
Habsburgıarıa 
barıeamıyacak 

Prag, 14 _(A. A.) - Prager 
Preu gazetesi yazdığı bir b&!ma· 
kalede diyor ki: 

"Küçük Antant hiçbir zaman 

Habıburılarla barıtmıyacaktır. 

Yalnız onların tahta aec;meleri de
ğil, böyle bir ihtimalin konuıul • 
maaı bile kabul edilmiyecek bir 
şeydir. Küçük Antant Habıburg • 
lara kaqıdır. Çünkü onların Vi -
yanada veya Budapetıede bulun· 
maları Orta A vrupada, belki de 
bütün A vrupanın dayanamıyaca • 
ğı bir karıııklık ve bir endite do· 
ğuracaktır.,, 

Kazada kimsenin 
kabahati• deQil 

Viyana, 15 - Batbakan Şut· 
niı'in uğradığı otomobil kazası 
hakkında resmi bir tebliğ da:ha 
çıkanlmı§tır. Bunda, kazanın sa· 
dece bir tesadüf neticeai vukua 
geldiği, kimsenin hataıı ve kusu • 
ru olmadığı bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Madam Şuınig' • 

in cenazesi kiliseye kaldırılmıftır. 
Cenaze mera.simi yann saat on • 
be§te yapılacaldrr. 

Italyanın siyanın 
ne olacak? 

Alman gazeteıer ltalyanın 
Fransa veya Alman siyasalarını 

incelemekle meşgul 
Fölkiter Beobahter gazetesinde 

profesör doktor Franco Valıechi 
ltalyanın ıiyaıal durumu hakkın· 
da yazdığı bir makalede tunları 
söylemektedir: 

"1915 de İtalyan siyual maha· 
fili Genel Savaıta ltalyanın hangi 
tarafa geçeceği meıeleaile me9gul 
bulunuyordu. Şimdi harbı veya 
bantı tercih ettirecek bir duru.m 
olmamakla beraber, İtalyan ıiya· 
sal mahafili Franıanın mı, yoksa 
Almanyanın mı ıiyaaaaına birleş· 
mek icap ettiği meselesini tetkik 
ediyor. 

Genel Savattan birçok acı ders· 

ler almıt olan İtalya, Avrupanın 
bugünkü durumunu tetkik eder • 
ken çok ihtiyatlı hareket mecbu • 
riyetini duymaktadır. 

Bundan dolayıdır ki İtalyanın 
siyaıaaını idare edenler kat't bir 
karar vermezden evvel bütün ih • 
tinialleri gözönünde tutuyor, bil • 
hasa Genel Savattan sonra olduğu 
gibi ltalyanm bir daha atlatılma • 
sına meydan verilmemeıi için 
F ranıız ile Alman siyasalarını te· 
razinin iki gözüne koymu,, büyük 
bir dikkatle her iki siyasayı da 
Faşist terazisile tartmağa başla • 
mııtır.,, 

Avuıturya ile Macarfotan araıın - - -=----- - --------------'--- - -------
da ırkı bir elbirliği temin etmek - 1 R L A N D A D A 
tir. 

Avusturya hakkında Alman -
yan;n dütünceleri ve Anılovi pro -
jesini herkes biliyor. Avusturya 
uluıu bÜna yanafmryacağını bir -
kaç vesile ile açıktan açığa bil -
dirdi. 

Şimdiki duruma gelince: A · 
vusturyada Habıburg taraf tariyle 
Macaristanla elbirliği yapmak ta
raftarları aruında mücadeleler 
yapılmaktadır. 

Bu ıon grup Habsburglar gene 
memlekete getirmekle All!lovi pro
jesinin tamamiyle suya düteceği-

Yirmincı asırda 
Din kavgaları 

Bu yüzden ölenlerin adedi 
beşi buldu 

Belfost, 15- Dün ak,am kato- ıayııı böylece be~i buımuıtur. 
liklerle Protestanlar araıında çı· 
kan kavgalarda iki kişi ölmüı, 
kırk kişi yaralanmıtşır. Cu günkü 
hadiselerde ölenlerle birlikte bu 
din kavgaları yüzünden ölenlerin 

Belf aıtta vaziyet çok nazik bir 
safhadadır. Dün akıam birkaç 
yangın çıkmı§, birkaç ev yağma 

edilmittir. 
ne inanmıyorla~ ~~~~-~~-. -1~1-~~~~~~-e~n-l-z~t-e_c_l_~~o~k-u-I-~~ 

Bunlara göre, Almanya bu pro- Sovyet e ç s u 
jeıinİ tatbike karar verdiği Z&Dlan Sftbah geldi talebesi geziye çıktı 
Habşburglardan korkacak de - Mezuniyetini geçirmek üzere Deni~ tecim okulundan bu yıl 
ğildir. Şu halde Avusturya için Avrupada bulunan Sovyet büyük 

diploma alacak gençler, Söğütlü 
bir tek çıkar yol vardır: Macarİs· elçiıi Karahan, bu sabah trenle !eh 
tanla elbirliği yaparak eski impa- rimize gelmit ve doğruca Büyük· okul gemisiyle 30 gün sürecek bir 
ratorluk zamanındaki kuvveti te· deredeki Sovyet elçiliğine gitmİ§· geziye çıkmı,Iardır. Bu gezi Mar
min ederek, hep birden Triya· tir. mara ve Eğe denizinde olacaktır. 

Sinaia, 14 (A. A.) - Romaa,a 
Kralı ile konuımaalrını bitirdik • 
ten ıonra Yugoslavya Krallığı na• 
ibi Prenı Pol, General Kondilüle 
kar~ılatmak üzere Bled'e hareket 
etmittir. Bled §ehri Avusturya• 
Yugoslavya hududu yakınlarında 
Liubliyana ıehrinin Kuzeyincl• 
bulunmaktadır. 

Prensin Romanyaya geliıinin 
umumiyetle özel mahiyette oldu " 
ğu sanılmaktadır. Maamafih, 
Prenı Pol'ün kral ile birlkite iki 
hükumeti ilgilendiren (alakadar 
eden) meseleleri ve bilbaıaa Hab• 
burglar meıeleıini görüıtüğü aöy• 
lenmektedir. 

HabıburgJann tahta çıkarılma• 
lan ihtimalinin önünü almak için 
Küçük Antant hükt1metleri ara • 
aında yapılan uzlaımaya kartı 

Romanyanm yeni bir durum al • 
mıyacağı söylenmektedir. 

Yunanistanm Baıbakan muavi
ni ve Sü Bakanı General Kondilil 
Belgrad'dan geçerek Bled'e ıel • 
mittir. 

Yugoslav Batbakanr Möıyö SW 
yadinoviç de bugün Bled §ehri~ 
a-ibni§tir. Baıbakan orada Gene• 
ral Kondilisle koDUf1Dalarda bu • 

lunacaktır. Bu konuımalarda11 
aonra Krallık Naibi Prenı Pol Y11" 
nan Bakanını kabul edecektir. 

tıava kurumunun ge
lirine çoğaltmak lçf O 

Derbi yarışları 
gibi 

Yarışlar yapılacal' 
proje yapılıyor 

Hava Kurumunun gelirini ço • 
ğaltmak makaadile Beyoğlu tube• 
anide yapılan bir toplantı esnasın• 
da üyelerden Vahram, haıdatı 

Kuruma ait olmak üzere lngiltere
de yapılan Derbi yanılan gibi bü

yük ve piyangolu yarı§lar yapıl • 
maıını teklif etmi! ve bu tek\ıifi 
kabul edilmiıtir. Bu hmuıta pro" 

jenin yapılması da kendisine bı ' 
rakılmııtr. 

--o-

Bu sabah 

Çengel köyün
de bir çoban 

boğuldu 
Bu sabah saat onda Çengelkö " 

yünde bir kaza olmuı, bir ~hafi 
boğulmuştur: 

Çengelköyünde Halk cıaddeıil"' 
de oturan Oımanın çobanı Riıeli 
Yusuf Çengelköy ispirto fabnıı-" 

sı yanında denize girmif, yüzııı• 
bilmemeıine rağmen sahilden • " 
çılmıştır. Yusuf neden sonra &o • 
ğulacağını anlamı,, feryada bat • 
lamış, etraftan sandalcılar imd•• 
dına koıın~tur. Yuauf denizdeıl 
baygın bir halde çıkarrlmqaa ~ 
biraz sonra ölmüıtür. Betedif" 
doktoru cesedi muayene etıııİt' 
fazla su yuttuğundan boiuldul"" 
nu tespit etmittir. 
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HABER - Ilşam -Posfur 15 TEMMUZ - 1935 , 
I
Haber'in 
Hikaye örümcek ve karasinek ! ÇiNGENELJ::R 

ARASINDA 
irin renkli, ve kara benekli kanbur 

srrtile kocaman bir örümcek tozlu 
bir camın köşesine ağ kurmuştu. 
Kapaksız koşe, köşe gözlerile sin -

diği bucaktan etrafı gözlüyordu. 
Hiç kım1ldam1yordut 

Amma hiç? 
Put gibi idi. 
Ne put gibisi? Kim demiş ki put 

gibi diye? insanların taş kesilmek, 
ve hiç kımıldamamak için örnek al • 
dıkları putllar, bir örümceğin duruşu 
karşısında bacaklarını havaya kaldı -
rarak çrJg mca danseden bir balet kı
zı--··~ farksızc~ır. 

Aradan dakikalar geçti. 
Örümcek hiç kımıldamadan duru -

yordu. 
\ alnız ara sıra car.ırn aralıklarm -

dan parmaklal'ını uzatabilen kısık ne· 
fesli bir rüzgftn örümcek ağım hafif 
tert ip ~öyle bir iki ~• Ilıyordu. 

Birdenbire iri mi iri, eşek arısı yav
ru$ ... ı u andıran kocaman bir sinek a
çıl\ · ~apmın aralığından düşmandan 

kaçan bir tayyare şaşkınlığı ve tel:lşi
le odaya daldı. Dünyanın bütün si · 
nekleri gibi o hızla uçarak kafasını 

:.1 cama çaı ,,. . ___ _;ı n yağa a-

tılan bir patates cızıltısı sesi duyul -
duktan sonra kara!:İnek yerde halrnın 
üstünde görüldü. 

Aptal aptal etrafına bakınıyor, ser -
semliğinden kurtulmağa çalışıyordu. 

ilk önce sola doğru iki adım attı, son· 
ra sağa .. On ayaklarile kafasını kaşı -
dıktan sonra vızıltısı yeniden duyul • 
du. Yeniden uçmağa başladı. Gene 
doğru cama. 

Fakat camı delip tilmediği bir ye 
re gitmek üzere çabalayışı karasiueğe 
pahalıya oturdu. Nasıl olduğunu o da 

im telinin çıkardığı sese benzer bir 
<.ıesle yavaş yavaş durdu. 

Çirkin örümcek şimdi tombul zenci 
bir cariye ile oynaşan ihtiyar, kambur 
bir p:u:a gibi karasine ı a:vrı·ı ar• ara- D=tfaıy~'\ttaııro aıOnıromoş lhlaı~nlki ~nır ma:ı<&:~ıra 
sında dilediği gibi evirip çeviriyor. 
Bitip tük.- ..,ek ı- : 'miyen yapışkan ip- No10 Vazan: Osman Cemal Kaygısız_..,. 
tiklerini karnından çıkarıp çıkanp ka- B i r kaç g i i n i ç ·1 n de b · rt k · 
rasi. eği sıkı sıkı sarıyordu. Sineğin 1 Z a 1 Ç 1 n g e-
~=~l~~~~:a~::~~~~1:r~:~ildiğihor- neceyi çatra patra ilerletiyordulC 

Bütün bu işler olup bittikten sonra - Allahaısmarladık ağalar, §O"' 

örümcek bir mahkuma işkence yapan parlar, kadınlar, kızlar! 
bir Engizisoyn celladı iıl5afsızlığı ile Deyip caddeyi tuttum.. Ben 
karasineğin etrafında şöyle bir dolaş· 
tı. harman yerinden açılırken bana 

Sonra ağzındaki mak:.-'arla karasi- 0 hazin duayı! eden çocuk pefim 
neğin sol kanadının altmdan i~ini em- sıra şöyle bağrıyordu: 
mek için biraz evvel ördüğü ağları - Hoy efendi, hoy efendi! A • 
kesti. Kendisine bir aralık yaptı. kete nanay, makete nanay! ille ve 

Ot Şüphe yok ki örümcek de bü -
tün hayvanlar gibi merhamet nedir lakin sağına pırnay, soluna pır • 
bilmiyordu. Zaten bence insanlarla nay ! Çali lum güle güle.. Toptan 
hayvanlar arasındaki en büyük fark savrange selam, Dacalna havle 
konuşmaktan ziyade acımaktır. muğli ! .. 

Örümcek artık bütün işini bitir - Bunun anlamı şu demek olacak-
mi~ti . 1-\arasineğe iyiden iyiye ya - tı: 

kmJaştı. Ayaklarile sineği iyice kav - - Hey efendi, hey efendi,, size 
lazım gelen saygı ve ikramda bu -
lunamadıksa da kusura bakma, 
haydi şükür, güle güle, gene bu -
yur, &oranlara cümleten selim! • 

radıktan sonra kendisine doğru çekti. 
Sert ve kuru dudı: ' : • armı sineğin rlık 

ve şişkin karnına yapıştırdı. 

Karasinek, ilk temasta şiddetle ir -
kildi. Ağm içinde tüle bürünmüş gibi 
görünen bacakları gerildi; toplandı, 
geril~i, toplandı. Gerildiii, toplandm. 
Gene gerildiii ve g-crıe toplandm ve en 
nihayet son olarak gerildi. 

iğrenç örümcek gitgide şişiyor, 

irin renginde karahenekli kanbur sırtı 
gitgide penbeleşiyor, penbeleşiyor, 

penbeleşiyordu. 

Hayat! 
l'lfurad SERT 

1 15 " .y. 

Bu bir kaç gün içinde biz artık 
çingeneceyi çatra patra ilerlet • 
meğe başlamıştık. 

Kırda keyif çatan çingeneler 

musiki sever, tabiat manzarala • 
rına bayılır arkad.aıın bundan 
sonra ki başından geçen·lere ! 

Bizim arkadaş bir aralık, bana 
dardır gibi olmuıtu. Sebebi de 
kendisinin her istediği vakit be • 
nim onunla birlikte kalkıp çinge • 
rıe çadırlarının olduğu yere git • 
mememdi •• 

Hatta o, böylece bir bç gün 
bana selam bile vermemİ§ti. 

caddeyi tut, istediğin Ve.kit git o " 
raya... Hatta istersen portatif bir 

karyola filan da uydur, bu yazı 
geceli gündüzlü on1arla birlikte 

. ' geç.ır •• 

Benim bu yarı: gerçek, yan ~a 
ka ve biraz da dokunaklı laflarını 
ona dokunmuf olmalı ki hemen 
suratı astı: 

anlayamadı. Yalnız birdenbire vücu • -------------

Biz bu dile çingenece diyoruz 
amma, onlar kendi aralarında 
(Romans) diyorlar •. Zaten kw • 
dilerine de Rom dedikleri gibi •• 
Çingeneceyi lstanbulun şurasın • 
da, burasından yerleşmiş, otur· 
muı olan çalgıcı çingeneler bil -
mezler .•• 

AnGa.K, zavallı bensi~ de peke
demiyordu. Bir hafta kadar bana 
&oğuk davrandıktan sonra daya -
namadı. Gene geldi, bir gece benıi 
kahvenin bahçesinde yakaladı: 

- Sen zaten böylemidir, ·dedi, 
insanı yarı Y.olda bırakırım!. 

- Hangi yarı yolda azizim ? .• 
~eninle önceden pazarlığımız m.ı dunun, iki ayağının ve sol kanadının 

şeffaf ,.e yapışkan bir iple sarıldığı -
nı hissetti. 
Ağa yakalanmıştı. 
Bütün kuvvetini fora etti. Vızıltısı 

• f~iiiden cı~ırtl' oldu. Sağ kanadı tama-
.,.,til, n,' sol ti'ı'ıa'dı yarım olarak çalışı· 

yordu. lki ayağına tc..:kılan ağ gerildi. 
Fakat ne koptu, ne de ayaklan kur -
tuldu. 

K • r ... sinek ) ııru;ara:< kendisini b1 -
raktJ. Biraz evvel kanatlarını çırpar
ken çıkardığı rüzgar, ve aldığı hızla 
aşağı yukarı sallanmağa başladı. 

Bu anda · örümceğin irin renkli, ka • 
ra benekli, kanbur sırtı kımıldadı. Ka
rasineğe doğru esrarengiz bir maha -
ret ve kudretle ördüğü ağlarına ha -
sa basa bir iki mütereddit adım attı. 

Karasinek kendisini gördü. Ve gö· 
rür görmez yeniden sağ kanadını ta
mamen, sol kanadını yarım olarak 
çırpmağa, kurtulmak için çabalamağa 
savşatı. 

Boş gayreti 
lşin feci tarafı bu sefer iki ayağı -

nı daha ağa kaptırmıştı. Karasinek 
yeniden yorulup durunca örümcek 
kendisine doğru yeniden bir iki adım 
attı. Ağzından taze taze, yapışkan 
' 'e ~effaf teller ç ı '. :· hunlarla ka
rasineğin ayaklarının takılı olduğu 
ağ pa.rç.asını sağlamlaştırdı. 

. K.M-asinek çırpınıyor, çırpmıyordu. 
Örümcek buna karşı iğrenç kanburu-

1 nu daha fazla çıkarıyor. Büyük bir 
likaydi ve zalimlikle işini görmekte 

· öev:-.-n ediyordu. 
; Bir ara ka.rasineğe çok yaklaşmış
tı. Karasinek son bir hızla çırpınır

ken örümceğin sağ ön ayağına kana
<lile şiddetle vurdu. örümcek hemen 
işini bırakarak üç adım geri çekildi. 
Ve yeniden beklemeğe başladı. 
Karabahtlı karasiı~eğin altı ayağı 

da ağa takılmış, ve çirkin örümcek bu 
ağJan biribirine yapıştırıp iyice dü
ğümlemişti. Karasinek bu şeklile kur
ban edilmek için ayakları bağlan:ın 

derisi kara bir koyuna benziyordu. 
Şimdi örümcek karasinek etrafında 

bir ağ örüyordu. Ilu işi de bitirdikten 
sonra ağın bir tarafından tuttu. Ve 
yukarıya doğru çekti. Karasinek bir 
balık afma girer gibi ağın içine giri
verdi. Sol kanadım artık hiç kımılda
tannyordu. Sağ kanadı bozuk bir pi • 
~nonun J:&Va§ Y,avaş gevşb:en en ka-

Güzelllik müsabakalarına giren 
kızlar, sıcak ve havasız salonlarda 
hararetten yanarlarken Amerikalılar 
tam bu mevsime uygun bir müsabaka 
tertip etmişlerdir. En kısa zamanda 
en çok bira içmek ... 

Müsabakaya, yaplıdığı şehirde otu -
ran muhtelif milletlerden 11 kişi gir
miş, bir Arap birinci gelmiŞtir. Bu <r 

dam bir saat 35 dakikada 13 litre bira 
içmiştir. 

Yalnız onların kendi aralarında 
bir çoğu da düğünlerde, dernek· 
lerde parola yerine kullandıkları 
bazı tabirler, ısuıi!llıar varaır Kı 

onların arasında pekaz, binde bir 
gerçek çingenece kelime ya var • 
dır, ya yoktur.. Onların kullan • 
dıkları bu tabirlerin çoğu argo • 
dur. Söz geli§i: Onların kullan• 
dıkları ıu: "Sipari, piyiz, cızlam, 
toslamak, hindim, keriz, habe,, 
kelimelerinden yalnız (yemek) 
anlamına gelen sondaki (h~be) 

kelimesi Romanes dedikleri ger -
çek çingenece olduğu halde öteki· 
ler tam birer kerizci argosudur ki 
bunları yalnız çalgıcı çingeneler 
değil, karagözcüler, orta oyuncu· 
lan, tuluatçılar ve sonra argo ile 
konuşan herkes aynen kullanır •. 
Romanes denilen çingeneceye ge· 
lince: 

Bu dil çok karışık bir dildir. 
içinde hemen her milletin dilin • 
den kelimeler vardır. Sonra bazı 
kelimeler de var ki Fransız, Ma -
car, Romen, Bulgar çingeneleri 
o kelimeyi hangi anlamda kulla -
nıyorlarsa bunlar da öyle! •• 

Söz geli§i: Odel kelimesi Fran· 
sız çingenelerinde (Allah) de • 
mektir. Bunlar da da öyle .. 
(Benk} kelimesi Franuz çingene· 
lerinde (Şeytan) demektir. 

Bengal kelimesi de bunlarda 

li: .. ı.nı. yenı 

var ! •• 
- HaYı:ola? 

- Bize ilk defa çingene ninni • 
sini dinleten o çocuklu d~ kaıdm 
dün sabah çadırlardan kaçmq ! 

- Nereye kaçmı§?. 

- Nereye kaçtığını henüz 
bilen yok .• Kimi diyor, Vidostaki, 
kimi diyor, Büyükderedeki, kimi 
diyor Alemdağı taraflarındaki 
akrabalarının yanına kaçmış! 

- Eh, ne yapalım, kaçmıtsa 

sen &ağ ol! •• 
- Sonra, o, esmer, ince, tirşe 

gözlü kızı da dün akşam köpek 
ısırmış, şimdi çadırda ha&ta yatı· 
yor .•• 

- Nasıl köpek ısırmış, kendi 
köpekleri mi?. 

- Hayır .. Yabancı bir köpek •• 
Kızcağız, dün öğle sıcağında kü • 
çük oğlan kardeşi ile birlikte ve 
sırtında heybelerle T opkapıya 
doğru giderken Şıllık köprüsü de
nilen yerdeki sazlıkların arasın • 
dan karşılarına koskoca bir köpek 
çıkmış, bunlar bağıra bağıra Mal· 
tepeye doğru ko§arlarken orada • 
ki bahçe köpeklerinden biri üzer • 
lerine saldırmış. Oğlan kaçıp ken
dini kurtarabilmiş amma, köpoğ
lu köpek kaıçamıyan kızcağızı iki 
bacağından da adamakıllı dişle • . 
mış •• 

- Ne yapalım, geçmiş olsun!. 

- Ben yrm sabah biraz kolon• 
ya şeker filan alıp kendisine geç· 
mit ola.una; hatır sormaya gidece· 
ğim, istersen sen de gel ! . · · · 

- Yok, artık, ben· · gelemem, 
beni mazur gör. 

N .. . ? 
- ıçın •. 
- Niçini var mı ya, · göre.n ne 

Cin, peri demektir. Ne ise biz şim
di burada çingenece hakkında 
etüd yaıpacak değiliz, maksadım 
çingenece d~nilince bunun lstan • 
buldaki bütün çingeneler tarafın· 
dan konuşulan bir dil olduğu sa· 
nılmasın ! diyedir. Arkadaşımın 
çingeneler arasında soma.dan 
geçirmiş olduğu uzun maceraları 

anlatırken arada geçecek gene 
tektük çingenece, yani Romanes 
kelimeleri okur:Ken bunların salt 
göçebe çingenelere aid olduğunu der sonrn bize; çingenelerle bu 

kadar içli dı!h olmak Jıiç bana 
hassas, j gelmez, sen istersen kendi bqma 

unutmamalısınız. 

Gelelim timdi bizim 

vanlı ki T anrmın günü çingenele
rin çadırlarına birlikte gidece .. 
ğiz diz~?. 

- uyle ise ben yarm oraya yal .. 
mz gideyim, tirte gözlü kızın ha• 
tmnı sorayım... Sonra gelip seni 
evden alayım, birlikte Vidosa gi • 
delim?. 

- Vidosta ne yaıpacalız?. 
- Biraz da oradaki çingene• 

lerin haytıtlarmı tetkik edelim! • 

- Anlıyorum, aenin malkaadm 
çingenelerin hayatlannı tetkikten 
ziyade .... 

- Ey, ne olmuş tetkikten zi " 
yade?. 

- Sen ıimdi aıilat bakayım 
bana, bize o gece ilk ninniyi din .. 

leten çocuklu dul kadın mı seni 
böyle sıkaık oraya çekiyor; yoksa 
o es-mer, narin, tirşe gözlü kız 
mı? · 

- V a11ahi değil yahu, ben ora• 
ya salt eğlenmek, vakit geçir -mek, biraz da onların musikileri 
hakkmad bir fikir elde etmek için 
gidiyorum!. 

- iyi amma, onlarda mU5iki 
ne gezer? Onların bütün musiki " 
ıi işte o dnilediğimiz ninni ile 
nihayet nihayet çingenece bir iki 
türkü karikatüründen ibarettir • 
'Sen mademki . çingene musikisi 
hakkında bir fikir elde etmek i~ • 

tiyorsun .. Şu halde kalk, Suluku • 
leye, Feriköy taraflarına, Tak• 
simdeki çöplüğe, bilhassa Ayvan" 
saraya git ! .. 

- Sonra oralara da gideri:ı. 
Hele önce şunları bir bitirelim !. 

- Neyi bitireceksin yahu?. 011", 
larda bitecek bir ıey yok ki .. 

- Vidos taraflarında ayıcılat, 
m.aymunoular, ıebekçiler, iskeırıle 
kuklacılan varmıf ki bunlar hetıl 
oynatır, hem çalar, hem söylerler'" 
miı .• 

(Devamı ııar ), 
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ISTANBUL (4) ATiNA ·1) 
Düh yaphğımız maçla Yunanlıları 3 gol /arkla yendik 

OylUlfil gltlı~en oD<dllUI Sadi_Karsan diqor ki: 
-- - 2-Jd 2- --

Yazması benden; - ~ - - . 
Tanı Dün Taksim stadyomu heye • 

ÖÇ canlı ıünlerinden birini daha ya • 

CJçünco 
hak 

d s· hafta evvel latanbul ka· 1 

a 1 d 1 k 1 :ıı:- ~UDi namı albnda sahaya 1
1 

çıkan Beıiktaf. Galatasaray ka • 
Dfin Atina muhtelitile oynadıpız rqık takımı ile 3 • 3 berabere ka· ı 

oyunu 
içimizde bir şüphe vardı. Acaba A -

tina kanflk takımı lstanbul muhteli • 
tinden hakikaten üstün mil idi Gerçi 
misafirlerimiz ile ild defa çarpışmış 
bunlardan birinde güçlükle berabere 
kaldığımız halde ikJncfslnde su ve te
,.il götürmez bir tarzda yenilmiştik. 
Bu neticelere nazaran mutlaka misa -
firlerimizin fütbolde bizden yüksek ol 
duklanna hükmetmek lizımgellyor • 
du ama ... işte işin içinde halli mü§kül 
bir "amma,, vardı. Ve bu bizi tered • 
düde düşürüyordu. Atinalılar karşı • 
mıza tam kadrolarile ve anform bir 
halde sıralanmıtlardı. biz Jse onlara, 
kuvvetimizi parçalıyarak iki ayn ay· 
n takım çıkarmak mecburiyetinde 
kalmıştık. Birincisinde çıkardığımız 
kadro nisbeten zayıf idi. ikincisinde 
de seyahat dintlşü sakatlanan' ve is· 
tirahate muhtaç bulunan bazı oyun • 
cularımızm maça iştirakinden mah • 
rum kalmıştık. Bu itibarla hakiki va· 
ziyet anlaşılamamıştı. Futbol heyeti· 
miz üçüncü bir revanş maçını karar· 
laştırmakla çok dofru bir hareket 
yapmış oldu. En iyi bir şekilde teşkil 
etmeğe çalışacağı bir takım ile ba
kalım İstanbul muhtellti ne iş göre • 
cekti. 

maç tam bir öcalma ile bitti. lan Te bet ~ evvel Betiktatla 1 

Mevsim sonu, ilk iki oyundaki mu- tabiye edilmit yorsun bir Fener ı 
'YBffakıyetslzlikten uğrayabilecefl kı- takmımı 3. 1 yenen Atinıa karıtı1k 
nk maneviyata rağmen,mutıak kazan- takımı ismi altında oynayan Yu· 

1 

mak azmile oynıyan takımımız,diln nan milli takımı, dün hakiki bir 
rakibinden mükemmel bir öcaldı.. l•tanbul kantık takımına 4 • 1 
neviyata rağmen, mutlak kaZanmak 

Ve daha bir kaç gün eVTel bizi 3 • 1 
yenebilen bir takımı, gene çok iyi oy
nadığı bir oyunda 4 • 1 altetti. 

••• 
Birçok teknik meziyetleri olan Yu-

nan muhtelitinf böyle altilst ederek 
bizlere güzel bir zafer kazandıran, 
dünkü takımımız, Jstaabul fatbolflnU 
temsile hak verdirecek bir varlık 
ıösterdi. Güzel ve canlı bir oyun oy • 
myarak işin içinden çok mflkemmel 
bir netice ile çıkmamıza da fırsat nr-

dJ.. 
••• 

4 -1 Gibi •a götürmez bir farkla ra· 
kiplerini yenen takımımız hakkında, 

"§U iyi, şu fena,, idi diye mötalea yü -

rütmek için kalemimi işletmekten çe
kiniyorum. llk iki oyunun hıncını a · 
Jabilmek için, hepal .U.... seldtfl 

kadar çalışan çocuklarm topuna bir · 1 
den: TiJrk lutboliJniln güzilnlJ güldür· 
dllğünüz için, topunuza blrtkn. (vara· 

lun çocuklar) diyorum. 

••• 
Dünkü maçın benim hesabımla en 

~k hevesime giden bir tarafı da, be
nim (sporda lhtikAr var) diye bağır • 
mamm tam manaslle haklı olduğu Is · 

bat edilmiş olmasıdır. 
Çünkü bu yolda yaptığım neşriyat 

nazan dikkate alan tepflit fiyatla • 
n, 25 • 50 kuruş yapmıştı. 

Dün bu sayede stadyumda hiç ol • 
IDalA <on bin) kip gibi çok ender ıö
rlllllr bir kalabalık toplanmıştı. 

Kapıda aşağı yukarı sekiz bin bl • 

Jetten fazla satılmı§ olduğa l!liylen • 
mektedfr ki, bu da son zamanlar için 
görülmemi§ bir rekordu. 
Hasılat da, fiyatlar, 50 • 100 kuruş 

olan maçlardan az delil fazla olmuş· 
tur. 

işte bu da, memlekette oldukça mü· 
him bir kıymeti olan (bir Ura)yı, maç· 
lara vermek mecburiyetinde kalanla· 
na çok gtiçltik çektiklerini, 25 -50 ku· 
l'U§luk biletlerin halka çok kolaylık 

olduğunu, rem spora rağbeti arttırdı· 
tını hem de pahalı biletlerden daha 
fazla klr bıraktığını anlatmııtır. Ve 
ptk temenni edelim ld herkes için fay· 
dalı olan bu iddiam, ,tmdlden son a· 
sır için iyi bir den olsan. 

izzet Malaültlin APAK 

Yunanhlar gitti 
Aitna muhteliti oyunculan bu 

..... ..-1 ela, vapurla tehrimiz· 

elen mmaleketlerine dönmütl• • 

clir. 

yenildi. 
Y apbjımız nefl'İyatı gözönüne 

alarak fiyatlan indiren ıtadyom 
idareıi, dünkü görülmemi! kala • 
balık kartısmda hem ne kadar 
haklı okluğumuzu tasdik etmİf, Muhakkak bir gol böyle lnırlulda 

hem dıe hatm •YJlD' bir hasılat ratle kalemizin önüne geldiler. J yapmak auretile atlatmak istiyor· 
yapmıı olacaktır. . Kalenin önü bir karıp. Bediinin lardı. Fakat Ruih hızlanarak to • 
Takımımız aahaya ıu tekılde ve Uitfinin ııçradıklan bunu mü· pu yakaladı. Ve yakalamuile be

çıkıt: Bedii, Y~, Latfi, M: Re.· ı teakıp da topun kalem
1

ize girdiği raber ağlara takmaıı bir oldu. 
pt, Eaat, Kadn • Faruk, Nıyazı, görüldü. 
MüneTTer, Ruih, Şeref, Fikret. 1 V . . Bundan hemen bir dakika son· 

Hak d S ·ı S I"' h tt. azıyet 1 • 1 olmuı, bazı kım • ra Ruih bu hücum kartıımda bo-

0 
emlstae bulaı taka a a ın. ld ıeler hafif bir tereddüde dütmüt· yun n ımmm yı 1 - l d" N calayan, ve allak bullak olan Yu· 

rım gibi hücumu ile bqladı. latan· er 1
' e oluyor? yoksa... nan müdafaumı yeniden atlattı. 

bullularm mutlaka galip gelmek f Yunanlılar da iyiden iyiye açıl· Kale bir '-8Qda kaleci bir yanda, 
azmile oynadıkları belli. Oyun bu ı mı9lardı. Fakat yavq yavaı bu bekler geriden §&!kın tatkm ba • 
tekilde lıtanbul karı~ık takımmm üstünlüklerini kaybettiler. latan • kıyorlar. Herkeı "gol!,, diye ba • 

üstünlüğü altında devam ederken 1 bul kantık takımı yeniden güzel ğmrken top kale direğini sıyıra· 
13 üncü dakikada Eıat, Niyaziye itlemeğe bqladı. Bediinin, bil • rak dıtarıya kaçıyor. 
aüel bir pas Yerdi. Liblibi Milli - ~ YaiiiiiiRlıiil~aa-,.rniıllii•tH 

miyeti altında ıürüp gitti. Ve haf
taym bu tekilde bitti. 

ikinci haftayım bqladığı za • 
man hala neticeden endite eden, 

ve Yunan takımının nefeı üstün
lüğünden istifade ederek vaziyeti 

M. S. 

(Devamı 8 incide) 

Bunu bizim gibi herkes de merak 
etmiş olacak ki dün stadyuma şim • 
diye kadar hiç bir mı&4a gijJlijlJDe • 
•it bir kalalaalık teplaampr. Maça 
gelenler ptk &1lzel •e heyecanlı bir 
gün geçirmek fırsatını buldular. Mü· 
sabaka baştan nihayete kadar bir· 
an gevşemiyen bir hızla, elin ile, 
atakla oynandı. Çünkü Atina ile İs
tanbul son kozlarını paylaşıyorlardı. 

Atinablar evvelki galibiyetlerini 
elden bırakmak istemiyorlar. lstan • 
buullular da mağlQbiyetlerinin acı· 
sını çıkarmak için canlarını dişleri ne 

Sadi KARSAN 
_..(Lfltfen sayıfayı çeviriniz) 

MÜnevver, penaltıdan üçüncü golümüzü atıyor ••. 

medle Alaettinin kombinezonları- yunlan bu üstünlük devreainde 
nı hatD"latan bir kombinezonla Ni· Yunanlıların gol yapmalarma ma· 
yazi ile Münener Yunan kaleaine ni olmuıtu. 
aktılar, Niyazi ti kalenin dibinde Bu müddet zarfmda nisbeten 
Ruihe güzel bir pas Terdi. Böyle dinlenmit olan for hattımız bir • 
bir fmatı Ruih kaçmr mı ya? denbire Yunan kaleıinin önüde-

Atletizm birincilik
leri dün bitti 

Galatasaray birinci, Beşiktaş 
ikinci, Fener üçüncü oldu 

Derhal bir tüt Te gol... bir kuırga yarattı. 
Bu gol Yunanlılan canlandırdı. Tam 36 ncı dakika idi. Çok us· 

Oyun birdenbire bizim yarım aa· ta olan ve iyi oynıyan Yunan bek
haya intikal etti. Yunanlılar haf· leri soldan gelen müthiı bir hücu
larımıza göz açtırmıyacak bir ıü- mumuzu kendi kendilerine korner 

Macar güreşçilerini 
izmirde de 5-2 vendik 

Şehrinılzde iki maç yapan Macar 
gürefÇUerl, fed~rtıalJOnun ç?.k gerin -
de bir te~bbüail Ue, yeni gureı faa • 
ligetl aganan nuntakalara gönderU • 
mif ve orada halkı güre,e ıaındırmak 
için mıı.abakalar gapılmıftır. 

/zmlrde yapılan Uk günkü neticele· 
ri ( A.A.) sının afağıdaki telgrafın -

tla bulaca/cBUIU• .. 
lzmfr 14 (A.A.) - Dun şehrimize 

ıelen Macar gilreşçilerile güreşçileri
miz arasında mfisabaka1ar yapıldı. 

Sonuçlan şunlardır: 
56 kiloda Koea Omer Macar Dohay 

mere •Y.I hesabile, 61 kiloda Macar 

Pompeni sayı hesabile Yaşara, 66 ki
loda Saim sayı hesabile Macar Baron 
Beloya galip geldiler. 

72 kiloda Macar Ordun lsmaili 
59 saniyede tuşla yenmiştir. 78 kilo · 
da Macar Toro ile Ahmet arasında 
güreş oldukça çetin olmuş ve Ahmet 
19 dakika 14 saniyede Macan tuşla 
yenmiştir. 87 kiloda Macar Boduyu 
Büyük Mustafa 45 saniyede tuıla 
yenmiştir . 

Son güreş Macar ağır güreşçisi Bo 
do ile Çoban Mehmet arasında yapd· ı 
dı. Çoban 4 dakika 10 saniY,ede Ma • 
carı tu§la yendL 

AtletWn birinciliklerinde emektar Be · 6. . . . 
anı, gene ınncı geldı. 

ilk kısmı cumartesi günü yapılan Em k 
Jstanbul atletizm birincilikleri dün y . ~ e tar ve kıymetli sporcumuz Be-

a sımle z· pılan son kısımla sonuna ermiştir. . ' ıya arasında çok sıkı bir çe • 
Galatasarayın birinci, Beşiktaşın i • k~şme olmuş, neticede Omer Besim ra

kinci, Fenerin üçüncü olduğu bu mü- kiblni geçerek, kendisine yakışır mü • 
sabakalann dün yapılanlardan en mü kemmel bir zafer kazanmıştır. 
hlm ve he>:ecanlısı, 800 metre olmuş _ Evvelisi gün kınlan iki Türkiye re· 
tur. 

(Deoamı B inc:üle) 



15 TEl\IMUZ - 1935 

8 ~!!!l!::::!!!!!!!!-==~!!!!m~~!!!!!!!!!~!!!l!!!!!!!~H~A~B~E~!;=--~~A~t~cş~a~m~P~os~t=asr~~====~~=='.:::::'.:~:==========~=====================:::::=~:=:=;:=:::~ 

==K~uy=u=y=a===:=!d~üşen Dün~~aı'~~~de> (jfi}i~A1~IN KIZI 
fırancalalar 

Bir adamın ölümüne sebep oldu 

lehine çevireceğini umanlar var • 
dı. 

V ahfi hayvanlar arcn11nda ue Afrik onın balta girmem it .orma.nla
ruarla ıreçen aılı ue ka.fıramanlık. heycc:cın. earcar we tetkıla rontanı 

•No: 54 mı••4 ••• Yazan: Rıza Şekib -• 
Yorgo koyucuların inmediği kuyuya ipsiz 
inmişti; çünkü işin ucunda bir lira vardı 
Dün Boğazkesende Papa Yana-\ ınışlardır. Bir nefe~ maske tak

kinin fırınında bir facia olmuş, ınış, tekrar inmiş, Y org oyu yuka
kuyuya düşen francalalan almak rıya cansız bir halde çıkarmıştır. 
üzere inen Yorgo isminde birisi Y orgonun kafatası parçalanmış, 
boğularak ölmüştür: bütün ditleri kırı1mıttı.r· 

Nitekim Y unanhlar oyuna bü .. 
yük bir hızla ba~ladılar. Bizim ço· 
cuklar da ayni gayretle kendileri· 

ne mukabele ediyorlardı. Oyun 
çok hızlı oluyordu. Bu tekilde mü-

tevazin olarak cereyan eden oyun 
30 uncu dakikadan itibaren gene 
Türk takımmın bariz, ve kahir üs
tülüiü altına girdi. Yunanlılar çok 
favul yapıyorlar. Ve çok sert oy· 
nuyorlar. Bu arada Eaat yaralana· 
rak oyondan çıktı. Yerine Fikret 
ıeçti. Fikretin yerine de Şaban. 

Bora Kara ada~ nı kıskanıyormıy
dı? Maymunun üzerine saldırır 
saldırmaz zavalh hayvan can 

korkusu ile c1ğaca tırmandı 
Elindeki francalaları kazaen Belediye doktoru tarafından 

kuyuya düşüren fırıncı, o civarda yapılan muayenede Y orgo~un.m?r 
oturan ve bira:& kuyuculuktan an- ga nakline lüzum göıterılmıttır. 
lıyan iki kişiye, kuyuya inmelerini Y orgonun kuyuya indikten ıonr.a 
teklif etmiatir. Bunlar kuyuya ge- bunaldığı ve kuyuya baıataiı dü
lip baktıkl~rı zaman inemiyecek- şerek öldüğü tahmin edilmekte· 
}erini söylebi§ler, çekilip gitmit· dir. Zabıta fırıncıyı yakalamtf-' 

)erdir. tır. 
Yorgo, fırıncı ile bu aı!amlar HABER - Zaman geçmiyor ki 

arasındaki görilşmeyi işttmiş, ken. bir ıkuyu f aciuı ile kal'tılatmıya· 
disinin kuyuya İnebileceğini söy- hm. Yapı aahiplerinin az para 
}emiştir. Fırıncı ile Yorgo bir lira- "Vermek veya sair her banıi bir 
ya uyuıunca, Y orgo beline ip fa- düşünce ile hareket ederek itten 
lan bağlama.dan kuyuya inmi!lir. anlamıyan kimselerin kanlarına 
Aradan beş dakika geçmiş, Y orgo girdiklerini görüyoruz. Kuyu· 
yukarı çıkmayınca fırıncı ıeslen· dan kıımen a11hyan kbmelerin ln· 
miş, cevap alamamıttır. miye cesaret edemedikleri karan· 

Birkaç kişi daha kuyuya eğilip hk ve çok derin bir kuyuya kuyu
bağırmıtlana da ıes alamamışlar- cu olmıyan birisini eline hiç bir 
dır. Bunun üzerine zabıtay•, itfai- v~srta vermeden indirmek bile, bi
yeye haber verilmi,, itfaiye nefer- le bir ~atandaşı ölüme ıevket
leri kuyuya iruııiılerdir. Neferler meldir. Bu gibi kaza mes'ullerinin 
lwyunun yarısına inince havasız. şiddetle cezalandınlma11 llzım· 
lıktan tikayet ederek yukarı çık- dır. 

--11ıaan111•111i11ıM~Rua_..tftlaflllll lll11tımn1ııttı11111ıaııfll•""'u.-•ı:ıaaı nı:zı,,. 
takarak oynuyorlardı. Bu enerjil~: Atletizm birinci-
rinin pek .haklı olarak semeresını 

gördüler. Oçüncil hak oyunu ır.mı, ı·kler·ı b•ıtt•ı 

32 nci dakika. Niyazi aldığı bir 
pası ıürüyor~ önüne raatgelenleri 
atlattıktan aonra Ruihe mükem· 
mel bir paı veriyor. Raıih önün -
dekini atlattıktan ıonra kaleci ile 
k&rıı kar1ıya kalıyor. Bu eınada 
bek kendisine tiddetle çarparak 
yere dütürüyor. Penaltı, Münev -
verin timıek gibi bir tülü, aol. 

Türk takımı artık oyuna tama· 
mile hakim, oyun gittikçe ıüratle
ıiyor, oyuncular civa. aibi kayı -
yorlar. Bu ara Şerefe mükemmel 
bir fırıat geliyor, §Üt çekiyor, fa
kat top kalenin üstünden gidiyor. 
Niyazinin, Münevverin şütlerini 
kalecileTi kurtarıyor. 

cimi olmadan, mağlftp oldukları de · ı 1 
receye na.zaran bir sayı fazlasHe 
kaıandılar. Ve anlaşıldı ki lstanbul 
takımı tam kadrosuna büründüğü 
vakit, istekle, şaurJa, aılm ile oynar· 
ı.a Atina. ınuht.elitlnden üstündür. 
Dünl(ü oypnuil tadı ceryanı buııu a 

Artrk oyunun bitmesine bir da
kika var ... Bir kısım halk ı.tattan 
çıkıyor. İstanbul karışık takımı 
hala hücumdadır. Bu ara Münev
vere gene bir pas aeliyor. Münev· 
ver bunu da gole çeviriyor. Halk 
tiddetle Iıtanbul takımını alkışlı· 
yor ve oyun bu şekilde bitiyor. 

(Bll§taralı 7 ncide) Dünkü güzel galibiyete rağmen 

çık Dir süf~c asterml~tir. 
BüyUk bir enerji ile oyna.malan 

başlıca meziyetlerinden blrfnf teşkU 
edl'n Atinalılar. Karşılarında ayni 
aztm ile ayni gayret ve fedak!rlı1t 
ile çalışan tsta.nbnlluları görünce 
şaşırdılar. Maçın !!!Onuna doğru da 
odam akıllı bocaladrlıtr. Ga11blyet 
daha teknik Ye bilgl!i oynıyan tarafa 
yüz çevirdi. 

Atina muhtelitinin oyununu umu • 
mi: bir bakışla tahlil ed~cek olursak, 
0yuncularmın atletik meziyetleri do -
layısile seri oynadıklarını görürüz. 
Teknikde Istanbullular daha üstün .. 
dür. tstanbul, hücumlarını adeta btl • 

tün takımın yorucu ve de plase ol -
ması ile yapar. Atinahlar da uzun ve 
derinleme pa!lar lle ve ekseriya eşape 
Ierle ilerlerler. 

Atinahların şayanı takdir olan hu • 
susiyetlerlnden biri kale önUnde çok 
cabuk hareket etmeJeri ve topun pe . 
;ini bırakmamalarıdır. 

Dün de bizim galibiyette, hilhassa 

iki müdafiimizln hasmın bu plinına 
karşı koyacak bir tabiye kullanmalan 
ve b,unu canla, ba§la uğraşarak, dl -
di~rek tatbik etmeleri mühim bir 
rol aynamıştır. 

Atina takmnmn mağlttbiyetinln baş· 
Jıea sebebini de kendi kurdufu tuza· 

ğa kendinin düşmüş olmasında ara · 
malıdır. lki oyunda da nazarı dikka -
tlmlzi celbetml~tl. Atinahlar bizim o· 
yuncuları evvela ılnlrlendlriyor ve 
ondan sonra rahat rahat oynuyorlar
dı. işte dUn İstanbul takımı buna 
fırsat vermedi. Haamın sinir1endire -
cek biltUn harekUına ıaz yumdu. 
Soğuk kanlılrğını elden bırakmadı. 
Bu vaziyete de Atinalılar alnlrlendi. 
Oyunları berbat oldu. 

koruna, dün de iki tane katan müsa· lstanbul karııık takımı fevkalade 
bakalarm, teknik neticeleri şunlardır: bir oyun çıkar:rna.mıttır. Buna da 

100 metre: ~ aebep takımı teşkil eden oyuncu· 
ı - Raif B. J. K. 11,2 Iarın biriOirlerile anlatamamala .. 
2 - Naci B. J. K. 11,7 ndır. . 
3 - Miifahham F. B. 11,9 Güzel oynıyanlar fU tekilde ıı· 
200 metre: raya konabilir: 
1 - Raif B. J. K. 23,4 n_.ı • R ·h Yatar, Fikret, 1>0GİI, uı , 2 - Müfahham F. B. 24,1 

Münevver, Eıat, Mehmet Reıat. 3 - Hilmi F. B. 
400 metre: Şeref, Niyazi, LG.tfi, Faruk vaaat 
ı - Münci G.S. 54,4 bir oyun çıkardılar. 
2 - Taha G. S. 55, Dünkü takım biraz daha tanılı 
3 - Cemal F. B. olsaydı, ve biraz daha iyi oyna -
800 metre: saydı goller 6 olabliirdi. 
1- Omer Besim G. S. 2,6. ı Bu rüzel za'feri için lıtanbul 
2 - Ziya t. S. K. 2,6, 7 b •k d • 
3 _ Sait karıtık takımını te rı e erız. 

5000 metre: 
ı - Muvahhit G. 16,28, 6 
2 - Teohal"idis G. S. 16,29,8 

3 - Remzi B. J. 16,39,8 
Tek adım: 
1 - Zeki B. J. K. 6,455 
2 - Ciha.t F. B. 6,4:> 
3 - Mithat G. S. 6,41 
Bu müsabakada müsabaka harici o· 

tarak Avni (B.J.K.) atlaması ve 6,75 
gibi yukarikilerden. Yüksek bir derece 
elde etmiştir. 

Yüksek atlama: 
1- Cihat F.B. 1,75 
2 - Sedat G. S. 1,70 
3 - Melih B. J. K. 1,6S 
Sırıkla atlama: 
1 - Fethi G. S. 3,;)0 
Gülle atma: 
1-Veysi t. S. 12,87 
2 - Nalll G. S. 12,03 
3- lızet F.B. 9,40 
Dtık atma: 
ı - Veysi t.s. 42,40 
2 - Nailt G. S. 40,13 
3 - tzzet F. B. 31,2.5 
Veysi bu müsabakada. yeni bir Tür-

kiye rekoru yaptı. 
Cirit atma: 
1 _ Karakaş G.S. 55,89 
2 - Fikret G. S. 40,99 

Bravol 
M. S. 

Davis kupası 
Prag, 15 (A.A.) -Tenis Davis 

kupa11 Avrupa bölgeti maçlannın 
sonuçları tunlardır: 

Alman Von Kraun, Çekoslovak 
Menzel'i 612, 6/ 4, 3/ 6, 5/ 7, 6 I 1 
yenmittir. 

Alman Heukel, Çekoslovak 
Caska'yı 2/ 6, 7 / 5, 6/ 4, 6/ 0 yen
miştir. 

Bire kartı 4 sayı ile galip ge
len Almanya, Amerika bölgesi u· 
lualan arasındaki turnuvayı ka
zanan ekiple karşılaıacaktır. 

karagllmrUk alanında 

Cağaloğlu 4-1 
galip 

Karagümrük sahasmda yapı -
lan kupa maçında, Cağaloğlu ta • 
kımı, rakibi Fatih idman Yurdu· 
nu heyecanlı bir oyundan ıonra 

4 • 1 yenmiştir. 

Dün öğledenberi ağzına hiçbiı· l 
ıey koymamı§tı. 

:Aslanları, bulunduğu ağacın 
biraz ilerisindeki kayalıklarda u
zanıp yatmışlardı. Onların dal
gın yatlflarını bir müddet seyret-

... . 
tikten so11ra ağaçtan aşagıya ın-

di. 'f• 
Karta vaoşilerin babasına yap· 

tıklarını, ara.dan geçen bu kadar 
zaınana rağmen unutamamıftı. 

Karıa ormanın derinliklerinde, 
bugün yalnız ba~ma yaıamaya 

mecbur olması, hep onların yüzün
dendi .. Elbet bir gün gelecek ve 
onlar cezalarını çekecekler, diye 
dütünüyordu. 

Cezalarını çekeceklerdi. Fakat 
bu cezayı onlara kim çektirecek
ti? Belalarını kendiliklermden mi 
bulacaklardı, yoksa bu belayı Kar. 
şa mı hazırlıyacaktı. 

Karşa hiçbir şeyi oluruna" bıra
kacak kadar dar dütünceli değil
di. 

O, yavaş yavaş, seneler geçtikçe 
babaıının boşluğunu doldurmaya 
başlamış, Kar§a ormanın biricik 
hakimi · olmaya yüztutınuıtu. 

Hayvanlarına, babasından da
ha çok alalca gösterdiği için onu 

Hele Kartanın bir hafq.danbe
ri fazlaca meıgul olduğu Kara &• 

dam yerinde duramıyor, zıpzıp 

zıplayor, perende atıyor, ağaçla
ra tırmanıp, hemen yere atlaması 
bir oluyordu. 

Karıanm Kara adamla metıul 
olmasını Bora ile Fato§ hiç de iyi 
bir gözle takip etmiyorlardı. Kıs
kaıuyorlardı zahir· •• 

Onun perendelerinde devam e
derek Karşaya yaklaştığı bir ıı· 
rada, Bora kızdığı zamanlarda ol .. 
duğu ~ibi ufak bir gükreme ile ye
rinde .döndü ve kocaman batmı 
Kara a.clama ıöatererek keskin 
diılerini gösterdi.. 

Maymun bunun kendisine kartı 
yapıldığoiı anlamamıştı. O mü
temadiyen hokkabazlıklarmda de
vam ediyor ve: 

K. ki.. k" K. • k. ' d" - ı, 11, ı... ıı, ı ... ıye 

sesler çıkarıyordu. 
Boranın bakıtı birdenbire de

ğişti ve Kara adamın üstüne sal
dırdı. Fakat Kara adam umulnu
yan bir çeviklikle koıarak Karta
nın bacaklanna sarıldı. Sonra us
ta bir atlet gibi sıçnyarak ağaca 
sarıldı ve öylece kaldı. 

(Devamı var) 
sevmiyen, sözünü dinlemiyen bir------::::.------;----
tekine bile tesadüf edilemiyordu. -~ 

Karıa artık irile§miş ve gürbüz.. "D,,. grup~ndan: Gr~p~~~z temmu-
. . c·· 1 .. d h t zun yrrmincı cumartesı gunü tam saat 

leımıştı de.. uze v~cu u?un a - . beşte açacağı beşinci plastik sanatlar 
ları tamamıyle gelıtmi,tı. Onu sergisine Unlversite lise ve ortamek -
vahıt ormanın en korkunç köşe- tep gençliğini sureti mahswında davet 

!erinde, büyük aiaçların tepele- Zayi kurd kUpeğl -
rinde, timsahlı nehrin ıakin ıula-
rmda yıkanırken görenler, tabii Bet buçuk aylık bir kurt köpeği 
tekilde yetfomiş bir da.ğ ve orman dün gecedenberi Sultanahmet ci· 
~içeğinin vahti güzelliğine kapıl~ varında kaybolmll!tur. Bulanlar 
maktan kendilerini kurtaramaz- adresime getirirlerse memnun e • 
Iardı. deceğim. Sultanahmet Motörcü 

O, ,arkı ıöylemesini, yarı ba- Süleyman 
basından, yarıdan çok ormanın ZA Yl 
güzel ıeıli kuılarından öğrenmiş- Davutpata ortamektebi ıeki-
ti. En çok kederli zamanlarında zinci sınıfından aldığım ta.sdikna· 
tarkı aöylerdi ve o tarkıya baıla- memi zayi ettim. Y eniıini alaca
yınca kuşların sustuğu, kendisine ğıından etkisinin hükmü yoktur. 
en yakın hayvanlann etrafında 185 Asım • 
bir çember çevirdiği görülürdü. 

Kar§a, Şeytanın yanma vardı
ğı zaman onu, yavrulariyle uğra· 
tıyor buldu. Şeytanın bir hafta 
evvel dört yavrusu olmuıtu. 

Bütün dünyalar onundu. Artık 
hiçbir şeyle uğratmıyor, bütün sa
atlerini, bütün günlerini yavrula
riyle uğratarak geçiriyordu. Fa
toıla Boranın artık ihtiyar dene
cek yaşlarında Şeytanın böyle dün 
yaya dört yavru getirmesi, orman
da tam bir bayram havaıı doğur
muıtu. Bundan, maymunlar bi
le memnundu. 

Liıe ve Orta Okullar 
ikmal talebelerine 

HUSUSi RlY AZIYE 
DERSLERi 

Üniveraiteli Riyaziyeci bir talebe 
veriyor 

(Fatih: Zeyrek caddesi No. 6 • 1._ 

Satdık hane 
Çapada Çukurbostan Meyda • 

nında 4 No. altı oda, vasi bahçeli 
Fmdıkzade tramvay iıtaıyonuna 
iki dakika mesafede bir ev ehven 
fiatla satılıktır. 

1 oeuı~ Uemirvoııarı ve limanları ısıetnıe Umum i~aresi illnları 
Muhamruen bedeli 59280 lira olan Hiç ve tıbbi malzeme 25 Tem

muz 1935 PPrıembe günü saat 15 ,30 da kapn.lı zarf usulü ile Anka• 
l'ada idare binasında satın ahnac aktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 4214 liralık muv.11\kkat teminat ile ka " 
nunun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 üncü maddesi mucibince i· 

Istanbul muhtelitinde bilhasea ilô 
müdafi çok canlı oynadrlar. Kaleci 
iyi idi. iki yan haf vazif clerini gör -
di.Uer. Orta muavin eUnden geldiği 
kadar çalıştı. Muhacim hattında sa~ 
açık ile saç t~ çok iyi anlaştılar. Mer
kez muhacim biraz fantazi oynamasa 
daha iyi ~lacaktı. Sol senah biraz 

İstanbul birincili&'i 52 puvanla Gala
tasaray, ikinciliğini 16 puvanla Be • 

şiktaş aldı. 

öteki kulüplerin aldığı puvanlar 

şöyledir.! 
Fener bahçe 
Istanbulspor 
GUneş 

24 
13 
11 

Tesviyeci aranıyor 
Fabrikalarda çalıtmış iş bilir 

bir kaynakçı ve tesviyeci aranıyor. 

şe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek .. 

liflerini ayn\ gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 

lazımdır. 

Bu işe ait şartname:ler 295 kuruş mukabiHncle Ankarl:i ve Hay .. 
l)Önük kaldı. 

Sadi Kar•an Sn kulübü 3 

Taliplerin Süreyya Pa~a F abri
kuına müracaatları. darpaıa veznelerinde satılmaktadır. (3$91 ). 



14 TEIDIUZ - UD ---
Türkiyeli milyarder Ermeni 
fi:5) a aa aa o 
l9Dlr gonu 
daDavet,ıresn 

'Yüzünden petr~l kralile 
nasıl bozuştu? 

Beyaz Rus Generalinin güzel 
kızı Lidi Pavlova 

HABER - i\kpm Poetua 9 

Ejderler in ülkesi 

ÇDnde Seyah a t 
TOrkçeye çeviren: Ahmet Ekrem No. 2 

Bu ailam Konfuçqusun afabe-
qinden inen sülô.lenin . 7 6 ıncı 
torunu olduğunu söqledi. 

ÇIN MEDENiYETi llARlCI 
TESiRLERDEN MUTEESSlR 

OLMAMIŞTIR 

KONFUÇYUS iNANCI HEM 
AHLAKI lllDI DiNi BiR 

JWVVBftJR 

Blylece Ç1a medeniyeti hem çok 
eski, hem de .urtip ilden bir medeni • 
yettir. Bu medeniyet KQ.Dfuç1118 gün. 

lerfnde iakipf etti. Slylendiifne gö. 
re k adam insan oğullan tlsttinde 
bafka herhangi bir adamın yaptığın. 
dan çok daha fazla tesir bırakmıştır. 
Buunla beraber Koatuçyus bir yara. 
tıeı defildlr ve bunu da iddia etme • 
mittir. O, bulmuı oldufu ve dofra 
sandıfı teYlerl sadece bir araya top. 
lamış ve ditzen altına almıştır. 

Af&iı 1Ukan bir din mahiyetinde o
lan Konfuç11llllzm'in hiçbir vakit ke
şişleri bulunmamıştır. Kamu bala • 
mından keşişlik Pekln'de oturan ve 
''Göfitn oğlu,, likabı verilen lmpara. 
tor tarafmdan, vlllyetlerde de onun 
mümessillerlaee telll8fl edilml§tl. Pay. 
tahtta herkesin gidip slrcltlt8 man • 
zaralardan biri "G8k Tapınafr,, bl • 
•asıdır ve buna daha dofrau "Gi • 
kfin nalhrabı. denmelidir. , . ~,,,_,,_ .,..), 
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SATiE 
Şehrın ~ebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğim muhterem muııterilerme 

bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede tenzil edilmi§tİr. Bir 
motör aabn almadan veya herhangibir kuvvei muharrike tesisatı yapbrmadan evvel her halde Satie'den 
bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

OILüMPOS 
Gazoz Fabrikası 

Sihhf ve en neti tir. Sıcak günlerde yegAne serinleticidir. Kapsülle·. 
rimiıin markasına dikkat. Nakliyatı fabrikamıza aittir. Bu sebeple !'\atı · 
cdnrımız muhterem milşterilerimize 24 ı;İşeyi 50 kuruşa ,·crmeğc mecbur· 
durlar. Ak i takdirde mürncaat Tel ?0458 Müdüriyet 

• • 1. • • • i ·~ : .• • • .: ~ ...... • • 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden 
Müesse&f'miz için 60,000 kilo Motorin ekı.illmeye çıkardmıftır. 

Bedeli muhalt!.Meni 5400 liradır· 

Şartn,me!er Kadıköyünde Rıza paşa çe!meıi caddesinde 33 nu
marada Sıtms Mücadele Reisliğin dedir. 

Ekıiltme 19 Temmuz 935 cuma günü ıaat ~4,30 da Kadıköyün
de Sıtma Mücı. deleıi binasında yapılacaktır. 

Muvakka! teminat miktarı 405 liradn. 

Ekailtmeye konulan Motorin kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır. istekliler Ticaret Odaıına kayıt h o1duklarma dair vesika getire· 
ceklerdir. 

Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacakları teklif mektupları
nı eksiltme saatinden bir saat evvel Kadıköyünde Sıtma Mücadele 
binasındaki komisyona vermit olacaklardır. (3826) 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz) 
- -

Bu gün ~!z~e bulunmayan her şeyi ..... 

SEKSUUN de bulacaksmızl 
KUTUSU 200 Krş . 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

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

U Sünnet dllğilnü U 
fi yapacaklara fi 
~ Tarihi Karagöz, Asri kukl~ Hok· H 
:: kabaz ii 
~ Yorgancı oğlu Mehmed i~ 
il Incesaz 1e düğün a~çılığı da der-,=i 
H uhte edilir. : 

~----------------------~ .. . 

Satılı Fabrika 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde bulunan 
ve c.em'an 57,915 metro murabbaı arazi üzerinden kain ve Şina

ıiler fabrikası namile maruf koza ambarı, çevirme ve buhar dai

reıi, kazan dairesi, 3 numaralı Dizel motör dairesi, çiflcme 

dairesi, çırçır dairesi, platforma 1 • 2 Dizel motörler dairesi, bu· 
har kazam dairesi, biderlik, çiğit ambarı, çiğit ambarı, balye am. 
barı temizleme paçel ve preae daireleri, malzeme ambarı, zibil 

ambarı, otomobil garajı, kütlü ambarı, müberrit su deposu, mü

berrit kuyusu, tamirhaneler, çember ambarı, tahta kurutma 

dairesi, yazıhaneler, 1 numaralı paviyon "Fen Müdürü hanesi,, 
2 numaralı paviyon "Sevk memuru hanesi,, 3 numaralı paviyon 

"Tamirat amiri hanesi,, 4 numaralı paviyon "Ustabaşı hanesi, a · 
mele helası, su motörü dairesi, ıu deposu binalarından mütc

§ekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharrikeaini te~kil 
eden l - 2 • 3 numaralı Atli.s markalı beheri 150 beygirlik üç a· 

ded Dizel motörü, çırçır makineleri, tiflemc makineleri, le· 

mizleme ve prese makineleri, vantilatörler, umumi tranımia·' 

yon, kırıcı makinler, pamuk pressi, nemleme aleti, kantar. 

kütlü kırmaır, ıu depoıu, buhar kazanı, demirhane makineleri, 
marangozhane makineleri, plat çırçırları, pliıt çırçırlarının 

ku\"Vei muharrikesi, lokomobil, roller gin atelyesi, yedek alat e
devattan ibaret ve Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Türk Ano
nim Şirketinin: 

1 NUMARALI ÇIRÇIR F ABRIKASI 

latanbul 6 ncı noterliğince tasdik edilmiş 30/ 11/ 931 tarih ve 
15,142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 

Türk Ananim Şirketinin baikamıza olan miktarı malum borcu· 

nun 10/ 4/ 935 tarihinde gönderildiği kayden müspel ihbarname 

üzerine tesviye ebnemit olduğundan itbu borcun ihale tarihine 

kadar % 9 faiz ve % 3 kumusyon, sigorta ücreti, hesap masra
fı, nakli nukud, muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum 

ma.srafla birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza i
potekli olup yukarıda hudud, cins ve ıair evsafı ve müştemilatı 

yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 22/ 9/ 929 tarih ve 64 numa

ralı tapu senediyle tirketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 

numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ce
man 72,000 lira kıymet takdir olunan mezkUr fabrika 1697 nu· 

maralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri dairesinde 10/ 7/ 
935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

çıkarılmııtır. Muvakkat ihalesi 26/ 8 935 tarihine müs..ldif pa

zartesi günü sa.at ikide İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 
Teminat akçesi % 7,5 tür. 

Şartname Galatada kiin Bankamız, Adana, Menin, An. 

kara Ziraat Bankaları kapılarına ası1mııtır. (3696) 

Spor Postası 

n lstanbu1: Eminönü, Valde kırat·:i 
!f hanesinde Bay Abdullah Hamdiye ~ii 
i! müracaat. (4527) : 
d • .. .....-. ..... -.................. --.......... -.......... . ............................................................ 
Memuriyet arıyorum 

Alman lisesinden mezun al . 
manca, frar.sızca, İngilizce, ital -

yan-:a, ve usu!ü defteriye bihak -

kın vakıf b!r genç kız ciddi bir 

müe!sesede bir memuriyet arıyor. 

Haber g:.zetcaine Katip rumuzile 
mürı:ıcaat. (4520) 

········c·ıdı üh · ········ ;r..... ı ye ve z revıye .. ····~: 
:! Hastalıkları mütehassısı fi •• := 
H Dr. Ç i P R U T E~ 
:: Beyoğlu. Asmalımcscit Bursa H •• •ı g pazarı ittisalinde AtlBB Han h 
H Tel. "43353,. i: .. .. 
:: ::::::::ı:: ::ı:::::::: :::::ı ::::::::::::ı::::::::s:::::::: 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin terzisi 

Her :tyın 

modelini 

orada 
bulabilirsin iz 

ISTANEUL 

Yeni postahane 
it arşısrnda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

:::::::: :::: : :::::: :: ::::::: ::: ::: : : : : :: : :: ::::: :::::::::::: .. .. 
1: Doktor :: .. .. .. .. .. 
ı: :: 

Ali ismail u .. :: 
Haydarpa§a hastane.i bevliye!: 

ı: 
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a "ka 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde ceman 

45013,3250 metro murabbaı arazi üzerinde kain Belçika fabri

kası namile maruf: Makine dairesi, mül:.errit dairesi, kazan dai

resi, ıskarta dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, tifleme dairesi 
hallaç dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit ambarı, koza mağa· 

zasr, prese dairesi, koza mağazası, malzeme amban, petrol ve 

benzin mağazası, stelyeler, hela, otomobil garajı ve atelyesi, mü

diriyet bina ı, misafirhane, ustabn§ı binası, müdiriyet ika.met bi
nası, ba§muhasebeci binasından ibaret ve içinde bir aded 350 

beygir kuvvetinde Bollincik marka buhar makinesi ve iki aded 

kazanı, bir aded 285 beygir kuvvetinde Williams markalı bu • 

har makineıi, bir aded 50 beygir kuvvetinde Williams markalı 

buharlı kurup alketrojen, bir aded 20 beygir kuvvetinde kam • 

yon motörü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, l:enzin 
cihazı, rütubetlendirme tesisatı, bilümum transmisyon, çll'Çır, 

makineleri, tifleme makineleri ve elyafın tozlarmr almak iç.in 

makineler, vantilatörler, ıu cihazları, yangın tesisatı, ~ember 

kesme ve delme aletleri, tozları nakil vasıtaları, bihimmn mal • 
zeme ve yedekler ve sair alatı edevat bulunan ve Pamuk ve Ne· 

bati Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan: 

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRiKASI 

Bankamıza 31/7 /931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a ıenedle 

borçlu bulunan Pamuk ve NebaU Yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirketine bu borcu ödemesi için yazılan ve gönderildiği kayden 

müspet 10/4/935 tarihli ihbarname üzerine de tesviye ebnemit 
olduğundan i§bu borcun ihale tarihine kadar %9 faiz ve %3 
kumsuyon, sigorta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti ve sair 

bilUınum masarifile birlikte tahsili için bu borç mukabilinde 

bankamıza ipotekli olup yukarda hudud, cins ve aair evsafı Te 

mÜ§temilatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün niaa'n 930 tarih 137 
numaralı tapu aenedile §İrketin taaarnıfu altında bulunan ve 

2280 numaralı kanun mucibince üç yeminli ehli vukuf tarafın -
dan ceman 107.500 lira kıymet takdir olunan mezkW- fabrika 

1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri dairesinde 

10/ 7 / 935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttJT• 

maya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 26/ 8/ 935 tarihine müaadif 
pazartesi günü saat 2 de lstanbul Ziraat Bankasında yapılacak
tır. Teminat akçesi % 7,5 tur. 

Şartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, Ada· 
na Ziraat Bankaları kapılarına aıılmrıtrr. (3697) 

Tt:JO KiVE 

llRAAT 
BANKA51 
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Dünyada Has.an Kolonyası Kadar 
yüksek bir ..... kolonya ~la~az. 

H k 1 F Almanya ve lngiltereye beraberce göturuyorlar. Orada bulunan ecnebı doıtle.rı bu tnuıtuna kolonyanın biltiin dUnya piyasasında bir Esine 
aaan o on7a11nı ransaı h f b 'k 1 d h 5 d bil b h k ' 1 k "H . 

teıadiif edilmiyeceğini birlikte beyaıı ediyorlar. ltalyanm met ur esans a rı a arın an, meı ur an eraon e u ususta ati o ara asan kolonyası kadar nefiı bir 

kolonya yoktur,, demittir. • d" O 
Meb'uılar, vekiller ve her büyük inıan Hasan kolonyası !:tımal etmekte ır. Taklitlerinden ıakınınız. ıküdarda ıubemiz yoktur. Haıan namından istifade etmek is· 

tiyenlerden sakınınız .. Hasan dcpoıu: Ankara, İstanbul, Beyog u ... 

Sallık Hurdavatçı dUkkAnı 
Piyasanın iyi bir yerJnde bulunan 50 senellk tanınmış bir hurdavatçı mağa • 

~:ısı 7000 liralık eşyasHe satılıktır. Müracaat: tstanbulda Makulyan han No. 

ll.TeJ. 22794 

Heıe •Okür 
yaşamak 

zevkini 
elde etti 

Hayatı artık tahammülfersa bir 
hal alnııştı. Zira lstlrap veren ayak • 
lariyle yürüyemiyordu. RADIO 
SALTS banyolarını yapmağa başla • 
dığ'ı vakittenberi kendisini hafif ve 
cevval hissediyor. Bu tuzla yapılan 

ayak banyoları sayesinde adaleler 
kuvvetlenir ve ağrılar, şişkinlikler za. 

il olur. En dar ayakkabılarınızla hiç 
bir fstirap çekmeden istediğiniz vakit 
il Ü bflir l"iz. Heı ec ..... anede satılır. 

1 Satılık Ev 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Adanada yeni iataıyon civarında Narlıca mevkiinde kain 
Ziraat Bankaaına birinci derece v-e sırada ipotekli bulunan Şi
naıiler fabrikası namiyle maruf Pamuk ve Nebati yağlar Sana
yii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 numaralı fabrikası da

hilinde mesken olarak kullanılan çimento bloktan inta edilmiş 
ıekiz odalı ev. 

lıtanbul 6 ncı noterliğince tasdik edilmit 9/ 11 / 931 tarih 
ve 15142 numaralı ev, Beyoğlu Dördüncü noterliğince taıdik e

dilmit 11/ 2/ 933 tarih ve 640/ 33 numaralı mukavelelerle Pa
muk ve Nebati Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin banka

mıza olan miktarı malfun borcunu 10/ 4/ 935 tarihinde gönderil· 

diği kayden müspet ihbarname üzerine de tesviye etmemit oldu

ğundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz vee % 3 ku
muıyon, ıigorta ücreti, hcaab masrafı, nakli nukud, muamele 

vergisi, avukat ücreti ve ıair bi16mum masarifle birlikte tahsili 
için bu borç mukaıbilinde bankamıza İpotekli o]up yukarıda cin• 

ve aair evıafı ve mü§temilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2/ 4/ 930 tarih ve 87 numaralı tapu senediyle şirketin tasarrufu 

altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli 
ehli vukuf tarafından 8,000 lira kıymet takdir olunan mezkur 

ev 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dairesinde 

10/ 7 /935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttır

maya çıkarılmıttır. Muvakkat ihalesi 26/ 8/ 935 tarihine müsa

dif pazartesi günü saat 2 de İstanbul Ziraat Bankasında yapıla
caktır. Teminat akçcai % 7,5 tur. 

Şartname Galatada kain Bankamızla Adana, Mersin, An
.,..~,m~J ıua 

kara Ziraat Bankaları kapılarına asılmıtbr. (3695) 
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_ Ne diyor? diye mırıldandı. 

lçlnden: 
_Artık mahvolJu ! .. diye dü-

ti.:.nen Loyola yüksek ıesle: 
- Vurunuz mösyö[. Kendimi 

korumuyorum 1 dedi. 
- Ne söylüyorsunuz? .. 
- Bir teY değil lbra~im oğlu· 

nu keamek için bıçağı elıne alma-

ğa tereddüt etmitti. • 
- Fakat cenabı hakkın bt~ ku

zu gönderdiğinden de bahıedıyor· 
dunuz .. 

- Budala ıon anda bir kuzu-, k' .. 
~ ım ıo · nun çıkmıyacagını sana . . . y 

ledi. Cenabı hak, lbrahimın ıtıka· 
dını denemek istedi'ği gibi, s~· 

· · d tecru• nin itikadının dereceaını e 
be etmek istmediği ne mal Cim? Al
lahm bu müthit fedakarlığa müsa
ade edeceği ne malum?. Oğ!u?1, 
ıen bizi itham ediyorsun, hızı~ 
de bir kalbimiz yok mu zannedı· 
yorsun? Anlamıyorsun.. Hayır .. 
Hayır .. Artık bir ,ey söylemiy~e-
.... Beni öldürmekte ıerbestsın. 
gım .. 

_ Rica ederim ıöyleyiniz, biti· 
1 ki .... ·· kün riniz, oh, an ama ıgım mum 

olaaydı .• 
_ Zavallı mecnun baba! .. Pa-

. . . dinin kurtulması için Lan· 
rıı ıçın, . 
tenenin ceza görmesi lazım geldı-
..... . 1 mı yor musun? Onun kur
gım ana 
t 1 i in her teyin hazırlandı-
u maıı ç d .... 
iını, bu suretle ~ahakküm ~tun· 
.. ini aar11lmıyacağını, aynı z~-

m d -ıunuzu makamınızı. haan a og .d ak 
k• . t' · • kazanacag"'mızı ı ra ımıye mızı 

edemiyor musunuz?. 

Monkların elindeki silah düş • 

tü .. 
- Demek oğlum kurtulacak? 
_ Çok fazla konuştum. Büyük 

reisin her emrine : zahat istemeden 
itaat edilmesini emreden cemiye 
timizin usul ve kaidesine aykırı 
hareket ettim. 

Monklar yerle.-e kadar eğildi. 
Zavallı talisiz inanıyordu. 
Loyolanın kendisini tecrübe et· 

tiğini zannediyordu. 
- Söylediğim acı sözleri size 

nasıl unutturabilirim? 
- Hangi sözleri oğlum.. Ben 

hiç bir şey işitmedim. Yalnız itaat 
ettiğinizi biliyorum 

- Evet, evet .. · 
_ Cemiyetimizin kuvvetine i

timat ettiğinizden başka bir şey 

duymadım. 
- Evet .. 
_ Şimdi, beni vurarak, lsayı da 

vurmuş olan caninin darağacına 
götürülmeıi emrini siz veriniz! · 

Monklar battan ayağa kadar 

titredi. 
_ Demin cemiyet reisi söyledi. 

Şimdi size acıyarak fU sözleri ita· 
ve ediyor: Korkmayınız, oğlunuz 
buradan çılanıyacak. Ben her şe· 

• evvelden düşündüm. Beş daki· 
~ . . k .... d b kil sonra 0 , sızın ucagımz a u· 

lunacaktır. 
Monklar sevinçle: 
_ Canımı ne vakit istiyorsunuz 

peder? diye hayk.ırdı. 
Loyola gülüm~ıyeı:_ek: . 
_ Acele edinız oglum ! dedı. 

- Bir adım daha atarsanız ıizi 
yakalattırarak zindanlarınızdan 
birine attırbrım. Sonra oğlunuzu 
ebe diyen göremezsiniz. 

Monklar durdu. 
Diz çöktü. Ellerini bitiştirdi. 

Gözlerinden sıcak yaşlar dökül-
meğe bqladı· Bir çocuk gibi yal
varan sesiyle: 

- Oh peder.. Beni affediniz. 
Yalnız söyleyiniz, oğlumu göre -
ceğim deiil mi.. O yaşıyacak değil 
mi? 

- Evvela ita.at ediniz.. Hah 
ıöyle .. Şimdi dinleyiniz. Bu kapı· 
ların her birini arkasında silahlı 
on asker vardır. Bunlar bir işare
tim]e koşacaklardır. Hiç bir ita
auizlik göstermeden sözlerimi 
dinleyecek misiniz 7 

- Dinliyeceğim. 

- Peki, timdi ,unu biliniz ki, 
bizim cemiyetimize girdiğiniz gün 
bana vermit olduğunuz kağıdı ka
rakol kumandanına gösterdim. 

Monklar titredi. 
- Bilirıiniz k1 imzaladığınız 

ve mühürlediğiniz bu ki.ğ1t bütün 
devriye kollarına. aıkerlere, ha
pishane müdürlerine, hülisa her
kese bana kayıtsız tartsız itaat et· 
melerini, vereceğim emirler ne 
olursa olsun yerine getirmelerini 
emrediyordu. 
Mahvolduğunu anlıyan Monk

lar papasa korku ile bakıyordu. 
Loyola sükunet]e devam etti: 
- Şunu da aklmrıa getireyim 

ki. siz kat'i surette, cisminizle ve 
ruhunuzla Çizvit cemiyetine bağ-

1 

lısmız. Onun için cemiyetin mut· 
lak reiaine körükörüne itaate mec. 
burıunuz.. Cemiyetin ıizin için, 
akrabanız, doıtlarınız, hatta kral 

için vereceği emirleri yerine getir· 
meği taahhüt ettiniz. İtte zindan· 
da iken askerlerinize sizi tutmala· 
rı için verdiğim emir bundan ileri 
gelmitti. icap ederse aizi gene 
zindana attırabilirim. istersem 

cemiyetin emriyle krala bile iha· 
net edeceğinize dair bize verdiği· 

niz klğıdı Birinci Franauvaya 
göndererek ıizi mahvederim. Şim. 
di iyice düşünüp, ta~ınıp bana ce
vap veriniz .. 

Monklar, kendi hakkında veri· 
len idam kararını dinliyen bir 
mahpus gibi sarardı. Titreye titre. 
ye Loyolanın sözlerini dinliyor, 
ve başını salhyarak bu ıözleri tas. 
dik ediyordu. 

Loyola o vakit polis müdürünün 
yanına yaklaştı. 

Artık onu pençesinde bulundur. 
duğunainanıyordu. 

Sakin olan ses birdenbire şid. 
detl~ndi: 

- · Siz benim elimde nesiniz? 
B!ı alet .. Siz mensup bulunduğu. 
nuz Çizviz cemiyetinin şerefi için 

olmıyan hiç bir fikir, hiç bir sev· 

gi besliyemezsiniz ! Bir işaretimle 
bir sözümle bulunduğunuz şanlı 
ve şerefli mevkiden yuvarlamrsı-

nız. Keyfime göre herkesin kork- ' 
tuğu bir senyör veya darağacına 
namzet bir cani oluraunuz. işte 
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bu sebepten dolayı !sanın itaatli 
bir askeri olunuz. Hiç bir itiraz
da bulunmayınız. Reisinizin e
mirlerine karşı gelmeğe hakkınız 
yoktur. Şunu hiç bir ı;aman unut
mayınız ki siz benim elimde ruh
suz bir ceset gibisiniz. 

Loyola oturdu. 

Yüzü değişerek merhametli, 
ıefkatli bir hal aldı. 

Okşayıcı bir sesle: 
- Şimdi insanı Mesihe yak

Ia,tıran mutlak itaat yoluna gir
diğiniz için kalbinizi bana açınız. 
dedi. 

Monklar söz söylemek istedi. 
Dudaklarından birçok sözler dö
külmek istiyordu.. Fakat ağlı ya
rak §unları kekelemekten başka 
bir şey yapamadı : 

- O benim oğlumdur L. Oh, siz 
de bilirsiniz. Bu çocuk için ne ka
dar gözyaşı döktüm. işte bu deli-
kanlı benim oğlumdur.. Oğlumu 
bağı§layınız bana. Size yalvarıyo
rum, yeis ve üm!t,izlikle ayakla
rınıza kapanıyorum .. Onu §İmdi 

buldum. Artık.. Oğlumu sevmek
liğim size ne zaral' verebilir .. Sa · 
dık bir kulunuz o~·ınakhğıma mani 
olamaz .. Bana ba,_T,şlayımz onu.· 

- Demek hali sizi Mesihten u
zaklaştıracak bir r.t.vgide israt" e· 
diyorsunuz. 

-Mesihten mi" .. Allah babala
• ra "oğlunuzu sev-.Y:cyiniz !,, mi di-

? B ü k'" ··? H d. JOr . u m m un :nu. .. ay 1 o-
radan, siz yalan 1'Övlüy~rsunuz .. 

- Bu sözünüzü ıc.aten bekl:yor-

dum. İsyan tahkiri Joğuıur •• Şim
di allahaısmarladıl{ 

Loyola ayağa \· e)ktı. 

Monktar diz çö'1ttü: 
- Merhamet, onu ;ıffediniz .• 

Bana ne iı.terseniz \'a.pat.ilirsiniz. 

- Cani için a: ·i e merhamet 
yoktur. 

- O benim oğlumdur. 
- isyan edene af yoktur. 
- O, benim oğlumdur. 
- lsanın bir askerini vuran için 

merhamet olamaz .. 
Monklar: 
- O benim oğlumdur!.. diye 

haykırdı. 

- Siz aldanıyorsunuz! Oğlu • 
nuz yoktur. Daha doğrusu oğlu. 
nuz, babanız, anneniz, aileniz hep. 
si Çizvit cemiyetidir. Söylediğiniz 
adamın sizinle bir münasebeti yok. 
tur. 

- Bir insana bu suretle işken
ce etmek kadar büyük vahşet ola
maz. 

- Mösyö dö Monklar, şimdi siz 
seçiniz, itaat mı, İsyan mı ediyor
sunuz? Birinci halde Lantene öle
cektir. İkinci halde ise yapacağımı 
ben bilirim. 

- itaat etmiyorum. Sen de ce
hennem zebanisi papas, buradan 
sağ çıkmıyacaksın !. 

Polis müdürü bu sözü söyliye
rek bir sıçrayışta yerinden fırladı 
ve Loyola ile oda kapısmm arası
na geçti. 

Monklar kadar çevik olan p~ 
pas da büyük yazıhaneyi onunla 
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kendi arasında bırakmıştı. 

O zaman Monklar uzun ve vah
ti bir kahkaha kopardı: 

- Seni şimdi elime geçirdim. 

Loyola omuzlarını silkti. Monk
lar boğuk bir sesle devam etti: 

- Peki .. Peki •. Sen omuzlarını 
silk istediğin kadar .. Geberecek
sin·. Senden nefret ediyorum, di· 
ninden nefret ediyorum, aliahm
dan nefret ediyorum .. Kötü cemi
yetinden nefret ediyorum. Metum 
düşüncelerinden nefret ediyorum. 
Dünyada ne kadar f enahk varsa, 
sen hepsinin en korkunç timsali
sin .. Ah, oğlumu öldürmek İstiyor
sun ha! •. Fakat timdi görürsün .. 
Bak bir baba neler yapabilir. 

Loyola mahvolacağını anladı. 

Monklar onun üzerine yürüdü. 

Deli gibi bir hal almıştı. 
Loyola son bir te§ebbüste bulu

narak: 

· - Bak sana haber veriyorum. 
Bir saate kadar dıtarda bulunmaz
sam, bir atlı krala giderek kendi
sinde, icap ederse ihanet edece
ğinize dair imzaladığınız kağıdı 
verecktir. dedi. 

- Sen delisin L Oğlum kurtul
duktan sonra beni, isterlerse assın. 
lar, boynumu kessinler. Şu papa.s
lar ne kadar aptal adamlardır. Siz 
kendinizi her şeye izinli zannede
rek bir babanın kalbini kemirmek 
için mel'anetler icadediyorsunuz. 

Herkesin elinizde aciz bir oyun
cak olduğuna inanıyorsunuz. Hala 

kan dölanekten, ocak söndürmek
ten, edebaizlik etmekten bıkmadı
nız. Gene zorla vicdanlara girmek, 
oradaki saadet ve sevinç menba
larmı kurubnak istiyorsunuz .. Ha.. 
la kanlı pençenizde ezecek kalp 

anyorsunuz. Maksadınız nedir, 
nasıl bir mel'un dalavere çeviri• 
yorsunuz. Evet, dünyayı titrete
cek gizli bir kuvvet mi ele geçir
mek istiyorsunuz?. Bekle!. Bekle 

canavar!. Dünyayı mürdar vücu
dundan tmizliyeceğim. Benden 
ibret alarak bundan sonra herkes, 
her rasladığı papası gebertaİIL• 

Boş sözlerle vakit geçirmesi11t 
merhamet etmeden, benim se
ni geberttiğim gibi onun da kafa. 
sını ezsin ... 

Loyola bu esnada bütün kuvve\ 
ve cesaretini toplıyarak son kozu. 
nu oynamağa karar verdi. 

Monklar tam onun üzerine atı· 
lırken kollarını kaldnarak bağır
dı: 

- Mesih .. Mesih .. iraden yerini 
bulsun. Eğer kucağına atılacağım 
zaman gelmipe bu saat mukaddes 

olsun. lbrahimin oğlunu kurban 
etmek için bağlamasmda ve onu 
kesmek için bıçağı yakalamasın· 
daıki hikmetinin ıırrınm anlamr· 
yanların, lbrahimin oğlu yerine 

geçmek üzere Allahın bir kuzu 
gönderdiğini hatırlıyamıyanların 
vay haline! ... 

Monklar olduğu yerde durakla· ·:• 
dı. 


