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bir yangın 

oınarll Mehmedln meydan okuduOu aç gOreşcı : 
Kara AH MQIAylm Çoban mehmttd 

Dinarlı , Mehmedin meydan okuyuşunu 
Ttlrklyenln Habeş 
işindeki düşüncesi: 

Sovyet dostlarımızınklıdn ~I lmlM Ulus,ar 
Kurumu mlsalumn · iyen tatbikini Çoban Mehmed 

iste•~ elm •• 

HaheıUtanın Loftllra Seliri 

U1uslar kurumunun 
v r ceQi karar şu imiş 

-----
ltalya ile Habeşistan 
aralarında anlaşsınlar 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

_kabul ediyor 
t-... ... ~ .... 'I! ~·~ ..... ~akl.flllı hu iire in 

nasıl yapılabileceğini fÖriişecek 
HABER~ bu müsabakaları· organize 

etmek işini üstüne alıyor 
·-- --- <Yazısı 4 Onca sayfada) Bugtln 

lstanbulda 
iki kere 

yer sarsıldı 
Bu sabah tehrinaizde iki zel

aele olmuttur.Ruatbanecten al
dıiımu maltmata ıöre, bu a
bah aaat clördü elli c:lart dakika 
38 aani1e ıeçe merkezi latan
buldan aeben kilonıetre mesa -
fede bulunn ve oturanlar tara • 
fmdan histediİebilecek derece
de bir zelzele kaydedilmittir . 

Bet dakika aonra bir zelzele 
dtaha kaydedilmiı, fakat çok 
hafif oldulundan oturanlar ta • 
rafından hiuedibnemiflir. .. .......... --··--·· · 
Gl·zıı· a· yin yapan ,,.,,.,. caaa Uvrena'in bile amiri olan oe 4iinya4alti en ara

,_.. ifleri parmafında poiren, l,,Piz. Entellicena Senn.inin 

25 kAişi v:~;~~h;d;;i;örü;ü'fü;;n 
Yakalanıp nknraya Ki v•ı 

Yahudilerin Bir ~~~a~ Ankar~:~!!-:!i.debu- emanso, ı son'on 
Pllilara gitme- komumstı lunduklan mahalde lizli iyinler boğazını sıkmıştı ! 

il • idama mahkt\m edildi tertip etmekten ıuçlu olarak bu. 
len yasak 1 Berlin, 26 (A.A.) - Halk hak- ıün Nevıelıirden kamyonetlerle E(ler o vakit .:Amerika 

Berlin. 26 - Bohum, Karlo., yeri buaün komünist Ruclolf yirmi bet kaclm, bet erkek ıeti. relSICUmhuru ÖIUVerseydl 
nm., M•anheim, Fribouq ile 1 Cçanıı uılmıya mahldim etmiıtir. rilmittir. Mevkuf kadmlardan vaziyet ne Olurdu? • 
:WW-.. Wedi1eleri ,.tmdi • BU adam, uıu.ı 10ayaliat hüldi- bazılarının çocukları ela kucak • BugQ n sekizi ncl •ayıf am iZ• 
lll'in pllJlara sfrmelerini ,...ıc 1 met li.tma ıeçtikten sonra da ko- larmcladır. Muhakeme) • • da ba•llyan hatıratında ın-
etmltlerdlr. . • • erme ,. tenıcena Servl•ln ••ki re-

_______ .....__ ... .,_ münlat partiılnln hizmetinde yenı landa alır ceza hak yerinde bat· lal Slr Bazll Tomson bu 
~ kaqı sahlmıttv. lanac·ktr~ aaall soruyor 
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enin Habeş Türkiy 
işindeki 

Çok esef edU e~ 
bir hadise 

düşüncesi: 
Sovyet dostlarımızınkinin eşi imiş: Uluslar 

Kurumu misakının harfiyen tatbikini 
istememiz muhtemelmiş ... 

iZMiTT 
büyük bir 
yangın çıktı 

Uluılar kurumunda ıörütülme· 
ıi kararlatmakta olan ltalyan . 
Habet işinin ne ıuretle görUtüle. 
ceği hakkıuda yapılan tahminlere 
göre, Kanada, Danimarka, ispan
ya müme11iUeri lngiliz tezine mil· 
zaharet edeceklerdir. 

Sovyet dıt komiıeri Litvinofla 
Dııbakanımız Tevfik Rüttü Ara· 
sın uluslar kurumu miaakının har
fiyen tatbikinde İarar edecekleri 
sanılıyor. 

Çekoılovakya, ltalyayı daha 
genit bir mikyaıta tatmin eden bir 
ha] tarzı aramak yolunda Franıa· 
ya müzaharet edecektir. Cenubi 
Amerika devletleri de böyle dav
ranacaklardır. 

Söylendiğine ıöre, Birletik A· 
merika, ltalyaya Kellog misakının 
yüklediği taahhütleri ihtar ede'l 
bir beyanname neşretmek niyetin· 
dedir. 

Habet işi üzerinde uluslar ku. 
rumunun toplanmak üzere olması 
dolayııile İtalyan Dıtitleri müıte. 
§arı Suviç diplomatik hareketlere 
girişmiş, Fransız elçisi ve İngiliz 
elçileriyle konutmuıtur. Bu aıö· 
rüşmeler kurumun yapacaiı uıno· 
mal (fevkalade) toplanbya aittir. 

tahliller yapmakta ve buna ıebep 
gÖltermeğe savaşmaktadırlar. 

Lö Jurnal "Japonlar, Italyanın 
Mançuri itinde Çin lehine aldığı 
durumu unutmamıılardır ... ,, diyor 
ve ekenomik seb~pleri de ıöyle 
anlatıyor: 

"Japonların, Habeı itine K&rlf· 

maaına saik olan !ey nedir? En 
batta Japonların tecimsel yaycl· 
ma gayesidir. Japon malları, her 
yerde olduğu gibi orada da baık.ı 
mallara kartı rek1bete batlamt§ 
ve bu r!kabet, orada, pamuk ye· 
tiıtirmek üzere yerleten Japonla. 
rın mevcudiyeti sayesinde daha 
müsait bir zemin bulmuıtur.,, 

.Japnoıar, siparl•I 

Bu diplomat, Deyll Ekspre5 
aylarına (muhab!rine) verdiği bir 
diyevde, Süveyt'in kapatılması ve 
H11.betiıtana silah ıatıtı W:erinde 
lnıiliz hükAmetiyle göriiteceiini 
söylemittir. 

"- Yarın baılamaaı muhtemel 
olan bir harbe hazır mııınız?,, ıor
ıuıuna demiıtir ki: 

- Harbe buıün bile hazırız. 
Bütün Habetliler ölmefe hazırdır
lar. Adiaababada külliyetli mik. 

tarda cephane toplanmıtlir· Kale
lerde büyük mikyasta toplardan 

maada kü1liyetli miktarda maki
neli tüfeklerle tayyare topları da 
vardır. 

geri çevirdi Hab••••tanda ilk 
Londra, <özel) - Tokyodan gelen "Kızıl haç,. teşkil Atı 

bir h~bere göre, MitcJui adh Japon fir Berlin, 26 (Ozel) _ Adisababada ilk 
ntasr, Somaliye gönderilmek Uzere defa olarak bir sıhhiye ve hasta.bakı • 
10,000 çift kundurahk bir İtalyan si - cılar teşktıa.tı kurulmuştur. Bu kurum 
parişini geri çevirmiştir. arsıulusal (beynelmilel) kızılhaçla 
ltalyan gazeteleri- elbirliği ederek, a.rs,ulusal kızılhaç bir 

nin Japonlara ligine birleşecekttr. 

hücumları . Habeş elçlslnin 
, Roma, 26 (A.A.) - GıornaJe avam kamarasında 

d İtalya, ltalyan - Habet anlat- ıattlkları 
l ... 1 1 t · ·· an maz ıgını u uı ar ıtosye eaıne go-

türmek için yapılmakta olan ha- Londra (Özel) - Avam kamarasın-

Bu gece saat 3,55 de 1zınitte 
büyük bir yangın çıktığı haber a -
lınmıthr. Yangın neticesinde iz -

mitle telefon ve telgraf konufma· 
ları da bozulmuştur. Bunun üze -
rine yollara hat çavu9ları çıkarıl
mıf, muhaberenin temin edilmesi 
için çahılmağa batlanmııtır. 

Bu gayret neticesinde telgraf 
hattı işlemeğe baılamıf, fakat te -
lefonlar henüz itleyememittir. 
Yangının büyüklüğü karıııın • 

da İzmit ilbayı İstanbul Emniyet 
müdürlüğü vasıtaaiyle lstanbul 
itfaiyesinden yardım iıtemİ§tİr. 

Bunun Uzerine Kadıköy itfal • 
yeıi huauıt bir katarla lzmite ha-
reket etmittir. Diğer tarafatn la • 
tinye itfaiyesi de lzmite gitmek 
üzere emir almıt ve derhal yola 
çıkmı,tır. 

Yangın neticesinde lzmitle An
kara ve lstanbul arasındaki tren 

seferleri de durmuıtur. Bu sabah 
o.at 8,40 de Haydarp&§aya gel .. 1 

mesi gereken Ankara treni lzmite 
bir istasyon kala durmuştur. 

Bugün saat 14 de kadar yola 
çıktığına dair hiç bir halier alına· 
mamıtıır. Bu sabah ıaat 10~40 da 
hareket etmesi lazım gelen Adana 
muhtelit katarı da kalkamamı9tır. 

Yangının bili devam etmekte 
olduğu tahmin edilmektedir. Ga
zetemizin makineye verilmesine 
kadar hiç bir haber alamadığımız 

dan yangının derecesini ve sebe
bini doğru olarak tahkik edeme
dik. 

Trenlerin itlememeıi yüzünden 
birçok kimseler sabahleyin lzmi-

te otomobil, ve motörle hareket et
miılerdir. 

İzmit valisine, yıldırım iki tel
graf çektikse de bu telgrafların e-

line geçtiğine dair haber, bize 
gelmi9, fakat vali cevap yollıya. 

mamıthr· Cevabı aldığımız tak
dirde, son dakika başlığıyla det• 
cedeceğiz. 

Son Dakika: 
....................................... 

Musolini neler 
istiyor? 

da verilen özel bir yemekte, Habeşis
rekette ve bu anlaşmazlıkta J a- tanın, Londra elçisi doktor Martini 
ponyanm muhtemel durumunda., dedi kJ: ızmıt.•aat: 1.s- hadise. •ehlrle Alakası 

Musolini İtalyan milatemlekele
ri hududunda olan üç Habet vi
layetinin İtalyan kontrolu altına 
konulmasını istem it tir. 

iki ltalyan milıtem1ekeıini bir
birine bağhyan bir koridor iste· 
mi§tir· Bunlar, ltalyanın Londra 
elçisi Grandi vaaıtasiyle lngilh 
dış bakanına bildirilmiştir. 

bahsederek diyor ki: 
Devletler, bu meseleyi uluslaı 

sosyetesinin yargıçlığına sunma
dan önce Japonya Mançuriyi ele 
geçirirken ne için bu sosyetenin 
seyirci kalmış olduğunu anlatma
lıdırlar. 

Japonyaya gelince, komşusu · 
nun topraklarına saldıran bu 
memleketin İtalyan - Habet an
laımazlığına tüze (adalet) a 

Fransanın takip dına söz söylemeye hakkı yoktur. 
edeceAI yol J~.ponyanın her ne tekilde olurs:'. 

Pariı, 26 - U luılar kurumu olsun bu iıe karışması yalnız ltal· 
konseyinin ayın 31 inde toplana· yaya kartı bir dü,manlık hareketi 
cağt resmen bildirilmektedir. olmak i1e kalmaz. fakat ayni za-

ltalya. Habet ihtilifında Fran- manda Japonyamn ekonomik vt
sanın tutacağı yol daha belli değil. antiavrupal (Avrupa aleylıtarı) 
dir. Söylendiğine göre, kabine amaçlarla {gayelerle) Afrika u 
M. Lavalin ne ltalyayr, ne de in- luılarının topraklarını ele geçir· 
giltereyi gücendirmek iıtemiyen m~k için beslediği yeni emperya • 
siyaaasım tasvip etmittir. Bu ıi- liıt dü§üncelerin bir belgesidir. 
yasa ayni zamanda uluslar kuru- (alametidir) 
mu prensiplerine sadık kalmaıını ltalya, Habeşistan 
istemektedir. ingiltere ve .Japon• 

Diplomatik mahafilde söylen- yaya karşı 
diğine göre, ltalya ile Habeıistarı gösteriler 
arasında barı§ konuımalarına de Berlin, 26 <Ozel) - Diln İtalyanın 

d"l · • t · tt'ıkten sor. bir çok şehirlerinde binlerce halkın vam e ı mesını emın e · · 1 · 
1 1 

I ışt rakile Japonya, lngıltere, ve 
ra u u,lar kurumu ça l§ma arını Habeşistana karşı büyük gösteriler 
tehir edebilecektir. (uUrnayişler) yapılmıştır. 

ıt. 1 k 1 dl ) t Romada 50 genç faşistin iştirak.ile 
!"' m.er 8 1 p oma ın yapılan bir mitingtc nümayişçiler 

düşiincesl "kahrolsun Japonya,, "kahrolsun ln . 
Vaşhıgton, 26 - Norman Da- giltere,, "kahrolsun Habeşistan,, i . 

. I l k I I .
1 

hareli levhalarla sokakları dolaşmış-
vıs, u us ar urumunun ta ya ı e }ardır. 

Habeşistan arasında bir barıt yo- H bec:.ıer nü i 
1 b ı b ·ı -· . h . . . a ., may ş u u a ı ecegını ta mm etmıttıt. yaptı 

Bay N. Daviı ltalyaya yardım et- Adiıabab&da Meneliğin heyke'!· 
mek için Fransa?ın uluslar kuru- linin yakınında bir gösteri (nüma· 
mu ve lngiltere ıl; boz~şma~ın~n yiş) yapmıştır. imparator her ne 
muhtemel olmadıgını söylemt~hr. kadar bunda ha:ı:ı!' bulunacağını 
-laponyanın işe söylemişse de gelmemiştir. 

• karuşmasındakl (TimeıJ 

sebepler Bir Habeş diploma-
Japonların Habet i§ine kar~t tının sözleri 

ilgi (alaka) göstermesi hakkında Tanınmış Habe-t diplomatı A · 
Fransız gazetelerinden bazıları laj t.ondraya gelmiıtir. 

l olmıyan ufak bir kazadan lbare'ttir • 
"Biltttn 11orlutuh kiki, talyanın kt 

çok nazik ve insansever bir tavırla nu'fusca ve mali zayiat yo ur • 
ızmit Valisl 

Habeşistanın geri halkını medenileş - ---·-----------------------------
tirmek isteğini Habe~ıer ııa.1yan1aş - Arsenal Konyada vak'alar 
mağı kat'iyyen reddetmesindedir. 

Asıl mesele şudur: 
"Habeşistan bilgi ve masnuat sa -

hasmda lazımgelen ilerleyişi elde et -
mek için, medeni bir memlekete bağ -
lanmalı mıdır? Zannetmem. Çiinkü 37 
yıllık kendi tecrübemle biliyorum ki, 
Habeşler drşarı dünya ile 1000 sene 
kadar hiç temas etmedikleri halde ve 
birçok mektepler yapmak için para ve 
vasıta eksik olmasrna rağmen şaşırta
cak ilerleyiş göstermişlerdir.,, 

Veni ıtaıvan 
sevkıyatı 

25 nen yollouıo 

Kutluluyor 
Arsenal kulübü yirmi beşinci ytldö

nümünii kutJulamak için bu hafta bir 
gümüş töreni yapacaktır-. Arsenalın 

bu yılki blinçosu 8800 İngiliz lirası 
(bizim paramız1a 52,800 Ura) kazanç 
göstermektedir. 

Gümüş töreni için lngiliz mıntaka 
şampiyonlar' arasında bir turnuva 
yapılacaktır. 

-0-
Napoli, 26 - Biancamano va· 

puruyla dün Doğu Afrikaaına 30 Orta Avrupa kupası 
ıubay, 1350 er ve 600 mütehaasu Orta Avrupa kupasının son de
itçi ile külliyetli miktarda cepba fa Budape§te de oynanan maçın· 
ne gönderilmittir. da, Frençvaros, Austiayı 2. 4 yen-

Vapur Mesinadan da 21 ıu- _m_i_t_ti_r_. -----------

bayla sso asker atacaktır. Eski bir cinayet mi? 
Tunuslu ıtalyanıar 1 . d b"Id" ·ıd·"'· ·· 

1 zmır en ı ırı ıgıne gore, .. üllü yazı ıyor gon Hanri isminde bir Bulgar Kartı· 
Roma, 25 (Ozel) -Tunuıtaki yakada Damdösiyon mektebinin 

İtalyanlar Habetistan hudutlarına b b . d b" . t k ba .. . .. .. ··1 .. a çesın e ır cınaye e ur n 
gonderılmek uzere gonu lu kayde- "d b" . . .. ··ı·· old gu"' nu ı·h • gı en ırınm gomu u u · 
dilmi•lerdir· ilk partıde 1000 ka-

7 bar etmiı, hunun üzerine araştır. 
dar Tunuslu gönUllü ltalyaya ge-

malara başlanmııtır. 
lecek, burada kısa bir müddet ta· 
lim gördükten ıonra Doğu Afri- ======================== 
kasına gönderilecektir. 

11:alyanların garip 
bir kararı 

Londra (özel) - Habeşistan& in -
giltereden silah gidebilmesi için in -
giltere hükUınetinin ruhsatiye verme -
ğe başlaması İtalyanın canını sıkar 

sanılıyordu. 

Fakat, bu yolda ltalyanın hiçbir itira 
zı olmıyacağı görülmektedir. Çünkü, 
silah ticaretini tanzim için Cenevre -
de toplanm'ş olan komisyonda şuha -
tın yirmi beşinde İtalyan delegesi A
miral R~poli demeştir ki: 

bancı devletlerden harp levazımı ala-
bilmelidirler·,, 

lngiliz veliahtı 
ltalyaya gidiyor 

Londra, 26 (Özel) - Star ga
zetesi lngiliz veliahlı Prens Dö Ga
lin yaz tatilini geçirmek üzere ya 
kında Tirol'a gideceğini haber 1 
vermektedir. 1 

Ağustosun ba,ında Londradan 
ayrılacak olan Prrnı 5 hafta Tirol
da kalacaktır. 

Konyadan bildiriliyor: 
Şehrimiz uray (belediye) zabı

tası iıyarlarından Fahrinin yanın· 
da hizmetçi olarak bulunan Azi
me isminde 14 ya,mda "bir kızın 
zabıtaya müracaatı üzerine yapı
lan tahkikat ve muayene netice
sinde Fahri tiırafından kirletildi
ği anlatılmıtlır. 

Fahri tevkif edilerek adliyeye 
teslim edilmittir. 

Bugün Konyada iki yangın ol
muısa da ıirayetine meydan ve-

rilmeden söndürülmüıtür. Yangı. 
nın biri lhsaniye mahallesindeki 
bir kahveden, diğeri Hoca Faruk. 
ta bir fırından çıkmıttır. 

Kanaryalar 
mektebe 

gidiyor 
Amerikanın en iyi kanaryala

rına üniversitede bir musiki kursu 

verilmektedir. Kafesleri içinde Ü· 

niveraiteye götürülmekte olan ka
naryalara en usta musikiciler ke
man, viyolon harp ve organla par-

çalar çalmaktadır. Musikiyi de· 
rin derin dinliyen kuşlar, seslerin 
en iyilerini akıllarına nakşedebil
mektedir ve gayet gür ötütleriyle 

bunları tekrarlamaktadırlar. Bu 
dersler hususi bir surette inta e
dilmit ses sızmaz laboratuvarlar
da verilmektedir. Musiki prof e-

sörlerinden birinin söylediğine gö. 
re kanaryalarda musikiye kartı 

çok büyük istidat varmış. Ses sız. 
maz laboratuvarın sebebi de, dı-
şardan gelecek akortsuz bir not~ 
birçok ayların emeklerini harap e .. 

"Devletler, ihtiyaç anmda ya ı debilirmİ§ ! 



Türkiyede 
•• • • munevver ışsız 
var mıdır? 

Gece üniversitesi mutlaka 
lazımdır! 

Arada ıırada ga:ıetelerde okur, 
Yahut da bir fırsatla raslarsmız: 

30 - 40 lira maath bir it için 
(mesela katiplik, mukayyitlik ter
tibi bir i§ için) ilan verilmi, ... So
nuç (netice), f&§ı1acak nevinden: 
150 kişi baıvurmuı, bu iti istenıi,. 

Böyle bir manzara kar,ısınd;ı 
İnsanın tüyleri diken diken olu
Yor. 

- Acaba, memleketimizde kor
kunç bir münevver işsizliği mi 
Yar? ... 

Evet ... 

(ehemmiyet) veriyor ve neticede .. 
tahsile giren bir çocuk on küsur 
senelik okuma zincirini tamamlı
yamadı mıydı, (hatta hazan da 
tamamlayınca) işte, böyle meslek-

siz kalıyor!... Lakin, kendini mü
nevver sayıyor· .. Hiç değilse katip, 
mukayyit olmak istiyor. 

Otedenberi israrla ileri sürdü
ğüm mesleki mektep ve tahsil ça
ğından sonraki resmi tahsil mese· 
lesini, bu münasebetle bir kere 
daha hatırlatmağı lüzumlu bulu-
yorum. 

30 - 40 liralrk it peıinden koşan 
Yarı münevver, çeyrek münev

\7e birbirleriyle boy ölcüımeğe kal- ver hastalıklarını tedavi edelim. 
kışan 150 kişi J. .. 

Müthit ıey .•. (Vl·NQ) 

. işitiriz ~.i, A~manyada, üniver- Ardıhan ilçebayı 
ııte prof esorlerı boyunlarına yaf· 
ta asarak: "Ben falanca §eylerin Kaza geçirdi 
en birinci uymanıyım (müteha5sı- Ardıhan ilçebayı Ozdemir 
sıyım) . . Bana İş gördürüp ek- Nuri eti ve çocuğu ile birlikte 
rnek parası verecek yok mu?,, di. hudud boyunda binJikleri otomo
Ye dola~ırlarmı!t !... Acaba bizim bil on beş metre kadar yüksek -
rnem]eket de bundan birkaç par. likten yuvarlanmıştır. Özdemir 
ınak ha1lıca mı?··· Nuri ağır surette yaralanarak hu-

- - - -- ----- -- -~----------- ·----~ - ---- -

Süngercilik 
ilerliyor 

Yabaneı memleket
lerden sil nğerlerlmize 
istek ve rağbet çoğaldı 

Sekiz ay evvel bükfunetin tetkil 
ettiği süngercilik sosyetesi bütü:ı 
dünya piyasalarında Türk adına 

satılan süngerlerimizi satmak ve 
satılan süngerlerimizi tanıtmak 

ve sevdirmek i~in çalışmaktadır. 
Bet yıllık endüstri programına 

süngerciliğimizin }'eni den geni,le· 
mesi işi de önemle konulmuştur. 

Y ıllardanberi sönük bir durum· 
da kalmış olan ve doğru ihracat 
imkanlarını hiç bulanııyan sünger
ci liğimiz bu programla ilk cJefa ü
zerinde işlenen bir mevzu haline 
gelmittir. 

Şimdi ilk deneme yılı ya,an
ınaktadır. Bu sekiz ay içinde elde 

' 

At yarışları pazar 
günü başlıyor 

ikinci mevkideki seyircilerden 
hiç para ahnanıyacak 

Atlarımızın nesli~i~ ıslahı içini 
hükumetimizin her vılayette yapı\. 
masını teşvik ettiği at yarışları, 
her yıl ıehrimizde sonbahard~ 
yapılırken, bu yıl yaz mevsiminde 
yapılmaaı tekarrü• etmiştir. At 
yarışlarına önümüzdeki pazar gü
nü Veli Efendi çayırında baılana· 
caktır. Yarışlar altı hafta sürecek 
ve daima pazar günleri yapılacak
tır. Yarışlar saat 15 de başlıya
caktır. 

Y arıt encümen; Şark Demiryo!
ları işletici sosyetesiyle anlaşarak 
yarııların devam ettiği ~ltı hafta 

zarfın.da yarı§ saatlerinde sık stk 
trenler kaldırılmasını ve bu tren
lerin Veli Efendi çayrı önünde 
durma.ınnı temin etmİ§tİr. 

Bu yıl yarııklarda bütün İs· 

tanbula halkının ~ ve bilhassa at 
besliyen köylülerin bulunabilmesi
ni temin için yarı~ yerinde ikinci 
mevkiden hiç para alınmaması te· 

karrür etmıtir. Birinci mevkiden 

de elli laırut alınacakbr· Bu şe· 
kilde at neslinin ıslahı ve atçıl(k 

sevgisinin yerleşmesi yolunda bü
yük bir adım atılmıı olacaktır. 

edilenndk~ttumutv~ici~mu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tur. Geçen yıl Ege bölgesinde Köprüde duman General Sfileyman 
(mıntakasında) ancak 13 sünger çıkaran vapurlar Numanın Uliim 
kayığı sünger avına çıkmışken, bu Galata köprüsüne yanaıan va • yıldöntlmü 
yıl süngercilik sosyetesinin ,65 ka- purlarm ko""pru"'de yana~ık iken E-ı- T ,_, G h b 

-s aKİ ıobiye ve ü1 ane tat i • yığı sünger avına çıkmııtır. Bu 
f ayra:p etmemeleri sosyetelerden k t kt bi f .. 1 • d yıl ilk defa Avrupanın en önemli a me e P.ro esor enn en 

sünger alıcı memleketlerinden mü. istenmitti. Buna aldın' edilme • merhum Süleyına Numan Pqamn 
racaat ve istekler laşlamıştır. Bu. diği görülmüş ve halk tarafından onuncu yıl dönümü münuebetile 
nunla beraber vurtta sünger kul- şikayet olunmuştur. UraY. (bele- 27 Temmuz cumartesi günü saat 
Ianmayı teşvik etmek süngercilik diye) deniz tecim (ticaret) direk- onda Gülhane hastahanesinde bri 
sosyetesinin başlıca amacını {ga- törlüg~üne dün yeniden hat vura - 1 ı 
yesini) teşkil etmektedir. k b "k"' ti d ·ı toplantı fapı aca.k ve tıp a emi-

N e yazık ki, yahut ne ıevinilP.- dud memurları tarafından derhal 
ce~. hal ki, değil... Batum hastahanesine kaldırıl- k 

Ben, bu otuz kırk liralık itle<e mııhr. '· !•Li~_Tl~ 
başvurmaların nasıl olduğunu &i- __ ; • 1 

ra u şı aye ere mey an verı - mize büyük hizmetleri dokunan 
memesini istemiıtir. 

merhumun adı ve hatıraları amla· 
--<>-- cakbr. 

Floryada tren hattı 
geriye mt alınacak? 

• • • 
ze gi):düğüm gibi ı..rilatayun. ıran sefaret bade~ -iskambil 

ı:'.vA•, clo5ru ... Kc.ııkunç bir Ü§i.ış~ J d bJ J f 
rne oluyor!... (Bu kabil müsabaka- mes D en r D D .. ~ yOzOnden ••• 

lı yoklamalarda birer münasebet- münasebetsizliği Küçükpazarda Unkapanı cad. 
le hen de bulunup mümeyyizrk Sabah gazetelerinden birinin desinde Hacının kahvesinde İa· 
ettim) ü~ütme oluyor amma, na. yazdığına göre dün lran sefaret • kambil oynıyan Sarı Muharrem 
sıl ~şüşme... neıi hademelerinden biri yolda bıçakla Seferi kalçasından yara 

Evveli o 150 kişden hemen 150 gelip geçenlerin üstüne kova kova lamııtır. 
sinin de türkçe okuyup yazmas,, ıu dökmüt ve kendisine ihtarda Bir iddia 
bizim zamanımızdaki İptidai üç bulunan bu gazete mensupların - Şiılide Songurbey ıokağmda O• 

derecesinde hile dl!'ğil... Sonra su· dan birine ağız dolusu küfretmiş - turan Vasfi zabıtaya başvurmu1, 
aller soruyor, cevaplar arıyorsu- tir. Halaskar Gazi caddesinde Aile 

ıunuz: Gazete bu vesile ile hademeyi mutfağı sahibi Hasanla kardeşi 

neresidir? 
- Parİı· 

- Fransamn meıhur iskeleAİ k 1 h 'kA 
onso oı aneye şı ayet etmiştir. Yahya tarafından tahkir edildiği . 

- Küçük itilaf hangi devletler-
den mürekkeptir? 

- Macaristan, Lehistan ... Şey ... 
Ötekileri hatırlamıyorum. 

- ittihat ve terakkinin rakibi 
olan meşhur fırka hangisidir? 

- O zamana yıetifmedim. 

Zehirli gazlardan 
korunmak için 

Hava tehlikesinden korunmak 
savaşında Sağlık bakanlığı da 
önemli bir yer almış ve kendisini 
ilgilendiren (alakadar eden} tali
matnameleri hazırlamıştır. 

ni iddia etmiıtir. 

25 lira ... 
Kurtuluşta Tepeüstündeki ka· 

sap dükkanında çırak Hüseyinin 
uyumasını fırsat bilen Sefer, dün 
dükkana girerek çekmeceden 2-; 
lirayı çalmıtlır. 

Açık göz ••• 

Uray tarafından Floryanm 
imarı için eaaah bir projenin ha • 

znlığı deva metmektedir. Diğer 

taraftan plajların çok yakınından 

geçen tren hattının geri alınması 

da dü§ünülmektedir. Projede bu 
da ele alınacaktır. 

-0--

Ticaret borsasında 
seçim 

Tacim (ticaret) bor.sa.sının ye· 
ni idare meclisi seçimi ağustos 
baılangıcmda yapılacaktır. Bu-

nun için bu seçimin ve seçilmek 
hakkı olanların birer listesi borsa 
salonuna ve tecim idaresi kori -

dorlarına asılmıştır. Listede ismi 
olanlardan bir itirazı bulunanlaT 
bunu bir hafta. içinde seçim en -

- 7 X 8 kaç eder ... 
Parmağıyla hesap]amağa kal-

Açılmış o1an "muharebe gaz • 
!arından korunma okulu,, nun 
kur devrelerine Sağhk Bakanlı -
ğı da memurlar gönderecek ve 
bu okuldan yetişenler arasından 
seçilecek öğretmenler vilayetler • 
de ve vilayetlerde yetişenler de 
kazalarda zehirli gazlardan ko
runma hakkında konferanslar ve
receklerdir. 

cümenin bildireceklerdir. 
Marpuççularda Avranos mek· -------------

kışlfor. . 
lnanmıyacaksınız. Fakat, acı 

hakikat budur. Ve bütün o 150 kt
şiden, basit olan itinize yarıyacak 
birini bulamıyorsunuz ... 

tehi muallimlerinden Bay Mehme· 
de altı liralık bi •· mufaınbayı 011 

bet liraya satan Roza ismindeki 
kadın yakalanm1t~ır. Bu kadının 
bu şekildeki vakası bununla dör
dü bulmuftur· 

Otomobil çarptı 
Taksim de su şirketi §eflerinden 

Bay Reşat otomobili ile Büyükde· 

re caddesinden g~çerken Alman 

mektebi hademelerinden Alfan

hara çarpmış, hafif surette yarala
mııtır. 

Ayıranlar da 
dayak yedi 

Kerestecilerde Uüüncü Osmanı 
Yumrukla döven Çolak Feyzi kaY
gayı ayırmaya ge!C"n Mehmet ve 
lsmaili de dövdüğünden yakalan 
mıştır. 

Gülhane Tıp Tatbikat Mektebin'denı 
lı 

Büyük hocamız merhum Süleyman 
Numanın vefabnm onuncu 1eneıi 27 -

Temmuz cumartesi gününe tesadüf et· 

mektedir. Gfllhane bu büyük hocasma 

kartı her zaman duyduğu hürmet ve 

tazimi ifa edebilmek üzere bir toplan· 

b yapmağı kararlathrmı§br. Merhu -

mun batıralarrm ihya edebilmek üzere, 
arzu buyuranların, 27 - temmuz -
935 cumarteıi rünü saat onda Gülhane 

yi teırifleri rica olunur. 
-o-

itfaiyenin grup 
Amirleri 

ltf aiye kadrosuna yeniden iki 

makine mühendisi alınacaktır . 
Bunlar grup amirliklerini yapa • 
caklardır. Bu suretle bir kaç s~e 
içinde bütün grup amirlri maki -
ne mühendisi olacaktır 

-0-

" Kimsesiz çocuklar 
yurdu,, çocukları 

kampa çıkıyor 
Galatadaki kimsesizler yurdun

daki. ~ocuklar bir haftaya kadar 
kampa çıkacaklardır. Yurtdaki ço

cukların sayısı sekseni geçmiştir. 

Yeni bütçe geldikten sonra yul' -
dun kadrosu yüz elliye çıkanla • 
caktır. 

Memleketimizde münevver iş
sizliği yoktur. Münevver meziyet
lerden herhangi birini yarı buçuk 
gösteren insanların aç denecek de
recede asla itsiz kalmıyacaklarına 
da fU misalle kanaat getirdim: 
Geçen sene bir almanca müterci. 
rni aradıktı. "Almanca okuyup an. 
hyan, türkçeyi de yazabilen birini 
istiyoruz!,, diye vermediğimiz ;. 
lan kalmadı. Gelen olmadı. 

Beyoğlunda ha\1 a 
hücumuna karşı 

sığınaklar 
Zehirli gazlardan korunma 

yerlerinin teşbiti ile uğrafıldığım 
dün yazmı§tık. İstanbul cihetin -
dek aa.rnıç ve mahzenlerden is-

( ŞEHRİN DERDLER1 .. l 
Yukarda tarif ettiğim o bet

ba.ht 150 kiıilere gelince, bunlar, 
mutlaka münevver birer meslek 
seçmek azminde olan yurtdaılar
dır. Arzuları, kabiliyetlerinden 
'bnyUktUr. Fakat, tunu söyliyelin• 
ld, kabalıat en1arda sayılamaz! 
Maarif ıistemimiz mesleklere de
ğil, Uıe tarzın& daha fazla önem 

tif ade edilebi1meıine rağmen 
Beyoğlu cihetinde böyl bir 
yer olmadığından buralardaki 
boş arsalara sığnaklara yapılması 
eaaslı bir surette gözden geçir!le -
cektir. Beyoğlu ciheti için ayrıca 
tetkikler yapılıp bir proje hazırla- 1 nacaktır. 

itfaiyenin telefon numaraları 
Bir okuyucumuzdan şöyle bir mektup aldık: 
"lstanbul itfaiyesinin telefon numarası 21222, Bey 

oğlunun 44644, K adıköyünün de 60020 dir. Bu rakamlar 
iıer ne kadar basit ve ezberlenmesi kolay ise de gene 
kdli değildir. Bilhassa Yangın çıktığı zaman bir insanın 
ne derece şaşırdığı da gözönüne alınır~sa rakamları 
büsbütün karıştıracağı anlC!§ılır· 

Sayın gazetenizde bundan bir sene kadar evvel 
(Vd • Nfı) köşesinde buna işaret etmiş, ve lstanbul it-

f aiyesinin telefon numarasının 22222, Beyoğlu grupu
nun IJIJ.4, Kadıköyünün de 66666 gibi basit rakamlar
dan seçilmesi lüzumuna işaret etmişti. 

Çok doğ1"U ve tatbiki kolay olan bu fikir acaba ne • 
den kabul edilmedi? Pek merak ediyorum.,, 

Okuyucumuzun bu merakına biz de iştirak ediyo -
ruz. Hiç kimseye bir zar:ırı olmıyan, buna m1lkabil pek 
çok fayda1ar temin edecek olan bu fikrimiz neden ka
bul edilmiyor? Bunu biz de soı111yoruz. 



Dinarlı Mehmedln meydan okuyuşunu 

Çoban Mehmed 
kabul ediyor 

Bundan iki sene evvel tanmmq 
yağh güreı pehlivanlarımızdan 

Dinarlı Mehmed serbest güreı }er 
yapmak için Amerikaya gitmişti. 
O zaman burada bulunan pehli -
vanlarımızdan Türkiye yağlı gü · 
reş baş pehlivanı Kara Ali, Müla
yim ve ağır siklet güreş şampiyo -
nwnuz Çoban Mehmed, Dinarlıyı 
Dife ederek müsabakaya davet 
etmişlerdi. 

Fakat bu sırada Dinarlı Meh -
med yola çıkmak üzere bulundu -
jundan bittabi bunları kabul ede
memiıti .. 

Dün Dinarlı Mehmedin dayısı 
Mustafadan bir mektup aldık. 
Mustafa bu geçmİ§ vak'ayı hatır • 
latarak bu üç pehlivanr, yani Ka
ra Ali, Mülayim, ve Çoban Meh • 
medi müsabakaya davet etmekte
dir. 

amatör olduğumdan güre§meye 
müsaade edilmesi için federasyo
na baş vurdum.,, 

Son dakika: 
... .-........,.--. .-. zawwwm? ........ 

Müsabakaları 
organize ediyoruz 
Bugün Dinarhnrn defisini, ve Ço

ba.n l\tehmedin cevabmı yazdk. 
Son dakikada da Dinarlı Mehmedin 

gazetemiz rnsıta.siJe yaptığı defiyi 
kabul edecek güreşçilerle yapacağı 

ı::erbest güreşleri organize etmek işini 
üstümüze almağa karar vererek te -
şebbüse giriştik. 

Güreşler bir hayrr cemiyeti menfa
atine, ve Güreş federas)onunun tek -
nik kontrolünde yapılacaktrr· Dinar -
lmın Çoban Mehmetle karşılaşması 
bir amatörlük profe~yönellik işi ot -
d!ığundan derhal yaprlacağrna ilıti -
mal vermiyoruz. 

Mektup Fakat gerek Kara Ali. gerekse J\fü-
"Yeğenim Dinarlı Mehmedin i- lbim esasen prof esyönel oldukla -

ki sene evvel Amerikaya gitmek rından bunların Dinarlı MehmetJe der 
üzere Parise hareketinden bir hal karşılaşmalarında hiç bir mah -
müddet sonra muhtelif vesilelerle zur yoktur. 
gazete sütunlarında kendisine Bu iki pehlivanımızın deliyi kabul 
meydan okumuştunuz. Fakat 0 za· edip etmiyeceklerini ve bu şekilde bir 
manlar kendisi burada bulunm~- organi11syonu kabul edecekleri bir iki 

gün içinde kat'i olarak be11i olacak -
dığı için bittabi bu meydan oku· tır. (HBER) yapacağı organizasyo . 
malardan haberi olmamıştı. Esa· nun en mükemmel bir şekilde başanl
sen haberi olsa bile vaziyeti itibn- ması için elinden geleni yapacağı şim-
riyle dönemezdi. diden ' 'adeder. 

Şimdi Amerikadan döndüğüniı 1111Plllllltlı11H1111lll._1M11IM~ 
liepiniz biliyonunuz. On bet gün Bu vaziyet karşısında Dinarlı 
Karacabeyde ail~si yanında kal. Mehmedle Çoban Mehmedin bir 
dıktan sonra buraya gelip bir ha hayır cemiyeti menfaatin olmak 
yir cemiyeti menfaatine olmt' k üzere karşılaşmaları kuvvetli bir 
üzere kendisiyle birer serbest gii· ihtimal dahiline girmittir. Bu i, 
re§ müsabakası yapmağa sizleri için güre§ f ederaayonundan Sa -
dave edeceğini limdiden bildir dullahm ileri ıürdüğü Pankras 
meği münasip gördüm. denilen yalnız profesyonellere 

Her üçünüz de güre§ üstünde mahsus tehlikeli güreş usulü de 
b'ulun{iuğunuzdan idmanlı bulunu- vaki değildir. 
yorsunuz. Bu seb~ple hiç bir ma· Çünkü Dinarlı Amerikada Pan· 
zaretinizi kabul etmiyeceğimiz~ kras denilen yumruklu, tekmeli 
§İmdiden hazırla11mak ister ve g~ güreş yapmamış, amatörlerin de 
ne muhterem Haht"r gazetesi va!· 

güreştiği malum usulde serbest 
tasiyle cevaplarınızı bekleriz.,, 

Dinarlı Mehmedin dayısı 
MUSATFA 

Su meydan okuyuşa ilk cevabı 
Çoban Mehmed vermiştir. Çoban 
Mehmed dün federaayona baş vu
rarak, kendisine meydan okuyan 
Dinarlı Mehmedle güreşmesine 
müsaade edilmesini istemiştir. 

Bu istek üzerine federasyon bu 
meseleyi tetkike karar vermiştir. 
Güret F ederaıyonu bu aktam bir 
toplantı yaparak bu huıuıta gö 
ıecektir. 

Federasyon üyelerinden Bay 
Sadullah bu ıabah bir muharriri -
mize dem ittir ki: 

"-- Di'narlı ile Çobanın karşı -
la,ımuı için beynelmilel f ederaı • 
yonun müsaadesi lazımdır. Bu ak
ıam toplanarak tanmmıf bir pro -
f esyonelle bir amatörün kartılaş -
sı meselesini görüşeceğiz.. Ben 
§ahsan beynelmilel federasyonun 
müsaadei mahsuıası ile böyle bir 
güreşe mani görmüyorum. Ama -
tör bir güreşçi olan Çobanın pro -
feıyonel güreşçi ile yapacakları 
ıerbest güreş, ancak amatörlere 
mahsus serbest güreş olabilir. 

Yoksa Amerikada son zaman -
larda revaç bulan "Pankras,, tabir 
olunan, kafa, göz gözetmiyen gü
re§e müsaade edemeyiz.,, 

Diğer taraftan bu sabah Çoban 
Mehmedle de görüştük. Bize dedi 
lliı 
•- Dinarlmm bana meydan o

laidufunu haber aldım. kendisiy -
le görüşmeyi kabtJl ediyorum. An. 
cak Dinarlı prof eıY.onel, ben de 

güreş yapmıştır. 

Güreş antrenoörü bizim güreş • 
çilere de serbest güreıi öğretmi: 
ve güre~ilerimiz bunu Macarlar 
üzerinde muvaff akıyet)e tatbik 
etmiş olduklarından bu karıılaş

manın büyük bir heyecanla ıeyre
dileceği muhakkaktır. 

Adada bisiklet 
yarışları 

"ittihat spor klübü,, tarafın • 
dan pazar günü için Büyükadada 
bisiklet yarışları tertip edilmiştir. 
Y arı,Iara bir çok sporcular gire
cektir. 

Çocuk piyesleri 
müsabakası 

Şehir Tiyatrosu Direktörlüğünce bu 
yd "f stanbul Şehir Tiyatrosu,, tarafı;ı. 
dan verilecek çocuk temsilleri için bir 
"Çocuk piyesleri müsabakaar,, açılmı!J • 
tır. Bu müsabakada birinci seçilen ço · 
cuk piyesini yazana 150 lira, ikinci se· 
çilen piyeain yazıcısına 100 lira ve Ü • 

çi.incüye 50 lira verilerek temsil hak'<ı 
aabn alınacaktır. 

Yazılacak bu çoeuk piyeslerinin kül
türe, bilgiye, terbiyeye, ulusa) ülküye 
aid tartlarım öğrenmek için pazartesi 
çarşamba günleri ikiden dörde kadnr 
Tepebaşmda Şehir Tiyatrosu Drama • 
turgu Şükrü Erdene müracaat edilecek 
tir. 

Eserlerin nihayet 15 EyJide kadar 
Şehir Tiyatrosuna gönderilmiş olrnala
n lazımdır. 

ROSEMAl·L 
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Kültür bakanhğı 
talim ve 

terbiyesinde 
Değişiklikler 

Ercümend Ekrem Tal 
Peyami Sefa ile Tan gazetesini 

Ankara, 25 - Külrur Bakan
lığında ve bilhassa talim ve terbi. 
ye heyeti arasında mühim değitik
likler ve tayinler olmuştur. 

Dava ediyor 

Talim ve terbiye heyeti batka 
nı Ihsan ve üye)erden Ali Haydar 
yerlerinde kalmışlardır. Uyelel"· 
den Harun Reıit Haydarpaşa tah 
biiye muallimliğine . Tevfik Anka· 
ra lisesi tabiiye muallimli
ğine, Nevzat Haydarpaşa fel 

.. . ··-· ı 

sefe mua1limliğine tayin e- Ercüment l!.'kr-em Peyami Sala 
dilmi!lerdir. Bunların yerine Talu 

açılan üyelıklerden birine İzmir Muharrir Ercüment Ekrem Ta-
kültür direktörü Hikmet tayin e. lu, muharrir Peyami Safanın Tan 
dilmiştir. gazeteshıde çıkan bir yazısiyle 

Orta tedrisat genel dir~ktörlü- kendisine ve aileJirıe hakaret edil. 
ğüne Ankara kız lisesi direktörü diğini iddia ederek, Peyami Safa 
Avni, ilk tedrisat genel direktörü ve bu yazıyı neşreden Tan gazete· 
Ali Rıza da İzmir kültür direktör- si aleyhine bir dava açmı~tır. 
lüğüne tayin edilmişlerdir. Davanın sebeb~. tudur: 

• • * ld 
Uç gündenberi şehrimizde kül-

tür işleri hakkında incelemeler 
yapan Kültü Bakanı Bay Saffet 
Arıkan, dün de Çamlıcaya gide • 
rek hasta talebe ve öğretmenler 
için açılan Prevantoryomu gezmit 
ve direktör ile Prevantoryomun 
ihtiyaçları etrafında görüşmüıtür. 

Bakan, yanmda Istanbul kültür 
direktörü Bay Mebmed Emin E • 
ri§ilgil, teftiş heyeti başkanı Bay 
Cevat ve Özel kalem direktörü 
Bay Nihat Adil olduğu halde dün 
akşam Ankaraya dönmüıtür. 

--0-----

Jstanbulun altında 
giimilltt kalan 

saraylar 
lngiliz profesörü Ba.kıter'in çı -

kardığı izerler (eserler) den dün 
bahıetmittik. Çıkan eserlerin e
hemmiyetine binaen profesör dün 
Londraya gitmi, ve ilgili olanlara 
bu hususta malumat verecektir. 

Peyami Safanın mesup o uğıı 

Yunanistanda 

Rejim işi 
gecikecek gibi .. 

Atina, 25- Burada rejim me -
selesinin halledilmesi İ§İnin geri -
ye bırakılması etrafında kuvvetli-

bir cereyan vardır. Salahiyetli 
mahafilin iddia.Jarına bakılacak 

olursa rejim meselesi itinin geriye 
bırakılmasma hükumet de razı. 
dır. Hatta general Kondilis bu İ§ 
için: 

- Rejim i!i bir sene seri hıra -
~ılıraa lialKin yüzde sekseninin 

' kralcı olduğu görülecektir, demi§· 
tir. 

işçilerin grevi 
Atina, 26 - Atina, Pire ve Se • 

laniğin bir çok itçi sendikaları bu 
gün kralcılığı portesto sebebin • 
den dolayı grev yapacaklarını bil
dirmiılerdri. Polis sokak toplan -
tılarını yasak etmiıtir. 

bir mecmua, bh· müddet e 
"Rıd "t.n Paıa,, ... r.kkında bir 
rikaya başlamıştı. "Rıdvan Pa 

nın damadı olan Ercüment Ek 
Talu, bu tefrikada kaynatası h 
kında ağır lisan kuJlanılmama 
rica etmiştir. Lakin bu ricaya r 
men tefrikada gene ağır tabi 
çıktığını görünce, Ercüment 
rem, bir fıkra yazmıt ve bu fC 

de tefrika yazanların dikkate 
!eri lazım gelen noktaları ani 
mııtır. 

Peyami Safa, Ercüment Ek 
min bu fıkrasına ağır bir lisa 

cevap vermiştir. Davaya eeb 
olan fıkra da budur. Ercüment 

rem bu fıkrada kendisine ve ai 
sine kar§ı bir hakaret olduğu 
iddia etmektedir. 

Romanya 
Krahnın diyevi 
Biikreş, 26- Kral Karol Assaeiate 

Pre!ls nıüntt!'ll!iUne şu dlyevi vermi~ 
tir' 

Romenler ne otokra.si (hükO.me 
mutlaka) ne de istipdat h;temiyorla 
Ulusuma hiç bır zaman zorla bir d' 
tatörlük kabul ettirilemiyeceği ve y 

hut parUmento ile ona benzer ı;f\rbu 
müesseselerin dağıhlamıya~ağı mu 
hakkaktır.,. 

Sağ kola mensup bazı maha.fild 
kraltn salahiyetlerini genişletmek üze 
re ana yasanın değiştirilmesi lehin 
mücadele yapıldığı ıc:;in kralm bu di 
yevı birço~ tcfııirleıe :.:ıebep olmu§tur 

ismet lnUntt 
Trabzon, 25- Batbakan Is 

met lnönü, Rizede halkın büyük 
gösterileriyle kartılandı 

Ankara vapuru Rizeden saat 
15 te ayrıldı. Başbakan aaat 19 da 
Trabzona vardı. 

Kazılara (hafriyata) devam e
den profesörün muavini timdiye 
Kadar çıkarılan eserler hakkmda 
şunları söylemiştir: 

"- Milattan yedi yüz yıl ıon
ra yazılmış Bizans kitaplarını e
sas tutarak kazıya başladık. Bul -
duğumuz izerler (eserler) çok ö
nemlidir (ehemmiyetlidir) Aya • 
sofya önlerine kadar kazıya de
vam edeceğiz .. Bulduğumuz kısım 
büyük sarayın bir parçasıdır.,, 

"K ra ı gelecek, geri ~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~'!!!! 
dönecek,. şarkısı tiyetronun dekorlarını da yırtmı 

yüzünden lardır. 

Atina, 25 - Bir tiyatroda Bu yüzden ıalonda karıtıklık· 
"Kral gelecek, fakat gene geri gİ· lar olmuf, tabanca atılmııtır. Kur
decek,, ıarkısını söyliyen bir ar· şunlar kimseye isabet etmemi§, fa. 
tist askerler tarafından yaralan- kat seyirciler arasında büyük bit 
mı§tır· Bu münasebetle askerler panik olmuttur. 
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Size verdifim işi qapmazsanız 
ve bana faydanız olmazsa 
oğlunuzu oraya asacağım ... 

Oh!. •. Şimdi ne kadar rahat idi· 
ltr •.. Yalnız kollarının çözülmett 
~ onlar ifln ba kadar lhel o
hana büablttla aut edilmek, ne 
tıaain blr eaaclet olacaktı. 

F.,....do onların yüreJd•'İll· 
d• ppni anl•mqtu 

- Nuıl 1 ... Rahat delil mi? 
Bu .a.ı.,iTi• aanki •ileaiJoı . -Kont dl Vllyerin aalm ttlbni · 

Jorclu. 
- Rica ederim Sen1or F ernan· 

do, ne İltedilini•i li1l8Jinla I .. 
- SCSyliJeceiim. •• Şimdi aiiyli· 

Jecefim. Y alna bu dileiimi yap
-.aalbz ne olacatını ela timdi 
ll1li1eJlm. aa,ı. oluna daha iyi 
clütGnecellni, daha ifi bir karar 
Yeteeetlnlsl umarım. 

- sa,l.,tnia ı ... 
..,... Ltltcl! •.• Bir ip ıetir ..• iyice 

:ratla " tu serene balla ••. Ucunu 
aüaelce ilmik yapmayı unutma! .. . 
.\lbna da hho lalr."'J. lCoy ... Hah .. . 

niz ! ... Birinciıi Hüımen Reiain ö 
lüp ölmedlii, ne halde olduiuclur. 
Bu çok kolaydır. Kime aor1an bi
lir. hdnclıi ele Kont .. Viçenç:,o. 
ıün kızı alize! Beatriı timdi nere· 
dedir? lıte bu kadar •.• 

- Bu kızı taıuml7orum. 
- HGtmen Reialn ıeYditi kıs, 

denenlz tanıyanlar Ye bilenler 
çoktur. Eter Hüımen Reia 1al lae 
her halde onun yanmda olmaaı il. 
zllD. Fakat wrulclutunu a8ylU,.or
lar. oıau İle, yahut alır yaralı 
bulunu1ona belki bqblannm • 
line ı•lıtir. Piyale Beyin eline 
ıeçerek diler eeirlerle birlikte la
tanbula ıatürmeai de ilk clilfUnüt
te alda ıelebilir ..• 

Franaız kontu dilfGnUyordus 
- Bu bir e&1111luk olar ... 
Diye mınlclaadı. 
- Y anılıfOmlDUZ kont... Si ı 

yurclununn Ye kralınıun bir ıırrı· 
nı u.tmıyoraunuz ki ... Bır ~ 

zm nerede oldupnu iSjreaerek bil 

tı d6ritWIUnU ıcSrilnce onlara 
yardnndan batlca biç bir tef dfl. 
tünmemİftİ. Cemlfi kıJıya dotru 
ileri ıilrmüt. aonra en 1akm 1ere 
demir atarak hemen leYeatleri1le 
beraber kumu.la fırlamııb. 

Topal Şaban ıan bayım da
ran lelal kısı ldiçWc tekn•iıain la~ 
tarafında, bnape ılbi bir ,...e 
yarı u•nmıı bir halde lnraJamfb. 
Şqlun bir haldeydi. 
Banu ne Japabilirdi? 
Bu ldiçUk a.Uler Mi,uk fUo • 

nun pitdar koluna aJnlmıtb· ŞU.. 
di Tiirk clOMnmaıllbD ea ininde 
Pitclar kol bmaadaaı ela .-İIİJ· 
le birlikte ılrilwekti. Bu, Dal. 
tabaa aclqla •eth11r O.mu R.ı.. 
ti. Kv•anııluı altın• bulanan
lanıa en kiç8k lnuurlarau blle ba
lıtla•••• feaa halde ceaalandm· 
dı. Hem WS,le aamaalarcla kart•· 
ımclakine ah t11leım.k ele iclett 
Clefllili. Biylelikle herk .. i yıldır· 

1 

Dünya gOzeDDnln 
peşlndea .. 

l'ahrO•' .. "•"'• •Clh ••tr• Par••• 
t•rlh romanından •hnn,.etır. Nakleden: 
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Ferruh ile Hurrem arkalarını bir 
'<ayaya vererek aslan gibi 
dövüştşler, hepsini birer 

birer yere serdi ... 
Banu berine babuı emret!...- bir kayaya vererek ulan ıibi dl • 

bir aemi hasırlattı. n\dllmı da Yiiftiller, hepsini birer binr fere 
J&mba kattı. serdi. IClmini okla ve kimini kd~ 

- Salan fasla kalmayın •.• Bir la lldürdlller. 
liri IÜD pnrek ıeri ıelin 1 diye ••· Haramilerin ıayet atızel atlan 
la ııla tenbihte bulundu. " elblaelerl Yardı. Bunlan pni • 

Kıs, maiyetiyle birlikte, vapura met aldılar. 

bindL U.kin, canlan .P.,ce ulalmıt • 
F enuh ile Hurrem yamyamlar tı. Zira, muharebe ettikJeri una • 

aaltanının •irleri oldutu için, on· da, haramilerin atblı oklardan 
lan da ,...._ alclı. biri uçarak, )'UD)'&m kızm kalbine 

Yelken S4blar. .aplannuı, onun iilmeaine sebep 
Sahllclen haJll uaaklqtıktan olmuflu. 

aonra, kıaıa cladnı olan cadu F errubJa Hunem, bu maaura 
- Aman, prl danelim .•• Gali· kartwnda pek miteeuir oldu. Zi

ba ha Yalar fenalaıacak 1 • diye ra, bu kıa, onlann cannu kurtar • 
bltturdu. IDlfb. Yalnız canını delil, eaaret-

F emıh. ten kurtulmalarına da ubep ol • 

- Bir feJ olmaz ... Sen karlflU. mUflu. 
.tecli. Ferruh, bir müddet atJadu 

- VaJ... Sen, h- etinin... - ZaYaJb, benim isin, ......... 
H- bana kartt mı 1eli1omm ?... b&baamı, memleketini w altana • 
KMba pınun bfaaım ! bal bıraktı .. Dal batlarma düttll • 

Fakat, f .,..b, daclaun emrini Nihayet,. batma bu felaket ele mi 
,.-. ptlrmek u... bulu- a- ıelecektı?. 
damın elin.ten kılıa kapınca, M• Hurrma, arkadaımı tu plda t• 
clmm bfamu Uçurdu. ..Ui ettiı 

Artdı, iktidar iki deliballnln - Ey kardeıim ! Canm telaa • 
ellae pgmlftl· Amir kenclilen ol· dem f Niçin böyle albıor. keatlini 
muıtu. Kurtulat lqtama clotru üaüyonwa 7 Allaıba tükret ki, Yii • 

itte ıimdf ..... olefin. 1&11 
lal dlnlefin Kon dl Vilyer !. •• Ban· 
lan llr'cltiafm detil mi? Neye J&· 
rac111mıaWK,. ........ 

.... , ............. 11 .. .. 
iıln ne lalde Wudatuma ela .. 
remu l .•• Nuıl olu. bqin JU'ID 
bütün ltalya ve lıpanyaya J&J•· 
br ... 

ilk Watta Şam Reiıln &lal• or
tatmcla tafkm bir halele 1-lanclı· 
tnu sencekti. o ...... aeml••· 
le beraber bir anda ldlçtlk larlaa· 
ııca rampa eclecek, Topal Şaba
nın aatlam bacalnu da belki oka
im atalı alır labclala tenirl• 
wrarak lmacaktl. 

• &r lbl usmala ~adıt.r. cwiumua aılahau.clir C...ıb ... lr • 
ttml'l~~·~·-•if" 'il -- lmrilaa .. lraUr :re•• .. 

ler. !lfllp ,aldlr aecdesine kapan· Topratı ela baracla,..., teldi.. O. 

,,..... kontu eanrclı •e ,be. 
ile bir ilim rentl 91kW. ICendlal 
libi ~ ....._ '*•İ dolu balat
lu ••tak - bir Mf• aldıı -•li1--. .. 

ov. mmldaadı. 
* 

- itte. .. •erclilim iti 1ap
....... nıa, pbat yapmap saJıtır 
... J(idnbe ........ bulqbnr, 
L... fardamz olm••• oihuaun 
orap ............ 

BaM." ojal birbirine aolmldu· 
lar. IC•t dl W1er: 

- V.-.tinia it nedir? Ya • 
limd• plml1ecek bir ,.Y i ..... 

Di1e Wsaleıli. 
- His •lmeeden, onun Mce

remi1eceli iti ietemek adetim d• 
lı1•ir. Hem ele hu it umd11lanu•· 
dan tlalaa kola1dır. Şimdi HDİ en 
11•81111111m Mı ukerle birlikte, 
•1r ...... Wndlreceibn. yelkeni 
açacalmms ... Dolraca Tllrk do-
... .... .............. Amini 
PoUa .. ~ Mrllkte an· 
dadır. Geminisin Jolda lapaDJOI 
Rl11•....ıa....,.., .. ol ..... 
- ..,.. ... sa.ı.tnhdn ..... 
tara olu kıewıncla ldt Wr 
Jalan ;rolr. Oldup sibl anlatmı· 
lbz. Bundan aonraamı .W...k 
ıerek. Onlara Napoli hapiıhane. 
•ind• bir kolaymı bularak J&m· 
IUSlül ................. 1nu. 
.. Ye Mr .anülla oraya kadar ı• 
leM!cllllnlsl .a,ı .. ınis ... 

- Yalan .a,1--. .. la ... 
- lftt... Blras alır •mmı .. 

Dltla1a1s ld oflammm ,.. 
,.... ..... dır. 

....... bata t.o,mıau 1Atll. 
~ ..... ntl: 

- Orada ild .., atrenecekal • 

Kont eli VUyer bak Yerdi. 

Sahidea bu itte cuualuk aibl 
bir .. , alnualrordu. 

Oıtelik bu eadu iti ppmakla 
biricik oilunu lcurtarmıt olacak-
b. 

C-C Pol ha'*'ın, yaalı ıla· 
lerl• baktı. 

Suld o claı 
- y., baba ı ....... kurtar ı ... 
Di1ortla. 

-17-
DALTABAN 

Bu ıırad• Beatriı acaba nerede 
idi? ... 

Htlamen IWa •• olcha? Y .... 
ıldG mu? ••• 

Topal Şahan Hlamen Rıiaeı 
- Fakat ••. Buna ben neredeı 

aaldıpcafnn T •.• itte kml KadJT. 
p 1ell7or. Oraya sltlriln 1 ... 

Demek lıtemiftl· Fakat buna Ta 
kit buJamamqb. 

Çaaldl ıenç TDrk alcıncııı, Sı
rık Alametle arbdqınm d&pnan 
tarafından lnqabldıimı tlrmtlt
UL Blyle bir 1a111anda atk kadar. 
arlcaclqldc ... ,ı n borçlarmı da 
dütünmeıi ıerekti. 

Hatta bunun için, diltGnmek 
bile çoktu. 

Zaten Tflrk larlanııcı bundan 
aonra açıklara sldecek, denl:ade 
dlpnanla prpqaeak detllcli ki ... 
itte Tlrk donanma11 da pllyor
a .. ıenç im ~n hiç bit korku 
JOktu. 

Fakat itler amulclula albl ol · 
IDUl!fb. 

Frenk Süle,man Hüamen Rei . 
ıin araya tlttiiinl, oııada Sırık 
Alametle l»eraber lıpanyollara kar 

Hatta •ftf ,.nncle bir e1lr )m. 

la uir&ftaiı için onu kflrete wr 
muı ihtimali ele .ardı. 

Topal ~aban Tllrk aloncıaı Hüt 
men Relıln aclnu ltlbnlt, ona da· 
ha ince de slrmlfltl. Onan ••r 
dili her iti canla batla yapmak 
boJDUDun borcu idi. Zaten Beat 
rial hunun için milmkün oldutu 
kadar m•bafuaJ• çalıtıyordu. Fa 
kat ldlçücGk ıemlıinin de onu aak
byacak bir kamaraaı Jabut amba 
n 1oktu lci ... Bundan batb ı•nç 
kızın ruıele bir eair oldupnu 1&• 

myor, Hüameıdn ~anından çolr 
aevdiii ..... m.ı olduiUnu mimi· 
yordu. 

- Bunu ne yapacafız tim.ti? . . 
oı,. mınlclasuJOrda. 

Aebrl ..... bltlal --'*-P 
y ..... 

- lfte. •. Ksal Kadıraa ı•l'7or. 
0ra,. ....... 

O opal lat»an "1d ... 
bire._.... ~lam1111. Kml 
Kad........ ........ tanla .... 
mit, e1U aclnn Ddar l· ........... ......-1aı.,. ıittlll
nl slrlnceı 

- Hı1111JI .. An-.at 
mala 1,-._. ........ ,,.. .. -.. 
Bura• nlala Wr .a-.ı 

D1,.1aa, ....... 
Kı,sMkl ..... o bclar bsq • 

mıtbkllalf ... ,. ...... 
yorda. 

(Devuaı var) 

dılar. liime illç yoktur. Ne yapalDD ?. 
Geldikleri 1ahil, harikullde sil· elden bir .. Y ıelmiyor. O bclmm 

zel bir yerdi. ıeıçi üzerimizde çok hakla Yar. 

F ernıh ile Hurrem batbata ye. Fakat bi• de ecdadmm canmm ce
rerek ne yapacaklannı kararlq. benaemdea kvrtulmuma el• ed .. 
tırddar. Enell, ıemide bulunan rial .. 
bütün adamlara datılmak, istedik "Hem IODI'&, dilfün ki, aen, HU• 
leri yere ıitmek imini nrdller. ma11 HYİJoraun. Daima onun pe • 
Bunlar ela, bu iımi ıanimet, nimet titaden ıidecekaia. Hal'*ki, o, 
bildi. Cüaki bepai de, •ir, cari· buna mini olacaktı. 
,. ki•Mlercli. Şimdi. hiirriyetl• "Onun için atlama, Gsllme ... 
riM -itmifl•cli· Zaten, ı-1cle 
birçok mal d Hepaini arala Huma lllmclnı berine, den. 
nnda takai;'ecl~•dL Onun kanlı, ~dine .. idi. Daha tlolna • 
w _ _._ . d·ı au kendmi brbettl. 
~·n ~ HYID ı er. ("- )' ........ .., 

Yw1amw padiphma aadık .. 
lan kaptanla on aadık olan Ye ------------------------
ımde e•leri, harklan kalan tay. ~====1::===========::ııııı1ıııı. 
falar: 

- E~ah, bia ıimdi ne yapaca 
tı:a? Geri dlnenek de padiplum1 
za ne cevap ftreceii•? • cli1e ... f · 
\endller· 

Fakat, tahildir ki, yolunnup dö 
Yilnmelerine ehemmiyet Yeren ol 
madı. 

UaatmıJ&lım, iki delllıüb ile 
JUD1U8 mı, Mr ha1H tlttllden 
aonra Hldı haraminin bula .... 
ltlr ,.,. pldller. Mel*, ..._, 
IJle ftlatt heriflermlf kl, O ,....D 
1mt aprmular, kenan ........ ....... 

llalaa 19 kiti ile ..W. haramı 
lilrclaWı. lsartıJatb. 
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Sırplar da elli bin kiti teklif et· takdirde kimse ıize kulak aımı -
Hcay~tttan ~Dnl1"l1muş ıro~lknlkô @nır m~<e~ıra 
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tiler. Onlara askeri kıtalal' gön· yor. \'azan: Osman Cemal Kag~ıs1z 
dermek istedik, yalnız bizimle k::ıv Bütün dünya dört gün dört gece 
;a çıkarmak için burada tu·· sürmüş olan Manastır muharebe· 
ları yirmi bin kişilerini çekn:ele • sinde Sırpların kahramanca dö • 
rini söyledik. Yana~- - - ~ılar. ŞiL · vüştüklerinden bahsediyor. Bu 4 
di de onlardan çekinmemiz lazım günlük savaşta yedi yüz ki,iden 
r:;c''yor. az telefat verdiklerini biliyorum. 

Burada niçin Çingene yok acaba'1 
harnıancılara bakıyorum, hep 

köylü runı kızları •.• 
Arazl.yı· taksı'mde neler vukubu ı b' k .. - Pek güzel! .. Şimdilik eyval-Benim bir gün e ır aç saat ıur • 

lacağı daha şir-diLcn beni fükütü· müş olan Yenic: . .:ırdar muharebe lah, ben iıe gidiyorum! .. 
yor; eğer onlarla şimdiden dövüş sinde emrimde Sırplarinkinden - Güle güle. Bari oldu olacak, 
miyecek olursak, iki yahut üç yıl daha az kıta olduğu halde bin be, şu defter de ıende kalsın, yarın 
Sonra ara ..... !Zda muhakkak b"ır B h b birlikte getirirsin! •. 

... A-0 yüz kişi kaybettim. u mu are e-
- Ne defteri o?. . 

harp çıkacaktır .. Kanımız pahası- den kimse baE:ıetmiyor! Gör"..:or- _Bir defter işte canım .. Canm 
na elde ettiğimiz yerleri neden ve sun ya, dünyada y:.ı!nız reklam pa ııkıldııkça okur, gönlünü eğlen • 
relim ve Bulgarların bundan isti· ra edi:.-or, hususi hayatta o1duğu dirirsin!. 
f ade etmesine göz yumalım? Şim- gibi siyasal hayatta da.. reklam O n.at anladmı, bu defter bi-
di benim Selanigwi hile ve hud'a kd' d · b' kö' 

yapılmadığı ta ır e ınsan ır · zim ıaf yürekli ıan'atkar duyuşlu 
ile almrş olduğumu bütün dünya - şeye atılıyor. lşler artık can ııka - genç arkadatım benden ayrı kaldı-
ya inandırmak istiyorlar, sözde cak raddeyi buldu. Hakkımız ola- ğı günlere ai<l tuttuğu bir not 
§ehre onlarla birlikte girmeğe söz nı elde edemezsek, Bulgarların üs- defteri idi. Kimbilir içinde ne • 
vermişim de, sözümde durmamı· tüne çullanmak için Türklere bir ler, ne antikalıklar vardı. Defte -
tım ve 17 kilometre uzakta Türk · ittifak teklif etmekten çekin • ri gülerek aldım, bir kaç adım 
leri mağlup etmekte olduklarını miyeceğim, ve bu harbe verilen Yürüdüm.. O arkamdan tekrar 
görünce, ben ze1ilane şartlar tek • yeni ehli salip adı böy1ece berbat seslenen: 
lif ederek onların bana teslim ol· bir biç\mde sonuna ermit - Defterln içindekileri yalnız 
malarını başarmışım. olur! !nsan bira?.: da ~rnndi • liendin oku ha, kimseye göstere -

Bu, büy_ük küstah Irk doğrusu! ni düşünmeli, öyle değil mi? yim deme!. 
Bana söyledikleri her §ey olabili· Hele mesele yurda ait oldu mu, -Tahii, tabii.. Hiç kimseye 
rim. Fakat Ben böyle pis oyunlar bu bir vazife halini alır. Politika gös.terir miyim, Bebek ınisin sen, 
oynamayan bir centilmen oldu • ile senin de ba.§mı ağrıttı:-_ı, ancak yoıksa Arnavutköyü mü?. 
ğum iddiasındayım. Bunu ancak bana bu makaleyi göndermekle i· Arkadaşımın def'l:e-
Bulgarlar uydurabilir. şe sen başlamış oldun. Bununla be rindeki no'l:lar 

Ben Selaniğe taarruz: ettiğim za raber müzaketeleri ypacak, ben Yolda bacaklarını köpek ısırdı -
man, Bulgarların yakınlarda oldu değilim. Ben vazifesini yapan kı • ğı: için çadırında hasta yatan es -
ğunu kat hç olarak kaldım. Şimdi sıra diplo mer, narin, tirşe gözlü krza götür-

B S 1
• •y •w• - matlara geldi.Müzakel'eler gelecek düğüm kolonya ile şeker çok Ç9k 

en e anıge taarrrız ettıgım d d b l • d • B 1 1 ak 1 d 1 perşembe Lon ra a aş ıyor; er • makbule geçtı .. Yalnız çadır a pı· 
z~an, u g,~r arın Y .:. ar da 0 

• Kinıharbiye batkanmı da ınurah - nekleyen bir koca kan hunlara 
dugunu Kt ıyyen bı ıyor ~· has sıfatile gidecek olan Venizelo İtira_z etti: 
Onlann ya~l~ştıkları~t, Tahsın sa askeri müşavirlik yapacaktır. - Abe, dedi, bunları getirece -
pa§anm teslımıyet. tekhf eden mek • , ğine niçin getirmedin biraz zey • 

tubundan ancak hır buç•Jlc saat ev. Bu mektuptan sonYa hadiseler tinyağı, sirke, kahve tekeri ve bl· 
vel öğrendim. Bana Bı.Jgarlarm hiribirini kovaladı. Eski müttefik· razacrk kuru fasulye .• Ve biraza
yaklaşmakta olduklan havadisini lerin arasında ihtilaf çıktı, Bul • cık tütün, cigara kağıdı .• 
getiren ayni süvari zabiti (Bulgar garlarla Türklere karşı olan ikinci Çadırdaki alçak kervette yan 
lar ıehirden kırk beş kilometre U· Balkan muharebesi başladı. üstü yatan tirıe gözlü kız utandı; 
zak'ta idiler.) Benim de şehre gece 21 Temmuz 1913 kocaliarıya çıkıştı: 
ka"1nlık basmadan evvel girece · - Bıragasın çingeneliği §İnci, 

Sevgilim, 
ğimi, kuvvetli bir mukavemet um· tutaaın çeneni! 
duğumu fakat yardıma ihtiyacım Kurşun kalemile yazdığımdan Sonra bana döndü: 
olmadığını bildiren mektubumu kusura bakma, bulunduğum de· - Madamki gelirdiniz buracı -
Bulgar generaline gönderdi. likte mürekkep yok. Dün akşam ga hatır soru§turmağa, alsa idiniz 

ı)epsini birden aldığım ııevinıli mek k · · d · · 1 Buna rağmen ilerlediler ve ancak yanınıza emanenızı e şıncı ça • 
tuplarma teşekkür ederim; birisi d b k _,_ b. ·1c· ertesi günü gelerek benim şehre say mız ana yanı yanl!K ır ı· ı 
8 ikisi de 10 tarihli idi. b d h · · 1 d hakim olduğumu gördüler. iki ta - eyza e ava.sı, ne ıyı o ur u; 

burlarına misafirperverliğimi rica 
ettiler. Bunu reddetnıed?m. Mu -
kabilinde mükafatımı görmekte 
gecikmedim bana kal"§r yapmadık 
ları; rezalet, oynamadıkları vyun 
kalmadı. Pis insanlal' ! Buna rağ · 
men kendilerine Avr:ıpa öyle rek 
limlar yapıyor ki, sank1hc:- işi on· 
lar gördüler, biz hiç '._ · • §ey yap -
madık. 

Yurtta,Jarım hakkında söyledi· 
~ , 

ğin kötü düşüncelere rağmen ıeni 
temin ederim ki Balk.1nlarda özü 
sözü doğru, namuslu yegane millet 
biz Yunanlılarız. Ben ele harpten 
evvel Bulgarların blöflerine inan· 
mııtım, fakat şimdi ne olduklarını 
gözlerimle gördüm, A .. hk inanmı 
yorum. 

Hakikatte harbe h.~. •rlanmış 
yegane memleket biz 1ik ve müte· 
vazi görünmek için hi ~ bir şe~· söy 
lememittik; Bulgarların orduları -
m methederek yaptıkları gürültü
ler karşısında ağzımızı açamamış 
tık. Lakin şimdi biliyoruz ve ta · 
._... llh!eı.-m~~k icap ettiğini 

~e atadık. Bilakis en üst perde -ı 
tlen baftnp çağırmak lazımgeldi -
ğini öğrendik. Böf.le Y,apılmadı_ğı 

Dörtte üçü yanmış olan b:.ı Bul benim de biraz hasta Y.fu'eciğim 
gar köyüne geldim. Geriye ancak açılırdı. 

beş ev kalmış; hem de ne evler. • • • " . 
Son mektubumdan beri ne ha • 

diseler geçti! Kendi hatamız ol • 
madığı halde müthiş bir surette 
tehlikeli bir sergüzeşte girmiştik. 

(Devamı var) 

. . .. 
Bir aralık tirşe gözlü haısta kıza 

bize ilk çingene ninnisini dinleten 
çocuklu, Clul kadını sordum: 

- Kim bilsin, dedi, nerededir .. 
Almıı baımı bir aabah~ kaçmış 

Kralın sevgilisi olan prensesin, ltalyadaki Scrrnwto köıkü 

çadırdan gün doğarken. O öyledir. 
zati .• O birazacrk bengaladır (si
nirli, Iarım deli, cinli, perili, ha • 
balı demek) Ne vakit ki eser akıl
cağma hep öyle yapar. 
T~krar sordum: . 
- Acaba şimdi neredededir ? . 
Bu ıef er tirşe gözlü kız: 
- Ne sorarsın yabanın kaçığı • 

nr, dedi; nerede ise elbet bir gün 
gene çikar gelir buracığa ... 

Bu cevab üzerine fazla üstele
medim .. O gün çadırlarda Etem 
de yoktu .• Ancak Etem çocuklu 
dul kadının şimdi nerelerde bulu· 
nahileceğini bana önceden söy -
lemiıti. Hasta ziyareti pek uzun 
olamıyacağı için tirşe gözlü kızla 
dereden tepeden bir kaç söz daha 
savurduktan sonra kalktnn, ken • 
disiyle vedalaşırken o benim ge -
tirdiğim kolonyadaıi benim üze • 
rime bir kaç damla serperek: 

- Bekleriz, gene buyurum, 
biz her ne kadar çİll!gene İsek de 
sakrn bizi unutmayaam·! •• 

Diyor, kocakarı da bir daha ki 
geliıime şunları ısmarlayordu: 

- Bir dahsaına gelirken bana 
da aetiresin liirazacık kırpıntı et, 
birazacılC kuru fasul, bir uf ak 
som.un ekımek .... 

Çadırdan çıktiğım zaman eski • 
si gibi gene çocuklar etrafımı sar
dılar, onlara da birer ikiıer onluk 
dağıtarak ayrıldım. 

Artıık anlıyorum ki çingeneler 
kanı ırcak insanlar .• Yeter ki bun
lar terbiye edilsin .. 

27Temmuz 

Bizim arkadaş ettiği ile kalsın! 
Sanki benimle birlikte gelmedi de 
ne oldu? Ben tek başmıa daha iyi 
gezip tozuyor; daha iyi aradıkla
nmı buluyor; gönlümü oyalıyo • 
rum .• Sanki şimdi o yanımda ol • 
saydı, ne olacaktı? Tabiatin bu 
etsiz güzellikleri karşısında o bir 
takım gevezeliklerle benim kafa
mı ağırtacak, gönlümü kararta • 
cak değil miydi?. 

Ooh.. Litroz denilen şu ye:r . ne 
güzel bir yer miş .• Koca İstanbul• 
da gönlümün hoşlandığı bu kadar 
hoş bir '-er ben görmedim. Bura
nın havası insanın ne kadar da İ§· 
tahmı açıyor. Burada, ateşte kı • 
za.rblmıı taze dana auçuğu, doma
tes salatası ve farapla yeniden bir 
öğle ;remeği insanın ne kadar ca
nına can katıyormuf.. Amma 
burada niçin çingene yok acaba ? 
Harmancılara bakıyorum, hep 
köylü rum kn:lrı .. Yan aşçı, yarı 
bakkal, yarı meyhaneci barbaya 
soruyorum: 

- BUTada hiç çingene yok mu? 
Yüzü pancardan daha kırmızı, 

burnu patlıcandan daha mor, en· 
ıesi kilise direğinden daha kaim, 
ve göbeği dükkandaki şarap fı -
çılanndan daha şişkin ve daha yu· 
varlak olan dmıdızlak başlı ba;.-ba 
hiç istifini bozmadan : 

- Bir iki gün önce beş on ta • 
ne vardı amma, onları da salataya 
doğradık ... 

- Şakayı bırak yahu! Sahiden 
hiç yok mu buralarda çingene? .• 

- Bir kaç gün önce bet on ta· 

ne vardı, onlar da işlerini bitir " 
diler, çadırlarını topladılar, Fer· 
hatpa§a çiftliğine yollandılar .. Ne 
yapacaksın ki soruyorsun çingene
leri, turşusunu kuracaksın müba " 
reklerin?. 

- Hiç .. Laf olsun! diye sor-
dum •• 

Barba eliyle Litrozun ka.ı"§taın " 
daki Vidos köyünü gösterdi: 

- Nah, karşıki köyün alt ya • 
nında kıyamet gibi çingene çadırı 
var. Lazımsa git, oraya, daniska
sını bulursun mübareklerin .. 

- Peki barba .• Sen belki bilir .. 
sin, bunların içinde iyi çalgı çalan 
ve farkı söyleyen yok mudur? 

- Sen nereden geliyorsun bu • 
raya evlad?. 

-1st~buldan !. · 
- Koskoca lstanbulda çalgıcı, 

şarkıcı çingene bulamadm da bÜ
raya mı geldin? Gözün görmedi 
mi o canını Sulukuleyi, gözün 
görmedi mi o canını Kasımpaıayı, 
gözün görmedi mi o hepsindeln 
kıyak Ayvanasraydaki loncayı ? • 
Anlaşılan sen lstanbulun acemisi 
olmalı•m?. 

- Değilim l>arba .. Ancak he • 
nim aradığım biij'ka §eY.·· 

rB---;;ba çok-tuhaf bir - a'daııı'dı. 
onlm için, bana §U cevabı verdi: 

- Ara bakalım Y.avnım, ara ! 
Men§Ul" kelamdır: Arayan mevla· 
smı da bulur, belasını da.. 

Bu liazır cevab, nül<teci ve hl • 
raz da tok sözlü barba ile hemen 
ahbab olduk.. Bana bu göçebe 

çingeneler için hayli malilmat ve11ıo 
di. Bir zamanlar, İstanbul çalp ' 
cılarmm en iyilerinin bu göçebe 
lerin arasından çtlanıf olduğunu, 

gelgelelim çalgıcılrk musikicilik 
işinin sonradan yavaş yavq Sulu. 
kuledeki, Kasmıpaşadaki, Oskü • 
darda Selamsızdaki, ve hele Ay-

vansaraydaki yerlilere geçmif oJ.. 
duğunu anlattı. Bu uada bir za
manlar lstanbulun en namlı zur • 
nacısı Vidoslu Y akomi ile gene 
lstanbulun en gözde Hui&tiyaıı 
kemançecilerinden, 18.vtacdarm • 

dan bir kaçmm da Vidoalu zume.cı 
Y.akominin cinsinden ve heDl§eh
rilerinden olduğunu söyledi. 

Daha sonra beni yakında kuro
lacak olan Litroz panayırına da • 
vet etti: f 

- Al arıcaCl&§larmr, bu panayı• 
ra gel de burada o gün ve o gece 
çingene çalgıcılarının çe_tidini din-
i 'd' . ' e, çeşı ını .• 

Dedi. 

• • • 
Vidoa da hot yer ~ma, Litroa 

daıha batka idi. Vid0$UD içinden 
geçerken, bir kaç köylü çocuk 
koltuğumdaki kemanı görünce 

peşime takıldılar, beni para ile k., 
man çalan biri, belki de şık bir 

çingene sanarak peşim ııra töyle 
konuşmaya başladılar: 

- Düğün var galiba bir yerde 
bu gece?. 

(Devamı var). 



• 

Balkan oyunları ve 
Yunanlı atletler 

Balkan atletizm oyunlarına daha 
ancak 5.7 giin kaldı· Atletlerimiz ken • 
dflerine düşen ulusal (milli) borçlan. 
nı ödemek için canla başla çalışmağa 
başladılar. 

Atletizm heyeti ulusal (milll) atle
tizm takımımmn namzetlerini şöyle 
seçmiştir: 

100 ve 200 metre için: Semih, Raif, 
Hilmi, Naci; 400 metre için: Sami, 
Mufahham, Ragıp, Münci; 800 metre 
için: Besim, Ziya, Sait, 1500 metre i
çin: Besim, Ziya; 5000 metre \'e 10000 
ınetre için: Remzi, Maksut; Disk, gül
le: Veyai, Nailf, irfan; yüksek atla -
ma: Haydar, Cihat, Sedat, PuJyos; 
amkla atlama: Haydar, Fethi; Cirit 
atmaya: Karakaş, Se1im; 110 mania: 
Sedat, 400 mania: Mehmet Ali. 

Bunlardan başka Ankaradan Hak -
kı, Şevk4 lzmirden. Tevfik, lbrahim, 
lımitten Recep bu namzetler arasın • 
dadır. 

Şimdi yapılacak İlif biraz fedakarlık 
yaparak Fenerbahçc pistinin biran ev-
nl b\tirilmeslnl, ve atletlerimizin id
h1anlarına burada deYamtannı temin· 
mindir. Diğer mıntakatardan seçilen 
namzetler de sUratle lstanbula geti -
rilmeli. Ye bütün atletler bir arada ça. 
tışmalıdırlar. 

Bir hafta kadar önce yazmış oldu • 
ğum bir yazıda Yugoslavlann bu sene 
çok kuvvetli olduklarını, ve belki de 
Yunanlılardan Balkan şampiyonluğu. 
nu alacaklarını işaret etmiştim. 

Bu fikrim anla~tlan Yunanlılar ta-

Tam bir tezat 

Fas kıyılarında Kazablanka Hına nında yeni yapılan dünyanın ~n lıÜj ük 
yilzme ft atlama havuzlarında alın mıt yukarlld yeni resimdPki Tt>zada ba. 
kmız! 

Yakıcı meakta, bu müstemleke köşe sinde yaptıkları muazzam spor ;'\'erinde, 
Fransnlar, bdmb erkekU hepsi çml çıplak sulara da1ar1arken, 7 • 8 metre 
prfcle, :rerıner., bilhassa kadınlar, an cak gözlerini açık bırakan geni§ bor • 
nuzlanna nasıl kapanmıtlar?·. 

:Ne hl1;11t ve &CJDAcak•hir<tezad dejil ml?t. 

lolm Cobb ı·e otomobili 

Deniz mevsiminin ilk büyük müsabakası 

Birinci kürek teşvik 
müsabakaları 

Pazar günü, yenikapı - Kumkapı 
arasında yapılacak 

Vazife batına geldiğindenberi 
çok büyük gayretleri ve faydalı 
faaliyetleri görülen denizcilik he 
yeti bu ıene de geçen ıene gibi 

faaliyetlerine batlamıt bulunu • 
yor. Bundan evvel yaptığı birkaç 
küçük müıabakadan sonra bu pa· 
zar yapılacak olan birinci tetvik 
müsabakaları için yapılmakta o
lan hazırlıklar bitmitir. Bu seneki 

ANKARA 

müsabakaların muntazam ve ıe
çen ıenelere niıbeten daha mü • 
kemmel olmaıı için denizcilik he· 
yeti hiçbir f edakirlıktan çekin • 
memittir. 

Bu pazar yapılacak olan teıvik 
müsabakası Kumkapı ile Y enika· 
pı arasında ve geçen ıene tam • 
piyona yapılan ayni yerde olacak 
tır. Sabahleyin ıaat ondabq)a 

nacak olan müaabakalar miibte • 
dt, İcıdemıiz ve kıdemli olarak 
üç kategori üzerine olacak ve fu 
cins futalar İftire.k edecektir: 

1 - Birlik kliıik. 
2-Bir çifte 
3 - lki çifte 
4 - iki çifte dirsekli 
5- Oç çifte 
6 - Dörtlük kllıik 

Tiirk kuşu alanında bir saat 
Orman çiftliğinin şimal sırtlarında 

uçaklarını banndıracak küçük bir 
hangar kurarak işe başlıyan Türk Ku 
şu, Hava Kurumunun gözcülüiü al -
tında hiç ardı kesilmiyen çalışmasının 
verimli karşılığını görüyor. Türk gen 
cinin dölen ve sebatı iki ay gibi kısa 
bir zaman içinde bütün müşkülleri 
y~nerek göklere kol atmağa kllfi gel
di .. 

lki ay önce pllnör, gazete ve mec
mua sütunlarında resim ve yazı ile 
anlaşılabilen bir uçaktı. Tilrk kuşu, 
sporların en güzeli ve vatan savgası • 
nın en önemli bir aracı olan uçaiı 
gençlerimizin eline güvenle verirken, 
pJlnör de o gilndenberi artık kendi
ne en yaraşan sahiplerini bulmuş olu
yordu· Türk çocuk1an iki ay içinde en 
usta biniciler gibi hiç göı:~medik1eri bu 
araçlarla göklerde, Büyük Onderin 
gösterdiği yollarda bilgi ne güvenle 
yUrUdüler. 

BOKS 

Maks 
Rozenblum 

galip 
Ayın 18 inde Kaliforniada dünya 

yanm ağır boks şampiyonu Maks 
Rozenblum güçlükle ve ancak sayı 
hesabile Con Hanri Devis'i mağJQp e • 
de bilmiştir. 

De\·is için müstakbel şampiyon di
yorlar. 

ltalya : 6 
Yugoslavya: 5 

Son zamanlarda tenisin çok ileri 
lediği memleketlerden biri de Yugos
lavyadır. Yugoslav tenisçileri bun • 
dan dört beş ay evvel Hindistane ka
dar bir seyahat yapmışlar, yaptıkları 
müsabakaların hepsini kazanmışlar • 
dr. 

Bir iki haftadanberi de Turino şeh
rinde İtalyan tenisçUerile ~rpışnur 
lar- Şimdiki halde 5 e karşı 6 gali • 
biyetle ltalyanlar ileridedir. . 

llkyazın çiçekleri kırlarda geliıtr -
ken bu sırtlardan biri üstünde kuru -
lan l'ürk kuşu alanı, kulübe gibi kü • 
çücük bir hangan ve rüzgir tulumu 
ile bir uçak alanına benzemekten çok 

birdenbire gözlerinlzl tlzeriııe çekiyoı : 
-Amortizatör-
Bu, pllnörü llstik sandovlarla çe

kecek yedekçilerl iş başına kofturan 
(Sayltıy!. ~eoiriniz) 

uzak bulunuyordu. Geçen her yeni --------------
günde alan, Ankaramn yeni bünyesi 
gibi biraz daha serpilip büyüdü. Ve 
devrimin en temiz bir gençlik bY. -
nağı oldu. Bisiklete yeni binen ace • 
miler gibi pllnörlerl sağa sola yalpa 
yaptıran, uçakları çekmeğe mahsus 
lastik sandovlan daha ötelere sürük -
llyemez görünenlerin şimdi yayından 

boşanan bir ok gibi vadilerde bnat 
açarak birib1rlerini kovaladıklarını 
görüyoruz. 1 ve 2 numaralı hangar -
tarın yanında küçücük deposu ve atöl 
yesiJe en büyüklerinin. üçünciif'ün ça. 
tısı kuruluyor. 

Alan günün her saatinde işlek bir 
kamp gibi kalabalıktır. Uçuş postalan 
hangarlardan planörleri çıkarırken 
saat sabahın beşidir. Gruplar oto -
matik bir makine gibi işler ve rüzgj. 
ra. tulumu bir yelken gibi yele şahla
nır 

•Beygirler planörleri çekerken Türk 
k•tşunon otobiisü muallimleri şardan 
getirmiştir. Uçuş sırtları için belli 
başlı bir yer yoktur. Rüzgara karşı ha 
v-. h .unak, değişmez bir u~nl olduğuna 
göre, alanın egemeni k:ım.p komutanı 
,.e öğretmenler değil, yalnız ve yalnız 
vavru bir zeppeJine benziyen şu şaka
cı rüzgar tulumudur. Rüzgar içini 
gmk1arken ~insi sin!;i güler •3e dalga
ların skışına uyan bir kayık gibi ye • 
rinde durmaz. Alışkın gözler bu yap
ma<'ık sahntıyı bilir ve rüzgarın onu 
şişirmesini bekler. 
Şimdi herkes, planörleri çeken bey

girlerin ardı sıra !nrt üzerindedir. U
zaktan Ankara kalesinin eteğine tu • 
tunan sayı~ız eYlerin beyaz benekleri 
radyo merkezinin bir petrol koyusunu 
andıran sıra sıra direkleri gö7.leri do). 
duruyor. Etlik ve Keçiören bağlarının 
y08un tutmuş de11lzfne doğru 1>1r nehir 
gibi ardı kesiJmiyen tatb bir akmtr 
var. Kaygın ve yumuşak buğday tarla
ları· 

. Kulaklarınızın dibinde bir ses 

Keith Brawn 
Artık atletizmi 

bırakıyor 

Keith Bravn mqhur atlayl§ların 
Jan birini yaparken 

Gale Üniversitesinin meıhur ıı· 
rıkla yükıek atlayıcııı atlet Keith 
Brown ·artık ıporu Dırakmağa 
karar vermittir. 

Geçen hafta 4 metre 27 yi ata • 
rak lngiltere fampiyonlUğu unva • 
nmı kazanan bu genç allet bu ıe • 
ne mektebini bitirmittir. 

Bu mevıim ıon müıa"bakalarını 
da yaptıktan, ve ihtimal en .;,n o • 
larak, bir ay ıonra Budapeıtede 
yapılacak anıuluaal Univerıite • 
lr f&Dlpiyonaaı müsabakalarına da 
ittirak ettikten ıonra, Olimpiyat· 
lara bile ittirak etmeden . atletizm 
hayatından çekilecek ve Amerika· 
Y.• aidip Şikago da plqeeektir • 
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Az sonra, kulubelerın bulundugu 
saha elleri tüfekli adamlarla 
doldu ve hemen gürültüye pat

layan silah sesleri de karıştı 

Buulin neırlne ba.ıladınuğız 1 
tefrika, bir müddet evvel türkçe· 
ye tercilme edilen hatıralar de • 
ğildir. 

lntellicenı Servı.ın eskl reisi 
Sir BazU Tomsonla görüşerek o-

Abdülaziz genç kıza teminat 
verdi. O da müsterih bir şekilde 
yoluna devam etti. Fakat Abdü. 
laziz daha evvel, yerlilerden bir 
kısmını genç kızın gideceği tarafa 
göndererek pusu kurdunnu§tu. 
Genç kızın fillerinden ayrılarak 
yalnız baıına yürüdüğü bir sırad.l 
bu yerlilerin pususuna uğramı§ ve 
yakalanmı§tı. Ben görmedim. Fa
kat bu g,enç kızın yerlilerin pusu· 
suna düşünce onlarla nasıl kah· 
ramanca çarpıftığını anlata anla· 
ta bitiremiyorlar. 

Bir tek kiti otuz, otuz beş k\
!İle kartı ne yapabilir? Hiç... iş
te Karşa da nihayet kuvvetsiz dü· 
şerek yerlilerin kuvvetli kolları a· 
raaında hareketsiz kalmıı, ammn 
bağırarak, önden uzaklaııp giden 
fillerini çağırmaktan da geri ka1-
man:Jıf·· 

Biz, fillerin dönüp gelmesin · 
den önce sür'atle harekete geç 
tik. 
Karşa, yakalandığı, tuzağa dü

f ürüldüğü için çok müteessir gö -
rünyordu. Ağzının bağlı olması 

kendisine güç nef ea aldırıyordu. 

Bu yüzden terliyordu. Çok sıkıl -
mıştı .. Maamafih, bırakılması için 
hi~ ele yalvarmak küçüklüğüne 

düşmemi,ti. 

Bunun sebebini de ormanda 
biraz yol aldıktan, fillerin bulun -
ması ihtimali olan mıntakayı geç
tikten sonra anladık. Ben Abdül • 

-..,ııı ızusıııı z:ıut il ••ı» nı""'"'"""'"' 
öğretmenin sesidir. Anlıyorsunuz ki, 
öncü çoktan pl~nördeki yerini almış 
ve kaportayı geçirerek k<•ndinl uçağa 
bağlamıştır. Nitekim bir eli kumanda 
leviycsinde goşişma.nlan bir balık gal
samasr gibi açıp kapatıyor. 

- Amortizatör, kırk adım •.• 
Birbirllerile yarışır gibi sekiz kişi 

ileri atılıyor ve hep birden bir, iki, üç 
dört diye bağırarak sizden kırk adrm 
ötede duruyorlar. Bunlar sando,·Jarı 
çekecek posta eratıdır. Çekişmeğe Q· 
zırlanmış iki halat ekipl gibi başla 
kumandasını bekliyorlar. Hepsinin de 
yüzleri bir sağlık anıtı gibi dinç ve 
canlı. İşte öğretmen el1erile işaret ve
riyor.: 

- Başla .. · 
Dört çift elin birden çekişi sandov -

Jarı kopacak gibi geriyor ve planör 
tıpkı o katapütlerden fırlıyan uçak -
lar gibi havalanarak başların tbtUn
den ta .... aşağılarda dlizlUklere ini • 
yor. Bu kalkış ve iniş yapılırken hiç 
kimsede ilk ~amanların o tatlı telaıj 
Ye heyecanı yok. 

Bir, iki, üç, dört· ..• 
Göz1crimi kapıyorum. Bu koşan, u -

çan, ta ... aşağılardaki düzlüklerden 
koca bir kuş gibi uçup giden tayyare -
lerl yukarı çıkarmağa çalışan bu ya -
nık yüzlii, mermer göğiislli gençlerin 
iki ay önce Türk kuşu salonunda mah 
cup bakış1armı ye onlara gür sesile 
haykıran Kurum Başkanı Bay Fuad 
Bulcanrn şu ölmez sözlereini bir daha 
görür ve duyar gibi oluyorum: 

-" Türk genci olmak, Türk kanını 
taşımak ve Atatürkün çocuklan ol. 
mak itibarile muvaffak olacağımıza 

zerre kadar şüphem yoktur.,, 
Ankaraya gelen her sporcu ve mek

tepli genç, şehirden bu sekiz kilomet 
re uzaktaki Türk kuşunu kampını ve 
er.ıdnkt ham egemenlerini görmeli ve 
Mrgftn onlar rfM 11ç11eu Tilrk kuşu Ü· 

Jesl olmab~ır. 
KAYA 

Bcwacılık ve Spordan 

aziz güç nefes almasından dola -
yı ağzının çözülmesini söyledim. 
O kabul etti, işte bu dakikada 
yanına yaklaıtığım zaman be.na: 

- Beni bırakın.. dedi. Bu ıizin 

nıın luıtırtılarında neıredilmediği 

bir çok meraklı ve eBrarlı nok • 
taları öğrenen M oriı Vern adlı 
bir Framız gazeteciai bu eıeri 
yeni neıretmektedir. 

için çok hayırlı olacaktır. Sesimi Bu adam ''Entellicenı Servis,, in 
fillerimin işitmesine imkan yok •· en büyük tefidir. Bütün dünyada 
Muhakl<ak peşimizden gelecek • aimı kurmuı olan bu muazzam 
lerdir. Baıınızı felakete sokmuş teşkilatı idare eden ilk şef Sir Ba
olacakıınız. zil Tomson olmuş.tur. Bu teşkilat 

Karşanın bu son tehdidinden 300 yıldanberi faaliyetteydi: 
ziyade onun ormanından ayrıl • Asrımızın ihtiyaçları Eenteli -
ma kiıtenmesi bana dokunmuttu. cenı Servis gibi bütün dünyada 
O dakikada içimde bu kızı serbest binbir türlü işlerde dalbudak 
bırakmak arzulan uyandı. Fakat ıaran bir teşkilatın bir tek adam 
Abdilli.zize sormadan bu iti ya • tarafından idare edilmesini bir za
pamazdım •. Sordum. Bana: ruret haline getirmişti. Ancak kim-

- Lüzumu yok .. Bu kadar yuf- senin göremediği, kimsenin far-
ka yürekli olduğunu bilmezdim. kında bile olmadığı itler yapan 

Diye cevab verdi • serviılerin batına getirilecek te· 
lsrar ettim. Onu gene yumuıat• fin müstesna kabiliyetli bir adam 

manın imkanını bulamadım.. olması lazımdı. 

Sonunda sustum. Arabistanı ayaklandıran, Ef-
Karşa çok güzel bir kızdı. O- ganistan tahtını yıkan, timdi de 

nu ormanından ayırmak, güzel - öldüğü ilan edildiği halde -
bir çiçeği kökünden ıökmeye Habeşistanda olduğu aöylenen 
benziyordu. meıhur Lavrens gibi casuslar ye-

y olda hiç eğlenmedik .• iki gün tittiren Entellicens S~rvisin baıma 
iki gece müteamdi bir yürüyüş • getirilecek adamın her halde ale
ten sonra ormandan kurtulduk. iade adamlardan farklı olması la
V e bir gün sonra da yani hu sa • zımdı. 
bah buraya ulqtık. 

lnıiliz hülduneti yıllarca böy
Şimdiye kadar, hiç ses çıkar. 

le bir adam aradı. Nihayet Kral madan 
Beıinci Corç intihabını yaptı, adımadan Ebululayı dinleyenlerden 
nı itilenlere bile korku veren EnMirat: 
telicenı Servisin batına Sir Bazit - Abdülaziz, Abdülaziz diye, 
Tomsonu getirdi. 

bahsttiğin kim? -diye sordu .• • 
Demindenberi dinlediklerimi an· Bu tarihten sonra Sir Bazil 
layamadım.. Bir isim karışıklığı T omıonun yüzünü gören olmadı. 
var galiba?. Halkın tanımadığı bu adamın ıah-

Abdülaziz cevab verdi: siyeti kalın bir esrar perdesi arka-
isim karıtıkhğı filan yok.. E- sında daima örtülü kaldı. 

bıtlulamn ortağı Mehmedin bir Bazıları onu romanlarda ras-
adı da Abdülazizdir. geldikleri kahramanlar tipinden 

- Ya .. Ben Mehmed diye bili- kuvvetli, iri yarı . cesur bir adam 
d sanıyor, onu lngi)t.ere siyasasını yor um •• 

Abdülaziz, fazla izaha lüzum idare eden siyan! adamlardan 
görmeden Ebululaya d~ndü: daha muktedir bil:yordu. 

- Karşanın klübede olduğunu Uzaktan veya yakından onun· 
söyledin. Şu kızı görebilir mi- la iti onlanlar ise, ondan nefret 
yiz?. edercesine korkuyorlardı. 

EbulQla: Leh ve aleyhinde söylenen söz-
- Şimdi hayır, dedi. Onu göre- lere cevap vermediği için kimseye 

bilmek için Abdülazizin kalkına • ıörünmiyen, fakat yaptığı işlerle 
nı beklememiz lazım. her yerde olduğu anlaşılan bu a-

Bu sırada, öbek öbek, ağaç dam hakkında herkes aklına eseni 
altlarında oturup biribirlerile . ko- söylüyordu. 
nutan esircilerle, Faruklar biri· Söylenenler ne olursa olsun, 
birlerine girdiler. ortada kimsenin inkar edemiyece-

Uzaktan koşup gelen bir yerli ği bir tek hakikat vardı: Bu adanı 
çok tela§lı görünüyordu. devrimizin bütün hadiselerinin 

(Devamı var) gemlerini ellerinde tutuyor, bü-
lstanbul a8liye maht.:emrsi 6 ıncı hu tün meselelerin rçyüzünü biliyor, 

kuk dairesinden: Hac('r t.arafından fakat bunların esrarını kimseye 
Çadırcı ahmet çelebi mahallesinde Ba 
li paşa yokuşunda 79 sayılı evde otu - sezdirmiyordu. 
ran Veysi aleyhine açılan veraset i . İngilterenin siyasasını idare e· 
lamının iptali davasında müddeialey- denler ara.sında bile onu iyice ta
hin ikametgahının meçhul buJunduğu nıınıyanların sayısı pek çoktu. Sir 
cihetle yapılan ilanen tebligat netice- Bazil Tomson hakkında dütünce. 
sinde tahkikat günü oJan 29 - 6 - 93S leri sorulduğu zaman lngilterenin 
cumartesi saat onda mahkemeye gel-
mediğinden gıyap kararı ittihazlt~ beş tanınmıf şahsiyetlerinden alınan 
gün zarfıqda on beş gün müddetle ila cevap şu olmu,tur: 
nen tebliğine karar verilmiş ve tahki- - Bu adam dünyada ağzını aç. 
şamba günü saat 10 tayin edilmiş mıyacaktır. 
katın yapılması için 23 - 9 - 935 çar-
ve gıyap kararının bir nüshası da mah l-:-:-B~a~z"!.'ı_Ia_r_ı_d_a_d_a-'!!h~a-il"!"e-:ri~g:--id_e~r-e_k_: 
keme divanhanesine astlmış olduğun - takdirde gıyabında tahkikat mu
dan me-zkur giin ve saatte müddeia - hak<'me yapılarak bilcüm]E' va
leyh Veysinin mahkemeye gelmesi ve- kıatı ikrar etmi~ addolunacağı teğllğ 
ya bir vektl göndermesi aksi yerinde ilan oluru. 

- Ağzını açmaya cesaret etmİ· 
yecek ! diyorlardı. 
Hakkında söylenen bütün bu 

sözlerden haberi olduğunu söyh
yen Sir Bazit T omson gülerek de
di ki: 
"- E.ntelicenı Servis, bütün 

dünya ulusları için mükemmel bir 
roman mevzuu olmu,tur. Hatta, 
biraz daha ileri giderek yeni bir 
romantizmin doğmasına ıebep ol
muştur, diyebilirim. 

Dünyanın her hangi bir kötesin· 
de önemli (ehemmiyetli) bir ha
dise oldu mu, bütün ağızlardan §U 

aesi ititininiz: 
"-Bu itte Entelicens Servisin 

.. 1 
parmagı var .•. ,, 

Bazan tahtları deviren, hazan 
yeni siyasal bir durum kuran ve 
arkasından insan kütlelerini SÜ· 

rükliyen her hangi yeni bir fikir 
cereyanına raalandığı zaman, bü
tün ağızlar: 

"- Entelicenı Servis ortalığı 
gene karııtırdı ! ... ,, 

Diye haykırır. 

Aleyhine de olsa bu gibi yanı· 
tımları tekzip etmP.diği için her 
şeyden anladıklarını iddia eden 
adamlar maindar tebessümlerle: 

- Dediklerim yalan olsaydı, 

Entelicens Servis tekzip etmez 
miydi? diyerek halk üzerine tesir 
yapmak istiyorlar. 

Dünyada çıkan bütün hAdise
leri Entelicens Servisine yükliyen
lerin batında eski Alman impara
toru Vilhelm geliyor. Eski Kayzer 
her hangi bir zorluk kartısında 
bulundukça "Vur Abalıya,, kabi· 
linden: 
~'- Bu İ§i yapan Entelicens Ser· 

vistir.,, diyerek, kabahati omuzla
rından atmak istemittir. 

Nitekim genel savatla yenilme
sinin asıl ıebeplerini Alman ulu
sundan saklamak için: 

- Entelicenı Se,viı ülkemizde 
ihtilal propagandası yaparak A1-
manyanrn yenil:nesini kolaylatbr· 
dı- demitti. 

Kendi kabaha!lerini mevcut ol
mıyan kurumlara yükliyen bir im
paratorun geneal lllV&fta yaptığı 

bu gibi itleri ıize daha ıonra anla
tacağım •.• 

Sir Bazil Toms!.Jnun "lı,, dediği 
hareketler, ekseriya dünyayı ida 
re etmit adamların gördüğü itle1'· 
dir ki, hemen hemen her zaman in
sanlığın mukadd,.ratı üzerine bü· 
yük teıir ler yap.111~lr.1 dır. 

Sir Bazil T omsonun hikayeleri 
hiç bir yerinde kesilmez, çünkü 
bu esrarengiz adamın kalın du· 
varlar arkasında saklanmı§ saray
ların kapalı odalarında yapılan 
konu§malardan bile haberi var
dır. Sir Bazit T omaonun görünmi
yen mevcudiyeti imparatorların 
saraylarına, baıbakanların çalış

örten kalın perdeyi daha kimı 
yırtamamıştır. 

Dün işlerini idare ettikleri i 
dia eden birçok adamlar büf" 
bildiklerini söyledikleri halde, eı 
rar perdesi hafif t-ir yaz rüzgar 
nın tesirini bile duymamıı, uf 
cık bir hakikati meydana çıkara 
cak kadar bile yerinden kımıldan 
mamı§tır. 

Klemanso, Loid Corç, Marefa 
Jofr, Mareşal Fo! bildiklerini söy 
lediler. 

Vaktinde dünyanın en fazla or 
ganize kuvvetlerini idare eden b 
adamların gördüğü bütün itler 
yakından bilen, hatta ulusları ida· 
re eden bu adamları da idare ede 
Sir Baz il T omson ağzım gene aç· 
madı. 

Bütün dünya büyük bir merak· 
la bugün 73 yaşında olan Sir Ba. 
zil T omsonun dudaklarının kımıl· 
dayı§ını bekliyordu. Daha birkaç 
yıl evvel haritalarda beyaz bırakı· 

lan geniş arazinin üstüne İngiliz 
bayrağım diken, bin bir çeıit ma· 

cerahr geçiren bu adam bildikle· 
rini ne zaman anlatacaktı? 

Adamlarını dünyada benzeri 
zor görülen bir di!ipline ve yük
sek bir yurtseverUğe alıştıran bu 
şef kimsenin bilmediği İ§leri bil

diği halde, her hangi bir sorgu 
kar,ısında bulunduğu zaman bir 
çocuk saflığıyla ve hiç sıkılmadan 
fU cevabı verir: 

- Bilmiyorum ... Haberim yok· 
tur!... 

Bununla beraber, ihtiyar kurt 
- belki de yılların verdiği itiyat 
neticesi olacak - kendisini sorgu-

ya çekmek istiyenleri sorguya çek
meğe hatlar. Bu ıuretle kendiıiy 
le konutanları tatırtmaya getirir. 
bildiklerinden bir kelime bile söy 
lemeden, çok def~ birçok yenilik
ler öğrenir ... 

Mesela kendisiyle konuıluğunı 

zaman bana ıöy!~ sorgular sor· 
du: 

- Versay konf eransımn sonla· 
rına doğru, Klemanso bir gün bir· 
denbire Amerika Cümhur Baıkam 
Vilsonun boğazına sarıldı, az kal
dı onu boğuyordu ... Şimdi size so
ruyorum... Klemanso Vilsonun 
boğazını biraz daha sıksa ve boğ
saydı, vaziyet ne olurdu? ... 

- Ne dediniz? Klemanao Vil-
sonun boğazına mı yapıttı? 

• 

Sir Baz il T om son batını sallı
yarak devam etti: 

- Böyle bir kazayı tasavvur e
diniz .. "Kaplan,, adıyla tanınan 

Klemanso Vilsonu boğmut olsay
dı, bu kazayı hall<a ne tekilde an· 
\atacaktı? .• Bu sorguyu kendi ken· 
dime sordukça hala korkudan tit
rediğimi duyuyorum. 

(Devamı var) 
ma odalarına, hatta ıüel kuman- -------------
danların en mahrem odalarına gir. 
mi§, her ıeyi görmüf, her 9eyi İ§it· 
mittir. 

Sir Bazil Tomsonun görünmi· 
yen mevcudiyetini takip etmek ka 1 

bil olsaydı, dünyayı idare eden 
diğer bir zümrenin (Endüstri, Te· 
cim ve Finans zümresi) hazan çok 
hasis menfaatler için milyonlarca 
insanların hayatiyie nası) oyııadı · 
ğını öğrenebilirdik. l 

Genel savatın bin bir esrarını . 

26· 7. 935 cuma, 27 cumartesi, 28 P•· 
zar günü akşamları Tepeba§ında Be· 

~1Jnbul Bdtdi!lHİ 
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Dikkat 
Bebek, Şişli. lstan 
bul ciheti tram -
vayları temin edil 
miştir. 
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~nbulda 3000 berber olması çoktuı. ~ 

Berberlerin 
sayısı azaltılacakı 

Eline ustura alan herkes bir berber 
dOkkAnı açamıyacak ! 
~-----------·--~----~-Şehrimizde-ki berberlerin aayııı 

helki dünyanın hiç bir yerinde aö· 
tiilrnemit kad•r çoktur. Kahve
lerinin çokluğu ile methur olan lı
lanbulda kahveden de çok berber 
dükkanı olduğu anlqılmaktadır. 

Berberler kurumunun yapbğı 
bir hesaba göre lstanbulda 3000 
berber dükkanı vardır. Buna ıe
bep her önüne gelenin ve kendi 
kendini trat ettikten sonra batka. 
ltrını de. traf etmeğe biraz kendin
de cesaret bulanın bir berber dük
kinı açmasıdır. 

Berbeder kurumu bu halin ö
nüne geçmek için tehrimizdeki 
berberleri müsait ıekilde tahdide 
karar vermittir. Bu tahdit bütün 

berberlerin berber mektebinden 
geçirilmeıi ve mektepten çıkmı

yanların, dünyanın her yerinde ol
duğu gibi, it yapmasına müsaade 
edilmemesi ıekHnde olacaktır. 1 

Bunun için berber mektebi ıs
lah edilecek ve geniıletilecektir. 

Mektep geceleri açık bulunacak . 
tır. 

Garıb htr tecelli :I Devletlerin 
Kadıköy hali deniz ~~vvetleri 
tapu dairesi ıçın 

Oluyor 1 Ingtlterenln bulduğu 
yeni usul Amerlkada 

kadastro genel heyecan uyandırdı 
direktörünün 
söyledikleri 

Tapu ve kada4lro genel direk· 
törü Bay Cemal dün ,ehrimize ıel
llıittir. Bay Cema~ demittir ki: 

' ' - K.adastro mmtaka müdü~ 
'te azalarını topladnn. Kadastro 
Çalıtmaları etrafında izahat al
dım. Yeni kadaıtro kanununun ko 
laylıklarından çok istifade ettik
lerini, ve itlerin geçen seneye nis 
betle daha çabuk yapıldığını söy 
lediler. 

Hilen lstanbulda bulunan ka
za tapu idareleri için yer aranıl

maktadır. istenilen öyle bir yer 
bulunduğu takdirde Beyoğlu ida
resinin, Beyoğlu kazasına nakli 
her cihetten lüzumlu görülmekte
dir. Bu binanın hükiimete ait ve 
Yangından maıun olma11 lizım 
gelmektedir. 

Bununla beraber, Beyoğlu ka -
dastrosuna dört Temmuzdan iti
haren ihzari tekilde baılanmııtır. 
Kadıköy tapu idaresi için de 

l(adıköy hali iiçnde bulunan bir 
kısım daire elveritli görülmüttür. 

Qu dairenin tetkiki için vilayetten 
memurlar gönderilmiıtir. 

Tapu idaresi için burası mü· 
•ait görüldüğü takdirde icap eden 
tadilat yapılacak ve kazaya ait 
kayit ve dosyalar memurlariyle 
birlikte oraya gönderilecektir. 

-0-

Nazllll fabrikasının 
yapısı 

Bet yıllık endüstri planına da· 
hil Nazilli basma fobrikasının ya. 
l>ısı gelecek ay bqlayacaktır. 

):' abrika yapııının birinci kıamı 
ihale edilmek üzere ekıiltmeye 
konulmuttur. 

Vapurculuk 
rORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentabiı 
Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
GONEYSU vapuru 28 Temmuz 
PAZAR saat 20 de Rfzeye kadar. 

Mersin yolu 
SADJKZADE vapuru 28 Temmuı 
l>AZAR saat 10 da 'Mersine kadar 

Londl':ı (C\1.el) - lugiliz parlamen
tosunda devletlerin deniz kuvvetleri
ne temas eden büyük bir toplantı ya -
pıldı· 

İngiliz deniz bakanının bu yolda 
gayet önemli sayılabilecek bir fikir i
leri sürdüğü de görülüyor. 

Jngiliz deniz bakanı, bundan son -
ra İngiltere, Amerika \."e Japonyada 
deniz kuvvetleri arasında nisbet işinin 
kaldın1masını Heri sürmüştür. 

Yani İngilterenin (5), Amerikanın 
( il), Japonyanın {3) nisbetinde deniz 
kaVYetl o~ ... bl b,lr PJ'OSJ!IUllclan 
mı:~e~ilmesl uygun görUlmUştiir. 

Esasen Japonya, bu nisbeti tayin e
den Vaşington muahedesini feshet -
miş bulunuyor. 
İngiliz deniz bakanı, bu nisbet sis

temini ortadan kaldırmak için şunu 
sebep gösteriyor: 

"Bu sistem bazı devletlerce, ulu -
sal gururu zedele: mahiyette sayılı-
yor .. , Jngilizlerin bu tasavvurunu A -
merikahların, hayretle karşıladık -
ları haber verilmektedir. 

Ayandan Pittman, "muahedeleri bir 
kağıt parçası haline getirmek için iş . 
te bir teşebbüs daha·.,, demiştir. 

Jngiliz parlamentosunda amirpıl 
Taybor, Jngiliz donanmasının eskili -
ğinden bahsetmiştir. Deniz bakanı 
tenkitlere kulak asmamıştır. Şimdiye 
kadarki nisbet sistemi yerine, mesela 
şöyle bir prensip konacaktır; deniz 
devletine sorulacak. 

" - 1942 yılında nasıl bir donan • 
maya sahip bulunmak istiyorsun?,. 

Devletler kendi müdafaa ihtiyaçla • 
nna göre bir deniz kunetini muahe
de ile takyit edecektir. 

• • • 
SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Bu gün sizde bulunmayan her ıeyi.. ... 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 
ı<.UTUSU '200 Krt 

BEŞiR KEMAL - llAHllUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

FRIGIDAIRE ~35 
Bu bir masal değil bir hakikattır ! Dünyanın en mükemmel soğuk h'ava dolabı olan 

FRiGiDAiRE 
V alnız en ucuz ve en sağlam soğuk hava dolabı olmakla kal
mamıştır. Tam 4.000.000 ailenin sıhhatini ve konforunu da 
temin etmiştir. Bir soğuk ba-
va dolabı alırken markasının 

Frigidaire 
olmasına ehemmiyet veriniz. Her 
hangi bir soğuk hava dolabı size 
ayni faydaları temin etmiyeceği qibi 
kesenizin de zararını mucip olur. 

Frigidaire 
50 mumluk bir ampul kadar cere
yan sarfeder ve bütün gıdalarınızı 
taze ve serin olarak muhafaza eder .. 

Frigidaire 
Bu yaz sizin de yuvanızı şenlendir
melidir. Onu kullananlardan soru
nuz. ilk taksit olarak verdikleri 10 

liraya mukabil aldıkları 

FRiGiDAiRE 
bugün en sadık dost /arıdır. 

FRiGiDAiRE 
Markası mUkemmellyetl, konforu ve sıhhati ifade eder. 

Soğuk bava dolabı alırken ilzerlnde 

FRiGiDAiRE 
markasına dikkat ediniz 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
Galata: Hezaran caddesi 

Beyoğlu : Iatiklil caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 

Gaip aranıyor 
Takriben iki iki buçuk sene ev· 

vel Dördüncü Vakıf Han birinci 

kat numara 16 - 18 odaları ad -
resi gösteren Bay Mehmet Emin 

zevcesi Meryem Urezayveyi Y eu · 
tiveler ailesi arıyor lutfen adresle· 
rini gazetemiz idaresine bildirsin· 
ler. (4558) 

lzmir: Gazi bulvarı , 
KATIP RUMUZLU 1LAN 

SAıHlBINE: 

Namınıza gelmit mektuplarınız 
vardır. idaremize uğramanızı di -
leriz. • . - ·- -
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iş Bankası Kumbara ikramıyelerini 0,000 liradan 
misli arttırdı ! 20,000 lira ya çıkararak bir 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden maada: 

Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincik3nun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

~'Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikranıiyeler verilecektir. 

(Hu ikramiyeli kur'aJara iştirak .tçin de kumbara sahiplerinin asgari 25 lira biriktirmiş olmaları 1Azımdır) 

Ankara Mektep 1 er 1 ~euıeı Uemıryollnrı ue liınunıarı ı~ıeıme Umum i~aresi llônlırı 
A ı S K 

• R • ı • .,,, • d ilk iki eksiltmesi feshedilen muhammen bedeli ile miktarı a§a• Jm atım omısyonu eıs ıgın en• ğıda yazılı elbise, palto ve s~rpu!lar.ı2-8-935Paı:srteıigünüıaat 
.ı. • 15,30 da pazarhkfa Ankara ıdare bınasında satın Rlmaeaktır. Bu 

Cin1i 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbrek yağı 
lç yağı 

Kilo 

57900 
12500 

8700 
8600 
825 
500 

Koyun kara ciğeri 
Sığır işkembesi 

Koyun işkembeıi 
Koyun beyni 

2650 A· 
300 A. 

1200 A. 

Börülce 

1000 

500 
Kuş üzümü 290 
Kuru üzüm çekirdeksiz 1950 
Çam fı&t'k 318 
Ceviz içi 1300 
Fındık i;i 715 
Kuru kayısı 1296 
Kuru erik ı246 
Kuru incir 
Badem içi 

Arpa §ehriye 
Tel §ehriye 
Makarna No. 2 
lrmik ince 
Un ekstra ekstra 
Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Vanilya (paket) 

Tuvalet kağıdı 
Süpürge 
Çalı süpürge 
Çivit (paketi) 

1860 
134 

1200 
335 

4950 
1220 
7900 
1050 
342 
603 
410 

500 
1165 

215 
112 

A. 
A. 
P. 

Vim kalın (kutusu nor
mal) 
Neft 

680 K. 
282 
111 

66,5 
66,5 

Parafin 
Reçine 
Bal mqmu 
Toz tüyü 35 no. 

no. 

Kaol 186 Şi. 

Tuz ruhu 311 
Filit (Fayda 1/ 2 K. G.) 52 K. 

Arpa 5000 
Saman 3500 
Kuru ot 2000 
Kepek 1000 

Domatea 
Taze bamya 
Dolmalık büber 
Sivri büber 
Patlican 
Şeftali 
Taze vişne 

10600 
2500 
4300 
800 

11000 
1200 
1600 

1 - Yukarıda. adları yazılı yi
yecek vesaire eksiltme fartname · 
slne g3re Komiıyonumuza. bağlı 
11 okul namına. parti parti kapah 
zarfla münakasaya konulmut ve 
ilk teminat yanlarına yazılmt§trr. 

Beher kilosu Tutarı 

Lira Ku. 

llk teminatı Tarih Saat işe girmek igtiyenlerin 4498.72 lira hk muvakkat teminat vermeleri ve 
Lira Ku. kanunun tayin ettiği vesikalar veite girmeğe manii kanuni bulun· Kurut 

37 21423 
7500 
3045 
2752 

2643 75 ıo _ 8 _ 935 ıo madığma dair beyannamelerle ayni gün tayin edilen saatte Malze· 
me Dairesi komisyonunda hazır b ulunmala!'ı lazımdır. Bu iıe ait 
f&rtnameler 325 kurut mukabilinde Haydarpafa, Ankara Merkez 

30 - 60 
35. 25 
32 - 25 
40 - 30 
40 - 30 

20 - 12 
50 - 30 
ıs - 10 
20 - 10 

ıs 

60 
40 

100 
50 
80 
80 
60 
40 

100 

ıo 

30 
30 
30 
ıs 
30 
30 
50 
75 
20 
25 
ıs 

85 

30 
50 
40 
30 
80 
14 - 45 
i6 - 5o 

10 
30 
50 

s 
3,5 
5 
4 

10 
25 
20 
20 
10 
30 
ıs 

330 
200 

530 
150 
ı80 

200 

75 
174 
780 

318 
650 
572 

1036 80 
747 60 
744 
134 

360 
100 50 

1485 
366 

1185 
315 
102 60 
301 50 
307 50 

100 
291 25 

32 25 
95 20 

204 
141 
44 40 
21 90 
53 20 

17 50 

18 60 
93 30 
26 00 

250 00 
122 50 
100 00 
40 00 

1060 00 
625 00 
860 00 
160 00 

1100 00 
360 00 
240 00 

} 

l 
f 
l 
[ 

1 

l 

,, 

" 
,, 

" " ,, " 

10 8 - 935 10 
79 50 

" 
,, 

" ,, 

ıo. 8 - 935 10,5 
,, ,, 
,, ,, 

392 32 " " .. .. 
" " ,, 

" ,, ,, 
" 

,, 
,, ,, 

10 - 8 - 935 10,S 

" ,, 
" " 

339 22 " " 
" ,, . 

" ,, 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 
10. s -935 11 

,, ,, 
" ,, 
" ,, 

·ss 42 ,, 
" 

" ,, 
,, 

" ,, 
" ,, ,, 

,, 
" ,, 
" 

10 - 8 - 935 11 

" ,, 

" " 
10 - 8 - 935 11 

38 40 " " 
" ,, 

" " 
10 . 8 - 935 11 

,, ,, 
,, ,, 

330 37 " " ,, 
" 

" ,, 

" " 
2 - Eksiltme Ankara Maari! yılı kanunun ?, 3 maddelerinP 

Müdürlüğü Odasına toplanacak göre ellerinde bu:unan b~lgelcr
belli gün ve saatlerde yapılacak. 

le ticarethane namına işe girecek
tır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin lerin itbu kanunJ~ yazılı ıartla:-
935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sa· için de Noterlikten alma vekalet · 

ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. (4303) 
Takriben "4709,, takım ve parça lacivert aerj . lacivert pyak, 

ve gri fayak elbise; aiyah kastor, gri pyak palto; ladvert çuha, kır· 
mızı çuha, lacivert ~ayak ve gri şayak fapka. Muhammen bedeliı 
64974.35 lira. 

Muhammen bedeli ile ı:nikt.u lan qağıda yazılı malzeme 26 • 
8 - 1935 Pazartes! günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara
da idare binasında aatın alınacaktır. Bu i!e girmek iatiyenlerin 
( 430.50) liralık muvakkat teminat vermeleri ve kara'1nun tayin ettiği 
vesikalar ve ite girmeğe manii k:ınuni bulunmadığına dair beyanna· 
me ve teklifler ile ayni gün saat 14.30 a kadar Komiıyon Reisliği· 

ne vermeleri lazımdır. Bu işe ait Jartnameler Haydaıpafada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde, Anka rada Malzeme dairesinde paruız 
olarak dağıtılmaktadır. ( 4304). 

58 kalem muhtelifülcina cam, au teıviye §İfeıi ve ayna. 
Muhammen bedeli: 5740 Lira 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan Eıkitehir ate)yeıinin kalöri
fer tesisatı 2 - 9 - 935 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu· 
liyle Ankarada idare binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5250 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü mad:leıi mucibince ite 
ginneğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifle· 
rini ayni gün snat 14,30 a kadar Cer dairesi komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. Bu işe §artnameyle 350 kuru§ mukabilinde Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmak tadır. (1785) (4110) 

Muhammen bedelleri ile mik darları, ekıiltme tarihi günü, saati 
ve muvakkat teminat mikdarları a ıağıda yazılı olan malzeme kapalı 

zarf usulu ile Ankarada idare bina smda satın alınacaktır. Bu itlere 
girmek istiyenlerin aşağıda yazıh olan muvakkat teminatı vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
madığına dair he1nnname ve teklifler ile eksiltme günü saat 14 e ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu itlere ait ıartnameler 
Haydarpa§ada tesellüm ve sevk müdürlüğünde A:ıkılrada malzeme 
dairesinde para'!ız olarak dağıtıl maktadır. (4160) 

Malzemenin ismi Muhammen Ekıiltme tarih 
ve mikdarı Bedeli gün ve ıaati 

200.000 aded tel. 16.000 lira 19 8-935 Pazartesi 
graf makinesi bandı ıaat 15 de 
52 aded kasa 11 .440 lira 20-8-935 Sah 

Bir aded malzeme 
tecrübe cihazı ile bir 

aaat 15 de 

8500 lira 3~9-935 Salı 
aded azot tayini cihazı aaat 15 de 

Muvakkat 
Teminah 
1200 lİH 

858 lira 

637.50 lira 

nameleriyle girebilirler. boz mukabilinde Komisyon Bat· 
4 - Kapalı zarf ekıiltmelerin- kanhğına verilmesi lazımdll'. Bel· 

de isteklilerin yuk~rıda a.dı yazı· li gün ve zamanlardan ıonra veri· 
h kanuna uygun o).mak üzere ka- lecek veya gön.:lerilecek teklif 
palı zarf mektuplarında istenilen mektupları kabul edilmez. Tem;. 

belgeler ve terniıuı.t makbuzu ve . nalların eksiltm~ saatlerinden f!IY

ya banka mektuplarım koymak vel Ankara Mektepler Muhasebe· 

suretiyle zarfların üzerine teklif- ciliği ve:ınesine yatırılmıt bulun· 
lerinin hangi işe ait olduğunu v~ ması ve eksiltme §artnamelerini 
kanuni ikametgAhfarı yazılı ve görmek üzere Korrjisyon Yazgan· 
zarflar mühürlü olarak belli gün lığına müracaatl.ırı il!n. olunuT· 
ve saatlerden bir ~aat evvel mak- (1882) ( 4287), 
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Sabahlan M A z o N ·~karnına 
lıir kahve 
kaırğr MEYVA TUZU 

allndıkt:a 

Kabızlığı 
defeder 

r emeklerden 
bir saat 

sonra alınırsa 

HAZIM sız LiGi 
Mide ekşilik ve 
1 yan.mal~nnı 

.Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. l<"azla bir ) emek \'e içmeden con ra hi scdil• 
yorgunluk n şişkinliği hafifletir. Mazon tuzunun tc irinden memnun kalmıyanlar ;;oişesi 
açık da olM. Bahçekapıda lş Bankası arkasında 12 No. Ju l\lazon IJotton ecza depo 

Bir milyoneri 
teshir etti 

1
, gıderır. suna iade ederek bedelini geri alabilirler. MAZON ismi fe markasına çok dikkat. 

125 Türk Lirası 

1 
Peşte· Viyana - Bükreş-Köstence'ye 

18 gUnlUk seyahat ( 7 • 25 a§uatoa 1935) 
Yaz tatili n banyolar mevsimi münue betile yerler mahdut olduğundan 

kaydolmak için acele ediniz. 
"Passarapid,, Milll Türk Seyahat Şirketi: Galatasaray No. 279. Telgraf: 

"Passarapid - İstanbul, Telefon: 40451 

At Yarışları 
Veli Efendide 28 1 emmuzda başlıgor 
Altı hatta, Pazar günleri saat on be,te yapılacaktır . Tren

ler ucuz ve sıktır. Büfe vardır. Müşterek bahis zengindir. Birin
ci mevki: Elli kuruş, subaylarile ok\·llulara yirmi beş kuruıtur. 

ikinci Mevki Parasızdır 

Türk Hava Kurumu 
İstanbul 4 üncü icra memurluğun -

dan: 
Tamamı ehlivukuf tarafından üç 

bin üç yüz kırk dokuz lira kıymet 

takdir edilen Fatihte, Fenerde Ki tip 
Musliheddln mahalJ~sinde Kcroğlu 
sokafında eski 1 m. yeni 17 ~o. lı ha
ne arttırml\ya çıkarılmış olup 10 - ~ 
- 93:; tarihinde şartnamesi divan -
haneye talik edilerek 26 - S - 9~;; 
tarihine müsadif pazarte3i günü s:ıat 
14 den 16 ya kadar Jstanbul icra da -

Dir satıcı kız şayanı hayret romanı
nı anlatıyor: 

Son zamanlarda şehrimiz milyo -
nerlerinden birile e\'lenmiş olan Ba -
Yan hir nıiilakat esnasında şunları 

anlattı. "Bir f otofrafhanenln kabul 
lalonu memuresi fdfm· Tu\'aletlerime, 
be1tl güzelleştirecek sair tedbirlere 
&arfllıdecek fazla param yoktu. Ancak 
daima tenime son derece itina eder -
dim. Ze\'clmln dikkat nazarını çeken 
ilk şeyin hu tenim olduğuna eminim. 
Daima "Tokalon pudrası,,nı kullanı -

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira hk ikramiye

lerle (20.000 Jira)lık mükafat vardır ... 

iresinde satılacaktır. Arttırmaya iş -
tirak için yüzde yedi buçuk teminat • • 
akçesi alınır· Müterakim vergi bel.e~i- ASIPIN KENAN 
ye. vakıf icarı müıteriye aıttv-. 
Arttırma bedeJi muhammin kıyme • Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
tinin yUzcle 75 nl bulduğu takdirde i- soğuktan ve bütün ağrılardan korur. 
halesi yapılacaktır. Aksi halde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak ü -
ure arttırma on beş gün temdit edi- Gençlik ve güzelli 
terek 10 - 9 - 935 tarihine müsadif Si'. 1ksir1 eri 
h günU aynı saatte en çok arttırana 

rım. "Tokalon pudrası,, kadına haki - :w ti ıımms 1 L A N ..,. Zayi makbuz iha1e edilecektir. CICJ: Esans 
cı et: Losyon 

ClCl: Krem katen şayanı ha)Tet bir güze\llk ,.e - S •• . Ah d 
tir. Şimdi artık muktesit olmağa ihtf. unneetçı m 
Yacım yoktur. Maamafih, gene "To · Sünnetçi Ahmet: ikametgah ve 
kalon pudrası,, ndan baı.lm pudra kul- muayenehanesini Sirkf'ciden Sı.,ltan 

Oflu Hacı Dursun zade biraderler 
namına 70 sayı 30 - 7 - 932 gtinlü 
beyanname muhteviyatı CO) markada 

2004 numaralı icra kanununun l 2 in 
el maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alacak1ar ile difer allikadarlann \'e 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 

ClCl: Pudra 
CiCi: Dudakhk 

CICI: Yanaklık 
ClCl: Sürme lanmıyacağım, !;ÜnkiJ, daha pek çok ahmet Yerebatan caddesi 40 numa. 

Pahalı Mtı]an pudra1ardan ~ok iyi ol· raya nak?Pylediğint saygılı müşte • 
duiuna kanüm. rllerine bildlur. 

"T k 1 ' ' ••;:a•:ı:::-.:••n•n-:••••••:ı .. =- 1 •-O a on pudrası,, en nazık clldı .. • • ..................... - .... • --
bile kurutmaz; çiinkü, "Krema köpil _ seniz bile, cildinizi mutlaka parlaklık
ğü,, ne fcnnf bir surette karıştırılmış· tan masun tutar. 

''e 1029 /1128 sayıya kadar 100 sandık 

çayın resmt gUmrü~tl alınarak karşı
lığında ısı121549 !layı ve 80- 7 - 932 

gilnlU vezne makbuzu verilmiş ve işbu 
makbuzun zayt edildltfne dair \'aki 

menkul üzerindeki haklarım ve Uze -
rlndekl haklarını ve hmmsile ve ma -
aarife dair iddialannın evrak kayıtla 
rına yirmi gün içinde icra dairesi11e 
bildirmeleri Uizımdır. Ak~i halde hak
ları tapu sidlleı ıle sabit '.>lmadıkça 

Herdem taze ve güzel kalmak için 
yalnız bunları kul1anmız. Deposu: 
Sultanhamamında F ARUKI GüZEt 
KOKULAR mafl\7.asıdır. 

tır. Bunclan başka "Krema köpüğil,. "'Tokalan pudrası,, tene, erkeklerin 
ı>uclranın 4 defa fazla zaman dayan - çıldırasıya sevdikleri ve bütün kadın · 
n1asına hizmet eder. Fevkalade ısın - !arın gıpta ettikleri harikulAde gUzel
nuş bir salond·ı uzun müddet dans et- liği verir. 

müracaatı üzerine ve Trabzon Yeniyol 
gazetf'!41nin 2038 sayılı 30 - 5 - 935 
günlü nüshaslle llln edilmiş olduğun-

satış bedelinin paylaşmasından hariç !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
kalırlar. Alakadarların işbu müdc.leti 
kanuniye ahkamına göre hareket ey • 
lemeleri ve daha fazla maltimat al -

mak iatiyenlerin de 934 - 2547 dosya 
numarasfle memuriyetimize müraca
atları ilan olunur. (13315) 

dan işbu kayıt sureti verilmiştir. Bu 
suret üzerine dövlz verilemez. 
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- Az kaldı .. B:> az daha ıab· 
ret!. 

Araba durduğu zaman saat on 
sularındaydı. 

Kokarder: 
- Aç! diye bağırdı. 
Fanfar acele ile körüklerin ki

lidini açtı. 
- Manfred bize belalı bir it 

\1""3rdi. 85yle bir ba.ykut için bu 
kadar zahmete ne lüzum var .. Ge 
bertelim gitsin! 

- Hayır .. Biz pederi götürme
~e r:1ecburuz. 

- Öyle amma, ben açlıktan Ö· 

lüyorum. 
- Merak etme, yemek vakti 

geldi. 
Loyola açık körilkten dikkatle 

dı:arıya bakıyor.iu. 

Bu yolculuiun konak yerinde 
bir köy veya kaubada bulunaca
ğını ümit etmiıti. 

Fakat büyük bir yeis ve hayret· 
le arabanın orada, ıııız ve karan
lık bir yolun üzerinde durdujunu 
gördü. 

- Beni nereye götürüyorsu
nuz? diye homurdandı. 

- Bakınız peder. Sizi uzunu
%- • "\ üzmek istemedim. Burgon
ya .' ... ''1 Dijon tebrine gidiyoruz. 

- Dijona mı? .. Niçin Dijona? 
- Sebebini bilmiyorum •. 
- Oraya varmak için daha dört 

sünlük yolumuz var-. 
- Hemen, hemen ... 
- Ceceyi nerede geçireceiiz. 
- Zannedersem arabada pek 

rahat edeceksiniz. 

- Ben her ıeye ahıkınım .. Ya 
siz ne yapacaksıuız zavallılar? .• 

- Bizi dütünmeyiniz peder .• 
Bu arka arkaya soru (ıual) lar• 

la Loyola duymakta olduiu büyük 
bir sevinci saklamak istiyordu. 

- Dört ıün Dijona ıitmek, dört 
ıün de F ontenblöye geri dönmek. 
Adam sende! Hiç bir Jey kaybet· 
mit olmuyorum .. diye dütünüyor
du. 

Bu sırada Kokarder yemek ha. 
zırlamııtı. 

Atları bir derede ıuladı. Sonra 
başlarına yulaf torbalarını ıeçir· 
di. 

Kokarder hayvanların itini bi
tirdikten sonra insanların itini 
görmeğe baıladı. 
Arabanın içinde ve bir fenerin 

ıtığında yemek yenildi. 
Loyola, hi11esini alarak biiyük 

bir ittahla yedi. Pek keyifli görü
nüyordu. Papaa olmadan evvel bu. 
lunduiu muhareb~Jerin hikayele
rini anlatarak muhafızlarını eğ. 
lendirdi. 

Kokarderle Fanfar papaıın 
vaktile indirdiği ve yedili milthi, 
kılıç darbelerini ağızlan açık ka. 
larak dinl-:diler . · 

Loyola, F anf arın açtıiı neftı ta· 
raptan bir bardıık içtikten sonra, 
ıülmeie batladı. Bu ıuretle bir 
aaat kadar konuşt:ıktan sonra, Ko. 
karderle Fanfar, bu papasın san· 
dıkları kadar zararlı bir adam ol
madıfını bile dütündüler. 

Bunun üzerine ona hemen I&• 

mimt denebilecek bir t&vurla, ıe· 

me hiç bir ıebep yok l Polis müdü
rünün ıize dair vermit olduiu e· 
mirlerde birbirini tutmamazlık bu· 
lunduiunu ben de f arketmittim. 

Sizi darafacına götürmeleri İçin 
aıkerlere emir verdiğini kulağım
la duydum. Sonra da baiırıp ça
iırmağa, ıaldırmağa başladığım 
gördüxm. Bu anda konaktan çık· 
tığım için itin alt tarafını bilemi
yorum. Gağıümü yarıp kalbimi 
çıkarsanız orada yalan bulamaz
ıımı ! 

Lantene Manfrede döndü. 
Delikanlı: 

- Bu heriften fazla bir fey öğ· 
renemezain ! demek ister gibi o
muzlarını ıilkti. 

Lantene: 
- Ba'~amın idamıma razı olma

dığını öğrenmek 1çin ömrümün 
yirmi ıenesini verırdim. sözlerini 
mırıldandı. 

Loyola dudaklarını ıarrdı· Ak· 
hndan: 

- Ne iyi, bu azap her zaman 
kalbinde kalacak.. Alt tarafı için 
de ileride düşünürüz. düşüncesini 
geçirdi. 

Lantene tiddetle ~ıkmakta oldu. 1 

fu papuın kolunu bırakarak yeis 
içinde birkaç adım geri çekildi. 

Manfred: 
- Mösyö, mademki hakikati 

söyle~emekte israr ediyor, biz de 
timdi tahliyesi hakkında görüşe· 
lim. 

Loyola titredi. Fakat hazan ıus· 
manın en kuvvetli bir aytaçtan 

(hatipten) daha tesirli oldujunu 
bildiği için ıes çıkarmadı. 

- Loyola 1 Seni kimıeye zarar 
veremiyecek bir hale koyduktan 
sonra Parisin ksldırımları üzerine 
atmayı dü,ündük. Fakat murdar 
vücudunla sokaklarını kirlettiği· 
miz için Parislilerin bize haklı o. 

!arak lanet edecekleri aklımıza 
geldi. Bununla beraber, sen ve 
ıen ayarda olanlar aıibi, insanlara 
fenalık etmeği ıevmediğimizden 
seni hapsetmekten de bir nefret 
duyuyoruz. Halbuki bundan ıon• 
ra da yalan sözlerinle birçok za· 
vallrlarrn canını yakmana ihtim~I 
vardır .. 

Loyola daima ıu!uyordu. 

Yalnız, kollarını kavutturmut 
te gözlerini kapamıttı· 

Manfred devam etti: 
- Kamusal (ammeye ait) men· 

faatleri korumak için sizi Parisin 
haricine götürmeğ~ karar verdik. 

Loyola: 
- Hazırım! demekten kendini 

alamadı. 
- B11rada gördüğünüz Kokar 

derle Fanfar size arkadaşlık ede· 
ceklerdir. 

- Gö!ürüleceğim §ehri seçme· 
ğe serbest bırakılacak mıyım? 

- Söyleyiniz, n~Teye götürül. 
mek istivorsunuz. Yanlız o yer, 
ıunu da söyliyelim ki o şehir Pa· 
risten oek uzakta olmalıdır. 

- Gitmek istedifim tehir ger· 
çi Paristen pek uzakta değildir. 

Forma: ZO 



H 
-------, 
(X:9) 

HABER'in deni2 ge 
zintisi için lstanbu1a gel 
mi§tİ. . 

Gezinti günü ak§amı A· 
merikadan bir telgraf al 
dı. Amerika polisi bir tür · 
lü bata çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame . 
rikaya çağrryordu . 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hal Am~rikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çol< 
sevdiği HABER okuyucu· 
larına bu macerasını da 
anlatacağını vadetti. 
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Fakat salip üzerine yemin ederim 
ki oradan sekiz günden evvel çık 
mıyacağım. Bu da sizin işinize pe
kala gelir zannederim. 

- O ıehir ner~sidir. 
Loyola Manfredin, kralın oraya 

gittiğini bilmediğini zannederek: 
- F ontenblö !. dedi. 

Manfred bir kahkaha salıver 
'di: 

- Öyleyse, söyleyiniz de, ken
disinden ba~ımı istiyeceğiniz muh. 
terem dostunuz Fransa kralına ka 
dar sizi elinizden tutarak götüre· 
yim! 

Loyola: 
- Fransa kralı mı, aldanıyor· 

·unuz, ben o şehirdeki bir manas· 
trra çekilmek istiyorum. sözlerim 
kekeledi. 

Manfred başını çevirip Kokar. 
dere baktı: 

- Sen oraya gıdıp geldin .. Fon· 
~nblöda hiç manastır var mı? 

- Hayır .. Öyle bir şey görme. 
Jim. 

- Görüyorsun ya mösyö, sizi 
F ontenblöya götürmekliğimiz İm· 
kansızdır. 

- Peki, o hald.? beni götürece· 
ğiniz şehri siz seçiniz. Yalnız bir 
9ey soracağım: Buradan hareke
tim ne vakit olacak? 

- Hemen timdi! 

Loyola büyük bir fedakarlığa 
azı oluyormuf gibi: 

- Peki! dedi. Fakat bakııların· 
Cla parlryan oir sevinç 19ıtı Man· 
fi'edia eözünden kaçmadı. 

Delikanlı: 

- Bu evin karşısında rahat bir 
yol arabası vardır ki körükleri bit 
anahtarla kilitlenir. Kokarder, a
rabacı iskemlesinin altında bir 
torba var. Orada yol ihtiyacı için 
lazım olan şeyleri bulursun .. de· 
di. 

Kokarder: 
- Peki! cevabını verdi. 
- Bak nasıl olAcak: Üçünüz. 

Sen, Fan far ve bu muhterem adam 
arabaya bineceksiniz. Eğer bağı. 
rıp çağırmağa kalkııırsa hançer;. 
nin namlusunu üç parmak kadar 
boğazına sokarsın Fanfar araba· 
nın içine girerek körükleri içeri· 
den kilittiyecek.. Sen de arabacr 
yerine çıkıp iki kuvvetli Norman 
beygirini kırbaçlıyacaksın ! 

Loyola: 
- Hiç mukavemet etmeden ;. 

taate razıyım. Halbuki siz kuvve 
tinizi suiistimal ediyorsunuz. Bir 
AlJah adamı kuvvete kuvvetle kar. 
şılık vermez. Y al:uz beni götüre· 
ceğiniz yeri söyleyiniz! dedi. 

Manfred !iddetli bir tavurla: 
- Siz demin kendi sırrınız1 

saklamıttınız. Şimdi sırrımı saki". 
mak sırası da bana geldi. .. GeJ 
Kokarder ! dedi. 

Manfred, Kokarderle berabe-: 
mahzenden çıktı. 

Bir saat kadar kayboldular. 
Şüphesiz Kokardere son talima 

tı vermişti· 

Bir saat sonra Manfred tekrar 
mahzene indi. Loyolaya: 

Elb/s~leri giyıp 
kat.rno~ irin 
çar~ aramoh. 

8ura$'at 
balrtn.' 

,...-' 

Bu reise. 
,.lh/n ya. 
fu:Yı,.. 

.4h! 8lr ele \ geç.irivl'r. 
sel:.' -

-· 
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- Arkamdan geliniz mösyö ! 
dedi. 

- Yolculuğun ne kadar sürece
ğini öğrenebilir miyim? 

- Birkaç saat .. Geliniz ve ay· 
kırı bir harekette bulunacak olur
ıanız öleceğinizi düşününüz! 

Manfred merdivenden çıkmağa 
baıladı. 

Arkasından Loyola ve daha ge. 
riden hançeri elinde olduğu halde 
Lantene geliyordu 

Fanfar en gerideydi. 

Semercinin kapısı önüde liaki· 
katen bir yol arabası bekliyordu. 

Manfredin bir i~areti üzerine 
Fanfar arabaya bindi. Kokarder 
arabacı yerine çıktı. 

Loyola sokağa çıkar çıkmaz sa. 
ğa sola bir bakınmııtı. 

Fakat sokak ıs.uzdı. 
Yalnız birkaç çocuk merakla a

rabaya bakıyordu. 

Loyola arabaya binerken hid
detinden titriyerek: 

- lsa size lanet etsin! diye mı
rıldandı. 

Bir ıaniye sonra Fanfar körük. 
lerin anahtarlarını cebine koydu. . 

Manfred: 
- Allah selamd veoin ! diye 

bağırdı. 

Araba harekete baılıyarak son 
hızla uzaklaıtı. 

••• 
Loyola bu müteharrik zindanı· 

nm yarı karanlığı içinde başına 
gelen felaketi düşünüyordu. Ka"Z· 
drğı kuyuya dü§mÜf, tam bir mağ. 

lubiyete uğramııtr. Fransa ıe· 
yahatinde takip ettiği erge (mak· 
sat) artık neticesiz kalmııtı. O, 

Fransa kralının yanına, onun her 
hareket ve dütüncesini kendisine 
bildirecek bir adam koymak isti
yordu. 

Loyola polis müdürünü yavaı 
yavaı yola getirmit ve ona bu va
zifeyi kabul ettirmiıti. 

Fakat polis müdürü artık elin. 
den kaçmııtr. 

Çizvit reisinin faal dimağı gele .. 
cek günlerle uğratıyor ve yeni 
planlar kuruyordu. 

Kendisini ıerbe-st bırakbklan 
zaman arkasındaki papaa elbise• 
sini çıkararak bir at satın alıp son 
hızla F ontenblöye dönecekti. 

Orada ilk iti Birinci Franıuva. 
ya, kendi adamlarından birini 
Monklarm yerine Paris polis mü
dürlüğüne tayin ettirmek olacaktı. 

Ondan sonra Lantene ile Man· 
fredi ele geçirinciye kadar Parisi 
altüst edecekti. 

Şimdilik, o mesut günü bekliye. 
rek, araba daima gidiyordu. 

Gece oldu .. 

Fakat araba gene yoluna devam 
etti. 

Bu müddet zarfında Fanfar uy. 
kuıuzluk ve açlıktan çene kemik. 
leri ayrılıncıya kadar eaniyor, f &• 

kat uyumağa cesaret edemiyordu. 

Nihayet sabrı tükenerek körüğe 
vurdu. 

Korkarderin ıesi cevap verdi: 

_..,. 

{ 


