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Italya sevkiyata devam ediyor 

Habeşler, ltalyan notasma cavap verdiği için J -

ltalya Uluslar Kurumunun toplantısına gelecek 
pgLAŞA_N _ D_E~IKQ..D!Jl:,A!I~ ~OA~ 

Habeş işinde 
Türk siyasası 

Japonlarınki ile eşmiş ... - - -----
1Hitlerin 

Rtqlann ollullla IHıcalılan lıailcn aaaallı •.arı İft• böyle, )'Cll'lm ıcacd 
· 70fn• • ..., ,,.,,,.,,. • • • ~ -..r,!f\., düşmanları 

Berll.n, 29 - <özel> - x0•bl8tler Bir genç dün Bostancıda 
baıh Mllnllıte ~ ..,._ - ' ' 

~=:::e:ı:;ttre::==:- Tramvav altında 
1~ komlalatlerle elbirllil et.ele da •• •• !/ • 
.. ıe•ektecllrıer. Göz goreaore can verdı 
Amarlkada nazı Vatman: "Mo.rc.eıumumı gallncaye 

do•tıarı, kadar tramvay1 yaralının -U•tOndan 
dU•m•"l•ı çekmant .. dedi 

,!.'1::!ı~~~ Taın yenm saat nakil vasıtası 
......_ .. aııı......ıtmAı-- bu amadı 

Yüm•N8'TOlklaaAnQa~~-~------~-~~~~~~~-

ll~lriliauinin ·n büyük ruta . .ınil• ri Ermeni papalarulır. Ranainü 
• P.ııtnlı Kqntalıaım A.lanyonı •lW•rİ)'Or · 

deetk ela "Donland,, " • Aft'1Qla,, 
adındaki Alman ftpvlanna bqı 
herhaql Mr ....,. yapd•••ısı 
için polis tarafmdan fiddetll tedbir • 
ler abmnıftn • 

A ()usturya ve 
ırunanistanda 

Cümhuriyetin 
08nyanın muhafazası için 

En çabalamalar 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

mAChUr Londra, (Ozel) - Viyanadan 
~y bilclirilclitine 15re, AYaatarya ret-

8VCl 51A I mi çenenlerinde. Hahabmalann 
.AYalbn'J& tahtmA ıeçmeai hak. 

kapl 8 n kmcla diltiinceler defitmite ben . 
siyor. parça- vora1berl'c1• Artidük 0no,u 

· 1 d dqarcla bırakan f>İ• bmm çıkanl-
8 1 • • mqtır. 

Yakan .Awaluryacla, m•Mlh 
ilbay (vali) ()tbıyu "fahri ımt· 

Bombay- c1a1,, ,apma11 meneden bir .mr.. 
dan ge- nameçıbİ'llllfbr. 
len tel- ııro1•c1a reatn1 aazeee, "blldim-

grafı 2ncı clarhiı ib,a etwain J'&Dlıt olaca. 
lmı ,.. ... kta.Jır. 

Sayfada " ••• 
okuyunuz Atin&, 28 C.A..A.> -vem.ıo.. 

IUD yerine liı..I parti hatbnlr. 
--------------•ima seçen M. Sofolia, Omrlak 

Müthiş bir kaza <1>namı2mac1e> 

Kardeşini salıncak 
ipile boğmuş ... 

(Ya~ısı_.~ an~ sa~da) r
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,.., 6ir (Ta• lı~etlen lmrfalut) erufanfanai, ortada at lıotulann-

'~' ~":J.r.!!tlena )'G1'.lf lanntlan ilıi mcımara • • • 1 
1 '(J' ......... -.!lllarwJJtıl • 
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solini . askerlerine dem· ş ki: 
"Size, zenciler için değil, 18zımgelirse beyazlara 

atmak i~in de kurşun vereceğim!,, ·' 

lngiliz imparatorluğunun yerine geçmek ı ... ıtalyanlann gayesi budur ı ... 
lngilizlerle Mısırlılar .müşterek bir ordu yapıyor 

Londra, (Oıet) - TanmmışJ hafta önce, Mu,olıni, bugün neşre T. ·ı · ı M d 
diplomat aytar Vernon Bartlet'in dilmit olan ve culrcrlere hitap e· 1.ngı iZ,- ısır or usu Cenevre Ital an taarr'r-
Romadan ikinci mc·ktubund•, (bi· den bir söylevin-io~ "Size, zenciler "İtalya !le Hao_~§İstan arası~~~ ' Y 1( ... 

rincisi dünkü nüshamızda çıkmıt· için, icap ederse 1:-eyazlar için de harp çıktıgı ta\dırde Tıana aolu nasıl manı• olacak ? 
tır.) İtalyada, Musıllini'nin gaze. kurşun vereceğim,, demi,... mıntakasmı zaptederek orada Mı- Z Una 
telere ve ajanslan geçmemi§ olan İngiliz ayları bunu §Öyle tefsir aır ~e İngiliz bayraklarını dikmek 
bir nutkundan - kendisine söyle· ediyor: üzere Mısır ve ·~g~Hz kuvvetlerin· tlabeşler luglllz kralına "Hazreti Süleymao .. 
nen - bir parçAyı naklediyor, t. "Muhtemeldir ki, kendisini din den mürekkep bu :şgal ordusu ha- ve kralf PeSioe "Sebamelikesl D1Ş8Dl verdi 
talyanların Habcılere kartı harp liyenlerd~n birçoğu, bu sırada kon zırlanmaktadır.,, lJ' " 

açmak yolunda niçin beraber ol- trollu bir matbuat tarafından inhi· Bu son havadin bir Mısır aıaze Uluslar kurumunda Habeşler cevap 
dqklarım anlatıyor . Buna hiç mu- tata doğru gittiği temin edilen tesinde okunmuıtur. son vazıyet verdi . . rt 

Hadisenin Loı~Jradaki akiıle Habeıiatan itini konuımak üze. Adisababa 29 - Habeşistan ı;>ış~!lte 1 ha lif yok mudur 1 Yok muydu 1" Britanya impaıacoıluğunu düıün- . . . . • . I k l 1 I k Bakanı Herouy 23 temmuz tarıhlı Jts 
Olmıyacak mıdır i Şimdi yoksa, müılerdir ... Harp hakkındaki bil· rine gelınce, ışçı partısı, ltalya sı· ~e top ~nacİ ı° an u .us. ark u~umu / yan notasının cevabını ltalyanın .A • 
buna ne sebep olmu!tur? Ve hal. gileri, söylevlere ve bunu tetviç yasasını tenkit yollu bir beyanna- w?nsey_ı_ne .~a ya~ı~. 1!~ıra e ece- disababa elçisi Kont Vinciye ,·erntif 
yanlan Habeşlere karıı birleıtiren gençler, Afrilcada çekecek. me neıertmittir. Bu beyanname 81 henuz fuphelı gorunmekle be- tir. 
başlıca amiller nt!rlir? leri güçlükleri düıünüp üzülmü· ıöyle bitiyor: raber, bütün umutlar da kesilmiş Nota hakem komisyonunun çalış~a· 

D 1 1 Yorlar bile ... Harb•,'n ne gı'bı" bı'r "Sulhun yolu f aıist ltalyaya değildir. Jarına d~vam etmemesinde WHabe~ısd.: 
iplomat ayta.-, ta yanların İmtiyaz vermesı :,;in Habeıistanı İtalya, dün de yazdığımız gibi, tanın hıç bir suçu olmadıgını bıl ~ 

hepsinin Habeıistana harp açmak. ıey olduğunu bile.1 yaıhlar iıe, o H b · t .. d d' ğ' 'k" rerek bu mesele hakkında Ulusla 
h 1 l kanaate getı'rı'lını' •l•rdı'r kı' bu ıe· zorlamakta değil, fakat ltalyaya a eşıa ana gon ~r ı ı ı ı nota· K ' b. k W• • ha• ta müttc it oluşuna, ta yan ga· ı: .. , k ,- I h •1 A I d' w• .. 1 • .. urumun un ır arar verecegını 

fer, önüne geçı'lm,,.., bı'r •eydı'r, V"" bütün dünyanın mu avemetiy e ya a a cevap geme ıgını ı erı su- her vermektedir· 
zeteierini fngiliziere kartı yaptık. "''· ~ .. hl'k · b ·· H l k t 1 t d 
ı derhal giritilme.ue, kendilerinin karıılaşmak te ı esıne maruz u . ruyor .. '. .e e onscy op an ııın a ltalya Uluslar 
arı hücumu sebep gösteriyor. Ş ki Af 'k ·: ı k 1 . H lunduğunu anlatmaktadır., Habet ıtı konuıulurken Val Val kurumu içtimaı na 

Britanya gibi, büyük ve eski bir bari t rıfa dmı.:stelm e ekerı Ba· lngiltere krahna ve hadiıeainden ötcyana geçmeğe hiç gelecek 
. l w b l eş er ara m :ın a ınaca tır. u· fi d "''ld' ımparntor ugun g(-nç ve ça a a - .. f 1 d • - H b tara ı egı ır. 
makta bir digwerine karıı.ı koyu"'U, gun ta ya ahir Afrika savaşına Krahçesıne a e11- H b ı . 1 1 ku Roma, 29 - Habeş hükumetinin ao 

:ı s kartı muvakkaten muhalefet ol- ler nuşan verdi a.det er ~~e, u uı adr krulmu
1
· tasından sonra ltalyanın Ulular K• İtalyanları derh l hirle~tirmir.tir. na yenı en murac••t e ere ta 

s s 'k' b ·ı· d h I H Q... ' • rumu konse'i toplantısına iştirak • -mamaaının ı ı üyük amı ı a a İngiltere kra u·a, abetistan H b 'ht'l'"f t d ·ı " 
Şimdi muhalefet denebilecek 

bir hareket yoktu ~ . Önce vardı, 
belki sonra da olal: ilir. Fakat şim· 
di yok. 

V crnon Bartlet: "lngilizlerc 
kartı ltalyıın m? tbualınm asmı~ 
olduğu hücum iıareketinin, ltal· 

şudur: tarafından Kral Salamon (Hazre· yak b' a bet ı ı ~ ı~ı ~r a an ıı .e· deceği sanılmaktadır. 
"Bir tanesi, 1896 da Adovada· ti Süleyman), Kraliçeye de Saba ce k ır. arıt yo:u. u unmaıını ı•· Habeşistan sulh 

k' wı•b· t hAl• k' 1 1 • • ıne te 11rar etmııtır. i&tiyorl 
ı ınag u ıye ,_ a a ıı er yapı· melikesi ni!anı \·eri mııtır. t Cenevre, 

29 
Habeşistan Dıtifltıl 

yor. Ve milyonlarca ltalyana bu. Diğer taraftan haber verilJiği- I alyaya ne? Bakanı Bay Herouy Uluslar KurUJllll 
nun hıncım almak Jizım 0 eldig"'ini ne go"re, ltalyan b:rkumeti, Habe• yapılabilecek 

• • "I' genel sekreteri Avenola verdiji bir ıao-
aindirmek kolaydı r. işi dolayısiyle şimcliye kadar bi Uluılar kurumu konseyinin bu ta ile Habeş hükQmetinln mU11lb&Jlf 

"ikinci amil ise, harp hazırlık- zim paramızla yU~ milyon liraya ıef erki toplant111 bilhassa hücum isteklerini teyit etmişitr. 
yanları yalnız fvlusolini etrafında ları politikadan zcyade ekmeğin' yakın para harca.!r.ıftrr. eden devlete karşı alınacak eko- ıtalyan • Habbe• 
toplamakla kalmc mı§, ayni za . düşünen bir takım i;çilerin hoınut. nttıınıntf!llmtllırııııırılflJınınııııırıııımmtnıınırrll""'1hıumııllM nomik tedbirleıi kararlathracaiı hududunda yeni 
manda Ingilizlerin yerine s~mek auzluğynu aza)tmıttır. ltalyada H b I i de TO k için bUyilk 'bir ı!'llernmiyet\ haiz O· bir çarplşma 
kendilerine mukadder olduğuna bugün 600.000 işsiz daha vardır. a e~ Ş n r lacaktır. ' ' Nevyork, 29 - Nevyork Taymfı P 
daha inanabilir L~r vaziyete gir . Fakat bu miktar gayri tabii değil- sıyasası Uluılar kurum~ misakının 15 zetesinin Adisababa ayt.anna ıöre. 
mişlcrdir,, diyor dir. Süel hareket olmasaydı da· Fölkiıer Beobahter gazetesi Y•· inci madedıi hücum edene kartı İtalyan - Habeş hududunda yeni bit 

Ve anl ... tıyor L•. bundan bı"r ı'k1° h w 1 b'I· d' zıyor• tedb·ı 1 r al nmas m dı'y çarpışma olmuş, 40 Italyanla 20 Habef ... " a çoga a ı ır ı .. ,, • r e ı ı:r.s e re or. 
- -------------------------- ltafy~.Ha~!Thilli~~T~ &~~~~~~e~~il~e ın~~ 

ı k ~ ı b Veni sevkıyat 

D •• h kiyenin de a a a~ı.r o maya at- may11ta serilen 13 ler komiıyonu 1 :s Napoli, 29 - Pirincipesa Giovana t • 
unyanın en meş ur Jadığıanla§ılmaktadır. itini bitirmif, hazırladığı ekono UranlavapurilebugündotuAfrik.a• 

Japonyanın Habeıistan itlerine mik tedbirler p:-ojuini rapor ha· sına 55 subay, 1600 asker, kUJllyetll 

avcısını kaplan Paraladı müdahalesi ihtima!i üzerine, Tür. linde çarıamba gdnkü toplantıya miktarda cephane ve katır gönderil• 
kiyenin Tokyo maslahatgüzarı, verecektir. miştir. 

b 2 •• h Nebil, Japon, dıtiıleri bakanını 13 ler komisyorunun teklifleri lsveçlUerin Ulusla_ r Bom ay, 7 - - ıvıe" ur ve bu"'. t t J -1 d d 1 
s e, araı ırma atın\,;a evam e er. ziyaret ederek uzun bir konuıma- kabul ediline, taarruza gerene Kurumundan çekı "' 

Yük vah•i hayvan avcılarından k k k d h' h it · 't · 3' 
s en ço ya ın a ır lfl 1 lfl mıı da bulunmuştur. karıı çok sıkı ektnomik tedbirler memesi için Rampala son günlerde Assam ha. b d .. d'. d...... b' L.-

ve atını on !lr ugu zaman ır Öğrendiğirnize ıöre, Türkiye alınacaktır. Stokholm, 29 - lsveç dışişlerl u.-
valisinde birrok avcıların gimıiye k J .. • t I k • · h k d bi di -"~ 

:s ap anın uzerıne ~ ı ma ıçın a· maslihatgüzan •a!k memle eti sı· Habe•ı·ııerln kanı parllmento a r yev verer-. 
cesaret edemedikleri büyük bı·r ı d ... ·· .. t•• R 1' • UJ 1 K H ı.- • f i btl • zır an ıgını gormuş ur. rımpatn fatiyle Türkiyenin Jtalyan. Habet us ar urumunun a ..... ıf n 
ormanda kapları avına rıkmı•tır. 'k d "l"h b it beyan namesi tün teferruatile tetkik etıaek mtc. 

:s s çevı avranmıı, f.? a ını oıa · ihtilafiyle ali.kadar olduğunu ve H b h k 1 
Rampala, bu ava çıkarken yanına F k b k a eı Ü iimeti, talyan mal· burlyetinde bulunduğunu, Ulular 1'11 

mııtır. a at u atıı ço ini v" bu ihtilaf kart'•~nda Japonyanın b d ki h ı .... birkaç arkadaş ve kafi miktarda d ... I d h uahnm yaz ı arı akkında bir rumunda küçük ve büyük devlet e 
ogru niıan ama e.n eyecanla a- durumuna kartı T:irkiyenin tem· bildiriğ (beyanname) neırederek müsavi muamele görmeleri llıı•ı•I• 

hizmetçi de almı§h.. trldıjı için kurıun isabet etmemit· pati ve dostluk duyguları taııdıiı· demektedir ki: dilini söylemiştir. 
Rampala, üç günlük bir yilrü. tir. Bununla beraber, ıilah ıeıi nı ıöylemiıtir. HABER: Son vaziyetler karflll•" 

yu"ıı.ten sonra kaplanların ıık bu • ka 1 ü k k "İtalyan baıını propaıandaar- 1 1 ._. :ı P anı r ütmilf \•e açırmııtır. Japon bakam JaP-on siyuaıını da sveçliler n Uluslar Kurumun 
lundug"'unu bild:g"i yerlere yaklu - Silah ıeıı'ne k k d 1 · 1 k" na deva~ ederek l ugün, temmuz rekilmesi mevzuubah• oldu"" ı..1n bO 

-s oıan ar a aı arıy e tasvip ettiöinden .J"layı Tür ıyeye ;w g ... )' 

mı•, ve arkada•iariyle tedbirli ha. beral> R 1. 1 • sonunda lmparato: Haile Selaıe· haber mühimdir. 
'S' ~ er ampata .,..,ap anın pefine teıekkürlerini bilJirmittir. 

reket etmeyi karar!aıtırmııtır· dütmüı ve arkasından birçok silah HABER - Bu haber, bundan nin geçen mayıata Harrar bölıeai· Londrada haba•I• .. 
Bu orman sık aaarhklı olmakla atmıısa d h Ah ne seyahat ettiği sırada güya ıöy. tan 1 ehin e n om av•• 

c :s ava ft ~yvam vurmaya birkar aün evvti, Avrupa radyola· _.,1 
lieraber, b"ırrok yerJerı" bataklık ve muvaffak 1 :s • lemit olduğu bir takım uydurma Londra, 29 (Özel) - Yüzlerce ı .... · 

7 0 am~ııtır. rında da icitilmi'l.~,r. Fakat bunu bl 
büyük kamı•larla "-plıdıdr. Sinsi O aün h' b' • 1 d 'S' 'S' sözleri yeni baıtan mevzuu bahset Ilı tebaası zenci dün Lonclrada Ha -

:ı- ..... • ıç ır netıce ama an kaydi ihtiyatla telakki etmek la- P • 
ve kurnaz kaplanlar en çok bu böl. kampa dönen Ram pata ve arka· d rı k I d 

1
... mektedir. Habeş hüklimeti bu id· §İ8tan lehine bUyük nümaylıler P 

zım ır. ~ün ü ıeçen er e, maı ... diaları daha o vakit kat'f ıurette mıılardır. 
gede (ınıntakada) bulunmakta· daıları yatmıılar, tP.bahleyin ço~ hatgüzar,ımııın dıt. ıöylediii gibi, -~--------..,....-~ 
dır. erken kalkmı,ıar:lır. yalanıaını,tır. Avusturya ve 

R . A km Habeıistanda ancak 30 tebaamız İtalyan hasmı, Ymparatorun ya. ampata l>u bölgede araıtırm&. va çı azdan önce karınları· 
yap:nıazdan önce kamp kurmuı ve Dl doyQrdukları bir •ırada Rampa. vardır· Habetistanla ticaretimiz hancı dütmanlığı duyıuları aıöı· Yunan ista nda 
sekiz saatlik bir istirahatten sonra tanın üzerine ini bir atılma olmuı. de ona göredir. Duin menfaatle- terdiğini söylemekle kanmıy,rak, (B'lftaralı 1 inciJ•) 
ara'tlrmalarına baılamır.tır. tur. rimiz olmıyan bu memlekete dkar· imparatorun ıahımr, düıünceleri- · _,, 

s Baıkam taraf mdan pazartesi .... • 
Kaplanlar bütün vahıl hayvan- Bu bir kaplanda'- Kuvvetli pen. §1, Türkiyenin bitaraflığı mey an- nin doğruJuğunu ve kullandıiı di. nü kabul edilecektir. 

lar gibi bulundukları ve yqadık. çelerini Rampatamn muhtelif yer- dadır. Un ne derecelerde mutedil bulun- Bundan ıonra, bütün parti 1-r 
}arı yerlerin rengine bürünmüıler- lerine geçirip parç1tlamak iıtiyen l"""""'*""'""""""'""""""'™"" il ili• duğunu bilenler için inanılmaz ve kanları bir konferans halinde tor 
dir. Aslanlar naııl kayalık ve a- kaplanla Rampata ara11nda müt- tamamiyle gülünç sözler söylemiş !anacaklardır. 
~klık yerlerde yaııuJıkları için top hit bir mücadele liatlamııtır. Kaplanın bu i.:.ıi hücumundan olduğunu iddia etmektedir.,, Sanıldığına göre Zaimisin bil • 
rak renklerine bürlinmüılerae kap Rampala vahıi hayvanın ini ıaııran arkada§ları neden sonra tün uğra~maları, krallığı yenidell 
Janlar da dallar ve çalıhklar ara· hücumundan bir ftra kurtulmak kaplan üzerine ateıe baılamıılar dinden geçmiı, az sonra da ölmüt· kurmak dütüncesinden vazgeçil-
mıda dolattıkları için kılları yol fınatmı bulmuf1a da hayvanın ve kötü bir teaadüf eseri olarak tür. meıi içindir. 
)'t)I beyazlarla kapJanmıtır. Bun. ikinci bir hücumil~ kendiıini yerde hayvanı yaralıyamamıtlardır. Arkadaıları, Rampataya hü . Çaldarisin, Cumhurluk batka .. 
lar dal aralarına girdikleri zaman ve kol ve bacaklarından kanlar Kaplan kaçmı9hr. Ram.-ı al· cum eden kaplanın bir gün evvel nrnın parti batkanlamn bir kon" 
waktan ko1sy ko1r:y friceditemez. Fı§kırırken bulmuıtur. dıir yaralann detinlifine raln.ıen 11kıttırdığı halde vurulamıyan kap feranıa çağırmak projeıine karşı 
ler. Avcı, aldığı &ğir yaralara rağ· kaplanın peıine clütmUı. Fabt, lan olduğunu ve kı·planın intikam gelmediği dikkate değer bir key" 
R~ta \İS- arli~ile Dirlik- men itidalini kayJietmemiftir. kaybettiği kanın ~qkluğundan ken aldıiQu eöyl~dirler. liıettir. 

) 
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J3enim, ll&i4iim: 

nır-ınektubun 
tahlil·i Barların kapan

ma saatları Ve münevver 
işsizler meseıesl 

Bar ve birahane sa
hlplerl yazın değiş

mesini istiyorlar 
AYrupada tümen tümen mü

~ener itıiz buhmmaıına ve bun
d~ın aç kalmaıına rağmen, biz 
. e, hakiki münevverlerin daima 
1
f bulınak vaziy~tinde oldukları • 
nı Yazınııtıın. 

ş··lier ~aidenin iıtiınalan vardır. 
Uphesız, hakiki münevverler a

raırnda da, İf bulamıyan ve zaru
rette kalanlar vardır. Bunlara tav
•İYeın: kendilerini bir yoklama • 
~an geçirmeleridir. Mutlaka bir 
k Uıurları olacak!. Bunu ortaya çı-
~ıp kendi kendilerini tedavi et· 

hı ı·d· e ı ırler. Meıeli belki pek sı • 
rdıandırlar, pek ~ütevazıdırlar . 
naan ara11na çıkarak: 

d - Bende ıu, fU iktidarlar var • 
ır .. Şu, ıu, fU itleri görerek sizin 

~Üeııeaenize şöyle faydalar vere
hıı· . 

ırıın ! .. diyemiyorlar. 
Y a.:hut her hangi bir sebepten 

dolayı bedbindirler. Sakallan u • 
ıa.nııı, potinleri tozlu, gömlekleri 
kir}· · · · · b ı gezıyor ve ınlllll ıçıne u te • 
kilde çıkıyorlar. Bu temaildeki 
•da.ın ağzı ile kut tutsa, ilk verdi
~i kötü intibaı kaybedemez.. Bir 
1f•i2, evvela bedbinliğin o kötü 
ha.vaaını elbise fırçalar gibi, üze-. , 
tınden silkip atmalıdır. iradesini 
le.'kınmalıdır. Kendinin bir mezi· 
Yeti olduğunu inanıyorsa, karıııın· 
~ini de ayni kanaate getirmek 
1 • 
Sın, kaşlarını çalmalı ve olanca 

111-.;e'V~ kuvvetini kullanmalıdır •. 
. . akıkaten münevver olup da 
~.sız kalan adam, o zaman, Tür • 
d 1!ede kendisi için iısizlik olma • 
ıgını görecektir. 

dıklarımm doiru olmadıjını ileri lıtanbul vilayetine, bar, bira • 
sürüyor. hane, ve meyhane itleten bazı eı-

Cevap vereyim; naf tarafından tikiyette bulunul· 
Evveli bir sayfa yazııında yedi muttur. 

sekiz imli. yanlıtı olduğuna göre, Bu eınaf yaz ve kıt kapanma 
mektubu ıönderen, yüksek tahsili saatlerinin gözönünde bulundu • 
ni dikkatli yapmam•f· Sonra, ekti· rulmıyarak geliıi güzel bir saat 
mit bir ruhu vardır: Bütün haslet- kabul edildiğini ileri ıürmekte ve 
leri kendinde ve bütün kötülükle ziyan ettiklerini bildirmektedirler. 
ri batkalannda tasavvur ediyor. Vilayet, daima yapılan bu ıibi 

"Tekmil it bulanlar iltimaılı.ı tiki yeti ere bir son vermek için 
buluyor!,, demeie ıetiriyor ki, bu yeniden incelemeler yapacak ve 
dofru mu ya? ... Hatta bizim mes· kapanma durumu hakkında genel 
leli bile buna miaal ıösteriyor. bir formül bulacaktır. 
Halbuki, fU koskcca basın (mat· ------------
buat) piyuumda iltimas kuvve ...:, ı T ~ı 
tile it bulan bir tek insandan ba, ~ • . e L I 111 
ka kimse tanımıyorum. O da, söy · - • • 
lediğim gibi: Her kaidenin istis- Kumarbazlar 
nuı vardır. Seyyar börekçi lsmail oflu 

Eaasen benim ilk yazımı yaz - Mehmet, birkaç arkadqiyle Ka· 
maktan mak1&dım, "yüksek tah - fesçi sokaflnda urla kumar oy
ıili olanlann vaziyetleri mükem • narken yakalanmı~lardır. 
meldir! Onlar için yapacak artık Altın bulunmu• 
hiç bir ıey kalmamqbr !.,, demek Galatasaray ıt;rıiıinde altın 
deiildi. Asıl melcaat, fUDU göster- zincire bağlı bir medalyon, bi? 
meldi: Kültür (maarif) sistemi • yirmibeılik zinet a!tını, 3 adet al
mizde yanlıılık vardır. Ortaya ib - tın yüzük zabıta memurlan tara
tisa11ız yan münevverler çıkıyor • fından bulunmuttur. Tahkikat ne. 
Bunların çoğu, tahsile devam et- ticeainde bunların Tarlabatmda 
mek ve ihtisu edinmek için can oturan Kleopatraya ait olduiu an. 
atarlar. Fakat tahıil çağını geçir- laıılmıf, kendi•ine verilmiıtir. 
miıler için okutma ve öfretme Kuyuya dU.mO• 
tetkilitımız yoktur. Bundan dola- Oıküdarda Pazarbaıında hah· 
yıdll' ki, (30 • 40 liralık bir me • çıvan Nurinin kan11 30 ya,ında 
murluk var!) diye bir ilin veri • Nuriye bahçede dolaıırken kuyu
lince 150 kiti irinlen kofar. Fakat ya diltJDUt, etraftan yetlıenler ta
bu 150 kiti, bir ayıfada sekiz on rafından kurtarılmıttır. 
imli yanlııı yapacak ve en basit Pl•lrlclnln l•I 
suallere cevap veremiyecek kadar Kalyoncu caddesinden geçen 
yan münevverdir. pitirici Abdullalı Raıidin fırını • 

• • • Yüreiimi aızlatan bu yaraya nm camlarını kırmıı, yakalan -
AYni ınevzua tekrar dönmeme parmağımı baımak istemiıtim. O mıttır. 

•~bep, bana (yükıek tahsilli bir it· yan münevverlerin tam münev • Bıçakla ... 
•ız) iınzaıiyle mektup gönderen ver, yahut müstahsil haline gel - Feriköyünde oturan arabacı 
"~ "teıadüfi okuyucum,, olduğunu meıine çalıtmalı .• Ferdi ve içti - Cemal Zibada Acem Alinin kah 
löyliyen zattır. mat itleri ona göre kurmalı... veıinde otururken Muzaffer tara-

. Bu vatanda,, iısiz kalmıf. Ken- Söylemek iıtedifim budur. fından bıçakla kaba etinden yara· 
dı tahaını miaal röıtererek yaz· (Vl-nO) lanmıttır. 

Manavla balıkçı 
I>on boğazlçlnde bir Soltanahmette yapı- Feriköyünde oh•ran manav Ha-

kotra battı lan araştırmalar mitle balıkçı Retit sarhot olarak 
"-_ icrayi rezalet eder!erkenyakalan-
~doluhiıarmda oturan Zeki Sultanahmet Kabuakalda A • -

'd ka im mıtlardır. •nda bir adam dün akpm üze- rasta so imda yapı akta olan 
ti A Bekçinin odasına 
d litan, O.man ve Cafer adm • kazım itine devam edilmektedir. I 
•üç arkadaıiyle beraber bir kot· Mozayik çıkarma iti ıimdilik gl~i:ir:rekte Reıitbey apartı· 

"•Ya binerek denizde gezmeie aygır depoıuna dojru olan kısım- manmda bekçi Hllydann oduma 
Çrkınıtlardır. da arqtırmaya bqlanmıtbr. giren sabıkalı KimH oğlu Avni ya. 

Zeki Bebek ile Rumelihiaan a• Burada evvelce çıkan kıymet· kalanmııtır· 

Mekteplilerin 
dişlerini muayene 

ve tedavi için •• 
Diş doktorları Eminönünde 
bir muayenehane açmağa 

karar verdiler 
Dit doktorlar' Etibba odasın

da altı aylık f evkalide toplantıla-

rını büyük bir kal~babğın ittira· 
kiyle yapmıılardır. 

Toplantıyı kurum batkanı dok
tor Kizım lsmail açmıt ve batkan 
hia Şemsettin seç'lmiıtir. 

Kongrede evveli altı aylık ça
lıtma raporu okunmut, kabul edil
miıtir. 

Bundan sonra J;elediye tarafm· 
dan kurum veznesine yapılan yar-
dımla çocuktan esirgeme kuru· 
munda açılan (ilk okul çocukları· 

nın diıleri) muayenehanesi etra . 
fında görüımeie baılanmıttır. 

Kurumun yapt. ğı bu teıebbüı 
kıvançla (memnuniyetle) kartı. 
lanmıttır. Muayenede iki doktor 
çabp.caktır. Bu çalıımanın dıfGr. 
dairi itlerine mani olmaması için 
de muayene saatleri ona göre ter· 
tip edilecektir. 

Şimdilik muayeneliane Eminö-
• 

nU balümü için,le bulunan ilk o-
kul talebelerinin ditlerinin temiz. 
Jenmesiyle uğrqacaktır. 

Dit muayenehanesi J;ef Ağuı· 
toetan itibaren açı1mıf olacaktır. 

Yeni yapılacak 
okullar 1 

Mide barsak 
hastalıkları kongresi 

lıtanbulun okul ihtiyacı gözü- Brükıelde toplanacak mide ve 
nünde tutularak bütçeye lstanbu! barsak haatalıklan beynelmilel 
içinde açılmak üzere tahıiaat kon· konferanamda Türkiyeyi temsil e
muıtur. decek olan Doktor Akıl Muhtar 

Bu parayla lstanJ;ulun muhtelif Perıembe günü gidecektir. 
sefmtlerinde seki~ ilk olaıl daha 
açılacaktır. 

El işleri sergisi 
lıtanbul sanat ~kulunun açtığı 

elifim aeraiai dün kapanmıtbr· 
Serıiyi açık bulunduiu on bet sUn 
zarfmda 7640 kiti gezmittir. 

Sanat okulundan bu 
yıl çıkanlar 

İstanbul ıanat okulundan l:iu 
yıl otuz kiti mezu"l olJlluttur. Bun
lardan 9 u marango~, 5 i sıhhi te
ıiıat, 11 i teıviyeci 7 si de elek
trikçidir. 

Kültür Bakanlıfı bu gençleri 
muhtelif ıoıyetelere yerleıtirmit
tir. 

KUy okulları 
Köylerde yapbnlan tam tqki

litlı okullann yapı itleri önümüz. 
deki Ağustos batına kadar tamam 
lanacktır. 

Fransız seyyahları 
Evvelki gün Patriı vapuriyle 

tehrimize gelen 70 Franıız ıey• 
ya:hı dün Yunani&tan yoliyle 
memleketlerine gitmişlerdir. 

Yugoslavya ataşe 
mfllterl 

Mezunen tehrimizde bulunan 
Y agoslavya Atqemiliteri M. Ba
faleTiç dün aktam Arikaraya git· 
mittir. 

içişleri bakanı gitti 
Evvelki gün Ankaradan tehri· 

mize ıelen ve burada durmadan 
Y alovaya giden Jç itleri Bakanı 
Şükrü Kaya dün bir mutla tehri
mbe dönmüt, alqam üstü Anka • 
raya aitmittir. ----Paşababçe fabrika-

sında yangın 
Evvelki ıece Papbahçede aaat 

24 de inhiıar idar~ıine ait ispirto 
fabrikumdan bir yanım çıkmıt

hr· Yanım neticeı~nde fabrikanın 
Denize girmek tite antreposu taır.amen, direktör 

ucuz olmalı odası kısmen yanmıttır. 

~•nda yelken açmak isterken Ji mozayiklerden bqka daha yeni Tramvaydan 
otranın direği kınlmıf, muvue- Bizans devrine ait kıymetli eser- inerken 

Plajlara bu sene fazla akm var. Yan11nm, ocak tünelinin ispir-
Dün ıene bütün aeniz kenarları to dolu titelerin bulunduğu amba 

Binbirdirekte oturan 60 yqm- dolmut, boplmıtıır. Yalnız halk rm albndan ıeçmeıi dolayısiyle 
da Hatice, Sultanahmette vatman plij ücretlerinin pnhalılığından ti· titelerin sanlı olduğu otları kızdı· 

Orllnlerlmlzl almıya Ailinin idareaindeki tramvaydan kiyet etmektedir. Plajlara giden rıp tututturmumdnn çıktığı anla. 
gelen Romen heyet inerken diifmüt, b:ıımdan yara· nakliye ücretlerinin de indirilmeai ıılmııtır. Zararın miktarı henü~ 

;:, bozulduğu için kotra batmıt • lerin bulunaca~uluyor. 

i Etraftan yetiıen sandalcılar i· 
ç ndekileri boğulmaktan kurtar • 
lbttlardll'. Bazı ürünlerimir (mahsulleri· _ı_a_n_m_ı.:.ıtır_. _________ .:._.i_ıt_e_nm_e_kt_e_d_i_r. _________ te_s_p_it_e_d_i_le_m_e_m_i_t_ti_r . ____ _ 

-0--

'runeıın dumanları 
etrah rahatsız 

etmlyecek 
1 

Beyoğlunda Metro hanı kartı • 
d'llldaki Tünel fabrikası bacasm • 
killıı çıkan dumanların ve burada· 

ha 11caklıiın o civarın havamı 
ıduğu hüldimet ba•müfetti!liii· 

11· 'S' 

d: d~tine ilitmit ve d~~ 
• eltılınesi kumpanyaya bıldınl

lllıttir. 

le kumpanya az duman çıkaran 
~ür kullanacak ve fabrikanm 
ltiı 9.!'etini etrafa yaymıyacak te-

de tertibat alacaktır. 

;:,::;::.: ı:·~:..~~~:;~~; [ ..... ---Q--E--H--·R-lml!·ıpm•N--. -·o--·E--~--o--..·,-.,,-E--"--·ı·----....... ı 
dün Romanya vapuruyla tehrimi- 'Ti .K ~ 

ze ıelmittir. Heye~ rıhtı_mda Tür. 1.-------------------------~-----------.I 
kofis tefleriyle teom (tıcaret) o- v il • k be h 
duııenehekretcritarafındankar azgeç mesı gere ır uy .. 
tılanmıttır. h lstanbul halkımn tuhaf bir huyu var: Bunların alikaclar memurlar tarafından silinmesi bu-

Romanya ekonomik eyeti Ro- Tenha ve yalnız kaldığı zamanlar safa, sola, önüne ralara yazı yazarken tutulanlann şiddetle cezala~dı • 
manya dıtitleri bakanlığı namına· rastgf!ltn her yerde yazılar yazmak, resimler yapmak. nlması IAzımdır. ÇünkQ bunlar hem adabı umumiye.)i 
M. Miklon, Romanya demiryolları Meydanda olan tarihi lbidelerln, çqmelerln ve bil- ~leldar etmekte, hem de ecnebi seyyahlar tarafından 
idareıi namma M. Bukur, M. Ka. hassa umumi helllann hemen hepsinin içinde duvar- gortilmek suretile memleketimiz aleyhind propagan • 

• R Jannda münasebetli münasebetsiz bir sUril resimler, dalara vesile olmaktadır. ramciu, M. Kazatyevıç, omanya 
seyrisefain idare11:1,i temsilen M. ve yazılar var. Yedikule zindanlanna gidenler duvar- Bundan başka lstanbulun •ahtellf yerlerinde b?! • 

ıann halini görmüşlerdir. Sultanahmettetd Alman çeş- lunan park bank1an Bzerfnde gerek kalemle yazılmış, 
Vasl·ı··ko, Romanva lstanbul te- l d da --"'- değildi ek _...._ 1 • 

.... J mes e on n as-ea r. ger '.w ...... f e oyulmuş birçok çirkin yazı ve resimlere 
cim m6me11ili M. Manlekodan Fakat bunlann arasında en fena ve ea çirkin yazı tesadüf edilmektedir. Bunlann da silinmesi ve kazıl. 
mürekkeptir. ve reslmlerln bulunduğu ıerler umumi helAlardır. ması icap eder. 
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nç, dün, 
ra_vay 

Bostancıda 

altında 
1 i kişi 

Denizde 
boğuldu 

Fransız f evkalide . 
komiserinin söyledikleri= 

Göz göregöre can verdi Dün gene iki kişi denizde bo
ğulmuştur: 

Suriye şlmdllik Fransız man· 
dasından çıkamaz. Büyük bir 
.Arap devleti kurulamaz. 

Vatman: "Müddeiumumi gelinceye 
kadar tramvayı yarallnın üstünden 

çekmem,. dedi 
Büyükdere iskelesi kar~ısmda 

demirli bulunan ~irketi hayriyenin 
60 numaralı va9urunda kamarot 
Kadriye tanıdıklarından Rizeli 
Sabrinin oğlu 19 yatında Raif mi· 
safir olarak gelm!~, bir müddet 
oturup konuştukta!! sonra denize 
girmek arzusunu göstermitlir. Ra
if vapurda soyurur.uı ve saat on 
yedide denize atlt.mıştır. Raif bir 
daha çıkmamı§hr· Cesedi aran
maktadır. 

Suriye fevkalade komiseri Kont J 
de Martel Mısır gazetelerine ver· 
diği bir beyanatta. ilkbaharda a· 
çılacak olan Şam sergisinin farkın 
en parlak sergisi olacağını ıöyle
mit ve demiştir ki: 

lerdir. 

Tam yarım saat nakil vasıtası 
bulunamadı 

S"J.riye fevk~iac!~ komiseri fli· 
caz velbhtmın 5t.J.~1ye tahtına ge· 
tirilmesi meselesi t trafmdaki ııı· 
ale §U cevabı verm:§tir: 

Dün akşam Bostancıda çok f e
ci bir tramvay kazası olmuş, bir 
genç bu kazaya kurban gitmiştir: 

Saat on sekizde vatman Hay. 
reddinin idaresindeki tramvay a· 
rabası Çatalçeşmecen geçerken, 
Yalıbostanında oturan 24yaşında1 
Mukdim isminde bir gence çarp 
mıştır. Bu gencin karşı istikamet
ten geldiğini göre!l vatman çan 
çalmış, genç yana çekilince tram· 
vaya yol vermit tir 

Fakat, birkaç saniye sonra tram 
vaym arkasındaki tomorktan acı 

sesler yükselmi§, vatman tramva· • 
yı hemen durdurnıu!tur. 

Her i~i tramvay arabasında bu· 
lunanlar, kendiler:ni yere atmı§· 
lardrr. 

Romorkun ilk !ekerleklerinden 
birisi altmdsı bir senç yatmakta· 
'dır. 

Sol ayağı kalçasından parça • 
lanmıştır .• Fazla kan akmaktadır. 
Bir kısım yolcular §ahit yazılma· 
mnk için kaçarke!l diğer bir kısım 
yolcular da plajda bulunan zabıta 

tanesine kaldırılmıştır. Hastane
de yaralıya derhnl ameliyat yapıl
mıtıa da çok kan zayi ettiği için 
bir müddet sonra ölmüştür. 

Kesilmiş bacağı on dakika te· 

kerlek altında kalan, tam yarım 
saat toprak üzerinde yoldan geçe· 

cek bir otomobiı t:ekliyen kazaZ:
de gencin ölmesi tabiidir. Bu ka
za da gösteriyor \. i, Kadıköy ve 
Üsküdar semti iç!I) de bir imdadı 
ıshhi otomobili hulundurulması 
zaruridir. 

Bundan batka Cıamvay vatman 
larına, alakadar kimselere de her 
hangi bir kaza vukuunda ne yap
maları lazım geleceğini esaslı bir 
surette öğretmelidir. 

Bir gencin hayotına malolan 
bu kazanın müsebbiplerinin adli
yece yapılacak tnhkikatta meyda
na çıkacağı muhakkaktır. Bizim İ· 
taret etmek iıtedifimiz ve üzerin
de durduğumuz mesele; bir yara· 
lının yarım a-;at n~kil vasıtası bek. 
lemesidir. -

Yazık, çok yazık!... 

Diğer boğufan da Ahmet ismin· 
dan Bahri ile Heybeliadada Papas 
de birisidir. Tophanede Dikimha
nede çalışan Ahnıet, arkadaılarm
mektebi önünde denize girmit, 
yetmiı metre ka:lar açılmış, deniz. 
de kalp durmasından ölmüıtür. 

Çinde yeniden 

Sular taştı 
100 adam boğuldu 

Pekin, 29 (A.A.) - Hope ili· 
nin doğusunda yeni tuğyanlar ol· 
duğu ve yüz kadar cesedin ıu i · 
çinde bulunduğu bildirilmekte • 
dir. 

---0-

Leh killtilr bakanı 
Sof yada 

- "Aıurilerin 5uriyeye göçme· 
si akvam sosyeteı~~in isteğiyle ya
pılıyor. Fransa ve Suriye bunda 
bir mahzur görmc~ittir. 

Yahudilere gelince: Yahudiler 
Suriyeye kalabalık bir kütle ola· 
rak değil, ancak ıahsi olarak gele· 
bileceklerdir. 

Syoniıtlere ara7i vesair imti· 
yazlar verilmiyecektir· Sermaye· 
leri olanlar memlekette teker te· 
ker olmak tartile yerle§ebilecek-

Tevfik Rüştü 
Ar as 

Buglln Jstanbuldao 
geçiyor 

- "Bu haber t"mamiyle asılı1Z. 
dır. Suriyenin bugünkü rejimini" 
değİ§mesi hiç dü!:inülmemi§tir .. 

Suriyenin istılıbali hakkındşki 
sorguya demittir ki: 

- "Bir millet genç olursa, on•• 
hazan bir nevi va.s; tayin ederler• 
Suriyeye lazım gelen ıiyaıi oli\111' 
)uğuna eritince, Fransa, va:dfe· 
sini ifa ve ikma! t-lmit olacaktır.,, 

Martel, bütün Arapların bit 
devlet tetkil etmeleri fikrine (kU' 
ru bir hülyadir !) d~mittir. 

Müthiş bir kaza 

Kardeşini sahn· 
cak ipi ile 
boğmuş 1 

memurunu haberdnr etmeye git • -------------

Sofya, 29 (A.A.) - Lehistan, 
Kültür Bakanı Bay Jendreyeviç 
bayaniyle birlikte buraya gelmit· 
tir. Leh Bakanı Bulgar Kültür 
Bakanı General Radefin geçen 
Bakanı General Rafedin geçen 
Mayısta Var•ovaya yaptıg-ı ziya • 

Ba§bakan ismet lnönü ile birlikte 
doğu illerimizde bir tetkik seyahati 
yapan Dışişleri Bakam Tevfik Rüştü 
Ara~ bugün saat ikide Ankara vapu· 
rile şehrimize gelmiştir. Tevfik Rüştü 
Aras bu akşamki trenle A vruPaya ha
reket edecek ve Uluslar Kurumunun 
ltalya - Habe~ anlaşmazlığını hal -
için yapacağı toplantrya i~tirak e -
deccktir. 
Yazlık mezuniyetini geçirmek tize. 

re şehrimizde bulanan Bern elçimiz 
Cemal Hüsnü de dün ak~m Cenev -
reye gitmiştir· 

KonyaJan bildiriliyor: ' 
Konyanm Hothan Ata ma1ial· 

lesinde oturan Aka3 rayın Eskil kö
yünden Hasan oğlu Ömer eşi ile 
birlikte çahtmağa gitmiıler ve eıı 
büyüğü yedi olma.'< üzere dört ço
cuklannı evde bırı.knııılardrr. 

Büyüksüz ve :tciW:sesiz kalan );1S 
çocuklardan Cemal ıalmcak kur • 
mak ve küçük kardeşlerini uyut • 
mak istemitse de ipi aararken kil· 
çük kardeıinin boğazına takılmıt 
ve zavallı yavru boğularak ölmüt" 
tür. Zabıta tahk:kat yapmakta· 

mişlerdir. Bu sırada civar köşk -
lerden fırlıyan !Jirkaç kişi yaralı · 
nm tekerlekler aJtmda yattığını 
görünce vatmana arabayı geri a · 
lara], yaralıyı çıkarmasını 'söyle · 
mişlerdir. 

Vatman bu sözlere ehemmiyet 
vermemiştir: 

- Emir vardır. Müddeiumumi 
gelinciye kadar a1·abayı bir adım 

bile ne ileri, ne geri alamam. Hem 
siz bu işe ne karı!'ıyorsunuz? de
miştir. 

Birkaç kişi, yaşıyan bir adamın 
müddeiumumiyi beklemiyerek has 
taneye kaldırılmaum ıöylemitler· 
se de vatman bunu ela dinlememif, 
ellerini, kollarım bağhyarak dur· 
muştur· 

Q, dakika sonra zaoıta memu
ru ~-~miş, bacağı kalçasından ke
silen yaralı tekerlekler altın· 
dan çıkarılmıştır. Bu sefer de 

ynralryr hasta::ıhı: eye naklede· 
cck vasıta bulumımamııtır. Bir 
aıolık yoJdan geçen ve bir ltalyan 
müessesesine ait hı:sust bir otomo
bil yaralıyı almamış, fırsatım bu
larak uzakla!mıştır. Neden son
ra bir taksi çevrilmi§, yolculan in
dirilerek yaralı Zeynep Kamil hu. 

Kavun karpuz 
ihracatımız 

Bu se.1e kavun ve karpuz bol· 
luğu vardır. Şimdiden her gün 
muhtelif mahallerden vagon ve 
kayıklarla çok mi~tarda kavun ve 
karpuz gelmektedir. 

Türkofis, Mısır, Almanya, Bel· 
çika ve diğer yabancı memleketle· 
re kavun ve karpuz sevkile önem· 
li bir surette meşgul olmaktadır. 
Mısırda çıkan bir knrarnaır.eye gö. 
re, şimdiye kadar 100 kilosundan 

' alınmakta olan 150 milimlik güm
rük resmi 1 TemnlUz 935 den A
ğustos nihayetine kadar muteber 
olmak üzere 100 milime indirilmiş 
tir. Bu sayede memleketimizden 
Mısıra karpuz ve kavun ihracatı 
yapdabilc.--cektir. 

KURUN - Asım Us kötü örnekler ~ Italyadaki cephane 
ba§lıklı•yazısında Bulgaristanda Hüs reti iade etmektedir. 
nü adındaki müftünün çıkardığı "Me- Bakan Bulgar Kültür müease· faciası 
deniyet,, gazetesinden ı·e bu adamı.-ı ıelerini ve mektepleri gezecek ve Vareze, 29 - Patlama hidise-
kurduğu J!iülümanları koruma cemi· Yamada kral Vladislav amdına a· ıinde ölenlerin miktarı 3 Ü kadın 
yetinden bahsederken diyor ki: çılıt töreninde hazır bulunacka • ,.olmak üzere 34 ~tçİye baliğ olmuı-

Bulgaristan Türkleri, Bulgarların 

dır. ,. 
kooyada bir 

kaza daha 
tır. tur. Yığınların allmdan ancak 12 yaptıklanna tahammüle uğraşırken Konya Yenitelı!r ilçesine oaf-

bir de Büıeyin Hihnünün çıkardığı Dı§ Bakanı Bay Kioaseivanof ceset bulunabilmiftir. Faşiıtler Ö· h Bayındır köyünden Mehmedin 
m~deniyctle alôkası olmıyan, Müslü • dün akşam Lehli misafirler ıere • lerin ailelerine yardım etmektedir. 3 yaflarmda Ali ve 

5 
yqmda Mür .. 

manian korumayan cemiyete göğüs fine bir şölen ( zivafet) vermittir. ler .• 
gernıeğe mecbur oluyorlar. Kazanın sebepJrini anlamak Ü· vet ve Hüseyin kızı dokuz yaıın• 

Bulgaristanda şapka giyen ve Türk ispanyada 
1 

da Şerife ve Mehınet kın 7 yatın· 
zere tahkikata ba, anmıttır. 

harfleri kullanan Bulgar Türkleri o· h da Fatma adlarındaki çocuklar 
hakkındabuuazeteae çıkan yazılar IVanı arp Asrt anlbal fiil ile köydeyeniyapılm~.ktaolanbirbi· 
çirkinliklerle doludur. Türkler hak - Jkl klşfyf mabkQm naya çıkarak oynarlarken henü:s 
kında kullandığı cümleleri aunen beraber Parise 
almaktan bile utanıyoruz. etti . 'ferine konmuş olan kiritler bi•-

Bulgar hükumetinin müsaadesile Braselon, 29 (A.A.) _ Örft İ· döniiyor denbire kmlmq vrı çocuklar ata· 
çıkan bu yanyı gördükten sonra dü - darenin ilanından beri ilk defa o• Torino, 28 - Fille alp dağlarını ge· ğıya dütmütlerdir 
§Unuyoruz· Bulgari8tanda matbuat çen Amerikalı bugün Torinoya gel - Ali ile Mürvet derhal ölmütler, 
.. • kı b · '· larak Barsclonda toplanan harp uzerıne sı ır r:ontrol ı·ardır. miştir. Amerikalı bu akşam fili ile be- Şerife ile Fatma asır yaralı olduk· 

M d • 4 dı ·1 d • et a·· divanı, Barselonda silahlı bir hü· be t l · d.. kt' e enıyeı. a ı e me enıy unya- Ta r ren e parıse onece ır. }arından tedavi altına ahnmıtlar· 
smı lekeli yen bu gazdnein neşrine na- cuma yeltenmi§ olan iki kit iyi 
ııl milıaade edlldiğini bir türlü anla. sekiz sene hapse mahkUnı etmi§ • Bakalım gazetecide dil'. 
yamıyoru:.BizimBulgarlardandost- tir. o kadar para var mı? Bir boğulma daha ... 
luk hesabına iıtediğimiz büyük bir ----------::-~---- K A k d 

ismet ID"ntl Pkı'n, 29 - Haydutlar Kalgan onyanın vlP.ma öyün eıs şay değUdir. Yalaız iyi niyetle hareket u -
ettiklerini görmektir· Fakat bu misal Oü il d mıntakaaında Gereth Joneı adın· Ahmet oğlu Kbım köylerinin ya· 

k m şane e t · · 1 H nındakı' G~vur go"'1ıi1' kenarında ça· önümüzde durdu ça biz nasıl Bulgar- A) daki bir ngiliz ga:etecıııy e er· ... 
ların iyi niyetle hareket ettiklerine i • Gümüşane, 28 (A. · - Bu • bet Müller adnidslci Alman gaze· yır biçerken bataklığa dütmü9tür. 
nanabllirlz. gün saat 6 da Trabzondan hare • H Feryada batlama", u"zer"ıne yet"ıten 

k ı 1 tecisini dağa kaldırmıılar. ay. " 
TAN - Bükreş muhabiri Eşref şe. et eden Başbakan smet nönü, d karde .. 1• onu ku ... 6rmağa çalı .. ır • 

J dutlar otomobiUe seyahat e en :s ' 14 :s 
fik Romanyada geçen bir rüşvet ı·er- yol üezrindekı kazalara uğradık • l ken her ikisi birden canlarını kur· 
me hddi&esini uzun uzadıya anlatarak ta •ıA t" · d gazetecileri dağa kaldırmıt ar ve 

n sonra vı nye ımız sınırın a h taramıyarak bo0. ı:!rnu•1ardır bunun neticesinde Na8yonal bank di • k d"I • k "lb otonıobilin Ruı !oförünü §e ire !'> y 

k en ı erinı ar~ılıyan ı aynnız . . . Kon yada 81 caklar 
re törile poli.8 direktörünün işten ve saylavlarımızla birlikte ıaat göndererek iki gazetecı ıçın 100 
el çektirildiğini yazıyor. Eşref Şefiğe b" d l · t · l dir K S ·· 1 d k 

12,JQ da Gu··mu"şaneyı" şereflendı"r· ın o ar ıs emıt er · onya - on gun er e sıca • nöre bu Tıadise kabinenin mevkiini de 
sarıml§tır. Naayonal Çaranistlerin mi!lerdir. r Mllluıııı111DhlımınJlllllll!ımııııınmınmnmıuıııııımıııa~ lar gittikçe yükıP.imektedir. Hara· 
hükümct aleyhindeki propagandalan Kazalal' halkının saygılarını Şişli Etfal hastanesinde \ 1 ret gölgede 35 den yukan ve gil· 
gitgide kuvvetlenmektedir. Eşref Şe • sunmak üzere gelen heyetlerle bü- Göz mütah&Mısı doktor l nette altmıp. yakındır. 
fik, kabinenin bu halta içinde düşme- tün Gümüşanelilerin istirakiyle ı Rıfat Ahmed Göz berk n t 
sl pek muhtemel olduğunu ileri BÜ. .. Fransız m s emleke-f evkalade coııı.kun bir tezahüratla 1 C. Halk Fırkası ıırasında kız Ji. 
rüyor. :s 1 d ki il 1 ka?'§ılanan Başbakan, halkla ko- ;;esi karfISIDda 32 numarada. Mua- ~ n e zene er n 
Ticaret borsasının nu§tuktan sonra istirahati için ha- yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar( , Italyan aleyhtarlığı 

1 1 •1• t 11_ .. 111111nr.u1ııııllllll!l1111ıınmın111ııınıwınııuıuımııuıııııınttmnıııu~ yeni idare heyeti zır anmış o an vı aye xonagma 

T . ah' b . gitmitlerdir. Bu geceyi burada ge-
ıcaret ve z ıre orsası yem 

çireceklerdir. 
idare heyeti ıeçimi yarın borsada -:=======:=::-:::::-::=======:::
yapılacaktır. Seçim sa.at ondan on 
ikiye kadar sürecektir. 

Stinnet düğUoii 
Kızılay Kadıköy 9ubesinde 17 

Ağustos Cumartesi gecesi bir ıün· 
net düğünü tertip edilmi§lir. 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam. gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 
verenler kör ederler. . 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk h!klm
llğinden: 

877 sayılı Polis memuru Mustafa • 
mn lş Bankasının Beyoğlu §Ubesinden 
satın aldığı 933 B. tertibinden yirmi 
Uralık 1991 sayılı Ergani Madeni is -
tikrazı tahvilini zayi etmesi hasebile 
mahkemece mezkdr tahvile dair tedi· 
yatta bulunulmasının memnuiyetine 
karar verildifi ilan olunur· 

Pari.!, 29 (Özel - Bugün Paris• 
gelen haberlere göre Fran!IZ somaıt-
slnde Zenciler ltalyaya k&.rJI nüma • 
yişler hazırlamaktadırlar. ltalyarla .. 
ra karşı dU~anbk hareketleri Zen • 
citer arasında çoğalmakta olduğun " 
dan, JPransm makamatı CJboti Uma • 
nında fevkallde tedbirler almı§lardıt. 
İtalyanlara karşı Afrika zencileri" 
nin genel ayaklanmasından korkul • 
maktadır. 
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Eğer bu kuşu quvasından uçur-u-rs-a 
hen de onu cehenneme uçururum/ .. 
d Daltab"'n yüzünde ve gözlerin· de bir ıeyler yapmakla ujraıtıjı, 
1 .~ Parlak bir zafer renıi ile ıü - onun ıözüne çarpmııtı .. Biraz a· 
!Dıııedi .. Sonra kıç kaıarayjl doğ- çıktan geçeceji halde hemen ka· 

ru haykırdı: dırıaıının provaıını Daltabanın 
f - Ulan moruk .. Köse Musta . kadırıaıına doiru çevirmit; ona 
-, neredeain, al bunu.. mahmuz vuracaiı 11rada yaptılı 

d Kıç kaıaradan onların yanına güzel bir manevra ile bu kadar 
1 Oiru~ buruıuk ve kılıız bir yüz .. , yakına ıelmitti ... 
~n •11.ı bet yatlarında bir köıe ıö· Daltaban iki aıkerin ıımııkı 

dli... • tuttukları bir ıenç kıza hayran 
)'"'~~rPık bacaklariyle hızlı hızlı hayran bakıyordu .. 
~turken iki tarafa ıallanıyordu. Bu ne demekti?. 

\,'Bu Daltabanın vekilharcı ıibi Fakat kız da amma güzeldi 
i ır feydi .. Reisin oturduğp, yattı· ha!.. · 
hı Yerlerle, yeyip içtiği 14tylere Araları epeyce uzak olduiu 
ej o bakardı.. halde ıözleri kamafıyor ıibiydi . 
k nce bir ıes yarı yarıya titreye - Jı.lay kıyılarına ıeldiktenberi 

re cevab verdi: elinden yüzlerce ve binlerce eıir 
- ~eliyorum reiı !. ,8qyur !. kız seçtiii halde içlerinde böyle • 

1 
Daltaban onun gelmesini bek • ıipe raıtlamıı delildi. 

tnıe::i.. . Kıırdoilu Ahmed Bey: 
Hi.ll kurtulmak için çırpınan - Güzel parça.. Kaçırmama -

~nç fozı son defa alıcı gözlerle hyım ! .. 
Yran hayran süzdükten sonra Diye mırıldanmıf, aenç kızı gö-

0"u tutanlara emir verdi: türmekte olan •ıkerlere bunun 
- Bunu çabuk kıç kasaranın için: 

•lt11,a ıötürün .. Köae Mustafa o- - Durun! .. Götürmeyin onu ! .. 
~~ ıahatma baksın.. Sarınmak Diye haykırmı,tı. 
ıçt··"' .ı.k ı....en bir ifey Yeraİlt •• O... • • • 
une Td . Eı 1 Vursun, bir yere gitme • 

•ın, x b d · str u kı11u yuvo.sın an u-
Çurursa b 

-57-

ELDEN ELE ..• h en de onun canını ce-
•nnenıe uçururum. Kurdoğlu Ahmed Beyin gemisi, 
köıe Mustafa bu scözleri duy • hızlı bir manevra ile Osman Re-

hluıtu.. • isin gemisine hemen aborda ol-
Daltaban ona bakarak: mutlu. 
- Anladın mı?. Ahmed Bey kırk yaılarında to 
Diye •ordu.. pak ıakallı, orta yapılı, çevik bir 

d':- Anladım reiı .. Her t•Y iste- adamdı. Gemisinden, Daltabanın 
'lltlden ili olacaktır. gemiıino genç bir aalan çevikli -
G~ç kızın zeki gözlerinde itin ğiyle atladı .• 

•arpa Mrdığını tezen bir parıltı Genç kızı götürmek iıteyenlo -
"ard r t 1• ~•nnndı, haykırdı. Onu re: 

1 utanla.rın üıtlerine aaldırdı. On- - Getirin onu buraya! .• 
~rıra Yüzlerini tırmalamak, yırt. Emrini verdi. 
-.ıııJc • • w 

JÇın uıraıtı.. . iki aıkor, genç kızı Ahmed 
F ~1<at onların elleri, birer men• Beyin önüne doğru ıetirdiler. 

••ne aertliiiyle ıenç kızın kolları· Beatriı her nedenıe bu adam -
bı b·ı k 1 ek ve omuzlarından ıım11kı dan o kadar iirkmemitti •. Dalta • 
a•ramııtı. • bana göre daha uyaal ve söz an-
ileri ittiler... lar bir yiğit oldu.junu aanıyordu • 
Gen~ kız geriye çekildi Bunun için kendiıini ona doiru 
Daltaban: itenlere kartı koymadı. 
k Götürün .. Bununla mı bata Hatta onun önüne ıitmekte a-

çı •ınıyoraunuz?. ı il b ce e etti ve e erini çapraılaya • 
İye kakredi.. rak yalvardı: 

iki adam kızı ıürüklediler.. _ Beni Kızıl Kadıraaya aön • 
• Fakat ancak üç dört adım git • d · B H" R · • 111 1 eran.. en usmen eııın ni • 

·ı •t erdi ki geminin bet on adım ıanlısıyım.. Beni ona aönderin .: 
1 
.erieinden, ıök gürültüsiine ben- Ahmed Bey ıimdilik onu din • 

ııyen korkunç bir seı gürledi: !emiyordu. 

- Götürmeyin onu .. Durun!.. - He!e Jur bakr.hm, •eninle 
A.kerler dönüp baktılar ve sonra konufuruz ! . 

lııUJıı ıibi durdular. Dedi. 
.. Dalt.ı..n batını çevirmeden Daltabana baktı .. 
°he• bu aeain sahibini tanımııtı · Daltaban azacık sarannıtb .. Bı-
ı. .. ~11 ·adam donanmanın cenah yıklarımn uçları kızgınlıktan tit • 
-.unaııdanı ve Piyale Paşadan riyordu. Fakat herkeain görebile. 
~a en yüktek adamı, Midilli ceği kadar hızlı değildi. 

1 Kurdoilu Ahmed Beydi.. Ahmed Bey ona çok sert bir 
iu C...iaiyle Hüımenin dövüttü • ıeıle çrkııtı: 

Ja,ı,. tlderlcen Daltaban Oı • - Y oldaıları aavaıa ıürerain, 
~ Relıln, yanındaki baıka ge- ıen burada karı kız ardında eğ _ 
~ılett he ıürdüiü halde kendi - !eninin!.. Öyle mi?. 
•ı . 
llın orta yerde durması, deniz - Bu tözler, o kadar ukerin 8-

nünde yenilir yutulur ıoydan de
ğildi .. 

Fakat haksız mıydı?. 
Daltabanın tek söz söylemek 

için yüzü yoktu. 
Ona ürkerek bakan genç kızı 

gözlerinin ucu ile son defa süz • 
mek iıtedi. 

Kurdoğlu Ahmed Bey aordu: 
- Neden ıusarıın. Ağzını aç 

da bir fey söyle !.. 
Daltaban ıuçlu ve kütkün bir 

ıeıle: 

- Ben onun ardında kotma -
dun. Onun ardında kotan Hüa
men Reiı im it. Topal Şabana ver
mif. Onun elinden kaçtı .. Deniz -
den çıkardım. Bütün diğer eıiT
ler gibi onu da Piyale Beye ıön -
derecektim. 

- Verdiğin emirleri duydum . 
Onun için mi kıç kaıaraıun altına 
gönderiyordun?. Hem de üıtün • 
den kilitlenmeıini, kaçırılmama • 
ımı 11kı sıkı tenbih ediyordun! ... 
Değil mi?. 

Daltaban bunun da cevabını 
hemen yapııtırdı: 

- Elbet P. ... )'. ·ö--~ktim. 
Savq ııraıında eıirlerin, ıüver -
lede bırakılmadıklarını ~ocuklar 
bile biliyor reis!. 

Ahmed gülümıedi. 

Önceden olup bitenleri ogren
mit olmasa bile, timdiki bakıt ve 
duru§larmdan bile Daltabanın yü
reğinden geçenleri okumak zor 
değildi. Fakat Ahmed Bey bu ka
dar incelemedi. 

O da genç kızı beğenmiıti . 
Her saniye onu daha güzel bu· 

luyordu. 
Gemiıine götürmek için acele 

ediyordu. 
Türk donanmaıının lta}ya ıe • 

ferinden dönütünde her halde en 
kirh çıkan Kurdoğlu Ahmed Bey 
olacaktı. . 

Ahmed Bey Daltabanın ıırtını 
oktadı: 

- Anladım, anladım.. Demin
ki ıözlerim taka idi. Göreyim ıe
ni, ~abuc.ak kumıala koı ve f U 

Jıpanyol köpeklerinin elinden 
Hüımen reiıle leventlerini kur • 
tar! Çabuk, daha duruyoraun ya .. 
Bu kızı dı benim ıemiye verin .. 
Orada kıç kasaranın altındaki 

kamaralardan birine rötürıün -
ler. 

Ahmed Bey geriye döndü. Ken
di gemiıinin küpetteıinde Beat • 
rise bakan orta yatlı bir zenciye : 

- Sözlerimi duydun mu? itte 
ıana sahiden bir inci .. iyi ıalda, 
Senden iıterim !. 

Dedi.. 
- Bqüıtüne sultanım. 

Beatrisi Ahmed beyin gemisine 
doğru yürütmek istedikleri zaman 
o ayak diredi: 

- Beni Kızıl Kadırgaya göUl • 
rün .. Ben Hüımen reiıi iıterim ..• 
Başka yere gitmem ben.. Ben o
nun nitanlmyım .. 

Dltlınva gü~~~önön 
iP ~ ş Ü n d ~ o a ·o •. 

Nakleden: 
FahrOnname adlı esk• ~arls1 

tarih romanından ahnmıstır . .. 
~=(:H:a:tı=·ce=S=ür:e:u9:a:)============N O. l S ===" 

Huma Sultan gözlerine inana-. 
mad,, Kilisenin duvarına yak
laşıp iyice baktı hakikaten bu-
resim sevgilisinin resmiydi ... 

Vili. beyin romanı 1 
Ferruh, Hürreme dua etti: 
- Aferin benim kardeıim ! Çok 

yafa .. Benjro hnkiki dostum ıen • 
sin! dedi. 

iki arkadat vedalaştılar. 
F ernıh, kilise bı.raf,na gitti. Al• 

ıama kadar yürüdü. Buraar,ıultan 
Hümanın daima geldiği manaı • 
tırdı.Akşama doğru oraya vararak 
misafir oldu. 

Rahipler, Hürremin misafirliği 
ni kabul ettiler. Onu, yanlarına al 
dılar. Bir hayli görüttüler. 

- Nereden geliyoraunuz 1 Ne 
it yapıyoraun? - Sualine kartıhk, 
Fernrhun arkadqı, dedi ki: 

- Ben bir ıeyyalı re11amım. 
Memleketin en büyük üıtadıymı. 
Şehir tehir dolatarak, kiliaelere 
gider, orada lıa taıvirleri yapa • 
rım. Yaptıiım reaimlerin eti yok • 
tur! 

Rahiplerin re11amlara rajbeti 
çoktur. Hele güzel lıa reami yapıl· 
dığmı duyunca büıbütn alaka ıöı· 
terdiler: 

- yap da aörelim ! - dedi • 
ler. Hürrem, evveli, küçük bir 
yaptılar. Pek beğendiler. 

- Bunun büyüjünü duvara 
yap! - dediler. 

- Fakat, hangi duvara yapa 
catmn keııdien tayin edeceflnı. 

- Olur. 
Hürrem, manaatırm her yerine 

gezmeğe batladı. Hümanın bura· 
ya geldikçe kaldığı hücreyi kestir 
di 
· - Resmi buraya yapacağım! 

dedi. 
Baırahip: . 
- Aman pek muvalık olur. Bu· 

rası zaten Hüma ıultanın odası· 
dır. Gelip de bu yeni resmi görün· 
ce pek memnun kalacaktır. 

O değil, Hümayun Şah ta bu .. 
nun farkına vardı. Doktorları ça• 
ğırdr. ilaçlar emretti. "Kızımın 

yemeıbe, içmesine iyi dikkat • • 
din!,, dedi. 

Fakat bütün bu tedbirler kir 
etmiyordu. Sultan, sararıp ıolu • 
yordu. Bunun üzerine, manaıtırna 
maneviyatından istifade etmeği 
dütündüler. 

Bunu kız da iıtpdi: 
- Oranın ıükunu belki yarar . ." 

Gideliın. Secde edeyim .. , • dedi. 1 
Dadılar, lalalar, cariY.eler ha • 

zırlandı. Sulan, nikabmı örttü. A· 
tına bindi. Kiliıeye doiru ilerle • 
diler. 

Genç kızı yolda giderlien ıör
mek üzere birçok kulaktan itık • 
lar yol1ara Ü§Ü§miittü. Fakat, o, 
bu ıefer, nikabını açmadı. Kimse
nin canına kıymadı.' Zira, artık 
aıkın ne demek o1duğunu kendi 
tatmıftı. O alevin ne alev olduiu· 
nu öğrenmiıti. 

Kiliseye vardılar. Büyük iyiD
ler yapıldı. Sonra, daha candan İ• 
badet ederek ferah hiuetmek i • 
çin, genç kız kendi höcereıine çe
kildi. 

Orada ibadet ettiji ıırada, ıöz· 
leri, birdenbire, duvardaki reıme 
il itti. • 

Derh"al HCCleye kapaııdı. Aca " 
l>a ikinci bir nıya mı görüyordu?. 
Y okıa, kalbinin bir köıeaine 
naktolan tasvir, göz bebeklerine 
mi sirayet etmitti? .• • 

Daha yaklaftı. Baktı, hakika • 
ten orada yeni bir resim vardı 
ve bu resim sevgilisinin renniydi. 

(Devamı var) 

ZA YI - Çerkeş askerlik eubeıln
den almış olduğum askeri terhis ve
sikamı \'e nüfus kağıdımı ve 3952 No. 
h sandalcılık ehliyetimi askeri nsa • 
iti nakliye komisyonundan a1mı11 ol
duğum vesikamı zayl ettim. Yenisini Delikanlıya kalacak yer ıöıter 

diler. Ne gibi alit ve levazım icap 
ediyoraa hepıini tamamladrlar. 

·çıkaraca;?ımdan bunlann hfikmü ol • 
madığınr ilan eylerim. 

Birkaç gün içinde, delikanlı, 
resmi tamamladı. Her gören pek 
beiendi. 

- Sen hakikaten aöylerıdifin • 
den ali. re11amm1tıın! - dediler. 
Hürrem birkaç ıün daha kaldık • 
tan aonra, tehirdeki adreıini ver· 
di. 
- - Baıka bir it için lazım olur 
sa be!ı birkaç zaman daha bura · 
lardayım ! dedi, ve ayrıldı. 

Hüma sultan, dadııının naaiha · 
tile birkaç sün ortaya çıktı. So • 
murtuk halini bıraktı. Güldü, oy -
nadr, içti .. Kalbindeki atk alevini 
göıtermemek için elinden ıelen , 
her ıeyi yaptı .. 

Fakat, biraz fazla içince, ah ve 
enie baılıyordu. Görenler de: 

- Sultanımıza içki yaramıyor! 
- diyorlardı. 

Çerkeş kıuasının Uvacık kari11eıi• 
den Hasan oğlu Sadık. Tevellüdü 311 

HABER 
AKŞAM POST.ASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Telgraf adresi: ISTANBUL HABER 
Telefon Yazı: :?3872 idare: 24370 

ABONE ŞARTLARI 
7ü,lci9t Etn•bi 

Senelik 1400 t<r. 2700 t<r • 
G aylık 730 •• 14ac> ., 
31 aylrk 400 .. 800 .. 
1 aylık 1 so .. ;aoo •• 

iLAN TARiFESi 
Ticaret ııanıarının ••tırı 12 50 
A••"'' ııanıarın 10 kuruet~r. 

Sahibi ve Ncşrıgat Mütliirii: 

Hasan Rasim Us 
Ba11/tlığı 9er (V AKIT) •"'""••• 

Sultan, dadısiyle baıbaıa kal • .-------------
dığı zaman: 

- itte naıihatlarıru tutuyo -
rum. Fakat, her biri kir etmiyor. 
Zira, derdim dağılmıyor, avuta • 
mıyorum ! · dedi. 
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külen Nerkis gibi ıararıp ıoldu -
ğunu görüyordu. ._ .. _ .. _________ mi 



Yunan krah Konstantinin 

Türkçeye cevıren · A E No. 

Hi~te kolay olmıyan bir durum 
dayız; ancak biraz enerji, biraz 
da mukavemetle bu işten, hem de 
karla, çıkabileceğimizi umuyo -
rum. 

İşler o kadar karışık ki, insan 
bu derecesini hayalinden bile ge -
çiremezdi; siyasal durum da da
kikadan dakikaya değişmektedir. 
Sanki bütün dünya pusulayı şaşır
mış; herkes inanılmıyacak müna -
sehetsizliklir yapıyor. 

Balkanlarda olup b:tcr.-!eri şöy· 
le bir düşün: Buraya da mütte • 
fikler geç kalmış jandarmalar gi· 
bi geldiler. Onların askerleri gelin 
ceye kadar Sırbıstan çoktan ha -
ritadan silinmiş olacaktır. Burada 
her işi pürüzsüz ve çık bir görüş -
le atiıyabilen yegane diplomat 
Kont Bosdaridir. 

Sa::r :~p1'.:nakta olan muamele 
çok canımı sıktı ( 1) 

İ ste bu da pusulayı şaşırmış ol
duklarına bir delildir. Seni Turin
de old·:rru kadar kendi şehrinde 
de göz hapsine alamazlar mıydı? 
Demek ki sen benim düşündüğüm 
den daha tehlikeli imişsin! Seni 
daha tehlikeli imişsin! Seni böyle 
başka· bir şehirde oturmağa mec· 
bur edince hiç olmazsa otel mas · 
raflarını verseler ... 

Uzun zaman ses çıkarmamış 

olcluğt·:-:nun sebeplerini yetecek 
kadar izah ettim; sana karşı olan 
duygularımdan azıcık kutkulana· 
cak olursan, ümidim büsbütün kı
rılacaktır. Ancak tanıttığımız 
gündenberi ıeni hiç bir veçhile 
bırakmamış olan, anlayı§ına, ze · 
kana ve iyiliğine itimadım var; 
g"-:üm yerine gelir gelmez sana 
tekrar yazarım. 

Benim seni daima düşündüğüm 
gibi sen de beni düşün. 

Senin 
Tin o 

-·Sevgilim; 
Bir Yunanhm~ Almanyada bi • 

risine götürmekte olduğu idi bir 
mektubun ltalyadan geçerken ken 
disinden alındığını §İmdi işittim. 
Bu havadis benim için çok cesaret 
verici değil mi ! 

Bana türlü türlü oyunlar yap · 
makta olan müttefikle-re kızmıyo 
rum. Buna rağmen bitaraflığı hiç 
bırakmamağa kat'iyyen azmettim. 
lstedikleri kadar hile yapsınlar, di 
}edikleri kadar tazyiklerde bu • 
lunsunlar. 

Beni en çok kızdıran nedir bi · 
lir misin; bunların oynadıkları 

Cizvitlik rolüdür. Jngilizler buna 
"kalle-.lik derler. Bunlar sanki 3' ,, 

hu sefil topraklarda yaşamağa 
layık olmıyacak kadar temiz gö • 
rünüyorlr, halbuki Tanrının en 
kızgın zamanlarında yaratmış ol· 
duğu en azgm haydutlardan daha 
kötüdürler. 

Sözde buradaki Alman propa • 
gandası için yapmadık giirültüyü 
bırakmıyor, kendi propagandala • 
rından azıcık olsun bhsedildi mi 
hemen küsüyorlar. 

Bütün dünyayı benim aleyhi • 
me ve Venizelosun lehine çevir • 
mek ayni zamanda onu lngilizle · 
rin gözüne sokmak için her tara -

(1) İtalyanlar bu kadını izdi -
vaç dolayısiyle Alman teb~ası ı)l· 
ôu~ndan Tnıinde göz hapsine al-

ı2 

fı paraya boğdular; ancak ne mut· 
lu ki bu iş yüriimüyor, Fransa se· 
firi (1) tarif edilmiyecek bir bu· 
dala; İngiliz sefirile (2) kendisi 
doğrudan doğruya §ahsi politika· 
1arını görüyorlar VP sözde hami • 
yetli gorunmeğe çalışıyorlar. 

Fransızı birçok defalar bozdum 
ve lngili-zin Lord Kiçner §erefine 
verdiği ziyafe~e gitmeği kat'iyyen 
reddettim. Şimdi hiç olmazsa ha· 
na karşı biraz terbiyeli tavranıyor 

lar. Fakat zavallı ihtiyar ve kal · 
binden hasta başbaknımı (3) o 
kdar sıkıtşırıyorlar ki, adamca · 
ğızın yüzü ekseriya mosmor olu • 
yor. lnsanm bütün sabrını tüketen 
ve onurunu yaralıyan nedir bil~ 

yor musun? Kendileri Bulgarlarla 
uğraşırken, benim bütün ordum· 
la onların üstüne çullanacağım • 
dan korkar gibi davranıyorlar. 

Onlara böyle bir şey tasarlamadı
ğımı namusum üzerine söz vere · 
rek andiçtim de gene ayni İfe de· 
vam edip gidiyorlar. Bundan bat 
ka kendilerine ve hükumetlerine 
daima namuskar davranmış oldu · 

ğu.mu, Avrupada da namuslu bir 
adam olarak tnındığımı, yirmi 

dört saat zarfında karakterimi bir 
denbire değiştiremiyeceğimi, sui· 
niyetimi gözönünde tutarak pazar· 
lığa giritmek ve kararlar vermek 

istediklerini gördüğümden buna 
kat'iyyen yanatmıyacağımı ve ko
nuşmalara bile girişmiyeceği mi 
söylettim. Bu onları biraz yumu 
şattı. 

Selinikte bulunan askerleri se· 
firlerden umutlarını kestiler. Ge • 
neral Sarrail de benimle görü§ • 
mek istiyecektir. Çünkü askerler 
arasında anlatmak daima kolay • 
dır. (4) 

Bu Selanik meselesinde ve ma· 
kedonya sefer heyetinde önayak 
olanlar ve ayak diriyenler hep 
Fransızlardır. Bu seferin artık hiç 

bir sebep ve illeti kalmadı. Çünkü 
ortadan yok oldular; fakat Briand 
yeni bir fiyasko dolayısiyle düş • 
mekten korktuğu için Makedonya 
işine devam için ısrar ediyor. 

Bu aktam yenildiklerini ve Bul· 
garlar tarafından kovalanmakta 
olduklarım işittim; Yunan toprak· 

larma varınca benim için de asıl 
masal batlıyacaktır. ! Bulgarların 

topraklarıma girmesine tabiatile 

müsaade etmiyec;eğim. Eğer hıra • 
kacak olursam memlek~tte hır ih· 

tilal çıkar; İngilizlerle Fransız • 
ları himaye edecek olursam bu se· 
ferde Bulgarlar bana harp ilan 

edeceklerdir, Beni soktukları mü· 
kemmel vaziyeti görüyorsun ya; 
Buna rağmen işlerin bir yola ko • 
nabileceğini umuyorum. 

İngilizler artık bu Makedonya 
seferinde hiçbir mana kalmamış 
olduğunu gördüklerinden gitmek 

istiyorlar. Fransızlar izzetinefis ve 
dahili politika yüzünden kalmak 
istiyorlar; İngilizlerin bu gibi me 

(1) Guillemin 
(2) Sir Fransis Elliot. 
3) Seksenlik ihtiyar Etjyen Sku 

ludis, Venizelos hariç olmak üze · 
re bütün eski başbakanlardıan ku -
rulmuş Yunan kabinesine başkan
lık ediyordu. 

( 4) Bu mülakat bilahare ol • 
mll§tur .. 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 
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No24 \'azan: Osman Cemal Kag~ıs1z 

Bir okka çeşitli ekşi karadutla 
tirşe gözlü, hasta kızın ikinci 

defa hatırını sordunı ... 
Delikanlıya oraya gidelim, de • ı 

dim ye gittik .. Gittik amma orada 
da aradığımızı bulamadık .. (Ar -

kada§ın notlarındaki bu Y~~ ben~~ 1 
o müthit yağmurlu Bakırkoy do -
nüşünde uğradığım çadırlardı) 

Y almz nedense bu sonradan uğra
dığımız dört be§ çadırlık küçük 
oba, biraz önce kalkmı§ olduğu • 
muz, o kırk beş elli çadırlık bü • 
yük obadan daha hoş, daha ıirin 

ve oradakilerin kanları daha sı
cak geldi bana ... 

Vidoı dönüşünde akıam geç va
kit gene Topçulara uğradnn .. 
Yolda gelirken Ayvahderedeki 
bahçelerin birinden almış oldu • 
ğum bir okka çe§İtli ek§i karadutla 
tirşe gözlü, hasta kızın ikinci defa 
hatırını ıordum. 

Etem gene orada yoktu.. Kızın 
ağzını aradım, çocuklu ve cinli dul 
kadından da hala bir ses çıkma -

mıfh .. Tirşe gözlü kız, bir aralık 
bacaklarındaki köpek dişlerinin 

geçmeğe baılayan yaralarım bana 
göıtererek: 

- Hiç meraklanma, dedi, e· 
ğerki lazım ise o çatlak kadın sa -
na te bu yaralar yarın öbürgün 
iyice savulsun, kalkar, gider se
ninle onu her yanda çadır beçadır 
arar buluruz, ne dersin?. 

- Fena olmaz! .. 

- llleki nedir senin bu kadın-
la zorcuğun orasını anlayamadım; 
yoksam o cinli karı ıeni tılsımla • 
dı mı ne yaptı?. 

- Ne tılsımı canım?. O kadın -
da musikiye heves fazla da on· 
dan! 

-A be delikanlı, sen ne biçim 
lakırdı edersin!. Muzika filan hiç 
bilmez o be! Sen istersen muzika -
yı, çalgıyı alasın benden haberi!. 
Benim sesim ondan daha üstelik
tir ! Ben bilirim ondan kıyak söy -
lemesini, oynamasını!. 

- Bu it senin anladığın gibi 
yalnız ses ve oyun işi değil!. 

- Ha ha!. Ne yaman sülersin 
ya!.. Tutuldun te şinci kendi ağaz
cağınla !, Bizi sen anlamaz mı sa
nırsın, biz çakmışız o işi çoktan !. 

H .. "? - angı ışı .. 

- Senin var o çatlak karı ile 
başka dalgan .. Yoksam it sadesi
ne çalgı, oyun işi değil! .. 

- Canım, benim söylemek is • 
tediğim başka .. Yani sizin anlaya
cağınız o kadın, bir gece burada 

çadırından çıktı, nah, gidip şura -
daki ekin yığınlarına dayandı, 
hep içini çekerek ta karşıda, bir 

seleler için kendilerini feda et · 
meleri bence ahmaklıktır doğru • 
su! 

Lord Kiçnerle gayet iyi anlaş · 
tım. Askerlik bakımından o da 
tamamile benim düşüncemde idi. 
Makedonya seferini çok geç kal· 
mıı olduğu ve yetecek kadar kuv· 
vetli olmadığı için faydasız bul • 
maktadır. ' 

.(Devamı var) 

T ahtakaledeki küçük bahçede 
oynıyan çingene çocukları 

T ahtakaledeki kürük bahçenin 
çingene çocukları 

saatlik deniz aşın yerde çalınan 
çok emşhur bir Avrupa çıgan ope
rasını dinledi. 

- Nasıl buyurdun, Avrupadan 
cigara parası mı dilendi!.. 

- Yok tümbeki parası dilendi .. 
Yani Avrupadaki bir takım çin • 
genelerin yaşayış ve aşklarım an -
latan bir büyük şarkıyı dinledi. 

-Yanlıştır, sana öyle gelmiş 

o .. Mutlak o gece karanlık çadırda 
uyurken karının cinleri ona dışa • 
rıdan seslendi. o da fırladı dıtarı, 
onlarla muhabbet etmeğe ! Yoksa 
ne anlayacak o, Avrupa şarkısın· 
dan .. Onu değil 0 1 belki de latan -
buldaki menşur çalgıcı çingeneler 
bilem anlamaz! 

- Sen de anlamaz mısın?. 
anladıklarım büvle teylerdir. 

- Haha!.. Buldun şinci bal ala-
cak çiçeği ! Ben anlarım: 

"Bu gece çon çıktı mı, ,, 
"Yarım benden bıktın mr, ,, 
"Benim gibi senin de: ,, 
"Yüreğini yıktı mı?.,, 

Manisini çağrırsa birisi.. Ya -
hut da ki çalar ise ara sıra bizir 
Etem tulumcuğunu şişirip de bi7 
bir karşılama havası.. Te benim 
anladıklarım büvle şeylerdir. 

- Söylediğin maninin batında 
gece çon çıktı mı dedin, çon ne 
demek bakayım? 

- Çon demek {ay) demek!. 
- Ay mı?. 
- Haha! • 
- Ya güne§ ne demek?. 
- Güneş de kam demek!. 
-Ya yıldız?. 
- Yıldız da cerhan demek !. 

- Sen ayı mı seversin, güneti 
mi, yıldızı mı?. 

- Üleyse ben sorayım daha 
öncesinden bir sival sana, sen ver 
onun cevabını sonrada n vere- , 

yim ben senin sorduğun ıeyin ctl' 

vabını!. 

- Peki sor bakalım?. . 
- Grasnimi çok seversin, har : 

mi çok seversin, yoksam harni ıt11 

çok seversin?. 
- Kız, bunlar ne demek beO 

bilmiyorum ki ..• 

- Grasni demek yaniya kısrsk 
demek .• Har demek yani ya e~k 
demek .. Hami demek de yani y• 
ki sıpa demek Süle bakalım tincİ 
bana, zatın bunların hangisini ae • 

. ? 
versın •. 

- Tabii küçük ve çok şirin ol• 
duğu için hamiyi severim. 

- Eh öyle ise ben de aeveriııt 
yıldızlan .• 

- Niçin yıldızları severıin !. 
- Çünkü onlar da güneıin, a-

yın yanı sıra küçücük §İrincik bi ~ 
rer sıpaya benzreler de onun için .. 

Kızın bu ferasetine! bulu,unal 
ben gülmeden katılırken o, lafı 
döndürüp dolaıtmp gene oradao 
kaçmı§ olan dul kadına getirdi: 

- Nazlıya da sordun mu idi, 
sen böyle güne§İ, ayı, yıldızı, han
gisini seversin diye?. 

- N'e münasebet? Ben onunla 
ancak bir iki defa sizin yanınızda 
bir kaç söz ettim. Baıka vakit gör
medim ki!. 

- Nasıl ki çalmıttınız ilk av .. 
şam buraya geldiğiniz zaman ke
mançenizle bizim çingenece bir 
ninniyi .... 

- Evet çalmıştık, gene çalayım 
mı dersin?. 

- Yok demem o değil; iJleve .. 
lakin sorarım ki size bu ninniyi 
kim öğretti, mutlak onu da Nazlı 
denen o çatlak karıdan öğrendi .. 

. ? 
nız •• 

- Evet ondan öğrendik •• 

- Belli .. Çünkü ne zaman cin .. 
leri gelip de onun uykusunu ka .. 
çırırlarsa hemen bulaıır çadır 
içinde çocuğa bu ninniyi söyle • 
meğe ... 

-Amma güzel ninni değil mi? 

- Ha ha!. Güzel! Amma ne 
güzel! ! Onadn daha güzel ne nin· 
niler var bende .. 

- Aman sahi mi? 
bunlardan bir tanesini 
öğreneyim! ... 

Söylesene 
dinleyip 

- Söylemesi kolay, ille velakin 
§İnci sesim kısıktır; isterki içeyim 
yarın sabahlayın biraz süt ilen yu· 
murta, açılsıin birnzacık sesim, 
yarın avşam gelesin gene buraya 
söyleyeyim... . 

Analşılıyordu ki kız benden ya· 
rm aabah da hatır sormalık ola• 
rak sütle yumurta İstiyordu. 

Kendisnie bu sütle yumurtayı 
vadettim. Ancak ninniyi de şimdi 
mutlaka söylemesi için ona bir ıii
rü dil döktüm. Nihayet çadırla• 
rın birinden getirttiği kara zal 
cücüğü (farki Anadoluda karg• 
yavrusuna benziyen cılız çocuk" 
lara karazağ cücüğü derler.) gibi 
altı aylık bir çingene yavruıunau 
kucağına aldı ve bakalım ne IÖY .. 
ledi?. 

.(Devamı var)) 
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lla.adırmalı Şükrüyü, Gelibolulu Mustafa, Y ıldınm Bekir vaktin 

• - Karamiinelli Hilmiyi, ıeç olması itibariyle ikinci adde -
llWl'laln R.aim - Ka.;tlk JCara 'A· ........ 
~ ·ıtir. BAŞALTI SINIPDDA 

lil.olulu Remzi birinci, 
Kadri Mnci, Ramiali Şnmmılu Arif - Ganenli 

• 3 Gnci olmaflardır. Hamdiyi, Şumnulu Salim - Man-
BOvoıc ORTA SINIFINDA: dırah Alrmedi yeamİftİI'. 
Yıldınm Bekir - Malkaralı <Devamı 8 inci ıaylada) 

Y azmaı benden; 
.. .. 1-1 - - -

Alaturka 
gQreşlerde 

veni nizamname 
Diln, bir tarafta deniz yarJtları, bir 

tarafta at kOfUlan yapılırken, bea 
Tablmde yapılan, TilrldJe bqpellll • 
vanhtı hazırlık mUablblanndall 
Ddndsine sitmeyl tercih eUlm n bö7 
le yaptıflm için de ~k memnunum·. 

Çilnktl dtln aeyreüllim J'llh rtı· 
ret mOsablkaJan, detil alaturka rtl .. 
retlerde, hatıl bizim anndaal rtl • 
ret milsabakalanmızda dahi slrtll • 
memff, tam bir intizam" heyeean i
çinde yapıldı. 

ilk olarak (Haber) dtlnlarnula 
enelce okadatanuz sJlll bir 
kaç eeld dret ıdaredmlsla çok 
yerinde tefebbiialerl Ue cleflten 
n tamamen medeal bir teki• 
sokulan Yllllı dret ıı1zamnameel ele, 
dünkfi mfi.sahakalarela blrlnd defa o
larak tatbik edllme79 bafludL 

DlnkB denlz garıı laruıdan bir göriniif. 

Don Venlkapı sahasında yapılan 

Kürek teşvik 
müsabakaları 

Bazı kulQplerın yersiz harekat
larına raOmen çok gQzaı ve 

muntazam oldu 
Galatasaray 25 puvanla birinci, 

Haliç ikinci oldular 
Ve bu nizamname~ ne 

•adar ilıabetll old11fan11 clb yapılan Db. denlırdlllr lıeJetlnln tertip etti- J1111D lllr cDaeu. clolaJı JU1f)ara 
müabaialar tamamen tsbat etml§tlr. il birlnd t8fflk Jdlnık mtlabekılan lftlrak etmemek bere aralarmcla bir 
demek, hiç de mUballla etmek ol· Yenlkapıclatl sabda yapddı. Gerek blok tefkl1 ed• Glnet, Beykoz. Fe .. 
mu. hake.aterln çok dtlrfiat n blrtaraf b- nerbah~ Be71erbe71. Anadolu kulüp. 

Saatlerce gUre,menin öntlnU alarak nrlan serek heJetln bt ldareld •· lerl'lnı kanrlarma ratmen mtibtedl 
vakti (bir) saat olarak tahclit eden, ,-eıdnde )'&llflar tam bir intizam ve lnwnııma girdikten sonra gene hiçse .. 
pu't'BD hesablle p.Ublyet kam•mak mtlkemmellyetle IOJlUÇlandmldı. hepü JUll Mhtllllllı terkettller. 
lmkbmı hazırlı>'af, n eül 'fUbete Bnu alylemekle beraber çok fllef Ba eeJdldekl laareket hiç doğru de, 
nazaran, hakemlerin ıelltl gbel lılr edllecek n bltlbçlltlk brakterln• ı llldl. DenlsclUt n hakem heyetlerine 
kararile elde edilebilecek bir çok ~ hiç JÜJfDUJ'aeak hAcUeelerln ~ - brp - bı. bir mamele idL Hiç 
ma apan mall6blyetlerl ortadu nl de a1rluuunak lAmacbr· ohmm ..... dan llOnrakl kategori • 
kalclıran bu yeni ı,lmmna•e; bittin Son d•kf1raya kadar sebebi belH ol- (Dnalfa 8 fnd aayf atla) 

memleketin en tlcra klfelerlnde bile ---~-------------------
yapılmakta olan uıasaısporamu,.ı- Vell Efendide mevsimin ilk 
h ıllrete J'enl bir hız 1-ereeeil .,. .. 
1§1 medeni bir fekle aobaln- ben • 
de tam bir kanaat uyandılı iP., ini 
nlzamumeyi hazılarkea, 1'elld kea • 
dilerfnln blle dilşilndttftlnden ~k da· 
ha milkemmel bir it yapq olanlarm, 
rı.M: ilk I* ......,hık.r a.·sıJ+lawı ..... ,._ .......... 

Bu katlar dal olmam ........... • 
den en mlhlmml de, gtiftflerba orp.
nfzasyonannun tam bir mtlkemmell .. 
yet içinde yapıhmf olmamdır. Stad • 
yam mlcltlrltlitl eline alcblı gtlnclen 
beri, kullplerln keeealnl doldarmak 
delll, aporealula hlnlet etmek için 
prpman eekl ıtıreRfierden kıymetli 
arkadqnDIZ Cemal, Dk it olarak 
stadyum kuruldufundan beri bir t&r-
18 mtlkemmel bir hale sokulanuyan 
dq işini, medeni bir atada yalafu' 
şekilde hallettikten sonra dtlnJdl mi· 
abakalarda ela halkm oturaeatı yer
den, hakemlerin çarclalma kadar her 
19yl, bilttln kalabalrfa ratmen hiç bir 
kanfıkbfa meydan Termiyeeet 18 • 
kilde bzır)Udf, n netleelerl laaDra 
bildirmek için abada bir ele hoparllr 

At yarışları yapıldı 
Koşular gazel ve heyecanlı 

oDdu fakat d6nQşte · 
Halk tren sıkıntısı çeltfı 

t.lsatı yaptırmrftı.· 
ffte bly)e birkaç kiflnln himmeti De, At gtll1flannda dör diincll kofU biterken 

BOD haftalar lpcle, İ8tanbal halla (Y 8 . 
pdlye tac1ar.armec11t1am1ı111raıa- _______ a_z_ı_s_ı __ n_c_ı_s_a_yf=--.a_d_a_> __ 
tarta gtlref faaliyeti drmele bqla • Ort A 
dı. Ve hu sJclifle de gittikçe artan he- a vrupa Fransa turu 
yecanb karşılaşmalarla hu epey•.. kupasında 

:ııı.u......,.. ,t!Oltal,. ugecan lı bir an- Çoban uknaı .,,,,,,,, karlfl/c man deftlll edecek· ~ren• varoş ile 
----- . 6lr Nll&otla. .. OTıe tlmlt edf1orUm kf, hu .... ,., Sparta 

Nihayet bir Belçikalı 
tarahndan kazanıldı 

b ıllret ip pk ddcll bir ....... ... 

ıAnkarada kupa At:ıet:ı'zmd• "';1::,":;...ıpn.ıe,.,,_Tlr Finala kaldllar 
maçla" 

1ng111Z1 er kiye bapJaJlftJllrlı mRa•hJan, Viyua 28 (Radyo): - Baglln Orta 
llmdlJe kadar J&P11•11 olulana • Amapa thıpuoun )'&l'llll aon (dimi .. 

•z• ıa 28 (A.A.) - Bwatia Allbra F r an s 1 z 1ar1 mtlkemmell otaeaktn'- flnal)llncle lsviçrenfn Abazel şehrin-: u• 'llda .bb.ra tutbolealan 1- BokS ele Sparta-Yflventtlsle taqılapuf 
!Snı::.:t:l:ı!aın::~ yendller maçlarında :ı:::,s-ısanpıeterettilDale 
:.::::.. finale kalnu§tır. l'lul map Londra :;s _ Al'mlllmal atletka •ti Bnelisl akpm. aaak 808 bqdq- lldnd maç Viyanacla 80,000 aeyird 
• JU81' sini ÇanbJa '" sabüalannda tilsllfsler 1PraamJan maya ,..uplılldflla Galatuara,. ıo- ininde Alllltar)'& takmOe, l'rem Va• 

sı. IJlrlltl takımları aramda L-Hn .. _._. ~ -·'·- da •·~ rot arumela yapıhaıf&lr· Netleede A· ....,_,_ --• ~ . M de brp Si p'llftll]a yelllllftlercllr. .. ..... .,.... ~..... __ ....,... 
·..........ar. ten fnbllde Wr latlaa 1'e b1Jt1k bir •tarJa 3 • 2 pUp selmlftir. 
. .._ blalklet yar••• Gtlne, _ kumkapı aWm 1_. .. ,....ıdllnu ılrdtba. Fakat Mrlnd mq • FreulklVal'Of 

' ta .a <A.A.) - tık f ederuyon Galatuar&J' bllM hll Ol'laDim1o 4 • 1 salip ıelmlt oldatanclan, ma-
Mlalet JU111ar1 badn De • blrletUler nmı • IJI Wr tekilde~ 1_. pn umumi netleadDde Amtar)'a ı - s 

_,;,,_.l.dr.t gtl• b181klet binerlerba itti· de elinden pleai J'APllUflı: Ba DJ'ede mafltp ohnat n PNll8 Val'Oft Sparta 
~ • t 9 ela Kam•taJ' altında Ak- Glfnet ile Kambpr kullplerfnin salonu hmea luC dolana ybleree De beraber ftnale kalıluftır. 

Parla .29 - (Jç haftadanberi bütüa 
Fransacla 'lllluıyetslz bir allka ile ta
kip edilen 21 merhalede 4338 kilomet
re llserladeld Fransa bisiklet tuna 
Wtlalftlr· Kopya l§tirak eden 46 spor 
cu aramdan (Belçikalı) Romen 141 
mt 32 dakika 39 saniye ile birind 
pbnlftlr· Bundan sonraki neticeler 
p tekilde tesbit edilmiştir: 

lldnd MorelU (İtalyan) Hl saat 49 
dakib 52 saniye. 

Uçttnctl Bonak (Belçika) 141 saat 
58 dakika 6 saniye. 

<Haber) Fransızlarm, btitün py. 
retlerine ratmen kendi memleketle • 
rinde yapılan bu yarıp bir yabancıya 
kaptırclıklan için ~ok müteessir olduk 
larma ffiphe )'Oktur. Jihatıaa bafb1arak Slnean ki blrleplek here old111darnu geçenler- aeylrd, hepllbd ele lfba 80D11Dela mi • l.!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 1 

Mp pime M kHometre meafe de 1Umf&ık. Badn d117d11fumaa abüalardan tam bir memnmdJetle .,. Derleme, laktnı hazırlan•lf ola • --:0----------
8-t .. ,.pılmftlr. nuaran, birlepaek iti kafiyetle hal- aynlchlar. B17le intizam .... •tik..... aktır. av is kupası 
~ .... , ledilmlftlr. Gbet .,. Kmnkapr kult • Jlyet içinde GalataaraJ' lndilbll bir Maaleket sponma yaptıiı ini hizmet 
~ Talat bir saat 41 dakika btl, bu hatta içinde bir mtlfterek konan taç orpnimJOn daha yapana, bob ten lttlril Galatasaray hllibllntl ~k Londra 

28 
- Londrad& Davis kupa. 

~ AabiıacJan Osp l~di gelmiş- topbyacakJar Ye sonra <Glnt11) lmnl sporuna, uzan bir d111'g11Dlat dnre • te'brlk etmek llznndır. • için yapılan tenis maçlarında lngi-
altmda lllrlefeeeldtrilr. \ BIBdea __., feftallde lılr m aı-J ime MlllaitMiıa ~A.C :.:;:~~u A!Derika pmpl7onunu 
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. MANiN KIZI 
Vah§i hayvanlar arcuıncla ue Alrilıanın baıto ıirmemiı ormanla· 
ruııla geçen tJiR ve kahramanlık. heyecan. esrar CJe tetkik romanı 

•N«1' .. 66 Yazan: Rıza Şekib 
-4-

KARŞA KARŞA 
ORMANIN iNDiR 

Onnanma döneli daha dört 
gün olmuttu. Uk yakalanıp ta esir 
olduğu günden kurtuluncaya ka • 
dar geçirdiği feci yafayı§ı bir tür• 
lü gözünün önünden gitmiyordu. 
Kendisi yalnız bağlı kalmı~ken 
duyduğu istirapla, hem bağlı hem 
de kamçılar altında çalışmaya 
mahkum olanların duydukları is· 
tırabı ölçmeğe ~ahftı. Şüphesiz 
ötekilerinin hayatı daha çekilme;
bir §ekildeydi. 

Karşa bir öc almaldan çok, 
kendisnie yardım etmek istiyen 
Ebülülayı da beraberinde getir • 
mişti. Fakat o gündenberi bağlı 

tuttuğu bu genç adamı serbest bı· 
rakmakla en büyük sevap işliye • 
cene kanidi. 

Geniı bir sahayı görüşte kav • 
rıyan yüksekce bir beyaz karınca 
yuvası üzerinde oturuyordu. 

Yalnızdı. Yanında ne F atoşu, 
ne Şerif, ne de yeni büyümeğe ve 
serpilmeğe başlıyan genç arslan
ları, ne kara adamı vardı. 

Bu yalnızlık ta içine garip 
bir ürperiş vermişti. Önünde up· 
uzun, gepgeniş açılan ya -

ı-ı çıplak sahada gözleri daldı Ne 
yapacağını, ne dü§Ünmek istediği
ni bile bilmiyordu. Birdenbire gö
zü önünde bağlı duran Ebülülamn 

hayalini gördü. Kendisine serbest 
bırakılmasını istemek için ellerini 
uzatmış gördüğü bu hayalın sahi
bi, güzel adall\! ı. Geniş omuzları. 
üstünde güzel çizgili bir bat ve bu 
batı süsliyen iki güzel gözün sı • 

caklığı kar§ısında İçinde garip bir 
eziliı duydu. 

Bu adam, elinde olsaydı, Kar -
tanın iki gün kadar süren esirlik 
hayatına meydan vermiyecekti. 
Kendisini kurtarmağa çalııan bir 
adamın timdi keni esiri olarak 
bağlı durmasına akıl erdiremedi 
ve bunu niçin yaptığını bir türlü 
izah edemedi. 

Hemen yerinden fırladı. Bu 
genç adamı serbest bırakacak, 
hatta alıp getirdiği yere .kadar gö
türecekti. 

Karta arkasından kovalamyor
muı gibi koşuyordu. 

Ebülülamn bağlı bulunduğu 
yere geldiği zaman onu oturmus 
ve dalgın dalgın düşünürken bul: 
du. 

Ebülüla o kadar dalmıttı ki, 
Kar§amn hemen arkasına yaklaş
mıı bulunduğunu bile işitmemi§ -
ti. 

KartaJ genç adama yaklaıına • 
dan evvel içinde duyduğu biribi • 
rine zıt garip hislerle uğrattı. 

Nihayet geldiğini anlatmak ve 
Ebülülayı dalgınlıktan kurtarmak 
için uf ak bir gürültü yapb. 

Ebülüla dönüp arkasına bakın· 
ca, genç kızı, ormanın kızını, as • 

lanlı Hükümdarın bütün vahşi 

hayvanlarım kendisine bir esir gi
bi bağlamı~ olan kızını gördü. 
Güzel vücudünün ahenkli hatları 
gözlerini doldurdu. 

Ses çıkarmadan onu bir müd
det aeyreltikten ıonra başını çe -
virdi ve gözlerini yere dikerek ge· 
ne düşünce.sine daldı. . 

(Devamı var) 
---~~~ ------------~--~--------------....... ---------

Alaturka •• 
gureş 

( Baştarafı 7 inci sayfada) 

BAŞ GÜREŞiNE: 
Arnavut Mülayim, Kara Ali, 

Tekirdağlı Hüseyin, Molla Meh
met, Manisalı Rifat İ§tirak ettiler. 
Kurada Manisalı Rifat tek kalfh, 

Mülayim - Molla Mehmet, 
T ekirdağh Hüseyin - Kara Ali 
kaoılaştılar. 

iki aenedenberi haf pehlivan • 
lık müsabakası tertip ediltnedi • 
ğinden güreşlere ittirak edemi • 
yen Türkiye baş pehlivanı Kara 
Ali ayağından rahatsız olmasına 
rağmen büyük bir spor ruhu gÖs· 
tererek halkın arzusunu kırmadı. 

Hakem heyeti mazereti kabul 
ettiği hnJde gijreşe iştirak etti. 

Pek sert ve çetin bir mücade -
]eden sonra kumanda edemediği 
sakat ayağı yüzünden müvazene
yi temin edemiyerek yenik dü~tü. 
Hakem heyetinin bir muhalefeti 
iki ekseriyeti ile mağlup addedil· 
di. 

Önümüzdeki pazar yapılacak 
güreşlerde kur'a harici bırakıl -
ması ve bu suretle T ekirdağlr 
Hüseyinle tekrar güreştirilmeıi 
fırsatının verilmesini hakem he • 
yetinden rica ederek mütevekki
lane ve meyusen ayrıldı. 

Kara Alinin bu talebi hakem 
heyetince kabul edilmittir. Müla-

yim Molla Mehmet güreıi de pek 
teknik olmuf. Bu karıtık güre§ 
tarzına girmiye mecbur olan Mü· 
layim künde atmak isterken Mol· 
la Mehmedin maharetine kurban 
gitmit ve gene hakemin bir muha
lif reyin~ karşı iki ekseriyetle 
mağlup ilan edilmittir. Pek bariz 

olmıyan bu mağlubiyet kararına 
hiç itiraz etmiyen Mülayimin 
sportmenliği halk ve hakem heye
ti üzerinde çok iyi intibalar bırak· 
mıt, kendisinin bu hafta kur'a ha
rici Molla Mehmetle gürettirilme
sine kaarr verilmittir. 

Ku~' ada kalan Mania ah Rif at
la Mülayimin galibi Molla Meh • 
medin güretleri de pek çetin ol • 
muş. Pek yorgun olan Molla Meh
ınede haksızlık olmaması için gij· 
reş temdit edilmeden ikincilik a
ralarında ayrılmamıştır. Bu ıu • 
retle Tekirdağlı Hüseyin bat gü • 
reıin birincisidir. 

Bafta güreşen bu güreıçilere ga
zetelerde meydan okuyan Dinarlı 
Mehmedin her pazar aramızdan 
her hangi bir arkadatımızla ser • 
best güreı yapabileceğinin halka 
ilan edilmesini istediler. Bu suret· 
le bu pazar Dinarlı Mehmedin aer· 
best güreş yapamk üzre müsaba • 
kalara iıtiraki bekleniyor. 

CEMAL 

is tan bul Marangozlar Cemi yeti o den: 
Esnaf~~ızı~ Delediyeye tescil edile rck cüzdan almaları için Belediyece 

veri)cn musaa ' kari olarak 31 temmuz 935 tarihinde bitmektedir. Bu tarih
te.n sonra tescil edilmemiş esnafımız Belediyece cezalandırılacatll için, tesdl 
muamelesini yaptırmamış olan ağaç iş Jerl sanayii ile mesgul usta ve fşçflerfmf 
zin ~1 temr.tuz tarihine kadar Galatada Bankalarda Adalet hanındaki cemiye· 
tlmız merkezine mürnc:aatıe tescil edilmelerini ehemmiyetle ilb. ederiz. 

Mesvimin ilk büyük at koşula
rı dün Veli Efendi sahasmda ya
pıldı. 

Duhuliyenin ucuzlaımıı olma· 
sı, hatta bir kısım seyir yerinin 

halka büsbütün bedava açılıfı, 
dün Veli Efendi sahasında, epi 

vakittir görülmeimt bir kalabalık 
toplamıştı. 

Neticesini 'Wlğıya yazdığımız 
yarıtların, güzl olması, havanın 

iyiliji, dün Bakırköyüne kadar gi: 
den seyircileri tammen memnun 

etmiıti. Ne yazık ki, dönüşte hal
kın rahat etmesi için tedbir düşü
nülmemiş olma11 ve Şark demir· 

yolarının likaydisi yüzünden, ıe· 
yirciler saatlerce tren beklemek 
mecburyietinde kalmıılar, ve ge· 
çirdikleri güzel gün birçok kitile
rin burunlarından gelmittir. 

At koıularma halkın rağbetini 
arttırmak için birçok fedakarlık • 
lar yapan yarış tertip heyetinin, 
bütün emeklerini hiçe indiren hu 
hallerin derhal önü almacajmı u
muyoruz. 

Netice 
Birinci yarıt - Birinci koıu • 

ya (aatıf koşuıu 7 hayvan girdi. 
Mesafe 1200 metreydi. Üç yaıın • 
daki yerli yarım kırma İngiliz er· 
kek ve diti taylara mahıuıtu. Bi· 
rinciliği "Semiramis,, ikincilği 

"Güler,, üçüncülüğij "Olga,, adın
dak taylar kazanarak 130, 50, 20 
liralık ikramiyeleri aldılar. 

ikinci yanı - Üç ve 'dalla yu· 
karı yaşta halis lian İngiliz atla -

nna ve kıırakalrma mahsustu .. 
Mesafeıi 1600 metreydi. Birinci 
liği "Essex", ikinciliği "Churba • 

ra,, üçüncülüğü "Srompo,, aam • 
daki atlar kazanarak 155, 55, 20 
liralık ikramiyeleri aldılar. 

Üçüncü yanı - Dört ve daha · 
yukarı yaşta yerli, yarım kan A • 
rap ye halis kan Arap at ve kıs· 

raklara mahsuıtu. Mesafe 1200 
metreydi. Birinciliği "Sada 11,, 
ikinciliği "Ünlü", üçüncülüğü 
"Tayyar il,, kazanaralC 155, 110, 
30 liralık ikramiyeleri aldılar. 

Dördüncü koşu - Üç ve daha 
yukarı ya§taki halis kan İngiliz 
at v.,, kısraklara mahsustu. Meıa· 
fe 2000 metreydi. Bu yarıta üç 
hayvan girdi. Birinciliği "Gazba
dalya,, ikinciliği "Markz", üçün • 
cülüğü "Conk,, kazandılar. 

Bu yarıt heyecanlı oldu. Üç at 
biribrilerini sonuna kadar ııkıttır
dılar. 

Be,inci KOfu - Dört ve daha 
yukarı yattaki yerli yarım kan 
İngiliz at ve kıuaklara mahsustu. 
Mesafe 1800 metreydi. Bu yarııa 
on at girdi. 

Birinciliği "Ceylan", ikinciliği 
"Bozkurtn üçüncülüğü "Kap,, ka· 
zandılar. 

SEKSÜLİN 1 
Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

. " ' :Q·ü~k'.(( . 
• ·/ ·. ... .1!. .· ., 

.pnu ·kullanmak sayesinde 
yzviy,etini~pe . · M O H 1 M · 
eğişmele( · baş' gösterecek tir 

sı·cak 6enÇuk. kanı 
_istekle çarpan ·.bir kalp 

Hasılı 

Bu gü·n sizde bulunmayan her şeyi ..... 

SEKSÜLİN de bulacaksmızl 
KUTUSU 200 K'J. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZA.NESi SiRKECi 

Deniz yarışları 
(Baştarafı 7 inci sayfada) 

lere girecek ekiplerimiz yok,, diye ne
zaketen bir mazeret gösterilebilirdi. 

Yarış sonunda denizcilik başkanı 
Kadri Nuri ile konuştum bana şun -
ları söyledi: 

- "Aralarında bir blok teşkil eden beş 
kulüp bugüne kadar yarışlua iştirak 
etmeleri şüpheli idi. Maksatlarının 

ne olduğunu bilmiyorum. Yarışlara 
başlamadan enel tahriri dört madde
lik bir dilekte bulundular. Halbuki bu 
dileklerin burada tetkikine imkAn ylJl\ 
tu ve bu ichetlerin ancak denizcilik 
heyetinin içtimaında konuşulabilece -
ğini söyledim· Dört madde ile iste -
dikleri şunlardı: 

1 - Yarışa girecek teknelerin yarışın 
başlıyacağı yere kadar götürülmesi. 

2 - Yarışların Beykozda yapılması 
3 - Hakem heyetinin kulüp murah· 

hasları tarafından seçilmesi. 
4 - Program tevziinin gecikmemesi 
Halbuki l>fz programları birkaç gün 

evvel hazırlnttık ve dağıttık. Her şe~i 
biz hüsnü niyetle başarmağa çalışıyo. 
ruz. Hiç bir maksadımız ve tarafgirli 
ğimiz yoktur. Bilhassa hakem heyeti· 
ne kar§I bir şey söylemek doğru de -
ğild!r.w 

Bana kalırsa her şeyden evvel bir 
spor disiplini ister. Zaptü rabtı nok · 
san olan bir kulübün istikbalinden her 
zaman §Üphe edileblllr., 

Dlin bir kulübün , yahut öyle demi· 
yelim de, onun mensuplarından bir -
kaç kişinin yaptıkları çok kaba hare -
ketler vakii cezasız kalmadı. Ukin bu 
cezn kendileri için maddi olmaktan zi 
yade manevi olmalıdır· Hiç bir spor -
cuya yakışmıyan böyle çirkin şey · 
lerin tekerrür etmemesini dileriz. 

VaıroşDaır 
Dün yarışlara, bazı kulüplerin geç 

gelmesi yüzünden tam saat 11,15 de 
başlandı ve ancak 18,30 da bitebildi. 

MüptedUere malı&us bir çil te sını
fı talıdit edUen tekne mesale 1200 

Buna sekf z tekne girdi. 
Galatasaray birinci 4)3 

Beykoz ikind 4,42 4110 
Haliç üçüncü geldi. _. 
Gene müptedilere malısus ve mesafe 

1600 olmak IJzere iki çiftede: 
Galatasaray birinci 6,13 1/2 
Beykoz ikinci 4,24 4/10 
Anadolu üçüncü. 
iki çifte dirsekli gene ayni katagori 

ve mesafe 1600 
Galatasaray birinci 5,56 2/10 
Beykoz ikinci geldi. 
Üç çifte ve mesafe 2000 
Bu yarış hemen günün en heyecan

lısı ve en münakaşştısı oldu. Beyler -
beyi teknesi, Beykozlular tarafından 
kasden el ile durdurulduğu ve epeyce 
zaman kayhettirildiği halde birinci 
7,:n 1/2 geldi ve çok alkışlandı. 

Haliç ikinci '1,37 Galatasaray üçüncü 
geldi· Beykoz ise diskalifye edildi. 

Müptedilere mahsus dörtlük aınıfı 
tahdit "edilen tekne me.'ıal e 2000 

Galatasaray birinci 0,26 
Beykoz ikinci 9,39 6/10 
Güneş üçlincü. 
Bundan sonra bir aaat kadar öğle 

yemeği için fasıla verildi. Yarışlara 

tekrar 15,30 da batlandı. 
Kıdemsiz; bir çifte sr~ıfı tahdid e · 

dllen tekne mesafe 1200 
Haliç birinci 5,'n 1/10 
J. S. K. ikinci 

Galatasaray UçilncU. 
iki çifte kıdemaiz meıafe 1600: 
Galatasaray birinci 7,'58 
Haliç ikinci 8,1 
Burada şunu hatırlatalım ki diğer 

kulüpler öğleden ~onra yapılan yarış
lara iştirak etmemişlerdir. Dundan 

sonra yalnız Galatasarayla Haliç karşı 
k.arşıya lcalmıştır. 

lki çifte dirseklide Halicin teknesi 
olmadığı için Galatasaray hükmen 
birinci addedilmiştir. 

Üç çifte kıdemsiz, meBafe 2000, 
Haliç birinci 10,22 4/10 
Galatasaray ikinci 10,31 4/10 
Dörtlükte başka kulüp iştirak etme-

diği için Galatasaray hükmen birinci, 
Bir çifte kıdemli sınıfı talıdit edilen 

tekne, mesai eler diğer kategorilerin 
ayni. 

Galatasaray birinci 5,23 1/10 
HaJfç ikinci 5,43 
tkl çifte kıdemli: 
Galatasaray birinci 6,(5 2/10 
Hali~ ikinci 7,17 8110 . 

Topkapı alanında 

Vefa-Topkapı 
karşllaştı 

Topkapı alanı gene dün tarihi bir 
gün yaşadı. 2 de başlıyan gençler nıa· 
çını 3 - 2 Vefa kazandı iki traf zevkli 
ve güzel bir oyun çıkardılar. lkinci ta· 
kımlar maçını Vefa üstün bir oyunla 
4 • 2 Vefa kazandı. Du oyun zaman za

man zevkli \·c heyecanlı anlar geçirdi· 
Sıra birinci takımlar maçına geJdfjl 
zaman ahalinin alfıknsı son dereceyi 
bulmuştu. Saat 6,40 da takımlar sa • 
haya çıktılar. Yefahlann Muhteşem 
ve Gaziden mahrum olduğu Topkapı • 
nın en kuvvetli kadrosu ile oyuna 
çıktığı görülüyordu. Hakem Vefalı • 
lardan Hasanm idaresinde oyuna 
başlandı Vcfalılann neticeyi biran 
evvel lehlerine çevirmeleri için gayret 
gösterdikleri gözüküyordu. l:..k daki 
katarda hakemin verdiği penaltıyı Ve-
falılar kullanamadılar. Topkapınm 

bu penaltıdan sonra derhal hücuma 
geçtiklerini görüyoruz. Bunun netice-
si olarak biraz sonra sağ açık Sa • 
lahaddin güzel bir sıyrılışla ilk Top • 
kapının golUnü kaydetti. Bu golden 
sonra oyunun heyecanı çok arta 
Fahriden güzel bir pas alan Enver ta
kımının ilk golünü attı oyun bUsbüttin 
kızıştı· Hakem oyunu sertliğe dofru 
götürüyor lüzumsuz havalarla oyunu 
bozuyor asablan geriyordu. 

Biraz sonra Hüseyinden Osmana, 
Osmandan KA.mile geçen topu Klmil 
güzel bir şiltle gole çe\irdi. Ve devre 
2 - 1 Topkapımn UstünlUfUyle bJttf. 
İkinci devrede Vefanın daha enerjik 
oynadığı gözüküyor. Fakat Topkapr 
nın güzel bir müdafaa usulü taldp et-
mesi Enverin ilerlemesine mAni olu • 
yordu.Oyun bu netice ile sona erer • 
ken karanlık iyice bastırdı • .Al!kanm 
ahali üzerindeki tesiri çok tazla idi, 
Sahada 3 binden fazla se,>irci vardr. 

~ E. Erıoy_ 

Beylerbeyi 
alanında 

Beylerbeyi sahasında dün Ku.zıua. 
cuk ve LAnga birinci ve ildncl futbOl 
takımları arasında maçlar )'Bpd • 
mıştır. 1ldnd takımlar maçı berabere 
bitmiş, birinci takımlar maçı da 1 - O 

Lbga takımı kazanmıştır. 
-o-

Fatih sahasında 
Dün Fatih idman spor sahaaında 

yapılan maçda, Fatih ikinci, Gençler 
birliği ile, Fener Yıldmmspor kar • 
şılaşmışlar ve gUzel bir oyundan son
ra Fener Yıldmmspor 5 • O galip gel 
mlştir. 

iki çifte dirıeklide 
Galatasaray hükmen birlncL 
(}~ çifte !-ıdemll: 
Galatasaray birinci 9,40 1/10 
Haliç ikinci 9,54 
Dörtlükte: 
Gene Halicin teknesi olmaman J1I • 

zUnden Galatasaray hükmen birlnd 
addedilmiştir. 

Bu neticelere ve birinci 5, ikinci 3 
UçlincU 1 puvan aldığına göre umumi 
vaziyet şöyledir: 

MÜPTEDILERDE: 
Galatasaray birinci 
Beykoz ikinci 
Beylerbeyi üçüncü 
Haliç 
Güneı 
Anadolu 
Fenerbalıçe 

KIDEJJJSIZLERDE: 
Galatasaray birinci 
Haliç ikinci 
KIDEMLILERDE: 

21 puvan 
13 puvan 
6 pu""11 

' puvan 
1 pıwon 
ı puvan 
o puvan 

19 puvan 
13 purxın 

Galata&aray birinci 25 puVtlll 
Haliç ikinci 9 puoan 
Tekrar edelim ki bir iki hldise istı. 

na edilecek olursa umumiyetle yanr 
lar çok muntazam ve zevkli olmuştur· 
Diğer kulüplerin de böyle bozgunluk· 
lar çıkarmıyarak iştirak etmelerini 
çok arzu ederdik. Herhalde o zaman 
dü~manlık derecesine varmamak pr • 
tile bir rekabetin vereceği heyecan 
daha fazla olacaktı. 

Ha. Ka. AKMAN 
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En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyOT: (4) 

g 

!inhisarlar u~ Müdürlü{Jünden:I ' 
t - Maltep~ barut depoıunun fartname ve ketifnnmeıi mucibin

ce (1133.82) lira ketifli dahili ve h:ırici yollarının yaptırılması açık 

eksiltme suretiyle münakasaya kon ulınuıtur. 

2 - Şartname:! ve ketifnameler Kabatatta levazım ve mübayaat 
tubeıinden beaelıiz alınacaktır. 

3 - Ekıiltme 6 - 8 - 935 tarihine raıtlıyan saiı günü saat 14 

de Kabatatta levazım ve mü'bayaat ıu 'besindeki alım, ıatım komisyo· 
nunda yapılacafından isteklilerin 85 lira muvakkat güvenme parafa. 

V ersay'ı hazırlıyanlar 
coğrafiya bilmiyorlardı ! 
Onun içindirki şimdiki lıudutlar 
çok tehlikeli şekilde çizilmiştir 

B . riyle 'birlikte tayin olunan gün ve ıa atte mezk\ir komiıyona müracaat· 
lan, artiıtleri velhaa1ıl halkın bü • na ait notlarla dolu bir çanta vardı. ları. (4157) • Ulldan evvelki kısımların hülAsa

qJ: 

tün ımıflannı ııkmtılara düıüren Büyük bir heyecan duydutumu İ • ------------------------,~ngilizlerin meşhur Intellfcens Ser 
bi relal Sir Bazil Tomson esrarlı 

1 r. fahsiyettfr. Dünyanın en önemli iş :;ne kanşmış olduğu, İngiltere im -
biı~rlutunun en gizli sırlanru bile 
da halde onu devlet adamlann -
bi il ancak iki Uç kişi tauır. O, dalma 
ı:. esrar perdesi altında gizli kalmış-

~~l'fa Vern adlı bir Fransız gazete · 
a~ bu adamla görüşmüş, hatıralarını 
k lllafa muvaffak olmuştur. Fakat ilk 
ı 01l11fnıalarda Sir Bazil Tomson sır • 
:ıu l'ermeğe daha pek te razı dcjil
~1lhtelif suallerle karşısındakini 
;"V:&wyor n mesel& şöyle soruyor: 

tl'aa7 IDuaheJesi görüşUJUrken Kle 
~, Vilsonun boğazım sıkmıştı. 
d 

'lkit \ Tf Json ölsevdi vaziyet neolur-
tı. 7,. . 

Gazeteeı, nihayet, Sir Bazit Tom -
:: kandırmıştır. lntelllcens Servis 

•nlatınağa başlıyor: 
k Casus Llvrensin Şamda bir kadın 
.\.1hfında Türkler arasına kanştıfnu, 

hnan iıaparatorunun yaverleri ara • 
1111da bir İngiliz zabiti bulandaiu 
halde bunu kimsenin fatketmediflnl 
IÖyJedikten sonra sözU Versay maahe 
destne getiriyor· 

hep Veraay anlqmasıdır.! O .an· tiraf etmek isterim. Ele •geçirdiği 
lqma ki Anupayı ıilihıız bir ba· kıymetli bir feye ııkı 1&rdan bir 
rıt yükü altmda ezmektedir!.. hır11z gibi çantamı koltuğumun 

Veraay an1atmaıının nasıl ha • altına ııkıyordum. Doğrusunu söy 
zırlandıimı anlattığım zaman uluı lemek liznnıelirse, Sir Bazil Tom 
lanmızı idare eden devlet adamla ıonun son dakikada dütüncuini 
rmn coğralyadan kat'iyyen ha • ı değiıtirmeıinden korkuyordum. • 
berleri olmadıiı için hudutları çok · Bereket venin 'bu korkum bota 
tehlikeli bir tekilde çizdiklerini ıö çıktı. Birkaç IÜn sonra 73 Y&f~ 
recekıiniz. Vazifem icabı büyük daki bu ihtiyarı Pariı uçak iıtu • 
adamlardan ayrılmadığım için on yonunda uçaktan iner inmez bana 
lan hakikatte oldukları gibi tanı· ıordu: 
dım ve ıördüklerimi büyük bir 'bi· - Okudunuz mu? Nasıl buldu· 
traflıkla not ettim. nuz? 
Şunu da unutmaymız ki, üzerim ·--Alay mı ediyorıunuz? 

deki vazifeler az ıeliyormuı ıibi, - Öyle ise ıize iyi haberler ıe
mütarekeden sonra bana birçok tirdim Hatıralarımı tueleemk i • 
ylni itler yüldettiler •• Meseli kral çin Klemanao, Vilıon ile Loid 
Cc>rçla, hanedan üyelerinin ve yük Corç arasında gizli münakafalann 
sek ıiyaaal adamların hayatların- cereyan ettiği BMcboffen-o~li;; 
dan ben meıuldüm. Bundan bat· aidecejiz .• Ondan ıonra da iki 
ka bant konferamı eanumda da ıün Veraay sarayında kalacaiız, 
lnıiliz deleıasyonu ~fi Loid Corç çünkü Alman deleıelerinin ıel • 
la Vilaonu korumak iti de bana meıinden sonra komddinin son 
verilmitti. Bu yüzden o zaman perdesi bu ıarayda oynamnıftı. 
dünyanın mukadderatım ellerinde Mu'"••·de ed • bu .. -1-. - - eraenız .oy e 

Acaba Yenay anlqmaıı fena tutan bu adamlardan bıç ayrıl • dilderinizi an söz olarak yualnn. 
... madım, gölgeleri aibi onları her 

73 
d , ___ _ 

oqı n>ddı, diyeceksiniz? Hayır, bu . . - Yllflll aymı Te &1llll4IU • 

..... h" d f k 1 yerde takıp ettım. d lık etm• t...• k adamlar n...• 
"'«! atmanın ıç e ena !e i de ha •. an ıt uır ço cıuı 
lırlanmadığmdan beni dinledik • Çocuk tiyatrosunda on ıırada sözlerime yalan katmaya ihtiya • 
teıı aonra kanaat getireceksiniz. oturan bir çocuk ıibi kuklalann cnn yoktur. Bazı yurttaflanmm 
Sakın ıah A " t 1 1 .. .. naıd oynadıklarmı, onlan oyna • ho•nna gitmese bile lıakikat·ı ol • 
~· . ıı mu a ea ar yurutece • 1 kimi · -•=-.1- 1-..1 ~-· 
}~; l&nınayınrz ! Ben yalnız hl· tan ip erin • enn ~....,. ~ 'clala 8151 •nll•r ı nHmi .,_, ip 

E
c ıae eri kayıtla iktifa edeceiim. dutunu İyice ve hiç unubm,acak celim. Şunu da bilbaua kaydet • 

sasen h · ı ak • • bu bir tekilde ıCSrüyordum. mek iıterim ki eaaalı meseleler 
k d er feyı an am ıçın d f 1 b b hld" 
~ arı da kafidir. Beni dinlediği· Birçok e a ar ütün u ıae· hakkmda timdiye kadar lnailtere 

hız zaınan gülmekten ağbyacak • lere ait no~larımı. y~~ istedi~. de hiçbir ıey söylemedim. Bir lm· 
•ı~z, ve yahut atlamaktan güle· Fakat zebırlenmıt dunya muhı • mı yazılı, bir laamı da tifabi ola· 
~ •İniz! Netice ne oluna olıun tinin bu suretle aydmlatamıyaca • rak ıize anlatbklanm., batırala • 
t"ersay anlaımaıinın bugünkü bü· iını dütünerek, bu fikirden vaz • nmm bir kımu olup bunlar ilk 
dun ıefahatlere sebep olduiunu ıiz geçtim .. Şimdi artık bütün tered· defa olarak netredilmit olacaktır. 
~ kabul edeceksiniz.. Kadını e • dütlerim uçmuftur •Derhal ite bat· Şu tıalde okuyucularımız Sir Ba 

~•ilden kaparak maiazalara, fahri hyabm !,, zil Tomaonun aizmdan romanla • 
dalara ıokaklara atan, ıiyaaal a • Sir Bazil Tomaondan ayrıldıinn nn en beyecanl•mı, lıiç bir roman 
r~lllları ülkelerinin ekonomik ia •. zaman ihtiyar papaian vaktile muharririnin hayalinden ıeçinni • 
1 rarını temin için. mücadeleye töhret kazanımı adamlarm eaile yen hidiaelerle dolu yapnm11, ha-
·~•keden, sanayicileri binbir çe • beni aelimladı.Koltuiumun altında kiki bir roman dinliyeceJderdir. 
~hranla ka11ılqtıran, memur içinde Venay anlqmunun esran '(Dnamı nr)' 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için ö~.!!er 
Kiralık Kasalar 

Bütün ·gnn arasız açılitir 

Devlet Demiryollarından : 

Adapazan-Haydarpaşa 
Yolu T enzilitı: 

1/8/935 tarihinden itibaren Haydarpqa."Adapazar kıımın.daki 

istasyonlar araamda gidit- dönüt bilet ücretleri ıçın ten
zilli bir tarife tatbikine batlana caktır. Bu biletlerin dönüt kııım· 

ları dört sün mühletlidir. Bu biletler, bir defaya malıaua olmak üze
re iıtaayonlardan tedarik edilecek fotop'aflı hüviyet varakalariyle 
birlikte muteber olacapndan ilk defa bilet alacaklann ıifdere bi· 
rer vesika fotop-afı vermeleri ıe rektir. 

Fazla tafıilit için İltalJ.onlara_ müracaat olunmalıdır. .U 7~t 
(4072). 

TerU Mallar Serglılade · · · · ........... · · 
şirketinin, Satgazel,(Y edikule Gcızhaııesi)ain ve Satie 

nin paviyonlannı ziyuet ediniz. 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya çıkararak bir misli arttırdı! 

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

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

"' 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade lkramıveıer verııecektir. 

(Ba lkramlyell kur'alar• tıtırak için de kumbara sablplerlnln asgari 25 llra blrlkUrmtı olmalan IAzımdır) 
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Oeuıet ~enıır~onurı ue ııınanıorı ısıetnıe Umum ı~aresı ılônıor1 
• 

Muhammen bedelleriyle miktar ve isimleri ve cvsafları aşağıda 
yazılı (12) gurup malzeme ve efYa her gurup ayrı ayrr ihale edilmek 

üzere hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde açık eksiltme ile Hay. 
darpaşada gar binası dahilindeki 1 inci itletme komisyonu tarafından 
satın alınacaktır. 

isteklilerin mct.lzeme hizalarında yazılı muvakkat tE"minatı verme. 

leri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mu· 

cibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ile 
eksiltme günü saatine kadar komisyon reisliğine müracaatları lazım
dır. Bu işe ait şartnameler Haydar paşada 1 inci işletme komisyonun· 
dan parasız olarak verilmektedir. 

1-1100 rulo galvanize dikenli tel, 280 Kg. demir tel 1 m/ m, 200 
Kg. tavlanmış so~~ teli, 1475 Kg. muhtelif eb'atta galvanize adi de· 
mir tel, muhammen bedeli 3309 lira 48 kuruş, muvakkat teminatı 
248 lira 20 kuruş olup 1. 8. 35 perşembe günü saat 10 da. 

2 - 13520 Kg. muhtelif eb'atta freze başlı karfiça çivisi, 415 Kg. 
muhtelif eb'atta kara döşemeci çivisi dört köşe dipli, 75 Kg. cam-

cı ve modelci çivisi 20. 30 m/ m muhammen bedeli 2392 lira 28 kuruş 
ve muvakkat teminatı 179 lira 42 kurut olup ı. 8. 35 perşembe günü 
saat 10 da. 

3 - 5200 Kg. muhtelif eb'atta yüksek tazyıklı lrurtun boru, 600 
Kg. adi l-urşun boru, 2950 Kg. muhtelif kalınlıkta kutşun lehva, 200 

Kg. bilet kurşunu muhammen bedeli 2283 lira 6 kurut ve muvakkat te· 
minah l 71 lira 25 kuruş olup 1. 8. 35 perşembe günü 'Jat 10 da. 

4 -9800 Kg. külçe kur§un muhammen bedeli ıssı lira 22 kuruş 
ve muvakkat teminalı 138 lira 90 kuruı olup 1. 8. 35 perşembe günü 
saat 10 da. 

5 - 800 M. elektrik suplon tel 1,5 X 2 m / m, 400 M harici çift le· 
lefon kablosu, 1300 rulo kolasız mü cerrit §erit 20 m / m, 30 M. bobin 

muşambası, 25 ad~t boru kutru serfili, 900 M. bakır İzole kablo 10 
m/ m muhammen bedeli 4120 lira 34 kuru§ ve muvakkat teminatı 309 
lira olup 1. 8. 35 pertembe günü sa at 10 da. 

6 - 150 adet üç renkli el işaret feneri muhammen bedeli 2i9 li· 
ra ve muvakkat teminatı 21 lita olup 5. 8. 35 pazartesi günü saat 10 
da. 
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-nkara Mektepler 
Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 

Cinsi Kilo 

Koyun eti 57900 
Kuzu eti 12500 
Dana eti 8700 
Sığır eti 8600 
Koyun böbrek yağı 825 
lç yağı 500 

Koyun kara ciğeri 2650 
Sığır İ§kembesi 300 
Koyun işkembesi 1200 
Koyun beyni 1000 

Börülce 500 
Kuş üzümü 290 
Kuru üzüm çekirdeksiz 1950 
Çam fıstık 
Ceviz içi 
Fındık i.;i 
Kuru kayısı 
Kuru erik 
Kuru incir 
Badem içi 

Arpa şehriye 
Tel şehriye 
Makarna No. 2 
İrmik ince 
Un ekstra ekstra 
Kuskus. 
Pirinç unu 
Nişasta 
Vanilya (paket) 

Tuvalet kağıdı 
Süpürge 
Çalı süpürge 

318 
1300 
715 
ı296 

1246 
1860 

134 

1200 
335 

4950 
1220 
7900 
1050 
342 
603 
410 

500 

Beher kilosu 
Kuru§ 

37 
30 - 60 
35. 25 
32 - 25 
40 - 30 
40 - 30 

A. 20 - 12 
A. 50. 30 
A. ıs - 10 

20 - 10 

15 
60 
40 
00 
50 
80 
80 
60 
40 

100 

30 
1 30 

30 
30 
ıs 

30 
30 
50 
75 
20 
25 
ıs 

Tutarı llk teminatı Tarih Saat 
Lira Ku. Lira Ku. 

21423 2643 75 1 o - 8 • 935 ı o 
7500 ,, " 
3045 ,, ,, 
2752 " " 330 ,, ,, 
200 ' 
530 

} 
150 
180 
200 

79 50 
10 8 - 935 10 

" " ,, " 

75 10. 8 - 935 10,s 
174 ,, ,, 
780 " " 318 392 32 " ,, 
650 ,, ,, 
572 ,, ,, 
ı036 80 ,, ,, 
747 60 ,, ,, 
744 ,, ,, 
134 ,, ,, 
360 10 - 8- 935 10,5 
100 50 ,, ,, 

1485 
" 

,, 
366 339 22 ,, ,, 

1185 ,, ,, 
315 ,, H 

102 60 ,, 
" 301 50 ,, ,, 

307 50 ,, ,, 
ıoo 10 - 8- 935 11 
291 25 ,, ,, 
32 25 ,, ,, 

. Çivit (paketi) 
7 - 60 Kg. kaynak temizleme tozu, 640 Kg. su verme tozu (çık- Vim kalın (kutusu nor· 

ta), 600 Kg. su verme tozu (kapalı yerde), muhammerı bedeli 1466 li- mal) 

1165 A. 
215 A. 
112 P • 85 95 20 ,, ,, 

• 
ra 60 kuruş ve muvakkat teminatı 110 lira olup 5. 8. 35 pazartesi günü Neft 

saat 1 O da. Parafin 

680 K. 
282 

30 
50 

204 85 42 ,, 
" 14ı ,, 
" 111 40 44 40 

8- 145 Kg. Boraks, 320 Kg. Ferresiyanür dö potas muhammen Reçine 
bedeli 523 lira 50 kur.ış ve muvakkat teminatı 39 lira 25 kuruş olup Bal mumu 

66,S 
66,5 

30 21 90 
80 53 20 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

5. s . 35 pazartesi günü saat ıo da. Toz tüyü 35 no. 
no. 

ı4 - 45 ,, ,, 
9 - 100.000 adet galvanize ra kkamh işaret çivisi 36 rakkamlı 

muha~ımen bedeli 1000 lira ve muvakkat teminatı 75 lira olup 5. 8. 
35 pazartesi günü saat 10 da. 

1 O - 505 adet Sttovfer yağda nı (muhtelif numarada) muh'2m
men bedeli 75 lira 50 kuru§ ve muvakkat teminatı 5 lira 65 kuruş olup 
5. 8. 35 pazartesi günü aaat 10 da. 

11 - 350 adet buharlı yağdan !ıklar için cam rasit muhammen be. 
deli 1 ıs lira ve muvakkat teminatı 8 lira 65 kurut olup 9. 8. 35 cuma 
günü saat ıo da. # 

12 - 2240 adet ege sapı, 225 adet çekiç sapı, 200 adet marangoz 
kalem sapı muhammen bedeli 92 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 
6 lira 90 kuruş olup 9. 8 . 35 cuma günü saat 10 da. (4005) 

Muhammen bedeli 'ile miktar ları aşağıda yazılı malzeme 26 · 
8 - ı935 Pazartesi günü saat ı5,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 

da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
( 430.50) liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanc.1nun tayin ettiği 
vesikalar ve ite girmeğe manii krı. nunt bulunmadığına Alair beyanna· 

me ve teklifler ile ayni gün saat 14.30 a kadar Komiıyon Reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. Bu ite ait şartnameleı· Haydaıpatada Tesel· 
lüm ve Sevk Müdürlüğünde, AnkA rada Malzeme dairesinde parasıi 
olarak dağıtılmaktadır. ( 4304) 

58 kalem muhtelifülcina cam, su tesviye şişesi ve ayna. 
Muhammen bedeli: 5740 Lira 

ilk iki eksiltmesi feshedilen muhammen bedeli ile miktarı &§a· 
ğıda yazılı elbise, palto ve serpuşlar 12 - 8 - 935 Pa-ı.:utesi günü saa! 
15,30 da pazarlıkla Ankara idare binasında satın alınacaktır. Bu 
işe girmek ittiyenlerin 4498. 72 liralık muvakkat teminAt vermeleri ve 

kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
madığına dair beyannamelerle ayni gün tayin edilen saatte Malze 
me Dairesi komisyonunda hazır b ulunmala!'ı lazımdır. Bu işe ait 
fartnameler 325 kuru§ mukabilinde Haydarpaşa, Ankara Merke2 
ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. (4303) 

Takriben "4709,, takım ve parça lacivert serj . lacivert §ayak. 
ve gri şayak elbise ; siyah kastor, gri §ayak palto; lacivert çuha, kır· 
mızı çuha, lacivert ~ayak ve gri ıayak şapka. Muhammen bedeli: 
64974.35 lira. 

Muhayyer Hasan Şevki 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 1 

•cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınız. 

Kaol 186 Şi. 

Tuz ruhu 3ıı 
Filit (Fayda 1/ 2 K. G.) 52 K. 
Arpa 5000 
Saman 3500 
Kuru ot 2000 
Kepek ıooo 

Domates ıOGOO 

Taze bamya 2500 
Dolmalık büber 4300 
Sivri büber 800 
Patlican 11000 
Şeftali 1200 
Taze viıne 1600 

1 - Yukarıda adları yazıh yi
yecek vesaire eksiltme şartname · 
sine göre Komisyonumuza bağlı 
11 okul namına parti parti kapalı 
zarfla münakasaya. konulmut ve 
ilk teminat yanlarına yazılmıttır. 

2 - E~siltme Ankara Maarif 
Müdürlüğü Odasına toplanacak 
belli gün ve saatlerde yapılacak
tır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 
935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 maddelerint> 
göre ellerinde bu:unan belgeler· 

i& - 50 17 50 

10 ıs 60 

} 30 ' 93 30 
50 26 ()() 

5 250 00 

} 
3,5 122 50 
5 100 00 
4 40 00 

10 1060 00 
25 625 00 
20 860 00 
20 160 00 
10 1100 00 
30 360 00 
15 240 00 

le ticarethane namma i~e girecek· 
lerin itbu kanunJ~ yazılı ,artla:
için de Noterlikten alma vekalet· 
nameleriyle gircbmrler. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerin
de isteklilerin yukl!lrıda adı yazr· 
lı kanuna. uygun o)mak üzere ka
palı zarf mektuplarında istenilen 
belgeler ve teminat makbuzu ve· 
ya banka mektuplarını koymak 
suretiyle zarfların üzerine teklif. 
lerinin hangi işe ait olduğunu Ve? 

kanunt ikametgahları yazdı v~ 
zarflar mühürlü olarak belli gün 

,, ,, 
10 - 8. 935 11 

,, ,, 
,, ,, 

10. 8 - 935 11 
38 40 ,, ,, 

,, 
" ,, ,, 

10 - 8 - 935 11 
,, ,, 
,, 

" 330 37 ,, ,, 
H ,, 
,, ,, 
,, ,, 

ve saatlerden bir &aat evvel maJC" 
buz mukabilinde Komisyon Bat • 

kanlığına verilmesi lazımdır. BeJ .. 
li gün ve zamanlardan sonra veri" 
lecek veya gönderilecek tekHf 

mektupları kabul edilmez. Temi· 
natların eksiltme saatlerinden ev• 

vel Ankara Mektepler Muhasebe

ciliği veznesine yatırdmıt bulun· 

ması ve eksiltme ıartnamelerinİ 

görmek üzere Komisyon Yazgan· 
lığına müracaatl.ırı ilan olunur• 
(1882) (4287) 

w:::::cııdlye ve zUhreviye::::::gl Türk Hava Kurumu 
:! Hastalıkları mütehassısı ii 

i~ or. ç 1 P 8 u T H Büyu··k Pı·yandosu :: Beyoğlu, Asmalımescit Bursa :i 6 
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JOHNSON 
Denız· t ·· ·· k ··ı mo oru u -
lenmigen , kırılmı-
Y•n yeni bir ma
denden yapılmıştır. 

JOHNSON 
Motörü aaır de

Cllldlr. Kolay ta -
Şınır. Kolay takılır 
"• kolay kullanılır. 

ourla 

RABER - Aqam Postası 1l 
• :z 

Deniz Safası Sürünüz 

-~-~-§...::..~'"='~~~-. ~~ --..... -----..... -~. ~ --..., . ..,.. 
Herkes bir otomobil sahibi olamaz .. Fakat bir 

J O H N S O N deniz motörü ile bu yaz 
unutulmaz saatler geçirebilir. 

Biraderler ve Ssı. 

JOHNSON 
Deniz motörlerı 

yaşamak zevkini 
tattıracak .. 
Bır çocuğun bile 

idare edebileceği 

JOHNSON 
motörleri masraf
sız, dayanıklı, ve 
daima emrinize 
hazır olan bir ar-
kadaştır. · 
Her hangi bir ka

yıQın arkasına ta
kılabilen 

JOHNSON 
deniz motörü ile 
bu yaz Boğaziçı
nın ve Adalann 
zümrüt sahillerini 
altüst edebilir -
sınız4 

Bu ucuz ve mas
rafsız deniz mo
törlerlnden bir ta
ne edinmeniz için 
size hertürlO ko
ıayllklar gösteri -
ıecektlr. 

lstanbul, Galata Hezaren caddesi 

Gelinlz, yapısının 
saoıamııoını gö -
rünüz ve berabe
rinizde götürünüz. 
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Delikanlı: 

- Zavalı Joli ! Zavallı şehit ka
dın! Sevdiğin adamın ölümüyle 
sen de öldün. Etyen Doleyi ya. 
kan odun yığını seni de mahvetti. 
Allahlannın, dinlerinin namına 

cinayetler, alçaklıklar, itkenceler 
dütünen canavarla .. ayni darbeyle 
kocanla beraber aeni de öldürdük· 
lerini ililiyorlar mı? ZaYallı kadın 
ıen acıdan öldün, fakat intika. 
nnn alındı. Çünkü sevdiiin ada. 
ma kartı en büylük melaneti ya. 
panlardan biri, o meıum papas 
cezuını ıördü !. ıö:ılerini söyledi 

Lantene içini çekerek görme· 
den, anlamadan ıülümaeyen ba 
baıına döndü. Monklar ıözlerini, 
Etyen Dolenin karı11nın ceaedini 
aydınlatan mumun ıolıun ıııtına 
d;kmi§ti. 

O vakit Lantene Avete dolru •· 
filerek omuzuna dokundu ve: 

- Avet! diye bir kere daha ıes· 
lendi. 

Genç loz acıyla ıolmuf, ıHz Yat· 
lariyle ıılanmıı yüzünü delikan
lıya çevirdi. 

Lantene onun elinden tutarak 
Jıı.va,ça ayala kaldırdı. 

- Avet, ıizi bu acıklı ıahneden 
artık ayırmak iıterim. 

- Sevgilim, beni biraz daha an. 
Demin yanmda bırakınız .. 

- Peklla .. Ondan tamamen ay. 
nlmak icap edecek umana ka· 
.. r harada kalms. 

Avet, kuvveti keailmiı olduiu 
halde, ağlıyarak, ltirçok t•Jler mı· 

rıldanarak kendiıini ıevıiliıinir 

kucaiına bıraktı· 

- Şimdi yapayalnız kaldım. Ne 
babam, ne anam var. lkiıi de öldil. 
Dünyada yalnızım! diye mırılda· 
nıyordu. 

Lantene tatlı bir ıeıle: 
- Ben varım ya... Bak Avet, 

gerçi anneniz ve babanız yokıa da 
bir baba ıibi aeve-;eiiniz, affede· 
ceiiniz, kendisine acıyacaiınız bir 
adam var .. dedi. 

Hayrette kalan genç kız bir ıey 
ıöylemeden, ıevgiliıinin yüzüne 
ıorgu dolu gözleri" baktı. 

Delikanlı bu tözleri onun kula
ğına ıöylerken bir taraftan da 
genç kızı Monkların oturduğu kot. 
tuia doğru götürmüştü. 

Avet, onu tanıyınca haykırarak 
geri çekildi: 

- Babamın katili! Pariı poliı 
müdürü, burada ha!.. Zulmuna 
kurban ıiden ~nnemin 61üıü ya· 
nında bulunuyor ha! .• 

- Avet, o benim babamdır. 

Geııç kız titredi •. 

- Evet, Avet! Babamdır!. Bu 
müthit ıeJİ, Etyen Doleyi öldü· 
renlerden biri olan bu adamın ba.. 
bam olduğunu bilmeliıinlz! Avet, 
gii•el Avetim. Onu affediniz .. Si· 
ze aöyledim. Aııl kahahatli papaı· 
tır .• Babamaa pek acı bir cezaya 
uğradı. Aklmı oynattı.. Zavallı 

tiabam timdi ruhıuz bir ceaetten 
bqka bir teY delildir. 
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Bu ıöz hançerleri kınına ıokma
ia kafi gelmiıti. 

Hepıi çingene kanıiyle poliı 
müdürünün arasında müthit bir 
hesap ıörüleceğini anlamıılardı. 

Monklar, bütün bunlardan ha
bersiz, nerede bulunduğunun bile 
farkında deiildi. 

Yalnız birteviye: 
- Haydi çabuk gidelim! .azü

nü tekrarlıyordu. 
Jipıl onu elinden tutarak ıötür· 

dü. 
Kulübeıine varc'!ılt zaman ka-

pıyı iyice kapadı. 
Monklar: 
- oııum nerede? diye aordu. 
- Şimdi gelecek .. Bekleyiniz •. 
- EYet, bekliyecefim. 
Çinıene karııı derin bir nefes 

aldı. 

Bütün tiddeti, r.eaareti, kuvveti 
polis müdürünü öldürmek diifün· 
cesinde toplanıyordu. 

Bir deliyi öldürmenin alçak bir 
hareket olduğqnu dütünmilyordu 
bile •• 

Yalnız onu nuıl öldürecelini 
aratbrıyordu. 

Daha dotnUu Monldarm ölme
siyle hafifliyeceğ;ni :unnettiii in· 
tikamını yabıtıracak bir çar• dü· 
tünüyordu. 

O vakit, oİlunun aıılmuından 
doia• acının, Monklann aıılma· 
ıiyle dineceii aklına geldi. 

Polia müdürüne aldını etmiye
rek öteyi beriyi arayıp uzunca ve 
ıajlam bir ip buldu. 

Sonra duvarlan muayeneye bq. 
ladı. 

E•velce duvara ~akılmıı ~enıel. 
li büyük bir çiviyi görerek: 

- Sanki mahıuı çalolmıt ! diye 
mınldandı. 

ipin ucunu ilmikledİ· Bir tahta 
iskemlenin üzerine ~ıkarak ipin ö
teki ucunu çivinin çenıeline ıe
çirdi. 

Pliın buitti. 
Poliı müdürünü dülGmün altr• 

na iterek ilmeii bolazına geçir .. 
cek ve ıonra Monkların ayajı yer
den keıilinciye kadar ipin ucun· 
dan çekecekti. 

Bu it için lizmı olan kuvvete 
ıelince; kendini lyle bir halde hia
Hdiyordu ki, sücüntin bundan üç 
kat miltkül bir it• yetecetini ıa· 
nıyordu. 

Hazırlık bitince Jipıi Monklara 
baktı. 

Poliı müdilrii çinıene karısının 
yaptıklarına bakmıyarak odanın 
kötelerini arattınyordu. · 

Jipıi onun yanına yaklaıtı. 
- Ah, birkaç dt.kika için olıa 

onu akıllandırmak elimde olsay. 
dr •• diye mırıldandı. 

Sonra poliı müdürünün elinden 
tutarak: 

- Beni dinleyiniz .. Yüzüme i· 
yi bakınız .. Beni tanıyor muaunuı 
Kont dö Monklar? dedi· 

- Kont dl Monklar mı? 
- Evet, ıiz Kont dö Monkla~ 

ımız .• Pariı polia müdürü celıen· 
nem Monldar •• 



il 

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

HABER'in deniL ge 
zintisi için lstanbula gel 

mişti. . 
Gezinti günü ak~amı A· 

merikadan bir telgraf al · 
dı. Amerika polisi bir tür • 
lü bata çıkamadığı bir: 

KALPAZAN 
çetesi için kendisini Ame • 
rikaya çağrıyordu. 

(X: 9) 
Telgrafı alır almaz der· 

hal Amerikaya hareket et· 
ti. Ve giderken de çok 
sevdiği HABER okuyucu· 
farına bu macerasını da 
anlatacağım vadetti . 

............................ 

)'arı,,., saa/
evve/ ha -
hiS'none.de 
clegilmi 
iri iniz ? 

cs: r-
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- Ha, evet! .. 
- Ben de oğlunu öldürdüğünüz 

kadınım .. Haydi bakalım, hatırla
yınız! 

- Oğlumu bulacağım .. O beni 
bekliyor .. 

Jipsi güldü: 
- Oğlun öldü! 

Kont dö Monklar müthit bir su· 
rette bağırdı· 

- Onun öldüğür.ü kim söyledi? 
İstemem, onu öldür~elerini iste. 
mem .. Durunuz, sefiller, alçaklar .. 
Ah! 

Çingene karısı korkarak hızln 
geri çekildi. 

- Ben de sana onun öldüğünü 
söylüyorum. Oğlun öldü. 

Hiddeti birdenbire geçerek tit
remeğe başlıyan zavallı deli: 

- Öldü ha!. .. sözünü tekrarla· 
dı. 

- Asılarak öldii Darağacına a. 
sıldı. Onu sen kasadın (mahkum 
ettin). 

Monklar iki elini batına götür· 
dü. 

- Hayır, hayır. Onu astıran 
ben değilim. Sensin, oğlumu öldü
ren :.ensin cehennemin : ı\ra pa· 
pa:; ı .. Merhamet .. Oğlumu veriniz 
bana! 

Zavallı diz çökerek inliyordu. 
Sesi insanı titretiyordu. Çingene 
karısının sözleri onun gözü önün
de ollunun sürüklenmesini can. 
landınnı§tr. 

Çingene karısı sevincinden çıl· 
dırmak derecelerine gelmi§ti· 

Hakikat, dü§ündüğ~,den daha 
parlak olarak doğmuttu. 

Birkaç dakika kadar bu hali 
seyre daldı. 

Polis müdürü dizlerinin üzerin
de sürünüyor, alnını yerlere vuru
yor, şi~kin c!n'a~ 'rrından boğuk 

hırıltılar dökülüy,·1 du. 

Sonra deliliğin tesiriyle dima. 
ğmda birdenbire }eni bir hal hu· 
sule geldi. Ağlamaktan vazgeçe
rek ayağa kalkıp hayretle etraf ma 
bakındı. 

Çingene karısı: 
- Artık işini bitirmek zamanı 

geldi! diye homurdandı. 

Deliye yakla§tı. Elinden tutup: 
- Geliniz! dedi· 
Kont dö Monklar itaat etti. 

Jipsi onu duvarın yanına ve İ· 

pin altına götürdü. 

Deli, bu kadmm söylediklerini 
hatırlar gibi olarak: 

- Hani oğlum? dedi. 
- Oğlun öldü. Onu ben öldür .. 

düm. Sen de geber .• 
Ayni zamanda kapı hızlı hızlı, 

kırılırcasına çalındı. 
llmik Monklarm boğazına geç· 

mişti. Fakat bu sırada Jipsi bo· 
ğazından yakalandığını hissetti. 

Kont dö Monklaı· on parmağını 
onun gırtlağına geçirmi§tİ. 

- Ne, oğlumu sen öldürdün ha! 
Ah, hain büyücü!.. diye homurda. 
nıyordu· 

Çingene karısı şiddetle debelen. 
di. Lakin bo~azına geçen parmak· 
lar bir demir mengene gibiydi. 

IK lÜı ~ lÜJ ~· 
Başından Geçenler No: 22 
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Hırladı .. Kollarını havada sal· 
ladı .. Gözleri yerlerinden fırladı .. 
Sonra birdenbire, başı omuzları· 
nın üzerine düttü. 

Polis müdürü şiddetle sıkmcikta 
devam ediyordu. Lakin şimdi ha
linde bir hiddet "!Seri yoktu. 

Her şeyi unutmuştu. 

Kapı kırılarak açılınca Monkla,. 
çingene karısının cesedini bırak· 
tı. Nefes nefese odaya giren iki 
kişiye baktı· 

Bunlar, Manfredle Lanteneyd~

ler. 

Lantene düğümi! derhal babası
nın boynundan çıkardı. 

Manfred: 

- Tam zamanında yeti§mişiz ! 
dedi. 

Lantene sessiz bir suretle birkaç 
saniye kadar, kendisine uzun müd. 
det annelik eden kadının cesedine 
baktı. 

Jipsi kadının kendisiyle bera· 
her mezarına götüı düğü sırları bu 
ruhsuz cesetten 5orup öğrenmek 

istiyor gibiydi. 

Kalbinde kök sa!an ve çingene 
karısını itham eden !Üphelere rağ. 
men, Lantene, yanaklarından iri 
yaş damlalarının yuvarlandığını 
hissetti. 

Sonra polis müdürüne döndü. 

Tabii bir tavurla sanki deli an 
lıyacakmış gibi: 

- Geliniz babncığım! dedi. 

Deli hu ismi ne duydu, ne de 
anladı. 

Çingene karısını boğmak içi-ıı 

harcadığı kuvvet onu yormuştu. 
Sessiz bir itaatle iki delikanlı

yı takip etti. 

• • • 
Şimdi Lantene ile Manfred ha

fifçe aydmlatılmı5 büyük bir oda· 
da bulunuyorlardı. 

Gündüz olduğu halde perdeler 
ve pençerelerin kapakları sımsık1 
kapatılmıt olduğundan odadaki 
karanlık, bir mum ışığıyla aydın
latılmıştı. 

Mum bir yatağın yanında yanı
yordu. Lantene bu odaya girin· 
ce: 

- Oturunuz baba! dedi. 
Kon dö Monkları bir koltuğa 

götürerek oturttu.. Deli, dalgın 
dalgın oturdu. Düşünüyordu. Gö
zünün önünde bulunduğu halde 
göremediği uzak bir hayali dü§Ü• 
nüyordu. 

Teessürü son dereceyi bulan 
Lanlene yatağa yaklaştı . Manfred 
ise ba!ı önüne eğik ve dalgın bir 
halde Kont dö Monklarm yanın· 
da ayakta duruyordu. 

Yatağın ucunda. diz çökmü! ve 
yüzünü ellerinin arasında sakla· 
mıf bir genç kız ağlıyordu. 

Lantenc heyecanından boğulan 
bir sesle: 

- Avet! dedi. 
Genç kız bu sesi işitmiyerek tat .. 

lı tatlı ağlamasına devam etti. 

Lantenenin gez\,; yatağa döndü. 

Yorganın altında bir cesedin 
tekli belli oluyordu. 


