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Bütün Avrupada muvaffakıyetler kazanıp 
bayrağımızı şeref direğine çektirten 

•• 
ŞANL.1 TURK 
Süvarileri geldi 

,, ... En usta Fransız sOvarllerının de iştirak ettiği 
vıyana müsabakalannda, öQür mllletler, ancak bir 
metre doksan santim yükseklik atladı ... Bizim Saim iki 
metre atladı ... Ve dört ehemmiyetli blrlnclllğlmlzden 

birini kazandı ... " 

..., ALTfA 
Siivarilerimiziıt atlan lıöpriiJen 

·~ken. •• 
Süvariierimizin Avnıpada ka

zandıkları muvaffakiyetlere dair 
yazılar ve bugün lıtanbulda kar
tılanmaları merasimi ikinci ıayı

famızdadır. 
Buıün çekilen kartılama mera

ıiaıi retimleri aonuncu aa11fuu> 
dadır. 

(Yazısı 2 net sayfamızda) 

aırmemu,· 

Karısını 
1araladl 
Dün '1,ece saat yirmi ~te Kıu· 

badacla bir cinayet .olm111tur ... 
Naıç~i '4>katmda 26 nmaa • 

ra.h efde otman Etkitehir teker 
faliGı f.tanlnıl &üroaa ..,. ..... 
latıİllAn bay Şefik karnı Fen"L • 
"~iSiik J.&:dhıden maner
le liafnmclan aflr- aWrette yarala • 
pöttır. Şefik yllitanmıfbr. Ya • 

,....,,_, ., ~ Kıs &ıtn'-at Olıala ,, nrla Jiba bir Nrgİ aph.la. Yaauı rah ladin butahaneye yatınlmıt
a ._..,..,...,..~ ,.,~,,.,.,_ _. ,,..,. •&ten7fW. ıu-. 

Bugünkü maçta, lutbolculann, lor m·alannın göğıiinile tcqıya~a!i!arr., 
Atina ve lıtanbul mın takalarının aYmaları 

Atina muhteliti 
o ~tca ifil lb tUJ o <dl a 

Yunanh sporcuların çok 
kuvvetli bir kadroları var . 

Macar güreşçiler de 
şehrimize vardılar H 

Stlslil bir sadrazam 
çadırı kuruldu 

(Yazısı 4 nca sayfada) 



2 . 
Atina nıuhteliti geldi 

Bugün latanbul muhteliti ile ilk 
maçını yapacak olan Atina muhte
litini tetkil eden Yunanlı sporcu
lar, hu sabah saat (7) de Polonya 
vapuruyla ıarımrza (ıehrimize) 

gelmi~lerdir. 

Misafirler ( 17) kitidir. Kafile 
reisi Yunan deniz kamutanların
dan, Panetiniyakoa klübünün eski 
genel baıkanı ve Atina mıntakası 
birinci başkanı Mösyö Demerciı
dir. idareci olarak da, geçen ay 
Apollonun batkanı olarak latan
bula gelmit nlan v.e bu teması ha
zırlıyan Mfü'\'Ö Malohus vardlJ'. 

Takımın b~r de Macar antrenö
r ü bulunmakt6dır. 

Oyuncuıar ıunlardır: 

Kaleciler: Fronimidis (x) ve 
Hancos. 

Mijdaf!ler: (Sol) piyaakos (x), 
(sağ) Ga!paris (xx). 

Haflar: (Sol) Sidiropulos (xx) 
(ortcı) Kas1matis (xx), (sağ) De
liye.nis. 

(İhtiyat) Gigaa (x). 
Muhacimler: (Sağ a~ık) Miy

gakis (xx) "1' kmıın kaptanıdır ve 
Yunanistanın, hatta Balkanların 
en iyi sağ aç1ğıdır.,, (Sağ iç) Bal
daci3 (xx), ısantrfor )' Sofyanopu
los (xx). {sol iç) Stafropulos, (ıoJ 
açık) Kiıtobulu (xx). 

Yanlarında ( x) İ§areti konulan 
oyuncular enfernmyonal olanlar
dır. ( xx} çift İ§areti konulanlar 
da nn Balkan fampiyoncuıncla oy
nanttş olan oyunculardır. 

Görüldüğ:.i gibi, Atina muhtelit 
takınıında (8) arsıuluıal oyuncu 
v.:ırdır. 

Esasen Kel'. file idarecilerinden 
Mösyö Mıılohus'un da bize söyle
diğine nazaran, Yunan takımı, en 
kuvvetli bir §ekilde teıkil edilmiş 
ve bu maçda iyi bir netice almak 
için ne mümkünse yapılmıştır. 

Misafirler saat 8,30 da vapur
dan rıhtıma çıkmışlar, ve onda lı
tanbul mnıt,.ka11 namına futbol 
heyeti batkanı Necmi Ataman, 
futbol heyetinden Kemal Ocer, 
mıntaka yazgam Halit Tüccarbaıı 
oğlu, ve tertip heyetinden Süley
maniyeli Muhtar tarafından kartı
lanmışlar, Yunanlı sporculara 

kan birçok mütkülat yüzünden ancak 
bu sabah gelebildiklerini söylemekte· 
diri er. 

Bu takım, vaktile bizim Macarista -
na yaptığımız seyahatte, 8 temasın 
6 sını kazanarak bizi yenmişti. 

lşte bunun içindir kf, bu maçlann, 
nasıl bir netice vereceği merakla bek
lenmeye değecek mahiyettedir. 

Bt:!ün müşkül!ta rağmen, halka 
karşı tuttuğu vadi nihayet yerine ge
tiren piyango heyetini de tebrik eder· 
ken, kahraman güreşçilerimize de gü· 
zel mU\·affakıyetler diliyoruz. 

Tebliğ 
Eşya Piyangosu l. J·::isyonundan: 

Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 
1 - iPyangomuzun keşidesi 23 Ha· 

ziran 1935 pazar günü Taksim stadın· 
da hükumet mUrakiplerl, noter ve he· 
yetimiz huzurunda yapılmıştır. 

2 - Keşideden sonra bütün villyet, 
banka ve bilet gönderilen adreslere 
liste yollandığı gibi Tayyare bayileri
ne de kafi mıktarda dağılmak üzere 
bırakılmıştır. 

3 - Hediye tevziatı dört günden · 
b2ri t-:;amış ve şimdiye kadar dağı
tılanfaı· ausında büyük ikramiye isa
bet edenlerin listesi aşağıya kaydedil 
mektedir: 

A - Amerika seyahati: Harp aka -
dcmic:i Malatyalı Asteymen Mehm~~ 

Xuri 
B - Paris seyahati: Ku:ı:ltoprak 

merhum Bay llyasın köşkünde Nec· 
mi o_:. 

C - Kadife üç parça koltuk takı -
mı: Beyoğlu posta sokağı No. 30 O · 
mer Beottazi 

D - Peşte seyahati: Beyoğlu As · 
1'1:tlr mescit kömürcü tsmail ve İbra· 
him, 

E - Elli beş parçalı 12 ki~ilikçay ve 
kah"e takımı: Çeşme~eydanı Abdüs· 
salMı sokak No. 5 Tirebolulu Sait oğ· 
lu Habip. 

F - Kırmızı maroken takıDU üç
parça: Ankara İmalatı harbiye fab. 
1 Tornacı, 

ı - riyangoda ikr:ımiye kazana . 

m·~·anlar amorti olarak Beşiktaş Şe · 
re( stadinda 7 temmuz pazar ve 9 tem
muz salı gi,inleri akşamları saat 21 
de yapılacak Macar • Türk güreş maç 
larına girecek ve bu iki maçları sey -
redeceklerclir. 

5 - Macar - Türk güreş maçlarında 
hiç bir suretle para ile bilet almarak 
,...· <lilemiyecek ve ancak eşya piyan -
gosu bileti hamilleri bu iki maçı mec -
cı:ınen seyredeceklerdir. 

6 - Beşiktaş stadından gece rahat 
avdet edebilmesi için nakil vasıta1an
na müracaat edilmiştir. 

mıntaka namına güzel bir buket ---------------
verilmif, ve Necmi Ataman tara- A vosluryada 
fından "Hot1eldiniz,, denilmittir. hilkilmdarlığın 
Kalabalık bir ıporcu kafile.i de verilmesi hakkında 
misafirler1 rıhtım dıtında karııla-

mıt\ardır. Almanların fikri 
Atina muhtelit ıporculan Be- Rerlinden bildirildiğine göre, Al · 

yoğlunda Hidivyal Palu otelinde man matbuatı Avusturyaya impara -

d ı torluk hanedanının bırakılması hadi · misafir kalmakta ır ar· il sesi hakkında şöyle demektedir: 
Macar gOreşç eri "Avusturya kabinesinin karan A-

d e g e 1 d i vusturya ulusunun isteğine karşıt 

b 
(muhaJif)dir. Yabancı ülkelerde, dev-

İl k maç ugece Jetlerin kalis aralarında. oynadıkları 
T. ı. c. İ. iPyangosunun· çekileceği ve amacı (gayesi) Alman ülkesi bulu· 

k t nan siyasal oyıuıun ucunda Habsburg 
gün gelmesi beklenen ve birço eş - hanedanı bulunmaktadır. 
kilat yüzünden son dakikada gelemi -
yeceklerini bildirerek piyango heyeti "Germania gazetesi,. 
nin çok müşkül vaziyette kalmıtSma l'talya krallnın 
sebep olan Macar Seged takımı, ikra- O't'toya kızını vere
miye çıkmıyan biletlere bedava bir ceAi sövıenıvor 
güreş maçı seyrettirecckleri hususun- Londra, (Huauıi) _ Gazetele-
dald ,·aitlerin! yerine getirmek için rin, Romadan aldıkları haberlere 
piyango hey.etinin gösterdiii mtitema· 
dl gayret neticesinde~ nihayet bugün göre, Avuaturyaya Habıburg ha • 
lsta.nbula geldi. Ve bu akpm ilk ma· nedanmın dönüıü, ltalyada tam 
çını Beşiktaş Şeref stadında kıymetli bir muvafakatla karıılanmakta • 
güreş takimile yapacak, Para ile bi- dır. Hanedanın ihyaımı, Avustur
let satılmryacak olan bu siisabakafo.ra yanın arazisinin tekeffülü ve ıi· 
yalnız ellerinde ikramiye çıkmamıt pi yasal durumu ba.hımından bir te • 
ynngo biletleri bulunan kimseler gi -
rebilecek. minat aayılmaktadır. 

ikinci maç da ayni şerait altında, Söylendiğine göre, bugünkü ha 
g~ne Şeref stadında salı gecesi yapı- reket ltalya.nın zımni rizuiyle ol· 
.iacaktır. makatdır. 

Bu sabah gelen Macar güreşçileri 
(8) kişidir. Arti<lük Ottonun lta1ya kralı 

Tamamen iri yarı ve tam gıireşçi Emanoelin en genç kızı Prenses 
tiWttde tnsanlardır. l!ıtanb.ıa c11n va- Mariyi alacağı havadisi reniden 
rt.~iteee\t&kw. Dctsı ......... • • Jmırvet balımıftw. 

HABER - ~ PostMr 

Şanh 
• • 

süvarile
ge·ldi rımız 

Miralay Cevdetin başkanlığında yüz 
ba§I Cevat Kula, birinci mülA.dın B • 
yüp Onc\4 Saim Polatkan, Cevat Gtlr
kan, mektep müdür muavini ka:r • 
makam Saimden mürekkep süvari e • 
kibimiz bu sabah saat on buçukta Kon 
vansiyonelle şehrimize geldiler. 

Daha saat sekiz buçuktan itibaren 
Sirkeci garı dolmağa başlamıştı. Sa -
at ona geldiği vakit ortalık ağız ağıza 
dolmuştu. 

· Uzak illerde Türkün yüceliğini gös· 
teren kıymetli stibaylarımızı karşıla -
yanlar arasında Korgeneral Fahred -
din Tuğgeneral Zihni, İstanbul ka -
mutanı Tümgeneral Halis, Muhafız 
alayı kumandanı Ismail Hakkı, Is -
tanbul kumandanlığı erkanı harbiye 
reisi Albay Tevfik Topçuoğlu, 

T. l. C. t. İstanbul mıntakası namı -
na Asbaşbakan Fethi Başaran ve 
yazgan Halit tüccar Başoğlu, Olimpi· 
yad komitesi namına genel sekreter 
Ekrem Rüştü; Galatasaray As baş -
kanı Tevfik Ali, Sipahi Ocağı binici· 
lik muallimi Behçet Atagenç, ve daha 
birçok kamutan ye subaylarımızdan 

harbiye, askeri tıbbiye, süvari binicilik 
talebeleri1 talebe birliği üyeleri vardı. 

Tren vaktinden beş on dakika teeh· 
hürle geldi. Dakikalar geçtikçe halk 
heyecandan duramıyacıı'. vaziyete gel 
mişti. 

Lokomotif karşıdan göründüğü za • 
m:ın bütün orada bulunanlar ''genç 

- :z:rw=ç; 7 'l'E.MMrJZ - 1~35 

Uluslar kurumu 
kendini göstersin 

lagilterenin tanınmış siyasa mu ·ı 
harrirlerinden Vernon Bartlet, "Afri
ka üzerinde bulutlar,, diye çok önem
li (ehemmiyetli) bir yazı yazmıştır; 

ezdlmle diyor ki: 
"Bugün Habeşlilerin kendileri bile, 

verilmesi mümkün herhangi müsaeda 
tı vermek istiyorlar. Yalnız ulusal 
egemenliklerine (milli hakimiyetle • 
rine) dokunulmaması şartile her şe -
yi yapacaklar. Fakat Musolini buna 
kulak asmıyor. insana öyle geliyor ki, 
bugün bu Jşle uğraşan barıştırma ko
misyonu tam bir anlaşmaya varsa bile 
kavga hala devam edecek. Italya , 
Habeşist.anda ekonomik kolaylıklar 
değil arazi fethetmek istiyor. 

"Biz lngilizler de, bugün ltalyanın 
Habeştstanda ve Japonyanın Çinde 
tatbik ettiği ayni metodları kullana -
rak geçmişte topraklar kazandık.-

Muharrir, sonra, dikkate değer bir 
can noktasına dokunuyor: 

" Biz gayet büyük olan şu iki mese
leyi henüz görüşmedik. Bu iki mesele 
ham maddelerin tevzii ve dünyanın 
fazla nüfusunu çıkaracak yerler keş -
fi meseleleridir_ Bunlar halledilme • 
dikçe harbin önüne geçme faaliyeti, 
teminatlarla teyit edilmiş dahi olsa, 
daima aldm kalmak bozguna uğramak 
tehlikesin dedir. 

''Daima düşüncem şudur ki, uluslar 
kurumu ömründe bir defa - yalnı~ 
bir defacık olsun - büyük bir devle • 
tin küçük bir devlet üzerine tecavü • 
zünü durdurmadıkça adam akıllı ye.,.. 
leşmiş olmıyacaktır. 

Vernon Bartlet Fransaya ve onun 
matbuatına hitap ederek şu yolda söz 
lerini bitiriyor: 

" Riya, güç devam eder- Eğer Fran 
sa hükumeti, nihayet İngiltere hüku -
metinin yapmağa hazırlandığı gibi, 
uluslar kurumu misakına sadakat gös 
termezse, siyasa.sının temeli olduğu • 
nu övünerek söylediği uluslar kuru • 
munda yann bu liyakati bulamıya • 
caktır.,, 

Amerikalılar 
ümitsiz ı 

Vqington. 7 (A.A.) -Ameri
ka Dııiıleri Bakanlığı Adisababa
daki işgüderine, bu ıehirde oturan 
ve aralarında 110 misyoner bulu. 
nan 125 Amerikalının, Habe,iı • 
tandan çıkmalarını, yahut ltalyan 
• Habet davası dolayııiyle emni • 
yetlerini korumak iç.in tedbir al • 
malarım bildirmesini emretmittir. 

sUbaylarımıza hoş geldiniz,, ve "yaşa,, Muharrir, sonra uluslar kurumu 
sesleriJe vagona doğru koşmağa baş - bahsine geçiyor: 

Bu botaltma emri hakkında 
malUınat vermekten kaçınan Dıt· 
bakı.enlığı bu meseleyi iki hafta· 
danberi dütünmekte oldujunu 
ıöylemi§tir. 

ladı. Gelen kıymetli yolcularımız o · 

~;~::.~:~·k~r;~::::·g!~.~U:i~a: Amerika Habeşleri 
ha ve arkadaşlarile kucaklaştıktan ' 
sonra hep bir ağızdan istiklal marf( k 
:c=~~;~ı~ndilel'ine kırktan fazla o ruma yı üzerine 

Talebe birliğinden Rükneddin 
gençlik namına sübaylarımıza hoş almıvor 
geldiniz dedikten sonra ''Atalarımızın 91·· 
at koşturduğu yerlerde bugün de 
Türk bayrağım en yükseklere çektiren 
genç stibaylarrmızın bu muvaffakeye -
tini candan alkışlıyan,, söylevleri çok 
heyecan uyandırdı ve çok alkışlandı. 

Bundan sonra sübaylarımız omuz 
lar üstünde gardan dışarıda bekliyen 
o 4 omnbillerine götürüldüler. 
Stibaylarımız halkın coşkun ve sii -

rekli alkışları arasında lstansyondan 
ayrıldılar ve doğ'ruca Sipahi ocağıua 
gittiler. Ocakta süb:ı.ylaı-ımızı bir~ok 
arkadaşları daha karşıladılar. Teb -
rikler, öpüşmeler dakikalarca sürdü. 
Süba.ylanmıza yolda iltihak eden sü
,·rri müfettişi gem:ral Mlir::-el ortada 
olmak üzere bir çok resimler çıkarttı 
lar. SUbaylanrnıza ocağın üst katında 
bir çay ziyafeti verildi. Saat bire doğ 
ru yad illerde göğsümüzü kabartan 
kahramanlar istirahat etmek üzere ev 
!erine gittiler. 

Bir resmimiz ekibin başkanı mira
lay CeYdetle görüşmüştür. Miralay 
demi~tir ki: 

Uluslar kurumu tarahndan Sft~ 
işi gözden eçlrllecekm 

ltalyanlar Amerikada su Stktnttaı 
· önüne ·geçmiye çabalıyor . 
Habeş - İtalyan anlaşmazlığına 

dair son gelen haberler, Amerikanın 

bu işe karışmıyacağı yolundadır. Bu
nunla beraber gelen cevap notasına 

meselenin, hakem yolu ile kotanı -
ması (halledilmesi) ümidi gösteril • 
mekte ve Kellog misakı altına Ameri
kanın atmış olduğu imzaya riayet e • 
dileceği bildirilmektedir. 
Diğer taraftan Süveyş kanalı mese· 

lesi gözden geçirmekte, yakında U · 
luslar kurumu g~nel sekreteri Avenol 
lngiltereye gidip Süveyş kanalının ka
padılıp kapatılmaması işi hakkında 
İngiJiz htikQmetile görüşeceğine dair 
bir rivayet olduğu gibi, Cenevrede 
hukukçulardan bir komisyon ayni işi 
görüşmüştür. 

Bununla beraber bu komisyonda 
henüz bir karar alınmamış, ancak 

Kuduz 

Stlveyşten geçen 11illh yük.MI ıenıi • 
lerin kontrolü lüzumu ii.nrinde kal • 
mışlardır. 

Süve:rş kanalı meselesinin Uluslar 
kurumu ruznamesine konulup kenul • 
m.ıyacağmı Avenolun lngfltere htlku • 
metile temasmdan sonra belli olacak 
tır, deniyor. 

••• Romadan gelen bir habere göre ltal 
yanın asker gönderdJği Afrika müs • 
temlekelerinde su meselesi pek önemli 
olduğu için, İtalyan hüktlmeti bura • 
da kuyuları yenilemekte ve tulumba· 
larla techiz etmektedir. Bu kuyular 
günde 5000 metre miklbı su vermekte 
ve şehirden uzaklardaki konak yerle
rine su sevketmektedir. Günde 400 
metre mikabı su veren bir bend ya • 
pılmıştır. 

- Ekibimiz çok takdir ve hayretle 
karşılandı. Kimse böyle kuvvetli bir 
ekip tahm;il eimi.:onlu. Takdir ve 
hayret hissi bütün müsabakalarda 
sonuna kadar de,·am etti. üç ay evvel 
Nise gitmiştik. Oradaıd m=·~-:bakalan 
bitirdikten sonra Ahene gitme -
miz için emir aldık. Oradan Peşteye, 
Peşteden Viyanaya gittik. Dünyanın 
en kuvvetli ekiplerile karşılaştık. 50 n c i 
Dört birincilik, müteaddit ikinci, ü -

aşısının 

yıldönümü kutlulandı 
çüncülük ve başka dereceler aldık. Bu flk 8Şllanao adam da kutlu gilode bulundu 
alınan neticeleri biribirlerile muka -
yese etmiye imkan yoktur. Çünkü hep 
si ayri bir m;1:;:-bakanın ayrı bir za -
feridir. Viyana yüksek atlama şam -

pi:·onluğunu S:ıim, Yalçın ismindeki 
atile 2 metre yüksekliği atbyarak ka
zandı. Dij'er millet müsabıkları bir 
doksanı geçemdHer. Fransızların en 
kuvvetıi ve eski şampiyonlan da mü • 
sabakaya girmişti. Aldığımız netice -
lerden dolayı memleketimiz hesabına 
büyük bir iftihar duyuyoruz.,, 

MusoUni kaza geçirdi 
Roma, 6 {A.A.) -Musolini u

çakla Saleme.' e giderken uçağı
nın telsiz ar.lenine bir yıldırım 
dütmü~tür. Uçağa bir şey olma
mıf, fakat telaiz memuru bayıl
mıfttr. 

Paria, 7 (A.A.) - Paısteur ens
titülü dün, eaenlik bakanı B. Er • 
neat Lajout'nun batkanhğı altın • 
da ilk kuduz a§ııının tatbikinin 
50 inci yıl dönümü kutlulanmıı • 
tır •• 

Bu aşı Pasteur tarafından, tim· 
di enstitüde kapıcı ve meıhur ali· 
min mezannda bekçi olan Joseph 
Meiıter'e 6 Temmuz 1885 de ya· 
pılmııtı. 

Meistere mektebe giderken bir 
kuduz köpek onu bacağından ıısır· 
mıftr. Anneai Parise koıarak Paa· 
teure aıı tecrübesini oğlunun üze· 
rinde yapmasını yalvannqtı. T e • 
reddüd eden Pasteur, meşhur a· 
lim V olpiandan fflrir 90l'DRlf Ye 

ondan muvafakat cevabı almıt • 
tır. Bundan sonra Paıteur, çocu • 
ğa 14 gün üıtüste köpeğin iliğini 
Miestere aıılamıı ve çoc:ujunu 
kurtarmı§tır. 

Paıteur enltitüıünün büyük 
amfiteatrn:ıda bu aon yapılan tö
rende Joıph Meiıster ilk sırada 
yer almıt bulunuyordu. 

Paateur'ün t'?runu profesör 
Valery • Radot büyük alimin hu • 
au.&i hayatından bah$etmi9, profe
sör Martin, kuduz köpekler tara • 
fından ııırıhnıt 50 bin kiti kur • 
tamnı olan enstitünün faaliyetini 
anlatmııtrr. 

Eaenlik bakanı Meietere bir 

mac:l-aı,a •ermiftit· 





R .l BBR - A.JD,&m POıl!ltuı ' 1 TEMMUZ - 1935 

"--y UD3nistana taçlı De
Süslü bir sadrazam mokrasiyi tavsiye ederim,, 

~adırı kuruldu Kondilis; duvarlara yapıştırılan 

;. ; Pa+'!l!3::::s:;eua mıt=:ZLJ =· 
Askeri Müzede 

.Aakori müzede saklanan eaki ve · sadrazam çadırlarında ordunun 
.... li ç:a.dırle.rdan bir tanesi bu - büyük kumandan ve memurlariy -
MDe halka gösterilmek üzere ku - le sık ıık konuımalar yapılırdı •. 
ralmuttur. Bu çadır, yeniçeri dev - Hatta hazan buralarda yabancı 

rbıo aid bir vezir ç.admdır. devletler sefirleriyle müzakereler 
Ça.dD'tn üzerindeki damgalar • olurdu. Bunun için sadrazam ça -

h: "Ambarı mühimmatı harbi • dırlarının diğerlerinden çok daha 
~ 1.224,, yazılıdır. Buna göre 130 büyük ve süslü olması lazım geli • 
aııme!tk olması ]azım gelmektedir. yordu. 

fWrat çadır üzerindeki jengari Bu kocaman çadırı boı göster • 
ı.,..Jara, ve itlemelere göre üçün- memek için yabancı elçilerin sad • 
cG Ahmed devriyle "11 1911 aid ol· razam, ve kubbealtı vezirleriyle 
IDIMI lbımdır. konuşmalarını gösterir bir levha 
' Çtlnkü, Üçüncü Aluned devrin- da canlandırılmıştır. 
Clıı. aan'at, israfla birlikte bir iJer • 
le.ne yapmıftı. Daha sonraları hü
lllmetin böyle zeynetli ef yalar ya· -lec.ek parası kalmamı§tı . Ça
mma direkleri de hu zanna inanç 
~edir. 

Çadırı teşkil eden ağrr İpekli 
limma.flar, Türk, Hind, ve Avrupa 
~i kumatlarmın en mükerumel 
n kıymetli örnekleri d1r. 
· Çadırın yapıhıına bakılırsa bu-
111111 bir "otaığı asafi,, sadrazam ça
&ırı olduğu anJD.§ıhyor. Çünkü 
a.harebelere gidilirken yollarda, 
•a muharebe meydanlarında 

~=bah Gazeteleri 
ne diyorlar? 

Ekmek meselesi 
KURUN -Asım Us hergün için bir 

Bnzek köylü yazısında aayısı kırk bini 
btUan köylerimizin ancak dört binin· 
de okul bulunduğunu ve durum karşı
sında köylüyii yii.kseltmek için her 
kiki için bir: örnek köylü yetiştirmek 

~r;~q''ldiğini yazarak birçok yerler· 
de bulunan tarmı (ziraat) okulların • 
da teori (nazari) tarım dersleri öğ • 
retileceğine köylerden getirilecek 
gcmçlere ihtiyaçlara göre pratik ders· 
la verilmesinin daha doğru olacağını 
flJylemektedir, bu usulün ayni zaman· 
m nı.asrafsrz olacağını söyliyen ya -
liııı:ı köyler için en iyi öğretmen (mu· 
~inı)Jn bu şekilde yetiştirilebileceği 
lanaatitıdedir. . 

{ CVMHURIYET- Yunus Nadinin 
t:tı~ başmakalesi "buğday mese · 
r~ ~ ekmek fiyatı,, serlevhasını ta -
l~r. Ekmeğin ıon zamanlarda fiyat 
[~uwwöplerinl, ve bunun yaptığı akisf"", doğurduğu neticeleri anlattıktan 
limra makaleyi şu şekilde bitiriyor. 

~ •/stanbul gibi nüfusu kalabalık bir 
l ~irıle /,<>lediye buğdayın un, ve ek· 
f ~ oluşunu en yüksek şekline ken-
~nin sahip olduğu bir ihtisas işi o -
'Joıtak elinde tutmalı, ve onun önünde 
Mf:mmse perende atamamalıdır. lstan 
btılda !50 fırın bulundukça bu işin 

:aorluğun/i. çok kolay anlanz. Sözü 
1-a kesmek için buğday işi Jstanbul 
-,arbaylığının büyük özenle düzen ve -
r..ceği pek ileri önemde.bir iştir diye
ctığiz.,, 

ZAM AN - Başyazısını ekmek işine 
hasreden Zaman imzalı yazıcı günün 
ekmek hakkındaki bütün şikayetlerini 
11tJZmakta ve ekmek işinin bütün dün

yada her işten üstün tutulduğundan 
bahsetmektedir. Yazıcı bu meselenin 
biitçe tşile bir alôkası olmadığından 

belediyenin daha ziyade ifımal göster
miyeceğini ümit ederiz diyerek yazı • 
aın.ı bitirmektedir. 

Nişan 
Selanikli tütün tüccarlarından 

bay Edip İ:czetin kızı bayan Sema-

Yi Ediple Beyrutlu bay R&Jit Nah • 
!6.inif! nitan merasimi dün gece 
Parkotelinde bir çok davetlilerin 
ltfu-akiyle yapılmı,tır. 

Genç ni,anhların mea'ud olma· 
~ dü.e.rU. 

Canlandırılan levha Kanuni 
devrine aitti. Kanuninin ayni za • 
manda damadı olan sadrazam 
Lutfi Paıa ile Kaptanı Derya Bar· 

baros Hayreddin, ve Kanuninin 
diğer damadı Rüstem Pa§anın, A-

vusturya kralı F erdinandın gön -
derdiği Leçki isminde Polonyalı 
elçiyi kabul etmesini gösteriyor . 

Bu toplantıda sadrazam, Polon
yalı olduğu halde memleketi aley
hinde Avusturya hizmetinde ça • 
lışan Leçlriyi bu hareketinden do • 
layı ayıplamııtır. 

lngillz 
parlAmentosunda 
"Hayı Hitlerr,, 

Diye bağrıldı 
Londra, 7 (Huausi) - Avam 

kamarasında bildirildiğine göre, 
DlllYU ayında nihayetlenen aon on 

iki ay içinde lngiltereden Alman
yaya beı tam tayyare, 80 tayyare 

makinesi ve diğer bazı tayyare 

aksamı gönderilmiştir. 

Bunun değeri 193000 sterlin • 

dir. 

Bu hadisenin parlamentoda ili· 
nmı müteakip aza hava müsteta • 
tın.dan bazı sualler ıormuıtur. 

Biri ıunu öğrenmek istem ittir: 
- İngiliz firmalarından ya • 

bancı uluslara giden tayyaı eler 
lngiliz hava kuvvetine verilen 
tayyarelerle ayni tipte midir?. 

-· Evet ..• 
Bundan ıonra işçi saylavla~ · 

dan Koka dem ittir ki: 
- Bu tayyareler hükumetin ye· 

ni Alman dostlarına mı gönderil-
• • ? 

mııtır .• 

Hava müatetarı: 

- ihracat devam ettikçe, ln · 
giliz sanayicisi ihracat yapabil • 
meli ve lngiliz itçisi çalışma im • 
kanında kalmalıdır. 

Koka: 
- Oy leyse Hayl Hitler ! · diye 

bağırmıthr. 
Bu konuşma sonunda parla • 

mentoda gülütmeler olmuıtur. 

Sovyetler 
Mahvolan Maksim 

Gorki uçağı yerine 
Aynı büyüklükte 
16 uçak yapıyor 

Maksim Görki uçağının yerine 
yeni büyiik uçaklar yapılması i-1 
çin i,çiler arasında yapılan iane 
kaydı 4 Temmuzda 68 milyon rub

leye varmtttır . 

Halk komiserleri kurulu, itçile
rinin arzusuna uygun olarak. Mak- j 

sim Görki büyüklüğünde 16 u

~ yapdmattDA karar vermittir. ! 

beyannamesinde böyle .söylüyor 
Atina: 7 (A.A.) - Atina ajansı bil- darb& k~iinden sarsmıştır. O tarih· sin halk partisi hükumeti ele almak 

diriyor: - tenbert 8i&Mte dmhuriyetçiler bu reji· ve Venizelosa işten el çektirmek is!~: 
Başbakan, General Kondilisin ulu • min esaslMırıı baltalamaktan bir an di ve bunun için de cümhuriyetçh'1 

sal kurulda söylediği söylevin bütün geri kalmachkları halde hükumet re • kabul etti.,, 
memlekette duvarlara yapıştırılarak jime hürmet etmekten asla ayrrlma· Kondilis, Yunanistanrn bugUukü 
yayılmasma kurul oybirliği (rey bir- mıştır. Memlekette normal siyasa içinde bulunduğu vaziyet karşısında 
liği) ile karar vermiştir. yaşayışını köklendirmek ve 1932 de Yunan ulusuna ancak taçlı demokrasi· 

General Kondilis ne için· kralcılık· çok kötü bir halde bulunan memleket yi tavsiye edebileceğini söyUyerek 
tan yana olduğunu anlatarak demiştir ekonomisini yükseltmek için Çaldari· sözlerini bitirmiştir. 
ki: 

"Memlekette cümhuriyet prensiple -
rini kurmak istemekle boşuna vakti • 
mizi kaybediyoruz. Cümhuriyet baş -
kasının haklarına hürmet etmek de
mektir. Küstahlık ve kurnazlık bu hür 
metin yerine geçince cümhuriyet gü
zel bir kelimeden ibaret kalır. 1928 den 
beri cümhuriyet rejiminin Yunanistan 
da nasıl işlediğini yakından takibet • 
tim. Bu rejimi memleketimb:de tan -
zim edecek hiç bir el çıkmamış ve di -
ğer memleketıerde olduğu gibi fırka -
lar arasında hakemlik yapacak bir 
kimse de bulunmamıştır. 1916 dan beri 
kah şu kah bu partilerin gelişi güzel 
idaresi altında kaldık. Yunanistanda 
cümhuriyeti kuranlar bunu bir adalet 
ve müsavat rejimi o1arak değil kendi 
çıkarlan için yapmışlardır. Ulusun bu 
rejime olan inanını, Plastirasm bu re· 
jim adına yapmak istediği hükdmet 
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Yunan kraliçesi 
. Elizabet boşanma 

kararı aldı 
Kocası, acaba niçin kraliçenin 
yanına senelerdir gitmiyor? 

Bükreş, 6 - Eski Yunan kraliçesi 
Elizabetin kocası Jorjdan aydım.ak 
için açtığı davaya dün bakılmış, ve E
lizabet lehinde hüküm verilmiştir. 

Kral Jorj beş gün içinde isterse 
bu kararı temyiz edebilecektir. 

Muhakeme husust ve gizli olarak 
yapılmış; ve hakyerinde yalnızca kra
liçenin avukatı bulunmuştur. Avuka -
tın ayrılmak i~in ileri sürdüğü sebep 
kocasının sene1e~denberi 7arunda bu -
lunmaınası, ve ayrı olarak yaşaması • 
dır. 

Kral Jorj mahkeme heyetine yal -

nızca hangi sebeplerden dolayı karı • 
sından uzakta yaşadığını anlatan bir 
mektup göndermiştir. 

Hanedan lehinde 
bir takrir 

Atina, 6 - V enizelo.sun kafa-

sına paha biçen takririn ıahibi 
saylav. Moschaulas meclise verdi· 

ği bir takrirle Glückıburg hane
danının ıskatına ve Yunan tabii· 

yetinden çıkarılmasına dair 24 
Mart 1934 tarihinde meclis tara· 
f ından verilen kararrn fes bedii· 
mesini istemiştir. 

Bu takrir kabul edilirse, reyi .. 

amme müracaat etmeğe hacet kal· 
mak.ıızın Yunanistanda krallık 
kurmak icap edecektir, 
Kondilisin gezisi 
Ati.na.. 6 - General Kond.ilis bu ak .. 

şapı Romaya harekeı. ıt:..ı. .. ..,.t..;.., Orada 
11'tsü.a kadar konuşmalarda bulunduk 
ta. sonra dönecek. ve dönüşte Bel • 
gI09oda da uğrıyacaktır. 

Küstah bir adam 
Polise silfth çekti 

Epi mücadeleden sonra yaka
lanarak karakola götürüldü 

Geceyarısı Kasımpaşada bir poJis se ateş almamıştır. Zabıta memurd 
memuru şüpheli bir adamı yakalar - kendisi köşeye çekilmiş havaya dört 
ken ölüm tehlikesi atlatmıştrr: el silah atmıştır. Şüpheli adam silah 
Kasrmpaşada devriye memuru 1188 sesleri üzerine baruth.fı.:ıeye doğr\1 

numaralı Mehmet gece saat dörde kaçmaya savaşmışsa da vaka yerine 
doğru Piyale sokağında baruthane ci- yetişen zabıta memuru Osman ile be1' 
varında gezerken iki kale arasında çi ::; _1ban tarafından yakalanmıştır• 
bir adamın şüpheli şekilde dolaştığı - Karakola götürülen bu adam ism.inirt 
nı görmüştür. Polis memuru bu ada • Süleyman oğlu lbrahim olduğunu söY" 
mın ü-:re'fine doğru ilerleyince şHı;theli 

lemiş, geceyansı ne aradığını, memu" 
adam gübre yığınları arkasına saklan ra ne için silah çektiğini anlatmam1Ş 
mıştır. Şüpheli adam, polis memuru tır. 
kendisine yaklaşınca hemen sustalı ______ ......;.____,_ ___ _ 
çakısını çekmiş, memur Bay Mehme -
din üzerine saldırmıştır. Zabıta memu· 
ru vaziyetin ehemmiyet kesbettiğini 
görmüş, tabancasını çekerek şüpheli 
adamın eJinden sustalıyı zorla almış· 
tır. Elinden bıçağı alman adam bir · 
kaç adım geri fırlamış, belinden bir 
tabanca çıkarmış, memura çevirerek 
at"-: etmek istemi : ···. Tabanca ned~n 

Bir günde ayni 
yerde üç kaza 

İki gün evvel Cibalide Halidin odun 
deposunda ameleden Hüseyin oğlu Ha 
sanın parmağını makine kapmış ve 
hastaneye kaldırılmıştı. Gene ayni gün 
ve ayni depoda ameleden Rizeli Me -
miş oğlu Hasan birdenbire yere düşe-

Altı ay evvelki 
kazada boğulan 

Bayramın 
cesedi bulundu 

Paşa.bahçede ispirto fabrikaEı iske ~ 
lesi altında dün gece bir erkek cesedi 
çıkarılmıştır. Zabıta işe hemen el ko:Y* 
muş, ceset belediye doktoru lrfan ta• 
rafından muayene edilmiştir. 

Cesedin kol ve a. -- · - rı kopm* 
alt çenesi düşmüş, etleri ve elbisesi 
çürümüştür. Cesedin altı ay evvel bÜ' 
yük bir fırtınada Umur yerinde batstl 

motörün tayfalarından Şükrü oğ-lt1 
Bayram olduğu anla~ılmıştır. ceset 
morga kaldırılmıştır. 

rek ağzından burnundan kan gelme - -------------
ğe başlamış Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırıhnıştrr. Gene ayni gün Cibali· 
de Fener caddesinde ameleden El! -
zizli Hasan sırtında yükle birdenbire 
yere düşmüş sırtındaki yilk başına 
düştüğü için ağır surette yaralanmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. Müddeiu· 
mumilik bir günde ve ayni yerde olan 
üç vakanın tahkikine el koymuştur. 

• 

HABER 
ıstanburun en c;:ok satıla,, 
hakiki ak•am gazetesidir 

HABER'e 

verenler kar ederler. 



Yazan: KADiRCAN KAFLl 

Fernandonun son hücumu korkunç 
oldu, artık can korkusile saldırmıştı 

1 itte Fernandonun kılıç kullanan . Hüsmen'in karşımda daha çok - Ah .. Anam... d k 
Diye inliyerek kıvrandı .. Ayak· bileğinden kan tızdı.. ayanarnıyaca tı .. 

ı d ··ıd·· Fernando yaralı.. Odanın dışarı çıkan kapııına 
arı uzan ı ve o u. . b" ' ı k b kt O d b. k 

F k 1 kt. • Gözlerinin içinde ır yılgın ı a ı.. ra an fırlamayı ve ır aç 
ernando ı ı<:ı çe ı ve · k · · d b ·k· 

M.k 1 d ı· d. ·? Al k okunuyordu. as erı ım adına çağırarak u ı ı 
- 1 e, e ır ın mı. ça ·· · f l ak k · ·· d .. 
D. k h ·· tf Hüımenin bakışları ıse za er e ıncıyı ya alamayı dil.şun u .. ıye haykırara ucum e ı. T b d d b. .. 
M.k 1 H.. · ndancısının parlıyordu. am u sıra a dışan a ır gu • 

ı e , usmenın zı l · d k ·· ıt· · ld 
d ·d· F emandonun göz erı o a apı - ru u o u .. 

a ı ı ı.. ~ K 1 
. b sına baktı ve bagırdı: oşan ar, bağıranlar vardı •. 

F erna~do onun kıyafetıne a • _ Antonyo !.. Nerelredesin ? .. Bir asker rüzgar gibi içeri dal • 
karak Mıkel ıanmıftı.. O .. ç b k d h k 

F k .. b. d Vittor· ldur !U canvarı.. a u ... ı ve ay ırdı: 
a at Huımen ıran a s·· ·· ·· h ·· bitirmemişti ki· - Senyör .. Türkler kaleye gir· 

Yonun kılıcını çekmit, doğrulmu•· _ozAunhuBenk~z 18 benmı·yı·m·? 
t .. u ım u, diler .. Türkler kalenin içinde .. u: 

- Şimdi kartı karııya kaldık Diye mırıldandı Frenk Süleymanla Hüsmen se. 
H d. b ka Sonra ekledi: vinçle doğruldular. ıenyör F ernando.. ay ı a • 

lnn, kendini korumağa çalı,. - Benim elbiselerim, tpkı ben.. F ernando toparlandı .• 
Diye haykırmıf, hücuma geçmiş- Antonyo, bu kimdir?. Kendisini ileriye attı .. 

ti... Frenk Süleyman düzgün bir 1 • Antonyo, kızkardeşini odanın 
Fernando tatırmıftı.. talyanca ile gök gürler gibi cevab hiç bir tarafında· ~ göremeyince 
Fakat bu §&§kınlık onun bir kaç verdi: kırmızı perdenin arkasındaki kori-

adı:n geriye çekilmesine engel ol· - Ben mi .. Bir Türk akmc15ı .• dora girmit, orada yerde yatan 
ınadı .. Yüzünde çizgiler ve gölge - Hüsmen reiı zaten kapıya doğru kardeşinin üstüne kapanmı§tı .• 
ler belirdi .• · d önmiltlii., Antonyo denilen ada • F emando da ayni koridora gir· 

- Hüsmen Reid mm hücumlarını dll' atlatabilmek di .. 
Dı"e mırıldandı. . için kendisine, uygun bir köte bul- Onun girmesiyle beraber: 
t ki yanına göz attı. malıydı.. - Ahhh .... 
Iüıunon •Özüne devam etti: 

- Hiç bir yere kaçamazsın ar. 
l!k .. Seni bir domuz gibi gebert _ 

w• F k e 
cegım... a at eğer anahtarı ve • 
rir, Beatrisi alıp götürmeme engel 
olmazsan. seni sağ bırakabilirim. 

Hüsben iyi ltalyanca. bilmediği 
İçin eon sözleri pek karıtık aöyl~ 
mitti. F ernando bir §ey anlama • 
mıttr.. 1 _ ::ıt onun bakıtlarından 

1 

İyi §ey söylemediğini ıennitti. 
Zaten anlasa bile o, kolaylıkla 

anahtarı verecek bir adam değil • 
di ... 

Kılıcını çekti ve hücuma geçti.. 
Hüıır..en, homurdandı: 

- Y aaa~ ... Güzel.. Mademki 
dövüımek istiyorsun? Ben bu ke • 
bap §İtine benziyen kılıçlardan 
hotlanmam amma, gene de ıeni 
haklarmı •. Sakm kendini senyör 
F ernando .. Kendini sa.km ... 

Kılıçlar çarpıftı ... 
Hümıen bazı atağıdan, bazı 

Yandan hücumlar yapıyor, fakat 
her defaunda kılıcının ucu Fer • 
nandonun zırhlarına çarpıyor, 
ıarib bir ıea çıkarıyordu.. Frenk 
do ise henüz hücuma geçmekten 
vazgeç.mi§, karıı koymağa davra • 
nıyordu .. 

Batris yeniden bağrıyordu.. 
- Hüımen .. Beni kurtar .. Ken • 

dini sakın,, bu alçak adam iyi kı. 
hç kullanır .. Kendini ıakın !. 

Kapıyı bütün kuvvetiyle aaraı • 
Yor, tokmağı çevirip duruyordu •. 
. Şiındi ağır bir teyle de vuruyor
du. 

· Vurduğu şey her halde bir iı. 
kernleydi .. 

Kapı o kadar kalın ve sağlamdı 
ki bunlara aldırmıyordu bile .. 

Hüaınen, ıeriden dövütüyordu .. 

Şimdi Femandonun ellerine 
doğru kılıç sallıyordu .• 

itte .•• 

- Ah .. lıler Kene fenalaıb._ 
Diye mırıldanmıflı amma •• 

Frenk Süleymanı, bir marki el· 
biıesiyle gülümserken görünce şa
firll' gibi oldu .. 

Yoksa rüya mı görüyordu?. 
Neler oluyordu?. 
Frenk Süleymanın buralarda 

ne iti vardı?. 
işte onun gözleri .. Onun bakış· 

ları ve onun ıeıi.. O gözlerle, o ses 
olmasaydı, onu da F ernando sa -
nacak ve iki F ernandodan hangi· 
sinin Beatrisi kaçıran olduğunu 
keıtiremiyecek, hangisine saldıra • 
c:ağını bilemiyecekti . 

- Frenk Süleyman!. 
Diye mırıldandı .. 

S 
- Evet!.. Ben geldim reis ... 

eni kurtarırıağa geldim. 
- Fakat ..• 

F ernando Hüımenin dalgınhğı
nmı fırsat bilınit, ıon bir defa hü
cum yapmıth .. Antonyonun alık a· 
lık ve bir ıuçlu gibi bakıtını İyi 
bulmamıftı .. ÜıteHk bu en güven. 
diği zabit, F ernandonun dütman • 
larına saldıracağı halde: 

- Leonora ! .. Leonora ! .. 
Diye bağrıyor, odanın ötesine 

berisine göz gezdiriyordu .. 
Yoksa bu adam F ernandoya 

ihanet mi etti?. 

Eğer böyle ise onun vay haline .. 
F ernandonun son hücumu kor

kunçtu .. Artık can korkusiyle sal • 
dırmıfb.. Eğer Frenk Süleyman 
birdenbire ileri atılarak Marki Sa
lemonun kılıcına yukarıdan aıa • 
ğıya hızla vurmasaydı bu işin sonu 
fenaya varacaktı .. 

F emandonun kılıcı her halde 
Hüımeni ağırca yaralayacak, ya. 
but öldürecekti.. 

F ernando son hücumun da fay -
dasız çıktığını görmüştü .. 

Oıtelik zaten yaralı olan eli de 
iyice incin.mitti •• 

Diye bir inilti duyulclu .. 
A,-iıi aea: 

- Alçak. Beni... Öldürdü!.. 
Diye inledi: 

Hüsmen Reisle Frenk Süley • 
man oraya kottular. 

Yan karanlıkta Antonyonun 
yüz üstü yere dütmüt olduğunu, 
iki kürek kemiğinin arasındaki de· 
rin yaradan kan sızdığını gördü -
ler .. 

Frenk Süleyman mırddnndı: 

- Zavallı .. Sahiden sözündt.. 

duran bir delikanlıydı .. Beni bu -
ralara kadar o getirınitti. 

Hüsmen doğruldu: 
_ Çabuk Beatrisi kurtaralım. 

Odanın kapısından içeriye bir 
asker daha girdi: 

_ Senyör F emando. Türkleı· 
kaJeye girdiler .. Türkler! .. 

Diye haykırdı. 
Frenk Süleyman karşıladı: 
_ iyi olın~ Hepiniz teslim o • 

lunuz !! Silahlan atın. Teslim o • 
lursanız size hiç bir şey yapmaz
lar ... 

Asker silahını attı ve odadan 
çıktı .. 

Dışarıda bir oğultu vardı. 
Frenk Süleyman merdivenin ha· 

tında göründü .. 
Bozguna uğarayan askerlerden 

kırk elli tanesi oraya toplanmışlar· 
dr ... 

Onlara da ayni sözleri tekrarla -
dı .. 
Çoğu silahlarını attılar .• 
içlerinden bir kaçı: 
- Alçak!.. Sen yaptın bunları .. 

Sen iyi bir kumandan olsaydın!. 
Diye haykırdılar. 
Frenk Süleyman bir kahkaha 

savurdu .. 
Kapıyı bozguncuların yüzlerine 

kapadL. 
(Devamı var) 

Bu zaman zarfında, etrafında 1 Kapıyı kapattılar .. 
epeyce adam birikmitti.. Polis, - Allaha ısmarladık, polis e • 
bunları dağıtmakla meşgul oldu . fendi ....• 

- Burada ne İ§İniz var?. Hay· - Haydi, güle güle .• 
di. dağılın ... Bayılan adam görme· Otomobil hareket etti. Yol da bir 
diniz mi?. itte bir fevkaladelik yarı daire çevirirken, genç, sor .. 
olmadı .. Bayıldığı gibi ayıldı .. du: 
Dağılın .. Dağılın.. - Sizi nereye bırakayım!. 
Adamlar, dağılmağa baıladı .• - Eviır-e ... 
Etraf, tabii haline avdet etti.. Böyle dedikten sonra, genç 

Poliı, kıza, döndü: kız, adresini verdi .• 
_Söyleyin bakalım .... Bir yeri· - Uz* değil .. Bir kaç dakika 

niz a.ğrımıyor mu? Artık bana sonra kapımızın önüne varırız .. 
ihtiyacınız kaln:ıadı mı?. Genç, bir an dügünceye daldık-

- Hayır, hayır ... Mersi.. Hiç tan ıonra: 
bir ihtiyacım kalmadı.. - Evet, yakm .. • diye mırıl • 

- Sizi hastahaneye filan götü • dandı ..• 
reyim mi? Otomobil, öyle mükemmel bir 

_ Lüzum yok .. T eşe'kkür ede - arabaydı ki, ıokaklarm bozuklu • 
rim. Hiç bir yerim ağrımıyor .. ğuna rağmen, asfaltta gibi gidi • 

Otomobilli adam: yordu. 
- Hanımefendi.. Eğer isterse • Tenha yollara girmitlerdi. De-

niz, arabama bininiz, ıizi, gidece· min pek hızlı gitmesine rağmen , 
ğiniz yere kadar götüreyim. , genç adaır.., otomobilini şimdi pek 

Kız, evvela reddeder gibi bir va- yavat yürütüyordu. 
ziyet takındı. • Hem, ycllar da tenhaydı .. Niçin 

Fakat, erkek iırar etti: acaba?. 
- "Olmaz!,, demeyin.. Aksi Arada !iırada batını çeviriyor , 

takdirde bana çok kızdığınıza, a • yanındaki kıza bakıyordu. 

deta kin beslediğinize hükmede • Bun ur., genç kız da farkına 
ceğim .. 

- Bunlar nasıl söz.. Kabahat 
benimdüi •• 

Poliı babacan bir adanımıf .. 
Gülümsiyerek: 

- Beyin teklifinden iatifade e· 
din, küçük hanım .. • diye, gülüm· 
ı;edi. Bir otomobil gezintisi, ıizi 

her halde kendinize en fazla ge • 
tirir .. . 

- Pekala .. 
Samiye, ayağa kalktı.. Erkeğin 

koluna girdi ... Kendini son der~e 
zayif hissediyordu. 

Başı dönüyordu. 
Kendi de farketmekıizin, çok a· 

banıyordu. Bu kadar çok macera 
geçirdiği için, eıki mürebbiye, 
ıiddetli aksülamellere maruz kaJ
mıftı .. Sinirleri son derece geril • 
miıti. Belki de düşüp tekrar bayı· 
lacaktı 

Onu niçin, büyük bir gayret 
sarfederek, kendini otomobilin 
içine attı. Yumuşak yastıklara 
abandı ... 

Şoför yerine geçip oturan genç, 
ona, merhametle baktı; dostça ve 
şefkatle: 

- Bu vaziyette yalnız başınıza 

gitmek istiyordunuz, değil mi? 
Her halde fazla yürüyemiyecekti • 
niz. Bir yerde kalacaktınız .. ü
zerinize tekrar fenalık gelecek • 
ti ... 

Polis: 
- Evet, doğru! • dedi. 

HABER 
AKŞAM POSTASI 

iDARE EVi 

1 lstanbul Ankara Caddesi 
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TARiFESi 
Tlca,.et ııanıar•nın •atıl'ı 1:z,so 
R••m1 ııanıa,.ın 10 kuru•tur, 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basr/Jığı qer (V AKIT) matbaası 

vardı .. Garip bir teessürle vücu • 
dunun sarsıldığını duydu. 

Solgun yüzünü, erkeğe doğru 

çevirdi. 
- Sizi yolunuzdan alıkoydu • 

ğum ve size bu kadar zahmet ver • 
diğim için beni affedin efendim •• 

• dedi. 
- Aman, rica ederim.. Acele 

itim yolrtu zaten.. Taiiışmamh: 
böyle tehlikeli bir ç~rPı§ma ile 
olduysa da, teıadüfümüzden dola
yı gene pek memnunum .• 

Sonra, sesinin perdesini değif • 
tirdi. 

- Sh:e bir ıual sonnama müsa· 
ade eder misiniz?. 

- Tabii, efendim. 
- Sizir. isminiz Samiye değil 

mi?. 
- Evet, fakat .. 

.... 
- Fakat, ıiz beni nereden tanx-

yorıunuz? 

Kız, öyle §8.şırmıttı ki .• 
llave etti: 
- Demek siz de beni tanıdınız? 
Erkek güldü .. 

- ikimiz de biribirimizi tanı • 
mıtız da söylememişiz.. Demin • 
denberi yüzünüze bakıyorum.. A· 
caba kendimi hatırlatayım mı, 
hatırlatnu.yayım mı diye düşünü • 
yorum .. Evet, biribirimizin l<arşısı
na ilk defa olarak çıkmış değiliz .• 
Maamafih tereddüd de ediyor • 
dum .. 

Bunu o kadar büyük bir heye • 
canla söylemişti ki, heyecan, kıza 
da intikal etti. Samiye, yüzünde
ki ifadeyi belli etmemek için geri • 
ye doğru yaslandı .. 

Esasen bu ihtiyata da lüzum 
yoktu .. Zira, yolun ortasından bir 
kamyon zühur etti ve şoför yerin -
de oturan gencin bütün dikkati o 
noktaya toplandı. 

(Devamı var) 

KUPON 

179 
7 .. 7.935 





-.....----• 
Bugünkü maçta 

Atina mı - lstanbul mu 
kazanacak? 

Bugün belki de bu satırları oku· hemen yüzde 95 i bizim lehimizde 

Wunuz dakikalardan biraz son- netice verc!i. 

ı b l Neticeden ba§ka oynanan oyun-
ra, Taksimde, Atina • stan u 

ki larda da bizim futholün, daha tek-karı .. ık takım!arı karşılaşaca ar.. Bu halta yapılan· Pari." atletizm şampiyonasında 
s- nik ve daha kuvvetli olduğu açık. Türk ve Hı:len futbolünün kuv- d çok i~i. neticeler alındı. Sırıkla yükaek atlayan atlet-

. . . k .. ça görünüyor u. lerinuzın, şampiyon Romandier'in 3 metre 90 nı rahat 
Tetlerini 51çmek ıçın bıze ço gu- işte bütün bunlara bakarak, bu rahat aştığını gösteren yukarıki resme, l'e bu tanınmış atletin Stiline dikkat etmelerini t008iye ederiz. 
zel bir fırsat olan bu maçlarda,r günkü oyunun da l>izim lehimizde ---:::--..::__ _________ j' ___________________ .:..:...:.:..:....=:=::..=:.:.:::_ __ _ 
acaba bizın: galip geleceğiz? Yok olacağına inanmak istiyoruz.Yeter Orta Avrupa Fut L.. ft 1 d a 
sa mi~irler mi? ! ki, lıtkımtmız beklenen iyi oyunu k u p a s 1 na l!J ~ 

BUıiu-~hlil etmek için biraz ile- göstersin: v~ rakibi~i .~am ma~a- Bazı takımlar 
ırj fjibııak lazım gelir. siyle benımsıyerek butun gayretıy. 

Son senelerde klüplerin mün- le ga~ip ge:mek için çalışsın daha ahnacaktır 
) ferit olarak yaptıkları maçların l. M. A. . . . . 

. 
Almanya ile Belç~~ka 

berabere kaldılar ı Her sene hk maçları bıttıkten 
Meç Kıl tÇ sonra yapılan merkınl Avnıpa ku~ Oılo'da 30.000 seyircinin Ö!i.ün de yapılan Alman ve Norveç milli 

müsabakalar:_ında müsabakalarında pası maçhrı tertibinde bazr de! .ıalmnlirı f.rtbo.I maçında her iki taraf da ikiter gol atarak berabere 
n SVE~LD Macar·ıstan ği,iklikler yapılması dütünülmek- Jti:ımqlardır. Çok sıkı cereyan eden bu maç sa~t-he.yecanla tal.ip edil-

k b 
tedir. \ni, ve galibiyetin hangi tarafa tevcih edec91i ıomma kadar keatiri1e-

0f8 en e_rg Avrupa birincisi Romada 21 Temmuzda.,~oplan· ;~mif4r. ~i~~}~~eneae li~ iki ~fm da. ~rer golü vardı. ikinci 
Avrupa şarnpıyon- oldu ~ırılmış olan heyeti tertibıye iç- ıd~vre'de evv.~la A~l~ gal~p v~~e P911'~, fa~t çok geçme-

I ~ U kazandı !4ir müddettenberi yapılmakta tımaında ftalyanın teklif~ üzerine .. cıen NorYeçltler guzel hır ~,.netıcesı bt-~ligı temm etmitlerdir. 
U ~Un . . , kull olan Avrupa kılıç müsabakaları Merkezi Avrupa kupası m~lan- ~v.:ziyet 80n•na kadar her iki tara fun da bıtitı g~ rajmen de-
Avrupanınden ıyııepee.. ha· na dig"'er memleket takımlannın e~ t-~i, ve liN.ı, • .ıai;aıan "Ok,telt • ,ce.:..::..D etlea ba -.1--ka n--
1 

sa sona ermiş ve birinciliği Macaris- ~~ :ı • Y~ • .,..,,_ ·'Dil ..-
nan arı a1r.ısın1. aDyapkı anb mu .. ~- da iştirak ettirilmesine kaTar ve- ıiicede b"eraberltil:ie sona emri;lir. 
k 1 d Onu tan kazanmı,tır. a ar a sveç ı ra en erg · s- ·1 ... . ·· 1 ·ı k d' ·· ·· k n~e~wyemme ~ ı~ ~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

ne çıkan i:tutun hasımları yenere Bir çok memleketlerin İ§tİrak . ,.. 
Avrupa ep0e şampiyonu ilan edil- ettikleri bu müsabakalarda Macar· Halıhu:ırda Merkezı Avrupa ~ta~~~~'!:~! FeA+.&Adtya 

lngiltereyl yend'I miştir. 

laveçli Drakenberg yedi galibi 
yetle birind, Fransız Deydier altı
ıalibiyetle ikinci, ltalyan Ragno 
bet galibi.yet ve bir beraberlikle 
üçüncü, d ?rdüncülüğü gene bir J. 
talyan, be}inciliği bir Fransız, al
tmcılığr .Ja. bir Alman kazanmış· 

tır. 

kupa!ı müsabakarı dört memle-
lar büyük bir faikiyet göstermitler ket takımları arasında ce;eyan et-
ve layık olrlukları derece ve mev- mektedir. Bunlar da: ltalya, A
kii almıılardrr. vuaturya, l\facaristan ve Ç~koslo

Memleketlere nazaran tasnif vakyadır. 

şöyledir: lsviçrenin iki en iyi klübü; Yu-
Birinci ;\ıfacaristan; ikinci hal- goslavya ~ampiyonu; Romanya 

ya; üçüncü Almanya; dördüncü §ampiyonu. 

Fransa.. -D-is-k-at-_rna_da 
Marsel Til yakında kadın dünya rekoru 

kırıldı bir daha dövüşüyor 
1936 Berlin olimpiyatlarına 

hazırlanmak için yapılan ekzer
sizlerde kldın dünya disk atma 
şampiyonıı Alman Giısela diski 
45,53 metreye fırlatarak yeni bir 
dünya rek~ru elde etmiştir. 

Gene kendine ait olan eski re
kor 44, 76 metreydi. 

Bir makale 
yüzünden 

Haftalardan beri sabırsızh.ltla bek-
]enen" İngiltere ile Fenlandiya ara
sındaki büyük atletizm müsabakaları 
nihayet geçen Pazar günü Alasgo
voda 25,000 seyircinin önünde yapıl

mış ve Fenlandiya umumi tasnifte 
70 şe karşr 78 puvan kazanarak In
giltereyi mağlup etmiştir. 

Bu müsabakalarda sürat ko~ula
rında lngilizler, atmalarda, atlama
larda ve mukavemet koşularında da 
Fenlandiyaldar üstün 0Jd11klannı 
göstermişlerdir. 

Elde edilen dereceleri aşağıya 
kaydediyoruz: 

100 yarda: Birinci ve ikinci İngil
tere üçüncü 1''en1andlya: derece: 9 
saniye 9-10 

400 yarda: Birinci ve ikinci İngil
tere üçüncü lt'enlandiya: der~ce 48 
saniye S-10 

880 Yarda: Birinci ve ikinci In
giltere, üçüncü Fenlandiya: Derece ı 
dakika 57 saniye ·1-10 

Bir mil: Birinci İngiltere, ikinci 
Fenlandiya: Derece: 4 dakika 13 sa
nbte 

Üç mil: Birinci ve ikinci Fenlan-

• 

dt,a ii_Qiinoiil'aıt"ue: Derece: 14 da· 
• 1':"" 

Jiika 33 saılfye ~ u 

120 Yarda (manialı) : Birinci Ye 
ikinci lilgiitıere, ~ncü Fenlandiya; 
Derece: 15 saniye 2-10 

2 Mil (18tipl) : Birinci ve ikinci 
Fenlandfya, üÇtiiiıcti lngiltere: Dereec: 

10 dakika 50 saniye 
Uzun atlama: Birinci ve ikinci 

Fenlandiya, üçüncü lngiltere; Derece: 
7 metre Z1 

Yübek atlama: Birinci Fenlandi· 
...,,., - p 

ya, ikinci lngtıtere: Derece: 1 metre 85 
Giııı~atma: Birinci, ikinci Fenlan

dfya~Uçiincti lngiJtere: Derece: J.t 
metre 83 

' .. 
Disk atma: ekinci, ikinci Fenlandi· 

ya, üçüncü tngittere: Derece: 44 met
re 64 

CirJd atma: Birinci, ikinci Fen· 
landiya, UÇUİtcü IİtgiJtere: Derece : fı.I 
metre 7. 
l X 2 X 3 X 4 bayrak yarışı: Birinci 

İngiltere, ikinci Fenlandiya: Derece 
1 dakika r;s saniye 
4 X 880 yarda bayrak yarışt: Birinci 

Ingiltere, ikinci Fenlandiya: Derece· 
7 dakika :>2 saniye • Bir sporcu bir 

gazeteciyi 
düelloya davet etti Tenis de ınsanı 

Son galibıyetten ancak ü.ç gün dinlenebüdikten sonra Marcel T hil 
fJ.ı...eniden bir angajmana girmiıtir. ônümüzde1'i 14 Temmuzda Kid 
[unero ile düYJya orta siklet ıampiyonluğunun mevzrm bahsolacağı 
tir ml!1C1l>aJte1 ya,,acaktır. Hemen hemen her ay sahip olduğu ünvan 
rıozteksiyonlarınt ortaya koymak tan ~ekinmiy,en br.ı harika bok•örün 
tJeıarP.ti her tarolta h•et ve tctkJ'ir ~rwl'fmKllrladfr. 

Fransızların meşhur tenis ıam- f' Tenis için "lra-
.ı B . ıf spordur,, der-

piyonların ~an orotra ıle tanın- l H lb k" er. a u ·ı yuka-
mı'C spor muharrirlerinden Didier k" . . 

s- • rı ı resım, bu ıd-
Paulain arasında hır makale yü- manın ne kadar 
zünden hadise çıkmıt ve heh iki- çürük olduğunu si
si de biribirini düelloy& aavet et- ze ispat ediyor. 

mişlerdir. Didier Paulain yazdı. Geçenlerde in· 
ğı bir makalede Borotrayı tenkit gilterede yapılan 
etmif, bundan son derece canı sı- Winıhelton tenis 
kılan tenis Ş~piyonu da muhar- turnuvasında, meş
rire ıönderdiği bir mektupta buna hur tenis şanrpiyo-

. . • nu Jean Borotra 
hakaret etmıttır. Bunun üzerıne ak"b" t . r ı ı gene anın-

Paulain derhal BOT'otrayı düelloya mış şampiyonlar· 
davet etmiştir. ldan B. lJlenzeli yen· 

Fakat .her iki tara(ın seçtikleri ' dikten sonra~ yo~
§ahitler b1r arada toplanarak me- gunluktan fılemn 
selede fazla büY,iitülmeye değer ı üstüne düfüp ba-

b. 'h t l d "' k l ı yılmış ve objektif ır cı e o ma ıgını arar a,tır- d, t 
h 

. . e am zamanında 
~ı§lar v<: adıaeyı kapatmıtlar- j bu manzarayı aı-
mt. tnıffn'. 



1 '1 TEMMUZ - 1935 

ORMANIN KIZI 'C~ itdlrkç~ 
VaAtl ltıqt111nl• .-..uwla N AlrUtomn 6alta ~it ormanla
naılll scen aı• .,. hl&ramanlıi. lteyecan. arar .,. tetltilt ,.,,...,.. Şimdiye kadar verilen kelimen 
•No: 47 Yazan: Rıza Şekib • • · 

Hemen memleketine dönecek-lerı aHabe sırasıyle yazıyoruz 
sin. Senin yanına 2 asker vereyim 

- SCSzünüzii HatmetlG Kra • 
lım Medkyoya aynen bildirecelim. 
Fakat daha evvel ıene kralımm 
do.tlujunu doıt reiain anüne bı· 
rakının •• 

- Hemen memleketine döne • 
cekain.Senin yanma iki asker vere· 
yim .. Onlar seni daha kısa yollar
dan hududa kadar götürürler. 

- Yollan çok iyi bilirim •. Bu • 
na lüzum yok •• 

Niyam Niyam Kralı HqmetlQ 
Medkyonun elçiıi Monbito reiıi • 
nin önünde diz çöktükten ıonra 
kalktı ve kulübetinin bpınna 
doiruldu .• Elleri mızraklı aıkerler 
ona yol açtılar. 

KiSyün eon çitine kadar iki tara· 
fı dolduran kadm, ~ve erkek· 
lerin ıözleri önünden yaftf yavat 
J&rüyerek uzaklqb. 

Köyü ıene ıeride bırakıp da 
kulübelerin nokta kadar ıöründü· 
lü zaman IÜDef ufka ya)dqmıtb • 

Genç elçi Niyam Niyam budu • 
Chmdan sirince, artık kendi evin • 
deymit sibi ıCSrünüyordu • 

Daha en az yarım ıünlük yolu 
nrdı. 

Çok yorulmuttu .. Günetin çekil· 
meıiyle çıkan bir rüzgar yorpn • 
luiunu umıtturmuı, zalmebiz yol 
.Jmaıma imkin hazırlamıtb .. Fa • 
kat bu çok ıürmedi •• Tahmini J&• 
nmıaatkadardaba yGrUdükten 
tonra yürüyemiyecek bir hale ael
mitti .• 

Kralı Medkyodan vazife aldıir 
Wiindenberi iki defa aündüz ıeç • 
çirmit, üç defa ıeceyi aündüze çe· 
Yirmitti. Hiç durmadan yol yü • 
riimüt geceleri en çok ilriter saat 
bdar uyku uyumUflu •• 

Monbitolulann reisine ulqtığı 
aman bile yorgundu .• F&kat ora • 
4fa da fazla eilenmiyerek hemen 
iönmüttü .• Çünkü kralından bir 
Clakika bile geçikmemeıi, batti 
uyku bile uyumamaıı emrini al • 
mııtr .• 

Kabilenin en ıporcu adamı ola· 
rak tanılıyordu .. En hızlı yol alan 
oydu .. 

Zaten kral da bunu bildiii için 
Monbitolularm reiıine kendi.ini 
ıöndermİfti. 

Azıcık, biç olmazsa yarım aat 
oturmadan bir adım bile atamıya • 
cak halde olduğunu anlayınca ilk 
rutladıjı ağaçlardan biVnin alb • 
na uzandı ve o dakikada derin 
bir uykuya daldı • 
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MONBITOLARIN GELiŞi 
Gece y&r11ıydı •• Genç Niyam Ni 

J&mlr, uzanıp kaldıir ~ altın • 
dan ıidcletli bir ıak sGrleJitiyle 
•• yolun Petinden selen tiddetli 
hir aainakla ıBzünü Çı. Bir an 
içinde amlaıklam olmaflu. Ken • 
"iıini koruyabilmek için olanca 
kuvvetiyle kof&l'&)r biru daha ile
rideki daha uk •e Sok yapraklı 
alacm altın Jitti. 

Bu alacı uykuya yatmazdan an. 
ce de görmüf, fakat bir ad1111 hile 
atacak halde olmadıir için bulun· 
dulu yerde kalmayı ten:ih etmiftl. 
Karanlıkta tahminle bulduiu bu 
aiaç altı atekiııe niabet ediline 
pk düa ı,tydi. Y apraklarmm 
ııklılı birer launçiyi andıran yal • 
mur damlalanmn tiizülüp ıeçme· 
aine u çok mini olUlordu. 

Genç Niyam Niyamlı, omuzla • 
rmdan 11zan ıuları a YUÇlan ile 
kurulamıya çalııtıjı bir ıırada 
yanmdaki seyrek ve boyıuz ajaç· 
lar tarafmda bir çıtırtı ititmiıti .• 
Aldırmad:. Büyük bir aoiuk kan • 
lrlrkla ıene kendi itiyle ujratı • 
yordu. 

Fakat, uf acık bir bq örtüsüyle, 
ııözlerinin içi panldıyan müthit 
bir ulanın kart11ında bulunduğu· 
nu gördü. 

Genç N&yam Niyamh bu bek • 
lenmeyen miıaf irin keıkin gözleri 
le durakladı.. Bununla beraber 
tı&li aojuk kanhhiını muhafaza 
ediyordu. 

Aalaıun gözlerinin parlakbim • 
dan batka bir teY görmüyordu • 
Onun hafif bir kükreyitinden aı • 
lan olduiunu anlamıt ve kafasını 
kurtulmak 1.0lunda anl bir plin 
hazırlamak için yormuttu 

Fakat plinda muvaffak olama • 
dı. Kalkanmı parlayan gözler üze
rine kalJırıp fırlattıiı zaman ken· 
diai de yanmdaki alaca tırman • 
mak iatemiıti. 

Aslan· ufak bir J.&D hareketile 
tam batma dütecek olan kalkan • 
dan kurtularak ataca tırmanmak 
isteyen genç Niyam Niyambnın 
bacaklarına ditini ıeçirdi. Niyam 
Niyamlmm bir an ıüren keskin 
çıihlmı derin bir ae11izlik ve bu • 
nu da kınlan kemik .. ıeri takib 
etti. 

• • • 
Sabah olup da, ıünet.etrafı ay· 

dınlatmaya bqladıiı zaman Ni • 
yam Niyam kralı baımetl&i Med • 
kyonun adamlan, Monbitolar • 
dan haber getirmeye giden genç 
Niyam Niyamhnm ıelmeıini, ku • 
liibeler önüne toplanmıtlar ve on • 
dan haber bekliyorlardı. 

Kulübeden aldıktan cevapla o • 
nun daha dönmediiini öirenerek 
hemen köyde biribirine uymayan 
ve biribirini tutmayan pyialar 
dolqıyordu. 

Nyam Niyamblarla Monbitolu • 
ların arası eıkidenberi iyi değildi. 
Bir kaç ay evvel yapılan konutma· 
lar sonunda ıerçi biribirleriyle ar· 
tık dövütmiyeceklerini, iki kabi • 
le birinin öteki kabile hayvanla· 
nm ele geçirmek için aarkmtılık 
yapmıyacaklarmı kararlathrmıt • 
lardı. 

Fakat ne Niyam Niyamhlar 
Monbitolardan, ne de Monbitolu • 
lar Niyam Niyamlıların verdikleri 
sözden emin dejillerdi. 

Genç NiJ.&Dl Niyambnm yolda 
bir aılanm diıleri araıında can 
yerdiği hiç bir Niyam Niyamlmm 
aklına ıelmecliti için onun dön • 
meyitini doirudan doiruya Mon • 
bito reiıinin diipnanlıiına yorul • 
lll11f ve pyialar, birer hakikat gibi 
kulaktan kulaia fıılanmıya bat • 
lamqb. Herkeı, ıenç Niyam Ni • 
JMDlmm 

(Devamı var) 

RA·DYO 
Programı 

l8TANBUL - 12.30 Pille ne,riyatL 18.30 
Dua ID"•""ll p1&k. 19.30: Çocuk aatı. Hi
kayeler. :ile.ut Cemil. 20: Konferans. 20.80: 
Rad;Jo cıaz n Taqo orlrNtralan. Bayan Bir 
-. TOrkçıe llllzltl aerler. 21.30: Son h&bmr
ler. 21.40: Bayım Ştorza, Piyano molo. 22: 
G&Wı Jwdeller. Popof orkeatrul. 

Mfiteferrfk - Ayrık 1 
Ornek: Eıklün bir dlinuü Ua • 

tlla değil, malılmatı mJ;uf errika ,,. 
nwhteUle daha pJk hofa gfderdi -
Eıklden bir dlimde uzuğ delil. agnk 
w Ulrlü bUgUer daha pJk lıoıa gider
di. 
Mütekaddim - Onceld, 6ngelen 
MDtekaddlm arlzemde bUdirdlllm 

gibi - Onceki ıunumtla bUdlrdijim 
gtbi. 

Miltebassm - Uzman 
Ekonomi Bakanlığına yeni bir Al -

man uzmanı gelmiıtir. 
Müteahhit - Üstenci 
Ustenciler, iş yaparken, yalnız ken

di kazançlarını düşünmemelidirler. 

Ornekler: 1 - Fildrlerlmlz biribiri
ne uygun leğUtlir. 

2 - Bareketlnh kanıma uggun de
ğildir. 

3 - Bu maıanın ayaklan yerlerine 
uguk değildir. 

Muvakkat - Silreslz, geçefen 
Örnekler: 1 - Ktlbada ak ak ıli-

resiz /ıilk(lmetler kurulur. 
2 - Bunlar geçeğen ıeulerdir. 
Muvazene - Denge 
Ornek: Arkadaıım dengesini kag -

bederek dllıtil. 
-N-

Nakil - Taşıma 
Nakliyat - Taşın 

Ornekler: 1 - Bir memlekette ta -
ıın iflerl, ekonomik oelitimle ııkı ıı-

kıya UgUldlr. 
Namzet - Aday 
örnek: Gelecek Kurultay NÇlmln· 

de adaglığınuı kogaeak muuıu-
N ekahat - Eyiseltk 
Ornek: Bay- egiaellk devrlnl ge • 

çirmek üzere lstanbula gitti. 
Nalliyet, Mazhariyet - Ergi 
Ornek: Sizinle konuımak benim I· 

çin en ıeref li ergllerdendir. 
Nasihat - Otut 

. Nasib - Ofiitçen 
Ornek: Öğütçenler çabuk bQf oğır

tırlar. 

Neşriyat - Yayın 

Ornek: Radyo, aanmızuı en kuvM· 
li gagın araçlanndan biridir. 

(Devamı var) Mütevazin - Denk, dengeşik. 
örneklt:r: l - Türkigenin d'f teci· 

nıi denoefiktlr. KUtO bir haber verdiğimizden hOzOnlflyllz: 
2 - Denk bir bütçe, eıaıtır. 
Mfitemayil - Ehin 
Bu fikri kabul etmeğe onu hiç de 

eğgin bulmadım. 
Bu kış kuru 

::,::~~e~;~;::;::aralarında- sebze pahalı olacak 
kl ırralQfmaga gore çalı11rlar. 

~::ız~ "iia~::~::ııtma Kuru fasulye, mercimek, nohut 
Ornekler: I - Gazete tlajıtmaçla- ve bo•• ru••ıceye hastalık gı•rdı• 

rı açıkgöz olmalıdırlar. 2 - Türkiye 
gazetecileri, kendi aralarında. bir da- Bu yıl ,arımız ve civarında yağ- iundan atiirii bu kuru yemeklikle
ğıtım örgiltü yapmak fikrindedirler. murauzluktan ileri ıelen katran rin fiyatlan diifük idi. Halbuki 

Müzakere - Görüşme, görüşü 
örnekler: 1 _ Bilkreı görlifmele- haıtahğmdan ötürü sebzenin çok bu yıl ıebze az ve pahalı olduiun. 

rlnden ıonra .. 2 - Bu if için daha hlç az ve bahalı olduiunu yazmıttık • dan çok konıerve yapılamamıftır. 
bir görüıde bulunmadık. Bu halin mevıim ıonuna kadar Yüksek para ile ıebze alıp kon • 

Muaf - Bafışık böyle ıideceii de açık bir gerçek • aerve yapan fabrikalar da bunla • 
Muafiyet - Bağışıklık liktir. Gene timdiden anla,ıhyor k 1 k 
Ö rın onaerve erini ıtm tabii yük • 

rnek: Gazete kağıtlarının gl1mrük ki biz de balkm kıtm çok yediği 
balıııklıjı kalktı. aek fiyatla satacaklardır. Bu ba· 

MualJim - Ofretmen kuru faıulye, mercimek, nohut, kmıdan ilgili .(alakadar) olanlar 
Ornekl~r: Cümurlget okullannın börülce gibi maddeler de oldukça 

h cakt Çünk b d bu yıl kıım kuru yemeklik madde-oe~ kalalı eğitmenlere ihtigac& var - pa alı ola ır. ·· il uma • 
dır. delerin fiyattan af&ll yakan a..inia pehelıblb-le ~ 

Heröğrelnıen, eğitim usullerini bü- konıerve fiyatlarına bağlı bulun. mızı ıimdiden söylemektedirler .. 
mez. maktadır. Geçen yıllann kıtlann • Kaldı ki laf sebze az olduiundan 

Biz çoktanberi gençliği yeni ıa - da konserve fiyatları dütük oldu. tabii kurmu da az olacaktır. 
manlar için eğitmek t.tiyoruz. 

Muayene - Bakı 

örnek: Evlenecek olanlar doktor 
bakısından geçerler. 

Mukallit - Benzetçi 
Muhatap - Aytıç 

Örnek: Bu meıelede siz benim av 
tıçım olmazsınu. 

Muhit - 1 -Çevre, 2 • Çeven 
örnekler: 1 Evimiz, geçvakte ka -

dar, yangın tehlikesinin çevresi dıf'll
da görllnllyortlu. 

J - Ankara hükUnıet çevrelerinde 
ıöglendiğine göre .. 

Muhbir - Duymaç 
Ornekler: 1 KURUN gazetesinin 

Atlna aytan bUdlrlyor. 2 - Gazete
lerin şehir duymarlan vardır. 

Muhtelif - Türlü 
Ornek: Günün türliJ haberleri a

rasında en dikkate değeri, ltalyan -
Habeş anlaşmazhğı hakkındadaki son 
karardır. 

Muhalif - Ayrışık 
Muhalefet etmek - Ayrışmak 
ôr~ekler: l · Bizde agrıf'k parUler 

11oktur. 
2 - Niçin her ı,ıe ayrıımak heve

ıine kapılıgorıunuz. 
Musahhih - Düzeltiç 
örnek: Bir gazetede ağır soraı:lar

dan biri de tlüzeltiçlerin iı.tündedlr. 

Çocuk bakımına dair 
para~ız kitaplar 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: Ku· 
rumumuz genel merkezi; yeni dofan 
çocukların bir yaşına gelinceye kadar 
nasrl bakrlacatını gösteren '"Annele • 
re öğüt"iln 1 inci sayısım bastırmış -
tır. 

Aynca çocuklann namı beslenecetl
ni ve muamelelerin nasıl hazırlanaca
ğını öğreten "Annelere 6tilt,,Un 2 in
ci sayısını da bastırmııtır. 

1 ve 2 •yılı öifltlerl istiyenlere 
. ····u-· r:ır:.::ıı7. 'l!ar:!!!t gönderir. 

Ankarada bulunan Çocuk Esirge:-: e 
'\urumu genel merkezi başkanlıtına 

y:ı:·ı 11,. °'dres ~ ·· ··rme!< yc~er. 
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Uğretmenlerln 
Bursa gezintisi 

Ofretmenler birlltl başkanlıtm · 
dan: 

Bursa gezintisine 9 - 7 - 935 Sah gti 
nU 8,20 de Yalo·1aya giden vapurla 
gidilecektir. Arkadaşların köprüde A
dalar iskelesinde toplanmalarım dl -
teriz. 

Mukavemet - Dayanık, dayanım --o-
örnekler: 1- Bukagığın bu kadar "Vay fActrelerl 

pke dayanığı olduğundan fiJpheli - • • " 
fllln.2-Dlifman, bayük bir dayanım- Yankesıcı kızlar 
la harbettL 

Musibet - Sınat lmairde "Jran (Sabah PtMta• 
Ornek: Deprem en büyük sınatlar - n) nJa "oay lôcirlerl •• •erleuluı-

dan biridir. siyle fU yem ohnmaflllr: 
Muvafık -1 - Oydaşık, 2 - Onay, 3 Dün öfle vakti Kartıyakada i-

Yerinde, uygun ki yankeıici kız bir delikanlıyı 
Muvafakat etmek - Oydqmak 
Ornekler: 1 _ Bu meıelede ılzlnle ıoyıiıutlarJır. Kemalpaıa cadde-

ogdGf'k değUim. ıinde manav Mebmedin dükkinm 
Z - Bu önergeyi onag bulanlar el· dan kP.rpuz almakta olan bay Ali 

Zerini kaldırıınlar. Ramazanın bir dalgınlık 11ra· 
3 - Bu harelcetlnlz benim ahldk an· ıında, yanına ıokulan Bahriye ve 

lalllfıma uygun değildir. Elif adlarmdaki yankeıeciler ce-
4 - OydQfmak her ıaman gönül -

den olmaz. binden 61 liresrnı çalmıtlar ve ya. 
Muvafık, Mutabık - Uygun kalanmqludır. Paralar, ıahibi-
Muntabık - Uyuk ne iade edilmittir. 

Maltlllerln tllttln 
ikramiyeleri geldi 
U ıküdar aakerllk ıubellnden: 
1 - Şubemiz kaza MalmUdfirlüğün 

den maaş alan Harp MalOllerile şe • 
hit yetimlerine alt 935 yıb tUtUn lk • 
ramiyeleri gelmiştir. Tevziat gtinlerl 
(:::ıma n salı) kaza kaymakamlığın• 
ela (Saat 9 dan 5)e kadar devam e • 
de:ck ve Uç ay l~de tevziat bltmlf o· 
lacaktrr. 

2 - Mal61lerle tehlt yetimlerinin 
U~er vesika f ototraflle resmi senedi, 
maq cUzdanı ve nflfu hflvfyet eb • 
danlarile komisyona mllracaatlan l • 
lln olunur. 

••• 
Kadıköy aıkerllk fUbeılnden: 
Harp Ma16lleri ile tehlt yetimleri· 

nln tfltün paralan gelml§tfr 10 Tem· 
muz 935 den itibaren tevziatına Ka • 
dıköy hükt1met binamncla batlanacak
tır. Saat 9 dan 12 ye kadar Çarpın· 
ba ve cuma gtlnleri tehit yetimlerine, 
pertem be ve cumarted ıünle:i de 
harp malt111erine datıtılacaktır. Na • 
mara almak için pazartesi ve aab 
,..ilnleri şub .. :·e :nt:·::caat edilece'"" 
Resmi senet maat. cilzdanlan ile nti· 
fus cilzdanlan ve ikişer foto~f be • 
raber getirilecektir. 
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Halkevl çaprıyor 
lSTANBUL HALKEVINDB: 

:;:;r.:JJye kadar temsil 'ıubest okulu
na kaydolanlar ezberledikleri parça • 
lan okumak ilzere 10 Tenama 935 
çarpmha gtinil saat 17 de AıaJkll • 
kUne gelmelerL 

o 

Hamdullah Suphl 
geliyor 

Bükreı, 6 (A.A.) - Anadolu 
ajansının özel aytarı bildiriyor: 

Türkiyenin Bükret elçiıi Ha111• 
dullah Suphi Anbraya mütevec· 
cihen bugün Köatenceden hare
ket etmittir. 



'1 TEl\fMUZ - 1935 

Yedi memur isteniyor 
1 - Nakliyecilikle uğrqmı§, taşray gitmeğe razı iki memur 

• 2 - Muzaaf usulde defter tutmayı bilen, şimdilik lstanbul-
. da s.a,hpcak ve fakat icabında ta§Taya gidecek iki muhasip. 
·- 3 - Muhabere itlerine vakıf bir memur (lı&an bilenler 'ter
.. cil. edilecektir). 
· 4 - Gümrük itlerinden anlı yan, beyan..'lame tanzimini bi-
len iki memu: ki cem'an yedi me mur istemekteyiz. 

' l!tiyenlerin kısa tercümei hal leri ile bu vazifelerden hangi
sine talip olduklarını birer mektup la ve açık drederiyle Galata
ı!la Mehmet Ali paıa hanında 43 nli marada 

TiK 
lstanbul eşya taşıma kollektif şir ... 
ketine bildirsinler. Telefon: 41981 

HABER -Akşam Postn:sr 

• • • SEKSULIN Ba ıltm z 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl ÖLDÜRÜR' 

Bu gün sızde tıuıunmayan rıer şeyi.. .. 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 
'<UTUSU 200 Kro-

BfŞIR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

~--------~ ....... llli!l~mlll!~-------------
{fPA ~A~J(A 

Müılahıa:ralı 

HlJBUBATUIYLARJ 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

Yeni çıktı 

Epikür 
ün 

Bir Optürat:ör 
areket:iyle 

Milkatat hazanınız 

KOD AK 
Amatör fotoğrafJerı 

müsabakası 
1 temmuı - 31 ağustos 1935 

Tafsilata ve şarharı fotoğraf 
ma:zemesi satıcılarından alınız. 

\tınıın::ım u ııııı J1lll1!IIruıııl 
g Şi:.li Etfnl hastanesinde 

Göz mütahassısı doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında kız 11-f 1 

- ·esi karşısında 32 numarada. l\tua- 't 
yene snatJerf sant 15 ten 18 e kadar( 

;nnn nıııım :oı 

DOKTOR 

Kemal özsan 

Venüs Ruju: 
2 

Niçin tesiri ~üphell (Haşarat ardUrUcU 
mnyl) ler tecrObe etmeli ?. Bu kıymet· 
sız ve taklit mayiler ne ha aratı OldQ. 
rOp sızı onları ız•actıtından kurtlltırlar. 
ne de tehllkelerıne karşı himaye eder
ler. Bu tesiri şOphon maylterı kullan
mak b~yhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için mOslrren F L 1 T 
isteyiniz. FLiT, bOtDn ha9arah 
hakikaten ve ebediyen aldOrOr. Leke 
rapma2,,ıaze ve IAtlf kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve nsker ~esımn eaTı teneke
lere dikkat ediniz. Fiatlar tenzlllltlı~ 

UmamJ Oep0st> : f, CRESPIN, lıt. Galata. Voylada Hai t 

Ga"t~z~u~erl~e k~b~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~ 

lan hayretlere düşürür ve 24 saat du
daklarda sabit kalır. 

Venüs Kremi 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri· 

nin içinde en şayanı emniyet '\'"C iti· 
mad olanıdır. 

Venüs Pudrası 
Şık ve kibar familyaların rağbetini 

kazanan, narin ve nazik dldlileri tes· 
hir eden yüksek evsafta eşsiz pudra· 
dır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyü p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

Ahlaki yatı 
Haydar Rifat 

Vrolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
Krakög - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden ıonra 
2 ·den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

Deposu: 

Evliya Zade Nureddin 
Eren Eczayi kimye\iye alat ,.e ıt

rln t dePosn. fst.Anbul Ba:h~ebpı. 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuztladır 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 
F yat:ı 30 kuru 

ortRSERlLER YATAGl 

Kuma çakılmıı kazıklara bağlı 
sandallar vardı. 

Fakat ipl~ri çözmek kimin ak
lına gelirdi. 

Onları görmedi bile 

Suya atladı! 

O vakit görülmemi§, rüya gibi 
bir vaka oldu. 

Lııntenenin arkasından Man
fred, onun arkasından Kokarder, 
Kokarderin arkasından Fanfar ve 
on, yüz, bin serseri bağırarak, 
küfrederek, biribirlerini iterek 
Sen nehrine atıldılar. 

Suyun yüzü, §apkalarla, saçları 
katmakanşık olmu§ başlarla, çe
kilmiş hançer tutan ellerle simsi
yah oldu. 

Bu sıra..Ia bütün kiliselerin çan· 
ları Sen nehrinden yükselen kü· 
fürler ve çığhkları boğmak istiyen 
meşum canavarlar gibi inlemeğe 
ha§lamıılardı. 
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MOBF.R MEYDANINDA 

. , 

Evet, polis müdürünün iki bin 
muhafızıile beıyüzden fazla pa
paa Doleyi Mober meydanına gö
türüyorlardı. 

Bu, Loyolanın aklına gelen me
lun bir tedbirdi. 

Bu müthi§ papzı.s, Serseriler Ya
tağı hücumunun ve serserilerin 
bzanmıt oldukları zaferin bütün 
tlfsflAtmı öh'endiği zaman: 

- Bu L:ıntenenin marinyanı

dır. diye mırıldanmıt§ı. Ayni za. 
manda: 

- Bu adam her ıeyi yapmağa 
kabiliyetlidir. Konsiyerjeri hapis· 
hanesinden Doleyi kaçırmağa kal
kı§ması ya bir kahramanlık, ya 
bir delilik eseridir. Bununla be
raber her iki tarafa mensup adam· 
lar da ayni derecede tehlikelidir
ler, diye düıünerek Dolenin son 
anda elinden kurtulmaması için 
lazım gelen tedbirleri almağa ka
rar verdi. 

Yukardl!l Loyolanın Monklarla 
buluştuğunu görmüştük. 

Bu bulu~mada polis müdürüne 
bazı tavsiyelerde bulundu daha 
doğrusu bazı emirler verd

1

i ki on
ları aşağıya yazıyoruz: 

Dolenin Grev maydanında ya
kılacağını ilan etnıek ve Paris hal· 
kını tamamen kandırmak için ora· 
ya bir odu!l yığını kurmak.. Sonra 
sabah saat be§e doğru Mober mey
danında acele bir odun yığını yap• 
tırıp köprüleri kuvvetli asker kı· 
talariyle tutmak .. 

işte Loyolanın planı buydu. 

Bu plan aon ana kadar gizli 
tutulmuş olduğu için Dole bile 
Grev meydanında yakılacağını 
zannediyordu. 

ı:. "' "' 

Ruhani mahkeme reisi Fay ta
rafından okunan lmrardan sonra 
Dole etrafındaki muhafızlar tara· 
fmdan tut'.l!arak Konsiyerjeri ile 
adliye arasındaki yeraltı yoldan 
zindanına götürülmüttü. 

Kendisini bütün gün rahat bı· 
raktılar. 

SERSERILER YATAGI 

Orri sev :nçle homurdanarak 
kağıt elinde olduğu halde ayağa 
kalktı. · 

Bu Dolen: n zindanda iken yeis 
ve iztırap saikasiyle yazdığı ve 
askerlerin alarak Jile verdikleri 
vasiyetname idi. 

~ .v. ~ 

Matyö Orri ayakta kağidı oku
du. 

Sonra tefı;r (!) etti. 

Bilhassa ~'.l kısmı çenebazhkta
ki bütün .ıstalığını tekrarladı: 

"Bir gün yakrldığım yere bir 
abicle dikilsin ve bayram günlerin
de esaTet zincirinden kurtulan 
kardqlerim bu abideyi çi~cklerle 
süsleainler. lztırabımın hatırası se
neden seneye halka: 

- Burada bir adam yakddı. 
Çünkü o karcle§lerini seviyor, on

laTa hürriyeti telkin ediyor~ ilmin 
ve hakikatin t§ığını etrafa dağıt· 

mak istiyordu. 
Sözleri söylenerek devredilsin. 

Bu vak'a Birinci Franıuva gibi 
kralların ve Loyola gibi yüksek 
din adamlarının bulundukları bir 
devirde vukua gelmi§tir.,, 

Bu cümleler, mahkumun, her 
türlü f•nahğm membaı ve dalale
tin kuvvetlenmesine sebep olan i
lim ve fenni telkin ettiğini kat'i 
surette anlatıyordu. 

Reis F oyın azalara doğru eğil. 
diği görüldü. 

Azalar ba§lariyle reisin kendi
lerine yeva§ lesle söylediklerini 
tasdik ettiler_ 

Bunun üzerine Foy ayağa kal· 
karak: Etyen Doleyi dinsizlik, ye-

ni mezhebe taraftarlık, muzir ki· 
tapları ba5mak ve §eytana uymak· 

la itham eden k rarı okudu. 

Bu muhterem alim umumi mey· 

danda diri diri yakılmak cezuı:· 
na mahkUın edilmitti. 

Derin bir sessizlik oldu. 
Muhafızlar Doleyi derlial alıp 

götürdüler. 

Dinleyiciler, meyuı, taıkın ve 
hiddetli bir halde salondan çıktı
lar. 

Yalnız bir kadın: 
- Böyle yakıtıkh ve güzel &Öz. 

Icr söyliyen bir adnmı yakmak ya

zıktır. Günahtır! diye bağırdı. 
Fakat hemen tevkif edildi. Ve 

akrabası, ne olduğunu bir daha 
öğreneme eliler. 

ithamdan sonra, Lantenc deli 
gibi dışarıya fırlıyarak Manfrede 
göndermek üzere birkaç satırlık 
bir pusula yazdı. Ve derhal Ko
kardere vererek Manfrede gön
derdi. 

Siyah mantolu papasa gelince, 
0 da kararı dinledikten sonra bir 
arabaya atlıyarak polis müdürü • 
nün konağına gitti. 

Monklarm odasına girerken 
mantosunu c:ıkardı. 

Monklar onu görüne ':A 

- Ne tedhirsizlilt ides pe-
der? Ya yııranız tekr~ nçılırsa ! 
diye bağırdı. 

Forma:10 
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Loyola titredi. 
- Oğluır.ı. hana ka111 kullandı

ğınız mukaddes peder tabiri yalnız 
papaya mahsustur. 

- Ben ıimdilik yalnız, sizin 
kudsiyetin1ze bat eğiyorum. Ha
kikati söylemek lazım gelirse ya
kında bu tabire hak kazanmıyaca
ğınızı kim iddia edebilir. 

- Aıla ! Ben papalık tacını ka
bul edecek olursam, kuvvetimin 
yarısını kaybetmit olurum. ya
ram için merak etmeyiniz, nerde 
ise t.mam~n iyileıecek. Size iyi 
bir haber getirdim'. Dole diri di
ri yakılmaya mahkiim oldu. Po
lis müdürü olduğunuz için itin alt 
tarafı size ait bir vazifedir. 

- Odun yığını ne vakit hazır. 
lansm? 

- Yarm, oğlum. 

- Yarm ha? 
- Evet, Dolenin çok cesur dost-

farı vardır. Onu yakacak aletin 
aleTlerini görmeden rahat edemi
yeceğim. 

- Peder, istediğiniz ıey uaul ve 
adete aykırıdır. 

- Düımanı kandırmah. Ruha
ni mahkeme reisi, Dolenin yarın
dan itiba?en halkın hu'Zurunda ya
kılacağını ilin etmekte tereddüt 
göstermedi. 

- Peki, öyle olsun, peder. 
- Şimdi onu nerede yakacaiı-

anı tayin ~tmek kaldı. 
- Cre• mt:ydanı var .. 
- Evet, biliyorum. Geniı bir 

me;ı:dandu. 

• 

Monklarla Loyola arasındaki 

konutma bir saat kadar sürdü. Ni
hayet ileride göreceğimiz kararı 

verdiler. 

-11-

0DUN YICINI NEREDE 
YAPILDI? 

Şimdi, Sen Mitel köprüsü civa· 
rında bıraktığımız Manfred ile 
Lanteneye g~lelim. 

Bu köprünün iki batında birer 
kapısı vardı. Bu kapılar daima · 
açık bulunurdu. Yalnız darülfu. 
nunda bir patırdı kopunca tale
belerin tehire dağılmalarına ma
ni olmak ,-;in kapatılırdı. 

Günet donuk ve metum bir su
rette doğdu. 

Saat altı sularındaydı. 
Dole Grev meydanına getiril

mek için saat yedide Konsiyerje
riden çıkarılacaktı. 

Bu eın~da Sen Mitel köprüsü
nün ağzında, civar sokaklardan 
gelerek Grev meydanını dolduran 
ahalicien maada, üç bin kiti kadar 
vardı. 

Bunların hepsi serserilerdi. 
Lantene ile Manfred tam köprü 

kapısının İ<artısında durdular. 
Her ikisi de çok sakin görünüyor· 
lar, arada sırada konuşmadan ha. 
kıtıyorlardı . 

Saat altı buçukta, iki yüz ka. 
dar suvari kapıdan çıkarak harp 
safı nizamında dizildiler, 

Arkaaından üç top ıetirildi. 
Lantene yavqça: 

z 
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- Vakit geliyor! dedi. 
Bu sırada askerler topları dol

durarak üç ayrı istikamette aha
linin üzerine çevirdiler. 

Bu hareket halk tarafından gö
rülerek homurtularla karıdandı. 

Yalnız Manfredle Lantene köp
rüye baktıkları zaman kendilerini 
endiıeye iü!Üren bazı ıeyler gör· 
düler. 

Evvela köprü civarındaki bütün 
dükkanlar kapalı idi. Bu hal, böy. 
le zamanlarda şimdiye kadar vu
ku bulmamıştı. Paris dükkancıla

rı yaradılı,i:a kavgacı adamlar ol
duklarından öldürülecek, diri diri 
yakılacak bir insanı seyretmeğe 

dururken dükkanlarını kapayıp 
gitmeleri tabii olmıyan bir haldi. 

Köprünün de askerlerle dolu ol
duğunu gördüler. iki ıı~a dük
kan arasmdaki dar geçitte iki a
lay durmuıtu. 

Köprüyü, altı top müdafaa e
diyordu. 

Aaliye dairesinde ıaat yediyi 
vurdu. 

Halk araaında bir hareket ol. 
du. 

Bu anda birdenbire köprünün 
kap111 kapatıldı. 

Mosmor kesilen Lan tene: 

- Ne oluyor? diye haykırdı. 
Yanında bir ses: ~ • 
- Bizi kandırdılar! .. ~ 
Diyerek yakası açılmamıt bir 

küfür savurc~u. 
Lantene ile Manfred seriye 

döndüler. 

Bu sözü aöyliyen adam Kokar
derdi. 

Tam bu esnada Sen Jermen . 
Lokserruva, Notrdam, Sen Östa! 
kiliselerinden matem çanı çalın · 
mağa bqlandı. 

Uzakta, Sen nehrinin öte tara
fında, ellerinde mumlar bulunan 
yüzlerce keşif ilahi söyliyerek gö-
ründüler. -

Kokarder devam etti: 
- Ben Grev meydanını tama ; 

men gördüm. Biliyor musunuz ne 
oluyor. Sade bir odun yığını var. 
Fakat yanında ne cellat ve ne de 
muavinleri bulunuyor. Galiba Do· 
leyi orada yakmıyacaklar ! 

Lantene yeisle haykırdı. 

Manfred müthit bir küfür ıa • 
vurdu. 

Serseriler ara11nda ıiddetli biı 
telat bat gösterdi. 

- Mober meydanına!... Mo • 
her meydanına! ... sesleri gürledi. 

• • • 
Bin kadar serseri köprünün ka

pısına saldırdılar. Müthit bir dö
ğüı baıladı. Bu sırada her taraf-

ta korkan ahali kaçıtıyordu. 
- Nasıl geçmeli? ... 
Beyni ateıler içinde yanan, tüy. 

leri diken diken olan Lantene bıı 
sözleri küfürle karıtık olarak aöy· 
lüyor, hiddetinden köpürüyordu. 

Birdenbire aklına bir fey ıel • 
di: 

- ileri! d•ye haykırdı. 
Bir iki sıçrayııta kıyıya kadar 

indi • 

1 
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