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200. bin lira kıymetindeki eserleri 
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e~siğe sattığı adam Y unanistana 

• 11m11 en son a 
arabaya çarptı 

I kaçırmış 

Firavuntepede yeniden 
araştırmalar yapılacak 

!~mir, 25 (Huıuıi) - Yeni 
Foça nahyieıinin Kozbeyli köyü 
civarında F--iravun tepesinde bir 

1 köylünün 'meydana çıkardığı çok• 
l kıymetli eski eserler lzmirde ka • 

çak olarak satılırken yakalanmış
tır. 3000 sene eveline ait olduğu 
anla,ılan bu eserlerin kıymeti 200 
bin lira tahmin edilmektedir. 

Yaka §Öyle meydana vıkmıştır: 
Kozbeyli köyünden Numan oğ· 

lu Ahmet efendi, üç ay evel Fira· 
vun tepesi üzerindeki bağında ü • 
züm kuruturken yerdeki bir yarık-
tan içeriye arıların girip çıktığını 

ve yandı 

Dün şehrimiz
de üç statta muh 
telif spor faali -
yelleri olmuf, ya 
pılan maçlarda 
Galatasaray Ve
fayı, lstanbul
apor Süleyma
niyeyi, Fener
bahçe Beykozu 
yenmişlerdir. 

Beşiktat takı -
mı da Buraada 
Samsun şampi
yonunu 7 - 2 
yenmittir. Maç -
larm tafıiİatı 5 
nci sayfamızda -
dır. Resimde gö
rülen Vefa takı- "" 

--~:...a.ı\ 

mıdır. 

4 
KURUŞ 

Sene 4 Sayı: 898 

define. 
Marya, Con Krovf orta 

çok benziyormuş 

kim satın aldı ? 

Vefa kulUbUnUn birinci takımı sahada 

• 



HABER - Akşam Postası 

-
Müsabakanın umumz 

neticesinde birinci kim? 
Ankara, 26 (A.A.) - İki gün

denberi Ankarada yapılmakta o -
lan ordu şampiyonları bugün bit
miştir. Perşembe günü başlıyan 

manej mani atlama; müsabakala
rı athspor klübünün bu iş için ha
zırlanmıt olan manej yerinde ve 
mani parkında müstesna bir kala
balık huzurunda yapılmıştır. Za· 
bitlerimizin muhtelif manej ve 
mani harekatını yaparken atları· 

ransa, g av ayı hıra 

ital aşab· ir mi? • a ı 

nı sevk ve idarede gösterdikleri 
meharet ve incelik hakikaten gö· 
rülmiye değerdi. Bilhassa mania· 
ların üzerine giderken atlarını u -

sulüne muvafık bir tarzda ve te -
reddütsüz sürüşleri en ziyade gö
ze çarpıyordu. Zabitlerimizin bu 
müsabakalarda gösterdikleri me
leke ve meharet her suretle şaya· 
nı takdir ve tebrik görülmüştür. 

~eniz Konfennsı 
Japonlar istekle

r· ni azaltıyor 

Fransız gazeteleri 
vaziyeti nasıl 

anlatıyor 
Deyli Ekspres gazeteşİ 22 T eş· 

Londra, 26 (A.A.) - Bugün rini Evel tarihli nüshasının başma
deniz müzakereleri neticesinde 1 kalesinde şunları yazıyor: 
neşrolunan tebliğde Japonların "Yugoslavlar, Fransızlardan 
yeni izahat verdikleri ve teklifle· gittikçe uzaklaşıyor ve Almanya -
rinin bir çok noktalarından vaz ya doğru ilerliyorlar. YugosJavla· 
geçtiklerini bildirmekte ve yeni rın bu istikameti tutmalarmı tabii 
bir toplantının yakında yapılacağı görmeli: Belgradın menfaati Ber· 
ilnve olunmaktadır. linin menfaatine mutabıktır. A • 

Royter ajansının · öğrendiğine rada yalnız bir noktada ihtilaf 
göre, Japon ve İngiliz heyeti mu- vardır: Almanlar, Macarlara dost· 

Manej müsabakasında, birinci rahhasaları arasında hiç bir vesi- turlar. MacarlaTla Yugoslavlar a
süvari binicilik mektebinden yüz· ı ka teati olunmamış ve İngilizler raıındaki münasebetleri gergin • 
başı Tavap Bey, ikinci muhafız henüz Japon planlaTmı almamış· leştiren bir sebep vardır. O da bir 
süvari grupundan mülazim Emin Iardır. Ancak iki taraf ta diğe - Macar ekalliyetinin Yugoslav ida-
Bey. rinin vaziyetini öğrenmiş bulun - resinde yaşamasıdır. 

Mania müsabakasında, birinci maktadır. Müzakereler uzun Fakat Romanyanın boyundu • 
muhafız süvari grupundan müla· süreceğe ve güç olacağa benze- ruğunda inli yen Macarlar daha 
zim Fahri Bey, ikinci süvari bini· mektedir. çokturlar. Onun için Macaristan 
cilik mektebinden yüzbaşı Tavap Her ne de olsa fngiliz mahafi· nisbeten küçük olan dava üzerin -
Bey. li, bugünkü konuşmaların faydalı de durmıyacaktır. 

Şampiyonanın umumi neticesi, olduğu mütaliiasındadır. Mü:ı;a - Yugoslavların, gittikçe Fransız 
b. · b 1 •- b kerelerı'n gelecek merhalesı'nı' in· aleyhtarı olmalarının sebebi Fran· ırınci süvari inici ik meıde in· 
den yüibaşı Tavap Bey, ikinci sü- giliz -Amerikan toplantısı teşkil ıanın İtalya ile fazla dost olmağa 
vari binicilik mektebindenbin başi edecektir. lngiliz hük~::neti bu başlamasıdır.,, 
Avni ve mülazim Cevat Beyler a- konuşmalaraı dair Fransa ve hal- (Deyli Ekspres) gazetesinin 
rasmda beraber. ya ile temas halincle bulunmakta· l)u tarzdaKİ mütaleası liugünfü.i sı· 

Dördüncü süvari binicilik .mek· dır. yasi vaziyete muvafık değildir. 
tebinden birinci mülazim.Saim B. Diğer taraftan bir lngiliz - Ja- Çünkü Fra.nsanın Yugoslavyayı ve 

Pon ittifakı hakkında dolaşan ri • müttefiklerini ihmal ederek İtalya 
be inci silvari binicilik mektebin-

vayetler kati olarak tekzip edil • \le anlaşmak istediği iddiası asla 
den birinci mülazim Eyüp Bey. 

T. D. T. C. de Y akup 
Kadri beyin yerine .. 
Ankara, 2ô (Hususi) - Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti Merkez He
yeti azalığına, Y.akup Kadri Be -

yin yerine Fazıl Ahmet Bey gel -
miştir. 

-o-

mektedir. Bir ademi tecavüz doğru değildir. Bilakis son gelen 
muahedesi hakkında da hiç bir Fransız gazeteleri Fransanm 1 -
müzakere olmamıştır. talya ile anlaşmak arzusunda bu· 

:t- ~ ~ Junduğunu, fakat böyle bir anlat· 
Londra, 27 (A.A.) - Deniz ko- ma yolunda lküçük itilafm dostlu • 

nuşmalarına memur İngiliz ve A· ~unu feda edemiyeceğini,, yaz -
merikan murahhasları dün öğle • maktadır. Diğer taraftan Paristen 
den sonra toplanmışlardır. 

1 
gelen haberler Fransız Hariciye 

k · k Nazırının yakında Rom aya gide -
Japonya sansyiini tet 1 ceğini kaydetmekle beraber buse· 

Antalya tecrübe istassonu Tokyo, 27 (A.A.) - Japonya yahatin bir anlaşmadan ziyade t. 
ve Mançukovda tetkikatta bulun - \alya Başvekili Musoliniye izahat 
muş olan İngiliz sanayicileri heye· vermek maksadımı. matuf bulun • 
ti Kanada yolu ile İngiltereye dön duğunu da ilave etmektedir. 
müşlerdir. 

Antalya, 26 (A.A.) - Antal· 
yada tesis edilen sıcak ildimler 
nebatatı tecrübe istasyonuna me • 
mur Dr. Tegval ve muavini gelip 
işe başlamışlardır. 

Kahve, çay, kinin, ananas 
gibi sıcak iklimler mahsullerinin 
istihsali tetkik ve tecrübe edile -
cektir. 
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Ankara sergisi 
tamamlanıyor 

Cevizli Nümune llöyü 
açılıyor 

Sarışın kadın 
Bastiya, 26 (A.A.) - Marsil· 

ya suikastine iştirak ettiği rivayet 
edilen Sarışın Slav kadınının Bas· 
tiyada bulunduğu bildirilmiştir. 
Filhakika bu kadın, pazar günü 
Livomadan gelmiş ve geldiği ge • 
mi ile iki saat sonra Sardunyaya 
gitmiştir. 

f ronsız Meclisi 
Islahat projesini 

görüşecek 
Paris, 26 (A.A.) - Havasa· 

jansı bildiriyor: 

6 Te§riniıanide toplanacak o· 
lan Fran~a parlamentosu pek mü· 

him işler beklemektedir. Bu ay İp· 

tidasında yapılan nahiye intihaba

tı Doumerque kabinesine itimadı • 

nı göıtermi§ ve aynı zamanda 

mevcut müessesat kadrosu dahi -

linde kalmak üzere devlet meka • 
nizmasında yapılacak islahat hak-

kında M. Doumerque'in radyo ile 

ne~rettiği beyanatını da tasvip ey· 
lem iştir. 

HükUmet reisinin düşündüğü 
ıall\hat birkaç merhalede yapıla -

caktır. Bu 11lahat meyanında ad -
liyenin ve polis teşkilatının tensi

ki, iktısadi, sınai ve ticari menafia 

malik olanlara meclislerde bir 

hakkı temsil İtası, devlet dairele -

rinin yeni ba§tan tanzimi, parla • 

ve ticari kuvvetin tarzı tatbiki gi· 
bi çok mühim maddeler vardır. 

T eşikilatı esasiye kanununda 

ismi bile geçmiyen kabine reisine 

resmen bir mevki vermek ve bir • 

kaç kelime ile vazifelerini göster· 

mek, kabine reisine mebusan 

meclisi ile mühim bir ihtilaf zuhu

rund timdiki formalitelere müra· 

caate lüzum kalmadan parlemon· 

toyu fesih hakkını vermek, ve ni

hayet memurlar için devletle ken· 

di aralarında münakit manevi 
mukaveleye bir garanti teşkil e -
debilecek tarzda bir memurin ka· 

nunu hazırlamak dü!Ünülmekte • 
dir. 

lngiliz·Alman münasebatı 
Londra, 27 (A.A.) - İngiliz -

Alman ticari münasebatını tanzim 

için yapılmakta olan müzakerele· 

rin pek yakında memnuniyeti mu· 

cip olacak bir §ekilde biteceği 

Londra mahafilinde ümit edil· 
mektedir. 

Antalya, 26 (A.A.) - inşası 
biten Aksekinin Cevizli nümune 
köyünün Cümhuriyet bayramında 
küşat resmini yapmak üzere vila· 

yetçe tayin edilen heyeti mahsusa 
bugün buredan hareket etmiştir. 

ANKARA - Sergi hnzırlıkları -...~~~~~~"""'!!"'~~~~~~~~=~~~~~~~~-!""'~~~ ·~~~~~~~~~~~c= 
bitti. Lozandan evvel ''e Lozandan ,--;;;;mı;m1ı1111•111iiim;; ________ sa11K1m:Jı::=:::.s-----------------•l!I~ 
onrn. i mindeki mukayeseli pavyon 

1 
b h l • d • l ? 1 

~n::!!::~:;:.•m•zı ... 1r bir ••rette a a gazete erı ne llJOr ar. 
Sumer, Ziraat ve Merkez Banka- L. ______________ llllll_ ... mırı~ .... -=--••==ı----------------..; 

lafı pavyonları bitmiştir. 
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Seyyahlar için yeni 
bir kolaylık 

ANKARA - Memleketimizden 
transit suretiyle geçen alelumum sey-
yahlar ve kısa bir müddet ikamet e
den ecnebilerle memalik; ccncbiyede· 
ki Türkler memleketimize dahil ol -
duklnrı ilk gümrükte memurlar, ü • 
acıİel'İilÜe· i ecnebi dö\izlerini kaydc 
mecbur tutulmaktadırlar. 

Dunl:ır fnzla ikamet ederlerse 
lmmbi.}o müdürlüklerinden izin ala -
rak paı-alarını ~fcdcbileccklcrdir. 

VAKiT - Mehmet Asını /Jey "Bal- ı bir (Akdeniz misakı). im:a edebilir. , ZA.llAN - Harpten Mnraki diinya 
kan misakını~ tatbiki,, yollarından ve Bu ise şimdi Balkanlar için ı:ücude siyasetini anlatarak en doğru siyaset 
Büyük JJ!illet JJJcclisinin mühim celse- gelmiş olan sullı bekçiliği tefkil<itı Ak olarak bizim siyasetimizi gösteriyor. 
sinden baTısedcrek, /Jalkan misakını deniz nııntakası için de temin edilecek Ve diğer det'letlcrc ayni yolu tavsiye 
ve lalıikalarını tatbikle sullıım idame- demel.-ttr.,, c•diyor. 
si!'e .~cde!I yardım ~.dilmiş olabileceğ~- ltJIL~IYET-::- A~wıct Şükrü /Jcy CIJJJJIJURIYET _ Yunu Nadi /J., 
nı gostcrıyor. Ve boylccc, Balkan mı· de aynı mevzu uzerırıe yazarak Bal· 
sakının bir nazariyeden ibaret olma· kan misakı ve Uiyilıalarının t<ılbiki akın akın gelmekte ve dalıa da gele-
dığını da meydana koymuş bulunu· hususundan bahsediyor, ve Türk mil- cck oları nıulıacirlcre dokunarak bun
yor. letinin gizli diplomasi ile alakası ol- lara lıemen yer yurt temininin bizim 

ltlelınıet Asım !Jcy, bundan so,;ra, madığını, Jıarici lıcr işini açık gördü- için de iyi olacağını yazdılrl.an sonra 
pek mühim denebilecek bir yeni fikir- ğiinü söylüyor, /Jalknn misakının ru· bunun bir usulüne işaret ediyor. On
den balısc<liyor: Ayni. nuntaka dalıi • lıunun artıkTilrk milletinin kalbine de lara bedava .değil, f akal para ile ev, 
lindeki alllkadar diğer devletlerle de girdiği, Balkan birliğini bütün Tiirk· tarla, lıayvan, to/ıw11luk gibi lıayat 
yeni bir mlsak aJ...-tlnl tasavvur ediyor. lerln benimsediğini anlatıyor. Ve bu vesaiti temini ve bunu muayyen bir 
Pe diyor ki: "lJ!cseta Balkan mü;akını §ayanı diki.at zamanda Balkarı kon· zamanda meselci yirmi senede ödcn
akdetnılş olan ded,,tler, dil/er alcika - scyinir.. llnkarada toplanmasını lıoş mek şnrti/e k<•ndilerine amade bulun-
dar devletlerle birlikte bugiin der/tal bir tcsadiif buluyor. durma fikrini ileri sürüyor. 

27 birinci 

Hava 
y rı ında ı. 

5on% 
Yaya kalanların. ? ; ~t 

• l . edıT· rıl 
vazıyet erı n ı~ >und 

Londra, 26 (A.A.) -:'tiri~ r, l: 
dra - Melburn yarışına ıŞ tJ>1liku 
denlerden geri kalan do~ııı dır, 
mm vaziyeti şudur: \ F 

vatkel' 
1 - Macgregor ve de rı: nrn 

nizelanda, dün saat 21,50 la.rın 
burna vasıl olmuştur. 2!i de 

y eniıt öın • 
2 - Hevet ve Kay, ~ı' d·d. 

da, bu sabah saat 2,45 te dı 1 

pangtan hareket etrniştir. n 
bıı" F 3 - Stodart İngiltere, h•rf y 

saat 1,6 da Singapurdan t, 
etmiştir. 

. arl'• 4 - Hansen, DaniKJ1 ıl 

"'. saat 3,52 de Alotratara 
• Jl11l. 

nuştur. Mumaileyh gayrı I• 
bir müddet için burada }(ş 
tır. 

5- Melrose Avusturalf' 
~e 

19.\5 te Rangoondan hare h b 
mİ§tir. > olaa 

6 -Vrighte ve Poland0
' J 

rika, bu sabah saat 5,9 da. :Vor 

vasıl olmuştur. 

7 - Shav, İngiltere, d 0 
denberi Betirde bulunrrıııJcl' 

" tniı 8 - Davis ve Hil, in ' 
Kıbrısta kain Nikosyadadıtj 
yarelerinin bir kanadı l<f1'1 
tır. ltıı?' 

9 - Bruk, lngiltere, ssb, ;a~ 
denberi Atinadadır. Tayf J;~ı 
nin bir uskuru kırılmıştı!,/' fon: 

Panamayı bir filo 
saatfa ge er?. 

~ Panama, 26 (A.A.) -
1
,, 

gemisinden ibaret olan Al f' 
Bahrimuhit muhtelit filos\l 
ma kanalını bir rekor zaıt''f. 

dt 
mek olan 39 saatte A ~· (. 
den manevreler yaptığ~ of 
geçmiştir. Filo Kahf 

b\ 

\t ı 

de" 
ya gidip manevralara de"' 
cektir. 

• le,.: --<>- ~ .• 

Ç D . I .. ı hu 
in erraıryo u 1ş1 ~ kon 
Varşova, 26 (A.A.) / dun 

Warszawıki gazetesi, JaP
0 ~ik 

Varşova sefiri M. ltonutt 17' ~~~ 
tını ne•retmektedir. M. ıı lcro 

~ bi J_ 
Çin demir yolunun ıatııı 1 ııc 

~ ~ta 
için yapılmı§ olan müz" A 

ef" !llıı 
prensip itibarile hitam"' 

duğunu yalnız bazı tali:; 
rin ve bilhassa 6000 So e 
tahdemininin akibetleri ıtıJ 
ğu meselesinin kalmı! "ıı• 
söylemiştir. Satın alma~ e~ 
için 170 milyon yen te•J'

1 ~~ 
tir. Sefir itilafın filen tllıı;~ b 

. dd d'l v• • 'l""e ' 0t mış a e ı ecegını ı a f 
,,·~ 1 •ı.ı 

.-o- ff •c, 
Pr. Samoilo11 

t ··• 
• 

etüt/ert • a1 ~ 
ıı'ı1 d' 

ikinci dil kurulta>'' ,~' J 
etmiş olan Sovyet ul~~i~ eiııl ıa,~ 
sinden profesör Sa111°

1
• ~ ~ lbj t 

k d . . . b e11elc' '" ~f .c ' a a emısımn u s . i~ı.. 1" kt 
ne§rİyatından Firde"

11 t~ıtel' il 
lanan iki büyük cilde e ~ıfı, 
mıştır. '°' lıfcl' ~··· ıJ' ,,. ı 

"Moscow OailY rJe ııtO ctif' 1'
11 

··re e' . .& 
sinin bildirdiğine gotilt ıı ~ ""ı:a. ' 
demisinin 1935 serıe ,..~1'1e17if l t 

'f 'it }<oıı " ' bt 600 muhteh cı ı e "' 1;a 
. b. }t1•fl'I ,tı "p !ll 

ların mühım ır debiY' 011 
ve bilhassa şark e ıc1til 
tetkiklerden rnüte§e 

tır. 



ihtikar var mı, yok mu? 
ihtikarla mücadele komisyonu 

reisi Mehmet Bey, gıda maddele· 
rinde ihtikar olup olmadığı hak -
kında §U beyanatta bulunmu~tur: 

- "Geçen seneki aylar içinde
ki satış fiatlariyle bu seneki aylar 
içindeki fiatları ayrı ayrı tesbit 
ettik. Bu sene beyaz peyniri ge· 
çen .seneye nazaran çok pahalı 
bulduk. K~misyonda bulunan ba· 
zı arkadaf lar raporlarını hazır • 
)adılar. Bu ranorlarda toptancı
ların malları ellerinde toplıyarak 
ihtikar yaptıkları iddia edilmek-. 
tedir. 

Bilhassa seyyar sütçülerin yeni 
ölçülerin kabulünü fırsat bilerek 
ihtikara saptıkları neticesine vasıl 
henüz kati bir neticeye varılmış 
değildir. 

. -o-
Çocuklara elbise 

Cümhuriyet bayramı münase • 
betiyle bugün saat on dörtte Cağa} 
oğlunda Himayei Etfal merkezin
de yedi yüz fakir mektepli çocuğa 
yeni elbise, önlük, ayakkabı, ka· 
zak, kitap ve saire da~ıtılacaktır. 

Ayni günün sabahı Divanyolun 
daki ~evi merkezinde de aşevine 
kayıtlı bulunan çocuklara elbise 
giydirilecektir. 

l?'Elyram münasebetiyle vilavet 
dahilinde mevcut Himayei Etfal 
§ubeleri tarafından giydirilecek 
çocuk adedi 3500 ü bulacaktır. 
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Çekoslavakların bayramı 
Çekoslovakya~n milli hayra • 

mı münasebetiyle yarın şehrimiz
deki Çekoslovak konsolonhane -
sinde bir resmi kabul yapılacak • 
tır. 

-O-
M. Herrot öldü 

İstanbul su §İrketi sabık mü
dürlerinden M. Herrot Pariste öl
DlÜJ.tür. 

Do tunun marifeti 
Samatyada Sancaktar Hayret• 

tin mahallesinde oturan madam 

Marikanın dostu Koç~ taraf mdan 
dört mantosu çalınmış, Koço ya· 
kalanmıştır. 

Şevki yakalandı 

Kaymakam Sedat Beyin inşaa· 
tında çalışan Edvardm 50 lirasını 

çalan sabıkalı Şevki yakalanmış
tır. 

Eşekten dUştU 
Kıl burnunda seyyar satıcı Hü

seyin bindiği eşekten yere düşmü§ 

belindeki bıçak sol böğrüne bata· 
rak yaralanmı§hr. 

Denize dUştUler 

Kandilli Akıntı burnunda balık 
çı Refet ve Alaettin, sandalla ba

lık avlamaktalar iken lbrahim rei

sin idaresindeki sebze motörü san· 
dala çarparak cümlesi denize düş· 
müş ise de etraftan yetişilerek 
kurtarılmışlardır. 

Aidat karışıklıkları 
Esnaf cemiyetleri aidatlarında· 

ki karıtıklıkların düzeltilmesi için 
bir proje hazırlanmı§tır. Projeye 
göre, esnaf cemiyetleri arasında· 
iti aidat farkları kaldırılarak bir 
cemiyel azasnun daha ucuz bul • 
duğu diğer cemiyetten sıhhat cüz· 
danı almasına mahal bırakılmıya· 
cak, senelik aidat çıraklar için 50 
kuruf, esnf için iş hacmi vaziyet 
ve derecesine göre bir. iki, üç lira• 
dan ibaret olacaktır. Simdi aza • 
mndan 12 lira alan ce~iyetler var· 
dır. 

-0- . 

Şoför ehliyetnameleri 
Belediye şoför ehliyetnamele· 

rini değitt.irmiye karar vermiş ve 
değittirme işlerine batlamıştır • 
Müteaddit kaza yapan şoförlere 
ehliyetname verilmiyecektir. 

~ 

Ölenler ve doğanlar 
Son bir buçuk ay içinde lstan· 

bulda 10493 doğum, 466 evlenme, 
4983 ölüm yazılmıştır. 

-0-

Senplon yolcularına 
kolaylık 

Semplon ekspresiyle Avrupa • 
dan gelen yolculara ait gümrük 
muayenelerine sabahları saat beş· 
te baılanması şikayeti mucip ol • 
muftur. latanbul gümrükler bat 
müdürü Seyfi Bey bu tikiyetler 
etraf mda diyor ki: 

" Muayeneler, evelce Uzun· 
köprüde geceleri yapılıyordu. Yol 
cı1lara kolaylık olmak üzere mua• 
yenelerin lstanbula daha yakın bir 
yerden haşlaması muvafık görül
dü. Bundan ziyade kolaylık gös· 
termek imkansızdır. Çünkü mua
yene bir iki saat daha geciktirilir· 
se tren lstanhula gelinciye kadar 

bitirilemez. 
Saat fabrikası 

İsviçreli büyük bir saat fabrika· 
sı htanhulda bir şube açmak üze
re lktısat Vekaletine müracaatte 
bulunmuıtur. 

----0-

M. Nikolesko 
Romanyanın ~tina elçiıi M. 

Nikoleıko ve sefaret müateıarı M. 
Manesko dün ıehrimize gelmişler• 
dir. 

Bir hediye 
Bir Fransız aazetesinin yazdıfma 

göre; geçenlerde Sovyet Ruıyacla top
lanan muharrirler kongresine iıtirak 
eden ecnebi muharrirlere Moakovacla
ki hir kağıt fabrikasının daiıtbfı ki • 
ğıtlar 24 tonu buluyormu,.. Bunun 
verilme~i ıntıharrirJerin yeni Ruıyaya 
dair intibalarım yazmalan içinmiı ... 

~ 
Edgar Vallas heykeli 

Meıhur lngiliz romancuı Edtar 
VaJlaı zabıta romanlan :yumaJcla ma
ruftur. Yazdığı poliı romanlaruun 
m~cmuu 250 cilttir. Bu zabn bir büs
tü yakında Londrada Fleet Street mn
kiine konulacaktır, Edıar Vallu meı· 
mur olmadan evvel bu mahallede ı•· 
zete satmakla hayatını kazarurmq. 

Mukataa vergisi ihtiJifı 
Belediye ile evkaf araımdaki 

mukataa vergisi ihtilafı yeni bir 
şekil almı§tır. Vaktiyle mukataa 
vergisine tabi olan binalardan mü 
him bir kısmı belediye tarafın· 
dan istimlak edilmif, bunlardan 
bir kısmı yıkılarak sokak ve cadde 
açtırılmıftı. 

Bunun üzerine evkaf, belediye 
tftrafından bu emlak iıtimli.k edi· 
lirken hunların, tapuya raptedil· 
diğini ve bunlara mukabil tapu ıe
nedi verildiğini, ileri sürmüt Vt> 

tapuya raptedilen mukataa verıi· 
sine tabi olması zaruri olduiunu 
tekrar etmiştir. 

Belediye, istimlak edilen bina· 
)arın hangi yerlerde bulunduğunu 
ve sokağa ne suretle kalbedildiii· 
ni birer, birer gösterecektir. Evka
fın belediyeden istediği bu verıi 
ile senelerdenberi belediye tara· 
f ından istimlak edilen emlake ait· 
tir. 

-0-

Cümhuriyet bayramında 
Halk evi 

Halkevinden: Cümhuriyetin 11 in
ci yıl dönümü onuruna 29 Birinci Tet
rin Pazartesi ıünü: 

Merkez; salonunda saat (22) de Ba. 
Jo .. 

Beyoğlu kısmında saat (15) te 
Temsil .. 

Alayköıkünde saat (20,30) da 
T emıil verilecektir. 

Beyoğlu kısmında yerimiz miiaait 
olduiu için arzu edenler davetİJ'uİa 
gidebilirJ~r. Merkez ve Alaykötkü için 
davetiyeler her gün idare memurluk • 
larmc1an alınabilir, 
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lngilizler, Anadoluya 
sına mani olmıya 

silah kaçırılma- 1 
çalışıyorlardı 

Taze bladon yaprağı alkoolu: Beı YıJaJlb 

ila ;~~:0!a;:;~ağı §urubu: Be! ila yir· Kör Ali ile Şahin Reis, 
mi gram. "Çocuklara ya§ ba§IJ'ıa bir kale önünde idı·ıer 
gram". 

Bladon yaprağı kurutulmuşu: As· .. uııe~ 

(Mıgır) Sabahatin bu sozun· 
den pek ziyade memnun oldu: 

- Ben Çamlıcadaki insan ve 
silah kaçakçlığından ç.ok defa hah 
sellim ama "orada bu işi takip e· 
den memurlarımız vardır.,, ceva· 
hını verdiler ... diye kendi kendine 
söylendi. 

(Tomson)un hu muhavereden 
biraz canı sıkılmış gibiydi: 

- İşte ben, dedi, bu defa orada 
cürmü meşhut halinde bir hadise 
tespit etmek istiyorum. (Sabahat) 
Hanım buna muvaffak olursa 
G. H. Q nun o mıntakadaki zabit 
ve memurları suhuletle tebdil edi· 
lir. Bu meseleyi el birliğiyle ve be
hemehal haJletmeliyiz ... 

(Sabahat) ayrıca teminat ver· 
di. Vakit ilerlemişti. G. H. Q da 0 

gün cereyan eden müzakere ve 
münakaşalar etrafında görüşmek 
mecburiyeti olmasaydi, (Tomson) 
o gece Sabahatin yanında kalacak 
tr, hizar etti ve Çamlıca meselesi 
hakkında: 

. - Yarın saat birde buraya ge· 
lır, sana talimat veririm. Tabii pa· 
raya da ihtiyacın vardır, Onu da 
getiririm... , 

Dedi. Paltosunu giydi, (Mıgır) 
ile birlikte apartımanı terkederek 
ıoka~a çiktılar. 

Saray erkan ve hükumetinin son 
suz fenalıkları karşısında kendi 
:kendine kalan ve hiçbir şeyi dü§ün 
nıeden yalnız istiklal aşkıyle ayak 
]anan milletin milli cephelere koş· 
tuklarını gören İngilizler, her şey
den evvel buna mani olmağa ka
rar vermişlerdi. Çamlıca yolların
da adedi gittikçe çoğalan içi eşya 
dolu manda arabalarının sık sık 
geçmeleri ve hafiyelerin, bu gizli 
ve hudutsuz yollardan silah kaçak 
çıhğı yapılmakta olduğuna dair 
verdikleri raporlar G. H. Q yı dü
şündürecek kadar ehemmiyet pey
da etmişti. işte Mister (Tomson) 
kendi istihbarat vesaitiyle bilhas· 
sa (Çamlıca - Göztepe) muhitin 
de büyük mikyasta devam eden 
kaçakçılığın önüne geçmeğe me· 
mur edilmişti. ilk tecrübe olarak, 
bu vazifeyi deruhte ettiği günün 
ertesi sabahı gelmesi melhuz bu· 
lunan bir manifatura arabasının 
elde edilmesini temin etmek ola· 
caktr. Bunun için de (Sabahat) i 
Üsküdara göndermişti. 

(Sabahat) in filhakika Çamlı
cada ahbaplarından biri vard!. O 
gün doğruca oraya gitmiş ve Sarı 
kaya caddesindeki boyası eskimiş 
biiyük bir köşkte misafir kalarak 
etrafı tarassuda başlamıştı .. 

(Sabahat) in misafir bulundu
"u hanede on sekiz yaşlarında 
!enç bir kız vardı. Şişlide otur
dukları zaman Sabahat onunla ar· 
kadaş olmuştu. Çok İyi sevişiyor
lardı. B!rinci gece yemekten sonra 
(Sabahat) sinirlerinin rahatsızlı
ğından b!thsederek: 

zın babası, annesi ile dargın oldu· 
ğundan dört aydan beri evin sem· 
tine uğramıyordu. Bu vaziyetten 
cesaret alan (Sabahat) guruptan · 
bir saat sonra arkadaşına yavaş
ça: 

-B:raz şu tarlaya çıkıp cadde· 
den gelip geçenleri uzaktan seyre· 
delim, olmaz 111!? · 

Demişti. Arkadaşı muvafakat 
etti, başlarını örterek yeşil çimen
lerin üzerinden Çamlıca caddesi· 
ne doğru uzandılar .. 

Gece bir şey görmemişlerdi. 

(Sabahat) sabahleyin erkenden 1 

kalktı, odanın penceresinden 'Cad
de görünüyordu. Ortalık ağarıncı· 
ya kadar etrafı tarassut etti. Ne 
eşya yüklü arabadan ve ne de bu· 
na benzer bir şeyden eser vardı 

Gündüzü Çapılıcayı gezmekle 
geçirmişlerdi. Akşam üstü çeşme· 
nin yanındaki çamın altında otu· 
ruyorlardı. Genç kız çok saf ve te· 
miz kalpli olmakla beraber, erkek 
lerden çok korkuyordu. 

Civarda kır kahvesine benziyen 
ufak bir dükkanın önünde üç er· 
kek oturuyordu. (Sabahat) arka • 
daşına dedi ki: 

- Yavrum, daha evlenmiyecek 

misin? Haniya bir vakit böyle bir 
söz vardı .. Ne oldu? 

Arka~aşının ımel'unane fikirle
rinden haberi olmıyan zavallı kız· 
cağız safiyetle cevap veriyordu: 

- B'3bam bu haldeyken hen na 
sıl evlenebilirim? Bize yaptığı mü 
nasebets:zlikleri dün gece annem· 
den dinledin ya ... 

Derinden bir "ah,, çekerek göz· 
}erini kapadı. Bir dakika düşündü, 
sonra birden başını kahvenin Ö· 

nünde oturan üç kişiye çevirerek: 
- İtte, dedi, şu oturanlardan 

lacivert ceketli genç beni istemiş· 
ti ... 

tru'a kar§I sigara halinde bir gram. Şahin Reis kör Aliye baktı: ya geleceğini kim dut uird• 
Taze bladon yaprağı pam trankil - Bunun en doğrusu yaya git· Hatta gelse de ne yapab eJO"~ 

halinde kullanılır, mektir. Hem gürültü olmaz, hem bibe, kalın dıvarlarırı, d 
Harcında üç bir nisbetinde bladon d l · · · b' · b ki k b · d d 1 ı"ıl 11 

e ası ışımız ızı e er en ura· sın ar ın a, mışı Dl :s 
yağı, yüzde on nisbetinde bladon po· 1 d 1 N d · ? ar a oya anmayız. e ersın. ... şimdi... d·'· 
madası suretinde istimal edilmelidir. ., 

Blndon veyn antripin ile zehirlen • - Ben de böyle düşünüyorum... Herkes böyle san~~o;,,$1 
me: Arazı: Ağız ve boğaz kurur, faz· - O halde tabansıza lazım ge· Halbuki a~k, bir gun ı,I 
la susama hissolunur. Yüz kızanr, göz len emirleri verelim de hemen ta· fakat hiç bir zaman .uY'1111 er' 
bebekleri büyür, gözler bulanık gö • hanları kaldıralım!... Şahin Reis söylenılen 1 
.. k l t f l l ki T b Ah . 1 k . . f .. belet rur, n P çarpın ısı az a aıır, sayı a- a ansız met, provası engı· a~tı ça ıçıne ena §UP 

mn celir, çok sürer. ne bakarak demiri iyen gemide ka· )'Ordu! i 
Devası : Mideyi çayla yıkamalı, İs· lacakh. O kıç kasara da etrafı gÖ· - Ya Habibenin k•~ 

pirtolu içki, sert ve sıcak kahve, sızılı uJIO" 
bacaklara hardal ~akısı koymalı, suya zetlerken gerek konanlar ve ge- sezdilerse ! ... Yahut son 
on ila yirmi damla amonyak damlata . rek kürekçiler her an yelken aç· aksilik olursa! ... Haydi~ İl 
rak içirmeli, yahut şekerli suda bir ili\ mağa ve harekete hazır buluna· çelim, aşağı sarkarken ıP 
beş gram eter içirmeli. Lazım gelir- caklardı. En kuvvetli ve genç kor· ması ihtimali de var ... O l.ı 
se iki saat kadar sun'i teneffüs yap · sanlardan dördü de geminin bü· burada, sevgilisinin 1'~ 
tırmnlıdır. yük sandalına binecekler, sahilde parçalanan, kanlar içind 

Ben.zin belrliycceklerdi. nü mü bulacaktı. 
BENZiN - Maden kömürü katra- Şahin Reis döner dönmez san· İstemeksizin titredi. 

nından elde edilen pek kolay alevle - dala binecek, oradan gemiye ge· _ Çabuk olalım, Ali!.•• 
nen ve yağlı maddeleri eriten bir ma• h 1 k l k çecek ve emen yo a çı ı aca tı. ra yukarıya bak!.. ... .J 
yidir. Leke çıkarmakta kullanılır. Lam· h 7. 

Şahin Reisle kör Ali her i ti· Artık uçurumun en Y 
b::ı yanında kullanılmaması lazımdır. 

Benzinle zehirlenme: Zehirlenen male karşı hafif zırhtan göğüslük· rine gelmişlerdi. Yusufuıı .. 
kimsede sarhoşluk hali görülür, Eğer lerini de taktılar. O sıralarda yeni ğı pencere tam bunun üıt 
zehirlenme tehlikeli ise hayallar gör • çıkan ağızdan dolma tabancalar· Şahin Reis yıldızlartl 
meğc başlar. Eğer hafifse garip bir dan ikişer tanesini de bellerine, -Nerdeyse gece yarı•• 
şen1ik gösterir. Ba§ ağrısı duyar, başı kuşklarının arasına soktular. Yola Tam zamanında gelmişi.., 
kanncalanır. çıktılar... at bulmak için filan 01"'JI 

Bu takdirde rahatsızlık açık hava· Köylüler, yüz kadar adamları· dık. .. Hele Cezayirden •~ 
d" durunca geçer. Müzmin bir halde 

nı gemide bırakarak uzakl1.şan bu çok güzel oldu. ise fakrüddcm görülür. Vücudün ha • 
rekctlerine atalet gelir, sivilceler pey· iki korsan reisine hayretle bakı· - Evet... ı 
da olu... Y.Orhdı. Knr A 11 a~ 1"=-smr lca1 

Bundan sakınmak için benzin kul· Evlerine girdiler ... • JJ - Pencerede ışık va 
lanı lan yeri havalandırmalı, elleri gli • Koyda ve köyde derin bir ses· _ Sahi be! .. Pek zayd 
Serinledikten sonra benzine sokmalı. · l'k d l y ld t·rf sız ı var ı. l§ık deği mi o... ı ız • _.ı 

Zehirlenmenin tedavisi eter ve a • Al · k 1 Y Şahin Reisle kör inın aya cam parlaması falan o ı1' 
monyak gibi münebbih kusturucu ilaç· 
1 •1A d 1 •• d'" sesleri gittikçe işitilmez oldu. - Hayır reis!... • ar \'eya on ı a otuz am a tevtur o , 
biladon kullanılır. İkisi de arada bir başlarını gök - O halde inmek içil'l 

Beniuen kubbeye kaldırıyorlardı. Kutup nıyor... I 
yıldızının etrafındaki yıldızlara - Fakt ışığı söndürse 

BENJUEN - Tentür şeklinde 
kullanılan reçineli bir nebat usaresidir. bakarak saatin kaç olduğunu anlı· ederdi. 

1 d N .. ? 
istimal yerleri: Bronşitlerde bir kahve yor ar ı. - ıçın · ... 
kaşığı bir kase kaynar suya atılarak Fundalıklar, küçük ormanlar, - Belki şüphelenirle~ 
buharı teneffüs edilir. El ve memeler- kaya araları, düz çayırlar geçti • - Yok canım .. O ka '( 
deki çatlak ve bereler de dört yüz ler .. Gece yarısına doğru birden· veseli olmyalım ... Onul'l 
gram kaynamı .. su veya kül suyuna on k v k' · kl rı" ,.. bire karııılarında Ehaneş kalesini açacagı ımın a ı 
gram benzoen tertür'ü konur ve çat • Y b · v · ~ 

buldular. Korkunç bir heyula gibi Hem hangi ha ayıgıt, laklara sürülür. 
göklere yükseliyor; insanın başı· yorgan çarşaflarında~ 
nı döndürüyordu. lerle bu uçurumdan i ;ı 

Ay henüz doğmamıştı. Zaten alır? ... Ben düşnürüm ~ 

Nezleye karşı kızgın kömür üzerine 
- Sonra ne oldu? on bcı gram Benjuen yaprağı kurusu-
- Babam razı olmadı... nun tozu ile ayni miktarda salisilal 
- Niçin? ... Y akısıklr bir adam. bizmut ve sülfat dö kinin atar ve du • 

Aynı zamanda da kibar bir tavrı manı teneffüs edilir. Bazı pomada ve 
var! kozmetiklerde de benjuen vardu-. 

Ö 1 b 1 h · f (Devamı var) - Y e ama, un arın eosı ay 
d F'k . b b .. ·································•·····•·····••• ........... . asız. ı rı a amın fikrine uy- ::·············································· •••••••••••• 
gun değil. H Bakırköy Miltiyadi Gazinosunda ~~ 

:: Raşit Rıza Tiyatrosu :: 
-O da ne demek? Baban onun :: :• 

fk · · :: 28 Teşrinievvel Pazar Günü akşa· :~ 
1 rını satın mı alacak? Elverir ki iE .ıı saat 20.30 da (Bu hesapta yoktu) i~ 

iyi ahlaklı bir adam olsun... Senı' ::V d ·1 3 p d y y f s :: :: o vı er e. azan: usu u- :: 
geçindirsin. iiruri Bey. !i .. .. 
-Ahlakı çok güzelmiş. Annem H g 
hk"k · f k ·· Kadıköy Hale Sinemasında •• ta ı ettı. a at, Allahaşkına :: :: 
k d b

• ~i Raşit Rıza Tiyatrosu ii 
sa m ev e ır şey açma.. •· " 

_Peki .. Sonra? H 29 Teşrinievvel 1934 Pazartesi ak-~i 
Hşaını saat 20.30 (Onlar Ermiş). Ya· i~ 

- Zabitmiş... H:nn: Bedin H. Vasfi Riza Bey. H 
- Ne olur? :: :: 
- İ§-te .. Babamın aklı.. ~~ Üsküdar Hale Sinemasında ~~ 

F •• Raşit Rıza Tiyatrosunda •• 
- enamı? Ben zabitleri seve- ~~ :: 

. :: 30 Te§rİnievvel Sah akşamı saat H 
rım... '~i20.30 (Bu hesapta yoktu) Vodvil 3 i! 

- Faydasız! .. Ben rlP. severim ••o d y ·• :: er e. azan: Yusuf Sururi Bey. H 
ama, kendisi (Milli) ci imiş... t: :: 

:::::::::::::::: :: :::::::· ................................ :: 
Bu sözden (Sabahat) in gözle· İngilizlere deh~~~ii'"<li~~~;;;~~:""i('~·~· 

rinde uçuşan gizli bir şimşeğin şu· aydanberi Anadoluya kaçan zabit 
leleri sezildi: ı erin b:r çoğu hep onun evine ge· 

Erler. O rehberlik eder onlara si· - Bu da ne demek ... 

onlar da bunu istiyorlardı. Ay - Başka çare kaln1 
? 

doğmadan evvel Habibe ile bera - yapsın · ... ., 
her yola çıkmış olmalı idiler... İkisinin de aklına b• 

Yıldızlardan serpilen çok hafif geliyordu: 
- Ya İp koparsa! .. !~"' aydınlıkta yürümek için epeyce 1 rır. 

zorluk çekiyorlardı. Fakat bunu birbir ed'? 
meğe bir türl cesaret e · 

- Mümkün olduğu kadar ses • 1' 
d 1 

dı. Ümitlerini kırma _J 
siz gi e im... d I'.. 

Etraftan çakal ve sırtlan ıes· lar ı. ·~ Uçurumun dibi, cı ".1 
leri duyuluyordu. Uzak dağların d h ]< ;-dan, kırlardan a a ·-~4' 
ardında bir aslan kükredi. Başla· tıfP' 

Bir taşın üstüne ya ılı 
rının üstünde iri yarı gece ku§la· 

1 kı d b lar.. i f. 
rı uçuşuyor, kaya ı ar an ay· lkide bir sağa, ~ol•~fl~ 
kuıı.ların bagv ırmaları işitiliyordu. 19 ..-

:ı- karıya göz atıyor ar, ıJI' 
ikisinin de yüreklerinde ayni bilecek her türlü hücılP"- ~ 

heyecan vardı. Hayatlarında çok zır bulunuyorlardı. ~~ ~ 
zorlu savaşlar yapmışlardı. Fakat 14 Kalpleri hızlı ~ı~lı f'İ~ 
yalnız iki kişinin, böyle ıssız dağ- Hele Şahin Reısıtl. ~". 
larda gece yarısında taban teptik· l gib1 

çelikten yapı mış b>',.a&t: 
leri olmamıştı. göğsünü sanki parÇ• }ıl" 

- Tam vakthde varacağız!.. Yeniden yıldı:ıl~;ıı!··· 
- Evet!... _Gece yarısı, 0 

Kale mazgallarınn üstünde iki E t 
nöbetçinin karaltılarını gördüler. _Tam vakit! .. r •• 

- ve ... I 
Dıvar boyunca biri gidiyor, biri _ Nerdeyse iner··rd' .. 
geliyordu. Fakat onlar büyük uçu· İkisi birden yu1'• ,,. 

- Anadoluya gidecekmiş. Ba- 1 lah ve cep k ' b · · d . . ane verere , gece sa a· 
- H~ bır yer e oturamıyorum, bam ıse onlara rnuhalıf .. Bu sebep ha ka··ıı:ı y ı k F k t k 

rumun başladığı tarafta ve koca • ye baktılar: 
man kayaların kenarında olduk· - Işık sönmüş ı... ' "'' 
ları için ki,mse göremezdi. Zaten Dediler... t. (9' 
böyle bir gecede Şahin Reisin ora• 

3-Jmf • d' '"f o açı arır. a a , sa ın 
........ 1 ten ısteme 1• bunlardan b' d b h t ı 

D . ·· b 1 d kt ı ır yer e a se me. 
ıye soze aş arnış ve o or- 1 -O halde vatanperver bir gene Son t ·ı· l · kul w 'd . . . . 

1 

~ ra ngı ız erm agına gı er 
Jann kendısmc dnıma gezıp yjrii· olduğu tınlasılıyor. Ne iyi olurdu? de baş · 1 . . ... . . . · ına ış açarsın ... 
mek tavııye ettıgmı anlatmıtlı. Kı - O derece r.ıilliyelpervcr ki, • ' . {Devamı var) .. 
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t-o,.... 27 birinci te,rln 1934 

( HlkAye B Q M B A ! 
(Dünkü nushadan devam) 

:Sa. lstoyan kanburunu çıkamıı§ 
&akın ve abus " b ğ v . . ~u u unu çekiyor 
e sol elının orta pa~ ... 1 b ... ,agıy e ur-

nunu karıştırıyordu H 
ki d 

· arap ve es· 
aaat, urımu d . 

k d" k § a sankı yeniden 
en ı endine · l ... cr'b" h . ış eınege haşlamış t)' ı, azın tıkt kl k .. r · ı arını te rar ışıt-

mı§b. Masanın yanınde.ki sandal· 
yeye teklifsizce oturdu. Masanın 
üzerine tüfeğini koydu. Öbürleri 
de karşısına oturdular. Esmer ve 
kısa boylunun elinde siyah bir be· 
ze sarılmıt yuvarlak bir !ey vardı. 
Onlar da tüfeklerini masanın üze· 
rine koydular ve siyah beze sarılı 

ırıyor, tutuşan od 1 
nrn 

1
• • ,_ un ar, gene oda- yuvarlak şeyi de tüfeklerin yanına 
çıne Kırmız "I 1 k k hayall d 

1 
1 go ge er, ırmızı ondu. Raçof babe. lıtoyan'a dön-

hai her o duruyor, rüzgar daha dü: 
... il aykırıyor pen · ı_ 
gın1 .:ı h ' cerenın Kapa- - Gel bakalım çorbacı dedi 

'~a a ziyade d 1 ' • 
da :Sor' . d" .... sarsıyor u. Mağ- ı Karşıma otur. Seninle konutaca· 
h ısı uşunuyor v • 1· . l ... M d 
ıçkırıyord K . . ~ gız ı gızli gım. ag a, sen de öyle yanıma 

•iinij a t u. albı §ışıyor, göğ- J gel. Baban aksilik edene bize mu· 
~ÖPek : 1 

'
1
Yordu. Dışardan uzak j avenet et ki fenalık yapmıyalım. 

l es eri işitild ' B 1 lk' . d . . aka ko 1• un ar mut- ısı e tereddtit etmedı. Baba 
den ha• ın ~~un köpekleriydi. Bir- 1stoyan Raçofun karşıaına oturdu. 

::ını Kaldırd . t B M d d 
ltlt§ olacak .. ı, ış e oris çık· ağ a a yanına ... Baba lstoyan 
1&.rd1• Di I tdr .. Kopekler havlıyor· bütün bütüne aptalJaşmıştı. Geli-
b· n e ı oh B · l" · · · k · l ır kaç dakik 1 or-s ge ıyordu, nın nıçın omıte erden oğlunun 
ik:a)d1• a kımıldamadı öyle nerede olduğunu sormasına akıl 

Şitndi k" erdirememişti. Boris evde değil· 
du. l<end· ko~ek sesleri yaklaşıyor miydi? 
la d ı opekl . d R h r ı. Fakat .. erı e havlıyor· açof cebinden bir tabaka çı· 
avlryorlardı~ıçın ·· Borise niçin kardı. Ortaya koydu. Bir cigara 

:Vdabanc1 tnı · Ad caba Yanında bir yaptı. Mağda 11eri bir hareketle 
ah var ı? K" k k lk k ... a ıi:vad k · ope sesleri a ara ocaktan ate§ aldı. Hay· 

~a. kalktı. pe Ya la§tı. Mağda aya- dudun cıgaraaım yaktı. Sonra ate-...,,P enceren· . 
lll 'Yı açrnağ ın Yanına gitti. §t ocağa attı. Gene kalktığı yere 
ı cçhuı bir k a ,~esaret edemiyor oturdu. Raçof bir kaç nefes cıga· 
oıraJc orıı.;u h , 
l'll 1Yordu I<" onu areketsiz raımdan çekti. Ve dumanlarını 
~1t~ard1. A;ak opekle·r.pek yaklaş seyrederek: 
ln~~danın ka]b' ~slerı ışitiliyordu. -Ey baba Ostoyan, dedi, şimdi 

11 kendind 
1 

urdu. Nefesi ke· evvela bize vadet ki çok zahmet 
8 bl\apı birden bi.eçti. etmiyeceksin ! Uzun lafın kısası! 

a aQ t en ıre y k" · · l" S k" d.. .. 1 OYan VUrulmuctu a ıt geçırmıye ım. e ız yüz li· 
Ufurd.. aıçrad :: . . . 

tü u. ~ağd . ı ve çubuğunu rayı getır .•• 
B:c 'koydu. ('\_ a chn\ lta.lhini .. • ihtiyar titredi. Altmış senedir 

Ynun . -nuı\a. n us . . 1 
ve d h u ıçerj ~ L. tını kald d o kadar iktisat ve ezıyet ı e kaza· 

a a "d e!Uı l\. ır ı. . 
•iz b. fi detle · ap1 tekrar nılmış bir malın semeresı... Mec-

Jr ıesle· vuruldu. 1( et muu ... Y ekiinu ... Şimdi böyle bir -1<.· . uvv • 
neıı· 'rn <>? anda isteniyordu. Deli olacaktı. 

cevap ı. I>ışa.rdan h inkar etti: 
Verdi· a erık · N 1 k' .. ı· 7 - A. b · sız hir ses - ası se ız yuz ıra .... 

nufınl! .. ç aba lsto Voyvoda gü~sedi. Kirli ve kı· 
lhtiga i~ldik k :Van, biziz. Ko· rık dişleri göründü. Tekrar cıga· 

te1 Yar !lll '"t Orkrna' rasım çekti. Bacım salladı: lfrar s u eredd· . - :: - s· Ordu: ıt 'Ye korkak -Anlaşıldı. Demek zahmet e-
•ı ki . 1 .._J\a lllsıniı? deceksin. Mutlaka dayak yeme-

lhr Plan Ra.cof · p den, ayakların yanmadan, tırnak-
donduı~ar :Vıldrıınİa anç.a, Sandre. ların çıkarılmadan söylemiyecek· 
ka.nlr aldr. Bunla Vurulmuş gibi sin! Eğer gene söylemezıen oğlun 
L .' en !tnerh ren -··th' Bo · b' · ı· · d h t 1c;~ıtec·ı aınet . ·••\l ış, en rıs ızım e ımız e ma pus ur. 
köy1erin

1
• e~di. Narnı'ız, en gaddar Onu keseceğiz. Evini de yakaca· 

h 1 tıt · arı bu··t·· ... ayal gib· retıyordu 1 . un ova gız ... 
zun b · 1 ~ı>ıya . · htıyar, bir Baba lstoyan önüne bakıyordu. 

0 Y1u k Ylİrüd" A HattA t d ki · .1..·1 l'lıuzund ahve re . u. çtı. U- a o ur u arı evı ıoı e satmıt· 
rijl'ldü ~ lllanliher ~~1 esvaplı, 0 • lardı. Bu sekiz yüz lirayi verirse 
Za.l'rf · Öıleri küc,"kır adanı gö- muhakkak açlıktan ölecekti. Bir 
Vardı. ;e ~a.Yet çirk~n vb· kanlıydı. C§eği bile kalmamıştı. Mağda Bo· 
köy]iiJ ~ a lıtoya ır boynu risin kesileceğinden bahsedildiği
ltt etıne h n, Yalnız Bul ni duyunca ağlamağa başladı. Tek 

nt t&.\'r . as olan o . gar 
he.1 <>l 1 ıle eği)d' esır ve ınaz rar kaptan Rçofun ayaklarına ka-

an ı, gene k"' l"I p d Voyo o Çolak oy u ere an r. 
Vda.yt ael&ın.ıv~ sahte selamla -Affet Gospotin, Borisi affet ... 

f;: ~UYlJrunuz ~:· dedi. Raçof gülerek cevap verdi: 
t' dı. Ra f 1Podin ! - Güzel daskaliçe, sen de mak 

ı dah ço un a& d f 
li.if ek} a ."ardı. :Su 

1 
asında. iki ki sa a ve asız kaldın. Burada iki-

tjlld erıy)e ınüae~Aahrda nıanliher niz de bizim için çalışacağınız yer 

f . e, ve a lılar B 11 de babanıza mallarını sattırıp kaç 
'tekı· ~aPrıavar' .. .. . e e- k . . . 

k 1kler b l 1 gogüslerinde ma ıstE!dınız. l~te biz buna müsa-
tıa '- u unu d ' d t • r.'b ooylu Yor u.Bir tan . a e e mıyoruz. Elinizden paraları 

til • , eııne d" eaı 1 ... 
at '.aarr, fakat d r ı. Diğeri Raçof a acag~z .. Buradan bir yere gidemi 
l'ılı Çırkindi. Ma .. aha genç ve daha yeceksınız. Blzim için çalışacaksı· 
.,.. ! \'c Yii .. gdanın göz] . nız. 
.-.,0 t zu hernb erı açıl 
dr §Öu. Raçofun eyaz olnıuştu. Ve ilave etti: 
. · Prn .. ayakların ı - H d' B · · · tırh ege halli d a sarı - ay ı orısını seversen pa-

aın d' yarag"l ra'a t" hh t ' e 'Yordu , •Yarak is- ı rr ge ır, a a atoyan inat e· 
llo; ~o'Potin ! ~o . d~rsen sevgit:nin kafa~ı kesilecek 

ıa nered ? rıs nerede? Ah / bır ~aha onu ömründe görmiye-
Raçof cekaın. 

tel ltadın:Yaklarına kapanın.ııt .. . M~ğ.da Borisin öldürülmek ih-
\>err· n, güzel sa ı :: gu- tım 1 d 
t 11ll "Ve ç arını rnüt K a ını üşününce deli olacaktı 
Q nı·1 Çaınurlanrnı e- alkt "'I k · 
t•' Yen Pa,.._ ki . § Yılanlara ı ag ıyara baba Istoyan'a 

"'IC: •••• a arıyle k sarıldı. 
o §ıya-

d -..l<alk so 1' . - Ver, babacığım, ver, biz gen-
edi. ş: . aya ıst daskali ek cız. B.o. risle çalışır, gene kazanı-

di · · «ndı Borisi el' ç ' alk. n S l 
't•rnizi k n s,ır. Biz §İm- _z. oy e nerede gideyim get' • 
V .. . '.>nuşalırn... Ynn. , ıre 

Yurudü M "'d 
. ag a Yerde kal- -Yarın bitecek

timer Seyfettin 

Dünkü lik maçlarında 
Galatasaray Vefayı, Fener Beykozu, 

Istanbulspor Süleymaniyeyi yendiler 
Dün güzel bir havada lik maç -

ları devam etti. 
Bir taraftan Galatasaray Vefa· 

yı, diğer taraftan Fener Beykozu 
yenerken, bir sahada da lstanbul
spor Süleymaniyeyi mağlup edi • 
yordu. 

Evvelce tahmin ettiğimiz gibi 
heyecanlı olan dünkü maçların 
bilançosu şudur: 

Taksimde 
Galatasaray - Vefa 
Hiç fÜphe yok, günün belki de 

senenin en zorlu oyunu Galatasa· 
ray - Vefa maçı oldu. 

Evvelce tahmin ettiğimiz gibi, 
bu sene cok kuvvetli bir ıekil gös • 
teren Vefa ile, Galatasaray çar· 
pışma11 insanı sonuna kadar he • 
yecana sürükliyehildi. 

Eğer, kenarda bir kaç münase· 
betaiz ve terbiyesiz seyircinin hiç 
lüzumsuz yuhaları ile oyun çığı· 

rından çıkmasa idi. Galatasaray 
Vefa maçı, tam manasile enerji 
dolu iki kuvvetin çok zevkli bir 
kartılaşması olacaktı. 

Dünkü maçtan zevk duynuyan· 
lar olduysa, bunu ancak takımla· 
rın lüzumsuz sinirlenmelerine, bir 
kaç yuhe.cının suaturulamamasına 
atfetmek icap eder. 

Per§embe günü biz bu maç için 
ne tahmin etmişsek dün o oldu. 

güldü ve bu müsavi oyunda saha· 

yı onlar galip terkettiler demek 
en doğru söz olur .. 

(B) Takımları 

(B) takımları maçını 9- O Ga
latasaray kazanmı§hr. 

Gentjler 
Gençler maçı 3 - O Galatasa· 

rayın lehinde bitti. 

Topkapı • Hilal 
ikinci küme maçında, Topkapı 

ve Hilal heyecanlı bir maç yaptı· 

Iar. Evvela 2 - O vaziyeti kazan· 

mı§ olan Hilal, Topkapılılarm bir· 

den canlanan oyunları karşısında 

ikinci devre (2) gol yedi. Ve neti· 
cede 2 - 2 ye berabere kalındı. 

Kadıköyde 
Fener ... Beykoz 

Beykozlular, nedense bu maçta 
herzamanki takımları ile değil de 

değişik bir takımla çıkmışlardı. 
Fener ise mutat !kadrosunu mu ha· 
faza ediyordu. 

Perşembe günü maç tahminleri 
yaparken, (Beykoz lstanbulspora 
çıktığı gibi değişik bir kadro ile 
çıkarsa Fenerin karşısında Süley
maniyenin akıbetine uğramaktan 
kurtulamaz) demittik. Tahmini
miz aynen çrktı. 

Kuvvetli Fener takımı karşısın· 
da Beykozlular daha feci bir vazi
yete düştüler. 

Ve rakiplerinin baştan sonuna 
kadar hakim oyunu karşısında 
(10 - 2) mağlup oldular. Birinci 
devre 2 - l bitmişti. ikinci devre 
Beykoz (9) kişi oynadı. Ve attığı 

bir gole mukabil (8) gol yedi. 
Beykoz takımının bu giditini 

hiç beğenmiyor ve kendilerine ya
kıştıramıyoruz. 

Bu :kıymetli ldübün ve futbol 
takımlarının bir an evvel kendini 
toplamasını temenni ederiz. 

Beşiktaşta 
lstanbulspor -

Süleyman iye 
lstanbulsporla Süleymaniye a· 

rasındaki maç ta tahminimiz gibi 
oldukça sıkı oldu. lstanbulspor ta· 
kımında bazı eksikler vardı. Birin 
ci devre O - O beraberlikle bitti. 
lkinci devre oyun sertleşmişti. İs· 
tanbulspor (2) gol yaptı. 

Bu aralk lstanhulspordan lsma· 
il sakatlandı ve hastahaneye kal • 
drrıldı. Neticede 2 - O Süleyma • 
niyeliler mağlup oldular .• 

(8) Takımları 

(B) takımları maçım 3 - 1 ls
tanbulspor kazandı. 

CienCj r 

Gençler maçında 4 - O lstan· 
bulsporlular galip geldi. 

Beylerbeyi • Kasımpaşa 
Kasımpaşa bu maça çok kuv • 

vetsiz çıkmıştı. Neticede Beyler -
beyine 5 - O yenildi. 

Neticeyi ancak bir sıfır kaza· 
nan Galatasaray, galibiyeti kaçır· 
mamak için, Vef ahların kar.şısın· 

da çok sıkıntı çekti. 
~ il-

Takımlar sahaya çıktıkları za· 
man Vefanın herzamanki kadro • 
sunu muhafazaı ettiğini, Galata
sarayın iİe Liitfi ve F adıldan mah 
rum olduğu görülüyordu. 

Şeref Kupası • • 
ıçın 

Galatasaray - Fener ilk maçı 
Pazartesiye yapacaklar 

Oyunun ilk anları müsavi geç· 
ti. 1 O uncu dakikada, bir karışık· 
lıkta. Danyalın bomba .gibi bir şü· 
tü, Galatasarayın ve maçın yega -
ne golünü yaptı. 
tarafın da yaptığı mukabil ve teh
likeli akrnlarile geçti .. 

lkinci devrenin başlarında Ve· 
falılar tamamen oyunaı hakim ol • 
dular .. Galatasaray tehlike üstüne 
tehlike atlatıyordu. Ani bir şüt 
Galatasaray direğine vurarak geri 
geldi. Topa tekrar vurup kaleye 
sokan Vefalı muhacim ofsayt va· 
ziyete düşmüş olduğundan bu gol 
sayılmadı. 

Şeref kupası maçları için hazır· 
hklar devam etmektedir. 

Pazartesi günü Taksim stadın· 
da oynanacak Galatasaray ~ F e· 
nerbahçe arasındaki ilk maçın ha· 
kemliğine tayin edilmiş bulunan 
Rüıtü Bey lstanbulda olmadığın· 
dan bu maçı kıymetli hakemleri • 
ımizden Adnan Bey idare edecek· 
tir. 

Bu seneki kongrede bir takrir 
vererek Şeref kupası maçları te • 

Bursa da 
Bundan sonra hakimiyet Gala- BeşiS.taş Samsunu 

tasaraya geçti. Sarı kırmızılıların 7 • 2 yendi 
tehlikeli akınlarını Vefa .müdafa : Bursa, (Hususi) - Türkiye bi-
ası canla başla çalışarak kesiyor • rinciliği müsabakasında Beşik-
du. taş - Samsunla karşılaştılar. 

Son dakikalarda hava kararma Neticede Beşiktaş 7 - 2 Sam • 
ğa baılamıştr. Vefa bir kaç akın sunu yendi. 
daha yaparken oyun da bitti. Cümhuriyel Bayramında lstan· 

Hakem Adnan Bey, idaresi bul şampiyonu Beşiktaşla, İzmir 
çok mü,kül olan hu ınıaçı hakika • şampiyonu Altay final maçında 
ten muvaffakıyetle idare etti. ı lcar§ı1aşacaklardır. 

:(. :f. :f. p 
Dünkü oyunda Vefalılar sinir- Spor ostası 

lenmeyip sertliğe kaçmasaydılar. Spor Postasının 29 uncu sayısı 
Öyle zannediyoruz ki, daha iyi zengin .münderecat ve resimlerle 
bir netice almaları mümkündü~. bu sabah çıkmıştır. 

Maamafih dün iki taraf ta bü· En son spor havadislerini veren 
tün varlıklarını sarfederek calıstı· hu mecmuanın bedeli (5) kuruş • 
lar. Tali ·biraz daha Galata~ar~Y.a tur. 

şebbüsünü ilk defa canlandırmış o 
lan kıymetli futbol heyeti reisi 

Necmi Bey ve teşkil edilen komi-

leler bu maçlarda herşeyin 

kemmel olması için hummalı 
faaliyetle çalışmaktadırlar. 

mü-
bir 

Bilhassa, hu maçlarda bedava· 

cıların önüne geçilmesi için birço'k 
çareler düşünülmüştür. 

Şeref kupası için çalışanlara 
muvaffakıyetler diliyoruz ... 

Voleybol 
Galatasaray Şilt şampiyonu 

oldu 
Mıntaka Voleybol turnuvası 

dün akşam nihayet buldu. Final 

maçında Galatasaray, Feneryılma 

zı (9 - 15 (2 - 15 mağlup ede· 

rek kupayı kazandı. 

-o-

Güreş şampiyonası 
İstanbul güreş şampiyonası dün 

de yapılmış umumi tasnifte; 25 

puvanla Kumkapı birinci, 13 pu -

vanla Haliç ikinci, Kasımpaşa Ü• 

çüncü olmuştur. 

Galatasaray denizcilerinden 
bir grup Bebekten kalkarak bir 
fita ile lzmite gitmi!lerdir. 
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Marya, Con Krovf orta 
çok benziyormuş . 

{B:ış tarafı l ıncidc) 3 - Benes, bu suikastın mu· 
fevkalede denecek bir cinsi cazi - vaffak olmadığı takdirde Parise 
beye maliktir. Babası Çekoslo- istasyonda istasyon memuru ola • 
vaktır. Evelce bir şirkette artist o• rak bulunacak ve zehirli bir bıçak
larak bulunduğu için bu vesile ile . la Kralın üstüne atılarak öldüre -
bütün dünyayı dolaşmı§hr. Bu a - cekti • 
ra 1929 senesinde Fransaya da 4- Noval, bu da muvaffak ol-
gelmiştir. madığı takdirde kral Pariste meç • 

Kendisi Karol Y anoş isminde hul asker abidesine çelenk koyma• 
bir Çek ile evlenmişti. F~kat an· ğa giderken penceresinden mav
laşamadıklarmdan bir sene sonra zerle vuracaktı. Bu maksatla kra
ayrılmışlardır. lm geçeceği en dar yolda bir ev 

Fakat Piccolonun iddiasını Pa- kiralamış bulunuyorlardı. 

ri Midi gazetesi tamamiyle reddet· 5 - Perçeç bu da muvaffak o
mekte ve suikastta methaldar olan lamadığı takdirde kral Paristen 
güzel İslav kadını ile bunun ara· hareket ettiği zaman bindiği treni 
sında hiç bir münasebet olmadığı- uçuracaktı. 

nı yazmaktadır. 6 - Marya, bu son suikastta 
Gene Pari Midi gazetesinin id- muvaffak olamadığı takdirde o 

dia ettiğine göre bu kadın Berlin· zaman krah öldürmek vazifesini 
de yerleşen aslen İslav ve Barbot Marya Vudrof üstüne alacak ve 
ailesinin kızı Martadan haskası yalnız kendsince malum bir usul· 
değildir. Çok hoppa, ecnebilerle de kralı öldürecekti. 
düşüp kalkmaktan çok zevk alan Kral Aleksandrın biribirini ta· 
Marta 'henüz yirmi, yirmi iki yaş- kip eden bu altı suiksattan kurtul· 
larındadır. Sık srk Almayadan masına imkan yoktu. Çünkü altı 
kaybolmakta ve nereye gittiği, ne suikastçının her biri suikast mek -
yaptığı bir türlü anlaşılamamak - tebinden birincilikle mezun ol· 
tadır. Barbot ailesinin ikametga· muşlar, fevkalade canilerdi. Nite
hı Berlinde Holstein sokağında • kim bunların ne dereceye kadar 
"dır. kabiliyetli ( !) olduklarını Vlade 

Ailesinin reisi Fran'Z Barbot as· Gorgiyef pek ala ispat etmiştir. 
len Zagreplidir. Bundan on beş Bu şekilde biribirini müteakip 
sene eve) Berline giderek orada yapılan suikastlara beynelmilel 
yerleşmiştir. Maamafih bu arada suikast lisanında (Mitralyözlü 
Franz müteaddit defalar eski va· suikast) denir. 
tanı olan Yugoslavyayı ziyaret et- Bir insanın böyle bir suikast se· 
miştir. risinden kurtulmasına imkan yok-

Şimdi Marta üç haftadanberi tur. 
meydanda yoktur. Nerede olduğu· Katil Vladenin kullandığı mUt· 
nu kimse bilmiyor. Alman zabıtası hiş tabanca Alman Mayzer • Val
ghli bir şekilde kendisini aramak· ter fabrikasının malıdır. Fahri • 
tadır. kaya sorulan suale oradan gelen 

Martayı tanıyanların verdiği cevaptan anlaşıldığına göre bu 
ifadeye göre bu hoppa kız f evka • tabanca geçen sene haziran ayın· 
iade denecek kadar güzeldir. ve da Triyestede An.gelini - Bernard 
~incma yıldızlarından Con Krav • müessesesine satılmıştır. Buradan 
ford'a fevkalade benzemektedir. da kime satıldığı ve hangi el vası· 

Marta haklonda şehadet eden- tasiyle Vladeye .geçtiği meçhul • 
ler yalnız bir noktada zıt fikirler dür. Fransız zabıtası balya zabı· 
söylemişlerdir. Bunlardan bir kıs- tasma bir mektup yazarak bu hu· 
mı Martanm sarışın, bir kısmı susun tenviri için tahkikat yapma· 
kumral ve bir kısmı da düz siyah sını rica etmiştir. 
saçlı olduğunu iddia etmiştir. Ya - Murat SelAmi 
pılan tetkikat ve tahkikat netice· 
sinde Martanın saçları hakkında 

biri birine zıt ifadeler veren şahit
lerinin doğru söyledikleri anlaşıl • 
mıştır. ç··nkü Martanın muhtelif 
vakitlercle snçlarııu muhtelif renk
lere bm. adığı tahakkuk etmiştir. 

M. Titülesko 
(Baş tarafı l ncldc) 

Rum Patriki F otyos Efendi ak· 
şam üstü Perapalas oteline gide -
rek iadei ziyarette bulunmuştur. 

Romanya Hariciye Nazırı gece· 
Iiyin Şehir Operetinde "Yarasa,, 
y seyretmiştir. 

M. Titülesko bu akşam Ankara· 
ya gidecektir. 

Di~er nazırlar 
Ankaradaki toplantıya iştirak 

Firavuntepede 
bulunan define 

(Baş taraft 1 inci sayıfada) 

Ahmet efendi burada bal bulu· 
nacağını tahmin ederek kazmıya 

başlamış, biraz bal çıkarmıştır. 
Bu esnada kazmanın beyaz bir 
mermere vurduğunu görünce şaş· 
mıştır. Çünkü o civarda böyle 
mermer yoktur. Toprakları açın· 

sa müstatil şeklindeki taş meyda • 
na çıkmış, bunu da kaldırılca 
bir oda ile karşılaşmıştır. Ahmet 
efendi evvela korkmuş, sonra oda
ya girerek topraklar arasında al -
tın küpeler, altın taç, ve daha ba
zı kıymetli eşyalar bulmuştur. Ah· 
met efendi bu kıymetli eşyayı a -
}arak lzmire getirmiş, şuna, buna 
göstermiye başlamıştır. Ahmet e • 
fendinin önüne çıkan Salamon İs· 
minde bir antikacı 18 parçadan 
ibaret olan bu kıymetli eşyayı 210 
liraya satın almıştır. Salamon, eş
yaları evvela ihracat taciri M. Ji· 
roya götürmüş, M. Jiro da hükU • 
metin malumatı altında bu eşyala
ra 35 bin lira verebileceğini söyle
miştir. 

Salamon, bu parayı az görmüş, 
doğruca Bucaya giderek zengnı 

İngilizlere göstermiş, sonra ma • 

dam Rize satmıttır. Salamon, 
hükfunete haber verilirse eşyala -
rın elinden gideceğini bildiği için 
M. Jiroya satmamış, habersizce 
madama daha aşağı bir fiatla ver· 
miştir. 

Zabıta keyfiyeti haber almıt 

ve hemen Yunanistana kaçırılan 

eşyaları geri getirtmiştir. Salamon 
ve Ahmet efendi yakalanmış, eş
yayı alanlar hakkında da kanuni 
tak\'bata. •irqilmi9~b-. l:ınnir mU.. 

müdürlüğünce Firavun tepesinde 
hafriyat yapılacaktır. 

Kaçak sigara 
kağıdı 

(Baş tarafı 1 incide) 

sadere edilmiştir. Hasan Nazmi
nin kardeşi Ziya ve aynı mahalle
de oturan kapfan Etem de yaka
lanmıştır. Hasan Nazmi cürmünü 
itiraf etmiştir. Üçü de Emniyet mü 
dürlüğüne getirilmişlerdir. 

Tevfik bey 
Galataıarayın meıhur müdafii 

Tevfik Bey, bu sene yüksek or· 
man mühendis mektebinden me • 
zun olmuş ve Karamürsel Orman 
mühendisliğine tayin edilmiştir. 

Kıymetli arkadaşımızın Kara • 
mürselde büyük spor varlıkları ya 
ratacağını dü§ünerek, aramızdan 
ayrılmasına bir teselli buluyoruz. 

Tevfik Beye futbol hayatı gibi, 
iş sahasında da muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Fr on iddia güzel Maryanın 
Marta ismindeki hoppa kızla ala • 
kası l I') olmadığı meçhul olmak· 
la bcı ııb.r k •ndisinin gene nerede 
ol,.1 ·~l! mechul olan Perçeç Kon· 
düktör ile birlikte Amerikaya 
kactıklarıdır. 

Paıis gazetelerinden biri: 
Eğer Yugoslavya kralı Alek 

sandre Marsilyada yapılan suikast 
muvaffak olmasaydı ne olacaktı? 
diye bir anket açmış ve bu suale 
Pariste tevkif edilen bir Ustaşi 
tethişçisinin ağzından şu cevabı 
almıştır: 

edecek olan Yunan Hariciye Na • 
zırı M. Maksi.mos ile Yunan iktisat 
Nazırı M. Pezmazoğlu yarın sa· 
hah trenle şehrimize gelecekler, • 
akıam üstü Ankaraya hareket e • 
deceklerdir. 

Ankara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye ma ğ'lzası 

AI<BA 

- Kral Aleksandır ölüme mah
kum olmuştu. Ve mutlaka öle
cekti. Hırvat cemiyeti kendisini 
öldürmek için altı beynelmllel sui-

Ankara içtimamda Yugoslavya 
Hariciye Nazırı M. Y evtiç'in bulu • 
naınıyacağı anlaşılmıştır. Onun 
yerine gelecek olan Muavini M. 
Poriç yarın sabah şehrimizde bu • 
lunacaktır. 

kastçıyı memur etmişti. ,--· yeni Çıktı 
1 - Vlade Gorgiyef. Kral A-

lcksandre Borsa meydanında ta
banca ile hücum edecek ve kendi
sini öldürecekti. 

2 - Mnlni, bu suikast muvaf • 

Kntnk Hikôyeler 
Haydar Rıfat Beyin 

lhtap evi ve kırtasiyecilik 
Anııf "rtalar caddeıi 

1 •·ı .. ı"n: 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

' 1 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve mektep levazımı 

. Her türlü Fotoğraf 
levazınu. makineler ' 

ve amatör işleri 

(ak olmadığı takdirde kral beledi- ı 
.k. HO Kuruı 

ye dairesine girerken üzerine ı ı ı•---------~----.: 
tane müthi bomba atacaktı. 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Belgralta 
Yugoslav hüku
meti bir· beyan

name neşretti 
Yugoslavya ve suikast 

Yugoslavya Kralınm Marsilya· 
da katli hadisesinden sQnra, Lon· 
dra polisi de, suikast teıkilabnm 
adamlarını a1·aşhrmağa baılamıı· 
tır~ 

Londradan son gelen İngiliz 
gazetelerinde okunduğuna göre, 
lngiltereye tayyare ile kaçan fa • 
kat derhal yakalanıp Fransaya 
gönderilen Vidor Petroviç'in ya • 

kalanışı pek şayanı dikkattir. 
Suikastte alakası olduğu zan· 

nedilen ve elinde bir Macar pasa
portu bulunan Vidor Petroviç 
Londranın en kalabalık bir muhi • 
tinde yakalanmıştır. 

Bundan bir kaçgün evvel, F ran· 
sız polisi Londra emniyet müdür
lüğüne telgraf çekmiş ve Kral A • 
leksandrı öldüren teıkilat mensup 
larından birinin Londraya gelmek 
te olduğunu haber vermiştir. 

Bu havadis alındıktan sonra 
tayyare istasyonuna bir tayyare 
inmiş ve içerisinden filhakika Vi
dor Petroviç çıkmıştır. 

Polis, Petroviç'i gitmekte oldu· 
ğu otele kadar takip etmif, nöbet 
beklemiş ve ertesi gün gene pe • 
§İnden ayrılmıyarak Putny Hill 
semtinde •bir eve girdiğini tespit 
etmiştir. 

Petroviç bu evden döndüğü za· 
man derhal polislerin otomobiline 
.... -· ... m-ı.-.1 .. ~&,,..... 
itildikten sonra, kendini bekle-
mekte olan Fransız polisine teslim 
edilmittir. 

Yugoslav hükumetinin 
beyannamesi 

Belgrat, 26 (A.A) - Başve· 

kil M. Uzunoviç Parlamentoda hü
kumetin beyannamesini okumuf -
tur. Beyannamede müteveffa Kı -
ral Aleksandr'ın büyük eseri e • 
hemiyetle kaydedildikten ve sui • 
kasti ilham ve tertip edenlerin Yu· 
goslav devletini sarsmadıkları te· 
barüz ettirildikten sonra Kıralın 
feci ölümü münatebetile Yugoslav 
milletine karşı muhabbet göster -
mit olan ecnebi devlet reislerine 
hararetle te!ekkür ediliyor ve de • 
niliyor ki: 

"Hükumet, müteveffa Kıralın 
eserine devam etmeye ve memle • 
ketin müdafaa kuvvetini takviye 
ederek onu daima büyük vazifele· 

rini ba!ar&cak bir vaziyette tutma
yı en mukaddes vazife telakki e • 
der. Siyasi ve askeri kudretini 

müdrik olan ve kıymetli dostluk • 
larından ve ittifaklarından da 
kuvvet alan Yugoslav milleti so • 
ğuk kanlılığını muhafaza edebilir. 

Fakat bu soğuk kanlılık hareket· 
sizlik manasında alınmamalıdır. 
Bilakis hükumet, Marsilya suikas· 
tini tamamile'" aydınlatmaya ve 
zaruri olan cezaların tertibi için 
mesuliyetlerin tesbitine azimle ça· 
lııacaktır. Yugoslavya aleyhinde· 
ki caniyane faaliyetlere ve canile
re yapılacak mücrim müsamahaya 
artık bir nihayet verilmelidir. Bu 
hattı hareketinde hükumet yalnız 
dostlarının ve müttefiklerinin de • 
ğil aynı zamanda bütün medeni 
dünyanın da müzaharetine güve • 
nebileceğini bilmektedir. 

Hükumetin beyannamesi par· 
lamentonun bütün 11ralarında al • 
kıtlarla karıılanmııtır. 

27 birinclte,rln 1~ 

r Ank;ra ~reıef~I 
-N7ıfıa-Vekaleti 

taşınıyor 
Ankara, 27 (Telefonla):"':; 

f ıa Vekaleti yarın Yeniıeb; 
yeni binasına taıınmıf o!a ,.,~ 
Küşat resmi için parlak bır P 
ram hazır]anmııtır. daiıf': 

Haydarpa9adaki hasılat ,iti 
sinin de Ankaraya nakli k•f 
mııtır. Bu dairenin 400 111el0 

bir haf ta zarfında ankaraY• 
cektir. 

"af ı a tayin teri 
Ankara, 27 (Telefonla). ":' JJ 

dirne nafıa hat mühendı•1 

durrahman Osman Bey Trak1' 
mum müfettişliği emrinde~. 
mak üzere nafıa mühendisi 
tayin edilmiştir. Yerine . 
baımürendisi Kemal Bey tati' 
lunmuıtur. 

Kısa Haberler 
§ANKARA ::'1Iaik Fırka51 

nı bugünlerde açık mebuslukl•r 
tesbit edeceği namzetleri jlall 

«~~ ~ 
Namzetler arasında koJordıl ,.t 

mandanlarımızdan Ali Hikrne.t gl 
ile sabık Tahran hüyük elçiın1'111ı rev Beyin hulunmaları ihtiın•l 
bahserildemtkedir: 

§ BURSA - Burada Sabri 
Bey namında bir genç tarafınd_, 
Ji ibrişim masura fabrikası lı 
muştur. 

p=== Yeni kitaplar 
İ! Devlet Matbaası Cudi~ 
ii yet bayramının yıldönünıil J 
§ nasebetiyle isimleri at&~ 
ft yazılan yeni kitapları JM 
ij mış ve bunlar V AKIT kuP" ... · .ı.--·• t ....... ı~ kaza 

ii gösterilen fiyatlarla ıatı!a /' 
n sılmıthr. - . ii Kitaplann isimletl 
İİ Muallimin Meslek Ahlakı ~ 
§Kazım Nami 45 1' 
!! Aşar soyguncuları 
fi M. Atir, M. Ali 20 
ii Bir varmış, Bir yokmu! 
iİ Sadri Etem 65 il Bir zabitin on bet günü 

~ Nüzhet Haşim 30 
I· Burla il iffet Halim 25 
b inkılap Örkünrleri 
:ı ··:r 

ij Enver Behnan 45 
ij inkılap karekterleri 
il Sadri Etem 40 
Sİ inkılap Ruhu 
ii Mediha Muzaffer 35 
iİ Yılların Dili li Fuat Hulusi 25 
il Almanya Maarifi 
h Reşat Semşeddin 130 
u ı :: ve • Hakkı J!. 
il Osmanlı lmparatorluğıaJI ,ıf 
ı. H Türkiye Cumhuriyetine 
U Tarih utandı Ali Zühtü, ıf 
H Müçteba Selahaitin ~ 
g Destan Galip Neşet . ~ 
H Vergi hırsızı Reşat Nıır• , 
iİ Yaman Vasvi Mahir ,f 
~ Bayhiçe Şaziye Berin ti· 
il Bir yuvanın ıarkısı 1' 
~İ Nihat Sami i ' 
i~ K'ızıl çağlıyan Nihat S_.., 
U Gavur imam Burhan ~ .. 
!! Cahit 
li On yılın romanı 1-
ı· ı :! Etem zzet 
n Cumhuriyet destanı ~ 
1
1i Faruk Nafiz • O"~i 
• 1 t'ıı•" I'. =i Maarif Veki e 1 

• diti /t 
!r matbaasında tabettır • ... ~d 
.ı .sılP'": 
ii ve yeni harflerle Yd " 
r l • ;1 ğer bütün kitap ar ~"'1: 

~ 
matbaasınja satıldl t>' 

1 
lstanbul Ankar•24'1f 

:: Telefon • 24370 -._ _____ ~ 



~ 27 birinci tepin 1834 
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rQgycz,.e p· 
"ıiidQfcıaa ıgangosu almak suretile hem vatan 

lceaerıi:nah ~em. memleketin imarına hem de 

r 
ve ızmet edersiniz. Kesesi dolgun 

~apartman sahibi olursunuz. G O • • E :aaauı:ıu::::··············=···-=······ ...... -.... ............. =···---·-.. ····= " lYI N T A·L·:· .... N~:ı;:;:: .. ;:·;;;·;~ .. ::~~-;:;··-· 
er •caah • kısa zamanda tedaYi eder. 1 

FİY ve ecza depolar1nda arayınız. 

~ı-.-..._-.!~~A~T!!_l ~.::~l!~~~Ym~ ..... amAuı:ı=:ıft:..::!1 
Satılık ev 

Koca Mustafa Pata Hacı Ham
sa Merdivenli çeıme sokağı ~10 
numaralı bet oda iki sofa bahçe, 
J<uyulu elektrikli ahşap ev satılık· 
br. İçinde oturan mal ıahibine 
müracaat. ( 3285) 

iyi taraf olmak ltiln bUtUn 
bı~aklar1n fevkinde olan 

b ~ (i\ u • • • 

~ .• •'·. l 
ı" JPOOOEJR PUY 0: 
d- DUJLOR JBLADE 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

k ullanın1z. Ve her yerde arayınız 
(37571 __ .,. 

Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün tıklar hep orada ıi· 
Yinirler. Her keaeye ve her 
arzuya uyıun elbiıenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

lıtanbul Y enipoıtahane kar· 
tııında Foto Nur yanında Leta· 
f et hanında, 

HABER 
Akşam Postası 

......... it 
- --

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

felcraı Adnı91ı lsTANiüi llABEIC 
r.metoa Yauı 131111 ldanıı Mno 

f '\ 
ABO"E ŞERAiTi 

1 1 • u •1tıı. 
hrld1eı uo aao llO ıuo &..,. 

ICcıaelıh llO Mo IMO lllO 

iLAN TARiFESi 

~HER YERDE~ 
Pardesüler, kostümler, paltolar ve muşambalar bulacaksınız... Fakat 

Galata'da Karaköyde Klin Metbur 

EKSELSİOR 
• • 

Büyük Elbise Fabrikası 
Mandelberı • Burber • 
ry kumaılarmdan imal 

edilmiı 
empermeablize 

En mükemmel yerli ve 
Avrupa kumatların • 
dan mamul gayet tık 
biçimlerde ıpor ve ,ehir 

En son moda ıayet 

tık, imaliyeıi itinalı 

ve teminatlı hazır ve 
ıımarlama 

Uzun müddet dayanır 

kat'iyyen eıkimez her 

renkte ve teminatlı §ık 

Par~esoıerini Paltoları fl~iseler Musnm~nlır 
Hertürlü Rekabetin Fevkinde Fiyatı arla Daha iyilerini Takdim Edecektir. 

Kadın ve Çocuklara mahsus Manto ve Muşambaların 
Mütenevvi ve Çok Müntahap Çeşitleri Vardır 

_... T ediyatta T eshilat ~ 

. . \,,, . . . . 
DELILIGIN PSiKOLOJiSi 1-. 

Dr. Bernard Hart Londra 
Unlversltesl Tedris Heyetin· 
den ve natlonal Hoepltal da 

izeddln Akllıe v,e Asa• 

biye mUtha .. ı•• ·~ 

Akliye MUtehassısı 

Flatı 60 Kuruş 

f .. i ~-o---ül!l,.~-N---v--e--, ~R'i"N 'ıq 
.. :: 
:: T E R C U M E K U L L i Y A T 1 " 1 " 

ı 1 inci Kitabıdır. 

Tevzi merkezi : VA K l 1 Matbaası - lstanbul 
Kadıköy : - ANADOL Kütüplıane8i, Altıgolalzı 

Satıldığı Diğer Yerler: lstanbulun tJe Taşranın, Belli Başlı 
KI1APÇJSINDA BULUNUR 

··=-' 

Her 

BASILANLAR: ....... ._... ........................... ----....... ; 

l - SAFO, Dode - Baydar KHat 

2 - AlLll ÇUIB&Rt, Morua - 1. B. Alltu 

a - '11VAUT. BANKA •• BORM, lktaaa& doktora 

llullll8 l:&em 

t - DICVLl:T n IBTllAL, Len1D - lla)'dar Rltaa 

a - 80111' ALlZM ı Kaaa.1t1 - li&lılba Zekertıw 

1 - Kt1UJ1'AT '· RASiN, B. Nuım 

1 - Jı,çt SINIFI IBTILAU, Lenlıı - Ba.rclar Kllat 

• 100 

lto 

,. 
11 

16 

1& .. 
8 - RUHi BAYA'ITA LAŞUUR, Prol. l'unı - Prof. Dr. 

M. Bayrallalt • 

9 - JSFABANA l)()(;ftU, Plyer Lotl - 1. H . .4Upıı 100 

10 - RASiN KtlLLtYATJ, D, H. Nazım 

Kaıat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
.. 

11 - DEL1Lt01N PSIKOLOJlSt, Dr. Bf'rnard 

Hart - Dr. bedelin 60 . .. 

Peşinen Verilecek 

236 KURU' 

ve 4 ay h;ln ayda 1 llra 

Mukabilinde VAK/7 
matbaası, bu külliyat 
için abone kaydediyor 

............................................................. . 
................. " ........................................... BASILACAKLAR: 

- l - UOKIU BABA ı ISıll&al& - Ba7du Kii. 

ı - iLKBAHAR sı:LLllRI, Jvan Türrenlev - Sami zade Süreyya 

3 - OEMlYET, Mubltttn 

6 - KAPiTALiZM BUllMNl, Profe.ör Plru - Alamet Ramdl 

5 - KIRMIZI n KABA, Standal 

1 - lSA ı Parla Kalllyat mekt.eblade Proleeör doktor Hine tianıle - llaJdar &llat 

1 - ıı;Tl.K1 .; ILropoUdD - At•otlu Ahmet 

A - JçrtMAI KANUNLAB, oreeı - Rauf Abmel 

1 

Bütün milletlerin edebi, içti• 
mai, iktııadi, mali..... En mü· 
hallet eserlerinden ıeçmc kitapla· ı 
rın tercümesi ve DON ve YARIN 
tercüme külliyatı iıimi altında, 
yılda muntazam fasılalarla otuz 
cilt kadannın çıkarılması ıuretile 
yüz cilt vücuda ıetirilmeıi temin 
edilmiıtir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardunlarına müraca· 
at olunmuıtur. 

t - ÇOVUK U0f0RT&NL&8 B. Oonzalve, Menualer - Prl)f. Dr. H. Bay· 

-............................................................ 

naUalı 

10 - 8ALAJIBO, f1okr - L B . Allp.n 

il - 8AMDd SAADET. 'l'ols~y - L B. Alltaa 

11 - DIZRAJ:UNtN llA)".\Tl, A. Morua 

ODlş DOKTORU 
beyt S . 

"::.. ~ :.:_::• Göz Hekimi ,ı ____ ,_~_t_a_n __ b_u_ı _e_e_ıe_d_ı_y_e_s_ı_ı_rA_n_ı_a_r_• ___ _.I 
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Ba Jl<an Konseyi 
salı günü Anka
rada toplanıyor 

Her parçası ayrı bir beyecaala okaaacak macera, 
kııkanclak, kanet, atk ve seyahat romam 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
•• 

Tefrika no. ,3 
Filhakika fil, bu kütüjün üze· 

rinden mütkülitla bile olsa dıtarı· 
ya çıkabilirdi. Evveli hortumun· 

ı dan tutarak ona yol ıösterdi vr 
tamamiyle çıkımuını beklemeden 
kendisine ok atanlarm kim olduiu 
nu anlamak arzusiyle bir ajaca 
tırmandı. Ne uzakta, ne de yakın· 
da hiç kimseyi ıöremiyordu. Bora 
mn da ortada olmayııı kendisini 
teskin etti. Demek ki baba aslan, 
onlann peflerini bırakmamıı ve 
arkalarından kotmUıtu. 

Aalanlı hükümdar, kendisine 
hücum edenlerin Niyam Ni:ramlar 
olduğunu anlamııtı. · 

Gelenler, onlann ketif kolların· 
dan batkaaı olmıyacaktı. Az son • 
ra, nerdeyae kalabalık bir hücum· 
la k~rıdatacaiını umuyordu. 

Geri dönclüiü zaman kara fi· 
lin çukurdan çdctıiını gördü. Ya • 
nına yaklatarak: 

- Ben:m yüzümden pusuya 
düttün, beni affet ••• dedi. 

· Aslanlı hükümdar~ filin, hortu· 

jh~=-ı· 
i Rıza 

i!!.ki~! 
aeyyüdülmahfinin • 
korumak için tedbir 
manda beHnden 
çekmitti. 

Çölde daiılıp ıi 
bir aeıle hücuma 
bajınyordu: 

- Kim Lana yak 
bir zarar vermeye t 
etir tüccarmm yan111• 

Bana itaat etmek • 
men safa, bana düt 
istiyenler de sola 

Rehberin bu kat'I 
ıatkmclan farksız sa 
balrfı hareket edem· 
1 getirıniıti. 

Herkes, elinde o 

geçmiılerdi. 

, . 'ti~~ mundan yakalıyarak: 
- Haydi, diye ilave etti. Beni 

mataraya götür. Fil, bu söz üzeri· 
ne ön ayağını kaldırdı, aslanlı hü· 
kümdar bunu basamak yaparak 

Esir tüccarının bu 
den sevinenler yalnız 
riydi. Bir ıey söyleme 
men birer ince tülle ö 
rinden sevinçlerini &il 

mütkül olmazdı. 

Yukandaki resimde Londra hayvanat bahçesinden bir köşeyi görüyorsunuz; Penyuen denilen kuşlann bulundu
ğu Jasmı ..• • 

zamana kadar Daha ziyade soğuk memleketlerde yaııyan bu kutlardan Londra hayvanat Bahçesinde yakın 

nümune bulunmıyordu. Ancak ıeçenlerde yirmi kadan bahçeye &ctirilmiştir. 
8...tnea.._..,.~ H-..-..~~......11~~*9-allDda..laQlll 

Şikayetler, Temenniler: 

Mahalle çöpten 
geçilmiyor! 

Y...ikapı Yab mahallesi al boyacı· 
lar aokağında 49 numaralı nele (A. 
F.) lmzuile ıu mektubu aldık: 

"Aksarayda Yenikapı Yalı mahal
lesi halkı hemen kiiQilcn çöpleri soka
(& dökmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Civardaki arsalar çiple doludur. 

Filvaki çöpçü mahalleden geçiyor 

amma çöp aldığı yok. Rivayete naza
ran çöpleri toplamak için be ... İf isti

yormuş. Doğru mu, bilaıem? Fakat 
her halde bu itin düzeltilmesi tizım ol
duğu mQhakkak.." 

ııhtım hamallar1 inhiear1 mı 
"Vilayetiqı olan Ereğliye &icliyor -

dum. Sirkeci rıhtımında bağlı olan 
Buna vapuruna geçmek üzere bir san
dala bindim, vapura yanaşınca eıya
mı kendim çıkartmak istedim. Fakat 

derhal nhtım hamallan müdahale et
tiler; etya taıımak onlann hakkı imi§·· 
İtiraz ettim, fakat faydasız •. Çaresiz, 
harçlık paramdan hamallara vererek 
ellerinden kurtuldum. Bu hareket doi
ru mu?." 

Balatta Liman tirketinde 114 numaralı 
MehmeL. 

Şark ,ımendlferl-rinden 
9lklyet 

"Y eşilkCSyl& Sirkeci arasında işli -
yen trenlerde yolculann ekserisi (yüz
de doksanı) üçüncü mevkile gidebile
cek iktidarda olanlardır. Yolcuların an
cak yüzde yirmisi ikinci mevkile seya
hat edebilecek iktidardadır. Halbuki, 

üçüncü mevki vagonlan gayet azdır. 
Uçüncü mevki yolculan tıklım tıklım 
doldurulduğu halde birinci mt""ki va
gonlan bot kalıyor. Kumpanya, birin
ci mw1ri arabe1annı anttı'p, Uçfind! 
mevki çofaltmakla hem hallan paraai
le eziyet çekmesinin onune geçmif, 
hem de ~k muhtemel bir bzanm ö
nGne ceçmlı olacaktır. Çünkil üçüncü 
wıevld an1-ıu tahaalr1darma bdar 
doluyor.'' 

Burada gördüğümüz kediler, munis, u~lu mahlfıklardır. Fakat, kedilerin 

vahşi olanlan da vardır. Bunların Brezilya dağlarında yaşıyan bir cinsine "Ya

gua-r'' diyorlar. Bu, Pars kadar yırtıcıdır. Resimde bir sırığa ayaklarından 

bağlı olarak baJ aıağı gördüğünW. deri si benli mahlfık, işte bunlardan biridir. 

Avcılar, bin bir tehlike atlatarak ele geçirebilmişlerdir. Fakat canlı olarak rfe 

~il! 

' 
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EStR TUCCAlUNIN KERVANI 
Esaeyidülmahfi kll'k kitilik 

kervaniyle, sahrada yolunu kay· 
betmit, kendisine ' yol arıyordu. 
Göz alabildiğiae uzanan bu çöl 
denizinde artık ümülini kesmit 
gabiydi. 

O Cezayirli bir esir tüccarıydL 
Eele geç:rcliii ıüsel T.-rek kızla· 
rını, Afrilranın ba,ka noktalarına 
götürerek satacakb. Y anmdaki 
kırk kitinin on beti bu kabil esir • 
lerdendi. Oıt tarafı adamlarıydı. 

Otuz bet deYeti vardı. Bunlar
dan biri yalnız su ve eıya taııyor
du. Kırk kiti geri kalan)~ tak· 
ıim edilmiılerdi. 

E11eyyüdülmahfi, yol bulamı
yacağma aklı keıince, rehber diye 
yanına aldığı bir çiroz kadar zayıf 
adama çılnııyordu. 

- Ben sana yolu kayhedeceii· 
ni daha evvel söyledim. Oralı bile 
olmadın .. Yüzden fazla geçtiğim 
bu yolda senden daha ehil oldu· 
ğumu anlıyorum .. Seni alacafıma 
bir etek kiralasaydım isabet ede
cekmiıim •• 

Kunı, bir çiroz kadar kuru a• 
dam Eaaeyyüdülmalıfi'nin bu IÖ • 

zü üzerine kendisinden hiç bekle
nilmiyen bir süratle yumruiun11 

. • d 
çenesıne yapıttır ı. 4 

Neye uğradığım birdenbire ke1-
tiremiyen es!r tüccan kumlar üze
rine yığıbp kalmııb •• 

Yere yuvarlandıktan sonra .ıc .. 
lını toplamıı gibi hançerini çelse• 
rek doirulmaya aavqtı. Falcat, 

Muhtelif memleketlerde muhtemel ıurn hile~ ~ koruma tecril. rel\berin ~;çerik bir hareketle 
beteri yapılıyor. Tayyarelerin boğuct.t pzlannın teiliıil4nden ko~unmak için gu ııyırlh.iı ~ri hemen ıöisiine 
maskelerinin .nud kullanılacağı, toplu l>uı halde nasıl ~ edilec~ ınab- sapıam.ttı. 
aenlero naad 11iuuJacaiı ahaliye ap-etruyor. R...tnte, Ablin,jrada '* F,hirde IN)av•• O bdar çaltB, o lra
yapılan tecr\tbeden aonra. tecrübe m*ladiyte nePo\-. ;jıittn tektjp,M't!ıttllıılliit.1 dar .. ~ ki kervandakil• 

bile ne olduiunu bir müddet anlı· 
kaldınlma11, havanın temizlenmesi iti nasıl yapıldıiını görüyorsun\&%, 

7aaaaddar. Rehber, kendİIİlli El-

ları yukarda duran ad 
latarak hepsinin belin 
calarını çıkartıp yere 
ra içelrinden birine d• 
de asılı duran mavzer 
rarak büyük bir paket 
Esseyyüdülmabfi'nin 
yüklettirdi. Artık, bu 
kendisine zararları d 
cak bir hale getirmiıti. 

Sonra hepsini ayııl 

kartısma bir çenber h 
yarak: 

-Benimle gelmek i 
la, burada kalmu iılİ 
lerinde kt. lsınlar, dedt 

içlerinden bir kit 
olmak üzere hepıi IO 

• Sola ıeçenler ara 
de vardı. Bnlar, Esse 
den kurtulmut ol 
hiç bilımed:kleri bir 
altma girmekten de 
deydiler. 

Yalnız içlerindel.' 
doksan kiloyu qkın. 
bir kadm müfleriydlt 
rehberi çok eskiden 
onun iyi bir adam o 
yordu. 

Rehberi takipte 
renleri ikna etmiıtit 

- Biz, diyordu, 
tul4ujumuza dua 
bizi az sonra ıer 
dan eminiai •• 

Şiflll&ll kadınPI 
zerine bütün esirle' 
ler. 

Eaieyyüdn··ı 'llllAIPı 

Rehber, keıı 
leriii ........ "": 
tilccannm ü~ 


