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Italyan denizaltıları N apoli Napoli halkına göre 

M .. l . •tt• Mucize, "Muharebe 
ve ısır on erıne gı ı yok ı,, gösteriyor 

1 .. ıyan ı•seteler1 mUllylml•ftl j "News Chronicle" den: ren bir duadan sonra kan mayi_...., 
Son iki gün zarfında ltalyar. l•tmı·ı. 

Napoli halkı bueün St. Janariuı '"' 
gazeteleri müllyim bir lisan kul · k H Ahalı" sevinçle sokaklara do""kü' -ilisesine üşütmüşlerdir. arp o· 
lanmaktadırlar. Betler Komitesi- lüp "Harp olmıyacak !,, ıadaları 

• k 'k" ktad lup olmryacağını oradaki "muci • 
mn raporuna anca 1 1 no &r ile etrafı rınlatmı~. Mucizenin ha• 
ıtal · · "ğ• • b"ld" k ze yaratan,, bir azizin kanmdan ~ 'S' yanın ıtıraz ettı ını 1 ırme beri •ayi olur olmaz Napoli ku • 
tedirJtr. Komitenin tekliflerinde öğrenmek istiyorlarmıf. ~ 

mandam emir vererek top attır • 
Habe,istanın ıilihlanmasına kar Bir rivayete gCSre bu kiliıede 

mı§ ... 
tı gelmek iç.in kafi teminat veril · ına.hfuz olan bu kan azizin iaim 

BUtUn ltalyan •ahllferlnde 
tadblr•er mediğini, ve bu takdirde oradak· gtinünde mayiletirmiş. Ve eğer 0 

Italya.n kolonilerinin müdafaast sene harp olmak ihtimali varsa, 
tahtı temine almmadıfmı, ekono. , kan kaynadığı takdirde olma2 • 

mik cihetten ise ltalyanın hiçbir 
suretle tatmin edilmediğini yaz -

l.ondra, ( Ozel) - ltalyadan 
son gelen seyyahlar bazı haberler 
de getirmektedir. Bunlar, ltalya
nın hücuma nıaruz sahil mıntaka-

makta.dır} ar. 
ltalr• Napollyl de tehllkede 

görUyor 

Na.poli.de hükümet bir tebliğ 
neırederek ahaliye ıehri terket · 
mele hazır olmalarını bildirmit • 
tir. Bunun ha.va hücumlarına kartı 
bit tedbir oldufu bildirilmekte • 
dir. 

Ayni zamand& lnıiliz donan -
m&11nın Akdenizde toplanmasın · 
dan lmtkulanan ltalya hük4meti 
Triye•tede bulunan on iki deniz • 
altı ıemiıinin Napoll limanına git
meterini emretmittir. 

Stıhil muhafızları da dikkatli 
bulunma.la, ve ıeceleyin projek· 
tarlerle denisl daima aydınlık bu
lundwmaia emir almıılardır. 

Akdenlzd• lnglllz kuvvetlerl 

lngiliz Dıt Bakanlığı ltalyada " 
ki lıi.giliz Elçisinin İtalyan Dış Ba. 

fmpa.ratorun davetine geliyorlar 

lrklarına dair intibalarını yazı-
yor: 

mış. 

1914 senesinde kan kaynama • 
mış ve hakikaten de o sene İtalya 
harbe karıtmıf. 

Fakat bu sefer elli dakika sü -

larında, hava saldırmasına karıı 

mUdafaa tertibatı aldıfını ıöylü
yorlar. 

Sovyet halk komiser 
vekili Piatkof'un 

Sovyet - Türk dostluğuna ve iş 
arkadaşhğına dair yeni diyevi 
Kayı eri f abrikaıının açı hı tö- iinden bunu ıöylemek bence zait 

reninde bulunmak üzere memleke . ite - bir defa daha teyit etmek ia
tinıfze gelen ve Atatürk'le lımet terim. 
lnönü tarafından da kabul olunan Kayaerl fahrikaıınm projesi -

ve bir müddettir ıehrimizde bulu· 
nan Sovyet ıoıyaliıt ciimhuriyeli 

lta1ya red cavabm• verdi 

İtalya ret cev&bmr Betler Komi
tesine resmen bildirmiştir. Komi- kanlığı müsteşarı ile yaptığı son 

lnıiliz ıazeteclıine ıiire, Ha
beıler, harbe hazırlanmakla, ha· 
zırlanmamak araıında bir vaziyet
tedirler ..• 

ağır endüstri halk komiseri vekiH 

Y. L. Piatkof bugün gazetecileri 

kabul etti. Bay Piatkof verdili 
beyanatta ezcümle diyor kl: 

nin ihzarına fabrikanın teçhiz ve 
montajına faal bir ıurette yardım 
etmit olan Sovyet birlili af ır en
düstrisini Türkiyenin bu çok gü
zel f abrikasmın açılı§ merasimin~ 
de temıil ederken bu Sovyet-TürlC 
doıtluiu a'bldeajnin bitirilmit e -

te buıiln tekrar toplanacaktır. 

ltalyanm 'u eaa&lar üzerin tle 
konuıabileceii 1&nılıyor: 

1 - Hahef lıtanla Habe,iata -
nm elegeçirmit olduğu toprakları 
biribirinden ayırdetmek lazımdır. 
lta.Jyanın asıl bu topraklara göz 
dikmiı olduiu anlaııJıyor. 
2 - Habet hük6metinin silA1uız

mülakatı anlatan bir bildirik neş • 
retmiştir: 

Bu bildirikte, İngilterenin Ak -
denizde aldığı ' aüel tedbirlerin ma 
nası işaret edilerek deniyor ki: 

"Büyük Britanyanm Roma Bü · 
yük Elçisi İtalyan Dış Müsteşarı 

Suviçi ziyarette bulunarak ltal • 
yan hükUmetine İngiliz hükQmeti 

1 ................................ , ..... : ........ --..... •• 

i Bolşevlklerlu 1 
i filosu Ak denize 1 
1 geçmiyor i 
. H ı ! Moskova, 22 (A.A.) - a·: 

"Yeni Türkiyenin Sovyet bir· serler 11ra11na ılrdiii ve bu eııe • 
liğine kartı böıl"diği dostluk duy. rin kombinanın yapılmaıına ~ir • 
gula ıırm blllün umimıyel e ;ar- ilkte :çatıırımaıı 1ç1n aıınan 'k~ •,, 

1 :l l . 1 . x..:: rar .. ''~ii ~onra bir buçu~ yıl içinde rin iğini ken i erıy e görütlü5~m a 
vücut 'b .. lJııjlınu kendi gözümle 
at>rmekle hilha11a memnun ol • 
dum. t 

lanmuı inanç (teminat) altına a· adına lngiliz donanmuının Ak -
bnmalıdır ki, bu da ancak ltalya- denizdeki hareketlerini ve Akde
nm kontrolü ile elde edilebilir. niz lngiJiz garnizonlarının aaker 

3 - Habeı iıtana denizde bir 

i vaı Ajan!ından: 1 
i Tas Ajansı, Rua Karadeni:ıj 
S filosunun Akdenize gitmek ü-! 
; . . 
5 zere ernir aldığını tekzıp et-5 
i mektedir. 1 
r ···-··· .. -·-····· ................................... ı 

esnaıında hissettim. Türkiye Cüm. 
huriyet Ba,k«Tiı Ataturk' e Türk 
hükCimeti Başbakanı ismet lnönii· 
ne ve Ekonomi Bakam Celil Ba
yara saygılarımı bildirmeği bir 
borç bilirim. 

Bana ve arkadatlarnna göste .: 
rilen doıtça kabulden ve Sovyet 
birlifinin doılu olan memleketi .. 
nizde gfüdüiilmüz müıteana mi • 
ıafirperverlikten dolayı en ha • 
raretli ve dostça tetekkürlerimi, 
benimle karşılatanlara iblağ etme. 

çıkıt (mahreç) vermekten vazge · 
çilmelidir. Çünkü hu çıkrt Habe -
ıiıtanm ıillhıızlanmasını imkan
ıız kılar. Sonra 1931 de Habetia· 
tana Eritreden hir çıkıt vermemi§ 
olan ltalya timdi Habetiatanın 
batka bir devlet topraklarından 
çıkıt elde ebnetine müıaade ede
ınez. 

4- Yeni konuıma projesi hal
Y&nlTl Üçler andlaımaaından do -
ğan haklarını t&nımalıdır. Halbu· 
ki'bu hakları Betler Komitesi tim 
diye kadar bilmemezlikten ıel . 
mittir. 

tarbllt llnUn• geçll•b! lecek mi? 

Baıı lrııiliz gazetel~ri artık 1-
talyantn Habe9iatana ıaldırmuı· 
nın aatıne ıeçmeie imkan olma • 
dıfnıt yazıycr. 

"Sandey T aynu,, ıazeteti: "U · 
luıw Kunımu Konıeyinin teklif • 
leri Betler Komitesinin teklifle -
rinden daha az elverişli olacaktır. 
Çüıtkü l<onsey Azasından birkaçı, 
Betler Komitesinin tekliflerinde 
çok müsaadeli daV't'anmıı oldu -
ğu kanaatındaclır.,, diyor. 

Londra siyasal mehafilindeki 
kanaat İ•e §U merzkededir: 

·~\tDdan ıonra ltalyan emelle
rine daha uygun yeni tekliflerde 
bulunmak, Uluılar Kunımuna ya 
lbut diğer 'devletlere düten bir va
zifedir. Temas kesilmit değildir .• , 

Fran1rz gazeteleri, harbı önle • 
menİ'1 süç olacağını anlatan bü • 
yük bqlıld&rla neıriJ.at Y.apmak -
ı,,mr.: - . -.~ \ 

ve levazımca kuvvetlendirilır.eıini Fakat he.·keı, hir talyan iılila· 
anlatmış ve bunların İngiliz hü • sına karıı canını feda edercesine 
kumetince al~nmıt aaldrrım ted . çarpıfmağa amadedir .•. 

nizi rica ederim.,, 

Bizim de büyük komıumuza 

karşı beslediğimiz o nis'bette de
rin sempati ve dostluğu - bu tem· 

pati v~ dostluk herkesçe bilindi-birleri olmadığım, ancak lta)yan Cenup mıntakasında ıördüğü 
basınının lngiltereye kar~ giriı · derin bt~k~1arın kaztlmasına ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tikleri çok tiddetli savatın tabii orada kumandanlık eden Vehi- hiçbir suretle taarnızi bir hare • trik kuvveti keıildiii takdirde kul. 
bir sonucu olduğunu aöylemiıtir. bin sebep oldusunu tahmin edt· kette bulunmamalanru emretmİ§· }anılacaktır. 

Suviç de İtalyan ıüel tedbirle · yor. Çünkü Habeşler istihkamlar- tir. Buna ıebep bazı yerlerde aha. Baron Ala)lnln b••l•r komitası 
rinin anıalk korunma mahiyette dan çarpıtmağı istihkar eden, düş linin baakınlar yapıp ıa.bırıızhk relalnl zly•r•tl nlkb!nllk 
olduğunu ve hiçbir saldırım mana elind~ mızrakla saldırmağı . . uyandırdı 

gliıtermeııdır. ,.._ 23 (A A ) B Al 
amacı gütmediğini Büyük Britan· tercih eden bir muharipti. \..oette'Vre, • · - • o-

y 1 ki t Ayni zamanda imparator ıa · ·11•1, du"n B. Madarı'aaa ı'le yaptım ya Elçisine aöylemeğe yetkeli oJ . en ••v Y• o ,,. 

47 ba 2"a yarıubay 2000 zetecilere bir diyevde bulunarak go"'ru··....,e esnasında Roma'dan ge-duğunu bildirmit~ir.,, ıu y, "iV , ,,-·-

asker yüklü gemi ile, harp levazı· Beıler Komiteainin tekliflerini len ve Be•ler Komiteıinin teklif -Vehlp pa.anın kumandaaı l' 

altında mı ve katır tafryan ilç ıemi Na· bundan son~i konuımalar için leri hakkında mütaleaları havi o-

Adiaababadan gelen haberle - poliden hareket etmiıtir. bir esas teıkil edebileceğini ıöy · lan bir telgraf okumuştur. B. Ma-
re göre, Habeş orduıu Vehpi pa · Napoli, 23 (A. A.) - Piemont lemittir. dariaga, bazı notlar alarak arka· 
tanın kumandası altmda önemli vapuru, 294 ıiyah ı&nlekli ve Mıaır aularında ltalran daılarına tebliğ etmittir. 
tahıida.t yapmaktadır. 3100 neferle hareket etmittir. tahtelbahlrleri 

Fransızca Tempa gazeteıinin Hab•• imparatoru ta,kınhk Londra, (Orel) - Mııır kıyı-
Eritredeki muhabirinden aldıiı l•temlyor Jarının üç mil açıklarında birkaç 
bir habere göre, ltalyanların o hu- Habe, imparatoru hiltün ku · İtalyan denizaltı gemisi daha gö. 
duttaki tertibatı tamamlanmıttır. mandanlara bir teblii neırederek rülmilıtür. 
Hududun ııeriıindeki A.mara --
mevkiinden hududa kadar olan SON DAKiKA 
yere yoUar yapılmış ve her türlü 
sevkiyatI mümkün kılan bir hale 

getirilmiştir. Her gün sürüyle harp 
vasıtalarının bu yollardan geçtiti 
görülüyor. Hudutta, Adova mulıa· 
rehesinde ölen Italyanlarm isimle. 
rini taşıyan istihkamlar yapılmış-
tır ... 

Hab••lere lstlhklm fikrini 
Vehlp paşa vermlf 

"Deyli Herald,, gazetesinin A· 
disababa ayları Habeşistanın ce
nubuna doğru yaptığı bir geziden 
sonra Habeıiatandaki harp hazır• 

Yeşildirekte 
yangın 

Y eşildirekte polis karakolunun 
kartı sırasında Naci ve Nuriyeye 
ait konaktan bugün saat on üç bu
çukta bir yangın çıkmııbr. Büyü
mek istidadını gösteren yangın 
gazetemizin makineye verildiği sa 
atle devam etmekteydi. 

Maamafih itfaiye aleti söndür
meğe çah§maktadır. 

_(~9) (.Y.50"), 

Hlndlatan ve lngllterenln 
harbe girmesi 

Londra, ( Ozel) - 1 ngiltereniı. 
Hindistan orduları \...--umandan . 

Fild Mareıal Sir Fili p Çetvud 

''Eğer harbe girersek, Hindistan 
da arkamızda olarak g1ımek iıte 
riz ... u demiştir. 

CebelUttarıkta mum tedarik 
olunuyor 

Londra, (Özel) - Yapıla.ı ih-

tar üzerine Cehefüttarık halkı ye

dek olarak külliyetli miktarda 

mum tedariki için çalııınaktadır. 

Bu mumlar, "icap halde,, elek· 

Bunlar, bugün bir toplantı ya • 
pacaldardır. 

Pariı, 23 (A. A.) - B. Aloiıj'. 
nin 8. Madariaga'yı ziyareti, ga • 
yet bariz bir ıiiıkGnet eseri giıbi te• 

llkki edilmektedir. Bazı Pariı ıa· 
zeteleri, bir ltalyan "mukabil 

teklifleri,, nden tereddütsüz bah • 
ıecliyorlar. , ........................................................ , 

İ Atatürk Ankarada : 
• 1 
5 Cumur Bilşkanı Atdürk, be·i 
İ raberlerinde Baıbakan ismeti 

lnönil, Genı!l Kurma~ Batkanıi 
Maretal Fevzi Çakmak, iç, Fi-i 

• nanı ve Ekonomi Bakanları ol·i 
dulu halde .tün ıaat 12,5 da! 
Ankaraya "armıtlardn . f . . ........................................................... 



23 EYLUL -19.15 

1)eaüH, qikiifiiHı: 

Dır Zeibek alayı 
teşkil edilebilir mi? 

Gerçi bu ya:i'.ımın serlevbaı• j - Var elbette ..• 
"Benim Görütüm,, amma, mevzu, - Nasıl? •.. 
hakikatte, benim delil, bir toför - lnıiliz kralının ıarayı önün-
okuyucumun ıo1'Üfü... de koskoca kalpaklı askerler ıö-

Takaide ıidiyorduk. rürib. Skoç askerlerini de bilirsi· 
Festival için ıelip sokaklarda niz .•• Fransızların Ceaarr, Tunuı 

an'anevi kılıklariy-le ıezen Zey. alayları vardır. Ruslann Kafkaı 
beklere raslayınca, ıoför, ıür'atini kılıklı askerleri me,lıurdur. Bi
azalttı. Bize hitaben: zim de niçin Zeybeklerimizden tef 

- Şunlara bakın, ıu aslanlara kil edilmit bir bölüğümüz olma. 
bakın, baylar! Jf'di. sın? ... Bunlar, ıeçit reınmler!nde 

Öyle büyük bit iftihar duyuyor- ve törenlerde ne ıüzel durur ... 
du ki: Otomobilin içinde bu sözleri 

- Ne yazık ir;. bunları ancak dinliyenler, ıoförün söyledikleri
böyle kırk yılda bir ıörüyoruz. .. ni pek doiru l,uJdukları için, bel
diye ilive etti. ki bu fikir halkımıza, hatta hük6-

- Her zaman da Efelerin ao- metimize de miA1iyim ıelir, diye 
kakta dolaıma11na imkin var mı 
ya? ... diye ıordum. 

yazıyorum. r 

(Vl·NO) 

Safranboluda V On lQ 
cinayet kuması a r 

Safranboıu - Elfanı r.ahiy .. , ı . Verit fabrikalar bir
ne baih ıeybler köyünJe birci · denblre fiyat dUşOrdtl 
na.yet olmuı, bi: tar)a ve bir ka. Amerikan bezi, patim ıibi 
dın yüzünden üç karde4 20 V&f· beyaz pamuklu kumaı piyasasın • 
larında Şaban adında birıni öldür- da alabildiğine bir fiyat ihtikirı 
müılerdir. sürüp ıiderken buna kartılık yün 

' --o- lü kumaı piyasuı ıayanı dikkat 
bir vaziyete ıirmittir. GDzel bir J{ezlntl 

Husuel ellerin itlettiii yünlü 
iylülün güzel havaıı bir ıü- kumq fabrikaları bu yılın ikinci 

nüne tesadüf eden dünü Darütta· üç ayındanberi ve azardan batlı • 
f akalılar "Şirketi Hayriye,, nin 71 

numaralı vapuriyle ıüsel bir ıe· 
zinti ile ıeçinni,lerdir. 

Şirket bu vapuru, Darüttafaka 
emrine paraıu tahıiı etmittir. Va· 
purda .US•I bir eaa IMllemm•I 
bir saz da bulunuyordu. Beykoz 
parkına ıidilen bu geliııtide da · 

vetliler, çok aüzel eğlenmit ve 
çok neıeli bir !(Ün ıeçirmiılerdir. 

•• a na 

Bir nokt:aya dikk at: 

Herhangi bir 
teşkilatı isimle 
değil, cisimle 

yapmak gerektir. 
Herhangi IHr topluluküı. lıerluutt/i 

blr göateride, •porda, eğlencede, beı 
on bin ldflnln bir araya geldill -.er
lerü, neden bir tarlü intizamı tnnln 
edeınedllfmizl. Mden kargafflllklara 
ıebeblget wrdilfmlzl. neden tam üı • 
kUdtla, lıer f'IYİ 11erli 11erinde yapma
dığımızı düıünürken elimize, pazar 
günkü otomobil yanıları mllnaebe • 
tiyle, Türkiye Turlng kıılli.bllniin nef· 
rettlll mftnwa gerfl. O meenuuula, 
bu yani' tertip eden kamile ll11elerl • 
nln t.imlerlni okurken, düflüaceınizin 
cemıbını bulduk. Tertip Ml/fti ara • 
aında fi' UJlmler de var: 

yarak yünlü kumq fiyatlarını lü · 
zumundan fazla kırmai~ bqla • 
mıılardır. 

Bu fiyat kırması da kifi gel ·· 
memiı, fabrikalar bundan bqka 
pefi,a Siy iekoaw~AMl i.Uı0u. 
toau aibi btrtalam yeni tenzilit 
yollarıyla fiyattan dütürmekte 
devam etm'=ılerdir. Bu hal hususi 
fabrikaların matl4p olan geliıme 
sahasını bulamadığına ve piyasa
nm darlıtına bir delil telakki e • 
dilmektedir. 

Hususi yerli kumq fabrikaları 
memleket yünlü istihsalinin yüz· 
rJe kırk betini vermektedirler. Bu 
bakımdan yünlü kumaı piyaıasın
da önemli bir mevkileri bulun · 
maktadır. ihdas edilen bu vazi • 
yet rene kumq endüatrimizin a • 
leyhine bi.- netice vermit ve piya
sadan yapılan ıipariılerde tüccar 
daha tee~ni ile hareket etm~k lü
zumunu duyarak fabrikalara olan 
sipariılerini hiuedilir derecede a· 
zaltmı,tır. 

o 

lngllfz mu brlplerl 
nereye J{lttl ? 

Londra, 22 - Sinıapurdan bil. 
dirildiiine ıöre, dört lnıiliz deıt· 
röyeri bu 1&bab limandan ayrıl· 
mııtır. Bunların nereyf'l gittikle
ri belli delildir. 

lıtanbul Emniyet direktörlJ Feluni, ••• 
c. B. Partiıl lıtanbul idare heyeti 
Btıfkan wkUi Ali Rlza, Vali mua~n~ 
RükMtldin, Belediye Rm muavını 

c:::=ztzı\;;;.. _____________ ~~--~ 

Muharrir 
Arkadaşımıı. lstan~.tul radyosu 

Osman Cemal 
BOyUk kaza atlattı 

Dün yazıcılarımızdan Osman 
Cemal Kayıısız'ın bqından tees· 
süf edilecek bir kaza geçmit, bir 

ıslôh edilecek 
Şimdiki sosyetenin f<ahp 

kalmıyacağı henüz belli değil 
atlı tarafından çiğnenmek suretiy. On yıldanberi İstanbul ra('\;yo · ( 
le yaralanmıttır. ıunu çalrttmnakta ol~~ Tür~ Tel- j 

Arkadaıımn; bu vakayı ıöyle siz Telefon Sosye:esının hukil · J 

metle olan mukavelesi gelecek anlattı: . 
yılın baharında nihayete ermıt o • "Dün saat dört buçukta, Top-
l&C4aktrr. çularla Mün"Eevi arasından ai · 

lem ve misafirlerimle ıeçerken Tü.rk ıermayeıiyle ve ulusal 
• bankaların yardımiyle kurulan bu arka taraftan dörtnala gelen i.,;i 

sosyete Türkiyede ilk defa radyo 
ıüvari beyıirind~n biri hana :;arp istasyoı111 yapan bir teıekkül ol • 
tı, üstümden ıeçti, her tarafımı mutlu. ~'°'yetenin bükGmetle an· 
çürük içinde bıraktı, üıtüm bqım lqma1ı bittikten sonra imtiyazm 
parçalandı. Koilarım, belim, kal- tekrar uzal'ılıp uzablm•maaı hak· 
çalarım, dizlerim bereler içınde kında da he.,,üz bir karar verilme
kaldı. bir ditim kırıldı. Arkadaki mittir. Sosyet~: idare . ~dm ve 1 
beygir de tam beniyerde yatarken sonra da heyeti umumıyesı yakın· 
çijneyeceii sırada bi ıorförle bir da toplanarak hükiimetten böyle 
taharri memuru yetitiP beni ölüm- bir talep yapılıp yapılmamaau: 
den kurtardılar. tetkik edecektir. >ô 1 

Bu ıece sabahlara kadar ıar- latanbul rad,_a.\JUD on 1.Jllık 1 
gılar içinde inledim, durdum. Şim- hayab çok miltkül ~ içinde 
di de her tarafım hurdahaı, az ıeçmiıtir. Radyomuzun halD. ken 
kaldı ölüyordum. dini aevdirdiii iddia .edilemezse 

Radyo Sosyetesine yılda on lira 
vermeğe mecbur olduğunu göıte • 
ren bir kanun bulunmamasıdır. 

Vakıa böyle ~ir kanun projesi 
vardır. Fakat birkaç yıldır bazı se
bepler d9layniyle kanun haline 
gelememiıtir. Bu vaziyette mem
lekette 12 bin kadar radyo bulun· 
duiu halde Radyo Sosyetesi an • 
cak 2 . 3 bin kitiden para alabil • 
mektedir. Onlar da kendi istekle
riyle para vermektedirler. 

Radyo Sosyetesi erkinmdan 
bir zat bir muharririmizle bu hu • 
suata lmnuturken demiftir ki: 
"-İstanbul radyom kıötel>atm

da aman ~an bir dilenci vazi • 
yetindedir ! lıtiyen para veriyor, 
istemlyen vermiyor! 

Bum Genel Direld:arlQüne 
'baib bir komite Ankara radyosu 
nepl,atmm C:Ubeltilmesi için bh! 
proanm lıazırlamııtır. Bu ıslaliat 
proaramı bbinciteırinin birinde 
tatbik& bqlanacakbr. BımClan son 
ra ara lstanbul rad'Y.C>IUDa sele • 

Bunu yapanlar, her pazar bey- de aoeyete de abonelerd.en umalan 
girlerle yüzlerce halkın, çoluk ço- yardımı ıörmemittir. Bu.u aebep 
cutun ıezme yerleri olan buralar- de memlekette her radyoea olanın 
da .. ababtan akıama kadar dar ----------------::--=--=-::---:-----;:;-
yollar uzerinde •ırf kadınlara, kız- K 1 rta s iye c 111 k de rd i 
lara r.aka satmak için beyairleri n lhaye ... daı·relerden 

cektfr. 

hep dört nala koıtururlarmıı. Yü- 1. 

rüdüiümüz yol ~umupk toprak kalkıyor mu ? 
olduiu için arkamızdan dört nah 
-.. bu~ · 1 aeıleri bi, 
duyulmuyordu. am 1.ana iki 
metre kala farkına vardım. Ve 
yanımdakiler çil yavrusu gibi ka-

Çlfırlarken ben kadınları kurla· 
rayım diye kendim beygirlerin al
tır..da kaldım.,, 

Alikadar yerlerin gözünü çe· 
ler, herkesin hayatını tehlikeye 
sokmalarına müsaade edilmeme· 
sini temenni ed~riz. 

ArkadaıımıV\ da, ıeçnıif olsun, 
diyerek çabuk llhhate kavuıması-
m temenni edeı iz. Osman Cemal, 
ıon zamanlard,, edebiyatımızın 

cidden kıymetli bir eseri olan 
"Çingeneler arasında,, isimli bir 
tefrika yazmıf, ve bu, gazetemiz. 
de dercolunarak edeb:yatçıları.:ı 
dikkatini celbetmitti. 
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lstanbu 1 11 manı 
UlçDIOyor 

Liman genel direktörlüiü ls
ta.nbul limanına verilecek yeni te
kil münasebetiyle limanın timdiki 

l~t·nhul vilayet ve belediyesi 
tarafından, daima ıiklyet edilim 
lartasiyeciğilin ortadan kalkması 
için yeni bir çareye baıvurulmak 

ünredir: Alakadar memurlar, her 
hanıi küçük bir ,eyi doğrudan 

doiruya kendi hatlarına yapımya 
c~saret edemediklerinden imirle• 
rinin mütaleasını soruyorlar, ve 
uzun bir muhab"'re yolunun açıl· 

Bir üfürükçü 
yakalandı 

Davutpaıa tarafında oturan 
Nuri adında birınin üfürükçülük 
ve sahte doktorluk yapmakta ol-
duğu haber aiuımıı ve Nuri cür
mü meıhut halinde yakalanmıfbr. 
Of ürükçü, polis tarafından gön -
derilen ve yanlı-.t ında bir çocuk 

bulunan iki memuru ıaf dil insan
lar zannetmif, hasta dedikleri ço
cuğu okuyup ufiedikten sonra iliç 
olarak da bir tiıe ıu vermit ve 
böylece yakayı da ele vermittir. 

durumunu tesp:~ ve ıenel ölçüsü- .!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~ 
nü aldırmaia baılamııtır. Bunun tadır. Burası limana en hakim 
için mütaba11.~~ar çalıımıya seç· nokta olduğundıan mesahaları i • 
mitlerdir. 'Ôlçme, gümrükle! bat çin de en müsait vaziyeUe bulun · 
direktörlüğü cihetinden yapılmak- maktadır. 

mamıa ıebep oluyor~ o ' 

Sem •manlanla ıene lnr1:Hrt.· · 
ne lMmziyen ayni meaelelerin hal· 
li için imirlere liatvurulduğu gö-

riildüiünden vilayet ve belediye 
meclislerinde 1N cins memurların 
mes'ul tutulmaları konU§Ulmuı -
tur. Alınacak olan böyle bir ka • 
rann kırtasiyecHiğe niliayet ve• 
reııceği zannedilmektedir. 

Yunanlı mlsaflrler 
Ellide 

Verdikleri şdıen 
Şehrimizde bulunan dost Ya· 

nan bahriyelileri dün Elli kruva
zöründe bir süvare vermittir. Sü· 
varede Muhiddin Üstündağ ve 
birçok yüksek rütbeli subaylar ha
zır bulunmuıla,.dır. 
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Venl Izmlr anbarın
dakl hırsızlık 

Geçen ıün Sirkecide Yeni iz. 
mi ranbarında yapılan hırsızlık • 
lan bahsederken hırsızı anbar sa. 
bibi izzetin yakaladığını yazmıt· 
tık. Öğrendiğimize göre, husızı 
yakalıyan izzet, anbarın sahibi 
değil , bir komisyoncudur ve an-

Hlmlt .. 1935 yılı eyUUünün Zl nde 
yapılan otomObU uanılannın tertl • 
binde haydi latanbulda bulunan Bay 
A il Rlza - artık partinin btqkan ve· 
kUl olmamakla berabn • ulraıtı diye
lim. Fakat eıki emnlget direktörü • 
müz FehmJ, eıki vali muaoinl Rük • 
netldin, eıkl beledige rm vekili B d · 
mlt, bu ganfl naıl tmlp etmlf olur· 
far kf lıtanbulda d~ler. Bay Feh-

=~~;~f;~E~~ ._( __ ş __ E_H __ R_i_N...,_ __ D_E_R ..... _D __ ,_~-~E~jl'f!':r:ıı~f_i~[~~---~-1 
bumu Demir Efya Fabrikası mü · K ..., d b 
hendiıiKlmranSımÖlçmente· urum yag ıran aea 

barın sahibi Alı:ııet Rasimdir. . 

, 
mJ farkta, Bay Rlilcneddln /çelde, Bay 
R dmlt I nnltte .. Bu 110küıua dikkat 
dmn gerektlr. Çok bre baftmnalc 
iatenllen iflerde teılcUtff bozuklulu 
~ ...,_ .,.yor. lı tek klfl11• 61nr 
kılıyonlo, ı#Ja olaun diye medd •· 
hlbl klın8elmn invan ve ,.,,,.,.,.,,..,. 

davi edilmekte olduiu Alman haı 

tahaneainde pazar rünü kanser • Ankara caddesini Yeni Postane meydanına bağlı • mak korumla ö~tüyor, yazıhanelerde pencere açılması-
d na imkan vermıyormu~. 

den ölmüttür. yan dar bir yol var: ~uh~ırbaşı sokağı ... Bu ~r so • Esnaf n yazıhane ""sahipleri bir ara bir istida ile 
Cenazesi 24/ 9/ 935 salı günü katın sağ tarafında hır bırahane bacası n r kı bun • .Nahiye müdürlüğüne şikayet etmişlerse de bundan d:ı 

saat 2 de Taksimdeki mezldir dan bütün sokak esnafı ' 'e ch·ar hanlardaki yazıhane bir sonuç çıkmamıştır. Birahane sahibi pekala ufak 
hastahaneden kaldırılarak Rume- sahipleri şikAyetçidir. bir fedakarlıkla bacasını dört metre daha yükseltcbi-
li hisarmdaki aile , kabristanına Bunların iddialarına bakılacak olursa sabahın Ur. Bu suretle hem ftlnaf mütemadi kurum yağmu • 
defnedilecektir. sekizinden itibaren yanmağa başlıyan bu bacadan ya. rundan kurtulıtr, hem de civar hanlardaki yazıhane sa-

ğan kurumlar dükkanlarda masaların üstünü birer par hipleı·i pencerelerini açarak nefes alabilirler. ibaret lıegetler yapılıyor. - S. K. • ••• 



4 HABER - '.Akşam Poetua 

Bulgar Askeri Birlik Başkanı 
ve kral düşnıanı Dançef öldü 

Dünkü yarışta yaralanan 

Samiye Burhan 
öldürüldüğü de 
rivayet olunuyor 

Cahidin sihhati 
iyicedlr 

Sporcu kadının hurdahaş olan kolu hentla 
alçıya konulamadı. Bir de kaburga kemltl 

kınldığı anlaşılıyor. 

Atine, 23 (Özel) - Bulgar as· 
lieri birlik ba§kanı ve PileYDe ıar
nizonu komutanı General Dançef' 
in öldürüldüğü haber verilmiıtir. 
Dançef, Ve1çef'in dostlarındandı. 

Bul~aristanda 
Tevkifat devam ediyor Dün Zincirlikuyuda yapılan o . ratör Raıim kızı Suat Sarıya at • 

tomobil ve motoıiklet yarıtları f e· fen Samiye Burhan Cahlclin ya • 
ci bir kaza ile neticelenmit ve ya- ralarmm aiır okluğunu yuıyor • 
rıtÇılardan Samiye Burhan Cahit du. Bugün operatör Suatla ko1111o 
direksiyonu elinden kaçırmak ne. tan bir arkadqrmıza doktor: 
ticeainde saatte 130. 140 kilomet- -. Bayan Samiye hakkında ba. 
re süratle yoldan fırlryarak aiaç- na ıimdiye kad•r birıey 10ran ol• 
1 ve yanındaki -.fö madı. dedi. Hutanın umumi ah • 

arasında 
kadınlar da var 

Ve :S..ılgar Kralı Boris ile fikir ay· T t 1 ı 
rıhğı vardı. . u u an ar 

Generalin ölümü aüratle etrafa 
yayılmı§ ve cesedi Sofyaya geti . 
rilmi§tir. Cenaze töreni yakınd3 
yapılacaktır. 

Inglllz donanmasının 
Yunanistanı 

ziyareti 
Atina., 22 - lngiliz donauma

, &ınm Yunan iinıanlarına yapaca-

ğı ziyaret yüzünden bazı ltalyan 
çevrenlerinde (muhitlerde) çı · 

karılan dedikodular ve bilhassa bu 
dedikodulara Yunaniatanrn istik

lalinin karıştırılması Yunan ef· 
karı umumiyc'i üzerinde biiyük 
bir tesir yapmıştır. 

Sofya, 22 - Bulgariatanın Ma~ 
kedonya kısmı olan Cumaibali 
haTaliıinde müstakil bir Make • 
donya hükUmeti yapmak için ih • 
tilil hazırlamakta iken geçen gün 
teyJcif olunan solcu Makedonya . 
hlarm tevkiflerine devam edil -
mekte:lir. ihtilal yapacaklar ara • 
srnda bazı Makedonyalı kadmla .. 
rın da bulunduğu anlaıılmıftır. 

Bileznakova adında bir kadm dün 

Romanya ile 
Lehtstanın arası 
gittikçe açılıyor 

ara çarpmf§ T- r- ı· d · d't•k h.. b" ı..: 
tevkif olunmu9tur. Bütün mevkuf. le birlikte alır surette yaralan va ın e ıun 1 1 va ım •rteY yoa 
lar, hükUnıeti koruma kanunu mu mrıtr. tur. Rontken yapıldı. Sol koluyla 
cibince ittiham olunmaktadırlar. Bunu dün ilk olarak okuyucu • beraber, aol kaburgumm da lu .. 

Bulgar Komüniat1erinin Selvi Janmıza bildirmiftilc. nk olduğu anlqıldı. Tedavi edi • 
Balkanın da saklanmakta olduk • yoruz. Y aralmm ıabra.hı da pelr 

Bugünkü bir alqam pzeteıi, fazla delildir. Vaziyet Wr iki aüları yeni bir mağara bulunmut • 
~~P~idudünb~~kom•~-~~-~-p~t-~_a_v_i_e_d_m~-~~~-o_p_e~·~n_e_~~_a_r_~~~~~~ed_~~-k-~_._"_ 
evrakı, gizli ktmıüni&t edebiyat 
ki~pları, ıapiroğraf makineleri 
ve komüniıtlere mahıua elbiseler 
bulmuı1arClır. 

ltalya 
12 ada Rumlarının 
g6ntlllerlnl kazan-

Btr tşçı "Alman günü,, 
Kaynar zift kutlulandı 

altında kaldı Berlin. 22 <A.A.>. - "Alma• 
Dün Sirkecide acıklı bir kaza ıünü,, Almanyada ve tllpl'cla ba· 

olmuf, Ali ad~nda bir amele kay. lanan 100 milyon Alman tarafın. 
nar zift altında kalarak aftr 111- dan bugün kutlulanmııtır. 

Halbuki lngili1 donanması Yu
naniatanı ziyarer f'deceğini çok ev-
velden bildirmişti. Sonra bu zi· 

yaret her sene tekrarlanan bir an
ane halini almr!hr. 

Romanya f e Sovyet Ruıya ara-
sında bir karıılıkh yardım miaakı mak için 
yapılacağına·~ hunun ~rojeıi ha- Valiyi değiştirdi 

B. Hesı verdiii a6ylevde Al· rette yaralanmııtır. 
manya için aünün en elaemmiyetll 

Ali orada yol yapılmaamda meselesinin Memel meselesi olcla-

zırlandığına dau havadısten ıon- B b hk. .
1 1 

• 
R Leh. .._ ·1 ·ı · u ıa a ı poıta ı e ge en m· ra omanya • 111.an ı gı en e-

kullarulan kaynar zift f ıçıamı ye- faııu bildirmit veı demifttr 1d: 
rinden oynatırken fçnm mün- · "Litvanya Alman hnleılerirnf. 

lngiliz donanması her sene bu 
mevsimde Yunaniıtanı 7İyaret e · 
der. -

\'"'unan sularında İtalyan 
~ ~ · • .- • donanmaeı 

J,,s;~rf (9.ıel) - Atinadan ge
len habere göre, Yunan kara ıula-

nnda 1~lyan gemilerinin bulun-

pey gerıinletm;ştir. 

Hükömetten yana ' 'Polonya,, 
ıazeteıi, Titüleıkoyu "Litvinofun 
afjamı,, diye tavzif etmektedir. 

Fakat Lehistanda her hangi~·
retle Romanyaya protesto çekildi· 
ğ1 havadisi yat:ınlanmaktadır. 

masr hadisesi hakkında Yunan dıt ~ 

bakanının verdiği raporu Yunan Italyao gazeteciler 
kabinesi gözden geçirmit ve neti- cemiyetten çekiliyor 
cede, bu meseleye dair Roma hü- Londra, (Özel) -Cenevreden 
kUmeti nezdinde tetebbüıde bu- gelen haberlere göre, ltalyanm on 
Iunmağa karar vermiıtir. aa?;ete muhabiri arsıulusal gaze-
~::::::::::::-:-------------- teciler cemiyetinJen çekilmiılerdir. 

niyor. Sigo11.alar gemileri harp teh • 
lü•esine karşı sigorta etmemeye baıla
mışlardır. 

Bir saat içinde bile arsıulusal barıı 
bozulabilir. Böyle bir durumda her 
aevletin kendi nıcnlantlerini mulıaf <r 

za için korunma tedbirleri alması pek 
tabiidir. 

Bu cemiyet yabancı muhabirleri 
bir araya tophyan en büyük cemi
yettir. 

Öğrenildiğine göre, ltalyanlar 
yakında cemiyette aentlik se
çim yapılacağından ve bu arada 
f aıiıt aleyhtarı olmakla tanınmıt 

kimselerin bata getirileceğin~ sez· 
diklerinden çek;lmiılerdir. 

Fransız donan
ması büyüyor 
Pariı, 23 (A. A.) - Sü Bakanı 

Pietri, Ekselaior gazetesine diyev. 
de bulunarak hiçbir deniz devle • 
tinin Fransa kadar donanmaıını 
kuvvetlendirmeğe çalı9madığını, 
Franaanın bugün 426 bin tonila • 
toluk bir donanması olduiunu, 
buna yapılmakta olan otuz be§er 
tonilatoluk iki zırhlının dahil bu· 
lumnadıimı ve bu zn-hlılann ö . 
nümüzdeki yaa hizmetine gire • 
ceklerini aöylemittir. 

ZAMAN - Elinde Traml:ay şirke • 
tinden alınnuş bir PCl8U olduğu halde 
nahtukarlıkla it/ıanı edilerek tram • 
vaydan atılan bir talebenin hakarete 
uğ rad ığınd an bahsederek f ik6yette bu ~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lunuyor ve bu hakareti yapan Tram • ritJin gctirilmif olmasrndan bahsedi-

11nr ve diyor ki: 
l'ay §irkefi memurlarının iılerine ni· Trakyada yapılacak bütün itler a-
hayct verilmesini istemektedir. 

•r'<'dlr. Orada 36 buçuk veya 37 de • 
CUMHURiYET - Abidin Daver, rece hararetle değil 40 derece ile ça

Gencral Kazım DirU-tcn istediğimiz 
lı~mak ue programlı çalışmak, eıkt 

ve beklediğimiz adlı baıyamında trıbiriyle •ehemmii miilümme takdim,, 
l'rakyanua Türkiye için ne kadar mü· ederek çalışmak, Trakyada bir bayın .. 
him 6lr llW oWuğıuw etraliyk an .. dırlık ı·r. medeniyet harlk~ı yarat· 
lattıktan sonra buraya bagındırlılı • mak ldzır.·ı-'ır. Tral:yanuı ve Tilrldye
nı ve yüztıntJ gllldürmesi için en de • nin general Kdzım Dlrikten 1$tedll1f 1:1e 

'ğerli iş_ adamlanmızdan Kdzım Dl • beklediği iıte, bu harikadır. 

giHzce ıazetelerden "Deyli He· 

rald,, da okundujuna göre, İtal

yan hükümeti on iki adadaki Yu-

zenesi bozulmuı, kedili de lcıaça- ~ '°' etmM ütiyorn. 8a •• 
mıyarak kaynar ziftin altmda kal- 'nlellilerln 6ii7ilı )'flrf ...... -,,. 
mıı, birçok yerleri yanmııbr. Za- betmiyecelılerine prlMİnt& oar· 
vallı İtçi b~ygın bir halde huta- _tlı_.,_·H ......... ___________ _ 
ney• lcaldırılmııtır. llLudl 1..... F 1111 « 

Nüfusumuz 

nanhları kazanmak üzere, onlarm 
halka dhıint OTdh emcmlJ o 

valisini deiitlirmit, yerine Rite1-

li isminde bir diier İtalyanı getir-
• 

mittir. 

o 
Vlyaoada Nazilerin 

gizil bir. allAb 
deposu keşfedildi 

a""1••tır 
~a.rusumuwa arttılm& flpJae 7a1r. 

Yeni İtalyan valisi Ritelli Yu
nanlılara vaıtlarda bulunmakta-

Ancak nerelerde ne kadar arUı? .Ba 
çok hangi yerlerde arttı1 Nlcla bafb 
yerlerlmll4e ba kadar artmMI? Çek 

Viyana, Z3 .(A. A.) - Zablla, artan yerde ne nr ki ötede '9kf 01-
dır. Bunların en baılıcuı, Yunan bot bir anada gizli bir •ilih de. mıJU. yerlwde banu ymtames m· 

· kr yn? İ§te bir sllril sorra ld 1nrn1an kiliıe ve mekteplerinın te ar a- posu ve hu depoda birçok tüfek ocak: 
çalıcağıdır. ve mitralyözlerle verici bir telıiz 

Yunan ve ltalyan hükUınetleri cihazı-ketfetmittir. Batka bir ma· 

arasındaki hoınutsuzluğun ti Sevr halde, bütün tehirde ıubeleri b11· 
muahedeıindenberi olduğunu ya- lunan bir Nazi propaıanda mer . 
zıyorlar. Bu muahede ile on iki kezi meydana çıkanlm.qtır. Bir. 

ada r~men lmlyanlara geçmitti çok Nazi tevkif edihniıtir. 
Bu hoınutsuzluk Leros adasının 1-
~}yanlar tarafından uhkim edile· -------------------------
rek essibahri ha1ine konma11ndan llftlnıtu_..__.....,.ı_.lllımm,.•mııdllllll 
sonra derinleımiıtir. Doktor 

192s sene•inde de bütün ada Hu··seyı·n Usman 
aakinlerinin İtalyan tebaası olmak 
mecburiyetini ibdaı etmiıti. 
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Fransız bakanı 

Sabık Baaekl haataneıi dahiliye 
ınitehanuı 

Llleli Lttttf apartımaru aat 4 • 7 e 

20 ilkteşrin 
Pazar günü 
Yapılacak olan genel lllfu aaymı 

halledeffkttr. 

10 ve 15 liraya 
Patto ve pare1 .. a 
20 ve 25 ııreya 

ısrnarıama kolltGm 
Safi Yiia dayaaıklı me-.& •flaw 
llap ~* n rerlf kuma§JamulUa n 
IOll moaa W pl'O'ft ile a.ls mat ... 
iyt it yapılır. Ankara eaddm Orllaa 
bey han birlnd kat terzi Raltl Klm1 Frank 

için ne diyor? 
Grenoble, 22 (A.A.) - lçba. 

kanı !zerde ve,·diği bir ıöyl<!vde 
demittir ki: 

MAKiNA, MOTÔR • ELEKTRiK 

- Frank ıemholik kıymeti haiz 
bir para deAlldir. Fakat finanı 

adamının para.11 olmaktan ziyade 
itÇinin ve köylünün parasıdır. Hü-

kdmet, sergüzeft hareketlerinden 
sakınmakla herkesin malı olan pa 

rayı kurtardıf1na F ranaız aaisinin 

mukaddeı kıymetine hiç bir za • 

rar verilmemea\ni temin etmit ol · 

dufuna kanidir. 

Bakan hük\tmetin baymdırbk 
itleri için bir milyar maıraf derpİf 
eden pllnı altı yr1 yerine üç yıl i

çinde utbike karar verdilini laa
tırlatmııtır. 

MEKTEJJJ 

J - Te4riata 'l Birln..-uı 1185 
pazartesi baflanıyor. Eılld ta1tbe8'D 
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Karşa ormana doğru yollanmak lçln 
Ebul'ftlAya seslendi ı •' FHlerl topla! ••• 

Bak aslanlar nerede?,, dedi. 
Hançeri sapladıktan sonra inildedi : Karta etildi ve anlamıyacağına 

emin olmakla beraber arapça: "-Seni ben mi öldürdüm? .. YarabbilYarabbi! .. - Yaran çok mu aiır? diye 
aordu. Kıymetini şimdi anhyorum... Sen benim hayalim

de yaşattığım fakat bu mülevves muhitimde 
Vahti mükemmel arapça bili . 

yordu ... Karıa'nm wrgusunu an • 
lamıt ve g<Szkapaklarını indire . 
rek: bulamadığım erkektin ... ,, 

Gecen tefrlk•ların hull•••• Şimdi, çıldıracak ıibi oluyor • 
Pre111eı Anlta, nefret ıttlll d 

Bum (Barbar0tu) ljldlJrmek u. u. 
zere geceleyin oda.Bına giriyor. MuvafEakiyeti perif&Dlıtına ••· 
Elinde hançer, karanlıkta iler- bep olmuıtu: 
liyor. Ani ta, Bızıra tabi bir - Bu iti ben mi yaptım? ... Bu 
prensin bakire kalmış zevccıl • elJerimle mi? ... Parmaklarıma bu
dir. latan onun kanı mı? ... Atıahım ... 

Yav&f yavq, bu ıefer, daha bü
yük bir takayyüdle yataia ıokul
du. 

Memnun olduiu bi~y varaa, 
o da, solak alma ahenginin bozul. 
maması, hafillememe1iydi ... 

Nefes alınan yer tu bat taraf 
olduğıına ve kılıç fU kenarda dur
d\\ğuna göre, göğsü de burada, or. 
tada olacaktı ••. Parmaiının ucuy
la hafifçe yokladı. 

Bir ııcaklık, bir yumutaklık ... 
Fakat, uyandırmaktan korkarak 
parmağını derhal çekti ... Dokun .. 
duğu yer, Hızrr'ın açılmıt göğıü 
olacaktı. 

Ben ne bedbaht kadınım ... 
Şimdi artık yataktan ıeı gelmi• 

yordu. Uzun bir ıoluma ititmitti ... 
Ve ıonra •.• 

- Mutlaka ruhunu tealim etti ... 
Ah, hançer kalbine mi ıaplandı a· 
caba? ... 

Bakacaktı: 

Oldürdüjü bu kahramanı ve e· 
line sürülen kanı görmek iıtiyor • 
du: 

Arabesk sedirin yanmda dur · 
dulunu bildiii ıamdana doğru 
kottu. 
Çakmalı çakacaktı. 
Mumu yakacaktı. 
Y atal?a bakacaktı. 

Sai kolunun bütün hızıyla, han- B 11 m eden bozu 1 an 
çeri bu eıcak ve yuDıUf&k vücuda yemin 
~a.psg.tırch. 

Y 
• _.., ~ _ b Fakat, ane••• t' •cU... Ziraı 
'lAK'lAn ir inilti duydu... çalanak kendllltinden çakılıp 

Bir yandan öte yan._ dönme... genç kadının gözlerini kam-..tır • 
Bir daha, bir daha vurdu... dr •.. Çıtpınan kiTJ>iklerine ve açı • 
Her halde, eline kan ııçranıış 0 • lıp kapanan gözbetiel<lerine tabii· 

lacaktı... Parmaklarının ılık bir lik ıelip de ortalıiı ıördüiü za -
mayi ile 11landıimı hi11etti ve fe. man, Anita, mumun da yandıiını 
nalqtı... farketti. 

"-Seni aeven ve ıenin ıevdi . Odayı ruhlar mı baamııtı? Bu 
ğin kadınlar bekleainler varaın . iti kim yapmıttı? Ortalıkta kimae 
lar ... ,, diye dudaklarından kendi· aörünmüyordu. Mum, yalnız ba • 
nin de fU esna.da ·hiç beklemediği tına, maıanın üatünde yanıyordu. 
kelimeler döküldü... Odaya dalıalı, müphem ve heyu. 

Bu ıuikaıtin aebebi, yurdunu, 
milletini kurtarmak için nıiydi, 
yokta, bir kadınlık, erkeklik me . 
ıeleai mi? ... 

Birincinin yeıane aebep oldu . 
ğunu aandığı halde, timdi, anaızın 
ikiilci keyfiyetin büyüdüğünü ve 
mevcudiyetini tatılacak bir ıu -
rette kapladıfmı hiaaediyordu. 

Sanki ıapladığı hançerlerin her 
darbeıinden timtekler, yıldırım · 
Jar çılar.ıt t•e bunlar, benliğinde 
ı<Jndürülmez bir yangın tutuftur· 
muıtu. 

Eline bul&f&D mayiin kırmızılı· 
Amr gCSrmefe çalıtarak: 

- Senin kanını ben mi akıt . 
tun? ... Ben rni? ... - diye Adeta 
~ll'dı ve yatağın önünde tiril 
tiril titremeie batladı. - Seni 
ben mi öldÜl'dtiın?... Yarabbi ... 
Yarabbi ... Kıymetini timdi anlıyo
rum .•. Sen, benim hayalimde Y'l • 
ıattıiım fakat bu müleYVee mu . 
hitte bulamadığmı erkektin ..• 

lalı bir ı!ık ıaçılryordu. .. 
Anita, ıamdana ellerini uzattı: 
Hayır... Kan kırmızılıiı yok! 

Bilaki•, beyaz ... Süt beyaz .. 
Herkeıin kanı kmnızı olur. A . 

ıilzadeler, kendilerininkine mavi 
derler. Türk kahramanlarınınki 
beyaz oknaz ya. .. Bu ne it? ... 

Peki, hançeri aa.pladığı o ııcak 
ve Y\lft11J!8.k fey ve içinden dökü • 
len · d' 1 mayı ney ı .... 

Hem timdi, aene yataktan bir 
muntazam nefeı alıtın yükseldi . 
ğini duyuyordu. 

Şamdanı kaptı. 
Y ataia yaklaıtı. 
Gördüiü manzara, onu hüıbü • 

tün hayrete dii!ürdü: 

Karyolanın hat tarafına enle • , 

Geri ci6ndU. ltt• o u.m.-ı tl ya. 
nıbqında bir ıet duydu ı 

- B•ada ne itin var? ... Ne 
... ld" ., yapmaga fe ID, ,., 

lrkllmekle beraber, "Onun,, ıe
ıini tanıyarak, batını çevirdi. 

Daha bir in evvel, sevdiğini an· 
ladığr !>ta erkef e karıı tU a3zler • 
den batka birıey aöylemit olmak 
fenıa halde kibrine dokunacaıktı. 
Onun için dedi ki: 

- Niçin aelecelim? ... Sizi öl • 
dürmeie ıeldim ... 

Türk koraa.nı, mumun mlltema· 
diyen titriyen ııığı altmda. bUıbü
tün kocaman ve korkunçluiu için
de büabiitün rüzel ve heybetli du· 
ruyordu. 

Kartıatndakt kadmm bu açık 
sözü U2erine gülmekten kendini 
alamadı: 

-Sebep? 
Anita asabiyetle: ,· 
- Sizden nefret eClfyoftlum. •• 
"Ediyordum,, töztinUn mazi 

teklini derhal tuhth ederek: 
- Sizden nefret ediJ.01:Ulll ... 
-.NiGinl - ... 
- Söyletene ... 
- Siz benim milletimln, JTlit • 

mm dütmanııınız ... 
Her ıef er pek aletli aöyleditl 

bu cilımle, ne kadar eönUk olarak 
dudaklarından d&ıldllmilt ve arlca
ımı diler &tetli cUmleler takip et. 
memitti. Buna, kendi de tattı. 

- Milletine, ırkına fenalık et. 
medim ki... Biz ıelmeden ance 
buraları yolkeaici, haydut yatal•Y· 
dı. Şimdi biz halkı himaye ediyo
ruz ... Onu bu aarayın keyfine tll>i 
olmaktan kurtardık ... 

- Oleun ... Sizden nefret edi . 
:yorum l,te .. . 

Duttillil kıomik •aziyetten do -
layı fena halde hırçınlqtı. Atabi
yetle: 

- Evet! demek ist~mitti. 
Karıa biraz da.ha dikkatle ha . 

kınca yerliyi tannnııtı. Bu, Mon -
bito reisiyle konuftuğu ıırada ken 
diıine tercümanlık yapan adamdı. 

Kar,a Ebülüli'ya ıeılendi. O . 
nun da yardmıiyle vahıiyi ıırtüstü 
yatırdılar. Böjrüne filin keskin 
d iti girmit olacaktı. Büyük bir ya. 
ruı vardı. Y &flY&c:ağına ihtimal 
verilemezdi. Karta bunu anlamak
la beraber gene yardımda bulun· 
maktan geri kalmadı. Y araunı 
EbUUUl'nm ,etirdill yapraklar . 
la temizledi. Hlll kan ıwyordu. 
Kam keemelc için •ahtilerin kul -
landıldarı yapraklardan buldu . 
rup ıetlrtti. Onları aYUCU içinde 
ezerek wlandrrdrktan ıonra ya • 
ranm üzerine bastırdı. 

Bun1an )'&parken )'erli ile de 
-....ıa çalıııyordu. 

- Bbl mi &ldUnnele ıeHyor -
dunm? 
v•ı ..... bpaldarmı in

dirdi. Fakat kendiıinl affetmesi
ni imren bir bakqla da bakmı,tı. 

Neden eonra ıüçlükle kan ku -
eanafmnClanı 

- Bizi reis gönderdi. Biz ... 
gelmek istemedik ... O zorladı. Bi
zi affedin ... Bizi affedin. Ve bu . 
radan kaçın... Arkanızdan ... 

Vahti, cümlesini tamamlamağa 
fınat bulmadan, g8zlerini kapadı, 
gırtlaflnı bir hırıltı doldurdu. 

Olmüftü. 

KILl'Ja, vahşinin yaraıı U.tün • 
deki elini çekerek dojruldu. E • 
büluli'ya: 

- Haydi, dedi, ıide]im. 
- Nereye? ... 
EbülOli.'nın bu ıuali mantıksız. 

dı. O, nereye gideceklerini peka
li biliyordu. Yalnız, meydamn 
kanlı hali onu fatnin'ıı9tı. 

Bir aralık ıorduiu ıuale ken . 
diıi de pifman olmut aibi batını 
salladı ve ilave etti: - Haydi ıuikaıtte bulundulum 

için, intikamınızı alın ... Adamla . 
rmızı çağırın... Beni teılim edin... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

· · Oilan bugün iki kere ölümden 
Aıtrrtın ... Keıtırtın ... Ne isterseniz 
yapm... kurtuldu... Hem, ıen kimıin ba . 

kayım? ... Sen de mi prenain akra
Yalnız tundan dolayı ödü pat .. baaında.naın ... Bugün ıizin prenıeı 

ladı: Acaba demin heyecanla al· , __ 
d k 1 k d 

uıuryı dütürdü ... Ve ıen •.. 
:sın an açan a ır darı bu adam Mumu kadınm elinden aldı. 
ititmit miydi? ... Yüzüne yaklaıtırdı: 

Hızır, bir kere daha ,UldU. Ya- s k" · 7 . - en ımıın .•• 
ramazlık yaparken yakalanmıt bir 
çocuja bakar gibi Anita'ya bd :tı: 

--- ... 
- Sen kimıin diyorum aana? ... 

Sen o prenı olacak herifin kanır 
mıam? ... 

Anita, asabiyet içinde: 
- Hayır, bayır ... Vallahi deli. 

lim ... O, bana elini bile ıilrme . 
di. .. Hem, ben ilreniyonnn ... il • 

- Gidelim Karşa ... 
- Sen filleri topla ... Bak aı • 

lanlar nerede 7 
Ebüluli. filleri toplamak için 

kar,anın yanından ayrıldı. 

Fillerin ve aıle.nların toplanma
sı uzun sürmedi. Ormana doğru 
yola dilttüler. 

Geni~ ve düz sahadan ıonra ön 
lerine çıkan hafif meyilli bir tepe-
ye tırmandılar ve atalıya in<liler. 

Karta ormanının hududu, a§tıli
ları tepenin önüne çıkan daha 'dili 
bir 11rttan başlıyordu. 

Oraya varmak, ıörünC:l\illi ICa
dar kolay olmadı. Ancak ıtm.. U· 

foktan çekilmeğe yüz tuttu'fu •tre.• 
da varabildiler. 
Ormanın büyük ve ım aıfaçla .; 

rına ulaşmak için de ni.beten •eY,• 
rek, bodur ve ıarip tekildeki a • 
ğaçla.rın ıüılediği düz bir ovaôan 
geçmek mecburiyetinde7diler. 

Karta 11k ve büyük aiaçlarm 
bqlamumı dört ıözle bekliyor • 
du. Saatleru alaçırz, düz, rüne
tin ııcaiı ile ka\'1'\llan bir topralO. 
tan geçmek, onu haylice aar1111q. 

tı. Bundan yalım kendisi tiklyet
çi delildi. Ormandan çok kayabli 
ve açık yerlerde Y&fUDUmı te • 
ven aılanlar hile tiklyetçi ıörU -
nüyorlardı, 

Hele biri, ormandan filleri top
lamaia ıidip releni, Çok -bitkin -
di. Nerdeyıe ufak bir ıerinlile te

sadüf edince kendiıini hrrakıve • 
recekti. 
Gün~, çekiltnce azıcık ferahla

dılar. Suwz gözlerinde terin bh
pınar hayalinin ne bUyük bit- kıY.
meti oldufunu anlatcy:ordu. 

Karta: 
- Ebülula, ormana ılmıe:ıClea 

evvel, ıağa giderek Timuhlı neli-
rin ayağına varalım. Bu aya.la ya. 
kın bir kaynak biliyonmı. Su içe • 
lim. Aıla.nlarla filJerin <le bi:ıim 
kadar buna ihtiyaçları Tar. 

- Gidelim. 
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Kendi kalbinin earannı farke . 
diyordu: 

Dininin, ırkmm, medeniyetinin 
ayrılıjı, arada mlnialar teıkil et· 
mitti. Bunun içindir ki, eriteme · 
diji bu erkefi, - ıırf eriıememe
nin verdili hırı1a - can dilfmanı 

meaine, bir katı duvar minderi 
konulmuttu. Bunun üzerinde o 
ıünkü kiiçük çocuk, yani Hıarr'ın 
evlithiı Haaan yatıyordu. Yata . 
iın ortaıma da bir kılıç, bir yaa . 
tık, aralıiından çocuk eıyaaı gö • 
rülen bir heybe ve bir küçük tu . 
ham atılmıftı ... Fakat hançer dar. 
heleri altında tulum patlamııtı. 
içinden ıiltler ıızıyordu. 

- Demek ki beni bu yumuıak 
lnattüyü yatakta yatıyor ıandın, 
ayle mi? ... Afkolıun ıana .•. Ya • 
manmı11m ... Pencereden ıirdin ... 
Hançeri çocuiun ıece içeceii ıü . 
tün tulumuna upladın... Amma 
ceıurmupun r... Halbuki ben, yu. 
mutak yatakta yatmam ... Şu katı 
mindere uzanmıttım itte... Onu 
farkedemedin ... Çocuiu da, yu • 
IDUf&ia alı9ma11n diye bat tarafa 
tayle uzattmıdı. 

reni yorum ... Tikıiniyorum... An • ı ~İİİİİİ-iiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lıyor mu.unuz? .• Onu ,arUnce yı. li 

telakki etmitti ... 
Ve, İfte .•• 

Prenaeı bu itin naııl olduiunu 
bir türlü anlıyamadı. 

Peki, buraıı, Hızır Reiı iç.in ya
pılm11 yatak delil miydi? .•. O ni-

1 çin burada yatmaınıttı? ••• 

Bir in, alayı bırakarak katlan. 
nı çattu 

- iyi ki bıçaiın ona ıelme'di ... 

lan görmüte dönüyorum ... Bütün 
tüylerim ayala kalkıyor... Onun 
karııı olmaktama, nuıl MSyliye • 
yim, hir, bir... Bir Türkla, &lr 
müslümanın koyunun.a girmek Cla. 
ha İY.idir ... 

JDevamı var)~ . 

KUPON 
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Balkan oyunlarında' 

göze çarpanlar 
Altıncı Balkan oyunlarının bi · 

rinci ve ikinci müsabaka günleri 
yapıldı bitti. 

ilk gün gözümüze çarpan nok · 1 
taları dün yazmııtık. ı 

ikinci gün gördüklerimizi de 
§Öylece hülasa edebiliriz: 

on dakika oradan oraya dolathr • 
mayı da çok ayıp bulduk. 

"' - Bu aralık birçok kiıiler 
§Öyle konufuyorlardı: 

- Ne olur, güreıler bu mÜ•a . 
bakalardan ıonra yapılmış olsay· 
dı da, hiç olmazsa buradaki mu . 

vaff akiyetaizliğimizin acışını bö)• 
lece avutaaydık. 

"' - Birinci güne nazaran daha 
kalabalık olan seyirciler arasında 
ilk günkii gibi Rum vatandaılar 
ve diğer yabancılar yüzde 60 . 70 i 
8.§ıyordu. 

• - Sahanın inzibatı, bir gün 
evvelkine nazaran çok daha iyi i
di. Fakat tribünlerdeki vaziyet, a· 
yakta duranlara mani olunamadı
ğı iç.in çok rahatsızdı. Birçok se · 
yirciler müsabakaları ayakta ta -
kip etmek mecburiyetinde kaldı · 
lar. 

Dünkü müsabakalardan sonra Dünkü müsabakalan 8eyreden kala balıktan bir görünüı. Pütin kenarında kollannda bant olnuyan bir ıürü kin&• 
son olarak tunu da yazmak lizun- ıenin bulunm48ı milıabakalardaki inti z<I11U göstermektedir. 

dır ki: •• •• k ) 
Bu olempiyat da, atletizm var. Karagumru 

lığımızın daha çok geri olduğunu - - -- -a ,-a-n--ı-n da •• 
ve, bu itte çok ciddi tedbirler al · 

• - Yunanlı atletlere yapılan 
tezahürat o kadar fazlaydı ki, 200 
metre finalinde etrafıma baktım, 
yanımdaki arkadaşım futbol ha · 

fcemi Halit Galip Ez.gii'dan başka. 
bizim koşucu Raifi te~vik edPn 
kmiıeyi göremedim. Bütün tribün 
Yunanlı atletin koşusunu avaz, a

vaz tqçi ediyordu! 

• - Manialı koşularda kullanı· 
lan manialar, bundan birkaç ay 
evvel bir Alman koşucu tarafın . 

dan icat edilen ve o zaman gaze- -
temize resmiyle beraber koyduğu. 
muz, yeni usfıl, demir çubuktan 
yapılmış manialardandı ... 

"' - 200 metre koşuda ikinciliği 
alan ve yeni bir Türkiye rekoru 
kıran Raif, büyük is.tidadmm en 
güzel nümunesini bu maçla gös • 

mamız lazımgeldiğini bir kere 

daha İspat etmiş ve bu seneki 

Hareket amiri Macar lıakem400 ma. 
nialıda hareket işaretini ~rlyor. 

olimpiyatlaTda taknnnnJZm dör -
düncü olacağı kat'iyetle anlaşıl • 
mıı oldu. 

t. M.A. 

Kara Ali 
tremiı oldu. IO>ÖnaırDo Mehmet 
:- Bal~an. bayrak yarışına. ft8e beırabeır 

dogru saha ınzıbatının tekrar bo . • • • 
zuımaaı ve birçok insanların piste Amerıkaya gıttı 
çıkmalarının önü alınmalıydı. T·· k' ba ehi' K Al' ur ıye f P ıvanı ara ı, 

• - Bando getirilemediği için 
derece alanlara yapılan olimpiyat 
seremonisinin son güne bırakıl . 
masmı doğru bulmadık. 

• - Türkiyenin en kiymetli 
sporcuları olan, Türk güre!Çileri
ne, tribünlerin en fenası olan (F) 

bundan bir miiddet evvel Ameri -

kadan lstanbula gelen ve Hava 

1ki pehlivan Venedik yolu ile 

şimal Amerikasına gidecekler ve 

__, 1-12 -------..... -

Dün Karagümrük alanında ya· 
pılacak maçların mühimmi olan 
K~ragümrük - Vefa maçı, Vefa 
klübünün gelmemesi dolayııiyle 
y2'pılamamı§tır. 

Feneryılmaz 
Haliçidman 

Bu iki klüp arasındaki oyun, 
biraz münazaalı geçti. iki tarafın 
gol çıkarmak için çahımaları ıağ· 
lam haf hattında duruyordu ve 
mütemadi çalrfmalar ıemeresiz 
kalıyordu. Eıaıen ilk dakikalar· 
da gösterilen oyun her iki tarafın 
ht!raber~ kalacağı tahminlerini U· 

,... ........ .ı,..Nitelü- ı.-t..ı.---

ler pek bariz bir tekilde tecelli et
ti ve iki taraf da sayı yapamıya. 

rak oyun beraberlikle neticelendi. 
M. Zeki Yücealp 

Dost Sovyet 
sporcuları 

lstanbul, Ankara, lzmirde 
futbol, güreş, iskrim 

müsabakaları yapacaklar 
Doıt Sovyet sporcularının bi· 

rinci teırin :lyında lstanbula ıe· 
le<.eklerini evvelce haber vermiı
tik. Bugün de kıymetli miıafirle
rimizle yapacağımız müsabakala
rın programmı yazıyoruz. 

Dost sporcular 12 birinci tef· 
ri:ı cumarteıi günü saat onda ls
tanM.la pl~lıcleı- Tf: ilk karplaı 
mayı ertesi günü yani ayın 13 ün
dr. yapacaklardır. O rün ıündüz 
futbol, ıeceıi de iskrim --~-bcr: 
kaları yapılaca tır. 

14 pazarteı; geceıi 1ür91: 11 
ıah gündüz futbol, gece iıkrim. 

16 çarpmba gece aüret müaa· 
bakaları olacaktır. 

Müsabıklar ayın on yedinci 
perıembe günü Ankaraya hareket 
edecekler; or;:ıda da 19 cumartesi 
gündüz futbol, gece iıkrim. 

20 pazar gece güreı. 
21 pazartesi ııünclü.-fatbot, ae

ce i.lniııı müsabakalan yapacak· 
lardır. 

22 aah günü •mire llareket • 
decekler ve 25 cuma ı&nii futbol; 
26 cumartesi gece güref; 27 pa
zar futbol tema11 yapacaklardır. 
Pazartesi günü de Ankara yoluy• 
la lıtanbula di:.\necelder ve 30 
te!rin aktamı lıtanbuldan ayrıla· 
caklardır. 

Bir spor mecmuası 
ıst:anbul belediye-= 
sine haykırıyor 

Bu sabah çıkan Spor Poata11 
çerçeve içinde ıöyle bir yazı koy• 
muttur: 

için 

tribününde bilet yollanılmasını, 
sonra yapılan hatanın farkına va • 
rdarak, çocukların, (8) tribünü . 
ne alınması fakat buradan da: orada müsabakalar yapacaklar -

dır. Dünkü 200 metre seçmelerin ikincisi yapılıyor. Sağdan itibaren Bayer, Fran 

lıtanbul Belediyesine: 
lıtanbul ıporcu ge,.Pifi 

haylrınyoruz! 

- Sizi sahaya çıkaracağız. 
Kalkın da halka yer açılsın! diye 
kaldmlarak, sonra, (sahaya da ol· 
maz) diyerek, içlerinde Çoban 
Mehmet, Nuri, Mustafa gibi mem
leketin gözbebeği sporcuları beş 

gudis, Hilmi, Kovaç 
Kara Ali, giderken. dünya tam· ------------------------------

Bize miıalirlerimizi hbal eJ.e
celı onurumuza uygun bir ıtaJla 
bir kapalı ıpor ıalonu yaptınnız •. 

piyonluğunu kazanmayı ve böy . 

lece Türk pehlivanlannın kuvvet- Daima daha çabuk 
leri~i-~.~rika~a.iıpatetmeyiis- Saatte 566 kilonıetre 
tedıgını soy1emıştır. 

Bu sizin lıtanbul ge""ifine illt 
Ödİyeceğiniz bir borçtur ••• 

Bu dileğimiz; yapdıncıya lıtıtlar 
her halta bu siyah çerfeoe ifim/e 
onu lekrarlarraia antl içtilı ... 

1 
Tayyarede ıürat rekorunu 505 

kilometreye kadar çıknan Def · 
notte'in rekoru da nihayet brıl · 
dr. 

Amerikalı Howard Hughcı teh 
satıhlı ve 1000 beygir kl..vvetinde 
motörlü bir tayyare ile tıu rekor1A 
566 kilometreye çıkarrnııtır ki bu 
eskiıinden 61 kilometre tazlaciır. 

Tayyare ıürat rekot"•vrı üç ki
lometreHk bir mesafe Ü.!erindc le• 

SPOR l'OSTASI 

Bu yazıyı o kadar haklı ve ye
rinde bulduk ki... 

Kıaacık iki üç cümle ile, bil· 
hana güreı sporu için en büyük 
dt"ıdimizi haykıran bu 1atırları, 
biz de sütünlarımıza ıeçirmekten 
krndimizi alamıı.dık. 

pit edilmektedir. Tayyare hoer iki ------- -------
istikamette de bu tahd:• edılmiıı Anadolu 
me~afeclen son ıüratile ie-çer. Bu kulllbtlnde 
nun vasati tayyarenin siirat ı.eyrı 

Anadolıı kulübü bafkanlığıntlan: gösterir. 
r 23 - 9 - 93:; tarihindea itibarep 1-

Bayrak koıusundan bir görünüş -200 Metre galibi Frangudis ile ikinciai Raif milaabakadan sonra biribirlerini 
Tayy~rcnin süratini beynelmilel yelerin yeniden tesciline başlanacak· 

tayyarecilik federaıyon.:.ı aı:alaız tır. Üyelerin kulüp sekreterlltlne mu. 
• """ tebrik ederlerken bizzat tespit ederler. · racaatları llzımdır~ 



r Balkan 
} 

~-.. :-~oy lUI ifil 
farında 

400 metre manialı seçmelerinden bi rincisi yapılıyor. Mantik<l8 dOO mmre mani.alı yarışta birinci geliyor. 

iki nci ? • gün nasıl geçti 
Dün •• uç bütün birincilikleri Yunaİılzlar aldı, 

Balkan rekoru kırıldı 
B ugüne k adar, Yunanlılar 88 -Yugoslavlar 78- Romenler 
58 - Türkler 39 - Arnavutlar 4 - Bulgarlar 3 puan aldı 
Alt ucı Pall;an n) unlar.nın ikinrı 

günü dün yapıldı. 
tik güne nazaran, bizim i~in daha 

büyük muvaf fakıyet!'liılikler izinde 
g~en müsabakalarda alman teknik ne 
ticeler şunlardır. 

200 metre 
l\lüsabakalar 200 metre se<:mesiyh.• 

başladı. tık koşu Yunan Sakalaryu, 
Romen Kovaç, Yugoslav l\latzi Türk 
Raif arasında oldu. Yarış çok çabuk 
Ye heyecanlı oldu. Neticede Sakalaryu 1 

22,:; ile birinci, Raifle Kovaç da 22,8 
ile ikinei ye üçüncü olarak finale kal- 1 

dılar. Yugosla.,. l\latzi 4 metre kadar ı 
geride kalarak elimine oldu. Raif ko - , 
5usunu ~ok rahat, etrafına bakınarak 
yaptr. Eğer kendisini sıksaydı Saka -
lariyuyu da gec.cbilirdi. 

lkinci grupta Yugoslav Bayer 22,9 
ile birir.ci, Romen Yardaş 23,5 ile ikin 
ci, Frangudis 23,9 ile üçüncü, Hilmi 
dördüncü oldu. Frangudis de bu koşu
yu gayet rahat, kendisini sıkmadan 

koştu. Semihin yerine koşan Hilmi fi
nale kalamadı. Semihin neden koş · 
madığmı anlıyamadık. Eğer koş.saydı, 

en az o da bize bir iki puvan kazan -
drrabilirdi. . 

200 metrenin finali çok heyecanlı 
ve güzel oldu. Neticede Frangudis 22, 
2 ile birinci, Raif 22,:> ile ikinci, :Yu -
rıan Sakalariyu 22,7 ile üçüncü, Romen 
Kovaz dördü11cii, Yugoslav Bayer be
şinci ve Romen Yordaş altmcı oldu -
lar. 

Raifin derecesi çok kıymetlidir. En 
dış kuluvarda koştuğu halde ikinci 
gelmeğe muvaffak olmuştur. Bu genç 
çok değil, daha bir sene ciddi suı-ette 
çalışacak olursa gelecek Balkan olim
piyatlarında 100 ve 200 metre1erdc 
Balkan şampiyonu olabilir. 

400 maniall 
Birinci seçmede Yunan Skiadas 59,6 

He birinci, Romen Maysku 1,0,3 ile ikin 
ci, Yugoslav Stefanoviç 1,0,9 ile üçün
cü oldular. İkinci seçm~de ise l\fanti
kas 59,3 ile birinci, Ziya 1,1,8 ile ikin -
ci Yugoslav Bançkok üçüncü oldular. 

Finalde Balkan şampiyonu Manti -
kas 57,l ile birinci, Yugoslav Bançkok 
57,4 ile ikinci. Yunan Skiadas ılS,7 ile 

Düzeltme 
Dünkü spoır sayfalarımızm neti • 

cclerini bildiren kısmında iki tashih ve 
tertip hatası olmu5tur. 

Serle,·hada takımların aldıkları pu
Yan tamamen yanlış çıkmıştır. 
Doğrusu şöyle idi. 
Yugoslavya (:i2) - Yunanistan (48) 

• Romanya (37) - a'iirkiye (25) - Bul· 
garistan (3) - Arnavutluk (2) puvan
aldılar. 
Yazmnı ba:;rnUli. Ci'.•İuia törı.:ninden 

hahsedlth1tett, Tekitler Bakam A 11 
Rana denecek yerde (Teknik hakanı 
Ali Rıza) şeklinde yazılmıştır. 

özür diler ve düzeltiriz. 

üçüncü, Romen Maysku 59 i1e dördün
cü, Stefanoviç beşinci, Ziya altıncı ol
du. 
Koşu yuğoslav Bançkak ile Manti · 

kasın mücadelesiyle geçti. l\fantikasm 
artık ihtiyarladığı anhşılmaktadır. 
Nitekim Yugoı:;lav son maniayı da 

.. :ç' l 4f >.t 

41' 

Altıncı Romen Lupa.n 6,42 
Halbuki bu mesafede ümidimiz ne 

kadar fazla idi. Yazık oldu, pek yazık 
oldu. 

Balkan bayrak 
SOOX400X200Xl00 metre olan koşu 

Fakat Y'Ugoslav arayı 15 metre kadar 
açml§ 200 ve 100 de de bu mesafe aşa
ğı yukarı değişmemiştir. 

U mumi görünüş 
Umumi görünüşte yarışlar çok mu

vaffakıyetli olmuştur. Uzun atlama -
da, diskte Balkan bayrakta Balkan re
korları kırılmıştır. Fakat hava biraz 

rüzgarlı olduğundan bu rekorların 
kabul edi1eceği şüphelidir. 

Dünkü yarış1ann bir hususiyeti de 
hepsinin Yunanlılar tarafından ka -
zamlmasıdır. 

Umumi netice 
Yunanlılar 88 puvan alarak Yugos-

GEELEN TELGRAFLAR 

Diinkü yarışlar emasmda yedind 
Balkan atletizm kongresi ta.rafından 
hfilnlmet :reisler.bae çekil• telgraf]a.. 
ra gelen cevaplar okuntmlf, ve hara -
retli surette alkıışlanmıştır. Gelen tel
graflar sıra De şudur: 
ATATÜRKTEN GELEN TELGRAF 

Yedinci Balkan atletizm kongresi 
tarafmdan çekilen telgrafa müte • 
hassis olan Cum11r Başkam beni ta -
raf mıza en samimi muvaffakıyetler 

temennisine ve genç Balkanlılar ara -
smda büyük dostlukların yaşaması • 
na temenniye vazifedar etmiştir. 

SOY AK SEKRETER 

lavJarr geçmişler ve birinci vaziyete BULGAR .KRALI .ıııo~~ G:r.ı....t;N 
girmişlerdir. Yugoslavların 78, Ro - mLGRAF 

menlerin 58, bizim 39, Arnavutlann 4 
\'e Bulgarların 3 puvanı vardır. 

Gelecek hafta yapılacak son miisa -

bakalarda Yunanlılarla Yugoslav -

Sevgili telgrafınızdan pek mütehas
sis oldum. En sa.miııd te~ürlerim -
le beraber Balkan gençliğinin doğur -
doğu atletizm kongresine muvaffakı
J:etler dilerim. 

Borl.ı 
• 

Veysi Tii.rkiye rekorunu kınyor 

larm şiddetli bir çekişmelerine daha 
şahit olacağız. Romenlerse bizi 19 pu
van geçerek iiçüncülUğü sigortalamış. 
Jardır. Bizde henüz hiç yıarışmayan 

Bulgarlarla Arnavutları geçmiş ve 
dördüncülilğe hak kazanmış C [} bir 
haldeyiz. 

YUNAN CUMHURRElStDEN 

GELEN TELGRAF Mantikastan evvd aşmış ,·e l\lantikas 
yarışı zor11 zor•ın& ancak yılların ,·er
diği tecrübe ile kazanabilmiştir. Eğer 
Yugoslav lvanoviç gelseydi Mantikas 
ilk defa olarak Balkan yarışlarında 
geçile bilecekti. 

Bizim Ziya da son 50 metreye kadar 
dördüncülüğü muhafaza etti. Ra -
kipleri son metrelerde kendisini ge -
çince büsbütün gevşetti. 

Disk atma 
Dün bizim için en muvaffakıyetli 

geçen müsabaka bu oldu. Veysi çok 
güzel bir atı~la diski 4:>,:lS metreye 
kadar fırlatarak yeni bir Türkiye re
koru tesis etti ve az daha da Balkan 
şampiyonu oluyordu. Fakat Yunan 
Sillas son atışında 48,41 atmak sure -
tiyle bu rt>koru kırmağa muvaffak ol
du. Veysiyi candan tebrik ederiz. Tek
nik dereceler !'>Öyledir. 

Birinci Yunan Silli..c:ı, ikinci Veysi, 
üçüncü Yugoslav Marençiç 4~.:i6, dör
düncü Romen Havalet 42,!i:i beşinci 
Yugoslav I{}eut 41,60, altmcı Yunan 
Fikiyotis 41,53,"yedincl kırk metre ile 
Nai1i gelmiş bulunuyordu. 

Uzun atla m a 
Bizim için çok feci bir netice .,.erdi. 
Trükiyc rekortmeni Hüseyin Şükrü 

hastalanmış olduğundan mü....c:ıabakaya 

giremedi. On un yerine Tevfik le A Yni 
Sıtkr atladı. İkisi de biribiriyle yarı -
!';'Ir gibi berbat atladı1ar ve biri Arna
vut atletten bi1e daha geriye kaldı. 
Bunun üzerine ikisi de elimine oldu. 
Neticeler şudur: 

Birinci Yunan Lanbrakis 7,10, İkinci 
Romen Jonesku 7,08, itçüncü Yugos. 
lav 6,85, dördüncü Kallay Yugoslav 
6,71, beşinci Yunan Paterakis 6,67, 

Bu müsabaka da Yunan ve Romen 
atletlerinin biribirleriyle mücadele -
si ile geçti. Neticede Yunan takımı 3, 
26,7 ile birinci Romen takımı 3,27 ile 
ikinci, Yugoslav takımı 3,32,1 ile üçün 
cü, Türk takımı 3,34.5 ile dördüncü ve 
Arnavut takımı da beşinci oldular. 

tık koşulan 800 ü bizden Galip koş
tu ve bayrağı Mufahhama Yugoslav -
dan on metre geride olarak verdL 

Gelecek haftaki maçlar hakkındaki 
son tahminlerimi başka bir gün ya
zacağım. 

M.SEBTOGLU 

Yedinci Balkan spor kengre&ne bil· 
yük gayretlerinden dolayı teşekkür e
derken spor sahasmda olan anlaşma
nın Balkan hükumetlerinin biribirleri 
ne her sahada yaklaşmalarına yar -
dımcı olmasını temenni ederim. 

Zayi mit 

200 metre bitişi. Soldan ilibaren ikin ci nelen Raif, birinci Yunan Frangudü~, Frangudisin arkasında görünen iiçün
cü Sakalaryus, dördüncü gelen Rom.en Kouat;, ve beşinci Yugoslav Bayer 
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• 
1 aygarelerde sürat 

dalıa ne kadar artabilir? 
M•n• denizini tayyare ile ilk defa 

geçen aıaryo fikrini anlatıyor 

"Sürat, nihayet muayyen bir 
hududa kadar artabilir,, 

YinDl bet ıene kadar evvel ilk 
defa ta71are ile Manı denizini 
ıeçıen methur f r&Mız tayyareciıi 
Viyanada çıkan bir ıazeteye tay· 
yarelerin iıtikhali hakkında dik • 
kate deier sözler söylemiştir, alı. 
yoruz: 

"On 111 aonra, Avrupa kıtaıiyle 
Amerika aruında posta ve yolcu 
tayyarelerinin muntazam sefer . 
ler yapacaklarına kaniim. 

"Etkiden üç yüz kilometreden 
·da.ha hızla uçulamıyacağı söyle -
Diyordu. Halbuki bu sürat, çoktan, 
aıılmıttır. Bugün artık 15,000 
metre yükseklikte saatte 2000 ki· 
lometre hızla uçabilecek Strato' . 
fer tayyareleri yapılmaja batlan
mı9tır. 

"Bildiinia alelide tayyareler
ae bile bugiin havsalanın alamı . 
Y•c&lı tilçiide hız elde edilmiştir. 
~erikah tayyareci Baring on 

6eı ton alırlıimda bir tayyareyle 
ÜÇ bin kilomertelik bir mesafe ü -
:serinde vuatl olarak 400 kilo · 
metre hızla uçabilmittir. Delmote 
ile An,elo bu rekoru da kırdılar. 
hıelo yedi yüz kilometre hızla 
uçtu. 

"Süra.t rekorlarının daha çoğa
lacaiına tüphe yokutr. Fakat bu 
rekorlarm da bir ıınırı vardır. Bu 
smrr da, aletin dayanrklılı mese· 
lesidir. Normal hava aeferi, yani 
iki nokta arasında her gün yao1 . 
lacak olan güvenlikli ve tehlike . 

nazik yerlerini çok ıert darbeler 
halinde kamçılamağa hatlar. 

"Sürati keaeceii için, tayyare • 
ler, büyük hacimde yapılamazlar. 
Eliatikiyetli yapılabilirler amma, 
bu da, genel dayanıklık üzerinde 
tesir yapar. Bu duruma göre, ne 
biri ve ne de öbürü, pratik olarak 
bir ite yaramamaktadır. 

"Bana kalına. bu meselede bi. 
ricik çare, kanatların bugünkü 
büyüklüklerini küçültmek veya 
büsbütün kaldırmaktır. Benim he· 
sabıma göre, altı yüz kilometre 
hızla gidilen bir uçuşta kanatlara 
hiç lüzum yoktur. Kanatlar çıka • 
rılınca geriye pervane, pilotun ka. 
bineıi ve yolcu yahut da yük höc
reıi kalıyor. Tayyare, upuzun bir 
biçime giriyor. Günün birinde u· 

çan bir oka döneeektir. 
"Stratoıfer tayyaresinin kullaı · 

nılabileceğini ıanmıyonım. 

"Bu tayyarede en önemli olan 
şey, kabineyi hava sızmaz bir ha
le sokmaktır. Halbuki, kabinenin 
herhanıi bir yerinden hava ııı · 
ması çol< kolaydır. Böyle olunca 
da felaket ıonıuz bir ölçüyü bula
bilir. 

"Bundan batka motörün devir 
sayıaının çokluğu yüzünden çıka . 
cak sarsıntı, tayyarenin ıövdesin
deki malzemesini kolayca çatla · 
tabilir. Buna bir de gerek içten 
gerekıe dıştan gelecek hava tazyi. 
kini katmak ı;.zımdır. Bu ufak bir 
çatlak höcreyi patlatabilir. Bun • 
dan dolayı sürat meselesi malze. 
menin dayanıklığı sınırında kal • 
mak zorundadır.,, 

•iz hava seferinin hızı, alet daya-J 
nrklıi11un imkan verdiii niıbettrn 
fazla olmamalıdır. Halbuki yapı·\ 
lan lNtiln hava rekorlarında. alet ------------
hiç dütilnUlmUyor. Bu ıibi rekor • 
lar alete öyle bir yUkleniyor ki, 
.onunda, tayyarecinin canına ma· 
loluyorlar. 

"Herşeyden önce yüksek sürat, 
iki mesele ortaya çıkarıyor: Bu -
nun hiriıi, motörün yaptıiı ıar . 
amtı yüzUnden tayyarenin fazla 

hir cl&yanıklıia lüzum göstermesi, 
Urinıciıi de hava tazyiki meıeleai-

Spor 
Postası 
Bugün çıktı 

alaka ile takip 
ediniz. 

'..ı! • 

aır. --------------------"U t k. .. t b ıı·ba 1 b. · •........................•.•.......••••••••••• __._... 
Ç1lt a ı ıura e ı f ı ır · ························································:: 

lirzı bulunca, nuıl ki, hızlı ve kuv Doktor ü 
vetli bir temaıta ıu buz gibi katı . 
lafına, hava da tq ıibi ıert kesi
lir. Bunun naııl birıey olduiunu, 
ıuya atbyan ve katli bir atlayıt 
J.:&pmlf olan herkea bilir. 
- .,Sürat ıaatte 400 kilometreyi 

1 
geçine., pe"ane ve kanatların 
yük& de fevkallde bir dereceyi 
bulur. Haya, tayyarenin hele en 

Ali ismail lii 
Haydarpafa haıtaneıi beuliye • 

mütehaııın 

Urolo•u• - Operafeur 

Babıili caddeıi Meserret ot~ 
li 88 numarada her gün ölleden 
ıonra aaat ikiden ıekiH kadar. 

ns111111111mmı:::n 111mamu:11:1111111111111 

·--------··-------Türk Hava Ku,-umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

79. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

Büyiik ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır •• 

HABER - Akşam Poatas. 23 EYL'OL-1935 

BlUJ~ ÇöDDeröncdle 
36 000 kilometrelik bir seyahat 

I • 3 - Dnglllzceden çeviren: A. IE. 
Çentikli ıeçit doğu sa.hile var , 

dığı zaman, adamlar o kadar yo • 
rulmuşlardı ki utık dik duramı • 
yorlardı, hepıi iki büklüm olmut· 
lardı. Pannaklan baltaların sap · 
larını o kadar uzun müddet tut • 
mutlu ki artık avuçları açılamaz 
olmuıtu. Kadınların adadan IÖ • 

küp getinnit ve kartı yakaya kur. 
mut oldukları çadırlara ütüttü • 
ler. Burada kendilerinden geçe -
rek ölü gibi serildiler. Bu fU\lr . 
euzluktan ancak saatlerce sonra 
uyand ırılabildiler. 

Büyük lider Bahr ile yorulmak 
bilmez Tag uykuya yabnadılar. 
Buna mukabil büyük sürüyü çen · 

geyiklerinin ahlakını tamamiyle 
kavramqlardı. K<;pekler ıeyikle
rin yürümeıini temin, ıürüyü bir 
arada tutmak, arurra patlak ve • 
ren paniklerin önüne geçmek ıibi 
gerçekten deierli itler görmek · 
teydiler. Köpekler olmaıaydı bu 
uzun yol kat' iyyen baıarılam;u -
dı. 

• • • 
Rüzgi.rıız bir ıece Laponyalı 

T ag n<>ıbet tutarken uzaktan uza • 
ğa birtakım uluma sesleri ititti. 
Bu ıea o kadar cılız geliyordu ki 
ahımamıt bir irulak bunu hiç iti · 
temezdi. Ancak Tag rüzgarsız ge. 
cenin derinlikleri içindeki akiıle. 

Erke1tlerl11le beraber 11ola çıkmıı olan Eıldnw kadınlanndan bir kaçı 

tiıkli ıeçitten kartı yakaya ıür • 
meie bqladılar. Uzun ve karan • 
Irk bir katar halinde geyikler 
donnıut ırmalda kartıya doiru 
yürüdüler. Geçitte kaymadıklan· 
nı aörünce çabucak emniyet ka • 
zanclılar,. ~ll~JM korku.m d~ • 
vam ettiler. 

Kartı yakaya varır varmaz, 
hayvanlar bir iç sezıiıi ( ıevki ta· 
bil) ile doıdoiru tepelerin ara • 
sındaki ilk vadiye 1ollandılar. Q. 
rada karı etelemeie bqladılar. 
Her hayvan kendine karlarda de. 
rin bir çukur kazdı. Ön ayağından 
biri yorulunca öteki ayağını kul • 
landı ve böylece çukur '1İttikçe 
derinle9erek nihayet toprak gö · 
rilndü. ' 

· Karın altınde.ki kalın yosun ta. 
bakuı bu hayvanlar için hayattı. 
Geyiklerin ıüçlerini yenidt!n ka · 
zanmalan için yürüyüt birçok 
günler geri bırakıldı, Sonra tek • 
rar tepelerin eteklerinden kıvrı · 
)arak yahut sonsuz kar ovaların · 
da yürüyerek yola düzüldüler. 

Yüzleri hep doğuya, karl'l dağ · 
lara, büyük ırmağa, ıürü iç.in yurt 
olarak seçilmit genit delta top • 
raklarına doiru çevrilmiıti. Bü -
tün yolculukta geyikler hiçbir da. 
kika muhafazaıız brrakılmamıt · 
tı. Hayvanlar iıtirahat ederke!'l 
bir bekçi boyuna sürünün çevre · 
tinde dolatmakla nöbet tutardı. 
Bu nöbet hi~ durmadan tutulur . 
du. En karanlık ıecelerde, en ku. 
durmuı fırtınalarda bile ada&mlar 
dan biriıi ayaklarına kayakları 
ıeçirir, ıUrünün etrafında boyu . 
na dolqrrdı. Şiddetli fırtınalarda 
iae nHıbetçi!erin 1&yısı üçe dörde 
çıkar ve yerine bir bqka arkada· 
tı ıelmedikçe nöbetçi, vazifeıi 
batından hiçbir bahane ile ayrıl . 
mazdı. Bu nöbetçilerin yanların . 
da daima köpekler de bulunurdu. 
Çünkü bu ıüzel hayvanllft' da, ıü· 
rUcUler kadar llzımdı. 

K&peklerin uatabiı tarif edile· 
miyecek kadar büyüktü. Yolu en 
karanlık tecelerde bile dütünül • 
mez bir zeki ile bulurlardı. Bun· 
dan ba§ka çok çahuk,eğiıen Ren 

rin farkına vardı ve çok dikkatle 
dinledi. Kıııldı, tekrar kulaiına 
çarptı. Bu, acıklı ve umubuz bir 
ulumaya benzemekle beraber, 
tehdit edici mahiyette olduiu da 
ıeziliyordu. Kulaldan hiç de ya • 
nılmıyordu. Tas LapOiıyanın ka. 
ranhk vadilerinae bu sesin yanJaı. 
larmı birçok defalar duJmUflu. 
Bu ıee, kana suaamıt kurt ıürille
rinin nlralarıydı. 

Seı keıildi, fakat Taı biliyordu 
ki kurtlar çorak yabanlarda Ren 
geyiklerinin yola çıktıklarını 61 • 
renmiılerdi. Bunu nuıl öğrendik· 
lerini kimıe bilemezdi. Bununla 
beraber büyük ıürü bundan böyle 
artık boyuna tehlike içinde bulu. 
nacaktı. Kurtlar birçok defalar 
saldıracak ve birçok defalar ım
facaklardı. Fakat hiçbir vakit ta· 
kipten vazgeçmiyeceklerdi. Eri -
tilmiyecek bir yerde yorulmakaı • 

Ellerinde topuılarla 

zın, aaıbırları tükenmeksizin bek . 
liyeceklre ve münasip f ıraatta, bir 
tipi esnuında yahut da zifiri bir 
karanlıkta anaızın çullanarak yal 
malaruıı yapacklrdı. 

Tag'ın nöbeti bitince ıidip me· 
aeleyi Andi'ye anlattı. Süriiciiler 
bir daha toplanarak konu,utlar; 1 
ezeli düJmanları kendilerini ha . 
beniz baıtırmamalıydı. Lapon -

yada yaptıkları eıki ıava9ları ve 
kurtları ağır topuzlarla naııl bu
tırmıt olduklarını yeniden biribi· 
rine anlattılar. 

Küçücük bir tepe ve iyi bir kar 
ıathı olunca kaçan bir kurdu ka • 
yaldarla yakalamak kolaydı. La .. 
ponlar, kurtlara bu tekilde aal • 
dırmak için canatıyorlardı. Buk • 
land körfezinde hazırlıklarla ge
çen uzun zamanlarda kendilerine 
sağlam ağaçlardan çok ağır to -
puzlar yapmrflardı. itte timdi bun 
lan kullanmak için acele ediyor • 
lardı. · 

Gece bekçileri kurt ulumalarını 
yeniden itittiklerini ve kurtalrın 
&'İttikçe yakl&fJD&k olduklarını 
haber verince, hazırlık bqlad!f 
Bir ıece karanlıkta yav&JıÇa ge -
yiklerin arasına girenJk sürüye 
karıttılar. 

Bunlar kurtlann naııl çullan .. 
dıklarını adamakıllı bilen iM&n .. ' 
lardı. Kurt ıüriisü dalına ikiye ay. 
nlrr, takımın birisi akıi Mtikamet• 
ten hücmn ederek korkudan öd • 
leri patlıyan geyikleri sürerken i
kinci takını da yol üstünde sakla
narak puau kurar, geyikler de itte 
bu putunun orta.ama diiıerdi. 

Delikanlılardan biri olan Tae 
kurtlan ilkönce gördü: Kırçıl ay .. 
dmhkta hemen hemen hiç görün• 
miyecek ıibi olan kurtlar ibtiyat
kirldda ilerliyorlardı. Geyikler 
ıinirli sinirli kıprrdamağa batla • 
mıtlardı. Batlarmı havaya kaldı • 
rıyor, ayaklarmı yere vunıyor 'Ve 
küme küme olarak biribirletine " 
daha ziyade eokuluyordu. 

Killtlar Ren ıeyiklerinin ken • 
dllerini hiaaebnİ! olduklanm an • 
laymca mütlıit naralar atarali 
kOflDaia bqladılar. Geyikler bir
denbire bir çark yaptı ve kaçmaia 
koyg.ldu. Adamlar ıürüden aynldı 
ve kurtlara doğru aaldımken Jca. 
yakları keskin fısıltılar çıkardı. 

Kan dölanek için çullanmıı olan 
kurtlar bir ln için tataladılar. 
Sanki aazlerine inanmıyorlarmq 
ıibi biribirlerine bakara:k durdu • 
lar. · 

Bu ıasız Y.erde insan oğulları da 

kurtlara hücum ettiler 

nereden ve nuıl çıkmıılardı? Bun 

lar ezeli birer dütman gibi mi 

kendilerine doiru geliyordu? Hü· 

cuma mı ıeçmek, yoksa kaçmak 

mı lizımaeldiğini bir an için kes

tiremediler, fakat ıonra birdenbi. 

re kurtlar tam ric'at halinde kaç· 

mağa ba§ladılar. 
· ,(DeıJamt ıJar ). 
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ŞlUJNIQ)AINJ ~UNDAN 

Bir boksör katilden 
idama mahkdm oldu 

Ifanadalıların ağır siklet boks şam- Hastalıkla1 ı şifa/andıran 
piyonu otuz yaşında Raymond Henry 
Bousquet Hilda Meek adlı yirnti ya -
şında bir kızı öldürmüş olduğu için 
dün Londranın Old Beyli mahkemesin 
de idama mahkum olmuştur. Bu bok -
sör son zamanlarda lngilterede Del i 
:Fontaine adi) le dövüşmekte idi. Öl - 1 

dürdüğü krzla da Londrada tamşmış 
ve sevişmişlerdi. 

Bir gün kızın anasının evinde bir 
çaydan sonra, bir telef on konuşması 
yüzünden ;ıralarrnda kavga çıkmıştı. 
füz telefonla konuşur lrnnusmaz he -. 

Bo1:södirı öldül'düjjü kız 

men şapkasına sarılmış ve dışarıya çı
kacağını söylemiştir. Boksör buna en
gel olmak 1 istemiş, krz dinlemeyince 
tabancasını çıkarnuş 'e: 

- Al şana! •.• 
Dij·crc!i. üç el ateş etmiştir. İlk iki 

kurşen ni:;nnı bulamamış, uçuncü 
kurşun ise kızın ciğerine saplanrnı; · 
hr. Yaralı kız soka~a kaçmış \'e orada 
ölmi.iştür. Annesi de kızın arkasın -
dan koşunca, boksör onu da bir kur -
ş:.ınla midesinden yarlamrş, fakat ka· 
dm sonradan iyi olmuştur. 

E, •:,s·:>ı-, polis karakolunda ilk ver · 
C:iği ifadede: 

" - Senliğim kızı vurdum. O benim 
1:..albimi kırdı Ye hayatımı mahvetti. 
Artık öl ·emde umurumda değil! Sa · 
kın heni <;rldrrmış sanmayın; akhm .. 

' 1 

Onun saat on buçuk için, 
0

yani ben 
~ittikten sonraya, bir randevu verdi - · 
~ini lrnlnklarımla i1ittim. Bundan bir 
!.aç zr.man en·el de bir çingene karı 
sma falına bal:tırmrştı. Falcı ona üç 
sene ic_:inl:te öldürülece;ini söylemişti. 
Ben ele orada bulunuyordum: hatta 
çingıeneye Allah esirgesin haydi saç -
nalamn ! demiştim. Şimdi ise sevgili -
mi l<c:ıdi ell~rim1e öldiirmüş bulunu
yorum! ... 

Birsok ~ahitler ve bunların içinde 
lngilterenin meşhur boksörleri bu a • 
damın son yaptığı dövüşlerde deh • 
şetli dayaklar yemiş olduğundan şu • 
urunu biraz oynattığmı söyliyerek ce
zayı tahfife çalışmışlar.::a da ne adli 
tıp, ne de juri heyeti bu iddiaları ka -
bul etmemiş ve jurinin ittifakiyle suç
lu kararı verildikten sonra hakim i . 
dam hükmünü tefhim etmiştir. Tem -
yiz bu kararı on beş gün içinde nakzet 
mediği takdirde boksör idam sehpası -
nr boyluyacaktır. 

Sabır dediğin böq/e olur 
Çekoslovakya Silizyuının Lu

ka vek Jehrinde kasap çı,.ağı olaH 
Engelbert Seidler 1922 son baha· 
rının bir sabahı i~ine gitı'rek iizer~ 
evinden çıkmııtı. Bu a dam bit da
ha evine dönmedi. 

Şimdı aradan on üç ,Yıl geçtik 
ten sonra karısı polise b~şvurarak 
kocasını knapglreeicdü Jıd 
kocasının gaiplere karışt.ı:ğını ha 
her Yermektedir. 

Kad.Jn, kocasının bu kadaı za· 
mandrr görünmemesine ı;.rtık me · 
rak P.ttiğini söylemektedir. 

Afrikalı prenses 
lnce uzun endam 

lı, elleri manikür • 
lü, yüzü soluk kah 
ve rengi, ve sim -
siyah mütebessim 
gözlü bir Afrika 
prensesi kendin -
de acaip bir kuv -
vet hissetmekte -
dir. Bu kadın bü -
tün 
lan haiz olduğu 

manevi kuvvetle 
şlfalandırabile -

Prenses blakaula cekmiş ! 
Şimdi lngilterenin Kent viJayetinde 

Sittingburne şehri civarında oturmak
ta olan Prenses İrena l\fakaula ken -
disiyle görüşen İngiliz gazetecilerine 
bakın ne diyor: 

'' - Ben bütün hayatımı hastalara 
Ye ıstırap çekmekte olanlara vakfe -
deceğim. Eğer kendimde duymakta ol· 
duğum kuvvetleri İngiliz milletinin 
menfaatine kullanabilirsem, ne mut
lu bana!..,. 

Zuluda çok kuvYetli bir kabile şe -
fi) le beyaz karısından doğan bu pren
ses, Zululu dedelerinden bir takım 

km'"l·etler tevarüs etmiş olduğunu söy
lemektedfr. Elini şöyle bir dokundur. 
makla her türlü romatizma Ye Nikris 
ağrı1arınr, sinir ıstıraplarını şifalan
<lırırmrş. 

Prenses şimdi anne ve 1>abasi1e ln -
giJtere11in Kent vilayetinde satın al
mış oldukları Doddington çiftliğinde 
yaşamakt.a.drr. Kendisi çok küçükken 
ana yurdu olan Afrikadan ayrılmış -
tır. Bu prensesi İngiliz doktor ve ru -
hiyat mütehassısları müşahede altına 
almışlardır. 

"J unç venüs 
İspanya saline -

sinde EndüJiis sa· 
natkarlarmın en 
çok sevilmiş ola -
nı Senarita Custo
dia Romero'dur. 
Bu kadının sene -
lik ı~azancı bizim 
paramızla 3:;,000 
liradır. Kendisine 
"tunç Y cnüs,, la -
kabı verilmiştir • 

Bu kadın evlen
mek ·için şimdi ti
yatro~·u \eser.elik 
3S,OOO lira kazancı 

"Tunç l'enüs.. bırakm:ıktadır. 

Bir korsanın 1 uhu define 
bıılacak ! 

Kokos adalan gizli defineleriyle 
meşhur bir yerdir. Bunları aramak 
için dünyanın her tarafından akın a
kın mühendisler, sergüzeştçiler ve 
hatta Siı- Malkolm l{ampbele gibi İn
giliz yüksek sosyetesinden insanlar 
boşu boşuna bu adaları allak bullak 
etmişlerdir. Definelerin umumi kıy -
rneti 300 milyon İngiliz lirası, bizim 
paramızla 18 milyar 750 milyon lira 
tahmin edilmektedir. Şimdi de arama 
işinde çoktandrr ölüp gitmiş, hatta 
mezarında kemikleri bile kalmamış 
bir korsanın ruhuna klavuzluk yaptır
mağa kalkışmaktadırlar. 

Bu teşebbüsü Alman yat meraklı -
]arından Hubert Mazenick yapmakt.a.
dır. Yanında da Margo Şnayder adlı 
bir medyum götürmektedir bu cle1i -
kanlı vasıta~iyle korsan Benito Be -
nitanm ruhuyla temasa girebilece -
ğini ümit etmektedir. 

Mazenik'in dediklerine bakılırsa bu 
teşebbüse ruhun yapmış olduğu tel -
kinleri yüzünden 3irişmektedir. Ruh 
kendisine definenin nerede olduğunu 
trpa tıp söylemiş n "bu 300 milyon 
İngiliz Jirasiyle benim hayatta yap -
mtş olduğum kötülükleri tamir ecler -
.-;in .. demiştiı·. 

Yakınlarda Han limanından yola 
çıkmış bulunan l\fazenick, gazetecilere 
l{osta Rika hüküm etiyle bf r uzlaşma 
imza ettiğini ve bulacağı her şeyden 
hükumete üçte birini vereceğini söy -

Ayak~tabı giynıek en baş a de 1 
olrnıy.an insanlardan rn ··re p 

Japon 
Bir Amerikan zabitine qöre "dünqO.·"" 
nın öldiirücü maki'naiarındandır,, 

Son zamanlarda JapJu dı..nan 
ması bütün dünya gca.z~teleriu hı 
baş sayıfalarım işgal etrneğe b~ -
ladı. Japonya her hang büyük bi!" 

devletle harbedecek oluı~a donan-ı 
ma.nın büyük rol oynam 'l.s1 ihtima· 
li büyüktür. Fakat donanmaya 
kıymet verirken hiçbir ~üel mü 
nekkit hazarda 265,000 haliğ olup 
seferde 4.000.noo olabilecek olan 
Japon ordusunu yabaaa atamaz 
Hatt~ deniz harbinde Liıe en mil 
essir kuvvet ordudur, Ç~nkü esa-; 

istila karaya asker r:ıkarmakla 

olur. 
Sene be sene bir farazi düşman 

sahiline asker çıkannalr tecr:.ibe 
leri yapılır, hunlar Japon ordusu
nun daimi bir manevrası olarak 
kabui edilmi§tir. Bu işlerde kulla 
nılacak levazım - kayıklar, sallar. 
portatif köprüler - çokt&ndır as
keri depolarda saklı buh~nmakta
dır. Son 1895 senesinde Çin har
binde, ve on sene sonra da Ruır 

savaşında Japonya ka:-cıya süral. 
ve emniyetle asker ihra\;ında bü
yük bir kabiliyet göster.'.!. Tarihi · 
ninen büyük iki savaşı t>rdu ~aye 
sinde kazanıldı. 

Japonların dediği gil,i. yeni Ja. 
ponyanın büyük, ve becerikli oğlu 
ordudur, donanma değ;1 

Böylece Japon kara l:uvvetleri 
nazarı itibara alınınca Japony;ı 

yeııi bir mana ifade et.meğe baş· 
lar. Ordunun teşkilatını ve erin ter 
biyeoini bilen garp mGlekkikler'. 
için bunu anla:nak çok kolaydır. 

E.r ekseriyetle bir buçuk metre 
bnyunda geniş görüşlü tıknaz olup 
profesyonel askerler meyanında 
dünyada bir tanedir. 

Misal olarak Er Luzukiyi ala
lım. 

Luzuki çiftçi evladı olup yjrmi 
yaşmda askere gelmiştir Fakir ve 
ihtiyar bir ana babanııı yegane 
evladı olmuş olsa bile onlarrn na. 
fakası için üzülmesine l:iı.um yok· 
tur, çünkü böyle kimselere ihtiya~ 
bir teşkilat bakmakla ll" .. jkelleftir. 
Kışlaya gider gitmez Lu >Lukiye ez. 
berlenecek birkaç şey verirler lştt. 

bu parçalardan bir kısım: 
Hayatta iken sevgil~ imparato 

run dua ve takdislerine nail ola
caksın, öldüğün zam~n vatanın 

muhafız ilahları arasına geçip ma 
bedde şerefli bir ~er k~zanacak· 
sın, 

Şahsi korku günahlar,n en men. 
furudur. 

Kovuşta ise Luziki altın bir ze
min üzerine yazılmış imparator 
Meiyinin şu kıymetli sö:ı~erile kar 
şılaşır: Unutma ki ölum tüydeıı 
hafif vazife ise dağdn ağırdır. 
Er Luzuki çocukluğundau beri im 
paratorun uluhiyetine in:-mdırılmı!! 
tır. Bugün yer yüzünde h·çbir ordu 
Japonlar kadar ask~r1ikteki vaz"fe · 
sinin kutsiyetine inamraz. lşt~ ' 

kabiliyetli ve becerikli eJler tara· 
f mdan istenildiği gibi kullanılabi
lecek bir Er olan Luziki orduda 
he.-.ıen hemen bir manastır haya
tın::>. atılır. 

İlk derdi ayakkabı !{iymesini 
öğrenmektir, çünkü o aancfallara 

AA WAAQW*W" 

!emiştir. Paranın mütebaki lnsm~ 
hayır işlerinde ı:ıarfedilmck iiz:!rc AY
rupa hükumetlerine dağıtacaknuş .• 

alışıktır. Bu mesele o .,:ı aylarca 
zah ııet verecektir. Y eı . . eği ·. vch · 
kinJen farkh değildir. Esas gıda 
piri~~tir. Fakat "beri - •Jeri,, has
talıffma mani olmak i.;iı: yu!afl<' 

karısık verilir. Sebze Vı! hazan da 
b:.lı ~: verildiği olur. En :'"'.lühim içe
c ~.1 t caydır. Son zaman\::.rda hdta ı 
de kafi miida~·da et de verilmesi 
ıçın bir kanun çıkarılm1~hr. 

B 'tı. yemeklerle hayret edilecek 
netice.1er elde ediliyord:.ı Bir lngi
li:z ata.-,e militerinin tesbit etti
ğine gl.~.re pirinç ve balıkla besle 
nen bu J.a.,pon ordusu tanı malzeme 
ile ve arı:zah yollarda c.nar Jaki·· 
kalık mofalar1a günde <8 • 52 mil 
yürür ve Y'ine yorulmaz. 

Luzuki gJi.nün büyük bir kısmını 
talimle geçi."'.iır. Pek kısa olan boş 
zamanını an~~k bölük kumandanı 
tarafından mü.raade eciilfn kitap . 
ları okuınağa h~-ısreder. Bu d:ı ek
seriyetle sü bak.cınlığm:n ·çıkıı.rttı· 
ğı gündelik gazete ile a) 1ık mec 
muaya münhasırdır. Evden ere ne 
para ne yiyecek ne de giyecek gön 
derilebilir. Erin ailesine .?.sker olan 
oğullarına karşı nasıl hareket ede
ceklerine dair malumat yollanılıı:; 
buna itaat etmiyenler h~-ıeti r.efis
leri kırılacak cezalara çarptırılır. 

Er ayda üç yen, yüz v:.rmi kuru~ 

kadar bir para alır. Bunun yarı
sından fazlasını eğlence için !arf · 
etmesi lazımdır. ParayJ nasıl har · 
cadtğına dair her zamar. isticvaba 
hazır olmalıdır. itaatsizlik hemen 
hemen hiç yok gibidir. Bazı b~lük· 
le:rde sene hiç kimse hapis olma 
dan geçer. 

Luzikinin subayları kimlerdir? 
Azteğmenliğe namzet bütün 

subaylar 4,1 / 2 senelik askeri mek
tep ve ayni zamanda kıt'a hizme
ti görmüş kimselerdir. Bunların i
çinden her sene bazıları dışarda 
hususi tahsil için seçilirler. 

Vasati Japon subayının haya
tı bizimkilerinki gibi değildir. 
Buniarın ordudan hariç i§lerle hiç 
alakalan olmayı içtimai müna
sebetleri de hemen hemen hiç 
yoktur. Zamanlarının büyük bir 

kısmını talim ettirmekle geçirir -
ler. Öğle yemeğinde bir odada 
toplanıp albay yemeğe başlayın

cıya kadar esas vaziyette bekler· 
ler. Haf tada hiç olmazsa beş altı 

defa kamutan yemeği durdurup 
genç subaylar.dan birine o hafta 
zarfında askerlik hakkında yeni 
ne öğrendiğini sorar. Muhatabı 

hazul:ksız 20 - 30 dakika özlü ko
nuşabilmelidir. Albay ince bir 
münekkittir. 

.Japon ordusunda esas pratik . 
tir. Birkaç sene evvel Japon or
du:m garpta kullanılan kılıcı, terzi 
kıltcı, diye söküp attı, ve yerine 
çelikten mamul çok elverişli V\'! 

tehlikeli birini intihap etti. Bu 
y~ni kılıç eksperlerin kanaatince 
şi~ncıiye kadar yapılmış olan kesi

lü Japon pıyade Erini bütün 
cl~mya askerlerinden üstün tuta • 
rak planlarını ona göre tanzim 
etmiştir. Fakat niçin süngüye hu 
kaJsr ehemmiyet veriliyor? Sami. 
mi bir generalin şu ifadesi belki 
meselenin ruhuna temas etmiş 
bul~.ınuyor: 

Orduya gelmeden evvel Erleri
miz tüf ek, ne demek olduğunu 

bilmezler. Binnetice alışık olma· 

d 1kları için tehlike anında şuur

larını kaybedip sevki tabiileri ile 

harekete başlayınca tüfeğin tüf elC 
ola•ak istimalini unutuyorlar. Q. 

nun içindir ki onlara süngüyü ta

bii bir surette sivri bir değnek gi .. 
bi kullanmasını öğretiyoruz, Böy
lece ellerinde bir silah olduğunu 

asla akıllarından çıkaramazlar.,, 

Askerlik çağı 1 7 yaşından 40 
yaşına kadardır. Sulh zamanın

da mükellefler askerliğe 20 yaşın· 
da alınırlar, Senede 600.000 kişi 
bu çağa erer. Muayeneden sonra 
bunların 100.000 kadarı A sınıfı
na dahil olup orduya alınır, geri 
kalanı ise ihtiyata ayrılır .. 

1925 senesinde mekteplerde as
kerlik dersi ihdas edildi. Günün 
her hangi bir saatinde Japon şehir 
ve kasabalarının çıplak ve tozlu 

mektep avlularından geçerseniz 
hakiki silahlarla talim yapan ta. 

lehe gruplarına ra-sgl!HrS'ifti':.t.-e~f 
zamanı veya iş va1Cffb'1ı~W10 s~~f 
biraz daha dolaşacak olursanız 

fabrika avlulannda içtima etmiş 
40 ~ 50 amelenin tahta silahlarla 
askerliğe hazırlandığına şahit o -

lur'lunuz. Düşünceli bir erkanı -
haı-biye, memleketi sefere hazır • 
larken, amelelere tahta silahla ta • 
limi kafi gönnii§, hakiki silahlı bir 
amele ordusunun tehdidinden hü· 
kumeti ari tutmak için .... 

Askerlik çağına gelmeden meı< .. 
tep!erde talim gören 15 • 20 yaş .. 
larındaki talebenin bu husustaki 
kabiliyetini inceleyen bir İngiliz 
zabitinin kanaatince bunlar, in ~ 
giltcrede zabit yetiştirme mektebi 
talebeleriyle, lehlerine olarak mu· 
kayese edilebilirler. 

Bu sistem f evkalıide neticeler 
veriyor. Tesir altında kalacali 
yaşta olan gençlerde büyük bir 
askeri sevkitahii uyandırıyor ve 

onları bütün arzularını, Nirvana
ya kavuşmak için değil, hayattan 
nefret edip, daha iyi bir asker ol
mak için feda eden Samuraiya 
kavuşturuyor. 

Mançuryada Japon ordusunun 
1931 - 32 manevralarını seyreden 
Amerikalı yüzbaşı Bettsin ~u ifa
desi bu idealin Japon er ve subay
larına ne kadar iyi aşıla:ıtlı ğmı 
anlatıyor: 

"Japon piyadesi dünyanm en 
öldürücü makinelerinden biridi r.,, 

lngiE.zceclen çeviren 

Nuri Mal.mut 
ci silahların en iyisi olup, eski ---------------

meşhur Şam ve T oledo kılıçla ' 1 
rmı gölgede bırakmıştır. Bun~ H A B (E: 
l~!dan biri ile Şanghay mücade. ıstanbuıun en çel" ~:ltılzın 

lesir<le bir Japon teğmeni bir dar- hakiki akşam 9<:1::eten· .... ·-
bedt. bir Çin mz.kineli tüfefinin ilanıarant HACE~''" 

"erenler kar cdcrrc~. 
su h!\znesini kesip atr.ıış. 

' Japon erkanı harbiyesi süngü·ı--------...... ---=-. 
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----------- ---- Kirahk daire 
Dıııeı ~ımırJıllırı ue 1111nıırı ıııııme umum ı~ares. ıı~nıırı Gözlerinize dikkat 

edinl· 
Kabatqta, Sedüıtünde Çüriık· 

sulu Mahmud Pata apartımanında 
gayet güzel manzaralı büyük 

bet oda ve bir sofalı, mükellef ha· 

lk~ eksiltmesi feahe .. rten ve muhammen bedeli 16000 tira olan 
200000 adet telgraf makineıi handı 21-10-1935 Pazartesi iU.nü ıaat 
15,30 da kapalı zarf uıulu ile Ank.uada ldare hinaaınde ıa.t.ı.n a,:~,a· 
cakdrr Bu iıe girmek iıteyenlerin 1200 hralık muvakkat tereinat ver

"Doktor kimbilir ne haıtalık 
bulur!,, korkusuyla muayeneye 
gitmekten çekinenler ve kendi 
kendilerine doktorluk yap"1ağa 
uğraıanlar pek çoktur. Mütemadi 
ba§ a.ğrıları çekenlerin bir çoğu 
aenelerce müddetle hep haplar yu
tarak b11nu giclermeğe uğraıırlar 
ve baı ağrıar için en adi sebebin 
göz olabileceğini akıllarına bile 
getirmezler. Gözün vaziyetinde, 
yahut biçiminde bir aykırılık o
lunca, küçücük sinirler çok yoru
lur ve bu da bat ağrıları yapar. 

Gözlerin şekillerinde değiıik
liY.. çok sık olan bir hadisedir. Bu 
değişikliklerin en çoğu haıtal.klar 
dan ileri gelmez, fakat büyüme
d~ yahut doğuıta vanlıı bir tefek· 

' kül yüzünden olur. 

Bu itte yatın da oynadığı bir rol 
vardır. Kırk beş yaılarına doğru 
''uzak görme,, ekseriya olan bir 
hutahktır. O yafta göz be • 
b.mleri yumurta şeklini almağa te
mayül eder ve "tabakai şeke
biye,, adeseye lüzumundan fazla 
yaklaıır. ''Uzak görme,, hazan 

çocuklarda da olur, fak at ya§ -
Iandıkça geçer. 

Yakından görme yahut "Mi -
yop,, dediğimiz hastalık gözün ar· 

kadan öne doğru uzanmaııdır. 

Ha•ta adam yaz•ları okuyabilmek 
için gözlerine çok yakla,tırır. 

Üçüncü dert de "Astigmatizm,, 
d~r. Bu da gözün §effaf kısmında. 

ki düz kavislerde olan deği,iklik

ten ileri gelir. Gözün muhtelif 
eıl)'mati'.iaiiö.aşık aksi baıka başka· 

dır. 

Aıtigmatic olan bir çokları ga

Bütün bu kilıurlar, dikkatle 
seçilmit gözlük kullanmak sureti· 
le düzeltilebilir. Gözlüğün raıge· 
le kullanılması da çok zarar verir. 

mamh bir daire kiralıktır. 
. meleri ve kanunun tayin e-ttiii. veıi kalar ve iıe girmese manii kanuni 

Tramvay ııtaayonunun hemen bulunmac!ıiına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün nat 14.30 a 
yanmdadır. Takıime de ytıb.ındır. kad&!' Komiıyon reisliğh.~ vermeleri lazımdır. Bu ite aid ş&ılnameler 

Haydarpaıada T eıellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze. 
r::m::9.rn::::::m-.:::::ı:u:::nw wıa:wwwım 

Evde baıka birisinin gözlüklerini :! Di$ hekimi 
~akarak iş görrne~.kad~r ~öt~. ~ir ~i Ratl p Türko{llU 

me daireıinde parasız ofarak ~ ağıtılm&ktadır. "570T' 

ış yoktur. Bu, gozlerı busbutun :: A k dd 
1 

M t 
ı: n ara ca •• eaarre 

bozar. Gözlerie oynamağa gel- :j oteli Kar•••• numrara (88) 

7363 lira mubammeıı kıymetli lokomotif, vagon ve emıuyet 'upa· 
pı yayları gümrüklenmiş clarak te•limi ı~rtile 18 Birinci Tetrin \935 
Cuma günü aaat 15 de 4nkarllda idare binaaında kapalı ZP.tf uıulile 
sabn alınacakdır. mez. Yapılacak en doğru hareket !: n:ıı:.ı:.-ı::::::nc::n:ı:::.:::..www-:a ..... :ı:u:.ı 

h~men bir doktora gitmektir. Kızı Jay Beşiktaş Bu ite ıirmek iıteyet'lerin 552 lira 23 kuruıluk muvakkat teminat 
Göz yorgunlukları kadar ra · ile kanunun tayin ettiği •eıikaları. kant•nun 4 ncü maddesi mucibince 

haisızlık verici bir ıey yoktur. Mü- şubesinden: ite ı~rmeğe kanuni manileri bulur madığına dair beyanname ve tek· 
temadi hat ağrıları, göz kanlan • Beşiktaş Krulay kuası ilk okullar liflerini ayni gün aaat 14 de kadaı· komiıyon Reiıliğine veımeled J&. 
ml!AI hep bundan geldiii gibi Nev- için 50,000 adet kaliğrafi defteri zımdır. 
raljj, baş döl'imeıi, sersemlik de 25,9,935 çarşamba ıtinil saat 18 de Bu ite ait tarinamelt!r para.uz olaralc Ankarada Malzeme dairesin 
hu yüzdendir. kapalı zarf usulile Kızılay kaza8Illda den, Haydarpapda Teıellüm ve Sevk müdürlüiünden dafıtdmakt. 

Göz yorgunlukları parlak ııık- ihale edilecektir. dır. '(5832) 
ta iÖ7:erin sulanmaaına t"e boyuna Bu işe girmek istiyenlerln 150 lira • 
kırpılmasına sebep olur. Fazla Irk muvakkat teminatlarını teklifle - Muhammen bedeU 44973 lira olan lokomotif, tender ve vaıoo 

rini ayni gün saat 17 ye kadar kaza bandııjları 5 lkincitqrin 935 Salı aünU aaa.t 15,30 da kapalı zarf uau· 
gfüı.eı parlakhğmdan da bunlar o- liyle Ankarada ı·dare bi• .. ·ımda ıabn almac-1..ı-, merkezine vermeleri l!zımdır. Şartna ·- a&Ur 

lahilir. İ§le bunun için güne1 ıö:ı · şik ta Bu ı·ıe girmek istiyenlerin 3373 liralık muv-1-1--t teminat ile lükleri kullanmak faydalıdır. mesı Be • ta~ Akaretlerde Kmlay aaaa 
merkezinde hergün görUJeblUr. kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü ınaddeti mucibince 

Göz kusurları gözlükle düzel- ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beynname ve teklif· 
tildiklen ıonra dikkat edilecek i- ~------------·- lerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komiıyon reiılifine vermeleri Ji .. 
k!nci nokta genel sağlrktır . • Bil- Karyola somyası zımdır. 
huıa miyoplarda umumi ııhhat yapanlara 

Bu ite ait ıartnameler 220 k unıı mukabllinde Ankara .,.. Hay. 
ge.yet önemlidir. Açık hava ek· (Kurmalı cliınbüş somyası) adıyla darpaf& veznelerinde sablmaktarlır. :CSS79) . 
zeui•leri ve bol bol uyku lazım- icat etmı, oldufum imtiyazlı yeni tip 
d,r, Kapalı yeade çalııma müın- ilk ekliltmesi fe.Jıedilen ve muhamDHn J;eCfeH 8856 lira olup 

somyalarımı bu kere piyasaya çıkar- 'k l d t l ak 935 p 
kün ~lduğu kadar azaltılmalı ve mı tar arı ataiı a yuı ı o an yat efYUt 7 - 10 - azarteai 

dığımdan ileride lhtlllfa mahal günü aaat 15,30 da kapal~ zarf wulü ile Ankarada idare binumda 
J·yı' ıtık olmıyan yerde katiyen O· · ·-.mak Uzere meslektac.la 

~ rımm sabn almacaktn. Bu iıe ıirmek iı tiyenlerin 664,20 liralık muvakkat 
kumamalıdır. beni taklitten çekinmelerini dilerim. teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiii vesikalar ve ite ıirmei• 

Görmeleri kuıurlu olan adam· Zeynelabidin manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni sOıı 
lar yazı ve kitapların üstüne eğil- saat 1~,30 a kadar komiı!'on reisliğine vermeleri lbrmdır. 
memelidir. Bunlar gözlerden biç 

k GUZEL DENlZ MANZARALI Bu ite ait ıartname-ler Haydıırpqada TetellUm ve Sevk MUdBr· 
olmazsa otuz santim kadar uza - lüiünde ve Ankarada Malzeme da ireainde parua olarak dafıhl. 
ta tutulmalı ve göz kamaftıracak APARTIMAN maktadır. 

kadar parlak oimaması lazım ge· 200 tane pamuk ıilte; 30 t.a~ seyyar karyola ıilteıl; f600 tane 
len J ık da arkadan, ve omuzlar yatak ve yorgan çarıafı; 200 tane kiirük, 1000 tane 'büyük -•ddi sosaJrta' eniz n retU yeni ya • :s- .J -

istikametinden gelecek biçimde yu"zü; 50 tane kürük, 300 tane bü -::ı. bat va•tıJt.., 200 tane cibinldr, pıltnıt dörder odalı Uç katlı 13 nu • :s' 'UA J - •• 

tertip edilmelidir. maralı apartıman daireleri kiralık • ~C&770) 
DOKTOR 

yet iyi görebilirfer. Bunların o-------------
kumakta, yahut uzağı görmekte s t 1 k otomobi 
hi~ b.ı zorlukları yok gibidir. Bu· a 1 1 

tır. Muhammen bedeli 21808 lira olan !okomotlf Ye otomotrla kazan 
Dairelerde banyo, helA, elektrik, ha- borularile buhar bunıç. ve duhul bonıları ve bagahk çelik çekme boru• 

vagazf, terkos vardır. lar 1 !kinci Tetrin 1935 Cuma günü aaat 15,30 da kapalı zatf uau)Uf 
nunla beraber bu kusur, düz'!lti- Kullanılmıt fakat iyi bir ljalde 

yeni Ford otomobili satılıktır. Fe. 

lstiyenler bakmak ve pazarlık için 
zemin katında Hüseyine müracaatla. 
rı. 

Ankua'da idare binaamna ıatm alme.co.kdır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1635,80 liralık muvakliat teminat Ue 
' 

lirciye kac!ar, daimi haf ağrıları 
yapar. Bu da görme mihrakını 

<lü:ı:eltmek için hoyuna uğraıan 
küçük ıinirle;in yorulmasından i· 
leri gelir. 

neryolunda Muhtarpafa ı;ıkma • ------------- kanunun tayin ettiii vesikaları, kan unun .4 ncu maddet.i mucibince i141 

zmda (6) numaralı eve müraca . 

at. 

Tl::J Q K iVE 

l I Ril~T 
BANKA51 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

glylnenlerln 

TERZiSI 

Her aysn 
modellnl 

orada 
bulablllralnlz 

ISTANBUL 
Yenipostah~ 1 

karıısmda 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında · 

gimıeie kanuni manileri bulunmad ıiına dair beyanname ve teklifleri• 

ni ayni günü ıaat 14:30 a kadar komiıyon reiılifine vermeleri l&sm. 
dır. Bu iıe aid tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dair .. 
ıinden Ha.ydarpatada Teıellüm M üdUrlütünden verilmektedir. 

'.(5494)' 

Muhammen bedeli 23.100 Hra olan cebire, Mlet ve §lmimm.a 
takozu 6 lkincitetrin 1935 Çarıam ba günü saat 15,30 da bpalı Zarf 
usulü ile Ankarada ldar~ bina.sın da aatm alınacaktır. Bu ite girmek 
iatiyenlerin 1732,50 lirahk muvak kat teminat ile kanunun tayin etti• 
ği vesikaları, kanunun 4 üncü mad desi mucibince ite girmeie kanuni 
manileri bulunmadıima dair beyan name ve tekliflerini ayni giln aaaf 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme Daire.inden ve 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevi: Müdürlüğünden dağıtı!maktadn. 

'(5495) 

Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 metre mikll;ı 
çam dilme ve tahta 8 birincitetrin 1935 aah günü aaat 15,30 da ka· 
palı zarf uıulü ile Ankarada idare binasında ıatm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1412, ,23 liralık muw.kkat ile kanunun 
--~ tayin ettiği veıikala.rı, kanunun 4 Uncü maddesi mucibince ite r n ş~:=inde (1 girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif· 

1 
Göz mütahassısı doktor l lerini ayni gün aaat 14,30 a kada~ komisyon reiılijine vermeleri ıa ... 

Rıfat Ahmed Gözberk 1 zmıdır. 
C. Halk Fırkası 1trasmda kız ti- I Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireainden 

.>esi karşısında 32 numarada. Mua· ve Haydarpaıada Tesellüm ve ıevk müdürlüfünden dağıtılmak -
1 yene saatleri saat 15 ten 18 e kadarl tadır. '(5814). 
ı-....ıııııllllllllıııaıılllllllnıttı11ıııı1111ıı~......S 

Muhammen hedeli 19250 lira olan 425 ton ham dC>kilm piki 
.. -----------•123 Birincitetrin 1935 Çarf8.Dıba günü .aat 15,30 da Ankarada lda-

DOKTOR re binasında kapalı zarf uıulü ile aatm alınacaktır. 
Kemal Özsan Bu ite girmek iıtiyenlerin 1443,75 liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği ve.ikaları, kanunun 4 iincü maddesi muci· 
hince ite girmeğe kanuni minileri bulunmadığma dair beyanname 
ve tekliflerini a.yni aün saat 14,30 a klldar komisyon reiılifine ver· 
meleri lazımdır. 

Urolog - Operat6r 

Bevllye MUtehassıaı 
ll.raköy - Ekulıiyor maltuaaı 

uamnda. Her l1Ü1I IJğleden sonra 
2 • dm 8 • e kadar~ Tel: 11235 Şartnameler parasız olarak Ankarada Melzeme 
•••••------••ive Haydarpaıada Teı~llüm ve ıevk müdürlüiünden 

tadır. 

dairesinden 
dajıtılmak· 

,(5806); 
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f 
Ticaret mektepleri için 

Müderris K. Kömürcüyanm mühim 
ders kitapları 

Yeni harfl~rle: tenzilli bedelli Kr 
Ameli ve tatbikt kambiyo 3.1 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticaret malQmat ve bankacılık 105 
lktisadi ilmt .87,5 
ihtisas mUhasebeleri 175 
<Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticaret ve mali hesap 70 
Ltlgaritma. cetvelleri (yeni 

f 

lI 

nstWl!ıE 

' 

i KASE 

nwc: Dr. H A Z 1 M ::::::r. 

rakamlarla) · 58 
Ba~lıca satış yeri: İkbal kütüphanesi. NEDKALMiNA 

' 

ı 

1 
Muayenehanesini, Beyoğlu Bekir 1 

sokağından Hamalbaşr tramvay cad 

desi ctngillz Sarayı karşrsrnda) g .. i--1!111--------------· .. -lll'IL~d---·· 26 numaraya nakletimştir. 
===========================_==_==_===_=:_==_==_=:_-_ .. _"_.. H A S 
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112 PARDAYANLAR 
--------------------------------------~~ ' cafımzı ijöylemeden eV"t el sizin için 
ne yapmak düşünmesi olduğumu an
Jatacaiım. Fakirsiniz, sayemde zen -
gin olacaksınız. Taliin f enalrklarına 

uğramış bulunuyorsunuz, fakat ben: 
sizi tayrk olduğunuz mertebeye çıka-! 
racağım. Şimdilik sizi yirmi bin frank 
maaşla Luvrda bir vazifeye tayin e- 1 

d(rorum. Ne dersiniz? 1 

- Ne diyeyim, rüya gördüğümü sa
nıyorum .. Gözlerim kamaş1yor .. 

- Rüya görmUyorsunu Şöval) e, 
ır11in gibi kahramanlara böyle vazi . 
fe1er vermek kral ve kraliçeelrin va
zif" · ·ı -ıı , .. 

Bu sözlere kulak kabartan 
Pardayan: 

- Pekala .. Bu vazife nedir? dedi. 
Katcrin dö .Mediçi bir saniye kadar 

ısucıtT. Rüjjtyeri yüzünden akan ter -
]1?rf cı· ıdt. ÇlinkU kraliçenin Pardaya • 
na ve .-ece!i vazifenin ne kadar müt • 
hi~ oldıı~unu bllfyordu. 

Katerin sesine daha acı bir ahenk 
-vererek s<Jze başladı: 

- Mösyö, ayni zamanda krala da 
diş biliyen bir çok düşmanlarımın 

balundufunu size söylemiştim. Bun • 

Jarın cesaretli ıünden güne artıyor, 

der birkaç sadık \'e fedakar Janti • 
:tom bulunmasaydı şimdiye kadar çok 
tan hunlardan birinin gadrine uğrı • 
>:_arak hayata nda ederdim. işte bu -

llllJI •çin düşmanlarımdan birisinin 
ban" • "ltdaştığını görür görmez nasıl 
lıcı·· · ' 1° ettiğimi size anlatmak istE'! . 

1 
ilin. ı ; v\ela on lan iyilikle, vaitlerle, 
t-zva~ :arrmla düşilncelerinden vaz . 
p~meit isterim. Ekseriyetle bu f'U -

rette muvaffak olurum. ÇUnkü insan • 
lar söylendi~t kadar fena ve kalpsiz 
defildirler. 

l'arda,>an, zaptedemediği bir he • 
yecanla sordu: 

- Eğer bu suret]e muvaffak ola • 
mazsanrz? .. 

- O zam.ah Allahın adaletine milra
caat ederim. 

- Affedersiniz maksadmm tama • 
men anlıyamadım. 

- PeUltı! .. JantiyomJarımdan biri ca 
nınr feda etmeği göze alarak bu düş· 
manı bulur onu erkekçe düelloya da-

ret eder. Bu düelloda ya ölür yahut 
düımanınr öldilrür. Öliirse arkaınn • 
dan göıyaşı dökilleceğlne \'e intikamı
nın alınacağına emindir. OldUrtir8e 
kral ' 'e kraliçesini bir f el~ketten kur
tarmış olur ve bu htzmetlnln bol bol 
milkıifatını görür. Buna kartr ne der
siniz Mösyö? 

- Er meydanında hemen kılmmr 
çekmekten başka bir şey yapmam. 
Ilaşmetpenah, insanın kendi karısı ve 
ya kt·allçesi için düello etmesinden 
nomal (tabii) ne olabilir. 

- işte bu haddini bilmez herifler. 
den bir tanesini gösterirsem? 

- Hemen düelloya ç&.ğmrm, atta 
ismi .. 

Ta.mı 

- lsmi, Giz \·eya Monmoransi blle 
olsa .. diyeceği zaman sustu. 

Bu anda fesat cemiyetinin bUtün ko· 
nuştuklarmı hatırlıyarak kraliçenin 

Dük dö Gizden bahsetmek istediğini 
zannetti. 

Dük dö Giz ile düello etmek!.. Bu 
•rn al.tında kararlaştırınca gözl~ri 
parladı. Kendisini pek biiyilk görmeğe 
ba~ladr. O bu anda kraliçenin bir Jan· 

tiyomun olmağa namzet ?la.n Pardayan 
deftl kralı himaye eden bir Şlivalye 
idi. • 

&& 

• 
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!atabilsem .. Sonra sizi düşündüm. Si
ze zararı dokunabilecek bir tehlike 
bulunduğunu hatırladım ve o ando. si· 
zi kurtarmak isteğinden maada her 
duygum kayboldu. 

Kateıin, sadık köpekleri ok~mak i
çin klınnn bir tavır takındı. 

- Kalbim helecan içinde ezildiği 
halde otele girerek acele merdiven • 
lerden çıkarak delikanlıya yetiştim • 
O da Pardayanın. yanına giriyordu. 
Kulağımı kapıya verdim. Bütün ko
nuştuklarmı dinledim. Katerin, g~çen 
sözlerden onun bizim oğlumuz oldu -
ğunu anladım. Evet, bu Jan Dalbre ta
rafından kilise merdiveninden alma
rak bUyütUlen, terbiye edilen feltket
ten kurta rılan oğlumuzdu. 

Uzun bir sessizlik oldu. Kat.erin dö 
Mediçi derin derin düşünüyordu. Ni· 
hayet tereddütle sordu: 

- Ya o, acaba hcı- şeyi biliyor mu? 
- Hayır, hayır! Hiç bir şey bilme -

diğine ben kefilim. 

- Parise ne yapmğa gelmiş? 

- Navar kraliçesinin hizmetinde bu 
lunduğu için herhalde onunla buluş • 
mağa gelmiştir. 

Katerin tekrar düşüneye daldı. Ço· 
cutunun sağ bulunduğu kendisine ha
ber veri]diğj bu anda acaba neler 
düşünüyordu. Acaba ne gibi fikirler 
bu anayı ağırlığı altında eziyordu. 

Bu düşünceleri keşfetmek şüphesiz 
imklnsıdır. Bununla beraber bu ka· 
dınrn vicdanını örten ağır ve karan -
ıiic' perdeyi bir şeytan bile açmış ol • 
saydı göreceti fenahk ve iğrençlikten 
korkar, kaçardı. 
· Ka.terln dö Medi~i birdenbire titre· 
di. Bir clnayet srrasında yakalanan 
katillerin uğradıkları korkudan do · 

ğau şaşkınlığa benzer bir tavırla: 
- Kapı çalınıyor I dedi. 
- Şövalye dö Pardayandır. Sa.at on 

da buraya gelmesini söylemiştim. lş • 
te sarayın kulesinde bulunan saat da 
tam onu vuruyor. 

Katerin dö Medlçi elini eski bir fil· 
dişi gibi parlak sarı alnına götürerek: 

- Şövalye dö Pardayan ha! .. Ah, 
evet .• Dinle Rene .. Çocuk Piçin Par • 
dayanın yanına gitmişti? Yoksa biri· 
birleriyle ahbap mı idiler? sözlerini 
mrrrldandı. 

- Hayır .l\ladam, Na.var kraliçesi 
tarafından Pardayana teşekkür etmek 
için gelmişti. 

- Demek ki, aralarında arkadaşlık 
falan yoktu ha? 

- Hayrr, yalnız tık defa olarak dün 
biribirlerini gördUler. 

Kraliçenin kansrz ince dudakların
da korkunç bit gülilmseme belirdi. 
RUjjiyeri bu gülümsemenin altında 
gizli bulunan meş'um düşünceyi se • 
zerek titredi. 

- Git kapıyt aç Rene. Git azizim. 
Bu adama verilecek vazifeyi buldum. 
Fakir olmakla beraber mağrur ol • 
duğu .u söylediğiniz tu l>ardayan 
hakkında vermiş oldufunuz ma1ftmat 
doğruydu değil mi7 

- Ent madam son derece fakir ve 
fe\·kalide de gururludur. 

- Yani her şeyi &nlamağa ve her I· 
ıe giriımeğe kabiliyetlidir. Haydi ka
pıyı aç Rene •. 

- Madam, Madam, zihni- · 
nizden nasıl düşünceler a-eçiyor? 

- Haydi deli olma .. lşte misafiri • 
mtz üçüncü kere olarak kapıyr çah • 
yor. 

- Katerin oilumuza merhamet edi
niz! 
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Kraliçe kolunu uzatark sert bir ses· 
le: 

- Haydi kapıyı aç! sözünü tekrar· 
ladı. 

Rüjjiyeri bu emrin altında ezilerek 
1endeftye aendellye yürytip ka -
pıya dotru gitti. 

Katerin dö Mediçi, yalnız kaldığı i
ki dakika içinde plinmı çabucak ka · 
r•laştırarak yüzüne öyle bir renk 
verdi ki Şövalye dö Pardayan odaya 
girdiği zaman karşısında hazin ıc' -
Jümseyişlf kibar tavırlı bir kadından 
başka bir şey göremedi. 

tik bakışta Katerini tanımış oldu
fundan hürmetle eğildi. 

Katerin duyanları ürperten sesini 
tatlılaştırarak: 

_ Mösyö, benim kim oldufumu bi • 
Jfyor musunuz? dedi. 

Pardayan: 
- Akıllı ve tetikte bulunmak lazım. 

Şimdi bu kadın yalan söyliyecek. Fa· 
kat ben daha evvel dananarak onun 
gibi hareket etmeliyim! diye düşün · 
dükten sonra yüksek sesle: 

- Madam, kim olduğunuzu söyle -
mek Jôtfunda bulunmanızı bekliyo -
ram sözlerini söyledi. 

Katerin mağrur bir sadelikle: 
- Kralın annesinin huzurunda bu • 

)onuyorsunuz? cevabmı verdi. 

Rüjjiyeri, bu ustabğı takdir etti. 
Pardayan daha hürmetli bir tavırla e· 
ğilerek doğrulduktan sonra kendisine 
en çok yakışan saf tavrını aldı. 

Katerin kar§JSındakini tepeden tır -
nağa kadar dikkatle atizdü. Şivalye 
*'9du• bUtnn gftzelllffnf meyda
• koyan yeni elbisesini giymişti. Tav· 
nndan, çevikliği ve büyük kuvveti gö· 
rUnUyordu. Hiç bir endişe ve merak 

izi göstermeden duran yüzü tuhaf bir 
metaneti ve yüce bir cesareti göste -
ren bakıp Katerinin üzerinde büyük 
bir tesir husule getirdi. 

O vakit: 
- Mösyö, dün yapm1ş olduğunuz 

şey çok cesurca ve kahramanca idi. 
Oyle kudurma§ halkın arasına atıl -
mak, ild kadını kurtarmak için ölümü 
göze almak hakikaten ytikaek bir ha
rekettir dedi •. 

Katerin: 
- Ben başkalarının yapacait bir 

şeyden f azluını yapmadım, gibi bir 
cevap bekliyordu. Şövalyenin sade ve 
kayıtsız bir tavırla: 

- Biliyorum Hqmetpenah ! dediği
ni duyunca vücudunu bir ürperti sar
dı. 

- Bu iki kadını tanımadığınız halde 
böyle bir fedakarlığa kalkışmanız her 
türlü öğüşün üstündedir. 

- Pek doğru Haşmetpenah, bu iki 
kadını hiç tanımıyorum. 

- Fakat sonradan isimlerini öğren
diniz mi? 

Bu sefer de Katerin kendi kendine: 
- lıte şimdi mutlaka yalan söyliye. 

cek! diye düşündü. 
Pardayan cevap verdi: 
- Evet ötrendim. Bütün nrbğım -

la mUdafaa ettiğim iki kadın Navar 
kraliçesiyle bir nedimesi imişler. 

Hayrette kalan Katerin: 
- Ben de biliyorum Mösyö, ve işte 

sizi tanımak istedliimtn sebebi de bu
dur. Siz bir kraliçeyi kartardımz. 
Kraliçeler her zaman biribirlerini hi
maye ederler. Aamcaıademin size kar 
şı yapamadığı teşekkür vazilesini ben 
yapacağım. Anladınız mı Şövalye? Na 
var kraliçeıd hem fakir lıem de son 
derece ihtiyaç içindedir. Bununla be-
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raber sizin de müklf at görmeniz il -
zımdır. 

- Beni müklfatlandırmak için ken
dinizi yormayınız Hqmetpenah. Ben 
llyık oldufum derecede mUkifat ıir
düm. 

- Nuri, ne lleT .• 
- Navar kraliçesinin bana siyle -

mek 16tfunu esirgemediği bir eözJe.. 

Katerin düşünmefe başladı. Bu de
likanlının sözünde öyle bir sadelik öy
le bir Yükseklik görünüyordu ki bu 
mertçe cevaplar k&l'fUlrnda daha mah
zun bir tavır alarak daha oktayıcı bir 
ses takın mata mecbur oldu: 

- Fakat Navar kraliçesi, size ya-
nında bir memuriyet teklif etmedi mi? 

- Etti.. Fakat ben kabul etmedim. 
- Niçin? 
- Çünkü Paristen ayrılmak iste -

miyorum. 
- Eter benim hizmetime girmenizi 

teklif edersem ne dersiniz? Cevap
vermeden evvel biraz sabırlı olanuz. 
Siz Parisi terketmek lstemiyontunuz 
deiil mi? Pekala benim de sisden la -
tiyeceğim budur •. Şövalye aen körü 
körüne iki tanımadığın kadını kur
tarmafa koşmak kahramanlığında 
bulunduğun gibi asıl kraliçeni mü -
daf aa etmek istemez misin. 

- Ne? Heşmetpenah da kendini ko
rumağa mı mecbur bulunuyor. 

Kraliçenin dudaklarında hemen bir 
gülümseme belirerek tekrar kaybol • 
du. Şimdi karşısındakinin ince tara -
f ını sezmişti. 

- Evet, buna şaşıyor musunuz. Fa
kat ne çare ki ben bu müdafaaya muh 
tacım. Etrafımı bir çok dütmanlar 
ardı. Gece gtindüz kralı da emniyette 
bulundurmak mecburiyeti var. J§te 

bunun için ömrlmü korku içinde ge • 
ziriyorum. Bir tahtın etrafında çev • 
rflen ıfzll entrikaları, yapılmak iste
nilen f enahklan şUphesiz taniamea 
bil emer.siniz. 

Pardayan, Devinlyer lobntumda 
bütün sırlanru iitrendiği fesat cemi • 
yetini hatırbyarak dehşetinden titre
di. 

Kraliçe sözilne devam etti: 

- Gerek kendimi ve gerekse kralı 
korumak için yalnız bulunuyorum. 
Ah, eter yalnız kendim için olaydı 
şimdiye kadar ~oktan kendimi df1t • 
manlanma telllm ederdim. Fakat ne. 
yapayım ki bir anayım .. Evlitlanmın 
saadeti için Y•§amak isterim. 

Pardayan hiç bir heyecan izi sös • 
termeden: 

- Madam, zannedersem size kılıclle 
yardım etmek istemiyecek hiç bir jan
tlyom diişünfllemez. Bir ana, her ıa • 
man için hürmete llyık ve mukad • 
destir. Hele bu ana bir kraliçe olursa, 
İnsanlık bakımından mecburiyet olan 
bu yardım, khuenin reddedemiyecetl 
bir vazife yerlae reçer, dedi. 

- Demek ki m de, ayni zamanda 
kraliçe ve ana olan benim için can· 
larını vermekten çeldn.tyen Janti • 
yomlanm aruma girmefl kabul edi-
yorsunuz öyle mi? 

- Hayır Hqmetpeaah, ben de icaıt 
eder&e sizin itin canımı veririm. Fa
kat ber şey• enet benim gibi f :ıkir 
bir adamdall aaıl bir hizmet beklen
ditinl atrenma isterim. 

Kraliçe, vücudunu Ml"3mak istıyen 
sevinç ürpertisini gUç tutı,.bildi. Sa • 
raraa Rüjjiyeri ise bağırmamak için 
dadaklannı ısırıyordu. 

- Bana nasıl bir hizmette buluna-


