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HABER 

••taınbuıun en c;ok satıf"a11-
tıakiki akşam .... gazetesidir 

ilanlarını HABER'Eİ 
"erenler- kar ederler. .. 

5000 lngiliz lirası 
serveti olan 

Bir dilenci 
İngiliz gazetelerinde okunduğuna 

göre, Ka.hircde tevkif edilen bir dilen
cinin 5000 İngiliz Jiralrk serveti ol' -
duğu anlaşılmı~trr. · 

~;) kuruş · Telefon: 2;~872 4 ilkkiinun 1935 Çarşamba Sene: 4 - Sayı: 140;; 

Bütün İstanbullulara geçmiş olsun ! 

Dünkü lodos. fırtınasında: 
~ 

~M~n~ 0-~~~~~ ... ~0~0a~r~=~u~.·0a~· Süley~aniyeca~iinin ~inare kül~hı nasıl uçtu? 
~ C3) ~ Kaptan köprüsü ve. direkleri 

Zerre kadar f eilakllr- uçan vapur ! 
. lıkta bullJ.nmuyor Müthiş dalgalar mavunaları babrdı, fırtına 

Şartları sulha esas teşkfl edemiyecek ağaçları köklerinden söktü, damlardaki 

8~a~~;i~eette kurşunları kopardı, duvarları yıktı, 
petrola ambar- ihsanları yaraladı 
go konulması 
beklenebilir 

Kızılay 
Habeş yaralıları

na yardıma 
kOŞl:JYOr 

Harp esnasında yaralanan ve 
hastalanan askerleri için Ha· 

beş bük.Um.eti yardım istemek· 
leydi. Kızılay da diğer mum::ı
sil .--ı.; ı .. Ui"UJS'ilat sıibi yardr · 
ma karar vermiştir. Kızılay Ha 
betistana, Adisababa it1üderi-
miz vasıtuiyle 100.000 "Hal'p 
Paketi,, gönderecektir. Bu pa 
petlerin üstünde Kn,;ılay alame-

11'ısolini Jül Se=cırı dii§iinüyor. li e "Tür?(.iye,, ismi yazılı bu 

(J'a.zısı iincüde) 1 lunmaktadıL' 
~ ... -----.-~----~----_--_ ... _-_ ... _ 
Habeş kuvvetleri 

MAKALLE 
. 

•• • •• •• 
uzerıne yuruqor. 

Bu kuvvetler Ras Kassanın 
kumandası altındadır 

"--(Yazılan 2 nci ve 4 ncü sayfada) 
içki içti"i için 

oğıu·nu vuran ana 

~ransız 
sun da 

Tabancayı oğlu mu 
getirip v~rmlş ve 

Vur beni! 
Demiş ••• 

(Yazısı 2 incide) 

l.Avermor ile oğlu. 

par-lô.mento
!ıir fırtına 

' Laval ! Sen Faştstlertn suç ortağısın ! 
'Adliye Bakanı! Sen istifa et 1 

(Yazısı 2 incide) 

f 

,. 

:~ 

:~: 

i T 

. . . 

' . 
' 

... 

SiileymarLiye camii, külcilzı uçan minare ve külôhın yere düşen kurşunla rile alemi, direkleri ı~e kaptan köprüsü 
uçan vapur ve lostromosu 

Bir aralık fırtınanın sürati . . . 

saniyede 32 ıiıetreYi buldu 
Bereket devanı etmedi ı 

Rasathane '' MüthiŞ bir felaket 
olabilirdi ,, diyor 

lstanbullulara geçmiş olsun di

yelim. Eğer dün akşamki çok şid
detli rüzgar darbesi biraz deYam 

etse idi büyük bir felaket olması 
muhtemledi· 

Nüfusça bir zayiat olmadığını rini güçlükle yapıyorlardı. Öğleden 
kaydettikten sonra dünkü fırtına- sonra loda. birdenbire ıiddetlen
nın yaptığı tahribatı yazıyonız: miş, Kadıköy- Haydarpaşa hattın 

Dün sabahtan itibaren ,iddetli da İ!ljyen vapurlar sefer yapama. 
bir l<:ıdos esiyor, vapurlar seferle- · (Deı:cmu 4 ıilneiida~ 



HABER- · 4 lLKKANUN - 1!.:J!S 

Harp cephesinden gelen M lYI ~o O fi n 1 
haberler ha beşlerin lehinde Zerre kadar f edakôrr' 

Italyanlar Gorrahl ve lıkta bulunmuyor 
G l 

Şartl•rı sulha esas teıkll edemtmıte~ 
er. ogu bl şeb rle ini terkettl mllhlJette: 

Ha ... - ltal,aa huhi .. ra ,uk..... cloinı o' TAllf. ·- • _,_ ...... ,.. -- Bu vaziyette petrola ambarg0 
haberler, harp Taziyeti timdiki hal Bu itibarla ltalyan ukerlerini11 cektir. Sonra fU da nr ki, 7erli 
........ büeder,llarpvaziye. Wmtharhaiııaw• ,......_ ..wı.n., ... di-...imdallllthit 
.W.fimld•i'-ldeH ... tferiale- lir. llirc••••· 
hinde söatennektedir. lngiliz Koy- lıte burada, ıene manevi kuv· Eier Habetler, kütle halinde 
ter ajamnun muhtelif membalar- Y.a me11l.a batlöttn. ÇDeM ,.kalamnaktan bçmabilirlene 
dan aldıiı haberler hep bu mahi- dalfrk mmtakalarda toplar " mafl4biyetten uzun bir zaman u-
Jettedir- tanklardan ziyade, elinde tüfek zak ı.aı.ltilirler.,. 

.... Hrtere lire ltal,.aalar ~------------------------------------------
G.a • i.ile G.loplM ...._itler 
HalMıtfer hu ceplıeden 40 mililer 
lemitlenlir. Yunanistanda 

Tembiyen ormanlıklarında iki 
taraf arumd• çarpqmalar dnam Venizelos 
ediyor. Adiababadan ıelen ve do·· nu··yor 
Deui Johmu takip eden kunetli 
Wr Hat ıı .... a Meh-U.,e w ..,aıı• 
.... ı•ı al ı..tir. 1 tlf&&J ınl sı 

lanblarma airmemete karar ver· 
miftir. 

Genel af dolayıaiyle terbett bı
nW- ....... bp ıa Gaaa· 
...,._....,_+aaff.E ·ı ol-

•

-• ... • • !1!11...a • ıac • ıı ı ***"' 
•sıtb• w•ııs iJıuiW 8'Jle-

'alk 
Os••-'• ile Halırller Cici- Kondlll• taraftar
.-er n 1 •• ....,_ taı •• ları P•rlaııseıılo 
... llllMll • alıfaa ..-,.. toplantllanna 
tWe ı,.ııı-ı .. ..lirla. ....., glrmlyecekler e Wl•lf tlelll 
._, .. ı ' fa._ lliBW Gip.- ...... , ... 
JI .,, r.... ....... .... .. ve·sıhsza Alim ..... llriirıH diyor ki 
~. •-1.!. ..____.,,_ ... _L._ ı .. u_ M pimll lıir • ••• l •' • mh.. 5 • D 
•• •-~ - --- .&. DIJ'IJ • ...... llq 
ile .. ..,,.... •ıı len t"Wı'llil tin, Y• ·ıı 'ııf hlı 1 'I Y·ı 5 1 r -i .__ ••ıceJ'ıiıa ht ıı ,_ 
ıl•ııJww._ ...... ~ iJ ı*f a•Yn' ılnl• ..... 
a;..._ ~ h'• +-. v; ... ...,. • •u • _.. riı•llla • r 1 • - • ......__ L! 

konulması 
Petrol ambargosu işini konupn ln

giliz lmbine.ı "sol• imkinr bulunama. 
.,, tmMfnle 1ca1,.,. karşı petret 
ambargOBu konulmasını,, tasvip etmiş 
tir. 

Milletls ~tl 18 le- keıaiW. 
nJa bu &1111 on ild.ıdnde yapacağı top. 
luu bibtlk bir ı..sayietle Mklftmek 
tedlfr. 

Fransıs -a.cı • iti ihtiyatla 
kuplaJuak ı..n.w. ayı• •• •isin. 
d• et'fel ftir .... aetlcesift n.rıl • 
--- ;··aldadır. 

Piti Parlsiyen gazeteai diyor ki: 
-n ......... ..... • ..... 

hane Wr mtlapna temell..mtn atıl _ 
masr " ha --1• petrel luriae am
mpau lal'1ld o1aralr. deianaiı 
beynelmilel pqfa1llin infine geçi • 
lebllmeal Jkmllr. ÇIJlkl ltalya, b• zecri........ . ...... ..-n. 
bir hanbt olülmua ilAn e&mfftir., 

ltalyada IMd tetlltirlen kartı mu. 
kavemet teclbirferl devam etmektedir • 
Zeaafn ltalJanlar otomobillerini fa • 
"9t tefiİlltlanna Termefe bqlamıı • 
tir. 

beklenebilir 
Roma bathahamı, yahudl --= 

namına yahudi mlbedinln ,.... 
d1e. şanulurm "8&mjtlır. 

Muaollnl aulh• ...... mlf!'~ 
Paris, 3 - BiJW ajaMIDID ~ 

amblrl bil.&ıb•: beba - ~ 
harbini durdurup sulh zemini ~ 

~mhl-difl•-·-
§ebbflslerin suya dilfttiffi an 
~,,,.,, .. ........... ._.., ....... _ 
..,ınlE -'beftı• ..... ~ 
.. « ...,. .... 
..... tnaMa .,. .... 
wl •ıwe4 111•. 
B._.-• ı'l{l I .. 
--- llllllr ,, .... ... _ ............. ..... .................... ..................... ...._.,..u ... 
.... il ... • 11 it 1 •• lııliiıl 
•ı ılı 1 a.ar.,. ,... Mır --· ., .... ....... h ,, ......... 
.. ftl ......... ..... 

lan 1 il ..... r'Dzzırl .. 
-.....-- _u,_ ,. ... a.-.... ·-. . a ... ~--= 
.... ._.......W...yeed? ..~uı. .._ lı - ... 711 lllce, Ra 
te6. - H•t ılk J'8P•mlr .P.... K..a -ı lıllWr llri • • .. 

Yı il iSi,... • 
1a--s-1- za aiı'ı +y -=---• _. ........_ Dil--......,._....,_ mnı•ı '7_7_ -7- ,.., • ...-.~111riPln'-I•• 

Fransız 
sun da 

prulament ........ "'·· 
....._ ..... Wr w..ri T..W- partilerde lluı ........ al s Vı ' •• 111; zıa ıu.ı1v .... 
,.,., ....,.. ,.li •ıkıırle' •• ts. '- ı Wıal .._il ı a! i • Wr " •'*•.. .. , !al!N~l~eEfi ~,... z 

bir fırtına 
llUf, ffahetler Wr daim teipelm• :.... L!_ t,._1.-a.. ..... ,.. r.,.·r.ı-.:,. clea hal,.. ta•a M ......,. UU' vpmmu ı-.-- ,,.._._._ ini Y._,, .... _,.. fiBp• 

_...__ .................. ·- a-' .. 

~ ı.vat ! $e'ft -.tfef IAt-ln e1a9 o ... ~4. 
;_· Adllye 881'.anl 1 Sen istifa et ı 

eteti --~- ....... -- i"' •• ,. ,.. 
.. ......._ ..,...... l'mıala.. ...,.... PNPUD Knl .-z1 ü illı. ecliJW. Kral 

................. ~. -L! ~- .. _ -

Parlamentonun dünkü topıan-....,....... ~ ...... ...,.... ,.... ... .....-- ........ 
aile 11.ı... ,_n ita&,.. 11111.i Ka Ruia xıı' .... alla .. ile ,., ... ;i V• I ıh as .-; 
......... .....,....,.... ................... dd ••ı•ı .. sıı.ulallll ., •• K..lilia•· 
drldti ll•lıJllt. • ..,ı.. tla, em ......... i• IWllr ...... ••waHı)IL F•t 

tısa hep böyle bağrışlarla 
dolu geçti 

....,. 1aa1ao --'•• ıa111 • •-- •lzıaııı "° h ... d ... Dla ...... ......... ... .... .... .....- .. -- - - .~ ... 
..- ....,_ , .... ._ ı 'sn ........... , 

"Atal. ce •• ıdı a. Nı?P 
.. lla'-t ......... ••= 
JllP J w •ul al plıf Bırtillrıı 
tlr.H•ııa.w..-111 ...... ı 
......... , ........ lallidel 
1*li ..... ,....._.... 

F.rİINli ...... "'"6ri .. 
... ... ,. •••• 1 ............ . 

Sı 11 c1plula•ı laJJUılulwia ,. . .., ........................ 

oğJ D 
T.-•earı otıa aa 

etlrlp ver ve 

Vur nil 

a 
,.., lıir .. Mllll,, • il 1111 •• ... ,.., .............. . -uı:•. .,....., ....... .,.. , ................... ...... 
....... ,..... ..... olıaqlat~ 

A.ı • ........... Wr..M'a IM11hıflr•-•Nwilil-

Dün Fransız parlimentoıu en 
prültülü tGplentılamaden birini 
yapmqbr. Bütçe meseleıi, enelcc 
de kuarlafbiı aiW ikinci toplan
bcla ıariifGlecekti. Dlin Framada
ki birlikler heklmcla ..tlea ktih· 
zah takriri müzakere edilmittir. 

Sol cenah partileri mümeaıille
rini hükümete hücumu epey tid· 
detli olmuıtur. Sol cenah mümeı· 
ıilı.t, maiakiiF.....a •lkGmeli· 
nin fqiıt Franrız partilerine yüz 
YW.tliini ..mar etlerel: lDI 71lrıı
da Parille YUlma ıelen kanla pt· 
pıflll&larda fqilllerin opadıiı 

rollere ipret etmiftir. 
la ıuada Bapva Ls 

dönerek: "Sen de bunları•-L. 
tapml!,I, t1iJe haiJranl-r _..,.... 
tur. ~ 

Geae aol ceaa•tu biri, • (li' 
lilt bir aaylava ıeçenl•cle b~~ 
kut yapanlarm aerbe.tçe d•"it 
larmı ~emit ve bazı ,.,ı. 
adliye bakanına dö ...... 

"latif._ et!,, 
Diye çıtnımıılardır. 
Miinakeıafera, dalla 

ka•plara ............ "flll/llf. 
leri•clnaaol-._.W.. 

geri · ... , ..... ~ ...... iclıl ittil' ••••• .., ..... , plıit IBfatl,te 
tela •••• ,... .. ................... &• --~----------------,--

..... ı••••• - .,...,. Olllaftlldı...tı•iıa1..._w. WM•••• lslll IPIMIW ..,.._ Çinin Loadra elçisi 
ph 

Firavunun Mraı .. ~ 

"llaatla .., ........... w,, ...... ....., •••= •'•*· J .,. ...,.. ~ ....... ı.... .,... .. ~ ~,.... o...................... aponyanın 
ıayet ehemmiyetli bir ıüel yazı fime, ölmüt ıöreyim, daha iyi!,, ıi ofluna "aeai Blmilt ıSreJim, da· Dokuz devlet 
·••••• ı..- ... .....,. Loyd di,..- te1Nmca11 çdmlftir. ha iyi,, tledili vakit, çocuk ~e muahecl••lnl lhlA 
Com, harbin hundan ıonraki af- Oilunu vuran kadın, • ---!•-- side~ b~ ta~ ıetirmit, an- ettıtalnl lng lllz 
batma temas ecl8rek d" ki Amwrıaa Detinm ehne Yermıt ve "haydi, 

1Y• : borsa ileminin ptk tannmıt bit wr!,, demi'lir.. hOkQııı•tlne blldlrdl 
...... , ...... , Jtal,anlar,-.... --L..ı-a: r 

eli • 
..-:,..: olan LiYermor'ma eakl --.a •I'-- -·an---,___ ........._ Çla elçiti •--:•is in ............. Som• ,..,. ~ -- .... - .. __ .... u 

lilerini wbe toku)orlardı. .......... • . dula oila ile birlikte &JDi buta- d11 .............. Çin hak 
...... Jerliıi, aı.ur Mkerdir. Yakaya Yetifenler, toeuiw bir ned• bulamıyorlar. km+M ...... .ı.w--alledeaa· 

FMal, .......... ~metoda .. ılhlnln lclıa• Jatarkea Mıl- ICaclai •lhıllli ı.aJıru için... ...& tıM+-m JapoDJa tarafa 
-~ ... bit feYdir. Dojru- ~lar" an-elnl de ~Ntmda .tir. P.at adllJe .... matı, çok claa lalal edilmit oldalana l..,u 
ıunu isterseniz, roa nefere kadar 1 oilumu vurd~. Oılumu vur-1 aürmeden cani lradmm bapiıhane- tere hüktlmetinin nazarı dikkatini 
mukavemet etlllld I• slJMe, ı.=., ~,, diJ• ~ ... Üf._. 1• .-.lllCellm llylemektedir. çekmititr· 
diler sünd• pr.,.....ı. iizere •i dır. • • Kadma alkGaet Yermek içiQ Bu teıebbüı, timali Çincl.e, Ja 
na., ... al.a •+ıl Warı.. AawlDlll ele, olhamn da ..... ......... ,.,. ..... br. 

Bundan bqb, kendileriai wr- hot olduiu liyleailmiıtir. Yandan ocak, bo I fOar-NIJD ~ altala '*""• 
lar.ı __ beri d • llA- ...._ ıt ..... L~L....-- • -...;.L ...a.- ç uzun 1 u, hir hükemetlnteeuüaiine mani ol 

U1111 auna ma -. e..... ı-.m IRIRllmD ~....,.. nr ..,, IJi top OJDAmak ve ata bin- • • . • • • 
...._ -laariltine btf1 m lise ki ~ apma blthrdals ıı· •••le ,._ alant Wr delfbnlı- mak ılti1• ~ teclbırlenn 
.... Wr •ıı lın nnllr. iri Wa- rada ima ... namhadaa çık•'I " d1r. aonuncueu ıihi telakki edilmekte 
• •at.ı t.ısdlrde, tüladr ~ alldad• •iıJ& clot· Ha,..... .ir . 
.. ,..il ... erler iyi çarpıpcaktr.. " ~ cilerlae ıeçmittir. tlir. Çinin Parieteki iflücleri de 
P..ı..t IMania Mitin JiJdiıril onla. HMtl.,e lralcbnbrba "ww - De,li lliıw''• - F..- ...,._ a&müttür. 

açanı.r 

Alim Br'ecMl't! 

nar. 
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Her renk 
boyadık da 

Cengaırn kaDdo .. i ........ ....-lııiıılll 
~ ~ül diler ki, §U memleket\
~ı lin •tleri yüzde yüz noksansız ı 
) tuıı. •. Fakat, ehem ve mühim d:.- · 
~ ~ir teyln mevcudiyetini de kim-

Buhran kalkıyormu• 1 

Yunus Nadi: - Buhran Amerika • 
da başlamı;tı. Gene orada ortadan 
kalklyor .' Amerikalılar, bu kalkışı 
§enllkle kutlulamqlardır ! diyor ce o. 
tomobll sanayünin inki§af a başlama
ıını nıisal gösteriyor. •tıkir edemez. 

nahaaı da var: 
~·Bir cemiyetin bütün unsurları 
~.den inkitaf etmelidir. Yoksa, 
~;:raite kemalini bulmuf, f abri
~ hakgetire oldu mu, maazal
"ıı'" böyle manzarayı bir yurt, kı
'ltr~ büyük tal gam efen diye beıı-

1-t Farikalar ilerler de güzel sanat-
1.1 Yerinde sayarsa, bu sefer de nıı
~ e ! Gözlerimizin önünde merci-
~ kaf ah bir mahluk canlanır ... 

f lt.caaı: Her ıubenin inkişa
fllda ınüvazene lazımdır. . . ..,. 
~\irkiye, musiki inkılabı için bir 
....,__t IÖsteriyor. Amenna! Mesela 
~leket musikisi namına, eski 
:t:onıuzda çalınan heyheyli par
~ rdan bazıları cidden yüz kı-

ıcı idi. Şimdi de, gramofon 
~l'İYatr ondan farklı değildir. 
~İzim musikide de hevesli bir 
~ "lba gerektir... Ekseriya, ötme
:: kutları, ötenlerin yanına ko
~ .. da talim ettirirler... O da 

1 Onun için, Falih Rıfkı Atay, 
~ıılerde bir makale yazmı~. 
,. Üstatların Türkiyeye getirH-

•ni iıtemit ti. 
"-'&una mim yapııtrran musikit i
~·larnnız, bütün garp sazendele
~ hanendelerini fevç fevç yut
~ llza akın etmeğe heveslendire. 
" el-ecede netrivata baıladr-

"• 'lf er gün birinci sayfalarda bu-
buram yazılar ... 

~tayia olunca, bir gün bir de 
""' iız ki, kemanını, mandoli
ı..._ .1 Oltıuzlryan ve yumurta akı içip ,.,1 .. 

ı ayar)ıyan hudutlarımızda ... 
~ıı yahu, baylar, bayanlar!.. 
'!İiıniz matallah ilerliyor, it
~ıi yoluna hayli koyuyoruz 
' , panayır kurmadık, düğün 

dernek yok! Ne oluyoruz? ... 
'l~ Halkın kulağı alafrangaya 

ııı. 

l~>.!Uıaniki musiki denilen gramo
~ 1 "-dyo, sinema, tam manasiy
'İ\~iki değildir amma, gene mu
)~11\ yüzde altmıı, yetmitid:r 
h>i ~h, ketki, garp aleminin her 
'ıle bizim halk bu derece te-
~leçrniı olsa ... 

~'-' göre ne eksikliklerimiz 
~·;· Ya reaaamlanmız da kalka-

'la~ lialltm eıki devirlerde tama
., llıahrum kaldığı heykel ve 
~ 'il terbiyesi için, dost devletler-
1' ı ... '-talım, müzeleri birer haf
'-~bula naklederek ileme 
\? ttlıreJim ! - diye tuttururlar-... 
. ........ .,_ 
~ ~ hususta kim derinleşmek 

lstanbul 
limanının 
tanzimi 

Bir ml~yon lira 
sarflle temin 

ediliyor 
İstanbul limanının düzenlenme

ıLiman sosyetesinin eski 
erkanı mahkemede 

Direktör Ahmet Hamdi ile 
arkadaşları fazla para a~makla 

suçlandırıhyorlar 
si, nhtnnların geniflemeai, yeni Eski liman sosyetesinin tufiye le eaki sosyete genel direktörü 
rıhtımlar intası, antrepoların tan- heyeti, on yıl müddetle genel di Hamdi, eski genel ıekreter Yıl 
zimi ve limanın yeni mihaniki te- rektörlüğünü yapmq olan timdiki maz ve daha bazı ıosyete erkanı 
siıatla takviyesi ve nihayet liman Ahm mahkemeye verilmi•lerdir. sünger sosyetesi direktörü et 'S' 

i!lerinin liman genel direktörlU- l d k Mahkemeye verı·lmı·. olan bu Hamdi i e sosyetenin iğer er a· 'S' 

ğü elinde toplanması için ekonomi zevat arasında genel direktörden 
b k 1 ... b · - y d nından füzulu olarak almıı olduk-

a an ıgı at mü,avırı on er her yıl ikramiye olarak aldığı 
P ·1 ı· ı d. k ·· lan neticesine varılan, mühim orten ı e ıman gene ıre törü 2700 lira, genel sekreter Repttan 
R f b ·· d •t•ba e ral miktarda paravw istemi•ti· Tas· au ugun en ı ı r n ,. ııma- ~ • 'S' sosyete genel direktörü bulunma 

b 1 ki d fiye heyetinin bu isteg"' ine gerek ya at ıyaca ar ır. dığı zamanlar vekalet yaptığı için 
Mütehassıs Hanri Porten ve Hamdi gerek diğer sosyete erkanı idare meclisine İ§tİrakten dolayı 

Rauf Manyaslı evveli. bütün lima- cevap vererek bu iıteği yersiz bul aldığı hakkı huzur mukabili 1040 
nı, antrepolar ve anbarlan, rıh- dukalnnı bildirdiler. lira sosyete idare meclisi azalan-
tımları beraberce gezecekler v~ B ·· · ı· t · nm aoayete ı· clen·nden dolayı muh unun uzerıne ıman sosye esı 'S' 

ondan ıonrıı projenin esaslarnn nin en büyük hiaaedan olmak iti telif namlarla aldıkları paralan is 
hazırlıyacaklardır. Öğrendiğimizi? barile finana bakanhğmm talebi tenmektedir. 
göre,ekonomibakanıCelalBayar 1_~------------~------------------------------------~~ 
yarm liman direktörlüğüne gele-
rek bu esaslann hazırlanmasıruı 
bizzat nezaret edecektir. 

İstanbul limanına verilecek bu 
düzene diğer bakanlıklara bağlı 
ve limanla alakadar teıkilitm da 
ıslahı ile ahenk temin edilecektir. 
Jst.aal:ra! Umanı güm..üL: "'uhaf aza 
tetkilitı, köprülerin açılıp kapan· 
ması qi dolayısiyle belediye ve li
man inzibab bakımından emniyet 
direktörlüğü ile anlqarak hare
ket edecektir. Bütün bu itler i
çin ilk hamlede bir milyon lira sar
fı takarrür etmit bulunmakt&drr. 

Liman genel direktörü Raufi bu 
tetkikler hakkında !UDlan söyl"' 
mi§tir: 

- incelemelerimi% iktisadi, ida
ri ve teknik bakDDindan olacaktır. 
Gaye: Ucuzluk ve sür'at temini
dir. Tesisatımız makinelettirile· 
cektir. 

Nazilli .fabrikasının inşaatı 
bu ay başlıyor 

Bet yıllık endüstri programına) 
dahil olan Nazilli fabrikası İDf&A· 
tı bu ay içinde batlıyacaktrr. Şeb· 

rimizde bulunan Sümer Bank ge
nel direktörü Nurullah Esat bu 
hususta bin ten.aslarda hulunmuf 
tul'. Yapılan hesaplar bu fabrik~
nm e.aa binasının 2.711.992 liraya 
çıkacağını göıtermiıtir. 

Nazilli dokuma fabrikan bet 
yıllık endüstri programmm üçüncü 

büyük fabrikası olacaktır. Fabri

kanm temelleri ekonomi bakanı 

Amele ek meğl için 
tetkikler 

tarafından ilk teırin iç.inde atıl
mıt b. Fabrika 927 yılının ilk a
yında itlemeğe ba§lıyabilecektir. 

Nazilli fabrikasında bilhassa 
basma ve saten, plünel ve kaliko 
denilen pamuklu bez cinsleri yapı
lacaktır. Fabrikada yapılacak bu 
cins imalatın yekfuıu yılda bir bu
çuk milyon kiloyu geçecektir. 

Nazilli fabrikaamrn kuruluıund:l 
da Kayseri ve Konya Ereglisi fab 
rikalarmda olduğu gibi Sovyetl~
rin yardımından istifade edilecek
tir. 

Bayan Zehra Ayllnln 
cenaze tUrent 

Bayan Zehra Aylin için evvelki 
gün yapılan cenaze töreninde ls
tanbul komutanı General Halis ib 
bir askeri kıta da bulunmuftur. 

Cumhuriyet başyazıcuı, bun.da, 
Ru:veltin tairlcri olduğunu da talı • 
min ediyor. 

Alıfmlf kudurmuftan beterdir 
Abidin Davcr Venizelosun., .,en iyi de. 

nıokrasi taclı demokrasidir?" diye 8011 

sar/ettiği cümleyi ele alıyor. Venizc
losun şimdiye kadar kaç kere biribiri. 
ne nuikıi.s likir söylediğini istihza ~'#J 
tchyUle tnralıyor. · 

Arbk: Pe• \ 
Ercüment Ekrek Talu, sinenuılarda 

oc bllhaısa ajaMlardaki rejim pro • 
pagandalarından esefle bah$ediyor. 
Bu meyanda bizim ajan8a da takılı -
yor. Vstadı şimdiye kadar ajanda i • 
li§itii var samyorduk, yoksa o işinden 
çıktı nu? Çünkü o ilişiklc bu takılma
ğı :ihnen telli cdcnıed;k. 

Namık Kemal ve gençlik 
Peyami Safa: Pek l:alabalıl; bir 

gençliğin Namık Kemal ilıtifalinde 

gösterdiqi intizama l.:e zabfü rapta 
coıkun bir ifade ile ıcviniyor. Bülıa.<c. 
sa bu Uıtif tılln kimsenin işareti ol • 
mabınn kendüiğinden meydana gel· 
diğinl kaydediyor. En doğru ı,•olun 
Namık Kemale giden yol olduğumı 

aôglüyor. "/Jcn artık bizde memleket 
ve hürriyet Cl§kı, bizde cfkfırı umumi.. 
ye, bizde ocnçlik var mı? ı· ok mu?,. 
gibi inkırnz ve inkar sayıklamalarına 
kulak asar mıyım? - diyor. 

Sulh te,ebbUelerl suya dU'ttJ 1 
ômer Rıza Doğrul, son vaziyetin 

tahlülnden şu neticeyi çıkarıyor: 
Sulh suya düşmiiştür. Kurun gazete • 
ıinin ba§makal<'scini ya:an bu zat 
ayni zamanda, l tal yanın llğradığı 
müıkültilı anlcdıgor. 

Petrol yaaaıı ne netice 
verecek? 

ZAMı1N gazetesi, bu imza ile pct .. 
rol yasağının Habeş- ltalgan harbin 
de ne netice vereceğini tahlil ediyor. 

Bir sanat hareketi 
Akşamcı, Konservatuvarın bu sene 

komerlerc b«§ladıfjını bildiriyor. Bu 
ak1am Saray sinemasında verilecek 
koTUJer sebebile bizde yeni yetişen nıu
sikişinasla rur !'alışmalarını anlatıyor. 

Toprak kanununun tenkidi 

Şimdi 24 saatte 350 ton kömür 
yükletilebilirken tesisat makine -
lqtirilince 2 saatte 500 ton kömür 
yüklemek kabil olacaktıT. 

Çıkarılacak amele ekmeği içi.1 
belediyede incelemeler ilerlemit -
tir. Gelecek haftaya kadar tetkik -
ler bitirilecek ve kat'i bir karar 
verilecektir. 

Amele ekmeğinin randmanı yüz. 
de doksandan fazla olacaktır, ya
ni bir çuval undan doksandan zi· 
yade ekmek çıkarılacaktır. 

SON POSTA 'da "lıergiin,, ba5lıöı al
ff asekf hastahane- tında imzasız bir ua:ı, bugünlerde 

Mualllm Cevdet 
öldü 

En son vazifesi tarihi evrak 
tetkik heyeti reisliği olan eski mu 
allimlerden Cevdet ölmüştür. 

Memleketine birçok hizmetleri 
dokunmuf olan bu değerli mualli 
min merasimi bugün yapılmıttır. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
kilde) yayılmııtır. Ketki diğer ih
tiyaçlarımızın da garptan şarkıı 

bu derece mükemmel mihaniki nn-
killeri olaaydr ... O zaman, emin o
lun ki, "feylezofları getirsinler! 
Edebiyatçıları getirsinler! Beledi
yecileri getininler !,, diye tuttur-j 
mazdık! 

cva-no> 

Atatftrk klJprttsU için 
hazırlıklar 

sinde yenf pa VYOD Şürayi Devlette tetkik edilmekte 0 _ 
lan toprak kanununu tenkit ediyor 

Haseki hastane.inde yeni yap.- Çalışilğımız toprağı köylülc yirmi 
lan doğum pavyonu ile mutfak ve senede ödeyeceği ücretle veren bu ka
çamatıThanenin eksikleri tamam . nun farktaki kürt dercbegleri ıçm 
lanmaktadır. iki ay içinde doğum başka türlü, Orta Anrıdolu <'C? garp 
pavyonunun açılması muhtemel - ııUayctlerlmiz irin i e dalıa başka 

türlü olmalıydı. Çünkii, §arktaki mül. 
Antalyada Atatürk heykelirai dir. kiyet derebeylik lıukukuna iıtinat et. 

yapacak olan mütehassıs Torak, -o-- nıcktcdir .' diyor. Diğer taraf tan, köy. 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Yanlbabçe stadyumu lüniin toprak esaretinden borç csar.c .. 
Üstündağ ile görüşmüştür. Bu gö- Y enibahçede yapılacak stad- tiıw. düşmesi tehlikesine ifaret ediyor. 

rütmede Atatürk köprüsünün iki yum yerinde istimlak edilen evb-
batına dikilecek heykeller de mev- rin yıkılmasına yakında başlana.- Gazete sayfaları 
zuu bahsedilmittir. caktır. Müzayedeye konan evle-

Köprünün her iki batında ge- rin enkaz parası belediyeye ·:o.ri- Tahdit hakkındaki 
nit birer meydan vücuda getiril- dat kaydedilecektir. IAylba tesblt edildi 
mesi de dütünülmelc:tedir. Bunla- Yeni bahçede geri kalan istim
rın projeleri hazırlanacak ve bu· lik işleri de 936 seneıinde ıonıı 
na göre istimlak yapıle.caktır. erdirilecektir. ~ ~:-- aeyahate çıkar! - demek-

,.1 ltı ikna edemiyeceğiz. ------~---.------------------------------~----------------------------.,.....------~ .. .;: 

Anly.ra - Gündelik gazetele
rin sayfalarını tahdit etmek ve za
rarlı rekabeti ortadan kaldırmak 

için çıkarılacak kanun etrafında 
gazete mümessilleri burada toplan
mı§lar, layihayı tespit etmişler
dir. 

''J.t -vz vardır: , .. ------------!!11------------------------.---. ~·t~::.:-yadık dacengiri [ ş EH R İN. DER DL ER i 1 \ :.:e, sanki her renk boyadık 
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'ile· alan Leh, Macar, Alma:ı 'i:';:: .. m•ml•k•t• doıu,ıur- Lise talebesine paso .verilmeli! 
~itı • Onlar da ara sıra tetrif 
;:tt, .;:ı~a, en mutenaları... La· 
~ .: lünün meselesi değildir! .. 
~ ,:ore. daha ne ihtiyaçlarımız 
-' ~~ını, ne ihtiyaçlarımız .. 
~ "-rcle ıarp musikisi halk 
~· l"aclyo, sinema, gramofon 

•Jle (tabii pek bHit bir ıe-

Eyüpte Otakçılarda Namazgah sokak 35 numarada 
mütekait hinba~ı Racl Alc:ay söylüyor: 

- Dört tane mektepte okuyan çocuğum var. Bun -
lordan biri 15 yaşı.ndamr. Ve lstanbul kız lisesine gi • 
der. Bir çok defalar bu kınına Edlrnekapıdan Sultma
ahmcde kadar tranwag pasoau almak için milracaat 
ettbıe. Fakat bu müracaatlarımın. hiç biri müamlr blr 
netice vermedi. Kızıma paso vennedilt!r. 

Ne yapayım? K~a lıtanbulda aneak bir tan~ kız 

lhlesi var. O da bizim semte ç-0k u:ak. Ayakla gidip 
gelmenin irr.Xcim yok. Altı çocı;k babCl8ı olduğum için 
benim de ooziyetim fazla milaait değil. Ne yapmalı? 
Tramvay BOIJyetRsi lise talebesine olsun paso ı·eremez 
ml? 

Raci Alcay•ın sözleri çok dikkate değer bir mesele. 
ye temas etmektedir. Tramvay sosyetesi hiç olmazsa 
Jtse talebesine paso vermelidir. Bu hareketi pek çok so
cuk babalarını sevindirecektir. 

En gUzel vitrin 
müsabakaları 

Ulusal ekonomi ve artırma kQ. 
rumu bu yılki en güzel vitrin mü· 
sabakasına ittirak edecek olan 
mağazalara ittirak ki.ğıtlannı ver
mittir. Müsabakaya girerek haf B 

zarfında yalnız yerli mallan tet
hir edecek olan mağazalar geçen 
yıla nazaran bir miali fazladır. 



' HA'BER - ~Jqam postan 

Dünkü müthiş lodos 
Süleymaniye eamiinin minare Müht:~:~s~~~teb• 

külAhı nasıl UPtU? "Açhk grevi!,, 
Y Sona erdi 

Kaptan köprüsü ve direkleri uçan vapur, aakan!•k ıe• ınceıe-
. mek lçın bir heyet 

(Ba.ştara/ı 1 incide) Dlreklarl ve kaptan Mdbmedin dükkanı keııarmdadu· gönderiyor 
mıılardır. Rü:ıgi.rm bu ııralarcla köprüsü uçan ran kepenkler rüzairm teairile Çıl>an yemeklerin, yenilmtyecek gi-
IÜl'ati saniyede 15 metre idi. Saat . vapur _ denilmi§, ba,ma i.abet ederek bi ve bıkkınlık :verecek derecede ayni 
~iyi çe,,.ek kala rüzgi.rm aüra.ti -~ter :.ra~tan g:e b~:; • ağa surette :yaralanml§bT· Hatice şeylerden olduğunu ileri sürerek mek-

• d ...-. • 11__:ı_ ....... ı:un en 
1 

':'1n ~w en h t.ah k ld l tır tep yemekhanesine girmemek sureti.. 
a.aıuye c ""'m~~yı awıııu........ •. gelen Azpazıa 1'omikos Yunan vapu - aa aneye a ırı mıt • le bir nevi "açltk grevi,, yapmış sa -

. Saat t&ıJı yedıyı beı aeçe de au· run ba§md&n da çolt büyük bir 6 - Oeküda:r sandatcılarından 1 M-he.ndis mektebi talebesinin 
rati eaniyede 32 metreyi balan bir tehlike ceçm"iştir. Vapur _Ro~!adan 3132 sayılı Bekir, Üsküdarda otu- ~ a;revi u dfin akşam bitmi§tir. 
rü:ıgir darbe.i kardedilmift:ir. &tifyordu. 'Ve 'kereste y~klü ıdt. ~-1 ra.n mo~üAkifi .andalma alm't TalcM, dün, daha öğle üzerinden 

Bu darbeden 90lll'& aürat tekrar za ~~-~ .Aseton ~~-a~Mı neü - latanbulclan Oıküdara giderken a.kpm üstü çıkacak yemekleri yeye · 
• • cesınde yıu;unden ve ikı elınden teh- • • ·· 

1 
kt d"l 

dü!mÜf yarım .Mat ıçmde 18 met. lik 11 u- la. t d . sandal Oaküdar önlel'inde devril- ceklerını soy eme ey ı er. 
, ı e sure"ı.ç yara nan ve e avı ·ı "Grev! esasen son günlerine doğ -

reye, aut dokuzda da 12 metreye -edllmit fture ka.r.aya çıkan vapurun miıtir. Denize düıen aandalcı ı e "b. ...J. hl t 
1 

- baı: 
• · · R"" ,. J b:_ı!l_.. - •..z- 1 _ _.._ :LT- -'- • • ~- - • • &...-. d 0-ı-=:d ru kısmı ır ma ye a maga ~ • 
UHn.i§tu. . uza-r •. ınuue J&8• &MUe u.>uoınosu 'uu- nı..ma~u:.~ mu terımn .... .,a ma .... u ar U· lnmıştı. Talebt?, yemeklerden yenne -

batla.mı ve bir aaatten fada ~dan lt9Gl korlranç hldıseyı hilinde'ki kayıkçılar yetiıznit, her bil c pbi lılkki ettiğini alıyor, 
siirmüJtür. §07

1 .anlatmıştır: ikiain ide kurtarmıtlarc:lır. Sandal geri yanını bırakzyordtı. Ve htrıün 
Dün ıabah saat Jecliclen bu sa. ... .. :-ıa!:'~blaula ~ ~ kalaho .ı~_:~~ batmıtbr. yemek, her Rma.nki gibi çıkmaktaydı. 

.<ı d ... "as' w. i:.'U r ıemuuu r~ - k . T 1 ben. .. l d·~- balnlırsa ek Dalı yeaiye ka ar yağan yaemu· a .:t.~ ilsttaraftald ka--"ları 7 - Kumkapıda üçüncü omı- a e ın ~oy e ı .. u.e • .· 
• "f il' d. ar ~ ....... sor ve ı-a serisini nohut, prasa ve patates tcşkıl 

nm ırtı aı on m ımetre ır. nstftnden aşarak makine dairesine sı _ ser Abdülkadirin Ka.raaümrükt~ d kle den haftada di5rt li:Ün 
Fırtma gece yarw ıük\ınet bul. Zl!orda. Ba rada 4a1gaia.rm tesirile Kabakulak caddesinde 38 numar~ :e~~di~m~uy:Tmuş. Sonra iki gün 

snuıtur· B~n lıava açık ve rüz- iumeıı de bozulcm. ~emı ~_derece b evinin bahçesindeki .elvi ağacı stiistc yni ye.m~kten verildiği de 
caraızdır. 7~ yatıcıywd1ı. Tehlike butöa _deh birdenbire mn üzerine yıkdmq- cöriilüyor.mu.,_ Bundan başka, bir 
SUleymanlye camii şetıle artıyordu.Derken.keresteleri tu.. tır. Hemen itfaiyeye haber veril- ıünd~aynt yemekten iki defa veriyor. 
mlnareıerınelen ~ ta.~ıta.Jar ve hal~~~ıda.· ~o:tub~e miı, aelen itfaiyeciler ağacı evin larmııt. ve en nihayet pilav, bergünkii 

birin in kü 16h ı uçtu ·.eres er vapurun .1: ennı e ~ k ld ı d K' yemekte çıkıyormuş.. 

Son dakika: 

Habeşler Malı81Jıt 
tlzerlne yftrUJ•,_r 

Bu kuvve~ı..
Ras Kassan~tl 

kumandasınd 

Berlin, 2 {Radyo ile~.:::; 
ler~n Makalle üze.rine :.-~ 
haberi teyit edilmektedir • ..-.-. 
Ha.be§ kuvvetleri Ra8 ~~ 
mandasındadır. Adiaa~.....,.. 
gönderilen batka kuv_., 
n takviye edeceklerdir. ~ 

Mareıal Badoglio'.-n 
iine göre: ~ 

''- Artık ye.kında _,. 
muharebe bekleniyor.,, _./ 

Yunanlstand• 
tezahürat 

Dünkü lırtmarun huaule setir· Jıklsit~ .al~nlkd aenhek 1m dok~~lllmeT, 3_tA~t~ üzerinden a ırmJJ ar D'. ıre . Dün akşam, köfte çıkacağı havadi-
. • •. . . te zımız e a amışw. qa ıs ı... mitler kırılımıtır. · tal b nısmcüı, •açlık grevi Jlc ----------... -... rJ 

dıii ka.zalarm en m~~en yemezdik. Hepimiz can:1rarlaran simit 8-ŞişlideE.akızağacında Mar· 
51

'n ~e~ temayüflerini artttTm;~tr. Fransız donan 
biri de SüleJmaniye canın mma.re- Jerini taktık. Bir çoğumuz içeriye dol- ko ve Mi&oya ait kahvehanenin sa- lalebe, pek ddclf olan derslcıiJc • ,;.' 
!erinden birinn kül&hmın uçması- mvş durmadan istavroz çlkanyor1ar. çakları 

110 
.damı usmuttur. aira.şmak zarucc1.iade aldajundan bu A'kdenızde m~~ 

c1ır. Bu hadıeyi cami in ;12 .aenelik clr: Cesar olanlarımız da dfimefti 'ta - 9 - aKsnnpap.da 4\uTan aucaı i§in hir :tıı evvel, i.5teııilen şekilde bit. r a 1 ara b şl~a. 
kayyumu Nazım bir mul=...ızririmi- tnırF:::ı;::r::;ttr. Makiaele.r A:zu Galatadan geçerken teneke mesini arzula.mak:ta:dr. -· . Berlin, .ıı - (Ra_dyo ile) -~ 
ze JÖyle anlatmııtır; de ~erede ise isro cde<..ekti. 'Bu 51 _ foto f.abr-ikaamm üzerinden dü _ Diln mektepte, aıreldorun lii.şkan - donanması Akdenızae bUy.8 ;;er 'fi 

-Teravih namazını kılıyorduk rada aalgalar bir;enbire ka ta.n kô ltğ mtında muaUfm1er 'bir toplantı T~hırn '13 ln~caktrr. :fanetıa-" 
Dr __ _ı_ •• h" f d if'. • ~ • ka-"" bıı ~i .• dp §en bir .saç levha bqma isal>et e... yapmı :blrsa !Cla~ 'bu toplantının mublt sıka .adası 'Ctva.rında "01acııaMd.' . ,Jlı 

• !arna mut lf ~rlı.~ v~ ı. arzı riisilitU ,.~ ,.A.Alanmız n~ı ~ dcrelc ~mıyannıfbl'. Aziz tedavi toplantılarda biri oldıllu söylenti - ~J 
'bitirdı1c. Si.iruıetı bıtirdık. T..a on alarak got&rdU. 'Bereket TerStn kı altma .alnumpu. mi§tfr :Bmuınla beraber mektehln Ş -;.,al 

• tam' ;_:.. tra onı 10 - Fatih camiinin kubbesi· ye s ) 
ikinci :reki.tta iken birdenbire dı- Jı.-.pta.n bu srra.4a içeride değildi. Dü. ınck .meselesi hakkında 4a görüsmfü; ft krU Kaya!f:J,~ 
.M~LD "g\iml,, diye -:bir -süriiltü i- menı ır ·~..... §XY tı. b olmala.n tabiidir. t-ı.tsıı • ı t.ah ıu t;ıUl\l"U 

;ff- fitildi, Bunu müteakip de camiin Bu • .sırada AsoeW~ patı~: ıve 1ben nin .sıvalan dökülmilf ve ir pen· Diğer taraftan .Ankaradan bir he- ba.hki trenle Ankaradan 
• • • . - ke.zıdııaf kaybederek yere .duştürn. &- ceremnn camlan lmdmıftn'. yet bu i§l lncelemek üzere 'lstanbula gelmiştir. ~ 

bır imama elektrikten ıöndu. Yal- hroroz l"e ölüyoruz ..zannederek it_ Lndilli rasathanesiniu 'hareket tm•şt· Durumla derltal it 
ruz mihrab ile orta top kandilde· lmıillmı kaybettim. Korlı:u~an isb.~- bahçesindeki .bir büyük apç ydul- gil n e ~;tı bnltğı, bakan 
ticllektrilderyanıyordu. Bir ıeyol n>~ ~bntik. A-z son~ dumen ~mır fln'· Jığm başmüfettişi ile, memurlar di · 
®iumı :anladım Fakat halkı te· edıldı. Dalgalar da bıraz azaldıgm - ektöriinil d lnı heyet ara&ll\da gön. 

1• d.. - k. . . k da.il yola de\.-ant edebildik. l'lihay-et bu 12 - Kartal rıhtımım .u bu· ~ . tir 
ap. uıurmcme ıçın acı çı arma- iaG"& geliik ama ne l\a.Jde?,. m nhtmı hau.ra uğramqtır. ernu§ • 

dnn. J_,ostromo t.liJe Kabataş ön\lnde 3 - Sarl)'erle Körler araamda- -------------
Eler telif gÖltcraeydi. lımca- yatan iyi iste ai. Gflulnin ne ki telefonlar bozulmuıtur. Tami- lngiliz Kralının 

lunç .aolu olan caniide bir lta.r,aa- direkleci, ':Vnrdı ne .kn.:rrkları ne de kap l 
d b• tan ko-n..iiciL Y.-'--.z '-aro.n oJmuc::: Te rİne Çil Ifılıyor. nutku plık olabilirdi. Çünkü cami o ır .-~ 4UU " r 1" Ga d K ,_f • d 

r.n•nıha hir baca ile onun ~nünde 14- lata a aw. atyenca -
rok kadııa :ve _çocuk da vardı. -v--.r+ 1ı } kt "k 
::r 'kaptan köprüsü nçtuğu için açıkta desinde 107 numara e e rı 

llk hatırıma ,aelen ıey minare- knlmrş 'titr anmen görünüyordu. kaynak atelyeaini demir çatisi uç-
ye saika isabet etmit olması ihf.. Fırtına daha neler muıtur. 
maliydi. Nama.z bitti. Kadmlar, yaptı? ıs_ Babonoflu Fuade ait Saadet 
soculilar, sonra da erkekler dqa- Dün lodo. fntması ile §iddetli ismindeki tenezzüh mot.örü Kuruçeş. 
nya ıçıkblar. o "Zam&n ben ..de dı- rüzgar darhe.ai.nin y.aptığx tahri- me Jromiir aeposu önünde hağh iken 
!arıya ıkofbım, 10 metre kadar u- batı arrasile yazıyoruz: çnnasmı opararalt açılmq, ttay'bol -
:zun'hıkla olan külah upuzun yerde t - Limanda açıkta demirli muştur. 

• '.!'I f ı..~ı 16- 'flüfer T.apur• Amavutköyiin yatıyorau. Rüzgar ve ırtm.a a&ıi bulunan Asya vapuru su.t.altı bu· 
de karaya oturmuş. ~a bir vapur 

eakı Jiddetiyle devam edi.J'ordu. ç11kta zincirini l8J"amq, bir.az ile- tarafından kımtanlml§, akmtıburnu 
Pva Yererek ıbir.kaç edam buldu1- ride demirli bulunan kereste yük- rıhtnnma bağlanmıştır. 
dum. V.e cnk•zı raimur ve fırtmıı. Iü bir vapura sarpmııtrr. Asya 11 - Hay.darpaşa nı.e.n.drek.i isinde 
altında i~iye tatrtbm. Kü1ihta VJll)Urunmı .önündeki butonu par. ve Kachky.de hal hinur hir.asında. hir 
·aıaiı yukarı bin k'.ılo kurtwı. h:r çalanarak denize düımii§tür. Va· mavna batm11tır. 
.ı.. - b wın 18 - Kudret romorlcörü Beşiktaş mr.yli de akır vardı. n ayet pur, limandan açılmak vaziyetine 

açrğınaan geçerlren perva.nesine bir 
bunlarm hepsini içeriye t&§ıttım. düıtü'ğü için hemen düdük ~alarak halat sımlm~ .akıntıya k&pılnuş, Ha.. 

- ICülih ciiJerken bir kua f .,. imdat iıtemit, limam bir romo- rekct romorkörü tarafınh:n lmrtnrıl. 
lan oldu mu? körü yefiıerck gemiyi Galata rrh· mıştır. 

- "Em, ufak bir kaza da oldu. tımma çekmiıtir. 19-Akmtıburnundaki 3 fener ha • 
Kiillh minareden koptuktan soara 2 - Galatada Mahmudiye cad· sara uğramıştır. 
evveli. i_ç &Ylu duvarına ,Çarpmış, desinde 6 numarada benzinci Ah· RüzgAr darbesi etrafında rasathane 

diyor ki: 
sonra yere dÜ.fJ!lü~tü. Enkaz kal- mede ait ve Ahmet kaptanın ida- "- 'Saniyede sürati 32 metreyi bu. 

İngiliz hilkômetfnln 
dış siy asası Milletder 

Cemiyetinin kat't 
mtlzaberettne 
dayanacaktır 

~il~pariimcntoaununaçd -
ma söylevini kral, kendisi verme -
diiinden dün de yazdığımız ııib;, 
Lord Şamolye okumu_ştur,. 

Jngiliz krahnın söylevi, "ecne
bi devletlede .olan münuebetinin 
dostane,, olduğu aözleriyle batla-
mıt ve fÖJle devam etmittir: 

1 

"Hükumctimin dlf ıiyaaa.sı, 

timdiye kadar okluğu gibi millet
ler cemiyetinin kat'i müzahereti e-
1&1ma daya.naca.ktır"7, 

Kn.l bundan sonra .diğer mil
letlerle it birliği yapmağa hazu 
olduğunu ve sulhun muhafazası :
çin bütün nüfuzunu. kullanmağ<!l 
azmettiğini biWirmittir. 

anılırken birdenbire elim yumu - reıindeki 55 tonulk mavna Arna- lan ve yediyi ç.eyr.ck ~ .olaıa r.üzgtr 
tak ve sıcak bir ciame temas etti. vutköyünde Cevdet pa.ıanın köt- darbesi eğer biraz im1idat etseydi 
Elimi 'kaldırdım. Baktım, kan var· kü önünde bağlı 'iken fırtına yü- l>u Tstanbulun için bir felaket olur - __ _..:;., _____ ____ _ 
dı. Korku ile .eğildim: Telu.n zünden batmıştır. du. Fakat ibere'ket ki bir an içinde ceç-1 

baldım. Meğer bu bir güvereinmil- 3 - Evkaf 1dareıi be.kÇilerin- · ı.darbe :uza.monrştır.,, 

Zavallı hayvancaiız anlatılan yu-

1 

den Hü.eyinin aabip buhmduju Bernar şav Bul
karCla kiilabmyanmda yaptıif yu· ve maliye memurla.nndanFikTinin garlstana geliyor 
vasında yatarken küllhla birlikte kiracı olarak otuniu.iu Fen.erde Kendisine •abun verllecekmlf 
yere yuvarlanmr! ve ölmüJ. Ba§kil Molla aokafmda 9 numaralı evin Sandey Ekspres gazetesinde okun.. 
biç bir kasa olmadı. bir odaaınm duvarları yıkdmı§tıT. <lağuna göre. İngiliz muharrirlerin • 

-Acahabukülahmbirtarafm- 4- Küçükpazarda Zeyrek ca· den 'Bcmard 'Şav, yakında Sofyaya 
da hir bcmllduk n.r mıydı? miinin habçeıindeki mektebin da- ge1ecek ve kendisine büyük kalıplar -

- E-Ye~ bir sene o1aycw iri ke- mında Wlunan kurtunlar uçmuı- da Bulgar sabunu verilecektir. 
armdald lruı prn Jevhalarmda" Bir zamanlar, bu Jngiliz muharrir 

tur. d Ar d Butgarf~tanda hiç scvı1mlyorau. Çün-1 
biri bDrmqtil. Anlaphm riiz.gir 5 - Galata a ap cami e 1 ktl eserlerinden birinde bir Rulgar

1
~ 

'bara.dan gimiiş '.re bu sebepten odalar içinde oturan Hatice, Bur- bin'ba.§ı.sının sabun kullanmath nçJa 

JruJf.lu ucımınUfbır. malı aokaktan ıeçerkeQ he!Tact hılınediğini ihsas etmi§ti. 

Varım milyon kilo 
oğan 

Almanyadan bir firma memle
ketimizden 500.000 kilo soğan al
mak için tcma&lara giri~mi~tir. Al. 
manyaya memleketimizden Jimdi
ye kadar biç aoğan ihraç edilme
mİftİ. Ali.kadarlar -1imdilik Almau 
firmumııı verdiği :fiyatı az but
maktadırlu. Maa.mafib bu iıe t.,. 

n.asut eden Trürkofiı hir UY'U!ma 

zemini bulabileceii kanaatinde. l 
dir. 

Sftveyşten d 
242 bin lt:aı~• 

askeri geçt1 ıl!'.. 
P.ort.sait, 4 - 21 şubatd ~ 

hen imdiye kadar Süyf11t,. -;~ 

lmdan 242,000 ltalyaa ~ 
miıtir. Bunlardan 5,3001dfl 
olarak avdet etmiılerılir • .,.../ 

Bir köy topral' 
altında ka141 tA 

Ber1in, 4 - (Radyo ite) ~ 
Amerikacfo. Equaaor d~~ 
Jinde 'büyük bir toprak ... ~ 
olmu~tur. Bu 'kayma ne~, 
b"ir köy toprak altınc1a 
halkı ölmüştür. 
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a.., pkurlan dolduruyor. 
ıc..au, acı Ki f.-yatlar kopan • 
JOrlar. Karaalık aiaçlarda rüaair 
'lli;u. 

- A-. yaıal>bif • .- ne 
miitbit bir ıece olacak! - db• ba
tını iki 1aaa aalladı ... sonra, er
keie ..... : 

• eds , Jalclaa a,nWr. Aa 
ak• ı •a&tten IOIU'&. bir keçi JO
Lı.. 1a1tmt1 .. Çak ~ OtiiJor 
.... Hiç bir ümidi ,.kbı. itte pa 
1aldattıtı kulübeden de timdi bir 
lc .. .as ç•ac.ıc, üeriM dofr. laa• 
IJJacak, bir pencere açılıp, ey sa
hibi: 

- Defol, aeneri ! • diJe ha1 -
laracaktı. 

Oaia"mri bl.henin kap.iDi 
Y11rdu. 

Ayak ıealeri duyuldu. Bir anah
tar, kilitte döndü. Zayıf, ufak te
fek. aiJah elbiaeli ve ıit ıözlü hir 
lıa•m. adamın ininde belirdi. 

- Oıüdüm. açun. .• 

- s- , ......... WliJer - • 
.. 1 

- Bilma olar ...,..? TUU 
bilijGlum. 

- Orası da buran kadar so
lak ma? 

Erkek, bir an, kötü fikirlerini 
.uttu. Hatıralan1 beynine bü • 
aaa etti: Amelelik, makineler •.• 
Vazifesi tu1du: Soldaki maniye. 
iaJ'I sekmek, alttaki pedala ..... 
mak.. Sosa, bir de, kontrol gelir: 
-T aik ! Sen adam olmıyacakaın ! 
Hep yanlıt rapıyonmı!,, der ... 
Alqamları, kahvede UJUl'IUD •• 

itte fstanhahm onca mana-

- Gir, .. Ocak bapnda nm ... O. f - Kaç yqınduuı 7 • diye ka· 
tQı. .. ,.... dm sordu. 

Erlek, k.....,. d•-..,lann - Otuz iki. 
ela neteJle dönmeie mtlacbiını _ Adm? 
"suHikt• aonra, ode«t.ld --· "-·· ·-- - Faik. 
~....ti. MeMnm üminde .... 
lar YUUJordu. Bir de bawl duru- Dalaa da uzun uzun konuttu . 
~ • lar. ........ n.lfede milli miai bir yalak 
'- lrir çocuk yu.,.da: Saatler geçti. Serseri, ot min • 

der ilzerine yatb. - u,a,or ..., ... Kam? 
- Evet, anaecijim. 

-OtüJorm-'l 
- ff&Jll'• ... 

• • • 
Birdenbire upncb. 
Kadın ona sordu: 

- Hiç hapee pdin mi? 
Ha.,. girmez olur mu 7 Girdi 

elbette... Fakat bunu aliylemez ••• 
Acaba, kadm bundan Grkerek 
ODU dıtan atar mır ... Oldürülmek" 
ten paruım çaldmnaktan korkar. 
Belki çantada epeyce para var. 

Kadma aordu : 

- Vakit ıice yarıunı ıeçti. 
Hlli uyamayacak mııma? 

Ev aahiheti : 

- Hayli', decli.-Hayır, uyu· 
m&J~ian-1 Şafak altıda aöker, 
d.,U mi? 

Erkek dütündü ve anladı: Bu 
lladın l6net dolarken buraya hl· 
rillin ıehneaini bekliyor. SeraeriJi 
içsiye aldıima piflDUL·· Öyht,.e 
çahacalı ......... ıepıeli.. 

AJ&ia kalktı Muannı tam 
kart11ma ıeçti. 

Bu maMnm üstünde bir mek
tup var. Bat lmmı Mrfın içinde 
kalmıt- öteki lamunı okudu: 

Al olmaılL Kendüine laenü 
bir ı•Y söylemci. Geceyi adin ı• 
pnli. Bana ,..,_ fiiplaeleni;vor. 
Diba hancı: "lcava 6eni "' eı.ln I 
Una ,..... oe iofnılalı yoU, 

1 

IBARBAROST 
1 i N Ti K . ;~ 

Tefrika numarası : 8A Yazan: cva • NCi> .. 
Kaptan tam esrarı söyliyeceği sırada, içeriki 

odadan bir ses duyu-ldu: HAh, gözlerim! 
gözlerim ! ... ,, 

Geç!"' ..,._ hUI•••• 1 - Peki l .. diJe c.np vercliae r ltı&lbrdan ualllıtmanan ~ 
• e....- .. ,.._,. Wdul ola de, ailmini l'I .....ıe kurc.ıa••· ıaıide aptQrap'- •• M ikiMI 
Dlifea "' ""'· .,,..... ~ i L. ... ı .. .ı. ..... _ 1 d : .. :~ lrı,,,,..rrnai ~ ~ ,mn a -.- . : -..tM o naa111 u ..._.._ ect.rQ. 
yor. "- ltıa içinden ne çıkacak bisi letJİ edea büJük papularclu 

CülJeto, akı-• iratlar bütün acaba? ... Bu bahrbeli ooittem . birni ıwic8 ,aıdırd-. Gemiala 
plannuu tamamladı. den ~İD randevu iatemit?,, ıintlwine demirlettim. Şbacli, • 

Mumlar yanmadan oduına çe- Kalak kabarttı. papaa benim elimdecllr. lehrla Wr 
kilmek ---.ile, Markiz, sev • · Beldemeie batladL yerine ıakladım. .. Hlllaa eleneli • 
,Uiainin yanına sitaL Dütea di Bir mildclet, lçerlld odada kl- mis eler ....._in Wr ••••tan 
Piti de, lıemtiresinin ptak oda iıt fıflltrlan ititUdL Vali, çalqı- ıizde iae, diteri de bendedir.. O. 
ama alrdL yordu. Wik u.•m ....,_ •elcl.ia· 

KarJolanm ı.p acaada illi Az eoma, Martinin ptak oda- na aiz bilmiJOJ c ılf ı... W1i7e. 
ı..rdak terbet ctar,..Ju. Banlar • 11 UpllllUD ~cblmı, ıens im, '--»-.. ki. ........ ,.,..._ 
dan birinin içiDe 0 Pa doktordan ntüta Jatarken lfittl. • • ..tıip ol.U kW... ta • 
aldılı OJutaaa ilk- .......... Bir UfÜ: .. --u. mi•ilD •• q. ._ W. 

Enitteainin çalıtma oclaar b . - ICeptan ıeldi, ef_..b: ! a.ti1"k W.d• tWaa enel w.1 • 
pı•ı anamn açıldı. • decll. Lkla bu clefiDeyi elde ....... 

- Nuılam kanat-? - a..,m--.. - 8-im iJi bir hırilll1aa ol• 
- IJiJim, kocMıi-... AJPlr 11ılmL. cla:lumu bilirtiaia. .• 
- Biraz itim var. Busünki - Safa ıWlllb. .. AJn141ıt- - Eftl efeadimi&1 ........... 

kaptanlann birile lr.coı.pc•Jdanm ma.ta eHml ......_ ••-= ı a .. bir btolUrainiz ... 
ftr. Benden ıizli Wr rancMa il klfbrd....... ........ okuııl-... -OrleJM Yenllflm lk«le ele 
tedi. Onu MftJllll. Soma ıelirim. •- a.nı. lbl ille bllal •Iİ· inanınnn ..... 

Cülsr«o: yorum... Şa od•nın tam..U. ... ....:.. Ona ne fÜpbe.. 

Dv.tli caıl~ bnut ptiıQi . - .... • 1 ad .. ı 1•• a.. 
liniilla. .. BW W.• tlinlwa.. rine ,-emin ..,_ • ld ..-, ı. 

K8ptan, ala acife, etrafaaa ba- bltnaila Ginefer reiaia de • 
Jancb. rın.mı lialn .._ ölrlttiiiaia .. 

Aralık kapıda darda. ıullerde ketf-.... •• b&Jle Mt 

----- -- --

&Çllllftı ..... 
~~l!ıt'IPlfta..P ..,.. ,. -ili 

~~~.-,,Jlt>~-~:.:w=~s:MAT-'111i1_,,~~ • 
Kadm, birden bire dandü: 
- Okumak bildiiin anlqılr 

JOr. Mektubu okudun... itte ba 
aabali ... Gün cloiarkea.. 

''Ala, vallahi bea, iN felaketle 
alnmak için ~ Mr lrahehat • 
lemedim.. 

"KUZ1m1, mademlri HD lttan 
Wa ını;,...., laapWwaeclen Ba 
,aı"t meydanın• bdar çok mu 701 
ftl'? 

Dudaklarım mrdı. Allamala 
1İafladL 

Faik itte o umu fıalrikatı an 
laclı: 

- Kocanın. .. Bu aRJa. .• SeJ
idam mı decekler.? 

Eliyle boiamna dokunda. 
Kadın, ........ .Udi. 
Evet, aüD dolarkea, o da 1.-

ta•la ... ,... p\ecelr , ıco-

--... üldliü Pli-• .. .......__..-_. M•aleri bU 
miJwıZa..u. ........ .... 
.... ...., ..... Soma ... lraW..t 
.... lf. Na..ı ,..... ba iti? 

Faik, Suatalı lnçaiı kapadı. 
Demek ki ba hawhm, bu ay 

lnım ıecenin manaaı buydu. 
Bir horos lttiL 
Ha71r, henk aabah delil 
Kadım, kollannı masaya, ba• 

pm da kolları üzerine dayadL 
Faik , uaülle kapuJU açb. ka· 

.tına aeSJU&k baktı. 
" - Hava çok aoluk ! Zant· 

bcılc yolda ütiJeeek r,, • diye dü 
fiiıH1ü. 

- · Allaha ıamarladık, hemtr 
re! · .ıemek iıtecli. 

"Belki ayuyorlar ! Rahataıs 
ebni19Jime.,, Buna ela cesaret ede 
mecli. 

U.1_.lle kapuya kapadı, Kalit 
heden uzaklqtı. 

Nakleden: H•llce 8llr•1ı• 

tiile olmua ondan endite etmeme
liainiz·. Çünlrii ılfuetten ula 
maz... Ne 11711,ecebeniz, hepsi
ni açıkça anlatmaamla mahzm 
~. 

lkiaci kaptaaı 
- Tabii, efeadimia ... Zewe • 

nmclea ttiltheleamek aklna ıel • 
.... .. Kapı, aralık kalabilir •••• de
di. 

Bir müddet llldlttan aonra 
- Efmcllmlsl 8-, zab dn • 

letiniai elllradar edecek pek m6 • 
.......... yaJaf ...... 

-Ne111M? 

- Anlata,_, efendim. Ben, 
rumca Wlirim. Fakat, lııa dili bil
dilimi .....,_ ...._ ••ımedim. 
AkdenW. ... ltal,.... konut • 
bm. 8-ap ,.ı.ı•clen enel, Y .. 
lbll m·anıln alradıtımız va. 
Wlle Wr.., .......... 

•sı• kllflpl ••••• bir ki
tap ........ Ba ...... lt:We ... 
a -.... JUJlı lmlt. Fakat, earar 
ı.ai•le ol ... ._ancak rahip • 
ler taralmüa ulaplmmt

"Bu kitaba laaaıi kitap oldu • 
luntf 16,..._aclen ene), fU el • 
laette anlapp ~1 • 

sı sormak iaterim, efendim. 
"Ga·--~ . . !-1· b. ---er reuan 11&11 ır ada-

da müthif bir haziaeai aaJdnbr. Si. 
sinle anlatarak n huine,i Jan 
JUIY& taJraim edebilir miyb 7 

Marki: 

-· .,... bir ... -. kulü. 
tan lmlala dolatan ehaN1bai •· 
tea ben ele ltedeaberi ititinlim. 
F abt, cloirmu, bunun bir anah • 
tarmıa bende ol..._ MlmiJ9'-
clt.. •••• 

- Bu analıtar çalımnak tehli • 
k..ıadedir. 

- Hanti anahtat.? 
- Sizdeki. 
-Kim tarahMaa celmncı•" 

o •nahtar a.U..f. ÇU;alt 11Jleıi9 
- Peki, itte li1la,.w.. 
Bu muhaYer.,I diali,ea QU • 

yeto herteJin ...... " .......... 
mia etti 

Son hir Jmrtahııi ~i olan)t 
haykırdı: 

-Ab,sialsim, .......... 
Marki içeri doiru kotta. 

- Ne oldun, kancıtaa..-
- Ah, tklerim ... HeaMa bps 

yı kapat ... y • .._. ..... ICOrlna,o ..__ 
Markit 
- A- prabW.., Kanceimf 

Kanatım!... S.Jan llir feliMle 
utrama.. .. · diJe inWi. 

Cülyeto: 
- lçercte khMıle konutUJor • 

aao ..... ....._ .. alfat... 
Marki, telif içinde, ldnci kap. 

tana: 
-!:ana aahd erk._~ ,..,.•· 

Mlbakereye den.m ecleria ! . de. 
dL • Şimcllllk fdla .........,. • 
cafma ••• - Tal>il ..... diye tehallikle abl· 

dı· ·Fakat adaya nuıl slclecetbT Zili çaldı. U.-tı çaiaodı. 
- Eauen, ılJUI vaziJet defit- ~ oer) 

mittir: Akdenlsdeki konanlara,,...__.._.._ ............... .... 
kartı bir donanma yolllJaC&)w • 
na.. Bu don•nmada bea de sld• 
rim. Anı nalfem, bu huine1i 
elde etmek olur. 

- IJi bir fikir r 
- Huinenba )W'lnl aanl aı 

:reaecellmlu ıeliıace. Yılanlı ... ı~---------· 
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Bitleri kllkülünden 
kurtaran adam! 

B ay Hitler dünyaca meıhur l 
olan ve hiç tuvalet, düzen 

k111bul etmiyen alnı üstündeki bir 

tutam kakülünden Atinada ıürgün 
biT Alman berberinin ıayesinde 

kurtubnuttur !. 
Atinada kadınlara mahsus tık 

bir berber salonu itletmekte olan 

ibay Otto Mıüller Almanya Baıve
kilinin f otograflarını, alnından he· 
men hemen gözlerine kadar inmit 

intiza!Nız ve biçimsiz bir tutam 
ıaçla gördükçe hep üzüntü duy -

mut olduğunu söylemektedir. He· 
le karikatürcüler devlet tefini bi

çimsiz bir vaziyete sokmakta idi· 
ler. 

Bakın Herr Otto buna kartı 
ne çare dütiinmiif: 

"- Gayet hürmetkar bir mek
tup yazarak bunun için başvekilin 
berberi.-e verihnek üzere kakülü 
düzeltmek çaresini bildiren bir ta· 

rifname kor.dum. Çok geçmeden 
bizzat Hitlerden aldığım cevapta 

meselenin dii!ünüldüğü ve artık 
üzüntüye sebep kalmadığı yazılı-

yordu. Nitekim son fotograflarda 

da bu ki.kül artrk görülmemek • 
tedir. 

Ben de geTÇekten bü,.ül( bir ü
ziintüden kurtuldum!,, 

- lngilizceaen -

Hırsızı kaçırt:an 
çocuklar 

A merikanm Alabama vili. · 
yetinde 'Roanoke ıehrinde 

Mister Klark, ticarethanelerden 
birine uğramak için otomobilini 
bir iki dakika ana caddede hı -
r&kmıftı. Bu ıehir otomobil hır · 
ıızlariyle töhret kazanmıı bir yer
'dir. Klark daha arabasından çı · 

kar çıkmaz hıraızın birisi direksi
yonun baıına atlamıt ve ıürüp git 
m!ttir. 

Mefierse içeride üç çocuk baba 

lannı beklemek üzere kalmıılar 

mıf. Çocuklardan birincisi yaban

cı adama hiçbir korku eseri gös 

tnmeksizin: 

- Bu sizin arabanız değil ki! 

İkincisi: 

- Bu bizim babamızın araba · 

ıı! 

Üçüncüsü de: 

- Siz kötü bir adamsınız! 

Deyince otomobil hırsızı daha 

fazla beklemeksizin arabayı dur 
dunnuf ve kendini dıprıya ata · 

rak kaçıp gitmi,tir ! 

iyi arkadaşın 
yaptıAı 

mes'udum! 
Haberini göndermittir. 
Daha iyi adam olarak bulduğu 

erkek de kocasının en iyi arkada 
ıı ve nikahta tahit olarak göster~ 

len zattır. Bu adam son dakika· 
da bir mazeret göstererek şahitli
ğe gitmemiıti. 

Anlatıldığına göre yeni evlilerı 
balayı seyahatlerinde takip etmi? 
ve Madam Davson'un kaybolduğ~· 

gün sokakta kendisiyle karıı~aş
mıftı. İtte bu kartılatmada ne of· 
duysa olmuı ve madam, henüz ev 
lendiği kocasından vazgeçerek es· 

kiden bir müddet seviştiği bu a · 
damla. kaçıp gitmittir. 
Alman kadınları 
eve dönemiyor! 
N azilerin kadınlar için "ev~ 

ve mutfağa dönecekler" 
nazariyesi tamamiyle tatbik edi · 
lememittir. 

Son çıkan devlet statistiklerin . 
den anladığımıza göre her ne k~· 

dar 1935 yılında kadın amele nİf.:· 
beti yüzde 36, 7 den yüzde 32,4 e 
dütmiif olmakla beraber ağır ve 
teknik san~yide kullanılan kadm 

say111 1.100.000 den 1.400.000 c 
çıkmııtır. 

Kadınlar biUiaaaa. menıucat, ki 
ğıt, oyuncak, gıda ve madeni sa · 

nayide çalqmakta olup bu saha -
larda çalıpn amelenin üçte birini 
temnl etmektedirler. 

Müthiş bir kartal 

S tokholm civarında Dagerfors 
ormanlarının eteğinden e . 

lindeki elektrik feneriyle yolunu 

aydınlatarak evine doğru git • 

mekte olan bir işçi, birdenbire \X) 
bir kartalın hücumuna uğral!'ış. - lXI 
tır. Gaga ve pençeleriyle hücum tXl 
eden kartal adamcağızı iki defa ~ 
yere düşürmüttür. 

işçi nihayet kalın bir sopa 
parçasını bulunca, korkunç kuşun 
kafasına indirmiş ve hayvan bu 
darbenin neticesinde ölerek yere 

dütmüıtür. Kartalın kanadının 

bir ucundan öbür ucuna kadar öl
çüsü 2 metre 95 santimdir. 

BA$ AGRILARINDAN lrulUULMAll ICIN 
YALNll:Jlt(~ ALiNiZ· G eçen hafta Monako'ya bal 

ayını geçirmek üzere giden -------------
Çarlı Ayr Davaon adlı bir İngiliz 
polise müracaat ederek ahı veri§ 
yapmak için sokağa çıkmıt olan 
karııının bir daha dönmediğini ve 
hA!ına bir kaza gelmit olmasın
dan korktuğunu söylemittir. 

Gizlice yapılan tahkikattan son 
ra zabıta adamcağıza kaybolan 
gelini bulduklarını, fakat geriye 
getirmeğe kandıramadıklarınr ıöv 
lemiıtir. Kaclm Parise hareket et
!!!:hıc e...l ~~!e!' -:-ultUiyle .... 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

HABER - 'At{şam poıta11 

Fred 
ASTArRE 

Olnger 
ROOERS 

Sineması 
Unümüzdeki cuma akşamından 
itibaren: 
Sinema dünyasında misli görül 
miyen büyük bir şark filmi gös· 
terecektir. 

P E P O 
Erirnn operasının kıymetli ar~ 
tistJerile çe,·rilmi;; crmenice o
perettir. 

P E P O 
Kadar neşeli, zevkli bir film 
nadiren görülmüştür. 

P E P O 
Baştan başa~ki şark musikisi, 
Hüzzam, Suzınak, Hicazkar ilh. 
fasıllarına uygun olarak beste. 
lenmişii'r. 

P E P O 
Çe~it, çeşit rakıslar emsalsiz -
dir •. 

P E P O 
Zundukyanza'nın eserinden re 
jisör BEKNAZAROFF tara 
fından filme alınmış, musikisi 

Amo Haçadoryan: tarafından 

tertip edilmiştir. 

P E P O 
nun şarkılarını yakında bütün 
Jstanbul zevkle söyliyecektir. 

P E P O 
Yıldızları. H. Mersesyan, Mah
muryan ,·e Hasmik'dir. 

P E P O 
nun cuma aksamı verilecek fev-

ı. 

kalade gala müsameresi için 
yerlerinizi şimdiden sinema g· 
şesinden temin ediniz. Telefon: 
40690 

HABER 
AKŞAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lıtanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanbul HABER 
Yazı ısıerı teıotonu: 2:i872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
Türltiyt: Ecndı 

Seneuk 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 .. 800 .. 
, aylık 1 !50 .. 300 .. 

İLAN TARİFESİ 
Tıcaret ııanıarıntn eatırı 12,50 
Resmi 11anı.:1rın 10 kuru•tur. 

Salıibi ve NeşrİIJOl Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaal,J 

'.I 1T,KKA'NUN - 1935 

Muharebe aahnelerı... Aallerln hUcumu... Tuhar bir af k ... 
Eararenglz bir karİırglh... Bir zabitin vazife hl••I 11• 

karfı •••n bir a,k tılkayeaı ••• 

işte bütün bunları yarın akşamdanltibareo 

S C M E R Sinemasında 
göaterllm•I• baalanacak ve bilyUk bir Fransız ,aheserl olan 

BAGDAT YOLU 
fllmlnde görecekalnlz. Oynayanlar: BUyUk fllmlerln ylldızı 

PIERRE RICHARD VILLM - KATE DE NAOY 

100.000 kişi .. KARYOKA .. yı takdir 
nazarıarile seyretti. 300,00o kişi de 

Yann akşamdan itibaren 

SARAY Sinemasında 
gösterilmekte olan 

KONT i NANTAL 
filmini görecek, alkışlıyacak, dansedecek 

ve şarkı sUyllyecektir. 
Gözler k•m••ıtracak fllm... BUtUn dUnyayı muzafferane dola .. n 

fllm ••• Biletler aatllmaktadır. Yerlerlnlzl evelden aldırınız. 

jllSaç dökülmesi ve kepeklerden-
D'§Ec:iHDiRENLIR{dN kurtulmak için en müeHlr ili< 

~ z::. Perakende 
ö.ııt 1 MADDELtR .o • En aı: Ea çok 
=-' ~ Krş. Kr~. 

BALIKLAR 

Balık uktunru J 2,5 20 30 

BAKKALiYE 
Bulgur 12 
Faaulya. çalı 12,5 
FMUlya horoz 15 
Fııı-1.f& afak 5 
Mercimek 20 
Nohot 9 
Nohot natnre1 9,5 
Peynir B. Yatlı 26 
K..- J'llllı 50 
Kaaar lklnct 40 
zeytınyaft ekstra ;JT - 39.5 
Yemeklik 32 - 36 
Yat Trabzon 55 • 65 
Tett~~ J 20 • 200 
Yağ yemeklik , 50 - 60 
Yağ blrlncl Urfa 70 
Pi.linç 8 • 33 

Makama 15 - 18 

17,5 2'l 
15 20 
ıs 20 
12,5 15 
22 25 
12,5 17,5 
12,5 15 
3.5 40 
60 80: 
50 70 
41.5 44,50 
40 50 
70 80 

140 220 
75 90 
85 100 
15 48 

22 26 

SEBZELER 

tnce biber 8 - 10 10 12,5 
Kırmızı biber 3 5 
noımaıık s - 7 7,5 10 
Ha\'UÇ 2 - 3 5 
Prasa 3 • 4 4 5 
LAhana 3,5 4 5 7 
Yetil fasul;va 15 ~ 18 17,5 20 
Yaprak 10 15 20 
Patat.ea 4-5 • 6,5 9 12,5 
Soğan 5-5,5 6 7,5 
Kereviz &5 7,5 12,5 
Ye&ll domates 1,5 - 2 3 5 
(Olgun doma.teı) 2,5 - 4 7 10 

YEMiŞLER 

Ayva ekAt. ekst. 6 • 8 10 15 
Ayva blrlncl 5 • 6 6 7, -
Ayva. ikinci 3 - 3,5 5 7 
Nar ekıt. eoklt. 6 7,5 10 
Nar Udncl 4 5 7,5 
Elma Karadeniz 4 - 5-6 5 12,5 
Elma Sapancn 5 1 ,5 1 O 
Elma Unye 4 • 5-9 · 5 15 
U:ılim siyah 6 • 1 1 12,5 15 
lJı.Um müıldlle l l - 24 15 35 
Mandalina. l ,5 5 2 1 
Portakal l ,5 5 2 9 
c.evıı. 11 • 18 12,5 20 
Kestane 6-8-10 10 15 
Mu,mula 3-3,5 5 7,5 

MAHRUKAT 

Odun (çeki) 

Kömlir 

Kok 

250-385 
2,5 3.5 

Ev geçindirenler: 

t,5 4 
2,5 4,5 

- NiZAM 
Naşit- Ertuğrul Sadi 
, HALiDE 
~enzaaeoaşı 'I u HAN 1 ıyaıro.uıtti,. 

Bu gece saat 20,30 da 

Arzuhalci 
Mehmet 
Komedi 2 perde 

ve bir facia 
Cumartesi - Pazar 
yalnız matinelerde 

HAMLET 
Her tarafa tramYay. Telefon: 22ıtf 

İıtJ!lbuf Bfltdiqni 

~ehir1Yyatrosu Bu akşaııı 
saat 20 de 

111111111111111 

~Lll 
111111111 

HÜLLECi 
Türkçesi 

4 perde 

Yazan: 
Reşat Nuri 

---~~~-~-~~-~---
__.,.-

Prans1z tigatrosu 1 llALK orEıtSf 

Bu akşarn 20,30 d• 

SEJ'DA or&LI 

B .... k fantezi 
uyu d• 

Operet 3 per 

ı . 4ısı9 

1 

(iişc gundüz :lçıktır. Telefon· 300 
Fiyatlar:2:>-:>0-75-100 J,ica 4()()-' 

ı U o'ft/ıt 
Pek yakında TELLi T ,. ı 

Yazan: Mahmut Yesari . Jiıal 
Müzik: Sezai ı-e Seyfed~ 

Satıhk ve kiralı~ 
Beyoğlunda İstiklal cadd~ind;,:~ 

dız sinema-~ı karşısında bekar. ir ta"" 
ğında 10 numaralı 11 odalı Juıg,·e 1'1-
ne satılık , ·e kiralıktır .Alınak ırıiitfı' 
ralamak istiyenlerin "VAK11'" 
sesesine mürac~ . 

Şermin terzihanesı 
. or1•f 

Taksitle rop, manto, t•1!,. ıı' 
Sultanhamam Camcıba'ı h - Beni beyhude takip ediyor · 

sunuz. Ben sizden daha iyi olar 
bir erkek buldum ve timdi çok 

Muhakemat müdiriyeti Yedikulcde 
tmrahorilyas bey mahallesinde Halil 
efendi sokağmda 11 numarada 8 inci 
kolordu muhasibi Mesulu Hakkı zim
metinde alacağı olan 2;;:; liranın tah • 
siline dair açtığı davada müddea
aleyhin filhal ikametgahı meçhul 
bulunmasından dolayı 20 gün müd -
detle ilanen tebligat icrasına mahke
mece karar \·erilmiş bulunmasına hi. 
naen muhakemenin muall:ik hulun -
dağa 23-1:!-9:J5 pazartesi günü sa -
at 10,30 da Sultanahmet birinci ~ulh 
hukuk mahkemesine gelmesi aksi tak. 
dirde muhakeme~i gıyaben bakma cağı l ,...===========:111111' 
Han olunur. <98) 

Gazetemizin bu sütununda her gün 

böyle bir cetvel ve iinize yarıyacak o

lan bir yemek tarifi ve buna benzer 
faydalı bir malumat bulacak.c;ıınız! 

Ev sahibi. 
mara 1 birinci katta. 



Arnerikada bir rezalet 
On üç yaşında bir kızcağızı kandırarak 
onunla birlikte dağa çekilen bir adam 

Yakalandı 
OCNVA 

'tozaNDE 
CENNET! 
liu ahlak düşliilnü 
llda m mali sadının 

bu olduğunu 
söylüyor 

Nevyorklan yazılıyor: 

~d" 'l'anrı Ha' va anamızı eş olarak 
llııtern babamıza verdiği zamnn kadı -
la muvafakatini almak ,.c olgunluk 
'Uştı gihi meselelerin hiç hirbi dü:;-ll _ 

ltıenı · t• b' ı ' ı . ı ı e .... 
'iı·au ~ö.zleri Ncryorkda Asanıo;ıyon 
~i ~ının sabık koro şefi Hanri Y. 
ı.ıı:~son şimdi hulunduğu Haymoncl 
'ii aı,:ındaki hapishanr hiicrr~indrn 
(,1enıiştir. Gazete aytarlarına anlat 
arına dcnım edelim: 

~"Havva ile Ademin geçirmiş o1duk
t il leke iz hayatı EJcnor Şmas ile 
t~lllağa kalkı 11tığımız i~in Ye bu kı
~·1 llncuk on iic ,-a~mda oldu1'Yunu ile· 

S" . • • "' 
llrerek beni bura) a tıktılar. 

tt Gerçi Bananın gerek gövde, ge -
la~ nl,ıl bakımından olgunlaşmış bir 
•a/11 olduğunu sanı) oruz. Fakat :Ele· 
·~ Şttıas da öyledir. Onu görürseniz 
f~ ~z 17-18 yaşında sanırsınız. Hem 
~~11lıd; t•ennct bahçesi fikri onundur, 
ırı1 ılC'ği 1 ! .. 

1(.,,. Iİ' 

~llepgi de on üç ile on beş arasında 
~> a~dan vücude getirilmiş bir koro 
~ 'hnin şefi olan otuz bir ya:.:ındaki 
~ impson sözlerini tecrübe iize~ 

c .. 
~ o.ı olqayıcı yefil renkte ıa · 
~ l'apılmıı bu Yunan tarzı 
\ i~ • robunela, ıa&elik, güzelli~ 
""' t fİfarn varelır. Boğazela kay 'Q eltlinele bir §erit :!tralına top . 
~li.... 11 

rop ağır katlnı halinele yer<> 
"'rt'telttecl · 
4 

ır. 

''~. ;1taclaki dekolte bele kadar 
tftft/ 0Yunclaki yuvarlak kaytanın 
~blQ'11da her iki omuz; üıtünele 

tq4"an kumcq arkaela elekolt.? 
& "1aktaclır. 

:~;ldeki Yunan uslubu kemer 
~e fte,. beyzi madalyonelar ha 
~ l>~Ptlrntfhr. Maclalyonlann 
'ltt!:'-1ne gök rengi hakik la§t 

1ffrr. 

Kotıhil'in ıııız yamaçlarında yir· 
mi be§ dolara alınarı bu klübede 
zavallı kızcağız tam yirmi gün 

kalmı~tır. 

rine söylediğini iddia etmektedir. Ele· 
nor Şm~ Broklinde kutu fabrikatörü 
Mi.ster Frank Şma.s'ın krudır. Ye koro 
heyetinin yıldızı idi. 

Kız on üç yaşrnda olmasına rağmen 
Mister Simpı-on altı yıldan beri se\' • 
diğini iddia etmektedir. Bu iddia za. 
rnllı babayı <:iJeden ~ıkarmaktadır. 

Zarnlh adam: 

- Düşün Un hele bir; yedi yaşında 
bir kıza a51k olacak kadar \'İCdansız 
adamı? Biz meferse kızlarımızı "'mlbi 
sübyan dü~manları,,nın eline teslime
diyormu~uz da haberimiz yokmuş! 

Diye dö,·ünüyor. 
Koro şefi ortamektebin ikinci smı • 

fında olan El~nor'Ja seviştiklerini ''c 
kızın da on dört yaşına Yaracağı günü 
sabırsızlıkla beklediklerini söylemek
tedir. Bu yaşı bulunca kızın babasını 
razı ederek c\·leneceklermiş. Lakin ki
lise idaresi bu koro şefinin gidi~inden 
hayli zamandır memnun olmadığı için 
kendisine günün birinde yol verince, 
evlenme pl~nı da suya düşmek tehli
kesini gö.."termiş. 

Simpson Nev:rorkta ya~ıyacak ka.. 
dar parası olmadığından doğduğu 
şehre gitmek mecburiyetinde kalmış · 
tır. Kız da bu sırada onun yakasına 
yapışarak her ne baha.ı;;ına olurga ken
disini de beraber götürmesinde ısrar 
etmiştir. 

Bunun üzerine herif 'X evyorkun 
uzak bir )'erinde Vermon dağı yama~ 
larında bir kulübenin icradan 2:) do · 
lara satılmakta olduğunu anlamış ,·e 
parayı nrdiği gibi tapu senedini al -
mıştır. 

Simpson cebindeki para ile Adem 
babamızın hiç bir vakit görmemiş ol· 
duğu bahçıvan takımları almış, kızı 
da otomobile attığı gibi bu ıssız dağ 
kulübeseine ~ekilmiştir. Kulübenin 
bir hektar kadar arazisi de Yardır. 
Sabık koro şefite genç kız bu kulübe 
ile topraklarını "bir cennet köşesi!., 
yapmağı ,.e orada ilk in."anların sür
dükleri tasa.~ız hayat gibi aşk içinde 
yaşamağa azmetmişlerdi. 

Sözü bu hikayenin kahramanı o · 
lan Simpsona bırakalım: 

"Kulübede yerleşir yerleşmez ken • 
dimize yapacağımız köşkle bahçe i~in 
yarım hektar toprağı temi:ılemeğt' baş 
ladık. Ne o, nede ben böyle ağır işler 
yapmış insanlar değildik, O kadar 
yorgun düşmekle beraber iş ho~umuza 
gidiyirdu. 

Her gece kolu bacağı ağrı ıçın.. 

de ,.e bitkin denecek derecede yorgun 
olmamıza rağmen çok bahtiyardık. 
Tam dört kişi}; doyuracak kadar ye. 
mek yiyorduk. 

Elenor hiç de hodbin değildir, dai • 
ma ba~kalarını düşünür. Bahçeyi ek~ 

Maceranın kahramanları Koro §e

li Simpıon ile Elenor mahkeme 
huzurunda 

meğe ba~lar başlamaz Broklindeki 
arkada~larına Ye yeni Jer!':eydeki ha -
]asına taze sebze gönderebilmemiz için 
fazla tohum atılmasında ısrar etti. 

Köşkümüz i~in ta:. topladık. Ben 
biraz mimarlıktan çakarım. Kendimiz 
için bir yuya kuracaktık. Kö~kün üç 
oda.ı;;ı olacaktı. llC'p gelecek günlerimi 
ze dair konuşuyorduk. 

Elenor çok dindar bir kızdır. Yer . 
le~tikten sonra ilk yaptığımız i~lerdeıı 
birisi de yakınımızdaki Sogertl.._ köyü 

kilisesine üye yazılmak oldu. Den bu isi 
yaptırıken Elenor da otomobilde bek.. 
ledi. Kendi adımı olduğu gibi yazdır • 
dım. Kızın ise yalnız ilk adını Yerdim. 
Onun benim kızım olduğunu sandılar. 
Kiliseye pek atıp tutmak istemiyo • 
rum ama, bizim yakalanmamıza sc • 
bep olduklarını biliyorum. 

Başımız plan ye saadet dolu oldu. 
ğu için, hizi arayabileceklerini hatı • 
rımıza bile getiremiyorduk. 

Ben kanuna karşı gelmek, yahut fe 
ne bir harekette bulunmak niyetinde 
değildim. Babasının bizim planı an • 
ladığı zaman Ye kız on dört yaşmn 

gelince evleneMleceğimizi sanıyor • 
dum. Hattfl babanın, zamanı gelince, 
kalkıp bize iltihak edeceğini bile dü _ 
şünmiiştüm. 

Katı;;kildc yerleşince eY]eneceğimiz 

~üne kadar karı koca gibi yaşamama· J 
ga karar vermi;ıtim. Bunu kıza da söy 
liyerek kabul ettirmiştim. Fakat gün. 

.ler ge~tikçe biribirimize daha çok 
yaklaştık. lki ki~i heyecan bakımın -
dan olduğu kadar mfmen de bu dere
ce yaklaşırsa, tabiat kuwetlerine kar
şı artık mukavemet ediJemez! 

Dağda ilk yılımızın çok ı;etin ola _ 
cağını biliyorduk. Başladığımız bahc;e 
bizi yazın hesliyebilirdi. Fakat kı~ in
sanı derinden derine düşündürüyor _ 
du. Yakınımızda metruk bir · <:iftlikte 
bir ~ok mt'y\'C ağaçları \'ardı . Bura · 
dan toplıyacağımız meyvelerle reçel 

Elenor, kiliıenin Koro heyetinde 
ıakrak ıeıiyle teganni ederken 
iıte böyle bir kızdı. Y tl§ı ancak on 
üç olduğu halele on sekiz ya§ında 

imif gibi görünürdü. 

yapacak, yetiştireceğimiz kışlık sebze. 
leri kilere koyacak, bir kaç ta\'ukla 
bir de inek satın alacaktık ... 

l~te Simpson bütün bu parlak plfın 
lan yaparken hükumet adamları ge • 
lerek onu "Cennet !,,den çıkarmışlar 
Ye ı;ok ağır bir suçla haplı;;haneye tık. 
mış1ardır. Elenor da çocuk mahkemesi 
hakimi 1\~argirin vereceği hükmü bek· 
lemek üzere Ilroklin .;ocaklar ı-;o~ye_ 
tesine teslim edilmiştir. 

''Cennet!,,in demirbaş eşyası bah . 
çmınlık takımlarile birkaç tencere ve 
sahandan başka portatif bir karyola, 
bir gaz sobası, parçalanmı:;- bir batta. 
niye, yırtık bir minder, Banjo denilen 
bir musiki fıleti, bir kaç da konsene 
kutu."lun dan ibaretti. Bu "Cennet!,,ln 
Hana anası roliinü oynamak isti.ren 

' 

Elenor klübeele yirmi bir gün kal
dıktan sonra iıte böyle ıelal.etten 
çökmüf ve üıtü baıı lime lime ol· 

muı bir hal.ele bulunc/.u ... 

sı Mister Şimas gazetecilere !. unlan 
. öylemiştir: 

"Elenor beni şimdiye kadar hiç ü1,. 
memiş olan iyi J>ir çocuktu. Ortamek. 
tcbin ikinci sınıfına kadar hiç ikmalsiz 
kız tam yirmi bir gündü1· yrkanmadığı 
nı ~öylemiştir. . • 

Ktzcağız yirpıi bir günde ·~er aletin 
en koyu derecelerine düşmüştü. Baba
germiş. çalışkan, intizamı se\·er ,·e a • 
ilesine bağlı bir kızdı. E'ini terkedip 
gitmesinde hic bir sebep gö;emiyorum. 
Çünkü keneti:-ini şimdiye kadar bir de.. 
fa bile azarlamış değiliz.,~ 

· Sahi sübyan düşmanı Simp!':on :;im. 
di muhakemesini beklemektedir. 

• • 
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Am ~ 1r n lk av afi~~~ll 
kaçırılan ı ~~

1 

ırüırrk lko~o ----E'"55 - Mühendisle Aslan Turgut, gözlerini makineye 
diktiler. Platin lavha üzerinde garip gölgeler 

> 
Ondan ıonra durmadan, keıil- lupla söyleyivermitti. Dudakları 

medon Rakımla eve döndüler. Bir kımıldadı, Şevkinin cümleıini için· 
daha ajlamadı. Minderin üstüne den ezberledi. 

büzütdü, ıustu. Sebebini anlıya- Araba konajın kapııında du· 
madıiı, fakat tahammül edemedi· 
ii bir ağrı duyan hayvanlar ııibi 
orada inledi. .. 

runca Hilmi arkadatını alakoy
madı. Anaaını bir ayak evvel ıö· 
rebilmek için merdivenleri adeti 

ikiıer ikiıer çıktı. Fakat anasının 

göründü. Esrarengiz tarassut makinesi, 
Tomsonun yaşadığını ve ruhunun 

xxv 
geldiğini haber veriyordu ! , 

Fabrika düdükleri insanın k"t -29 
''Ne var, Bilal? Evde biri hasta odasına girince onun tavrını da 

O ıün Mat üçte buluıtular .. 
11 ., Yok · · h t ? Şevkininki kadar ıarip buldu. · ıa annem mı aa a ·,, Aılan Turıut, Türkiyeden ıel-

Hilmi rıhtımda arabanın kapı· Sabiha hanım ne Dürnevi, ne de mit bir zabıta memuru oldujunu 
sını açan Bilal in yüzünü ıözleriy- Hilminin naııl ıeyahat ettiiini aor- saklamadı .. Ve mühendiı Pol Grif· 
Je delik deıik ediyor, oradaki ke.- du. Gözlt:ri korkudan büyümüı, te poliı hafiyeai Miıter Tomıo· 

pamk ve karanlık ifadenin mana· seıi çarpıntıdan keıik keıik çıkı· nun tilmediiini iar-.rla söyledi. 
sınr anlamağa çalıııyordu. yordu. Hemen biri gelip Hilmiyi - Bir ıece (Vinter Garden) in 

patinaj odaıına ıiren T omıon ıö
Henüz Beyruttan aelmiı, va- kapıp gött'lrecekmit ıibi ıöıleri 

purdan çıkmııtı. Müstakbel kayın kapıdan ayrılmıyordu. zümün önünde kayboldu.. Sonra· 
dan ketf ettim ki, haydutlar onu 

biraderinin tavrındaki deiitiklik- "Tevfiiin batına ıelenleri duJ· tuuia dütürerek, Vinter Garde. 
ten o kadar ürkmüıtü ki, Bililin dun mu? Allah razı olsun, of lan, nin altından ıeçen au yoluna at
arkasında duran iki ıivil memu- kimıeyi ele vermedi. O adamlar mıılar. 

run kim oldujunu bile ıormamıt- kimıe haber vermeli, dikkat etain- - Peki amma, ben Tomsonun 
tı. ler, kendilerini aakın ele verme- cilsdanınr ıuda bulduklannı gaze-

"Bir f•Y yok, ıahi bir ıey yok. ıinler ... Hatti, hatti aaYUpunlar!,. lede okudwa. 
Siz arabada bekleyin, ben 91yaları "Sen onlann kim olduklarını -Tomıonun cüadanı ıuya düt-
Şevket aia ile yolluyayım, ıeli- biliyor muıun, anne?,, mi.if, yahut kendiıi bunu kasten 
rım.,, "Hayır, hayır, bilmek de iıt• ıuya atmıt olabilir. Eier ıizin ma· 

.. kiMniz muayyen izler üzerinde e-
Hilmi, ıözleri arabacının arka- mem. Gece ıilndüz ael&metlerine 

Mıh tuuautlar yapabiliyorsa, ilk 
sında, dalım dalgın dütünürken dua ediyorum. Tevfik onları ha- yapılacak it, Tomıonwı izini bul-
arabanın kapuı açıJdı, içeriye ber vene de kendi cuadan kur- maktır ! 
Şevki atladı, kolunu Hilminin ko- tulacak deiil y• ... Birçok kaclın Mühendia Grift, A.alan Turgu -
luna g~irdi, oturdu, ıözleri ara· daha ailıyacaktı... Bir ıiirü ocak dun ıöılerini dikkatle dinliyor -
badan on a,lım uae.kta beldi,.. daha sönecekti 1,. . du. 

iki a~amda, nef eı ah11adan, fakat Boğazında ini bir hırıl'tı ile kol· - Hakk~nız var, dedi1 iyi bir 
alçak seıle Tevfı'iı·n batına ıeleıı· 1 H'I · · b zabıta memuru, yürüdüğü it üze. arı ı mının oynuna dolandı, 
ierı' nnlatmaja 1..-ıladı. Mukadd-- b rin~e raılıyacağı en ufak ve tüphe-.,.. ...,. oğacak gibi sıkıyor, Hilminin 

li noktaları hile rözden kaçırma-me yapmadan, hiç teferrüata ıi
ritmeden hep n, sarayı ve Selim 
paıayı ürküten mektuptan bahae
diyordu. 

''T evfiği iıtintaka memur olan 
"Göz patlatan Muzaffer,, henüz 
bizi ele vermedi. Aman sen aizını 
ııkı tut, yüzünden bir fey belli et-
me ... ,, 

Hil!Di cevap •.ermeğe vakit bul
madan Bili.1 ıeldi, karıılarma o

turdu. 

Araba Akaaraya yaklatıncıya 

kadar üçü de bir tek likll'dı etme· 
di. 

göğsüne yapıı:ın porsuk göğsü 

içinde hapsetmek iıtediği hıçkırık

lar boğazını yırlJJordu. Göz yat
ları Hilminin yakaıından boynuna 

aktı, ve Hilmiyi, Tevfiiin meYhum 
şeriklerini tutup, hemen teılim et

mekten :nenetmek iıtiyormuı ıi
bi: 

"Yapma evlidım, köpeiin ola
yım, yapma, ihtiyar anana kıy

ma ... ,, diye yalvarıyordu. 
Hilmi anaıının kollarım boy

nundan çözdü, biras ıeri çekildi, 
ihtiyar kadının yüaüne baktı. Ağ

lamaktan ıözleri titmiş, zavallı 

yüzü on ııene birden ihtiyarlamıı-

yacaktır. Fakat, Ne.yerk zabıtaıı 

bu ciheti arattırmadı mı acaba .. ? 
Aılan Turıut: 
-Hayır .. 

Diye batını salladı. 
Mühendiı Grift icat ettiii (ta

raaaut makineıi) üzerine bütün 
memleket halkının alikaııru çek-

mek için, bundan daha ıiizel bir 
fırsat ele geçmiyeceiini anlamıt· 
tı. 

ilk önce makinesini ortaya ge
tirdi ve kapatını açarak, Aslan 
Turıuda kısaca anlattı: 

- Ben, tarlatan bir iıpirtizma
cr deiilim. Fakat, icat ettifim 
makinenin ruhlarla alikaıı nr -

o kadar kolaylıkla çekiyor ki, şu 
ıördüğünüz pli.tinli plaka üzerin
de onun bıraktığı gölgeleri seçmek 
bile mümkündür. Şimdi yapaca
iımız tecrübe ıu olabilir: Mister 
T omıon ölmüıse, onun ruhu bu 
plaka üzerinde bir takım iğTi büğ
rü gölgeler çizecektir. Ölmemİ!se 
ve bir yerde fU saatte uyanık bu
lunuyorsa, ibrelerde hiç bir hare· 
ket görmiyeceğiz. 

- Yani fU vaziyette hareketsiz 
kalan ibreler bize T omsonun bu 
saatte uyanık bulunduğunu gös
termit olacak, değil mi? 

- Evet.. Bu halde gözümüzü 
ibreden ayırmıyarak, onun uyu
masını bekliyeceğiz. Vücut uyu
madan, ruh, kalıbını terkedemez. 

- Öyleyse, beni buraya gece 
davet etmeliydiniz! 

- Ben sizin, bana bu kadar 
mühim esrar tevdi edeceğinizi na
sıl bilirdim?"Maamafih, sizi tim
di buradan bir yere bırakacak de
ğilim. Geceyi bekliyeceğiz. 

Aslan Turgut esrarengiz maki
neye gözünü dikmif, içindeki ilet. 
leri birer birer tetkik ediyor ve 
kendi kendine: 

- iman zekuı neler yaratıyor 1 
Böyle bir makineyi icat eden a
dam ne kadar taltif edilse azdır. 

Diye söyleniyordu. 

Mühendis Grift, Aala~ 
aordu: 

- Briç bilir misiniz? 
- Hayır ... 
- Şatranç .. ? 
- Biraz .. 

beye 

- Zaten bu oyunu iyi bilirim 
diyen kimseye raılamak kabil de
iil. Haydi, biraz vakit geçirelim. 

- Oyuna dalarsak .. ? 
- Korkmayın! Makine bize fa· 

aliyete geçtiğini derhal haber ve· 
rir. 

- Pek ali .. 

·ıu1°' lak zarını patlatırcasına c;.~; ... ~. 
sokakları dolduran iıçilerin P' .. 
tülü ayak sesleri ititiliyordU· " 

Mühendisin kafuı ıatraııÇ Jd~ 
sası üzerindeki tatlarla metıu-" 
Fakat, gözünün ucuyla (tar• " 
makinesi) ni kontrol etmekteOı-
geri kalmiyordu. Bir aralık~. 
Tur gut, Şahı ileri sürerek d:.i' 
yi kazanacağı aırada, mühell il, 
birden yerinden fırladıaını 1 
dü. 

- lıte bir hııreket.. ot' 
Makinenin kırmızı ıfığı yaıılf 

duB. . . . 'b .. d" d (1'ittlf' 
ırıncı ı re gun uz en ;;,ı' 

Garden) in altındaki su yolu. , 
rine çevrilmit ve meaaf e ~~ 
den ayrı bir aletle aradakı 
santimi santimine ölçülmüttiİ·. ~ 

Mühendis Grif t ümit ver~~ 
tavırla baıını kaldırarak aülUJP" 
di: 

- Dostum, platinli levha ~ 
rindeki gölgeleri görüyor 111~ 

Aılan Tur gut dikkatle b~· 
- Evet .. Gördüm. ıol 
- Sizi tebrik ederim: T~ ~ı 

yaııyor... Bu iti ben makin~ ıi1 
meydana çıkaracağım. Fak•~ 
T omsonun yatadığını mak ,ı ' 
keıfettiniz. Bu ıeref, bendell 
yade size aittir. , 

- Ben ıeref petinde kotlll11~, 
b Jııv 

rum, dostum! T omsonun u ~ ' 
ma11, nitanhmın meydaı>a ~ , 
maaı demektir. Onun ıittiti ~ 
dan, niıanhmın izini kola,.....
bulmak mümkün olacaktır. 1' 

lkiıi de ıöalerini makia•.._ııa ~ 
çindeki plakaya dikmiıler .• ~ 
damadan balnyorlarclı. -"'.' 

Aılan Turıut bir aralık t' 
- Şimdi Miıter T....,.

hu burada mı bulunuyor? _,I' 
- Evet .. Birkaç saniye 

onu kalıbına aevkedeeeibD- ,,.. 
Oyuna baılamıılardı. - Sonra ne olacak? ılııf" 

Vaziyetinin çirkinliğini bir tür

Düzgün. allık maskesi artık ta· 
mir kabul etmiyecek kadar çök-

lü h&3medemiyen Hilmi, kendi h. 

kendine söylüyor ıibi: "Namuı, 

namuı ... ,, diye bsıladı. Fakat Şev
kinin eli bir kaplan çevikliği ile 
ağzını kapaauı ve diılerinin ara
ıından, adeti Hilmiye söver gibi: 

Mühendis oyunda çok heyecan- - O dönerken, ıu küçilı ~ 
dır. Ben, insan ruhlarının, tenef - lıydı. bize onun ıittiii yollan bir~ 
füs ettiğimiz hava içinde, elektrik Aslan Turgut da her şeyde ol- 9erit üzerine çizecek. Bu ~ 
aeyyaleleri ıibi etrafımızı aardı . duğu gibi soğuk kanlılığını muha Tomıonun yattığı yeri ıı.tf 

"Büyük maksatlar mevzuu bahso

lurken ferdin namusu kuru bir gu
rurdur.,, diyordu. 

Bu cümle Hilmiden ziyade Bi
lila tesir etmitti. Şevkinin taas
ıupla vahıileıen eamer yüzünde 
Bililin beyaz kirpikli mavi gözle

ri yıldırım ıibi dolattL Onun Ma
kedonya meydanında yetiten ka

fası, kavgada kaza~k için her 
hileyi meıru görmeğe alıtmıfb. 

Halbuki Sultanide tamimat ede
biyatı diye· ne ıarip ıeyler öfreti
yorlardı... Şiıacli Şevki, o mekte

W. bh'-l '1h• taJe&elerinden ls

tanhuDu hir adam, day111 Ba~m ı 
alanın söyliJect~i kitabi bir _. 

müf, eski bir binanın badanaıını 
hatırlatıyordu. Fakat bili canlı ve 
genç kalan eli ıöalerindeki ııb-
rap ve korku Hilminin yüreğini 

didik didik ediyordu. Ve anasını 

bu dakikadaki kadar derin hir rik· 
katle sevdijini hatırlamıyordu. 

ğına inanmadıinn halde, büyük faza ederek oynuyordu. iiz... ı ,Jll) 
bir civa depoau üzerinde duran ob.. Sular kararmııtı. (ae..-~ 
jelrtifin_, iıtenilen ruhu haraya çek ----------------------------
tifini hayretle gördüm. Olmüt ı 
ruhlar üzerinde bu tecrübeyi ko • ı 
laylıkla yaptıtım halde, yaııyan 
kiınıelerin ruhunu ancak uyku ha
linde iken çekmeğe muvaffak ola
bildim. Makine üzerindeki ibre. 

Ondan, namusunu tahsi selime- ler, her hanıi hir adanun ruhunu 
tine feda etmeıini talep eden bu --------~---.----
anaya o kadar dütkün, o kadarl•••••••••••••
dütkündıi ki..... . 

"Sizi pe.fa istiyor, Hilmi bey.,, 
Şükrüye hanımın l>irdenbire 

odaya giriti ona kendini toplattı. 

Elini yüzünü yıkamak ve değİf· 

mek için oslaıına gidecek, sonra 

babasını ıiaip ıörecekti. Fakat 1 
anasının odasından o kadar bitap 
ç.ıkmııb ki kendi kendine: 

( Arı...a IHIP) 

Ope ra tör Dr. 
SelAh SUN 

Deniz baıtaneıi Cerrahi Şefi 

Diş Tabibi Kemal SUNI , ~~ 
istikıaı caddesi ~ 

No : 322 ,; 
( BevoQIU Yerli Ea!i devirlero ait bu ınütlıiş deniz muharebesi tamamigle bir•~ 
Mallar Pazarı yoıunda yapdllUf ruı filme alın,..,ştır. ,,; 

Ost:O ) Resimde gördiiğünilz gemilerin en büyiJlü 60 aantllnetre beıund""1' 
... _ .... _...._. ... ııiııl_..lllll!liılml!l ... .,..~•ı bulri sinema nerdeşiltfle htıkikl bir gemi hissini ı·crmektedir. 
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ULUS'un dil yazıları 

Türk dilinin 
orijinaJitesini 

gösteren analiz 
Meşhur Macar 

.oyuncusu 
~ --

Sarosiye 
ıtaıvanlar 600,000 

liret: veriyorlar 

Ronıanvanın Trikolar 
takımı dün geldi 

YATSI 111. Aydat = Mariz, zaifülbünye 
lftıı.~elimenin etimolojik şekli şu- • • • 

(1) (2) (3) ( 4) 
(Ay + at + as + ığ) 

(1) Ay: Köktür. Burada "kuv-
~ ~ket, faaliyet" anlamlan· 

(2) At: Kökün anlamlanru tem 
'il eden, ona sahip olan unsurdur. 

(3) Aı: "at" unsurunun temsil 
~anlamların oldukça uzak bir 

""Ya intikalini gösterir ektir. 
~4) li: Kendinden önceki sö-

anlammı tamamlıyan, tayin 
~en ve onu isimlendiren ektir. 
l._(A1atauğ = Yattı): Kuvvet, 
"'C!'eket ve faaliyetin bizden 
~~l~tığının ifadesidir; hare • 
~f41zlik, sükfuıet bildirir. 

tfot: t - "Y ahı" ile "yatım, 
~da ufak bir nüans vardır: 
~ .... ttaı" sö·zünden, kuvvet, hare • 
~ t.akat mefhumlarının uzaklaş
~ anlıyoruz; fakat bunların 
ı.... -Üz bitmiş, tükenmiş olduğu an
~ Yoktur. Bu işaret ettiğimiz 
~I göstermek için "yatmak" 
~ii de analiz edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
~~ak: (ay +at+ mı+ ak) 

tıl (t) Ay: Köktür. Burada doğ· 
darl doğruya "bitmek, nihayete 

~l'lllak, kesilmek" anlamlannda
tr, [l] 
~ "{).) At: Burada ektir. Bildiği -
~ gibi kökteki mananın olmuş 
dutunu bildirir. 
~~! nn: Kök manasının olmuş 
~urunu kendinde tecelli etti · 

bir unsurdur. 
ı. .. <4) Ak: Ektir. Sözün anlamını 
~nılar, tayin eder ve isimlen-

ı.._ C''i atımak =yatmak): Kuvvet, 
;:'l. hareket, faaliyet bitmiş ol
~ neticesi yapılan hareketi ifade 

l', 

~ot: 2- ''Yatsı" kelimesinin c
\ıolojik ve semantik bakımın • 
.. ..__analizini yaparken gökün i . 
~~ ettiği anlamların kayboldu· 
~ ~ ve nihayet kelimenin sükfı
' lfade ettiğini kaydetmiştik. 
t.ı.~!&'' kelimesi "yatııı( +mak)" 
~de ayni mana ile dilimizcre 
~Ilmaktadır. 
'~lıtmak = Sükun bulmak de. 

ır. 

~ Mot: 3 - "Yatsı" kelimesinde 
~t ettiğimiz gibi kuvvet ve ta· 
~lbıı !llefkudiyetini gösteren Türk 
~elerinden kolayca hatırlıya
~ • &ıiz bir ikisini daha gös • 
tc litii ve bu kelimelerin etimolo· 
~killerini "yatsı" kelimesinin 

• 0Iojik şekliyle alt alta yaza-

l (1) (2) (3) (4) 
.. Yatsı: (ay+at+as+ığ) 
• A1dqık: (ay+ad+aş+ık) 

i.,, A1dq: (ay+ad+aş+ . ) 
~ Uç kelimenin kökleri birdir; 
~t .. ~e ayni anlamdadırlar: Kuv 
('/ ~t, hareket.Kökten sonraki 
~ i-. d"t") ekinin rolünü bildiği· 
"•"> tibi, ondan sonraki (V. + ı 
' \te son ek olan (V. + ğ"k") 
~ rolleri malfundur. 
~~di kelimeleri son fonetik şe-
~ okuyahm: 
~. r~_ı =:= İzah olundu.·
~ -~....-=Aciz, zaifülbün • 

UYUMAK 
Kelimenin etimolojik şekli ŞU· 

dur: 

Ferenc Saroı klübünden Maca:-· 
lann meıhur merkez muhacimi 
Saroai'ye ltalyanlarm Anbroıi aua 
takımı kendisine geçmesi için 600 

(1) (2) (3) bin liret teklif etmiıtir. 
(uy+ um+ ak) Saroıi bu yağlı teklifi reddet-

(1) Uy: Bitmek, tükenmek (ha- mit ve hiç bir zaman ıevdiii mem· 
reket, kuvvet, faaliyet, akıl mef· leketi ve klübünden ayrdamıyaca· 
humlan) ğmı cevaben bildirmittir. Macu 

(2) Um: Kökün mefhumwm fedruyonu bu müstesna oyuncu 
kendinde tecelli ettiren bir unsur. dan mahrum kalmaması için elin 

den ıelen her türlü f edakirhkta:ı 
(3) Ak: lşte bu manayı tamam- çekinmemektedir. 

lıyan, muayyen kılan ve isimlen· -------------
diren ektir. lngllterede ilk 

(Uyumak)= Kuvvet, faaliyet, maçlar1 
düşünce mefhumlarını kaybetmiş _ _ 

olmak ve yahut onların bizden U· Sunderland 
zaklaşıp kaybolmuş olması halini 
ifadıe eder. EIAo başta gidiyor 

Kelimede "uzaklaşıp kaybol • Bir hayli ilerlemit olan lnıilte· 
mak" mefhumu sarihtir. re lik maçlarmda Sunderland elin 

Not: 1 - "Uzaklaşıp kaybol . batta gitmektedir. Anenal da va

mak,, anlamında ayni kategoriden ziyeti gün seçtikçe bir parça da· 
başka Türk sözleri de vardır: ha düzeltmektedir. Son yapbğı 

Romanyalı •fXJrcalaT Jün J)tlprırılan indi#cgn .ama 

Türldyenln en eski kulübü olan Ga- ile gelen Romen takımı, b11 aabah. d~ 
lata.sarayın 30 unca yddöntimti için Tabim stadmda bir antreaman yap. 
hazırlanmış olan program, eosyete te. 
maslan dolayısile geri bırakılmışbr. 
Müteaddit spor temastan ile kutlula 

nacak olan bu yıldönümünün ilk spor 
teması, önümüzdeki cumartesi, Gala.. 
ta.sarayın Taksim stadmda Romanya-
nın en tanınmış takımlanndan Triko
lorla ka~1aşm38ile yapılmış olacak · 
tır. 

DUn şehrimize 16 ki§illk bir kafile 

mtftır.' 
Ba takım, Galatuarayrn ılOD se • 

yahatinde Galatasarayı 4) yendiği 
için bu maçın çok ~etin olacağı mu • 
bakkaldır. 

Galatasaray kulflbU yıldönümü te. 
maslannı tamamlamak için, Baharda 
bir Macar takuaile futbol, Romen ta
kımile atletizm, güreş ve yazın da de.. 
niz sporları temasları yapacaktır. Bu 
arada Garden Parti verilecektir. J. _ Uyakma = Gurup [2] maçta gene 4 • O galip gelmietir. 

il. - Ayakmak = Gurup et • Aaton Villa tunifte bili ao- _______ ......... _________________ ,_____.....___ __ _ 

mek [8] mmcu ıelmektedir. Yeni aldığı iki Beyoğlu . Halkevinin büyük 
111. - Uybu 
iV.- Uyku 
V.-Uyvk 

= Bip [ 4] oyuncu ile kendini toplaması Ye 

=Hap c61 vaziyetini dmeltme•i ihtimali kuv yürüyüşü. Halkevi - Kilyos -
= Hayal, haya- yetJi prülmektedir. Ha 1 kevı· 
let, rakit [6] ----------ı 

vı. - U~nmak =Sakin olmak ~·!<.!'!'!'~! 
[7] 

Vll. - Uyuntu = Faallyett.en 
mahrum 

vın. - Uyur = Naim [8] 
Not: 2 - Pekarski'nin Yakut 

sozu vardır. Bunu "uğtuyt" 

Fransa Belçika ile 
berabere 1Cafifı1ıar 

Frama ile Belçika arasında ya
pılan ııkrim müıabakalannda, 
tarafeyn dörder galibiyet kazana
rak berabere kalmıtlardır. 

şeklinde de yazar. Kelimenin ba- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ındaki kökün "ui =uy'' olduğu 
meydandadır. Bu kök "uyku' ke
limesindeki "uy" un kendisidir. 

(Uituit, uğtuyt) = Uyumaya 
yatırmak, uyutmak, uyumak im • 
kanını vermek, birinin uyumasını 
mucip olmak, ninni söyliyerek u· 
yutmak; söndürmek. 

tırayı kaydettikten sonra, bahis 
mevzulanınızdan, "yat", "yat -
mak" sözüne döneceğiz. 

Yakut dilinde şu konsonlar bi
ribirinin yerini tutar: y = s = c. .. 

"Sıt" (yrt): yat, cat, yatmak, u
zanmak"; 
"Sıttıkti: birine yastık •ermek"; 
"Sıttıktan: herhangi bir şeyi 

yastık yerine kullanmak, başının 
altına bir şey koymak." 

Dateılık yürUyücülDk kulübü, esasJ Rüştü çoktandır halkevinin kupasına 
mesleki yürüyüş olan bu teşkilat 19- göz dikmiş olacak ki her hafta mun. 
1-W paar siinfi mS..behwaa en ..... Jilrlyilflerle 1aknna azaaıf M1I 
bOyUk ehemmiyeti vermektedir. Haf. ku·emeti aşılamağa çalışıyor. 
tada iki kere muntazam yllrüyilf id · Bay Yusuf Ziyanın Güneşi. Orada· 
maru yapanlar ara.ıvnda Eşrefi, Amc.. da hazırlanıyorlar. Fakat Riza Mak.. 
rikalı Kızıl Luisi, Hikmeti, Nejatı, soda ikinci adam olarak yürüyecek 
Kaynan, Blumbergi görmek m6mkün kimdir? Glin görecek netice seçecek. 
dUr. işte bunlar hep birer yol yıldı · Mahendil; mektebi, Alman mektebi. 
zıdır. Yali Muhiddin Ustündağın kıy. T.Y.Y.K. Altınordu, bunlarda çok • 
metli daicılan ku1üplerine şerefii bir saalı olarak hazırlanmaktadır, Fakat 
gün yaşatacaklarına inanç getirmek hiç şOphe yok ki Barkohba kulüba 
lazımdır. grup olarak en kesif bitirişi yapacak. 

Diler taraftan Beyotlu halkm at· tır. Beyoğlu spor kulübünden BiL 
Jetleri direktör Naili Meranın elinde Oııdan da bahsetmeden geçemiyece • 
sıkı bir idman üzerinde tutuluyorlar. ğim. On sa,rı siyahlının başında ge -
Bu idman büsbütün başka bir çerçe - lecek bu yUrüyUcüden çok yüksek ne
ve dahilinde alıştınlıyor, ytirtiytişe tice beklemek değru olur. Şimdi son 
esas olan muayyen jimnastik hareket- dakika dağcılık yürüyücülük kulübü • 
leri yapıyor, • haftada iki kere hafif ne ulusal bir Alman yiirüyücüsünün 
kros ve bir kere yürüyüş yaparak ha. yazıldığını işitiyoruz. Bu adam kim • 
zırlanıyorlar. Takım sene başında bir dir.? Galipler klm olacak'! Kat'iyetle 

• hafta Uludağında kalarak son hazır· bir şey söylenemez.. Fl\kat kırmızı Lu. 
lığını yapacaktır. is, J)ir doksanlık Eşref, Bil halkerin-

Not: 3 - (Uyumak) kelimesin
de kök olan "uy" işaretinin Yakut 
dilinde "ah' şekli vardır. Anlaıru 
"durmak, birdenbire kesilmek, 

,, d" v. s. '1r. Çok malum ve anlamlan her Beyoğlu halkevinin Ulaclafmda Is. den Steşevi,ç, Muhsin, Tevfik, ve Mü. 
Türk için besbelli olan şu bir kaç tanbul su sporlan kv10bile bulupca- hendisten Şadrk arasında çekişme ~ 
öz Türkçe kelimenin analizi, bize _fl_ş_im_d_i_de_n_s0_· Y_le_n_eb_l_li_r._Ba_y_E_k_r..,..e_m_s_iz_ol_a_ca_k_tı_r._Y_a_ş_ıya_n_g_öru_··_r_. ---

tnsan uyku haline gelince ade
ta sersem olur. Yakutlar bu anla· 
mı ifade için "ah.mah" derler ki 
bunu da "ahmak, sersem, kendini 
ahmaklığa vurma." anlamlarında 
kullanırlar. 

Arapça zannolunan "ahmak" 
kelimesinin de orijini budur. 

YOK 
Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) 
(Ay+ ok) 

(1) Ay: = Köktür. "Uzakl* 
mak, bitmek, nihayete· varmak, 
kesilmek" 

açık olarak gösteriyor ki, Türk di· 
li, Türk dimağının tam teşekkül 
ve inkişafından sonra düşünülerek 
kurulmuş adademik, sunği bir dil 
değildir. Türk dili, Türk dimağı 
kadar tabiidir. Türk dili, Türk di
mağı ve jenisi kadar Iojiktir, yük
sektir. Türk dilinin en küçük bir 
morfemi, Türkün tabiatı tetkikten 
aldığı en büyük mefhumun ifade· 
sidir. 

[1] Pekarski: Yakut Dili Ligati 
[2] Radlof. IV. "Uygur ve Çağatay 

lehçeleri" ; Borsadaki Kuran tercü . 
(2) Ok: = Ektir. Kökün mana· mest. 

Münazaalı bir 
futbol maçı 

Mihinda ltaJyanlar ne beynelmilel[ 
fut bol kupası maçını yapan ,.e :?.2 ye 
berabere kalan Macar takımı avdetin
de hususi mahiyette olmak üzere ı~. 

viçre milli takımı ile bir müsabaka 
yapmıştır. Maç geceleyin elektrik ~i· 
yası altındfl oynanmıştır. 

cu oynatmışlardır. 
Birinci dev.renin 24 ncü dakikasında 

Macarlar ilk goJlerini yapınışlardır. 
Devrenia 32 inci dakikasında lstanbul 
da oyununu gördUfUmüz Auupanrn 
yegAne gözlükle top oynıyan oyuncu· 
su Se"ette'dea Kfelholz lsriçrelileıin 
mtısavatı temin eden golünü yapmış • 
br. Birinci devre bu suretle bir bire 
bitmiştir. 

sım tamamlar, anlatır, ifade eder. [3J Çağatay LCagati. 
Yok: Düşünülen herhangi bir · [ 4 l Radlof. I. "Azeri lehçesi" • 

·· · b" · dü ·· 1 · .[5] Kamwıu Ttlrkl; Radlof. J. "Te- Maça kazanacaklarından emin ola. 
rak büyilk bir itimatla çıkan l\lacar · 
lar lmçrelllerin ilmit edilmedik mu. 
kavemeti karşısında şaşırmışlar ve 
çok sert oynamağa başlamışlardır. 

Halk Macarları mlrklamıştır. Oyun da 
bu yüzden çığırından çıkmıştır. 

hdncf devreye Macarlar be.' oyun
cularını değiştirerek çıkmışlardır. Ve 
muhakkak pllbfyeti elde etmek için 
çok •rt •e favullfl oyııamışJardrr. Bu 
devrede tmçrelilerin iki oyuncusu ~
karta edilmiljtir. Neticede Macarlar 
ikiye brşı bet ıol ile galip gelmiş -
lerdlr ama lsviçre de bu oyunlan 
ile hiçbir iyi intiba bırakmamı,lardır. 

SUJ~ ve o Jenın, şunen enn mu- Jeüt, Altay, Kırgız, Karakırgız, Şart 
bitinden uzakta olduğunu, hazır' lthçeleri"' 
bulunmadığını ifade eder bir söz. [6] Ahterii Kebir; Dinavü L6gatl..it. 
dür. Türk. 

Yok= Mağdum [9] [7] Dinavli Ltigat-it-Türk. 
Y okamak = Nihan olmak [10] (8] Türk Dili LOgatf. 

Yokatmak Helik etı_nek [11] ~:~l ~~;':~ ii~.~~manlı ve Çata. 
Not - Yakut lehçesmde kon· tay lehçeleri" 

sonlar arasında daima vukua gel- (11] JstanbuldaJd Uygurca Kuran 
mekte olan tebadüllerden bir ha- tercümesi. 

Bu münazaalı maçın diğer cihet · 
lerden de kayda değer bir çok h11S11 . 
siyetleri olmuştur. Evvell maç kırk 

dakikadan 80 dakika oynanmışbr. Sa
niyen Macarlar mUnanbe ile 16 oyun. 



l>ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Çünkü yüzde 40 daha ld•rell olan 
çift• .,,..... oe•AM •tD .. llmballll"llll kullantıor. 

Lise hazırlık sınıfı 
Muntazam bir talaail takip etmebDİD Lbe sınıf bitirme ve ol • 

pnluk am&Tlarına hariçten sirecek gençleri bu 11navlara hazITla · 
mak üzere (Yuca O'Urii) LİMÜDde bir (Huırlık Sınıfı) açıhnııbr. 

o;rem eaatleri, it tahiplM'inin ele bu öiremleri takip etmeleri-
ne miiıaade edecek tekilde tıelpit olan1m11tur. • .. ,,. .. 

Öfretmenler en kuTYetli Lise 5fretmenleridir. · 
1 

" 

KaJJt •• bW .. rtlanm ~mmek, kayıt ohmmak için lier sün 
·os,30) dan aonra Yuca Olkü Liıeai muam.:ılit büroauna baıvuro.bi-

lrler. ' 
Ö~lere Birincik&ınunm l:iefisi P.,...lie süaü Mtlanac.k tır. 

- liltlffa Draunet icra IMl911rl• • 
iundan: 

Çok Mühim 
Erkek ve kadın farkı yok. A

demi iktidar, bel gevıekliii ve 
dermansızlığa ka111 Almanyada 
ki.in S~, Hormona A. G. , 

fabrikumın 

GLANOOKRA TIN'l 
kullanmak en emin ve müessi 
çaredir. Her eczanede kutuau 

200 kunıftur. 
Tiirmye acentui: ZAMAN 

EcM tlepo.a: lstanbal 

lsta.nbul altmeı icra memurluğun • 
dan: 

K#Jçükpazarda Y anıubuın maluılk. 
ıintk yıml 90ka/cta ' nıanaratl.a 1llB • 

kim iken el,,eoııı ikametgôhı meçhlıl 
Bü&e11in oğlu lluana 

Ziya oğlu lsmail Arif vekili avukat 
İbrahim Akça tarafından 26-3-935 
tarihli takip talebi ile ve lstanbul 
tapusunun 25-9-935 tarihli ipotek 
senedine istinaden zimmetinizde mat. 
Jlibu olan bin yedi ytlz elli liranın 
25-9-934 tarihinden itibaren yüzde 
dokuz faiz Te icra masrafları ve avu
katlık ticretile birlikte temini tahsili 
için birinci derecede ipot.ekli Jstanbul 
da Ahi~eJebi mahalle.inin Kamapap. 
iskelesi sokağmda eski H.15 yeni 14.15 
ı1'umaralı dtlkki.nrn iki 7ib: kırk hisse 
itibarile yinnl hJMeafnin p&raJ& ~ -
rilme& talep edilml§ ve rehinleri pa
raya çerirme yoluyla tanzim olunan 
935/2822 dosya numaralı ödeme emri 
bera.yı tebliğ ikametıahmıza gihuterfl 
mfş ise de ödeme emri zahrma verilen 
m~hatta mezkftr ikametglhmm 
terkettiiiniz Te yeni ikametgihmız da 
meçhıil oldufa anlaoıJmıt olduğunclaa 
yukarda yazılı borç ve masrafları iş. 
bu ilan tarihinden itibaren bir buçuk 
ay zarfında ödemeniz lhmuhr. Bor. 
cun tamamına veya bir kısmına veya· 
hut alacaklmm takibat ferasr hakkm· 
ela bir itlrunus n.raa Y•I teblii ta. 
n1ıinden itibaren bir ay içinde bu iti. 
razmızı yazı ne veya şifahen dairemt· 
:ıe bildirmeniz lhnndır. Gisterflen 
m&ddette borç &denmez nya itiraz O· 

· Pua&Uıda Wlaikp Mblraü lM 
n1UUl'alı hanede oturmakta iken IJea ı 
Şuiyenia tettkMIM -.Jakemeee el ~ 
to .. apv. nan ,...._ 11a§tuaü ~ 

. eıs Junmazsa !potefin fllatılaeaiı mer.ker 

bere alacak ft borçaJama "N ..tJ' L -

Jüur olaalama Mr ay n mf?MpJa - ıs 

-.s :; ödeme emrinin teblfii makamına ka. l ! im olmak üzere i1An olmıur. (97) 

mma Uç ay sartıa• BeJeilu dlıdh. • 
el nlll huhk maNre ........ ft!'· C 
malan ft -..e •lllaklanm ~. • 
dettlnalyuler ....... ••imi bnu· 1 
nn 511 w M9 uaa -••• hlbll 1 
tatbik .an..ıt ..... , .... (11218) ~ 

J.,, ::.amıww,:A:ı ·-
:; Ü H Diş hekimi 

j ğ ~ Ratıp TOrkoQlu 
= i ft Ankar• c:111lcl .. I MeRrret 

• ea••• u11re '*'* • ..,.... .. E 
~ •. 11 __:~~~~~-~~~~:mrer• ~ 

1 ..... ----------· 
den: 

.Ayaam lllJlade Mfht TaWa cıl· z 
J:ı 311M..atakamı1'8tmı••m &Jlll O 
Wyden ıır.tatum brtlfled Fatma. N 
vesile, n BllllJlı aıe,lllertne ikame ., 

.. :ıııı 

jı 
~N u-• 
~~ ... 
i ~ 
o s 
iL =' • c 
Q 

•rlec111f taJel fQ1a dnamm J&PI. ~ 
lan muhlbm.tıute 11114delale71aler· ~ 
den lafne umma ~an 4aTetaa. 
menin ~ ~1l61 1'111•411 • 
tandan MU. teblil iade bhaqolm
sma mebni mahk....,. 8tlmtlillli te .. 
•inen unlen Hl Te mlteaJdp maide. 

~ brnma blr kahve kaptı almdı1'ta 

Kabızlığı def'eder 
leri mwdltlace on bet da ..,teUe YmüJerden lrirer saat sonra alınırsa 
auete ile Uben teblipt fq'Ulll& lı:a· u_ I .d .. 
tar ftl'Omit oldatutaa w mlibake.. n11zımsız ıtı, mı e ek11bk 
• lbl olarak ta;rbl kdmaa 20-U- Te yqmalarmı sfderlr. Aflzd&Jd tat. 
WB '- lbti ... t ata ••l»ne • •bk 't'8 kohyıa fzale eder. 
ıda ..ıııknade hwl111taıw 'ft1& :bir -------------' 
WldJ daclerm..ı abl tü41r4e Sl7&
..,. ~ len lnlnaalı tet.. 
Jllal ••h•ma aba o1.-t bere L a. oı..r. ('811) 

LttiiJii yubk yibi:rJe 11era. 
.. '1S 1anwt- ıc..tBJii Mr 1ilte, 
,......, ;asi .. Wanu zs lira, lmi
tlt&ula kilı• 7S kunıft-r. JC119-
llla--. r•Wdvı ı.hmur. 

Niçin BERLİTZ de 
DffiIK DİLLERİ 
ÖjTenl)'orsunuz? 
Çiinki: 
1 _.Metoda eeulı •e pratiktir. 
2- Berlitz o&aılatı öjrettili dil 

için bir diploma •erebilir. 
3 - Türkiyedeki Berlitz oku

laları her sene bir müsab•b aça
cak. KaaMD t.alebe,i Pariade o
kutturacak, bütün muraflar Ber
litz olaıhılan heyeti idaren tarı&
fmdan •erileı::ddir. 

Bu hnatt:ın istifade ediııiz. 
Berlitz okulalarına yazılrmz. 

Kayıtlar açıktır. 

1.ıaaDal: latiklü cadd•i 373 
.Ankara; Koa,a caddeli. 

TEK 

Krem 
Metamorfoz 
Hakikt acı badem kremidir. Alt 

mış seoedenberi bütün RUByada 
kullanılan bu krem dlde ~ ra 
rar, cilcUn klrlerfnl, bunıtllklukla · 
mu, lekelerlıd. çtlJerhıl, e~enlik 
lerfnt, mvllcelerint izale eder. 

Çirkin çehreyi güullettfrlr :ve Da.: 
tlyarlan gençleştirir. 

En eski acı badem kremi. 

Krem 
Metamorfoz' dur 
Taklit n benzerlerini ahnaymız 
Fiyatı her yerde eo kunlftlır.. 

.. ' ~ . ;.., . : · .. ·-. .. ' ~ •,, . . ' ' 

~~---,-~~----=""" ........ ~~~\-=---;;. 

Dis macunu piyango bileti deoudır 

adece talihe güvennerel( 
rasgele secllmez 

RADYOLIN güzel kokulu ..-e hoş lezzetlidir. Çocuklar bile kullanabilirl~ 
RADYOLlN mine ta.bekaanı tahrip etmeden çok kısa bir zaman içinde 

beyazlatır ve parlatır. ıı• 
RADYOLIN ağızdaki her çeıit atlkroplan yüzde yüz öldürür. Ağız ko1'1JI' 

izale eder, nefesi ta.tlılaştınr. -" 
RADYOLIN cliı etlerfaf kuvvetlendirerek bfr çok tehlikeli hastalıkJar111 

nU alır. 

,,t 
Bütan bu evufı bir araya topladığı için tereddüt etmeden seçilecel\ e;I 

kemmel dit maeunudar. # 
/ 

Devlet Demiryolları ~E Limanları 
• • • 
işletme Umum idaresi · Ilanları 

Sapanca iıtuyon büfesi üç aene müddetle 16. 12. 35 pazart-' ~ 
nü ıaat 10 da Haydarpapda ıar binası dahilinde 1 inci itletsll' r • 
misyonu tarafından pazarlıkla kir aya verilecektir· Muhammd .,. • 
Jık kira bedeli 8 liradır. lıtekliler in 21 lira 60 kul'U§ muv~ ;a 
minat i~e ~un . tayi~ ettiği ve~~kaları ve kanunun 4 d,it 
maddeı1 m~ıbınce ııe ıırmeye m anıı kanuni bulunmadığuı• ., • 
beyanname ile pazarlık a-ünü aaat inden evvel ya bizzat ya~ if' 
ahbütlü meptupla komisyon reiali ğine müracaatları lazımdır. ~ ;!• 
ait prtnameler Haydarpqada l inci itletme komiıyonu reiılİi' 
Sapanca iıtaıyonundan parasız ol arak •erilmektedir. 

(7559) 

Muhammen l:>e.deli 27564 lira olan yük ve yolcu vaıonları 1,;;:. 
akıamı 16 - lkincikinun - 1936 Pertembe ıünü eaat 15,JO 0-
karada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. ·~ ili 

Bu it~ girmek iıtiyenlerin 2067,30 liralık muvakkat tem•~ . .n ı 
kanunun tayin ettiii vesikaları ve tekliflerini ayni rün ıaat 14r 
kadar komiıyon reiıliğine vermeleri liZ1mdn. _.ti 

Şartnameler 135 kuruf mukabilinde Ankara ve Hayd.,,.... 
veznelerinde sablmaktadır. (~ 

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Jf 
Haaeki hastanesine li.znn olan ecza kapalı zarfla eksiltJIJef~ftif• 

nulmuıtur. Bu iliçlarm hepıine 8188 lira. bedel tahmin edil~f / 
Şartnameai ve liıtesi levazım müdürlüğünde ıöriilür. EbiltılS~· 
12- 935 pazartesi günü saat 16 d~ daimt encümende yapı fı-1'' 
Eksilbneye girmek istiyenler 2490 N. 1ı arttırma ve ebiltme )~~# 
da yazdı veıika ve 61 t lira 25 kuruıluk muvakkat teminat J1 Jı.'\' 
veya mektubiyle beraber yukarda yazılı ıün ve ıaat 15 e :tıad 
palı zarflannı daimi encümene vermelidir. (B.) (7578) 

Piri.uç Nohut Mercimek K. fasulya 

Hakimiyeti M. 1500 400 500 1000 
Dumlupınar 4500 3000 1000 

H. Milliye 1000 Zeytinyaiı 900 tas 
Dumlupınar 1500 ,, ,, 1500 

H. Milliye 2000 Patates 
Damlupmar · 5000 ,, 

Yukarda cimi, miktarı w muvoldiaİ ı.dııatr ,udı ~ ~ 
cinıleri itibariyle 3 bölüme ayrıl•rak ayn ayn açık ebi~ fi' 
muıtur. Şartnameleri le'RZ!m mildürlüğünde görülür. Ek-i~ ~ 
mek iatiyenler hizalarında söıterilen muvakkat teminat .. .-ı ıf 
ya mektubiyle beraber 5/1 ci kin11n 935 perfelllbe ciiDO 
daimi encümende bal11maaluhr. (il .(73071 



4 1LKKANUN - 1935 HABER - J\kşam poıtası 

'------------~P __ r_e_n_s ___ A __ b_d __ u_ı_ıa __ h_ı_n ___ h_a_z __ in __ e_s_i ___________ s __ ~ 

• •• 

.Su MAREl<ETi,.\z& •• 
9 .~OK.-< \'2.ACAK Dl~ • 

9 

X:9 Yahut Dekstcr, cvYelce müthiş bir haydut olup bilahare ıslahı MI etmiş olan MişeJden bir mektup alıyor. Mişel bu mektubunda Maroni adında bir haydudun Nevyortta Mrlnan T9 

dünyanın en zengin adamlarından biri olan Prens Abdullahın milyon değerindeki hazinesini çalmak için tertibat aldığını bildiriyor. X:9 daha fazla izahat almak ida 1ır,.1'W9i WıJ. • 
duğu bir sırada Maroninin adamları l\li:.el öldürüyorlar. Ve kız kardeşi Şiları öldürmek için de tertibat alıyorlar. 

X :9 Buna mani olmak için rıhtım boyu serserilerinden sarışın Liri kıya (etine giriyor \'C l\faroninin adamları kt'ndisinf şef Maron iye takdim riiyar lar. 
Ma.roni kendi.sine işin ehemmiyetini n bunun tarihte en büyük hırsızlık olacağım söylüyor. Sarı:;ın Liri, yahut hakiki ismile X :9 bu işi yapmayı kabul edtyer. 

Bu sırada şişman Jorjla Şilfmın zenci hizmetçisi l\Ieri, Şilayı götürmek için gelmişlerdi. Şilfl buna ehemmiyet \'erip gitmek istemiyordu. Tam bu sırada Ma ronini~ adam lan da Şil!yı b~mak &. 
Çin onlann bulundukları otele geliror-lar. 
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Bu hücum emri üzerine kılıçlar 
sallanmağa başladı. Ilirkaç kılıç en
gele ~arparak kırıldı. Dört kişi de 
knnlar içinde yere ym·arlandı. Hücum 
~deni er ise ölenlere aldırış etmiyerek ~ 

- Hala karşı duruyorlar! di)e 
haykırıp bir daha hücum etmek üzere 
gerilediler. 

Bu, bir mU\·affakıyet idi. lki Par. 
dayan da kana bulanmışlar, ]Jaşlnrın
dan göğüslerinden, kollarından ya • 
ralanmışlardı. 

Babası diz çökerek : 
- Elveda şövalye 1 dedi • 

Sö,·alye i e düşmemek için dirseği
ne dayanarak: 

- Eh-eda babacığım! 
verdi. 

ce\'ahını 

Kumandan tufamadığı bir heye _ 

- Eh'edn Luiz ! dedi. 

Gözlel'ini teknır a~tığı zaman şaş
kın şaşkın etrafına bakındı. Ölüm ha. 
Jinde., kendisini cennet kapısına götü
recek bir hal alin, gözünün önünde 
canlandığını görmüştü. 

Göğsünclen bir parmak ötedeki kı. 
lıçların ucu hnrnya kaldırılmış bir 
kı-.:mının i:;;e yere indirilmişti. As • 
kerler hayret içinde .sağa sola kaçışı
yorlar ve Damvilin yanma kadar gi _ 
den bir yolu serbest bırakıyorlardı. 
Hanri ise atının üzerinde sapsarı ke • 
ıo:ilerek t:ıs gibi kımıldanmadan du • 
ruyordu. 

Açık bırakılan yolda siyahlara bü_ 
rünmüş muhte~em bir kadın aEır a • 
ğır ilerliyordu. 

Sö\'alye: eanJa: -
- Siyah elbiseli kadın: sözlerini 

- Kral nammn teslim olunuı. ls. . . mırıldandı. 
yanınızı unutarak hıç bır şey olma - E · ·· .. d 1 ... ·apılan kap . . _. . vın, onun c enge .T • ısı 

mış gıbı hareket edeccgım dıyc hağll' birdenbire açılarak ayni zamanda cec;ur 
dı. k' t 1 l . k .... ve ~e ·ıngen avrr ı J1r genç ız go:-un 

Şövalye ta th bir sesle: 

- 1'eşekkür ederim Mösyö! Ölür
ken size bakacağım. Çünkü burada 
namuslu bir adamın bakabileceği yaL 
nız yüzünüzdür, dedi. 

Kumandan siperi işaret ederek 
lıaykırdı: 

- E\'vela engeli yıkınız! 
AskerJer vahşi birer canavar gibi u

luyarak ilerlediler. Ayni saniyede si
per de yıkıldı \'e yol açıldı. 

ihtiyar Pardayan miithic:; l>ir kah
kaha koyuverdi. 

- Artık işimiz bitti. diye bağırdı. 
Te iki tlç darbe daha indirdi. 

98valye lıfr An kadar gözlerini 
Yamar.ak hütiin vücudu titredi~ hal. 
deı 

dil. Saçları gü:ı-el ve uçuk benzinin et. 
rafında kumral bir hale gibi ışıldasan 
bu kız şövalyeye tı.Lkdir dQlu bir lıaklş 
fırlattı. 

Kan la kı1 .. a rmış toprağın üzcrin<lc 
diz ~ök~n şö,·alye: 

- Luiz ! ismini ke!,eledi. 
Genç kızın uzun kirpikleri arasın

dan iki damJa gözyaşt düştli. Baktş • 
larında büyük bir sevgi Ye şefkat par_ 
lıyordu. 

- Eh ulu Tanrım? Artık rahat ra • 
hat ölebilirim .. I.uiz beni ~eviyor. 

Şövalye, hu ~özleri söyliyerek ha. 
yılıp arkaüstü düştü. 

'Babası sert bıyıkla tını L<;mırak: 
- Ah, bu Luiz imi~ hat Artık qlsem 

de gam yemem. dedi. 

. 
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Hanri dö Monmoransi: 

- lleri? diye homurdandı. 
Kin dolu bir ses: 

- Bir saniye mil.Yade ediniı. Bu 
mösyönün şövaly• dö Pardayan ismin 
de bir oğlu vardır ki Sevketıaaap 

kralı kendi saraJı.ada ve odasında 

tahkir etmiştir. U'nllD i~in bu adamı 
diri olarak yakabyalım. lş.kence He 
oğlunun nerede bulunduğunu söylete. 
lim. 

Bu sizleri MoröTer söylemi ti. 0-
mit ettiği şey ~k müthişti. Dam\'ilin 
ıı,>'Czlerinde kanlı bir l§lk yanıp sindü. 
Babası gibi oğlu da ihanetini ve sır . 
larını bildiği için bir darbe ile ikisini 
de mahvetDlek ~ok mükcmı:ıel olacak.. 
tı. su,·ariler, atlarını mahmu.?lıya -
rak Pardayanın üzerine atılmak is . 
terken Marşal bağırdı. 

- E\'et, evet, diri olarak yaklayı_ 
nız. Oğlunun nerede olduğunu söy _ 
lesin! 

Birdenbire kulaklarının dibinde 

müthiş bir nara top gibi patladı. 

- lşte buradayım. .J 

O anda, askerleritt arasında bir 
kanşlkhk oldu. Sü\'arilcrdtn biri dü-

. şerek sokağın tozları içine yurnı·lan.. 
dı. Bunun yerinde, atın üıerinde1 göz
leri kan çanağına dönmüş bir delikan
lı göründü. Bu yeni gelen, delice bir 
cesaretle ele geçirdiği atı kızdırıyor, 
ma11muzlıyorı gemleri şid.detle sar • 
sarak ağzını kanatıyordu. 

Hnynn ise, hissettiği acıdan kiş
niyor, şalm kalkıyor, nalları ateş sa. 
<;ıyordu. 

Dain! reriledi. 
lhtiyar Pardayan son derec.ye u. 

ran bir babalık curur n endişe.sile: 
- Oğlum? diye bağırdı. 

Şövalye soğuk kanlılıkla: 

- Korknıaxınız ! Mösyö? c:evablN 
verdi. . "" . 

Şövalye. Lih.aJ ~ındaki evden 
çıkınca kralın dönüşünü seyredea a -
halinin içinden ie~erek konuşan iki 
ölü meyhanesine doğru yolla.ııdı. 

.Monmarter sokağına vafi)ı,ğı 1.a • 

man alayın son kısmı buradan ıeçi. 
yordu. 

Bu rada bir yığın iŞS,iz gücsüz aha
linin bir yere toplanarak merakla bir 
şey seyrettiklerini gördü. Bir sıra sü.. 
Yariler i~inde ise l\luşıl dö Damvilin 
uzun boyu ~öıe çarpıyQrdu. Patda • 
yan hemen oradan savuşmak üze.-e 
iken Dam\'ilin yanındaki süvarilere 
bakınca l\lorÖ\'er ile Kelüs, Mojiron 
Ye Sen Megrent tanıdı. Ve bunların 
kuvYetti söz:ler l'Öy.Jiyenk, krzgı• ta
\'ırlar takınarak bir kapıya doğru i • 
Jerlediklerini gördü. RUtün hu hid • 
detin herhalde yaya bulun:ın bir kha. 
scye ait olduğunu hi~etti. 

Şövalyenin akhnn ilt getc<ı düşün.. 
ce, hemen buradan uzaklaşmak \'ekim 
~eye görünmeden Tiketon sokajır.a 
gtimek oldu. Onun için geriye dön • 
mek üzere iken hahasının sesini duya. 
rak tanıdı. Ye derhal başını önüne e.. 
ğip halkın içine dalıh. Önüne geleni 
itti, kaktı. tekmeledi, tokatladı. Bll 
suretle halkm irinden geçerek bir kaç 

saniye kinde Pardayanı saran sü\-arf. 
tere yetişti. 

Ua bas1 bir kaplya sıkıştırılmış. et. 
rafı snrılmı~ hemen ele ge~mek üzere 
idi. 

Şövalye etralma bak1aaralc dudak 
larında lıf r gülüınseme belirdi. Bu • 
gibi hallefdt ac( ac:ı ~Ulümst_. l . 
deti idi. 



;:n:; - Halk kendisini şiddetle alkışlıyordu. :l16 - Kraliçe de ~ok düşünceliydi. :.117 - ValıaJenk halka yabancının kraliçeden 
daha malUmatlı olduğunu ve teamül mucibince kral 
olması 1azımgeldi~ini anlatıyor. 

:ns - Alim , t.> sanatkarlar da kanunu tefsir edi. 
yorlar. 

319 - Yahalenk Jorja: -Taht senindir. Iüaliçe 
çekilmcğe .JUecburdur ! dedi. 

32'1- .Jorj; - Bunu kabul etmem cevabını 'erdi. 
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Hançerini çekerek önüne gelen ilk 
süvarinin özengi kayışına asılmak, a. 
tımn üzerine sıçramak, hançerinin u~ 
cunu şaşıran athnın boğazına daya ~ 

mak bir saniyelik işti. 
Şövalye, soğuk bir tanr ve acı bir 

sesle: 

- Arkadaş, atıntZl bana veriniz dedi. 
- Siz çıldırdınız mı mösyö? 

- Hayır, yorulduğum için bir ata 
ihtiyacım var. Ya ininiz, yahut sizi 
öldürürüm. 

Süvari, bu tuhaf diişmanmı öldür
mek için kılıcım kaldırmak istediyse
de vakit bulamadı. Göğsün ıin ortasına 
inen hançer darbe.sile yere yuvarlan. 
dı. Şövalye kılıcım çekerek atını şid· 
detıe mahmuzlayıp ileriye atıldı. 

lhtiyar Pardayan : 
- Oğlum! diye haykırdı. 

kcn bıralitıklan masaları, iskemleleri, 
merdivenleri tophyarak ustalıkla ka· 
pınm önüne yığıp bir siper yaptı \"C: 

- Atından inmeğe mecbur olacağı 
zaman şövalyenin geçmesi için! diye. 
rek dar bir aralık bıraktı. 

:\larşal dö Damvile gelince, o da 
böyle bir tevkif işinden dolayı azamc. 
tini lekelediğine pişman olarak bir 
kenara çekilmişti. Çünkü bu herifle -
rin tevkif edileceklerine artık şüphe.. 
si kalmamıştr. Dük Danjunun genç 
maiyeti uğraclıklan hakaretten ku -

durarak kavgaya başlamak üzere idi
ler. Danjunun muhafız kumandanı ile 
birlikte gelen askerler de fımirlerinin 
bit· işaretine bakıyorlardı. ~övalyenin 
bir yıldmm gibi inişi onlarr şaşırt _ 
mış fakat bu şaşkınlık çabuk ge~mi~
ti. 

ŞövaJye babasrna gülümsedi. Kumandan bir i~retle herkesi slL.;;

At üzerinde her tavrı hareketi bir turduktan sonra her iki Pardayana bir 

,iJdırım darbesine benziyen, uzun kı -
Jıcile daireler çizerek, her darbede 
kılıcı kana boyanan, altındaki atı sıç. 
rayan, zıplayan, sağa sola fırlayan bu 
kahraman hakikaten görülmeğe la)'ık
tı. 

thtiyar a."kerin etrafında bir açık
lık \asıl oldu. O vakit, vaziyeti iyice 
te :. ·ı~ edebilmek için fırsat buldu. 

Şövalye ise, bu boşluğun ortasın -
ela " tını durdurdu. Korkudan siyah 
tii) !eri dimdik olmuş, burnunu hava . 
ya kaldırmış olan at köpük içinde bu. 
l unan bir tunç heykele benziyordu. 
Şôvalye susarak dikaktli dikaktli ba. 
kıyordu. Babası ise boğuk sesile uzak 
tan kendisine cevap veren düşmanla . 
ıma küfrediyordu. 

Bu mrada bfrlbfrlerine sövüp say -
makla geç~n şu fırsattan L-,tifade ede
ı·ak ihtiyar Pardayan ahalinin kaçar 

den : 

- Mösyöler, kral namına söylüyo. 
rum, dikkat ediniz, t eslim olacak mı
sınız? dedi. 

ŞöYalye soğuk bir ses le: 

- Hayır! .. cenbını verdi. 

- Iirahn emrine karşı mı geliyor .. 
sun uz? 

- Evet! .. 
-Siivariler, hücum! bu iki adamı 

yalrnlaymız. 

Bir taraftan süvariler, öbür ta -
raftan ise l\foröver, Sen Megren, l\fo
jiron, Kelüs kılıçJarınr havaya kaldı
rarak, babasının yanına varmadan ev. 
vel yakalamak yeya öldürmek için 
şövaJyenin üzerine atıldılar, 

Şövalye son dakikasının geldiğini 

an]ayrp r,uizi düşündü. 

Hücum daha fazla bir şiddetle ha~-
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anıldığı sırada daima muvaffak ol -
duğu ümitsizce bir harekete başvurdu. 
llayvamn dizginlerini tophyarak şid
detle mahmuzladr. Fakat hayvan ha 
reket edecek yerde acı acı kişniyerek 
yere yuvarlandı. 

Şövalye sıçrıyarak kılıcı elinde ol : 
duğu halde ayakta durdu. Fakat on 
beş kadar süvari kendisini daha ya • 
kından sıkıştırmışlardı. 

Ne olmuştu? 

Şövalye meydana c;ıkar çıkmaz sü. 
varilerden birisi kamasını eline ala -
rak atından inmişti. 

Bu Moröverdi. 

Şö,·alyenin hareketlerini dikaktle 
takip ederek kumandan hücum ku . 
mandasrnı wrince yaya olarak he • 

men atın dizginlerinden kavrayıp han 
çerini hayvanın kalbine saplayınca at 
cansrz olarak yere yurnrlanmıştı. 

Şövalye ise ölmeğe hazırlanarak 

etrafında toplanan düşmanlarına kr • 
lı~ sallıyordu. 

Babası : 

- Buraya! diye bağırdı. 

Şövalye başmı çe,·irince babasının 

yapmış olduğu siperi gördü. Gözle • 
rinde bir ümit ışığı yanarak açık bı-

rakılan aralığa koştu. Şövalye içeri 
girer girmez ihtiyar Pardayan hemen 
aralığı da kapattı. 

Baba ile oğul, kucaklaşacak Yakit 
hıılamadıkları için biribirlerine son 
bir veda bakışı fırlatmakla iktifa et. 
tiler. 

Bu sırada bir kenara çekilen Mar. 
r;.'.l I dli DamYil, Pardayanların elin -
de 1 kaçabilecekJerini görmekten do -
ğan bir endişe ve bu knl-rllmanca ha -
reketi takdir duygousu içinde olduğu 
halde yaklaştı. 

Hayvanlar, yanaşık nizamda ola -
rak engelin üzerine yürüdüler. Fakat 
birdenbire bir gerileme oldu. Hayvan-

lar acı acı kişniyerek şahlandılar. Sii 
vai·Her fena fena küfürler savurdu -
lar. Baba~ı solda oğlu sağda ola rak 

dövüşmeğe başladılar. Her an iki kı -
Jrç iskemlelerin masaların arasından 
iki müthiş yılan gibi saldırıyor, hay-

vanların burunlarına, göğüslerine hı. 

tıyordu. lki azgın Pardayan ise susa. 
rak baba~n kana susamış bir ha~ van 
\'e oğlu da bir dev gibi saldırı~·ord n. 

Kumandan bir işaretile yeniden 
hücumu durdurdu. Bu hilede muvaf
fakıyetle sona ermezse bir ba"kasına 
müracaat etmek lazımgeliyordu. 

Danjunun muhafrz kumandanı: 
- Hay cehennemin bütün ~eytan. 

ları yerin dibine geçsin! Bu iki ada • 
mı tevkif etmek istediğim için çok mü
tcessiriın. sözlerini söyledi. 

Babası sordu: 
- Yarahmısın. oğlum? 

- Bir yerim bile tırmalanmadr. 
Ya siz baba? 
- Ben de yaralı değilim. Kahra • 

mancasına ölmeğe çahşalım. 

!{umandan: 

- Yere ininiz! kumandasını verdi. 

O vakit siperin etrafında bir daire 
çevrildi. On beş kadar kılıcın ucu Par 
dayanlaı·m üzerine saldırdı.Bu dar yer 

de derin bir sessizlik hüküm sürüyor 
yafnız civar sokaklarda halkm azgrn 
homurtusu duyuluyordu. 

Bu dakika pek korkunç ,.e acı idi 
Kumandan: 

- Teslim olunuz! diye bağırdı. 
Baba ile oğul, başlarını sa ll :ı ~ı · 

]ar. Kumandan omuzlarını ~ilkcreh: 
- Bun tarın yakalayıııız ! eledi. 


