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imparatorun damadı, ihanetile 
Habeşleri f elik ete mi sürüklüyor? 

BlCJıtOn Tögre bördenböre 

r 
ita/ya Gugsa 'yı Haheş tahtına mı çıkaracak ? 

lhk-;;.;t;;;i"018nl Adisababa bo~alttltyor Son dakika 
lngiliz- ltalyan i ltallJanlar Cenup cep-
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arpışaeak kuvve•.. B 
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vaziyeti 
ınglHzfer : -
Mmr ord...,ndan baık llı·l 

..,. • Libi~ J.iluJa11do 11.000f 
tllthr, ftlmzt/• I .20IJ f8)'.)'CU'C,t 

l*f. ~r/J,ı it. ltolya1a kc:ırıı cep-l . 

'"· ... flflreı· 1 ıtaıvanıar : -
Libiycaelri lıauuetleri 50.000i 

ldfililıtir. 128 par'" litup wemi-I 
leri ""'•" ıla cimim lnwi/m•-1 
rinlıinJ en geridir. İ 

Siiuen• 100 ltilometre ualı-i 
la 6alantın on ilıi adayı taltlıimi 
ediyorlar. Diğer üleri olanı 
T rtıblasgarp Siiuenten 15 lıil•. 
ınetre mil raalıtatlır. 1 
Şarki Akdenizde olduta kadarı 

Garbı Akdenizde de tahkimat ha-· 
l'aretle devam ediyor, lnsflizler f 
Cebellttanfr, İtalyanlar ile Malta·; 
h kaqı U.Ubahrf olarak k11Jla • 
llllabllecek Sidlya limanını ve da·: 
ha fbnalde Cenovayı tahkim edi • i 

•• :.~:-:-.................... - ................ .1 <V•tu> ltalgan ve (altta) l,.,Uu deıtU kıa1odlm AW-IMur_ 

tf f!beş _tıa_rb!"ID !)Y.!_!!_al _yaz.9 
zecri tedblrler sebeblle 

Italya, ihracatının 

Tedbirlere iştirak etmeyen 
devletlere karşı da tedbir alınsın 

Ceame, 13 (A.A.) - CeneY redeki Rua c1eleı81i bir teklif ya· 
_.,..._de baija,. kartı delil, ayni samanda tedbirlere ittiıak et-

• . 
Cibutl demiryolu 
Fransızlarla 

ltalyanların arasını 
açacak gibi ••• 

Mançeater Gardiyan ~r: 
"Harp deYam edene, Habetii

tanın Cibudi - Adiaah.ba demiı
yolu ltalyanlann muhakkak •· 
rette hedefini tetkil edecek ve ye
ni bir mesele ortaya koyacaktır. 
Habetiıtanm iN biricik demiryo
lu, Franuzlarmdır. Kontrolü 
Franaızlara aittir ve bir Franıız 
kumpanyuı tarafmdaıı itleb1i· 
yor. Framız hükGmetiyle yakın. 
dan yakma iltilidir. Habetiatao, 
hi11elerinden yüzde yirmi betini 
elinde tutuyor. Bu aenenin ki· 
nunuaaniıinde ltaljanlar Fransız 
- ltalyan anlaıma11 dolayııiyle 
Franaaclan 2500 hiue aenedi aldı
lar. 

1906 da yapılan üç taraflı mu· 
ahedede lnpltere ve ltalyaya da 
kumpanyanm direktörler lıeyetine 
ittirak alihiy~ •erildi. 

1908 de yapılan Framız - Ha· 
bet anlqmuiyle, Franaız kuna· 
panyaaı, ba dmliryolunu harp zil· 
manmda, yalnız itletmekle kal: 
mayıp Hahef İmparatonmun arsu. 
larma UJlllll bir tekilde i!letece• 
iini taahhüt etmiftir. 

Bu, itin halmkt tarafı .••. 
Bundan acaba ne çıkacaktır? 

Bu demhyolu, ct!>hane nakliyatı· 
na da 7anyacak yepne demiryo
lu oldufu için, imparator bunu 
kullanmakta devam edecek ve 1. 
talyanlar bu yolu ya havadan 
bombardımanla berbat edecek 
yahut Aaab vey' Oıaden'den ya· 
pacaklan hücum neticesinde ele 
ıeçirenk kendileri kullanmak i1-
tiyeceklerdir. 

itaba bu auretle Fran11z müi. 
kiine hücum etmit olacaktır. Fren. 

(LQU~n .aylayı f <'t•iriniz) 

010 70 inden mahrum kaldı 
Bu da kifi gelmezse lngiltere 
Kızıldeniz yolunu kapatacakmış T fi r k l Yed e 

ltalyan gazeteleri tekrarlıyor: masonluk feshedildi 
" Zecri tedblrıerın tatbik edllec:aQlnl hiç 
ummuyoruz. Fakat lnglltere emin OlabllJr iç bakanflğl, locaların kapatılma• 
ki, bunların tatbiki Akdenlzde harp demektir,, :Sini bütün Vİiayetiere tamim etti 

ltalyaya karşı boykotaja Fransa da ~ .. dün haber aım~·i·· j ıacak toplanbl•r•n ,. ••• k edildiği· 
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Sovyet Rusyada 
zelzele 

Moskova, 12 - Taciıkistanda, 
Teuilelora bölgesinde evvelki gün 
§İd=letli bir deprem olmuştur. 50 
ölü ve 300 den fazla yaralı var
dır. Telefon ve telgraf hatları bo
zulınu§ ve Hangan ırmağı üstün
deki köp1üler yıkılmı§trr. Hüku
met halka yardım için para, elbi• 
se, ilaç ve ayni zamanda doktor 
yollamıştır. 

Nevyorkta Nazi 
mukallitleri 

Nevyorktan bildiriliyor: 
Nazi hücum kıtaatı üniforma• , 

farı giymiş olan beş kişi, bir kam- 1 
yon içinde Yahudi mahallelerin- , 

den tezahüratla geçmekte iken şid 
detli bir hücuma uğramışlardır. 

3000 kiıilik bir kalabalık Kam
yona saldırın~, içerdekileri .lışan
ya almııtır. 

Polis yetişerek üç kişiyi tevkif 
etmif, hareket durmuştur. 

HA Bl~R - Ak~m Postam 13 lLinEŞRlN - 19~7> 

H~beşista 
Afrikadaki dünkü harekat ltal·' Ieri, ve diğer cer;>holerdeki kuvvet

yanların lehinde olarak inkişaf et- lerin ilerlemelerini bekledikleri 
nıiştir. tahmin edilebilir. 

Eritre cephesi Somali cephesi 
İtalyan topraklarına giren Ha- ltalyanlar büyük kuvvetlerle 

beşlerin oralarda ne gibi faaliyet· bu cephede ilerlemektedirler. Bu 
ferde bulundukları ta~amile meç-i yolöaki ilerlemelerin hedefi tama. 
buldur. Ne ltalyan ne de Habeş ! mile taayyün etmi~tir. Mümkün 
kaynaklarından buradaki kuvvet-l mertebe sfüat!e şakuli istika~ette 
lerin faaliyetine dair hiç bir haber ilerliyerek Adisababa _ Cibuti de.
gelmemi§tir. Buna göre buraya ge. miryo!unu kesmek! ltalyanlar böy 
çen kuvvetlerin toplu bir şekilde 

lece Habeıistanın di~nya ile ala -hareket etmedikleri, ve. pek kala-
kasını kestikten, başka menbalar

balık olmadıkları anlaşılmakta · 
dan yardımlar almaumn önüne 

dır. Hatta bu hareketin ehemmiye. 
ti ecnebi muhabirlerce büsbütün ı geçtikten sonra daha kolaylıkla 
şişirilmiş olduğu zannı bile vardır. 

Adua cephesi 
İtalyan!ar Adigrat ileAdua hat

larında yerleşmekte ve gelen bir 
habere göre büyük bir taarruz için 
hazırlanmaktadırlar. Aksum şeh • 
rine girmediklerini kendileri ele 
itiraf etme!rte, ve huna sebep ob

maksatlarm;ı. muvaffak olacakta . 
rına emindirler. 

gitmiştir. Bunları iki 
si takip etmiştir. 

denizaltı ge~i- geçirdikten sonra hüra~ı hav~ ~" . 
sü haline getiril ~cek~ir. 
imparatorun damrıdrnm ihaneti 

Uzerlne T!gre eya~etl 
ltalyanlara ge;tl 

ltalyan ve lngl iz radyo:&rJ 
arasmda manevr harp 

Roma, 12 (A. A.) - Stefani Ajansı 
bil diriyor: 

Reuter Ajansı, Aduva'nrn yeniden 
ahndığını bildirmek suretiyle bir ke· 
re daha açıkça yalan söylemektedir. 

Aduva'da hayat, nomal surette, ltal 
yanların itiraz götürme'z İıiikmU altm
da geçmektedir. · 

Erltrede ttalyan ordusunun 
mevcudu ' 

Roma, 12 (A. A.) - Jurnal d'ltalya 
gazetesinin yazdığına göre, Eritrede
ki İtalyan ordusunda 110 bin asker, 
2.SOO mitralyöz ve 230 top vardır. 

Bu orduda ayni zamanda 92 tank 
ve türlü modern silahlar bulunmak -
tadır. 

Ras Ouksanm slllhları 

Asmara, 12 (A. A.) - Reuter Ajan-
sı aytanndan: . 

BerHn, 13 (Radyo ile) - Şi-1 
ceph~ei: Ha.ile Se!asiyenin ' da,; 
madı ve Tigre eyaletinin valisi bu· 
lunan Ras Gugsanın İtalyan tara•' 
fına geçmesi üzerine bütün Tigre' 
İtalyanların eline geçmiştir. ltal· · 
yanların aldıkları yerleri iyice tab 
kim ettiklerine göre, Habeşler bu·:" 
raları geri almak için epeyce ui" 
raşmak mecburiyetinde kalacak·' 
lardır. 

Cenup cephesi: Ogadendeki ı .. 
taly:sn kuvvetlerinin de ilerlemek
te oldukları haber verilıı:ıektec!_ir. 
Fakat bu cephede daha hiç bire· . . 
saslı ~arpııma olmamııtır. , 

İtalyan uçakları büyük faali ·. 
yet göstermektedir. 

Habet kuvvetleri daha özlü bir 
mukavemet göstermemiılerd\r ·, 

--------------
1 rak da bu şehirde bir takım mu · 

Ankarada kaddes anıtlar olduğunu, topçu 

Yine Paris radyosu İtalyan kuv
vetlerinin Harrar fehrine 80 kilo • 
metre mesafeye kadar yaklaştığını 
lıaber vermi!tir ki bu habere pP-k 

itimad etmemek l<hmıdır. Çünkü 
ltalyan kuvvetlerinin ilerlemesi bu 
kadar güç olan bir arazide bu de
rece süratle hareket etmelerine im 
kin verilemez, olsa olsa ltalyan 
tayyaTeleri Harrara 80 kilometre 
yaklaşmı~ olabilir. 

İtalyanlar tarafmdan bildirildiği • 
ne göre, teslim olan Ras Guksa ve mu· 
avini Vagame, birçok silah ve mühim
mattan başka Belçika mamulatı 50000 
fiş ek ve Alman - İngiliz - Fransız ma
mulatı türlü silahlar getirmişlerdfr. 

Es:r dUfen ac; Habe,ıer 

HABER: Tigre eyaleti, Ha be· 
şistanla İtalyan Eritresi araSınd~ 
bulunan ve Adua, Acligrad ve Ak· 
sum şehirlerini de ihtiva eden eya; 
letir. Du .. kka"' nların ate}!eri!e bu anıtları harab etmek 

isteme 1iklerini söylemektedirler. 
kapanma ltalyanlar taı·afından haz1rlan-

dığı haber verilen taarruzun Ma-
588 İle rİ kalle istikametinden olacağı da. ila 

ve edilmektedir. 
Ankarn, 12 - Şarbaylık dükkan ve 

ticarethanelerin kapanma saatlerini 
tespit etmiştir. 15 biı'inciteşrinden iti
baren marangoz, doğrama fabrikal:.uı 
Ye atölyeleri saat 18 de, hmlavatçila.r,

1 
aktarlar, kırtasiyeciler, ~t~ılar, in
şiat, elektrik, otomobil, fotoğraf mal
zemesi satanlar, kuyumcular, camcı
l:ır, manifaturacılar, tuhafiyeciler, 
şaplmcılar, kolacılar, kunduracılar, 

<lcmirciler, sobacılar, bakırcılar, elek
trik, kalörifer, su tesisatçılan, tuak· 
çı:iar, dökmeciler saat 19 da; bakkal
lar, lıelvı-~l::u: l•uru ycmi§çiler; ka. -
sapl:ır, s~bzcci:er, meyYeciler, mahru· 
!-.ıı.1çı1ar, eucul:ır, ekmek satanlar, 
herberler su~t 21 de; lokantalar, ga
zinolar, kahveler, ~erbetçiler, mahal -
lebiciler, tütüncüler, hamamcılar, sa· 
at 23 te dükkan ve ticarethanelerini 
k<rpayacaldnrdır. 

Troçki 
Ağ·ır hasta 

Oslodan haber verildiğine göre 
Norveçte bulunan Troçki Oslo civarın 
daki Ullevaal hastahanesinde yatmak 
tadır. Doktorlar hayatının tehlikede 
olduğunu haber veriyorlar. 

Muhiddin Üstünda{{ 
ve Kar.ahan lstaobula 

f{eldi 
A..'1ka·tada ıulunan İlbay Muhittin 

Ost1indağ bu sab:ı.h şe!ırimize dönmüş 
titr. Aynı tı'ı!nle Sovyet el~isiyle tıp 
kongresinde bulunan misafir SovyeJ; 
doktorları da şehrimize gelmişlerdir. 

e==--•:araua:•·•·=·· ... 
ıa da, uluslar kurumu azası sıfa
tiJrle harbi tel'in ettiği için, i~i 

bu halde bırakamıyacaktır. 

Belki de demiryolunun i§leme
ıim temine çalışacak, bombardı

man tesirlerini derhal ortadan 
kaldırmağa, yolu tamir etmeğe 
başlıyacaktır. Fakat, bu, Fransız 
mühendislerinin buraya ge~mesi
ni, neticede bu Fransız mühendis
lerinin muhafaza edilmesini intaç 
edece!dir. 

Habeş imparatoru, bu maksat
la Diredovaya 200 Fransı:t askeri-

Diğer taraftan Aduaya dikil -
mek i~in Romada hazırlanan ve 
gönderi!en abidede General dö Bo 
nonun huzurunda törenle Aduanın 
bir meydanına tlikilmiştir. Bu abi
denin üstünde: 

"6 llkte~rin 1935 de intikam -
ları alınan Adua ölülerine,, yazısı 
vardIT. 

Röyter ajansının dün bir bil -
diriğine göre Habeş imparatoru • 
nnu damadı ve muavini aiker erile 
ltalyanlara dehalet etmittir. 

Ras Gugsa adında olan damad, 
gazetecilere tercüman vasıta.sile 
şu sözleri söylemiştir: 

"İtalyan ordusu saflarında çar
pışmağa hazırım. Eskidenberi 1 · 
talyan dostu idim ve ltalyanların 
yardımı ile memleketimi medeni- ' 

!eştirmek arzusunu taıunaktayım. 
Kumandam altındaki bütün kuv · 
vetlerin de benim inimi takip ede
c.ck!erine büyük emniyetim var. 
dır. 

Habeş imparatorunun damadı 
olan Guksa, ayni zamanda Tigre 
sülalesindendir. İtalyan tayyarele
ri, Tigre sülale!:İnin hükümdarlık 
haklarını ihya edeceğini anlatan 
beyannameleri tayyarelerle attık
tan sonra bu gibi neticeler elde et
tiği anlatılıyor. İtalyanlar) daha 
bir kaç şefin gelmesini bekliyor · 
lar. 

Diğer taraftan Adiaahabadan 
Ras Kassa, Raı Sayum, ve Raı Ru· 
tinin şimal cephesinde 100000 kişi 
Jik bir kuvvetle İtalyanlara karşı 
mukahil bir taarruz hazırladıkları 
haber v~rilmektedir. Bu taarruzun 
hedefi Aduayı geri almak olacak
tır. İtalyan tayyarelerinin de bü
tün cephedeki faaliyeti gittikçe art 
maktadır. 

Sabaha kartı Paris telsizinin 
verdiği bir habere göre ltalyan 
askerleri yeniden taarruza geç • 
mi,Ier, ve general Santini'nin ku
mandasında bulunan latalar Tig-

nin gelmesine müsaade etmiştir. rede yeniden ileri harekitına geç
Fakat Diredova ltalyanlarm hü- mistir. 
cumuna uğrarsa ne olacak Ya- M ~ ı · h • 
but Fransız muhafızları ltaJyan USaa 1 Cep eSI 
bombalariyle ölürse ne neH<;.e çı- Bu cepheden de dün hiç bir ye-
lracak? Şüphesiz bu noktalar iJgi· ni haber gelmemiştir. Burada.ki 
li hükumetler tarafından düşünül· I kuvvetlerin yalnız ba,ına daha 
mü!tür. fazla içeri sokulmaktan çekindik · 

Esasen bu cephede İtalyan kuv
vetleri, henüz ciddi bir Habeş kuv. 
vetile kartılaımış değillerdir. Bu -
rada Habeş kuvvetlerinin y~vaş 
yava, muntazam bir şekilde gel'i 
çekilmekte, fakat ltalyan askerini 
müşkülata sokmak için kuyuları 
tuzfama.k gibi 9eylere teşebbüs et
mektedirler. 

Cephe gerisi 
haberleri 

Asmara, 12 <A. A.) - Asmara mın -
takasındaki muharebeler esnasında t· 
talyanlar, 300 Habeşliyi esir etmişler
dir. Bunlar, kendi krtalarmdan ayrı 
düşerek beş gün yiyeceksiz kalmış bu
l un uyo r lardı. 

Habe, harbından 
tUccarlartn karı 

Cleveland, (Amerika) 13 (A. A.) -
Tecim Bakanı B. Roper Amerikan ih
racatçılarından şah.si kar elde etmek 
sevkiyle ltaJyan - Habeş harbmın u
zamasına yardım etmemelerini iste -
miştir. 

Son haberler 

imparatorun BnUnde 
geçit resmi 

Adiıababa 13 - Bugün imta•' 
ratorun önünde 35.000 kitilik bii 
kuvvet resmi geçit yapmıttır.1Bıııı
lar ıeri ıüvari takınılan ile ,a
yanı dikkattir. 

Adlsababa gUnden gUne 
bo,ahyor 

Adisababa'dan (A.A.) vauıa-, 
siyle haber alınmııtır: 

Dün seferberlik toplanltıımst 
ltalyanların attıjı zehlrll ıon günü idi. Adiıababa askerlr" 

bombalar rin cepheye sevki yüzünden güll" 
ltalyan elçlel Haba,ıstandan Deyli Herald'ın Habeşiıtan'dan den güne daha ziyade boıa.hyor; 

çıkmıyor .1..:ı,ıı,.ö7.1!l h.~A,.!'),.~. sıö.1'~ c:-~~-- "":·~--d"i·:~·bll•,-1-3-·(A-. : "'.")=l•ta"' · ~·"' ııoııdra, \ıwı.utru ıaJ - amaana- hai .cıvarın.dakı ı:ı~bef askerJeri, ~ &ilUll. Piri . _ it"" 
hadan geJen havadisfn en mülıim.-

lte.lyan tayyarelerinden atılan ga~ f • • ka hafaz.a· ve şayanı dikkat olam İtalyan elçi- yan !e aretının pıst mu 
sine ve elçiliğine aittir. bombaları ve diğer kimye:vi mad· ya almmıftll'. Kimsenin içeri gir-

ttalya, Habeşistana karşı usul üze· delerden çok müteessir olmakta- mesine müsaade edilmemektedir. 
re harp ilan etmediği için İtalyanın dır. Polis, .efaretanenin. duvar~ 
Habeşistan elçisi Kont Yinçi Habe - Harardaki baıku~andan Ge- tmnanıp içeri girmeğe çahtan bi~ 
şistanda kalmıştır. Fakat Habeş hü - neral Nasibu'nun gönderdiği ha- gazeteciyi yakalamı,tır. Gazeteeı 
kQmetl bundan üç gün evvel kendisi· berl"!r bunu bildiriyor. b' · ·· k · · b .. __ _ı..;, olup 1tenı gorme ıçın u u:tc> ... 
ne Habeşistanı terketmesini söylemiş- Gaz bombaları ve toz halinde büse giriıtiğini bildirmiıtir. 
sede, elçi kendi arzusu ile çıkmıyacağı atılan kimyevi mevat, Habeı mu• Sarayın telefon etmesi üzer!n# 
nı ve Habeş hükumetinin alacağı ted-
birlere razı olacağını söylemiştir. haripleri t.rasında gözlerin k"Sr ve serbest bırakılmıştır. 

ltalyanm Habe§istanın muhtelif ciğerlerin berbat olmaıı gibi neti- Londrada Habeşler lehrn~ 
d 1 d " k d bir nUmayhp . . 

yerlerinde konsolosların an biri,- dün cc er ogurma ta ır. Londra, 13 _ lki bi~ kişi1~1' 
Adisababaya gelmiştir. Bir konsolo • General: "Bize vah§i diyorlar. h 
sun daha gelmesi bekleniyor. bir kalabalık, Chalsea'da açık .~ 

Fakd biz gaz kullanmayız.,, de- 1 H b 6' 
Bu sabah, Adisa.babaya hususi bir vada toplanarak alay a a eş ı; 

miştir. ı d' B b t-' tren gelmiş ve İtalyan elçiliğinin me- fareti önüne gitmiş er ır. era e 
murlannı alıp hareket etmiştir. . Gene ayni menbalardan alınan lerinde "Harp dursun!" .. "Kahrol~ 

Elçi Adisababada kalmış, gitme - haberler, ltalyanların Ogaden sun Fa~jzm!" diye levhalai.' tatf 

miştir. cephesine günde vaıati 400 bom• yorlardı. 
Fakat tren kalktıktan sonra garip ha attıklarını bildiriyor ve şimdi d k h' ""' 

bir hadiseye rastlanmıştır. İtalyanın Bu t1Jplanb a 0 unan ır ın-
Adisa.baba elçiliği ikinci sekreteri or~ tayyareler, eskisi gibi iki üç tay- tup, umuma okunduktan ıoııt• 
tadan kaybolmulitu. Tren tekrar ıteri yareden mürekkep gruplar değil, Habeş sefiri doldor Martin'e te~' 
gelmiş, sekreter aranmış, nihayet sek Büyük filolar halinde dolaşmak- di edilmiştir. Bu mektupta, müft.'.t 
reterin çarşıda sakJanmış olduğu gö- tadırlar. sol münevver ve iıçilerinden rııii' 
rüldüğünden tutularak yeniden tren.e Fak;,ıt Habeılerin, en ziyade rekkep olan nümayi~çilerinin ı-ı~
konmuş, sekreter, ötekilerle birlikte müteessir olduğ\ı kimyevi haı·ptir. beşlere k:uşı sempatisi ifade ecl11'' 
hareket etmiştir. 

ltalyan elçisi, elçilik binasından \ ~atakl.ığa ıa~lanıp da pa~lamı.. mektedir. 
hnarak Ras Desta'nın şatosuna gö _ p:an bir kımyevı bomba tahlıl ıçır. Sefir, kısa bir cevapl:ı mı:l~a'ta 
türülmüş ve muhafaza altına alınmış- f. Adi:ıababay~ gönderilmiştir. Bu lede bulunmuştur, H0m keıı ,_: 
tır. Sefaret binası kapatılmıştır. tahlil yapılmadan önce hastalara henı de imparator nümına konll#. 

Kont dö Vinçi İmparatora gönder- hiç bir tedavide bulunamamakta- rak demiştir ki: 
diği bir mektupta hükumet kendisine dırlar. "Bu teşekkürlerim yalnız ıİ~ 
s~farete bağlı iki tacirin muvasalatrnı General Nanibu kararga.hır.ı d:)ğil, ayni znmanda biz!m uıer" .. 
beklemeğe müsaade etmediği için A- h h d h k l b'' "k ·· h rett"' 
d. b b d •t k • t d'~· . b'l mu asemat sa asına a a ço lek~timize "O c uyu - muza e 
ısa a a an gı me ıs eme ıgını ı - :r 

dirmiştir. yaklaştırr.aak üzerec!ir. bulunan lng!liz hükfunetined~ 
Mısırda lnglıBz askerlerl lta'ya ve Vaş·n9ton muohaı!e.s, • . J1' 

Bütün bu hadiseler arasında 1- , Hır bayan saylavııtl 
Berlin, <Radyo ile) - Fransızca Lö 

jur gazetesinin haber aldığına göre, 
Mırsrra giden İngiliz askerleri Libya 
hududundaki müdafaa hatlarını tut· 
muşlardır. Mısırda bugün 170{)0 asker 
bulunmaktadır. 
Mısırın müdafaası için 1200 harp 

tayyaresi tahsis olunmuş ve hu tay -
yareler karargaha yerlc~miştir. 

Yeni sevklye~ 
BerJin, (Radyo ile) - 1"1500 İtalyan 

askeri on vapurla doğu Afrilrnsına 

talya, gelecek eenenin sonunda evlendi 
müddeti bitecek olan V ~~ington hmir saylan Be'.1&.l Ne·. 7..ad::ı ~iı:: 
muahede~i dolayıs:yle yapılacak ger kumpanyası es;:ıe~;:c:i B~y ~e;· 
deniz konu~malarına içtirak etzne .. I tin cvlcnO:fülr.ri h.al;c;- a;ı:..:;1;~t;ı-. 
ğe h:ızırJandığını İngiltere hüku,. Sa.adet temenni er;e!·iz.. _/, 

metine bildirm:§tir. L\'.iet•can 1 talefu: ~ 
A~:sum hev;ı Up'J olaca!1m!ş • d 

Ankara, 12 - Lis~le;-e m2c::ııı1 1, 
Mançe3ter Gardiyan yazıyor: leyli olarak aimr.c:ıl. ta it-' e;•i.1 i~1 .. 'f 
ltalyanb.rm :ım.p~etmeğe çalış- han evr:ıkmm tct~dliİ p;:;;;,!·:,~..i g:•, :• 

tıkl~rı Aksum mukaddes ş.ch.·i el.) ı ne katlar ı;\mal eüiimiş bulu11ac .. •••' 

l 
l 
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HiıbCş-Italya ihtiIBfı 
.ve A1manya Zehirli gazlara rağbet ilk tahsile 

gittikçe artıyor 
Gelecek yıl şehrimizde yeni 

mektepler yaptırılmasına 
kara·r verildi 

Herkesin fikrini söylediği, ~at
ti dunun aldığı Habef • ltalyan 
ilıtil&fında yalnız bir memleket 
ıükUtu mu haf aza etmektedir. Yal• 
nı: Almanya büyüıc° bir ihtiyatla 
hareket etmekte, dikkatle hadise
leri takip etmekte, etrafı dinle
ıne'ktedir. 

Almanyamn bu durumunda bir 
hesap \'ardır. Sonra da ıiyaaal 
bir 'menfaat, iktisadi bir mecburi• 
-,et vardır. . . ,,. 

Bir heıap vardkr. Almanya he
nfüı hazırhklarmı bitirmemiftİT. 
Donanması nüve halinden çıkma
nnı, Ordunun teçhizatı tamam• 
lanmamıttır. 

Siyaıal bir menfaat vardu. Al· 
manyamn Veraay muahedesi bağ
larmdan kurtulmaıı ancak lngiJ
terenin yarclımiyle olmu§tur. Al• 
manya, ordu ve donanmasın~ ln
ailterenin göz kapaması &ayesınde 
bugünkü haline snkabilmif, ge
ne onun yardımiyle Avrupada ai• 
)'asal yalnızlıktan kurtulmuıtur. 
lnıiliz ba,bakanı ({esen gün mu
hafazakarlar fırkasının senelik 
kongresinde bunu teyit epecek söz 
ler aöy)emif, lngilterenin Alman
ya ile dost olduğunu, doıt kalmak 
İ•tediğini ıöylemiıtir. • 

Almanya fngiliz kamoyunun 
'(efkirı umumiyesi) ho~una git-
18İyec.ek bir harekette bulunma
lnalctan ve Habeı - İtalya meselea 
•inde ltalyaya taraftarlığını yap-

8ır noktaya dikkat: 

Bu yazıya ne ad 
t1ereceğimi bilmiyor um 

llkteoJrin lstanbulun en güzel ayla
rıMan biridir. Eylıll yağmurlan gök 
Yüzünü yıkar, yeryüzü kaldırımlarını 
ailip silpürür ve ilkteşrin, başında pı
rıl pml bir güneş, ayakları altında şa
kıya.n Marmara kıyıları, peşinde serin 
Boğaz meltemleri salına sülüne girer. 
Bu gönül açan aydınlık içinde, ilkba
harq dallarda cıvıldayan kuşlar gi~!: 
,.ollarda bülbiilleşen çocuklarımızı go 
tiirUz. Mekteplere akın başlamıştır: 

Biraz ol.sun tozdan kurtulan, serın
U~ kaTUşup cehennem sıcağını unu • 
tan Istanbullu tam geniş, rahat nefe8 
•lacağr sırada, yollarda bülbül 
llesleri kısan, gökbitimlerinf karartan, 
b,ııan susturan bir haber alrr: Mek
teplerimizde öğle yemeği yemiyen 
hinterce aç çocuk -vardır yebu çocuk
lar doyurulamıyor ... 

ı,te hu yıl bu karahaberJe yürekle· 
liınfz sızlar. Gözlerimiz yaşarır, ay • 
dntlık bize zindan olur ... Komisyonlar 
toplanır, fukara severler harekete ge· 
lir ... Hayır kurulJarınm kasaları ara
lanır n öf le üzeri bir diJim kuru ek-
1tt.ı. balamt.ran, gününü gece yediği 
katıksız somunla geçiren yavrulann 
karnı gene doyurulamaz. 

Ve içiniz yanarak düşünürsünüz: 
İ\lilt"Ur balulnhğrnın elinden bir şey 
ltlmez, 0 muallimlerinin aylığını güç 
l'tr.tror. 

Duyar Ye şaşarsınız; KızıJayın pa -
!'a"'t yoktur ki yardım eCJebilsin ! 

RiJirsini~: "Himayei etfal,, tavus 
ku;ruklu. süJiin tüylü bir zümrüdü 

maktan çekinerek bu suretle in· kar ş 1 
gilterenin baıka itlerde müzahere
tini temin etmek i3temektedir. Her yeni binanın bir 

Almanya bu durumuyla batka ~ığıoağı clacak 
siyasal amaçlar (gayeler) de ta- Dört aydanberi lıtanbulda ya • 
kip etmektedir. ltalyanm me~ pılan binalarda zehirli ve boğucu 
guliyetinden, Franıanın yalnız- gazlardan korunmak için sığmak 
lığından iıtifade ederek kendi yapmak mecburiyeti konulmuttur. 
etrafında taraftarlar toplamağa Belediye bu hususta bir talimatna· 
çalıımaktadır. Polonyadan son- me yapmıt ve mimar mühendis, 
ra Macarlarla yapılan konuıma• kalfalara bildirmittir. Fakat ken
lar, Orta Avrupada hir menfaat di menfaatlerini ve gelecek harbin 
birliği tesisine matuftur. fecaatini bilmiyen bazı kimselerin 

Almanya daha ileriye gitmek- evlerine aığmak yaptırmadıkları 
te, çok uzak ihtimııLlleri bile dü- veya zahiri vaziyeti korumak kay
ıünmektedir. Almanya Yugos- guıile mahzene benzer bir §eyler 
lavyaya büyük vaatlar yapmakta, yeptRdıkları, bazılannın da mut
küçük itilaf devletlerine siyasal, bak, kiler olabilecek acayip terli· 
ekonomik (iktisadi) vaatla,. ya· batlı yerler kurdurdukl~TI görül · 
parak onlarm bir kısmını, ve bil- müttür. 
hassa Yugoılavyay: kendi taraf• .Belediye, bir harp halinde, ken
larına celbetmeğe çalıımaktadır- dini ve aileıi efradını yahut o bi -
lar. nada oturacak aoydaılarını ~ti · 

Romanya ve Yugoılavyanın en nen idama mahkum etmekle bir 
büyük müıterisi Almanya olduğu- olan bu halin önüne geçmek için 
na göre, Alman propaganda ve kat'i tedbirler almağa lüzum gör· 
tekliflerinin bu memlektelerd-e da• müttür. 
ha timdiden yer almaaı zarureti Sığmaldarm yekpare çelikten 
vardır ve bundan birç()k neticelet' kenarları lastikli ve otomatik fe • 

doğacaktır. kilde kapamr kapılı, penceresiz, 
Alman propaganda11 ve siya· havayı ıüzerek alrr tertibatlı, mu· 

sal hareketi Balkanlarda da ken· ayyen kalınlıkta duvarlı 'Ve o evde 
dini göıtermeğe haılamıtbr. oturanların muhtemel azami mik · 

Hitlerin sağ kolu ve fekalad~ darmı alabileeek büyüklükte ol • 
murahhası Von Rilbentrofun Sof· ması lazımdır. 
yaya geleceği bavadiıi alaka ib Belediye bundan ıonra bu §era
kar§ılanmıtbr. Bu ziyarete geli- iti haiz sığmak tertibatı olmıyan 
ti güzel karar verHmemit ve ev- binaların ıon muayenesinde kabu· 
velce birçok hazırlıklar yaprlmış• lunü yapmıyacak ve o binada o . 
tır. turmak müsaadesi vermiyeeektir. 

Almanyanın buaun muuettkt ~ 

Bu yıl htanbulda çekilen ilk) 
okul darlığı İstanbul vilayetinin 
gelecek yıl için behemehal yeni ilk 
okul binaları hazırlaması zarureti . 
ni ortaya koymuıtur. Şehrimizde 
şimui öyle mektepler vardır ki ıı . 
nıflarmda 60 - 70 talebe bulunmak 
ta ve talebesi adedi 900 ze çıkmak 
tadır. Mesela Eyüpteki 36 ve 37 
inci ilk mektepler bu vaziyettedir. 

Halbuki bu semtte daha bun. 
dan üç sene evvel büyük modelde 
üç tane yeni mektep binası yapıl. 
mış bir mektep de tamamen deği,. 
tirilip geni~letilerek yeni bir hale 
konulmuıtu. Şimdi Eyiipte yedi ta 
ne ilk okul vardır. Fakat son senP.
lerde tahsile kartı gösterilen ıse • I 

vinileeek bir alaka bu mektepleri 
ihtiyacı karşılamaktan uzakla§ttr· 
mııtır. 

lıtanbul vilayeti bundan üç yıl 
önce bir mektep İn§aatı programı 
takib etmif ve yirmi kadar yeni 
model mektep yaptırmııtı. Fakat 
aradan üç yıl gibi kısa bir müddet 
geçmesine rağmen yine ilk mektep 
darlığı bat göstermittir. Alakada
lar bu yıl sınıflara fazla talebe ver 
rilerek önüne geçmeğe çalııılan 
darlrğm geleeek yıl daha fazlui • 
le meydana çıkacağmı gözönünde 
tutarak!imdiden tedbirler a1mağı 
düşünmekte'dirler. Bunun için ge . 
Jecek yıl yeni mektep binaları in
şası fimdiden mukarrerdir. 

Yeni Kayseri fabrikasının 
pamukluları piyasaya çıktı 

labileccği muhakkak görülüyor. 

Kayseri pamuklularmı satmak 

için teıekkül edeceğini yazdığımız 
tecimerler grupn kurnlmuş ve faa 

liyete geçmiştir. Bu grupun fabri " 

Yeni Kay.seri fabrikasının ilk! 
mamulatı şehrimize gelmiş ve ala
kadarlar arasmda fevkalade beğe
nilmiftir. Gerek tesbit edilen fiat, 
desen ve dokunu§ itibaı-ile halkın 
gerek maınulatm nefaseti, gerekse 
zevklerine uygun olması bakımın· kaya verdiği ilk siparişin bir mil . 
dan Kayseri fabrikası pamuklula· yon 200 bin liralık olduğu söylen· 

rmın iç piyasada ecnebi pamuklu- ' mektedir. Bu da fabrikanın dört 
ları rekabetinden korkmadan satr•J aylk imali.tının kartılığı demektir 

bulunan Polonya bu iıte bı&yük Rlrfncf Ulusal Ttirk 
bir rol oynamıı ve bir i~i ay e~- Glnekoloai Kurultayı 
vel Varnada yapılan tenhkler mu · ,.. Yeniden beş bin Sllvarl polisler için 
nasebetiyle Bulgariatanı ziyaret ee ~ütün.T_ür~iy;de~evcud kadın göçmen gelecek at alınacak 
den Polonya maarif bakanı Sof· Hheklıkmlerıdnın ııtırakıle dAnkarada Kı~ mevsimi yaklaıtığı için göç. latanbul polisinde muhtelif 
Yada Bulgar ricaliyle mühim ko· · a ·evin e 8. 10. 935 e (Birinci 

UI ı T k G. k 1 men nakliyatı işinin de hı.zlaJhrıl- işlerde kullanılmak üzere bir süva. 
nutmalar yapmıthr. usa ür me o ogi Kongre . 

si) toplanmıştır. Kurultayı Sağlık ması takan-ur etmittir. Bu ay so • ri poliı bölüğü tetkilinin karar . 

Almanya ekonomik (iktisadi) 
bakımdan da bugün teeni ile ha
reket etmek mecburiyetindedir. 

Almanya döviz (ecnebi paraaı) 
buhranından dolayı büyük bit 
kriz geçirmekte, Alman endüst
risine (sanayiine) lazım olan ip
tidai maddelerin tedariki için güç• 
lük çekmektedir. Diğer taraftan 
sermaye fıkdanı da hi11editmek· 

tedir. 
Alman ekonomi bakanı büyük 

mütkülatla kartıla9makta ve bun
ları yenmek için lngiltereden yar
dım görebileceğini ummaktadır. 

Almanya Hitlerin programını 
teeni ile fakat harfiyen tatbik e
derken büyük lıir maharet göster-

mektedir. 
Meıhur Jngiliz gazetecHerin• 

den Gorvin'in "Yakında Alman

Bakam Bay Prof. Refik Saydam nuna kadar Romanyadan yeniden Jaıtığını yaznuttık. Bu süvari bö • 
açmış ve çok kıymetli biı- söylev beş bin göçmen gelecektir. Bükre§ lüğü İçin Macaristandan elli Ma -
vererek bütün üyeleri selamlamı§ Büyük elçimiz bu hususta Ankara. car ah alınması taka.nur etmiıtir. 
ve cümlesine mesleklerinde mu • da temaslarda bulunmuıtur. Bu Atlar Y,akmda almaeaktır. 
vaffakiyet ve memleket için ha • -o-
yırlı sonuçlar dilemittir. 111ıııııınnır111mııımnnıı11ııırıtlfllllOır11111ııırnııırn1111oııııımntnuı Kadıköy vapurunda 

Ondan sonra General Besim ö. Yurltat! Bir d k 
mer kongre başkanlığına ıeçilmi§, 31 Birinci teırin arsıulunl bir 8 a m azara 
ve ruznarnede mev~ud raporların arttırma günüdür. o gün diğer u. denize düştü 
tebliğ ve müzakereııne geçilmittiı·. luslardan geri kalmamamız için 

Birinci rapor: Losalık intanlarr Bankaya az da olsa para yabr ! Bu ıabah Kadıköyünden 9,15 ve 
Prof. Kenan Tevfik. Ulusal ekonomi ve Haydarpa§adan 9,20 de kalkan 

ikinci rapor: Kısırlık .... Prnf. Arttırma kurumu Burgaz vap~runda Ömer oğlu Sa• 

Ali .~d Birol. ıııııı!nııuımıınııırıımııııımrrıııttııııııınıırnııııııınPRlllllılfııııııt1t11 dık edında biri denize düşmüttür. 
Uçüncü rapor: Mülhakat illi .l ____ Derhal ıabilden hareket eden bir 

haplarının tedavisi Prof. Dr. Ah- ' ki.i Tahir, Halil Saim, Muzaffer; motör tarafından adamcağızı bo
mec:I Aaım Onur tarafından tebliğ lzmirden Hasan Yusuf, latanbul • ğulrnakta kurtarm\ştır. Tahkikat 
edilmittir. dan Besim Ömer, Kenan Tevfik, devam ediyor. 

Kongre iki gün devam etmiş, Lipman, Refik Münir, Ali Esad, 
ve ikinci günü General Refik Mü- Ahmed Asım ve Muzaffer katıl - '!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
nirin baıkanlığı altında toplana . mııtır. 
rak raporları münakaşa ehnİ§tir. ı ikinci kongrenin yine Ankaı·a· 

Münakaıalara: Ankaradan Ze. da 2 sene sonra toplanmasına ka . 

rar verilerek raporlar ve raportör· 
ler seçilmiş ve kongreye son veı iJ. 
miştir. 

ya Avrupanın hakemi olacağına,. ------------------------------------------

i::~:~~~:.ki:~·:::::~'. [ Ş E ~ ~) ~=-=~ E R ~ !::_~~ .. (~~=ı 
•nkıuhr. ============== ., • ., gözlerinJzin önünde, her fırsat- " Halis hamidiye suları ! ,, 
ta, ,_,k sık , 0uart1a dolaştırılan iane Bir Sovyet vapurunda 
"atulan resmf geçit yapar... kaza 

"' ~ . 
llkteşrin tstanbulun en güzel ay- Haven, 13 (A.A.) -Dün Voro 

lal"lndan biridir. l\f.ekteplerde açlıktan tilof admdaki Sovyet vnpurun~a 
inHyen çocuklarımızın sesleri, pırıl pı- makine daireıinde vezser fenerıle 
ıt: P&rltyan güneşin, şakı şakı pk~- nordemey arasında kuvvetli bir 
1'aw Mannara tryıtann~, serfn serın iıtial olmuf ve dört kiti ağır suret
. ~•n Boğaz meltemlerlnm ne~ tçin· t yaralanmıttrr. Diğer bir çok ki· 
de boiulttp lider. 8.1!· t~ de hafif yaralanmııtır. 

''lstanbuJ erkek fü~esi talebelerinden dört arka<l.ış., "Ba=ı arkadaşlar ~u<'ulara bu yaptıklannm doğru 
imzalı bir mektupta deniyor ki: o!madıi}ını ı;öyfr~ilcrse de 1;ucular kendilerine gayet ka-

''- Öğle teneffüsünde bfrkaç arkadaş su almak ıc ha r:e ağır laflarla mukabele ettiler. Bu suretle arka -
denizi seyretmek maksadiyle Dilyunu umunıiyer.in ar- da~lar durup dururken talıkir edildiler. 
ka cephesindeki bahçeye gitmiştik. Fakat l.:cırşılaştıiiı- "ilcledi{;e bu nibi salıtekf.r sucııları görmüyor mu..',, 
mız manzara bi::i büyük bir hay,.cle düşürdü. Bir sürii Beledi.renin naz:ın dfükatini cell!ıederiz. Hakikaten 
sucu, biribiri arkasına <li:ilır.iş, sırayla ihtiyar bir ada- srığ~u solda iyi su sattrklannı bağıra bağıra ilan eden 
nun bir kuyudan çektiği suuu teneke ı•e fıçılarma dol • hirtakrm suculara rastgelhımektedir. Acaba halkın iyi 
duruyorlar, sonra bu lıalis kuyu suyunu Hamidiyc diye su diye iç-tiği bu suların mahiYeti nedir? 
ıatıyorlar. Bunun incelenmesi lazımdır: 
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Fındık kongresi 
DUn çalışmasınJ 
bitirerek dağıld ... 

Ankara, 12 (özel) - Fmdık kon • 
gresi bugün son toplantısını yaptı ve 
e.nçüm~lerin raporlannı gözden ge
çirdi. 

Bu na.potlar arasında lspanyollarm 
iş b&ıiği teklifi çok ÜMmli görüldü ve 
bunun kooperatiflerimizin teşkllin • 

den sonra. nazarı dikkate almması ka 
rarlaştınldı. 

Fındıkların rütubet derecelerine 
ait e.~kf nizamnamenln dokuzuncu 
maddesi şimdilik aynen muhafaza e
dildikten sonra ecnebi borsaları tara
fından yapılmış arbitraj neticelerinin 
Türk borsalannca yapılacak tahkika· 
ta esas ittihaz edilmesi kabul edil
miştir. 

Çukolatacılann verdikleri takrir O· 

kunduktan sonra müzakere edilme • 
den vek!let makamına gönderildi. 
Konuşmalar neticeye erince, kongre 

başkanlığı ittifakla verilmiş bir ka· 
rar üzerine Celal Bayara teşekkUr e
derek Atatürke ve ismet Inönüne de· 
rin saygılarını sunmalannı rica et -
miştfr. 

C<ılU Bayar, kongrenin iyi netice • 
Jere vardığını ve bunlan süratıe yeri· 
ne getireceğini söyliyerek kongre da
fıldr. 

C<ıl!l Bayar murahhaslar şerefine 
dün akşam (17) de Anadolu kulübUn
de bir şölen vermiştir. 

Piyasamızda iç fındığın kilosunun 
40 kuruşa çıktılı görillmektedir. Fi · 
yatların daha da yükselmesi bekleni -
yor. 

Saylav Hasan Alinin 
elbtselerfnfn başına 

gelenler 
lllej~bu elblselerl alı. J 

Almanca hocası Ludnerl 
vuran gençmı, 

Ankara, 12 - İzmir sa.ylavt 
Hasan Ali'nin elbiselerinin baım
daa liiı liidise geçr ittir. Yaka 
ıudur: 

Hasan Ali, Ankarada Evkafa• 
partımanmda oturmaktadll'. Ayni 

katla oturanlardan birinin evine 
telef ôn ediliyor ve söyleneceklerin 
Ha5ô\n Ali'nin evine bildirilmesini 
rica ediyor. 

Haaan Ali, Pulatlıya gideceği 

için frak, smokin ve diğer elbise 
ve ~yala;ınm bir otomobille ge
lecek olan adama verilmesi için 
hazır bulundurulmalıdır. 

Elbiseler hazırlanıyor, az son
ra da bir otomobil geliyor. Hit· 
m~i bavulu veriyor, fakat fÜP" 
belendiği için Hasan AK'yi göre
cefi için, kendisinin de beraber 
geleceğini söylüyor. 

Otomobildeki adam hizmetçi
yi beraber alıyor. 

Otomobil ismet pafa polis nok
tası yanma gelince karıılarına bir 
adam çıkıyor. Hasıın Ali'nin ziya
fette olduğunu, kendisini göremi
yeoekleri söyleniyor ve hizmetçi 
de geri gönderiliyor. Fakat az 

aonrı.1. Hasan .Aiı eve çıKageııyor. 
Hldiaıeden haberdar olunca poli• 
ıe haber veriyor ve tahkikata bq
lanıyor. 

E,yalan alan adamın ikinci 
mevki bir biletle Eskifehire doğru 
yollandığı öğreniliyor ve neticede 
Bunaya gittiği anlafılıyor. Buna 
zabıtası bu zah yakalıyor. 

Kim çıksa beğenirsiniz? ~

çenlerde almanca hocası Ludneri 
vuıup yaralıyan genç: Burhan ... 

Burhan eıyaları ba,kasmdan 
aldığını iddia ediyor. Fakat tev• 
kif ediliyor. Ankara polisi Bur
hma ortafmı da ~akW 
dır. latanbu1a kaçmaaı ihtimali de 
göz önüne alınarak İstanbul za.ıı 
bıtasma haber verilmiıtir. 

JUBEtl - Dşam Postur 

Habeş harbinin siyasal yüzü An karada 
~ .... -~ ,,_. ,._,1-2._, -- ---5--tawwwı-- .....,.. 

Zecri tedbirler sebebile Cümhuriyet 
bayramı nasıl Italya, ihracatının kutlulanacak 
llkteşriode Halkevl 
meydanında yapıla
cak toplantıya !\000 

0/o 70indenmahrum kaldı 
Bu da kifi gelmezse lngiltere 
Kızıldeniz yolunu kapatacakmış 

eski muharip ve şebi 
anaları iştirak edece 

Ankara, 12 (Özel) - Cumh 
riyet bayramının Ankarada biiyil 
bir törenle geçirilmesi için pro 
ram esas itibariyle hazırlan 

ltalyan gazeteleri tekrarlıyor w 

· Zecri t:edblrlerın tatbik edilece§ini hiç 
ummuyoruz. Fakat: ıngiltere emin olablllr 
ki. bunların tatbiki Akdenlzde harp demektir,, 

" Halkevinde toplanan komiıyond 
törenin parlaklığını arttıracak ç• 
h§malarda bulunuyor. 

ltalyaya karşı boykotaja Fransa da 28 Birinci tetrinde Halkevi 111 

danmda büyük bir toplanb • yaP' 
Jacaktır. Buna izciler, yüksek ta 

Ccnevrede zecri tedbirlerin tat
biki etrafındaki f a~liyet devam e
diyor. Dün zecrt tedbirlerin ulus
lar tarafından tatbiki itini incele
yen 17 ler komitesi öğleden sonra 
gene toplanmıttır. 

ltalyaya kartı yapılacak eko -
nomik tazyika. uluslar kurumu dı -
ıındaki devletlerin ne derece it • 
tiral.: edebileceği ifiyle uiraşmıt. 
bir karar almamııtır. 

lngiliz delegesi, İtalyan ihra
cat mallarına kartı hemen boykot 
yapılmaamı ve ltalyaya iptidai 
ma~de satılmamasmı teklif etmit
tir. 
Yapılan hesaplara göre, uluslar 

kurumu üyeleri İtalyanın ihracatı
nın yüzde 70 ini almaktadırlar. 

Boy!::ot hakkmdaki kararı F ran 
sız delegesi de kabul etmiıtir. Fa
kat komite içtimaı gizli oldufun
dan tafsilat almmamı,br. Bundan 
baıka iki talt komisyon seçilmiş
tir. Bunl"rdım biri fimuı&al ıaU 

komisyonudur. ltalyaya krediyi 
kesmek itini görü§mektedir. ikin
cisi süel komisyondur. Fakat bu 
komisyon süel zecri tedbirleri de
ğil, ambargo kararının kontrolu 
İfini inceliyor. 

Ambargo hakkındaki kararın 

derhal tatbikine geçilmit ve ha• 
her verildiğine göre, dün silah 
ve cephane yüklü üç Fransız va
purı Cibutiye hareket etmiştir. O
radan bu silahlar Habeıiıtana gi• 
decektir. 
ltalyan gazeteleri ne diyor? 

Cenevrede alınan tedbirlerin 
Romadaki akisleri birdir. Muhte
lif gazeteler bunu fU yolda ifade 
ediyor: 

Tribuna diyor ki: 
"Uluslar kurumu, Avrupa me

deniyetinin dıtında kalan yesine 
devlet lehine harbe hazırlanıyor.,, 

Lavora Faşist& tunu yazıyor: 
"Zecri tedbirlerin tatbik edile

bileceğini hiç zannetmiyoruz. An
ca~ İngiltere şuna katiyen emin 
olabilir ki, zecri tedbirlerinin tat
biki Akdenizde doğrudan doğru• 
ya bir harp hareketi olacaktır.,, 

"Jumala Ditalya,, ise, İngilte
re ile onun peyki olan memleket
lerin, büyük harpte 470 bin evli.• 
dmı kaybeden ltalyan ulusunu öl
dürmek için esirci bir devlete si· 
lalı vermeğe uğraıtıklannı hiç bir 
zaman unutmıyacağız !..,, demek
tedir. 
Fransız gazeteleri na diyor? 

"Pöti Pariziyen,, gazetesi eko
nomik tedbirlerin yetmediği görü
lürıe, lngilterenin kızıl denizi t .. 
talyan gemilerine kapamak fik· 
rinde oldu~nu yazıyor. 

"Maten,, gazetesi, Habetiıtana 
sillh göndermek iti üzerine diyor 
ki: 

iştirak ediyor 
tedbir olacaktır. Zira dü§manına} 
yardım edilmit oluyor.,, 

Eko dö Pari gazetesi tunları ya
zıyor: 

"Bazı kimıeler. ltalyanm par 
lak ve ıeri bi~ ıüel zafer kazana· 
cağını ummutlardr. Lakin Ha -
h•tler yaman dayanıyorlal'. Ne • 
güıün ord1:1lan önemli harp teç • 
hizahna maliktir. Bundan ötürü, 
harbin uzun ıüreceği anlatrlıyor. 
Birçok delegasyonlar ltalyaya kar 
tı zorlu bir tazyik yaptırmak ama
ciyle bütün nüfuzlarını kullana• 

caklardır. Da.ha timdiden Holan· 
da petrol ç1karılmumr büsbütün 
yasak etmittir. Portekiz de en a
cele tedbirleri almak üzeredir. 
Toptan ahllacak zecri tedbirlerin 
ikinci bölümünün de gelecek üç 
hafta içeriıinde haıırlanmıt ola• 
ca.fı kestiriliyor.,, " 

Populer gaıeteai diyor ki: c•f. 
talya tasalıdır. Ekonomik tedbir. 
lerin ciddi olacağını anlamağa 
b~ladığı aibi Habe!istandaki sü
el netice de Musoliniyi sevindire• 
cek mahiyette değildir.,, 

Uluslar kurumu ve devletler 
--ıwwı...., - ~ - ,-,, 

~ _,_,, ~ za_ .. ___ ,_ _____ ...__,.. ____ _._-.w ____ • 

lnglltere 

Uluslar 
Kurumundan 
çekilm~k 

Niyetinde midir? 
Pariı, 12 - Petit Barisienin 

Londradan aldığı malumata ıöre l 
ltalya aleyhine alınacak tedbirler 
kesin olmadığı takdirde İngiltere· 
nin uluılar kurumundan çekilece
ğini bildirmektedir. 

Almanya 

Uluslar 
Kurumundan 

9okili9ini 
A leUicele kattleştlrdl 

Cenevre, 12 - Almanya ku• 
rumdaıı çekilmek için lazım ge
len hir senelik bekleme müddeti· 
ni doldurduktan sonra his:sesine 
düşen son masraf yekununu dav& 
rip çekilmiftir. 21 Teırinievvel· 

sil ıençleri, ihtiyat ıubayları, l 
esnaf cemiyeti ve halk yığınları 

dan batka civar köylerden ya1 
ve atlı olarak gelecek 5 bin e• 
muharip ve ,ehit analan da it 
rak edecektir. 

Bu büyük kala.balılt Zafer 
bidesi çevresine gelerek "Cumh 
riyete bağlılık,, andını içecekle 

dir. Bu arada halk hatipleri d 
kala.balığa ıeılerini duyurac4kl 

heyecanlı ıöylevler verecekladir· 

Gece tenlikler yapılacal< ., 
temsiller verilecektir. 

29 Birinci teşrinde Meclittf 
Kor liplomatik'in tebrikleri kabdl 

edilecek, sonra geçit resmi başlı' 
yacaktır. • 

Ankara Pala! salonlarınd• 
Cumhuriyet balosu verile~ektir· 

30 Birinci te§rinde Ht\fke~ 
meydanında gene bi rtoplantı yP{ 
uır. DUro.uaft Kıuaınıınt; D:ınd~,. 

le Cebeciye doğru gidecek, Şehif 
lik yanında bando matem havatl 
çalacak ve böylec ~bit thtif a:t d• 
yapılmıt bulunacaktır. 

83yram §enlikleri 30 T e~:İ!1~ 
evvel aktamı saat Z4 te bitecelr 
tir. 

HABER: Diin Edenin Cenevre· 
den lngiletreye hitaben verdiği 
söylev nazarı itibara alınırsa bu 
haberin pek de aslı olmadığı anla· 
,ılır. 

den sonra artık kuruma hiç bir----------,:-----
surette bağh olmıyan Alrnanya is- iki Ölüm cezası 
tediği gibi hareket edebilir. A.dapazarı, 12 - Hendek el' 

Kurumdan çekilen her hangi varmda Sarıbayırda Dü:ı:celi ~,. 
bir devlet bu müe11eaeye kartı sap zadeleri puau kurarak öldiiı' 

"Eden uluslar kunımunun yeni 
bir adım atmıt olduğunu ve lngil

""'terenin kuruma bu yoldaki siyasa· 1 

ımda daima piıtar olacağını,, ıöy· 
lemiftir. 

d 
.,. 

bor;lu oldukça kuruma bağh a mekten suçlu Emin ve Zekerı1 
dedilir. nnı haklarında verilen idam ee-t'' 

HABER - Almanyanın gimdi larmı Kamutay tudik ett~ğinc11 

aleU.eele borçlarını verip çekil- iki mahkUın bu sabah asılmı,l 
mesi ltalya - Habet meselesiyle il• 

ı 1 k 
dır. 

Yunanistanda 
gili olsa gerektir. ta yaya arıı 

zecri tedbirler alınmaya hatlaym
ca Macaristan • Avusturya tari-

K ra I ve geneloy kiy!e Almanya için ltalya ile bü-
Londra, 12 (A.A.) - Yunaniı- yük bir ticaret yolu açılmı§tır. 

tanın Londra elçisi, Londrada -------r-

bulunmakta olan Yunan kralı ikin Amerika da ki 
ci Yorgiye bir göret (ziyaret) ya- Banka 
parak kendiıini, Yunanistanda 
krallığın geri getirilmesinden ha- soygunlarında 
berdar etmiştir. l 

Kralla ıöriiftükten aonra. elçi Kaç para ça ıoıyor 
şu diyevde bulunmuttur: kaç kişi ölDyor? 

"Krala, hükUınetimin hürmet- Nevyork 12 - Amerikan Ban· 
lerini bildirdim. Kral da Elen U· kacılar Kurumunun bir statistiği · 
luıunun birliği ve refah! temenni· ne göre banka soygunlannda bu 
sini tekrar etti. Kral geneloy so- sene bir tenakus vardır. 
nucunun kendisine bildirilmesine Geçen seneki 422 soyguna mıı· 
kadar Lonclrada kalacaktır.,, kabil bu sene anca!~ 326 tane ol· 

---o-

Skoda sllAh fabrlkB-' 
farında bir patlayıf 

Prag, 12 (Radyo ile) - 51' 
da cephaneliklerinde bir infil

1 olmuttur. Yaralanan ve öl-'Jı 
vardır. 

Şarkta 

Dört vilayet 
ihdas ediliyor 
Ankara, 12 - lç Bakanlığı 4 ~ 

,;Jlyet ihdM etmeğe karar nrJll!!ır, 
buna ait kanun layihası haırrla~ ~~ 
trr. Bu vil!yetl~r Bitlis: ı:ıakkArı. t 
vin Ye Murat vıl!yetlerıdır. _M~.rll-' • 
Jfiyeti Çapakçur, Genç n Bıngol ,p 
u.1arım ihtiva edecek, bundan bl''I . ·~ı· Dersim kazası da Munzur ısmı,, 
,·iJayet haline konacaktır. 

Atinı. 12 -Atina i~tili\1 hü}dj. mu§tur. Bu sene hınızlar banka· 
meti halka hitaben bir beyanname lardan 1,414,783 dolar çalmıılar. 
ne~retmittir. 9 maddeden mürek· Geçen sene ise bu yekUn 1992COO 
kep olan bu beyannam~de vilayet· dolara baliğ oluyo?'du. Bu soygun· ----o--
lerin ademi merkeziye~ ile idare e· lar esnaıında i!:i memur dokuz Yeni ne•rl.vat 
dileceği, vergilel'in ıslah ve tanzim pcliı ve yirmi hınız öldürülmüt· Gizil harpler d • 
edileceği, köylerden şehirlere olan tür. "Antovan Zi~ka,, nın "Gizli 1''cı1' • 

rın azaltılarak münevver kimıele- dafaa ve nald vasıtalarının yeni· dan türk~eye çev1ilmi, Ye ''' 1i 1,ttf' 
re batka sahalarda it bulunacaiı, den tanzim edilip modernle,tiri- tüph~ncsi .. tarafından neşredi111' > 

"Bu, ltalyaya kartı §iddetli bir 

akmm önüne g~ileceğ!, memurla·ı-;::::c >w:::a.==-www•' -- ler .. isimli e·eri H. Varo;ıu ~a~~ ti 

mahkemelerin, kiiltür itlerinin mü lece.ii vadedilmektedir. \ OkuL-ucularımıza tavsiye edetlZ. 
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Dünkü tefrikamızm hülılsası: 
Sinekli Bakkal ... ôyle bir nuılıalle, 

ki evleri iki katlı, köluıe çatılL Kapı 
eşiklerinde mahalle kızları sakız çiğ -
niyor, yalınayak, başı kabak ma.Jıalle 
oğlanları su birikintilerinde kağıttan 
kayık yüzdürüyor· •• 

Bu ma.Jıalleye ayak basanlara iki 
şey gösteriliyor: lmıımın üç katlı evi 

.. ile, Must<ifendinin "lstanbul bakkali
ye,, dükkanı. hlust<ifendi lıasili, tiryaki 
bir ma.Jıalle. bakkalı. imam için hayat
ta gülmek, oynamak, rahat etmek bü -
yük günfi1ı. Kızı Emineden başka kim~ 
sesi yok. 

Kız da Karagöz oynatan, orta oy • 
nunda zenneye çıkan "Kız Tevfik,, lci
kablı bir delikanlıya kaçıyor. JJfolıal -
leli lnumuı inad onlara yardım ediyor. 
Başka bir mahallede nikahları kıyılı· 
yor. imam kızını reddediyor .. · Amma 
evlenince vaziyet değişiyor: Ter:fiğin 
damarlarında kanı eriten siyah gö= -
lerin sıcaklığı yerine şimdi o gözlerde 
daha çok buz gibi soğuk ve hain ışıl -
dılar görülüyor. 

horoz, tavuk taklidi yapar, dükr 
kanın önüne bir alay adam topla
nır, bir cünbüşti.ir giderdi. H.ülasa 
bakkal dükkanım, hatta soka ğ1 
Tevfik panayır yerine çevirmişt•. 

Emineyi, bunların hepsinden 
fazla gazaplandıran şey, belki ko
casının kafasında 

0

"para,, diye bir 

kıymet olmaması. Böyle gidene 
dileneceklerini kocasına söylerse, 
o, derhal "geçmişlere rahmet,, c!iJ. 
ye cuma akıamı geçen kör dit~n
ci oluveriyor, şayet kadın ha ~aıı-

nı ona misal diye gösterine, o, 
derhal çenesini içeriye çekiyor. se
sini aksileştiriyor, imamın en tat~ 
katlı üslubiyle, muhayyel bir ka·
dınla defin ilmühaberi pazar!ığı
na girişiyordu. 

Emine nihayet son sözünü söy

ledi. Tevfik ıslah olmazsa, ken ~isi 
tezgah başına geçecek, bakkalhk 
edecek, onu da çırak gibi kull"\n~· 

BakkaJlık gibi, oyunculuk yanında caktı. Ve bir gün arkasında yt"l
bir angaryeden başka bir şey ul- dirme, başında başörtü geldi, te2..
mıyan san'ata bu kadm için mi gah başına geçti. 
girmişti? Her şeye rağmen hala Çok geçmeden Em inenin j del .. 
bu kadına bu kadar şiddetle tut.. resinde, ·dükkan Mustaf endinin 
kdn olmasa, çoktan başmı alıp or- günlerinden fazla işlemeğe ba§?.>ı
ta oyunculuğuna dönecek. dı. Artık dükkanın içi, dışı teı· 

Ne yapsın, titiz, ters amma ge- temiz, mallar yerli yerinde, rna ! , 
ne Tevfiğe hakim; kalbi kuru, k~ müşteriye göre çıkıyor, her mü§l" 
fa&ı dar, dili zehir, fakat Tevf:k teriye başka dil dökülüyor. Paraiı 
henüz ona doymamış. Tevfik ev- müşteriler çabuk arttı, veres;,ye 
lilik hayatının blançosunu yapa.r- belasının önü alındı,. kimse, sırf 
ken, bu noktaya gelince duruyor. çene yarıştırmak için dükkana ge
Bttkkallık pek de o kad9.r fena d~ lem ez oldu. 
-il, Bilhassa Tevfik onu, keneli Eminey,e Diraz şükUnet gelm'· 
Clile<liği gibi yaptığı için çok ?.ı:ı- · ye başladı: Esasen işi o kadar 

mik tarafları var.' . · . . çoktu ki T evfiğe' sata·şacak zaman 
Eminenin inkisarı Tevfiğink;n- bulamıyordu. o 'nu . şi~di 

0

sad~ce 
deh çok daha acı oldu. Pek çabuk besleme, çırak gibi, sirf kendinin 
babasının .evini hasretle anmağa · evd~ ve dükkanda ·yapa~aClığı iş
başladı. Gerçi Tevfik çok ~eğiş- lerde kuÜamyordu. 
memişti, Emineye iptilası eksiln~e- T f' -· k t 'b eden t:'. ev ıgı en ço azı u 
mifti. Uzaktan hoş gelen nekre• . . 1 · d ~-ı d"I ka~ 1 

mmenın muame esı eg. , u · -
- lik, Eminenin peşini bir dakika nın yeni havası olmuŞtu. Emine

bırakmıyan taşkınlık ... Bunlardan 
biraz usanmı§tı ! Bilhassa babasi-

. le muka.yese edince T evfiği çok a· 
şagı görüyordu. imam temizdi, 
muntazamdı, erken kalkardı, ev
de hemen hiç konuşmazdı. Iha.det 
ve para kazanmak ... Bütün z.ım.,,.. 
nı, zekası bu iki İ§e vakfedilmi§
ti. 

He.lbuki Tevfik? 

Enela pisti, sonra yattığı, kalk
tığı, çahıbğ zaman belli değilJi. 
Sabahları yataktan kaldırmak için 
bacağından sürüklemek \d.zımdı_ 
Hele yatak çarşaflarını cigara kü
lüne bulayıp yatakta cigara içişi, 
Emineyi zıvanadan çıkarıyordu. 

Yataktan kalktıktan sonra E
mmeye mütemadiyen bir sırnaş
ması vardı ki, buna kadın hiç ta• 
hammtil edemiyordu. 

Bari itinde becerikli olsa ... 
Dükkan karmakarışık, mallar ba
yat, kibar müşteriler birer b;rer 

çekiliyor, ayak takımı her gün r.r· 
byor. Mütemadiyen veresiye v.,
riyor ve müşteriler ay ba§ında 
borç ödiyeceklerine, Tevfiğe d~·ıt 

yanıyorlar. Bu da yetmiyomuş gj

bi münasebetini kesmeğe yem:n 
ettiği oyun arkadaşları boyuna ge-

liyor, ödünç para istiyorlard'. f. .. 
aasen beı dakika dükkanda yalnız 
kala Tmik eokağa fırlıyor, kay
dırak, ~elik çomak oynıyan ço· 
cukların arasına karışıyordu. 

Onlara çok zaman kedi, köpek, 

nin paralı müşterileri, onun f ~na 
halde "sinirine dokunuyordu. E,~i
ne dükkana üstü başı temiz biri 

girer girmez öyle bir değişiycrJu 
ki ... Çatkın yüzü derhal gülü yor, 
kısık dudaklar açılıyor, Tevfğe 
mütemadiyen emirler veriyor. 

T evfiğin fukara müşterileri 
şimdi, duvarlara sürüne sür~i11e 
kabahatli gibi dükkana giriyo,.ıar 

ve Emine borçlu olanları ha, .a
mak için hiç bir fırsat kaçrrmr. 

yor. 
Kendi dükkanında, kendi,inı 

garip hissetmeğe başlıyan T evC!t, 

sık sık kayboluyordu. Artık 
Eminenin tekdirine maskarahk1a 

mukabele etmiyor, bir köşeye si
niyor düşnüyordu. Arada da E. 
mineyi için için süzüyordu. 

Bu sükun, bu teslimiyet Emi· 
neyi pek tatmin etmedi, içine şüp-

he girmeğe başladı. Tamam'n 
kendisinin malı addettiği bu ~ciz 

adamın kapalı bir tarafı olduğu
nu sezmişti. Sokakta iken ne ya.P"' 
tığını, evde iken ne düşündüğ;inü 

öğrenmek için her hilleye başvuı-. 
du: Vırıltı, tatlı dil, kavga .. f 9.-

kat muvaffak olamadı. Bere1-<et 
versin bütün gün didinmekten o 
kadar yoruluyordu ki yatsı n&•nar 
zını kılar kılmaz yukart çekilip f"
tıyordu. 

_(Devam& 11ar) 

Tabiatla, vahŞi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların 

.heyecanh romanı 
'it 

Yazan: Rosıııy alnd * Tilrkçeye çevtreo: Naciye izzet 

No. 3 

KaqP Oqlu derin bir 
titreme ile sarsıldı. 
Uzakta gördüqü dumanlardan 
düşmanların geldiğini anlamıştı. 
Geçen kısımlarm kısaltıh~ı 

r aban Dom.uzu. oğullarından Geyik 1 

kızı Çiğdem., gizli varlıklara kurban 
edileceğini bildiği ablası Papatyayı ö
lümden kurtarmak için /kaçırmıştır. 

Yolda Parsa rastlıyan bu iki kadın 
~e· fapatya bu telılikeden kendilerini 
kurtardıktan sonra yollarına devam 
etmektedirler. 

Yaban Domuzu oğullarile, Kızılya
rım adada oturan Gökırmaklılar ara
sında daimi bir düşmanlık vardır. Ya
ban Domuzu oğulları, Gökırmaklıları 
ortadan kaldırmak isterler. 

Gökırriuıklı Kaya oğlu, ulusunun 
savaşçıları avlanmıya gittikleri ve u
lus kadınlarının yalnız kaldığı bir za- 1 

manita Y abandomuz oğullarının bas- j 
kınına düşmemeleri için etraf ta dolaş- • 

maktaaır. Yanında bir küçük çocuk 
bir kur ve iki köpek vardır· 

Kaya oğlu dola.~ırken Bir Mamutla 
karşılaşmıştır. Ka11a oğlu kurtları in
sanlara alıştımuştır. Bu yüzden Ma -
nwtların da insanlara alışıp alışmıya
cağını düijünm.üştür ve onda Gökır • 
mak adamlarının hiç birinde bulunmı-
urı• hi't'!. .J•ıaıou ~,.-J '* ,.,. .. .a...-.. """-...ı..1• 

hayvanlara boyun eğdirmek. 

Mamutlar da köpek ve kurt gibj 
yetiştirilse ulus]arınm sırtı 'yere gel
rniyecekti. Yaban Domuz oğulları Kı. 
zıl' yarım adaya yanaşmağa yeltene • 
miyeceklerdir. 

Kaya oğlu derin bir titreme ile sar. 
sıldı. 

Aşağıda, çok uzaklarda, bir tepenin 
arkasından mavi dumanlar çıkıyor. 
Yrlan kıvrmtılarile eğilip bükülerek 
gittikçe büyüyordu. 

Gün doğusunun bu sessizliği içinde 
rütubetli ova üzerindeki bu görünüş, 
korkunç bir şey gösteriyordu: O da 
adamların, en yırtıcı düşmanların 

gelmesi. .. 
Kaya oğlu ağır bir topuz yemiş gi

bi sendeledi. Sonra küçük bir umuda 
kapıldı. Belki bunlar avcılardı. Fa • 
kat ·buna imkan yoktu. Savaşçılar çı· 
kalı on gün olmuştu; Yirmi günden 
önce gelemezlerdi. 

Savaşçı yere uzanırken küçük ar . 
kadaşına seslendi: 

- Kendini gösterme. 
Çocuk saklandı. Kaya oğlu kendi -

]erini korkutan uzaklardaki duman . 
lara bakmağa başladı. Uzun uzun 
bekledi. Duman kalınlaştı. Sonra in· 
celeşti. Tepenin iki yanında çalılıklar 
vardı. Arkasında ne olduğu gözükmü. 
yordu. Kaya oğlu oraları iyice bilir -
di. Küçük çocuk bile kendisini gös . 
termeden oraya varamazdı. ·Her yer 
düz ova idi. Yalnız ırmağın kıyısın • 
dan görülmiyerek ilerlenebilirdi. Jr • 
mak tepeden uzakta kahyordu. 

Kara oğlu kendi kendine ı;;öylendi: 
- Adamlar Kaya oğlunu gördüler 

mi? 
Onlar belki de kendisi gibi çalı1ık

lann arasından onu gözetliyorlardı. 
Eğer böyle ise kendilerini hiç göster. 
miyeceklerdi ! .. Birdenbire şaşırarak 

haykırdı: Soldaki çahlığın arkasın -
dan bir gövdenin dikildiğini görmüş -
tü. Keskin gözleri bu sivri başın, bu 
tıknaz gövdenin kendi soyundan olma. 
dığını anlamıştı. 

Bütün etleri gerildi. Kendisini ve 
olusunu korkunç bir tehlike bekliyor. 
du. 

Çocuğa sordu : 
- Ta,·şanoğlu adamı görüyor mu? 

Atmaca gibi keskin gözleriyle ba. 
ka11 çocuk cevap verdi: 

- Tavşanoğlu onu görüyor. 
Yol çok uzak olduğu için köpekler

le kurt daha kokuyu alamaınışJardı. 

Sessiz duruyorlardı. Kaya oğlu her 
yeri gözden geçiriyordu. Uzaktan vu. 
r~mak için ırmağın kıyısına gitmek 
lazımgeliyordu .. Kayalık kendisini ve 
çocuğunu kara söğüt ağaçlarından on 
adım öteye götürebilirdi. Her şeyden 
evvel Kızıl yarım adaya c:abucak git . 
meli idi. 

ifaya oğlu ayı derisini. çocuk da 
çakal derisini tepelerine kadar çek • 

gösteriyordu. Adanın geçidi bii~ 
taşlarla korunuyordu. Kaya. oğltJ 
raya J;rmi adam daha koymağı dti 
nüyordu. Arkasından soluk sol 
gelen çocuk onun bu dü~üncelerinİ 
ti: 

- Adamlar ırmağa doğru yürÜf 
]ar. 

}{aya oğlu yamacı atladı. A; 
ela bir çok adam dağınık bir tısl 
ve çekinerek yürüyorlardr· 'fepel 
rassr. gövdeleri kalmdr. Savaşçt te 
de gördüğü adamr da bunlar içiıı 
tanıd ı. Hepsi yedi kişi idi .. Çabuk d 
ranmak lazımdı. Çocuk çevik oJJ119 

~---~--? 

Mamutlar geliyordu •.• Balçık renginde ki kümesi uzakian ka11alık aibl 
"'np.WR.r!Ur!.l gD 

tiler. Kaya oğlu 'l'avşanoğluna: 
- Kaya oğlu ile Tavşanoğlu ırma· 

ğa yetişmelidirler! dedi. 
Kayalıktan indiler. Otların ara."itn. 

dan !'iÜrüne sürüne ilerJemeğe başladı 
lar. Köpekle, kurt sessiz ses..ıı;iz aı·ka . 
larından geliyorlardı. Korkulu yere 
yaklaşınca derilerinin kendilerini iyi 
ce kapadığım anladılar. Şimdi de bir 
ayı, bir çakal gibi döı·t ayak yürüme
ğe başladılar. 

Yol uzak olduğu için böyle bir yü · 
rüylişle bu sivri başh adamları alda . 
tacaklarınt umuyorlardı. Kü~ük fi • 
danların Ye yüksek otların arkasın -
dan tepeyi gözetlemeğc haş1adrlar. 
Şimdi üç adam görebiliyorlardı. Birisi 

ellerini, kollarını oynatarak konuşu -
yordu. Ne söylediği anlaşılmıyordu. 

yordu. Ne söylediği anlaşılmıyordu. 

Kaya oğlu ve çocuğu hiç görmedikleri 
belli idi. 

Kaya oğlu mırıldandt: 
- Çabuk olalım. 
Şimdi kendini göstermeden iri a . 

dımlarla yürüyordu. Zira ırmak ya . 
rım metre yükselmişti. Dik bir yamar
tan atlıyarak o'•aya. çrktıyar. Artık 
tepe görünmüyordu. Orada kimseler 
yoktu. 

Kaya oğlu söylendi: 
- Yaban Domuz oğullarr bizi gör · 

metli. 
Günün dörtte üçünü yürümekle ge. 

çirdiler. Kml yarım adaya yaklaşnm~. 
]ardı. Kaya oğlu adalarmı korumak 
iÇ,in bit· yol düşünüyordu. Omdaki üç 
ı:avaşçı, kadınlar köpekler düşmana 

k::ı.rşı gelebilirlerdi. Fakat düşmanlar 
fazla, çok güçlii ise hiç bir şey ede e • 
dilemezdi. 

Yüksek tepede yalmz üç ı;:a.va~çı . 
mn gözükmesi bir av kurulduğunu 

ı' beraber yurumesını ya,·aştattrl, 

Savaşçı söyledi: . ıı 
- Tavşanoğlu koşacak. Tavşa11° d 

bir köstebek gibi saklanmalr .• Bell 
ayrı gidecek· 

Çocuk korkmuyordu. Hatta ır~ ~ 
bile girerdi. O bir su samuru gibi 'J 
mesini, dalıp çrkmasını bilirdi. ır~ 
ğm öteki kıyısında, kayalrklarrJ1• c' 
manın arkasında sayısız saklaıt:I 
yerler vardı: 

Karşılık verdi: ., 
- Tavş:ınoğlu kendini göstertt1

1 

cek! ıı: 
Kaya oğlu koşmağa başladı- O 4' 

tavşan gibi çevikti. Şimdi ırmağıJ1 ~ 
köşesini dönen yere, yarım ad 
başladrğı yere gelmişti. . '50~ 

Belli belirsiz gürültüler işittl• ı
ra çatırdılar, vahşi haykmştar, Jıf 
iniltiler, hızlanmalar, korkunç b 
malar yükseldi .. 

Kaya oğlu durdu· .,~ 
Yanın ada, düşmanlara sarılıı' c 

Yaban Domuz oğulları kafaları C,ı 
çahyorlar, karmlan yanyorıar, d'' 
sak.tarı deşiyorlardı . Yaşlılar, ı-ıı.610' 
lar, henüz yaşıyan bir savaşç~. uıı'' 

. di:>7e bağıran düşmanların ~J1 10f 
ka~ışıyorlardr. Her adımda bır 1' 
iniyor, bir ok bir göğüs deliyordıl;ııt 
re yuvaı:la11anJann kafası pa_rıi~tl' 
makla, göğsü delinmekle işJerl 

liyordu. . tii•' 
Bir çok j·aralardan kun-etı -~ 

nen bir gök ırmak say aşçısı .. 1e/ 
koyma.ğa uğraştı. O nasıl olsa 

0 ıa•' 
ti. Göğsünden oluk gibi kanlar atf' 
yordu. Göziinün birisi patlnl11~~dıl~· 
ki de kanlara bulanmıştı. Artıl\ 
mıyor bacakları titı-iyordu· ~d 

(Dcvanıs 



g-i18SaD- Til:fisin .. 
Altı ••nedir gür••• bıraktım, 

fakat kim ıstar.. profesyonel 
tiQrttşe he•ırtm cllye 

meydan otcUya"t 
ve Nemci beni 

yenmemiştlr diyor 
la Mısır pmpjyonlaiu · .. Ve sUret böylece bitmişti. 

Bit zanıan r eski pehlivan "itte OJJD 'bö7le blı: vaziyetten son 

~.~:ız'::::ı:~ı~~~ ve sevilmfşle: ra, be~m .... e:enil~:~n söylen· 
rinden Hasan Tahsin. dUn matbaamı· meal ço ... me -.~ . 
za pldi. "Beıl =sene gilreştim ve hiç yenil· 

Çobila Mehmetten sonra dır lıklet medfm. Şimdi, altı senedir gtireff br • 
aüre§~iıaiı olan Ankaralı l'!edl~ rakmış bulunayonna. Fakat buna raf 
hayatını yazarken, Necminın: En 
büyft sevinci, ~h Hasan ~ahstnl 
yendiiim zaman a111dam.,, pkllnde
ll 8111 ba 1ormet1ı (t&kl .Pehlfnnr çok 

mtteeatr etlilff: 
Da~~ Haialt Tahsili. bize f11D· 

lan 111 
....... lmtılf. ıa.P M.arb d.eiill•; 

Tijdd7~d.e deıtpa.PP Jlalia mulıU. hir 
Tllrk ~~., FUhakika)lılır~ 
IJ&Nl~• ora•~ rant• beıİl Mıa1r· 
Jı dtfft, \uaklSf memleke\lme \it(e 
1fr o'ftr ~-1~ Mi h 
ldf Ti$ 71&1* 

-Necmiye yeıdldlif'a.ie pllt@:. -
.it~ ~flpp ftW ~ 
~ ,_~411..MIJa~P 11avet ~ 

•lilerdl. Orada lftlz lıir •••ilk 1e· 
Dl bir sflreMl o)ln eçJDi11..)mrpına 
~chlaT. 

.. ~-·· stnf-1illC,.OrffıD 

tua etnitf bulduk ki, bu meydan oka
-.... tek yerinde oldatı11uk bi& de i· 
nandık. 

Dost Sovyet sporcularile 
Bugün futbol, tenis ve eskrimde 

karşılaşacaQız 
Ml .. flrıerın b••k•nı a. Monçef kıymetli bir dlyev verdi 

Büyük dostumuz Sovyet al11811 spor- u/bıln """"""' 11Br olllltllUUlald f 8U.... kapllllllnın .. zlerl 
culan dUn şehrimize 1eı411er. uvkl 4MIU, en a8 Wr ıpor lıellftfl • Diler taraftan dret kaptanı B. I· 

Galata nhtnnı saba.il .. ı seldidu 111111 tlc verebilndftlr, Bn illi w en tr vanof da ıanlan alylemltıır: 
itibaren dolmuştu. ml.r rekabeU. erı ,,abelc .Üıitladı on - "- Takrmrmrzm yazlyetl sa1et ı,s. 

Misaffrleri kaqala.ak isen, latan· farda ""'""""'" '6ıı 1aqecanı daima dir. 
bul mrntakatı erUm, fect.,,..,on •tl- trı1mfıe dmlftir. "Tlli'kleria anıuı-ı bir laf: 
messitleri, ellerinde çiçeklerle bekli • Sporla m d• ~. 1>U ık gen. ..u vardır. Biz de • 11' Mr tüa
;yorlardı. G•lata$ata1, lıtu'bal erkek elz". ~lele .,.,.... N llltUkle ~ Ud la ıeldfk. Onan için yapaeafnml JB1. 
liseleri~e Kandilli kız. Jfsesi izdlerl tlotl ...,,,,kd """"" f'Bri • Soır sabakalarm hakikaten zorla olaeals· 
de nhtımda yer almrflardL ilet ıpo"*"'n 6era6fr ..-ıecekln nı aanryoııun. 
Diğer mmtakalardan da, tzmır Kar· ve uzak olmıl/flll Mr dtitle, Am'Upa f. 
şıyaka kalUbün011 &aarn•ıt kıymetli çin ıporım her lltllıaaında kıı"veUi ve "Türklerle şimdiye kadar yaptril • 

mız temaslarda, onların kıymetı'1 Sok 
i~reotei Mıthlls ve AnU:ra- beden e- tehllWll ra1dpler olaeaklartlır. Bu • iyi anlamış bulunuyoruz. Oıtu için, 
gjtim enstitiid ıenel direldqrti Niza· nu ea4ece lünft etndll01'JU'I, bu ıonuç-
mettin karfılayıedar aruında bulu. ta enılnlm. Ktitplara törenfnü preştt, bizim en bfiylk rakibimiz 
nqyorlardı. gfjrdlilba aami1"'getta r1tı candan Tilrkler oldufundan hl~ flphe ebDi· 

Kavaklarda Galatasaray, Anadolu, göat,rılertlen ~ Bir TBrk yoruz.,. 
Beyler1J1yi, ıtaH~ 1Jeıikt1'7 i'ttaJan 1- kız aporcunıın almulan ana dilimle lelarımcı luzlar 
ltt ka~lanan ve parti aaıama saylav duyduğum lr.Uah, ihtisasımı en 1/Ük· Dost Sovyet sporeulan arurncla en 
Cevdet Kerim n Malam.at Af&bey lf'k heyecan haddine ~kanlı. Kız ve çok nazan dikkati celbeden de iki ta
tarafından selamlanan dost misafir- erkek bütün genç Türk ıporcularınuı ne eskrimci kız oluyordu. 

~ı·Mt~ . 
~Plll' yanaşırken, &dreVtiOna o. 
kıyıa.tli mbıafirlmmln wlttlftlaiı. 
Al'ka!mclan, Şehir ı.aclo&u eneli en
ternas7D11all 8011ra iatiklll IDÜ'fını 
çaldı ve .,.. amda y.aaşah vapurdan 
misafirlerimiz, baştan bap Sovyet ve 
Türk bay.._ıtlal'iyle sUalenmiş olan 
nhtrına çıktılar. 

lkt taraf arasında yapılan ~ısa fa· 1 

kat samimi lrir tirenden sonra, mlsa· 
firlerimiz dizilmiş olan iZci Ye. spor- : 
culaftn -laliıdeP Pfllleie Mjla.clrlar. 
Bu sırada dOıSt sporculana b')Jlbıe 1 

ayni cinsten ~iı'er buket vedldi. 
Tam çıkıt kapısına gelindiği aıra · 

da, elinde biı: bpket ortay« ~kan, 
Kandilli ıtHst lzdlerinclen bir Tflrk 
ltızr, flçeif kafile ba'1ca'aı B. Man • 

çere verdikten sonra, eüzel JRr rUBP lllfl.NG oJ•i• ,,ıw, her' """""' da 
ile kısa fakat Çtk MYecanb bltka~ tlalma terakki ve iııldpflarnı temen-
sös eıiyledL ederim 

Misafirlerin fevkallde hoıana ıt - nlBiıtlln Tilrk aportularna Hldnı ve 
den hu rusça sözle~ kafile bqkanı ıaggılar. Çok kıgmetll 4 .. tum ve dot· 
tilrkçe "Yap!,, diyerek cevap verdi. """6U 81111 Cevdet Krrinıe, Tilrlc qor. 

\'e bundan sonra misafirler otomo· culuiu,.,, tem.ailen bize giJıterdiii illik 
blllere binerek, caddeleri dollhlnHlf uk aamlnrigetıen ve aldkadan dolayı 
olan halkm alkıtlan atasında PeT& • da nllaayetalz te,ekldlrler ederim.,, 
palas oteline gittiler. 

-Biraz istirahatten IOnra, kafile mu Bundan batka 'kendfslyle konuıtu-
messilleri, resmi ziyaretl,ırini yaptı. tnna ._ aportalann ekip kapta•· 

lan da ~ tanlan s&,lediler: lar. 
Saat 14 e:dofra yemek yendf. PU9iel _.. ..... ely&etlllelePI 

Lentnırat pmplyona Ye Rura tıa. 
re blrindsl Bayan Elen GllflllOllOft 
ve Moakova flöre hirlaeW, R•1& t • 
Jdiadsl Bayaa Yaaaa Şblhr i~ km
dilerine refakat eden Tilrk. mlluaaa
dan Bayan Meryem All'nin terci • 
ınanhtfyle konuştuk. 

Bu iki spurcu Sovyet krZt da bf~ 
Tfirklyeye geldiklerinden çok ırem -
nun olduklannı ve ilk defa Ru~y~nrn 
dıpnsına çıktıklanıu, TUrk ro;'< :ıJ• • 
rlyle yapaeaklan mtl!abakalatr be_. ~ 
canla beklediklerini söylediler ... 

Kaftl• .... kanının ... ,.vı MMkevanm en talllilmıt oyaetlla- MDsabakalar 
latanbrıl, ıı ( A. A.) - ŞeiHın&e mada~ elan ve .Utlilddlt eatenau • ' 

tfflnı Ru '"°reul«n kelllql h..._ yonal maçlardan başka pçea .sefer Sool/d • Tilrk Spor kar1ılaşmala1 ı 
" Komitesüukn: 

r;e Sovıet lttilıtulı Spar Ş4raa W, .. de T8rkiye7e 1eh11lt, olan futbol takr 
kanı B. Mançef, Anadolu AJlllllOtC aıı ~ptanı B. Ştar~tin A~kiandr l - Soogetkrle Türklerin spor koı-
ıu digevde bulUIUJWftur: dedi ki: ıılapna programı bugiin baflıgor. Sa· 
"- Türk •P'!rcıdari11le ~ •- 'Hrklyeye Odnel defa seldftim- at on ikide Kad.ık6y Fenerbalıçe tı .. ·:ı 

karfıltlflJltı""z Ug/aigle blllliUt 6tr ki- den dtla1I '811 ......... kortlarında tenli. ıaat 14.30 da Kadı· 
vanç tluyugonun. çiılaldl f'lti apor • "925 .....ınMaberl Japtılımm mll • lt/Jg Fenerbalefe ıtadında futbol. nfto 
culan btzlm en delerU N en 61Bii •lıakalarda Tlrkleıüa bitler ~ ne fCl1ll Mat !OM "" lloblm lfllOnıaula 
raldMmlzdirkr. Glir•ı"' fat6oltlo, JapaetU bir raktp oldut.-u a~lanuf •irim l«n'fdapltlları ,,.,,.ıacdtır. 
atletizmde hakUd bir değeri olan w baluapruz. ! - J'andi paarini fiiıdJ ı,.,., 
6idk nwmdf akiuetler ıöder• ele • ''T&kımmuzda Moakott muhtelW • ıaaı 30.3/J tla ,,_. bD.rlM old""' tak· 
manlara maliklüılz. !tlollllekd ._., • nlll bltb oyaneulan ve Lenlnırattan dirile llakıimde w 1-CPI aıpk o1"""6 
nan ıerefl mevzuubahia olduğu ,za. (5) ~il (3) oyuncu vardır. takdll"lie Taklün •ıadında~reı kar· 
num. f'Brk sporcularının M katlGr e • "Buraya relen oyuncuların hemen iıl111m4lan 11apılacaklır. 
rıf!rjlk oldu!#unrı birkaç defa (llmıek hep&I Çeklerle de karplaşmrşlardır.

1 
! - Umum mil.tabakalar tçha mag. 

fırsatına nail oldrık. Bunun ~r klı "Kıymetli Tilrk futboleularfyle ya- Nldt~tfnün 'biter b~uk ıcuıl .,,,,., 
7'0rt ıporeularigle Aer ....,.,..,, • paeajnnrz ml&abakalarm ~ok ~tin o- lttqidor .,.,_ llalktn lzdU.amo ~ 
,,.., MU_. ilti d•& ...,aawt .-. lacaima hiç flphe etmiyonun.,, ,,.._...,,. *1llfterdlr. 



MAKEDONYA 

ihtilal. Komitesi .. .. .. 
Balkonları ölüm tuzağı ve pusa yeri 
haline geUrmiı olan teşkilatın iç 9iizü 

Yazan: 
~tovan Krlstof Tefrika r·-· 

DUnkU ve evvelkl gllnkU 
yazıların kı•altdmıfı 

3 

Makedonya komltacılannın iç yüzü. 
nil yazan Makedonyalı Stayan Kri8tof 
kitabına komitenin en son başkanı 1 • 
van MUıailofrun bir milldkatin b"f • 
lamak için te,ebbii8lere girifmlf tlr. 
Bü; miüdkat vermlyen ve hele yabancı 
gazetf(!lleri semtine uğratmıyan, o 
günlerde dağdan dağa kofarak gizle
nen lcan Mihallofla görü,ebllmek için 
Sof yada Umro ajanlarına bq vurmuı, 
mülakat fırsatını beklemektedir. 

Bu ülkü için binlerle Makedon
yalı can vermif ve bqkalarından 
da binlerce kiıinin ölümüne se
bep olmuılardır. Bunlar gene de 
Balkanlarda ve bütün Avrupayı 

kanlı boğuımalara sürükliyebiliP 
ler. Gerçekten amaçlan da bu
dur. Bunu gizlemiyorlar. 

Yeni bir savaım, geçen savaı· 
ta olduğu gibi Avrupanın haritar 
aını deği§tİreceğine ve Makedon
yayı müstakil bir devlet haline ge
tireceğine inanıyorlar. 

Mihailofun dütüncelerini der 
ğiştirmezsiniz. Onunla konuıa
bilirsiniz; sizi dinliyecektir. Fa
kat on yıldan, yirmi bet yıldan, 
hatta doğduğundanberi yalnız bir 
it dütünmÜf ve dü§iinmektedir: 
"Makedonya için istiklal!,, ifte bu 
düıünce onun beynine ve bütün 
vaı-lığma bir daha sökülmemek ü~ 
zere çivilenmi~tir. 

Mihailof için dünya, para, kül
tür, medeniyet, insanlık bunların 
hepsi bot laftır! Dediğine bakı· 
lırsa hepsi yalandır. insan karan• 
lıkta yaşayıncıı medeniyet yok de
mektir; lnıan mahrum edilince 
kül Ür v-*tu~ insani muamele gör 

ır rrlsV1i • • • • k 
~yen ınaan ar ıçın ınsanıyet yo ,. 
titr; hele hürriyet hiç yoktur. O
nunla ayni fikirde olmıyabilirai
niz; onu körükörüne bir mutaaaııp 
ı .. "labilirsiniz. (Hiç ıüphesiz ki, 
öyledir de) ·ancak onun aletli ide
alizmi, eier Makedonyaya yar· 
dımı dokunacaksa kendisinin. ar
kadaılarının ve dütmanlarının b& 
yirtlerini patlatmaia her an hazıl' 
bnlunmaıını takdir etmekten ken· 
'dinizi alamazsınız. 

* Pliıç isti'r'alal etmeksizin ve u-
~abızm boyuna konuıtu. Gece 
kulübede lambanın ıoluk ııığı al
bıtda konuttu; gündüz dıtarda 
gülgen ağaçlarının gölgelerinde, 
yahut kayalık dağların tepesinde 
gene konuıtu. Baıka ıeyleri de 
ne dereceye kadar bildiğini anla
maY; için dütünces~ni bqka mev
zuh.ra çevirmeğe uğraıtım. Başka 
ıeylere dair çene yormak, v3.kit 
k~betmek, bot yere kuvvet israf 
etmekti. Makedonya müstakil o
luncıya kadar hiç bir ıeyin değeri 
ydktu. Evvela bu, sonra batka 
ıeyler!... 

Üstünde bulunduğumuz tepe 
komiteciler tarafından çevrilmit· 
ti. Yürüdüğümüz zaman Mihail~ 
fun omuzunda tüfek, üstünde cep
hane ve silah aııbarı duruyor, ar
kamızdan da en güvendiği iki k~ 
miteci adım adım bizi takip ed1-
y0f"du. Bu tepeden Makedonya
nın oldukça büyük bir parçasını 
görebiliyorduk. Ormanlık içiDI' 
de dere akan bir vadinin karıısın
da otla örtülü bir tepe vardı; iıte 
bu tepenin eteğinden Bulgar - YW" 
goslav ımırı geçiyordu. Üstüne 
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oturduiumuz yosunlu kayalardan 
Yugoslav ımır nöbetçilerinin ai
perleri çevresinde dolqtıklarını 

görüyorduk. Öte yanda Yuıoa • 

la vyanın Makedonya11 vardı. Mi • 
hailof orada, Bulgariıtana ait par· 
çada olduiu kadar emniyet içirP ------------------- --·3 
de bulunamazdı. Fakat sonralan -----------------------------~-------.............. --
bu parça da on• tehlikeli oldu ve Necla n 1 n 
Türkiyeye 11ğındı. 

nışanlısı Amerikalının yatında 
~ eğleniyordu. Neclaya: "Arkadaşını bir kaptanı~ 

&:n! dai karargahına ıetirmi, kol kola gördüm! deyince genç kız hiddetlendi : 
olan ıki arkadq bolbol konUJabil- " • • 
memiz için bizi yalnız bırakmak· Allah aşkına, burada olsun pohshk yapma 1 
ta devam ettiler. Akıam üstüne • 
doğru bu genç ihtilal ıefi ile gül,. Salonun boiucu havasından ıı· şeye gitti •.. Ve batiyle her ikisini' kurtarmak için: 
gen ağaçlarının altında toprakla- kılan yorgun çehreli bir genç kadı. de ıelimladiktan ıonra, Necliya - Aile doetuyum. .. 
ra uzanmıştık; Güne§ toprakları nı yolundan çevirdi... Israrla dan- döndü: Dedi •. Önüne bakarak cebin • 
kızıftll'mııtı. Karıımızda bir te- sa davet etti. - Kahyaya bu&ktığm mektu- den cigara paketini çıkardı •• Çak· 
pede koyunlar kayaların arasında Kadın reddedemedi... bu aldım. Fakat, beni buraya ni- makla ciıaraamı yaktı .• Ve bu ır 
otlamağa çahııyor, arasıra boyunıo Kollarını uzattı.. Birleştiler ve çin davet ettiğini bir türlü amıya. rada önlerine gelen f&Dlpanya kr 
lanndaki çanlar kulaia bot gelen dönmeğe bafladılar. madnn ! . dehine elini uzatmadı. 
tıngırtılar yapıyordu. Bir iki defa Danı durmadan devam ediyor· Neclinm, aqamdanberi içtiği Necli. çıldmnı.ş mıydı? 
çobann köpeklerine çaldıiı ıılik- du. fampanyadan gözleri mahmurlaı- Anlan Turgut bir gün içind~ 
lart duyduk. Aslan Turgut, kolundaki kadı· tı. Sol eliyle saçlarını düzelterek bir kadmm bu kadar deiiıebilecr 

na belli etmeden, döne döne niıan ayağa kalktı: tini ummuyordu. Nedi f&lllp&JI • 
Mibailof a yabancı memleket • 

lerde umumiyetle Musolini'nin 
komiteye yardım etmekte oldup 
na inandıklarını söyledim. Komi
te tefi bunun doğru olmadığını 

söylerken beni buraya getirmit o
lan iki arkadqının birisi yanımı· 
za gelerek, eier konutmamız bit
tiyse Mihailofla gizlice görütece
ğini söyledi. 

Ben uzaklatarak yüz metre k~ 
dar ötede duran öteki arkadaıın 
yanına gittim. O, yanına oturur 
oturmaz, arkadaıının Mihailof a 
ne söylemekte olduğunu anlatma
ğa batladı. MeıeJe tuydu: 

Biz Sofyadan ayrılmadan bir 
iki aaat evvel, bir ıece önce Ştip· 
de Mihailofun babasiyl! kard!4ıı-
nin öldürülmüt olduğu haberi o
raya varmıflı. Mihailofun yurdu 
Ştip, timdi bulunduğumuz tepe -
den, sınırın öte yanında 200 kilo • 
metre kadar uzaktaydı. 

Baba ile oilu Ştip' deki dük -
kinlanndan Mihailofun doimUJ 
olduiu Novo Selodaki evlerine 
dönüyorlannıf. Otinia köprüsünü 
geçerken ikisi de öldürülmüt··· 

Bu haberden ben tabii müteeı
ıir oldum. 

- Bunu bana daha önce niye 
söylemediniz? 

Diye 11zlandım. Adam da kar· 
tılık verdi: 

- Hiç bir tey olmamıt gibi ~ 
leli.de terait altında konuıabilme
niz için biz bu haberin sizden ve 
Mihailoftan gizli tutulmasını mü
nasip gördük!.. 

Mihailof bakımından arkadat· 
larmın bu ihtiyatlı tedbirlerine 
hiç de lüzum yoktur; müteessir ol
muı bulunmasına rağmP.n gözün
den bir damla Y&f akmadı ve ko
nuımasına gene eıki ruh !e heveı· 
le devam; etti. Kardeıiyie babası
nın ölümü ne olabilirdı? Elli yıl · 
hk kanlı tarihte sadece birer kü-
çük hadise! 

Kardeıiyle babası timdiye ka• 
dar verilmi9 olan binlerce kurban 
arasında sadece iki kiti idi. Ma
kedonya dütmanlarının elleriyle 
ölüme kavuımut olan arkadatla
riyle yurtdqlarına kartı göıterd~ 
ği teessürden daha fazlasını baba 
ve kardeıi için göstermek hiç de 
yakıtık almazdı. 

(Devamı var) 
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lısmın yanına yaklapnı§tı. Bir a· - Miater Hopkinı... ' ' ya kadehini aldı: 
ralık Necla ile göz ıöze geldiler .. , - Aalan Turgut.... - Herkea içiyor.. Eileniyor• 
Bu vaziyeti, bir nezaket kaidesi- Necli. sadece adlarmı t3ylemek Sen neden içmiyorsun? Niçin ..ık 
ne riayet etmiıt olmak için hot gör- suretiyle iki neii biri birine ta· ıuratlnm, Anlan? 
düğünü anlatmak istedi.. Ve ken- nııtırdıktan eonra, tekrar yerine o. Ve kadehini bir yudumda bo -
di kendine: turdu. Bqı o kadar dönüyordu... f&}ttı •• Genit bir nefes aldı. Mia • 

- Şimdi danı bitince Necla ile Dizleri o kadar dermansızdı ki.. ter Hopkins kaim püroemiu y
bir köıeye büzülüp, bu coıkun ka· Eier bir dakika daha ayakta ~ tüttürmiiftü. Muhitinde kibar bB 
labahğı uzaktan seyrederiz. JDUf olsaydı, yere düteeekti. Amerikalıdan ziyade küstah bW 

Diye dütüntü. Amerikalı soğuk bir gü]üıle Meksikalı ayq tesiri bırakan !.-
Her eğlencede görülen cotkun· Aralan Turguda yer gösterdi. De- adam, A.lan Turpdun hiç de br 

luklar gibi, Amerikalmm danslı likanlı iyice biddetlenmİftİ. Ya • f1ID& Jitmemifti. 
çayındaki bu kaynapna da bir a· vaıça Neclaya itittirerek: Biraz soma caz tekrar bqbya" 
ralık durulur gibi . olmuftu. Caz - Bu ne bal, Nedi 'I Sen çd • caktı. Aslan Turgut Necliya aot" 
çalmıyordu. Biribirine dolanan dırdın mı? du: 
çiftler kollarını biribirlerinin be- Diyebildi.. - Bu gü2el eilence aaat ~ 
linden ayırmqlardı.. Yat ıaMbi delikanlıya sordu: kadar sürecek. •• ? 

A.lan Tw:ıqt niıanhl n - Bu haiınnı nereden tanıyor- - .Sabaha kadar di ı._...~., 
lundufu TccS§ey:e do~ yuru u. sunuz. . - Biz ne iilrit onecefic 
Fakat, Necla, onu görmemiı gibi Arslan Turgut, Amerikalının - Senin canm eılaldt plibe,..f 
davranarak, yanındaki Amerikalı. bu sözüne Neclinm cevap verme· Sen ne zaman Ut.ten d6nebilifi 
ya cazı ip.ret etti ve: ıini bekledi .. Gözünün içine bak- sin! Bizim evimiz ,.km. Herkdi' 

- Bir tango... tı. Amerikalı ile ilk tanıtan o idi.. beraber, ben de Nearinle döaeridl' 
Diye seslendi. Amerikalı mu· Onu Amerikalıya takdim eder • -Neerin pvertecle bir ıenç kal" 

zik batİadı ve çiftler tekrar birle! ken: - Nipnlım.. demesi limn- tanla bqbqa vennİf komıtuJClf" 
tiler. dı. du. 

Aslan Turgut bu hali görünce Necla sustu .. Bil'§ey söylemedi. - Aman cannn .. .5en de het' 
hiddetinden dudaklarını ısırdı ve Söylemek istemedi. feyi ·görürsün! Allah atkma but" 
biraz önce birlikte döndüğü kadı· Arslan Turgut, bu vaziyet kar· da bari polislik y&pma! 
nı arayıp buldu. tısında vaziyetini ve haysiyetini (Arkuı var) 

~~~~~·u~--R--e-s-ı-~--d-e--p-o_z_u_n_u--z-~ 

- J\h ... yanahi o kadar çok kendiniz vereceksini'# 
yorgunum kı.. · 

- Çok rica ederim! F otograf ımız çe. 
- Pekili .• Son defa .. Hatırı· kildikten IOIH'a 

nız için ..• 
Polis hafiye.i ilk danı ettiği ka 

dınm tekrar beline kolunu attı ... 
Birle9tile; ve dönmeğe başladılar. 

Necla bu sefer de niıanlrsiyle 
göz ıöze ıeldi: "Ne güzel eğleni
yoruz, değil mi?,, demek iıtiyen 

bir bakııla Aslan Turguda uzak 
tan güldü. 

Bu ne duygusuz, ne aaygııız bir 
kızdı! 

Halbuki Aslan Turgut onu çok 
ince ve bilhaasa çok kıskanç bir 
kız olarak tanımııtı. Necla, niıan
lııının kolundaki kadının - genç 
olduğunu tanımak için . yüzüne 
bile bakmıyordu. 

Nihayet, bu ağır figürlü tango
da kunlarmı döken gen~1er yorul· 
duklarmın f arkina varmıt olacak· 
lar ki, müzik durur durmaz, her 
keı etraftaki koltuklara yıkılıyor
du. 

Amerikalı seyyah, Neclanın 
yanından aynlmıyorlu. 

Aslan Turgudun tahammülü 
taımıttı .• 

Gemici gan~n1ar t~mpanya . 
hardaklarmı dola~tırırken, deli· 1 

kanlı, nifanhımın bulunduiu kö-1 

nasıl görü -
neceğinizi ıi • 
ze önceden bil . 
diren bir maki -
ne ica.d edilmit· 
tir. Bir kabine -
r:in önünde o · 
turup yüzünü . 
zü ortadaki · a -
çıktıkta görür • 
ıünüz. Eğer p . 

rofil reıim çı · 
kartmak istiyor
sanız yanlarda 
ki açıklıklara ba 
kanınız. Bu yarı 
açıklıklar dilen .. 
diği ıibi ileri 
geri sağ ve ıo 

la ıürülebilmek 
tedir. Kendiniz 
istediğiniz biçb 
ve pozu verdik 
ten ıonra, f otoğ 
rafcıya ıad~ 

"haydi11 diyecekli· ... ı· z. Bunun 
üzerine fotcğr:afçı bir düğ • 
rıcye baıma!da res.mi çekmel te- • 
iir. l undan sor..ra fotoğraçılar aizc 
"bat ınızı az kaldırın,, "yukarı ba· 

t 

kın,, "azıcık ıülüt., . gibi l:ur.1-:; 
lar -vermlyec.C'.':tir. Bütün bu1' ,fi 
aiz kendiJ!ğ"n;zden ve daim .. l' , 
d i yüzünüzü görerek yapacal"' 
nız. 
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TETKiKLER 

Kaç kişiyiz? 
Say1t11 günü her yurtdaş vazi
fesini yaparsa bu suale kat'i 
olarak cevap verebileceğiz 

Rakam aramak, bulmak ve be
iemnek busuaunda ne kadar titiz 
dananınak dananalım ıurumı 

tealim etmek liznnrelir ki mem • 
leketle bir statistik ha~eketi uyan
mııtır ve bu hareketten alakadar· 
larm istifade edebilmesi için sta· 
tilt:ik ·idaresi mümkün olanı yapı-
yor. 

Zaman zaman intiıar eden ve 
· her ltiri bir suretle calibi alaka o• 

lan monoırafiler bir tarafa dur • 
sun, idarenin yıllrklan bu vaziye
tin phididir. Memleketin nüfus. 
ve sıhhatine, maarif ve adliyesi • 
ne, ziraat ve sanayiine, ticaret ve 
maliyesine, nafıa ve saire sine ait 
ahya) ve harekat hakkında yıllık· 
lardan mücmelen m~ı.tefit .o~makl 
imkinı bulunduiu gıbı tafsılat ve 
teferriiat aahumda monoırafiler 1 

de çok faydalı birer merci tqkil 
etmektedirler. 

Memleketin statistik sahası üze· 
rinde gözlerimizi dolaıtmrken bir 
takım ehemmiyetli boşluklara da 
tesadüf ettifimiz yok mudur? 
Şüphesiz ki vardır. 

yokutr. Statistik idaresi itte timdi 
bu istihzar denesindedir. 

idare ihaa mevzuunu tespit, pli. 
mnı tertip ve vesaiti maliyesini 
temin eylemit; 20 ilktqrin ıünü 
yapılacak ud tada ait veaaiti o 
güne manen ve maddeten hazır • 
lamakla meteuldür. 

Nüfm eaymn hakkında statü • 
tik idaresinin ihzar etmit olduiu • 
talimatname, daha doinısu iki ta. 
limatname, yalnız tadat rünü bu 
itle mqgul olacak kimselere de • 
ğil nazari ameli statistikle uzak • 
tan yakından alakadar herkese 
tayanı tavsiyedir. 
Meslek zevkini duymuı her kim

se için kendi tubei ihtısaıma ait , 
bir eser o kimseye bir tiir manza • 
ruiyle görünür. Bu hal her fUbe • 
ler müntesiplerine ne kadar rarip 
gelirse gelsin. 

Biri 50 ve diğeri 25 maddeden 
mütetekkil olan bu aaynn talimat· 
namelerini, statistikçiler, itte o 
kadar zevk ile mütalea ve tetkik 
edebilirler. Talimatnamelerin yal 
nız kitap kanıtrrılmak veyahut 
masa batında yalnız aklı selime 
müracaat edilmek ıuretiyle VÜCU· 

da getirilmediii hemen her say • 
fasından anlatılır. Burada hiçbir 
madde lafolaun diye konulma • 
mııtrr. Sayıma, sayım rününe ait 
olarak hemen hemen hiçbir ihti • 
mal gözden uzak tutulmamıt ve 
bu ihtimallerden herhanri birinin 
tallalckulaa b.linde ittiJ.uı zuuri 
veya :münasip tedbirin iraeei ih • 

HABER - Akta1u rosta!n 
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Geminin birinci mevki yolcuları 
arasında bedô.va seqahat ettifimin 

kimse farkına varmadı 
Kandy ıehrinde dinı danslar 

yapanları seyrettik. Bunlar dan
ıederken sanki kendilerinden ge
çerek cezbeye tutuluyor ve yap· 
madıkları marife~leri bırakmıyor· 
lardı. 

Kolomboya dönünce bizim eli 
açık Amerikah i;e vedalaıhk ve 
her anaforcunun yapmıuı lazım 
olduiu ıibi liman mıntakasına ta
kıldım. Seylan adasının dini ra· 
k11larmı ve diğer mamaralarmı 
yetip artacak kadar görmütlüm. 
Artık "yolcu yolunda gerek,, ata· 
lar ıözüne uym&k li.zım geliyor
du. Ceplerimde 3apbğım bir mu· 
ayene, bana ifllc etmiı clduğumu 
göeterdi. Kocaman bir Çin yolcu 
ıemisini limana girerken görünce 
ne yapacağımı clütündüm. 

Ertesi sabah geminin Kolombo
dan Şanghaya hareketinden bir 
aaat evvel iskelede hiç bir bekçi 
göremediiimden kollarımı sallıya 
aallıya içeriye girdim. Güverte 
altmda olan yoku kamaraların • 
dan birinin içine adımımı atarak 
~apın kilitledim. Yatağa rahatça 
uandım ve hareket sftrilltillii'I ini 

·:a 

Seyhan adasının ~utan danalar. Bu tlanalar yüzlerce yıldanberi yapılmak. 
tadır ve gageıi habia ruhlan aürüp atmaktır.! 

lağıma çarpmcıya kadar yerimden 
hiç kıpırdamadım. 

Gemi epey açı1dıktan ıonra ge· 
ne kollarımı ıallıya sallıya iüver-

Umum memlekete pmil iıüfuı 
harekatı. zeriyata, rekolteye mü • 
teallik rakamlar bu meyanda .,e
kili sayılabilir. Fakat insaf ile 
teslim etmek lazımgelir ki bu nok 
&anlar statistik idaresine .değil, 
11lemlekette köy te,ki1itmın, tq · 
killtı mevcudeye rüıeym olması 
liı~gelen köy idareıinin henüz 
t••.-.,,. ememlt &ulunmuma 
izafe eylemek iktiza eder, ve •ene 
hiÇ fiiphe•İz bu ve em .. li mühim 
bofluklar yalnız ihsaf zaviyeden 
defil, daha baıka ve daha mühim 
hayati bakımlardan da bir in ev· 
Yel izale edihnclidir. 

mal olunmamııtır. ============= 

teye çıktım ve dosdoğru cigara sa- ı 
lonlarından birine girdim. lskem 
lelerin ekserisini birinci amıf yo!-ı 
culan it~al etmitti. Ben de elbiae
lerinden Londradan ıeid?iini an· l 

verilmit oldujunu biimiyorum, 
çünkü birdenbire dehtetli bir yor· 
runluk hiuet~im ve hemen de · 
rin bir uykuya daldım. '( ekrar gö. 
zümü açtığım zaman ortalık ka
rarmış, gece olmuf, kahve dol'l?uf
tu. Yerde boylu boyunca uzanmJı 
Çinliler vardı. Havada afyon du · 
manlarından çıkan acaip kokular
la ağırlatmıfb. 

lı,tıe 0 botluklann d~l'_11a~ma i~
tizaren bugün de statıstık ıdaresı, 
yukarıda irat eylediğimiz sualin, 

k k ..• ? 
Jllni "Memlekette aç ıııyız. ,, 
auaJinin cevabını vermeğe hazır . 
lemnaktadrr. 

192'T aeneıine gelinceye kadar 
Jukanki ıuale kat'i bir cevap ver
aıek imkin; hiç yoktu. 1927 de bu 
suale cevap verildi. Fakat aradan 
Jedi tekiz ıenelik bir müddet geç 
tikten eonra itiraf etmeliyiz ki ken 
dimm buıün rene 0 ı 927 tarihin· 
elen bir ıün evvelki vaziyettey . 
•iliz ıibi hissetmekteyiz. 

O kadar merak ve adeta hale • 
C&ft içtndeyiz. Nüfusumuzun mik · 
dan nedir? Bu husuıtaki tahmin· 
ler biribirini hic; tutmuyor. 14 mil· 
·,_dan batlanarak, 15, 17,. 20, 
hattl 25 milyona kadar ortaya ra· 
kamlar atılıyor. 

Hakikat nerededir? bilemiyo · 
ruz. Meteli üzerinde ne kadar te· 
Yakkuf edilte, ne kadar sabrraız • 
hk ıöaterilıe 0 kadar yerindedir. 
NUfusmnuzun mikdan milli haya
ttn hangi faaliyet şubesiyle ala • 
kadar değildir? 

* Kluil bir wnif ihaat ameliya
tı dörde aJJl11': Jatihzar, tadat, te
fi,, istintaç. Bunlardan hiçbirinin 
ehemmiyeti diierinden az olma • 
malda beraber denileb~lir ki isti_h
zardan TUlcubulacak en ufak l>ır 
falaonan müteakip d iier .ÜÇ ame • 
liye üzerinde müesıir olmamuı, 
bunların cümleeini birden as ve
J& ~ tajlit .,.ıememesi imki.nı 

Memleketin ahval ve icabatı; 
halkın ruhiyatı, kalabalık bina • 
lann, ıebirlerin, merkezden uzak 
vilayetlerin huıusiyetleri; ıeçen 
tahririn tecrübeleri bu talimatna
melerde ayrı ayn nazarı itibara 
almmıt olduğu aörülür. 
Meıeli talimatta yaı meselesi • 

ne müteallik birden nazarı dildca· 
ti celbedecek bir madde ıöze çarp 
mamak mümkün deiiJdir. Geçen 
tahrirde de yap ait sual: tarihi te. 
vellüt ıeklinde aonıluyordu. Ve 
nazariye itibariyle ıüpheeiz ki en 
sağlam ıual tekli budur. 

Bu· def aki sayımda ise sualin 
ıekli deiittirilmit olduğu ıöriilü • 
yor. Hiç ıüphe etmiyoruz ki ata· 
tistik idaresi bu defa sual teklini 
deiittinnekte mühim sebepler ıör 
müt olacak. 

Tarihi tevellüt denilince ıarp 
memleketlerinde habra bir tek ta. 
rih gelir: Milidl tarih. Bade ise 
bu huhusta kaç tarih mevzuuba • 
his olmaz: Hicri tarih, Rumi tarih, 
Miladi tarih. 

Tahrire vatıta olacak anuıra 
sonra ihla meTZUU olan ferde hic
riyi, rumlyi, milidiyi, aralarında . 
ki rün ve sene farklarını anlatıp 
da bunlan halen mer'i ve menu • 
ubahis olan miladi tarihe çerit • 
mek Ye ondan sonra T&hidi tada . 
dm yqını bulup tespit. etmek hu
susundaki müJkülitı bılhuaa u • 
zak viliyetlerde, bu Tiliyetlerin · 
hücra köylerinde tasaVTUr ediniz. 

Bir rün içinde olup bitmesi mül 
tezem bir tahrir için idarenin o 
kliaik ıekJi ıuali ipka etmeie rü· 
venemediii anlatılıyor. 

* Demek iıteriz iri talimatname • 
ler uzun uzun tetkilclerin, tecrü • 

belerin ve belki de uzun uzun mü· 
nakqalarm mahsulüdür. Fakat 
statittik idaretinin istihzarab ne 
kadar genit ve ne kadar ciddi ut
tulmut olursa olsun ve tahrir gü -
nü adeta onun emrine geçen bütün 
teıkilitı hükUmet vazifesini ne 
kadar dikkatle yaparsa yapam 
bizzat halk gerek tahrirden evvel 
ve ıerek tahrir günü bu sayım i
tiyle bizzat alakadar olmaz, is • 
tekle, ıuurla idareye yardım et • 
mez de bu hususta hikayt davra· 
nıTsa tahrir itinin turadan bura • 
dan abaması ve almacak netice . 
leri az çok taıntması gayri müm
kün deiildir. 

Bunun için memleketin bilhassa 
okur yazar tabakası bu iıe daha 
bugünden zahir olmak lazımdır. 
20 ilktetrin i.deta bir seferberlik 
günü olacaktır. 

Okur yazar tabaka için o gün 
sayıma filen maddeten yardım et
mek adeta milli bir borçutr. 

Bu borcu eda edebilmek için de 
mevzuubahis tabaka talimatna . 
meleri evveli kendi okumalı, son· 
ra .. yım ıünü bunu derece dere
ce ailesi, mahallesi, semti halkına 
tatbik edebilmek için elinden ge
leni 'yapmalıdır. Ti. ki zahirde sa
nıldığı kadar basit bulunamıyan 
ve hemen hemen hiç kimseye bet 
para verilmediği halde memleke
te bdavaya mal olmıyan bu sayım 
iti için muhas1&s yarım milyon Ji. 
raya karip masraf da son santi • 
mine kadar mahalline masruf ol
sun; yani ıu yurtta kaç kiti Yll!ı . 
yoruz, bunu hati11z meydana ç.ı • 
kara bilsin. 

Namık Zeki 
Cumhuriyet Merkez Bankası 

Mali Müşaviri 

ladıfmı genç bir Çinlinin yanına l 
oturdum. l 

Bu delikanlı h·enimle mükem- J 

mel İngilizce kor.uftu ve içki ıs· 
marladı. Bana Çine it için mi, yok 
sa ıeyahat ma!uadiyle mi gitmek. 
te olduğumu sordu. Ben de hiç 
çekinmeksizin gemide kaçak ve a. 
naforcu olduğumu söyledim. Kart . 
lanmdan birini kendisine göster
dim ve ıergüzeıtJerimi kısaca a~ 
lattnn. 

Bir içki daha 11marladr. Üçüncü 
içki de ğeldi. ÇinJi delikanlı birin-
ci 11nıf kamarasını birlikte ·:ııal 
etmemizi israrla iıtedi. Hatta ba· 
na karyolaamı ve: meğe kalkııtı. 

Fakat ben bir bo.ttaniyeye sarıla· 
rak yerde yatmaktan memnun ol
dum. 

Tuhaf değil mi, subay ve tayfa. 
lardan hiç kimse benden şüphelen.. 
medi. Yeni arkadatım Hai - Fu 
ile birlikte birinci sınıf yemek sa
lonunda yemek ve gemide diledi
ğim gibi gezip du:-dum. Singapor, 
Manila ve Hongkong limanlarına 
uğruyarak nihayet günün birinde 
Şanghay rıhtımına bağl.\dık. Mer
divenin alt batında bekl;yen mü· 
fettiıin avuc:.ma Hrkaç para sıkıt· 
brmıı olan Hai. Fu'nun sayesındr 
Çin topraklarına kazasız beliı11~ 
ayak bastım. 

Şanghaydan ayrılmadan evvel 
gidip kendisini C\'inde ~ivaret e-de. 

ceğime dair dostum Hai - tuya 
söz verdikten ııoııra rıhbm boyun
ca yürümeğe ba~t.-..dım . Eana lo
kanta gibi görun~n bir C'inJi JUk., 
kanına girdim. Ç"kik gözlü garso
na çay içmek islt-diğirııi itatetlc 

1 

anlattım. Çayla birlikte bana ne l 

Sarhoımutum gibi hfım dönü
yor, bacaklanm dolqıyordu. Aya• 
ğa kalkabildim. Kapwya doğru İ· 
lericdim. Açik hava ile benim a
ramda duran saz benizl:, çekik 
gözlü Çinlinin suratına atkettiiim 
deb!etli bir yumruk bana yol açtı. 
SiLe az çok bir hokıör olduğumu 
söylemeğe unutmuıtum galiba! .• ~ 
Anlanınız ya; bir bokıör yumru
iunun hatırı aayılır ! .• 

Sokakların kalabalığı arumda 
aenem senem dolattım. Bircleq
bire arka çantamın, fotoğraf ma• 
kinemin ve cebimde lcalmıt olan 
üç bet kurutun yerinde yeller eı· 
tiğil\İ keıfedince aklım ba11D1dan 
ıit!i. Dosdoğru Avrupalıların ma
haliesine kotarak ilk karıdattı· 
ğım poliıe meseleyi anlattım ve ça 
Jın.\n qyam aras1ncle bir de pasa· 
portumun bulunduğunu söleıneğe 
bilha11a dikkat ettim. 

Polisi oraya rötürmeğe uğra~· 
tım. Fakat bütün Çin soknklo.rı 
birbirine henzediğinderı orasını 

biı türlü bulamadım. Polis de 
sab.nızlık göstererek döndü ve 
yerine gitti. Artık ar.kada~ım 
Hai Fu'yu görmenin sıra:.ı gelmit 
old'-!ğuna karar verdim. 

Beni ıörünce ıevincii Babası, 
an.!sı ve yapma bebekl~re benzi. 
yen iki kızkarJeşiyle tanıttım. Bu 
misafir sever aile beni i~tediğim 
kadar evlerinde lcalmağa davet et. 
tikr; ancak ben bu alicenaplığı 
kö~ü kullanmak istemedim. Bun· 
dıın ba!ka ıene )·ola çdm1•nuı bit 
yolunu clü!Ünmek zama&ı~ gelmit· 
ti. 

(Devamı va:). 
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Eczanelerden --------~,,. 

HAS KALMiN ı 
isteyiniz. 

Baı-Diş-Romatizma. Gripe karşı emsal•izdir 
••••·"HAS., kellmesıne dikkat•••• 

1 

Karaköse Ilbaylığından: 1 

1 - 75777 liraketif bedeli Diya dı11 llçeıi Merkezindeki 1Jk mek •
1
t 

tep binau iapab kapalı zarf uauli yle ve On b .. eün müddetle ekıilt,. 
meye konmuttur. 

2 - Ba ite aid Ewak fQlllardr. 
A - Femd Şartname. 
B -idari Şartname 
C - Ketif hülbuı· 
D - Mufaaal ketif 
G - Rayiç cetveli 
P-Pilin 
3- Muvakkat teminat 833 liradır. 
4 - lıteklilerin en az On bin liralık Hüldlmet infaatmı munf · '. 

fakiyetle yaptıklarına dair ftlika ve Ticaret ocluma kayıtlı hulun · 
dQldarma dair de Makbuz ibraz etmeleri Jbmuhr. 

5 - Bu tahıisattan bq bin liraa ı 935 Bütceainden 935 Mali yılı IO· 

mma kadar " Oç bin Dört Jiis kırk lira da 936 Biitceainden 936 11lı 
Aiatoa aonana kadar yapacatı it niabetinde tediye edilecektir. 

8 - Kat'I ibaleıi 25/10/935 Cuma aünü saat 15 de Villyet Encü . 
menindedir. 

7 - lateldilerin teklif mektup} anm saat 14 de kadar A.in Vili • 
yet Encümeni Bqkanlıima tevdi etmeleri ıereklidir. 

(8408) 

lıtanhul'da --------

Bom on ti şişe birası 
MOŞTERILERINE 

Bomonti Şirketi lıtanbul tite biraa ı mii§terileri araamda 
1935 ıeaeai yaz ayları için: 

Bir mtl&abaka tertip etmiştir 
Her titede etiketin altında numaralı bir kitıd vardi!'. Bu numa· 
rayı alanlar araımda her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 

altında müaabaka yapılacaktır 

Verilecek primler 100,. 80 ve 30 liradır 
MllllllllMlllll'da kazanan aumaralar her ayın betinde ıazeteler!e 

ilin edilecektir. Kazananlar ayın yirmiıine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler 

Şirket, diikkinlarda ve lokantalarda numarasız tite kabul et
DMfmelerini Ye tifelerin üzerlerind eki numara kiğıdlarmı muha· 
faza etmelaiai aaym milfterilerinden rica eder. 

::=:e 
-
-

Bütün bu kalabahk 
ner~ye gidiyor! ... ? 

Ankara 
Izmir 

. 
.,Bir harika olan 

) 936 .Model 1 

i ::ga::z: .... , 

16-2000 metre radyosunu g6rmete: 

: Nureddin " Seriki 
: A. Vetter 

: O. Cemal ve S. Xemaı 
Sahibinin Sem 

Siyasal bilgjler okulu 
direktörlüğünden: 

İltf»,bul Yedinci icra mem 
luiundan: 

OkulwnuıJA yapı~c•k ..eçm e ıinan aüııle!'l •taiıda röıteril· 
mittir. Namzet ya.1ılmıt 01&nl&11n bu ıünlerde aaDahleyiı. ı.aat ~kb 

Ihsan Yavuz 
I~ Deri ve frengi mUtehassı8ı 

Zilhrevfye 
Doktor 

j buçukta Yıldwda okuldr. IN111nmalar1. ,83U) 

Koeti km Katerina;raı 
Beyptluncla H~a 

Jeainde elki arabacı ,_i Otüt 
kalmda 21 namaralı hasede 
kba iken el:rnm ikameta'hı 
hul: Uhtei luarrufanmda 
Mari Tmpra 48IO lira muka • 
de birinci d~e ipotek o 
Bq .. landa Hüaeyinala -..-
ainde eaki Arabacı J•ai Oiüt 
katında 21 mamarab haneye 
hallen hecis yapılnlıt ~ yeıo· 
ü; ehli YUbf tarafından ha.o 
4850 lira la,met takdir •. . 

ŞIK 
gly ... nlerln 

TERZiSi 

Her ayın 
lhodallnl 

orada 
bul•lllllralnlz 

ISTANBUL 
~eai)oatahane 
· kart111Dda 

Foto Nur 
7&111Dda 

lMafet banma ... 

Dl• hekimi 
Ratıp TörkoQIU 
Anlcar• caddeal Maaarreı 
oteU K•rfl• numrara (88) 

•• 1 1 il 1 '#111 

' 
seıamı izzet 

Nuri Osman Rren 
-• Elhamra aput. No. 3 

Hayatın neeeaı 

Dinç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vücutları 
dlnçleştlr lr 

lktıdanızlığı ve bel 

gevşeklltlnl 

ciderir, yapmak netaini iade e· 

der. Bezanelerde bulunur. lstaabul
da fi18tl 150 kuru1- Taf'sll4t için 

Galata posta kutusu 1255 

' 14 - 10 - 93! Paur:ni: ltiyaaiye, tabüye. 
15 - 10 - ~ Salı:. Edebiyat liaaa. 
16 - 10 - aJ35 ÇarfQ!baı Felsefe. i~timai1a~. uı.th. colr•'7L 

Kaligrafi ve Okul 
Defteri Satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Cenıiyetin okul taıe&esi için ı,.atırdıtı •• KWttir lak.an

hiınıa tavıiye ettii~ her s .. it defter ve blıırafilerin •bf Jmi 
ISTAN8UL MARPUÇÇULAR BOYACIHAN ALTINDA 4' 
NUMARALI Matuadır. (Ztss) (G42) 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Pr. Etem Vaual 

Caialoilu WlAliahmer ca44eel Keçjaiirea apartnu.DI bt Ne. (t) Tel: 2203.1 
Ev: Kadr.kög Balaarill• Um ıoltak numara ı. 'l'eldon: Wlll 

Petrol Nizam 

icra•• lfl&t k•nunun 10-1" 
ıaci maddelerine tevfikan tar 
za tebliii muktui ihhar ........ ,...,.. 
lllUD Te takdiri laJJUt raporull 
ikımeta&bmızm mesbul olma"' 
aebile Oa &et sila middetle il 
tebliiiae karar veri1mit old 
dan tarihi ilbdan itibarea Oa 
IÜll arfmcla daire1• mjir 

_ ===ı:ı::::::ıı:~aaıar:a: 

Tiyatro Sanatı Doktor · 
Her kitaPSUla bulunur Ali İSS1'18 il 

Saçları 

bu baptaki ewak Ye .ra.,.,rlan 
kik ve ltir itirazınız vana &I 
,... eylemeni& icap eder. Aksi 
clirde itiru etmemiı acldile • 
deftlll edileceli mal6munu1 
maldlure ve icra ve iflla bll 
IHID 103 Ye 128 ad maddeleri 
cibince tellliii maktazi i~ 
takdiri kıymet raponı teblii 
kamma k:ıiın olmak i~zere illlt 
l.aar. (1 

.. __ F•üıtı-:•'l•S•lıa•r•uıilı --•111 HaydtırpllfG luıaı~ b~vli~ 
Her •kpm : Harbiyede 

BELVC 
~i aalonımda aa:ı devam 

etmektodir. Telvoa: 48191 

miif--.. 
UıWope o,,.,_., 

s.ln&li cadcleii Meserret ole· 
li 88 aamaacla her sün ltled 
aoma aut Oriden ıekia; kadar. 

~Hl er • Kvnetlendirir • 

Da!dilmesini keser arahr. 

PETROL NiZAM 
T"crübe edılmif en iyi. 11ç UAcıclu. 

ZAYi 
Galata 14hallt ıümrUlihi 

abaıt old~ium 10/9/ 929 
. 8170numaralt beyannameyi 

bettbn. Y eniıini alacafımdall 
ldıinln bük,mU yoktur. 

iıll•••••• ... ıam•••••• ••••l Fincancılarda L"azaro ~o 
mahcbmtları 
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1 R A s 1 
•• &• •swıwne l&ilP • 

• ~0Çağlay~n 
Eski MULEN RUJ 

Her akıam muhteşem programı ile devam ediyor. 

ec•:=e!rm•• . hLW"i- 1 s t 1 k 1 i 1 L 1 s e s 1 -- ıı-.r. • 
! i~ Direktörlüğündeıı : il 
r ~. :P - Son sınıflarda nehari talebe için yer kalmamı§tır. U 

~i2 - Diğer sınıflarda leyli ve nehari talebe kadına devam olunmaktadır. f: 
1!!3 - Pazardan başka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe ha§ vurula bilir. ~ 
U4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni taJcbc alı mıPhr. Iİ 

1~5 - isteyenlere, kayıt şartlarını bildiren_öcrenekten bir tane par.asız olarak gönderilir. J 
, l.:r:a:::ı:r.:ırr:ıı-.. ·-· .. -· Şehzad~ba~ . Pohs karakolu kar§ıSıncıa . r ,.ıeı un: 22534 ı:m::a·-.. ----
1 • --.. -- --.. -•w 
1 f 
ın·=-K:i'M=-vA=GEaRn:fiır- COŞKUN mağazası coştu--.. 

Ef'talya Sadi Bestekar Blmen ·HH •• . ti! .. Ba~anlar: COŞKUN ma~_az~sı; gü:nr~kten_ çıkacak rr.alları 
Programımızda bu haftaki yenilik ler: H u sa m e d d 1 nRı ıçın Tıcaret odasından 15 gunluk yem hır miısaade daha al dığı 

1 _ Eftalya Sadi • Bestekar Bimen tt Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.~ ve bu münasebetle, en ıon moda manto ve paltoluk y ünlü ku . 
AYNI SAHNEDE VE BIRLIKDE DINLIYECEKSINIZ. IH ımumum tahlilit Eminönü, Emlak H ma!ları fiyatlarında h~iki tenzilat yapıldığını bildirir. 

2 _ M.111 d !arımızı ifade eden zeybek türküleri dansları il ,.e Eytam bankası karşısında izzet-

0
.. Bazı mallarımızın fıyatları ataiıda göıteritmiıtir. 

ı uygu bey hanı K 
ile beraber (EFTALYA SAD1 tarafından) Tel. 40335 

1
:. • • uruı 

e.-.~=r.;:u::s:#C~i=== • :a:m=::m:srm::ı-==:•nacmaanm=:::: Kreb dö§en metroıu 70 Tafta ekıtra metro~ 
_ ""-"'11.-nt ~ _ _ _ - - - - - - Krep Birman ekatra ,, 130 Velur Suva Şapka ıçm 

1200 lf raya kelepir Krep Saten ekatra ,, 240 Velur angle:ı 

Kuru! 
350 
203 

.M;ktep kitaplan .. Mektep kitapları 
ilk. Orta, l"'lse kitapları 

Ankara caddesi 157 Numara 

hane Krep Maroken ,, 240 Ropluk 90 aantim ende 225 

Yedi oda iki sofa iki bahçe vesair Krep Monııol ,, 220 Emperime ıua (paçalar 100 ila 150 
müştemilatı ha,·i kullanışlı bir ev 1200 Kuru~ 
liraya satılacaktır. Çapa çukurbostan Fiyatlar maktü ve pazarlıkaızdll'. 

nnkvOl\f,?? ~ntabevn mey.danr, 29/2 Np. ya hergün saat COŞKUN°MACAZASI, Beyoğlu latiklil caddeai 

±&L-
dörtten sonra mitnearai o uaabiJir. Jı lJanka.n.,karfmmda 

il§! E• =r •p ZT''EE 

P A R !l A Y A N T. A 'R 
____ ~ ________ • ..,._ ..... _.._.., ..... -.. .. ...;ıı,we.--• • ·----------

3-3~.ıri koyduğu kollarını sarkıttı.f dedin? HaJ di oradan defol cüce he • 
~onra eliyle külahını yana eğerek b11- rif! .• Yoksa şu sopayı kafana indiıi-
§ını kaşınıağa başladı. rim. 

Jnsan, canı sıkıldığı zaman niçin Şö,·alye nezaketi elden bırakma • 
başını kaşır? dan cevap \'erdi: 

Birdenbire, işte bu kaşıma sayesin- - Kendini kolla koca behfkJ son • 
d d v cUsseJi tsYiçrelinin aklına bir ra karışmam. elindeki o oyuncak ba • 

1~. e idi Hem bu fikrin tesiriyle şına drt açıtr. SözUme inan, o sopayı 
hıe: :: h~rcadığı kuV\·e~ . y~z~nden , e.vlenmek çağına geldiğin zaman ka • 
kmkırmızı kesildi. Dizlerını buküp eı-j rın için sakla!.. işte bu sayede e\•inde 

1 
"ini de diz kapaklarının iizerlne. ko- rahat edebilirsin· Gerçi akıllı kafana 

:arak .,;ızü tam şö,·alyenln yüz~ il~ layık olan boynuzları takmakhğın 
biı· hi~~da bulunacak surette eğildı. muhakkak ise de gene sıcak bir çorba, 
Bu vs T.iyette hiddetle: soğuk bir şarap kebileceksin. Onun 

_ Vay cuına ı Söyle bakalım , Y?k· için çocuğum, hoynuzlular ara.~ına 

83 
benimle eğleniyor musun? dıye katıldığın zaman bu sopa ile karını 

haykırdı· dö,·ersin. Şimdilik hltfen hiddeti bir 

Pardayan parmaklarnnn ucuna kal- tarafa bırak .. Hem öy1e ne kıvranıp 
karak buna soğuk kanlılıkla: duruyorsun. işkembeni patlatacak • 

~ ~e~~:Pç~:~~ç::ı:y~e,·~~;11~·erd~İr sın~ardayan bu 11flan söylerken b. 
halde bıraktı. Gülmek veya kızmak gi- viçreli aj'zından köpükler saçılor, te • 
bi iki duygunun arasında kaldı. piniyor, gözlerini döndürüyor, hld • 

Gülmek istedi yapamadı. Kızmağa detli hiddetli nefes alıyordu. Nihayet: 

karar ,·erdi. O da elinden gelmedi. Kahrolası herif? Kanma tec8\'ÜZ 
Pardayan topuklarını indirerek no - ediyorsun ha! .• Şimdi ağzının tadını 
maJ (tabii) boyynu alırken o da ta - alırsın! diye haykırdı. 
mıu1'Cn dofnıldu. Kaşlannı çatarak, Şövalye vahşi bir saflıkla: 
)'Bn;ı'· larını şişirerek, ko11arını geniş - Kanndan mı? diye sordu. 
söğtıiinliA üzerinde kavu~turarak: Dev ciissell uşak gök gUrlemt!.t'i 

Demek ki yUzftme ka111 böylece bir sesle: 

11ti~ ı~ra-..Ustahhfmda bulunuyorsun _ Sopamdan ! diyerek sopayı ha • 
)la 1 söSJertnf sUyledf. nya kaldırıp intikam almak için Par-

- Yüzüne karşı ne kadar aöylemek dayanın üzerine atıldı· Son derece çe
Jizımgelfnıe o kadar söylüyorum yav. ,·ık olan şövalye yana dofru sıçradı, 
rum· r Jsviçrelf hızını aJamıyarak sopa bo~ 

_ Bunun için mi kapıyı yıkaraca • gitti. Fakat karŞT gelinmez bir ku,· • 
- ~1ıyerclan1 \'etin sopuını elinden kaptığım gör • 

_Hayır, bunun için ddfl, Marşa· dü. Ayni zamanda Pardayan bir çel • 
Jın yanına çıkamk için oflum ! · me atarak herftf yolun ortasına boylu 

_ Oflum mu dedin?. Oğlum mu boyunca serdi. 
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PARDAYANLAll 

Bana merhamet ediniz .. Şimdiye ka . 
dar size sadakatle hizmet ettim. Ru 
humu, cismimi uğrunuzda fedadan bi· 
le çekinmedim. Hem sadık, hem cesu· 

rum. Çünkü sizin mukaddes emelleri. 
nize hizmet ediyordunt. Fakat şimdi 
artık kudretim kalmadı. 

- Ayağa kalk .. Seni bir cani gibi 
bu vnziyette görmek istemem. 

Alis, Katerinin bir tuzak kurdu • 
ğundan birdenbire şüphelendi. },aknt 
bu şüphe kraliçenin: 

- Demek ki müsaade istemiyorsun 
Öyle mi Alis 7 sözü üzerine dağıldı. 

Al is ayağa kalkarak: 

- Eter bu lütfu esirgemezseniz si
ze bütün ömrümce minnettar kalaca
ğım. Evet minnettar diyorum.. Bunu 

yalnız bir ihUrmet kelimesi sanmayı -
nız, maksadım, kraliçe bana merha-

met ederse ilk fırsatta, ilk tehlikede 
kendisi için seve seve canımı feda e
deceğimi söylemektir, dedi. 

- Demek ki bu ı:;on hizmetimi yap
mak is temiyorsun öyle mi yaHum? 

- Haşmetpenah, hala düşüncemi 
anlryamadrnız mı? 

- Son olacak Alis ! Bu hizmet so • 
nuncu olacak. 

- Bana merhamet ediniz kraliçem! 

- Adam sen de, hu son küçük işi de 
yapablJeceğini söyHiyorum. Dinle, ~a

na Öyle bir miiccvher \"Creı:e;{im ki son 

derece sc\'İneceksin ! O da bu keçme · 
cededir· 

- Bana bir prense in kı~knnacaj!;ı 
m iicevherleri gös ter diniz .. Hiç hirisini 
istemedim? 

- Evet, fnltnt son gözdeki mUcn • 
ltcri g örmedin Alis ! Bunun tuymetinl, 
giizelliğini düşünemez in. J:tcili küpc-J 

. 

ler elmaslı tarak, gerdanlık falan ba· 
nun yanında pek söntlk kalırlar. 

- Madam- Size yalvannm Jd... 
- Bak, bir kere sana r&tereyfm. 

Sonra karar ver! 
Bu sözleri söyler aiyJemez Kate. 

rin hemen son göztl açtı. Bu da öbtir 
gözler gibi siyah kadife fle tirtilll idi. 

Katerin ayağa kalkarak: 
- Bak A 118 ! dedi. 

Kız birdenbire mosmor kesildi. I1d 
adım attı. Bir hayali kovmak istiyor • 
muş gibi ellerini uzattı. Botaıından 

boğuk bir sayha fırladı: 

- Mektup! .. Mektubum! diye inle
di.! 

l\aterin dö Mediçl kızın bu hart'ke
ti üzerine kağıdı hemen koynuna sok
tu. 

- E\·et, mektubun! Nasıl da tanı. 
dın? Evet, odur! .. Çocuklarını öldU • 

ren ve bunu, senin bu mektupla yap.. 

tığın gibi, itiraf' eden anaların ne ka • 
dar şiddetli cezalara tarpıldıklarını 

hiliyorsun ! 

- Yalan! E,·et yalandır! ÇünkO 
çocuk yaşıyor. ! 

- Pakat ne olursa olsun, mektup • 
ta onu öldUrdUğünU itiraf' ediyorsun 

cani ana! Çocuğun yaşadığını ispat 
edemezsin A1is. Çocuğunu öldUren 

anner!cr mı!hkemeye teslim olunurlar· 

- J\'fcrha mct ! 
- M11hkeme ise onları idama mah-

kılm eder. 

- l\leı·hamet , merhamet!.. Çocuk 
sağdır ! 

- ~imdi kendin se\ !. itaat edecek· 
mi h") Vr• "a. seni mahkemeye teslim 
cl~yim mi? 
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13 - Mil> oner l\lorgan, kızı Alise çıkıştı: 
- Böyle bir haydutla nasıl ahbap olduğunahayret ettim. 

14 - Bir adam sizi mutlaka görmek istiyor. 
- Pekala? Girsin! 

15 - Jeoloji profesörü ve akademi azası pro
fesör Toınas BranaI 

- Onu çok soğuk buluyordum. Fakat sosyetemize devam 
ettiği için kur y:ıpmnsma müsaade mecburiyetinde kaldım • 

16 - Bu işe para koymak delHiktir. Size bunu 
söylemek için geldim· l\forgan cevap verdi: 

- Bir defa karar ''erdim. Sözleriniz beyhu -
dedir. 

tT - JorJ utetek"'V >sız ımıs eaec~Jniz!-:Bunu 
söylemek suretiyle insaniyete olan rnıifemi yap • 
tım. Jorj'un planı tam bir deli işidir. 

branm 

~ 

2pz P A R D ,.A Y A N J, A R 

- l\!:jthiş, pek müthiş bir şey! .• Ya
pamam? 

Katerin şiddetle zile vurdu. Paola 
içeriye girdi, kraliçe: 

- Mösyö dö Nanseyi çağırrnız? em
rini ,·erdi. 

- Dışarıda Haşmetpenah ! 
- Buraya getir I 

Yere kapanan Ali8: 
- Merhamet. merhamet?.· diye ba

fmlı. 

l\aterinin muhafız kumandanı iba
det odasına girdi. 

Katerin: 
- 1\IMyÖ dö Nansey •• derken Alis 

ayağa kalkarak kısa bir mırıltı için ·ı 
de: 

- ltaat ediyorum? dedi. 
Katerin gülümseyip: 
- Mösyö nö Nansey, matmazel dö 

Lükse iyi bakınız! dedi. 

- Bakıyorum Haşmetpenah ! ... 
- Bir gün size ve maiyetinize muh-

tas olacaktır. Kendisine itaat edeceği

nizi, sizi nereye götürse ber~ber gide -
ttğinizi, ona yardımda bulunacağını

zı, -;östereceği kimseyi tevkif edeceği
ni"' aklınızdan çıkarmayınız. Gidiniz, 
si.; "liklerimi unutmayınız! 

Kumandan böyle bir çok ıeyler 

gö. müş \'e duymuş olduğu için hiç 
~şmadan ve şüpheye düşmeden kra
liçeyi selamhyarak dışarıya çıktı. 

O çıktıktan sonra Katerin Alisc 
dönerek sert bir sesle: 

- Artık iyice karar verdin değil 

mi? diye sordu. 
Zavallı kız: 

- ~n Haşmetpenah !. diye kekele
at. 

- Kont dö Mariyyakla münasebet. 
te bulunacaksın ya? 

- Ent .. 
- Ya eğer bana ihanet edecek o -

tursan? ... 
Alis düşüncesinin anlaşılmasından 

dolayı titredi. 
- Eğer bana ihanet etmezsen mek

tubu hakimlere teslim etmiyeceğim .. 
Seni yaşatmak gibi bir lütufta bulu -
na cağım.· 

Alis kendisini bu manevi işkence i
çinde kınandıran kadına bakb. 

- Ent, bir başkasına.. Bir başka 
adama, hem de ona bütün ihanetleri -
ni, bütün fen alık ve cinayetlerini de 
anlatacağım. 

- Kime? •. Kime?.· 
- Kime mi?. Kont dö Mariyyaka! 
ibadet odasında bir çığlık koptu Ye 

Alis dö Lüks de kraliçenin ayakları • 
nın dibinde arka üstü düşerek bayılıp 
kaldı. 

-29-

BIR TESADÜF 

Bundan enelki kısmın başında an
lattığımız gibi bu nka Pardayanın 

müdür Kitalanı kandırarak Bastilden 
çıktığı sabah vukua gelmişti. 

Şö,·alyenin bundan sonra yalnız 
kendi işleriyle uğraşm:ı~a karar ver
miş olduğunu ,.e Jan dö miyenin Fran 
~uvaya yazmış olduğu mektubu ala -
rak okuduktan sonra bu mektubu sa
hibine götürmemeğe azmettiğini gör -
müştiik· 

Liz tarafından sevilmediğine Ye 
nefrete uğradığına emin olduğu gibi 
her ne kadar bu düşüncesi bir Yehim
den ibaret olsa da yani Luiz tarafın
dan se,·llse de onunla "'lenemiyecek
tf. 

ÇünkU bu kız büyük, hem de ~ok 
büyük bir senyiSrün kızı idi. 

• 

PARDAYANLAR . 
Pardayan kendi kendine: 
Artık bu kadar şeyleri öğrendikten 

sonra bana ait olmıyan bu işlerle uf· 

raşmak kadar aptallık olamaz .. Sanki 
bu mektubu neden götürecekmişim? 

Benim o şeytan alası Monmoransilerle 
ne alıp ,·ereceğim var? 

Böyle bir karar \'ermişken gene Şö
valye mektubu koynuna sokarak De -
viniyerden dışarıya çıktı. 

Birçok dolaşarak, bir çok meyha -
nelere girip çıkarak nihayet l\lonmo -
ransinin konağına doğru gitti ve her 

nekadar oraya gi~memeğe niyet ettiy
se de gene kapının tokmağını çaldı. 

Kapıyı hiddetle çalıp bir kaç daki
ka küfrederek bekledi. 

- Ne istiyorsunuz? diye tekrar· 
]adı. 

Şövalye, karşıaındakini kalın ve 
kocaman ayaklarında başınd~ki tüylü 
kilhlhına kadar aşağıdan yukarıya 

kadar süzdü. 
Yalnız külahını görebilmek için ba

şını kaldırmağa mecbur olmuştu. 
Nihayet, bir devi seyreden bir cü • 

ce vaziyetinde olduğu halde tatlı "• 
nazik bir sesle: 

- Çocuğum, Marşal ile görüşmek 

isterim .• dedi. 

Soğuk bakışlı, elleri kalçalarına 

dayalı, beli kılıçlı, kabadayı tavırlı 

bu çapkının ağzından çıkan "çocu
ğum,, lakırdısını duyan tsvrrelinia 
kapıldığı hayreti dü~ününUz •• 

l<'akat kapıyı çabuk açmadıkları i- - Ne dediniz? 
çin komşuları korku ve teli.,.qa dü§üre- · _ Çocuğum, Marşal ile görü~mek 
cek derecede gürültü etmeğe başladı. istediğimi söyledim. 

Nihay.et ~çı~~ı:. sokak kapısı değt~, lsviçreli bu sözün kendisine sörle • 
başka bır kiiçucuk kapı açılarak e • nip söylenmediğinden emin olmak i • 
linde bir sopa bulunan dev cüsseli bir cin etrafına bakındı. 
lsviçreli ~rktı. Sopayı havada hiddet • ~ _ Benimle mi kohuşuy()rsunuz! 
le sallıyarak: _ Ent çocuğum seninle? 

- Hey? Ne istiyorsun? diye ho- Bunun üzerine öyle dehşetli bfr 

mmdandı. kahkaha koparaı ki konağı11 camlan 
Şövalye dö P..arda)·an hl'm Monmo- yaldızlı kurşun çerçeveleri içinde sar

rnnsilere Ye hem de kendisine karşı sıldılar. 

son derece hiddetli olduğu it;in ıs,·iç- I<'akat gürültülü bir sesle söze baş• 
re linin mağrur sesi, işlemeli elbisesi lıyncağı sırada kahkahasın~ .en kuv • 
,.e hilhassa rlindeki .:;opa onu kudurt- ,·etli kulakları çınlatacak kadar kes • 

tu. kin, kunetli, tiı bir kahkaha ile kar • 
Ayni saniyede, yiiziinde bir sil · şıhk ,·erildiğini duydu. 

kunet. tanrlarmda kendi.~ine mah -
Birdenbire durdu. Kendihin<:e bir 

sus hir soğuk kanlılık husule ~eldi. 
'~nlnız clim'lik olan bıyıklarının :ıl

t•nda tuhaf hlr giiliill'<=c,·in. kendic:inf 
tamynntnra tm nn"n ro'< l\ork11lnc~k 

bir halde huhındu~unn anlatırdı. 
Bu cüsseli uşak sert bir ıe.le: 

, 

çapkından başka bir şey olmıyan mal'· 
• 

dayana bakmak i~n eğildiği zaman 
gülenin ŞiSva1ye olduğuJJU aı~ladı. 

r~wit;reli kahkahalarını dahn İ) i 
alıvermek içia karnının Uzeçint çap • . . -


