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Habeş birliğini yıkmak için Italyanların 
propagandasından çıkan müsbet neticeler: 

imparatorun damadı peşinden · 
Bazı kabilelerin reisleri 
ıtalyanlara iltihak etti 

.. 
' 

ltalya ile Ha beşler 
arasında 

Habeşler mukaddes şehirlerini tek kurşun atmadan teslim ettiler 
Komaya gUre, SOOO Habeş esir alınmış 

Sulh müzake
relerine doğru 

adımlar 

İtalyanlar, Şinıali Habeşistanı bir yürüyüş 
halinde zaptedeceklerini umuyorlar 

ı - Fransız bafba.kanı La
vaJ, İtalyayı lngilteıre ile hanı· 
tumak için gayret sarf ediyor· 

Ingiliz kabinesi f evkal3.de 
2- ltalya ıefiri Vmcinin 

Adisababadan aynlmaniası giz· 
li ıuJh müzakereleri™' atfedili
yor. 

3 - Jatlyan generali Garibal-
di lngiltereye teklifler yapmak 
üzere Londraya gidiyor. 
4 - Zecri tedbirlerin tatbikin
den ~vvel Muıoliniye on gün 

nıuhlet verilmesinde mutabık 
kalmdı. 

içtimaa çağırıldı 

•• •• hl İ Rasathanemtzde Musoliniye 10 gun mu e ! Şiddetli iki 

--- A t Amerika DEPREM 
Almanya ve vus urya donanmasım Hissedildi 

anlaşıyor mu? arttıracak lıtanbul ruathaneıi 13 ilkte§ • 
rin pazar günü biri ıaat 15,25,31 

Deyli Heraldde okunduğuna 
r~e A~turya ile ltalya arasm· 
da '. ı· b. anluma yapıldığı 

gız ıce ır -.,- . 
!eklinde çıkan bir havadise Vıya-
tt-.da çıok inanıl~dır. 

Ba fimdi wlma ıelmemit ol• 

bile yakında gelecektir, deniyor. 
Avusturya, Almanya siyasal 

phsiyetleri arasında bu iki devle. 
tin münasebetlerinin telt.imülü hu 
ıu•unda temaslaı· olduğu iÖrülü~ 

J.Oll· 

Vaşington, 15 (A.A.)- 1937 fi. de ve me:ke~üatü lstanbuldan yüz 
nansal yıl içnide Amerikanın zırhı yetmiı kilometre mesafede tahmin 
Jı, 12 torpito ve 6 denizaltı gemisi ci:lilen çift, diğeri saat 21,36,20 de 
yapmak ve donanma mevcudünü

1 

merkez üstü lstanbuldan 410 kilo
da 100 bin kişiye 71karmak fikrin-\ metre mesafede tahmin edilen şid. 
de oldujµ söylenıyor. detli iki aeprem kaydetmiştir. 

Takınıınuzın galip gelen tek oüreş .. 
çiai Mersinli Alımct, yendiği Sor·uct 

güreşçi.siyle yan yana 

- Yamı ıpor aayfanuzda _ 



19 - Profsör Tomas Brand akademide söylü
yor: - Arkadaşımız Jorju bu delilikten vazgeçir
meliyiz. Toprağın 3000 metre altında öyle bir sı
cakJrk var ki Jorj yanıp kül olacaktır. 

20 - Jorj cevap verdi: - Ben toprağın altın
da yepyeni bir dünya bulunduğuna eminim. Aya 
gitmeyi dU§ilnenler birkaç kilometre derine inmeyi 
dtişflllmUyorlar. 

21 - Bu savallı adam delidir. Onu tımarhane
ye göndermeJiYb! 

, 
22 - Kulüpte: - Jo Foks bir haydut değildir. 

Yalnız milyoner Morganrn paralarını kurtarmak 
23 - Miihendi8 Jorjun fikri en adi meyhane· 

]erde bile münakaşa ediliyor. 
24 - Ve m..ıvaffak olup olmıyaeafı fikri etra -

fında bUyilk bahislere prlşlliyorda. 
istemiştir. 
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----------------------~-----· - Zeytinyağı, bal ve zencefil! Bun- ı 
lamı hepsini iki saat kadar hafif ateş
te pt,lrJl\eli. AllahasmarJadık azizim. 
Gttlye döndüğü zaman Miarşala ken -
dOerine ait mühim tiir meseleye dair 
ıörüşmek üzere tekrar geleceğimi 
8Öy1ersiniz. 

Bu sözleri söyler söylemez Parda
yan Pipoyu çağırdı ,.e tsviçreli)i se -
Jamlıyarak dışarıya çıktı. 

Sen nehri boyunca uzun adımlarla 
.. d'crken kendi kendine düşünüyordu: 

- Ne belalı işe çattım? Ben elim
den geleni yaptım işte ... Artık onlar 
da başlarının çaresine baksınlar. Aca
ba zavallı kadınlar nerede? Marşal 
da Paıiste değil ... lyi ya, geldiği za -
.man mektubu alır. Bir daha buraya 
kadar gelirim. Lakin alt tarafına ka-
nşmam. Artık Marşal uğraşsın, ken
di ailesine mensup bu kadınları kur. 
tarsın. Ya ben? ... Ah ben öyle bir ai -
leye mensup filan değilim ki •.• 
Akşam yaklaşıyordu. Sen nehrinin 

öte tarafında Pardayanın tam karşı
tnnda mühendis dö Lorme'nin Kraliçe 
Katerin için yaptırdığı Tüvileri sara
yının tamamlanmamış şekli görünü • 
yordu. Daha uzakta eski Luvr sara11-
nın burçları, bundan daha ötede Sen 

Jerman Lokserruva kilisesinin çan ku 
lesi, aşağıda sivri çatılariyle beledi-
ye dairesi göze çarpıyordu. _ 

Şövalye yüksek kavak ağaçlarının 
altında nehir kıyısında bulunan geniş 
bir taş Ur.erine oturarak başını elleri 
arasına alıp yeşilimsi suların akması-

aı seyretmeğe başladı. Bu da neyle 
tült geçireceğini bOmiyenler ve bil -
hassa Aşıklar için en iyi bir ef lencey
dl. 

Bir Afık her zaman için hayalpe -

resttir. :Bunlardan mes'ut olanları bu 
hayallerin en i}; kısmı ile uğraşır. 
Bedbahtlara gelince: bu zavallılar da 
hayallerinde acıdan, yeisten başka bir 
şey bulamazlar. Her ·ımniye her iki 
kısma göre hayata lanetle nya onu 
takdisle geçer. 

Biraz sabırlı ol okuyucu! ... Parda
yan da Sen nehrinin sularına bakarak 
hayale daldr. Doğruyu ~öylemek ıa . 
znngelirse. zavallınnı kalbi en acr, en 
dayanılmaz duyguların altında ezili
yordu. 

Acaba genç şövalye bundan sonra 
Luizi düşünmemek için nrdiği kara
ra rağmen gene bedbaht mıydı? · 

Bunu itiraf etmege mecburuz. Ta -
şın Ustür.e oturduğu zaman Pardayan 
kendi kendine şöyle söyleniyordu: 

- Dediğim şeylerin hepsi riyakar
lık ve yalandan başka birşey değil -
dir. Luizi canımdan çok sevdiğimi in
kar edemem ... Fakat ümitsiue sevi -
yorum ,.e_ 

Sözünü bitirmeden ılık kumların ü
zerine uzanan Piponun esnediğini 

g·;.~dü. Bu da sahibinin düşünmesin • 
den canının sıkıldığını değil karnının 
acıktığını gösteriyordu. 

Şövalye ona yangözle baktı. Pipo 
bir münasebetsizlikte bulunduğunu 

anlıyarak sabırlı olacağını belli et -
mek için ön ayaklannı bitiştirerek re
ne uzandı. 

Şövalye kendi kendine söylenmesi
ne devam etti : 

- Evet, onu ümitsiz olarak seviyo
rum. Uğradığı felaketten dolayı da a
cı i~inde bulunuyorum. Kendisini kur 
tarmağa muvaffak olsam bile bafka 
blrfnin ona sahf p olacafını blllyorum. 
Çünkü Monmoransi ailesinden olan 

PARDAYANT~AR 

bir kız benim gibi bir kopuğu sC\·e -
mez! Bununla beraber ona yardım'"et
memck de benim için dayanılmaz bir 
işkencedir. Onun için herhalde araş -
trrmaya haşlamak lazım. Onu mutla
ka bulmalıyım. Bir kere kendi.-;ini kur 
tarıp rahat yaşamasını temin edeyim, 
o vakit ona herşeyi anlatırım. Yahut 
da hiçbir şey söylemem. Neyse, bir 
kere onu bulayım da ötesini sonra dü 

pışma oldu. Şövalye hemen kendisini 
topladı, kılıcını çekerek bu aceleci 
terbiyesizin haddini bildirmek üzerey
ken meçhOl şahsın ağzından çıkan: 

- Hay Allah bellnı versin! Hl~ ol
mar.sa bir kenara çekilmeyi öğrenme
din mi? Sözlerini dyunca olduğu yer
de mıhlanıp kaldı. Kendine geldiği za 
man hlll koşan meçhol ŞJhıs karan -
lığın içinde kaybolmuştu. 

şünürüz... - Bu, babamın sesidir. 
Bu sözlerin biıibirine olan aykırılı- Diye şövalye de koşmağa başlatıı • 

ğı şörnlyedeki tereddüdün derecesini Fakat pek geç kaldığından Sen Deni• · 
gösterir. sokağında kimseyi göremedi. 

l!';tememes ine rağmen düşüncesi da
ima resaretini kıran iki şt>Ye sapla -
nıyordu: 

Luizi kurtardığı zaman, genç kız 
kendisi için ebediyyen kaybolacaktı. 
Çünkü, böyle asil, zengin ve kuvvetli 
bir ailenin kızı ile C\'lenmeyi imkan -
sız sayıyordu. 

. 
Luiıi kurtarmadığı halde hem o büs 

lıütlin kaybolacak hem de bütün öm -
rünce acı bir yeis içinde kalacaktı. 

Bununla beraber, Sen nehri kena • 
rında. akşam rüzgariyle sallanan ka
nk ağaçlannın altındaki düşünme • 
ler, şövalyenin aşkının karşılığından • 

vazgeçip bütün kuvvetiyle Luizi ara -
mağa karar ,·ermesiyle sona erdi. 

Bundan sonra biraz içi rahatlıya . 
rak köpeğiyle beraber akşam yemeği 
için ote1e gitmeğe karar ,·erdi ve aya
'ia kalktı. Gayet sakin \'e çabuk adım
, larla yürüyüp Sen Denis sokağına n 
rınca arkasından birisinin ko~tuğunu 

' duyar gibi oldu. " 

Her gece pek karanl(k n sokaklar 
da ıssrz olmakla beraber Pardayan 
dönüp arkasına bakmağa tenezzül et
medi. Aynı saniyede şiddetli bit çar-

Devini yere girer girmez Madam H ü
gete, on dakika kadar evvel kimsenin 
kendisini arayıp aramadığını sordu. 
Aldrfı "Hayır?" cevabı üzerine aldan
mış olduğunu anlıyarak kendisine çar 
pan herifin kaçmasına meydan ver • 
diği için çok üzüldü. 

Tamamen karnını doyurduktan son
ra şövalye kılıç kayışını tekrar toka
layıp sağlam demirli bir hançeri de 
beline takarak karanlık, ıssız sokak -
lardan dolaşa dolap Amiral Kolinyl
nin konağına vardı. 

Deoda'nın tembih ettiği gibi küçük 
kapıyı üç kere hafifçe çaldı. Hemen 
kapının ilstlindeki aralık açıldı. Bu 
ka!>ının arkıLcnnda her zaman bir a • 
damın beklemekte olduğu anlaşılı -
yordu. Pardayan yüzünü aralığa yak 
)aştırıp yavaş sesle parola için karar. 
laştırılan: 

- Jarnak n Monkantör- kelime
lerini söyledi. 

Bunun üzerine derhal kapı açılarak 
bir elinde tabanca tutan zırhlı elbiseli 
bir adam göründü. Bu adam sert bir 
sesle: / ' 

- Kimi istiyorsunuz? diye 10rdu. 
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ıtalyan -Habeş harbi 
Dün gelen haberlerle Italyan -

Ha~ harMnin İtalyanlar lehine 
biraz daha inkipf etmİ§ oldufu
nu görüyoruz. 

Bilhassa hareket görülen cep -
heler Aduva ve Ogaden cephele -
ridir. Bu arada İngiliz Somalisi 
cephesinde de hareket görülmür 
tür. Buna rağmen cenup cephe -
sinde yağmurların ba§laması yü
zilnden İtalyan yürüyü§ü durmut 
bir ha!dedir. 

Vaziyeti böylece \usalttıktan 
sonra §İmdi, teker teke':" cephele
ri gözden geçirelim: 

Eritre cephesi 
Habeşlerin Eritre hududundan 

İtalyan topraklarına girdiklerine 
dair telgraf haberleri olsrak ev -
velce öğrendiğimiz kuvvetlerden 
yeni bir haber çıkmamitlır. Bun· 
dan dolayı buradaki Habe§ kuv • 
vetlerinin İtalyanlar tarafından 
harekete geçemiyecek bir hale 
getirildjği yahut da tamamen a
tıldığı manasını çıkarmak lazım 

gelir. 
Yalnız Eritre cephesinde birçok 
Habeşlerin İtalyanlara teslim ol• 
duklarını İtalyanlar bildirdikleri 
gibi, Habeşler de Eritreden bir -
çok yerli İtalyan askerlerinin Ha· 
beş kuvvetlerine iltihak ettikle 
rini haber vermektcdirleı. 

Bir Amerikan Ajansmın Adu· 
vadan aldığı habere göre de 6 
Habeş şefi 'l'igre vilayetlerinde 
İtalyanlara teslim olmu§tur. 

İtalyan aytarları da Adigrad 
civarında 1000 Habeş askerinin 
silnhlariyle beraber ıtalyanlara 
teslim olduklarını bild;,;yorlar. 

Adua cephesi 
İtalyanların, bu cephede, dün 

gelen ~aberlere göre, oldukça ö
nemli harekette bulundukları gö

rülüyor. Bir Brüksel mahreçli tel· 
graf haberine göre İtalyanlar Ma 
halleye doğru ilerlemek için ha · 
zırlanmaktadır. Bu ıehrin Adisa• 
buba ae her çeşit irtibatının ke . 
silmi§ bulunduğunu ltalyanlar 
haber veriyorlar. Romadan ge -
len bir habere göre de Hauzien 
~chriyle Aduva cenubunda bir 
ba~ka ıehir ltalyanlar eline ~eç · 
mi~tir. 

1 Bu cephenin en önemli habe· 
ri Akıum'un harpsiz olarak ltal
yanlar eline geçmiş bulunması " 
dır. 

Aksum, hıristiyan Habeılcrin 
mukadc!es bir şehridir. Buradaki 
ruhanilerin ileri gelenleri İtalyan 
kumandanı dö Bonoya aadakat -
!erini bildirmişlerdir. Fakat bir 
Londra telgrafına göre de Aksu

Jnun düştüğü şüpheli görünmekte 
ve denmektedir ki: "Bir hafta ev• 
vel de bu tehrin İtalyanların eli
ne 11e~tiği haber verilmiş fakat te· 
ey:1üt etmemiştir.,, 

Bımunla beraber, iyi baber al• 
m~.kla lamlan Alman istihbara · 
tına göre Habeı erkaniharbiyesi 
Aksumun İtalyanlar tarafından 
alindiğını bildirmİ§tİr. Bu haber · 
den anla!}ıldığına göre Habeıler 
mukaddes §ehirlerinin ltalyan 
topçusu tarafından tahrip edil • 
ınesinden endi§e ederek ıehri tah · 
liye etm'işlerdir. Bu •uretle ltal -
ya.nlar ıehre harpsiz olarak gir • 
mi§lerdir. 

Bundan ba!ka Habe~ler şima! 
cephesinde bir hücum yapmıılar· 
sa da - Roma haberine göre -
derhal püskürtülmü§lerc!ir. Bu 
hücumda Habe§ler, bir~ kuman · 
dan o\~nak üzere, 22 öW. bırak • 
mıtlardır, 

İtalyanlar, bu cephede kendi" Qgaden ltalyan erklnıharblye reisi u.fha.aı baılamak üzeredir. Fakat 
lerine yarayacak esaslı itler de Afrlkada Habet ıtrdusunun muharebeyi ka-
görmektedirler. cephesi Asmara, 14 (A. A.) _ ltalyan bul edip etmiyeceği belli değildir. 

Gene bir Roma haberine göre genel kurmay başkanı Mare§al Somali cephesinde dün tayyareler 
geceli gündüzlü çaliprak 10 gün Dün ltalyan uçakları Ogaden Badoglio bu akıam ltalyadan bu- birçok müstahkem yerleri bombar 
içinde Aduvaya kadar 40 kilo - mıntakaıında büyük bir faaliyet raya gelmiıtir. dmıan etmiılerdir. 

göıtermitlerdir. ltalya\lfarm bu ihanet eden damat Raı Gukaadan sonra başka reis.-
cephede hücuma hazırl:ındıklari l Ier de İtalyanlara dehalet etmı·1. Roma, 14 - talyanlara teslim 
anlatılmaktadır. olan ve Habeı imparatorunun da lerdir. Raa Guksanın 1500 ki;ilik 

Ogaden cephesindeki Habeş ku · t f d · ] b b yarıyacaktır. madı bulunan Raa Gugaa bugün vvetı ta yan or usıy e era er 
kumandanının çok nazik bir du• ilerliyerek çete harbi yapacaktrr. 

metre yol yapmıtlardır. Bu yol, 
kendilerinin Eritre ile kolaylık
la irtibatla bulunabilmelerine 

Bir Paris haberine göre Ras rumda olduğu haber ve.tilmekte . Aduvada General de Bono ile g().t 

S d 1 b Ad riltere~c: Generalin emr; altında Muherebe A~kan g81U 
eyum or u arı ugün uvanın ~r. kenarından ba,ııyacak 

120 kl'lometre cenubunda bulun B ı be be b h d bulundugu" nu söylemiştir · ununa ra r, u cep e e Roma, 15 - Asmaradan bildi· 
maktadırlar. kat'i bir harekete geçildiğine da· •talyan taraflusı yerlller kurfuna rildiğine göre, Aduva - Makale 

ltalyan tayyarelerinin faali - ir haber yoktur. d!zllmlf yolu serbesttir. Raı Gukıanın 
yeti de Aduva cephesinde ön~mli• Umumiyetle cephelerdeki du • Aımara, 14 (A. A.) - ltal • Makaledeki askerleri İtalyan bay· 
dir. Makalle istikametinde yeni · rum hakkında da kat'i malilmat yanlaT~ teslim olan Hahet ~uha · rağmı çekmitlerdri. Bu harel<et 
den taarruzlarda bulunmutlar · yoktur. Habe• hükfuneti cephe - ripleri, Ogaden kabtlelerınden H ı.__ ı h M l 

'tm k · l; t ·ı birçoğunun Adiıababanm sefer • a~ ve ia tmm aka enin ce-
dır. ye gı e ıs ıyen gaze ecı ere se- . . . . . . nubunda yaptığı hazrrltkları güç-

R h b ı 1 h t ·· d · d" ... · · berlık emrıne ıtaat etrnedıklerını Bir oma a erine göre ta • ya a musaa eaı verme ıgı ıçın • leıtirmittir. 

1 · ld k. ku 1 . • h. b. h b 1 kt d söylüyorlar. ltalyaya ıevgı besle-- kuvv yan arırı 1ıma e ı vvet erının ıç ır a er a ınamama a ır. . • . ak Habeı veliahtı etlerini 
i k Ah Ad k c h • mekle ıtham edılen hırt nn yer- Makalenı·n ,.,..nubunda Antalada umum ararga 1 uvaya na - enup cep esı . . . . . ....... 

ı d 'l . G l d B A lıler kurşuna dızılmı§lerdır. l uk e ı mıt ve enera e ono top amak ve burada m avemet 
duvaya girmittir. Aamaradan bildirildiğine gö . Belçlka HabeflStana elllh göstermek iıtiyor. Makale bir 

Cumartesi akşamı Aımara'dan re cenup cephesinde tiddetli yağ- veriyor yayla üzerindedir. Burada At· 
murlann baılama11 yüzünden 1- Brüksel, 14 (A. A..) - l9 ey· k 1 d y ı d d hareket eden General de Bono' • am gö Ü var ır. ay a eniz en 

Ad 
• . . • p 1 d. talyanların ileri hareketi dur • lul tarihli buyrultu ile Belçikadan 2400 m~ ..::ı. • ...,kl!'...Ledı·r. Ha· 

nun uvaya gırıtını opo 0 1 silah ihracı Ekonomi Bakanmm '"'~n• ~UAOÇ nu 

Roma gazetesinin Aduva ayları muıtur. • • ruhsatiyesine tibi tutulmuftu. beılilerle muharebenin burada o-
şöyle anlatıyor: Cephe gerısı Cenevrede verilen karar üzerine lacağı anlatılıyor. Deaes civann-

"General de Bono, geceyi A - h b 1 • bundan ıonra Habeşi.tana ya· da 5000 Habet askeri ve mitra.1 .. 
dingride geçirmiı ve pazar günü a er e rı pılacak ihracata müsaade olun- yözler bulunduğu bildiriliyor. 
erkenden Aduvaya vannııtır. ltalyan aekerlerl mu§tur. Röyter ajaneı muhabiri Adikra 

"Yerliler 160 kilometrelik bir Portsaid, 1~ (A. A.) - Son üç tm 100 mil cenubunda Atnıans 
mesafe üzerine uzanan yolun ke · gu.·ın. irin de 6,500 ltalyan askeri ~ısır ve Habeflatan • gölü yalanında Habetlilerin hazır. 

.. ~ T Kahıre, 14 (A. A.) - Habeııs- lıkl t ki b.ld. • 
narlarına birikmi§lerdi Eritre için Kanaldan geç.mi§ ve •(Ah ·· d ·ı · .. ar yap 1 annı 1 ınyor. tana ıı a gon erı mesı yuagı - it 1 1 .. ilk dllrt o kO 

617 ıt ı ask · d h ıta v .. . .. a yan ara gure g n "Kral Theodore'un A.duvada · 
ki tatosu ltalyan bayraklariyle 
donatılmıt ve tatonun bıraçasına 

' makinelitüfekler yerle~rilmiftİr. 
Topçu kıtalarının mızıkası Kral 
martı ve "Faıisl" havuını çala -
rak Generalin gelitini selamla -
mı§hr. Aduvayı alan General Ma" 
ravigna, meydanda toplanan ~e -
lıir eşr"fının huzurunda General 
de Bono'yu karıılamı§tn·. 

"De Bono bundan sonra kısa 
bir söylev vermiş ve ktta!arı tef -
ti§ etmi~tir. 

a yan erı e a e .. nın kalkması uzerıne Habet hu- kayıpları ne lmlt? 
ya yaralı olmak dolayısiyle Ital kumeti Mısır Bankasına hemen ttalyanlann ilk dört gün içinde 
yaya gitmiıtir. harp levazımı aaltn almak üzere verdikleri r.aylat hakkında birçok tah· 
Aduva muharebesi yarahları 6000 bin Mıur Jiraıi yau·rmııtır. mfnler ve rivayet karşında Romanm 

POl'tsaid, 14 (A. A.) - Sarde· F d H b 
1 

•- "en dofru" kaydfte verdf~ rakam ~1 
. B~ d .1 • ransa an a •• e .. na ledir: 

nıa ve YJ. ere gemı erı cumar· 111. d 11 lllh 
un er en • . "İtalya taratm.ı- 30 "'~ maktul teıi Y'Jıı QAPr günleri Portaaide D T f UA ~· 

gelmiı~~"'.. Bu gemilerin içinde Brüksel, 14 - eyh elgra dütmUıttir.Bunlana 5 tanesi İtalyan-
- gazetesi bugün yeniden birkaç dır.70 kişi yaralıdır.Bunlann 50 tanea 

A~" uharebelerinde yarala Fransız vapurunun Habetiıtana İtalyandır. 33 yerli kayıptır. 
ndan 60~ .~i!i1 vaktrdırd .. Bunlar 12 a• ıilah götürdüklerini haber ver • İtalyanlar bir top, bir makineli tU· 

aya,.goturu me e ır. mektedir. fek, 13' tüfek ve 30 sandık cephane 
Belçika Kızllhaçının daveti aldıklan bildirilmektedir. 
Brükıel 14 - Belçika Kızıl - Habe• imparatoruna iki tayyare Habe,ıer lnglllzıere kumaf 

. ' hediye edildi ı ı ı 
haçt hır beyanname neşrederek "M Ga d' d • par f ett 

ançester r ıyan,. a o - Ha"- hüktl ti t 'lt · bütün Belçiknlılan Habeş yaralı· · ~ me , ngı ere~ e 
"Bu törenin sonund" General . · • kunmuttur: 8,000,000 yarda. kalın kumaş ısmar • 

larına yardıma davet etmı~tır. l . 1 • • • L • k A 1 ktad 
Aduvada ölenler için dikilen anı· . sım erını vermıyen mr aç - ama ır., 

Habefl&tandakl ltal~an elçlsl • merikalı, Habet imparatoruna iki Bunlar, a~ker üniforması için kul· 
tı açmıştır.,, Londra, 14 - Adısababadak• h d" • l d. M tanıtacaktır 

M I• h • l •. l .1. . hA tayyare e ıye etmış er ır. a • · U Saa 1 Cep esi talyan elçısıy e ata~em1 ıterı a k. l b .. N kt d B Bu sipariş senelerdenberi lngiltere. . . . · d. l ıne er ugun evyor a ır. un 
1 la tevkıf edılmıt vazıyette ır er. l h d" d l Ad" b b nln Lankaşayr masnuat müessesele • 

Asmaradan a ınan haberlere . .... . h l arı e ıye e en er, ısa a a -. İtalyan elçılıgının ana tar arı bu .. rine yapılmış olan ilk sipariştir. 
göre Aksumun sukutu üzerıne .. F 1 . . ·ı . t" ya gonderme masrafını da vere • 250,000 sterlin mukabilı'nde temı·n e . gun ransız e çısıne verı mış ır. d" 
birçok kabile baıkanları Tıgre cekler ır. dilecek olan bu sipariş, en aşağı 2000 
mıntakasında ltalyanlara muta - Habe,ıstandan kaçan ecnebiler Danlmarkadan Habaflere işçiyi Uç ay meşgul edecektir. - ı>ey-
vaat etmi§lerdir. İtalya" tayya - Cibuti, 14 (A. A.) - Adisaba· yardım li Heralddan. 
relerinin Harrarın ancak 150 ki _ badaki İtalyan erkini buraya gel ' 4Mançester Gardiyan·· dan: Habe,ıera kaçmak ~stlyen Sırb 
lometre cenubuna kadar bom - miştir. Avrupalıların, ~indlile- Danimarkada hususi bir teı • çocukları 
bardıman etmi"' bulunmaları ltal• rin ve Arapların Habe~ıstandan kilat, Hah- lmparate>runa bh Belgradda İngilizce olarak sıkan 

:r k d. -:r "South Slav Herald., gazetesinde (' • 
yan ordusunun kolaylıkla ilerle- hicreti devam etme te ır. ıahra imdadı sıhhi otomobili ver- kunmuştur: 
diğine delil sayılıyor. fnglllzlere Habe,ıstandan çekil· meyi kararlaıtırmıttır. Otomobil "Hnbe~ imparatorunun ordularına 

ltalyanlar Adisababa • Cibu· meıerl tavsiye olunuyor sekiz kisiliktir. Vapur!a Kopen- iltihak etmek i~in yola çıkmış olan 
ti yolunu daha evvel cenuptan Adise.baba, 14 (A. A.) - in• hagdan Cibutiye, oradan da Ha dört ufak Sırp çocuğunu polisler 
kesmek fikrindedirler. giltere elçiliği, muayyen işleri ol- beıistana naklolunacaktır. Verşatzda alıkoymuşlardır. 

Şimi\ldeyse kabilelerin muta - mıyan İngilizlere mem\eketi ter - Son haberler ıun~~Yb~~~~::.~~ah:;~~;~:nb:;:::ata:: 
vaati böyle devam edecek oluraa ketmelerini tekrar tavsiye etmit- yordu. ötekilerde hiiyUk bıçaklar var 

· Cenup cephesinde iki taraf 
İtalyanların ilerlemesi bir askeri tır. askerlerlnl blrlktlrlyor dr. 

gezinti mahiyetini alacaktır. Yabancılarla meskOn Habe, L d 14 (R t R d Çocuklar, köyJerinden kalkarak ora-
şehlrlerr on ra, eu er · a yo ya kadar yürüyerek geldiklerini ,.e Ha 

Habe§liler, bu cephede Cibu • Londıa, 14 (A. A.) ·- Roma . ile) - Cenub cephesinde İtalyan beş imparatorunun ordusuna alınmak 
ti - Aditababa yolu üzerinde Af· daki lngilitere büyük elçisi, Ital· hazırlıklarının bitmit olduğu, ve ümidiyle Habeşistan:ı gitmelt'rini te· 
den is!asyonunda bir İtalyan u • yan hilkumetinin dikkatini Dir~ Ogadenle Ual . Ualdan doğru bü- min edecek yol parası bulmak i~in ça
çağmı dütürmütlerdir. Pilotla u· duva ile Adizabo.banın külli}·etli yük ltalyan taarruzunun başlamak lı'}m:ık istediklerini söylemişlerdir. 
Çakta bulunan iki subay ölmüş - k"' k üzere olduğu bildirilmektedir. Ha- Poli • kendilerine haritada Adisa • 

tiir. 

Adis&babadan gelen 1:,ir habe• 
re göre İngiliz Somalisi hududu 
boyuncct da bir cephe teıekkül et 

miş gibidir. Dagaburdan gelen 
haberler burada İtalyan kuvvet · 
leriyle bir Habeı kabtleai arasın
da kanlı bir muharebenin başla • 
dığım bildiriyor. 

İngiliz Somaliıi ma.kamlarının 
bütün gayretlerine rağmen lngi -
liz Somalisinden bir Ha bet kabl 
lesi harbe tutuımut olan Habeı 
kabilesine iltihak etmittir. 

yabancı halk ile ınes un, açı te· babanın ne kadar uzak l>ir yer olduğll• 
hl'rler o1dumı noktası üzerine çek be~lerinde burada büyük kuvvet· ğ . . 

b- unu gostermıştir. 
mi,tir. leri olduğu anlatılmaktadır. Çocuklar, poJic;in ta,·siyesi üzerfrtc 

Bu müracaat, Adiıababa üze · Aduvaya llk otomobil yolu ve kendilerini köylerine bedaYa götiJ -
Roma, 15 - Bir Ha~e§ tayya· rccek olan bir otomobili tercih ediP rine hava taarruzları yapılması 

mevzuu bahsedildiği sırada, Ha _ resi Eritreden Asahaya yaklaşmak 
1 isterken üç ltalyan takip tayyare. 

beşistandaki yabancı dev etler 
mümessilleri tarafından verilen sinin havalandığım görünce der· 
bir karar üzerine yapılmııtır. hal kaçmıştır. Aduvaya yeni bir i 

yol yapılmıştır. Birinci otomobil 
Öte1ci devletlerin de buna ben-

zer müracaatlarda buhmdukları kolu hu yoldan Aduvaya girmiştir. 
Ras B'!.ll4samn ardmdan 

anlaşılmaktadır. . ltalyanlara dehalet eden 
M. Suvich, bu müracl'at h3.k • k2!'.1blle re!slerl 

kında, ıüel otoritelerin dikkatin: Roma, 15- Aduvadan bildiri}. 
celbedecejini ıöylemi9tir. diğine iÖre muharebenin ikinci 

evlerine dönmU~lerdlr. 
Habe,ıer 3000 esir vermif 

Berlin, 14 (Radyo ile) - Aksut11t1 
Tlabeşelrin tek kurşun atmadan talt : 
liyc ettiklerini Roma bildiriyor. M 11• 

kaynaktan gelen bir hab~re görcdc 
ttalyanlar Aduada 3000 kişi esir al • 
mışlardır. 

(Son haberlerin dcv;mı' ncüdı). 
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aieffÜH, 9'kiişii#ı_ : 
M-o-d8Dıı takib 

ediyoruz çocuk mu 
okutuyoruz? 

Fakb- fakat çok gayretli bir kadın·J 
cağız tanıyorum. Haftada bir gün 
evimize gelerek gündelikle it ya -
Par; ditinden trrnaimdan arttır -
dıfı Paraları boy boy evlitlarmın 
Yetitıneıi için ıarfeder. Bir Bulga-1 
riıtan Türk göçmeni olan bu mü
lcemmel yurtta!, emelinde de mu-· 
vaffak olmaktadır. Çünkü, çocuk· 
ları, her yıl 11nıflarını ikmalsiz ve 
ili derecede geçiyor. Kimi dok -
tor kimi muallim, kimi mühendis 

' 
olacağını söylüyor. Kadının da ü-
midi, tesellisi, iftiharı budur. .. . . 

Kendisi yalan söylemediği ve 
aklı da her§eye erdiği için, şika -
Yellerinin ne kadar haklı olduğu -
nu dinleyin: 

- Bizim zamanmıızda okumak 
daha kolaydı: Bir kitap alınırdı. 
Bunu ailenin en büyük evladı o -
kurdu. Tem iz kullanmağa gayret 
eder, ertesi yıl, kendinden küçük
lere devrederdi. Ayni kitaptan ba
ba ile oğul un bile f eyzaldıkları 
görülmüştür. Şimdi ise her sene 
kitap değifiyor. Bu, bizim gibi az 
kazanan insanlar için pek büyük 
Yıkıma sebep olmaktadır. 

Dedim ki: 
- inkılaplar icabı... Bundan 

dolayı kitap değişmek mecburiye
ti lazım geliyor ... Mesela tarih dev 

1 

l'İlni bir zaruret değil mi? ·' 
- Bunları ben de takdir ediyo-1 
~-

Bir kız kaçırma 
vak'ası 

Adana, 14 - Ceyhanın Yumur
talık nahiyesinde bir kız kaçırma 
l'ak'ası olmuştur: 

rum. Fakat, bu sebebin dıtmda da 
boyuna değiıen kitaplar var. 

İçini çekti: 
- Asıl yanık olduğum forma me
selesidir. Geçen yıl dendi ki: Ko
yu renk elbiseler, talebenin genç 
ruhuna kasavet verirmif. Onun i -
çin gri önlükler dikildi. Bunlar, 
yerli malı... Ali.".. Çocuklara güç 
beli biz de yaptık. Fakir, hatta or. 
ta halli ailelerimizde, büyüyen bir 
çocuğun elbiıelerini küçüğüne giy
dirmek uıulü olduğunu biliyorsu
nuz. Ben de böyle yapmak iıtiyo • 
rum. Fakat, mektepte bu yıl yine 
forma deiifDlif. Geçen sene söy • 
Jenenler unutulmuı gibi liciverd 
ve kenarları kırmızı formalar isti
yorlar. Bu renk en leke tutanlar· 
dan biri değil midir? Koyu olduiu 
için gçen sene kasavet veriyordu 
da timdi niçin vermiyor? Anlıya
madrm. Daha garibi: "Mektepte 
diktirtelim !,, demiıler. Dört lira 
dikit paruı ediyormuf. Dütünün 

. ki, bu para ile, eve getirilen bir 
terziye oldukça tık bir elbise yap
tırılabilir. Çocuk mu okutuyoruz, 
moda mı takib ediyoruz? ... Her ıe 

k Bu •• ., ne ayrı ren .•• , nıçnı ..•. 
- Bunları yazayım mı? .. 
- Elbette ..• Sorarlarsa da han-

gi mektepte olduğunu söylersiniz .• 
Defterinize kaydedin! 

Kaydettim. 
(Vl·"O) 

Kamutayda 
Afyon karteli işi 

konuşuldu 
· Ankara, 14 - Kamutay, Tev · 

fik Fikretin batkanlıiında top -
landı. Celıe açılınca Afyon say .. 

R ABD - :Aqam Postası 

Eyüp 
kaza haline 
getirilmeli 

Eyilplfller bunu temin 
içi o teşebbflslere 

glrfştller 
lstanbulun en büyük nahiye -

lerinden biri olan Eyübün kaza 

haline getirilmesi için tetebbüıle
re giriıilmiıtir. Geçen gün yapı • 
lan Eyüp Parti kongresinde de 
Eyübün kaza haline getirilmeıini 

temin yolunda tetebbüılerde bu
lunulma11 kararlatmqtır. 

Eyüp nahiyesi bugünkü ımır -
ları içinde dahi çok geniıtir. lı • 
tanbulun Ayvanaaray vapur iı • 
kelesinden baılıyarak bir yandan 

Topkapı, Küçük köy, diğer yan -

dan Alibey köyüne kadar olan 
kısmı hep Eyüp nahiyesi içinde • 
dir. Halkı, ekonomsal vaziyeti 
tamamen Eyübe bağlı olduğu hal 
de Beyoğlu kazasına bağlı olan 
Kağıthane köyü ile Sarıyer kaza• 

sına bağlı olan Kemerburgazın 
da Eyüp sınırları içine girmesi 

arzu edilmektedir. Çünkü bura · 
ların halkı ahı veriılerini Eyüpte 
yapmalarından dolayı daima E 
yüple temaı etmektedirler. Hal · 

buki resmi dairelerle bir itleri o · 
lunca kalkıp ti Sarıyere gitmek 

mecburiyetinde kalmaktadırlar ki 
bunun için bir Kemerburgazhnın 

araba, aandal, Haliç ve Boğaziçi 
vapuru Sİhİ d6rt nakil Yaaıtuı 

deiiıtirmeıi lizımıelmektedir. 

Eyüp bugün yirmiden fazla 
fabrikuı ve 22 bin nüfuıu ile tam 
bir kaza halini göıtermekfedir. 
Bu bakımdan Eyüplüler dilekle · 
rinin kabul edileceğinden emin • 

Doktorlarla 
avukatlar . yine 
itiraz ediyorlar 

sebep, kazanç vergilerini 
maliyenin istediğinden 

daha az vermektir! 
Kazanç kanunu üzerine barof 

tarafından ımıflara ayrılan avu~ 

katların bu taksimini, İstanbul 
maliyesinin doğru bulmadığını 
ve avukatlarm daha fazla kazan
dıkları kanaatında bulunduğunu 

yazmııtık. 
Maliye, bu tetkiklerini bu ka • 

darla bıralanıyarak doktorlar ve 
dit tabiplerine de teımil etmiı, "E 
tibba Oda11,, nm yaptığı tunifi 
de bozmuıtur. Bunun neticesinde 
"Etibba Odası,, nın gösterdiği sı
nıflardan birçok doktor, diş tabi• 

bi ve kimyaker daha yüksek de • 
recelere çıkarılmıtlar.dır. 

Bir yandan bu vaziyette kalan 
avukatlar birer itirazname ile 

maliyeye müracaat ederken dok
tor ve dit tabiplerinden 11nıfları 

yükseltilenler de itiraz etmiıler • 
dir. Şimdi maliyeye yek6nu epey

ce kabank olacağı anlatılan iti -
raznamelel' yaimaktadır. 

Maliye temyiz heyeti bu itiru

nameleri tetkik ederek bir· karar 
verecektir. 

Yugoslavyada mal bırakan 
Türklere verilecek tazminat 
Yugoslavyada emlakini hıra . rafındar. da birer iıtida ile ve f&• 

kıp, sava~Jar dolayısiyle memle - hitlerhı ifadelerine istinat eden 
ketimi-ze gelen soyda.şlarımızm tasarruf iddialan Y•Pılmıtsa da 
bu emlakine mukabil, hükumeti .. bunlar nazarı itibara alınmıya -
mizle Yugoslav hükumeti ara - caktır. 
sında yapılan anlatma mucibin - Şimdiye kadar Finans Bakan • 
ce, Yugo!lavlardan tazminat a • lığında (Maliye Vekaletinde) Yu• 
lmmıfh. Bu tazminattan istifade goslavyadaki metrUk Türk emla
için Y-ııgoslavyada emlaki bulu - ki işine bakmak üzere kurulmu~ 
nan Türklerin hükUınete 'yapma- olan husıut komisyon müracaat • 
11 llzımgelen müracaatin müd · leri tetkike bqlamııtır. Bu bin -
deti bitmiıtir. )erce doayanm tetkiki mümkün 

Şimdiye kadar bu emlak s11hip mertebe kıta bir müddette biti . 
)erinden binlercesi elindeki ve - rilecek, ondan ıonra eldeki para, 
ıikaları Ankaraya göndermiıler - istihkakı tahakkuk edenler~n 
dir. Elinde vesika olmıyanla:- ta• miktarına göre, dağıtılacaktır. Münir isminde bir genç, Medi

ha iıminde bir kızı istemiş, fakat 

kendiİine red cevabı verilmiştir. ! 
Bunun üzerine ~ünir kı~ı kaçır · ı 
lrta.)'a karar vermıf, Medıha anne· ı 
ai!e tatlada çalı~ırken Münir dört l 
~ •kadatile beraber kızm üzerine 

lavı Türker'in afyon meselesi hak dirler. Sayımın hiç bir mfl
kelleflyetle alAkası 

yoktur 

Yarın sayımın genel 
tecrllbesl yapılacak 

M·· I -.trlmıı, kızı zorla kaçırmıttır. u-
1llr}e arkadatları yakalanamamış · 
tır 

...__· -----------------------------~ 
Ponıste: 

'<umarcııar tutuıdu ı 
1''8pebaşında Osmanın kahvesinde 

~•tdahay, Onnik, Ramazan, Vangel, 
şaban, Artin isminde altı kişi kumar 
8 Ynarken yakalanmışlardır. 

C:erptı 
Sirkeciden geçen Sillvrtll renç -

ht,. IJaUJe komisyoncu Ham dinin f da-
'te.~indekl 10 numanılı hususi otomo -
hlı ~aı-pmış, yaralamıştır. 

1-tırsızıar 
Sabıkalılardan Recep ile bir arka· 

d~, Sultanhamamda Karamürsel 
fabı·ika.c:ıı satış mağazasından yarım 
:op kumaş çalmışlar, kaçarlarken ya -
•a lanmışla rdır. 

~ehırıendl . 
Şirk-etihyrlyen.lıı 63 numaralı va • 

l>urunda tayfa tsmall dOn yed.lif ba
lıktan zehirlenmif, Gareba hastanesi· 
tıe kaldrnlmqtır. 

~ekıamcııar 
~.-asında 
, Üsküdarda BafJarhafmda Mar -
&oıaua bahpsind• s1nemacı Muhid -
~t., iie :s.~ bahçesindeki sinema -
''" rekJAmmı yapan Ekrem kavga et-
1\llşler, Ekrem elindeki zille Muhiddi· 
~~~1 kulafmm aıa-nclan J:&~lamış 

kındald sual tabirine Ekonom1 
Bakanı Celi) Bayar. cevap ver -
mittir. Celal Bayar demiıtir ki: 

".:- Sual soran sayın arkada • 
şım, afyon kartelini Uluılar Sos • 
yetesine bağlı bir müessese ola -
rak telakki ediyor ve ıualini ona 
göre tanzim ediyor. Halbuki bu 
kartel A vrupada ahı ve ıaht için 
hususi mahiyette teıekkül etmi, 
bir sendikadır. Bunun hataım. 
dan Uluslar Sosyetesine bir mes' · 
uliyet t~veccüh etmesine madde · 
ten imkan görmüyorum. 

"Afyon meselesi.ni hükUmet e
le ,.lmııtır. Bu kartel Jıviçre, Al • 
manya, Franıa ve lnıiltere fab -
rikalarından ibaret olmak üzere 
teıekkül etmiıtil'. Sendikanın ma 
hiyeti hakkında, müsaadenizle, 
öz ıöyliyemiyeceğim. Çünkü her 

• b' . sözün mutlaka elimizde ır vesı · 

o 

Vatandaşların hftrl
yetlerlnl selb davası 

Behzat, Dursun, Hasan, Seyit 
ve ıadık isminde bet kitinin, tah· 
kikat yapmak bahaneaiyle, hürri• 

yetlerini ıelbetmekten suçlu ko . 
miıer lbrahim, Aıım, Ş~rif hak • 
kında ağırceza halcyerinde de • 

vam eden muhakeme hitmittir. 
iddia makamında bulunan Muh-

liı her üç komiserin, bir vatan -
daşı tahsi hürriyetinden mahrum 
etmek r.oktasından tecziyelerini 

iıtemittir. Müdafaa için dava 
baıka güne kalmııtır. 

TEŞEKKÜR - Annemin ölilmtl do
Iayısiyle cenazesinde bulunanlara ,.e 

ya taziyet edenlere kalbi teşekkürle
rimi iblağ için saygılı gazetenizin ta
nssutunu rica ederim. 

HClJlan ecza deposu sa/ıibi 
Hasan Alımet Vidinligil 

Statietik Genel Di:·ektörlüğii 

Son Posta gazetesinde çıkan bir 

haber hakkında bütün gazetele • 
re fU telgrafı çekmittir: 

Ankara, 14 - Bugünkü Son 
Poıta gazetesinde nüfus sayımmı 
müteakip bekarlık vergisi teıiı e

dileceği hakkında veril~n haberin 

aslı olmadığı ve sayımın hiçbir 

vergi ile alikaıı bulunmadığını 

yazmanız ehemmiyetle rica olu -
nur. 

• • • 
Haber - Sayımın vergi ve di• 

Niifus sayım gününün yaklat • 
mas1 .Jolayuiyle faaliyet gittikçe 

artmaktadır. Dün tehrin muhte • 
lif yerlerinde ıayım memurlan 
toplanmıt, kendilerine ıayım def. 
terleri verilmif, yapacakları .itleri 
anlatılmııtır. 

Statistik Genel Direktörü Cr 
lal bugün !ehrimize gef ereK 

sayım çalıımalarını gözden ge -

çirecekHr. Yarın bütün memur -

larm mmtakalariuda bir ıayım 

tecrübeleri yapmaları kararlaı • 

mııtır. 

ğ er m ük e ile fi ye ti erle hiçbir a 1 a - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!:!~ 

kası olmadığı, çok geni~ mikyas · 
.taki propagandalarla halka iyice 

anlatılmıştır. Geçen sayımın da 
tecrübesi bunun böyle olduğunu 

gösterdiği için, halk, esasen sayı, 

mın yalnız nüfusumuzu öğren -
mek gayesiyle yapıldığını öğren

mittir. 
kası olmak lazımdır. Afyon f aa 
liyetimizi hükiimel tetkik ediyor. 
Kartel iyi veya fena hareket ede 

bilir. Fakat bizim · bu fenahktan ( • D E R D ~R E R~!;~ ==· J dolayı Uluılar Sosyetesine ka111 ş E H ~ J N 
olan bağlılığımızi çözmeğe mad· · .K 
deten imkin yoktur.,, ________ .. _________ ...... -----~--.,_mır:--~-~-=-cr.oır~~:ıl!S'!r.: 

o 

Oçldam 
Aydın, 14 - Aydının Kürt • 

ler köyünden Mehmedin ve ka • 

rısmın ~ralarYna gö:t dikerek 
bunları yorıan çarıafiv le boğan 
Dinarlı Hüseyin oğlu S~leyman. 
Sökeli cambaz Süleyman, Tekeli 
Ali ojlu H~ınü bugün Aydında 
utlm1tlardu. 

Vapurlar kalabalık olmamalı! 
Gesen pazar günü Sovyetlerle yapılacak futbol ma -

çını seyretmek isin 13,ı:; rnpuriyle Kadıköyünc ge~i • 
yordum. Yapurda ma~ı seyre giden l>ir ~ok halk Yardı, 
o derece dolmuş o derece dolmuştu ki def;ril otuı acak 
ayakta duracak yer bile kalmamıştı. Gerek güvertede 
gert!k a!'ağıda merdi\ enler yollar, oturulan yerlerin 
ara~r aıhz ağıza dolu idi ,.e halk böyle ~öğüs göğü~e. 
n~fes alamıyacak bir şelci!de m~dıköyüne knclnr gitti. 

'fra.mvaylar dolu olduiu zaman şikayet ettiğimiz gi-

bi vapurlar da böylece hnddiistiabisinin en aşağı iki 
mis li fazla dolu olduğu zaman da şikayet etmeliyiz. 
Sonra Allah göstermesin, denizdir bu .. Vapur bir ka • 
zaya uğrıyacak olursa bu kadar kalabalık ne can kur
taran almak i~in hareket edehilir, ne de canını kurt.ar -
mak için kımıldayabilir ,.e görülmemiş derecede bü • 
~iik bir felaket olur. 

Akay idaresinin gözünii ~elerim . 1'1aç gibi gtin!crde 
köprüden :Cazla vapur kaldırmalıdır,,. 



1 

Habeş harbinin slyasaı yüzü (Y h b .1 
- 2-Jd ,,_,-2 1-

-k3J.3J. -verildi: ~i~~aJanJeo~) L=~~.:~a:~utedlyormu' un ara 
1 - ltalyanlara hiç bir kredi açılmıyacak, 2 _ Habe,lstandakl ltalyan sefiri Paris, 15 - Dün PariEte Un al "' 
Mevcut krediler kesileck, 3 _ ıtalya ile hiç bir ve sulh mU%ak relerl lngiliz, ltalyan sefirleri arw:;ındaki ı;l:i 
istikraz anlaşması yapılmıyacak, 4 - ltalya Ad.isababa. 15 (A.A.) - Hava~ a· rüşmeler ltalyan. Habeş 1htilıtfınlll 

j d sulhen halli için bir ~are bulunmasına. 
ile bOtOn konturatlar feshedilecek, an;:nt~~ VJnclnin Adfsababada da- matuftur. Uval, bflindlitt gibi, Cene~ 

Ek om ·k k ·t r·· k. d ·ıd· d rede bu hususta zamanı geline«? ft!klif on 1 omı eye ur ıye e seçı 1 !':m:~:ıdı:: e~ıc;:::ı:::~~~ ;a:~~ te hulunacağrnr söylemişti. 
lıt l l G 

•b lQ • • görUşmelerlnde bulunmak üzere, Ro • T..avalin şimdi bu teklifleri serdet • 

a Yan nenera l arı a ının mdfar.dan talimat a1dığr iddia f!dilmekte· JMğe hazır oldt1ğu zanneılilme'kte Tf 
~ 1 ulh için çare bulunabil «ği nmJS 

L d lı 
• • l Ha.'bq htlk1lmeti adına. söz söyliyen -edilmektedir. on ra seya atıne sıyasa bir r.at, Adua.nm dilştiiğün6 ce doğu Yani aevkly t Ttcre tllndeki bazı şeflerin düpıan Aamara, 14 (A.A.) - Bu hafl:tl 

A l l taratma geçtiklerini yalanlamamakla içinde ltalyadan buraya 600 •li-

mana ar veri iqor :::.ı:.: :::;:::fy.~;ğlb~ ı.:=. :!'ı,v~.~=:-g:~=~ 11~!1! 
Sta n b U 1 ak• t 1 b k 1 torluk topraklarından bir kısmını 1 • bu hafta içinde buraya bir ~ 1 . a yan . an a ar 1 talyanlara terkeylemeğf hiç bir su • 

retle kabul etmfyeceğ i noktasında tahane gemiıi gele<:ektk. 
redi muamelesini kesti ı.varetmfştfr. , _____ __ 

1 •ıt it 1 Harp ıstemıyen muhatezakırıar ltat~an gazeteleri d•vl•tlerı Sovyet Cenevrede ltalya.ya karşı tedbirler 
&lırıakla meşgul olan devletlerin on 
sekiz tanesinden mürekkep komisyon 
diln bir toplantı yaparak. finansal 
tlli komisyonunun tavsiyelerini göz -
den geçirml§, arn.eıı kabul etmf~tir. 
Bu karara göre: 

1) İtalyanlara hiçbir kredi açılm~ 
cak, 

%) Mevcut kredller kesilecek, 

3) Kendisine karşı kararlar almış 
'devletlerle fstikru anla§ması ynpa -
mıyacak. 

.j) Bu devletlerle lta1yanm §imdi · 
ye kadar yaptığı bütün kontratlar 
mllnlesih olacak. 

Sonra heyeti umumiye toplantısı 

yapılarak bu karar orada da tasvip e
dllroiştir. Avusturya, Macaristan ve 
Arjantin itirazlarda bulunmuşlardır. 

Dün on sekizler komitesine, mühim 
miktarda petrol btihsal eden bir mem 
leket olan Meksika da iştirak etml~tf. 

Finansal kanırlıın14 31 llkteşrlne 

kadar tatbik.ine geçilecektir. Yani U • 

luslar kurumuna Uye olup da bu ka -
rarlan kabul etmİ§ d~vletler, ltalyaya 
kar§ı ,aldddan finansal tedbirleri U -
lmlar kurumu genel sekreterliğine 
bildirecek tir. 

iki tall koml•yon 

ngl ere- 8 ya Londra, ıs (A. A.) _ Muha· lktl•aden tehdit ediyor 
Roma, ıs <A..A.> -'·Le Tribuna,, doktorlarının Maltada ltalya fazak&r aaylavlar, Bqbakana gazetesi başmakalesinde zecrl tedblr-

casusı ug u mu? müracaatla, harbi intaç edebile- lerl tatbik edecek hükümler aleyhine Bizim doktorJarla 
Son defa Maltadan tngtUzler tara· cek hiçbir zecrt tedbire ittirik et tehditler sa.Till'maktadır. "ltalya ek.o - temasları 

fmdan !;ıkanlan ltalyanlardan bazı miyeceğini bildirmek auretiyle nomfk tedbirlere karşı on aydan beri 
!arının, niçin çrkanldıklan hakkında halka teminat vermesini dileye • haztrlanmaktadır. ltalyadan bir teY Şehrimize geln misafir Sovye& 
"Mançester Gardiyan,, gu;etem M.:ılta cek bir heyet seçmek üzere top- almıyanl&r ona bir şey satamıyacak- doktorlan dün Üniversitede bit 
muhabiri şunları yazıyor: lanmıılardır. lardır. Bir kere İtalyan pazarmı kay- konferans vermiılerdir. Universito 

bettiler mi onu tekrar elde etmek ko- rektörü Cemil misafirleri salonu dol 
"Son defa 7 ltalya.n daha Malta.dan lngilterenin tecerrüdtine taraf- Jay olmıyacaktır. Bu yeri ltalyaya ·ııı 

çık.anldı.- Çünkü ltalyadan Trablus- tar olan eski Sömürgeler Bakanı dost devletler almtf olacaktır. dman profetar ve talebeye takdt 
marba u-" Ala Llttorya taVVtt~leri B A • b b te b k l k etmiıtir. Birinci konferansı dokto! 
a~ r-- ,,,,_.., • merı, u eye at anı D · k • S 
yolda Malta.ya iniyorlar ve bilhassa d kti r" 1 &DlfeVI vermıı, ovyet Rusya • 
son zamanlarda bu inişler esnasında : ece r. • v lnglllz kabinesinin ; da tıb tahsilinin inkişafını anlat' 

pnot değlşt1rtyor1ardr. Bu battket, ıtalya Ve dıger fevkalAde içtimaı ! mqtır. tkinci konferansı doktot 
son bir kaç ay içinde hayli sıklaşmı~. m·ıııetle lngtUz parl!mentosu vaktinden! Luray vermiıtir. Profesör Lura1! 
tr. Böylece, bir çok ltalyan tayyareci· r önce toplanllUya çatnlmıştır. Top ·i Sovyet doktorlarmm mütemadı 
leri, hava tarikiyle Malta ile mttnase- 8Urlyelllerln ltalyanlar laııtı aynı yirmi fkisJ.ııde olacaktır.! bir tetebbüa mecbur tutuldukları• 
bet ediniyorlardı. aleyhlndekl nUmaylfl Dışbaka.n Slr Samuel Hoar Ce-~ m, Moıkovada açılan teki\nıill 

Kudii.s: 15 (A.R.) - Suri7e Arap nevre kararları hakkında parl!meni kunl h d kt .. de 
Dikkat edHdfğfne glJre, Italyadan ulusal gençler cemiyeti 18 llkteşrinde İ toya. izahat verecektir. i arma er 0 orun uç ıene 

Trablusa giden bu tayyarelerin yol • bütün Suriye şehirlerinde işlerini bı - 1 Arsıulusal vaziyetler tizerine Uçl bir devam ettiğini taylemiştir. SoSS 
culıırmr, ekseriyetle İtalyan hava kuv rakmak suretiyle ltalyan askerlerinin i gün üstüste toplantı yapılacaktır. i konferamı Buradenko vermiıtit• 
nti mensupları teşkil etmL,tır.,, ' Habeşistana ,PtmeSJni portesto edecek : .......................... -.. =00 m==-1 Bu bilgin, konfenmsmı cernabl 

)erdir. hutalrklann tedavi ve tedris U$ıJ 
······---··-··-- --ı lnglllz papas1arı ltalyanları lzm i r e la i terine haaTetmiıtir. Konferans~ lstanbuldaki i takbih ediyor sonra 200 ki§ilik bir çay ziyafeti 

1 
. Lo~~: 15 (A.A.)- lngilterenin milliyesinde bir verilmittir. . ta 1 yan • Katolik killsest baş peskoposu Kfnsley Sovyet doktorlan bu a.kıam a'f' 

banka 18 rl !'::'~~:.:::~~::..~:!ita~~::~; 5 U İ İSİİ m 81 !ık toplanbllDI yapacak olan T;;ril 
Tedbir alacak Uluslar kmıımu takbfh ettnl~. Kalem .Amiri ztmme- Tıb cemiyetinin içtimamda buhı j 

devletlerinin her birinin vadtesini n cakl d Kredi muameleslnl Zecri tedbirlerin tatbiki ı~ın na ar ır. 
tesbit etmek üzere dün iki tali komite ... ti 1000 kU il 

k ti Muaollnlye tO gUn mUhlet De SUr ra -----------
daha kurulmuştur. Bunlardan ekono· e~ verildi i j A k d b. 
mile i§Ieri tetkike memur olan komi · Istanbulda bulunan ttalya.ıı ban.. Oeuvre gazetesinin yazdığına geç rm Ş n ara 8 1 r 
teye, Türkiye de dahildir. kal d k dl l 1 ı ı k : A-1-a 15 (0 l) M ı· an a re muarne e er n es·; göre, M. Laval tedbirlerin tatbiki- UH. ra, ze - a ıye • t 
]e

r Dı_hilrnkacaüttohpuslanu:~:~!aı!>:traıdyaelegkaer: ~ mişlerdlr. Bu bankalar, açık bu -i nin on gün tehir edilmesi müsaade Vekaleti lzmir emlaki milliyeıin- cınaye 
: lunmakla beraber, yalnız eski mev-i d d ka 1 b' .. · ff şı nldıldan tedbirleri söylemiştir. ! duat işlerine bakmaktadırlar. i sini Londradan almııtır. e ~ey ~na çı rı an ır au.~ııtı · Damadın attığı bıç&P 

İngiliz delegesi Eden, lngilterenin ! Bu sabahki "Cumhuriyet,. ga.ze-~ Laval, Mussoliniye Aloizi va- malı tetkık etmekle me§g'1ldur. k d f k lbl e 
bugünden itibaren Habec::istana karşı • te · b ll l d k k Emlaki milliye kalem amiri, ayıope er D 8 IJ ){ i sı unu izah yo u diyor ki: i ııta.aiy e müracaat e ere son te . 
sila.h ambargosunu kaldırdığını res - "Bu bankalann krediyi kesme ·i liflerini aormuJtur. Ziraat Bankasından aldığı bin Saplandı 
men bildirmiştir. leri, gayet basit bir sebepten ileri! Cevabn.. gelmesi i"in on güne küsur lirayı zimmetine geçirmit • Ankara 15 <Ozel) -Diln akşa.ın si' 

Holftnda delegesi de ayni şeyi söy - 1 • .. w ~ • b h k itfai d.anmd bl Ô' ge mektedlr, Siyasal buhran ni ihtiyA"" olduğu anluılması üzerine tır. a a arşı ye mey a r 
le~iştir. harp sebebiyle meTdQat geri isten-i ~ ~ na.yet olmuştur. 

ı:-ransız gazetelerinin endl,elerı diği takdirde elde para bulundur ·i lngiltere hülrumeti bu müddeti Damadı ne kızı aramıda çıkan tılt 
Bu işler Uzerinde bazı Franstt ga • mak mecburiyeti_ 3 kabul ebnitir• Beyoğlu dömüctt sulh hukuk mah· kavgayı yatıştırmak üzere araya ka.~~ 

zeteJerinln mütalealan çetindir: !, ____ .. - ... "·•-m••• ...... _i Muasolini son teklifleri 21 ilk- kemesinden: lan bakkal Nevşehirli Hasan, dant~..M 
"Bu zecrl tedbirlerin sertlikleri teşrinde Cenevreye bildirecekmif. Beyoğ'lunda Feridiye caddesinde Nevşehirli Bekt.aş oğlu Alinin atlll' 

~d~~~~~~~ı-------------~-------------~~~~~~n~~,~~~~~~~~P~· 
durum yaratmakla kalmıyacak. genel Cepheden mektuplar kebirde kavaflar sokağında (48) nu . 1 muştür. • 
buhran yitzUnden esasen sekteye uğ - maralı dükk!nda yazmacılık etmekte Atılan bıçaim Basanın kalbine ti, 
ınyan ekonomik cereyanlarda nhim iken 3 - 2 - 930 tarihinde ölen Diran sadüf ettiği yapılan otopsi neticeSll' 

kanşıkhk1ar husule getirecclderdfr.,, Aduvaya ltalyan Adalyanm terekesine mahkemece el - de anlaşılmıştır. ~ 
demektedirler. konulmu~ olduğundan nan gününden 

Fransız gazetelerlnln •lddetll . ba§lanıak Uzere alacaklı ve borçlu1a _,.._Selamı izzet 
n frlyatl kes!ldl d t k • b • nn ve sair allkası olanların bir ay ve -

lngilizgazerelerifsc,Fransarun du or usunu a ı en gıren mirasçılann Uç ay i~nde Beyoğlu Tiyatro Sanatı 
rumunu bftyük blr dikkatle takip et- dördfincU sulh hukuk mnhkemesine 
mcktedirle.r. Fra~ gazetelerinden Bir lngiliz muharriri anlatıyor müracaatları ve vaktinde alacaklarını Her kitapçıda bulunur 
bir kısmı tarafından lngiltere aler kaydettirmi;enler hakkmda medeni Fiah: 75 kurut 
hine yapılan hilcumlan birdenbire Niyuz Kronik! gazeteıinin ltal-ı brlar ve develerle geçilebilmiftir. kanunun 561 n 569 ucu maddeleri hti.k 
kesl1mfşt1r. yanlarla birlikte bulunan harp nıu Fakat it bununla bitmiyor. Sonra, _mü.tatbik edne:;ği.~!! ol~nur. (l25) 

Bir ltalyan generallnın lnglltereyl 
mftnldar bir ziyareti 

Londra 14 (A.A.) - Daily Telgraflı 
gazetesi Roma aytannm haber ver -
diğine göre, General GanfbaldJ, Lon· 
draya. gitmek ti.zere bugiln Romadan 
hareket edecektir. Bu gazete diyor ki: 

"Özel olduğu .eöylenen bu göret (zi 
ya.ret) General Ganlbaldlnln Romada
kl mevldi ve Jngilterede mevcut birçok 
ilgileri taşımaktadır. 

Generalin şalıs! dostu olan Muso • 
Ilnlnf14 generali. dorumu a,Ydınlatma
la matuf bir ,arllşmf;e başlangıç 
olmak Qzere lngillz kaınoyunu yaıı 
resmi bir şekilde yoklamzya memur 
e~ olm88l muhtemeldlr. 

habiri Veb Miller, ltalyan aaker· dalga dalga ve 4000 kademe ka
lerinin Aduva cephesinde en b-&- dar dağlar yükselir, bunu müte· 
yük düıman1an sıçak, geçilmez akip birden ini§ başlar. Ve gene 

yollar, ıu ve yiyecek temini müş
kül.ah olduğunu ıöyliyerek küçük 
tankların faaliyetini anlatıyor. 

llerliyen orduları muhafaza 
için tanklar bu yollardan keçiler 
gibi geçerek iıgal edilmit araziye 
gönderilmektedir. 

Muhabir f(iyl anlatıyOT: 
"Nareb ıehrinden geçtikten 

sonra Aduvaya giden yol geniş ve 
cayır cayır yanan bir vadi ile hat
lar. Bu r.oldanı önce Y.alnız ka-

dağlar arasındaki iniı yollarmdan 
Aduvaya giderainiz. 

Çablar ve dikenler, yolları kıaa 
men kapamıftll'. Bunlar, nskerle· 
rin vücudünde ye yüzünde yara· 
lar açmaktadll'. 

Keşkin kayalar1 aakerlerin a
yakkaplanm kesmektedir. Efrat 
ve zabitan günlerce traı olamamıt 
ve yıkanamamıı vaziyettedir. 

Be~ Aduvaya varan ilk ecneh~ ı 
gazeteciyim. O ~zden lta1yan ı 

a&kerlerinin çektiği büyük aılantı·ı 
lan çektim. 

Katrr teminine imkan yoktu. 
Bu yüzden yirmi mil kadar yolu, 
sırtımda iki palto, su matrası ve 
peynir, ve yum.•urtadan ibaret yi. 
ycceğimle katettim. 

Bir gün öğleden sonra kalkarak 
ertesi günün akşasmda Aduvaya 
vnrdım. 

Geceleyin altı ki!İ küçük bir 
çadmn a1tmda yemeğimizi yiye. 
rek elbiselerimizle yatm~tık. Er
tesi sabc:.h tc?rrar yola çıknrak 141 
sa.at rürü:r.iiP. Aduva1a ıcldik. 

~ 
Kahvaltı etmemiıtik. ilk yeıncf' 
mizi öğleyin Y.edik. 

Adi-;ababa, 4000 mil ötede~ 
Aduvayı alan Gavinana f ıt" r# 

12m kmnandanı General Villıı.11 

ta ile, bütün Aduvayı atla do~: 
tmı. Göze çarpan bir bombe. .Att 

.. d• S D-· SeJr 
raaı gorme ım... onra .n- d~' 

mun "sarr.yını" gezdik. Bu ~ b11' 
mın ikametgahı her ne kadar ~
rada en iyi yeri tetkil ediyor"' ~ 
~u itibariyle altı tane kadar t , 

kath, kargir ve badana ediltııif 1' 
pıbrdan mürekkeptir.,, 



HA RER - Akşam Po!tab. 5 
== 

BARBAROSTA 
"i 

"---- Siyah Gözler 
(Otehl Tchornle) 

Mevzuu Moskoza muhitinde cereyan eden bir film 
Çıgav musikisi ••• 

Ruslar teganni heyetleri ... • Pek mUkemmeı bir temell heyeti ... 

Harry TIK • 
aur 

Simone Simone • .Jean Maks 
Bu büyük film; mevsimin Hk fevkalade gala ıuva.resi olarak 
Pek yakında S Ü M E R Sinemasında 

....... 
Tefırnlka numaırasn: 85 Vazaıro: ( v . INO > 

Ateş, sinsi bir. y~vaşhk~a baru_t~ yaklaşıyordu. 
Nerde ise bu ıkı ebed ı sevgıh kavuşacaklar, 

büyük bir coşkunlukla sarmaşıp dolaşacaklardı 
diye bütün hrziyle bir kat daha/ yere öteyi beriyi yıkmasınlar, ha. 

------•verilecektir. : ........ ~ ') ~. . ' ' . ~ ·. . 

Sdıitden <;ödüuişlec: - ,,,,__ ....,,~.,.._,,, ~ ~'-2~...-

A VV c§l~ o ifil Oeçen kıeımların kısalblmıfı ' 
• Karaya vuran büyük dil§man 11eml- indi. rap etmeıinler ••• ,, 

Yüzüne yaruk bir bez kokusu Merdivenlerden yukarı doiru 
geldiği için etrafına dikkatle bak- koıuyordu. 

alnin cephaneliği kaptan taralından 1 
ateşlenmiştir. On dakikaya kadar ya • 
nan !itli barutlara varacak. Kaptan 
içerde demir kapaklan kaparmıtır. tı. 
l'urulmuştur. On yedl Türk koraanı 
topun yanındal..i küçük delikten içeri 
sığamıyorlar· Giloerteden bir methal 
açmağa uğraşıyorlar. Hızınrı evUttlığı 
KUçük Hasan ise, onlar görmeden fa
aliyettedir-

ked~rn 

Yatmdan umulmaz bir ustalık-
la, topu yakaladı. Süvari gibi 
iiıtüne bindi. 

Yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. 
"- Acaba bu delikten içeri •ı· 

ğabilecek miyim? .. ,, 
Ltınbann çatlaimdan bqmı 

soktu. Kulaklan ııyniaı; yan.ağı 
acıdı. Fakat oh .. ba§ı içeri girdi 

Kaç kere tecrübe ebnİftİ ICi, ba. 
fıh girdiği yerden gf>fde de gi. 
rer!... 

Nit."ekim, liolayhkla içeri ail· 
tüldü .• Yere atladı. çıPTak tabanı 
Yunıuıak bir cisme diğdifi ve Yt!r'" 
de bir kımıldanma oldufu için fr. 
ki/erek ileriye aoğru atladı. Buna 
brçaiına el attr. 

Bir haykırma yüliaeliyortfu: 
- Kim o .. Girdiniz mi. •• Na. 

stl girdiniz? ... O küçük delikten 
içc'ri kaymak için mutlaka insan 
feytan olmalı .• 

Bağıran, yaralı kaptan<lı. Ha

•an bunu anlayıp: 
"-Demek ki hala yafıyor!,, 

diye düfiindü. 
Sinyor çocuiu g8riince, ölüm 

halinde olmaşına rağmen: 
- Bırakmryacağmı.. Öldüre

cef!ın .•• Söndürbniyeceğim .• , diye 
davranmak iatedi. 

Fakat, kiiçük Hasan, onun hal· 
•İP.iğinden istifade etti. Atikçe 
frrlkdı.. Topun bulunduğu bu 
daireden dıtan kaçar kaçmaz öte 
taraftan ıü~yü ıilTdü. 

Ya~almm pe§İ ırra koıtuğunu, 
k't'!ya vardrğmr iıitit. Herif fÖY· 
le haykırıyordu: 

- Nedir bu batrma gelen? .. E
~ir nıi olacağım?.. Yarabbi! Ne 
1~iyataızlık ettim... Bir çocukla 
baı edemedim! 

Küçük Hasan, aldığı denlerden, 
kr bortonun iç takıimatmı gayet 
İyi bilirdi Cephaneliğin de nere· 
d;: olacağını pek mükemmel tah· 
l'nin ediyordu. 
Şiındi, geminin tavlon denilen ka· 
tırıd bulımuyor. Herhalde, cepha
n .. 1il< daha alt katlardaydı. Yani 
tl'ldor, yahut kontrgla~orda ... 

Sütün hızı ile k~mağa ha!ladı. 
Önüne bir merdiven geldi. 
R\trat!nn aşağıya indi. 
Fıçılar, fıçılar .. Yüzlerce fıçı· 

far istfi edilmi§tİ. Sıçrıyarak, en 
~iç.akta duran birkaçınm içine bak 
~~· Ateş kayıklarını ·doldurmak 
~~ere ziftler, küherçeleler.. Nah, 
•tte kenarda da atef kayıkları du· 
!'t!y~r .... 

''- Herhalde cephanelik bura· ı' 
el~ değil... Onu çabuk bulmalı.,, 

Güverteye açılan mahrecin 
Evet, cephanelikteydi ! son basamağına vardığı vakit, te-
Oıtüate yığrlmıt barut fıçdan puinde büyük bir kapağın kapalı 

buradaydı.. Yuvarlak gölgelerde olduiunu gördü. 
alesta hazır duruyordu. Simgüyü itti. Mükemmelen 

Küçük Huan, arkadqlariyle bağlı olduğu için, koca demir, ko

"Yüksek dereceli içkiler yasak 
edilirse halimiz nice olur?,, 

kovalamaca oynarken bu derece laylrkla açıldı. 
Ş. d" k ku Burnunun alt kıımı yu, kıt, da - Ben a-•• değilim! Co··zu"nü 

çabuk kofluğunu, saklanbaçta bu nn ı artı lağma, güverte '''-J: 
d b. k 1 ima morumtrak... Göz kapaklan aç da kartmdalrine iy_"ı bak'· Ben 

kadar atik davrandığını ula ha· en ırço gürü tüler geliyor. 
tırlaıruyordu. Korsanlar bütün hızlariyle, la- ıa~~, a.lqam tifikçe... Yüzünün bu zıkkımı yirmi bet yıldır içerim. 

J-1 h 1 derııı 11cakta, soğukta her zaman Fakat nizamilc, kaideaile u.sulile 
Y amk kokusu •imdi daha kes • ~arını ta ta ara indirip duru 1 ' , :ı yorlar. ter i gibi... ihengile içerim .. Ayya~ dediğin se 

kin geliyor. Birlı Ne vakit gCSrıem aaçlan yatlı nin gibi ne ıabah tanır, ne öğle ne 
Yüreii hop etti... ve darmadağın biri vardır ki mek. ikindi, ne ak§am, ne gece yarısı ... 
Yerde, yılan gibi, upuzun bir - Nafile •.• Bir fcY yapamıya ca x.- G • .1 b" 1! 1j, b" d tepten mi, nereden ve nasıl tanıt- Durmaz, dinlenmez boyuna r,.ker ·' 

fı.til dunıyordu. ısu.... enıı ı e ır uue ız e :r-~ tığımızı f imdi unuttuğum bu orta - Ya ten? 
O.tüne atıldı. uçacaK"•.. 1 N 1 U ak d Y&§ ı zat, dün sabah elinde bir ıa· - Ben mi ?Ben yalnız ak•am . 
Fakat fitil elinin altm<la eriyı". - &m\111 meae esi... çı a ·1 ld k 
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Duradan ayrılamayız.. zete ı e yo a artıma dikildi: lan içerim; o da muayyen mikta· 
verdi 1 _ Ha gayıet ~oc:uklar.. · - Ey gazeteci arkada,! Bu ver da .•• 

"- Yanmq ... Kül olmıq .•. ,, Hasan kapağı kımıldattı. - diğiniz havadiı doğru mu acab&? - Peki amma, bak, timdi ıtt . 
Biraz ötede duman ıezdi ! Evliya rei&in ıeıi duyuldu. - Hangi havadis? . hah olduğu halde yine a~ın koku 
Mini mini göğdeıiyle ileri -Dikkat .. , Hepiniz buraya ge. - (Gazetenin o sorduğu hava· yor, yine gözlerin dumanlı! 

doğru hamle etti. Bu duman ko - Hn .• Baıkma uğruyoruz galiba... diı kısmını göstererek:) Şu ha . - O baıka ! 
caman bir f ıç.ınm kena.rmdan çı· B • B d vadiı, §U ! Oku, bak! - Nuri baıtka? - enım... en... Siz enim.. 1 :r 
Kıyor.. Meraldanmaym! Ser evhayr görür görmez: - Çünkü (elindeki gazeteyi 

Yerde uzanan fitil külünün bir Hasan böyle haykırdı... -Tabii doiru! dedim. Hem de göıtercrek) yüksek dereceli icki-
ucu fıçmm altma giriyordu. bır Fakat, korsanlar, bir hileden dosdoinı ! lerin kalkacağını okudum da f:ına 
gözlüklü yılanın hafı göğdesinden çekiniyorlardı. Beriki zaten bunı§ulc olan ıu . halde canım ııkıldı. Onun için ke· 
daha kahn olduğu gibi, upuzun _Sen de kimsin? ... dediler. ratını biraz daha. buruıturdu: derimden bu ıabah bir kaç tane yu 
külün de frçrya yakın tarafında Hepsi de, kılıçlarını kaldmnıı, - Yapma Allah aıkma! varladnn! 
öylece bir kalınlık vardı. Çünkü, öylece beklediler... - Yapması, etmesi yok ... Öy • Oıman Cemal Kaygısız 
banıtlara doğru tırmanan fitil, Ço k k · • le! cu , apağı ıttı. Güvertenin ~ 
yanmıı a§ağı düıerek bir külçe methali açılıp da Hızrnn evlatlığı - Yani yük.ek dereceli içkiler. 
te§kil etmi§ti... ortaya çıkınca on yedi korsan bir. den maksat, elli ve kırk yedi dere. 

Hasan, geri kalan kısmı fıçıdan den hayretle haykırdı: celik olan içkiler mi? Eğer öyle ise 
çekti, çıknramadı .. Atef, ıinsi bir _Sen nereden girdin buraya?. pek ziyanr yok! Biz de tutar, ıim-
yavafhkla l:aruta yaklaııyordu. _ Hani ıeni sandalda. bırak- den ıonra krrk beı, krrk üç derece-
N d b ·k· lf T k k liklerini içeriz! ere eyse u ı ı eze ıevgı ı a· mı§tr ..• 
vutacaklar, büyük bir CO§kunluk· _ Hey bunak Ali anıca .• çocu· - Sanmam ki öyle olsun! Yiik. 
la sarmaıtıp dolaıt3caklardı:.. g.. k sek dereceli içkilerden murat, bü-

:r :r u açrrmıf ... 
Çocuk mini mini Bursa brçağını _ Oğlum, buradan ıavus tün rakılar olsa gerek! 

Naşit - Et tuğrul Sadi 
Şeh:ttdebaıı TURAN Tiuatroawufn 

Bu gece S. 20,30 da 

KOR 
Piyes 3 perde. Ay
rı('a, komedi. Her ta. 

rafa tramvay. 

Telefon: 22127 

çıknrdı. Barutlara üç dört parmak Lelki §İmdi cephane patlar ... Bari - Eyvaaah ! Desene hapı yut· 
yaklaıan ate~in ucunu kesti! Yere aen bizimle beraber ölmiyeıin.. tuk ! rıı~nbul Belediqıısi Tepebqı 
düşürdü. llJrahim ileri atıldı: - Hapı timdi değil, vaketile yut ~C?hir1Yyiltrosu kıılık tiyatroıu 

Aceleyle pabuçlarmı ayağına - Mademki kapak açıldı .. Ben muşsun yutacağın kadar! l IJI 
giydi. cephaneliğe k~ayım... - Ne gibi f 1111111111 

Ateıi ezdi... Birkaç kiti birden: - - - Ne gibisi var mı? Kaç za · 
Sonra, gururla, etrafına bakın· - Ko§alım, koıalnn! .• dedi1er. mandrr bakarım, bunun kırağı çal 11111 

dı: Fakat, Haıan, elini kaldırarak mı~ patlıcan gibi; göz kapakların 111 
"- Korsan oldum... Gemiyi hepsini durdurdu! handise §İ§likte dudaklarını geçe-

zaptettim İ!te ... ,, diye düşündü.. Kestiği parçayı göıterdi: cek ! lf lllllJt 

Bu akşam 

ıaat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

Ansızın çocukluğu tuttu. - işte fitil .. Ben !Öndürdüm !.. - Amma henüz ellerim, ayak· 
Ellerini biribirine vurdu. Dur- Artık telita hacet kalmadı. farım filan titremiyor! --S- AT--1 LIK EV 

b 1 d ( Dev ) - Onlar, kuyruguw titreteceai • 
duğu yerde zıplamağa a a ı: · amı var • 

"- Gemiyi zaptelim .•. Zaptet. - ne yakın baJlarki bu gidi,Ie ..• 
- Yani ne demek iıtiyonun, 

tim ... ,, 
dı: Fakat birden ciddiyetini topla. H A B E R 

"- Ya görürlerse, ititirlerae ! ? ı A K S A M P o s TA a t 

rakı beni öldürecek mi bu gidi§le? 
- Kim bilir? }Jelki de kolay 

kolay öldüremiyecek de uzun u · 
zun süründürecek! ... 

Ayvansnra} ela bostnn sokağında :?O 
numaralı 3 oda. bir bodrum, bir mut · 
fak iki sofa, balkon Halice nazır yt>ri 
blrev, knrşı srradn Bnyen Ha''"'anu~a 

• l• • 

müracaat. 

A 1 
iDARE EVi 

Ben ne yaparım?.. yıp .•. ayıp ... ,, 1 t A k 
. s anbul n ara Caddesi - Birader, rakı bu kadar fena ı-······-· .. ···················:: .. 

"- Kim görüp kim itıtecek? Posta kutuıu: ldanbul 214 bir şey olsaydı, hiç o eski," büyük ............ oj°;;···h·ek·j=;.:;:j=~::::::::::~t·İ. 
ı h · .. ıı yo da buraya gj Telgraf adresi : ıstanbul HABER ..,. şte epsı ugra:r1 r · ~airler ! o mi~barek ,eyi o kadar Ratıp Tu·· r k 0ğ 1 u · ... ··:· 
Tem

iyorJar bile ... ,, , Yazı tşıerı teıotonu: 211872 h J 1 idare ve ıı~n .. : 2t370 met e'..ıip göklere cıkarırlnr mıy . l.nki!I :i 
"-Yalnız bile ol!am, korsan· d ? ~ ra caddesi Pl••~ rret H 

lara böyle hafiflikler yakışreaz ... , ABONE ŞARTLARI 1 ı. il otell Karşısı numrara (8S) ii TurkıJJ' Ec11~111 - Evet onlar rakıyı gökler~ çr. D::::::::::::::::::::ı::::::··· ....................... n:U 
Hem aceleyle yukarıya doğru l sen ilk 140° Kr. ~70° Kr. j J;armıslar, rakı ise ıenin gı"bı'leı·ı' -·········••••• ......... . 

e evıık 730 .. 1•so .. 
yürüyor, hem de ~öyle düşünü. ~ :~::: ~~ :: ~gg :: işte böyle yerlerde sürüm süri\m ~~ı-.----------
yordu: i LAN TAR j FE 5 j 1 türür. ~ürüror ! 

"- Kaptanı iyice habsettim ... 
1 

Tocaret ııanıarının ••tırı 12,so j _ Ben $eni p:skin!erden ıa . 
Re•ml ııanuırın 10 kuruıstur. ~ 

Dışarı çıkamaz ... Ağır yaralıyclr.. 1 nırdım be! H!!.lbuki ıcn de Ma% • 

F I x d b Sahibi ve Neşriyat Müdürü: L 1 nz a yafıyacaua a enzemez... Par Osmanın ham ervah 42ömezle.

1 
Asıl mese!e, gidip arkada~'ara Hasan Rasim Us rin-Ien...,=:;sin •a ! 

b · G · t ld .. Basıldı'"' qer (VAKiT) malbcaıı D k ha er vereyJm... amme a ıgım " - em~ . pi~kin olme k için 
bu gemide delik açmak için hotl ~==========:::s~ l insan senin gibi ayyaı olmalı? ·••-u.--"-·-··--.. .--=-----...: 

KUP()N 
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Kadıhuzurund~mahkemehe

yeti huunmda, vaulanm a&nük 
bırakan bir talikatla Eminenin 
T evfikden çektiklerini anlattı. 

Hiç hikim efendi, kendi heillini 
yarualYar nazarında bütün mal. 
remiyetiyle teıhir eden müalüman 
bir erkek ıörmüt müydü? Hqa •.. 
Görmemitti. 

Muhakemeyi dinliyenlerden, 
T evfiğe tatlı saatler borçlu olan
lar bile, imamın sözlerinin tesiriy
le Tevfiğe kızdılar. Tevfik Emi
neyi bofam&ğa mecbur oldu. Fa· 
kat vak'a bununla kapanmadt 
Dedikodu Çoğaldı. Din, iman gi
diyor, terrüterife mugayir ıeyle~ 
oluyor, diye önüne gelen padita
ha c.ırnal veriyordu. Efklrı tes
kin için saray, Tevfiği bir z~ıqan 
İıtanbuldan ayırmaia karar ver
di. Tevfiii idareten Geliboluya 
sürdüler. 

Bir ıene ıeçmeden ten ve v" 
f&Az İstanbul, vaktile o kadar ıev
dili san'atkirı da, san'atkinn gü
nabmı da unutmut aibiydi. Yal,. 
nız Sinekli Bakkal Eminenin ku
catın~ Tevfiğin kızını görünce 
onu hatırladı. Teniiin kızının 
achnı Rabia koymutlardı. 

-4-

Rabia, zamanmdaki bütün ak
ranlan ıibi, Mt yqmda tabla 
dikmeje, lrabve fıncam yıkama

edi Yatında adama. 
kıllı ev iti ıören bir kızdı. Hele 
bü;rük babaamm hizmetine hep o 
bakardı. Bunlar Sine~i Balikal
da her kız çocuiu için o zaman ta• 
bö olan ıeylerdi. Rabiayı öteki 
çocuklardan ayıran tey, imamın 
tesirine bu kadar erken maruz ol
masıydı. 

IJafb çocuklar, o yqta nasıl 
baıtam aalmcafı, kukla oyunu ile 
itme ileler, Rabia da o kadar cen
net ft cehennem denilen yerlerle 
itına idı. imam Hacı llhami efen
di torununa bu iki yeri kendisine 
ıöra bütün hususiyetleriyle tanıı. 
tı. cehennem onda daha derin ali
b uyandırırdı. Büyük babası 
aöylerken ditleri kilitlenir, arkası 
ürperirdi. Fakat ıazlerini açar din 
lercfı. Eneli imam, Dante'yi tol · 
d'a ııfır bırakacak bir dehtetle bu 
uku1>et diyanm canlandırıyor, 

•nra Rabianm yalım admı ititı
tiii babaamm, ezeli yurdu, orası 
oldujunu, tüphe götürmez bir ka
tiyetle 16ylüyordu. Kız, cehen~ 
nemden korktu, fakat imamm w 
rif eltili cenneti de pek cazip bul
madı. Muhayyileı=~de, ortaım· 
dan aeuiz bir dere ıeçen bir ç-.. 
yrrl.1' canlanıyor, orada büyük ba
basına benzer kocaman aanklı, 
aıık 111r&tl1 imamlarla, annerine 
benzer yaman yüzlü kadınlan eleP 
le vmmif, sabahtan akpma ka
dar, auıbmı in1ana uyku veren, 
bir ililıl a&ylediklerini ıörüyordu. 
Dimaiınm ilk taaanurlan bu ka
dar ~etin olan bu küçük kız, h~ 
yatmm Uk senelerini etrafı meDP 
nuat duYarlariyle çevrilmif, böyle 
bir muhitte ıeçircli. Belki bundan 
dolayı çocukluk hülyalarmı kafa
amcla aldamaia, yüzünün ifade
alne b.dar la.ikim olmala, yani 
lradennl kendi k•diıine terbiye 
etmefe mecbur oldu. Bu devirde 
...wh hir tek iıpm oldu. O da 

"bebek,, dikmeli "amet halk• 
mele,, müsavi bir ıtmah addeden 
büyük babasmm emirlerine ral· 
men, IDlllr püakülündea yapılmıt 
uzan aaçb, mavi boncuk aCSzlü 
bir tek kırmızı boncuktan atız 
konulmut bir bez bebek dikti, 
takladı. Eminenin ketkin ıözle
ri bu pnahmı keıfedince büyük 
babuiyle kartı brfıya ıeldi. H» 
cı llhami efendinin mektep hoca
lıiı günlerinden kalma, deynek-

le yediği ilk ve ton dayalı, sene
ler ıeçtikçe unuttu. Fakat bebe
ğin çamqır kazanmm altmda ya
nıımı hiç unutmadı. San mısir 
püsküllerinin alette büzülüp yaıp 

maaı, mavi boncuklarm beyaz 
bezden ayrılması, bunlan ıahi
den bir çocuk yanmıı aibi hiuet
ti. Boiumda acı bir yumril, ıö• 
leri kupkuru, yüzü koyun mutfa
ğın tatlarma ka"8dr, uludu. 

Bu methur vak'adan ıonra ana
ıınm ve büyük babaamnı tikiyet 

edebileceii bir yaramazlık yapma
dı. Artık etrafmdaki kuvvetleri, 
ölçmüf, kendi aczini aezmiıti. O 
kadar uılu oldu ki mahallede he,. 
ana onu kızma nümune diye ıöı
teriyordu. Nefıini müdafaa için 
etraflarmın rensini alan kutlar 
ve bacekler ıibi o da yüzünü, tav
rını ve ıeaini, muhitinin ıülmiyen, 
ejlenmiyen ııkmblı ifadesine uy-

~-
Hacı flhami· ~fendi . Emi~ -

Tevfik macerasından ağ.zı yandı
iı için torununu mahalle mektebi• 
ne ıöndermedi. Rabianın ilk tah
silini kendi eline aldı ve d~rhal 
bambqka ve yüksek bir kabiliyet 
kartıaında olduiunu anladı. Na 
maz sürelerini bu kadar çabuk ez
berliyen bir hafıza henüz ıörme
mitti. Bir taraftan da Emine ço
cuğun bir defa itittiii bir tarkıyı 
tatlı ve yatına göre kalın bir tell" 

le, it ıörürken söylemesine dik 
kat etti. Baba kız aralarında dü
tündüler, tafındılar, kızı, hafı'! 
yapmaia karar verdiler. imam lr 
tanbulda hafız yetittirmekle mer 
hur değil miydi? 

Bir zaman Rabia her sabah 
büyük babasının önünde küçük 
bir rahleye diz çöküyor, zayıf el
leri dizlerinde, büyük bal renıi 
ıözleri imamm ıöalerinde, iki t_. 
rafa ıallana sallana Kur'anı ez
berliyordu. 

Evveli, bilmediii bir lisanda 
bu kadar uzun ezberleme ona bi
raz ıüç ıeldi. Fakat bu da çabuk 
ıe_çti. Arap dilinin ahenıi, telw 
vetin icap ettirdiii yarım ae11er-

den ıeçen makamlarm teeiri, &yet 
aonlarmda humm•lı bir nabız ai
bi letİD ton heceye vunqu, buı. 
lar, hep onu 1afyeden bir muıiki 
heyecanım verdi. Yetil benekli 
albn ıözlerini duman 'bürüyor, 
ince yüzü sararıyor, dudaklan im~ 
ruyor, t& kalbe aiden piriluüz 
seti, telllleden diikülür aibi ahenk 
döküyor ve küçük ricudu ba •
hense uyarak ıenit zaviyelerle 
yandan yana, önden arkay• bir 
saat rakkası intizamiyle sallanı
yor, sallanıyordu. 

(Devamı VllT) 

(Nakil, tercüme ve iktibas hak
la mahfuzdur.). 

K_aya OğDu 
hayvanlarla ve Tabiatta, vahşi 

blt1>J~l•_ı:ıvıa bo(lazıa•an 
heyecanlı romanı, 

insanların 

• • 
T..aı ilosny-etn•* TDrkçeye çevtrenı Nactve la•t 

L 
No.s 

Kaya Oflu }'aban 
Domuz Oğullarını 
takip etmiqe karar vermişti .. o 

Beçen lu81ml•nn kı••ltılmlfl 1 Yaralı olmıyan bir kadın llÖyledf: 
Yaban Donwzu oğullanndan Ge- - CeylAn oflu kızı Kaya oflunun 

· gik kin Çildnn, gizli ıxırlıklara bu sözlerini 88\'&fÇilara 11Öyl17ecek t .. 
kurban edUeceğim biltli;J ablaı Gtln batıyordu. Ak, nmanlar ıfbl 
Papatgegl ölümden kartar/nak 'Fa ince bulutlar arasındaki bu da ı.u
/uıpmr&fhr. mı girllmemif, bambafka bir dbya 

· Yaian Domuzu oğullarUe, Kızıl canlandmyorda. Fakat bu dilnya çok 
ganmadada oturan Gökırmaklılar daha parlflk, daha değişik, daha se
araında dalnd bir düımanlık ıxır • nlttf- Irmaktan kalplere 7el8 
dır. Yaban Domuzu oğullan, Gök- veren bir daman pkıyorda. Sırtlan • 
ırmaİdılan ortada kaldırmak la - lar, ~Har lnı iatb aTlarm tiltla 
terler. bolluğuna, btitb leqıellal tacbjer • 

ranar dalltmfan. ~an lblar larclı. Kaya .oflunun kiJlelb'Je kurda 
Yaban Domıızu oğullannın kanla • · da bu adam etlerine kopaiıtJarclı. Ka
rını öltllJnn/lftlJ. Gökımuz!'lılara hll ya otlu onlan pflrclı. ·.Kısıt ft?DU• 
cum edip onlann kanlannı almak dadan çıkarken ~ k~ lltllmn 
ldedlla. Gölcırmaklılann erkekü • arumcla itti- kar419lerbd W..111-
rl tıDtla itli. Gölarmaldı Kaya ollu ta. Bir kurt yanıma sfbl lnHJO?da. 
ul,,.ıınu kurtarmak ı,1n efra!ta do- Kaya ofla ııılylecU: 
l"f'l/Oi"du: Yaban Domımı Oğullan- - T&Tf&D etin• )'Jnll ;wfbclır. 

dnınukl~gördü. Kalabalıkakol· Kendisini ele ftl'eeek.. Yaı.a domu 
u~w- uır,flJt gapamıyac - · 

tı. Fakat g- gizlice Yaban Dom11· ofullan onu lld~- 'l'Ppn 
zu olullanmlan birini ildllrdD. oflu burada kalaeak UftHllan 'bekU-

Kalabalılc ıiluıımıı ınıılwdmlf, yecektlr-
ldifilk 6Bglk lıemn lıerkal öldllr. Kaya oflu ba tklerl ~ .. 
m11fti. le dofra bir ok fırlattı. Aaapllws 
• • . • • • • • • • sözler mmlclanarak ma.ada'a p • 

Kaya ofla Kızıl 1U'JID&daya lfrdi
il ~;d ... ~--&.lfola
nan kurtJ.ır, kö~er yerlerde serm 
ölüleri kokluyorlar, kuşlar boğuk 

kanat rfirilltiileriyle iniyorlar, çakal
lar taze kan kokusuna usul usul ya -
JUlflYOrlarclı. 

Gök ırmaklılann yaban domuz o -
tatlan gibi mezarlan yolda. Onlarca 
Glk mnaklılar leyleiln ~uklarıydL 
Leylek kaplandan daha 1UçlUydU. 
Gök ırmaktan doğmuştu. Banan için 
leyleğe büyük bir saygı besliyorlar
dı. 
Yqlılann aizlerlne, inanışlarına 

göre, aft gidildlfi vakit oku bulutla
ra dotnı fırlatmak, ilmUşlerin ruhla· 
n l~e konuımak gerekti. 
Savaşçı homurdandı: 
- Gik ırmakblar, Yaı.n domazlu

lan ortadan kaldıracaklardır. 
Karp1ar, çakallar, sırtlanlar bu 

bol etlerden anki PflrDUf cibi ıözil
ktlyorlarclı. 

Kaya oğlu yerlerde yatan iltllere 
baktı. Göğtlslerden hiç kan akmamıı
tı. Annesi llell on sene olm11§ta. Kız 
kardeflerl yokta. Babuı Ye erkek kar 
detlerl an19larla avclaydı. 

Çoeak kop kop ıeliyorda. Anne· 
11iniD, bUytlk lııabamnın öltllerlni bul
muştu. Keskin bir kin inee sôiıdlnti 
doldurmuıtu.. Yavq yavq akan 
kanlar kara bir renk abyorda. Bar -
aklar ma"fi ipler ıfbi orada burada 
s8rtlnt17or, kafatulanndan fırlıyan 
beyinler prlllyorcla. 

Kaya otlu adadaki adamlann hep. 
Din lldlrlldlltflntl, bir tek adam kal 
maclıfım andı. Bir yqb ıöziikttl. 
GöPtl kanlar içerisindeydi. Sık bir 
p.blddan paç bir kadın çıktı... Ar -
kadan da birkaç ~ak... Yavq yavaş 
birkaç adam daha ... Kadınlar ve ihti
yarlar Çıktılar. 

Sa\'aftl llyledi: 
- Kaya otlu Yaban domuz oğulla

nma izleri flzerinde yilrtiyecek. Geç -
tltl yollara kireçli taşlar dökecek. 
Ta-"ta parçalan bırakacak- Toprağa 
~butlar dikecek- Böylece savaşçılar 
dinerken onun izlerini bulacaksınız... 

Her yerlerinden kanlar akan yara· 
h ihtiyarlar bu eizlerl bir baş dön -
mest içerisinde bir mınlh gibi işite. 
biliyorlar, ne sö~lendiiini anlamıyot
Jariı. 

len Od klpeff n kurda &'lzd• llHa
dl. Öllft(• ~ Jidill_Mpp 
ortaya çıkmrştİ. Oıllir d~ mtJa~lAr, 
çakallarla ölüleri parçalamaia bq • 
ladılar-

Çayırbklara, otlaklara ılık sllleler 
yayılıyordu. Yıldızlar hlrfbbi ardm
ra sinip yanan kandmer ılbl ,.__ 
meğe bqlamlflarclı. ---

Kaya oğlu dUşmanlarm izi arkum
dan sftmek için zorluk ~10rda. 
Kipeklerle kurt berlerine dlta iti 
anlamıt gibiydiler. Hiç yaadmu ha
runlariyle koklıyarak durmadan iler
liyorlardı. 

Kaçırdıkları kadınlarla Jiirlyaa 
Yaban domuz oğullan yaft§ Jaftf 
yilrUyeblllyorlarclı. 

Kaya olla arqtırarak Y8rilJO?da. 
Onun da burun delikleri köpekleri n 
kurdu gibi yanılmazdı. Ona gineler 
konlualar bile ~lliiae dftld • 
yorda. 

Batan rttnefin iletin .mıan clalı
byorda. 
Yıldızlar kUçilk cam tozlan Pili Pl

nlch7orlardı.. 

Kaya otlu Yaban domuı otullan -
na epeyce yaklafmıftı. Şimdi onlann 
seslerini, kıpırdamflanm itftmete 
bqlamı,tı. Kipekler Ye km kalakla
nnı dikerek ..ız dma1orlanlı. 

Otlaklarda yaaaa bir atefiea pkan 
alevlerin aydınlıiı yfibelmlftl. Kan 
oflu kendisini lyiee slzleıbek ip k8-
çük bir tepenin arkasına aklandı. 

Gözetlemeğe bqlaclı. Bet yerde ate§ 
yakmışlardı. Şimdi 98\'aftllann, ka -
dmlann gölgelerini lyiee ~yordu. 
Bunlann arasmu kendi bdmlannm 
en gencini görflp tamdıtı ftldt kız -
gınlıktan çene kemikleri çatırdamaia 
başladı. Yavaı ve bofuk bir aesle llÖy
lendi: 

- Yaban domuz otullan al~ ça
ka11ar gibidir! Gök ırniali adamlan 
onlann kemiklerini parçahyacaklar, 
kadınlannı geri alacaklardır. · 

Düşmanlaı'ı saymağa uirattı: On -
lar Kaya oğlu savaşçılanndan tiç kez 
daha çoktular. Kadınlar kaygılıydı -
lar. Bir yandan da başlanna selene 
alışmış görUnUyorlardı. 

Kaya oğlu derin bir ktskQnçhk duy 
da. O, kadınlana bu boJ1111 ....... 

PflDIYOrda. Kadmlar köpek yaftll 
n gibi titreşiyorlar, ölmek htemiy 
larclı. 

Uzun 1IZ1lll ıizetledL Onun bU 
kini hafkan fizerinde top. _ __,,. 
Gizlerini onun hantal pvdesin 
taze kana benzlyen kızıl çehresin 
&j'll'alllıyorda.. Karanlıklar f çerisfn 
ele topUZlllla kaldmyor, yayını hm 
...,_rcla. V111'11fJhk, onu Bldü 
ı.telb'Je deU gibiydi. Banan kend 
bile bile ilime atmak oldaiunu dl 
fberek j'1111lruklarmı sıkıyor, · 
per~ Jl&l'P oluyordu. Bu kadar 
lafa kalfl bir tek kfp ne yapablllr 
d11-

Blr 1-.J'll' utaunna aklanarak 
tlfı •tefte bir karaca etini 

· Klpelderf, kurda fle paylqtı. 
1l71llllak ~ uzandı. O, lnılaklan 
uf ak bir giirillttlyil bile fff terelr, 
na en lnee kolnılan d11JU&k u 
Tanmtlald klpeklerJe tart ona 
lılmm bir parpm lfblydl. 

Kaya ofla banlarm. arumda 
)&IWda aclamlarmm lldtlrlll 
tepede alnltlll ..._ slreret 
dı. Bu, onlarm ~ 

Dpekterle inini• dded "'° 
bleeklerl slbl pub)'orda. 
dimA obnllfhı. Efeadlleıt 
.. Çlbrmayı yasat e*lf I~ 
rinde d1ll'&lllly0r, titzleniJor, 8* 
soluyorlardı. Birçok ıtlnler ha a 
lama arkalarından 7'lrlmlfl 
Şimdi hanlarm pek korkunç d0

- -

lan oldutna lyke anlamıflarclJ. 
Keadlıdaf .......,._ Kaya 

ıerJre 4otn ~ Simdi fil 
betmekten korkmayorda. 

Yaban Domus otaııarl71e ken 
ruıncla.uun bir yer bırU1L. 
tlurindeld bir byalıta tmaandı. 
raaa saklanarak bekledi. Saklana 
laaa yilrllyerek bir çınar o 
Sftineif tuarlamıttı.. Bekleyif 
aürdU. Irmak geniş bir çarpf 
dlmclblU. Kaya otla •dalar a 
da b8ytlk bir kayık ıördL 

Kürek çekenlerin kadmlar ol 
na görerek pprdı. Sat kıJıclall 
yorlardı. Hareketleri çok _,...""""' 
~k UD1atsucla. Kaya ofla u 
nn bincllil ))afka bir andal dallll 
dU. Kayık kadmlan koftlıyor, 
ra yetlfmek için çabuk çabak 
yordu. Kadınlar uta dlndBı.r'• 
çUnei kayık bir adayı dönerek 
alnn Hserine geliyordu. 

Kaya oflu karanlıkta .. ı-. 
110luk Hluta yUrümeğe bqlaclf. 
yalann arasından bir gölge 
Kaya oilu başını çevirdi. Çoeaf11 

dij. {D.,_..-
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Yazması benden: 
---~~ ...... ---------------~~ 

Giirefş 

J}lleı~akını 

.Krı tled/v·oı ıı=. 
,/ 

Dün gece, güreşlerin halini gör • 
dükten sonrn, Balkan oyunlarının 
~on günü münasebetiyle yazdığım ya -
zryı hatırladım. ,.e "güreş merakını öl
düriiyoruz !., diye bağırmakta ne ka • 
dar hnklı olduğumu bir kere daha 

anladım. 

Dün gece karıılaıan latanbul güreı muhtelit takilnı ve Sooyet güre§Çileri takımı .. 

o gere, 'faksim stadının, kirli trl
bünl<'dni. tozlu sahasını dolduran 
Se)';rciler. çektikleri cehennem au1 -
hundan sonra. arhk töhe etmir;ılrrdf 
bu i;ı~. 

Halk. paraı::i~ le, puluyla, güreş 
111eyredeceğim diyr, ezilmeğe, ayazda 
donmnğ'n ve hr1ki de ıslanarak hasta 
olmaAa dahn fazla r;17:1 olmıyacak~r 
elbet. 

Sovyet güreşçileri dün 
_bizi 6 -1 yendiler 

1akımımız, ulusal takım haricinde kalmış 
elemanlardan f eşekkül efinişti 

\'e i te bunun için dün gece, Bal • 
~ h' kan oyunlarından daha kalabalık. ıç 

olmazsa o kadar kalabalık olması 
lA.Zimgelen stadyumun kirli tribün -

lerinde. toılu saha.c:rnda, in. dn top 
oynuyordu. 

Yegane galebernizi 
Ahnıet kazandı 

Bu ~ef er de oraya gelen bir kac: 
kişi olduysa. illdcşrinin ortasında, ge· 
<'eyansı açıktan seyrettikleri güreş • 

ten sonra bu biçarelerin de çoğu hasta 
lanacağı için. bir daha sefere. böylP 
hlr <>rganiza~yona beş en güre~f ve 

bir kaç hakemden başka. gelen olmı -
1 :vacağına şüphe etmiyelım .. I 

Halkın rağbeti kalmadıkça. güreş 
~rlığımızın da manası ve davamı ka1-
trııyacağına göre, çok yakın bir 7.aman-

da bU,ük işler beklediğimiz, memle -
ketin bu yegane propaganda .sporuna, 
bip, aYllÇ para arfedlp, bir alo• ya -
pamadığımız içJn PAYDOS diyeceğiz. 

Ve böylece, güreş merakını, gü -
reş varlığımızı katlettikten sonra .• 

Hep e1ele verip ağlıya cağız gülüne-

cek halimize!.. 1 

izzet Muhittin APAK 

Jlersinli Ahmet rakibini 

Güreş sahasında en büyük rakibi • 
miz oİnn dost Sovyet sporculariyle 
dUn gece ilk ka~ıla§mayr Taksim sta· 
drnda yaJ>tık. 

Balkan O) unlarının onda biri ka • 
dar az bir kalabalık önünde, İstanbul 
mıntakasmı temsil eden takımımı1., 

ulusal takımın haricinde kalmış ele • 
manlardan teşekkUJ etmişti. Çoğu ye
ni yetişen genç güreşçilerden mürek • 

----- - _ l,ep takımımrzda,epey uman dır güreşi 
.. UgünkÜ ye yarınki bırakmış olan, Ye l:i gün e\'Ve) tekrar 

M Ç 1 ar ' çahşm:ı~a başlıyan kıymetli giireşçi -a miz Abbasla, bu sene hastalık yüzün-

Dost So,·yet sporculari) le son k~r -
§ılaşmaları bugün ve )"arın yapacagı~. 

Bugün öğle üzeri başlıyan tems 
tnaçlarmdan sonra, saat (l:>) de Tak
Ritnde ikinci futbol maçı yapılacak. 
Gece de saat 20,30 da !\taksimde e!"k -
l'İtn müsahakalan yapılacaktır. 

Bugünkü bu üç kar;:,laşma birer 
- dnlın · l"evanş mahiyetinde oldugun ~ . 

kikaten enteresandır. Yarın mısafırle-
1 tnb; Yalovada lstanbul mıntak~ı~ın 
§Ölenine gidecekler ,.e akşam da ıkın-
ci güreş maçı, ya Maksimde yahut da 
tene 1'aksim stadında yapılacaktır. 

den tam idmamnı hula mı) an Men:;inli 
Ahmet de vardf. 

Hepsi Sovyet şampi)onu olan zorlu 
ra!dplerle : :ı ptığı tema~ta işte hu ta
kımımız 6 - l yenildi. 

?tlüı::ab3!,:"iann . ıra ile tafsi!Atı şöy 

ledir: 
56 kUO 

Koç Omcrle Sovyet ~kouski kar -
sıla~tılar. !lk dakikalar iki güreşçinin 
'ıi :ı; 

biribirlerini denemesiyle gesti. 7 nci 
dakikada Ömer kendi oyunuyla yere 
dü~erek pu,·an kaybetti "e bunun neti
cc;inde ilk on dakika So,•yet güreşçi
si pm·an hesabiyle galip sayıldı. 

mütemadiyen hırpalı11ordu. 

İkinci on dakika yerde ve Sovyet 
güreşçisi üstte olarak devam'& başla -
dr. JJk Uç daklbda SoYye& bir py 
yapamadı. Omer liste geçti, o da bir 
şey yapamadı. Güreı gene ayakta de· 
Yam etmeğe başladı. Bu da neticeıVz 

bitti. Sonda Zekou.~ki sayt hesabiyle 
galip sayıldı. 

61 kilo 
Abbasla Boskakofun güreşi çok he

yecanlı olarak batladı. Her iki rakip 
biribirine denk görünüyorlar ve biri -
birlerine oyun nrmiyorlar. Altıncı 

dakikada Abbas yere düştü. Sovyet 
üstte bir müddet çalıştıktan sonra 
Abba.-. fır1ıyarak ayağa kalkh. Sovyet 
yorulmuş görünüyordu. Fakat ilk on 
dakikada Sovyetin hakimiyeti kabule
dildi. 

İkinci on dal<ika gene ayakta baş -
ladı. Sovyet bu denede daha hlkim 
gUreşmeğe başladı 'ft gene bir manev
ra ile Abbası yere aldı. Fakat Abbas 
yerde çok kalmıyarak yeniden ayağa 
kalktı ve maç bu şekilde Sovyetin üs
tünlüğü ve sayt he.~hiyle galip 
gelmesiyle bitti. 

66 kilo 
Sokolofla Sadık karşılaştılar. So • 

kolof Saimi geçen sene So,·yet Rus -ı 
yada yenmişti ve Sovyet Rusyanm en 
teknik gUreşçisidir. Sadık ise yeni ~·e
ti,en çok müstait ve kuvvetli bir genç 
tir. Bu güreş büyük bir teknikle biiyük 
bir kuvvetin çarpışması oldu. lkinei 
dakikada Sadık Sokolofu altına al - ı 
dıysa da Sovyet kurtuldu ve ayağı 
kayan Sadığı altına aldı. Fakat bütün 
çahşmalan bir netice vermiyordu.Maç 
bu pkflde devam ederken (6) ncı da
kikanın (25) net saniyesinde Sokolof 
fevkallde bir oyunla Sadığl belinden 
yakaladı ve yere atarak tuşla müsaba
kayt kazandı. 

72 kllo 
Şabanla Sovyet takım kaptanı Ka

tolfnfn &1lretl de ~ zenli old11. Şa -
ben ela yeni yetffen gflrqçilerimfz -
dendir. Bunun için Katolinfn daha hl 
kim güreştifi hemen be11i oluyordu. 
Sovyet mütemadiyen hücum ediyor, 
ve Şaban kendisini mttdafaa ediyordu. 
tik on dakika bu ,e4tllde netfcefriz 
bitti. 

tldncl on dakika Şaban altta, Kato
Hn üstte cereyan etmefe bqladı. Ka
to1in bir teY yapamadı. Şaban flste 
geçti. O da bir şey yapamadıtmdan 

güreşçiler yeniden ayafa kalktılar. 
Şaban lwımının bütün oyunlanna mü
kemmel surette mukabele ediyor. Pu
van alnuunna imkin vermiyordu. O -
yun da bu şekilde bifll. Neticede Ka -
tolin hükmen galip sayıldı. 

79 kllO 
Mersinli Ahmet ile Pflnov karşı· 

)attılar. Ahmet şiddetle hücuma geçti 
ve bir anda hasmını yere aldı ve üstte 
çalrşmağa başladı. Fakat Sovyet ha -
kem iki güreşçiyi ayağa kaldırdı ve 
mii.88.ba.ka yeniden ayakta devam e • 
derken Ahmet yeniden Pilnovu yere 
aldı vt şiddetle hücumlara girişti. Sov 

1 
büyük bir muvaffakiyet: gösteren kıymetli eskrimcilerimiz 

Sovyetlere karş k 
1 

.. sabakasında büyük hir nıuraffakıyct nöstcrcn kı11111"tli Tilrk eskrime /erinin miisabcıkalardan sonra alınnuş 
•sılf .,,ererı18 _ . cıricı· ruıres:~~şıOr~;~a

11

~rincl nelen kıymetli 11al kan, ~adnıpiyo~u :;~r·c~1 •. <;ar.T1ı~d~ ik~nc1i 111~~.mi, a~lda1 ü t:i!~cü li ~mil. -.J lkinMci. re..s1 !nı: resimleri.. ınn · _ t'çüncü resim: Ruslar tara ın an ço,: v<'U<'nı rn ıırı> rsı•r m uJ(lT1rı "ap anı r.nı·rr. ,7on rteım: ısa ırlrrln 

Türk eıkrimci kızlar, Suat, Halt>~4 de takdir ettikleri, kılıç ve kalkan oyunları büyük bir 11uıt·alf akıyetli oynıyan Bur ıolı lflustala ve Hakkı. 
heyecanla taldp etttikleri ııe levk 

yet giircş\i bütün km ve tini yenilme • 
mek i~in harcıyordu ve ilk on dakika 
bu şckilcle Ahmedin bariz üstünlüğü 
ile bitti. 

ikinci devre Ahnıedin arı.usiyle ge
ne ayalı l.'ı dc,·c.ma IJ:ı:. Jadı. Maç çok 
heyecanlı V{! güzel oluyordu. Neticede 
maç bu şekilde bitti ve Ahmet sayı he
sabiyle biiyiik farkla galip gt>ldi. 

87 kil 
Berlç ile Adnan karşılaştılar. Ad -

nanı ~oktan beri orUıda görmüyor • 
duk. So\')etlcrin gelmesi üurine id • 
manlarrna başlamıştı. Bu karşılaşma
da Adnan rakibinden 4,!l kilo eksik 

Koç Omn ve rakibi güreşten sonra 

bulunuyordu. Müsabaka müsavi hO • 
cumlarla başladı. l<'akat ikinci dakl -

kada Sovyet güzel bir kafa kol kaptr. 
Fakat Adnan bundan kurtuldu Ye oyu 
nun ilk on dakikası böylece bitti. 

İkinci on dakika gene ayakta ha" -
ladı ,.e neticede Beriç sayı hc":ıbile 

Adnana galip geldi 

AQır siklet 
Necmi ile Koncanrn güre,i de çok 

heyecanlı oldu. Necmi kcndiı-;indcn da
ha km•ntli görünen hru mına iyi J,r.ı-

şı koyuyordu. Ye hattfl ara sıra hü -
cumlarda yapıyor du. Bu suretle ağır 
siklette Çobandan maada iyi hir gil • 

reşçi dnha kn1.anmış olduğumuz an1a

şıhyor. t lk on dakika lıcra here hittf. 

ikinci on dakikada kur'ayı Konca 
kazandı. Ve üstte ~alı"mnğa başladı. 

Fakat bir şey yapamadı. N<.'cmi üste 
gPçti. O da bir oyun gösteremedt. Ye

niden müsabakaya ayakta denm e • 
dilmeğe başlandı ,.e maç bu şekilde 

hitti. Ye Nermi daha hakim güreştiği 
halde Konca sayı he abiyle galip ilb 
edildi. 

M.8. 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
• * 

Balkanları Ölüm tuzajı w pusu g•ri 

A m ~ 1r n k a V <Bfi~~n 
kaçırılan ·~ ~~, Yazan: 

halin~ g•Urm;ı olan l•şkil8tın iç qüzü 
Tefriki" .... _ , 5 

~ 

Atoyan Krıstof 

Atina ve Sofya, kiliıeleri vaıı 
taıiyle Trakya ve Makedonyada
ki hıriıtiyan ahali üstüne iddiala• 
rmı kuYVetlettirmek istiyorlardı. 

yında bir hınız çeteıi Bulgaristan. TlÜlırk ko~o ' ~ 
dan gelerek zenıin bir Türk olan S 
Kazım atanın evini bub. Ata· • 

~': :"~:.~:0:::;1~:-~~~u::!.tı;: Aslan Turg~~' takma sakal. ve bıyıkla nışanhsım 
llVlflP gitti. Ertesi sabah vaka o kadar ıyı aldatmıştı kı . . . Necla, o gece 

Vmronun istiklal prenıipi ek
aar halkın güttüğü amaçlarla ta
ban tabana zıttı; bu müesses~ bü· 
tün Bulgarların ruhani hizmetleri
ni görürken Bulgar devletinin si
yasal menfaatlerini de unutmu
yordu. 

mahalJine ıelen Koçani kayma . • k • • • 
kamı bütün Bulgar ahaliyi çok Amerı ahnın yatında, en gizli duşuncelerini 
sıkıttırdı; nihayet içlerinden bir b·ı .. 1 kt çek·ınmemı·şt•ı ! !tadın kendi evinde tüfek ve fitek 1 e soy eme en 
gizlenmit olduğunu itiraf etti. Bu
nun üzerine Türkler bütün evleri 
arıyarak elli tüfek, birkaç sandık 
fİ!ek, bomba ve bir miktar ba 
rut buldular. Bunun üzerine Türk 
memurlarının alakaları katil ve 
hırsızlıktan ziyade daha önemli 

Önce gizli sivil bir sosyete iken 
az zamanda bütün köylere dağıl 
dı ve toplu bir kütle mahiyetinj al· 
dı. Munllimler, papaslar, tüccar 
Jar, köylüler, hatta ev kadınlan 
İncilin üstüne çapraz konmu' han. 
çcrle tab:ıncaya el basarak kanla
rmm son darniasına kadar Make
d onya istiklali uğrunda savata
caklarmn and içtiler. Bu sosyete· 
ye karşı gösterilen tehalük şaşıl~ 
cnk dereceyi ve bütün tahminleri 
aşacak kerteyi boldu. 

Makedonya toprağı, ihtilalci 
hücrelerle kaplandı, bunlar na
hiye, kaza, ve vilayet komitele
rine bağlandı, hepsi birden de 
Selunikteki hakim merkez komi • 
tesinin emrine girdi. Yeni ihti -
lalciler, harektlerine örnek ola -
rak ltaly:ınların Karbanari soı · 
yetesini ve Bulgarların muhtelif 
ihtilalci gruplarını göz önünde 
tuttu. 

bir ite çevrildi. 
Üıküp valisi Hafız pata ile 

çok sert bir adam olan polis mü
dürü Devrit efendi Yıldız ıara
yından Sultan Hamidin verdiji i· 
rade ile isyan te,kilitını meydana 
çıkarmağa bütün salahiyetiyle me 
mur edildi. Fakat bütün tedbirler 
b<>Ja çıktı. 

Vinitza hldiıesinden sonra Ma. 
kedonya~a hükümranhir Sultanla 
birlikte paylatmak üzere Vmro 
meydana çıktı. Varlığı artık gizli 
değildi. Herkeı onu biliyordu. 
Gözlere görünmediği halde her 
yerde bulunduğu malCimdu. 

Komiteciler 

- Evet .. Renginiz çok uçuk! 
Şu koltuğa oturursanız, biraz t~ 
miz hava alırsınız r 

- Çok içmedim amma .. Neden 
bilmem, ba~ım dönüyor. 

Necla doktorun gösterdiği kol
tuğa oturdu. 

Aıian Turgut, doktor rolünde 
o kadar muvaffak oluyordu ki, sa• 
londa hiç kimıe onun bir Türk ol
duğunu anlıyamazdı. 

ilk Cince cebinden küçük bir e
ter titeai çıkardı ve Neclinın bur 
nuna uzatb: 

- Biraz koklayınrz .. içinize f~ 
rahlık verir. 

Necli ciferlerini titirerek kok· 
ladı. 

Konuımala bqladılar: 
- Burada etiniz yok mu, mat

mazel? 
- Hayır .. Niıanhm vardı •. Git

meie mecbur oldu. 
- Darılmayınız amma, niıan

Vmro gizli hücrelerini Mak~ 
donyamn her bucağında kurduk
tan birkaç yıl sonra bütün Make
donyalılar için bel bağlanacak ye
gane kuvvet olarak tanındı. On
ce aizH ve ba.§ıbozuk bir ıosyete 
olan Vmro, ikrar halkından aynl
dıkfA.n sonra, halkı ıillhlandır
ma ğn ba9ladı. 

V mronun kuruluıunun ilk iki lınız çok kaba bir erkekmit! 
üç yılında dağlan dolatan, kır ve - Nereden anladınız? 
bayırları gezen ve sonraları bütün - insan, sevgilisini böyle bir 
dünyada komiteci adıyla tanuımıı yerde yalnız bırakıp gider mi?! 
olan silahlı çeteler yoktu. Sonra la- - Faka~ ben yalanı deiilim. 
rı bu ordu cüzütamlarınm vücuda doktor! Arkadaşlarım var. 
getirilmeıi hareketin inkitafı için - Ne olursa olsun, o gitmeme
elzem bir hal aldı ve zamanla teı- liydi. Burada yüz arkadatınız da 
kililın bütün gövde ve mahiyetini olsa, nitanlınız bu arkadatları
değiştirdi. nızın birincisi olarak burada ka-

. T~fek ve cephanelerin hemen Komiteci adı Türkler tarafın- lacaktı. Ben, ıizin yerinizde ol• 
liepsı Bulıar ve Yunan toprakla• d M k d 'ht'IAl ·ı · h. ff d ı an a e onya ı ı a cı erıne ve- sam, ıç a etmem oğrusu 
nndan kaçak olarak Makedonya- ' 'ld. A l L-k d k · N ı ı d' 

rı ı. n am oa nnın an omı• ec i gü ümse ı: 
ya ~kuldu. Sonralan Vmronun teci bir komiteye menıup adam b 
ajanları Belrika ve Macariıtanda - Onun yaptığı u kabnlığı 

~ demektir. Adın bulgarca şekt: be d ff t B 
bombacılık öğrenerek Makedon - n e a e mem amma.. u gece 

Komitadır ve Makedonya halkı a- b · b d I b k k yada küçük küçük bomba imalat • enı ura a ya nız ıra ışı pe 
rasında geniııı. bir surette kullanıl- d f l d ' haneleri kurdular. ~ e ena o ma ı. 
maktadır. N' · ? Tam iki yıl ihtilal ,ebekeıi Ma- - ıçın .. • 

V mronun dilinde bir komiteci- ~!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!~~~~~~ kedonya içinc{e geniılemek ve ya- ~ 
yılmak itiyle ufraıtı. Oımanlı ye daima "Çetııik,, denir ve ~nun 
imparatorluiu böyle müthit bir mensup olduğu grupa da "Çeta,, 
tuikut organizasyonunun kurul- adı verilir. ihtilal teıkilatında 
makta olduğundan füphelenmedi "Çetnik,, in vaziyeti, orduda bir 
bile! Yetkili.tın ilk meydana Çikıtı neferin vaziyetine benzer. "Çeta., 
umulmadık bir zamanda ve teıa- bir bölüktür. Bunun da kuman· 
düfen olmuttur. damna "Voyvoda,, adı verilir. 

Manastır ihtilal komitesi bom- Hota gitmiyen bir manası oldu-
baların ne olduğunu görmek isti• ğu için komiteci sözlerini Make
yordu. lıtipten Andon Stoyanof donyahlar sonradan pek nadir o

larak kullandılar. Bu iki söz. uadh bir köylüye Manaıtırdaki ar· 
mumi bir tabirdir, i.dt bir çetnik· kadaşların görebilmesi için birkaç 
den merkez komitesi üyelerine ka · hoJ bomba verildi. Köylü de bom· 

balan katırının sırtına yüklemiş dar tümulü olmak üzere kullanıl• 
olduğu pirinç çuvallarınn ıçıne mııtır. 
gizledi. Yolda tütün kolcuları Komiteci, Vmroyu sivil ve giz
tarafından durduruldu. Bu kol • li ve isyancı bir tetkilit olmaktan 
cular muayene için ellerindeki çıkararak ordu müfrezeleriyle sa
demir çubukları torbalara sokun. vaıabilecek ve Makedonyada Jev
ca, b~tı bir feye çarptılar. Torba • riyeler gezdirebilecek yarı ukerl 
lal'I ha§ a~ağı edip içlerini botalt. bir tetkilit haline koydu. Bu çete
tıklMı zaman, bombalar yere ler Makedonyanın geceleri sahibi 
düşfü. Bunların içleri bot olmak- oldu. Onlara kalan İf, ıündüzleri 
la beraber, kötü bir maksada hiz buraıını ele geçirmek suretiyle iı. 
met edeceklerine hi, ,üphe yoktu. tikli.ti fiili bir ıekilde gerçeklettir
Andon fena halde srkııtırıldı, fa· mekti. Ordu karakollarının ve 
kat ağzını açıp da bir §ey söyle- jandarma istaıyonlariyle Türk a• .. 
meni. Bu adam bu yüzden bütün halinin bulunmadıtr bazı köyler· 
Mukedonyada ün aldı. de komiteciler gündüzleri de hi-

Bu hadiseden iki yıl sonra Vm• kimdi; ıokaklarda jandarmalar 
ronun varlığı ortaya çıktı. Koçani gibi atikir ıezerlerdi. 
yanıbaıında bir köy olan Vimit•. Bu ıilihb ihtilalci çetelerin 
zanın ahalisi Türk - Bulgar kan- teıkili lüzum Vmro Osmanlı ma• 
tıktı. 1897 yılının ikinci teırin a• kamları tarafından meydana çı-

karılmasından sonra hasil oldu. 
Vmroyu kurmakta yardım ed-en 

Gotte Deltçef, Damian Grueff 
ve Pi yer T O§ef kaçakları toplıya
rak aili.hlandırdıktan ıonra te,ki• 
litın jandarması ve fiddet tatbik 
edici kısmı olarak kullanmağı dü
tündüler. 

Deltçef timdiye kadar silah ve 
cephane nakliyatını korumak için 
bunlara benzer silahlı çeteler kul
lanmıt bulunuyordu. İtte bu dü• 
tünce ile ve gerek devriye, ge
rekse tethit vazifesini görmek ü
zere ilk komiteci çeteleri İfe ıar 
dırıldı. 

llk önce rasgele ve muvakkat 
olan bir tedbir, nihayet tetkilatın 
daimi ve en bariz bir kolu haline 
kondu. Çetelere yeni vazifeler ve 
itler verile verile bunlar en sonun. 
da kaza ve vilayet ihtilal komite· 
lerinin seyyar merkezleri oldu. En 
nihayet çeteler ihtilal hareketini 
itleten mihver halini aldı. Prupa
ıandacı, idareci ve sivil bir tet
kilit olarak ite ba,hyan bu teıki
lit, ormanları ele geçiren, köyler 
de inkilap yapan, hareketin bü
tün seyrini hızlattıran .ve Mak~
donyada açıktan açığa hükfuneti 
Sultanla paylatan askeri bir Jlla• 
kine oldu. 

( Devanu var) 

- O burada olsaydı, gülüp eğ
lenemiyecektim. istediğim erkek
le danıedemiyecektim. 

- Ah §U kadınlar.. Ne Egoist
tirler. Yalnız kendilerini dütünür
ler. O halde katiyetle hükmedile
bilir ki, ıiz nitanlınızı aevmiyore 
ıunuz ! 

- Canım, siz bir ruh doktoru 
musunuz yoksa .. ? Benim niıanlı
mı sevip ıevmediğimi anhyscak 
kadar zeki ve maharet ıahibi 1CS
rünüyor1unuz 1 

- Hayır, matmazel! Ben ruh 
doktoru değilim. Ancak ıenç kı• 
)arın izdivaç hakkındaki fikirleri
ni dinlemeyi, onlarla fırsat bu~duk 
ça bu mevzu üzerinde konuımaJI 
çok severim. 

- Evli miıiniz? 
- Burada bek&.mn ••• 
- Memleketimize yeni mi ıel-

diniz? 
- Evet. Henüz üç ay bile ol

madı. Bir Türk kızı ile ıöriifüyo
rum, değil mi? 

- Türk olduğumu nereden an
ladınız? 

- Qur-sı !P;eild~ketiniz oldu
ğµnu söylediniz Cie ••• 

- İngilizce bilseydiniz, ne iyi 
konutacaktık, doktor! 

- Pek ili anlatabiliyoruz. Ni
ıanlınız İngilizce bilir mi? 

-Bilir .. Hem de kendi dili ka
dar mükemmel! 

- Niıanlıruzı sevmediğiniz haJ. 
de, onunla evlenmek istediiinize 
ıatml\mak kabil değil, matmazel! 
Bunun sır tarafını ıormak hak · 
kım değildir. Fakat, ruhi sebep · 
lerini öğrenmeme hiç bir mani 
olmaas gerek! 

Necla çanta11ndan bir ciıara çı
kardı. 

Doktor genç kadının cigaraıı
nı yakmakta tehalük gösterdi. 

Konutma devam ediyordu: 
- Garip §ey! Bana timdiye ka· 

dar babam bile izdivaç hakkında• 
ki fikir ve dii§üncelerimi sorma
dı. Gerçi babam ıönül itlerin 
den anhyan bir adam deiildir am• 
ma .. Entrikalı i,Ierde de önünde 
perende atılmaz. Böyle olduf'.ı 
halde nitanhma çok kapılmııtır. 
Onun her dediğine inanır. Benst
erkeklerin hiç bir ıözüne inanan 
budalalardan değilim. Karıları· 
nı daima aldatırlar ve kendUeri
nin de günün birinde aldanacaf P 

nr uıünmezler ... 
- Şu halde nitanhnız, ıizi, ev

lenmeden önce aldatmıf olmalı .•• 
- Hayır.. Henüz aldattiiını 

sanmıyorum. Fakat bütün erkek · 
lcr gibi, evlenme tarihi üzerinden 
çok geçmeden beni aldatacafını 
ıanıyorum! 

- Demek bu karakterde bir a• 
dam? .. 

- Şimdilik ciddi. Fakat, yarın 
laubali olır.ıya.cağını, beni aidat · 
mıyacağını kim temin edebilir? 
Bahusus ki mesleği de buna çok 
müsaittir ... 

- Her hangi bir meeleğin, gö-, 
nül i~leriyle bir alikuı var mıdır? 

- Şüpheıiz. Siz bir doktor~ 
nuz .. Bunu benden iyi takdir eder
ıiniz. Mesela bir mühendis, karı
ımı bir §eyde ölçülü görmek iı
ter. Eier kocanız faraza bir atçı 
ise - kralın atçı batısı da olsa -
muhakkak konuıacağınız mevzu· 
lar yemek ve tatlılardan ibarettir r 
Zabıtaya menıup bir erkekse, ıi
ze mütemadiyen cinayetlerden, 
kanlı vakalardan, yankesicilikten. 
dolandırıcılıktan bahsedecektir. 
Çünkü akıama kadar - hatta geo 
ce . uykusunda bile - bunlarh 
meııul olur. Böyle bir adama tan· 
ronun, çarliıtonun figürlerinden, 
Bethofenin güzel bir ıenfonisin
den veya Şekspirin her hangi bi,
eaerinden bahsetmek ne kadar gü
lünç olur! 

- Ya o adam ayni zamanda 
bunlann hepıini de ıizin bdar -
belki de sizden daha iyi - bili· 

? yorsa ..• 
- Bilse bile kıymeti yoktur -

nitekim benim niıanlmı da bun· 
larm hepsini pek 8.ll bilir - fakat 
mealeti tehlikeli, yorucu bir meP 
leldlr. 

- Niıanlmız da acaba böyle 
mi dütünüyor? 

- O, hayab benim ıözümle gör 
müyor ki •• Kendi mealeiinde böy
le bir tehlike tasavvur etein. Bunu 
ben ıörüyorum.. Ve maalesef o
na söylemek itime gelmez. 

- Niçin .• ? 
- Çünkü beni çok aeYer. Be-

nim yakamı kolayca bnakacajını 
tahmin etaem, ona daha aöyliye
cek nelerim var .• ! 

- Gençliiimde bana dostla
rımdan biri "Kadm bir mv•mm• 
dır!,, demitti. Ne dotnı aöylemit
Ben ilk Cince, kadını güzellili i .. 
çin severdim. Yatını ilerledikçe. 
onu yalnız rubu ve kafuı için sev
meie baıladım. Hayatta neyi ve 
kimi ıeverseniz seviniz .. Bu ae.
gi, muhakkak bir ihtira.tan do
ğuyor. Bu ihtiraı, imanı çok za· 
man zulme aevkediyor. Çılgınca 
sevmek de, tüphesiz ki bir ihtira• 
ım açığa vuruluıudur. lıte bi:a 
insanlar bunun için, mazlQm kal· 
maktan ziyade zalim olmak iıte-
riz. 

Siz de tıpkı benim ıibi diifUnfr 
yor1unuz ! Niıanhnızın ıevgiıill 

den eminiiniz ! Fakat, onu ıev · 
mediiiniz halde, sever gibi göril • 
nerek, aldatıyor1unuz ! Bu al · 
datıı onun için bir zulümdür·· 
Bir iıkencedir. Onu ezmekteO 
zevk duyuyorsunuz! Onu birde11 
ıilkip atamıyorsunuz! 

Gençliğimde, tıpkı ben de ıi· 
zin gibiydim.. Bir kadın tarafıo• 
dan çok ıevilmit tim. Fakat bellı 
onu nedense .evememittim. se..
mediiim halde, ne gariptir iri 011· 

dan da bir türlü ayrılamıyordulll
Kendi kendime, acaba ba ayrıl•: 
mamaklık da sevginin netice•1 

midir diye saatlerce, günlerce dit' 
tünür dururdum ... 

(.Devamı oar) 
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Nüfus sayımı 
niçin . önemlidir ? 

S - Bu yıl T8rldyed• bir aUfas, S - Bu kealet meHl.tııiıı öneml-
llll7Dm Japılaeakmlf. ıt.atmmds kal· nl anladım. Dfter tasnfflerden mabat 
clıtına dre bundan aelds yıl ince ıe- ne? 
ne bir nlfus sayımı yapılmıştı. Bun - C - NUfunn dD8fyeU demek mem 
dan maksat nedir clfye bir kaç ışıklı Jekette ve memleketin muhtelif par • 
<milnener) dostuma 90rdum. Sen çalannda ne kadar erkek ve ne kadar 
bunu sosyal ve ekonolllik (içtimai ve kadın nr demektir. Bana da bilmek 
iktisadt) ilimlerle uğraşan bir bilgine çok faydalıdır. 
sor dediler. Hazır görüşmüşken bana Bilhassa ntlfuun yqlara gire in • 
sana sorayım. klsammda muhtelif aneler r.ar.fmda 

C - Bu işe merak ettiğine ve be • nüfusun ne kadan çocuklardan, ne ka 
nfmsedfğine çok memnun oldum. U • dan orta yaşlılar dediğimiz '15 • 50 
lusal bir mesele olan nüfus sayımı ile yaşında olanlardan ve ne kadanmn ih 
sen.in gibi bUtiln vatandaşların ilgilen- tlyarlardan terekküp ettllfnl bilmek 
mesinl <alakadar olmasını) dilerim. içtimai bakımdan 90k milhlmdir. 

Bak sebebini kısaca anlatayım : Ha!' S - Ne demek lstecllilnl aabyo • 
Yatta muvaffak olan insanlar her şey. rum. Orta yaşlılarda ölfim daha u. 
den önce kendini bilen insanlardır.Bir dır. Çocuk yqlannda iutm nlsbeti, 
insan hareket tarzını tayin edebil - geçen gtln bir doktorun dediği gibi faz 
ınek i~in, l·ııpacağı şeyi, başkasının la imiş. ihtiyarlar da böyle olacak. 
alacağı vaziyeti bilmek için kendi ma- C - Anlaştığımıza memnun oluyo. 
nevt ve maddi güciinU bilmek gerek . rum. Yalnız muhtelif yqlarm dofum 
tir. ve ölUqı nlsbetlerinln mabyaeslnde 

Kendini bilme keyfiyeti uluslarda çok dikkatli olmak ıerektir. Bu lflerl 
daha önemlidir. Çünkü ulusu teşkil Jiyikiyle anlıyabilmek için statistfk 
eden fertlerin bütünü hakkında bir daireleri grafiklerle nfifus ehramlan 
fikir edinmek çok daha güçtür. ~izer ve sair ince hesaplara girlflrler. 

S - Demek istediğin şeyi anlıyo - Bu işleri bu kadar kısa bir ı.aman-
rum. Ulus hakkında bir fikir edinmek da ve yalnız sözlerle anlatmak mim. 
için bu nüfus sayımları yapılıyor. iyi kün olmaz. 
ama biz halkımızın ulusumuzun du - S - Peki, bunlan da u çok anlar 
rum11nu bilmez miyiz? Azizim, sen gibi oldum. Hattl ntifmıun yüzde ka • 
memeleketin halini bana sor. Her A . çının okuyup yazma bilmesini de tes
nadolu seyah,timde neler görürüm. bit etmek herhalde önemli olacak, fa • 
Bunu yazmağa, toplamağa ne lüzum kat herkesin evli mi beklr mı oldu • 
var? Bu kadar külfete ne lüzum? ğunu bilmek ne oluyor? Acaba beklr· 

C - Keşki mesele senin umduğun lık vergisi mi koyacaklar? 
kadar basit olsa, bir veya bir kaç gö - C - Hayır dostum merak etme! 
rii.jle tesbit edilebilseydi. Hayır azf - Nüfus sayımı halka zarar vermek için 
Zfm, nüfus sayınu bir ulusun özünü değil, halka faydalı olmak için yapı • 
teşkil eden nüfusun bir kere duru"' ve lıyor. Evlenme nfsbetlerİ, nüfusun ik. 
nıevcudunu bir kere de hareltetinl ka" tisadt ve içtimai vaziyeti hakkında bir 
tamağa yarar. fikir verir. · 

Bu kavrayış sayılarla (rakamlar . 
~ tesbit edilir. Bu suretle elde edi
ln 11ayılar, muayyen tasniften tabi 
tlrtalduktan sonra, uluun ekonomik 
ve sosyal vakalan ve temayiillerl hak
kın da muayyen fikir n bilgiler verir. 
Bu bilgiler devlet adamlannm, ilim 
ada.mlannın çok işine yarar. Sayıları 
iyi tefsir etmesini bilenler bunlardan 
bfr çok hakikatler çıkanr, tedbirler 
alrT kanunlar korlar. S - Söylediğin şeyleri biraz daha 
Clonkre) el ile tutulur bir tarzda söy. 
lersen seni anlamağa ~alışacağım. Bu 
t.edbirler, bilgiler ve kanunlar nasıl 
~kıyor? 

C - Nüfus sayımı bi~ kere nüfu -
IQuı durumunu, bir kere de nüfusun 
hareketini kavrar demiştik. önce nü
f11SUn durumuna gelelim: işte fertleri 
laYmakla başlanır. Fakat mutlak ra
kamtann ekonomik önemini anlaya -
hnmek için sayımı, hemen bütün mem
l•etlerin kabul ettiği şu belli başlı 
tasnifleri tutmak lazrmdır. 

Nüfusun sıktığı, nüfusun cinsiye · 
ti, nüfusun yaşı, nüfusun medeni ha· 
li dediğimiz evli veya bekar oluşu, o-
1'u111p yazma bilmesi, taMil derecesi, 
bulunduğu meslek gibi farikalar nü • 
fiis sayımında gözetilecek noktalar -
cin-. 

S - Peki, bunları tesbit etmekle ne 
01nr? Bu sayılar ne işe yaru? 

C - Dinle, bunlardan nüfus sıklığı 
(bsafet) memlekette kilometre ba -
!}rna düşen nüfus miktarını gösterir. 
h!e&eıa. bizim 1927 nüfus sayımı"8 na. 
ıa'l'an Tiirkiyede kilometre başına va
sati olarak 18 nüfus isabet ediyordu. 
Gene o senelerde Almanyaya.127 nü -

"il&, Yunanistana 49 nüfus düştüğilnU 
~rnek, zannedersem bir çok nokta • 
3 rdan faydalı otur. 

$onra bu sayımlar neticesinde mem 
~k~tin muhtelif mmtakalan arasmda 
~ fllifus kesafeti Jıa)danda bir fikir e
th~lir. Bir viJ.Ayette kilometre başı -
11 ?'i tliğer yelinde kilometre başına 
{) kişi dilşUyonıa bu iki vlllyete kal'ŞI 
hnac:ak tedbir, yapılacak yardım a . 
asında fark gözetilmlt olur. 

:Sundan sakm hüktJDetin yapacağı 
~rciımJarda memleket parçalamadan 
rfnt cltfertne terefh ettlfl anlaşıl -
.~ın maksadım bu gibi yardım lann 
Uf
1
usa ve llıtfyaea ıöre ,.apılacağmı 

il •tınlkbr. 

Evlenmelerin r.amana ve meklna 
göre değiştiği bugiln heıtesln malft • 
mudur. Aeaba bir kaç .... e ince n • 
leame nlsbeti ne kadardı? Baafln ne 
kadardır? Memleketin muhtelif mm. 
takalar arasmdıİki nlsbet nedir? Kom
şu memleketlerinde evlenme nfsbetle
ri nasıldır? Evlenme nisbetl ile doğum 
nisbeti arasında derece nedir? Evlen. 
ve nlsbeti az ise, bunu · ne gibi tedbir 
ve yardımlarla arttırmata çalıplım. 

S - Geçenlerde bir gazetede Al -
manyada ve ltalyada evlenmeleri te§
vik için bazı çarelere baş" vardukla • 
nnı okumuştum. Bu işin bununla ilişi
ği va: mı? 

C - TabU dostum, bu devletıerliı 
aldıkları tedbirler hep bu gibi nUfus 
sayımlarının neticesidir. 

S - O halde nüfusun mesleklere 
göre ayrılışlarını da anlatıver. 

C - Bir memlekette mesleklerin 
artması sosyal iş bölümti noktasından 
çok faydalıdır. Bir memleket nüfusu
nun mesleki ne .kadar belli ve devamlı 
olursa o memleket o kadar medeni • 
leşmiş demektir. 

Türkiyenin geçen 1927 nüfus sayı -
mında mesleki belli nüfusun nisbeti 
yüzde 40, mesleksiz nilfosun nisbeti 
yüzde 60 idi. Mesleki malim olmıyan 
nüfustan işi gücü olmıyan kimse an -
laşılmasm; bunlar da çalışan vatan ·. 

daşlardır. 
Yalnız ne var ki kendilerine mutat 

bir iş tutmuş, muayyen bir meslek öğ
renmemiş, uzun bir görgüyü istilzam 
ettirmJyen iş yapan kimselerdir. 

Fakat ulusa ekonomik produkth·i
tesi (müsmerlyeti) bu zümrenin mes • 
tekli nüfus aleyhine azalması mat -
hlptur. 

S - Belki bu meslek istatistiği ile 
zlraatte ne kadar, endüstride ne ka -
dar, devlet iç.inde fert çalıştığı da öğ. 
reniJmfş olur. 

C - Elbette, hele yeni endüstri si-
yasasmdan sonra nüfusmuzun ne ka -
darmm bu yeni alana geçtiğini yahut 
günden güne llerliyen taşıma araçla • 
nnda vesair sahalarda ne kadar kişi -
nln geçindiğini öğrenmek ne kadar 
faydab olacaktır. 

S - Sana çok teşekkür ederim dO!-
tam, eldden faydalı şeyler öğrendim . 
Şu halde nüfus sayımı nüfusun du . 
rumu, kesafeti, yaşı meslekleri, tah -
.ru, ull ve,,a beklr olUfu iösterlyor. 

DlÜllfilV<§lYD Para~o 
' 

DoDaş1tooın 
--================:3 No.16 E=====:;::========= 
,., Yazan: Seppl Popfinge 

'-'ehennem qibi ocaklar karşısındı 
garı ölü bir halde seqahat ettim 

Y okohama rıhtımına balladı -ı h gwımız vakit ocak k d 1 ayattan o kadar alakamı k 
çı ar a. &f arım • k' h 

vapurun, anbarlarmı ipekle dol ·I tun ~ te r~ ancak kamaram 
durmak için burada üç gün kala • • ~bugu. ba~lamıt pen'l!eres 
cağını söylediler. Bu fırsattan ne ıoyle hır goz atmak içiı:r k 

kadar mümkün ae o kadar istifa . zorladnn. 
de etmemi, çünkü Sanfranıiıkoya Honoluluda ancak akı 
olacak yolculuğumuzun. menim tüne kadar kaldık, sonra b 
itibariyle biraz zahmetUce geçmerı muzu 2100 deniz mili uzakta 
ıi ihtimali bulunduiunu da anlat· SanfranıiskoyA çevirdik. 
b)ar. Belki Pasif;k Okyanusu, 

Tayfaların bir limanda 1erbest na daha liyik olmağa uğra~tı 
bulunduklan zaman ilk it olarak ki de ben cehennemi aıcakh ' 
güzel kadın arıyacaklannı herke& mezar gibi yerlerde olan ağ 
bilir; itte benim arkadqlanmdau ahıbm; her ne ise, yolculuğu 
bir kaçı da Yokohama toprakları· kıammda kendimi daha iyi hi 
na baıar basmaz yaptddan it bu meğe baıladmı ve tek!ar ha 

oldu. Bir gece ben de bunlarla 
birlikte, kendi tabirlerini kullana
ynn, "arsıulusal münasebetleri kuv 
vetleştirmek gayesiyle bir ziyarer 
te,, gittim. 

Ziyaret edilen yer nhbm bo · 
yunda sözde bir oteldi. ipek aaç • 
lr ve Kimono elbiaeli ev sahibesi 
de 'ıaraıulusal dostluk ve iyi mü
nasebetleri tesis ebnek,, hususunıo ~~-
da bizim gemici arkadatlar kada! 
iıtek gösteriyordu. 

Şurasmı söyliyeyim ki bura
da çay verirken ıöaterilen hizmet 
ve incelik, Lolldrtdfti Ma:;fafr ya
hut Nevyorlmn Parkavenue'ıinde 
ancak gösterilebilir •• 

Toronto vaparunun cehennem 
gibi kazanlan kar111ında geçirmit 
olduğum birçok saatlerden sonra 
ben uykuyu, Geita- krzlarmm yu· 
mutaklığından ve bir kadeh çar 
yrn zevkinden daha iyi wlduğum-

Nüfus hareketi diye ayırdığın kısım 

ne ile afraF? 
C - Ondan da biraz bahsetmftum. 

Ntifmıun hareketi meselA evlenmeler
den, dofumlardan, 81ftmlerden göç • 
menlerden ve sair sosyal hldiseler. 
den ve hareketlerinden bahseder. Bu 
hldiselerf, nüfus hareketleri ecnebi 
bir tabirle dinamik nüfus saynnmı 
kavramaia ~lıpr. 

Eski devletlerin ntifus siyasası da
ha ziyade nüfusun kemfyetlne Otan • 
tltesine) önem veririldf, yeglne gaye 
nüfus miktarım çofaltmak idi. Da • 
günkü devletlerin nUfus siyasası ise 
nüfusun keyfiyetine (kalftesine) önem 
nrmektir. 

S - Mal kalitesinin eyileştiifnl bi
lirim ama in.san kalitesinin eyileştl . 
tini bilmiyordum. 

C - Son zamanlarda insan nesli • 
nin de ıslahma dotra gidilmektedir. 
Sosyal siyasanın ve sosyal sağlık bil
gisinin mevzuuna giren bir çok bilgi 
Ye tedbirler e,·lenmeğl, ya.'}amağı, ye. 
meği ve iskanı yeni bir takım esasla _ 
ra göre güderek gerek yeni Ye gerek 
mevcut neslin keyfiyet itibarile (ruh 
n beden itibarile) daha sağlam daha 
iyi yatişmesini temin etmektedirler. 

S - Bu meselelerin nüfus Myımı 
ile ala.kası ne? 
· C - Alakası şudur ki bütün bu hA

diseleri nüfus sayımı ile kavramak 
mümkündür. Nüfus sayımı halk üze • 
rine bir nevi teşhis koyına dernektir. 

Rir ulusun kendi kendini bilmesi 
' iyi ve bozul( taraflarını idrak etme.c;i 

demektir. 
Bu yıl yapılacak olan sayımın 1927 

seneı:ıinde yapılan ilk Ye esaslı sayım
la da bir mukayese imkanı hazırlama

sı itibariyle önemi daha büyüktür.. l 
Dr. Muhlis ETE 

/at. Vnlv. Ekonomi Dorentl ı 

Anaforcular kralının bindiği Alman .ıı.-ı.ı Ç'--'- J ,_ ,....,_.. lıfllMJll ~ oltlerk 
N1/(111 Ç111 rnavunan. · --

dan, çam devirmit olmaldıiıma aWm a&terlr oldm& 
r~imen bu güzel kokulu çevreye Yokohamadan çıktdifan tam 
hır ~everanı yaptım ve dosdoğru hafta sonra Toronto aemlal Sa 
gemıye döndüm. Yatainna varır framilkoya airdi .• 
varmaz üstümdeki elbiseleri hat-" kk ' Kendi nhbmına tiaflandı 
ta aya apları bile çıkarmak yor- dan bir aaat ıonra, elimde f 
gunluğuna katlanmaksızın, kendi. 
mi karyolaya atbm ve geceyi , de- sanki tahta fırçalarDllf gibi 
liksiz bir uyku ile geçirdim.. mamda bütün gövdemi ldimiird 

yıkadım ve kaptanm bana Ye 
Limanda bulunduğumuz ü - olduğu elbiseleri giydim·. 

çüncü gününün bğleden aonraıı 
geç vakit Amerikan kadınlannın Elbisenin cek~ti çok bol, 
güzellik ve füsuunu arttırmaya y~ talonu çok uzundu. K'lptanıml 
rıyacak olan büyük ipek sandık.- iki metreye yakın boyda Ye qa 

larınm en ıonuncuıu da an bara yukan 100 kilo aplıimda M 
girdi. Anbar kapaklan kapandı, adamdı. Ne de olaa ha 
vinçler bailandı. Bat, kıç pala • mutamba pantafon ve g&ml 
marlan çözüldü ve Yokobamadan daha iyi idi. Kaptan &Ji wn-•·•~ 
3400 deniz mili uzakta olan Ho· babacan ve takacı idi. Vapur 
noluluya doğru yol verdik. pa yaptıiı zaman ayak üıtü d 

Büyük Okyanusun adına "P• madıiımdan dolayı, iyi hir gem" 

ıifik,, demitler, bu söz "barit se- olamıyacağımı söyledi ve yol 
ver ve ıükiinetli,, anlamma gel- luk mukabilinde çahımağı taall 
melde beraber bizim Toronto ge· hüt etmit olmama rağmen çıka 
misinin bu Okyanusta Havai ad• bana dört tane dolar verdi. 
)arma doğru ıuları yararken kötü işte bu sermaye ile Amerikay 
kötü bat, kıç vurması, dehşetli yal- gönneğe çıktım. Amerikahlatma 
palar yapması bana hiç de süku
netli gelmedi. Eğer yukarda gü- ve planımı tasarlamak için birka 

gün Sanfransiıkoda kaldım. Kıta 
vertenin tuzlu havasınc!a ~lışıaydım, i,ler başka türlü olurdu. Fa- yı bir battan öbür baıır.a geçerel 
kat o müthit sıcllklarcia baf, kıç Nevyorka gidecektim ve oradan 
vurmak ve yalpa yapmak beni şim da yola düzülüp babaırın, şımdt 
diye kadar olmadığım derecede çok uzaklarda kalmıt Bavyerada• 
hasta yaptı; "Deniz tuth:,, denilen ki evinden çıkarken karar venni1 
rahat11zlığa uğradım. Atetçi!erin olduğum veçhi!e clünyayt çepeçeY· 
biç birisi bu haHme acımadı; ni.. re dolaımağı bitirecektim. 
tekim ben de onlardan merhamet Bir gün Sanfranıiskcda, Çin 
dilenmedim. Vazife ba~ında dur- mahallesinde rlolatırken iki Ame· 
mağa gayret ettim, fakct daima rikalı clelikanlı ile tanıtbm. Onlar 
yarı ölü bir halde idim da benim gibi }' irmi yaşlannda ta-

y okohamadan yola ç;karken. sasız, avare ki,ilerdi. 
gemicilerin ve seyyahların "Pasi- lngilizce pek az bildiğim için 
fik incisi,, admı verme~te olduk· önce anlatmamız biraz zor oldu. 

ları bu adamlardan hiç olmazsa 1 Fa.kat kendim1n arsıuluıa.l bir ma,
Honolu)uyu görmeği oört gözle tah olduğumu an!attım, meğerse 
özlüyordum. Fakat ~emim izin 

1 
' d · ı 

Honolulu limanma girdiji ıabah 1 
onıar a aynı \lles ekdeamit ! 

,(Devamı ocu )~ 
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Elbise nıagazasında oüyük 'enzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çacuk Mutambalan S.S liradan itibar~n Empermeabilize Gabard:n 16 1/ 2 liradan 
Çocuk Pardeaüleri 8,S ,, ,, Pardesüler itibaren 

Erkek Elbiseleri 1 S .. ,, Erkek ve kadın mutambto lan 11 ,, 

Kadm pardeaUleri 12 1/2 ,, 
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SfMAvf YAQATA" DAYIHADfD 

Beyaz Mıaır özU Revedor 
f SAN S-lOS10ft 

Çocuklarınıza yediriniz. lM:ediklerini ve HYdiklerini lnktumıja . 
rak c:lejiflire deği§tire yedirini:ı. Vitamini Te koloriti çok olan bu 
mükemmel özlü unlarla yavrularınız neteli sıhhatli. tombul, kanlı, 
canlı olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit sıkarırlar kemikleri 
kuvvetlenir., iahal olma:ılat. HAS AN öZLU UNLARILE YAPILAN 
MAHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan depoıu, lıtanbul, Ankara, 

HAYDAR RIP:.IT 

EFLAI'UN 

VE 

L.T.PIVER~ 
Beyoğlu. Taklitlerinden r:akınınız. Hasan marlıa.ıntı Jilrlıdt. 

66 Asri Mobilya 66--. 
9alon • Salamanj• • ve yatak odalarmnın en Mn d .. 
aenlerınl va Hezo.ran Sandal1Jalarının envaı 
~eş.itini rekllm tlyahna latanbulda Riza Pat• yo· 
1111,unda AHMET FEVZi de bulabillraınız. 

Tel. 23407 

latanbul - 1935 

ttı merkezJ: 
VAKiT Matbull Auara Caddetri 

Fiatı 31 Kuruıtar. 

• 

PARIS 
Pal'fOmOri L. T. P 1 VER A: $ .. fstanbuJ Şubesi 

$işli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon: 43044 

Istanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

. Emniyet Sandığı 
btanbul 6 ncı hukuk mahkemesin - ______ _............,~ ........ ---~ Namma birinci derecede ipo tek olup yeminli üç ehli vukuf tar_.. 

--
T .NSmH - Gazetemizin 8 - ıo - j 

ı - 10 - 935 tatlhll nUshasnun ü· 
çilncü sayfasındaki dördilttcU icra)'a 
ait gayri menkul satış il~nının 12 nd 
satınnda 41/56 yerine 41/Gl yazıldrğnı 
'daa tashih olunur. 
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Doktor ı: u 
Ali ismail · ~ 

HaydarpCl§a hattane•İ bevliy" 5 
mütehanın P: .. 

Urolope - O,,.rat.uı H 
•• IH caddesi Meserret ote·ı·· 

1 • nmnarada her gün ö!1eden 
sonra saat ikiden sekİ7:t> kadar.H .. 

l::;;a•••m:-11011111aam:ı:::::::::::::::::::::::::: 

den: 
l\lahmut tarafından Atpazan l\fa

:ıisah Mehmet paşa caddesinde ahır 
han üzerinde .ıo numarada oturan Sat ı 

riye aleyhine açılan boşanma dan · 
!lındn: milddeialeyhin ikametgahrnr. 

meçhutiyetine binaen davetiyenin uı 
heş gün milddetle ilanen tebliğine ' c 

tııhkikatın 23 - ıı - 935 cumarte.!i 
s~t 10 na taliklr.c le.arar verilmiş 'e 
bir nÜ8hMı da nu:.ltkeme divanharte · 

sine asılmış bulundt~utıdan muayteh 
gün YC saatte aiillye altıncı hukuk 
mahkemesinde hnzır bulunulması Jü • 
zumu ve aksi takdirde tah!dkata gı • 

yabıncla bakı!ncağı ~bliğ makamına 

kaim olmak Uzere ilan olunur. (155~) 

Heıe $0· 
kür ya· 
şamak 
2evkini 
e!de etti 

1 

~·--------......._ __ _ 

fmdan tamamına 2500 lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde H!Jı"' 
Mn.-.a mahallesinde Frstı1rh badem eoka~ .!" · 4 rtil' 
kerrer yeni 5 No. lu ahşap bir evin tamamı açık arttrrma,.. 
vazedilmiı olduğundan 18/ 11/ 935 tarihine milsadif Pazartesi &iitıU 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile::e!rtir· 
Arttırma bedeli kıymeti muhammi nenin % 75 ni buldu3u tah:dirde 
mütteriıi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en eon arttıranın t~'" 
ahbüdü baki kalmak üzere arttır ma 15 gün müddetle temdit edile-

' rek 3/12/ 935 tarihine mÜ!~adif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar }·e

za dairemizde yapıla:ak ikinci a çıkarttrrmasında t\rttmna C-e.:tc i 
kıymeti muhamminen;n o/0 75 ni bulmadığı takdirde satr~ 2230 No
lu kanun ahke..mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşind!r. Arttr·ma" 

ya iıtitirak etmek isteyenlerin kıy meli rnuhammenenin cı0 '7,5 nispe
tinde pey akçesi vey:ı r.-ıilli bir ban kanın tc::n:net mc ~t.tubunu h~-nil 
bulunmaJan llzımdır. HaMarı tapu ıicilile sabit olmıyan ipotel:Jİ 
alaeaklaı-tla diğer alnkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu bale .. 
larını ve hususile faiz ve maaarlfe dair olan iddiabtım evra1ı:s · -:11•· 
piteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihaye~ 20 ilin :ıar' ;--..il 

birlikte dairemize bildirmeleri 15 zımdır. ft..k.si k .kdirde haklırı T::· 
pu ıicilli ile sabit olmıyanlar ıatı, bedelinin paylaımasmdan hr.r~ 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviri ye, tanzifiyeden mi!teve!Et l>ele · 

...... Yeni Eseri er 
FATMA 

Fuat Nebil Ertok 

--,. diye nııumu ve Va tıf icaresi be deli müzayededen ten'til ch.:m·r. 
Daha fazla malumat almak iste yenler 26110/ 935 tarihinden iti .. 
haren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttrt· 
ma §artnamesi ile 934/ 6697 No. lu dosyaya müracaatla meU-tur ciof' Küçük hikayeler 

60 kuruş 
Mutl'1ta a.ıum ve okuyW:ıuı 

Sa.tif yeri "V AKIT,. 

tsıAnbul asliye G net hukuk mahke
mesinden: 

Çankırılı Ahmet tarafından kansı 
Aksaray Murat pa~a mahalleAinde 
cerrah Kemal sokağında 6 numarada 
Ay~e Raziye aleyhine açılan bo~n • 

ma d:n-asının 10 - 10 - 935 tarihli 
celst>slnde tahkikatın müddei aleyha • 

nın gıyabında devamına karar verile- 1 
rek mübrez evlilik vesikası tetkik '-e 
~hit dinlenmiş Ye mütebaki §ahitlcı;in 

dinlenme&ine ,.e müddeialeyhin ika • 

yada mevcut veaaiki görebilecek )eri nan o!uırnr. 642~) 
~~~~~~~..._~~~~~~~~~------~~-~--_,,,,; 

-Dün ve Yarın-~ı 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reıit 
32 Aris'.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 Kddm ve Sc4)'ali:m Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif · · 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 

İstanbul asliye birinci hukuk ın"•• 
kem esinden: 

Yenant Simpantyan vekili Ha~• 
tur tarafrr.dan Istanbulda. Şişlide Ol' 
manbcyde Hacı Şükrü sokağrnd:ı 1 

numarada Mehpar~ aleyhine açıll"' 
1, 3, 5, 7, 9; 11; 13; 14; 17, 19, eski.,, 

yeni 1, 3, 5, 7, 9; 11; 13; 15; 11; ıl 
numaralı gayri menkule mevzu hact111 

fokki talebine mlitedafr olan da,·ııd1" 
clola), tebliği muktm~i davetiycıı1' 
ikametglhı hazrrı rnechül bulunan ~1' . ,. 
mnfJeyha Mehpare hukuk usul 111uJI 

Hayatı artık tahammülfersa bir metgahrnın me~huJiyetine binaen mu • 37 Filozofi \'e san'at Suud Kemal 
ameleli gıyap kararının 15 gün mftd. 39 Hcra!clit Haydar Rifaı 

kemeleri kanununun 141 ncf mııdd~ 
mucibince ilAnen tc.bliğlne ,.e emri tll 
hakemenin 2S - 10 - 935 saat 14 d' 
talikine karar nrildiğinden müdd~ 
ialevh munıaiJt,·ha ta'•in olunan J~ 1~ 

hal almıştı. Zira utırap ,·eren ayak • 
lariyle yürüyemiyordu. R • .\DlO 
SALTS banyolanm yapmaia başJ:ı -1 
dığı vakittenberl kendisini hafif ,·e 
ce\"val hissediyor. Bu tuzla yapılan a-I 
yak banyolan sayesinde adaleler ku, .. I 
vetlenlr n afn1ar ,.e şişkin1ik1erl 
zail olur. En dar a:rakk:ı't:rnızh hiçbir I 
ıstırap çekmeden istediğiniz nkft yU-, 
rU>:ebillrsiniz. Her eczanede satılır. 

detle ilanen tebliğine n tahkikatm 3S Etilca Ağıtoğlu 

31 - 1 -935 perşembe saat 10 na ta ·I 40 Ruhi mucizeler Cemil Sena N, 
likine karar ,·erilmiş ,·e bir nüshası da 1 ' 

hl d. 1 · ı 'd Mü:acaat yeri - Va!ut m:i~ssesc3i ~ ma \eme ıran 1:ınesıne ası mış o, u-
1 lstanbul • Ank:ıra ca1desi 

ğundan muayyen gün ,.e saatte asliye , 
altıncı hukuk mahkemesinde bulan - : .ıt.!l--ta~xt~•.-x:ae:_:c:ı111c:maml!+ıew11ırı::::ıcı.mıı.-••ııı:ııa•-Nt>;.:ı, 
ması veya bir ,·eldi göndei·ilmesi ve kat ve muhal~cmcni!'I f"l~ ahmızda ya -

nksi takdirde rıyapcia yaprlan mu ·1 pı1ııcağı Iiizumu tebH" ~ uinc fürn o- 1 

amelelerin muteber olac:aiı H tahki • lunur. ~15Z>.'l0). 1 

• J • bV 
gUnde mahkemeye gelmediği '(eyi- ti 
\'ekili kanuni göndermediği suret 

~-· hakkındaki muhakemenin gryabeıt ·rı• 
kılacntiı ,.e mahkı.>me dh-anhaneS1

_, 

asılan da\'ctiyenin tebliği ma1'•~~ 
k&i.m olmak ü.ıere UAıı olwıur. <lP"""" 
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Kemal traş bıçağı 
Mevcut bıçakların en mUkemmeUdfr. Halis lsveç çellflnden yapılan bu bıçak gayet ince oldufundan cildi 
bozmaz ve çok rahat 20 • 30 defa tıraş yapar. 
Perakende fiyatı: tanesi 5, 10 tanelik kutulan 40 kuru§tur. Toptan alanlara aynca. ıskonto yapılır· Deposu: Beşik· 
taş, Ortabahçe caddesi 10 No. da Kemal. Itriyat. Telefon: 40317 

Beyazıtda kötebaşında "J AL E,, Tayyare piyango gi.tesinden bilet alanlara bir paket (Kemal Tır&§ Bıçağı) hediye edilecektir. 

~-COŞKUN mağ~z~sı coştu-~ 
Bayanlar: COŞKUN mağazası; gu.mruklen çılcacak mallan 

için Ticaret odasından 15 günlük yeni bir müsaade daha aldığı 
ve bu münasebetle, en ıon moda manto ve paltoluk yünlü ku • 

maşları fiyatlarında hakiki tenzilat yapıldığım bildirir. 

1200 Hraya kelepir 
hane 

Kara köse Ilha ylığından: 
1 

Yedi oda iki sofa iki bahçe vesair 
müştemilatı havi kullanışlı bir ev 1200 
Jiraya satılacaktır. Çapa çukurbostan 
meydanı, 29/ 2 No. ya hergün saat 
dörtten sonra müracaat olunabilir. 

1 - 75777 liraketif bedeli Diya dm ilçesi Merkezindeki İlk mek 
lep binası inşaatı kapalı zarf uıuliyle ve On bet gün müddetle eksilt-

Bazı mallarımızın fiyatları afağıda gösterilmiıtir. 
Kurut 

350 
200 

Kreb döıen metrosu 

Krep Birman ekstra ,, 

Krep Saten ekstra ,, 
Krep Maroken ,, 

Krep Mongol ,, 

Kuruş 
70 Tafta ekstra metrosu 

130 Velur Suva Şapka için 
240 Velur anglez 
240 Ropluk 90 santim ende 225 
220 Emperime ıua (paçalar 100 ila 150 

Kuruş 

- Deri ve frengi mütehas.91SI ı 
ZUhreviye 
Doktor 

Nuri Osman Eren ı 
- EJharnra apart. No. 3 

meye konmuıtur. · 
2 - Bu iıe aid Evrak ıunlardr. 
A - Fenni Şartname. 
B -idari Şartname 
C - Keşif hülaaaıı 
D - Mufassal ketif 
G - Rayiç cetveli 
P - Pili.n 
3 - Muvakkat teminat 633 lira dn. 

Fiyatlar maktü ve pazarlıkaızdır. 

COŞKUN MA~AZASI, Beyo ğlu istiklal caddesi if™A"'d• aw • • kt=:d==:mı 
Iş Bankası karşısında ______ _. iJ em 1 1 1 ar • 

,;M~ktep kitapları .. Mektep kitapları" lseı ge~:ekllOineB 

4 - lıteklilerin en az On hin liralık HükUınet lntaatmı muvaf 
fakiyetle yaptıklarına dair vesika ve Ticaret odaıına kayıtlı bulun 
duklarma dair de Makbuz ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Bu tahsisattan beş bin limı ı 935 Bütceainden 935 Malt yılı UJ 

nuna kadar ve Üç bin Dört yüz kırlc lira da 936 BUtceıinden 936 y1h 

Ağutoı ıonuna kadar yapacağı iş nisbetinde tediye edilecektir. 

, ilk., Orta, Lise ldtapları iiHormobinli 
/ ~ Ank ara cadd esi 157 Numara :i h 

6 - Kat'i ihalesi 25/ 10/ 935 Cuma günü saat 15 de Vilayet Encü 
menindedir. 

~~-~~~'!ıl~_ ~~t~U>~"=-~- - - 'J!l::::::ı::~===~!!~_J 
IS?? -- <GE .. - ::z;==- - - -

7 - isteklilerin teklif mektupl armı ıaal 14 de kadar Ağrı Vila 
yet Encümeni Batkanlığına tevdi etmeleri aerekJidir. 

(6~08) 

--~-------------P __ A_n __ n_A ....... Y_~!--~_2 __ ~~------------------
şen öyle tuhaf bir Şİl'e ile ediyordu ki 
bu hal orada bulunanları güldürdü. 

llanri dö Na var bağudı: 

Prens dö Kon de: 
- Zekida bir örneğiniz yok ki tak-

lit edilsin, dedi. 
Kral da: 
_ Hatta cesarette hile.. Şövalye 

pek cesur bir arkada~ı~ız, bunun iç.in 

f ]asiyle hoşuma gıdıyorsunuz. E · 
az ·• k ı .ıı:. bizim ihtiyar Andeloyu orne o a-

6er d • d 
k .. .;; orsanız bu çok ogru ur. ra goıuY .. 

Çünkü eserlerini bize çok kere gos tcr -

miştir, dedi. 
ihtiyar asker: 
- ŞeTketmaap ! diye mırıldandı. 
_ Hatta şimdiye kadar l\farş.al 0 • 

lamaması benim kabahatimdir. 'Ken -
disine ordu kumandanlığının altın • 
kabzalı kılıcını nreceğim .. 

Sevincinden kızaran Andelo: 
_ Oh, Şevketmaap! .. Beni mahcup 

edivorsunuz ! dedi. 
Kralın söylediği bu sözler hep Par. 

dayanın bulunuşundan il~ ge.ıd_iJfi i
çin ihtiyar asker Şöva1yenın elını ya · 

vaşça sıkarak kulağına: 
_ Delikanlı, size bütün ömrüm<'e 

minnettarım sözlerini fıstldndr. 
Kral devam ediyordu. 
_ Evet, yeğenim Konde kuman -

·..ıı avinl muhterem babam Aml · 
ı ua n mu ' isi) T 1i 

rn mecUsimizin başkanı <re e n~ 
. .. ri ı ... mandanı, Marlyyak sara) 

:yı ~uva ıu• • 

1 rının reisi olacağı gibi sız 
Jantiyoın a 
'de ordunun başkumandanı olacaksı • 

. ı.-tde bu kadar fedakArlıkla-
nız. HerıLG d ğ .. 

bi 
-:ın olup da U.YJk ol u o mu

nnız r 5u • 
kAfatı görmelidir. Etrafımda herkesı 

n .. rmeUyfm. Sabrr.. Sabır ... Her 
::ur güneşin çıkma.siyle . sona e
Nr Hele btraz daha büyüyey1m, o va

tft. giSrUrsUnüı ! Şimdilik her zaman 1 
bu s6z1erl aklınızda. tutunuz! ·· 

Kral bu vaitleri öyle çocukça, oyle 

- Hamdolsun, işte beni mes'ut e • 
den bütün sevim1i yüzleri etrafm,da 
görü:rorum. l\1Myö lö Şöml~ c, mil • 
letinin bütün fertleri böyle saadetle 
gülen bir hükumete ne denıin? 

- ŞcYketmaap, bu hükumet en yiik
~ck ve t>n eşsiz bir krala sahip ol
makla if'tihar ('decektir, derim. 

Hanri: 
- Bra,·o! Fakat millt>ti me.<ı'ut et. 

mt'k o k:ıdnr da zor değildir. Bir gün 
Benrn dağlarında bir ~ok ~alılıklar 
arasından geçfü:im için üstüm başım 

yırtık i~inde oJduğ"u hal de doJaşı~ or
dum. Yolumu lraybettim. Geri dönü • 
şümde dayak yiyeceğim den korku) or
dum. Karnım nçıktrğı gibi şusuzlnldan 
da öHiyordum. Kısaca acınacak lıir 
halde idim. Bu sırada gözüme bir o • 
duncu kuliibesi ilişti. l~cride biris i 
güzel bir şarkı söylüyordu. m~n<li ke11 
dime burada mutlaka cc.c;ıur bir adam 
oturuyor dedim. llaldkaten oduncu 
matra~rnda sakladrğı ı-uyu bana içir • 
diği gibi kışhk elma H' armut kumla
rından da yedirdi. Karnım doyunca 
bana yolu göstert'rel\· 

_ Şevkctmaap, işte bu ~izin yolu
nuz, şu da benimkidir. Şimdi güle $?"Ü-

1e gidiniz! c!edi. 
O vakit beni tan1mış oldu~unu an. 

hyarak kendisine: 
- Babayiğit, seni pek me~'ut, hat. 

ta benden bile bahtiyar görüyorum. 
Benim gibi yunancayı öğrt>nmeğe m~c 

bur tutulmadığın gibi saka kuşlarının 
yu-;alarını bozduğun i~in dnyaktart 
korkun olmadrğr da belli .. Fakıı t hu 

kulilbede nasıl oluyor da hu l•ad:ır 
mes'ut yaşıyorsun? diye sordu. 

PARDAYANLAlt 

verdi. Şövalye, bu uşağın da öbürleri 
gibi tepeden tırnağa kadar silAhlı ol
duğunu görerek Bet.izi sokağındaki bu 
konağın her ihtimale karşı, battA bir 
nrnhasaraya dayanabilecek bir kale 
şeklinde, hazırlanmış olduğunu gör
dü. 

Aradan birkaç saniye geçer geçmez 
telaşlı ayak sesleri işitildi. Açılan bir 
kapıdan Kont dö Mariyyak görUne • 
rek ko11arını uzatıp Pardayana koş
tu. 

- Sizi burada görmek! Oh, ne sa -
adeti Bana muhtaç olduğunuzdan do· 
layı ne kadar bahtiyarım! Kılıcımı mı, 
kesemi mi istemde geldiniz karde -
şim? ikisi de sizindir. 

Şövalye kalbinin genişlediğini duy
du. Bu tına kadar yalnız başına ken • 
di yağıyle kavrularak, saadet ve fe -
lakete ortak olacak bir sad1k do.qtu 
bulunmıyarak yaşadığı i~in gördüğü 
btı samimilik, yüzündeki yeis izlerini 
gidererek, gözlerini yaşarttı. Aşk yü • 
ziinden ne kadar talisiz fakat dostluk 
dhetinden ne kadar hahtı a~ık oldu
ğunu an1adı Ye: 

- Hakikaten size nasıl teşekkür e
deceğimi bilmiyorum dostum? sözleri
ni ~öyledf. 

- Bana teşekkür etmek mi? Azi • 
7.İrn "ize te~ekkiire borı,:lu olan birisi 
,·;•rsa o da benim. Hattı\ hu konnktn · 

ldlerin hepsi size karşı minnettardır -
lap. He!<' ~izinle bu:-ı l:cr geçil'dFrim 1 

unutulmaz ı:aarlet dakikal:urnrlanh"ri 
hu du~·gum hfü:ıbli fün ı:o~hılmış n kök· 
leşmiştir. 

Te!ini hu iki se"gili arkada~m 

b1_.lm~'l •·ererek konu:tl'1d;ı rm ı gö -
riin~e ~(11\iJdi. Par<laJ au la Ma rin·al• 
otnrdular. · 

Kont sözilne de"f&Dl etti: 
- Slr.i.ıı yanmızda ı~it oldu.· 

fum o bir saatlik zamanı hlç bir .akit 
unutamıyaeafım. Parlse yela n Umlt
sfzlfk f~nde gelmJ§tfm. Tatlı gUlilm • 
seYfşlnhı, parlak cl8ftlneeleriniz, iyi 
kalblnfz bllUln elemlerhnf gfderclt. ı,. 
te azizim, bana ha auretle lnınet ve 
cesaret Terdintı. 

- Hakikaten otele gelip beni gör • 
dUfünUS gUndenberi daha neteJi gö • 
rUnüyorsunuz. Gözleriniz parlıyor, 

y(izünüz gülüyor •• Yoksa bazı i}i şey
ler mi geçti? 

- BUytik bir saadet deyiniz! 
- ı\caba bu saadet nedir? Oh, A ~ 

deta bir huy olan bu sorgu sormak ip. 
tilasrndan dolayı beni affedini7. •• 

- Azizm, sizin için kalbimde o ka • 
dar samimi bir sevgi besliyon1m J{f 
sizden hiçbir şey giz]emiyecefrim. nu 
saadetin bir olması etrafımda hulu. 
nanlara söylemek isteme.:rişimdend ir. 

Bu da onlara itimat etmediğimcl<'n 

deiW şimdilik btt'lt'an hnhed"ri olm·ı~ 
m~ları daha iyi olrluğund:ınchr. 

- Benim haberim olmasından lıir 
zarar rok mu? 

- Hn.rır! işte bu saaclcti, hu sırn 
sö)·lii.:rorum: ,\şrğ1m, birisini ı:eı-h o • 
rum. 

Parda,·an i ~ ini çekti. Dcod:ı ~öı:Hne 
de,·am etti: 

- Bu aş!{ bende bir scr.edenb<'rl 
h~~ladı. Hem öyle hir aşk ki b!itün ,·ar 
lıgrmı kaplıyor. Benim iı;in dünya da 
se\'diğim kızdan başka hiç bir şey 
yoktur. J<~ğer lnı se\'dadan \'flZgecmek 
lıl7.:mı;elirFe mutlak& deli ofuru~t. E· 
" er hi ı- p;i\n bana ihanet e• !i ılini ha • 
her alırsam. 

Forma: 27 



2:> - Aron l\f organ toprak altına inecek küre· 
nin bir An enet hazırlanmasına ne1.aret ediyor. 

26 - Mühendis Jorj gazetecilere tamamlanan 
kürenin iç takıııimatını gösteriyor. 

21 - Küre binlerce metre uzunluğunda bir 
kablo vasıtasiyle dıpndan burguJan çevirecek e
nerjiyi a1acaktt. 

~ - lflAs etmiş banker Sa1amon Tomson ga· 
ı~ okurken aklına birşey geldi. 

29 - Süratle Nevyorka hareket edeceğini söy
Jediği vakit hizmetçisi kendisini ka~ıyor zannetti. 

30 - Salamon Tomson Nevyork istasyonunda 
birisini ara~tınyordu • 

.. 

:?10 PARDAYANT .. AR _ ., 
-E ·• 

. - O ,,akit ölürüm işte ı Bakınız, 

t\mdi bu kızdan uzun bir :aıüddet ay • 

n bulunmamı icap ettiren bir vazife. 
alarak Sen J ermene· uğradım. Orada 
krali~eden sizi ziyaret etmekden baş. 

ka bir çok hususi talimat aldım! işte 
sizi görmeğe gelirken Parise yakın 

bir köyde sevgilime rastladrm. Bu o • 

kadar uzun bir hikayedir ki .. Size son· 
rn hepsini anlatırım. Yalnız şunu bi -
Jiniz kendisini haftada iki kere gö • 
receğim. Sonra .. 

- Sonra ne olacak? 
- Onu Ilerne götüreceğim. Orada 

nleneceğiz. Nişanlımın dünyada eşi 

ynktur. Kocası olacağım güne kadar 
karde~i olarak kalacağım. 

- Şimdi saadetinizin derecesini an 
Jıyorum. 

- Ah .. Aşk da de1iliktir. Bak, de • 
nıJndenberi gevezeliğimle başmızı ağ . 
ntıyorum da sizi sormak aklıma bile 
gelmiyor! 

- Azizim, ben de sizin gibi aşığım .. 

- Ne tesadüf? .. Düğünlerimizi bir" 

Jikte yaparız. 

- Dinleyiniz. Ben de tıpkı sizin de
ntin anlattığınız gibi sniyorum. Yal • 
nız aramızda bir fark var. Siz sevgi . 

ftnlti haftada iki kere göreceksiniz.Ben 

f:fe daha görüşmedim. Siz söylediği . 

nizden eminsiniz, ben ise sevgi kar~ı · 

Jığı nefret görmekten korkuyorum. Siı 
sevgilinizin nerede olduğunu biliyor • 
ıunuz, benimki ise kayboldu. Fakat 

W • olursa olsun hatta nefret edil
diğimi bilsem de gene onu bulmağa 

~lışacağım. işte bunun için yardımı • 
nrzı istemefe geldim. 

- Bana güvenebilirsiniz. Birlikte 
Parisi ararız. Fakat şimdiye kadar bu 
kayboluşun sebebplerini keşfedeme • 
diniz mi? 

Pardayan, nasıl sevdiğini, Luizin 
kendisinden imdadına koşmasını rica 
ettiği sırada nasıl te,·kif edildiğini, 

Bastilden nasıl kurtulduğunu kısaca 

anlattı. Bunları söylerken, yalnız Mon 
moransi ismini söylemeği doğru bul • 
mıyarak bunu araştırmağa başlıya • 

caklan zamana bıraktı. Lakırdısını 

bitirirken: 

- Sevgilimin bulunması ihtimali 
olan yerlerle Luiz ve annesini kimin 
kaçırmakta menfaati olduğunu bililO• 

rum. Eğer isterseniz araştırmalarımı· 
za Temp ch•arından başhyahm ! dedi, 

- Pekala, ne vakit başlamamızı 

istiyol"8unuz? 

- Yarından tezi yok .. 
- Ben emrinize hazırım. Şimdi ge· 

liniz de sizi görmek istiyen bazı kim • 
selere takdim edeyim! •• 

- Bunlar kimlerdir? 

- Namr kralı, n prens dö Kondt', 
Amiral .. geliniz geliniz, sıkılmayınız. 

Öyle teklife falan lüzum yok. Siz bu -

rada tanınıyorsunuz. Bastilden kac;ı • 
şrnız bu büyük ~enyörlerin hakkınız. 

dahi iyi görüşleriniz bir kat daha 
arttıracaktır,.. 

Pardayan ister istemez Kont dö 
:\1ariyyakla birlikte gitmeğe mt'cbur o 
larak üc; dört odadan geçtiktl'n sonn\ 
amiralin konağındaki kabul salonu:"· 
na "ardı. 

Bu salonda bir masanın etrafında 
beş kişi oturmuş bulunuyordu. 

Pardayan bunlardan ikisini tanıdr. 
Bunlardan biri, kapıdan kendisini 

PARDAYANLAtt Zil 

karşılıyan Telinyi, öbürü uzaktan iki 
üç kere gördüğü Amiral Kolinyi idi. 
Öbür üçünü tanımıyordu. 

Kont dö Mariyyak, Pardayanın 

elini bırakmıyarak masaya kadar gi
dip: 

- Şevketm.aap \'e l\lonsenyörler mü
saadenizle size kraliçemizi kurtaran 
Mösyö Jö Şövalye Jan dö Pardayanı 
takdim edeyim! dedi. 

Kendilerince güvenilir biri tarafın
dan salona sokulan bu yabancı adamı 
görünce hepsi biraz telaşlanmıştı. La • 
kin Deodanın sözleri üzerine teşekkür, 
~amimilik, ve takdir dolu bakışlarını 

Şövalyeye ~evirdiler. 

tık önce Amiral elini uzatarak: 

- Elinizi sıkayım delikanlı! Siz 
Samson kadar kuvvetli, Davit kadar 
cesur olduğunuz gibi protestanlan 
tamiri imkansız bir felaketten kurta· 
ran bir kahramansınız! dedi. 

Şövalye, hürmetle Ye heyecanla a
miralin elini tuttu. Bundan sonra on 
yedi on sekiz yaşlarında kadar bir 
ı;ocuk olan Na,·ar lüah Hanri tuhaf 
bir Gaskon şivesiyle: 

- Annemi kurtaran bu eli ben de 
sıkmak isterim! diye bağırdı. 

Pardayan. o devrin adeti üzerine 
dizlerini bükerek parmaklarının u • 
cuyla kralın elini tutup öyle kibar bir 
ta,· ırla l'ğildi ki yanında bulunanlar 
hu nc7.a l\eti takdirden kl'ndilcrini a -
Jamadılar. 

On dokuz y:ı ~ larında kadar görü · 
nen ve yüziinden kahram:ınhi!ı oku . 
nan hir clelikn nlı daha ' a rdı ki hu na. 1 
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Konde, Ri ri nd Tl a :Jri <lö Hurhon idi. 1 

O ela <'lini Panlaynna mmttı. Fakat 
Şövalye eğilirken prens dö Konde onui 

kendisine dotru çekip kardeşçe ku • 
cakladı ve: 

- Şövalye, ha~metpena.h kraliçe 
sizin hurafe devrinde yetişen kahra
manlardan birisi olduğunuzu söyled.L 
Biz de bu kahramanların biribirint 
rastladıktan zaman yaptıklan gibi 
yapalım ve blribirimlzi kucaklıyalım. 
Yeğenim Navar kralı da herhalde 
müsaade ederler, dedi. 

Pardayan bu son sözlerden deli • 
kanlının prens dö Konde olduğunu 

anlıyarak: 

- Monsenyör, sizin gibi babası 
harp meydanınında can veren kahra• 
man1ann en asil ve en cesuru bir ba
bayiğit tarafından övülmek beni çok 
mes'ut ediyor, dedi. 

Kral: 
- Çok doğru söyledi! dedi. 

Genç prens, kendisini methetmekle 
beraber babasını da hürmet ve öğüşle 
anan bu sözlerden duyduğu kederle 
karışık bir sevinçle: 

- Mösyö, cesur olduğunuz· kadar 
da zekisiniz. Sizinle görüşmekten çok 
memnun kalacağım; sözlerini söyledi, • 

Henüz bir şey söylemiyen beşinci 

adam: 

- Delikanlı, eğer ihtiyar Andelo' 
nun dostluğu hoşunuza gidt'r~ bunu 
kazanmış olduğunuza emin olunuz de
di. 

-'.\1iralay Andelo; bana dost1ğunu 
sunmakla şüpht'~iz yanılmadı. ÇünkU 
maksadı, tecrübeli olmağr ve taklit o
hmacak har<'ketlcri gö- tcrmekti. Be• 
nim l!"ihi daha hl'r :-eyi yeni öğrenme · 
ğe muhtaç olan hir ~cnç si lfıhşörc, 

frdak:hlık. nkık ~iinülltil ii! . ,. ı;- er • 
sar<•tin hundan claha yüksek .bir tav· 
alyeei olamaz. 


