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Fransa ıtalyaya tekllt ediyor : 

Habeşistanı Parçalıyalını i 
Fransız tekliflerinin esasları 

ŞUNLARDIR: 
Tfgre vilayeti müstakil prenslik . 

olacak, Harrar ve Ogaden vilayet • 
ıerı ltatyaya verilecek, Habeşıstanın 
dlQer kısımlan ltalyanın faik mevk·i 
alacağı beynelmilel bir idare altına 
verilecek. 

ingilizler 
ltalyan askerleri 
Habeşistandan 
çekilmedikçe 

Müzakereye 
başıamıya 

taraftar değil 
Bu •••arın asıl aıa-

At1isababada tlllker toplandığı zaman göriilen kadarı Habeşlerin 
manzara.. Bura.da görülenlerden bir roğu Arap-
tır. Harbi ifltir ifilııaez Araplar COf11Ulf. mıiialevll,,ı henüz fikri soruı-

memleketfen Çıkarmak için derhal çalııacaklarına temlnat vermiı. lerdir. madı, amma ma~-

k ı d lup oımadikca böy-

0 o r u s u n un le tekllflerl kabul 
etmlyeceklerı 

r 

' 

sanılıyor 
(Ycriılan 2 nei eagfado) 

j Dünlıii. futbol tn(Jfıncla heyecanlı bir görünüı 

~Yazm •Por sayfamızda) 



• 
Italya - Habeş harbi 

11tuiyle Adisababaya ıilih, cep- hizmetinden 62 ıübay ve 1300 as~ 

hane gibi §eylerin sevkin! ıezecek keri Doğu Afrikaya götürecektir. 
olursa burasını bombalamak su- Gene ayın 19 unda kalkacak o. 
retiyle tahrip edeceği muhakkak· lan Umbria vapuru muhtelit iP 

16 tLKTEŞRIN - 1.9:r.-J 

Soiı haberler : 
Habeşler ltalyanlara çevirme 

Doğu Mrikadaki harp gittikçe 
hızını ve ıiddetini artt!rmaktadır. 
İtalyan kuvvetleri ıimdiki halde i
ki cephede ilerlemektedir. Üçüncü 
cephede iae Habeı kuvvetlerinin 
kendilerini çevirmiş olduğu haber 
verilmektedir. 

hareketi yapmamışlar 
tır. nıflara menıup 62 ıübay ve 2.026 Cibuti, 16 (A.A.) - YabanC'ı ajanshr, Habeı kıtalanr.ı.n, Fra 

Alman istihbaratına göre de, 1. aıker taııyacaktır. ıız Somaliıi sınırı yanında Eritre ye girdi lı-Jerini ve Habeş toprakla; 

Adua cephesi 
talyan kuvvetleri pek yakın bh· HalıhazJTda cephane ve harp rında Musa Ali dağı gü:-ıeyinde bulunan kuvvetli bir ltalyan kıta• 
istikbalde Harrar'a hücum ede levazımı yükl;mekte buiunan ay · sının, geri ile irtibatının kesildiğini biJclirmi~ lerdir. Bu haberlerde 
ceklerdir. rıca 6 gemi de bugün yarın yola binlerce İtalyan askerinin çölün tam ortaamda, hareket üıleriyl 

Resmt İtalyan tebliği. İtalyan Cephe gerı·sı· çıkacaktır. teması J.-aybettiği ilave edilmektedir. 
k 1 · · d" b h 7 15 tOOOO ltalyan aaker-1 hastalandı Stefani ajansı, yabancı ajanslar tarafından verilen bütün as er erının un sa a saat , ltolyan uçakları bir Habeş 

de kendi kendine dü~en Aksum c~phane deposunu berhava etti Portsaid, 15 (A.A.) - Cephe- haberlerin yalan olduğuAu kaydetmektedir. 
ıehrine girmiş olduklarını bildir- Mogadiscio, 15 (AA.) - A• de ekserisi Malaryadan hastalan· l ı • 1 h • • h 1 d v • 

mi§tir. janslarm Harar'dan ahp yaydık· mı§ olan on bin İtalyanın Süveyı ava in SU IÇln SZlr a IQI prOj 
Gene ayni tebliğe nazaran fe- ları haberlere göre, ltalyan uçak• kanalından geçtiği bildirilmekte- Pariı, 16 (A.A.) - Bu ıabahki pazarlığa giriımiye hazır bulun 

birde bulunan halkın ileri gelenle- filoları Carracher ahalie;nin üze- dir. gazetelerin ali.kalan Cenevre ile duğunu haber vermektedir. B. M 
ri, ve papaslar İtalyan ordularmın rine ytizlerce bomba atmıılar ve halyada mecburi askerlik 55 zecri tedbirlerden ziyade Pariı ü. ıolini Tigre bölgesinin ltalyan hi 

k d ki d l Y•fına çıkarıldı • d l • it d b' • ü t · §ehre giritini sevinçle karıılamıt~ a m ,.e çocu arı ö ürmüt er • . zerm e top anmqtır. mayesı a m a ır nevı m s a 
lardır. dir. ~o~a, ~S -:-:,.1~~ya hüku~etf Eko dö Pari §Öyle yazıyor: kralbk olmamu ve Ogaden bölı 
Habeş §İmal orduları kumanda- Ayni haberlere gör~, bir hal- mec urı aı erhgı yaşa çı ar· "Bir uzlqma metodu daha de- sinin de ayni auretle ltalyan hima 

nı Ras Seyumun Aduanm 120 ki.a yan uçftğı dütürülmü§tür. mı§lır. n.emek maka.adile B. Laval ıekiz, yesi altına verilmeıini iıtemekte 
lometre cenubunda ordu kurduğu Bu haberlerin asıl ve esası yok· Ayuvantn zaptı 260 mllyon on günlük bir mühlet istemittir. dir. 

llraya mal oımu, 
da haber verilmiştir. İtalyan tay- tur. Ç•inkü bu hücumlar özel bh- LtJ;.clra, IS _ Londı a gazete- Şayet hiç bir netice .elde etmezae, Memleketin 5bür knmılarm 
Yar~leri bu cephedeki faaliyetleri• maks.ıt takip etmekteyJi, filha• B. Eden' in ekonomik tedbirler hak ltalya ancak bir nevi ekonomi 

lerinın bildirdiğine göte Aduamn 
ni arttımıı§lardrr. M.ıkaleye ka- kika İtalyan uçakları bir cephane zaplJ Jtalyanlara 40.0C'.'l OOO lngi- kındaki teklifini kabul edecektir. inhisar tesisi arzuaundadD'. 
dar bütün mmtakaya bombalar at depo.;ı,nu imha etmi§ler ve geçen 

1
. 

1
• b' . .

1 250 Londra hükUmetinin, B. Laval'in lngilterenin herhangi bir paz 
• I l k l d ız ır :uına, ızım para ı e İ 

makta, keııfler yapmaktadırlar. lerde ta yan ıta arı tarafın an ·ı r al 1 tu dileğini kabul ettiği anlaşılıyor. lığa giriımezden önce, talyan 
Bu itibarla ltalyanların ikinci mer işgal edilen Gerlogubiye doğn' mı ylon ıraya m 

0 
mut Mr. 

1 11 
Buna binaen, B. Laval geç.en pa . vetlerinin Habet topraklannd 

· · '--I · k'l d ·· ·· kt ı R N 'b Eski talyan ba,bakanı uso n halelerını MaKA enın teı ı e ece• yuru.,~· · e o an egae aıssı u ile beraber zartesi günü ltalya büyük elçisine çekilmesini iıtemesi muhtemel 
ği a.nls!ılmaktadır. Bu mıntaka- kolurn karıgtırmıılardır. Roma 16 (A.A.) Havas ajansı ay. •unlan teklif etmiıtir: dir. Cenevre mahfellerl bu esasi 
da fotoğraflar alan Muıolini'nin OoJ)amda isyan mı? tarı bildiriyor: . t -General Bono'nun kuvvet· imkan.arz görmektedir. Zira Ha 
oAh.ı Bnıno'nun tayyaresine de Adua, 15 (A.A.) - Buradaki Söylendiğine göre, eski başbakan B. leri ıimdiki mevzilerini muhafaza tiıtan bu tartları: ancak yeniline, 
Daily Telgraf gazetesine göre, 4 ltalyan mahafiline gelen bazı ha Nitti, şimdiki durum karşısında ve bir etmek ıartile ltalya tecavüz hare- kabul edecektir. Delegelerin ço 
~rıun isabet etmiştir. Gene Adi · berlere göre, Gojjam'da isyan ba, Italyan yurdd_aşı sıf~tiyle ~yni daya. ketini durduracaktır. iae, Habeıiıtanm galip gel 
ıa.babadan Havas ajansının aldığl göstermi~tir. nış~a duygusı~l? mu!eh.ass~ ~ulun • 2 - Tigre bölgesi müstakil bir ve ltalyanlan kendi topraklanıı 
b . h b R K l R H .1 , . . dugunu Mu.solınıye bıldimuştir. d ., fikri d d' l ır a ere nazaran, u assa or· syan, as aı unun yerııu ' prensHk olacaktır. an atacagr n e ır er. 
"duları ltalyanlar tarafmıiançevri• gasbeden vali Ras lmr11ya kartı · Mısırda harp 3- Harrar ile Oga.den bölgesi lnglltere harp 
lerek mütkül bir vaziyete düıürül. dır. Yerli halk Has Hailv'nun La' haz 1r11 ki a rl ltalyaya verilecelrtir. Jstemf yor 
mü§tÜt'. soıuai adasında zencirle bağlı o- Kahire 16 (A.A.) - HavM aytann· 4 - Habeşistanm kalan kısım- M ~.: D ld b" d' d I 

rıh 1 b h d ki h k ... t 1 k h ld .... d. dan. ı ·- 1 1 1 b" 'd b. aK ona rr ıyevin e, D" ı:. a11 u cep e e are a J ara .ma pus o ugunu zanne ı · . arı arsru usa ır ı areye ta ı tu. .
1 

. h . . d ... 
1 

cd 
hülasa edecek olursak, vaziyetin yor. ltalyan hatlarına iltica eden lngiliz ve Mısır hlik~~etlen, IMık - tulacak ve burula ltalyanm mevkii gı tere~ın arp ıçın egı, an 

h k f k sır müdafaasını tanzim ıçm hazırı • ..... • . .. .. tecavüze uğrarsa ka.rıı koymaja ltalyanların le ine in ita etme - Habe§ler, Gojjam halkının Ru lanna devam ediyorlar. Halkı zehirU dıger devletlerınkınclen ustun ola - hazırlandıklarnn aöylemiıtir. 
te olduğunu ıöyliyebiliriz. Habet lmruya kartı müthiı bir kin bes.. gazlara karşı korumak için gereken caktır. Bir ltalyan tayyare nıosu 
imparatorunun damadı olan Ra, lediklerini bildiriyorlar. her türlü tedbirlerin alınması özel bir 5 - .Habe,istana İngiliz So • ate,e maruz kaldı 
Gıılaa.nın a•erleriyle birlikte I· ltalyenın H•• elçl•lnl. Fransız sihht komisyona havale edilmiştir . . ~ mafüsi'1de Zeilfl. limanmda, denize Aamara 16 (AA)' - ''D~ 
talyanlarm tarafına geçmesi Ha· elçisi ziyaret edecek Şimdiden ailaHye gaz rnaskelerı b" h ·ı kt' ' ta b ' fil ~-ı...- A1 'd• : ' • • ba 1 tı ır ma reç verı ece ır. ra u ava osu, .H.m'oa · a.gı 
b h • · t Bu sar Adisababa, IS (A.A.) - Reu- dagıtılmaga ş anmış r. . • • 
eş cep esını saramı~ rr. - İngiliz vapurları, büyük miktarlar. 6 - Bu i~lerin tesviyesi, Ulus · hır ketıf UÇUfU yaptıktan ve bit 

srntı henüz geçmediği gibi ita!• ter ajansı aytarından: da cephane, hava toplan ve tanklar lar sosyetesi marifetile olacaktır. mühimmat deposunu bombardı -
yanların mevzilerine sağlam bir İtalyan hükumeti, Arlisababa· bosaltmaktadırlar. Cenevredeki delegelerin çoğu, man ettikten sonra, dönüıte, ha~ 
fekilde yerleşmemit oldukların · daki Fransız İ§güderin B. Vinci' '"Birkaç piyade ve topçu müfrezesi 3 llkteşrin hücumundan sonra, toplarının ateşine maruz kalmqtır• 
dan onlar da ~ndan istifade e - yi ziyaret ve sihhati hakkmda batı bölgesine sevkedilmişlerdir. konseye böyle b\r teklifin kabul et Filo, bomba atmak ve dütmaııı 
derek ilerliyememitlerdir. malumat almaya memur etmesinı tirilmesi çok güç olacağı fikrinde.. mitralyöz at~ine tutmak suretiyl~ 

Asmaradan gelen bir telgraf Fransız hükiimetinden istemiştir. Yunanistan da dirJer. mu.kaıbele etmiı ve başka bir hadt-
ise~ bu ilerlememeği, İtalyanla· Fransız işgüderi B. Bohard, ya- Askerlik müddeti Oeuvre gazetesi, B. Munolini- ıe olmadan Amıaraya dönmüt" 
rın umumi bir Habet taarruzunu kında B. Vinci'y görecek ve res--

1 1 18 b rakıldt nin bugünlerde, a§ağıkr tart ara tür. beklemekte oldukları ,eklinde men ıöylendiğine göre, kendisine ay J 
tefsir etmektedir. haJyan hükumetinin bir ıneldubu Atina, 15 - Yeni ·hükumet halka 

Son gelen Cibuti menıeli bh nu verecektir. hitaben 4 maddelik bir tebliğ netret -
h d mİ§tİr. Bu tebliğde tunlar vardırs tel~raf. Habeşlilerin bu cep e e Habefl•tamn ltalya ı, gUdert 1 _ Askerlik müddeti 18 ay ola • 

bu'"U-:i k bir muvaffakiyet kazan- serbestçe hareket edebilecek 
,... 15 (AA) o·· h .. rakipkaedilnü!tir. 

dıklannı bildirme~edir. Bu tel• Roma, · · - un u 2 _Hükumete kar§ı hareket ve ko-

gr""fa nazaran Ha'--, kıtaatı, kum etinden Adisababaya dön· ~ oey münizm suçlulan divanıharbe verilecek 
Fransız Somalisinin timalinden i · mek emrini almıt olan H&bet iş- terdir. 
Ier. iyerek Musa Ali dağının ce _ güderi, hareket gününü ve sınıra 3 _ Altı general terfi edecektir. 
nubunda harekat yapmakta olan varmak için takip edeceği yolu 3 - Oç general terhisedilecekti,., 

ltalyan kolordusunu çevirerek bundan ıonra bild~r~ektir. Tft ki e. Iran - Irak 
ha-ttı rilc'atını kesmiftir. Ve bin Bu hakkı kendıaıne veren dı, r y b. d 
lerce İtalyan askeri üssüharekele - itleri bakanlığı, ltalyadan ıer~est Araların düa ır akte· 

Çe ve iıtedig"' i gün hareket edebi- mitecav 1 zd 1 pa 1 
r iyle irtibatlarını kaybet.mitler . 1 a a 1 ar 
d. leceğini iHüdere bildirmiıtir . mz 
ır. Tahran ıs (A.A. - lran gazeteleri 

E':ğer bu haber doğru ise, bu Vapur va~ur asker gllnderlllyor tran, Türkiye ve Irak arasında bir ade-
ltalyan kolordusunun çok müşkül Napoh, t5 (A.A.) - Gene bu mi tecavüz pakbnm akdini memnuni • 
v~~ iyefte kaldığı anla§ılmaktadır. h~fta içerisinde önemli süel sev- yetle kaydederek bu pakbn ıimdiki ıe
Bu kolordunun Habeşler tarafın- kıyat yapılacaktır. rait içinde haiz olduğu ehemmiyete 
dan imhası ise bu cephedeki ltal• ltalia vapuru bugün Granaaso işaret etmektedir. 

t .. · 80 ··ba ve Bir fırtına, bab ufkunu karartırken, yan ileri harekatına mühim bir umenıne mensup . su Y • 
~ b b'l. 1184 askerle, Uranıa admdakı doğu emniyete kavutmuı oluyor. Pakt, 
a\\r e vura ı ır. • . . . Iranın Uludar Sosyetesine sadnkatini . 1. h • hastahane gemıaı ile Vımmale va-so m a 1 Cep esi ispatebnektedir. 

puru da yarın 32 sübay, 884 as· - - ------
Somali cephesine gelince, ltal1 ker, bir takım hava hücumlarma Kir facia 

yanlar burada da ileri h:ırekatları- karşı müdafaa müfrezeleri ve mo-- s metrodan beyni 
na devam etmeJdedirler. Bu cep- törcülerle Musavvaya harekete· üze:~"~ı~gştü 
hede de büyük bir faaliyet göste· deceklerdir. 
ren ltalyan tayyareleri Adiıababa Ayın 17 sinde Romolo ıihhiye 
.. Cibuti demiryolunun · üstünden hizmetinden 70 sübay ve 806 as
uçmu9lar, ve Harrar ıehrinin 150 kerle Somaliye, Satumia vapuru 
kilometre yakınlarına kadar olan da 227 sübay ve 3.845 askerle Ü 
mıntakayv. bombalar atmı§lardır. ritreye gidecektir. 

lta.lyan tayyarelerinin, Adiseo Gene ayın 18 inde Sicilya va-
babayı dünyaya rapteden demir- punı, Napoliden 69 ıübay ve mit· 
yolu üzerinde dolaımai.arı ayni ralyöz krtalarrna menıup 1900 ne
zamanda bir tehdit manası ifade 1 ferle Somaliye kalkacaktır. Ayni 
etmek1edir. ltalY,Q.laıo bu·yol va-1 günde Belvedere vapuru sihhiye 

Haydarpa§adaki Nümune hastane • 
sinde dün bir facia olmuttur: Ban • 
dırmah Yahya ismindeki İtçi be, buçuk 
metre yükseklikteki tav:ını mncunla · 
mak üzere bir tahta merdivene basa • 
rak çalı§maya baJlanuştır. Bir arabk 
ortasından ek!i bulunan merdiven an • 
sızın kmlnu,, tavanda işile meşgul o · 
lan zavallı İ§Çİ yerdeki mozayik taı • 
l~ üzerine düır.ıü~tür. Yahya bey • 
ninin üıtüne düttüğü için hemen öl
müıtür. 

Erazi vergisi hususi 
idarelere veriliyor 
Başbakan ve Dışbakan vekili 
parti kamutayı grubunda dış 

hadiseleri anlattllar 
Ankara, 15-C. H. Partisi Ka· 

mutay gnıbu bugün doktor Cemal 
Tuncanın bakanlığında toplan • 
mış, Baş.bakan ismet İnönü hüku· 
metin esaslarını kararlattırdığı 

tedbirler ve Büyük meclise verile
cek layihalar hakkında partiye ma 
lumat vermiştir. 

idare teşkilatında üçüncü umu
mi müfettitlik ihdasını bildirmİ!. 
Bitlis, Artivin, Hakkari vilayetle -
rinin yeniden ihdası, Çapakçor 
mmtakasında ve Dersimde birer 
vilayet teşkili kararlaımııtır. 

Munzur vilayeti adını alacak 
olan Denim mmtakasmda yol, ka· 
rakol; mektep gibi kültür, asayİ§ 
ve Bayındırlık tedbirlerile ıslahat 
dü~ünülmüştür. 

lsmet lnönü hükumetin üç mali 
kanun hazırladığını bildirmi,tir. 
Bunlardan birisi bina tahrir kıy • 
metlerinde yv.zde yirmi be~ tenzil . 
kabul edilmesine. birisi de arazi ! 
ve bina vergileri~ in husuı;i idare ·l1 

lere devrine aittir. 

Başbakan bu devir muameletl ~ 
nin mali uaul bakımından idaredı 
mü'him ışlahat olacağında ısra~ .ı' 
mİ§tir. 

Batbakan sayım vergisinin d• 
indirilmesi etrafmdaki layihanfl' 

Kamulaya verilmekte olduğuod 
söylemiıtir. Bu vergi koyun ve eıtl' 

ıali küçük hayvanlarda yüzde yir" 

mi, sığır vedaha büyüklerinde~ 
de ohı:z: üç nisbetinde indirilece1'' 
tir. 

Ba9bakan Karadeniz kryısınd•" 
ki m131r mahsulünün gerek p~iO 
ve gerek veresiye halinde ihtikirf 
maruz kalmaması için Ziraat ı,.sr 
kasın<:a fiyatların kontrol edilJSJ~ 
sine aıd tedbirler düşünüldüfiilliS 
söylemittir. 

h•: Başbakan bundan ıonra dış t 
diseler hakkında lcşaca malu111"1' 
vermi, , sözii Şükrü Kaya alşrtıt' 
Cemiyeti akvam kararlarını anl• 
mııtır, 



• 
S.üµısa 

YôD.8.nistanda 
durum 

yenı 

Yunanlıtanda aylardanber~ de• ricalinin gözünden kaçmadığı ıi
•anı eden tiddetli milnakatalar. bi iktisadi mahafil de normal du• 
elan ıonra yeni bir dunun hasıl rumun bir an evvel avdet etmesi
olmuı oldu, donanma ve tayya• ni tiddetle arzu etmiştir. 
re kuvvetlerinin yardımiyle bir Yunanistandaki kanııkhirn bh· 
taklibi hükG.met yapılnıııtır· an evvel bitmesi, lngiltereyi de 

Yunanistanm dahili durumu alakadar eden bir meteledir. Yu .. 
ıon hükWnet değişmesinden mü- nanistanm mukadderatında bir a
teeuir olmakla berab~r bunda sırdan beri önemli (mühim) bir 
Habet _ ltalya ihtilafı ve A~?e- rol oynıyan İngiltere, Y1ınaniatan• 
nizde gittikçe tiddetlenen lngılız da kraHığın avdetine manen ol · 
ltalyan anla,amamazhğ' da uzak· sun yardım etmek ve Akden~zde
tan uzağa bir rol oynamaktan ha· ki lngiliz filosunun icabında, bu-
li kalmarnıttır. gün birinci derecede ~hemmiyeti 

~ "' • olan Yunan limanlarından istifa 

l ı · desinı ~olaylaştırmak isler ki, b!J Koyu kralcı arın as.t~rı unsur· 
)arın yardımiyle cümhuriyet r. eji· da çok varittir. 

ı t Ciimhuriyetçi veya kralcı bir ıni yerine krallığı ilan etme erı a 
l>ii da.ha ziyade dahili sebepler · Yunaniftan, lngilterenin tavsiy~ 
den ile:-i gelmiştir . ]erinden dışarı çıkama7 

Mutedil kral taraftarı olan Ça!· ~ ~ • 
i:larisin uzun zamanlar fikrini a Türkiyenin en büyük arzusu, 
çıkça söylememesi, tereddüde dost memleketin bir an evvel tabii 
düıme'i hircok tüphelel" uyandı.- vaziyete bürünmesini görmektir. 

• • d"' 
ını9, Venizelosun amansız uş · Bugün her tanJta durumun 
nıanlar.nı fena halde lnzdırmt'• karıtık olmasına mukahH Balkan 
tır. larda gördüğümüz bar1,m tesi 

R ABER - Akşam ro!taSJ 

Fordun 
muhakemesi 

Komisyonun tetkiki 
blttlgl için tekrar 

başlıyor 
Türkiyeye hariçten getirdiği o

tomobillerin ve kamyonların haki. 
ki değerlerini gizliyerek gümrük 
resmi kaçakçrlığı yapmaktan suç
lu "F ord Motör Kumpanin lstan -
bul f abrikasmın altr yı1lrk hesap · 
lanna gümrük sekizinci ihtisas 
mahkemesi tarafından el konul · 
muştu. Bu mahkemece seçilen bir 
ehli vukuf uzun bir zamandanbe

ri Tophanedeki F ord fabrikasın · 
ela bu hesaplan tetkik etmekte ve 
defterleri muhür altında bulundur
maktadır. 

Öğrendiğimize göre bu heyetin 

büyük bir dikkatle yaptığı incele · 
meler sona ermiıtir. Bunun için u
zun bir za.mandanberi bakılmıyan 
Ford davası sekizinci ihtisas mah
kemesinde tekrar ba.şlıyacaktır. 
Mahkeme ilk celseyi ayın yirmi iki 
sine komuıtur. ilk celsede ehli vu
kufun raporu okunacaktır. Rapor 
F ord f abrikaeı hesaularrnda kaçak 
çılığı icabettir-en bir uygunmzluk 
olup olmadığını meydana koya · 
ca.ktrr. 

Şoförlerin seçimi 
başladı 

Şoförlerle, otomobil ve garaj 
sahipleri çarpışıyorlar 

Şoförler, cemiyetlerinin idare heyetine ·~alerkm 80lnıtlrk bafıntla 

Şoförler cemiyetinin idare he ·ı "Şeref liate.i,, nin hemen hepli 
yeti seçimi dtın bqlanttfbr. Rey bizzat direksiyon kullanan ıoför • 
aandıfı dün aktama kadar cemiyet lerdir. Ve bunlar garaj ve otomo -
merkezinde bulundurulmUftur. bil sahiplerini, ücretli ıoförlerin 

Bugün ve yarın otomobille fe • kazançları aleyhinde bir projeyi 
birde dolllJtrnlarak mubtelif talui tatbike huırlama.kla. ittiham et -
yerlerindeki toförlerin de reyleri mektedirler. Bu grupun iddiaaı fU• 
alınacak, aeçim yarm bitmiı ola • dur: 

Çaldarisin cümhuriyP.t fırkala sinde Yunanistanm büyük bir hi~· 
rına kartı şiddetle hareket etme· sesi vardır ve Yunanistandak; nıü. 
mesi ve bu fırkaların bl'ndan ce nakaşaların normal terajt altındll 
aaret alarak propagandalarını art cereyan etmesi, her halde çok ıa
tumaları, son 3 teşrinde yapılacak mimi olare.k arzu ettiiimiz bir teY' 
olan geneloyda (reyiam~a) fazta ----o---
rey almaları ihtimali kovu kralcı · dir. Raif N.Mdo Menşe şabadetname-

cakt:ır. Şoförler §imdi otomobilin gün· 
Şof3rlerln J;.ı ıeneki seçimi çok delik gayrisafi hasrlatı üzerinden 

hararetli olmaktadır. Cemiyetin yüzde yirmi heaabile mal sahiple -
ıimdiye kadarki idare heyetlerinin rinden ücret almaktadalar. Bu' da 
ıof<>rler menfaatine ve lehine hiç günde iki, iki buçuk lira kadar tut 
bir it yapma.drfı kanaatinde bulu- maktadır. iddiaya göre ntalıahip

nan bir çok ıoförler seçimlerden leri şimdi gayritafi hasılat üzerin
evvel aralarında toplantılar ya • den, yüzde yetmit bet 'Jlisbetinde 
parak "Şeref listesi,, adını verdik- diye hesab ettikleri, l>ır mik<Iar 
leri bir namzed listesi hazırlamış· çıktıktan sonra geri kalan paranın 
lardır. Bu listede krrk iki isim hu· 

ları harekete geçirmiştjr. ================== siz gönderilen mallar 
• • • YP.nl alman sefiri lıtanbal Tecim tda.resi timdtye 

DiieP taraCc.a.n A vrupada ve 
AkdeniıulelCi t>tthranlı durum ba• geJlyOl' kadar men,e phadetnanıesi ihraç 
... Yunan siyasal ve sÜP.İ (askeri) Almanyamn Ankara elçiliğine edilmiı olan mallara nihayet hu ay 

tayin edilen V on Keller bu ayın aonuna kadar men,e ,a.hadetname 
....... _.11,.1m•ı11ı1"'*"'*""'' ............ sonuna doğru tehrimize plecek. ai ..-ermeie karar ..-ermi,tir. ikinci 
S tir. Sefirlikte ve hariciyede muhte. teırinin birinden sonra mallara ka-

!/!,uqün içilı : lif memuriyetlerde bulunan yeni ti~en me?Je tahadetnamesi veril • 
_.,,,,,. • ----- -- sefir 1899 senesinde hariciye me.- mıyecektır. 

yi.izde yirmisini vermek istemekte· 
lunmaktadır. Rey sahiplerine bu 

dirler. Bu para ise gün.de en çok 
Duvar iUinlannz gırtma lekine girmiıtir. Sefir muhtelif bey ---o-

merakı / nelmilel konferanslarda murahhas BlrsahtekArhk davası 
iıimler üzerinden intihap yapma
Ian tavsiye edilmektedir. Bu liste
yi tertib edenlerle listede isimleri 
yazılı olanların hemen hemen hep· 

elli altmı~ kuruı tutaca.Aı için tO · 
förleri tatmin edemiyecek kadar 
azdır. olaı-ak da bulunmu,, 1933 de de neticelendi 

Sayını reklamlarına varıncıya Almanyayı Uluslar sosyetesinde 
kadar birçok duvar Hanlarmın temsil etmiştir. 
yırtılın!f olduğunu görüyorum 81.J -<>--

na.:;ıl lJir meraktır? Bir adam. kal· Mezbahada kesilen 
Ç-a3ının üzerinde bir yük j!fınl~ g~ 1 

1 k d kolalayıp ,enklt bu hayvanlar 
ere uvarı . . 

1
. 

•onra bJ?ı ge ıp Eyliil ayı irinde mezbahada afiş yapı~tırıyor; ., T 

bunu boyiu boyunca ytrhyor. 3931 karaman, 2388 dağlıç, 3859 

b aımt" adamlar· kıv-cık, 2661 keçi, 5612 kuzu, 45 Y a~lDI a!ını l' u 

dan da bu i~i yapanları gördüm. oğlak, J 702 öküz, 333 inek, 315 

1.. b' ni acyi hu kadar ko- manda, 165 dana, 479 malak ke • 
uç ır ye l' ' w • • • • • • w 

laylıklll berbat etmege kınıse ızın sılmı,tır. Agustos ,~~~nak ~lm~r~ 
iki bin hayve.n noıuan etı ııtır. 

"°ttmez. w 

yeni bir kumaıı, !;!karaca~ı - --v-kl- 1 1 ğ 
keskin cıyaklayı§, sizde tuhaf bır Bir yazıda yan iŞ 1 1 
gıcıklama uyandıracak da olsa, doğr.ultuyoruz . 

Bir vazoyu • · be · • Parçalıyaınazsınız. . baın Dünkü gautemızın ımcı ıay. 
kıramaz durup dururken bır • f d Oaman Cemal Kaygııı • 

, d' rt inden asm a 
~u bastonu çal. ~ye 0 9 yer zın. (Ayyatm kederi) ba1~tklı ya · 
ıkite bôlemezsınız.. . ikinci ıütunundakı: 

. ki · ınsan- zısmın 
takat böyle ıste eJln, . d w ''Ayyaş dediğin senin, ne sabah 

la.rın içinde gizli gizli u~ulda ıgı t ne öğle ne akşam, ne gece 
anır, , . • 

•e~tiyor. d . ansı ibaresindekı (aenın) ke-
h •tırılaJl uvar ı• Y ... ,, J 1 kla b' d 

Acaba er yapı,. b'l' ' 1· esinden sonra yan 1§ ı 11' e 
l. "Bu yırtda t ar.,, ım rak .. 1 
G..?'rınm yanına: ' k A w t ( 'bi) kelimeai kullana cum e-
diye bir de ayrıca koc11Lman1· dagı ~ı mana.ar büsbütün deği1tirilmit-

h ı yapıfttrma ı er· nın d 1 • 
P:oı.rçası da a nı tir. Bunu 'blirada üze tıyor ve ar. 
•iniz!? l ! kadaşmuzdan özür diliyoruz. 

"B t l bilir bu yırtr amaz: H · u yır ı a , _.o-
·ı A t 

diye iki çeıit duvar 1 anı.. Posta merkezi yeni 
Bu tı.kdirde, daha cazıp vkel.ğe- t d 

ti ·1 - k kolay bir yi:kse 1 e bloalara aşın ı 
r. Inl'!St pe tınp • d ki 

hir ·· .. .. 'lan daha yapıt · Galatada köprü batın • eı 
uçuncu ı ERSiZ iÇiN· 

''BU AFlŞ, EKZ . ,. Cenyo Jokantaımm bulund~ğu yer 
DlR t d' k bir duvar ıf a.nını de yeniden bir posta ıubesı açıl -
b. .,, ıyere ' ., tmenin usul- dıgmw t y·-~ıbk. D-~dan L--ka 

1r hamlede alatagı e .. ~ ıııuu 1HIL! 

lerini yeni ba,lİJanlara oğret~e posta idaresi halka k~layhk olmak 
fırsabıu Tel'lllek yersiz olmtYaea - üzere Betikla!, F atıh, Beyazıt, 
brl Pangaltı merkezlerini de tramvayı 

Hikmet MUnlr caddeleri üzerinde yeni tuttuiu bi-

,ı- ut•• ı •1R1n1111ılfl" nalara t•t·'•·· 

lstanbul atrr ceza hak yeri bir ti bizzat çaJrıan Joför1erdir. "Şeref listesi,, taraftarları itte 
--'-teka"rlrk h-u-da dun" -'-.. m B uh J'f l c!iğer li!ten?n ekseriyetle otomo • -.a aıuuu AK~ u gnıpa m a ı ıayı an ve 
kararmı venni!tir. Bunlar Leon, ekaeriyeti otomobil ve garaj sl\hibi bil ve ~araj sahibi olan namzetle
Jirayerdir. Kendisine Onivenite olan diğer bir grup ise ayrı bir fü. ri se~ilirse bu projenin tatbik edi
diplomaaı temin edeceklerini va • te hurrlamı,tır. Bu iki grup ken- 1eceğini ileri sünnektedir)er. 
dederek Lui isminde bir gencin di listelerinde adları ya.zıh olan· Söylendiğine göre dünltji "Şe • 
altı yüz liruını dolandmnıtlardır. larm seçilmesi için propaganda ref listesi., diğer listeye nazaran 
Bunlar ayni zamanda .sahte mühür yapmaktadırlar. onda yedi nisbetinde rey ahnlflu .. 
ve diploma da yapmı~lardı. Luiyi --------------------· -------

dolandırmaktan üçer ay hapse el - Ekmek fiyatları 
liter lira pa.ra cezasına, aahte dip-

loma hazırlamaktan da birer ay •• k 
1 

k e 
hapse ma.hkUm ol~u,lardı:·. daha yu se ece mı 

Yalnız ceza muddetlerını dol · 

!';~:~:~ı için serbest bırakıl • Kış sonlarında fiyatların on dört 
-<,_ kuruşu bulacağı sanıhyor 

DUn gene feci bir Son günlerde e&Uen yükselmek! meğe meyaldir. Bu vaziyet de bu-
tramvay kazası oldu te olan buğday fiyatlarının yüksel- günkü arz ve talebinin en tabii bir 

Dün öğleden ıonra Çenberlitaş- me meyli gittikçe artmaktadır. Bu neticesidir. Mal\im ya elanek gibi 
ta yine feci bir tramvay kazası ol- vaziyetin gelecek istihsal senesine en zanıd bir madde buğdayın da
muttur: Sirkeciden Edirnekapıya kadar devam edeceği ve ekmek! imi ahcı!ıdır. Menil~kette bir buğ
giden 821 numaralı \•atman Meh. fiyatlarının da buna müvazi ola . , day kıtlığı bir sıkıntı ihtimali hiç 
medin idaresindeki 78 numaralı rak yükseleceği şüphesiz görülmek 

bir zaman bu yıl için muhtemel 
tramvay arabası Çenberlitaş önün- tedir. 

olmamakla beraber kış sonle.rma 
den geçerken karşı istikametten Di.m bir muharririmiz bu husm· 
gelen 22 numaralı vatman Selimin ta piyasnmıı en büyük bir frrması- doğru lstanbulda elanek fiyatmı 
idaresindeki tramvay arabası ile mn direktörüle görii§müştür. Bu 13 belki de 14 kuruşa görmeğe tim 
karşılaşmış, bu sırada her iki tram zat diyor ki: diden kendimizi ahştırmamn: la • 
vay arabası arasında bir adam ka- "- Buğday fiyatları yüksel - zımdır. ,, 

1arak ezilmi~tir. 

Üstünde rençber elbisesi olan 
yaralı hemen Cerrahpaşa hastane. 

.H~,-~.._11111ıııı ıııı11111111ıııınııı1 1 1muıııttıtlfttı11111Mllllllfltt1Jtt11ırıııt"""'-

20 ilh teşrin Pazar genel nüfus sayımı 
sine kaldırılmış ise de biraz !onra Sayımda. her binada yalnız sa yım memuru geldiği zaman hazır 
ölmüştür. Bunun hüviyeti tahkik bulunanlar ya:zdncakhr. 
edilmi§, 19 ya~ıı-:da Arapkirli Meh Ailenizden h~r hangi bir ldm se o gün evde değilse onu yazcJrr-
met oğlu Sıtkı olduğu anlz.~ılmı~ _ mayını.ı; çünkü o da bulunduğu yerde yazılmıt olacaktır. 

tır. Kaza hakkında tah!<ikat de -1 80'fVehaiet 

Y&m adİJ.or. Statiatik Umum MüdilTlüfii 
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Radyo kanunu 
Kamulaya 

veriliyor 
Elektrik dalgalarlle 

resim alma ve verme 
sesi alma ve yapma 
cihazları inhisara 

alıoıyo .. 
Ankara, ıs - Bayındırlık Ba • 

kanhğmca hazalaııan radyo ka • 
nun projeei yakında Kamulaya v .. 
rilecektir. Buna göre, elektrik dal
galarile her nevi resim almaya ve 
vermiye, sea yapma ve almaya 
mahsu. cihazlar ve te}$izler hüka· 

HABBlt - xq&m Poefall 

lngiltere, Lavalin ümidine 
kapılarak 

Zecri teddirlerin tatbiki için 
Daha oırıı gQın bekDemDye ırazo oldu 

Musolininin bu on gün 
iç· nde sulh şartlarını 
bildireceği bekleniyor 

Eskişehir 
bölüğü 

Hava torunda 
birinci geldi 

Ankara, 15-Tayyare filolr 
rrmız arasında yapılan Türkiye td 

ru neticesi anlqılmıı, Eski!ehir 
alaymm bir bölüğü birinciliği ka • 
zanmııtu. Diğer bölüklerin hepıi 
de ayni dereceyi almak ıuretile 
ikinci gelmiılerdir. Bölüklere birot 
radyo verileceldir. Birinciliği alatı 
bölüğe ayrıca bir band ile bir ku • 
pa verilecektir. 

metin inhisarı altına alınacaktır. Lord SESiLIN BAŞKANLIGINDA TOPLANAN ULUSLAR 
top~l=ğd~, ~e~iı:!:~:vaT:. KURUMUNA YARDIM BIRLIGI ITAL YA VE 

Bu band bölüğün bütün tayya ~ 
relerinin gövdesinde bir sene ta • 
flllacaktır. Türkiye turu gelecek 
ıene yine yapılacaktır. 

milerinde, tayyarelerde her nevi DOGU AFRiKA iLE HERTORLCJ MUVASALANIN Acaba artist mi 
olacaktı? telıiztesiıatJyapmak inhisardan KESiLMESINI TAVSiYE EDiYOR 

Caldı§ı paralarla 
sinema filml ve per 
tevslz alıyormuş 

müstesna olacaktır. 1 1 H be h b' · · ı "1 "it 1 I H b h it 1 • h . . • • ta ya • a f ar ının ııyaaa ngı ere, ta yan • a eı ar a ya ya 1 rac 
• Um~muyetle kara~~ verıcı tel • cephesinde, son iki gün içinde sulh bini durdurmak değil, fakat Ha-

•1~. tesıaab yapmak ıçı~ fD:hıa ve için bazı faaliyetler görülmekte· beıistanla olan muhuamadan is- edilecek 
mueıseselere nıhsat venlmıyecek· dir. Gazete muhabirlerinin aldı- tifade ederek ltalyaya hir darbe Emniyet ikinci ıube memurla1' 

methar bİl' gece hınmnı yakalamıt · 
larclır. Sanuunla İsmail Hakla oğla 

tir. Telıiz alıcı t~i~~ iae üç kıı • ğı havadisler, pek teyit edileme• indirmek niyetindedir.,, mahmlZ yok 
ma ayrdmııtır. Bırıncı kısım: U · mekle beraber hiç asılsız da de- z 
muma mahsus telsiz telefon ne§ - ğildir. lnglltere : ecri tedbirler 
riyatmı almıya yanyan radyo Di. İngiliz efkln umumiyeeinin lalblka başlanırsa bu 

Süphi ad{lll taııyan bu hınız henü• 
on yedi yqmdadır. iki gece evvel 

Sultanahmette tramvay durnk yerinirt fiziyon. ikinci kıann: Abone olan Cenevre: dütüncesi ekseriyetle, zecri ted~ yüzden zarar görecek 
lar için matbuat, borsa gibi haber. Framızca Ön gazetesi Cenev· birlerin daha ıiddetlendirilmeain- değiliz köıesinde tütüncü Kamilin dükklı·una 
le.r almıya mahsus teaisat. reden fU havadisi göndermiftir: den y~nadır. Gazetel~rde.n Ni~ balyaya kar§ı Uluslar sosyete.- girmif, otuz lira kadar para çafmı§tır· 

Üçüncü kısnn: Umuma mahsus ''Dün, Lavalin, on günden ev Kromıkl, alman tedbırlerı kafı ıinin zecrt tedbirler tatbiki hakkın Dün bir gazetede yaz.ıldrğ• s;ibi Suphi 

telsiz telefon neşriyatından maada vel ltalyaya kartı ıedit tedbirle.. drecede kuvvetli bulmadığını ya. da vermiı olduğu katardan ötürü dükkan karıısmsla polis noktası bo:ılu • 

resim ve fotograf nakline aid neş- ahnuıaması hakkında Londr&dan zıyor. Ve ltalyanm tecimsel ab-ı bazı gazetelerin yudığı gibi ltal· nan tramvay caddesinden cir:n~mi~tir· 
riyalı almıya mahsus tesisat. Bun- vaad aldığını söylüyorlardı. Zira lokuı için bir anla9ma yapılması- ya ile tecimel müna.sebetler'mi Suphi dükkanın arkasmdalti so~akta 
lar için ruhut almak mecburidir. Laval, Baron Aloiziye hararetle nı istiyor. durmuı değildir. ltalya ile me:ule~ Yerebatan sarayının du,·;m üzerinden 

Denizlerde gayrisafi tonilato baıvurmuf ve ilk tedbh·ler alın• Londradaki uluslar kurumuna kelimiz ara.amdaki ekonomik du - aıarak bahçeyi geçmib ilk o1arılk tü • 
1600 den yukan olan gemiler mü· mazdan önce, Muıolini'nin son yardım birliği, Lord Sesilin bot- rumun en son ve hakiki safhası tüncü Kimı1in dükkanı yanında bula • 

rettebatile 50 kiıiden fazla yolcu ıartlarmı bildirmesini bekleme~ kanhğında toplanarak; Jtalya ve fQdur: nan manav dükkanma, orad:ın ~a tü • 
t&§ıyan huausi gemiler sahipleri bu te olduklarını söylemittlı-. Doğu Afrika ile her türlü muvasa• ltalyanm bizden almakta oldu- tüncü dükkiruna cirmi§tir. Bu ı~l;Hde 
kanumm netri tarihinden itibaren İngiliz hükWneti bu ümide i~ lasının kesilmesini tavsiye etmiı· ğu ve bugün do DoP, Afrikasın· clüküna ıirip çı.._ ubıkalıyı olsla · 

~tı ay zarfında gemilerinde tel.iz tirak ettiğinden, son ltalyan şart.. tir. da yaptığı harp dolayısile tiddetle nm görmesine imkan olanuyac.ığı yapı• 
teaiaatı yapmıya mecburdurlar. larınm 21 ilk teırinden önce bil- ln&iliz aiya.u.l partileri de bir ihtiyacı olan mallar eaaaen bi%de lan tetkiklerden anlaıılmrsh.. c: ....... : 

Bunlan yapmıyan gemiler İ§letil - dirilmit olacağı Cenevrede zanne- toplantı yaparak, genel durumu kalmamıştl1'. ltalya bilhassa arpa, dün yakalanmıı ve suçunu itiraf etını~ 
dı.lı'yot ·d • 1 • 1 d=Jı:.eı- bazı hrnızhklan daha oldux..-o miyecetir. Bu kanuna uygun hare- "' yenı en ınce ~ıf er ve netice iti- yulaf, nohut, bakla gibi ,. p•· 

Dı.gwer taraftan La:val dün Pa b 1 b h so··ylemı· .. tir· • su-pbı' çaldı;;ı paral .. ·la si· ket etmiyenlerden 50 liradan bin - ariy e ütün partiler i.:.k\imetin insan ve hayvan yiyecekleri "' • ... 
liraya kadar para cezası alınacağı riste ltalya büyük elçisiyle uzun tuttuğu yolu beğendik)e?ini teyit iıtemeketedir ki bunlardan nema filmi ve penevaiz alıp vakit ıı•. 
gibi üç günden üç seneye kadar da uzadıya konuımuı, sonra lngilte- etmişlerdir. arpa ve yulaf ıtoku tamamen tü· çiriyormut· 
hapis cezası verilebilecektir. re büyük elçisini kabul f!tmiıtir. lnglltare zecri tadblrlera kenmiı ve ancak memleket ihtiya- -------------

Ru sene 17000 ıtalya : kar,ı hazırlamyor cı kadar elimizde kalmıttır. No • 
Ertuğrul Sadi Bu hususta Romadan iki türlü Londra, 16 - lngiliz kabinesi but ve bakla için de vaziyet aıa. muhacir daha 

havad~& gelmektedir. toplantı yaparak zecri tedbirıerin ğı yukarı böyledir. Bu bakımdan gelecek 
Naşit 
Şehzadebaşı TUR)..N Tiunlr,.ııunda 

Bu gece saat 20,15 t tt 
Cumartesi - Pazar 

matine 15 te 
KAPLICA DONtJŞO 
Vodvil 3 perde. Her 

tarafa tramvay. 
Telef on: 22127 

Fransız Tiyatrosunda 
Süreyya Opereti 

1'tni kadro - Şaziye, H. Kemal 
Ba akjam 20,30 da (EMiR SEViYOR) 
operıt '3 perde. Yazan: Yusuf Slirurt 
Beste: Karlo KapoçelU. Fiatlar 100 -

75 - 50 - 25. Loca 400 - 300. 

Biri Anadolu Ajanımın verdi- İngiliz tecimine tesirlerini konut- zecri tedbirlerin derhal · yıllarca 
ği fU havadiı ki aulh teıebbüıleri• müt ve bilhassa yeni kalkınmaya sürmedikçe • ihraç ticaretimiz İ • 

nin ne zemin üzerinde yapılabile· baıhyan Gal bölgesi kömür hay. çin korkulacak ve zarar edilecek 
ceğini gösteriyor: zalanna yapacağı tesiri gözden bir ciheti yoktur. 

Roma, ıs (A.A.) - Burada geçirmittir. Yalnız İtalya ile aramızda ta· 

Ankara, 15 - Bu sene yenide~ 
muhacir getirilnıiyeceği haberleri 
doğru değildir. Bu sene yenideıt 
17000 muhacir daha getirilecek ' 
. " tır. 

kaa esası üzerine muameleler ya. 
dütünüldüğüne &öre binnefiı Ha· Kabine, İtalyan mahrecinin ka- ------------~ 
be§İstanla bunun etrafındaki top- panmasiyle k<imür bölg~sinin gö- pıldığı için ltalyaya ıimdiye ka • Feriha Tevftğl n 
rakları birbirinden ayırt edecek receği zaran telafi ebnek imkan• dar yapılan ihracatın bedelini al. resmini ne yapacakt11 

ma.k ve taahhütlerini, evvelce ka • ~ 
ve topraklar üzerinde !talyanın larmı arqtırmıttır. bul edilmiJ ıipari!leri yerine ge. Fotografhanenin 
kontrolunu tanıyacak bir proje 1- k k 

Habeş: tirebilmek için hükUmetimizin zec camını ırara 
talyaca kabul edilebilecek bir mü• ri tedbirlerin evvelkilere ıamil ol· aşırıyordu 
nakaıa esuı olabilir. Habeıiıt&nm Paria elçiıi Tecla 

Ancak İngiltere, Habeıiıtanl\ Havuryat. Belçikanm Liyej ıeh• mamaıma çalıpnuı istenmektedir f atikli.l caddesinde Leyli aparftı : 
rindedir. Piyasa, bu vaziyetleri göz önün- mananm birinci katmdaki Rekor o 

denizde bir mahreç veren proje • de tutarak ihtiyatlı bulunmakta • totrafhaneainin kapısmcJaki came~ıt' 
sinden dönmezse iki tarafm nok - Sil!h ıipariıi yapmağe gittiii d l Jardan biri dün ak!UD•kmlmııtır. A • 

İııılnfl".3l Belediqesi 

~ehir1i"yatrosu 

tai nazarı birbirinden çok uzak anJaıdıyor. l?'. Esasen e d.e mal bulunm~a • parbmanm lcapıuı Davit cam §a.-ıgırtı• 
Tepebaıı kalacaktır. Bir gazeteciye fU beyanatta ımdan ötü'rü hır müddettenben 1. larmı itilince hemen odasından dı~at' 

kqlrk tiyatrosu I bulunmn .. tur: talya.ya ihracat.muz hafiflemişti. hrlanuı bir ııencin camekanda du~ 
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Bu akşam 

aaat 20 de 
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Davetler 
İstanbul Müddelumumiliğinden: 
lstruıbulda olduğu anlaşılan Yal -

vaç sorgu hlikim veknt Şerüin acele 
memuriyetimize müracaatı • 

. Beylerbeyi parti 
kongresi 

C. B. P. Beylerbeyi kamun kong -
ftlSI yapdmıştır. Yönkarula: Avukat 
Celal, Ajanstnn Mazhar, Doktor Sab
ri, Mfimtaz, Sadri seçilmişlerdir. 

Diğer havadiı iae, talyan ga• ~ Diğer taraftan ltalya ile Türki- ıe}ıir tiyatrosu IU'tiderinden ferilı11 
zetele:-inden Tribuna•mn, ltalya. "- İtalya, Habetiıtanr tama .. ye arasındaki tecim anlaşması Tevfiğin bir kaç poz resmini alı;ı kaç 
Ya kar"I z-r"ı tedbı.rler alanlara mı·y)e tahlı'ye etmezse ı"kı' m•mle- k ld - ·· ·· 

s ... ~ .., önümüzdeki cumartesi günü, yani mft ta o uğunu gormu~tur. . 
kartı bir nevi tehdidi mahiyette- ket arasında müzakereye imkan a.ym 19 zunda bitmektedir. İtalya- .. Davit. peıinden koımuı, ye 
dir ve şöyledir: yoktur. Savat 12 sene, 15 ıene l . . tifıp kolundıuı tutunca, bu ıerı~ 

b.1. F k f d b" nrn bu an a mafJ, yenı hır anlat - b . d k dıx ı,· d • 1 0 ,.id• "ltalya, zecri tedbirlere cevap süre ı ır. a at za. er en lZ ) • • • ee ın en çı ar .,ı ır emır • a . 

ı . . 1 l h ··ı d·ı ma yapı tn""...aya kadar b1r ıkı ay batından y•ralamııtır. Bir müddet ıofl 
~ · d"d h d tal emınız. ta ya ta, ammu e ı mez .. vermege ıım ı en azır ır. ya için daha uzatmak arzueunda ol · ra yakalanmı1• Üsküdar kulübiindeı' 

10 aydanberi tam bir ekonomik bir iklim altın.da kuvvetlerini :vıp- duğu anlaıılıyor. Cahit isminde biriıi olduğu anlac•l · 
seferberlik halindedir. Müteka ratacaktır.,, nufbT • 

biliyet eıuma istinat eden and -
laımalar imza edilmiıtir. Bu iti 
barla, ltalyadan mal satın almı 
yan, ona mal ıatamıyacaktır. Bu 
ıuretle kaybedilen ltalyan piyasa
sı, dost uluslar tarafından kaza -
nılmı! olacaktır.,, 

lngllterenln fikri ne lmlf? 

Roma. 16 - ltalyanca Giornal 
Ditalyıl., İngiltere ile ltalya ara
sındaki durumu inceliyerek diyor 
ki: 

..Japonya: ltalyanlar ontkf adayı --8-ır--U-fii-.r-ü_k_ç_ll _ _./ 
1talyanın Japonya elçiıi Japon In2iltereye karşı yakalandı 

6 Habet bakanlığma müracaatla, tahkfnl edJyorlar Zabıta Edimekapıda bir üfilril~ 
Japonyanın uluslar kurumu kara• Belgradda çıkan Vreine gazete· yakalamıttır. Elli yqmda lhıan isn'liıt' 
rı kar,ısındaki durumunu sormuı· ai Radoatan alarak netrettiği_ bir deki hu üfürükçü Edimekapıda oU• : 

tur. habere göre ltalya 011 iki ad&yı ran 60 Y&Jında Zehra isminde bir ":r. 
ltalyt.n elçisine, Japonyanın bi· lngiltereye karşı bir deniz ve hava dmrn kollariyle ayaklanndaki •r%ıl 

taraflık durumunu değiıtiremiye- ünü haline getirmi!tir. Bilaiıtiana ıeçireceiini ,öyliyerek okuyup ~ ~ 
ceği, uluslar kurumunun kararın . bütün ada!ar tahkim edilmit, ica • mei• &a,lamıttır. Bu haber atını~~ 
d h b b 

, . . .. takibata geçilmiıtir. lh&an dün ".''! ıJ 
an a eri olmadığı, tam ser est- hında Kıbrıs ve Fılıstme kartı hu· giren ve hüviyetini belli etmiyen bır • 

liğini muhafaza etmekte olduiu cumlar yapmak için tedbirler a · bıta memurunu okuyup üflemek isl 

bildirilmi§tir. lm.mıttu, l tem1t, >:'lralınmııtır. 
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··--Varın Akşam MELEK de __ _.. 
Güzelliğine, zevkine doyulmıyacak bir ıaheaer 

BiR AŞK -BAROSTA 
• • 

1 TIK 
BCVLE BİTTİ 

Villa Forst ve Paula Ve!lsely 
Ayrıca Paramount dUnya haberıarl : ltalyan • Hab•• 

harbine alt ilk elnema haberlerl • Habef cephe•I • ltalyan 
cephesi ve numaralı blletler aatılmaktadır • 

.. ıre'ffırHka numaıraso: 86 Vazaoıı: (VA· NOı) 
Telefon: 40888 •••••---~ 

Ganimetleri ta~si~ ederken sen de_ aramızda Mısırda askeri 
olacaksın... Şımdıye kadar ne senın yaşında 
korsan görülmüştür, ne de ilk korsan olduğu M 1 S 1 R 

vaziqet 

gün tam pay alan... Habeş işinde lnglltereye yardım edip 
Geçen k•••m••r•n hU•••••• lhtiyariardan biri: .. Acaba ıeneı Be bunak! Bu Adli kapitülasyonlardan 
~=v:,;~~r:~= ,e:::::t:~ .. dedi •• Çünkü ~r=:~:I OoJ bıraldm? mı kurtulmak ve ordusunu 
~,:::-:ır:::/:::::. •=::.: ~";:;:;;~= c~i~ bqma bir F~.~mrm.etiıttr~ ~~e, genişletmek İStİyOr 
önllne ueçerek uemlul zapttt1ı • 5 Kab·ıneni değl 1 ht 1 

nl d gemiyi zapteder;in r,, dememi! bu aababı ''Ha..-~ni ,,.eker, ere • n ş m es mu eme gor. Halbuki, Hızır, onu a o- --s- • '7 • 

ha 0 .abalı "belkl blr fxıF.ıa miydi mlyi zaptedenln!,, dedim, MJyle • çoktandır lngiltereden iatedHde ·ı kat umumi kanaat !U yoldadır ki, 
gemi zapt.edersin!,, diye alay et Gnlilftnler... dltiml J'&Ptı, J\li amca ••• Bu mu - ri hürriyete kavuımak anının rel eler vaziyet arııuluıal itlerin 

1 
... 

ml,tl. lhttgar blr karamı Qlan Evliya Rewı T&ffakl,ette senin de hluen var... diğini dü§ünüyorJar. İngiltere li§meai bakımından çok güçleıir 
hocası All amcaya da herkn _Sade gemiyi zapt«melC (le. İyi hocaynuıam, aferin... Mıur komiıerinin ale15.cele Ka • ıe, Nahas Pa,a, yerini memnuni· 
bunak dmtlıtl. ğU ..• Belki de cephane Hızır Reiı İhtiyar, bu .lSzlerden hiçbir fey bireye gelmesi Mısırlılarda büyük yetle daha genç birine \erecek • 

Evvela, hiçbiri buna inanmak buradayken ateı alacaktı ... En bG· anlıyam.adı. ümitle~ uyandırmııtir. lngiltere • tir.,, 
fatemedf. yüfQmüzden en kiiçUtomme ka • Macerayı lHaftan qa1ı 1CenC11sl- den iıtedikleri muahedenin artı" lnglllz: ltalyan Jhtlllll ve Mıaır 

ETliya Reiı, yanık p~yı eline dar berhava olacaktık... ne naklettikleri ftklt, ~zlerl ya. imzalanacağını farzediyorlar. Bu Journal dea Debatı'dan: lngil• 
~ı. Evirip çevirdi: Hızırı f&icL. Hatana alaJ.TlU1 hayran bak· muahedede Mııırlıları en ziyade terenin çoklanberi Mısırda aldığı 

- Sahi be •.. • dedi. • Yanık fi· - Demeli canlarımız 'da cal>a. tı. ' alakadar eden nokta adlt kapi - tedbirlerin büyük mikyasta hazır 
til... Ulan, bunu naııl yaptın •" ar ... Onları da kurtardı.- ArtılC lra'd111r&ya (J&nmftfleidl. tUlüyonların kalkmaıı meae!eai . lık oldı•ğu sabit olmu§tur. Aıkeri 
Buraya ı;aıd geldin? Jbrahimle Kemal ap.fllmı do : Macera, Çelebinin yanm'C!a da dir. Mııırlılan en ziyade ıinirlen• yollar yapılmakta, çölde kuyular 

Huan, kaflarmı çattı: latmaia gitmiflerdi. RapoTlarmı tekrarlanınca bu bilgin aClamı diren bu konıoloahane mahke - kazılmakta, İ skenderiye civuın . 
- Bwıak dediliniz Ali anıca · f8ylece verdiler: - Şimdi n3bet Ali amcanm!. meleri oldufu için bunlarm liğ - da büyük topların yerle~tirilme· 

nrn izniyle geldim ..• O, hiç de bu- - Hatan tam zamanında fitili dedi.. Bakalım 0 <la, bmıamaCtıp vinin İngilizlere büyük bir taraf• ıi için betonarme yerler inıa ttdil· 
nak değil •.. Eğer bir daha böyle keamif ..• Ho.paettili kaptan da öl· nı içat edebflece1' mi? tar kitle kasandıracafı füpheai:ı- mekte, Kızıldenizde Akaba lima· 
&5yJerıeniz gücenirim, bakuı! müt··· Gemide bqka kiinse yok... Huan, ltqlannı ~ttr. Bfr Jtor. dir. nı bir üaaübahri halinP getiril -

Küpeıteye doi~ yürü~ü:. • • ffızırla beraber gelen biri: ıan eallhiyetiyle, Parmaimı bJ . lıkenCterlyeC!en ''Mançeater mekte ve günden güne Mısıra in• 
_Gelin de içen nasıl gırdığimı _ Buradan kaçtı1ana batka Clırarali teliClit ettlt Gardfyen,, m hususi aytan bildiri. giliz harp tayyarelerinin gelmek . 

g6stereyim ... 
M• • • • • A-r. '~ .. J.:.IA .J-J..1- -• 

ını muıı - 0 

lı duruy9r.d · 
Hasan, parmağını uzatarak ta • 

rjf etti: 
- Şu daldan topun Ostöne atla

dım .. Lombardaki aralrktan içe • 
ri oirdim ... Kaptanı topun yanın • 
da ukilitledim ... Ccphaneliie ine • 
rek fitili kestim ••• Sonra, ıizin ya • 

nmıza döndüm .. 
Evliya Reis: 
- Bu çocuk, dofuıundan kor. 

IC!n be! ... dedi. 
- Tevekkeli Hmr onu ken • 

dine evlatlrk etmemif ... 
Arlta tarafta, kumanda eder gİ· 

~bir ıes: 
_ yat• Huan korsan r • diye 

~~idi. 
Daima itaate ahftıkları bu .ese 

bütün korsanlar, mihaniki amette 
in"iyat etti ve bağırdılar: 

- Yaff&aa!... . 
Hmr, orada, arblarmdaydı. 
Meğer, çocuk delikten çı:kttlı 

ııtada o da gelmi§, konutulanlan 
ditıienıi§... .. 
_ Oğlum, ıeni alnından ope • 

iinı ...• dedi . • Bu gazadan Rece
bin gözlerini kaybederek zararlı 
9tktrk. Fak.at He.sanı korsanlar a · 
turna almakla gene kazaııçhy:12 ..• 

- Yata Hasan! ...• diye genç 
ü\tiyar, bütün ıilahtörler onu o . 
!:buzları üzerine aldılar. 

HIZJr diyordu ki: 
• • karaya vurdu~· - Bu •gernının • • 

llu g(Srdük. Etir almak ıçm ba ta-
1\fa geldik. Fakat siz bizden daha 
~el davranmI!'mız. .. 

Evliya Reil: 
- Biz değil, ffaıan davrandı ... 

·dedi... . 
1 Babalığt, çoctliu kucağma .a · 

dr: 
- Ell ..• Ganiınetleri taktime. 

der'-- d aramızda vanm ... 
~n .en e • ka 

l"aııı pay alacabnı. .• Şimdıye .~ 

C:fe ~anmıılardD"! • dedi. _Bir <talia Da ~zlerl .. ~ yorı te olmaıı bu sahada faaliyetlerin 
ıs1.1.ua "M11ır, ı:...-n- rlTawetJerle ,.al• h · t" • • t d raklanmaym çocuklar! Birkaç aJdıfrm itlt:miye,.bn, r ... Jebl... IAJllUll.I " :r e emmıye ını ıapa e er 

b. • ld A k bund Y"' kannror. Müdafaa tedbirleri haw- B "t yan n M d 20 b" k' ınesırtutu u. rh anıon- _ Hasan! ••• Ben Mmln IW>can -,, " rı an ı 111r a ın 1 · 

ra fonadan yana ıılantrmrz kal.. Ii dikkati çekmekteyse de, bq • tllik bir orduau vardır. Mmrhla· 
nµyacak •.. Ellerini ayaklarmI sa . deJll miyhn?... lıca meııale politikadir. En esu- rn da 100,000 kiıilik bir kuvvet 

- Senin de al~e MSylet • lr v d k b"I ki · · "b bdıtanberi zincirliye zincirliye me zu fU ur: çt ara ı ece erı nazarı ılı ara 
yorulduk, bittik! mem. •• Fakat Ali amuda hocam- ••ttabeı me.eleılnden dolayı ahnrrıa burada kuvvetli bir ordu-

Batka biri: dD"f.. a)rp yilrüyen ıiyaaal alival, Mıırr- nun olduğu meydana çıkar. 
,_ Fakat bu kaptan Cliri ya1ia . - •• • lılan neye aevkedecektir? Bit" Fakat M11ır orduıunu lngilte . 

Çelebi, cevap TemıeCli. ÖnUne tnıiliz . M111r aUel ittifakı ola• • d. k d tahd"t t k lanaaydı, çok iyi olurdu! • dedi. • oaktı. re tım ıye a ar ı ~ me tey• 
Oruç Reisle deği§tirilirdi. Çünkü, ca.k mıdır MısD" Nuyonaliatle- di. Mııırhlar timdi lngilterenin 

Eaasen o emada, Clenizde zincir rinin emellerini tahakkuk ettire- ba -~ •-- .ı f Sen Jan §Övalyelerinin en büyük ·~ CUUDQ&n iıti a-
reiılerinden biridir. takırtıları vo >:iibek ıesler İ§İtili. cek tam bir istiklal mi elde ede- de eclerex ordularını art. 

yordu. · bileceklerdir? x J ) ı · Evliya, Hrzrra duyurma"dan: Blrir tnma.a ancak nsi iz enn 
0

Mı11r milliyetrilerinin Ueri _,._ I ü • dd tt.kl • t k - Şimdi, Orucun kurtarılması T ·-- on an m savı a e ı en a • 
Eıll• esir ka"dıTgaya get• ·ı· lenlerı"nden Nahas Pa•a, Mıaır d" d J ki b·ıd· · büsbütün güçleşti. Çünkü bu he • - ırı 1 • ~ ır e razı o aca annı ı ırıyor 

yor ••• Haydi! Ateti Y.akın. .. Do.g"lı- fevkalade komiıerinin dönüşü ı y · M ·11· t l · zimeti duyan Sen Janhlar Orucu ar. anı 11ır mı ıye perver erı 
h 1 ı d yacağız! • dedi... münasebetiyle verilen bir tölen a ============= 

bize pek pa arya ma e ecek. Haaan: de, İngiliz Dıt Bakanı tarafın-
Palabıyı:kı "-Sahi. .. Şimdi eairlerin 'dağ • dan Cenevrede verilen aöylevin 
- EvelalJah, Hl2lr ba§ımrzday- lanma11 var ..• Şunlan ıey:rede . prenıiplerini yerine getirmek ü • 

ken bu iıin de üsteıinden geliriz... yim •• ,, diye yerinden kalktı. Ka • zere, İngiltere ve Mısırın müıtere-
Hrzrr, emirlerini verdi: aaranm küpefteaine yakla,b. ken hareket edeceğini umduğu • 
- Bortonun her yerini arayın... ·· 1 · t' 

'(Deıxznu oar) nu soy emıt ır. 
Bir ekıiği var mı, muayene edin... ~·Nahaı Pa,a demi~tir ki: "Bu-
Karaya çarptı, belki zedelnemit- günkü nazik ahvalde elbirliii ve 
tir. Karinede delik bulunursa ya · G • ittifak, anlatmazlık ve nifaktan 
maym ... Güvertedeki bozukluklar Uf hanede iyidir. Jngiltere ile bir muahede 
yolda da yapılır kolaydıT ! Zincir- 1 akdetmeğe hazırız. Hakikt ve sa• 
}enen esirlerin bet yüzünü buraya muayene er mimi bir muahede, bizim hakları-
yerlettirebilirıiniz. Geri kalanın • Gülhane tatbikat mektebi ba1 mlzla, lngiliz menfaatlerini ba . 
dan elliter tanetini bizim kadır • hekimliiinJen: rıthrabilir. Böyle bir anlatma, lra 
galara nakledin. K~r~kçilerin a · Gülhane tatbikat mektep ve kli- gilizler ve Mısırlılar için de iyi ~ 
rasma taksim edeuınız. lur.,, 

k niği 15/ 10/ 935 sah gününden iti . 
- Esirler altı yüzden pe faz · Fakat Nahaı Paıa ilt> birlikte haren tt>drisata batlamıt olduğun-

ladıT, Resi... d )"ki" "k J • Mııır matbuatı bu herdem taze 
1 b. an po ı ını muayene erıni gös· 

- Kalelerdeki asker tt ıze çok mevzuu kurcalamaktayken Mısır 
öt f d ı terir cetvel apğıya yazılrnııtır. Şe. 

Yardmı etti. e tara ı a on ann hükumet mehafilinde tam bir sü-hir halkının buna göre müracaat 
payıdır. Yarı yanmıt bir halde kı· etmeleri rica olunur. kiit hüküm sürmektedir. Fevka-
yılara uğrayan 1remilere de iliıil · iade komiser Mmra döndüğün. 
metin. içlerinden ne çıkana hepsi Sabahları saat lO dan 13 e ka denberi Mııır Baıbakanıyle gö • 
kaTa askerlerinindir. Bize bu ge · dar. rü~meler yapmııtır. Fakat hiç 
mi ve altı yüz esir elverir ... Köıe Pazartesi: Kulak, boğaz, burun, bir~ey meydana konmamııtır. 

Baylar, Gençler 
Hiç bozulmıyan TEKSA YT preur 

vatiflerinden dairnn cebinizde bulan • 
sun Teksayt ancnk orijinal zarflarda 
eatJhr. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : latanbul 214 

T elgraf ad resi . ıstanbu l HABER 
Vazı ış ıerı tcıotonu : 2::1872 
idare v e ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
TOrUyc Ec11t'bı 

Senelik 1400 Kr. 2 700 Kr, 
e aylık 7 3 0 .. 1450 .. 
3 avlık cıoo •• n o o .. 
1 avlık 15 0 •• 300 .. 

iLAN TARiFESİ 
'l'ı caret llAnıarının aatırı 12 fiO 
Reeml ilanı rın 10 kuru•t~r. 

Sahibi ıt1e N~şrivat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basılôıjı ver (VAKiT) matbaa" 

• • .ı h hariciye, fizik. l Yorgi ile birkaç saat 1çınae esap. Bazr pazeteler, ngilterenin Mı 
Ja§rr, yolumuza devam ederiz... Sah: Dahiliye, nisaiye, hevliytt. sıra yeni bazı teklifl erd ~ bulun· ~---=-------~--

Bütün ou i§1er n idaresini Evli- Çarıamba: Röntgen cildiye, duğunu yazmaktaysalar da bunu 
ya Reiıe bD"aktıktan sonra, Hasa- asabiye, göz. teyit eden bir mcnbaa raatlana -
nı ve birkaç arkadatını yanma al. Pe11enbe : Hariciye, fi zik, ni- mamııh r. 
dı. Alinin beklediği kayığa dön · saıye. Ayni şekil de Mısır hükiimd i . 
düler. Cuma: Dahiliye, göı cildiye. nin iutif a edeceğine dai ı d e h.a'Z ı 
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16-10·935 dar ne tenin yatmda bir konan go 

liilnıtqtnr, ne de ilk kor&an olda
iu BÜn tam pay alan-

Zavallı ihtiyar, çocuğu Rei3İn cumartesi: Bevliye, an biye, ku . rivayetler dola§1yor. Bunu Baş • 
yanmda görünce, ürktü. lak, boğaz, burun. i bakanın sekreteri tekzip etti. Fa- ._ ___ _...._ ______ ~ 
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T evliğin kızı on bir y&fındA 

hıfzını dinletti ve lstanbulun en . 
küçük, fakat latif üslublu ve en 

yanık ıesli hafızı olarak tanındı. 

Büyük mevlutlara 'atir,, ve Hahi, 

seli.tin camilere Ramazanda mu

kabele okumak için büyük ücret
lerle çağrılıyordu. 

rasını ve akibetini dikkatle takip 
etti. Tevfik sürüleceği zaman pa-
ıasına, alakoyması için rica elti. 
Fakat Selim pafa, kadın sö-ziiyle 
vazifesini ihmal edecek "ricalden,. 

değildi. Tevfik gitti, Sabiha ha
nımın da tiyatro merakı bitti. 

Hanımefendinin Valde camiin-

llk Ramazanda, imamın iki se- de Rabiayı gördüğü zamanlar, ha
nede kazanamadığı parayı kazv yatının buhranlı bir devriydi. Y v 

nıverdi. Hacı llhami efendi se- flDI başını almıflı. Kocası batta 
vincinden ellerini uğuıturuyor, herkes ona, artık vaktini ibadete 

her yerde kızın T evfikden ziyade hasretmek zamanı geldiğini, da

kendine çekmit olduğunu iftihar- ha doğrusu ahreti dütünmek saati 
la anlatıyordu. Bugünlerde R~ çaldığını ima ediyordu. Ha!buki 
bia da memnundu. Camilerde et· o, buruşuk yüzünü daha buruştu· 

rafına yığılan cemaatten, sesinin ruyor, ahret düıüncesini hiç seV?'" 
uyandırdığı heyecandan bilmiye- miyordu. Solucanı, akrebi bol, 
rek muvaffak olan bir san' atkar rutubetli, kara ve soğuk toprak
hazzı duyuyordu. lar ... Şayet ruhu oradan cennete 

1Ik muvaff akiyeti ve tanınma .. 
sr, Valde camiinde olmuttu ve Se

lim patanın karısının dikkatini 
de orada mukabele okurken cel• 
betti. 

-S-

Ih.yır sahibi bir kadın, merha~ 
met!i ve atıf etli, sağ elinin verdi

ğini ıol eli duymaz. - Bu Selim 

P&f&nın karııı Sabiha hanımın bir 
cepheden görünüıü. Fakat onun 

ı CfeCJilioBuyi sebebiyet veren bat· .,, ....... 
ka bir yüzü daha vardır. Saza, sö-
ze diitkün, batma bir sürü dalka
vuk toplar, dalkavuklarından 

çarç!lbuk bıkar, bir dalda durmı
yan bir kadın! Dedikodu en zi• 

yade bıkıp attığı dalkavuklardan 
çıkar. Fakat bunların hiç bir\ 

Sabiha hanımı müteessir etmez. 

IıCJıbkahası daimi, netesi mikrop 
gihıi yakınlarına geçer. 

Yatı ve içtimai mevkii uysun 

uytnuın her ho9una giden insan
la dosttur. Dostları vakitli vakit· 
siz konağa gelir ve hanımefendi

nin odasına dalarlar. Bununla 
beraber mizacına uynuyanlara., 

hatti. vükeli. karısı da olsalar, çok 

ao,ğuk muamele eder. Fakat, ge
ne de nazik ve terbiyelidir. Za
mtımının pek sıkı olan içtimai pro
toltoluna riayet eder. 

S'a1>iha hanımın ahbabı olma
yıp tla sırf bayram, kandil günle
ri etek öpmeğe gelenler arasında 

Emine ve kızı Rabia da vardı. 

Emineden kadın hoılanmazdı. Bu 

da imamın suratsız, soğuk kızının 
meşrebine uymadığı için değil... 

Garip olarak, bu soğukluğunun se

bebi Tevfikdi. Sabiha hanım kci: 

nağa gelin geldiği günlerdenberi 
T evliği bir mahalle çocuğu olarak 

tanımı9, maskaralıklarını sevim
li bulmuıtu. Ekseriya arabasını 

durdurur ve oğlanı çağırır, aöyle~ 
tir ve eline bir çil çeyrek tutuştu

rurdu. Tevfik orta oyununa çı
kınca •eyrine en 11k gidenlerden 

biri Selim patanın karısı oldu. D~ 
likanlmm, imamın kızıyla mace-

giderse? O da pek keyifli bir yer 
değil. Her halde saz, söz, 2aka, 
alay orada memnu ... 

Şakadan anlamıyan, gülmiyen 
ve güldürmiyen bir hilkatten ka

dın, sadece korkuyordu. Belki bw
nun için tekkelere, bilhassa Mev

levi ve Bektati tekkelerine d~va· 
ma baıladı. 

Şeyhleri hem şakacı, hem de 
ona; kullarının zaafını anlıyan, 

affeden ve seven bir halik olduğu
nu söylüyorlardı. ).3unla~ın ara
sında bilhassa Vehbi Dede ismin . 

de mevlevi bir musikiıinas tanıdı 

ve metrebine uygun buldu. 
Vehbi Dede, ilahi kai!.'l&ta 

anlıyan ve seven bir tebessümle 
bakıyor, hayatı ilahi bir şaka gibi 

görüyor. Sabiha hanım onu der

hal genç halayıklara ve üvey kızı 
Mihriye musiki hocası olarak tut

tu. Dede mütevazi, az söyler ve 

çok perhizkar bir şekilde '/atar 
bir adam olduğu için, onunla pek 
sık konuımazdı. Pratik kafaıiyle 

biliyordu ki, Dedenin yumuıaklı. 
ğını konakta tatbik etmek, evin 

intizamını bozabilir. Dedenin, il~ 

hının müsamahası itine geliyor, 
fakat Dedenin sıkı hayatını yaıt· 

yamıyacağını da biliyordu. 

Halk türkülerini, oyun havala
rını sevdiği kadar, en ağır dini 

musikiyi de seven bu ihtiyar ka

dın Rabianın sesi ve üalubiyle 
gafyoldu. Onun, Eminenin kızı 

olduğunu tanıyınca biraz hayret 

etti. Bayramlarda Eminenin ar 

kasına büzülerek odaya giren pı
sırık çocuk bum uydu? Demek kız

da da babası gibi bir 'an'at isti
dadı vardı. Bu güzel seıte ne ka

dar in\anın içini karıtbran, yal· 

nızlık ve hüzün hissi veren bir ıey 
vardı. Birdenbire ihtiyar kadın 
küçük kızın halinde oyundan, ne

şeden mahrum bir zaval!ı sezdi ve 

bu hal içine dokundu. Derhal ka

rarını verdi. Ak!am sofrada Se. 
lim paıaya: 

( Deı•anu var) 

BA.BER - AhcLDl ı'(IÖtwil 

Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
bi~birleriyle boğazlaşan insanların 

heyecanh romanı 
• 

Yazan: Rosny-alnd * TUrk~eyc çeviren: Naciye liiet 

No. 6 

Papatqa, Karadomuz 
oğullarının ellerinden 

kurtulamıyacağını anlamıştı 
Oeçen kısımların kısaltılmı•• 

Gökırmaklı Kaya oğlu uluaunun 
kadınlannı alıp götüren ilıtiyar ı·e 
çocukları öldüren Yaban Domuz o
ğullannı takib etmiye karar ı:er -
mişti. Peşlerine düştü. Onların ko
ku alacak köpekleri yo~.:W. Oldukça 
yakından takib edebiliyordu'. 

Kaya oğlu karanlıkta sürünerek 
soluk aoluğayürümeğe başladı. Ka
yaların arkasında bir gölge belirdi. 
Kaya oğlu başını çedrince tavşan 
oğlunu gördü. 

Kaçaklar 
Ay yıldızlar arasında, sular, ova • 

Jar, geniş yalnızlıklar ortasında git -
tikçe büyüyor, donuk ışıklarını her ak
şam biraz daha fazla saçıyordu. 

Çiğdemle Papatye ırmakta ilerli -
yorlardı. Papatye bir adamı besliye · 
bilen otları, yemişleri, kökleri çok ko· 
lay buluyordu. O bunlan bulmakta, 
ateş yapmakta kardeşinden daha be
cerikli idi. Çiğdemin de burnu pek 
keskindi. Çocukluğundanberi yontul· 
muş taş, ok atmasını öğrennıi~ti. Iler
akşam avların taze etini kızartıyor • 
du. 

İki kardeş gUnlerini kayıkta geçi • 
riyorlar. Ayıların, aslanların, sırtlan
ların saldırışından kurtuluyorlardı. 

Ak,şamları kayalar ..arasında bir ko • 
vuk araştmyorlar yırtıcılardan ken • 
dilerini koruyorlardı. Bazı akşamlar 

ırmaktaki adalardan birisi üzerind~ 

konaklıyorlardı. Eğer adada av bu -
labilir1erse iki üç gün orada dinle -
niyorlardı. 

Onlar kendilerine oklar, topuzlar 
yapmışlardı. lki de kargıları vardı. 

Bunlar savaşçıların yaptıkları yon -
tutmuş kargmlar kadar değilse de 
pek güzel işlerine yarıyordu. Çiğde • 
min cam tez olduğu için bunları önce 
kabaca yapar sonra da daha sabırlı 

olan Papatye ince ince işlerdi. 

Böylece gün geçtikçe dövüşmeğe ı 
daha hazırlıklı oluyorlardı. Çiğdemin 
cesareti, pek gözlülüğü büyüğün de 
cesaretini arttırıyordu. Çok uysaldı. 

Kardeşi ne derse boyun eğiyordu. 
Onlar şimdi Parstan, sırtlandan o 

kadar korkmuyorlardı. Yalnız gök gü
rültülerine benziyen bir kükreme ile 
ormanlar, ağaçlar sarsılırken, kapla
nın boğuk haykırmasiyle, boz ayının 
kızgın homurtusuyla yerler titrerken 
onlar bu yırtıcılar önünde ne çelim • 
~iz, ne küçi.ik olduklarını daha iyi an • 
Jıyorlardı. Mağaralarında savaşçıla • 
nn korumalariy1e yaşadıkları zaman 
bu gürültülere hiç de kulak asmadık
larını düşünürlerdi. 

Hele akşamlan, gölgelerin ortalığı 
kapladığı gizli. müphem şeki1lerin a -
teşin çevresinde döndüğü anda bu dü· 
şünce]er, bu ürpermeler daha c:ok bü
yüyordu. 

Onlara şimdi yıldızlar bile korkulu 
görünüyordu. Böyle akş:ım1arda Pa
patye içini çekiyor, koca.~ını hattrlı • 
yor, mm1danarak ~öylüyor: 

Ceylaanoğlu ne kuvvetli idi! 
Bunu işiten Çiğdem içerisinde yük

selen bir öfke ile titriyor homurdana· 
rak söyleniyor: 
- Papatye öleceğini unutuyor! O, ta.;; 
lar üzerinde parçalanacaktı! Şimdi 

kemikleri bile kalmıyacaktı ! Yaban 
Domuz oğulları aslanlardan, kaplan
lardan daha yırtıcı, daha kanlı "e da
ha taş yüreklidirler'! 

Bir akşam l>ir boz ayı ırmak önün· 

Atın Yolunu ilri ayı Jaha k~lcımlf h ..• 

de durdu. Karnı ,pek açtı. Dünden~ 7orda. Knnl korlar kar&J'11'1aya 
ri . kur~az haynnlar onların koca • mıştr. Papatyenin korkudan 
man ayak izlerini, kokusunu duya • bfribirine ~rpıyordu. 
rak kaçınıyorlardı. Uzun o"ılarla ka • Çiğdem büyük bir savaşa h 
rışık sık ~alılıklar arasına büzülerek nıyordU- Birkaç dakikadanb<'r 
saklandı. Karaca, ge;>ik, yaban koyu- • ğıdan doğru uluma, havlama !'o 

nu onun kokm;unu sezerek yanaşmı • geliyordu. Gürültü kesildi. Jri 
yorJardı. Boz ayı açlıktan büsbütün bir hayvan gözüktü. Topallıyara 
büyüyen bir kızgınlıkla bu kurnazlık· rüyordu. 
lara, düzenlere pek .içerliyor, dişlerini Ayı başını çevirince atı gördü 
gıcırdatıyordu. eağmdaki yaralar yürümesini ) 

Alevlerin önune gelmişti. Obur, iri 
ağzını bütün genişliğiyle açtı. Pençe • 
lerini sallamağa başladı. Tokuşan 

tırnakları takırdıyordu. Yaban, kes • 
kin gözleri iki kadını görmüş, istekle 
parlamaya başlamıştı. 

Onu saran derisi göğsünde iri bük
meler yapıyordu. Kıpırdanış1arından 

her birisi eğilmez bükülmez bir gü~ • 
lük bir kuvvet gösteriyordu. O yenil • 
mek nedir bilmezdi. 

Ate~in boyunca dolaşıyor. Kızgın, 
ağzı açık sallanarak yürüyordu. Ka • 
drnlar çıkıntılı bir kayanın arkasın -
da idi1er. Önlerinde ateş yanıyordu. 

Ayı bir sı~rayışta bu ateşi geçebilir • 
di. Ancak gizli bir korku onu ahkoyu • 
:rordu .Ateşe yaklaşmca' gözleri ka • 
ma~tyor. gözkapaktarını indiriyordu. 
Korkunç aJeyJel'in burnuna doğru yük 
seldiğini duyuyordu. 

Çiğdem deliği kapadı. Hiç durma
dan ateşe ince d.allar . atıyordu. Ayı 

biraz yaklaşınca ucu alevli bir dalı 

burnuna doğru uzatıverdi .. Ayı çile • 
den çıkıyor, ı;;ivri tırna~lannı göste • 
rerek homurdanıyordu. Yıldızlar ya -

;aş yavaş sönmeğe başlamıştı. Nerede 
.ise gün ağanyordu. Bu yırtm, kanlı 

mahliik daha beklemekten bıkmamış -
tı. Kadınlar akşamdan topladıkları 

ağaç da11arının biteceğini bütün var • 
hklarını sara~ bir kor.ku .ile görüyor -
]ardı. Birazdan ateşleri ı:ıönecekti .• Şu 
kork.unç a.rımn dişleri a,ra..c;ında par • 
çalanncaklardı .. Çiğdem okunu sallı • 
yordu, Okun ayının sert göğıııüne gire- 1 
miyeceğini biliyordu. Küçiik . bir yara: 
onu büshüti.in' Çilt"den cıka.ra'~ak. ku • 
cluı muşçaı;ına ateşin üzerine saldıra -
caktr. 

Odun bitmişti. Son alel'Jer ~önü • 

}atıyordu. Yirmi adım yürümed 
büyük kurt gözükmüştü .• Son 
tane daha .• Çakallar da arkada 
vaş ya,·aş sökün etmişlerdi .• A 
'·inçli bir homurdanma ile atıld 
büyük bir korku ile titriyerek d 
Başını çevirerek aşağıki yola 
iki ayı daha yolunu kapamışl 
Derin yaralarının acısını unuttu 
kasırga gibi atıldı. Koşmaya ba 
Ağır, iri ayaklariyle kovalafl\n 
ların kızgın, bellisiz bir umuda d 
kurtların, çaka1lann önü sıra k 
ğa koyuldu. Dört yandan sıkıştı 
mıştı. 

Gestiği yerleri kana hoyuyo 
Yaralı bacağı ona binbir acı veri 
du. Koşması yanşladı. Bu aç '\'J 

1arın hepsi korkudan, acıdan öl 
üzere olan hayvanın kanını kendi 
lerine çekmek için koşuyorlar, k 
yorlardı. Şimdi at çevresinde ,., 

· parçahyıcr, kanh, iri ağızlar görfi 
do. Bir kaya gibi ağız, bir ağaÇ 
cansız kendic;ini bırakın~rdi. AcJ1'11 

ses çıkardı. Sönük gözlerini son " 
rak ötedenl>eri otladığı çayırlık 
çeYirdi: lşte taze otlarla dolu 
çayırhk or;ıda idi. Uzun zamantıat 
ralarda bannmıı1h. Ayı onun bO 
atılmıştı. Dündenbcri çektiği açl 
hıncını ondan çıkarat>aktı. J{ııJl 
renkli tüyleri üzerine fışkırınai• 
ladr. Arkada.::larından daha a~ı1' 
bir kurt ~iı;ıı-;t sinsi lıudlara yana,~ 
i~tiyordu . . Ayı ötekileri yaklaştır 
mak kin homurdanarak y:tyor, 1 
akı~ordu. Atın kaybettiği kafi ~ 
dalga clatga' ötekinin damar1arı1111 

çi)1ordu. 
( DeVOJ111 pli l 



Dün yapılan maçta 
Sovyetlerle 

berabere kaldık 
Oyun çok zevkli oldu. Golleri 

Niyazi ile Fjkre! attılar 

Dün Türk taktmiyle berabere kalan Sovyet lutbolcularr 

Dün doıt Sovyet futbol takımı 
,ehrimizde ikinci maçını Talaim 
stadında yaptı. Ve oyun 2 • 2 be
raberJikle bitti. Maçın tafsilatı 
ıudur: 

Saat tam 3,15 de önd" Sovyet, 
arkada bizim muhtelit sahaya çık 
tr. Bizim takım §Öyle dizilmiıti: 

Necdet, Yapr, Faruk. Mehmet 
Reıat, Mustafa, Esat, Fikret, Şe
ref, Rasih, Naci, Niyazi. 

Oyun bizim hücumlarımızla baş· 
)adı. Bugün hücum- hattmuztn 
daha iyi oynadığı görülüyordu. Q . 

yun bu tekilde devam ederken 
dördüncü dakikada Sovyet hakem 
lehimize bir serbest vuru! verdi. 
Çok güzel atılan bu serbest. ~ru-

N. 1• az daha gole çevmyor-
§U ıyaz 

du. 1 d 
Fakat Sovyet dost arpnız a 

b .. .. el oynuyorlar. Birbirle 
ugun guz ... ,. k. b 
. l . . nlaMyotlar .• , ... ıle ım u 

rıy e ıyı a :.: . . . d 
. . l ımalarının netıcesını e 
ıyı ça ı . b • 
almal:ta gecikmedıler... Daha e 
§İnci dakikada güzel hır pas alan 
Smirnof Faruğu atlatarak topu 

ağlara taktı. 

O 
müsavi bir tekilde yun gene . . 

devam'i başladı. Bir ara NSıyazı 
d Ç ıktı onra yaralanarak ıtarı · 

gene girdi. . 
19 uncu dakikada Esal Fikrete 

güzel bir pas verd;. Fikret Şeref!le 
paslatmak suretiyle -~~~eye ~oku ~ 
d V kalenin tam onune hır pa 

u. e d .. ek 
attı Pas Şerefin batına eger . 

. ıd · N' Zl 
N. . ·n ayaöına ge ı. ıya 
ıyazın' " . 

de sıkı bir vurutla beraberlık sayı-
sını yaptı. 

O n bundan sonra bir kat 
daha ::kli ve ıür'atli olmağa 
b l d Her iki taraf da pazar 

aJ a r. 1 . k de. 
.. .. azaran ölçü em1yece 

gununen H f 
d 

.. el oynuyorlar. a tay-
rece e guz d .. Sovyetler da-
nun sonlarına ognı d 
h .. .. bir oyun oynadılarsa a 

a ustun t' lendire-. . • golle ne ,ce 
tazyıklerını b k.lde 
rnediler. Ve haftaym u ıe ı 

Sovyetler çok sert oynuyorlar. 
buna rağmen bizim üstün oyunu
muz altında bocalıyorlar Bu taz· 
yik on bet dakika devam ettikten 

sonra Sovyetler bu tazy\k çenbe 
rinden kurtuldular. Arhk hücum · 
far mütekabil oluyordu. 

25 inci dakikada Sovyel sağ a
ç.ığı güzel bir pas alarak jyi bir aü• 
rüt yaptı. Tam kalenin önünde 
sol içleri fırsatı kaçırmadı. Srkı 

bir ıütle topu sol zaviyeden içeri 
•okarak takimına berabe,.Jik sayı
sını kazandırdı ve müsabaka d,, 
bu tekilde beraberlikle bitti. 

Yukarda da dediğim gibi, her 
iki takım pazar günküyJe ölçüle· 
miyece~ kadar mükemme! ve usta· 
ca oynadrlar. Galibiyet Türk ta · 

kımmın hakkı idi. Sovyet oyun
cularının çok sert oyunları ve tali 
galibiyt!ti bu sefer de bi.1den t1za!: 

tuttu. Neyıe, asri milli temasta in• 
~allah olur, diyelim. 

Sovyet dostlarımnın hemen 
bütün oyuncuları mükemmel oy
nadılar. Bize gelince; batta Ya 
r-ar, Lütfi, Niyazi, Fikre.t olmak 

üzere hepsi iyi idi. Yalnız Faruk 
arkadatları kadar muvaffak ola· 
madı. Nitekim bize yapılan iki 
golde de hataıı vardır. Her iki 

taraf oyuncularını, bize göster
dikleri mükemmel oyundan dola 
yı tebrik ederek yazımı bitiriyo-

rum. 
M. S. 

• 1 

Sadi Karsan diyor ki: ... ~ _..... ~ ~ ,,_., ,, .......... 

Maçın 
Krokisi 

Dünkü maçın krokisini fU su
retle çizmek kabildir: 

Dünkii tenis maçları 
Suat ve Sedat Sovyetlere 

yenildiler 

İstanbul karıtık takımı yüzde 
seksen hakim oynamıtt':-. Birinci 

devrede her iki kale arasında me · 
kik dokuyan top, ikioc.i devrenin 
ba9langıcından hemen sonuna ka• 
dar Sovyet muhtelitinin nısıf da

iresinden dıtarı çıkmamıtbr. Mi 
safirlerimizin kalesi mütemadiyen 

Sovyetlerle ikinci tenis karıılaıma
lan dün Taksimde Güne§ kortlannda 
yapıldı. Oyunlan Sovyet sefiri Kara . 
han ve Sovyet sporcu kafilesi ile az bir 
tenis meraklı11 takip ettiler. 

i de Sedat kazandr. Fakat servislerin· 
den istifade eden Negrebetaki de Se • 
dada yctiıti. Bu set günün en heyecan· 
lı oyunu oldu iki taraf ~a birer birer 
kazanarnk S • 5 e kadar yükseldiler. 
Fakat Sedat burada yetiıiyor gibi rö· 
rünüyordu. güneı de gzüne giriyor • 
du. Sovyet sporcu bunlann da yardı • 
miyle arka nrkay iki geym yaptı ve o 
yunıı bitirdi. Sedat ha11mına bu suret· 
le 6 • 3, 7 • 5 yenilmi§ oldu. 

11kıtmıt ve her an goJ tehlikesi 
geçirmittir. Bu kadar tazyika 
rakmen takımımız ancak iki go: 

çıkarabilmiıtir. Bunun baıhca 
sebebi, hakemin münmehaun • 
dan bilistifade hücumundan faz 

la ııkı ve hatta sert denebilecek 
bir tab} e kullanan Sov~et müda 
faası önünde muhacımlarmnzın 

biraz çekingen ve ürkek oynamıf 
olmalarında aramalıdı ... 

Dünkü oyunu da gördükten 
sonra diyebiliriz ki, TL:•k futbolü 
dost memleket futbolündt.n hiç de 
atağı değil ve hatta üstün bile ... 

İstanbul rnuhtelitinin müdafaa. 
5Jnda en fazla nazarı rl:k kati ceİ· 
beden \iri oyuncu vardı Müdafl 

Yap.r. merkez muavin l ütfi •• Mi
Hfirlerimizin bütün hücu!nları 

sanki Lir yalçın kayaya çarpıyor
muı gibi bu iki oyuncumuzun ö-
11iinde kırıhveriyordu. 

Bugünkü maçlar yalnız Sinıd • 
lcrdi. ilk karıılatma Sedat ile Neg 
rebestki arasında yapıldr. Sovyet le • 
niıçi ilk dört geymi kolaylıkla kazan . 
dı. Bu dört geymc kartı Sedat ancak 
bir tek oyun alabilmiıti. Negrebct&ki 
güzel pliıeler ve servisler yapıyordu. 
Ostüıte dört geym kAybeden Sedat 

Dünkü teni• maçlarında 
Suat ve rakibi 

Hücum hattındaki oyuncular:- oyundan ıor.ra hiraz açılır gibi oldu iyi 
oynuyordu ve geym adedini ikiye çı • 

:r.az bütün sayret ve enerjilerine 
rl'la}men kendilerinden beklenileu 
oyunu gene gösteremediler. Ba~· 

hca hataları, küçük paslarla ile:--

kardı. Banan arbaından bir seym da
ha aldı ise de Sovyet tenisçi bef inci ve 
altmcıyı ela kazanarak birinci seti bitir
di. 

ı~mek !azım gelirken topu açıl<- ikinci set: Baılangıçta Sedadı epey 
la .. a verdiler. Cenahlarla oyuru ce faaliyette gördük. Nitekim ilk geym' 

Suat. - Midivanl 
Sedat - Ncgrebestki maçından son

ra Sualle - Midivani kartılattılar. 
Suat cvvelisi günkü oyunuyla kıyas 

edilmiyecek kadar iyi çalı,tı. ilk reym 
de knznndı. Fakat Sovyet buna hemen 
mukabele etti. Sıra ile 4 - 4 oldular. 
Sovyctin fcvlt:ıliide ıcrviıleri göze çarp 
makta idi. 4 - 4 vaziyette Suat çok 
gnyrct etti iıe de rakibi daha nefesli 
olducundan muvaffak olamadı. Midi· 
\'ani üstüste iki geym alarak birinci ... 
ti bitirdi. Son iki geym çok heyecanb 
oldu iki taraf da müteaddit avantajlar 
kazandılar. Fakat Sovyet daha çevik 
ve yorulmak bilmi:rcn bir sporcu idi. 

ikinci sette Suat daha yavatlaınlf • 
tı. Karıuındaki de evvelki oyuna na • 
zaran daha ağır oynuyordu. (}yun 3-Z 
Sovyctin lehine devam ederken Suat ar 
ka arkaya iki geym kazandı is~ de bun· 
dan sonra yorgunluğu daha ziyade rö -
zc çarpmağn başladı. Ve bundan isti -
fade eden Midivani de üç geym ya -
parak 6-4 seti'bitirdi bu maçta Sua • 
din 6-4, 6-4 mailübiyetiyle netice -
lenmiı oldu. 

Maçlann iyi oynanamamamun, 'Ye 

bilhassa Sedadın rnuv.EakıJ!F~li • 
iinin sebeplerinden binni de ı.rtt.lri 
rekül .hathnm nizamnameye uypa ol· 
mama11 yani kısa bulunmumcla ara • 
rnak çok dofrudur. Arkaya düpn top
lan kurtannak fevkalide mütlcül o1w
yordu. 

a~rnak icap ederken de, ortadan 
yal'ma}a te9ebbüs ettiler. 

Miıafirlerimizde de bilhaua 
üç oyuncunun gayreti göze çarpP 
yordu. Merkez muavinleri, sağ 

içleri, ve sonradan giren orta mu
hacimleri.. Bu üç oyuncu takımın 

ruhuydu. Merkez muavinleri her 
tarafa yet iterek bütün akınlarımı

zı kesiyor, ele avuca sığmıyan 

sağ içleri cıva gib kayıyor, orta 

muhacimleri de ayağına geçirdi · 

ği topları f imtek gibi 1ütlerle ka. 
leye atıyor ..• 

Dün akşamki 
eskrim maçları 

Birinciliğ i Türkler, ikinci ve 
üçüncülüğü de Sovyetler 

kazandılar 

Esasen Sovyet takımının en 
fazla takdir edilen hususiyeti bü

tün oyuncuların her ik: ayakları• 
na da ayni derecede hakim ol

maları Jolay11iyle hangı ayakla
riyle vuracaklarını belli etmeden 
pu vermeleridir. Her hangi bi, 

vaziyette gelen topu istedikleri is· 
tikamet~ atabiliyorlar. Muhacim· 

leri, müdafilerinin aksine adama 
bakmıyor, topu geçirmf'ğe uğra 
ııyor ... 

Bilmem neden, oyunu seyreder· 

ken beni en fazla mütee11ir eden 

dhet, hak edilmit bir galibiyeti el . 
den kaçırmak oluyor. 

Eskrim müsabakalannın ikinci günü 1 Sennet - Klimof birincilik mit .... 
de dün akıam Maksim salonunda geç • kası idi. Çok heyecanlı olc!u. NeticM9 
ti. Dünkü karıılaıma flöre müaaba • 5-2 Semıet kazandı. 
kalan idi. Gene ferdi maçlardı. ilk mü 
aabaka Ekrem - Sennet ara11nda baı
ladı. 

Neticede Sennet 5-3 galip geldi. 
ZebrekoE - Bagdanof 5 - 1 Bağ • 

danof kazandı. 
Sermct - Bedii 5-3 Sermet ka • 

zandı. 

Zebrekof - Klimof 5--0 Klimof 
kazandı. 

Ekrem - Bedii 5-0 Ekrem ka • 
zandı. 

Bqdanof - Klimof 5-3 Klimof 
kazandı. 

Zebrekof - Sennet 5-3 Scnnet ka
zandı. 

Bogdanof - Bedii 5-0 Bogdanof 
kazandı. 

Ekrem - Klimof 5-2 Ekrem ka -
zandı. 

Boıdanof - Ekrem yapmıı olthak • 
lan bet müsabakanın üçünü kasanrmı 
ve ikisini kaybetmiı olduldanndaa tek· 
rar karıılaımalan lizımdı. Bu aoa 

müsabakada Boedanof kazandı . 
Bu suretle yapmıı olduia beı mil • 

aabakayı kazanan Sermet birinci bet 
müsabakadan üçünü kazanıp ikis;ni 
kaybeden KJimof ikinciliği Boıdanof i 
çüncülüğü, Ekrem dördüncülüğü, Zat.. 
rakof beıinciliği kazandılar. 

Müsabakalardan sonra gene lc:ıl • 
kan göıteriıi yapıldı. Son olarak da 
misafirler tarafından süngü mübarezesi 
icra edildi bunlar pek çok alkıılendı • 
lar, 

O. M. K. 

bitti. 

ikinci haftayırı 

Jk. . haftaynı bizim arka ar
ıncı b 1 dı ve 

kaya hücumlarımızla af a f 
b:· J.;; •• 1 6 ncı dakikada ne ı -

lıte dün de oyuncularımız hak 

ettikleri galibiyet §arab•nı içerle·- ı 
ken, klldehi ellerinden dütürdüle -

1 
ve kırdılar. Yazık oldu. 

Zabrekof - Bedii 5-3 Zabrekof ka· 
zandı. 

Boıdanof - Scrmet 5-4 Sermet 
kazandı. 

Ekrem - Zabrekof 5-2 Ekrem ka· 
zandr. 

936 
Olimpiyadında 

Otomobi l 
yarışı da yapılacak 

Rerlin radyosundan •'uyduiu
muza göre, 936 Berlin olimpiya. 
dında, otomobil yarıtları da yapı., 
lacaktır. 

.. .... c .. m ar . vuru• 
ce erci" Lütfinin hır ceza 

Y ı. F.k t topu Sovyet 
Şuna yetiıen ı re 
kalesine sokuverdi. 

Sadi Kar•a11 
F anık bir hücumu lıe•iyor 

Klimof - Bedii S-0 Klimof k11 • 
zandı. 

Bogdanof - Ekrem S-3 Boıdanof 
kazandı. 
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MAKEDONYA 

İhtilal Komitesi 
• Yazan: Balkanları ölüm tuzağı ve pusu yeri 

haline geti'm;ı olan ie$kil6fır. :~ ··üzii 
~toyan Krıstof Tofrl!· .... - · 6 -Çeteler esrarengiz isyan kuv · 

vetinin gözle görünen, aşikar gös• 
teriJeri oldu. Kütle halinde isyan 
etmek sırası gelince, Makedonya 
ihtilal ordusunun nüvesini İşte 1:>~ 
çeteler kuracaktı. 

Saraffof Avrupa sefarethanele . 
rinde ve salonlarında pek hop gi
den bir sima idi. Bu adam Make -

irüı ırk !Ko~o / ~ 
6 

donyada ihtilal hareketlerine ka - Neclanın babası telefonla Arslan Turguda kısıl< 
vu,abilmek için Bulıar ordwun· • • • • b b' h 
daki vazifesinden istifa etmi, ve bır sesle şunları soyledı: Kızım u sa a 

Komitecilerin babası Gotse çok atakça yaptığı bir akınla bir d • · • • B • d h k t 
Detçef, çetelerin baş kurucusu gece içinde komiteciler ıırasına entze Qlrmış. ~ lr 8 8 ÇI mamış ... 
ve genel müfettiıi oldu. girmİ§ti. 1897 yılında Saraf fof bir 

Deltçef ıimdi Yunanlıların top. çetenin bafına geçerek Türk gar . 
rağı olan Selanik yakınındaki tu- nizonundan Melnik kasabasını 
haf ndlı Kukuş köyünde doğmu§• almıı ve yirmi dört saat burasını 
tu. Sofyadaki askeri mektepten elinde tutmuıtu. 
şahadetnamesini almasına bir gün O günlerde on bin kadar nüfu
kala, Makedonyaya koşmak için ıu olan ve bugün bir harabe halin· 
kendini kovdurtmağa muvaffak de bulunan §ehrin meraka değer bir 
olmu§tu. Çünkü Damyan Grueffin tarihi vardır, Buranın idam kararı 
orada bir ihtilal sosyetesinin te 1913 yılında verilmiıti. 
mellerini atmakta olduğunu iıit- Yunan . Bulgar ıınırı ıehrin bir 
mi9ti. kaç kilometre cenubundan geçip 

Gruef, Toıef ve Deltçef Vm- Melnik ıarap, tentene ve bürün • 
ronun üç mimarı idi. Gruef ihti- cük iılerini satın alan Selanikle t~ 
lalin feylesofu ve akıl hocasıydr. masmı kesince bura11 da öldü. 
Toşef sessiz, aksi ve hassas bar a• Melnik ıehri imparatorluk sa -
da~dı. Gruef te;kilatın ruhu ise rayında gözden dGıüp de buraya 
Gotse Deltçef de Vmronun etiyle sürülen Bizans asilzadeleri tarafın 
kanıydı. dan 12 inci yüz yılda tesia edilmiı· 

Deltçefin Makedonyaya dönü• ti. Bu aailzadelere biitün servet ve 
tünden az sonra Gruefle ikis~ ilk maiyetlerini de beraber götürme. 
olarak lıtipte karşılaıtılar. Her lerine izin verildiği için Melnik 
ikisi de ıehirde mektep mualli az zamanda bir kültür ve neı'e 
miydi. Bunların ikisinin de nasıl merkezi oldu. 
bir muallim olabileceklerini artık 
siz du~ünün ! Talebeleri bu ho -
canm birkaç ıene sonra baş ko 
miteci olacağını ve Sultanın onun 
başrnı getirene bir torba dolusu 
altın vadedeceğini nereden bil 
ainlerdi. 

De!ltçef sınıfta verdiği ~ak -
rirlerdcn birisini dinliyelim: 

- Çocuklar, kulaklarınızı açın: 
Eğer sene sonunda içinizden he1 
ha!lgi birisi bu sıranın üstünden 
atlryamıyaca.k olursa yukarı ı•nı 
fa terfi etmeği aklından çıkaran ! 
İç:nizde yumruk yiyen bir çocuk, 
l:endisine vurana yumruk atmrya 
cak bir çocuk bulunursa, onu öl· 
clürünciye kadar döverim ha! Meı. 

tep atkada,larından birini gam
mazlıyanın yahut bana §ikayet ~ 
d"nin dilini keserim. Y anlıt i! 
gördüğünü sandığınız çocuğu ken. 
diniz cezalandırmalısınız! 

Sürgünler cemaati için bundan 
daha iç 11kıcı bir yer ıeçileınezdi. 
Şehir, çeneleri arasında sıra sıra 
evleri sıkışhrmı§ kocaman bir. a -
ğız gibi açılan kumıal bir yarıkta 
kurulmuştu. Ziyaretçi, kumlu u • 
çurumun ağzına alinceye kadar 
tehri göremez. Ev!er 'birbiri üatii
ne yapılmıştır; birisinin temeli öte 
kinin ç.atı11 üstündedir. Hepsi de 
kum duvarlardan dııarı doğru uf. 
ki bir biçimde çıkık olduklarından 
bir amfiteatr teşkil etmektedir ve 
her pencereden küçücük meydan • 
da olan çar~ı görülebilir. Meydan
da kocaman dallarile ortalığa göl
gelik salan bir tek çinar ağacı var
dır. Evlerin işte böyle üstüste ya -
pılmı§ olmaları yüzünden harabe 
büsbütün çirkin bir manzara arze
derek insana bu koca yarığı dol . 
durmakta olan bir tek yapının an. 
kazı gibi görünüyor. 

. -3-

Necla Modada 
boQuluyordu 

Ertesi ıün •• 
Aslan Turgut işinin batına gel

diği zaman çok dalgın ve dütün
celiydi. Amerikalı milyonerin 
yatında geçirdiği o meıum gece
nin verdiii istırap, Aılan Turgu
du hayatta ilk defa sarımıt ve 
sersemletmiıti. Nişanlısının fi -
kirlerini kendi kulağıyla duy -
mamıt olsaydı, timdi telefonu a • 
çarak: 

.,_ Merak ettim, Neclicığım ! 
Dün gecedenberi nasılsın?,, 

D~ye ıormakta tereddüt etmi -
yecckti. 

Fakat, Neclanm o gece kendi• 
sine kartı göıterdiği alakaıızlık, 
yeni aile hayatına girmeğe ha -
2ırlanan bu dürüst gencin mane • 
viyatını ve izdivaç hakkındaki dü -
şünce!erini altüst etmiıti. 

Neclanın o gece Amerikalının 
yatında gösterdiği taıkınhklari 
affedemiyordu. Kendi kendine 
söyl~niyordu: 

- İnsan bir kabahat işlediği 
zaman, etrafındakilerden utandı
ğı kadar, kendinden de utanmalı
dır. Kendinden utanmıyan bir 
kimse yanında, nefsinin değeri 

yok demektir. 
Sevgisiz evlenmeyi manaaız 

buluyordu. Aldatıldığını bilerek 
hiç bir kızla evlenemezdi. Daha 
birkaç ak§am önce, bir aile top
lantısında Neclanın kulağına şu 

sözfori fısıldamıttı: 

lerini candan alkışlamı9tı. Demek 
ki o alkıılar, o candan görünütler 
de ıahteydi ! · 

Poliı hafiyesinin inanııma gö
re, insanların en çabuk yola gele· 
ni, daha doğrusu en kolay idare 
edileni, dü,ünmeden ümide ka• 
pılanlardı. Bunu birkaç defa a
çıkça niıanhıına da söylemiı ve 
kendisinin dü9ünmeden ümide ka
pılan budalalardan olmadıiıni da 
ihsa!\ ebnitti. 

Bu vaziyet karısında hiç bir 
zaman budala mevkiine dü,mek 
istemiyen Aılan Turgut, birkaç 
gün beklemeğe karar venniıti . 
Necla ne de olsa, okumuf, zeki bir 
kızd:, Niıanlısmın birkaç gün gö
rünmeyişinden ıüpheye düıerek 

onu arıyacaktır. İşte o vakit ve bel
ki df'! - sabun köpüğünden çok 
dahıı devamsz olan - bu niıan 
bağla.nnı kökilnden koparacaktı. 

• • • ' 
O gün, Damat Ferid kabinesi 

bilmem kaçıncı defa olarak tek
rar iJ. ti dar mevkiine gelmiıti. As· 
lan 1 urgut lstanbu~daki lngiliT 
poliı amiriyle mücadele etmekten 
usanmı§tı. Elinde fazla salahiyeti 
yoktu.. Batında en ufak bir in• 
siliz zabitine bile boyu,n ejen bir 
mÜdü; vardı. Yurdunun düıman 
istiltlsı altında kaldıiın gördükçe 
içi sızlayan bu vatansever delikan
lıya artık İstanbul sinirlari dar 
geliy<'rdu. ~nadoluya kaçmak i • 
çin vesile arıyordu. 

Pintiler siyasetinin, memleke· 
ti her gün biraz daha felaket ve iz~ 
mihlal~ sürüklediğini gördükçe, 
istibdat devrinin canlı bir timsali 
gibi, her gün karıısında göreceği 
asık suratlı bir paşaya damat ol 
ma!<tan da tiksiniyordu. 

· Selinikteki Bulgar idadisinde 
geçirdiği günlerin hatıraları, bu 
muallime böyle öğütler vermesini 
icap ettiriyordu. Oradaki ıımf, 

muallime karıı küçük bir isyan h" 
xırlamı§h. Çocuklardan birisi bu 
isyanı haber verdi. Kukuı köyün~ 
de-n on üç ya§ındaki bu çocuk hai· 
ne cezasını vermemektenıe ölme
ği göze aldırdı ve günün birinde 
hainin aırtına bir hançer sapladı. 

''- Sevginin bulunmadiği yer -
de, kuru kalabalık, insana dost 
olamaz. Böyle bir kalabalığın, 
rüy21.da görülmüt insan kalabalı
ğından farkı yoktur. Onları her 
gün rörürsünüz .. Ve hafızanızdan 

Neclayı çok sevmemi! olsaydı, 
parmağında taııdığı altin halkayi 
çoktan çikarıp atmıf olacaktı. Y apılarm en çoğu esmer taf ve her gün silinirler 1 Aramızda d~ 

harçla yapılmı~tır. Çatılar timdi ğan ıevginin, ilk önce kafamzda 
yeşilimtırak bronz rengini almış yeretmesi lazım. Bu sevgi, yavaş lkı gün bekledi .. 

Deltçef sonra Makedonye.nıı 

"~~hraman,, ı olunca çetesini'! il · 
tihak eden Bulgar şairi Payo Ya 
vordf, bu Voyvoda hakkında. bir 
ço]ı destanlar yazdı. Y avorof Ma 
kedonyah değildi, fakat heyecar. 
arıyan ruhunu dindirmek içinken. 
disini bu ihtilnlin fırtınasına at· 
mı~iı. Bulgarlarn en güzel ulusa l 
tüP.;üleri bu komitecilere dair Y:.\· 
zıijnış şiirlerden beıtelenmi,tir. 

14000 altın 
Vmropun köylülerden ve ,ehir

lilerden toplamak-ta olduğu vergi. 
ler, ihtilal projesinin silfıhlanma 
ve diğer masraflarına yetmiyor . 
~u. Nevrekoplu Boris Saraffof teş- I 
kilatın bir çok planları ve para topl 
lıyabilmesi için Avrupat!a daimi 
bir ajanı, dana doğrusu elçisi ol • 
Clu. Romantik bir tahıiy:et olan} 

kırmızı tuğladır; her tarafı yosun yav.\,, kafamızın içinden kalbim\- Nedi. onu hala aramyordu. 
kaplamıştır. Her evin arka brafın· ze ir.en yolu bulur ve zamanla Bir cuma sabahıydı .. 
da topra.ğm içine oyulmuı kilarlar kalbimizde de yerle§ir.,, As!an Turgut polis müdüriye• 
vardır: Bunlara bir vakitler bö!g~ Necla, Aslan Turgudun bu söz- tinde masaaının batında mühim 
ninkankırm~ıtarabiledo~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lar konurdu. 

Melnik ahalisi hiç bir vakit on 
bin kit iyi geçmemekle beraber, 
şimdi hepsi de birer harabe olan 
yetmiş iki kilisesi vardı. Kiliacleri l

1 

sürcün!er yaptırmı~tı. Her yeni ge. 
lenin günahlarını bağışlatab:lmP -

1 

ıi için kendine mahsus- bir kilife 
yaptırmak ha~kı vardı. işte hım -1 

dan· da sanılıyor ki Boğaziçinin 
~ 

cana can katan güzel çevresinden 
Me!nikin karan!ık uçurumuna ıü- 1 

rülen Eizans asilzadelerinin sayısı : 
yetmi~ iki idi. ı 

Türklerin yüzlerce yıl hakimi
yeti zamanında bu kiliselerden 1 

birinde Hizana imparatorunun ta· 
er, krallık asası ve erguvani har • 
manisi muhafaza edilmİ§tİ. 1912 
Balkan aava§mda kral Koıtantin 
Petricin yirmi kilometre kadar ce. 
nubundaki Levunovo 1<öyüne ka · 
dar gelince, yı1larca müddet muh:ı l 
faza olunan bu hazineler büyük• 

1901 de jandarmalarla bir müsademe neticcşincle vurula.-ı bir Make
donya çetesinin azaları 

tantana ve törenle kendisine tak · ı 
dim olundu. Sarafof, itte o tarih -

b 1.. k .. ı ten tam on eı yı onc .e as en gar.
1 nizona baskın r.apıırak şehri ele 

geçirmi~ti. Bu akın Mııkedonyada' 

knynıyan ihtilal hnreketin:n birin·ı' 
cişi idi. 

.( De'f!anu var) 

ve ıiyaıi bir cinayet evrakını göı· 
den geçirirken, önündeki telef oıı 
çaldı. 

Aslan Turgut elini telefona aJ' 

zattı: 

- İ§ arasında telefonla konur 
maktan da o kadar ainirleniriOS 
ki ... Allo .. Allo .. 

Diye bağırdı. 
Aslan Turgudun birdenbire kaf 

!arı çatılmıştı. Kulaklarına inana· 
mıyordu: 

- Ne diyoraunuz? dedi• Nedi 
deni:r.e atladı .. Bir daha çıkmadı. 
öyle mi ? 

Telefonla konu,an, kıtık aeslj 
adanı Neclann babasıydı .• GeııÇ 

kız sabahleyin denize girmİ! .. Bit 
daha denizden çıkmamı§. Modf 
sahi1inde cesedini aram,lar.. 8\l' 

lamam19lar. 
Bn felaketi, Neclinın pata bş' 

bası telefonla aöytedikten ıonra: 
- Aman oğlum, polis merkeı:· 

lerine tamim et.. Kızımı bulmağf 
gayret etsinler. 

Diye yalvamııı ve telefonu k•· 
pannftı. 

Aslan Turgut bu felaket haberi' 
ni aimca yerinde duramadı. O ci· 
vardC\ki polis merkezlerine hadi· 
ıeyi telefonla bildirdikten sor.xS,

vapura atlıyarak Modaya geçti. 
Ncclanın babası yetmif beşit11 

geçmit bir adamdı .. Odasında çd 
cuk gibi hıçkırarak ağlıyordu. 81' 
eıki pafa konağında yüzü güle1' 
kimse yoktu. 

Aslan Turgut, pa9ann göz yat' 
ları karşısında soğuk kanhhğiıtf 
muhafaza ederek sordu: 

- Necla bu sabah denize yaJnıf 
mı gitmitti? 

- Arkadatı Nesrini beklemit 
Gelmeyince kahyaya bir kısa mel<· 
tup bırakıp gitmİ§. Biraz sonr' 
Nesrin gelmif.. Kahya mektub11 

kendisine vermiı. Nesrin deniz hş 
mamına gittiği zaman kayıkçılıı' 
arasında bir telaı görmüş. . 

Ah ötesini sorma oğlum! Biri' 
ı . 

cik kızcağazımın mürüvvetini g?>t' 
meden ölmek isteme~dim ... 

Aslan Turgut, müstakbel kayıtı' 
pederini teselliye çnlışlı: 

- Merak etmeyin! Belki b3~1'' 
b. · · · Al k c)şt ır yere gıtmıttır. {şama a 
bekliyelim .. Gelmezse, denizde ele 

Dt' bir sıkı ara~t1rma yaptırırız. . ,. 
nize girdi ğini görenler var mı 
caba .. ? 

.,,. k • ı · .. u·· - 1'..:ıyı çuarm ıep :;1 gorn:ı • 
Kfıhyaya: "Küçük hanım den:ıe 
atladı .• Bir d~h:ı çıkmaô ?,, ele" 
mi§ler. t1 

Aslan Turgudun benzi aa~sL' 

o!muftu. 
Necifmın bn.b:..zı, damadının Y"' 

nına sokularak: 
- Haydi oğ!unı, dedi, bir ı~ete 

de sen git .. Kayıkç1lt.rı &ık1ştır ~,.. 
kalım. Belki yan!ıt görmü§lcrdıt• 

'ıf'e 
Merakımdan neredeyse üzerı 

1 
inme inecek yavrum! Evlat sc:" 
bu .. K.:.!ny değil. Biricik kızıi11 1 "-

w • d"k b" n,,ıı.,. çaga gelır ı ten soıwa, ır lı· 

su içinde boğulmu~ görmt:k.. ~·.ıı 
ne fel Z ltet Allahım .. Bu ne rnUt ., 
felaket! 

.(Devann vat) 



Dıılıf HllirJllllrt H ııııııırt 1111111 Uııı ı~ırnı illılırt 
Muh en bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve makkabları ile 

bora ta.b:ıan 12. ıı. 1935 ıah günü saat 15,30 da kapalı zarf u· 

lil .1 Ank d idare binumda ıatm almacakdD". 
ıu ı e ara a • . 

B 
• · k • ıteyenlerin 86 2,5 lırahk muvakkat temhıat de ka 

u ıte gırme ı k 4 .. .. dd · 'b' 
ta 

• 
1
• w • eıikaları keza anunun uncu ma eıı mucı ın nunun ym et ıgı v ' .. . 

• • ğ k n"'ı nıanileri bulunmadıgma daır beyanname ve ce ıte gınne e anu • . . . 
tekı'fl • • .. saat 14 30 a kadar komısyon Reıılığıne verme-

ı ennı aynı gun ' 
leri lizmıdır. • B . arınanıeler paruız olarak Ankarada malzeme daıre-

una aıt ' il" k M'"d" l" x..:~ d 1 • d H d rpa!ada Tese um ve ıev u uru.un en ama • '':1'. en ve ay a · (G33S) 
bıhr. 

ilk iki ekıiltm.esi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lir~ o . 
lan mikdarlan atağıda yazılı yatak ~yaıı 2~/10/935 Cumal'teSI gü-

10 • da pazarlrkla Ankara da ıdare bınumda · satın almacak-
nü ıaat ı· ı k kk · 

8 
· irmek isteyenlerin 664,20 ıra 1 muva at temınat ver-

trr. u ııe g 'k 1 · · ·· ka 
1 

• kanunun tayin ettiği veıı a arı ve ışe gırmeye manu nu· 
me en ve 1 1 .. · d'l tt 

1 
bul adığına dair beyanname ere aynı gun tayın e ı en aaa e 

n I unmdairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımda. Bu i!e 
: ze;::ameler Haydarpatada Tesel_l~ ve Sevk Müdürlüğünde~ An
k ~ malzeme dairesinde görülebılır. 
ar~ tane amuk tilte, 30 tane seyyar karyola tilteıi, 1600 tane 

k 
p ırarcafı 200 tane küçük, 1000 tane büyük yaıbk 

yata ve yorgan ~ y • ... 'bi ı~L 
.. n Ü 50 t küçük 300 tane büyük haf ya.tbgı, 200 tane cı n ı.s:. 
, .... z , ane ' (6337) 

Muhammen l·edet; 18 bin lira olan 9 tane basil makas takım~ 25 
h-.! • • 1935 Pazar~eıi günü saat 15,30 da An.karada ıdare bınll' 
ııoncıletnn .. 

d k lı rf usulü i',. aatm alı nacaktır. 
ım a apa za • . . . 

ı · ek isteyenlerin 1350 lıra1ık muvakkat temınat ile kanu· 
fe gırm 4 .. ·• dd • 'b" • • tt'gw • vesikaları kanun un • uncu ma eaı mucı mce ıte 

nun tayın e ı ı • w • 'fl • ... k A manileri bulunmadıgma daır beyanname ve tekh e-
11rmege anunı • R . . ... . · 
• • ·· .a.at 14 30 - a kadar Komııyon eııhgıne vermelen 
nıu aynı gun - ' 

lazımdır. Ank d mal d · • d Şartnameler parasız olarak -~r~ ~ w.. zeme .., aıreaın en ve 

H d 
•ada Tesel1üm ve Sevk Mudurlugunden dagıbhnaktadrr. 

ay arpay ( 6196) 

Muhammen bedeli 40,000 liu. olan Ankara; Eıkitebir, Konya 
Samsun depolarl su tasfiye teıiu.tları 31•10 - 935 ıünü ıaat 10 d8 

re tık uıuliyle Ankara idare bittaıında ihale edilecektir. 
parıar akk . il k Bu ite girmek istiyenlerin 3000 liralık muv at temınat e a• 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince it" 
girmeie kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifl~. 
rini ayni gün saat 14 de kadar C~r Dairesi Komisyon Reiıliğine ver· 
meleri IA.zımdır. Bu iıe ait tartnarneler 200 kunıt mukabilinde Anka 
ra ve Haydarpa,a veznelerinde nblmaktadır. (2982) (6400) 

HABER - Akşam Postu! 
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Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza kafi gelecektirJ 

Bugün ilk iş oıarak bir 

Radyolin 
•hnız v• bitinceye kadar gUnde iki d•f• kullenmız. Bu mUd· 
.defin sonunda dı,ıerlnlzln evvelkinden çok daha parlak, çok 

deha beyaz ve çok daha temiz olduftunu gllrecekalnlz. 

RADVOLiN'in bellibaşll iki hususiyeti 
vardır. EvvelA dişi erdeki kir tabakasını 
Söker, yemek, içki ve sigara dumanının 
husule getirdiği lekeleri çıkarır, sonra 
dişleri yıkar, parlatır ve mikropları 

yüzde yüz öldürür. 

Bugünden Diş macunu 
itibaren Radyolin kullanmıya 
sız de başlayınız 

cı 

·~ 

Istanhul 5 nci icra memurluğundan: 
ipotekten dolayı açık arttırma ile 

paraya çevrilmesine karar ,-erilen ,.e 
tamamına ehli ,·ukuf tarafından 2990 
lira kıymet takdir edilen Kadıköyün -
de Cafer ağa mahallesinde eski Gül
küpeci yeni lnönil sokağında eski 21 
mükerrer )eni 11 numaralı hanenin 
dörtte bir 1/ 4 hissesi açık arttırmaya 
çıkarılmış olup 7 - 11 - 935 tarihin -
den itibaren şartnamesi herkesin gö
rebilmesi için daire divanhanesine ta· 
lik edilecek ,.e 18 - 11 - 935 tarihine 
rastlıyan pazartesi saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul 5 nci icra dairesinde 
satılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yiizde yedibuçuk temJnat akçesi alı -
nrr. Arttırma bedeli muhammen kıy

metin yüzde 76 ini bulduğu takdirde 
ihale edilecektir. Ak.si halde 2001 nu • 
maralı icra ve iflb kaıtmıuna terli· 
kan en son arttıranm taahhUdU baki 
kalmak Uzenı 15 gUıı daha temdJt edi
lerek 3 -12 B 935 tarihine rasthyan 
salı l({lntl ayni saatte yapılarak iha -
le& icra edilecektir. 2004 numaralı ic
ra n iflA.s kanunun1ll\ 126 na mad • 
desine tevfikan ipotek sahibi. alacaklı
larla diğer allkadarlarm ve irtifak 
hakla sahiplerinin dahi iş bu gayri 
menkuldeki haklannı n hususiyle fa
iz ve masrafa dair olatt f ddialarmı ev 
rakı mU.bitelerlyle 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri lhııııdır. Aksi 
takdirde haklan tapu sicilllle sabit ol 
madıkça satış bedellnin paylaşmasın· 
dan hariç kalırbr. AlM<a.darlarm iş -
bu maddei kanunlyeye göre hareket 
etmeleri ve daha fazla maltlnıat al • 
mak fstiyenlerfn M/2490 dos,ya nu · 
marulyle memurlyetimfze müracaat 
etmeleri ve tsteklllerln muayyen gün-

Mu~ıyyer Hasan Şevki 
lerde 5 nd icra dairesinde hazır hu -••I lunmalan ilA.n olunur. (15569) 

PUDRA ue YAGSJZ KREMi 
Dünya~• emaa.lai~dir- Her yerde arayınız. 
PcırU yazdı etiketlere cula ttlJanmayımz. 

Hayatın neşesi 
Dinç olmaktır. 

idaremize ait Haydaıpafageçidinde bulunan 182 No. lı dükkan 
üç ıene müddetle 23. 10. 35 ÇarJamba saat 10 da Haydarp&f& l&T 

b
• aıı dahilin.Jeki Birınd itletme komisyonu tar&fından açık art-
m k' t rma usulü ile kiraya ~erilei:e tı r. 

------1----ııHormobin 
1 Aylık muhammen k!ra bedeli otuz be! lira ve muvakk..-• temina· 

b 94 lira 50 kuruştur. 

J kı·ı ·n muvakkat temin.t tile kanunun tayin etti~: veaikal8' 
ıte ı erı 'b' . . .. ka 

k 
n 4 üncü maddesi m ucı ınce ıte gırmeye manH nuni 

rı ye anunu l · 1.. d B · · 
d ... dair beyanname verme erı a.zım ır. u •tt; aıt ıutr 

bulunma ıgına · 
H d •ada 1 inci işletme komıayonu tarafından parasız o-

name ay arp ay • ( 6243) 
larak -verilnıektedır. 

· · eva,.fları afağıda yazılı (9) malzeme Ye eıyadan 
Mi'ktar ısını ve ~ L • d l 'b 

rı ayrı ihale eılilınek üzere ınzaıın ayazı ı tan 
her gurup gu;ı;;Y pafada gar binası dahilind.!ki 1 inci i,lf'tmek kc. 
ve fiinlerde f ad ar ık eksiltme He mübayaa ~dilecektir. lateklile· 
mİ)yonu tara ın an tç uvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii ve
rin hizalarında yazı 

4
1 ~ cü maddebi mucibince =,c girmeye manii kaıı 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 2. ci 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

'k l ve ka".lunun un 1 . ... d l) • • 
ıı a arı · d b yannaıne verme erı ı ... zım ır. ">U ıte aıt 
nunl bulunmadığına a·~ ~ 'nci işletme komisyonu tarafından pa- Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
§Mtnameler f-l;ı.ydarpata. a · · Jerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır •• 
rasız olarak v~rilmektedır. k k . ı k k pastası. 50 Kg. Konzler ayna paıtaıı PlaAnları okuyunuz Ve bu · Pı'yangon 

1 - 40 Kg. Lıno arı: 10 kg. Harokiri kaynak tozu, 5 kı. . zengın un 
110 kg. Süper~!uks kaynak tozu, (bu markalar veya emıali olabilr). talilileri arasına giriniz. 
Sü~rflub ~~~~=~n~~;~uruşnmuv~kd ~minab ~liu~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~-
Muhaınmen bedelı • ·· " ıaat 10 da. 

1 4 1 ı _ 35 pazarteıı gunu 
00 kurut o up -

1 
~ d. demir tel 70 lrg. çelik .aç 75 kı. k 

2 - 500 kg. Ga kvanı:ze 3.: k çelik mıiliammen bedel~ 180 lira Mektep itapları .. Mektep kitapları 
. . l'k tel 50 K· yuvar a 1 4 11 5 

yay ıçın çe 1 
' • • t 13 Hra 50 kurut o up - - 3 ilk, Orta, Lise kitapları 

15 kurut v~ Dluvakkat t.eınına ı 
·gün•- saat 10 da. . . Ankara caddesi 157 Numara 

pazartesı M.. b IA'l .• kereste muhammen !>edelı 900 lır& ve mu- R D"'l\ ko O a. li'9\ n-n .. ~~ 11=/B\~nn 
3 - 30 , 3 am a aJ ın 1 4 11 -- 35 pa2arteıi günü u u u cu 1f=" ~ liı~ i'=VIW" w 

d~.~~~~l~~ku~t oQ - ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıbt10~· b tın Jboru7a~tF~mlıvu~l6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20 elet am uv.ı an ı , ~ 
4 - a 

220 
Pldet ambuvatmanh dökme ıaçak boruıu, 10 be günü uat 10 da. 

l:;uyatnıanlı vana, I d"kme saçak borusu döfeni, 100 adet ambuvat- 7 - 550 kg. Kenevir ip 10 ve 25 m/ m lik, muhammen bedeli 
adet aınbuvatınan ~ .:, au 45, lik dirsek, 4 adl'!t buhar vsnaaı (pi- 301 lira ve muvakkat teminah 22 lira 60 kuru~ olup 7 - 11 - 35 per
manlı dölane ••? b de~ 161s lira 26 kunı! ve muvakkat teminatı tembe günü saat 10 da. 
rinç), mubanırnen le 4 _ ıı _ 35 pazartesi günü ıaat 10 da. 8 - 1700 adet galvanize su kovast, muhammen bedeli 663 lira 
·~21 Ura 40 kurut 

0 uk~. . ıe kablo (1 X & t X 10 ve 1 X 16 m/ m' ve muvakkat teminatı 49 Hra 75 kuru~ olup 7 - 11 - 35 perşembe 
SOo metre uvıra , . . d 

5 - ammen bedeli 810 lira ve muvakkat tem1nab 60 lıra günü saat 10 a. 
t:b•admda),;-: _ 1l _ 35 pazartesi günü ~t 10 da. 9 - 50 kg .. ~.r~.fit, 3~0 kg. plombajın, 140 k~. 4 ~ö~e grafitlı 
75 kurut ol P 1>ezr e dı!I helezoni telli }astık hortum, 400 M. larır Salmastra 20 kg. orulmemı§ kort amyant, 250 kg. khngrıt. muham· 

6 - 8 adet r 1 v haricen demir örülü laıtik boru, 200 adet pili- men bedeli 414 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 31 lira 10 kurut 
tik boru 50 M. bez 1 

• vel • ·~in laıtik bağa, muhammen bedeli 386 olup 7 - 11 - 35 perıembe iiinü saat 10 da. 
tes'Vİ18 tıte en 1~ t 1 35 zometre tu kkat temiııatı 29 lira olup 7 - - P•rıem- (6345). 

lira eo Jmrat ... JDUTS 

Tabletleri 

Yorgun vacutları 
dlnçleştlrlr 

lktıdarsızlıtı ve bel 

gevtekllğlnl 

af.derir, yapmak neşe&lnl iade e

der. Eczanelerde bulunur. 1stanbu1-

da fiyatı ıso k1ıruf. TafsllAt için 

Galata posta kutusu 1255 

KAR GuBi 
E3E:VAZLATIR 

..... ~.-~,.. ... rm ............ ,~avRm::m .. • 
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Galata: Rezaran caddesi G> Beyoğlu: lstlklAI caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 0 lzmlr: Gazi Bolvan 

SAT İ E nin bütün şubelerinde -----
Sinir ve akı~ hastalıkları p==·-""'""-- 1 s t 1 k 1 i 1 L 1 s e s 1 

Mütehassısı Dr. Elem Vassaf ft o· kt ·· ı ·· - ·· d -, 
Cağttlof!u HU!ltahmer caddesi Keçigö rcn apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 g 1 re or ugu n en : 
E'O: Kadıköy Bahariye ileri soT•ak numara 3. Telefon: 60791 fh _Orta ve lise lmmılarınm bütün amıflarmda nehari talebe için yor kalmamııtır. Ancak ilk la... 

TLJQKiVE 

l 1 R~L\T 
BAf'J KA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T:-~Dt;Q 

~~mına leyli ve nehari talebe kabul olunabilir. 
Iİ2 - Diier ımtflara ya~ leylt talebe kaydedilebHU-. 
!i3 - Pazardan batka he:r gün 9 dım 17 ye kadar mektebe bat vurulabilir. 
~4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe ahnmııtır. 
Us - isteyenlere, kayıt prtlarını bildiren. öğrenekten bir tane. parasız olarak ganderllir. 
l.:::::::ı::r.=wa , Şehzadl"baş. Pohs karakolu kuıısında. T t'!lefon: 22534 w 1 wa IAW::::::".::: 

SATILIK EV 
AYTansara.yda bost.an sokağında 20 

numaralı 3 oda, bir bodrum, bir mut -
lak iki ~ofa, balkon JJallce nazır y~ni 
birev, karşı sırada Bayan Hayganuşa. 
müracaat. 

u:::::: Dr. H A Z 1 M ::mm 

1 Cerrahpa~ hastanesi sabık cn.P. 
diye ve %Uhreviye mUteha..cısıst. 1 

!I Galata.sarayla İngiliz sefareti 
:2 arasında tramny cad. No. 26 .. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ımm .. 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
mahliemesinden: 

Panga1tıda Afet sokağında <21) 
numaralı evin ikinci katında sakin ''e 

Beyoilunda. Yeni~hir caddesinde (93) 
numaralı (Sepon Basmacıyan n Ar-· 
tin Parunakyan) ecıanesi şürekl.ıqn • 

dan iken 4 - 9 - 935 tarihinde ölen 
t'CZıtcı ~epon Ba~.,acryanm terekesine 
mahkemtte elkonmuştur. tıan günün~ 
den haşlamak üzere alacaklın borç -
lulann Yesa.ir alaka~n olanların bir 
ay n mirasçıların üç ay içinde Beyoğ 
Ju dördüncü ~ulh hukuk mahkeme .. 
~ine haş,·urmaları "" '1tktinde alacak 
larmr kaydettirmiyenlP.r hakkında 
mtdent kanunun (541) ,-e 569) uncu 
maddeleri hükmü tatbik edileceıYi ilb 
olunur. 

. . .. -... 

R EVU Es .. t. 
80 senelik bir tec:rQbe mahsuUidOr. 

Her nevi Jcol ve cep aaatıeı::ı 

Kontörler, Kronosraflar • 
Spor eaatl•rl 

S.tlıca uatçllerd• H tı lır. 

Urrıu,,,ı O•POIU r letanbUı. B&h09 Kapı. T .. Hafi •• T•l•f'on : 21SM 

_Beyhude İsl"ar etcnevin .. 
Ben bütün Türk:ıv.cnin 
kullondığı AQISIN Traş 

5abu"unclan bcaşka SabıJ 
is tem trrı ... -----..tt1 
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• -1 TEYZENiN MIRAS13a 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip -Nevralji-Baş ve Di, atrılan • Artritizm - Romatizma 

ıstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Sa halkımıza bir kolaylık olmak üzere ıehrimizin en kalabalık 
•e işi~: yerlerinden sayılan Galatada köprü ~§mda Cenyo ıazino • 

nun evvelce İfgal ettiği bina mu ntaza.man bır poıta ve tell'f&f ıu · 
bi haline konmuttur· Günün her ıaatmda açık tutulacak olan bu ıu
Lede timdilik dahili ve harici telgraf ve adi ve ~eah.hütl~ . ~e~ 
lca.bul olunur. Havale, koli, abone ve Poıt reıtant 1~lerı eık111 gıbı ar· 
ita 1okaktaki mahalli posta ve teI,raf Müdürlüğü binuında yapılır. 
ayın halkımıza yine ayni kolaylı klan arzedilmek üzere, Pangaltı, 
e§ikıaı, Fatih ve Be~a~ıt ~ibi mühim m.ev.kil~rdeki mertcez.ler~ · 
izde tramvay caddelerı iızerınde en elverıılı bınalara nakledıhnıı· 
ir. Bunlardan Pangaltı merkezi günün her ıaatında diğer üçü ise 
~ gün aaat sekizden gece yarısına kadar a9k tutulacakdrr. Malu • 
lbaten ili.n olunur. (6289) 
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-·· 
recek olan hakikaten F.ransuva dö( 
Monmoransi mi? 

- Evet! 
_ öyle ise, biliniz ki bu adam sev· 

...,
1
. in babasıdır. Yeleğimin cebinde 

iP ım b' • k b'r ki bulunan ve kal ımı ya an ı 
:ek~ubu kendisine teslim etmem la . 

E 
~er bu mektubu ona vermiyecek 

zım. g . ih t ş 
olursam hem büyük b~r anbe .. ~kp~~ 
1 ğı Hem de J,uızi en uyu ır 

o acn m. d ğ' • aksi 
himayeden mahrum e ece. ım, _ ı 
takdirde, yani mektubu verırsem bu a 
dam benden nefret edecek ve J .. uiz de 
benim için ebediyyen kaybolacaktır. 
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Kolinyiniq konağında gelişi güzel 
J>cl;lenilen ve Na,·ar kralının huzuru· 
na çıkarılan Fransuva dö ~~o.?~.oran· 
si kırk yaşlarında kadar gorunuyor • 

a ırf yapılı güçlil kuvntli olmakla u. ' .. .. 
beraber adaleleri çok idman ıormuş 
oJduğu için çelik gibi sert ve saçları 
hem beyazdı. 

Henüz ihtiyarlık çağında olmıyan 
bu adamın saçlarının bembeyaz olma· 
n hayret veriyordu. ÇtınkU bıyıkla~ 
koyu kestane renginde otdufu glbı 
yüzünde c!e hiç bir kmşık görUnmU • 
yordu. Donuk bakışlarında iıte bUytik 
1ılr metanet okunuyordu. 

: . .&.·nanla beraber bu adamın dı§ 
fıP · ~f ,illftnden anla§llan kuvvet ve 

ı ld "! ' .in bftytik bir zihin yorgunlafu 
:ıtı u.: ,·aı .. nıımıt oldufu da rirUlil -

7orda. . 1 d 
Seneler reçtikçe, kalbın n acl8ı a 

geçmişse de bu acının 
:~~ .=:rli bUtUn nrlığını kapla-

~ktkaten Fransuva aa Monmo -
nnslde dUnya zevklerinden tatmadan 
1&fl>'8n bir adam hali yardı. 

O, eearetten kurtulup mes'ut ve 
şen bir halde ıeri dönerek bugline ka
dar ruhunu, kalbini ezen, hayatını ze· 
hirliyen ve aşkının, gençlijinln tatlı 
hatıralarını unutmadan aflrlıimı ta
şıdığı fellkete uğradığı gUndenberl 
yaşadığına inanamıyordu. 

Zavallı; uzun bir yolculuktan dön· 
diiğü zaman evinin yandıfmı ve aile • 
sinin mahvü perişan oldufunu gören 
ve ömrünün gerJ kalan kısmını uğra • 
mış olduğu felaketin kahredici dar • 
besi altında geçiren bir za\'allı idi. 

Fransuva dö 1\lonmoransl, kalple • 
rini bir şeye bağladıktan sonra bun • 
dan bir daha dönmlyenlerdendf. 

Jan dö Piyene kar ı beslediği de • 
rin n saf aşk duyguları dalma ayni 
iddetle de,•am ediyordu. Fakat yal • 

nız şeklini değiştirmişti. Felaket gü • 
nündenberi Janı hergün nefretle dil • 

şünüyordu. 
Belki yüz kere onu görmek isteğin· 

de bulundu. Fakat het zaman bu ar • 
zusuna galip gelerek yeni harplere a· 
tıhyor ye bunlarda kendisini ha~iz 
bırakan düşüncelerden uzaklaştın • 

yordu. 
Janın hayali, atının sağrunna bine

rek harplerde yanında bulunyor ve 
kendisiyle beraber toplantılara giri • 
yordu. Bir konuşma sırasında birden· 
bire durdufu ve gözlerini bir tarafa 
diktiği g6r01Uyor ve o vakit hiç bir 
şey duymıyarak kendi kendilılne bazı 
!Özler söylediği oluyordu. 

Hanri dö Monmoransiyf pek az 
düşünüyordu. Yoksa onu ar mı etmiş· 
ti? Şüphesiz etmemişti. Fakat, onu u
nutmafa çalışıyor ve buna kolaylık • 
ta muvaffak oluyordu. 

Halbuki Janı blr tUrlil aklındaıa 
çıkaramıyordu. 

--~-------------P_A_K __ D_A_T.....;,;~~~~r~A~•;;.. ...... _______ ~ 
Oduncu bana dikaktle bakarak: m• ataenun altında bulanan baba· 
- Şevketmaap, ben o kadar mes'ut mı tamamm sördthn. Kohuıdan yara· 

oldufumun farkında delilim. Madem lanm11 olmalı ki bir cerrah tarafından 
ki benim öyle olduiumu .öylilyor • kendiaine paNPmaıı ,.apılı7orda. Ba· 
sunuz, o halde bu saadet kimsenin be· bam ayakta durdutu slbl Dtt. Danju· 
ni mes'ut etmei'e uirqmamasından nun ıUvarllerlnden bir rotu da orada 
dofuyor sanırım. Ben, bu ormanın ldf. Birdenbire ba alcaklardan biri ı. 
içinde herkesten uzak olarak hayat leriye atıldı. Bir panltı &'lrdUm. Ban• 
geçiriyorum. Kimse benim varlıtımı dan sonra bir tabanca Mil duyuldu. 
bilmiyor, onun için anıarye, versl ve Babam da kafa~n parçalanarak yere 
insanı isteğinin tersine olarak mes'ut yuvarlandı. E8ir oldufa l~n dtitman· 
eden şeylerden de benim haberim yok. larr tarafından korunmaaı llzrm~elen 
Sevketmaap, kral oldutunuz zaman babamı alçakçaama öldürmüttii • 
bu sözlerimi hatırlayınız! cevabını ~nç Pren1, bu hatıralarm acısı 
verdL altında ezilmiş gibi bir anJye kadar 

Na var kralı sbzlerlnl f(iyle bitir • sustu: 
dl: - Ben bayılmışım .. O nldt hattl 

- işte bunlar bir oduncunun a~ • 
z.ından çıkmıştır. Bundan da anlaşılır 
ki milleti mes'ut etmek için o kadar 
fazla ufraşmağa 1Uzum yoktur. Yal • 
nrz fnsan1an rahat yaşatmak, her 
türlü gUrültuden uzak bulundurmak 
kAfldlr. O zaman onlar kendi kendile· 
rlne saadetlerini hazırlarlar. 

Prens dö Konde: 
- Şevketmaap, hlklyeniz pek gü • 

ıel, fakat bunu tamnmlamaklığıma 

müsaade ediniz! dedi. 
- Sizi dinliyoruz yeğenim. 
- Üç sene kadar oluyor. Jarnak 

muharebesinde baham f,ui dö Burbo • 
nun yanında hücum ediyordum. O • 
gün başıma gelen müthiş felAketl he • 
piniz bilirsiniz. Babam esir oldu ve 
bizimkiler de beni uıakça bir yere 
aürüklediler. Babamı kurtarmak için 
tek başıma hUcum etmek lstedlıtlm i • 
çin beni efere bafladılar. Yaptı~ım 
lntfzamı.ız bazı hareketler ilzerine hay 
nnım geri döndll. işte o nkft en müt ı 
itiş bir manzara bUtiln ufu~uzluğuy· ı 
la ıözümün önünden ıestL Büyük bir 

hentiz bir çocuk değil felefin cllvele • 
rlni görmUt ihtiyar bir asker bile ot • 
taydım mazur görülürdüm. Fakat ba· 
yılmadan evvel askerlerimizden biri • 
sinin: 

- Prensi öldüren sefil Montesklyo• 
dur! diye bağırdıtını duydum. Dök • 
tllğüm gö& yaşları, babamı taparca • 
8ına sevdiğimden tıeri gelmifti. Attı 
ay kadar dü§Undilm n anladım ki ı>a· 
yıma büyük bir vazlf e dUtmektedir. 
O vakit izin alarak Parise geldim. 

Navar kralı: 

- Ah, ah! .. Bize bunlan şimdiye 
kadar söylemem işti 1 dedi! 

- Öyle ise şimdi tam zamanı geldi. 
Bu fırsattan istifade ederek söylllyo • 
rum. Pari.se gelir gelmez MonteskJyo. 
nun, Dük Danjunun muhafız kuman· 
danı olduğunu öğrendim. Ktndl.tne 
ettiğim bir ricayı memnuniyetle ka • 
bul eden dostlanmızdan birisinin e • 
,·f nde glzlenmfştim. 

Andelo s6r.e kan9arAk: 
- Bu Montebiyonun ne olduğunu 

kimse bilmez .. dedi. 

• 

ır 

ıu ., 



• 

31 - Gauteci Al.is Verner Salamonla görüşe
rek ona Profesör Brand'ın adresini veriyor. tu. 

32 - Salamon profesörle uzun u1.adıya konuş- 33 - Eter i§ profesörün dediği gibi çıka 
daha a1l olacaktır. 

34 - Salamon Tomson mühendis Jorjla Mor
pnı ziyaret etti. 

35 - lt iştir. Buhran ve işsizlik beni toprak al
tına girmefe mecbur ediyor. 

36 - MUhendia Jorj bunu kabul etti. Salamon 
bütün mes'ulfyetin kendisine aft olduğunu imza
ladı. 
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- Biraz.sabrediniz? Dostuma etti- - Hayır, bunu ben kendi isteğimle 
ğim rica, ortalığı kşranhk basarken yaptım. 

Sen nehri kenannda ve eski TUviyleri - Sebep? .. Sebebini söyle? Bu al .. 
• meydanının biraz aşağısında beni bek- · çakhğı niçin yaptın? 

lemesini Monteksiyoya söylemesiydi. - Prensin ölümünün hükt1metin 
Monteksiyo bu daveti k.abnl ederek saadeti için lazım olduğuna beni i . 

yalnız başına geldi" Beni görür gör . nandırmışlardı. Protestanlar bu halde 
nfez yanıma yaklafıp: devam ettikçe ne saadet ne de rahat 

- Delikanlı benden ne istiyorsun? yüzü görülmiyeceğini söylemişlerdi" 
dedi. Şimdi aldandığımı anlıyorum. 

- Sizi öldürmek? 1\lonteskiyo bu sözleri söyler söyle-
- Pek gençsiniz! Onun için sizinle mez: ağzından kan boşanarak ruhunu 

düello etmeğe utanırım. teslim etti. Ben de atıma binip baba • 
- Korkaklığın adı utangaçlık mı mın intikamını aldığımdan dola}, se

oldu. Kılıcını çek ve kendini koru , ·inç içinde olduğum halde dolu diz • 
Monteksiyo, yoksa seni bir köpek gibi gin oradan uzaklaştım. Kendi ken • 
geberteceğim! dime ahali latince dua etmeğe zor • 

- Sen kim oluyorsun? 
- Ben Jarnakta alçakçasına öl -

dürdüğün Birinci Lui dö Burbon'un 
oğluyum! 

Bunun üzerine başka bir ~ey söyle
meden arkasındaki mantoyu -atarak 
kılıcını çekti. Ben de ayni hareketi 
yaptım. Artık ağız açmadan düelloya 
başlık. Karşımdaki gerçi çok usta ,-e 
daha çok kurnaz bir düşmandı, fakat 
ben · deli gibi olmuştum. Nasıl hücum 
ettiğimi, nasıl kendimi koruduğumu 
bilmiyorum. Yalnız, dövüş başlıyalr 

dört beş dakika olmuştu ki kılıcımın 
ucu bo_ş bir yere girer gibi oldu. Göz -
Jer•'llf hürüyen duman arasından 
ba' ·n Kılıcımı kanlı ,.e Monteksi:rn-

• )'U • " ı·cle serilmiş gördüm. Ölmek Ü -
zer ">olunduğunu anladım. üzerine 
efil e n~k: 

1 - Mademki öleceksin, artık doğru-
711 söyle! Ba"bamı öldürmeğe seni kim 
tı~krrttı! dedim. 

Yaralı hmltI ile kan~ık bir sesle: 
- mç kimM ! dedi. 
- Kralın kardqi değil mi? 

]andıkça daha pek ~ok cinayetler ya • 
pılacağrnı dü ünüyordum. 

Navar kralı: 

• - Yeğenim bir kralın tebaasının 
dini işleriyle uğraşmaması lılzımgel • 
<fiğini söylüyor. Ben de bunu kabul e
derim. Benim tebaam ister Framnzca, 
ister Hitinc(', ister yunanca dua et -
.:inler! dedi. 

Kral birdenbire sustu. Kolinyinin 
alnında acı bir buruşuk hasıl olmuş • 
tu. Fakat Hanri dö Na,·ar kendi ken • 
dine: 

- Ben Pariste kral olayım da is
t('rlerse dua da etmesinler l dedi. 

Gene prens dö Konde anlattığı hi
kayeden dolayı yeisli bir tavır almış
tı. Pardayan onu gözden geçirdi. Bu 
saf yüz, bu parlak gözler. hazan sert 
hazan tatlı bakıslar, hu güzel ,.e ı:ıe

vimli c;ehre, Çe\'İk n• kunetli vücut
la, kralla arasında biiyük bir aykırı
lık göze ~arpıyordu. 

Kral yeğeninden daha gençti. Ba
n fena dlişüneelerini ~klamak i.qtt. 
yen bir hilekara benziyordu. Yüzü her 
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zaman gülüyordu. Gülüş gürültülü 
olduğu gibi lakırdıyı da adeta bağı -
ra bağıra söylüyordu. Gözleri par • 
hyor fakat dosdoğru bakmaktan çe
çekiniyordu. Daima takayı seviyor ve 
hazan nükteleri kabaca düşüyordu. 
te, he."3.pla iyi RÖzler söylemek akıl· 
hhğa delalet edermiş gibi, o da zeki 
insanlar ara.cunda sayılırdı. 

Bununla beraber sıcak kanlı, dost 
sever, ve fen alık istemez huydaydı. 

Ne ise, mevzua gelelim: 

Kolinyi, prens dö Konde, Navar 
kralı Parise niçin gelmişlerdi. Bunu 
da şimdi anhyacağız. 

Pardayan bunlara takdim edildi
ği zaman içtima sonuna ermişti. Bu
nunla beraber birisinin gelmesi bek • 
Jeniyordu. 

Tam bu sırada kapı açılarak silah
lı U'.Şaklardan birisi i~eriye girdi. A • 
miralın yanına gidiı> kulağına bir iki 
söz söyledi. 

Kolinyi sevince hen zer <bir tavırla: 
- Şe\•ketmeab, l\föslö 1ö Marşal 

Monmoranıi davetiniz üzerine gelmit· 
ler. 'Emrinizi be.kli~·orlar. Dedi. 

Kralın da gözlerinde bir sevinç ı~ı
ğı parladı. Fakat bu ı~ık birdenbire 
sönerek Gaııgon sevinçle: 

- Bu muhterem Fransuyayı gör
mek is tNim. içeri girsin. Mösyö Ami
ral Ye siz; yeğenim, bu konuşma sıra -
sında yanımrla huluııacaksımz! Söz • 
lerini söyledi. 

Odada bulunan öbürleri çekilmek 
iizcı-e ayağa kalktılar o da sararan 
Pardiyanın l'linden tutarak: 

- Ne oldunuz? Niçin düıünü -
yorsunuı:? diye sordu. 

PardiyRn titredi. Mar,al dö Mon • 
moran3inin salonR girmesi haberi 
ken diı..ine hayret 'ermişti. 

- Affedersin! Sözünü kekeledi ,.e 
kendisine ikinci kerre elini uzatarak: 

- Kont dö Manyak, hür ve serbest 
yaşamaktan başka bir emeliniz olma
cbiJnı ve bütün mücadelelerin cbtmda 
kalmak istediğinizi söyledi. Bununla 
beraber bu teaadüfümmün tekrannı 
ve siri arasıra görmeği isterim. Sözle .. 
rile iltifat eden kralın önünde eğile • 
rek: . 

- Şevketmaap, bu kadar JQtufla • 
rınıza binlerce teşekkür .. Yalnız şunu 
da söylemek isterim ki babam hiçbir 
dini öğretmediği gibi maalesef ben de 
hemen hemen dinsiz olarak yaşıyo • 
rum ve bunun için din kavgalarından 
nefret ediyorum söz1erlle karşılık ver
di. 

Pardayan: 
- Fakat şunu da söyliyeyim ki, 

benim gibi aciz bir kulunuzun hürmet 
duyguları hoşunuza gidiyorsa icabın· 
da uğrunuzda canımı da feda etmek • 
te tereddüt etmem diyerek sözlerini 
bitirdi. 

Pardayan ilk ıözlerirJ; sonradan 
söylediklerile tamir ettiği bir müna .. 
sehetsizlik etmiş oldğunun farkında 

bile değildi. Bununla beraber kral ge· 
ne gülümsiyerek dini duygularının ne 
derecede olduğunu meydana koyda. 
Sonra: 

- Pekala .. memnun oldum. Yakın· 
da gene görüşürüz! dedi. 

Şönlye Mariyyakla beraber M • 

londan ~ıktı. İhtiyar Andelo ile Te • 
linyi daha en-elden ~ıkm1şlardr. 

O zaman Mariyyak: 

- Son anlarda ne- kadar heyecan '" 
lanmı ., tınız azizim. Rakınız. yiizüniit 
hal~ sap~arr, dt'di. 

- Dinleyin.lı, kralın huzuruna si ~ 


