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·Laval'in sulh teşebbüsleri 
Avrupa 

hudutlarında 
tertibat 

1 - ltalya, AıJu•turya hwlrr 
dunu talwiye irin Fran•aJan 
tu.ker istiyo~ . 

a-ltalya, Amamıtlultla giz. 
ti bir ,,U.ak yapmlf; Yunan 
Arnavutluk hududu takviye e-

diliyor. 
3 _ Çeko.lovakya. Awıtur-

ya hududundaRi tedbiri er nkı· 
lcqtı. 

(Y azuı 2 ncicle) 

suya düştüye benziyor 
lngilizler Italqanlara kat'iyqen müsaadekar. 

davranmamağa azmetti / 
Italya, lngiltereyi Avrupa harbini 

körüklemekle ittiham · ediyor ! 
1914 dünya harbını ---~skerlık · - -~~ifil ~~kü~~ 

idare· eden muharrir.imiZin ingiliz Ve ltalvan -
L O Y D C O R Ç Habeş kuvvetleri karşılıklı 

mevziler alıyor 
1935 dQnya harbımn nasıl harbı 

çıkabiieceğini anlatıyor 
lskenderiye, 17 ( A. A.) - Inglllz deniz 

bakanlığı, 11 manların mftdalaasını tanzim 
etmekle meşguJdtlr. Bazı kısımlan halka 
yasak edilmiş olan Donkhela ve Moks plaj
larına btl yttk çapta toplar yerleştlrllmlşUr. Dtyor ki: 

cevıetıer· · 
silAha ... 
earıımı - : 

ya 
mec:bur 
olabile -
cektir 

·;:, 

1Jmur1ıi harpte 
/ngiltere11in Bcq 
bakanı, hem har· 
biye, hem de 
mühimmat ba
kanı olan Loyd 
Corc'un tarihi 
bir reımi: Cep
hed e, Sir Doug
laş H aig ıJe G e
ner al Jollre ile 

görü§iirken... . 

<Yazısı 4 ncüde) 

... ,, ' .. ~ 

Aduada geçit 
resmi nasıl yapıldı? 
Ve abide 

nastl 
dikildi? 

ltalyan arduıu 
btlf kumandanı 
General Di Bo· 
no, Muıolini'nin 
damadı ve oğlu 
ile birlikte Ad· 
ua'Ja geçit res· 
mini .eyretl er· 

ken .. · 

( Y azııı 2 ncide) 

Hakkındaki 
.Yazıları 

- 2 nci sayfada -
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Yunan orıdusu 
Krallığa sadakat 
yemini edecek 

Atina, 16 - Batbakan Kondi
liı pazar günü stadyumda Atina 
garnizon efradını tefitt ettikten 
sonra kralcılar merkezinde bir 
söylev verecektir. General Papa· 
zos da ayın 26 ıındaki Ayadimi
ri yortusunda yapılacak büyük tö
rende ordunun krala sadakat ye · 
mini etmesini kararlaştırmıştır. 

Eski ba~bakan Çaldaris de pa

Kahire, 17 (A. A.) - Havas ajansı ayta
rından: 

Tahkiki mUşkfll bir habere gire Trab
lusgarb ve Blogazl'dekl ltalyan kıtalarının 
Staouah vahası karşısındaki Gheghal ci
varında faaliyette bulundukları, tahkimat 
yaptıkları, siper kazarak yeraltı JAğımları 
yerleştirdikleri söylenmektedir. 

Bundan başka, bir ka~ tank ve harb ge· 
reçlnin sınır boyuna sevkedlldlgl bildiri 1-
mektedlr. 

Bu beberlerln, Inglllz • Mısır otoriteleri 
zar günü krallJk lehinde söylev tarafından alınan sttel ihtiyati tedblrJerJe 
vermek üzere Seliniğe .gidecktir. alilkadar olduğu sanılmaktadır. 
Durum hakkında noktaı nazarını ------------·----------

anlatmak içni de iki adamını Lond 
rada bulunan kral Jorja göndere· 
cektir. 

Bir polis bir 
sabıkahyı 
ölddürü 

Irkına ihanet eden 
Ras Guksa 

ıtalyanıara iltihak etmezden evvel, 
ederken ve ettikten sonra neler yaptı'i 

lzmir, 16 - Sivil polis Şülaü ş· d• •• 1 ekle 
ve Avni burün bir ev odasında im 1, SUS enm 
sabıkalı kaçakçılardan Gedizli Pariı, 16 - Fransız gazeteleri 
Kasab oğlu Mehmedi gözetlerken İtalyanlara teslim olan Ras Guksa 

Mehmet farkına varıp arkadaşı Ah hakkmda §Unları yazıyorlar: 
metle birlikte b1çakla polislerin Ü· Raı Gukıa İtalyanların söyledik 
.zerine hücum etmişler ve yarala • 

1eri gibi on iki bin kişi lle değil , 
mı§lardrr. Polis memuru kendini 

ancak 1500 kişi ile teslim olmuş · 
müdafaa ederken tabanca ile Meh 
medi öldürmü§tür. 

Hauptmanın ıdamı 
tehir edildi 

tur. İtalyan casusları tarafından 

tertib edilen bu ihanet hakkında t 

dikkate değer malumat ahnmış • 

tır. İtalyanlar evvela Adua cephe
sindeki Habeş lmvvetlerine ku · 
manda eden Ras Seyum'u satın al
mak istemişlerdir. Ras Seyum'a, 

Habeş imparatorunun yerine Ha -
beş tahtına çıkarılmak bile vade . 
dilmiştir. 

meşguldür1 

Nevyork, 16 - Lindbergın çocuğu 
nun katili sıfatile idama mahkum 
edilen Hauptmanın idamı, avukatı 
hükmün Amerika adalet divanın • 
ca temyizen tetkikini talep ettiği&l· 
den Nevjersey istinaf mahkeme - ı 
since geriye bırakılmıştır. Temyiz 
iıtidasımn 30 gün içinde verilme-J 
ıi lazım gelmektedir. 

Fa.kat bu zat memleketine hi -
yanet etmeyince imparatonın eski 
damadı Ras Gukıa ele almmı~tır • . 

27 ya~tttda olan Raı Gukıa'nın 
dü§Ünccli bir hali 
(Devamı 3 ii.ncüa•) 
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Italyan Habeş Harbı Son haberler 
Habef imparatoru ltalyaıt 
elçlelle glru,meaı reddtl 

ltalyanm Adisahaha e!çisi Ko 
Vinçi, Habeı imparatorile gö · 
mek istemit1e de, imparator ka 
etmemiıtir. 

Askerlik muharririmiz, son 24 saatlik 
cephe hareketlerini şöyle izah ediyor (BMançester Gardiyandan 

Makale muhasara edllmlf 
Adiaababa, 17 (A.A.) - Bu 

fer .planına göre, kuvvetli müdafaa da Makallenin !tal anlar taraf 
( Dün Doğu Afrikadan gelen ha

berler, harbin bir sükunet devresi 
geçirmekte olduğunu ıöstermek
tedir. Cepheden gelen haberlere 
göre, İtalyanlar yeniden ileri ha
rekata geçmek için, Habeşlere mu 
kabil bir taarruz için hazırlanmak. 
tadırlar. Muhtelif cephelerden ge. 
len haberler fU şekilde hülasa edi
lebilir: 

Adi6ababadan da bildirildiği
ne göre, İtalyan bomba tayyare
leri dün Ogaden cephesine 300 
bomba atmıılardır. Bunun neti
cesinde 3 köylü ölmüf, SO köylü 
yaralanmııtır. 

Habetler kendilerini bombar • 
dıman eden tayyarelerden ikisini 
dü9ürmeğe ve dört İtalyan tayya• 
recisini eıir etmeğe muvaffak ol
muılardır. Adua cephesi 

Londradan bildirildiğine göre, Cephe gerisi 
Ras Kassanm kuvvetleriyle Ras Kabef savkUlcey, pllnı ne lmlf? 
Seyumun kuvvetleri birletmiıler • Adisababa, 16 <A.A.) - Röyter A -
dir. Bu suretle İtalyan kuvvetleri jansı aytanndan: 
kartısmdaki Habeı kuvvetleri Ogaden bölgesinde, umumi bir ta • 
200.000 e çıkmıt bulunuyor. Yeni arruz yap!Iması ha~kında Adisaba. 
T'hl l T'hl b l b hadan emır vertldiğıne dair olan ha. 

11 a ar a ıı a anmıı u unan u herler, resmi Habet çevenlerinde in • 
ordu pelc yakında Akıumu geri kAr edilmektedir. 
almak için mukabil bir taarruza Bu imparatorun takip ettiği siya -
geçecektir. sa, İtalyan münakalAt yollan gittik· 

Brükselden verilen bh habere çe uzayıp müdafaa edilemez bir dere. 
göre ise, Setit nehrini ıeçmeğe 

teşebbüs eden bir kısım Habetler, 
İtalyan kuvvetleri tarafından püs
kürtülmüttür. Bu haberden başka 
:Adua cephesinden hiç bir hareket 
haberi gelmemi§tİr. Bu itibarla 
:Adua repbesinde büyük bir ıü
kunet1 ve karıılıklı hazırlanma 
hareketleri var demektir. 

ceye geldiği ve İtalyan muharebe kuv
vetleri, hareket U~lerlnden uzakta 
bulunacakları zamana kadar Italyan 
ileri hareketint, hiçbir mukavemet 
göstermemek n ltalyanlarla hiçbir 
suretle ~rpı~mamak merkezindedir. 
ltalyanların reni ••vklyatl 
Napoli, 16 (A.A.) Dlin akşam İtalya 

vapuru 56 subay ve 529 askerle Meri -
naya gitmiştir. Oradaıa da 24 subay ve 
655 asker yükleyip Musavvaya gide • 

Musaali cephesi ce'k.~·;~ Esperia vapuru buraya 1\11. 
Düu ıelen bir telgraf burada• sırdan 109 gönüllü Italyan getirmiştir. 

ki Habeş 1..-uvvetlerinin bir İtalyan Bunlar Tevere törenine kaydedilmek 
kolordusunu çevirmit olduğunu üzere Sahouliaya gideceklerdir. 
ve binlerte "ta~n askerinin, ge- Ha11 .. ~nrbarblyaalnda 
ri ile bütün irtibatlarını ksybetmit bir..ı lnglllz 
bir halde bulunduğunu haber ver- Habeş hilkOmeti tarafından Lond -

rada angaje edilen yüksek rütbeli bir 
mitti. Bundan sonra gelen iki ha• subay Adic;ababaya nrmıştır. Habeş 
herden biri bunu teyit, öbürü tek- ukanıharp başkanlığına se~llen tn • 
zip etmektedir. ıiliz subayı yakında cepheye hareket 

Esasen bu mıntakada bu dere- edecektir. 
ce kuvvetli bir Habeş kuvvetinin Hab••l•tana gelen •lllhlar 

Adisababa, 16 - Buraya fazla. mik 
mevcudiyetinden evvelce hiç ha.. tarda silah gelmiştir. Yarın bu silah.. 
berdar olmadığımıza göre, bu ha- lar 50000 kişiye dağıtılacaktır. 
berin uydurma olmaıı daha çok Bugün Acli3ababa civarında büyük 
muhtemeldir. Sonra İtalyanların askeri manevrab.r yapılmı~ vebiz:r.at 
çok kuvvetli olan hava keıif kuv· yeni gelen 3-i lıli~ toplardan biri 
,-etlerinin böyle bir çevirme hare- kullanılmıştır. 

Aduvada geçit resmi nasıl 
rapıldı va lblda nasll dikildi 1 

Deyli Miror gazetesi Aduadaki ö. 
zel aylarının yazdığına göre, İtalyan. 
lar Aduada intikam abidelerini dik • 
mişlerdir. 

Aytar §Öyle yazıyor: 
" Bugün başkumandan general 

De Bono Aduaya giderek zafer şenlik
leri n büyük bir geçit resmi yaptır· 
dı. 1866 daki İtalyan mağlUbiyetinde 
ölen İtalyan askerlerinin intikamının 
abnması adına olarak Romadan gett 
rilen abidenin kilşat resmini yaptı. 
Abidedeki yazı şöyledir: 

"Adua öliilerinln hıncı 1935 yılı 6 
ilk teşrinde alındı t,, 

Bunun altında ıu "XIII • ., rakam da 
yazılıdır ki Faşist devrinin on üçtin. 
cü senesini gösteriyor. 

Aduadaki ltalyan ordusunun ıeçit 
resminde pi)·adelerden tanklara va • 
rıncaya kadar general De Bononun 
önünden geçmişlerdir. 

İtalyan bqkumandanı, bundan son 
ra zaptedilen yerlerin sivil idare8iy1e 
meşgul olmağa başlamıştır. 

Bugün ilan edildijine göre ltal -
yanlar Habeşlerden 500 esir almış • 
Jardır. Bu esirler Eritrede üç noktada 
temerkllz ettirilmişlerdir. Esir Habeş 
muhariplerlnin yol ame1eliğinde kul -
Janı1acak1arı söyleniyor. 

Haber nrlldiğine gört, Aduada di· 
kilen İtalyan Abidesi 1896 harbinin ol
duğu mahalde değil, Fakat Aduanrn 
iki mil d19ında İtalyan konsolosha • 
nesinin yakınlarına dikilmiştir. 
Hah•• aakerlerJ kendi vucutla· 

rını keerek kahramanhk 
göaterlyor 

Adhıababa mektubu: 
Niyuz Kronikl gazetesinin Habeş 

payıtahbnda özel aytan Staart Emeny 
son rönderdiği bir mektupta Eritrcyc 
Sudan yolundan saldıran Habeş "ö • 
Jüm alayları,.ndan haber gelmediğini 
yazarak diyor iti: 

"'Ras Ayalunun idarer;inde olan bu 
kunetler, Eritrenin deniz şehri As -
maraya yilrüyorlar~ı. 

Şimal cephesinden gelen haberler, 
epey İtalyan tankının Habe~1er eline 
dUştütünü bildiriyor. 

Cenup hududunda, müdafiler ltaJ.. 
;ranlann Ogaden hayabanlarına ilerle 
ntesint meydan '·eriyor.Fakat Vassibu · 
ve Destanın idaresindeki yüz binlerce 
Habe~ el'Velce kararlaşttrdrklan ~e . 

ketine kolay kolay müsaade etmi- A h d tı 
yecekleri tabiidir. vru pa u u arın -
6omali cephesi . . • 

Şimdikihaldeenhareketlige· da tertıbat alınıyor 
1 sen cephe, burasıdır. ltalyan kuv
f yetleri, İngiliz yardımının önü· 
' ne geçmek maksadiyle lngiHz So-

................... -........... ·····-······--·· ..... -· 
malishıe müvazi bir ıekilde Ha· I 
rar şehrine doğru ilerlemeğe ça
lıtmaktadırkr. Tayyareler müte
madiy~n bu havaliye bombalar 
yağdırmakta ve ketifleı- yapmak.- ı 
tadır. 

Romadan bildirildiğine ıöre, 
bu cephedeki Habe§ aııkerleri de 
mütemadiyen geri çekilmektedir
ler. Bu haberin de nedereceye ka
dar doğru olduğu kat'i surette bi• 
lineme.ı . Fakat cenup mıntaka-

ltalya Ayusturya hududun:.. ! 
takviye için Frımsadan asker 1 

isti yor f 
Paris, 16 - Bir lngiliz gaze- l 

lesine göre, birkaç gün evvel J •• 
1 

tal ya F ranaa hükUmetinden bun i 
dan evvelki bütün teminatları 
ile aykırı ve endi~e uyandırıcı 
bir talebde bulun.muştur. ltalya 
hükumeti, bu talebinde bir ta-

arruz halinde Bemner geçidini 
müdafaa edib ebniyeceğinde 
tüpheai olduğunu beyan etmek
tedir. Roma hükfuneti buraya • 

F ran~a hN::\imetinin ne miktar
da kuvvet gönderme .. e amade 
o!duğunu açıkç.a bildirmeaini 
iıtemiıtir. 

smdaki İtalyan orduları henüz hi!r 
bir ciddi Habeı kuvveti1le çarpı§· 
mıt değildir. Bir rivayete naza• 
ran Habeşler ilk önce c~nup mın· 
takaıında kat'i hücuma geçecek
lerdir. 

........................................................... 
Berlinden ıeJen bir habere gö

re de, Adisababada bulunan Bel
fikalı sübaylar, birdenbire Harar 
phrine gitmitlerdir. Bu da dikka
te değer ve cenup cephesinde ya• 
kında büyük bir kanlı savatın 

bathyacaiına delalet eden bir ha
disedir. 

ltalya Arnavutlukla glzll 
muahede yapmıf 

"Deyli Herald,, gazetesi Atine 
özel aytarınclan alıyor: 

"Buranın salahiyetli çevenle . 
rinde eöylendiğine göre, Arnavut
luk ltalya ile gizli bir miıak :rap· 
mı§hr. 

4,000,000 Sterlinlik kadar bir 
iatikraz mukabilinde, Arnantluk 
Yunan. Amanatluk hududu bo • 
yundaki dağlan, ltatyan ne?.areti 
altında tahkim etmeie razı olmut-
tur. 

Maksad, Adriyatik denizinin 
kapısı olan Otrnnto boğazından 
ltalyan }(ontrolunu tenıindir. ? 

Çekaofovakya Avu•turyeya 
kar•• tertibat ahyo,. 

Deyli Heralddan: 
Avusturyanın ltalyaya kar,ı zoc 

rt tedbir alma.ğı reddetmesinden 
sonra, Çekoslovakya hükUmeti A· 
vustuı-ya hududunu mürakabe için 
hu:;usi tedbir'er hazırlamaktadır. 

A vuzttırya;•a yapılacak bütün 
ihra::at sıkı sıkıya kontrol edile . 
cektir. 

Avuıturya hudutlar:ndaki Çe • 
koalovak muhdızb.rı ta.kviye edif.1 
mi,ti:-. 

Amerikanm me~hur tayyareci 
kadını Amelya Erhart lt:ılyanın 
Şikago b&§konsolostı tarafından 
kendisine verilmi! olan bir madeJ.

1 
yayı iade etmiştir. 

(Deyli H'craddan) 

vazıyeti alıyorlar. d y 
Buradaki kanaat, Habeş tablyesln· an ku,abldıfı hakkında bazı ya 

den İtalyan planıJlJn mttteessir oldu • tılar dolqmaktadır. Bununla 
ğu yolundadır. raber, iki ltalyan uçağının A 

Italyanın Adisababa elçisi, yeni bir fenbieket bölgesi üzerinde uç 
teşebbüse ratnıen ıeae buradan ay • ları öirenilmittir. 
rılmamıştır. Anladığıma. rire, Habeş Güney cephe ·nd it 1 J 
makamları, elçinin Adisababada ne u... _ ~ • ~1• e . . a y~n. 
maksatla kalmak istediğini anlamağa Queuues • Chıbılı vadısındekı ıl 
çalışıyorlar. ri hareketlerine devam etmektd' 

Şu dakikada, İtalyan elçisi n sü. lr. 
el ataşe.si bfnba§ı Galderiııt, tehir Kadın ve çocuk f00.000 ask• 
dışında Ru Destanın erinde •uhafa· Adiaababa 17 (A.A.) - H 
za altında bulunurorlar. Burası im • vas ajansı aytarından: 
parator muhafızlannnı sn haJ)8i al -
tındadrr. Dttn rece, Belçika askeri he. Bildirildiğine göre, Adisaba 
yeti zabitleri İtalyan elçi n süel at.a - etrafmda kadın ve çocuklariy)e 
şesi ile ayni odada yattılar. raber 100.000 aıker toplanmtşt 

Bu sabah, el~iyi götürmek için hu - Bunlar cepheye gitmezden ev 
suat bir tren daha reledunun, elçi; imparatorun önünde bir geçit re 
şimdi HabeJıl,stanın M.aplo şehrinde mi yapacak!ardır. &zı ehemm 
kalan son İtalyan konsolosu da Ha. yetaiz yabancı dii!manlığı vakal 
beşistana gelmedikçe bir yere gide • 
miyeceğf ni söyleml~r.. rı olduğu hAber verilmekted· 

Evvelce Habeş elçiliğini mu haf aza Halkın çoğunluğu sakin ve nikbi 
eden Habeş ukerlerinln helJ8i, tmpa· dir. 
rat4?ra giderek harbe •önderilmelerini ltalyan tayy•relerlnln faıallyetl 
istemişlerdir. MuaoUninln oiullaM da iftira 
Şehrin dışındaki kamplanndan 20000 ediyor 

muhariple giren kumandan Mapşa. Aamara, 17 (A..A.) _ 
nın a."Jkerlerlyle birlikte krala yemin T' · • · ga}'nd b"' ·· 
etme.<~i görülecek man7.araydı. ıgre.ıı~ 1 en sonra, u 

me1•zı t matı u.f'bumda bul Coşarak raksdettner ve çarpı~ma 
oyunları yaptilar. nulmasına rağmen, lta]yan 

Askerler, sarayın basamaklan tize· lan büyük bir faaliyet gösterme 
rinde kılıçtar11Je kendi vücutlarını te devam etmektedirler. Keıif 
k~erek harpde neler ppabileeekle • bombardıman filoları, evelki 
rini göstermek lst~dfler..,. parlak 80DUÇlar elde ebniıJerd· 

Amerıkada ıs ~i ha .... filotiııu,. evelki g .. 

ltalyan afeyhtarhlı takriben 300 çadırllk bir düjm 
AtJant~ Çjt;, lt; (A.A.) - it kampını imha etmittir. 

f edra,ı!yonu knrultayı, ltalyayı Filotilta;1>UnClan sonra, Bel 
' Mariam &Zerinde uça.r~1 

l>üyü kanun harici addeden ve medent 
uluılar.1n ltalyaya ne tecim, ne de bir lev~ deposunu bombard 
ba9ka bir surette yardım etmeme- man elmİf Ye yı1cmftır. ~çm~ 
leri llzun ıeldilini bildiren bir lan ar~a Bnmo ve lw~tto~ı 
karar ıureti kabul etmittir Muuotini bulunan ha§ka bır f ıl 

• tilla, Makalle etralmda bir ket. 
Kurultay, diğer taraftan, Ame· -......:ır.. ırada H L-J • 

'k b. 1 'k d 1 l · • d h uçusu ,,......,.. 1 ·~ e rı an ır eı ı ev et erının a a tüfek atefİDe maruz kalmııtır F• 
sıkı bir ıiyaıa takip etmesini İ• k t W"Tll!•nl•· hareketi ·n d • 
. b' kt•f· dd i . a U:r- - erı e ev 
tıyen ır te ı ı re etm thr. ederek çektikleri fotoğrafları üe 

Sünusiler rine sötürmütlerdir._. __ 

ltatyanl•ra karfl n••ıl 
h•zırlan1yor 1 

İtalya yirmi bet sene nvel 
T rabluııarbı itıal edince, ona kar 

11 gelen yerliler senelerce mücade.. 
le elmitlerdi. Bunlar arasında 
Şeyh Mehmet idris Senusl birin-

NOfus yazım 
çalışmaları 

Nüfın yazım büroau ıeceli, güt' 
düzlü faaliyetle çabçmakta oldus 
gibi kalma.kam ve nahiye müclii 
leri de mmtakalarmdaki son ha -
zırlıklarla uğraımaktadır. 

ci planda gelmektedir. Bu .Şeyh Fatih kaymakamı Bay Hali1' 
dört ıeııe evvel mücadel~rlen vaz- Pekeyi dün raat on dörtte Fener 
geç~re.k Mı11rda lngilizlere iltica saat on yedide de Samatyada yirıısİ 
ebnıştı. sekizinci ilk mektepte nüfus ya -

Bir Alman ıazeteciai kendi· zım memurlarına vazifeleri etr8 ,_ 
siyle görütmüttür. Gazeted bu fmda h:ahnt vermittir. 
göriitmeden sonra yazdığı yazı - lıtatistik genel direktörl""' 
11nda diyor ki: Bay Celil bu 12\bah gelecek ve~ 

- B·.ı Şeyhin Binıazi hududu~ at on dörtte radyoda bir konferaı" 
da bulunmasmdan dolayı Muıoli- verecektir. Sayım i~ile ilgili oı-a' 
ni Bingazi hududuna iki f lfka sev- bu konferansı kaymakamlık ve ııl' 
ketmittir. Buna mukabil lnıiltee hiye binalarında toplanacak otştl 
re Mehmet ldriae yardım olmak sayım memurlarHe kontroller diaV 
üzere tanklar ve hava kuVYetleri liyeceklerdir. i 
gönderdi. Bu kunetler SiYa va· Sütçülerin pazar günü saat yed 
hasınd&ki kervan yolunda toplan· buçuia kadar si.~t satımlarına ırı& 
mıttır. saade edilmittir. 

120.000 Senuıi Muıa, Siva, fj. I çöle ıittim. 
yunum kervan yolları üzerindeki lnıilizler geniş kum çölleri •
evlerde vo çadırlarda oturuyorlar. raıınd2'ki su kuyuları b~~jnda %ırfl' 

s~11uatler iyi muhariptirler. lı otomobiller hulundl!rJyorleır .,, 
Valrtile İtalyanlara karşı naat1 ! bunlar kısa mevceli t~1siz roiW 
harp ettile:-:;e, timdi de ayni ıe· ıile direkleriyle mücehhezdir; 
kilde harp etmeye haz:rdırlar. Hcc:inli süvariler bir kararl•ibtS 

d. ... . .d. l' ı yuı1•'· Kahirede bulunduğum sıralar- 1 ıgcrıne gı 1p ge lyor ar. .• 
ı cJer• da L1hyada müsndemelr olduğu• j ce çıplak Arap ;ıme!e~i -:1J;cJ1 S • 

nu i!itl;m. Otomobille 1 lCO ki -1 ye ile Itinr,azi hududund,ki 
0 

lometre bir yolculuğu gö:ı:c alarak! luın nrnsır.da ıose yap .~oriard1• 
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Irkına ihanet eden 
Ras Guksa 

Mukaddes şehir Aksumda 
imparatorluk tacını giyecekmiş 

Italyan gazetelerine göre, bu Tlgrell 
prense, ıtalyan tarellısı olmasını babası 

vasiyet etmiş 
af, ı nclde) "Vatandaşlarım İtalyanlara iltica 

üh. . ( ~tlfta~ oim an bu ettiğimi işitince, hepsi beni takip ede-
M ım hır nıtbe!ı ": H ceklerdir.,, demiştir. 

C 
Makale civarında 14 hın a-

,kum ec1· du Cuk•ayı taklit eden dljer feHer anda ıyor · 
. Ras Guksa hak . Derli Kronikl gazetesi Gtıbadan 

Romada ıse ')' sonra Jtalyanlar tarafına bin muha-
landa fU malumat verı ıyor: riple birlikte geçen bir şefin şöyle • 

"Makyavelin yurttaşlan, Ha -ı dediğini naklediyor: 

l.eı fefleri arasındaki rekabetten _ Esir telakki edilmek istemeyiz. 
btifade etmesini bildilr. Raı Guk · SilAhlarımızı Italyanlnr hesabına ta • 

la 1832 senesinde ölen Ras Guksa· şıyabllmeliyiz. 
l'lln oğludur. Babau oğluna §Öyle Bn Habeşlerde Belçika Herstal 

markalı tüfekler ve 193' mamul!tı Lir vasiyette bulunmuştur: 
Fransız Grrut fişekleri bulunmuştur. 

"ltıılyanları takib et ve ~a~ebi Dehalet edenlerin şefi, Habq saf • 
-.tıklan takdirde onlarla bırlıkte larındaki hissiyata ve hareklta ait ba. 
harekette tereddüt etme, ben de zı malumatı da ltalynnlara bildir · 

olsam öyle yapardım. Bu su~etle miştir. 
ailen hesabına Tigre tacını kurla~ Habeşler tarafmdan daha ba§ka 

d t • • t in et kon-etlerin de geçeceğini ileri sür . lrlrJ ve milldin saa e ını em · 
lllit olurıun. Çünkü millet ltalyan- müş, mesela garbt Tigre nllsinin 

cakt böyle bir teşebbüse geçebileceğinden 
lardan çok feref kazana rr.,, bahsetmlşse de: "Bunlar, Habeş şimal 

Şimdi Guksa babasmm vasıye- orduları kumandanı Ras Seyyummı 
tini tutmuf, İtalyanlar tarafına geç intikamına uğramaktan korkuyorlar; 
lrlıittir. Raı Guba, imparato - böyle bir intikamdan kendilerinin Si· 

run zahirde imda.d kuvveti, baki - yanet edileceğine ısöz verildiği takdir. 
•-~ "ld'" k ~;..ere de gelmeleri mümkfindUr. Garbt Tfg • -ue kendiıini ö urme ..... 
~lladığı kuvveti beklemeden l - renin r.ıUsl ltalyanlara geçerse, be.ra. 

berin de 20,000 adam ve bfr çok maki· 
talyanlara geÇti.,, neli tüfek getire1Ji1:ecektir,, demi~tir. 

ff ABER - Akşam Postası 

•• •• • • ES gunu ıçın 
Bu ayın son giluil Muntazam bir teşkilata 

konferanslar 

Buay:::·::~:~uluıalartnihaget kavuşuqor mu? 
brma.günüdür. Bugünün kutlulan • 

mauna bu yıl ilk defa olarak mem· 

leketimiz de İ§tirak etmektedir. 

Bunun için yurdun her yanında o 

gün kutJulanacak ve uluıun geni§ 
mikyasta para arttırması ve birik

tirmesi teminine çall!ılacaktır. 

Ulusal ekonomi ve arttırma ku 

rumu bu İf için bir program ha · 
zır lam ıştır. Prognu:na göre Cumu· 

riyet bayramımrzm üçüncü günü • 

ne tesadüf eden ar11ulusal arttır • 
ma gününde meraaim yapdacak, 

yalnrz ulusal arttırma bayramı ve 
haftasında tatbik edilen ve ulusu 

arttırma.ya teıvik eder . mahiyette 

Yeni nizamname iyi tatbik 
edilirse faydah olacaktır 

Tecim (ticaret) idaresi, odal 
meclisi tarafından kabul edilen 
yeni esnaf te§kilatı yardım sandığı 
nizamnamesinin tatbikine hazır • 
lanmaktadır. Bu nizamnamenin 
maalesef ~imdiye kadar kendisij 
için pek az fey yapılabilmit olan 
lsta.nbul esnafı için, çok faydalı 
olacağı umuluyor. 

muhtaç vaziyete düşen esnafa yar
dım edecek, azasına doktcr, ebe, 
gönderecek reçetelerini birlik ec . 

zanelerinde parasız yaptıracaktır. 
Bu arada dispanser açılmasına c!a 
çalışılacaktır. 

Birleşik esna.f teşekkülleri san
dığından bir i~ tutmak isteyen, fa
kir veya sermayesi kafi olmıyan es 
nafa yardımda bulunulacalctır. Bu 

suretle İstanbul gibi 250,000 kadar 
esnafı bulunan, fakat bir esnaf 

bankaH olmıyan şehir için sandık 
çok faydalı olacaktır. 

Bu nizamnameye göre bütün es 
naf tetekkülleri timdiye kadar aza 
lan için ayırdıkları yardım tahıi -
ıabnı bu sandıklara yerleştirecek
lerdir. Bu aandık, hastalanan, ya· 
ralanan ve herhangi bir şekilde 

olan program o günde tatbik edi· -------------------------
lecekti.r. 

O gün için latan.bul radyosun • 
da ve nıuhtelif yel'lerde konferans 

lar ve Halevlerinde Cumuriyet 

bayramı dolaynile esuen veril • 

mekte olan temsillere ilaveten art
tmnayı tqvik edici tem'Siller ve

Fındık kongresinin 
vardığı neticeler 

nıüspettir 

Pari Suvar gazetesinin Pariı . 
ten. aldığı haberlere göre, Muaıo
lini Rü Guksayı Habeş imparat~ 
l'tl ilin edecekmiş. Makale alındık· 

Gene Eritreden ayni gazeteye gelen rilme.i temin edilnıi§tir 
havadis, Musolininfn - Japonların======================! 

An.karada toplanan Fmdık kon 
greainden ıonra her yıl memlekete 
büyük bir gelir temin eden bu yıl 
da on he! .milyon liranın memle • 
kete girmesine sebep olacağı tah -
min edilen fmdıkçılığmın:m bun
dan sonra alacağı vaziyet iyice ta
vazzuh etmiştir. Bu münasebetle 
bu yıl fmdığm para etmediği yo • 
Junda yapılan gürültülerin ve mev
simsiz endi§elerin hiç de yerinde 
olmadığı anlaşılmııtrr. 

fiyatlar geçen yıldan yüzde ıs.20 
fazladır. Önümüzdeki vaziyet de 
mahsulün satılma11 ve fiyatların 
sağlamlığı için çok müsaittir. Mah
sulün hemen yanya yakın bir ks

mı eatılnıı~tır. Bunaan ıonı-a ise 
önümüzde fındık aatışlarmın en ~Q a.onra, ileri gelenlerden mü • 

Mançuryada yaptığı gibJ - Habe§fs .. 
tanın bir kısmında bir nevi impara • 
torluk ihdas edeceğini bildiriyor. 

t~Jckep bir toplantıda Ra.a Gukıa lmparatorlnğa evvelce de haber ve • 
ll4pııua.tor tıan ve mukaddes hi rildiği gibi G\ıksa seçileceie benziyor. 
olan Abumda tac giyecektir. 

auk•• nasıl tesllm oldu ? 

'1nransfgeant" guetesinden: 
ltaJyanın Habeş siyasasrnrn en 

auıva!fakıyetli kısmı Habeşler arası· 
il& nifak sokma kısmı olmuştur. 

Guksanrn İtalyan tarafına geçme -
•lrle Tigre eyaletinin de İtalyanlara 
tabi olması bir gün meselesidir. ~u~ -
lanın '1ilşman tarafına geçm~ı bu· 
1Uk bir İtalyan siyasi galebesı adde • 

dflebllir. 
Memleketine ihanet edip general 

be Bononun karargahına iltihak eden 
G\lksa Negüsun kızının (fakat kansı 
41ofururken ölmüştür.) kocasıdır. Ba
'*-'r 1932 de ölen Ras Guksadır. 

Rae Guksa öldükten sonra Ras Sey 
- hatm . . tmntırator tarafın · #umun ıçın ...... . . 
•an ikiye ayrılan Tigre cyaletının ve.. 
l'aSet mucibince Guksaya ait olması 
~ıtmdr. Fakat imparator kendisin · 
«en şüphelendiği için onu Adlsababa· 
:h ~avet etti ve orada muhafaza al • 
tına aldı. imparator, Guksanın ailesi.. 
•in tltı sene evvel ltalyan keş~fr 
ll'raıısetininin seyahatine yardım edıp, 
1931 senesinde Aı:ımarada tmlyan~arla 
lizli konuşmalar yapmış oJdugunu 

~H,ordu. 
Gukşanm teslim olacağı Habeşler. 

te tQktan mahlmdu. Harbin ba~lan: 
tıcını!An beri Maka lada bulunan_ bır 
ltalyan rııdyo ıniihendisi vasrtası~l~ 
Gtıb.~ İtalyan erkünı ile temas.ta ıdı~ 
"aıaı.ıa civarına bir ltalyan ta) yare 
91. • nsin rnutavaatı.. n1n konup genç pre 
ttı kabul etmesi ka rarlaştırllmıştJ. Fa. I 
~t h k ada görününce beyaz 

u uç.a sem 1 . da . 
bar-kıar ...... !ll.tash:le mese enın 
h ·~ .... • · ~ t yyare 

a en•eJden bitmiş o1dugunu a 
... .. k" 0 sn-nda Guk · .re anıattılnr Çun u • ' 
la otomobili; general de Bononnuıı 
llnrar~ahrnn gitıni~ bulnnurordu. 

Damadrndnn zaten ı;;üpheJenen ~~ · 
llartorun "disab:tbadan ~nbncak g~n!. 

ı~ ~ · G kc;a ı e 
det'diii takriyc ktl'·"'·etler! . ~ . 1 . 
beraber bulunan 12,000 hın kışının 
'-ı · m~ni oldu. Bu · ~Yanlara geçmc.r,;ıne .. • . . 
'11111~ dUşman:ı a:ncıı!c l:lOO kişı ıltı. 

'it •debtldl. 
"'~ Guksa ı:razeteJere 

'ııttta= 

verdii!i bir 

Guk•• ftklafıyor 
ltalyanlar tarafına geçen Habeş şefi 

Guksa, Erltrenin merkezi olan Asma.. 
rada, bir yaver ve bir de İtalyan elçi· 
lik erkanından biriyle otomobille ge. 
zintiter yapmaktadır. Bir J>Jrber diik • 
kanma 11ğnyarak üç şişe lavanta, 
friksiyon suyu, jilet takımı -re bıçak • 
Jarr almıştır. 

Kendisiyle birlikte geçenlerin cep· 
heye gönderilmesini yanmda yalnız 
muhafızlarının kalmasını wtemi~tir. 

Adadaki kttçUk tur 
yolu bitiyor 

Büyükadadaki küçük tur yolu
nun katranlı olarak yapılmasına 

deve.m edilmektedir. 29 birinciteş
rin ıününe kadar bitmesine çall'fıl· 
maktadır. 

Uzunluğu altı kilometro olan 
bu yolda 36 bin metro murabbaı 

kadar bir sahaya katran dökülmüı 

olacaktır. Büyük tur yolundaki 

şosenin de yapHı ilerliyor. Yalnrz 
tahsisat bittiği için Ada kaymaka

mı Uraydan para iıtemittir. Vali 

Ada kaymakamını yol yapıların
daki çalışmasından dolayı takdir 

etmittir. Kınalıada ve Burgazdaki 
şoselerin de bir çok yerleri tamir 

edilmiştir. 
-4'>--

Muhtellt hakem 
mahkemesinde 

Türk • yunan muhtelit hakem 

mahkemesi i~ini bitirmiıti. Burada 

kalan memurlar evrak ve dosyala

n bu aym nihayetine kadar hazi . 

nei evraka teslim edeceklerdir. 
Türk- Fransız mahkemesinde-

ki on dört davanın müdafaası ne 
, 

zaman yapılacnğı henüz be'.li de. ~ 
ğildir. Mahkeme reisinin hn hn - , 

suıbı i•'an bekleniyoT, 

Poliste: 
Başını vurm~ş 

O ekiidarcJa Seli.mi Ali maJial -

lesinde oturan Kostantin arkad&!'" 

larile Bağlarba.ımdan geçerken Et 

hem isminde bir genç Kostantinin 

batma kırbaçla vurarak ,arala • 
ml'fltr. 

Aya§ı takıldı 
T epebatmda yazıcı ıokağmda 

oturan Karmela tramvay rayına 

Fındık kongresinden dönen 
murahhaslardan bir zat varılan ne 
tice hakkında bir muharririmize 
§unları söylem ittir: 

"- Bu yıl fındrk mahsülü ge -
çen yılm üç misli olma.ama rağmen 

hararetli mevsimi vardtt ki bu za· 
man yrl batma yakın olan hafta
lardır. Bunun için kongrede fiyul 

noktasından bir tedbil' alınması -
na lüzum görülmemiştir. 

Fındığın istihsal p..rtları, Stan
dardizasyonu ve ambalaj ıekilleri 
hakkında bir çok kararlar alındı 
ve nizanı.namede tadilat yapılma -
ıma karar verildi.,, 

takrlmq, yere &üterek yaralanmı,, ---------------~-------------
ltalyan hastanesine kaldırılm.q- iş yüzünden 1111ıımıııır11111111ııınınııı111~ıııınıt 

Çiçek pazarında hammal Çan • 
hr~ramvavdan gmlı Ali ile Petürkeli Mehmet bir 20 

d Q ş'tO yük taııma meselesinden kavga et· 
llkteşrln Pazar 

genel nüfus sayımı 
mi,lerdir. Ali, Mehmedin çenesine 

Ortaköyden gelen 107 numara. 
yumrukla vurunca Mehmedin ka -

lı b-amvay arabası Betiktaftan ge-
Doğru cevap 

verelim 
çerken ı ı yaımda Muıtafa isnıin- fası gerideki duvara çarpmı~, ağır 
de bir çocuk tramvaya. atlamış, surette yaralanmıştır. Yaralı Cer -
yere düşerek yaralamnı§, hastane· rahpaşa hastanesine kaldırılmış. 

Sayımın ne süel, ne finansal ve ne· 
de özel bir noktası yoktur. Doğru .siy. 

ye kaldmlmııtır. tır. 

Zarf attılar Hırsızllk 

liycnlcr bu yüzden hi~ bir zarara uğ • 
ramıyacak1ardrr. Doğru söylemiyenler 
ancak ilme, devlete ~ok büyük kötü • 

Haydarpaşa hastanesi önünden 
geçen A(yonkarahisarlı Rizanın 
önüne zarf atmak suretile on lira
sını dolandıran sabıkalı Oıman ile 

Jük etmi~ olurlar. 

8Cı§vekalet 

Statiatik Umum Müdürlüğii 

Boğazkesen caddesinde Ki.mi -
lin kahvesi üstündeki odaya sabr
kahlardan Arnavut Şükrü girmiş, 

bir kat elbise ile beş lira çalmış -
trr. Şükrü yakalanmıştır. ...._..,....,...~llttınıııııt!'ıiUl ~ı::ıııfliKI Ali yakalanmı§tır. 

·şEHDİN DER D LE R ·~:~~- . j 
r. 

( 
JP 

Tepebağ halkının dilekler· 
Topkapı haricinde Da•utpaşa kışlası dışında Te. 

pebağ me>kiindc oturan A. Ergör imzasiyle almış ol • 
duğumuz bir mektupda deniliyor ki: 

"Şu birkaç yıl içinde şeftir lraricindcki yollara t'C. 

rilcn elıemmiyct bi:i çok sevindirdi. Topkapı - Çek -
mcce, 1' eclikule - Edirnel.:apı yollamıın asfalt olarak 
yapılmmı bu yola civar yerlerde oturanları belki bir 
asırdanberi besledikleri gayeye ulaştırdr. 

Fakat bu yolların bira= sağında reya solunda olup, 
iktisadi eheTTÜniyetlcri büyük olan birim .ı:;emtlcrin de 
bu asfalt yola hiç o!maz.<Ja numtcızam, ve kış yaz geçi
lebilir şoselcrle rabtı lci:ımdır. Bizim oturduğunuız Tc
pcdağ gibi yerlerde oturanlar kı§m bazı günlerinde 
~ehir ile altikalannı kesmek mRcbudi.rtetinc!e kalırlar. 

Çünkü yağmurdan geçilen tarlalar bir balçık ~·amuru 
/taline gelir ve geçilme imk<im kalma::. Halt<i b~nım se. 
bebiyle eskiden buraları dtemnıiyetli bir mcl'l;i il<el'. 
yaı:aş y.aı·aş bu kıymetini kaybetmfatir. Ciııarcla bulu. 
nan birçok eski köşk harabeleri bun~ ispat eder. 

Halbuki burada oturanlar da yol, cmldk, a,-a:i, lıat
tü çüp, tcııviriye rergilerini ı•erirler. Buna karşılık bu
ralarını csa.s şoselere ba~lıyacak yollar yapılmalıdır. 

Bilhassa son senelerde halkınuz arasında, bafjcılık, 
bahçecilik yeniden nwda haline gelmeğe ve halk arasm 
da bu iş için rağbet uyanmağa başlamıştır. Belcdiuc 
lıimmet ederek yol işini halledecek olı1.rsa brı suretle 
memleketine ildisadi bakımdan da bir fayda temin et. 
miş olacaktır • ., 

• 
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HABER - :A.kpm P09-

1914 dünya harbını 
idare eden 

~--

Habeş harbının siyasal yüzü 

L3valin sulh teşebbüsleri 
LOYD CORÇ suya düştü gibi ... 
1935 dünya harbının nasıl 
çıkabileceğini anlatıyor ! 

lnqiltere bir adım geri dönmüyo 
ltalyanıar, lngilterevı Avprupa 

ıazımoıanbütünesas1ımaddeteri harbını hazırlamakla itham edlyO Bu ıabahki posta ile ı;elen 

"Sunday Ekspres,, gazetesinde er 
ki fngiliz Baıbakanı Loyd Corç, 
mühim bir yazı yazmıı ve zecri 
tedbirlerin ltalyaya karıı tatbiki 
itiyle Lava) ve Musolini araamda
ki uyuımadan bahaetmiıtir. 

temin edebilir ve bilmukabele, 
kendilerinin muhtaç olduğu ve İ- Fransız proJe•lnln hUI••••• norınal bir miktara indirmek au-

Loyd Corç yazısına ıöyle hat· 
hyor: 

"İngiliz delegesi tden, ulus
lar kurumu asamblesine - hare
kele geçmelidir! - dedi. 

Bütün hafta, İtalya da en feci 
.urettc harekete geçiyordu. Cep
heden gelen ha'berler - hareket 
esnasında - binlerce Habe,lini:ı 
öldürüldüğünü bildirmekle öğü 
nüyor ... 

Geçen komiteler v.e aıambleler 
haftaımda, Musolini, Napoliden 
Eritreye vapuT dolulan ağır top .. 
]ar, topçular ve cephane gönderdi. 
Bu vapurlardan bazıları, bilııa.
aa Cenevre ne gibi tedbirler al· 
mak lazmı geldiği ifiYle ıujrap
cak betinci bir komite seçildiği 
bir zamanaa .ra1ıat rahat SüveyJ 
kanalmdan geçtiler. 

Bu komite, .zecri .tedbirler alın
masına karar verdiii ve buau tat• 
bik edecek uluslar rollerini tayine 
geçt!kleri ;yakit, Mwolini'nin harp 
rnalzeme:ıi hala Süveyt 'kanalın -

·:dzw g.eçmekteydi. Kendilerin den 
kimse bir şey aonııuyordu. Sadece 
Fransız ve İngiliz hissedarlarının 
cebine ffiren g~! ücreti bir takım 
hürmetkar memurlar tarafından 

a]ınınakt.ydı. 

Ve bu ücretlerin ..yeldimı, Ha
beıiştanm Jilihuz .Wdafilerıini 
bcıvAyA <PÇw1ırJ.ak ıiçİn CÖDdUİlen 
cephanelerin ço,ialrı:uiYıl~ ınuhlw
tem surette .kah.arıyor,. 

ltaly.anle.r ta.rafındu çok dik· 
katli bir planın hazırlığının her 
türlü eaeri göriilüyor. 

P.arça <P:arÇt. ·~ labii gömlek· 
leri pek çok olmasına rajmen, 
Haheıistanda ftalyanlann ilerle
viıleri pek çabUk oldu. 

Bu, bir muhendis harbidir. Ro~ 
malılar, bir kere daha, yol yap
ma sur~tiyle futuhata girjtmi§ler
'dir. Romalı alayla~, fethedecek
leri yerlere köprülerini ve yolJarı. 
nı uzatmak ıeklindeki esas ıev
kulceyş planlarına dönüvorlar. 

talyanın temin edebilecefi eşya- Fransı:ı Baıbakanı Lavalin l· retiyle Cenevrede vaziyeti düzelt-
yı oradan alırlar. tı.Jylln • Habeı barıımı !emin e- mek mümkün g}up olm.dıimı ıor-

Kömür, demir, çelik ve bütün cfebilmek içi~ lt~lyan e_lç~ı~ne h~- M'Uf ve Muıoliniııin de :Singaıi· 
esaıh maddeler AJmanyadan te • zırladriı proJeyı verdıiını dün deki İtalyan kuYYetlmni azalbıı 
darik edilebilir. Petrol da Alman- yazmıı, bu projenin maddelerin • mMı mümkün olduiunu ilave et· 
ya yoluyla temin edilebilir ve bü- den bahaetmittik. . miıtir. 
tün sıcak memleket mahsulleri ay• Buna ıöre, İtalya l-lahefııtan- B··yük· 1 • • Laval'l ö ·· 

ıd .1 . . u e çının e g ruı-
ni yoldan İta}yaya geçebilir... da e e ettiği §iuıdiki mevzı erını tüfU bu mevzu etrafında lngiliz 

Macaristan, kendisinin fazla muhafaza edec~k ve teca~zU~ü kabinesi toplanmış ve 'bunu im-
istihsal etti~i bütün yiyeceği ltal· durduracak, Tıgre bölgeıı müı- kA ;L ld "b' ı' d' ı. 6 ~ , • H Anıız pU Qgu r• ı f m ıye ,,.a-
yaya gönderebilir. Bu memleket- takıl aır prenşlik olacak, arar dar tutulan yoldan ayrılmauıaya 
ler zecrt tedbirlere i§tirak etmedi" kTalhiıyla <?ıaden bölg•İ. ltal " karaı vermiıtir. 
ği mi1ddetçe, abloka siyasası bir yanlara :verılecek, Hab.tııt.ıım Royter ajansının verdiği bir 
fayda vermiyecek ve Musotini bu kalan lwımlan anııdu.ıal (.ber habere giir~ donanmanın Akde -
müddet içinde Habe§İstanda eıas- ~elmilel) rejiıne ti.bi tu~!ar:a~ niıde icalm~ı ıibi ihtiyat tedbir • 
lı vilayetleri ve mevkileri ele ge- ounda İtalyanların mevkıı dı• lerinin denmı lüzum»nun bili 
çirerek, nihai kontro1u temin ede-o ğer devletlere üstiln olacak Ha- mevcut olclujıınu La•ala bildir • 
cektir. heıiatana İngiliz SomaHıinden lltİJ• lnciltorenin Pariı l>üyük el -

Mötrö Lava! ve Miilyö Muıo- denize bir mahreç verilecek: •e çiıini mem1,1r etmiştir. 
b~ ..___ı - 1- ..ı_ ) ılar 

lini'nin önceden kararlaıtırdıkları ~""'" ~·ı:ı ,:apmaa PD u u ltalyenlar, lngttterentn şamlml· 
zecri tedbirler itte bunlardır. ı10ı1y.ıet.ıne .aıt olacak.. yetine inanmıyor 

Çünkü, bu yılın batında Senyör Sulh 11ro1N1nden n•tlce Zaten ltal7ada da fngilterenin. 
çıkamayacak 1 • • 

Muaolini'nin Habeıistanda ser - Bu ıulh PrOieaiae muttali olan uz aım3 ıstefınin gerçek olmadılı 
bestçe hareket etmesine, Möıyö birçok aiya.ai mahafil, budan ke,naatj mevcuttur. 
Lanlhı muvafakat ettiğinde !ÜP- bir netice çılmııyaca:Jı kam.atini &naaıı b-aka JtaJyao ,1A.1.tbu• 
he yoktur. beslemektedirler. Hele lnıiliıJerin a_h z~ tedbirlerin. aU~n_ıas~o~a 

Laval - Mwolini anl&Jm§.Sın- her hangi bir pazarhja girmek Ü• fJddelb .harekat ediJm•ını ıat.i .. 
dan ıonra Fransa, ordularını ce- :ıere İtalyan kuvvetlerinin Habet Y~D lnaili~lere karıı atoı püs~ • 
nup hudutlarından çekti Ye yeni topraklarından ~ekilmoJİJIİ ille. rUJJ»Utedır; uluslar lıumnıJJN 
Hitler tehlikesine kar~ı durabile.- meleri muhtemel görüliiyorki bu. karşı O.a DFnt a.rnct Y&rdır. 
cek 'bir ıııevkie koydu. nu da Cenevre muhiti 1'nlchaız T ribwıa ga~i, :lh.JY•Y• •örı" 

Hafif c'konoınik ıecri tedbir· görüyor. "Habeıittanm bü ımları den1ecek•lt&bl~ mbN"go kom11 
lerin §U iki katb mahzııru vardır lw.huJ .etm#i için ancak majhlp maaı ve HahotJÜNla konulmuı o· 
ki, Habcıislanı ha.rap olmaktan olma.aı icap etınektodir. .Ceıaev- lan amltar•onuıı:ktJdJrdmuı~· 
kurtarrua:lığı gibi, netice iiiba • rede deJeıelerin çoğu ise, l:labe- ~dak~ karar.dan i>ahıed~rlcen 
l'İyle J>itaraf devletleri de timdi Jİıtanın muhaKkak ıurette ltal.. dıyor kı: 
çekindikleri bir tehlikey.e sokabi - yanları topra'klarından kovacak • ''Si!i~m~i kab~l oJ~ryan ilk 
lir. '.Pugün htHa iM tehlike mev • ları kanaatindedirler. al~akh.i< ırtıkap edılmııtır. Bar19 
cuttur. lnglllere ram olıaıyor i~in doğmuş olan uluslar sosyete-

Birincisi ~udur: Djjer tar.aftan Lav.ol yarm i- ıı, Avrupa dııında kalmıJ son Af· 
Köyl~rin borobardıma.n edilme• çin, baıka teJebbU.lerdeu de cJe- rika güruhu lehine harbi bazJJ"lr

si ve bunu bizzarure takip ed~cek ri kalmıyor. Laval,, büyük Bruıuı• yor . .,, 
o!an çocuk ve kadın.katliamı neJ:i.. yanın Pariıteki elçisi ite görU~- G.io.r.nole d'Jt.alia .JP7l: J&~J " 

cesindı ~gı~re, Fransa, Rı.'lya müı ve lngi1tereye A'.kdenizdeki yor: 
ve diier mem!e'ket!erd~ öjte his • İngiliz deniz kuvvetlerini daha ".Mütttrek W.eri» temini r~ 
ıiyat uyanacakdır ki, hükGmetler ~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jl!!~!!!!!!!!!!' lngiltere»in .ı.uauaJJJ milJ1emle 
silahlı im- müaahnJcye atilabiKr • tüfelt, tüfek ve cephane, 'taarlti ,ae- kelerini geni,Ietmesi için harbi u. 
w. ıHtlertf:• uzababilir. Dn!Qde 670.000 askerini veren 

ikinci ıtehlike: 

Ha~utana sitilı gönderi~meıi 
yasafiın·n t<a.ldır.ılma-,ındsfür. 

Muliaaemat 4-~amndan önca 
Habeıistana silah gönderilseydi, 
hiç bir karı§ıklık 'Viic\ICia~mez
di. Fakat İtalyanlar halibarpte 
olduKları bir tni1letin silahlandı -
rılıp teçhiz edilmesine uduca baJ 
eğecekler mi ha.kalım? 

Bir"kaç §ilep dolusu makineli 

BNt·'Jte.r. lagilmer.dwı ,p.ptet ltalya, tngilterenin, Te OTtak1arı -
üldsi ~e .ile ayJ.rı:a ~P nm eairci Habe9iatana ölüm \Ya 

eUıtittiLer. ııtalan ~ermek ufrunda g~ ... 
M.~~vJJ M.t1War.J11ı& M.qı dai~ dikleri gayreti asla unutmıyac&k .. 

larını müdafaa eden He.b~e tır.,, 
ıilah sötürd.ijjüllll.ıı ~iiphe ..U • W•r• ~itt.e.: "lui.!teı-~ 
len her hangi bitaraf gemi, Hint f\IDA -.in obalıdır ki, zeut 
denizi_Wle ve Kızıl deniıde 1tal - tedbirlerin tatbiki, ba§!ıbaJma, 
yan donanması tarafından araJ • Akdenizdeki ha1p tehditl~rinin en 
brılmağa kalkııılırsa g~ne hadise açıktan açıja ıavrulanıciır .. de .. 

k "1..:"I' mektedir. çı aoı ır.,, 

Fakat zecri tedbirler ne neti
ce verecek? Bunlar ne olacak? j 

Taymis gazetesi ıöyle yazıyor: 
--------...,.,,..--:-----~..,.___,,.....~~ ......... --~--------------_,.__,..,...,._._. 

"Bütün 'kredileri kuebilirfa ı1Je 1_.•••••••Bu akşam: Büilin .fCh.i.r halkı•••••••• 
ltalya için elde edilmesi gür ve 

Giornale d1talia, ekonomik ve 
lfinanea1 zecri tedbir1ere 'tca,.tı 1hu· 
ı.raiia alınaıı.aıukabil ıtedbirleri &D· 

lataaktailır. ıKredi~ taına~n 
mM.r.um edildiği ta.kditd~, ıt..ı .. 
ya, alacağı malların bedeli,;ıi ne.k~ 
den yahut ecnebi dövi::i olarak 
öd iyeı-._Mtir. 

pek lazım olan bazı malları U:raç 
etmeyiz .. Ve bazı ltalyan malla
rını almamak su~iyle de in-etli 
vücuda getirmenin de önüne gtlfr 
biliriz.,, 

Musolini'nin, bu vadideki zec
ri tedbirleri hiçe saydığı, "İtalya 
ulusu J>u tedbirlere f edakarhk1a 
ke.rıı koyacaktır,,, ı~lindeki met· 
hur ıöylev.i»den .-nI-.ıhyordıı. 
'~Al.n1z :1iiel tedbirler Jıuv,y~tJe 
mukabele görecek,, demifti. 

Almanya, Avuıtury• ve Ma~· 
rlıtan ıjbi dostlar dı~rda k•ldı
~ ıöıe, ~u tedbirlerin aenel~
oe bir tt=Jiri olamıyM:aiJ»a ka
Jiiina. Bu .memleketler ıltalı:a1a 

Dün~a ma.tbuatı.uıu "Sin~ıo biı' p'Useri. diy.e tu.&if ettiği 

SıVAH SOZLER 
filminin ilk iraesi _§erefine 

SOMER sinemasının 
vereceği hUyük gala müsameresine i§tİrak edecektir. 

Heyeti t~ailiy.esi batında: 
J:IA&RY ıB_.4.UR - SİMONE S!MON .. JEA.N MAX vıt JUN PJ . 
ER.RE A:UMONT ve MAKUDJA.N ıibi en J>i.ty,ük filmle1in ar· 
-tiatlen :vardtr. 
42851 numaraya telefon etfere!c yerlerinizi evvelden aldınmz. Bi .. 
letinizi alITken tenzilatlı fiyatlar<laJ" istifade iınkAnıDJ v~ren ku· 
1>9ou iıteyiniz. 
l.:\i.kt fotöyler 60, Hıısuıi b.Jk~tı 50, Bir.inci mevki 40, ikinci 
bAlk_ou 2i kuruıtur. 
Bu film ba~a hiçbir Beyoğlu ıine:naımda ~ertlmiyecektlr. 

Memleketin bu husU1taki mu
ı kavemet kuvveti büyüktür. Dev ' 

Jetlerin, prensip itiba1'jyle J~abul 

ettikler~ zecri eclbirlerin tat~iki .. 
ne JJraıgcJ;ııee, .aıWNJnda-bi.r~~ 
ırniinakaıalar ~.Jka-;ağ1 bh:::nin e

diliyer ve b~na b~J b;\ğliluıypr. 
Bundan b~ka, İtalya. ~en,,cli mal
larını kabul etmek 'ttenıiycn 
memleket!e::::-Ic her Wrlü tecim-:el 

, mueo.me!eyi h:tccekt;r. 
Giornalc d'halya, net!ce itiba~ 

riyle, Cenevrenin tatbikine 
tığı :ıecri tedbirlerin yeni bir d 
ya kargafalığına ıebep ola 
söylemektedir. 
lnglltare ifı!ılJ•Y• kerfl fi• 

uzır11normu. 
Gazete Del Popola, d..ı.. 

riye ıider•k, f nriltoreııin l 
ya karıı harbe hJ.ı:ırlanchitnı 
le bir yazr ile bildinnektedir: 

Milano, 16 (A.A.) - G 
Del Popol• yo.ıryor: 

"lnıilterenin f talyaya 
harbetmeje k•rar vetnıiı ol 
zallJlolunuyor. lngilt~re, 
karJı hücum etıııek için her 
hazırlı1dannı 7apmıtt•r. ŞJ 
hükGmetlerin dikkatleriııt bu 
taya çevirn)elerinin tam ~aııatd 
dır. 1nıilte,-eyi, ltalyaya 
l>ir t.arruz hazırl&lftakta ohın 
millet olarak u1uı1ar ıesyet~ 

ve Ke!log ınialmu imza ed 
haber vennek ~ımdır.,, 

C..Yrtlnln talı•malc:rt 
ltalyan gazeteleri bu ı;ial 

zılarl• ıayfal~ruu doldvrurl 
diler taraftan .ıecri kdbirltr 
kında uhıslar ~yeteıinole C 
gm)~r deva111 '9lmektedir, j 

Cenevre, mahre&H bir telP. 
ta. de»ff;,.or iri: 

Uluılar kurumu genel ae 
t rnRt tyay_a1tarJt alınmaşi 
rarla~n ıüel, fine.n.sat tedb1rl 
tafıillttaı u1•lcar kurumuna 
olan wletı.e bildinniıtir. 

T&H 4oaomik kOJDite 
telrrar topluarak )lon~flD•I 
devam etuıiJtir. Bu topla 
lnıiliz dıeleae•i Eden, Jı 
bir pin •~.,1 M<mmnik en 
tw:rit Ml-.k .çok mühim ta 
lerde butunmuıtur. Komite 
nin verdiği tahriri progranu ~ 
kik tme.k üzent yarın gene ~ 
nacakt.Jr. RoDJa.Dya :v~ Y ~ 
taıı ~dni ı.cri ıedbirı.t~ f 
gün '"'# ti4141.de tatWkifi / 
yerıe;k ~ aoku.i .-uan_. z..-.... etltıitlerclir. 

Tl:i k~ıı Tereee'4 ~ 
rarlar cuma gUnti 18 ler koııtf" 
ıine, cumartesi ıijnü d.e $% 
komiteJİ.N' ver.ilcr.elı, UJJIÇ~ 
hı ki temiQ. ~ileçdUjr. 
A.rn•vuııuk ve u.crl ~ 
'Tiı~ 16 (4.4.) - 4 

luk JO&l~Mt lt\iro.aı bUdirjy,.rı 
Bj«' tebl\i~. Ar.aa~' 

lualar sosyetesine ıadık bir 

olcl\liµ "e o swetle -~· 
dirilmel.te ve Arna"ftltluk 
metinin !talya ile.ınevcı.ıt ıı'k' 
nasebeHc.-ri göz önüne alı.ra'k~ 
nevre yi;Juek e11stiıüıü ! ar11f 
ltPly.•.YA .kvıı ittib.u Jil.d 
rarlar1- •.ttıir-.k ~~ olddf 
ve edilmekte@. _ ..,f~ 
MllCariar p-.rw.n 1m oı~,; 

uelapefte, 16 (AJ\.) ...- ff 
ajeneı •ftarı hildir:iyor: ~ 

Ayrıı çevenleri, Macar :Jı 
gesini halya lehinde b1r ~:· lf'-
takınrnağa aevkeden kar•~':~I 
jımlllk ,01m,ıı.thjını aannı~ 
lar. JJl,Jilt.e1ey~ ~ .ubıal~ . / 
tesine ~ı Y.~a~I~ JI 
~..DJt l\•~etiyle 00 kf_.r~,!··" 
~·r~ca~T, sonl'rlcı.nn öeUO
m~ğe çe.lı§?lmalctacbr. 
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Coeuk haftası BARBAROSTA --- . -• • • 

INTIK 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

Tefrftka numaıreso : 87 Yazan: <va.,. N Oı) lki hafta önceki hulmacamız ' rıyer Lutfi Fikret , 102 - 9 ncu me:~. • •• d•• ••' KOY.A-OVA . AV_ MıOSKOYA id i. N dtH d. 

Açın Şu esl·rın vucu unu . Dag- ye . D ec e am ı, 103 - Da,· utµa~a ;)l:i rı var m 1 oğru bula nlarda n Çarşambada Faruk, 104 - Ortaköy 18 Ali, ıo;; -

bakalım ?.. Bö
•yıeıı•kte evvelce de • •• ressam Ali Rıza Tunçer 1 nci, Kadı . Davutpaşa 5ı:> Muammer, 106 - (~~ -

esır düşup köy Yoğurtçu caddesi 4;; Şaziment Jenbevi ort.amek. 384 Hakkr, 107 - l !t:'· 

d 
•• d• ~ • Rana 2 nci hediyemizi kazanmışlardır. şiktaş 13 Esatcan, 10 _ Uurtulu~ 1!1 

uşme ıgı anlaşılır lPEKLt ME.NDlL KAZANANI.AR: Selma, 109 - İs Erkek L. 32;; C;lftl, 
3 - Borsada Setbaşrnda ilkmektep 110 - Pnşabahçe aS Muazzez. ıı __: 

Bec;en klaımlerın hUllA.. ı umumunun birden malı oluyordu.i nen bu Hnk renk dağlamalann 368 Rıza Danyal, .ı - lzmir Tilkilikte 22 nci mek. 122 Basiret, 112 _ lJı--kü . 
Hızır reialls IJedİ aeldz 11a1larm· Sonra, gülüm.siyerek ili.ve etti: aslı da budur! berber Cemil Altmkol, 5 - Anadolu dar 14 Fahrünnisa, 113 _ Pangaltı L. 

dakl eol8llığı Kllçilk Baaan., bir H d• H ! y · k lki k hl.sal 23 Kadri Erol, 6 - EmirgAn O. U2 Nuba 114 B tk•-

1 

- ay ı, asan ••• enı or· onan alat ve edevatı ha . · r, - eş ı.aş 321\fübena. 
muctzs gapnufhr. Blr dllfnian 11e- , ilk ·· ek b l M. Sadettin Necip, 115 - Cumhuriyet ortamek. 248 Nuıi . 
_;.,_,_ -ir aıuımııaına sebebiyet san.... once aeçm nö eti se • zır amrttı. Bir mangal, iğneler, bo-"-"'"" ...., • B aazal da t..!__ d" l Bffi ŞlŞE KOLONYA KAZANANLAR ye, l16 - Feriktiy 31 Aziz, ll7 - Gazi 
verml§tir. 'Şimtll onu da konan ıa- nm... u P ar lllHene Ufe'll ya, l&l'l'l ar. Osmanpaşa. 789 Şevket,, 118 _ 13 ncü 
yıyorlar- Ganimetlerin taksimin • altı esirin birincisini seç .•• Hocala- Hızır emir verdi: 7 - Ankarada Samanpazarı cad. mek. S - 5 609 Ragıp, ııs _ Fatih 
de kendisine tam pay veriyorlar. iş- mı Ali amca ile Çelebiden bile faz - Haydi oğlum .•. Uzat kolunu Nuriye Hüsamettin, 8 - Pangaltı Li.. Fevziye, 120 - Eyüpsult.an Durudaş, 
te eairler, kayıklaTa bindirilmiş, la payın var, bak!.. Onlar harbe da (sahibi: Hızır gemisinde Ha_ to ap. 5 Belkis, 9 - Galata Perşembe 121 - Rcşitpaşa 46 Lily, 122 - K.M. 
kadırgalara getiriliyor: girmediler .. Yanm hisse alacak • san) diye Y.azsmlar... pazarı camii sok. 72 Salamon Yoşoi, P. 88 Osman, 123 - Çapa kız muallim 

far K bu 10 - Gözte~de İstasyon cad. l\lehmet M. 345 Malike, 124 _ Beyoğlu 13 Ne. 

Herhalde 
-. nan donanmadan ... aenea, küçük ameliyatın Ali Ozbek. d' 2 ~-- - Çocuk f k l"'d nd Ö b l ım, 1 5 - Cerrahpaşa 27 Güler, 126 

yahut Köse Yorgi aarayından alın. , ev a a e uta ı. nü . l.J amumı korkuyla takib eder . İKİŞER PAKET NANE ŞEKERl - Bostancı ilkmek. 139 Emel, 127 -
JJl1f kayıklar olacaktı. Hasan, bu - ne baktı. ken, reiı bir ıual daha sordu: KAZANANLAR: Atikatipaşa 2011Nur, 128- te. 5 ncl 
nu farkedemedi. Fakat, itte görü· -Haydi, çocuğumu. Vakit kay - Mealefin nedir mek.126 Te-vhlde, 129 - Asmaltı çeş· 

Y

ordu: Altı kayık .•• Altnı da esir bettinne ... Bir tane ıeç.. - Yazı yumumr, hesap tut • ll - Samatya 52 Berç, 12 - Bakır me 66 BCM1, 130 - Gedikpaşa 26 Ce~ 
d 

CO_ k levend, rnk --·lü kuvvetli mumı p·-·1- Ik kul) köy A. H. Hilmi, 13 - Bakırköy 100 sare~ 131 - Beyoğlu 30 Nermin, 
dolu .. , Ürü öteki kadırgaya gi. i 0 ,.- D~ p u•\.U&ı ye en anma • 0s C:! ~ 

1
• zincirbendler olduğunu glt...n.ror • ımr, reise vardmıll"Tlık etm-ı·nı· hı·. man ~emsJ, 14 - 41 nci mek 84 Fe - 132 - K.L. 11 Cemalettin, 133 _ 42 n.. 

Yor 
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"Bugün Valde camihıde ima

mın torununu dinledim. Otu:ı se

nedir böyle mukabele işitmemiş· 

tim. imama haber yolla, akşam

ları kıı gelsin, bana bir şeyler 

ihtiyarın genç gözleri tatlı tat

lı gülüyordu. 

Cami kayyumları, baıka kızla• 
rın saçını çeken mahalle külhan

beyleri, hatta kapıdaki satıcılar 

okusun. Sakın o solucan ana~ı pe- bile ona yarı müstehzi, yarı mü!~ 

şine takılmasın ha!,, dedi. fik "Abla" derlerdi. Sabiha ha • 

Sinekli Bakkal sokıs.ğınm bo

zuk kaldırımlarında seke seke 

Şevket ağanın fenerini takip eden 

Rabia, Selim paşa konağının ge · 

niş caddesine çıkınca yen; bir dün. 

ya keıf etmiş gibi sevindi. İki ta · 

rafı büyük bahçeler içinde, bah
çe ortalarında konaklar. her kapı-

mm bunu nereden öğrenmişti? 

Gülmedi. Otururken entansini 

kaldırmadığını hatırla.dı. Emine • 

nin se;i hafızasında "Gene mi 

yabanlık entarini buru§turuyor -

sun?,, diyordu. Kabahat işlemiş 

gibi kalktı, ana.sının mor f erac~ 
sinden bozulup yapılan gron en

tariyi dikkatle kaldırdı, tekrar o-

nın üstünde büyük bir fener .. Ka- turdu. 

pılardan birine uşağın ardı sıra 

girdi. Hanımelleri, yasemin ve 

ak~sya kokuları, fiskiyenin ~ırıl· 

tısı... Bunlar çocuğun yüreğine 

t~tlı bir çarpıntı verdi. 

Kahya kadın taşlıkta bekli

yordu. Rabia kadının peşinde, 

çifte ~erdivenlerin trabzanlarını 

tuta tuta çıktı. Küçük kafasında 

kendini çağırtan ihtiyat- kadının 

hayalini canlandırmağa çalışıyor 

Buraya onu niçin çağırmışlardı? 

Annesinin koltuğuna sıkıştırdığı 

ağır cJlt, ona bu beklenilmiyen da 

velin sebebini . hatırlatıyor. Kur' .. 

an okuyacak, Muhammediye oku

yacak, belki de ilahi okuyacak. 

Nered~n baksa, bu acaip konağa 

gelişin dini bir cephesi var. Fakat 

etrafındaki hava hiç de ahret ha
vası değil ... 

Birinci katta ayaklan yumu • 

şak halılara gömüldü. Tavanlar · 

da ışık hevenkleri gibi asılı du -

ran avizelerin aksettiği uzun ay• 

nalarda sıra sıra Rabialar b~liri · 

yor, kayboluyor. Bir kapının ar -

kastnda tef çalınıyor, ziller şakır• 

dryar, oynıyan ayak sesleri. Bun

latrn Kur' anla, "Muhammedi -

ye,, ile ne münasebeti var? 

'Sabiha hanımın odasının or -

tıısında rüyadan uyanır gibi ken· 

disine geldi... Mütereddit ve utan

gaç gözlerle yerde uzanan ihti 
Y• kadına baktı. O da diz)erinde 

yumuşak bir battaniye, arkasın -

da yastıklar, olduğu yerden ken-

. dini süzüyordu. Yakından biç de 
kibirli ve korkunç değil. Çene çe

ne üsttinde, deriler sark<k, yüz bu· 

ruşuk, bur~kların arasına allık 

düzgün yer yer toplanmış. Çocuk 

bu nevi tuvaleti biraz garip bul • 

du. Fakat bu acayip yüzün on':.I. 

emniyet veren mütebess!m, dost 

gözleri vardı. Zümrüt yüzüklü 

beyaz bir el öpülmek için Rabia~ 

ya uzandı. 

"Bu ne katı, ne koyu entari, 

Rabia abla! Kaplumbağa kabu 
ğu gibi ... ,, 

Rabia da o fikirde fakat gül· 

mek olmaz. Entarileri hep anası• 

nın, büyük bahuının eskilerinden 

bozulup yapıldığım ciddi bir ses• 

le anlattı. Sonra imamdan işitti
ği süs a!eyhine nutuklardan biri·· 

ni tekrar etti. Gözleri halının çi • 

çeklerinde "Peygamber efendi -

miz yamalı esvap giyerdi,, dedi. 

Şen bir kahkaha... "lmam e ; 

fendi evde de mi vaa:zeder gibi 

konuşuyor?,, 

Demek büyük babasından böy

le hafif bahseden insan da var · 

mı,... Gözlerini halının çiçekle · 

rinden kaldırmağa vaka kalma • 

dan daha acayip bir suale maruz 

kaldı. 

"Evde hiç babandan bahseder

ler mi, Rabia abla?" 

Acaba ağzını mı arıyordu? Yü

reğinin babaslna gfali muhabbe

tini öğrenip imama haber mi ve

recekti? Yutkundu, renksiz bir 

sesle babasını soranlara imamın 

ezberlettiği cevabı tekrar etti: 

"Babam fena bir adamdı, ha -
nımef endi, hiç camiye gitmezdi. .. 

Ölünce ... Ölünce cehenneme gide-• 

cek.,, 

"Fena deği1, zebaniler; güldü -

rür." 

Alayla, neşeyle parlıyan kadı • 

nın müstehzi, parlak gözleri hu• 

lutlanmıt uzaklara dalmı§tt. Ra. 

biaya bu ani yumu§aklığın, hüz

nün babasiyle alakası varmt! gi• 

bi geldi. Şimdiye kadar sorma -

ğa cesaret edemediği fakat kü

çük kafasını kurt gibi yiyen bir 

suali sordu. 

"Hanımefendi, babam ölürse 

sahiden cehenneme gider mi?,, 

"Niçır. gitsin yavrum, kimseye 

ziyanı dokunmazdı ki... Amma 

bilinmez, Allahın hikmetine akıl 
"Kitabını konsolun üstüne koy ermiyor, bu yata geldim bizden 

da gel §Uraya otur.,, ne istediğine daha akıl erdireme• 
Yüzüklü el sedirin üstünde yer dim ... " 

gösterdi. 

"Adın ne?" 

-Ralria cariyeniz ... " 

Sustu. Sonra yarı acı yarı müs

teh::i bir sesle ilave etti: "Şeyta· 

nın ne istediği apaşikar, herkesin 

"Amma yaptın ha ... Sana Ra - aklı ona ıu gibi eriyor., 

bia abla demezler mi?,, (Devanu var) 

--------- - ------- - -
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Tatiıatıa, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların 

heyecanh romanı . 

"' Yazan: Rosınv fiilnd -ıe Türkçeye çeviren: Naciye ~zze~ 

No. 7 

Çif dem tavsilJe etli : 
"Adaya gidelim. Ken· 
Geçen kısımlarm kısaltılmıfl 

Kaya oğlu, ulusunun kadınları. 
nı kaçıran Yaban Donwzu oğul -
larının peşinde iken Geyik oğlu 

kızı Çiğdemle ablası Papatye ka -
bile/eri Yaban Domuzu oğulların. 
dan. kaçıyorlardı. 

Papatye evli ve bir de çocuğu 
vardı. Yanında taşıyordu. iki ka -
dın, yalnız ve geniş ovalarda bir 
çok korkulu günler geçirdiler. 
Aç ayıların hücumuna uğradılar. 

Kendilerine hücum eden ayılar, 
önler.ine atlar çıkınca hedeflerini 
değiştirdiler. Biri, atı paralamıştı 
ve yere düşürerek parçalamaya 

· başli:ıilı. Atın kaybettiği kan şim
di dalga dal.ya ayının damarları. 
na geçiyordu. 

Kurtlar, köpekler, srrtlanlar, ça • 
Jfallar bu lforkunç yırtıcınin karnının 
doymasını bekliyorlardı. 

Sonra sıra onlara gelecekti. 

Bu korkunç .gece iki kadına da -
ha tetik daha ihtiytkar bulunmağı öğ
retti. Sığnakları pek güvenilecek gibi 
olmadığı akşamlar sandalı deviriyor
lardr. Bu. yrrtıcıları şaşırtıyordu. Bu
runlarını aralıktan sokuyor, koklu -
yor, pençelerile yokluyorlardı. Gör • 
medikleri bir el o~ları yaralayınca 

acıyla uluyor, geriliyorlardı. . 
:Uza1d:alf ~Yali:' di§lerlni 

göstererek homuı-aamyorlardr. 

Çiğdemle Papatye mızrağı çok dal
drrmaktan çekiniyort onların kızgın -
bklarını kamçılamaktan korkuyorlar
dı. 

Bunlar yalmz kurtlar, sutlanlar, 
çakallar değildi. Bir kere kaplan, iki 
kere de aslan gelmişti. Çok durma -
mışlardı. Belki mübhem bir kuruntu, 
belki de öteki avlan kaçırmamak için 
gene savuşmuşlardı.. Arada sırada 
iki kadın ormandaki dikenler arasına 
saklanarak kendilerini korumaya ça -
lışryorlardr •• 

ülkelerinden uzaklaştıkça konduk· 
Jarı yerlerde daha uzun oturuyorlar
dı. UJuslarınınkine benziyen kargılar 
yapmağa başlamışlardı. Kendilerini 
daha iyi koruyabileceklerdi. Küçük a · 
dalarda daha iyi korunabiliyorlardr. 
Büyük yrrtıcıların srğrnarnıyacaklarr 
dar kovuklara sokuluyorlardı. Kapan. 
ması kolay boş bir mağara "!>ulunc.a 
sığınıyorlar, birkaç gün geçiriyorlar -
dı. 

Kadınlar ülkelerinden çıkalı bir ay ol 
muştu. Artık epeyce uzaklaşmışlardı. 

Şimdi onlara avları çok, boUuk, yır · 
trcılardan sakınması kolay, rrmak kı • 
yılarında bir yer gerekti~ 

Birkaç gün aradılar. Bir gün erken 
den bir kalabalık içerisine topraktan 
dört metre yüksekte, bir kovuk bul -
dular. Kovuğun ağzı bir adam, büyiik 
bir kurt, bir kaplan sığacak kadar ge
nişti. Tırmanmak için elverişli değil -
di. Yüzü dümdüzdü. Bir pars bile bu
raya kolayca srçrıyamazdt. 

Çiğdem kardeşinin omuzlarına 

çıktı. Kovuğa girmeden önce içeriye 
baktı, kokladı. Yalnız yarasa kokula · 
n vardı .. lki kat olarak içeriye sıç -
radı. Aydınlık tepedeki yarıktan dik 
olarak geliyordu. Kovuk bir mağara 

kadar büyüktü. Birkaç ki~i sığabilirdi. 
Çiğdem kuru dallar tophyarak kü

çük bir ateş yaktı. Alevlerin ışıklariy
le mağara tavanının dört be:; metre 
yüksekJiğinde olduğunu gördü. Ko · 
yak kendileri için çok eh·erişli idi. Ma
ğaradan ('.tktı. Kardeşine !=!Öyledi: 

- Papatye ile Çiğdem hurn<la din . 
lenebilecekler. 

l\lağaramn kapısı çok yii~sektc i -

dimizi · Saklıgalım,; 
di •. Kurtlar giremezdi •. AsJari, kaplan ölümler.den kurtarmrştr. Çiğdem h 
büyük ayılar ~çin de çok dan~ı: Keşkin gün o~~n yerinde olup olmadrğım g 
taşları onJarı parslara karşı koruya - nıeğe giderdi •• Çalılıklardan ı;rl\ma 
bilirdi. · dan önce durarak gözetledi. De 

derin boşlukları kokladı. Keskin g" 
Kadmlar ·on beş gün .mağarada kor- )eriyle araştırdı. Kulağım bir a~a 

kusuzca oturdular. Bir sürü savaşçı yaprştırdr .. 
onlan bekliyormuş gibi rahatça .raşr- • Uzaklardan gelen hafif bir adı 
yorlardr. • gürültüsü ağacı titretiyordu: Bu a 

Gündüzleri her yeı:i iyice gözettik- dımların dört ayaklı bir varlığın 
ten sonra çikıyorlardr. Yalnız uyuyan drmlan ·oımaCbğım anJadı .• 
iri yaban kedileri görüyorlardı. Ne AdrmlarJl.l ~tıhşr yüklü bir ada 
boz ayılardan, ne de adamlardan bir olduğunu gösteriyordu. 
iz görünlllüyordu. Çiğdem çocukla birlikte f'apatye 

Avlar, besleyici otlar çok boldu . . nin geldiğini düşündü. önce ferahi 
Tepedeki yarck altında ıı.teşleıini ya • dr. Sonra kuruntuya kapddr. Papat 
kıyorlardı. Duman, kok_u buradan . çı- nfçin ırmağa doğru geliyordu? On 
kıyor, mağaralarını kokutmuyordu. dönmesini bekliyecek değil miydi? 
Geçen hergün ·onları daha kurnaz, da- Çiğdem yavaş yanş . ormand. 
ha becerikli yapıyordu. Hele Çiğdem, çıktı. Papatyenin adrmlan şimdi iyi 
korkulu nesneleri çakallar gibi 'UZak - duyuluyordu .. Kendisi de görülme; 
tan sezmekte epeyce usta , olmuştu. , başlamıştı. Çok yakına gelince karcl 
Kulaklarını toprağa yapıştmr,: en u - şini gördü. • 
fak gürültüleri duyardı. Çok uzaklan Çiğdem sordu: 
görür. hayvanların pek çuklannı yü · - Papatye niçin mağaradan çı~t 
rüyüşlerinden, adım atışlarından ta • - 'Papatye Çiğdemi arıyordu. 
nrrdr ..• Onların tuzakları, silahları B!!kıştılar. Papatyenin çehresi aft 
gün geçtik~e · daha olgunlaşıyordu. üst olmuştu. Dudaklan bembeyazdı 
Çiğdemin, sivri uçlu bir mızrağr, bir . • - Papatye Yaban Domuzu oğul! 
topuzu ve bir zıpkını vardı. Şimdi. o, rını gördü t dedi. 
hiç bir şeyden korkmıyor, onµ gören Qiğdenı _şaşkın sordu: 
Pa.patyeye de bir ~k gözlülit"K gelmiş· - Domuz ug;.ucuuıı mı . 

ti. Kırlaraa, sularda böl bol avlar bu· _:, E"ret. , • 
luyorlar, kestaneler, panca"rlar, pata- - ~apatye onları iyice tanrdr n'I 

tcsler fındıklarla pek güzel tiesleni - - •Evet. ·Kayalığa doğru ilerJi)·o 
yorlardı. Yumuşak otlar, kuru yap - Jardı. Ormanlara · girdiler. ötele 
raklar üzerinde tatlı bir uyku · uyu - doğru gittiler. Ben de mağaradan çı 
yor1ardr. tım. Kayahğı d~nerek çalılıklar ar~ 

Papatye kışlık giyecekler yapıyor· sından geldim •• 
du. lki kadın derin bir sessizlik için- Çiğdem başını saIIadı. Keskin gö 
ele, üzüntüsüz yaşarlarken büyüğü yal leriyle' her yeri araştırdıktan sonı 
nızlıktan doğma · bir tasa basmağa söyledi: 
başlamrştı. - Adaya gidelim. Kendimizi ~ııl\ 

O erkeğini düşünüyordu. Ölümden 1ıyalrm. 
11zaklaştrkça dişlerini kıra~ erkeğin Sandala doğru yürüdü. Kardeşi 
diişünceleri onu sardıkça sarıyordu. arkasından geliyordu. Sandalr kTY') 
Onun erkeği 'kaba olmakla beraber ö- götürdüler. Çimenler yüksekti. Kıf1 

tekiler gibi yrrtıci değildi. Ara sıra lar ıssız, sesizdi. Ka:ralrk görülem<' 
yumuşuyoı=, tatlılaşıyordu. BÜ yüz - di. tki kadın yalnız ırmaktan, bir 
den iki kardeş arasında geçen atış - karşı kıyidan görünebilirlerdi. 
ma1ar genç kıza üzüntüler veriyordu. Sandala girdiler. Çok açılmadan 
Papatye de doğduğu ülke düşüncel~ri zaklaşmağa başladılar. Yavaş bir ~· 
gittikçe büyümekte idi. Orada kadın • sandalı ağır ağır itiyordu. Kürek ~~ 
lar pek fena beslenirlert erkeklerin meyi da.ha yavaşlattılar. 
artıklariyle geçiniyorlardı. Çiğdem Yaban Domuzu oğul1at1 

Papatye bunların hepsini unut - nrn kayahğrn yanında durup durrtı• 
muştu. Büyük avlardan sonra ateşler dıklarrnı dfü~ünüYordu. Eğer oralar 
de kanları damhyarak krzaran kara· da durdular~ k~vuğu, mağarayı ın1 
calar, geyikler, yaban koyunları bur· lacaklar, küçük bir araştırma ile or 
nunda tütüyordu. Büyük avlarqan ·da oturutduğllnu anhyacaklardı. O~ 
sonra kadınlara yük]Qtilen ağır, YO!U· lar ııirhı böylt> erkenden çık1mı;;hrn• 
cu işleri bile unutmuştu. . Ke.ndilerini mi ara"?tmyorlard1? Yo~ 

Çiğdem eski yaşayışı daha aı dü - sa bir adamr mt k0Yaltyorla1· dı·? (.lı 
şünüyordu. Onun önünde şimdi yeni, çüyorlar mr idi? Hayır, onlar li11 

bambaşka ufaklar açılıyordu. Ülkesi- daii'lat·m·r btı·ak:ır. . ~-=·ardı. RüfH n 1ı 
nin düşünceleri yavaş yaı-aş sönüyor -.. düşünceler Çiğdemin beynini a ltiİ: 
du. Bununla beraber ara sıra doğup l ediyor, bfr dü~üncc i'tel.ini g-ilt'ir'i~r 
büyüdüğü mağarayı, ufak tefek tat· du. Yab~n Domur.u oi! ·1llarrın1ı T'~:1'~ 

r ' • · r hhklan anıp dalıyo!du: ·' alnız bul. r::~:ır~. yıkrlm~ •. kn~!m~~rmı11 ,., ,,_ · : 
11 cok lusa ~ürüvordu. mu~tu . Onlar ~ım<11 Gol<Tt ma$\ l\ac.ı 

. İhtiyar Sı;tlan oğlunun kini. ya · İan.nr ::ılmağ·a g'clryfr-:l~r<H .. . 
ııar dağa verilen kurbanlann dehşeti, 
Karaboğa oğlu için krrr1an iki di~i •. O· 

nun cakal kokusu, kiiçük kauh gözleı·i 
göğsÜnü derin bir hın~la dolduruyor -
du. 

Çiğdem bir ı:;abah n-maktan yirmi 
mı>trc öte<lı-ki lıir ormanhkta ı:rak h 
kayıklarını görmek iı;in gitti. Karde~ 
ile kayrğm delik deşiklerini yenile · 
mi~ler. yeni kürekler yapmışlardır. 

Çi~d~m h•t ltayığr ölr:i:.-.;üz bir c:<',-~i 

ilr '-'c,·iyordıı. 

O 01~1:\rrn srğmaklal'T idi. Onhın 
hü) ük yon:nııılnklanfıın. koı·kul;:ı r rl::ın ! 
kurtarıyordu. Pel~ çok kere on larr, 

• ' • • • • ... f1 

· SaıHlah~ea.-siz sularda iforJb·,1r 
• • .. Jtl 

ll'tnak-çok geıli:şti. Kar:n lnyı rol' .f, 
mü.,.or gibi idi .. ötdcnleki otlukl:11 • 

J •'t 
sazlrk la rl:ı r el olu ·ada dar, nzun ır0 ıı 
11üyordu. Kara kın-;ık atbıdarı. rıl1 

~ l • . 1 .. f 1 ı·dt' il acrncları >U ı:-e .-.;~ı:r.. nı gu r yı> r ,. 
la bildiklerine kalın gö'"delcı-ile ) ıil•', 
_liyorlar. ı:;aıhkfor arnlarındakf :~.;~ 
gırhnnrhın ('Ok da'1a kalın ::o 

· ·trr ı-cJ·· i aira!'J::ınnırı ~a lfan:nalan. tı 
• • • t• •• .. ... 1 y • "' :,, t' 
meTr 1·1Yle ı.<'rt• lmPrı1ı.;;. ho<"' :le · · • 

( ·ı 
l"r !;:~· ·1~ :-ı..-tyı• ı-. ll"tı -:nyoı T:!rcJ•. l:t 
J r lıl.Jnr Hr ı· :ıl, uhirli. ~· i z li varl11') 

. r 
sahltyordu.. ( DC'camı ra 



~..-fr_r---:_L_,~ ~ 
Sovyetlerle dün karşılaşan 

Güreşçilerimiz 4 -2 galip 
Rakibimiz hast:a olduğu için yarı ortada güreş yapılamadı 

du. Çoban kunetli ko1lariyle rakibini 

ü~üncü dakikada yere afdı. Sırtını 
:yere ~etirirken Konca bir köprü ile dı 

~rr ka~arak tuştan kurtuldu. SoYyet 
güreşçi mütemadiyen ka~ryordu '\'e ilk 
on dakika bu şeldlde bitti. 

Sovyet hakemler de Çobanın fai • 
kiyetini tasdik ettikten sonra ikinci 
cle·ne Çohanrn arzusu üzerinine gene 
ayakta deYanıa başladı. Fakat Çoban 

1\lehmedin saJdrrışlan gittikçe artı • 
yordu. So'\"yet güreşçi ancak kendi • 

Usta güreşçim.iz Nuri m.ükemm<'l bir müsabaka yaptı. _ .... _ -
~ir ~~ma!ll~r:___b_9_Y_l!..k _y~r:_llklar . 

~ö~te~~ğif!!~-b~ s_por ca'l_tc3-ı:_ıi"Y._or 

.llıt .;frıfa rakıhf ni boyufla ezitıordu. 
sini müdafaa etmeğe çabalıyordu. Ne
ticede Çobak Mehmet büyük bir fark-

Halterci Cemi.li -
Tekrar çahşmağa ve yeni 

talebeler çahştırmağa başladı 
Dün akşam güreşlerden evvel bir 

göst:eriş yapıldı Rovyct sp:ncııl;u·iy1e ikinci ~iire~ 
kn r~:la)';'ma<:mı clii:ı g-1.'ce J\fak-..il!l ~a · 
lor la rın ela y;ıııtıı ... 

f'r '"n .:ıc'r:· J.·taııl•nJ (B) takımmı 
6-t .! cne;ı Sn'') etlerin kar~sı~::ı. ~u 1 
Sefer (,\) tal>ımımız çıknıı~tı. ::-:'o,)Cf 
Jer gene l'n kunetli kadrolarmr mu -J 
haraza cdiyorlardr. .. [ 

Yalnız yarı ordadaki Sovyet gureş. 
~İsi hnstal~nmıs olduğundan müsaba
ka yapılamadı. Ye ancak (6) müsaba
ka yaptık ,.e dördünü kazandık. 

Çoban re rakibi 

56 kilo 
İlk n-r:if .. '1 ;141ka Jünan la Dzekonski 

ara~" •.ia .oldu. K<>naıı çok güzel gü . 
re.-.;ne ·ine rağ"men, raldbinin oyun ver 
tn~~e~ üzerine puvan alamadı ve ilk 
on ~kika bu ~f'kilde berabc:c lıit~~~ ~e l 
kiJe:t kur'a)'r Kenan kazanarak u,.,t,c 
güre~meğe ba~Jadr. Fakat üç dakika- 1 

da bir sev -r·ıpumadı. Sıra SoYyete g·e-,.. . . ,. \" -~ , . 
· lhce o da bir ~er :;apamadı. ~ e. 1

"
1

1 
·· "c:mc"'" nas Rilrl'<:Ci tel~rar arakta gur .. :. ="" • · 1 

ladıt;~. Her iki taraf da lrnfi bi: ne · . 
tice a1m~ık i~in gayet sert giire,ıy~r · ı 
laı-dr. Ovunıın .sonlarına doğru I\.e - , 
naıı güz~l bir O) un yaptı. Bu sur~ı:~ 
~enan bQriz bir ii.stiinlülde r:~~~ı. bıtı.r l 
dıı~·i halde yan hakemlerden bm \e 01~ 
t:ı hakem Sovyet olduğund~n. galibi~·c. j 
tı D:::ckonı-ıkiye wrmek ıstıyorlaı dı. 1 
:Bıınun neticesin de tam 2~ ~akika 5~~ 1 
l'en bir miinaka:;;a oldu. l"etıcede So' 
)·et güreş~i galip i hin edileli. _ .. 

Bu biiyül~ bir haksrzh!~.tr:.' e .bızı~1 I 
hakemler ,.e ju~~ ancak huyu.k bı~. mı- 1 ~afirperverlik gostcrerek haksız kara. 
ı-1 kahu1 ettiler. 

61 kilo 
Ba~koliotln Yaşarın yaptığr güreş , 

de feYkalacle sert ''e sıl~ı oldu. Gec_:cn 

}'aşar kuı·vctli lıasmı karfısında 

g-iin Ahbası sayı he~biyle yenen Bas
koJrntun Yaşarın karşı.srnda nasıl bir 
netice alacağı pek merak ediliyordu. 
Her iJ,i giircş<:i de çok teknik olduk ·ı 
Jarınd:ın bir şey yapamıyorlardı., 

la galip sayıldı ve bu suretle dün ge -

ceki maçlar Türk takrmrnm cok hak • 
h 4 - 2 galibiyetiyle bitti. , 

Bir zamanlar kıymetli haltercimiz faydalı işler hazırlıyacağına 
Cemalin sayesinde büyük varlıklar etmemek lazımdır. 

M. S. gösterdiğimiz halter sporunu tekrar 
te~p·ik i('.in ı.;iireş federasyonuna mer
hut bir (ha ltcr komite_ i) teşekkül et
mi~tir. 

:-5cne1crdcnlıeri ihmal edilen bu spo 
run güreş gibi 1'iirkün gücüne ve ka. 
hiliyetine tı) gun olduğ"u şiiphesizdir. 

Oyunun ilk on dakika..c:ıı bu şekiJde 
bitti. Çekilen kur'ayr Yaşar kaza • 
narak üstte ça1Tşmağa başladı. Bir a
ra Yaşar rakibini belinden kavradı. 
mnada döndürdüğü gibi 12 nci daki· 
J,anınn 3~ nci saniyesinde sırtını yere 
getirdi. Bu suretle i1k güze] gaJibiye -
timizi tuşla kaıanmrş olduk. 

66 kilo 

Ru cihet l\<'nd i kendine yetişen kıy
metli hnlterci1erlmizin diğer bir çok( 
spor ~u belerin ele el de edcırediğimiz 

yük~ek drrecelrri nhna..<:iyle de sa • 
bit tir. 

· Sovyet güreş~isi Sokofla Saimin 
karşılaşması milli çarpışmaya bırakıl 
dığından Saimlc gene tamnmış Sovyet 
güreşçilerinden J eregof karşılaştılar. 

llk on dakika berabere bitti. Kur'a 
~ekildiği zaman Saim yere düştü. Sov. 
yet üstte çalrşmağa başladı. Bir ara 
müsait bir fırsat yakalıyan Sovyet 
Saimi tehlikeli bir vaziyete düşürdüy

se de Saim bundan kurtuldu .. lkinci 
üç dakikada Saim bir oyun yapamadı. 

Son dört dakikada ise Saim daha a
t.ak güreştiği halde bir şey yapamadı. 
Ve So,•yet güreşsi sayı hesabiyle gaJip 
illin edildi. 

72 kiloda Katalon hasta olup, yal.. 
Muatafa ve rakibi 

nrz milli maçta güreşeceğinden bu mü --------------
sabaka yapılmadı ve hemen orta sik. lst:anbul bölgesinin 
Jet güreşine geçildi. Valovadaki 

79 kilo 
Şöleni 

Dün gece ya::ulan giirc::ılerden e• _ 
ve) ha.Her komite.sinin tertip ettiği 
mfü.:ahrkaya Ut: kıyml'tli haltercimiz 
i'}tirak etm iştir. 

GO KlLO l'll hafif sik'ct- bu sik _ 
lette manıf he~ ·n('1milel haltercimiz 
Cemal biz:.- kıy metini elan muhafaza 
ctti f:" ini gü . .:krc!i. Derrceieri: 

1\op:.ırma SO kilo, Develope 90 kilo, 
~ilkme 110 kilvdur. 

• 67.:> K,,lLO: Bu kiJod:ı l\{ehmet gör
düklerimiz :ı rasnıda hemen en enerjik 
bir haltercimi7.dir. Aldrğı dereceler 
şunlardır: 

Koparma 7:i kilo, Dewlope 70 kilo. 
Silkme 9:; kilodur. 

Nuri ile Bolotof arasında. yapılan 
bu müsabakanın Hk on dakikası tama
miyJe müsavi bir şekilde cereyan etti. 
Çekilen kur'ayr Nuri kazanarak üstte 
çahşmağa başladı ve güzel oyunlar 
yaptı. 

Mehmcdin hu derecelerin daha iis -
tünde netic<> alacağı ve bilhassa silk _ 

meyi pek kısa hir zamanda 100 kilo . 
ya çıkaracağına hi<; ~iipl1e etmiyoru7. 

T. 1. C. 1. İstanbul bölgesi dün Ya. 
lova kaplıcalarında dost Sovyet spor • 
culanna bir öğle yemeği şöleni vermiş . 

tir. 1 r 
üstte çalışmak srrasr Sovyete gel • 

di.Sovyet bir şey yapamıyordu. Yal _ 
nız hir ara ay:ığryla Nurinin başmı 

l>astırclı ye burnunu kanattı Buna rağ 
men ~urinin ~ok daha hakim güreşti. 
J!i hemen belli oluyordu. 

Gene ayakta giire~meğe başladılar. 
Usta güre~çimiz :'\uri durma.dan hü -
cum ediyordu. 1'itekim neticede :Nu _ 
ri miittefikan galip ilan edildi. 

87 kit~ 
Mustafa ile Beröiç karşılaştılar. 

nu giireB de çok şiddetli ,.e sert ce • 
re:ran etti. l\fustafa kendisinden dalıa 
iri görünen rakibini şiddetle saı·sıyor, 
helini yalrnlamali için uğraşıyordu Ye 

ilk on dakika bu BCkilde l\Iustafanm 
tam bir üstünlüğü ile bitti. 

Sıra yerde g·üreşmeğe gelince :'.\Ius
tafa büyük bir kuvvet Ye maharetle 
on birinci dakikanın (26) ncr saniye -
sinde rakibinin sırtını nıinclere yapış. 
trrdı ve giiresi tuşla kazandı. 

Ağır sıklet: 
Cohan l\Ichmetle Koncanm kar . 

sıla"şnuısı ela ~ok meraklı ,.e güzel ol -

Sabahleyin saat 8,20 hareket eden mi 
safirler, saat 11 de YeşiJ Yalovaya 
varmışlardır, orada yüzme havuzun· 

ela bazı sporcuların yüzmelerinden son 
ra yemek yenmiş 'fe Yalova da çok eğ 

lenen misafirler akşam vapuruyla, 1s.. 
tanbula gelmişlerdir. Karşılaşmada 
da yaptıkları gibi, mmtaka başkanı 
Fethi Başaran. As başkan Kemal U cer 

ve mıntaka sekreteri Halit Tüccar • 
başıoğ1u, misafirlerin dün de Yalova
da iyi ağırlanması için bir çok hazır _ 
lıklar yapmışlardT. 

Sovyetıer 
Ankaraya gidiyor 

Ulusal takım 
tema~ 1 tırı orada 

yapılacak 
Bir haftadır §ehriınizde bulu• 

nan dost Sovyet sporcuları bugün 

saat 14,30 da Ankaraya gidecek
lerdir. 

Misafirlerle orada eskrim. gÜ· 
reş ve futbolda ulusal temas yapı• 
lacaktır. 

Sovyet sporcuları, bundan son
ra İzmire hareket edeceklerdir. 

h:mi · deki müsabakalar da bit

daha hakim güreşiyoı"du. 

' tikten sonra, dostlarımız tekrar 
Ankan\:) a dönerek o gün yapıla• 1 

rak Cumhuriyet h:ıyraını merasi- I 
minde '>rncla b!1Inn:l:-~~lar v~ ay

ni akşam lstanbula clönece !~!er• l 
dir. 

~ 

Yeni yetişen haltercilerimizden 
Koçoğlu 

75 KİLO: Bu kategoıide çok genç 
bir istidat görüyoruz: Koçoğlu. Bu 
gencin aldığı dereceler: 

Dcvolopede 84 kilo, silkme 10:5 kilo 
dur. 

Türkiyede Cemalden sonra silkme
de 10:5 ki1o kaldıran halterciye sene • 
lerdenberi tesadüf etmiyorduk. 

Her üç haltercimizin aldıkları de -
TeceJer pek kıymetlidir. tleı·isi için da. 
ha iyi neticeler alacaklarında hiç şüp
he etmiyoruz. 

928 dünya olimpiyadlarrnda dördün 
cü1liğe kadar :riikselcrck, Türk !'PO -

runun o sönük devirlerinde, genç Türk 
sporuna güzel bir ~ert>f kazandırmış 

olan Ye gene ayni olimpiyatlarda, bir 
de d:inya rekorunu cgale eden, çok 
IH)metli halterci Cemal, ~imdi de bir 
tarafta kendisi raJrsrrken hir taraftan 
da g<.'n<.' t:ıl.-l.ıclrr yt'ti~tirmcktedir ld,

1 

Ccma l ;rilıi :ızim Ji bir sporcunun hu 
har<>keti bize pcl\ yal\rnda büyük H' 

Çok kıymetli lıaltercimiz Cemal 

NOT: 
Dün akşam gösteriş yapan ha1te-r

cilerimiz yarı ağır srklette tccriihe ya_ 
pamadr. ;.ı.svu>ıo nii 

Ilu kilonun yeni yetişen t,:oı.. 

kıymetli sporcmm Sahri st;1dyumıt 

gelmemişti. 

Bunun S<.'bebini aı·a1'tn:al·ak öliren
ğimiz zaman vazin~Hen çok miitt-e_c; -
sir olduk. 

itfaiyede ~oför olan bu ::-por('uye, 
federasyon tarafında~ biri.aç defa f<.' . 
Jcfonla rica edildiği halde, birkaç .<:a. 
at müsaade verilmemi~, ve za,·alh c;o
cuk onun için stadyuma gelememiş. 

Bütün dünyada, devlet veya hususi' 
miiesseselerde, sporcular en cok him:ı 
ye gören bir kütledir. . · . 

Bilhassa itfaiye gibi bir teşkilatta 
yer almr~ bir genci spordan menetmek 
değil, spora tes,·ik etmek lazımdır. 

lşte, gönül Ç°ok isterdi 1ti, Sabrinin 
amirleri düşünsünler, "\'e bir tek ada.. 
ma birkaç saat izin vermekle koca bir 
teşkfüttta hiç bir noksanlık olmıy~ca. 
ğma nazaran, belki yarın memlekete 
bir rekor kaıandrracak kıymetli bit· iı;; 
tidadı, ı-:por yapmaktan menetmek is. 
teme!'>in 1er .. 

Futbol del 
Danimarka 

Finlandiyayı yendi 
Danimarka· Finlandiya aı-a ;;ın. 

da yapılan futbol nıacında Dan.i ~ 
marka 5 - 1 galip gel~istir. Elı ;;ci 

~ . 
devrede vaziyet: 3 ·O idi. 

Bu maçta 30 hin !eyirci bul'Jn
mu§tur. 

Dünya1935 
olimpıyatıarı iç i ı, 

Balkanlarda 
Propaganda · 
yapılacak . 

Berlin 936 dünya olimpiyattan ko
mitesi başkanı :rakmda Balkan men;
lcketıerinin hükumet merkezlerine bir 
gel.iye <:ıkacaktrr. Ye komite • bao::kanr 

Ilalkan devletleri nezdinde, olim~iyat 
lann ehemmiyet ve kıymetinden 
hahsedcrek, 9~6 Bcrlin olimpiyaclınm 
propagandasını yapacaktır •. 
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A li1fil ~ 1r n k av a'i!.::~~ l. 
kaçırılan '-

MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
"' * Balkanları ölüm tuzağı oe pusu yeri Yazan: 

Stoyan Krıstof haline getiTmiı olan teşkillltın i,. ·•{jzü 
Tefrikaı N ..... 7 -

Saraf fof çetesini teşkil eden - Makedonya. meıeleai ile Bulı.ır 
lerin hemen hepsi sabık he.ydutlar- ulusal ülküsünü birbirinden boıa· 
dı. Burasını basınca ilk dütünce- ya.mıyan Bulgar Makedonyalıla -

TlYI rk ko~o 
7 

leri torbalarını aıtm, gümu, gibi nn hepsi ona düıman keailmitti. Bir kadın nişanlısına : (Sen kaba bir adamsın 
yükte hafif pahada ağır feylerle B d A yt htl ' 

doldurmakiçinyağmayagirişmek arası:d:;:kik vr;:ı:u~:k~o1:~Ben senden nefret ediyorum!) dedig"'i zama 
ti; ancak Saraffof bu baskına tam Sar ffofa Bul · F d" . . . a gar prensı er ınan. b • • ı • d • d d v d v k • 
man~sıle ~ı~~~l bır mahıyet ver. dın bir ajanı nazarile bakmıı ve gü u soz erın e sevgı en og uguna ım 
mek ıstedığı ıcm yağmanın önüne n.. birind 0 ··ıd ·· k · · b• ı • 
güçlükle geçebildi ve buyruğu al· kaudna• T de npu 

0
.t unne .. ıdçın •: inana 1 lfdİ ? 

,.ı o or anı zayı gon ermıt 
tındaki haydutlar böyle davranma ti. Panitza 1907 yılında hem Saraf. - 4 - kaza olduğuna inanmak iıtiyorum.( nün üıtünde giderken dügünüyo 
sının sebep ve hikmetini ~ir tü~l~ fof hem de lvan Garvanoff'u Necla boğulduk- Belki bir kalb ıektesi.. du: 
anlıyamadılar. işte bu tarıhten tlı- prens Ferdinandla yaptıkları bir tan Sonra Nesrin ayni zamanda şakacı bir -Acaba Neclanın Nesrine sö 
hnren 1907 de öldürülünceye ka - müzakereden sonra saraydan çı • Aılan Turgut çok muztaripti. kızdı •• Manalı bir gülütle poliı ha- ledikleri birer hakikat mıvdı ! 
dar Saraffof Makedonya hareke - k k "ld"' .. t•• l f' · · ·· ·· b ktı ar en o urmuı u. Gün erce ıüren araıtırmalar boşa ıyesının yuzune a : 
tinin başlıca amillerinden biri ol- E N 1 .... b b. du. Ancak ·biz hikayemizde biraz gibnif, Neclanın cesedi bile mey- - fer ec a ana ır gün ön-

Aynnroz dağındaki manastır -
lar<la ya~amakta olan papaıların 

bellerinde taşıdıkları kemerlerde 
ve manastırların yeraltı mahzenle
rinde bir çok paraları ıizledikle
rini ititen Sarnffof oraya kotlu. 
Ancak bu keşi!lerden hiç bir§ey 
elde edemedi. İspanyol -Amerikan 
ea\·a~mda Petrcgrada ko~arak A
merika konsolosuna bel! vurdu ve 
Amcrikn.mn Türklere kartı olan 
mücadelede Vmroya aHfıh vermesi 
mukabilinde, Küba istiklahna yar
dım için Makedonyalılardan mü -
te§ekkil bir alay teklif etti. Ame -
rika kon:olosu böyle bir yardıma 
ihtiyaç olmadığını kendisine bil · 
dirdi. 

ileriye gitmit olduk. Şimdi anlat . dana çıkmamıf tı. ce hayattan bıktığini, mesut olma-
mak istediğimiz vak'a Bostonlu diğint söylememi§ olsaydı, ben de 
Miıs Helen Stones'in dağa kaldı - Aslan T urıut bir aabah itinin sizin gibi dütünecektim. Fakat, 
rılması idi ve bu iş 1901 yılının batına giderken, Karaköyde, Nec- onun boğuluıundan bir gün önce 
ikinci teşrin ayında oldu. lanın candan arkadaıı olan Nesri- bana ıöylediği ıözler, timdi aöyle-

Vmroya verdiği kötü töhret ve ne rastsdı. niyormuş gibi kulağımda çınlıyor. 
eşkıyalık damgası bir tarafa hıra- Nesrin çok ten ve neıeli bir kız- Ne ise geçmit olsun. Nişanlınızı 
lcılacak olursa bu muvaffokiyetli dı .• Adanı görünce durdu: kaybettiğiniz için elbette çok mü• 

teessininizdir ! 
bir te~ebhüs olmuftu. Zandanski - Gud mornİni, Miıter Şerlok 
hatıratında Çerno Payff ile bir • Holmea ! - Şüphe yok, Bibi 1 Siz çok iyi 
likte Miss Stones vakasından çok _ Bonjur Bibi! Nereye böyle bilirsiniz ki, ben Necli.yi candan 
daha evvel, para bulmak için dağa sabahleyin erkenden .• ? severdim. Ona kartı ka1bimin de
kaldırrna itini düşündüklerini söy- Nedi, Aslan Turıuda aile için· rinliklerinde ıönmez ve riyaıız bir 
!emektedir. Bunlar Yukarı Cuma- de bu adı vermitti. Aslan da Neı- sevgi duymuştum. Bu ıevgi timdi 
da (Cumayi Bali) zengin bir beği rine - Necladan görerek bir alet halinde bütün vücudumu 
gözlerine kestinniJlerdi. lkiıi de Bibi diye hitap ederdi. sardı. Ne yapacağımı bilmiyorum, 

Bir defa da General Kurupat• 
kin'i bu işle ali\kalandırmağa çaı -
hştı. General onu çok scğuk karşılı 
yarak ctuı-Uu; ilk söz olarak: 

oraya giderek Türk beyinin otur- Nearin her zamanki gibi ıen Bibi! Hiç bir fey beni teselli et• 
makta olduğu kahveleri iki gün do bir kahkaha savurdu: miyor. Hele bu ıözler .. Demek o 
lafıp durmuılardı. Fakat tesadüfe - Şitliye gidiyorum. Ak,am, mesut değilmiı, öyle mi? Demek 
bakın ki o sıralarda Bey nezleden teyzem telefonla çaiırdı. ki o kadar güzel ve akıllı bil" kız 
hasta olduğu için evinden dıtarı Ve hemen bu ıözlerin arkaııll* da hayattan bıkıyormuş, öyle mi? 

çrkmamıfhr. dan - fÜphe uyandırma11n diye 

- Yaptı~ımz nedir? 
Buradan iki Voyvoda ayrılarak - ilave etti: 

denizden bin metre kadar yüksek- ı- Biraz-rahata11dMımy·da .. 
Dedikten onra ona uslu otur · te yemyeşil bir Polo sahası gibi u- Sonra birden knşlarını çattt. Ve 

malarını, çünkü Rusyanm Uzak zanmakta olan güzel Razhorıı o . suratı asik duran Aslan Turgu
Doğuda meşgul olması yüzünden vasındaki Bansko ıehrine gittiler. dun kederlerine iştirak etmek is• 
ba§ka İ§lere bakamıyacağını ve Ova Pirin dağı, Rodop ve Rila sil- ter gibi bir tavurla: 
Türkler Makedonyalıları doğraıa silelerile çevrilidir. Bansko. Pirin - Zavallı Necla, hali. buluna• 
bile mildahale edilemiyece8ini dağıl\m tam eteğindedir ve Bal . madı, değil mi? 
söy

1
cdi. Sa;·affof GeneraHn oda • kan yarımadaaınm en enteresan Diye mırıldandt. 

sınclan büyiik b:r kızgınlıkla çıktı. yerlerinden biridir. Ahaliıi hepsi Aslan Turgut, kendi kendine: 
Vmro'nun eline bir tek defada. Bulgar, hem de hususi Bir Bulgar - Belki fU kızdan bir ipucu bu-

geçen en büyük para yekunu. 
Türklerden alınan ve sonraları 

"Miss Stonki,, diye hususi bir ad 
takılan on dört bin altın liradır. 
Bu para komitecilerin dağa kaldır. 
dıkları Boıtonlu misyoner Miu 
Stonea için Türk hükumetinin öde
aiği necat fidyesidir. 

tipi olmak üzere 5000 ki,idir. labilirim .. 
lfte bunun içindir ki Türklerin Diyerek, biraz daha yanma s~ 

yüzlerce yıllık hakimiyeti ııraıın -
da burası Bulgarların müıtahkem 
bir mevkii halinde kalm19tır. Şeo

hirde hiç bir Türk gece kalmamıf 
olduğu gibi karanlık bastıktan ıon 
ra buraya hiç bir yclcu uğramak 

kuldu: 
- Necla intihar edecek bir kız 

değildi. tahsil görmüf.. Aklı ha• 
ımda .. İyi dütünür .. HaJır .. Hayır. 
Katiyer1 böylo bir ihtimal üzerin
de zihin yormak iatemi)orum. O 
intihar etmemittir. Ben hunun bir 

Fakat bu sözlere inanmak için, 
insanın çıldırmıt olma1t lazım. 
Necil ~ana, Amerikaltnln veı-dili 
çay :ziyafetinde ıki gün önce gön· 
derdiği bir mektupta saadetinden 
ve beni çok sevdiiinden bahsedi
yordu. Açıkça konuıalım: O da, 
sen de Lıraz içki içince kendi ka 
lıbınızdan çıkarak, hiç cie sizin ol
ınıyan manaıız bir kalıba giriyor· 
terdiği taıkınlıkları gördüm. Sizi 
terdiği taşknlıkları gördüm. Sizi 
bilmem. Fakat, Nccladan eminim 
ki, ertesi günü aklı başına geHnce 
gene eıki kalıbına girmiı ve yap
tıklarrni hatirladtkça - muhakkak 
ki• kenöinden utanmı9tır. 

Nesrin cevap vermeden ayrıl· 

dı. 
Aılan Turgut, dudağını büke · 

rek dalgm dalgın yürüdü. Köprü• 
Vak'n arsıuluGal bir heyecan u- iıtemezdi. Buranın adı Slavca 

yandırdıveVmroya on d6rt bin Pren~an~mı~g~cn''Ban,, ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

lirnmn temin ettiği faydadan zi • zünden alınm19tır. Söylendiğine 

yade zarar verdi. Bununla beraber göre Oomanlı imparatorluiunun 
Mi~s Stone kurtulup da Amerika- ilk ıenitleme çaimda hıriıtiyan 
ya gittiği zaman Makedonya ~e- Banlarından birisi "Kılıcının pa • 
selesine sıkı bir su:-ette bağlana - rıltuı güneıi ıolgun bırakan Birin. 
rak, orada bir çok propaganda ci Muradın,, önünden buraya ka -
konferansları verdi. Fakat hiç bir çıp gizlenmi~ti. 

tesir yaratmadı çünkü Amerikalı- Bıı.nsko'nun evleri mete tahta _ 
lar Makedonya ihtilalcilerini para d im • w k ] ·ı b" sın an yapı Is agır apı arı e &· 

için misyonerleri dağa kaldıran r k l d' p c l k"' '"k k . . . . er a e ır. en ere er uçu ve a 
~ınlı ~rs~nlarl~ bır tut!u ve hıç hn de.mir pannakhklıdır; hepsine 
bır samımıyet gostermege yanaş · delinmez kapaklar konmuştur ve 
madı. Banskalılnr yahut, yerlilerin ter -

Dağa kaldırma. İ!i Y ane Zan • cih ettiği adı kullanalnn, Banşa -
1 danski ve Hristo Çerno • Payeff niler içinde oturdu1,darı evlere çok 

adlı iki voyvoda tarafından ha,a- benzerler. Bunlar konuşmaz, yan· • 
rıldı. Seres ihtilal bölgesinin şefi ]arına yakl:ışılrna:ı:, geçimsiz, in . Ôn •ırada soldan beıinci Cilan ve bugün itala yCl§ıya: l Voyvoda-
olan Zan(ianski, bu hareketi hazır· ı san!ardır.lçle;inde yabancılara elik dan maadası 1901 de ıon neferine kadar Türk kıtaları tarafından 
layıp kuran adamdır. Onun Make· dik bakan ve hn-layan budtt.lal:ır imha edilmiı, azılı Makedonya çetelerinden biri .•• 
C:Ionya ihtilal hareketinde durumu pek ~ol.tur.Yerden koca koca taş· Türkler bu çeteyi Noıhot dağında sarmıflarc!ı. 
tuhaftı kendisi çetecilikte gerçi ları a!arak atacaklarmış gibi dav
çok usta bir adamdı, fakat Make - ramrlar da atmazlar. 
donya ihtilal tarihine garip birçok Bütün Ban~aniler sanki bir nef
hikayeler katmıf olmakla beraber ret gizliyormuf da bunu söylemek 
kendisine "Makedonya kahraman istiyorlarmış gibi görünürler. He
lan!,, arasında bir yer verilmemi§- men bir çoğu uzun boylu, sırım gi. 
tir. ihtilalde so$yaligt ve federalist bi dağlılardır. Kadınlar çocuklan-j 
temayüllerin ba§bu~u olduğu için nı Amerikanın kızıl derili yerlile-

ri gibi sırtlarında bir torba içinde 
ta~ırlar. Çocuklar yalınayak, kir 
pas içinde ve lahna gibi yuvarlak 
kafalarını örten hiç taranmamı~ı 
karmakarıtık saçlarile ıokaklarrla 
dolııp dururlar. 

Bansko §ehri Bulgar ulusuna 

en ıe:k"n adamlarından bn~:-l~rır'll 
vermi~tir. Bir vakitler burantn tüc. 
carları Viyana ile alıtveriı ederdi. 
Sulu b:>ya ve fresk re»~m 1 arı Mü. 
nihte ve Avrupamn diğer tan'at ' 
merkezlerin :~e lahsii eltiler. J 

(Devamı ıJar) 

Aslan Turıut, müdüriyettek 
odasına girdi .. Masasının başın 

oturdu .. Cebinden birkaç zarf ç 
kardı. Bunların arasından Necla 
nın gön&erdiği en son mektub 
buldu .. Tekrar gözden geçirdi. 

Aslan Turgut şu satırlar üzerin 
de durmuıtu: 

" • . . Seni sevdiğime inan, b 
nim sevgüi Şe'flok H olmetıim· 
Hatt& o kadar çok inan ki, günii 
birinde sana: (Senden nefret cdi· 
yorum! dediğim zaman bile, aerıi 
•evdiğimi unutma!,, 

Aılan Turgudun bu ıözlere i 
nanabilmeıi için, Modadaki ziya• 
fet geceıi, Franıız doktoru 11iati · 
le Necla ile konuturken. sevgilisi • 
nin: "Benim nitanhm kaba bir a • 
damdıl'. Ondan nefret ediyorum.,, 
dediğini ititmemiı olma•ı laznıı• 
dı. , 
Aılan Turgut, kadın ruhunu iyi 

lcavramıı 'bir erkek değj\dL~~ı:la· 
nın mektubundaki sözlerle, ~iya' 

' fet aeceıi söylediği saçmaları kar 
9ıla9hrınca, hislerine mağlup o

luyor veı: 
- Bir kadın, ni~anhıına: (Set' 

kaba b\r adamsın... Ben sendeO 
nefret ediyorum!) ded\ği zamanı 
bu sözlerin bile ekseriya sevg5de11 
doğabileceğini aklına 1?ğdıra1111" 

yordu. 
Polfa hafiyesi o güne kadar si· 

yasi v.e entrikalı birçok işler pe· 
tinde ko;muf, hepsind~ de b~ 
yük muvaffakiyetler göstermiıtı· 
Fakat, kendi başından geçen b&J 
hadise cnun beynini durdurmu§tll· 
Mektubu tekrar cebine &C"ktu. /\'t' 
tık kafası i~lemiyordu: 

- Ortada acı bir hak.kat var: 
Nedi ö~müttür. Ve ben sok tali· 
siz bir adamım ... 

Diyordu. 
Aslan Turgut bu vakadan sorı• 

ra, Hiç bir kadınla evler.mctoeğ" 
karar vermitti. Arkada~larının: 
(Adam sen de .. Ne merak ediyor• 
sun! Amasy~nın b3rdağı .. Bir= ol· 
mazsa, bir da.ha .. ) sözüne bile ft' 
na halde iç~r\iyordu. 

Gene adam, z:ıbıtac'l ynp1lıl11 

arastır;aların müsbet Lir neti,e 
- •·~· · N 1. b b .,,-.l" vermec.:gını, ec.anın a ;;ı •• • 

telefon!a !Öyledikttn sonra, M0
' 

daya ayak bıısmamı,tı. 

Sinirleri, mat2m içmdc ge': 
gündüz ağla~nn bir ailen in ked': 
vo btırabım clindirecd~ kadar kıl~ 
vet!i değildi. O, bütün :\oğuk ktı~; 
lıhğma re.ğmen çok duyculu bı 
erkeltti. . 

Biricik kızları boğulan bir aı• 
lenin aöz ya~larınrlan ve so115tlı ·rot· f eryatlarmdan kaçınan Aslen 
gut, Neclinın boğulduğu gii~ -
d~n gonrn kendini içkiye verırııf 
ah!}a:nları me~rhnneden meyhane' 
ve do~aşır.ar.a baılarmşt• 

(Devamı car) 



RABBR-A._m...._ 

t&tKIKLER 
HAKiKi 81R MACERA 

Nflllls sayımı her 
cihetten Unemlldlr 

DQnyayo Paraso~ 
• 

TlıklJe murlan ıpde J8111U l 108daa feslıdlr, ..... ,.an .. 1m1 
~ "~ adedi, alt-- bette lllıldlr. 

DoDaştonn 
Mi·~ pdacak bir •,mi& atad bir Budan ltlrl. ..,_ fıslılıpn ~=============::I No.17 C::::::::::=::::::::~ 
Wa t.lılt ~· Ban· aı.Jar, Jml• .... 1 blılll,.un Yazanı Seppl Popfinger 
rea. ,.. .... 1115 ,.._. adar Wh olarak, .,... ,..ı.,. nJl)lula •lf-._ ne pkllde tü'pf etti· IJqlarlar. B11 J&JdJI •üaeeret ıol• 
ti nh6~ .., .... 84;1k lıılr .. - De ...... 11111 ld& ,.. ........... 
rette •e,daaa pbllf olaeaktU'• •lr eder. TlrldJHe • .,._ artmak 
~.. tarllatell ...... b - ta .ı .... ıallllll 'lllJle lllr 1&J'lht 

dar DllltJUaa: laellll .atarda art- asla ftl'lt Wodlr. 
mrıtır 8 

bil _ .. -1'- Yardamana to,..uJan, hdllktl. 

Bu seqqalıqtımda ilk defa olarak 
yataklı oaf,onda yolculuk 11aptım 

· • U'bf mlldarDU •~ ' - tla u.a... mlıdl .,. ... _. ... _ ı..ı-.a... Bu "' aeze11lerin bot kalfala-dıuaazaa ım. ewJW blkm•daD • uu--. --,. .......... 
ne tekilde oldlıiD• biı.ek demektir. klfldir. h blJle oı.üla beraber, .... 
lnaan Jlal ,_ dllnl/(Ula ,,.._,t ter bul dnletlerla prek alf• n 
erwr}llen;:, 

61
:.Allll gllknll- prek aUa .,.._mdaa )'llnlmnnu 

dl • _.. ,,. • ı• nıa ba paquma sis .._...,. 

rı lata11 dol"flDak üzere bir iki " ı. 
sün• bd~ Kaliforniyad~ çıka· ... ~ ' 
caldanm, iltenem kendilenne yol ·,. 

r. Çinkll •,,.Jfl«l ,,araı- odıır. ye,a clhlreeeli de iddia ..uı .. 
Tuanur eclllain ki, gerek toprak Ona ı~ M)'llk " tlalnuk 11111r • 

altında, ~rek toprak Usttinde ve ıe · ıanam aldafaa etmek, kol'llllÜ, 
rek havadaki kudretleri zapt •e rapt aneak ınanetU bir orda De bblltllr· 
altına alan, 011lan kendisine esir eden sefer halinde ba ordaaua ne kadar .: 
insandır. Oa &tnlerce volt kudretin· laainU biıe aaak alfa •:rom n 
'9.:kl elektrtll. Ud pumainml maae• • ba sayıaa slre )'af Hilml7le ,..,;ıan 
?asiyle kendi keyfine ve anuuna ita· eetfeller ... tencek, fealımda: 
•t ettiren, slklerla aamUtealılUllnl _ şu b. uker pbıabilirb dl • 
fetheden lasanm Mis oldatu ep11e11. yecefls. 
lifi dlflalnlz. O zaman inanın ,ara· 
tıer kudretine daha iyi tnaaırsnuz. 

l,ıe nlllu• ...,.. 61.re en laMI 1tr 
W:·le, 6lr ..,..,. 4'fnb, ayrıl ,,Obelc bir 
,..,, ..,.,..re ,.,,,, lk. Ur -
toprakla.nnuı ,..,_.,., tDN!IS. eden 
6tr 6iyü ,,.,_ ~ ,,. enerJı • 
dflln 6Gnnldrnfld. ~~kflr· Bana 
••plmlzln istife lstlre yardım etmeR 
~kerllk kadar b'9al Wr yari borca· .... 

* lllr ._. lriln1• aarl ıaıc:eyre1er 
._ Ollrel llıe. ...... lllayell de ............ ,... ........ . 

Bir ._. riclMlaaclald kan, naaıl 
\'icada bankete ptlrlne ba kanlarm 
laepel ı.ır.....- yatanı harekete getl • 
lir; " Ws ntanrmızı, kuru toprak 
tldwfa için defli, belki bize yaşamak 

. 1 

Nllla ,,,,,,_ ._... 6aiuJ111M 
,,..,,..,; Çldl, gnei ,.,,,,_, .,. 
,,.,. wu.llldll ... 61rlıld ....... ,,. • 
.-ır . ._, ,,.,,,.,,,,. Yan l~lade ne 
kadar nlfm yqadıfnu bilelim ki, 111-
tUaal ve istihlW o• lire ta•d• e· 
de bilelim. 

Jatlhal lwkıwmdaa: 

Çalıpa ellerla dWnu ulam. 
BI emellnfa laaql alanlarda ( ...... 
larda) J&Jlldılmı ılrUrb. Vüıl ır 
nel nlfas sayımı, endlatrlel nya 
tamnsal <sini) Wr •JDI delildir • 
Fakat bize mnmnl7et itibarile, ymt • 
dqlarmmn •>Tlhlı Mtb bteprl • 
teri glsterlr. 

Geçen niifu sa)'llllmda l' mll1on 
bulunan niif asumuzun yüzde hemen 

OUalUDlll • tle 

arbdathlt edebileceiimi söyledi 
ler. 

Bu teklif benim için en iJİ bir 
f&Dllı. Cünkü çocuklar Amerib
clan null aidecelderini biliyorlar
dı Ye Yolculuk tuzlan da benim 
pllnlarıma mükemmel ıurette uy
pnd11. 

Erte.i alnü bizi Sakramentoya 
altliıea lnr kamyona tırmandık. 
Buradan yiiriimek tartitk Saltla· 
kecitJ're ıittik. Burada MirmaDıı 
larm tapmalmı ıörmek Ye çok 
tmla olan büyük ıllüa mJan a. 
Wnde bir iki J'Olculuk yapmak l· 
çin birkaç da fula blm•khlı
ma ......_da lnar edince arb
dqlara tatırclı. 

Kih tabana,., lclh Jiik ftlOD
larmda 1ol •lmak aaretiyle Çe1en· . 
ne ftl'dık Ye :if hafta aoma da 
kollanmm aa1bJa ..ıiqa Şikqo
J& ıirdik. Ar'wlatlanm _, __ 
dan yatmak ~in n Ye 1-lanclan 
brm doJUllll&k için .... aç.
muini •e it olup hi~ eonra 
buralardan •NlflPWİblleltm~ilen 

~-Mlllf.._ ...... fi 
nllla,et ..... ..... .... ...... ... ...... ..,.. ......... ( - ,...... -- 171 ,..,.... 

llplar) ,. ................. , ... t- •••• , etmei• çok~ "'9 
Her ı ... bir ~.._.,.irin. ça· 

1ıp1a ve refah lakinlan hamlar; 
~I gıda aJm.P, giyinmefe, oku • 
._. ve satrere. ve salreye aahtaç • 
tır. Ula severlfli•fzl• yUksek ideali 
de ipe bllraUdll'· 

rlleplplr. rirlerdi. Ben İM ha iflenle pek de 
Toprak ,.erlae makinede plıpa hecerildi cleiiJdim, çlnk6 Ameri-

yurttqlanmma mlktan artımlftlr. ra 1raı la ..... ___ 1..1-=.:a.-... d"I 
kat ba artıpa ne oldafn• blse aaeak~r ,..,...., 0 uu.-.. ı İm· 
pnel bir nU. •JllBI Mldlreceldlr. den anhyorlardL 

JatllıWr ...._.. ... : Şikqoda, çok ..ld dolamha la-
Oa• ıpa, yurt dahillnde mevcut 

laan eaaJlıdala ne kadar olclufalla, 
...,1 pbttıtau, ~at, derece • 
•lal lılı.eliJb ki._.. göre feabeden 
tedbirleri a1aım; eksik noktalar var. 
la teWlllae plqalra. Bu bakımdan 
•V. .,......... aemlekette gfld01 • 
ilesi lAsmlelea p n,a ba ılyaalUD 
1Jlae .. pısııerbd p.termek ltibl· 

Yartdqlana ae btfar oldwlan• nk dikik bir otomobil elde ettik. 
bilelim ki, wütellf _..eler lltlllll. Bana ot.nobil demei• dilim Yanı 
kinin adam llqma • .....,.., si • 11111or annpa, hisi lmlD' nunpr ıa. 
relia. Meaell pte11ler .. 1182 •• • ttiriiyardıtitte ! Toronıo'nun mer
ala teker ftballtali ,., lıdlhalltmı cliYeDia._ Sanfruaiako •-LI • 
uzan ltllıare alarak, Ye •"-H -..~- a 
mll

7
oa oldata• fanedenk.,.,.... • naa adam atbpdan altı hafta 

IDD bir teadk, biu ..._ ...... ... • IODl'a M•nhattan adamu yeni Jere 
de ocak 11 ıram ..Ur dlf&llld 181• hail.,.a nakil ftlıtalan ti· 
p.terdl. neHnin apma ftl'llllf balunQyor· rtı. de blJlk 1nemt nrdrr. 

9 11 dmma• 1nee1enmeslne slr • 
1'eden ene1 afif• siyas&81DID iki 
..,.k cephesini baracla kaydetmek 

Bir ldwlftl• stad• apd 191 dam. Burau Nnprlmıa bir ucu 
sram feker arletlre8i JAwwaıeJ..,. • di 
glslabde 1ralnd81lhlna, h feker19

1 
!!!!• !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

miktarının rek u olhla aalaphr. wtda inine eenr. 811, alfu sa11 -
Şekerla •ealatılm• I~ 8P]u •I • ~m en lae•ll .. 11flanadan biri • 
eacleWeM* .. ._..... t.lrl dlr. 

t'l'lktlr. 
ifa slJUUI blrlnd olarak: 

lieaJeket mlclaf ... lla)ommdan, 
lldad elarü da: 
........ ..ıaat1er ..... dan -..u .. r. 

* 

o .... prektlr. 
itte eter ........ •11--.. lr aarlla bir rüam .,.,..__ ..._ 

aqdana pllaım&JIS w im fenlla 
stıade ne kadar feker Jedlllal Wle • 

ıc..a.ut .Utlaf... ..mamdan meyiz. 
ine.IWr· ~I ba a,ede •tall bir N,,,_, .,,.,..,, •..,.,. llr#ıla • "'tbnta ......... ..., .. kadar nı , .. .,, .,,,,.. ,,...,.,.,. ,.,.,... 
"ker pkan)lleeefimlsl bfiıetle W- ,.,.,,.,,.., • ,_. .-: fi.al • 
llrtz. Aakerıikte de, tllPllk )mim ae ,,,,.,,,....,. • ..,_. ,..,,,,,,,., 
~ ileri ............. •Jllllll bl . .,. ..,., ...... ,.,.,. ,.,. ... 

tGk letlrlerl nrclır· al ~ le•t""""' _,..... ~ A~- .t.J .. .._ _.._.... .... tkoeoefk 
ghr•_.~ ... _, Tim•~3~· ~--,,---
~ libl 85 .n10alak Mr me•le • meataatlerlal ._... _. l»e71• aa • 
lctt olaJdl, erstaJ111 (tstlkWI) bfiJ· tatmak lwk1

_...• .... lcla d • 
t .. tftlikeye ....... Ve utta an · tfllllar n kitaplar dol_. JUi 1&111• 
~--Wle Htıdaes& blUr. Bls ,alms aaa Jaatlanm ti' lk· 

ıt.i' de Belcik& bdıetll bir ordu le iktifa tttlk. 
~lllllqdl, ı.eld .. lıdll&ıa ... -t' 

Vaki& .. ••!ehtteNe ..,_, Nil• AJDll •..ıektt wlWu· 
'-Prata •bet e4llbıllt as deiilt lad • 81, ekonomik •eafaatlerdell llqka ti-
tt .... _ ~ _ .. _ ----• ~k ke • ,..1 d 

uar ~ ,_ ..... ..---...,.._.. tlll f. jel' ADiarda da Wse tik katt9U r 
rtlr .... ., ..,,..,. ,.. • • da Hller yerebilir. M .. ll lld alhl • • 

..,,. il.~ ..,,.,... ynaı aruındakl aı1lf - mftdan --..::-...,..,.,. ıea;;;.=~: sen malta olu •üaeentler 1llr • 
illa ,_. .. ~.t•) ,_1er a - rafa bnüılıl'la - pael ......... ala-
(~ AJna-- da la ·ı lik " llaJ&t .,.ıyeelaln J,lbtlme .. •r. Ber ... mllalm alk:. lla .ı7ıe elele nrenlr, • alüet talallr = =!de:taıi de dotaalara ,...._ ettllW ... • 

* NUu .._. _.. Uet, keml7et 
•..aı.a WB apl __ ._ kqfl • 
Jet (Qaallte) ....ı.ıdlr. 

Hl~ ••tmaJIS ~ aene l'ruuas 
meelill• .. lllr sa7laT: 

.. _ l'rana 40 ...,.. • ., ... 1 -
m,t. ~ alfa asllimdan flkl3:et 
~ .. a- f1I ~ht nrlldl: 

•- hsDtere de 39 mU7oadaa lba -
retllr. Pabt 1'uula beraber mas • 
.. Mr laparatorl111a salllptlr.,, 

1111 8d dallde kemlJet ft ke,fl -
18tla (~tlte ft qaallte)ala en hl· 
)'ilk tahllllal bulmak bhlldlr. 

ipe .-eı atlfm l&ymu, bize••• · 
lebtte aUa ade6da ae miktar an
müta old.,.._ ı•••ekle beraber 
aınea ke7ffyet ......... de lirete • 
aıktlr. 

Dala& ima bir tabirle, ancak o sa. 
... 11111 ü•Dlacle ne bdar ve ne 1ft 
JUal' aclam oldaiaalan hllalf ola • 
etim. 

Ona ..... _ ..... ..ı1ere .... 
ra n bt'I ce1'11P ........ ola -
alfa 1aymma yapclaeak yartım ea 
lılı.lk lılr ........... 

• .,,,,_,AlK 

..tlman ,ıleblne Çinli konanlanıa 
,.,,,,.,, ifle b6ıle oln..,ıu. 

~ ........ w.. ..... 
denecek kadar etki ft ltlçimlis .. 
ra••uı herkeain ılaine ı.ttı; 
betiDci caıılclenin pud pml parh • 
yan limuzinleri Ye çok calralı tak .. 
ıi otomobilleri uumcla her Wde 
bb çok tuhaf hir teat tet)dl edi • 
yorduk. 

Ben lnumn pek ele farlmada d• 
iildim; çinldl Nnyorlm hlyflk 
bir merakla M)'l'e dahmtbm. il .. 
lemin benim araba ye kıbiım hak
kında ne dütiindülderi amanunda 
bile delildi. 

Nevyorkta pceleri heniz in
patı bitmemit ppdanl• yatarak. 
aünclialeri de tehri ıaip tosarak 
tam bir hafta blclma. 

Fakir bir Hn.ahm ,arehileceli 
hiç bir yeri bçmnadım Geceleri 
,eYk ve aafa caddelerini dolduran 
kalahalıia karqbm; ıakyürine 
kafa tutan yüksek hinalann tepe. 
aine aaamirlerle pkbm, hiiliu. 
NeY)orlnuı ıirillehilecek ne ka • 
da1' ı dh aanh yeri nnt.. halilann 
ara11nda dinJUUD en biiyiik para 
boTaaaı W all Street d,, dahil ol· 
mak taıti1le İlepebri d~aqbm Ye 
ı&.-düm. 

hri Ameribh arkad~ ikinci 
tepin •JDUD hanlannı pek 10· 
naca halduldannclan ıene küliiı
tiir arahamuıa binerek kutlar ıilti 
süneye ıiiçemembi aöylediler. 
Benai• yola çdda•ar; çiinldl ben 
pne bir ıemiye J.apk o~ hi• 
mek için Amerikanın en IMIJiik 
Ye en iflek limamnm verebileceli 
fmatlardan iatifede etmek iıti· 
yordum. Bu planımda muvaffak 
olamadıtmu WIJGk Mr utançla i
tiraf edi10ram. 

Ne.yorkta iken, ~ı.ldutum 
Toedtenried kiytinden pek uzak 
...,_. bir ,..,le doimat Ba.ye-

ralı Wr 1'D'lc1afla taJ!'lfma. Bu .,. 
dun hir çok ,.Dardan '-l /'Lllleri· 
bda hahmdqundan epey ele pa· 

b:.:ı..:-:..a: A 1 ra ......... ....,... ~tblnn 1ergü-
zettlerimde çok hqeculandı ve 
bir 1olda1mm diinJa pısiaini t.. 
........ için hiru ,.rdimda 
huln••ia inat etti. B&tiln iti· 
rulanma, lrafa bılmalarma ral· 
men aflniba hirincle Dnclimi ml
kemmel hir ptaklı -.-ela Fi• 
ridap clotra yol ...... hultham. 

Şimdi fWflm •ıım, yepJeDi, 
ıüalenip heunmiıti Ye b\r clelifik. 
lik olaq diye zenıinler ıibi aeya
hat edi1ordum. 811 hiç fiiplıeeiz 
çok iyi, çok aüul bir itti; likin 
ben bir adamm Jütüf Ye miiriineti 
uyesincle yolculuk Mlnektemc 
kendi sekAma ıiivenerek l>unu 
yapmalı daha tercih erlerim. 

Fakat hiitün bu itin parlak uf
huı ela nrcb: 811 dimert yürekli 
Bavyeralmm venpek htediği bol 
bol parayı reddederek sa.dece b!r 
kaç dolarmı aldım Ye Mı•mi ;,ıu,. 
yonuna ceplerimde ancak bir iki 
dolar para ile çıktım. Oıtümd~ 
yeni elbiselere hiç de a 1dırıı ıshnl. 
yerek ıelenden, geçenden yardım 
iıtemek ıuretile yeni Orleana dol
ru olan ıahil ıoaeıinde ilerledim. 

Şehrin ticaret ve it merkezle
rini laaaca ıazden ıeçirdilden eon 
ra içten ıelen bir aevkle nhtnn 
boJ'WI& doina ıiıtim. Su tehrln 
eaki mahalleleri tıpla bpkı11ııa ce
nubi Fra'9&1lın bazı kötelerini 
andırıyor. 
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Nurkaleı11 
ı~ct:c:ıc=ıc::c:ıııcııcu::ICi:ı:ınm=m~:ııu=~=Nı:o::,.rrıımc:ı'C:lı'Fn.:,.~ 

Her. sene hl~ \"Ok kimselere zengin ikramiyeler dağıtao 
ı 

TOrk Maarlit Cemiyetinin 
Kurşun Kalem Fabrikası Büyük Eşya Piyangosu Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamlann, Devairin 

ihtiyacını temin eden her cins kalemi yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide satılır. Ecnebi mümasillerinden 
kat'iyyen üstün ve ucuz olan çeşitleri atağıdadır: 

801 No. lu .Mektepli kurşun kalemi 
501 No. lu 1, 2, 3, derece sertlikte resim kurşun kalemi. 
DA.GDELEN 10 muhtelif sert Jilete en iyi cins kurşun kalem. 

~ikramif ~
2

;
9

154ôo Lira 8 ~111 bilet bir liradır. Rütlin ply,ango s11bellarında bulunuP. li!K:.ı"lfl2• 
:r..==:==cemc::ım::=:=.n:t::ı=r::=~~==ı:or.=nıı:=..-=-==c= 

1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi. 
99 No. lu Taşçı kurşun kalemi 

701 No. lu B ve C, 2 sertlikte devar için kopya kurşun kalemi 
702 No. lu A, B, C, rehkll kopya kalemleri 
901 No. lu Bir- ucu kırmızı bir ucu ma"i kalem 

1312 No. lu 6 renkli kalem 
1323 No. lu 12 renkli katem 

Nurkafem: Türk yapısı, ucuz 'le üstündür. 
Nurkalem: Her Türkün elindeki kalem otmahdu 

Karaköse llbaylığından: 
1 - 75777 Iiraketif öede1i Diya dın llçeıi Merkezindeki ilk mek -

lep binuı iııtzıatı kapah zarf uauli yle ve On beş gün müddetle eksilt· 
meye koibnuıtur. 

2 - Bu ite aid Evrak ~wılardr. 
A - Fennt Şartname. 
8 -ldart Şartname 
C - Ketif hülisası 
D - MufaıGal ke(ıf 

Ke ... . 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

12ııoıt93~ vaziyeti 
At.o(TiF. PASiF 

Ura Llra 

:~~~:.~'. ... ~.~~~~ .. '..~·~:::.~~ 1~2~:~:::~~: ~ Sermaye ····-·········--··························-··· .. -··-· • ı 5;000.000. 

Ufaklı ıı ....................................... ,.. J.010.758. Ol :l3 748 658 19 

C ahlldekl Muhablrler : 

r .. ı. 1 2 
ur1' ıı ası ···············-··········· , L .407. I O 32 407.210 32 

h ariçteltl Muhab""- ı. 
Altın Safl kilogram 4:401,266 f 6.190.746. 48 
'.!tına rahvili kabil SeıbeSt dövizleı g 2 82i'.387. 12 9 018133 55 

Hazin• Taflvlllerı : 

fhtivat akçesi ................... _ ............. - .... --............... t 026.756. 
1 -

T edawUlidekl Banllnotl•r: 

Deruhte edilen evrakı nı1rdyc ,L. 1 :18.74&.S&.
Kan unun 6 ve 8 inci at.tddc· 
1 criııe cc.,·fi kan haıine tara· · 
fından vaki ıediyaı 10.7S0.980.-

Dcrohte edilen evru ı naıı: tlyt 

ba~ıycsl ············-····················· J 47.997 583. -
Ka t'Şıh~ı tamım en altın olarak 

Oeruhte edilen e\-rakı naktiye 
arşı lığ\ 

tedavüle ilheten vazedilen J,_'-_ıo._ooo. __ ooo_.-_1ıs7.997 583 G - Rayiç cetveli 
P -Pilan L.158.748.563.-

TUrk Lirası Me•duatı ~ 3 - Muvakkat teminat 633 Hra dır. . 
4 - 1ıtekliterin en az On bin liralık HUkniTJet inşa.atını muvaf -

J'akiyetle yaptıklarına dair veıika ve Ticaret odasına kayıtlı bulun • 
auklanna dair de Makbuz ibra• etmeleri la2ımdır. 

Kanunun u ve 8 incı mad
delerine ccvfikan Hazint tara· 
tından vaki tediy;u ,. I0.7:S0.980.- 147.997.583 -

Senedat CUzdanı r 
~:::~z :::::::::::::::::::=::=:::: ı. __ 

1
s_.

309 
__ 

1 ._7_.~_, IS.309 I-47 

5 - Bu tahsisattan beı bin lirau 935 Bütceainden gJ5 Mali yılı so· 
nuna kadar ve Oç bin Dört yUz kırk lira da 936 Bütcesincien 936 yıh 
'Ağutos sonuna kedar y&lJacaiı it niıbetinde tediye edilecektir. 

6- Kat'i ilialesi 25/10 1935 Cuma günü saat 15 de Vilayet Encü . 
mcnindedir. 

7 - lntcklilerin teklif mektuplarını saat 14 de kadar Ağrı Vila · 
yet F.ncümenl Bnşkiillltlma ter.ili tlbneleri gereklidir. 

Hazine bonoları ······· ··•···-········ı L 1 817.000. -
ficarr sencder --··-·········· •• J7.971.09r 80 19 7S8091.80 

Esham ve Taflvlllt CUzdanı · 

A ciye-niıı kırşılı~ esham ft . :ı J 808 372 90 
ta!rriltt l itibırl kıymetle' \ 

Dcruhte cdılen e-rnkı nak-ı 

B ) Serbest Eshanı w Tabvi11t .. 4.549. 7 4085 M 358.l 13.7 5 

3f.3'75.12 Alan "e döviz flzcrinc av&nc; 1. •• 

fa"'1tllt tbahre '''''" ' ~.940.6'i821 (6408) ----__ .. __ ·-----~~~---........_ ........ ...___... ________ _ --- Hfssedarlar ·········-·····-···········-···················-
.t.u 1 J.ii 6 • 

ı:-···-········-·· trtt•ı-*Rft:tiillR:r.:tltannlAllU fid·e·mi iktidarı lıtanbul Asliye 4 ncü Hukuk muhteUt 
Mahkemesinden: 

.. .. 
YekOn 

~500000 -
1:-l 727 266 5~ 

269.517.060.49 

06viz Mevduatı : 

~::::ı ::::~::::::::~.-.-:.·:~.~:::: l 1U2a836.3 t 
.S16.W.3ı 13 ~36 l 

tluhteUt 6'657821 t 

y ekGtt 69.Sl 1.060J 

2 f' art 1833 tarihinden ltlbaren. :: VE :: 
1• •• . .. .. .. :r •• 
~Bel gevşekllQf ne~~l 

Kadıköyünde Tuğlacı Hacı 

Mustafa mahalJC?indc Hacı Ham
di bey :;okağındn 2 numaralı kö~k
le oturmuş olan ÖW Şerif oğlu Su
ad ve krzı Masume ve İstanbul Ta
pu müdürlüğü aleyhlerine; müvek 
kilinin bedeli feragrll'!n alacağ! o

l•k onto haddi ylizc:!e 5 1·2 - Alhn üzerine avana ırllzd• 4 14 

IHormob&n;ıı 
1
: Tafsll8t: 8a1ata pesta •: • ı• i kutcnı 1255 ~ . ··~ '::::::::::::::::::c:aım:ıa:=:::ı::mwc:::n2ar.:ı:ı: 

~
•••~••••• ••1•••••••••••••••••••••••••n•••••••••• .. •• ·-··..---·· ............................................. ' 

Ki M YAG ER gj 
Hüsameddin~1 

1
: Umumi ıdnrr tahlili ıoo r.uru~tur. i: 
Bllumuın tahlitat Eminönü, Emlak r. .. , 
ve Eytam oonka'31 karşISıncUı [~et- fil 
bey hanı. ffl 

=::::::n:r.;:::::::mm=::=::::=:ı:s::::.::::::::: l 
lstanbul Tapu 1\tüdürlliğündeıı: 
Kiğork veledi Aleltsan Ye zeHf.'c;i 

Katinka uhdesinde kayıtlı iken vefa _f 
tiyle veresesine intikali lazımgelcn 

Kokp1nar mevkiindc 6400 ımı mik -
tarında iki arsan1n tapuda kaydı mev 
cut olmamasına nazaran senetsiz ta -
sa.r.rufata kıyasen muamele yapıla •1 
cağındnn bu :rcrlcrde ıa~arruf iddi • j 
asında bulunanlar 'arsa tarihi ilan • ı 
dan itibaren on beş gün zarfında ev • ı 
ral(ı müsbitcleriyle İstanbul Sultan -
ahmettc Üsküdar tapu b:ışmemurlu - ~ 
ğuna \'cya tahkikat giinii mahallinde! 
bulunacak tapu memuruna müracaat
lan ilan olunur. 

Süt 
Müstahsilleri 

lan 750 Eranın a ~ili i:ıtegiyle Pas 22 ilkteşrin 935 salı günü idare 
kal kamı Amalya vekili tarafın· heyeti intihabı olacaktır. Saat 10 dan 
den nçılnn 35 lA.-0 numaralı da ·a. 16 :ra kadar devam ed~cek. lntihapda 1ı dan ôtiirii müde~leyhlerden Ma • reYtmni \-ermek iiztre DôrdiRci Ya • 
su:me iJe S•ıad·e beili edHen muha- kıf haıuuh ikinci katta 31 n.:maralı 

rcmiyet ımerkeı;ine gelmeni.% ehemmi· 
keme günü mahk~meye gelmeleri yetJe ilfın olunur • 
için ili.nen cağınlmı! t".e de. cd - - -----------
mediklermden gıya.blarında mah. _ 

kemeye devam edilmiş TC davacı ı' 
vekili muameleli evrak ile 750 lira· 
lık aene.:J vererek iıtekler;ni tekrar 

Yeni Eserler 
FATMA 

Fuat Nebil Brtok 

ettiğindaı mııhlccmeee g::?~en ve gö Küçük hikayeler 
rülen i,lerden bahsilc muameleli 60 kuruş 

Mutlaka alınu: ,.e okuyunuıı; 
gryab kararının dava olunanlar · Satıı yeri "V AKIT,, 

dan Suad ve Ma:rumcye gazete ·i•------------•ı 
lerle bildirilmeıine ve. muhakeme-
nin 18 11 1935 Pazarteai günü saat 
J 4 ele tayin!ne ve kendilerine bir 

Tuhm 
Gazetemizin 15/10/ 935 nüıha· 

sının onuncu sayfaıında neıredi -ay müddet verilmesine kat·ar ve • 
rildiğinden yukarrda yazılr karar len lıtanbul Asliye altıncı Hukuk 

Mahkemesinden serlevhalı ilanın üzerine Suad ve Masume Hin gü-
l 6 ncı satırında tahkikat günü o -niin:len itibaren bir ayda itiraz et -
lan 31/ 10/ 935 Perıembe günü olme:likleri belli edilen gün ve a&· 

Tashih atde mahkemeye gelmedikleri ve· duğu yazılacak iken sehven 31 . 
G t · · 8 10 35 t "LI" L 1/ 935 u.klinde dizilmi,tir. Taabi-

Yanınızda bulun., 
durmayı unut-
mayınız, 

ASiPiN 
KENAN 

Baş ve diş ağrılarıtr' 
dan ve soğuktan 

korunmak içle 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik 
Okulu Direktörlüğünden : 
Öğretime batlanmqtrr. Bu hafta içinde gelmeyenlerin yahut öl ' 

rünü bildirmeyenlerin yerlerine yeni öğrenici almacakbr. 
Eski öğrent:inin çok Çabuk okula başvurmaları. (650°) 

a:ze emızın - - arın ı l rar.ut vekillerini göndermedikleri! :r-

nüshasının onuncu sayfasında ÇI -, takdirde hadiseleri kabul etmiş ! hi keyfiyet ohınur. Mektep kitapları ... Mektep kitapları 
kan satıı ilanın on ikinci satırmda addolunnrak gıyab!arında karar'~ Deri ve frengi mliteha!n!lı 
41/56 yazılacağı yerde sehven verileeeği ve hu babdaki gıyap Ziihreviye ilk., Orta, Lise kitapları 
41/65 yazılmış olmağla tashih o· kararınında mahkeme dıvanna asıl Doktor 1 Ankara caddesi 157 Numara 
Iunur. mıt olduğu ilanen bildirilir. 1 Nuri Osman Eren ı Dnkullap kitabevi 
~şU-&t.ul&~ (l~) ~E~mraa~Lh3 -~,~~~~~~~~~·~=3~~~~~~~~-~&-~ 
t:~=:~cı:: {o~:~·v Tiunfrosundo 19 3 6 E A-.-----d-------Ç-ık-m-ış_t_ır-. -T-ic-ar_e_th_a_n_e,-Ba-n_k_a,_Ş_i-rk-e-t,-,.e--y:ı_:ı:._ıh_:ı_n-el-e-rcl_e_k_u_ll_an_ıl_m_': __ aı::. 
Cumartesi - Pazar 

1

., ce J an ası lüzumludur. işlerin cereyanını kol:ıylaştırır. Bono tarihlerini çabuk ~ 
matine 15 te • için mufassal cctnl, ayrıca bydal1 malumat ilive ıdilmi§tlr. Bitüıa.)g.r 

lf.APLICA DôNIJŞU ma.ğazalannda bulunur. 

Vodvfl 3 perde. Her E C E İ S M ft N E D İ K K A T 
tarafa tramvay. 

\ Telefon: 22127 Deposu: Ankara caddesi Afitap mağazası No. 111 Mehme~ SadıK 
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1 1 NE K TEYZENiN ~I R AS 1 
rı 7 

a;ıl x~bıl r:ie.fll,, sız .'} 
po//s tiejil'" /s/,, ;-z. 

-Yağsız Gündüz, Varım Yağlı gece ve Acı Badem Vağh 

HASAN KREMLERİ 
~-· Çi//ed kTre~eri~':fül~~ı:.!!~i~.~~~!dli ~~arm !.~~~~~~!yarl~!~,:i~!~~eri g!:!,!.~ .. -~~~~~ravd 
LTUn} nın mevcu .. d" wı k ı . . 50 t" h l' d 20 T"" k' d 1 A 'k '9eren Hasan Acıbademyağı ile ya~ıız gun uz ve yarım yag '. ge~e rem en~ı unu~aymız. Kutuıu AS, up a ın e , ur ıye e ylapı ıp ta vrupa etı eti yapııtırılan ve 
halkı aldatan kremlere veıair ıtriyat& aldanmayınız. Hasan ısmıne ve mar uma dıkkat ediniz. H AN DEPOSU: Ankara. ıtanbul - Beyotlu 

Bu •k .. m 1200 lirara kelepir 1 •stanbul Beledlyeeı llanıarı 1 
Be•teklr Mark onun gecesidir. 

T•k•lm Abide kar,ıssnd• kıfhk 

Bel vÜ salonunda 
zengin grogr•m, n••• ve sUrprlzler. 

hane \ 
Y edl oda iki sofa iki bahçe veaair 

mU.ştemilltı havi kullamşlı btr ev 1200 
liraya satılacaktır. Çapa çokurbostan 
meydanı, 29/2 No. ya hergUn saat 
dörtten sonra mllracaat olunabilir. 

20 ilk teırin 935 pazar günü Genel nilfua ı&ynnı yapılacaiından O 
gün aayım neticesine kadar kimsen in dıtarı çıkma&ma mü.aaade edil -
meyeceği ve bu itibarla halkın ihtiyaçlarını bir gün evvelden tedarik 
eylemeleri lazmı geleceği cihetle 19 ilk teırin 935 Cumartesi r,ünü 

bütün dükkanlar ıaat 23 çe kadar açık bulunabilecekfu. (1) (6530) 

cc:• Telefon 43345 

-~lm!ll!~-----.ı SATILIK EV :ıc:m::::::nm:::::ı::mmm ııasr:nnF saıamı ız·zet 
Ayvans:ırayda bostan soka~ında 20 İ DIŞ ~~kimi il 1• t s t 

Üaküdar Sellmiali efendi mahalle ve cadde.inde 264 No. lu dük· 
kanın hissedarı Hayrullaha. 

numa~aıı a oda, bir bodr.um, hır m~t: - Rattp TurkoQlu ii ıya rO ana 1 
fak iltı sofa. lı.alkon Hahce nazır ~enı H Ankara caddesi Mes!rret !! Her kitapçıda bulunur 

Yukarıda yeri ve No. ıu yazılı dilkki.runız yıkılmaya baş!anmıf · 

tır. Oturduğunuz yer bilinmediği için ihtarname tebliğ edilm~migtir. 

Yirmi Dört saat iç.inde sakatlığı gidermezseniz Belediyece yıktm1a bi~ev, kar:;ı sırada Bayan Hayganuşa •• oteli Karşısı numrara (88) Ü ----Füıtı: '15 kuraı 1 
m U racaa t. Hı ı::mı:n1::::m11:::ın::nna:n::r:ıı:ı:ıı::m::ll •-• -

cafr bildirilir. (B.) (6532) 
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- .' .... • ele size knrşı her zaman pek ' 
mı:;ı .... b ı· 
başlrtı bir hürmet duygusu es ıyor -

l Buna delil de şu konakta bu · 
r um.. . . . d 1 

d 
~ mdan bütün Parıs ıcın e ya · Jun ugu -

. . haberli olmanız ,·e burada 
nız sızın 

teh ba~ınıza butunma~ızd.u:· .. 

B emniyet l.ıenım ıı;-ın en bu -
- ll d. r k t bu ·"k bir iftihar sebebi ır. •a ~ • 

:> u sö• .. Jiyebilecck hıç hır 
sn rı bac;kasına .; 

•ol· mu' Jnnfiyomunuz) \ · i . ·b· 
_: Görüyorsunuz ya, be~. s zın gı .' 

Tekrar sovlcrl01 kı. 
diic:ünmüyorum. . •ku ile. geçirmek 
bu geceyi rahat hır U) • • • 

b "alnız sızı ta 
makı;:adiyle urın a · • 
ğırdım. Ba:.kası giremez. • . . 1 

l\1nrşal ce,·ap vermeden egıld•; . 
Bıı ]·tımadm sonu olarak sızınle 

- ••.• Jc 
acık":\ lconuc:acn.-;.ım ,.e ilk sozum • 
Paric:e gelmekteki maksadımı anlata. 

cağım. 
Kolinyi ile Konde krala h~yret?~ 

b:ıktılar. Fakat o, bu bak,şı gorme~ı 
,.~ya giirmemezliktcn geldi. Çok sakın 
bir sesle devam etti: 

- Muhterem Marşal, maksadımız 

'F 
kralı dokuzuncu ~arlı kaçır • 

ransa · d ·· ·· eniz ne • mnktır. Bu husustakı uşunc 
d" ., . 
ır. birdenbire en tehlikelı 
Konuşma • d . ı· Kolinyi hafıf çe sarar ı. 

~,. , e &almış ı. . 
T '·etı•nin kordonlar:yle oyna • ,1.'"ln d. ee" 

Jl · •ıı ,3~1adı. 
1 

beraber l\fnrşal umdukla-
. • ·u.n ah"ddet göstermedi. Kralmki 

r .. ., bır ı 

giy;, lakin bir sesle: . k. d 
tmaaP bu işin ım an e -

- Şc,kc ' 1 olmıyacağı • . . yoksa o up 
rece.sını mı ~ d w k neticeleri mi 
halinde bundan ogaca ., 
soruyorsunuz. b Jtsederiz. 

B dan biraz sonra a 
- un lı . hakkında doğru. 

Şimdilik yalnız .. ?, ış "zi öğrenmek 
dan doğru)'~ du~u~bc~nıhareket midir7 
isterim. Yanı bu ıyı ır 

Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? 
Lehimizde mi, aleyhimizde misiniz? 
Yoksa yalnız bitaraf mısınız? 

--Şe,·ketmaap, her teY sizin Fran· 
sa kralına karşı olan mabadınıza 
bağlıdır. Dokuzuncu Şarlı ne methe. 
der ne de aleyhinde söylerim. Tehlike 
de bulunan krallarının imdadına ko~ 

mıyan Jantiyomlar hain ve nankör -
diirler. Onun itin Şevketmaap, Fransa 

kralına şiddet göstermek ve tahtına 

bir başkasını ge~irmek niyetinde ise. 
niz size düşman olurum. Eğer din ser

bestliği hakkında bazı müsaadeler is • 
temek isteğinde ise:liZ bitaraf kalı • 

rım. Fakat Şe\'ketmaap, hiç bir za .. 
man. kralı kaçırmak i~inde size yar· 
dım edemem. 

_ işte mertçe bir söz: l\lar§81, si • 
zin gibi kahraman bir kimse ile ıöriiş
mck hakikaten büyük bir bahtiyarlık· 
tır. Şimdi size ye,ienim Şarlı kaçır • 
maktaki maksadımızı anlatacağım: 

Gerek ben ,·e gerekse arkadaşlarım 
kraliçenin bize karşı yeniden harp • 
Jcre hazırlanmakta olduğunu biJiyo • 
ruz. Halbuki bizim artrk kunetlrniz 

kalmadı. Askerimiz de, paramız da 
yok. Artık harp edecek bir halde de • 
ğiliz. Onun için şimdi eskisinden daha 
çok tehlikede bulunuyoruz.' ~alkışa • 
c.ağımız tamamen meşru bır ıştir. E • 
ğer Şarl ordusunun ?aşında .b~lun~ • 
muş olsaydr. Onu esır etmek ıçın ug. 
raşmıyacak mı idim. Bu noktadan dli· 
şünceterimizin uygun olduğunu sa • 

nırım. 

- Evet Şevketmaap, eğer, Fransa 
kralı yerine sizin sadık bir bendeniz 
olsaydım derhal bu düşüncenin yerine 
getirilm~t için yardımınıza koımak • 
ta tereddüt etmezdim. 

Fransuva dö Monmoransi bu azim 
ile kendisini mes'ut edecek ve haya .. 
tının gldi~ini detfştirecek hiç bf r ~eye 
teşebbüs etmemişti. Gerçi Dlyan dö 
Fransla evlenm~ye razı olmu'98 da 
bu da sırf babası olan ihtiyar Konne • 
tablin isteğini yerine getirmek ve bel· 
ki de yeni bir sevgi ile eski aşkını u • 
nutabilmek ümidine dayanıyordu. 

Herşeyi doğru söylemek lıizım ol • 
duğu için bu suretle acının yakında 
kendisini öldüreceğini de zannettiği 
ni ilhe etmeliyiz. 

Bu ölümü yalnız istemekle kalma -
yıp aradr d .• Ne çare ki en dehşetli 
zamanlarda bite beklediği ölüm ken
disinden her zaman uzakta kalıyordu. 

Diyan dö Fıransla, yaptıkları mu • 
knvele şartları içinde yaşadı. Yani a
ra larmda yalnız resmi bir bağ vardı. 
Diyan dö Frang zeki, bilgili, güzel bir 
kndın olduğu halde kocalığa kabul et· 
fiği adamı yalnız bir arkadaş olarak 
kabul etti. 

V~ zamanın aralarındaki miinase
bet tamamen kesildi. Iliribirlerini pek 
seyrek görüyorlardı. Fransuva sekiz 
sene i~lnde ismini Jrı:nk olduğu giM 
taş,yan, yani o denin adeti o1clu~u 
fücre bir dilr.ilnt. kadar aşıkı \"llrF-a dn 
görUnUşte iri hürmet etml~ olmnk için 
korasına karşı her znman hlirmct 
n sevgi bf'qlfyen bu prensetJe ant"8k 
üç dört kt're rnslamıştı. 

O devre göre de bu hoq göriiliirdii. 
Fransll\·nnın belki knrısının yap • 

tıl larından haberi yoktu. <'ünkli onun 
la hie uğraşmadı. J\ıcı '\cn Ui)an ;.:ıl • 
ıııı rt!!mf bir kan fdi. 

Şunu da 11" ,.e edelim ki Fran~uvn 
d " )fonmorans i bir k<!re• lnde "'2to I' 

kapnnmaı"tt tt'c:rühe etmek l"k ?J'lq'f. 
Ilirglin, hayntını mnhndcn cinayc· 
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tin tafsilatını tamamen öğrenmek 
maksadiyle şatonun yolunu tuttu. Her 
şeyi öfrenmeğe, adamlannı sorguya 
çelı:mefe, bu mUthl~ vakayı tekrar et
tirmefe karar nrmfttL 

Bu suretle, bir ormandan çılgmca 
Mbnmoransl şatosunun ve biraz ileri· 
de Manjanslnln görilndUfU bir tepeye 
kadar geldi. Fakat orada cesareti kı • 
nldı. Heyecan içinde oldufu hala 
ntını durdurdu. Heyecanmı ıösterme
mek için maiyetinde bulunan aüvaril• 
rlne Parise dönmelerini emretti. Bu 
heyecan gittikçe çoğalıyordu. ÇUnkil 
uzaklara dofru fırlattıiı her bakıf 
bir hatrra uyandırıyor ve bir hayali 
canlandırıyordu. Sevdiği ve acıya ut • 
radığı yerleri gördükçe, aradan bir 
~ok seneler geçtiği için akhndn sili • 
nen bir çok şeyler şimdi bütün şidde • 
tiyle \'Ücut buluyorlardı. 

J<'ransuva, Janın aıkını ona ilk de
fa söylediği bu kestane ormanını geç • 
meğl, Senyör dö Piyene göründüğü 
eski harap t\'C n bu sırada çanı yci•li 
yai. li ~alınan eski kfliseye girmeği dU 
şündUkçe bundan doğacak acıya kat • 
lanar.11yacağını kestiriyordu. 

Sararan yanaklarına iki damla yaı 
dii .tii. r zun zaman saadet ve fcli\ke· 
ti tattığı hu sahneyi seyredek oraclR 
durdu. Sonra Pari e döndü. 

nundan sonra artık bir daha Mar
jan--ı ciyımndn dolaşmak aklına gel • 
mcdi. 

M lbuki eğer oraya gitmek fe ora. 
(la geçen ,·akaları öğrenmek c~ar!tf• 
ni ~ö.c:termiş olsaydı Jan dö Piyenin 
masum oıau~unu muruıkkak Bfrenfr • 
df. 

HnttA hlr gül\ öyle bir 'aka oldt 

Forma: 28 
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:17 - Sizi Jo Foks davasına şahit sıfatiyle gö· 
türmeğe geldim. 

38 - Kadın polis hafiyesi Je~"i miihendis Jor. 
ja hatırlattı.: - Bana yapbğım hizmete mukahil 
her andımı yerine getireceğinizi Yadetmi~tiniz. 

39 - l;;;te şimdi ı;;ize bu Yad in izi hatırla tı·.-o • 
rum. Ben de sizinle birlikte toprağın altına in.: · 
ceğim. 

- Kabul ediyorum. YaJnır. hir yolcumuz dnh:: Yar. 

~6 - Jşte Salnmon, bizimle gelecek Bayan 
- Kabul etmem. işimin kA.nnr ba~kasiyle pay. 

laşmam. Kunturato yaptım. 

41 - ~ıerak etmeyiniz. Hiç bir ticari maksatla 
hareket etmiyeceğime dair size imza nrebilirim, 

- O halde hiç bir mahzur yok. Mutabıkız. 

toprak altına inecek olanla • 
rm resimlerini basıyorlar. .Jorj Fovler, Jessl 
Sampson n Salamon Tom~on. 

21R P A R D A Y A N t; A }, 

ki bu masumluk az kalsın kendiliğin· 
den meydana çıkacaktı. 

1:>17 de, Katoliklerle Hügnolar a · 
ra.sında Sen Denis harbi oldu. Hügno. 
]ar oldukça muYaffakıyet kazanarak 
Parisin civarına kadar gelmişlerdi. 

Konnetabl bir çıkış yaparak süYarile· 
riyle beraber hücum edip büyük bir 
katliam yaptı. Fakat hücum sırasında, 
ktndisi de yaralanmıştı. Yaralr, oğlu 
Marşal dö Dam'f'ilin malı olan otele 
Dtmemeye nakledildi. Bu sırada Han
ri protestanlarla çarpışıyordu. Fran -
surn Paristc idi. Uç senedenberi ba • 
ba~rnı görmemişti. Konnetablin tehli· 
lrnli !'urette yanlanclığınr duyunca 
kardeşine rastlamıyacağrna emin ola
rak hemen otel Dömemeye gitti. 

Babası, başı -.anlı olduğu halde 
yatakta katibine son isteklerini yaz -
dırırken buldu. İhtiyar l\lonmoransi 
bunu bitirince oğlunu gördü ,.e gözle
rinde se,;nç izi parladı. Bu sırada 
Notr Dam kili~esi papazlarından biri· 
ıı:i gelerek ölmek üzere bulunanlar i
çin okunan son duayı okuyup dini tö· 
reni <merasimi) tamamladı. 

Odada hizmetçiler, uşaklar diz çö • 
kerek ağlıyorlardı. Konntabl bunlara 
gülerek ağlamalarının papazı şaşırta· 
tağını söyledi. 

Diraz sonra kral ile annesi Katel'in 
'dö l\fediçinin teessürlerini bildiren bir 
hu usi memuru kabul etti. Bu adam • 
(ağız kendisini teselli etmek istediy • 
se de KonnetabJ: 

- Seksen senelik hayatımda on da
kika içinde ölmeği öğrenmediğimi mi 
unıyorsonuz? ce\·abını ,·erdi. 

Odada bulunanlara gitmelerini em
rtderek oğluyla yalnır. kaldı . 

Bu e~nada artık son nefe.....;lertnl il • 

lıyordu. Güç hal ile bir ka~ söı söy -

temek i"tedi. Frammrn babasma yak
laşarak bu sözleri duyabildi: 

- Oğlum, insan ölüme yaklaştıkça 
herşe); çok başka .türlü görüyor. Bel· 
ki bazı vakalar dolayı.siyle, senin sa • 
adetini temin etmek için o kadar uğ • 
ı-aşmadım. Açıkça ceYap Yer, mes'ut 
musun? 

- istediğim kadar mes·udum baba I 
merak etmeyiniz. 

- Ka rde ·iniz .• 

Fransuva sap~n ke.<::ildf. 
- Onunla bar15mıyacak mı~mız? 
-Asla! 

Konnetabl ölüme mukavemd gös • 
termek için son bir gayrette daha hu· 
lundu. 

- Dinle)iniz! İhtimal ki Hanri 
düşündüğünüz kadar kabahatli değil
dir. 

Fran um başını saJJadı. 
- O genç kadın ne oldu? 
- Kimdt>n bahsediyorsunuz baba? 
- Senyör dö Piyenin .... kızından ..• 

Ah, ölüyorum, Fransurn! .. 
- Sakin olunuz baba.. Bunların 

hepsi artık benim için ölmüştür! 

- Fransuva, sana .. O kadınla ... kı
zını ... bulmalısın ... diyorum ... 

Konnetabl, dudaklarının ucuna ge.. 
len kelimeyi söyJiyecek vakit bulama • 
dr. Can !;eki~erek manasız bir kaç ~~öz 
mırıldandı .. H öldü. 

lşte bu suretle, babaıı:ının nıçın 
Janr bulmak istediğinin sebeplerini a· 
ramıyan Frnnsu'\""a dö Monmornn~i bu 
sırrı öğrenemedi. 

Konnetablin cenazesi kraJlara la -
rrk bir debdebe ile kaldırıldı. Fakat 
onun kunetinden yılan Gizlerden, 
bu kunete gücbPla tahammm edehf • 

. len Katerin dö Mediçiye ""anncaya im. 

' 

• 
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dar herkes bu ölümden memnun oldu., 
Yalnız Fransuva, k<!ndisiyle bera •

1 her bir a.sırhk bir ihti~am hayatını' 
mezara götüren babası iı;in ~ami.mi 

gölyaşları dökmü~tü. J 

F'ransuva dö Monmoran:-;i Sen De·• 
nb harl.ıinden sonra muharel>e me) · • 
danlarından ~ekilerek sakin ya...;adı. 
Bir gün lfaterin kendisine IliignoJara 
karşı hareket edecek bir kunetin ku. 
mandanlığını ,·erdiyse de, protestan. 
larr düşman değil silıih arkada~ı ta -
nrdığını iled ~iirerek bu rn:-.ifeyi red
detti. 

Jlıı hal, kraliçe) i şiiphe) e clü~ürdü . 

ğü için Katcrin araya Alisoi ko:raral• 
b-0:; yere Marşalın ~ırJarrnı öğrenmek 
htedi. Fakat yukarda gördü~ümüz gi. 
bi Alis muYa[fak o1amamı.,tı. 

Halbuki Fransurnnın hiç bir· <::ırrr 
yoktu. Yalnız, o ana kadar lfonne • 
table itaat etmek diişünce.;;iyle iştirak 
etti~i harplerden 'azge~mi~ti. 

~eçtiği bu ntl•slrk o vakit hcniiz 
kurulmak iizere bulunan Ye çok L'lraf· 
Jısı olnn bir partinin dikkatini çekerek 
onu kendilerine reis yapmak düşün • 
ce.~i uyaııdı. . 

Boş yere kan dökülme:'inden müte. 
e•Nir olan bu parti Hügno olsun ka · 
tolik olsun hiitün Fransızlar arac;rnda 
tam bir seq~i Ye knrdeşlik kurmak is- ı 
te~indeydi. 

Fran· uva, iı;tem İ) erek llir daimi 1 

~ulh dii,.iince!'inc kapılıp hu partinin i 
başkanlığını (reisliğini) kabul etti. 1 

Tştc bu sırada bir gün Kont dö Ma. 
riyyakm ziyaretini kabul <"tti. · 

l\nnt .Jan Dalhrenin bir elçi~i ola. 
rak gelmi~ti. Marş:tlclan, Nami kra : 
tiyle görii~<>crğinl' dair söz aldı. 

l'rcn · dö T\ırncl<' \'e Amiral ile bir · 
liktc gizlice Parise gelc'n Hanri- dö 

Narnr. :'\fonmoran::-iye bir rnn<l<'' u 
,·erdi. ;\1arşal t:ım zar.ııınıncla an· ira -
lin Betizi ~okağmdaki e\'İne geldi. 

Ru geti;in Pardayan ü1.r.ı·indc ) ap. 
hğı te~iri görmüştük. 

Şöval~ c. heyecanının !"cber!eri- i 
l\ont dö l\tariy:;ak:ı anlattığ'r sır:- ':ı 

Narnr kralı da Marş:ılı olrlul,ça cEui 
bir surette kabul etti. 

Kral, dikkati çekme!\ iste diği l.im· 
~cJere kar:,:ı onlann ruhi hrıHerbe gü
re hareket etmekte pek u:-.;t:ı idi. 

Bu me ~hur Teru:rn knhram:ınfn'l: 
- Merhah.'l ! dedi. 
Fran5uYa, Genç kralın iiniinc:c e~ L 

terek: 
- ŞeYketmarı;>. din kaYgalaruv n 

umumi rnziyetir.e dair benimle konu,. 
mak istediğinizden dola) ı s:rn-uz b:r 
"evinç duydum. l\~lk~admızı :rnla~mn· 
nııı bekliyorum. Bunrfan s onra l:en 
de serlJe"'t~e cev:ıp ,· erecrğ"inı. 

lliJek:ir yaraclılı~lı olan olan Il:ın
ri dö ~avar ve :iç,k ifatic l.~r'"" ı!"ım'a 
şa~ırdı. Diişiinmeğe \·:ıkit l.u.l :-.hi!mck 

.it:i~: . 
- Lutfen şu iskem '"YC. otunıınıı. 

AskcrJil,de ancak hir t.al~heniz olalıi. 
len hem otururk!?n :\farş:?I dö Monmo • 
ransinin ayakta durmac:ı he:-ıi ııt~ın{:17 
rrr dedi. 

- . ~c\"ketmnap, hürmet lıir nııif<.'. 

dir. 
Hanri gülürnsr.di: 
- Ben öyle istiyorum. 
:'\fonmoransi" itaat etli. l\ral l·:-r • 

şısmdakinin mert ~·ür.ünii tetkik ile 
ı.tec;lrcliği bir anlık~ ~ilki.ıttan ron ra 
.;;ö :ıe haşlndı: 

_: :'ıluht<'tem :\farşa l. Sir.<' olun ı•nı. .. 
nb·etimclen h:ıtı:.-~tnıe~ i . fa7.l;• llllht -
, ·orum. Her ne !,adar dü r..,n il,j ,. .. · 
du.da lıulunar~k İiriİliİ i.;,iılc har bet. 


