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Sulh hakkında türlü türlü rıv~vetıer : 

MusölfuI! ''Henôi ıavassiıt 
zamanı gelmedi ! ,, demiş 
Diğer taraftan ise ltalyanın hangi şartlarla 

sulh yapacağını bildiriyor 
Habeş imparatoru : " Bir karış yer vermem ! ,, demekle 

beraber Italyan elçlslle görUştlyormuş 

Hendersonl Yazısı 
4 nca de OLDCJ 

Londra, 21 (.A.A.) - Slla.hlan bı ~ 
rJakma konferansı başkam Heııderson 
~eçenlerde yatrnlmış olduğu hasta • 
nede, karaciğer.ine yapılan önemli bir 
ameliyattan sonra 72 yaşmda ölmil§. 
tiR. 

HABER - Henderson son be;J sene 
&artında lngfllz siyasetinin en mühim 
ldmalanndan blr:I idi. Makdoıuıldin 
~çl hükQmefıi zamanında İngiltere 
ftarlciye nazırlığı yapmış, ve sulh fçfn 
en başta savaşanlardan biri olmuş .. 
tur. Sllft.hlan bırakma konferansına 
İngiliz hariciye nazın iken seçilmişti. 
Kabine.si dil üp meT"kiini kaybedince 
konferansa iştirnk eden devletler o . 
nan konferans rclsi olarnk kalmasını 

Irkına hiyanet eden Raa Gulua, ihanetinden aoma J•Ailun.. k • 
_rL!- • l l al ı ..... ,,_. aı erı 
cı~~y e ve t yan kumandanı Gener'al De Bonet'nun ycınınJa ••. 

~~;-r",...n cı /p.mu:cf.a Raa Gu/uaya dair ~latrlqıı_bi~Pk haberler var-
dır. "Faltat 6a resim, onun, •iiylendi li wUH 6/ttHJlllni ·~-· 

Henderaon 

muvafık görmtişlerdfr. Benderson 
araulusal banp (beynelmilel sulha) 
büyük bir lnanc:ı olup BilAhlan bırak· 
ınakla gayesine vanlabileceğini ümit 
ediyordu. Briand'm ölilmUyle büyük 
ni r taraf tar ka7bettilderindeıı keder -
lenen sulh ta.raftarlan Hendersonun 
ölümüyle daha büyük bir taraftardan 
mahrum kalD11§ olacaklardır. 

Ekmek daha 
yükselecek 

Belediye narh komisyonu bugün 

Habeş 
harbi 

öğleden sonra toplanarak un fiyat • 1 
Jannı yeniden gözden geçirerek yeni yazı arı ı ki ncı 
bir narh tesbit edecektir. Evve ki gün Sayf amızdadır 
konan narh halkın ekmeksiz kalma • -----------
ması için alınan tedbirler arasındadır. 

Yoksa narhın on beş günde bir kon - ı 
doğuna göre narhın bugün te.sbit edi. 
le.rek çarşambadan itibaren muteber 

olması IazımdL Nitekim komisyon 
bugiin mutat toplantısını yapacaktır. 
Ekmek fiyatında bir miktar daha yük 
selme olncnğı sanılmaktadır. 

Fırınlardaki intizamsızlık hakkın • 
da valinin mektubu ve cevabımız dör-
düncü sayfadadır. 1 

Mel'un 
suikastçllar 
.Ankara 21, - SuikMt &uçlolan • 

nm sorgolanna devam edilmekte • 
dJr. Cebeci teYkifhanesinde bulu _ 
nan Ali Saibiıı bugün yen.iden ma • 

JGmatma müracaat edilecektir. llk 
tahkikatın iki güne kadar bitirilme.. 

sl muhtemeldir. Muhakemeye bir 
haftaya kadar başlanacaktır. 

Unıvers l 'elllarln bu gUnkU 
toplantısı 

Atatürke suikast teşebbüsü memle. 
ketin her tarafında büyük bir nefret 
uyandırmı~tır. Bilyük Undere her ta
raftan telgraflar çekildiği gibi yer, 
yer toplantılar yapılmak~ hainler 

-tel'in edilmektedir. İzmir, Balıkesir: 
' Inegöl, Zonguldalda yapılan miting • 

Jer pek heyecanlı olmu.ı tur. 

Istıınbuldan da Milli Türk Talebe 
Birliği tarafından Atatürke şu telg • 
raf çekilmiştir: 

"Yüce Önder Atatürk Ankara: 

Eczacılar 60ruyot: Şu koca pul, fU küçük ilôç kutusuna yapqtınlıraa 
ilacın zehirli mi, sehirıiz mi olduğu nasıl anltı§ılır? ... 

Eczacılar şikayet ediyor 

Sana ,.e Ulküne tek yürekle candan 
bağhlrğımızı, yalnız ve yalnız senin 

n yarattığın devrim f~n YB§adıfnnızı 
inançla ve nndla söyler; alçaklara JA- -~ __ .._,, ~~ _,,_,, .-

Vergi şekli hem 
yan ış, hem ağırd 

ilaçlar pahahlanacak ! 
(Vaztsı 3 Unca sayfada) 

net diye haylrrnnr,.,, 

Dünkü sayımızda İstanbul halkının 
ve gençliğinin de hissiyatına tereli • 
man olmu~ onlann da bu mel'un ha. 
rckcti tel'in etmek için bir toplantı 
yapmaları lüzumunu yazmrştık. 

Öğrendiğimize göre Üniversite 
gençliği bugün saat 5 de Üniversite 
konferans a1onunda hir toplantı ya • 
~bu hare.keti tel'in edecekler& 

Kıhç dişli 
Kapları 
12 ncı forma 

•abta 9•1ttı 

Dünkü .sayım gününde doğan 'bir batında iki rocuk anneaiyle bllb 
· anın ortcuıncla ••• 

N ltlı 1f lY s · 
s <§} V·D· ıryn o 
Dün intizamla geç.~i _ ........ _ 

. NETiCELER·· 
Bir habere gUre lsta.nbolun nUfusu· 7iıısoo 

Aokaranınkl Jse 125000 dlr .. 
Ankara 20 - Genel ··fu · . ' nu 1 ''- yımının neticcleı-i d 

pıt edılmektedir. Ankaranın nüfu 6 125 b" l pey erpey te 
ı b 1 .. u ın o arak teıp·t d· · 
atan u nufuıunun da 715 00 O ld ğu b ı e ıl!lııftı 

anlatılmaktadır. . .o u , uraya-gelen he.ı:,;rde 

(Yazıları 3 iincii ve ·ı ı inci saylal~(l · ) 

r~~~_,____---~~--.~~~~Q(/ı .. 
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Habeş harbinin 
son haberleri 

7"' 

Japon - Sovyet 
hududunda yeni bir 

çarpışma oldu 
Japonlar , gene Sovyet 

hududunu geçti. Çarpışmada 

Dan ddfa Afrfkaıını bUtfln eep • 
helerin de tam bir sflktnet n.rdı. mç 
bir cephede taarruz hareketi olmam11 
tır. 

Cephe gerilerine gelince Asmara • 
dan gelen bir haber Bas Kassanm Ma. 
kala cephesini takviye etmek maksa • 
diyle hareket ettiğini bildirmektedir. 

Romadan da bildirildiğine göre ı-. 
talynn kuvvetleri ele geçirmiş olduk • 
Jarı mmtakada ycrleşmeğe çalışmak • 
tadır. Bu arada ltalyan hükOmeti Ak 
nm kıpti kilisesine 15000 Taler (Ha . 
beş parası) vermiştir. Ele geçirilen 
7erlerde açılan kuyular sayesinde 
Jtalynn askerleri su sıkıntısı çekme • 
mektedirler. 

Cephe gerisi 
haberleri 

Fram,e Despere ttalyanın 
hzıırbı kazanacaıını umuyo .. 

Pariı, 20- Fransız mareıalle-
~nden F ranchet d'Eaperet, F ran
mz sandika odalarının verdiği bir 
f(>lende İtalyan Habeı harbinin 
Jnuhtemel neticelerinden bahset. 
JDİf, arazi güçlüklerine rağmen 

neticede modern ıili.hlarla harbe
Cien İtalyanın ıalip ıelecefini tah 
min ettiiini ıöylemiıtir. 

ltaıyan He .. ı ha .. •k•t•e .. lndekl 
muvaffakıyetalzllk 

Habeı harp cephelerinden lngi
"'liz harp muhabirlerinin gönderdi
ği son telıraflarda tunlar yazılı • 
dır: 

Akaunı iıimli mukaddea tehir 
timdi ltalyanlar tarafmdan bir ha 
va ünü haline konulmaftur. Ora
dan UftAlJl tan;areler Alisi tehrini 
bombardıman ederek birçok sivil
lerin ölümüne ael>ep olmU§lardır. 

Bu tayyareler, Aduvanm cenu -
buna bağlanan 200,000 - 300,000 
ki§ilik Ha.bet ordulan üzerinden 
uçnıuşlardır. 

Sağ cenahı idare etmekte olan 
Ras Seyum, ltalyanlann ikinci 
hücum yeri olacak Makalle yolu -
nu tepelerden tutmaktadw. 

Gerek Raa Seyum Ye gerek sol 
cenahta bulunan Raa Kasanm Ak· 
aum'u yeniden almak tasavvurun
Cla bulundukları Romada sandı -
yor. 

General Graziani'nin kumanda
sında bulunan ltalyan ordulariyle 
p.rplflDak için Ogadep cephesine 
.-itmek iizere Harar' a akın alan 
Habet askeri ıelmektedir. Ardı a· 
rası keaihniyen bombardımanları
na rağmen, ltalyan ilerlemeaini 
Habeıler durdurmakta devam et
mektedir. 

1 İtalyan ileri harekatındaki mu
nffakiyetaizlik o kadar ciddi aa
nılıy0r ki dart yabancı gazeteciye 
verilmit olan "orduyla berabeT 
bulunma müsaadesi,, geri almmıt
br. 

Bundan bqka ltalyan arazisin-
4fen çrkan havadiı de ııkı surette 
aansilr edilmektedir. (Röyter -
B. U. P. - U. P özel aytarlarmdan) 

Son haberler 

lttW)yan ilerleyiıine tiddetle muka 
vemete karar vermiflerdir. 

• • • 
Aamara, 20 - RelJter AJam,. 

nın ltalyan ıimal ordun He lrirllk· 
bulunan muhabirine lfre, ltalya 
ordusunun Makalleye dolna ileri 
hareketi muharebeıiz olmıyacak • 
trr. 

İstikıaf tayyareleri Ru Kana'· 
nm cenubu ıarbtden Makalleye 
mühim kuvvetler rönderdiiini Ye 
bunlarm yerine de yeni latalar 
geldiiini görmütlerdir. ltalyanlar, 
Makalleye doiru ileri hareket ha· 
zırlığı olmak üzere Adigrat ciYa • 
rmdaki dağlar üzerinde tedricen 
mevziler İfgal etmektedirler. 

• • • 
Adiaababa, 20 - Röyter Ajan

ıının muhabiri, cenup mmtakasm
da Habeılerin Dal'gahapuru tah
kim ve bu tehre olacak lt.alyan i -
lerleyitine kartı tiddetle muka -
vemete karar verdiklerini bildir -
mektedir. ' 

Oe .. glnllk yatı.ti . 
Londra, 21 (A.A.) - Bu A· 

bahki ıazeteler, Habet meeeleıin
de mevcut ıerıinlifin bafiflemit 
olmaıından ve bilhana İnıiltere· 
nin B. Muaoliniye verditi teminat
la, geçen cumarteıi İngilterenin f • 
tal yaya karıı m '.&nf erit bir hareket 
te bulunmıyacafmı temin ed"n B. 
Baldvin'in MSylevinden dolaJJ ae· 
vinmektedirler. 

Hab••l•N gire ltaıyenıe .. 
ten• v•zıyette 

Adlaa\;aba, 2t (A~.1 - D6fıt 

cephesinden bildirildijine ıöre, 
seçenlerde iki ltalyan kolu, ileri 
harekete geçmek üzere Musa Ali 
bölgesinden kalkmıtlardır. Biri.,. 
ci kol, çöld, boiuau bir sıcak1a 

çok hızlı ilerlemiı ve nihayet iate 
ıervisinin bulunduğu ikinci kol ile 
irtibabnı kay~tmittir. Birinci 
kolun yyeceği ile suyu uçaklar va
srtasiyle temin edilmektedir. 

Diğer taraftan, Muıa Ali ya • 
kınlarında yol yapmakta olan 1 -
talyan askerlerinin göz hastalılı 
çekmekte oldukları bildiriliyor. 
Bu hutalığa sebep, odunu, yol 
yapıımda kullanılan kaktüı ağa
cı teıiridir. 

ltelyanın •ldıl• tanar• 
ve otomoblll•r 

Zecri tedbirl4'rin hemen tatbik 
edilmeei lüzumuna bir arnek ola• 
rak Framadan tlalyaya yapılan 
ihracatı ıöıterea Deyli Harald ıa
zeteai bilhuaa ltalyaya yapılan 
tayyare 1at191ndan bahsederek di· 
yor ki: 

Bu yılın ilk dokuz ayında, ltal
yaya 200.000 sterlinlik Franaız 
tayyareıi ıahlmıftır. Geçen JJI ay. 
ni müddet içinde ancak 14.000 
sterlinlik satılmıfb. 

İtalya, ayni zamanda Fnnsız 
lurmtı demir ihracabnın yanıı 
olan 259.000 ton kmlt demir al 
mıfbr. Buna kartılık verdiii pa• 
ra 780.000 lnıillz lirasıdır. 

Gene ayni ıuete, im yılm ilk 
ıekiz ayında Amerikadan ltalya 
Şarki Afrikuma 2200 otobUa ve 
kamyon ihraç edlldilflli bildiri • 

ltalyan bUtçealnde da .. llk 
Roma: 21 (A.A.) - Hazinenin 30/9 

larihlndeld hesabı, eyltu ayr için 131 
milyon bOtçe açıfl kaydetmektedir. 
Doğa Afrikaıa için fevkallde masraf. 
Jar bu ay zarfında 633 mlJyona balft yor. 
olmuttur. LlllJ• hududund• 18h"dat 

Hab .. ıe.. •lddetll mukavemet Ronwulan ltl6ilis waetelerine 
glateNcek 6ildirİİlİ10f: 

~diaabaha, 20 - RByter A • Resmi çevenlır, son birkaç sGn 
}anımın muhabiri cenup mmtaka· ·içinde ltalyanm Libya'ya yeniden 
ımdll Habe§lerin Dagghapur'u kuvvet gönderdi!i hnvadisini ya· 
~hkiJne ve bu phre doj:nı olacak lanlamakta ihtiyatkar davrana• 

yor. Libyadaki ltalyan kuYYetle
rinin hakiki miktarı hayli eararen. 
ıiz ite de son tahmineler bu kuv• 
vetin 3 fırkadan ve 60 hin kiti· 
den ibaret oldutunu giisteriyot. 

Birkaç gün önce 17.000 kitilik 
Metaniro fırkası Ankonadan Trab 
luaa hareket ebniıtir. Bunlar ta
mamlyle mücehhezdi. Ve bera• 
berlerinde 48 lAne de bombardı -

ölenler var 

man tayyaresi ıitmiıtir. 
Tahmin edild:ğine göre, !..ib 

yadaki yerli aıkerler 25 bini bul • 
maktadır. 

lngilizlerin Akdenizdeki kuv .. 
vetlerini hafifletmeei için Liby" 
hududundan çekilmesi ıart koıu
lan ltalyan aıkerlePinden bilhas• 
aa son defa ıönderilen beyazların 
çekilmeai istenilmektedir. 

ltalyanıa .. ın ten•re gllate .. ue .. ı 

Moskovadan bildiriliyor: { 
12 Uktefrincle SoyYet • Mançuko 

ımırındaki hadise hakkında Ka • 
harovski' den alman maltlmata ıCS 
re Japon Ye Mançuko askerlerin
den mürekkep 40 kifilik bir mllf· 
reze Novoalebeva bölgeainde iki 
taraf ımırmın ipretlerle rizihan 
tahdit edilmit bulunan noktuın • 
dan Sovyet topraklarma gimıit • 
lerdir. 

Bu mUfrne SoYJet toprakların
da üç kilometre kadar ilerlemit
tlr. Bunlan ıiren ild atlı llDD' bek-

.. 
çiai Sovyet topraklarında bulun • 
cluklarını itaretle anlabnıt, fabl 
bunlar bekçileri yakalamağa te • 

ıebbiia etmitler ve bekçinin yardı 

mma kotan 18 kitilik iki devriye 
koluna tüfek Ye mitralyöz aleti 
açmıtlardır. 

Demye, abmt olduğu emir mu
cibince mukabele etmit ve müfre-
zeyi ıeri çekilmeğe mecbur bırak
mııtır. Bu müsademede devriye 
kumandanı ölmilf ve iki Sovyet 
askeri yaralanmqtır. 

Adiıababadan (Ma~..ter Gar.------------------------

diyan' ıueteaiae bildiriydilin• Yugoslavyada dahili siyasa: 
ıöre, ltalyan tanvelerinin mer-

kezi Habetiıtam bombard._n • H ti 
!::ı:=-:ı;.~..ı:: ırva ar gene 
7an t&J'J&releri Diredon ile Adl-

aabaha arasındaki demiryoul ıG· gayrı memnun 
zerglhında Gota k6J(l Userinde . 
uçmutlardır. Bomba ahlmamıt· 
tır. Habetler tayyareleri indir• 
memitlerdir. 

Ayni zamanda iki tayyare, 
1896 Adua harbinin olduiu met· 
bur Amba Alaıi mevldini bomhar 
dıman etmiılerdir. Diler bir t&J-
7are Makalle cİYanndaki ukerler 
üzerine iki bomba atmıpa da bir 
zarar ıelmemittir. 
Durum ...... devem edı,,or. 

Adiıababa, 21 (A.A.) - Kue 
zey cephesinde dununun dursun 
olduiu bildiriliyor. Oıaden cep
hesinde, ltalyanların Cerloırıli su 
noktasını i91al ettiklerine dair ta
yialar dolaımaktadır. Bununla 
beraber, oradaki telsiz istasyonu 
çalıımakta devam ediyor. Henüz 
gerçekten bir muharebe olmamıt
br. Habetler Tigre bölgesinde 
kuvvet yıpaja devam ediyorlar. 
Burada, durum kendilerine müsa• 
itir. Ahalinin ;etin durumu, ara
zinin arızalı, ıklimin de alır ol

StoyadlnoTtteh Bqbüan oldafu 
zaman Hınatlar çok m•mnu olmq. 
Jardı. Fakat StoyadlnoTttehfn altı ayr 
mUteeavlı ldaremndtn aonra sene 
Zqrebde hlk6met aJeJhine ter.ahu -
rat bqlamqtır. Rrnatlar Yugoslav • 
krallıiı tflnde teltfil tilr hükOmet l!i!. 
teoyip kendilerinin de bu krallıkta Sırp 
lar kadar yer almalannı istemektedir 
Jer. Kral Alekaandra inanmışlar, o • 
aun onlara ldedlkleri•l ftrecetlnl G • 
mit etmfşJerdi. Fakat kralın mutlakı • 
yetçi, ve merkeziyet~l idaresi onlan 
sukuta hayale utrattı. *Yev~,. de ay 
nı şeyi yaptT. 

Kralın ölUmUnden sonra preu Pol 
şimdiki Başbakanı seçince artık Fe -
deral hUkOmet kurmak zamamnın ııl 
diifne r.ahlp olmuşlardL Hattl Hınat 
önderi Maçek Stoyadlnovlçl parllmen 
toda tutacatına söz vermiıtt. Fakat 
son sukutu hayalden sonra •e Preu 
Polun da müteveffa kralın siyasetini 
takip etmesi bir çok Hırvatlan hane. 
dan aleyhine kaldırmı~tır. Hrnatlar 

muı, ihtimal ki bir zaman için 
ltalyanlann burada ilerlemeleri --
ne ensel olacaktır. Bu gOnktl tramvay 

bu hanedandan ha71r gelmfyeceltnl ld j 
dla etmektedirler. 

Harp do••ı••ll• ı•mlle... kazası 
.1ll•te .. 11en mUf kUllt 

Londra, 21 (A.A.) - Newı • Bugün öğleye doiru Şiıliden 
Chronicle ıazeteai, Mairobi ~yta- Tünele ıiden 151 numaralı Şitli· 
nmn bildirdiğine ıöre, lngilb. do- Tünel arabası, Siirpasop önUnde, 
iu Afrikaaı otoritelerini, ltalyan bir ıu arabaama ~arpmıı ve ıu a• 
hük6meti tarafından kullanılan rabaamm an tarafı tamamen par

ıemilere lngiliz limanlarında 24 çalanmııtır. 
ıaatten fazla kalmama11nr yasak insanca ziyan yoktur. Bu yüz· 
eden bir bitaraflık nizamnamesi den tramvaylar (23) dakika JOl-
tatbik etmitlerdir. dan kalmıtlardU'. 

Maıadiıio5ya götürülecek ben. (1544) (•50") 

Maçektn llOD beyanatında IÖyledlfl 
veçhile Hınat siyasal partili haue • 
dana sadıktır fakat timdiki alyaset 
devam ıttiji takdirde bunun Yoaa. • 
laYya aleyhine ve Hırn.tlann Belgrad 
hUkQmetindea aynlmuı için bir pro • 
papada VMllMl olaaktadır. Jandar. 
ın .. tcgld1Ahnın Hınatmta.nd& Sittikçe 
kuvvetlendlrllmMf, •e liUniyetin sıla 
polis tepllltı tar&fmdan rf ttlkçe da
ha kUll.lmuı baradald Jıtncamet aleyh. 
tarb .... ...f-'a' skz rk .. m . .,..,..,~ 

Son sinlere kadar Hınatların bQ. 

yük fbnldl flmdlld SUbakanı ZhJvkovl~ 
de ldL Fakat artlk bu son Umld de sön 
mUt bal11n111or. ÇtlnkU Jandarmanın 
ondan bin olmadan kendilerine kal'§I 
bu kadar fena dananam17&eatnu bi • 
liyorlar. 

M .. Jenln kanfık tarafı lae Preu 
Polla krallfe Marlnln arunun açık 
olmumda ıörllntlyor. Kraliçenin ma. 
temi bittikten sonra Zhivkoviçin yar • 
dımiyle Prens Polun nüfuzunu azalt. 
mala çahtacaiı zannediliyor. Bu tak. 
dirde hanedan ar&Blnda bir fikir baş • 
kahtı baş r6sterine memlekette bir 
kanpklıktan korkulmaktadır. 

Fransız 
sosyalistleri 

Senato seçiminde 
kazandılar 

Parfa, 21 (A.A.) - Seçimlerin ao • 
nucu, Senatonun pkllnl hluedileeek 
derecede detlttlrmlf olmıyaeaktır. 

Ma&maflh, 10la dotru hafif bir tema. 
1'11 kaydedllmektedlr. Esuen, blrka~ 
lider tol partilerin kazanmaaı il• 
tonuçlanan belediye eeçimlerl böyle 

zin, erzak ve arpayı yüklenmek 
için Minbiui limanına gelmiı o
lan "Suraumcorda,, adlı ltalyan 
gemin tahmil itini bitirmeden li• 
mandan ayrılmak zorunda kalmıt· 

bir aonucu tahmin ettlrmlşlırdl. B• 
çeriıinde, yalnız Kalif ornia adın- temaytlltl tik aeçmelerde yedi oy Jtua. 
daki haıtahane ıemiai, 4 ıübay, nan bllhaua halkçı cephede hlaseclU• 
9 yarıübay, 10 deniz ve 94 kara mıktedlr. 

br. 
Bu gemi, ancak en yakın ltal· 

yan limanı olar. Kismayu'ya gi• 
debilmeıini temin edecek kömüril 
alabilmiıtir. 

İngilizlerin aldıkları bu son ted 
birin :ı.ecri tedbirlerle hiç bir ;Jıiıi 
olmadıtı ıöylenmektedir. 

ltalya aakerlnln aıhhetl 

Asmara, Çima, 21 (A.A.) -E
ıenlik (aihhiye) yüce komiseri 
profesör Aldo Kutellani, ltalyan 
aakerlerinin eıenliii mükemme: 
olduiunu aöylemiflir. Bir ay i• 

aıkeri ve 95 karaı&mleldi ile E- ilk defa olarak bir komtlnlst Sen8ıo 
ritreden kalkmı,tır. Bunlarm hep- toda Uye olacaktır. 
ı i de hattadır. Aralarmda hiç ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!' 
bir yar ah yoktur. 

Bu hastalarJn ltalyaya gönde· 
rilmelerine sebep, f&Yet yeni mu
harebeler olursa, cephe haıtanele• 
rinde yaralılar ~çin fazla bo, ya· 
tak bulundurmak kayıusu oldui!J 
ıöyleniyor. 

Koptl klll•••I ve lta•yan~ar 
Roma, 21 (A. A.) - Aksumun 

200 kopt kilisesi ile Tigre'nin 15 
camiine menaup din adamları kol
lektif bir tekilde ltalyan otorite • 

lerine baıeimiılerdir. 
Easaha bölgesi Deccaz'm oil11 

Haile Mariam da ltalyanlara bal 
eğmiıtir. 

Ealrıe.. hizmetçi oldu 
Adua, 21 (A. A.) - Tigre böl· 

geıinde esir teciminin yasak edil• 
mesi üzerine, mevcut esirler, 11111" 

hafız, yahut munzam maaş a111l1 
hizmetçi 1ııfatiyle efendilcriniıı e-1 
!erinde kalabileceklerdir. 
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Mus~İI~i~'n'd'if:~fi~rf;;~ssut ~kmek kıtlı~ı 
• • Bugdag ve un goklugun 

· zamanı gelmedı ! ,, demış dan ileri gelmlş değildi 
Diğer taraftan ise ltalyanın hangi şartlarla 

ı1 

e 

sulh yapacağını bildiriyor 
Dün öğleden aonra lıtanbul Yi-ı 

IAyetinden "aynen neıri ricaıiy • 
le,, fU tezkereyi aldık: 

"Bugün çıkan gazetelerin bazı. 
smda. dün fırınlar önünde ekmek 
almak veıileıiyle halktan bazısı • 
ıun toplanarak kalabalıklaşmasın
dan bahsedilirken buğday, un, ek
mek ve belediye tedbirlerinin 
noksan ve buhranından bahsedil • 
mektedir. 

bazı f ırmcılar ayın on ydinci 
tembe gününden itibaren norma 
den az miktarda ekmek çrka 
ğa batlamıı lardır. Habeş imparatoru: "Bir karış yer vermem!,, demekle 

Bu hal cuma günü batka fı 
lara da sirayet etmif, ertesi gün 
ekmeğin otuz para fazla fiyat] 
ıablacağını dütünen bu fırmlar 
gün mümkün mertebe az ekme 
çıkarmayı kir saymıılardır. 

beraber Italyan elçlslle gUrilşüyormuş 
O; ~evlet ar.taşmak yolunda 

bgiltere, İtalya ve Fransa, el• 
çilari vasıtasiyle birbirleriyle le · 

masa geldikleri için Cenevredeki 
18 ler komitesi, r.alıımalarını ayın 
sonuna hırakmı~hr. 

Bu temasların neticesine göre 
haraket etmeği ~üşünmektedirler. 
Ha!ı~' imparatoru ne diyor? 

Fak:ı.t Londra, Roma ve Paris, 
aralarında yapılan bu konuşmalar 
hak.tunda Habe, imparator..ınurı 
fikrini soran bir almanca gazete 
de imparator diyor ki: 

''İtalyanların elinde bir karıs 
Habeı toprağı bulundukça barıŞ 
konuşmasına ghişmiyeceğiz. Ha· 
bet ordusu, topra.kfarının yabanc: 
İ§gali altında bulunma.ama hiç bh 
zaman tahammül edemiyecektir. 
Yurdumuzu düfmandan kuıtar . 
'dıktan sonradır ki barışı dü§üne . 
biliriz. Bizim hali hazırda mev • 
zuu bahsolan mukaddes yurdu -
muzun tamamht'ını muhafaza et. 
mektir.,, 

'1talyan:arın sulh fartları 
İtalyanların sttlh şartlarnım ne

den ibaret olnbi?cceğine dair ya
zılar yazan Pa!':, gazetelerinden 
Pöti Parizyen şunu diyor: 

"1896 yılındaki Adua bezime· 
tinin intikamım ı:ıldığından aıağ ... 
daki ~art!arla sulh yapmaya ha· 
zır dır: 

1 - Tigredf! zaptedilen top · 
raklnrın ltalyaya kalması. 

2 - İtalyan J,ududu mmtaka 
larır.daki Habe~ toprakları iize · 
rinde İtalyan mandası teşisi. 

3 - Geriye kalan Ha.bet top · 
raklnrmı uluslar kurumunun vük. 
sek kor:trolu altında olmak üze . 
re İngiliz - Fran·uz. ftalyan man
dası altına koymak ve buralarda 
1talyaya ekono!Dik imtiyazlaf ver· 
mek. 

Haber verildtğine göre, Adisa• 
babada ltalyan elçisi Habeı im· 
paratoru ile konuşmaktadır. 
inglltare-ltatya temaslarınm 

neticesi 
Musolini'nin Romadaki !ngi· 

Jiz elçisi Erik Dramond ile müJa .. 
katından sonra bir tebliğ netre
dilmiştir. Bu tebliğde, İngiltere
nin İtalya .. Habeş ihtilafında tah
si hiç bir menfaat gözetmediğim 
ve ltalyan hükumetinin de karşı
lrklı olarak İng\ltereye teminat 
verdiği yazılı olduğundan, ortada 1 

hüküm süren endi§elerin yavaf Y" 
vaş Gilinr.:ıeğe b'l~ladığı zannolun· 
maktadır. 

Bu sırada İngiliz Baıbakam 
Baldvin Londrada bir diyevde bu· 
lunm.uş ve ln~illere ile ltalva a
rasında bir zıddiyet olduğu zeha
bını gidermek üzere demiştir ki: 

"Anlatmazlık lngiltere ile I• 
talya arasında değil, ltalya ile u
luslar kurumu arasındadır. lngil
tere bu meselede uluslar kurumu 
misakından ayrı)mıyacak ve kol· 
lektif tedbirlere :,tirak edecektir. 
İngiltere harbi en son çare adde
diyor. Gayemiz, harp değil, ba
nfbr.,, 
Zecri .. dblrlerln kltayet•l• 11 1 

lrıgHterenin eski finans baka• 
·., Sncwden de .bugünkü zecri ted· 
l 

birlerin kifayeta!zliği hakkında' Üye devletlerin yukarda ıayı· 
son yazdığı ka~a görüşlü bir ya- lan maddelerin, ltalyadan ve ltal• 
zıda ıunu demedtedir: ya müstemlekelerinden bafka bi~ 

"İtalya, silab ve mühimmabnt yere ihraç edildiği zaman doğru
kendi yapmaktadır. Keza ltalya dan doğruya veya bilvasıta tek
on bir senedenberi yabancı mem• rar ltalyaya ihraç edilmeme.i için 
leketlerden istikraz yapmamııtır icap eden tedbirleri alacaklardır. 
Yalnı1! ltalyan ma!larmm satın a- Yukardaki fıkralarda kayıth 
lınmaaı bu memleket için sıkıntı- tedbirler yürürlükte bulunan and• 
lı bir şeyse de, harp zamanındı laımalar hakkında caridir. Buka
bu gibi sıkmtıl"lra göğüs germek rar tatbika konulduğu ırrada yol· 
mutattır. Bunun için, bu tedbir da bulunan eıyalar bu yasak ha• 
lerden hiç biri İtalyayı harbi bitir· ricinde kalacaklardır.,, 
meğe mecbur etmiyecektir. lnglltera ve Franeanın Akdeniz 

S.. • k t 1 it 1 kuvvetlerl hakkında dU,uncelerı 
uvey§ın apa ı mau, a ya - • . • 

nın abloka edih:ıesi gibi daha mü· lngılız gazetelennde okundu -
essir tedbirler :azımdır. Fakat ğuna göre, Franaızlann zecrt ted • 
Fransanm bu tedbirleri kabul et- birlerin tatbikinde İngilizlere yar· 
mesi fÜphclidir. lngiltere de yal· dımdan i1?'1tiıra e~eainıin ıebebi 
mz başına hareket edemez ve ç~ §U yolda ızah edılıy~r: 
kilmesi lazım gelir. Bu da uluslar Fransızlarm noktaı na.zanna ra 
kurumunun sonu olacaktır.,, 

MusoS:nl uıavassut zamanı 
gelmedi,. demlf 

İngiliz efkarı umumiye1inin 
henüz sükunet bulmadığı için, 
Musolini'nin, Lavale hususi bir 
mektup göndererek daha tavassut 
zamanı gelmediğini söyledi~i de 
rivayet olunuyor. 
Zecri tedblrıere dair kararlar 

Cenevreda :1.ecri tedbirler ko
mitesinin dün aldığı karar §Udur: 

re, lngilizlerin Akdenizdeki tak • 
viye tedbirleri Uluslar Kurumu bir 
karara varmadan önce almmııtır. 
Bunun için, lngiliz donanması U
lu•lar Kurumu salahiyetiyle ora • 
da bulunmuyor. Ve zecrt tedbirle
ri tatbik ettirecek meşru ııfab ha
iz değildir. Bu da demektir ki, bir 
İtalyan hücumuna uğradığı za • 
man Fransadan hiçbir yardım bek 
lem.emelidir. 

lnıgilizler iM buna fU. yolda ce -

vap vererek Akdenizdeki donan • 
masmm durumunu mefru göster • 
mektedir: 

"Memlekette ne buğday, ne un, 
ne ekmek buhranı, ne de tedbir 
noksanı vardır. Var olan buhran 
bazı telaşçılann bozgunculuğun • 
dan başka bir şey değildir. Nete -
ldm kimsenin ekmeksiz kalmamış 
ve bilakis pek çoklarının ihtiyaç
larından çok fazla ekmek alnı~ 
olmaları bunun en açık delilidir. 

"Gazetelerin asıl bozguncuları 
muhatap tutarak onlara hücum et
meleri bu kabil istenmiyecek çir
ldn manzaraların önüne geçecek 
yoldur. Onları ihmal edip başka 
sebepler aramak, buhrandan bah
setmek kabahatlilerin cfu'etini 
artırmaktan başka bir fayda ver -
miyecek.ir.,, 

T e2:kereyi aynen neırettikten 
aonra, bu tezkerede bahsedilen ve 
halkın ekmek tedarikinde aıkmtı 
çektiğini yazan gazeteler arasın • 
da biz de bulunduğumuz için bir
kaç satırla bazı nokt:ıla.ra ita.ret 
ebneltten kendimizi alamıyoruz. 

Gazetemiz, elanek yokluğun • 
dan bahsederken bunun ıebebi 
buğday ve un kıtlığı olduğunu id· 
dia etmemittir. Bilaliis tehirde 
buğday ve un bol bol bulunduğu 
halde halkın ekmek tedarikinde 
güçlük çektiğini anlatmııtrr. 

Neticede, daha cuma günü, ! 
birde buğday ve un bol bo1· me 
cut olduğu halele ekmek buhran 
ba.fgöıtemıittir. 

Erteıi cumartesi günü ekmek 
yatları fırmcılarm istedikleri gi 
arttırılmı§ olduğu için fırmlar m 
temadiyen ekmek çıkamıışlardıt'. 
Li.kin bir gün evvel ekmek alam1 
Yanlarla ertesi günkü saynn dola 
yııiyle fazla ekmek almak istiyen 
lerin ve nihayet bir gÜn önce 
gayri tabii vaziyetten tela§e düş 
rek ihtiya~larından büsbütün ço 
ekmek almağa ç.alt§anlann hücu 
munu karşıhyamamış!ardır. 

Bu yüzden cumartesi günk;.i öğ 
le yemekleri için ancak geceyarı 
sından sonra ekmek tedarik ede 
bilenler olduğu gibi sayım gün·· 
ekme!<siz kalanlar da maalesef ol 
muştur. Bunun ispatı ise C:ün ak 
§am saynnın hitti:f ni iJ~n e~e 
topla beraber bazı semt1enfo hal 
kın tekrar f ırınlnr öni.~n~ k:: :;r:ıa 
ııdır. 

Derdin esas noktatı ise-§u:htr: 
Fırıncılar, helediyeye kaı·şı he 

ııün normal milttarda c~ ..... ı. ~· 

karmağa mecbur değildirler. ls • 
terlerae bir gün mutattan az çrka
rabilirler ve böyle yapma!rtc:::? on· 
Iarı menede~ek hiçbir l:ele:F:·~ ni 

Üye devletler silah ihracı ya· 
sağı hakkındaki 1 No. lu kararın 
2 nci fıkrasını a~ağ1daki madde
lere te,mil edeceklerdir: 

Bütün cer ve nakliye h:ıyvan · 

brı: At, katır, eşek, deve ve sai-

"Akdenizdeki bizim donanma· 
mız, zaten tam kuvveti haiz değil· 
di. ltalyanın hükiimet mürakabe· 
si altında bulunan matbuatmda 
lngiltereye karşı kesif bir düş -
manhk belirmesi üzerine ve Mı • 
11rla hemhudut olan Libyaya hal· 
yan askerlerinin gönderilmesi do
layııiyle gemilerimizi takviye et· 
mek lizımgeldi.,, 

Gazetemiz, vilayetin tezkere • zanu yok-tur. • 
ıinde "bozguncular,, ve "kaba • Bu sebeple' belediye narhını be-
hatliler,, diye bahsedilen bir kı • ğenmediHeri herha:'ô bir 1::mz.n 
sım halkm ihtiyacından fazla ek· İstanbul hrın~ı!arı İd~nhu) hz i!·ı· 
mek almasının da !ehirde gayri nr fırmlan önünde saatlerce bek -
tabii bir ekmek kıtlığı vaziyeti ih- letebilirler. 

re. 
Kauçuk, boksit, a)üminium, 

oksid alüminium, krom, manga• 
nez, nikel, titan, volfram, va
nadium, bunların cevherleri ve 
demirle halitaları, kalay ve kalay 
mürekkcbatı ve bütün maden1er. 

das ettiğini de yazmı,tır. 1------,--------
lstnabul fırınları önünde cu • Almanya 

martesi günü görülen "çirkin man 
zara" nın asıl sebebiyae·,udur: Uluslar Kurumundan 

Habeşlere ihanet eden 
Ras Guksa'ya dair 
türlü türlü şayialar 

Fırmcı!ar son zamanlarda ek. bugün çekiliyor 
mek narhınm arttrrdmasmı, eski Cenevre, 21 <A.A.) - Alman:·a bu-
narh üzerinden satmakta devam günden itibaren Uluslar sosyetesinc!erı 
etmelerinin kendilerini iflaae sü • resmen ayrılacaktır. Rayş hüktlmeti, 
rükJiyeceğini iddia ediyorlardı.Bu 10 - 2 - 926 tarihinde sosyeteye gir· 
tebeple bilhassa küçük sermayeli mek istemiş ve bu dileği kabul erlil • 

mişti. 

ltalyanlar tarafına geçmesiyle) bildiren Guksa, sözde Habeı or - leri kumandanı olan Ras Seyyu • 

1 
d ı b 1 1 ma verildiğini gördü. 

bütün harp çevenlerinde (muhit.. uıuna katdmıf o an u ta~yan _ 
1 · • 150 h imparator, GuJ.ı:.-.'yı yatı11.tı• • !erinde) büyük akisler uyandıran yerli eri ve kendiıının mu a· ~... ır • 

Habeş imparatorunun damadı fıziyle birlikte hududu geçmit ve mak için ona kızım vermiş ve kız 
Haile Sellasıi Guksa hakkında çok Asmara • Masıova demiryolunu da sonra ölmüştür. 

dikkate değer iki havadis çrkmış· tehdit ettiğine dair gene merkez· Gukaa araziyi yeniden tanzim 
lere telgraflar göndermişti. için tekrar imparatora müracaat 

tır. · · 1 
Bununla beraber muhafızları etmışıe de, gene tatmın o unma • 

Bunlardan biri resmidir. Res • mıı bir halde bırakılmıştır. Son 
b'ld. 'ld' ... · .. G k l birden vaziyeti "üpheli görmeg" e men ı ırı ıgıne gore u sa, • ır zamanlarda İtalyanlarla görü§ • 

t 1 1 t f l k d. · başlamt!l ve Gukıa'ya geri dönme a yan ar ara ına ya mz en ısı ır melere girittiği ıöyleniyordu. ltal 
· b b · b. k h. ~ ıini söylemiştir. Gukıa reddetmif 

geçmış, era erıne ır aç ızmo;:a• yanın siyasal ajanları da harp baş 
rı"ıı'nı· almı!ltır Askerlerı' kendı·aı·nı· ve bunun üzerine bir hizmetriıi 1 d ·· T. 
:r • :r • :r ama an once, ıgrenin §arkındn 
takipten imtina etmiştir. kendisini arka$mdan vunnuıtur. bulunan Guku arazisine zaten 

Gayri r~mi olan havadis iıe, ltaJyan yerli askerleri kaçmış nüfuz etmiş bulunuyorlardı. 
Gukıa'nm öldüğü yolundadır. İm· ve Guksa'nm muhafız askerleri ltalyanlarm, imparator y ohan' 
paratorun Habe§ ordularını ter - Gukıayı Hnhetiıtann. doğru taşı • ın süia.leısinden olması itibariyle 
keden damadı bir hizmetçisi tara- mağa girişmişlerse de, Guksa da· Gl!ksaya Habeş tahtını vermeyi 
fmdan vurulmuştur. ha hududa yakla§madan can ver· vadettiği zannolunabilir. 

Demek kiAlmanya 9 sene sosyete 
UyeUğinde bulunmuştur. Hatırlandığı 

na göre. silahsızlanma konferansın . 
daki Alman delegasyonu başkan ve -
kilf B. Von Rheinbaden 14 - t:J - 9.13 
tarihinde Berlinin emri üzerine A1 • 
manyanm hem Uluslar sosyetesinden, 
hem silA.haızJannıa konferan~ından 

çekildiğini söylemişti. 

Geçen şubatt.a Japon müme~ilini1' 
koltuğu nastl kaldırıldıysa, Alma.11 · 
mümessilinin konsey masasındaki kol 
tuğu da yarın öyle kaldırılacaktır. 

Almanya. bundan başka, arsrulu • 
sal iş kurulu ile arsıulusal iş bürostı 

idare heyetinden çeki1diğinden, bd 
suretle boş kalan hi\kumet grupun• 
yeni bir üyenin seçilmesi bu haft.a 1 • 
çinde yapılacaktır. 

Almanyannı yerini Kanadan1n iş • 
gal edeceği muhtemel görülmekte • 
dir. 

Anla§ıldığma göre, geçen salı miştir... Guksa cahil ve sev:lmiyen bir ~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~ 
günü 250 İtalyan yerli askeri Guk· Hbet hükiimetinin Guksa ile o- ada!lldı. Arazisi şimdi tamamen şimdi tahmin edilmektedir. Fakat 
sanın kampına gelerek, İtalyruı lan ihtilafı, Guksanm babası Ru Ru Seyum ve diğer komıu ~efler Niyuz Kronikl'in yukarıki haberi
kuvvetlerinden ayrıldıklarmı ve Gogusa'nm birl~aç yıl önceki ölü· tarafından müsadere clunmuıtur. ni şüphesiz ihtiyatla telakki et .. 
kendisine iltihak ettiklerini ıöyle- müyle ba§lamııtır. Guksa bundan (Niyuz Kronikl'den) mek lazımdır. 
mitlerdir. aonra kenditinin hakkı olduğunu HABER: İtalyan Eritresine ya· Netekim birinci sayfaya giren 

Habe§ merkezlerine Eritre üze· iddia ettiği arazinin bir knmının, 1 pddıe1 söylenen hi~cum hareketi .. resmimiz Ras Guksanm öldürül "' 
rine l&ldmnak üzere old~ugu.u,-:;"'~~u~_b_ug-=---ün=-H_a_be___...t-=Ie:..:..r=in=-t~im;:,.:.._:al..:::.....oku~~-et~· ..._n_in...;.;....d~e_b_u...;.;....h_ad_i_ı_ed_e_n_&l_a_t _ol_d...;.u...-,.;;;CL-.,.;m_ecl_ı ... · ._in...;.i_ıa...;.· ,g._t;;.....;..ocl...;.·~o_..:;r, ___ _ 
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Yetmiş yaşında bir ihtiyar kadın olup da 
kocası tarafından taze ve latif bir kız sanllmak ! ... 

Yalnız bu saadet için bir kör koca ile 
evlensem yeridir 1 König•berı panayınndaki Atatürk bütü önünde Almanya Ekonomi 

dD' .. Onu da pemiyecetim, fa.. Tunllllu laz, içinde tatlı " aa Balıaniyle Türlt:ye elçi~ oe .e1·giyi si~et eJen Alman lıükiimet Ge9en kJaımlann lnNlblmıfı 
Buıruı tkl ktulır11aa U1daü 

gldlgor. Yem air alınıp ınlWü 
man olan Kdnlnln Mldldl11le, 
bakır •akall• bir adam, ,,ani 
Marki Fnnando .ındrinlnJ lra 
mlf, lonalıktan ltopnJftır. şı.. 
dl, .ıuıa ...,.. ,,m~ """"' 
balavar. A"""'8 Uırd ,,.,. 
Recep, .on (/fUOlla Hr ollrmf 
tur. ztıl#pü. aeldrl....nk ~ 
ldnlefflrilınlftlr· A""4ı 1#, Bı 
nrla ınllna#Htl olt111 bir 1radoı 
dır. Rtılntıt'tlllll ..,,.,,.,,, A:u 
kanıp ze/drlqM Aanrnlll-* 

~u aathmda yibeD sandıtı bir 
elile tuttu. Batmı ıeri çeıircli. Ka· 
dırplar epeyee uakta kalnntb. 
ltıklarmı görilyordu: 

"- Heyıidi Zübeyde beJ ••• Sa· 
il& bile razı idim. •• ,, diye bir kere 
daha .aylendikten IODI'&, yüsdil, 
1bdL. 

Hayalde yaşıyan 
gOzelllk 

Baktılı ı.tikamette, kaclırpnm 
~inde, Zilbqd, P, a.-aranm 
1ancak tarafındaki bmarumda 
haatannı bqı ucunda otunıyor. 

AC\.:cp1 lıcy~ ~~ Ye 

nihaY9t'lntP ohwaıe • •••111 • 
azab neticeıincle UJl:uya dalmak 
Üzeredir ••• 

Kamarada yah-duiar. 
Tunualu im, ıenç ft alil erke

lin aaçlanm olqıyorı 
- Bir afrm ftJ' mı? 
- Hiç bir a1nm yok.. Hiç •. 

Y a.lnız göremiyorum ... Şimdi ~ 
clüzmüdilr, recemiclir? Farkecle • 
llliyorum ••• itte o Jradar ••• 

- Gözlerine w mca, ....... 
elifine ihtimal ft:ri)emes... Öyle 
Canlı ve ferli nuarlarm Tar ki •. 

- Benim ıibil..me adile, l&Jlj.. 

le bakar kar d.ter... Ne JU1k ki 
&eni ,ar.m70lwa- Şimdi ele • • 
de acıdlfmi budar.. Bir t6rlfte 
lılhlanmız bJDafb1dr, delil mi?. 
Fakat, i!te, gibel yilzDnO ıaremf • 
)'oıınn.. Ve eminim ki, beni ba ha· 
linıte tahammül edilmez bir erkek 
Luıacebm. HalJıuki pzaya gideıw 
lcen, niyetim, cMSner ~mnes Mili 
lirzın1an iatemektL 

- Yine ille, R..., J..se.. •• Kor
~ki, o, bml .-. la,U a&mf· 
)'ec:ekt· ır •• 

- ZnbeJıfe!... Ben, kir, alil 
l>ir •dammı .. Sen lee, ıbel bir Jm .. 

-Gibel bir kal? ... 
- Sana okadar dikhdA, o b· 

dar canla, hafla, hne81e, anayla 
'-knııımı ki tfmdi hayalimdeki en 
canlı ıuret ıe1111D... Seni o ,OZel 
Yiiz çizgilerinle, taze renginle ne 
'"aııh görüyorum. •• cazı.un ka .. 
lıafı olarak yils yafJD& kadar J&" 
!lltıını hatıramdan ıilinmbecek. . ' 
~ırı ... Tabiatile, o unw• kadar 
~tiyarlıyacak, çirkinletecebin.: 

alcat ben ıeni dabna diin ıecelri 
h l' lir.:-.. •nle taaa.vvur edece•aua··· 

-N .. N .. e ıyı.. e ıyı ••• 

1 
- Midillide, evimiz, Hızırmki

e Yanyaııadır... Artık konanlık 
:-l~'"niyeceğim ... Orada oturaca • 
•1ııı .. ÖnümGzc!e açık deniz var • 

kat, kokutunu •• 8e1İni ititecetim. hiılerin halituiyle dalrmclı. Bu dal atlamlt111~Jan bır grup 

lkiaevgilim: Sen.vedeniz.: Sizleri gmlık ~ic:_e•i:. erkekten kaçmak Königsberg panayırında Türkiye 
uzaktan uzaia h1nedecetim.. bahaneııle ortunmek kararını unut 

Zübeyde: muttu. Batörtüaü, içercle Recebin Hük'1uıetimiz bu yıl ilk .iefa ı 
-Se!', kahraman oldqiun ka. yattıiı yatağm kenarmd~ kaldı. olarak resmen 23 üncü Königı-

dar f&İrmiflİD de •.• - dedi.· Fakat Girdiii bu kamaranın taftDlll • berg panayırma. ittirak etmi9ti. 
niçin benim usaimda buhmaca. da üç kandil yanıyor. lçerilini oJ. Almanyanm ba çok büyük pana· 
~ ~?··: Ben, ~emnu • dukça aydmlatryor. Kate minder. yırına temıili olarak iıtirake me
myetle, 1evme aevıne .enm yanın- lerinin kartı tarafta olanma baktı. mur edilmit olan Berlin Türk Ti· 
da kalaca~·· Sana hizmet ede· KOçük Huanı yatmnrılar. Mı. caret odası panayırdal<i Türk pav. 
rim ••• Denıze kartı otururuz •• Ge • tıl mqd uyuror. yonunun tert:hinde büyük bi:-
çen ıemileri, balıkÇı kayıklamu, öteki minderde de biri Yardı. muvaffakiyet göatermiıtir. 
uçan kutlan, ufuklarm deiifea T11DU1lu Jm, d&ldi: · Panayırın açılıt USreninde bu-
renıini, hüli.ta, ıardüjüm herpyi _ Uiurlu kademli ollVO, ZI.. lunan •e \inat panayırı açan Al · 
una anlabnm... Senin giSzlerin beyde! ... Konaıtuklarmm lttmal .. manya Ekonomi Bakanı Dr. Şaht 
olurum··· istemez miıin?... rerek itittim .• Tebn1c ederim- Almanya FinaM Bakanı, Şimali 

- Zübeyde •• Benim iki glizibn. &, Oruç reiıi kurtannala de • Pnnya Valiıi, panayırdaki Tür!' 

Türk mahıulit ve meanuatiyle 
çok yakından atlkadar olmuılar 
dır. 

Doktor Şabt burada Berlin bü· 
yük elçimiz Hamdi Arpaf ve Ber
lin ticaret koDHyyemiz Avni Sak
man ile gCSrilte•ek Türk - Alman 
ticaret mOnuebetlerinin aldıiı . 
ıeniıleme yoluradan ve bu hmua
taki düıüncelerinlen bahsetmittir. 

Panaymn ortumda bulunan 
Türk pavyonu önüdeki teref köte
ıinde Atatürk büstü anünde pav
yon açılırken bir dakika selAın va. 
zfyeti almmqttr. kar. Senin ıibi ıenç ve güzel bir l&let etmek bahane.ile >Jbertiııo pavyonunda yarım aaat kalarak, 

kadının bir malClle bailamp kalma aaraymdan HIZll'la birlikte hare • -----------------...------

11 yazık d~~il mi? .. Hem niçin, ve ketedenKontBenitod'Amlm>iclL Türk Hava Kurumu AhmSatım 
ne mukabılinde bunu yapanm. ••• Yattrfı yerel rülümn erek • d 

Tunualu kmn yanalmdan bir doinıldu. Bu rüi:nıeme ıö!.aze Komısyonun an : 
clamlYaalyq aibüb: ldü. --1--b·ı· d geldikleri zamana kada; devam 30 bin cilt ---t.L 200 bin cilt z•mklı a~ ahtı •a-ıya• t mak-

- nız ır f4tY. muaa ı ın e. d L b• d b" ı_ __ , ha ~&&&UA ·J-
.N e ere..., ır en ıre UJrku Ye Y • buzu,, ile muhtelif boyda 30 bin tebyizlik k4lıt 70 bin fmnah zarf = EİI:rime, kollanma, ıaçla. rete dönüverdi: • • • 50 bin kliıt rozet baıtmlacak 413 te mühür kudm1acak Ye açık ek-

nma, vücudüma elini değdirecek- . :-A ... A ... O da kım? .. Sız kim- .ıiltme ile 25/10/935 ıaat 15 de münakaauı yapdacaktrr. istekli o
ıiıı. •• Eakatt yüzüme dokunmzya. ıınız? •.• Yarabbi!... Zübeyde!.. lanla.r tartDameıini her gün Piyango DirektörlQü muhasebesinde 

1_ Elbiıeıinden ve vücudünden tanı- .nrebilirler. - (6547) 
".f•''At. .. ·· baixerumı ~ .. ,....... ••. Ne L~"•• ...... ~U..2-f .. Ne• •-
larm parmaklan göz kadar husu ~· lf~Y!"I~ ------------.---~-------~"!"-1'~~ 
ol.. .,.._ L.-- dir bu yhilnlln had r ••• G •• ıh d •· .,....m, ne UV9 bir .az .öyle· Tunuılu laz, sizlenmele u1ra • U ane e 
din: Hayalinde en. canlı llll"et be· prak: 
nimki imif. Beni güzel çizgilerim· _Ne gaflet! .. Ne ettimde İcen- muayeneler 
le, taze renıimle görüyormu§ıun! dimi ıize bu peritan halimde ı&-
Belki ilerde ihtiyarbyacak, çirkin- d ter im .•• 
lecekmit im amma, aen beni daima - Peki amma, ne oldun bayle, 
e1kiıi gibi taaavvur edecekmit • k ., 

rzım •••• 
ıin ! ... Düıün, Recep: Y etmiı ya • _ Ben de bilmiyonım .. D6n ıe-
tmda bir ihtiyar kadın olup da ko ce, yüzümde bir yanma duydum. 
cuı tarafmdan taze ve latif bir Sabahleyin kalkınca da ı,,. hale 
kız aandmak ! Ne mükemmel fey.. geldiiimi dehfetle anladım ••• 
Yalnız bu ıaadet için ıeninle ev. Kont d'Ambro'nun dnnaımda 
lemem yeri değil midir? ... Belki bir fim!ek çaktı: 
aaadetimizi laıkananlar, benim " c·· h •• ' d" d - oztatı ze ırı. ,, ıye ü • 
çirkin yüzlü bir 1az olduğumu aa· tündü. 
na IÖ7liyecelder, fakat, aen inan· Şu auali ıonıverdi: 
mıyacalum, delil mi?.. - Evvelki gün una terhet fi. 

- Zübeyde ••• Ben HDİ ıarme- lin ltir tey içirdiler mi, im? 

Gülluıu tathüıat melıte6i 6aı 

laekônl.ijinJ en: l 
Gülbane tatbikat mektep ve kli 

niii 15/10/ 935 Mh gününden it1 ! 
haren teıdriıata batlamıı oldufun · 
dan poHklinik muayenelerini ıöı
terir cebel &f&IJYa yazdmıtllr. Şe. 
bir halk mın buna göre müracaat 
etmeleri rica olunur. 

Sabahlan aaat 10 dan 13 e ka 
dar. • 

Pazarteai: Kulak, botaz, burun, 
hariciye, fizik. 

Sah: Dahiliye, nisaiye. bevHye. 

HABER 
AKeAM .. OSTASI 

iDARE EV! 
lstanbul Ankara Caddesi 

Poata katma ı lstaabal 214 
Teıgref edresı ı ıstanbul HABER 

Vazı ışıerı teıotonu: 21872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Tar,ige Ecn~6; 

..nellk t400 Kr. 2700 Kr. 
e ayllk 730 •• t•SO •• 
3 aylık 400 •• eoo .. 
'I aylık tSO •• 300 .. 

iLAN TARiFESİ 
Tıceret tıaınıarının aatırı 12,50 
"-"'' tıanıann '10 kuruetur. 

Saltibi ve Neırir1at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Baaıltblı llW (V AKff) matl:::cŞJ 

dlm mi? Bilmiyor muyum?... Ayni ıim,ek, Tmnuluda da çak 
- Beni hep dibı recelri gibi tı: Çarıamba: Röntıen cilJiye, !1111-.::=w•,.•:ııı:-w------·--•r 

halimle tuanur edeceksin ... 
- Hep ••• On aene sonra da .•• 

Elli ıene ıonra dL. 

- Şimdi anlıyorum .. Ze1ıir1en· 
dim, ~ehirlendim.. Ah, Ramara • 
ma! .. Bu iti bana ten ettin .• 

uabiy~, göz. 

Pertenbe : Hariciye, fizik, ni- K lJ Pf)N 
Mİ ye. 281 

- Recep ••• 
Bir an, yumnıklannı ıılup dit"' ~=:E~~- 21 • 10. 9 3 5 ~ 

- Zübeyde... )erini sıcırdattıktan tonra: • 
-H~i~Uyu~ .. ~~ -~l~~~~~~~J=~=·~b~o~~='~b=u~nı=n~--~---~~~~~~~~~~w~~~-

Cuma: Dahiliye, gö~ . cildiye. 

cumarteai: Bevliye, anbiye, ku. 

ima senin yakmmda, ıeaini duyu. birlik olup bunu yapmlfbr .. Anita Y •• k k M •• h d• kt b• A 
rabilecetin bir yerde bulunaca. beni lmkanmıt olacak... u se u en ıs me e 1 rttıt ma 
fnn. •• Ne zaman seaJemen ıelece- D r . · ? K. d ? 
x.ı-. Uwn Recep, r~k yorrmı.. - e ımııı~ ım en.. ve Eksiltme Komisyonundan . 
••- J-. rr - Neye deh olayım 7... Hızır • 
ama. .. Y arm, güvertede, denize kar beni beraber alıp ptünlü 7a •• On- Mektep Kimyahane Laburatuva n için ol baptaki tarlnameıi vechi le 
fi tenin yamnda otururum··· Mi· dan... ve açık eluiltme ıuretiyle bazı cihaz almacaktır. Tahmini fiatı 4975 
dillideki evinde ne güzel bir ha· - Saçmalıyonan! Hmrla Ani- lira ve pey akçeıi 373 lira 12 kunıftur. 
yat yqıyacaiımızı komlfUNZ··· U· ta arumda ne mGnuebet var ki Ebiltme 22/11/935 ıaat 14 de yapılacaimclan girmek isteyenle • 
JU, Recep... kıakanım, camm... rin Taktinden evvel teminatlannı mektep vezneıine yatırarak arttır • 
Saklanamıyan Zübeyde, acı acı güldü: ma ve ebiltme Icanunun 2 inci" 3 üncü maddelerinde yazılı veaik 

bir sır - Ne münuebet mi?.. J ile beraber belli sün •e aaatte ve f&rlnameaini ıörmek için her gün 
.,_Uyudu. •• ,, (IJaanııiNr) komiıyona müracaatları. (6241) 

Znbeyde, yavq J&vat kaıkt1• 1=~~~8m~~S:B1~~88=iiii:Sijiaiiics~~iiti881ij~881~a1cs8:8j~, ~ 
Parmaklarmm ucuna buarak yü • A: M. th E h J K 
rDdil. Kapıyı uaulle açtı. Dııen ar a ggert • ean iepura 
ç~hndi ilkele tarafındaki kama· s evg ı· n ı· h ses ·ı 
rada bulunuyordu. Oradan bir mer 
divenle kuaranm ıüvertetine çı • ı 
kılırch. ~~m:BSm~mB Bananın en güzel fllml 



" 

(NakU, t~rdlnw w fktlba hakkı mahfuzdur.) 

Diyoırdu. Konuıurken paıaya dı, Naziktere dizlerini oYdurma
yaklaımıf tr, küçük elleri ünifor- ğa baıladı. Çok ıeçmeden Selim 

manın yaldızlarını okıuyor, ııma

rık bir ıeıle: "Amma ıiz geliniz, 

kuzum paıa baba .•. ,, diye yalva• 

rıyordu. 

"Peki ..• Peki. • Yani, hanıme

fendi müsaade ederse .•• ,, 

" Tabii, siz münaıip gördükten 
• 

sonra ..• ,, 

Gelinin muvaffakiyeti, Sabiha 

hanım!:l itidalini, bilbuıa vekarı

nı iade etti. Kanaryaya döndü: 

"Raoiayı ataiı götür, seninle 

yemek yeıin.,, 

lmamm torununu 90fraıma al

. mak için gelinine ıöylemeie ka

rar vermiıti. Fakat artık bu müm
kün değildi. 

Pat'-, berkeı çıktıktan ıonra ka

nsının odasında biraz daha kal

dı. Dürnevin gözlerindeki zafer 

parıltıatnm kanıma yapacafı te
siri tahmin etmlı, biraz bu teıiri 
gidermek iıtiyordu. 

"Demek tenin küçilk hafız mi

safirlere Kur'an okuyacak... O 
soytarının kızınm b&yle ~ıkacaiı

na kimin aklı keeerdi7,, 

paıa, arkaıında Şam hırkuı, ba

ımda beyaz gecelik takkesi, kan

ıınm oduma geldi. 

"Hakkın var hanım, çoculun 

sesi de, okuyuıu da f evkalide .• ,, 

Darıınca bir ıeı cevap Yerdi: 

"Dümevin odumdan nasıl duy. 

dun?,, 

"Gitmedim. Şöyle bir dinlemek 

için oda kapraına ıeldim, fakat 

nihayete kadar kapıdan ayrıla. 

madun.,, 

Selim pqa, hafızumda canla

nan hayale tebeuüm etti. Bir ha• 

layık kapıyı açbiı vakit, aralık

tan kız hafızı, rahleıinin önünde, 

iki uzun titrek mum aleYİ araım· 

da ıörmüıtü. Altın renıindeki 

gözleri açılmıf, içlerinde Yetil 
mevceli bir ıtık yanıyordu. Ka· 

nıının odaımda manaıız ve ıilik 

ıördüiü uzun çocuk yüzünün keı· 

kin Te muntazam çizgileri olduiu· 

nun farkına varmııb. Solsun, 

penbe renkleriyle bu yüz ne kadar 

antika bir Acem minyatüründen 

fırlamıt gibi ıörünüyordu t 

"O aea, mutllk iyi bir muıiki 

mualliminin eline dil1111eli.,. 

uTevfik timdi nerede, pqa?,, 
"Siyaıl mücrim Clefil diJ'e~ pek 

ne olduiuna ehemmi~ Yerme· 
dim. Hail Gelibiahlda olacak.,. ''imam ne der?,, 

''Ac'lba getirtemez miıin?,, "Memnun o!ıun, kızın hafız 

?aıanın aeıi derlial kat'lleıti: olarak kıymeti artar.,, 

"irade ile ıürüldG.,, dedi, ıonra Selim pap, wkalını kanıtıra· 
daha mülayim iliTe etti: rak o aeıin, de!lenin ıemailerini 

•'Tevfiği ben getirsem, imam, ne güzel okuye.c.aiını tahlil eder 

senin küçük hafızı bir daha bize ken,kendi kentfi~e mırıldand : 

yol!a maz.,, "Eski beıteleri söylemek için 

Sabiha banon deJDetine daya- yarablmıı bir lf'ı.,, 

nar ak kalktı: "Aman pap, imam biç kıza ıar
"Migafirler gelmeden abdeat kı ıöyletir mi? Onca ıarkı ıöyle· 

alayım ..• ,, 

Selim paf& oda kapııında dur

du, karııımn gözlerini gözleriyle 

aradı: 

"Yatmadan ıelir, yanmda 

cigara içerim, hanım!,, dedi. 

bir 

Çepçevre sedirlerin üıtüne ıı· 

ra sıra ihtiyar kadmlar dizilmiı. 

Baılarında beyaz namaz bezleri, 

buruıuk yüzleri mütekalliı, ıöz· 

leri vecdiçinde.. Ellerinde rengi• 

renk teabihler, parmakları hare· 

k et ediyor, soluk dudakları kımıl• 
dıyor, yandan yana hafif hafif vü

vutları dalgalanıyor. 

Kız hafızın kalın, yanık ıesi, 

kon3ğı inletiyordu. Okuyuıu, tam 

klasik bir Arap tarzı. Daimi bir 

legato ile her ıeai - ne kadar 

uzun olursa olsun - ötekine bağ

lıyor. Gunneli, tecvitli · fakat ne 

kadar san'atına hi.kim bir ıeı ve 

~ahsi bir üslub ! 
Bütün konak balkı, birer birer 

sof aya çıktılar, kapının arkaıına 

ıığıldılar. Aralarında Selim pap, 

hatta alafranga Hilmi bile vardı. 

Misafirler dafıhp Rabia a~a· 
siyle evine döndükten aonra Sa• 

biha hanım bitap, aedirine uzan· 

mek günah ... ,, 

"Benim dedi~:m ıarkıları ıul• 

tanlar, dede gibı adamlar beıte

ledi... Hepıi cennetmekan... Bir 

mahalle imamının itiraz etmek ne 

haddine •.• ,, 

Selim paıa Rabianın ıeaini na· 

ııl terbiye ettİ1'eceğini uzun uzun 

Sabiha hanıma anlatırken, kapı 

açıldı. Hilmi girdi. 

Baba ojul, nuede karıılqaalar 

yüzlerinde haııl olan ifade, hep 
birdi. Hilminin hafifçe katları ça• 

blır, pqa içinin acılıiını, inkiıa· 

rını örtmek için yüzüne yarı iıtih

fafkir, yarı lakayt bir maıke takı· 

nır. 

Zaptiye na.ıırı oğlunu, zama· 

nında çil çeyrt:k gibi hep bir çır

pıda keıilmit "Papzade,, örnek

lerinden biri •f.ye ıörür. Kıyafeti 

onlara benze~ez delil. Pantalon 

çizgilerine mi\b~liialı bir ehem· 

miyet verir, yeleli, caketi kuaur~ 

ıuz keıilmittir. Fakat, ona rai

men ıeçtiii renklerin koyaluju. 

boyun bainidcı hiç fanteziye ka· 
pılmaması zev·,dnde bir bqktlık, 

bir durıunluk c.lduğunu ıöıteriJ. 

'Onatı """). 
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Kava O<ğDu 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 

birbirleriyle boQazıaşan insanların 
heyecanh romanı • 

• 
T11z81ITRosny .... alnd * TOrkçeye çc\•tren: Nacıve izzet .. 

No. 1. 
Kayaoğlu baktığı zaman, 
ağaca tırmanmış Yaban 
domuz oğlunu görmüştü 

Her yer seuizdL Yaban Domuz o 
fullan ırmaft geçmiş olmalıydılar. 
Kaçakların sandalını bulamayınca dö 
neceklerinden korkulurdu. Onlar iki 
bataklık arasına koca sandallarfyle 
girmekten çekineceklerdi. 
Çiğdem Kaya oğlunun bütün bu ma 

nevralannı beğenmtı n gençliğinin 

verdiii bir pekgözlillükle, buhindafa 
bu btiytik korkular arasında gtilecefi 
gelmiıti ... 

Kaya ofla sandalı çalılıklar arasın 
da yüriltUyordu. YilrUmek güçlqfnce 
baltasiyle yol açıyordu. Biraz gidildik 
ten 10nra bUyik afaçlar görUndff. Bu 
büyiik &taçlar gölgeleriyle yerdeki 
bütin otlan cılız brrakmıttı. 

Sonra afaçlann seyrekleştiği bir 
yer gördlller. Kaya oflu söyledi: 

- Burada duracafız. 
Yüksek kayalıklarla çemlmlt bir 

yer seçmlştL Orada daha kolay koru 
nabileeeklerdL Köpeklerle, kurtla ko 
nuıtu. Onlar suama, pusu, dövilt huyu 
ran sözleri biUyorlardr. Efen dil eri 
şimdi onlara susmalarmı buyuruyor 
du. Derin boşluklardaki bUtün deği 
şiklikleri şaşılacak bir duygu ile an 
larlardı. Köpeklerin koku almaları 
kurttan daha çoktu. Kurdun da kula 
fi pek kMklndl. 

Kaya otlu onlan Uç yere yerleşUr 
dl. Sll&lalan 70Wadr. Bir ..... Mr 
lııalQ, 1kt mmağr, beş oku, bir yayı 
vardı. Kadınlarda da bir topuz, dört 
ok, iki balta, bir kargı, çocukta küçük 
bir yay bir de ok bulunuyordu ... Kurt 
korkunçtu ..• Köpekler bir adamla çar 
pışabllirlerdi. 

Kaçaklar, iste kurutulmuş etten ça 
bak ç.abuk yediler. Sonra Kaya oğlu 
ile çocuk odun parçalan, kuru yaprak 
lar topladılar. 

Dikenli dallarla aralıklan tıkadılar. 
Yalnız köpeklerle kurdun geçebilece 
ği küçük, dar aralıklardan başka. de 
lik bırakmadılar. Eğer Domuz otuna 
n oradan geçmeğe kallnŞ!alar bir to 
puzla kolayca öldürUlebileceklerdl. 
Bıraktıktan küçük küçük birkaç ya 
rıktan Kaya oğlu, Çiğdem, Papatye, 
çocuk her yeri gözetebilereklerdi .• 

Kaya oğlu düşmanla kendileri ara 
sındaki uzaklığı ~oğa1tmayı düşünü 
yordu. Yalnız Papatye çok yorgundu. 
Çıiğdem bile geçirdiği ölüm korkusuy 
la bitkindi. Eğer yollannda daha ller 
lemiş olsalar izlerini arayan düşman 
onlan biraz daha geç bulmuş olacak 
tı. Yenilmeleri ihtimali de pek çoktu. 
Buruı çetin bir sav•şa elverişliydi. 
Burada kadınlar için dövüşme daha 
kolay olacaktı. 
Güneş yavaş yavaş alçalıyor, gün 

batıya yaklaşıyordu. Kaçaklar yüzler 
ee yıllık ağaçların saldığı iri gölgeler 
arasında, ormanın bu derinlikleri içe 
risinde büsbütün silinmiş gibiydiler. 
Şimdi korku oldukça ortadan kalk 

mıştı. Yaban Domuz oğulları onlann 
izlerini bulamamışlardı! Bir savaşçı 
oraya yanaşmağa kalkışsa bile gUn ha 
tımı kaçaktan sisleri içerisine ala 
caktı. Sıtınak oldukça kuytu, emin 
göriindü ... Kaçaklar geceyi orada geçi 
receklerdi ... 

Kaya oğlu ile Çiğdem arada sırada 
konuşuyorlar, ellerini kollaniu oyna 
tarak sözlerini anlatmağa çalışıyorlar 
dı. 
Şimdi ikide bir söylenen sözlerle bi 

riblrlerini daha iyi anlamağa başla 
mışlardı. Çiğdem Gökırmakhdan daha 
çabuk anlıyordu: Yeşilgöl soylannın 
sözleri beyninin derinliklerinde git 
tikçe canlanıyordu. 

Papatye onların sözlerine karışma 

J'Orda. Çok yorsun sevtek anlaYlfla 

yalnız çocufuyla ufrapyordu. Kendi 
sini bOsbiitUn ötekilerin ellerine hlrak 
mıştı • 

Kucafındakf kti~tlk docula bakıp ba 
kıp giilüyor, bu yumuşak, tatlı gtilüş 
leriyle onu çddırtı;yordu. Böylece bu 
varlıklar arumdald bafka hapa duy 
golar, biribirine benzemeyfıler J'&ftf 
Y&Taf azalıyordu. KencUsfnl fU btl:ytlk 
göçebeye brp daha yabaneı gören 
Papatyede bile. 

GUn batımmdan Mr saat ince ki 
pekler kıpırdamata, kur1 mtmafın 
çevresinde dolqmafa batla.dl. Kaya 
oğlu, Çiğdem, ~oeuk kulak kabarttı 
lar. Dallann J'&ftf yavq allanbla 
rrndanı yürüyen idi~ bir canlm.m a 
yak seslerinden hqka bir rUrültil fpt 
mediler. Yalnız köpekler, kurt yanıla 
mazdı: Bir diltman, fld veya dört a 
yaktı oraya geliyordu. Kurtlann ıöz 
lerl fosforlar saçıyor, köpekler l!laTat 
çıya keskin g6zlerle bakıyorlardı. 

Kaya oflu yaftK& mlık ~ldı. 
Bu, susma b11Y1J1"8.ll bir ıslıktı. Bun 

dan başka Gökmnakh onları körükle 
medikçe blr düşman yaklqsa, bir kor 
ku belirse ne havlarla, ne olurlardı. 
Blrilz 1ı0nı-a co~D1Uklan artmala 
başladı. Kurt daha kurnaz, daha sin 
si do1aşıyor, köpekler kUçflk aralıklar 
dan çıkıyorlar, ya1anarak sene reli 
yorlardr. 

Kaya oflu okunu g5zden geçtrere 
söyledi: 

- Yaklaşan ya aslan, ya kaplan, J'1L 
bozkurt olacak- Efer bunlar delilse 
Yaban Domuz ofullandırl 

Çifdem, elinde topuz bekliyordu. 
Oklanm savaşçıya vermişti. 

Kaya oğlu ile çocuk kulaklarını top 
rafa yapıştırdılar. 

Belli belirsiz ayak sesleri duydular. 
Bunlar yırtmlarrn olamazdı. KaJ'& of 
lu: 

- Yaban Domuz oğullan geliyor 
lar! dedi. 

Papatya bile bu sözü anlamı§tı. O 
nan tirtir titrediğini gören çocuk gül 
meğe başladı. Gözlerind~ savaşçı, ye 
nilemez bir nrlıktı. Çiğdem o kadar 
güvenemiyordu. Yalmz kendilerini ö 
lilmden kurtaran adamla diSvüşmek is 
teği onu sarhoş gibi yapmıştı. 
Adımlar durdu. Büyük göçebe dUt 

manan ormanın ağaçsız yerinde ak 
landığını, sığınaklarını gözden geçir 
diğini anladı. 

Onlar da kendllerl gibi gizlice sak 
lanmafa, görünmemeğe uğraşıyorlar 
dı. 

Her iki düşmanda da büyük bir ses 
sizlik, bir sinsilik, bir tetiklik vardı. 
tki taraf da aynı btlyilk ihtiyatla öte 
kini kolluyordu. 

En yakın afaç bir okun gidebileceği 
kadardı. Düşmanın bulunduğu yerde 
ı;aklanmak için çimenlerden, ifreltt ot 
1arından, çok seyrek küçük fidanlar 
dan başka birşey yoktu ..• 

Sessizlik öyle derindi ki Kaya oflu 
aldandığını sandı. Yalnız köpeklerle 
kurdun duruşlan kuruntuya yer bırak 
mıyordu. Göz bebekleri büyüyor, bu 
run delikleri kabanyordu. Gökırmak 
h, adımların ayak sesleri olduğunu 

anladığı için ~I mdi on lan dışarı bırak 
mıyordu. 

Hemen saldıramadıklan için pek kız 
gın bekliyorlardı. 

Dört kişiden her birisi birer aralık 
önünde gözetliyorlardı. Papatye de ö 
tekiler gibi büyük bir açık gözliiltikle 
bekliyordu. Birdenbire sığınağın aşağı 
sında beklemekte olan çocuk geldL 
Sa":':ışçrnın omuzlanna sürünerek söy 
ledi: 

-Ala~larda bir Yaban. Domuz otl• 
ftl'I 

Kaya ofl2 yavatça d3ndtl. Okuno 
aldı. Baktı: Bir Yaban Domuz oflı 
~ afacma tırmanm~ dallarla 'fi 
n buçuk aklanmış, atacın budak ye 
rinde duruyordu. Atacın yanama rıl 
mft oldllfu için kayalıfın içeri.sini gij 
reblliML Bl~bir Yaban Domuz oful1' 
l'1lllll oklan onun durdufu yere yeti~ 
•ezdi. Yahus bUyilk Gökırmaklılanıa 
~ maklara J'etl§ebilen oklan varcJı. 
~ gizlerini afaçtald adam• 

dikmişti. Sol omuzun, gövdenin birası 
nm g8.rtllebUmesbıf bekledi. Sonra ar• 
dald uzaklıfı ölçebileceğini anlıyara1' 
yayını gerdJ, oku fırlattı. 

Okunu gövdeye saplamak istiyord .. 
Yalnız mesafe çok uzaktı. Ok adamtll 
ellnl deldi... 

Yaban Domuz otlu kngm bir 1Jıdl 
nşla afaem uzunlufunca kaydı. Keli 
dini yere bıraktı. Arkadq1an görUI 
dtlklerlnf, ortaya çıktddannı anlıya 
rak 11lur gibi bafınyorlardı.. DBrit 
haykırmaları ormanı çınlattı. Ştmdi 
811Sl1lağa hf çbir sebep kalmamıttı. Çil 
demle Kaya oflu da bafırclılar. 

Kurt a~ kaldıfr akpmlar oldutu fi 
hl uzun usun uluyor. klSpekler k
kesfk havlıyor, bDtiln bu rtlrfllttltı' 
KaJ'& oflunun gtlrleyen se81yle kant' 
70r4a: 

,.1m!=~;b;itaI;~tza;J 
mıuaklar, oklarla yok edlleeeklercllr• 

Yaban Doma ofulla.rmm bqb.111 
alayla kan§lt ffrlyordu: 

- Ya.han Domuz ofullan ~ 
bJa.rm karılanm aldılar. ~ 
adamlan koyunlar gibi komk, dmO 
UI bkekler gibi ndsldndlrler. 

Karpbkb Od düşman epe7ce W 
np pltrdıktan eonra nımaıar. iti 
nsma kurunta veren, atır, bof1ICt 
bir smmaydı- Kaya oflu lklnd -
daldaki sava§Çllarm da arkadqlarl1 
le hlrleşfp blrle§medilderinl dtl§tld 
:yordu: Sesler yalnız bet altı ldtl ... 
terlyordu. 

Gilnqfn son kmllıklan qatıddt 
büy6k ormanın afaçlan amsma ıtri 
yor, mnağm buğu1ariyle bnpn pdl1 
tılar ormanlan, mnaklan, pyır~ 
n büyük bir yangın gibi bplı:yoda. V 
cu bucafı bulunmaz duran bu g8rtlntll 
gecenin damla dam1a ektflf karan~ 
larla çesçevreleniyordu. 

Bu, Yırtıcılann inlerinden Çlktıkı. 
n bJr zamandı. Yaban sesler, ko~ 
homurtular biribirine kanşır, bir al 
lan kükrer, kurtlar ulur, ~lla.l'IJI 
ke.ekln havlamalan haylnr§un 11luıwaf 
kahkahalarlyle kanşırdı. 
Şimdi yalnız yıldızlardan mzan ki 

çük aydmhklar kalml§tı. 
Tatlık sığınaktaki adam1ar, kanii 

lıklara kanşan gölgeler gibi yatd 
duygulanna uyuyorlardı. 

Yaban Domuz oğulları şhndl blçil' 
siz bir küme gibi olan Gökmnakbıaıt 
kadınlan görüyorlardı. 
Sessizliğin gizli dutaklan lçeriö 

de karşılıklı iki düşman da swnıyot 
du. Yırtıcılar dolaşmağa başlaml§tl-

Yaban Domuz oğullan bttyUk glfl 
beyi nasıl şaşırtarak yakatıyacaklaıt 
nı düşünüyorlar, nereden mızrak. t4f 
ri tqlar atabileceklerini arqtmyof 
tardı. Yalnız onlar tat kUmelerf ·
na saklanmışlardı. 

Bu, pek boş olacaktı. Birlsl say1e411 

- Eğer saldıracaksak ne 4111111° 
ruz? Bütün gece bekleyip duraeak ,,,ı 
yız? Karaboğa oğlu bizi adada bekJI 
yort 

Yüzü yaralı bir savaşçı slyleclll 
- Nasıl saldıracağız? 1 

{Devama ... 
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Stoyan Krlstof 
Tefrika Noı 11 -

İatanhulda Oım.anlı bankaaı 
Sultanın imparatorluğundaki mü
eıaeseıerin en büyüğü idi. lmpa· 
tatorluğun uzanmakta olduğu üç 
kıtanın bütün zenginliği lıtan • 
huldaki Osmah ban.kuma akmak 
ta. Ye buradan Parise, Briiksele 
lleriine ve Londradaki hisaedarla
Iara dağıtılmakta idi. Türkiyenin 
ticari ve ekonomik bütün işlerin
de Avrupa kapitalistlerinin par
tnağı vardı. Bunlar ceplerini dol
durmak için bin bir entrikaya bat 
\rul'nıakta, da.ri ıılahat, akalliyet
ler hukuku ve buna benziyen İ!ler 
kendilerine vız gelmekte idi. 

Yabancı devletlerin elçileri hu
~ı-a çrktrl<lıın zaman sultanın eli
lli Öpmekte ve Rayalara ( ekalli· 
l'et unsurlarına) sadık olmak ve 
~hır göstermek öğütleri vermekte 
Jdiler, 

Aylarca müddetle dört ki,i top-
tak yiyerek, kayayı parmak bo-
j'1nca delerek yer altında yaşadı
ka.r. Şiındi bankanın köteaine, so . 
l aktan beş metre aşağıda temel· 
~re varmıtlardı. imparatorluğun 
fjl\anu.l merkezini elektrikle do
lla.bnak için iıliyen dinamonun 
i'lirültü~ünü i§itmektedirler. 

Artık onları hiç bir teY durdu
l'aınaz. İt yalnrz dinamiti temin 
etıJıeğ~ kalmqtır. 

Tütkiyedeki itlerlııiien liazan
lll-kta oldukları ~ bir ku
lntnı ıızdamak içhı kOC9 ......_._ 
lcrin kızlarına '-!ık OTmJan oym
)e.I\ kurnaz Saraffof da bu d6rt 
~~.~ ~- >o• 1nrr hsnkiyı defi), fakat 
Utü:ıı ~tlu Ye latanl>ulu UÇ'ID"a

Cak kadar dinamit göndereceğine 
•öz verdi. Saraffof aöziinil tutan 
b~r adamdı. Belçikadan yüz kilo 
dınamiti yola çıkarmııtı bile; yol
da. idi. Gelir aelmez bunu ba.nka.
tltn altına koyacaklar ve istedikle
"i. zaman, hatlarına &iden bir da
~tka.da fitili ate,leyivereceklerdi. 
. Unun üzerine bütün dünyanın 
1~itebileceği bir patlama olacaktı. 

* Seli.aile: 
"Gemiciler,, in liepai itbatma 

dö~üler. Boriı Saraffof onlara 
~a dinamit vadetti. lıtanbuldaki 
;tin bittiğine hepsi sevindiler. On
a.rnı işi çabucacık bitecek, banka. 
fttı altma dinamiti yerleştirecek· 
er, ya birbiri arkasından patlata-

ta.ldar, yahut her iki bankayı bir-
den . .. h aynı gun ve saatte avaya uçu 
l'a.caklardı. 

Gemicilerin kaptanı olan Ort
~eto huysuzluk eden ve danlan bir 
&.danıdır. Arasaıra da çok tatlı ve 
•el'iınli olduğu zamanlar vardır 
l\ın . 1 • • a emır erım yapmayan arka-
da.ılarını fena halde ha~lar; aığı· 
d • ha "~ ış~ fında olan arkadaşa yeme 

man hemen poliai aç.ğırdı. H ü.kfl
met hem Kozakoffu, hem de dina
miti p.kaladı. Kozakoff büyük 
auikaıttan hiç bir teY ele vermedi. 
Ruı tebaası olduğu ~in Odetaya 
gönderildi, oradan Çar bu adamı 
ihtilalcileri göndermekte olduğu 
Sibiryaya sürdü. 

Türk poliıi harekete geçti; er. 
menileri ve Ma.kedonyablan tev .. 
kife baıladı. Tünel kazıcılan İf· 
lerini bitirmi! olduklarmdan, ar
tık köstebekler gibi toprak altın
da değil yer yüzünde bulunuyor-
lardı; üçil de polisin eline dü§tÜ; 
birisi Bulgaristana kaçabildi. 

Merzanof çama,rrlarmda polis 
Vmro merkez komitesinden Hrls· 
to Matoff a yazılmış şifreli bjr 
mektup buldu; fakat bu mektup
ta büyük suikasta dair bir ıey y&· 

zrlı değildi. Üç delikanlı tam dört 
ay hapiste tutuldu. Nihayet Bul • 
garistanrn latanbuldaki mümessi
linin ısran üzerine sultan bunları 
hapisten çrkararak lstabuldan dı
ıarıya sürdü. Merza:noff la Sako· 
loff Sofyaya gittiler, Şateff de 
Makedonyadaki evine dofru yol
landı. 

Girilecek yeri dikkatlice mu· 
kelenmiş olan tünel bulunamadı. 
Şimdi ne dinamit, ne de dinamitçi
ler kalmıfb. Bununla beraber 
birbç ay .onra süriilen dört kiti· 
nin yerini almak ii%etii Ucl ldti ı ... 
LcUlbUia: geldı. Bunlann va11iEeıi 

aadece dinamit bulup Oımanlı 
hanbnnı havaya uçurmaktı. Bu 
yeni adamlardan biri olan Alek. 
i&iidr Ktıpfi>ff arellr gelriiez yanına 
Bulgar matbaacmın oflu Natçoyu 
alarak tüneli muayene etmek için 
dosdoiru "depo,, ya gitti. Sonra 
budala gibi otunıp Hristo Matofa 
bir tifreli mektup yazarak tüneli 
olduğu gibi anlattı. 

(Ben 1927 yılmda Kiproffla 
Sofyada görü§tüm. Orada gazete· 
cilik ve hikayecilik yapıyordu. 

Bombacrlrkta muvaffa·k olama· 
malda beraber yazrcılııkta Nobel 
mükaf atmı kazanacağını umduğu
nu söyledi. Ona uğuT diledim. 
Fakat görüştüğümüzdan iki yıl 
sonra öldü.) 

Talih herhalde 01;manh ban -
kasına yard~ ediyordu. Çünkü 
Matof, Kiprofun yazdığı mektubu 
alarak cebine koyduğu gün Seli • 
nikte tevkif edildi. Ploit de bu 
mektubu buldu. Ellerinde şifrenin 
anahtarı olduğundan bunu çevir. 
diler bu meseleyi derhal Yıldada 
Sultan Abdulhamide bildirdiler. 
Hamit, paytahhnm polisine haber 
vermeksizin, "depoyu kırıp açmak 
üzere kendi hususi polis.lemi gön
derdi. Kiproff ile ortağı kaçmak 
auretile bu işten yakalarını kurtar
mışlardı. 
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Birdenbire odanın tavanında iki göz ışlldadı. 
Necla korktu.. Pencereye koştu.. Demir par
makhklarda da elektrik cereyanı vardı .. Elini 

dokundurunca sarslldı, geri çekildi ! 
Necil, bu ~srarenaiz eve ka· 

pandığı gündenberi Tomu ı8ylet • 
meğe çalıtıyordu. Upfm afzmı 
açmak için ne mUmkünıe yapmış
tı. Amerikah Ufak, efendisine çok 
bağlı görünüyordu. 

Tomun vetdiii malGmat Uze· 
rine Necil, o ,Unden ıonra oda· 
sında konu9maz oldu. Bazan pen· 
cerenin demir parmaklarıkların • 
dan içeriye vuran aarip ıesler du• 
yuyordu. Uıağı": 

- Bizim efendinin ı&ıU 'f• ku· 
lağr her dakika bundadır!,. de
yişinden büabütUn korkmuıtu. 

Necil bir gün Toma - kahval
tı getirdiği zaman - inıilizce, bir 
kağıt üzerine fU ıabrları yazdı: 

"Bini buradan kaçırmak için 
kaç bin dolar iıterıin 7,, 

Tom gülerek batını ıalladıı 
- Ne ya21k ki okumam yoktur . 
Dedi ve tepsiyi bırakıp gitti. 
Bu ne tuhaf adamdı böyle 1 
Amerikada ve bahusuı Nev ~ 

york gibi bir büyük tehirde ya · 
,ıyan bir adanı okumak bilme • 
sin .• 

di. 
Necil bir müddet Cliltilndülden 

sonra: 
- Korkuyor, dedi, eler oku · 

mak bilmeseydi, kağıt üstündeki 
kelimelere göz gezdirmezdi. 

Necla, saf bir adam rolü oynr~ 
yan hu uşağı bir türHl yola ıeti • 
remiyordu. 

Bir gece bükilmet tayyareleri, 
şehir üstünde uçuı manevraları 
yapıyordu. Necla pencereden gök 
yüzünde dolaşan tayyareleri sey
rederken, birdert göı:U odanm ta
vanında ışıldıyan iki kırmızı gÖ'? 

gördü. Bunlar birer küçük ~le,}c. 
trik lambası gibi açılıp kapanı. 
yordu. 

Necla bunun neye iıaret oldu-
ğunu anhyamadı.. Biraz ıonra 
duvarda iıleyen ıaat garip mırıl• 
tılar çıkarmaia batladr. Necla ia
kemleye basara'K saati yerinden 
oynatmak iıtedi •. Fakat, ıaat du
duvarda mıhbydı ve elektrikle it. 
liyordu. 

Necli bir aralık elini pencere
deki parmaklıklara dokundutmak 
iıtemiıti.. Birden yıldırını Ç&rp .. 
mıt gibi ıarııldı ve iki adım ıe • 

riye fırladı .. Pencerelerin par • r 
makhklarında elktrik cereyanı 
bulunduğunu anladı. 

Havada uçutan tayyarelerin 
manevrası bir 1aat kadar eürmilt · 
tü. Necla bu ıaati korku ve he
yecan içinde geçirdi. Gürültij di· 
nince o da yataiına uzandı. 

- lki aydanberi batımdan ıe
çenleri bir gazeteye yazsam, kim
ae inanmaz. Nevyork gibi mede
ni bir memlekette günlerce eıir 
gibi yatamak, hangi insanın hav
sali.ıına. sığar? Bu memleketin po
liıi yok mu? Böyle tehir içinde 
haydutluk yapan adamların izle
rini lıtanbulda tIP diye bulurlardı. 

Neçli. bahasından müıbet bir 
cevap geleceğini ummuyordu. l'a4 

tanın ilk &nce böyle bir felakete 
inanmaması liıınıdı. Necla, ara• 
dan günler geçtikçe ümidini ke • 
siyor: 

- Babam bu fedakarlığı yap
mıyacaktır. Çünkü o benim böyle 
bir tuzağa düşürüldüsüme inan -

--mıyacak. · 
Diyordu. 

Necil o rece çok ıinirliydi. KO" 
lay kolay uyuyaııuyacajını ·anla
d,.. Zile baıtr. T om &'eldi: 

- Ne iıtiyoraunuz? 
- Canım aık ·lıyor .• Seninle ko• 

nuımak istiyorum ! 
Tom gözünün ucuyla tavanı 

göıterdi: 

- Mister Hopkinıin miiuade
sinj almadan sizinle konu9amam ! 

Necla hayretlt! sordu: 
- Tavanda l!Jektrik projektö • 

rü gibi açılıp kapanan bu ııık ne
dir? 

- Miıter Hopkinıin gözleri .. 

- Haniya bonimle konutmıya 
caktın? Bu bir :nr değil mi? Bunu 
bana nasd ıöylivebildin? 

- Mister Hopkins söylememi 
emretti. 

- Ne vakit amretti? 
·ş· d. - ım ı .. 

-Şimdi mi?f 

- Evet .• Niçin ıaııyoraunuz? 
Ben •ize bizim t>f endin in bir gözii 
ve bir kulaiı da buradadır, deme• 
dim mi?! 

Neci& şataladı. Uşağın yüzüne 
dikkatle baktı: 

- Miıter Hopkins bu 
deyi ıana'na11l verdi? 

müıaa· 

U9ak serbestçe tavana balcara" 
güldü: 

- Şuradaki açılıp kapannn ita· 
retlerle ... 

- o halde otur da konuıaltm r 
Uıak bir iıkemleye oturdu: 
- Bet dakikadan fazla kalma· 

ğa mezun değilim. Çabuk ıi>yle· 
yiniz t Neye ihtiyacınız var? Süt, 
marmalit, biıküvit getirdim. Bun
lardan haıka bir fey iıteraeniz 
ıöyleyiniz ! 

- Onlarm lıepıini ıana veriyo· 
rum. Hiç bir ıeye ihtiyacım yok. 
Temiz hava istiyorum. Hürriyeti• 
me kavuımak istiyorum. Haydi bJ. 
na yol ıBıter • .'I 

- Ben atetle oynamaktan kor• 
karım, Mlı ! Ben de çoluk çocuk 
sahibiyim .. Benim baıımı mı yak· 
mak iıtiyorsunuz? 

- Sana ıeçen gihı, beni bura• 
dan kaç bin dolar mukabilinde 
ıeroeıt );ırakabilecefini ıordum. 
Cevap vermedin.. Kalıt lizırhıe 
yazdığını ıözleri anlamamı' aıibi 
göründün 1 Mademki çoluk çocuk 
sahibi bir adam1m •• Namuslu bjr 
adam gibi para kazanmak itine 
gelmiyor mu? 

Necli, Toma bu ıözleri aöyler• 
ken, birdenbire odanın kap111 a· 
çıldt.. Mi3ter Hopkin• iki hançer 
gibi çatık katlarını oynatarak ic;e• 
riye ıirdi. 

Necil itidalini kay~clmemitti. 
O gün liendini biraz daha ceıur 
ve metin buluyordu .. Biraz ıertle
,ecek, dayatacak ve icap ed~rse 
Hopkinsin baırna masa üstünde 
duran bir elektrik 18.mbaıım bil@ 
vuracaktı. Her ıeyi göze alnnı
tı .• Çok bezgincli. 

Hopkim içeri ve girer girmez: 
- Ne o? Hala o pazarlık \nı7 

Diye ıöze baıiamııtı. 
Necla cevap vermeyince, Ame

rikalı ıözünü tamamlamak iıte 

di: 
-Toma. paşa babanızın bütün 

altınlarını verseniz, ondan - be
nim müsaadem ,~imadan - bir~ey 
(iğrenemezsiniz ! Elinizde oJmı • 
yan bir parayı va ad ederek T omu 
avlamak istiyouanız, onun 5}zhı 
kadar budala M: adam olm:ldığı · 
nı timdiden ıaytiyebilirim ! 

Necla: · 

~ 1 tam vaktinde götürülmediği 
1~İrı aövüp sayar, berber dükkanı. 
kltı zemin kat penceresinden ba-

Be~ yıl içinde ikinci defadır ki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!l!l!!!!!!!!l!!!l!!!l!!l!ll!!l!lm!!!~!:!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!!!"!!!!!!!!!=~~!!!!!!!!!' 1 

- Size ne kadar bağlı oldupu
nu bilmiyor değHim. Ben omınh 
turadan buradan konuşm0.k ~e 
bu suretle vakit aeçirmek iı:ıt~dim 

rldı diye söylemediğini bırak. 
~a~dı. Ortzeto bu grupun en yaş. 
l&r olduğu halde henüz yirmi ya. 

t•na Varmış değildir. 
İstanbul: 

. Dinamit nihayet geldi. Ermeni 
1htilalciıi Kozakoff bunu gümrük
ten · d' B 11 ik' · h geçır ı. avu ar ı ermem 
.~ınalın sırtına yükletildi. Güm

l'iik dıtında beklemekte olan hafi
telerden biri !Üpheye düştü. Bu 

11"'111arrn altında hamalların sır· 
lı ı>ek fazla bükülmiittü. 
}i\ flafiye onlann pefine dii!tÜ. 

ilzokoffun evine girdikleri za· 

Oımanlr bankası havaya uçmak • 
tan kurtuluyordu. İlk deEasmc!a 
1896 yılında taınakçılardan on 
haydut yanlarında içleri ufak pa
ra ile dolu kise gibi taşıdıkları 16 
kilo dinamit torbaları olduğu hal. . 
de bankaya girmişlerdi. Kapıları \ıı 
kapıyarak binayı itııal ettiler. Ban 
kanın direktörü vasrtasile lstanbul 
daki elçiliklerle temasa girerek 1 

altı vilayette yapılması lazım ge • l 
len _bir nılahat projeıi verdiler. Bul 
proJe kabul edilmediği takdirde

1 
bankayı havaya . uçuracaklarını! 
kat'i surette anlattılar. 

(Deva~ var) i_il!lifJ~·~ 

ı Sarollolun ~eteıi (keneli.ini 

ı cın önele .ol lcöıede yere uzan· 
11111 görüyor.unu~.) 

t 

Dedi. Sonra birden yumrukla 
rını ııkarak bağırdı: 

- Beni tavandan gözetliy .-.rdu 
nu% değil mi? Ben de eizin bu kr. · 
dar mahir bir ho!ckabaz olduğum!• 
zu timdi anlıyorum. Serhe•t c:ıl · 
aaydım, sizinle dövüımenin yolu· 
nu ben de bilirdim. 

Hopkins bir adım ilerledi: 
- Kollarınızın kuvvetini den~ 

1r>..eğe hiç bir mani yok ıanınm. 

Meydan sizin.. Ha1di, bir !<ore 
deneyin bakalım! 

(Deva.mı var} 



.... 

Dün gece Ankarada Ankaradaki ilk maçta 
yapılan güreşler sovyetıerıe nasıl berabere kaldık? 

Gene bir çok münaka
şalar içinde geçti 

Kafileye refakat eden arkadaşımız (FAUL) birinci 

Sovyet güreşçileriyle, güreşçileri . 
miz ulusal takım teması için dün gece 
Ankarada karşılaştılar. 

Burada da olduğu gibi, Sovyet ha· 
kemlerin bazı haksız hükümleri yüzün 1 
den baştan başa ihtilaflar isinde ge~ -
miş olan dün geceki güreşler, ancak 

Haksız bir mağlubiyete uğratılmak is. 
tenen kıymetli gürqçimi:z NURi 

beş kategori üzerinde yapılabilmiş . 
tır. Buna sebep de şudur: 

Sovyetler 87 kiloda Mustafa ile gil. 

r:~~ecek gürqçilerinin hasta olduğu • 
nu bahane ederek altı maç yapmak İS· 
tiyorlardı. Halbuki, bu güreşçi akşam 
geç nkte kadar Ankarada geziyordu. 
So,·yetler bunda mrar edince, güreş 
federasyonumuz da 66 kiloda Sokolof 
la güreşecek olan Saimi müsabakaya 
sokmamak istedi. Sovyetler altı güre . 
şin üsünil kazanmak suretiyle beraber 
liği temin etmek istiyorlardı. FederM 
yon da yedi müsabaka}, beşe indirmek 1 
n bunun üsünü kazanmak suretiyle 
takımı galip çıkarmak istiyordu. Bu 
yüzden uzun münakaşalar oldu. Niha. 
7et 56, 61, 72, 79 ve ağır sikletler a . 
rasında güreş yapı1mağa karar nril · 
di. 

Müsabakalarda, Kamutay Başkan. 
kn, bakanlardan bir çoğu, Recep Pe· 
ker, Sovyet büyük elçisi Karahan n 
aef arethane erkanı ve Ankaranın bir 
sok tanınmış simaları da bulunuyor . 
GU. 

Yukarda bahsettiğimiz ihtilafın yü 
ziinden ancak saat 10,15 de başhyabi· 
Jen güreşlerin tafsilatı şudur: 

5& kllo 
llk müsabaka 56 kiloda Hüseyinle 

Dekonski arasında yapıldı. 
Baş1angıç pek o kadar hararetli 

değildi. Hüseyin bir aralık kafa kol 
kapmak istedi. Yapamadı. ilk on da -
kika tam bir beraberlik1e bitti. Hüsc -
yin kur'a ile alta düştü. Dekonski 
iistte çalışırken tatbik etmek istediği 
oyunlara ayaklarını da karıştırdığı i. 
çin hakem tarafından ihtara maruz 
kaldı. tik Uç dakika böylelikle bitti. 
lkincl Uç dakikaya Hüseyin üstte ve 
hasmının belinden ça1ışmağa başladı. 
Dir aralık Dekonski oyuna girmek Ü

zere iken minder dışına kaçtı. ikinci 
üç dakika da tuşsuz geçti. Ayakta ge
çen son dört dakika çok şiddetli çar . 
pışma1ar arasında geçti, fakat tuş ol~ 
madı. Neticede Hüseyin müttefikan 
galip il~n edildi. 

&t kho 

61 kiloda Yaşarla Barkakof karşı
laştı. Bu güref daha başlarken sıkı ce. 
reyan etınefe ba§ladr. Yaşar bir ara ~ 
lık hasmını belinden yakaladı. Barka 
kof kendini minderin dı§Illa zor attı. 

Biru sonra Yqar alta dti§tü fakat a-

mektubunda bunu anlatıyor 

yağa kalkmakta güçlük çekmedi. Bun. 
dan sonra birinci on dakikanın sonu .. 
na kadar güreş büsbütün sıkı cereyan 
etti. Bu dereceyi üstün bitiren Bar -
kakofun isteğiyle müsabakaya ayakta 
devam edildi. Yaşar hasmını minder 
kenarında çok fena bir vaziyete soktu 
fakat her nasılsa alta düştü ve tıpkı 
birinci on dakikada olduğu gibi ayağa 
kalkmakta gecikmedi. Barkakof birin 
ci on dakika elde ettiği Ustün1Uğü ida. 
re için Yaşarın mütemadi hücumları. 
na karşı koymağa çalışarak boyuna 
minder dışına kaçıyordu. Maç bitti. 
Neticede Barkakof bizim hakemin iti. 
rnz1arına rağmen galip ilan edildi. 

72 kllo 
72 kiloda Yusuf Aslan ile Katolni 

karşılaştılar. Her iki güreşçi karşuıın 
daki hasmına oyunları minder kena. 
rında tatbik etmek istiyor ve bittabi 
tam oyun tatbik edileceği zaman gö • 
reşçiler minder dışına çıkmış bulunu _ 
yorlardı. tık on dakika bitti. Kur'a ne. 
ticesinde en•ela Katolin altta olması. 
na rağmen puvan kazandı. Bu güreşin 
ilk on dakikası pek sönük ,.e heyecan· 
sız geçtiği ha!de yerde geçen altı da. 
kika çok hararetli oldu. Sıra ayakta 
güreşilen son dört dakikaya gelince 
heyecan kayboldu ve Katolnf ayakta 
daha iyi güreştiğini göstererek netice 
de h ·~·tmcn 1?:11İı> geldi. 

Ankara, 19 (Kafileye refakate
den arkada.~muzdan) - Bugün 
Türk - Sovyet k&r§ılaımalarmın 
en mühimmi olan futbol maçının 
oynanacağı ıtattayız. Ankara Gü
cünün sahasını geçen seneye na • 
zaran daha çok ilerlemiı buldum. 
Hem de daha fazla iyi hazırlan -

Soı-yet kalileıine refakat eden ı•e Sov 
yetlerin Ankarada. lzmirde yapacak. 
lan bütün tem.allan kuvvetli kale • 
mlnden sütunlarınuzda okuyacağınız 
kıymetli tırkadCıfUJU:z ve futbol ha • 
kemlerimlzden Adnan Akın (Faul) 

..,_ ffer taraf do.t iki milletin 
bayraklariyle ıüılenmi§. Hınca -

hınç dolu olan insan kafasından 
bqka birıey görmek imkansız. 

Daha aaat 14,30. Oyun vaktine ya 
rım Mat var. 

Onör tribününde husuıi yerle -
rinde Sü Bakanı General Kazım 
Özalp, Bay Recep Peker, Saracoğ
lu ve Rana gözüme ilitiyor. Yüz -
lerce ıaylavlar da hep orada ••. Bir 
çok da generaller mevki almı§lar· 
dı. Sovyct rakıbini ıWtat:la 

rük HÜSEYiN 
79 kilo Ankaraya her sene gelirim ve 

79 ki1oda Nuri ile Zolotof güreşti. hem de en civcivli zamanlarında. 
ler. Bu maçın orta ve yan hakemleri Fakat hiçbir sene bu sahanın bu 
i~in iki taraf 1lnlaşıncaya kadar e • haline §ahit olmadım. 
pey zaman geçti. Nihayet orta ha.kemi Sait Çelebi radyosunun yanın • 
Sovyet yan hakemleri de her iki taraf da bana da yer vermeseydi bu ya· 
tan birer kişi seçildiler. Baş1angıç Ya. z 1 ti tutmak m·· k" ı arı, no arı um un o-
v-aş cereyan ederken dakikalar ilerle.. l k ku cul d 
dikçe oyuna hararet ve heyecan gel - .,. amryaca ve 0 yu arım-~!! 
meğe başladı ,.e ilk on dakika her iki 
güreşçi biribirlerine oyun yapmadan 
berabere bir vaziyette geçti. tık üç da.. 
kikada Zolotof alta düştü. Nuri çalrş· 
tr, bir şey yapamadı, üç dakika sonra 
alta yatmak sırası kendisine geldi. 
Zolotof Narinin zorla kollanndan el • ' 
lerini geçirerek belinden kavramak 18-
tiyor. fakat yapamıyor. Son dört da . 1 
kikaya ayakta devam edi1irken Nuri ı 
mütemadiyen hücum etti, maç bitti. 

Sovyet hakemler Nurinfn çok faik 
güreşini nazarı itibare almadan Zolo. 1 
tofu galip ilan etmek istediler. Bu va..I 
ziyette yeni bir ihtfütf kapısı açılmış 
oldu. Vakit ilerlediği için bu maçın 

galibinin tesbiti: Çoban - Konca gil . 
reşinden sonraya bırakıldı. 1 

Son maçı idare edecek hakem or -
taya gelerek müteaddit defalar Kon. 
cayı mindere çağırdığı halde Konca 
gelmedi ve Çoban hükmen galip ilan 
edildi. 

So,-yet ,.e Türk idareci1eri Nuri Zo· 
lotof maçının galibini tesbit işini bi -
1Ahare görüşeceklerdir. 

Resmi müsabakalardan sonra Ço . 
banla Mustafa zevk ve heyecanla sey
redilen bir gösteriş maçı, Mersinli Ah.. 
metle Nuri btr serbest güreş gösterişi, 
:l6 kilodan da Kenanla Hüııı<'yin çok al 
kıt1anan bir gösteriş maçı yaptılar. 

Kıymetli güreşçi
miz Adnan 

Dünkü spor sayfamızda, güreş yıl. 
dızlarımızdan Adnanın hayatı yazıl • 
mııtı. Bir yanlışlık eseri ofarak bu 
lnymetıt güreşçimizin resmi dünkü 
yazının arasına girmcmiıtir. Onun i. 
çin bugtin kOYUY:OruZ. 

zıları, notları tutmak çok güç 
olacaktı. Onun için Sait Çe -
lebiye tefekkür etmek lazımgeli -
yor. 

Fikret uzaktan bir ıütle buat' 
yüksekten atarak avt yaph. Gr 
ne sol açıkla yaptığımız bir hücır 
ma Fikret yeti§emedi. 

Neyse •.. Saat tam 15 ... Henüz 
Sovyet futbolcuları gözükmedi - lr...,. _,,.-,..,-----.-:. ,......._,,,_..,..,._..._....,.._.. 
ler. Halkın sabırsızlığı gittikçe ar
tıyor. Hem de nasıl ıabıraızlık bil-

• . 
senız... . . r 

Her iki takımın oyuncularını 

evvelden öğıendiğim için, Sovyet 
taknnmda lıtanbulluların çok iyi 
tanıdığı o uzun boylu sarı Y aku,in 
ile Pavlof yok. Bunların yerine de 
lstanbulda oynamıyan takımları • 
nın asıl kaptanı (Etarostin Alek
aandr) bu mühim maçta yer almıı. Tehlikeli hücumlarla Sovyet kalesi 
Hem de ıağ müdafi olarak... rü hırpalıyan Niyazi ve Fikret 

Nihayet sahaya evvela Sovyet· 
ler ikinei reisleriyle stadın sağın· 
dan çıkarak ortadaki dairenin sa· 
ğmda dizildiler. Bunu takiben An 
kara takımı da dostlarının tam 
kartıımda yer aldı. Muhafız ban • 
dosunun temposuyla milli mart -
lar çalınarak merasim ba§ladı ve 
bayraklattılar. 

Sovyetlerin Dimentiyeften yaP' 
tıklan ini§İ Nazmi kesti. MukabU 
hücuma geçtik. Solaçığımızm at
tığı bir tütü Sovyet kalecisi ko~ 
re atarak kurtarıyor. tik korner 
dostlarımıza oldu. 

Kale önünde dolqan top nib•· 
yet ofN.ytla uzaklqtı. 

Bu sırada Faninin sert bir çıkr 
tını hakem cezalandl!'dı. Biribirr 
ni takip eden ~vyet hücUlllO' 
nu bizim ıniidafiler ke.tiler. 

Oyun iyi bqlamamıt olm~ 
beraber So..-yet kalesi rene bir teb 
ile· ...... 7:--Jro ~ ~·----~ 

pu kendi kendine, kalesine atıyor-
du. 

Vahabm bir tütü avt oluyor· 
Bu pıımk tüt için halk: ''KaleJİ 
tutsaydı, gol olurdu!,, kanaatin • 
de. Ne tuhaf değil mi? Bir rol ne 
çabuk oluyormu§... . 

Sovyetler yeni bir hücuma ge -
çerek bizim beklere kadar indilef· 

Dikkat ediyorum, hep safdd 
hücum etmek ister gibi davranı • 
yorlar. 

Biztmkiler ise soldan itlemek 
niyetindeler. 

Ortadan ve soldan yaptığımıf 
bir hücumu, tekrar, kalecileri Jcu' 

Takımlar hak~m Suphinin dü • tardı. 
düğüyle karşı karşıya geldikleri 

lzmirli Vahap 

Mukabil bir hücumda kalemis 
zaman §U kadrolariyle bulunuyor· 
lardı: büyük bir tehlike atlattı. 

SOYET: Hakem gene Fanin'e bir friki1' 

ŞariU; _ Ştarostin Aleksanar, verdi. Bu frikiği Vahap attı. Dire-
ie çarpan topa Fikret yetitere1' 

Fanin - Feodorof, Staristin An -
din, Römin - Şilofski, Dimenti • _______ <D_e_va_mı_ı_o _. n_cu_d_a_>_ 

yef, Simimof, Kuskof, tlyin. 
ANKARA muhteliti: 

Necdet - Yaşar, Nuri - Re • 
şat, Lutfi, Nazmi - Niyazi, Hak
kı, Vahap, Muzaffer, Fikret. 

Saat tS,15. Sovyetler . oyuna 
başladılar. Sol hafta kesilen hü -
cum bizimkilere geçti ve Ya,arın 
Hakkıya verdiği pası Hakkı Fik -
rete gönderdi. 

.-.... wsı•Ztıııwı:ınsıı:ı:w: •Zıa ııımliita 

Futbolda 
Almanlar 

Butgarıan 4 - 2 
vendi 

Dün Almanyanın Laypzig ıeh· 
rinde oynanan futbol maçında 

Alman ulusa! (B) takımı, Bul 
gar ulusal takımını 4 • 2 yec · 

mittir. 

Teniste -Sabahleyin yapılan teniste: 
Karakaş - ~egreleotskiye ~ 

6- 1, 6-1 yenildi. 
Sedat Novikofa 4--6, ~' 4-6 ye' 

nildi. 

bütün maç!arır.da 11:1u.:aff cık olan 
Soııget tenisçisi 



j 

•• 
Olürn kadınları 

Esrarlarını verecekler ıni? 

Ulf8se ve güzeller ... Oldürüci1 güzellerin imanı ölüme sürükliyen seslerini 
işitmemek için bu adamlar kulaklannı balmum.u ile 'lıkadılar.Ulisse kayalara 
çarpıp mahvolmak için kendini gemlalnin direğine bağladı. 
Af rlka kumrallannı güzelliğine hiç birerkeğin dayananuyacağı., oraya adım a 
tanların blr daha dönmedikleri ıöglenmektedir. 

Atrikanın bir dagınaa, 
va.nlarına giden erkeklerin 
bir daha dönnıediği fevkalade 
gazel kadınlar yaşıyormuş 

Er k!er bilinen tarihin datia 
llk gUn!erindenberi güzel aramak 
için ıergüzeıtlere atılmıılar, ebe
r,iya kötü neticelerle karııla,mıt· 
lardır. Bununla beraber güzelin 
cazibeai bili eski gücünü muha• 
faza etmektedir. İtte buna misal 
olmak üzere, ıize son günlerde iki 
Fransız sübaymm yaptıklaniıı 
gösterebiliriz; Fransızların Alpin 
ldübünden olan Roger Frison ile 
Fransız ordusunda mülizim Mo
ria Ko~, Şimali Afrikanın yaban
lannda esrarengiz bir ulusun kum 
ral güzellerini aramak için büyük 
Lir yolculuğa çıkmıı bulunmak
tadırlar. 

Kuzey Afrikanm bu güzeUeriy
le eaki esatirde adı geçen kadın
lar aoraımdaki çok yakın benzer
J;k, insanın tuhafına gidiyor. 

Homerin "Odisse,, sinde bahsi 
geçmekte olan güzeller, İtalyanın 
kayalık sahillerinde irititmez bir 
)'erde ya§Amaktaydılar ve söyle
~ikleri tarkdarm dayanılmaz ca· 
mbesiyle gemicileri ölüme çeker 
)erdi. 

Kuzey Afrikanm güzelleri de 
deniz kıyısına pek yakın olma 
malda beraber irqilmez kay3Jık -
larcla oturmaktadtT. Söylendiğine 
göre, bunlan aram.ağa çıkan bir • 
çok erkekler, yollarda can ver -
mitlerdir. 

Bütün tarihin seyri eana.aında 
aiizeller hep kumral olarak anla -
blageJmitlerdir. Hiç olmazsa kum 
ral güzeller asıl ölüm ıarabmı su
ııanlardır. 

Homerin tiirlerinde okuduğu
nıuz güzellerin hepsi kumral ka
dmlardı. Ren vilayetinin sukutun· 
da erkekleri ölüme sürüklemiş o
lan Lorelay göz kamaştıncı bir 
kumraldı. 

Kuzey Afrikada güzel kumral• 
ların bulunmaıında şaşılacak hiç 

bir feY yoktur, Cünkü buralarda 
yaııyan Berberi, Tuvarek, Kabiyl 
ve diğer if iretler ya kumral, ya
hut kızıl ıaçlı insanlardır. 

Yerliler arasında israrla söy
lendiğine göre, asıl güzeller Ce
zairin Haggar dağ silsilesinde Ga• 
ra Ti Dhanum tepesinde vaşamak
tadrrlar. Bu dağın çevresindeki 
ülkede yafıyan insanlar Tuvarek 
ırkındandır ve güzellerin de 
bunlara mensup olduğu söylen -
mektedır. Bu kadınlar yüksek 
dağın 'tepesinde cennet gibi bah • 
çelerde yafıyorlamııı. 

Yerliler güzellerin cazibesine 
dayanamıyarak ya hürriyetlerini, 
yahut da. canlarını kaybetmek kor
kusuyla bu dağa katiyen yaklaş
mamaktadırlar. Bunlar dağa çık
tıktan ıonra bir daha hiç dönme· 
mit obn bir çoklarının isimlerini 
söylerler. Bu biç dönmiyenlerin 
arasında, son günlerde gitmit iki 
yerli de vardır. 

Bütün bu masallara rağmen 
Mülazim Koıla Mösyö Frison kum 
ral dilberleri yafamakta oldukla
rı cennet bahçelerinde görmek i• 
çin yola çıkmıtlardrr. Bulilar Tes
nu vahasına doğru otomobille gi
diyorlar. Orada 1585 kilometre
lik sahra yolculuğu için deve ve 
yerli kılavuzlar tutacaklardır Koş 
g:.d~ .güzel kadın değil, ayni za
manda da Şimali Afrikada olan 
beyaz insanların menşelerini arı
yacağmı söylemİ§tİr. 

Fransız askeri seferleri şimdi• 
ye kadar bu dağa çıkamamış ol
makla beraber tepede bir takım in 
sanların yaşamakta olduğunu gös. 
teren izlerle karşılaşmışhrdır. 

Burada acaba yalnız kadınlar -
dan mürekkep bir cemaat mı var? 
Sorgusu pek de muvafık olmasa 
gerek; çünkü nesil devam edip 
gidemiyeceği için erkeksiz bir ce-

miyet olamaz. ı'Sununla be• 
raber kadınların hakim olduğu 
cemiyetler pek çok görü1müJtür. 
Eski Mısır tarihinde ülkt!uin yal• 
nız kadınlar tarafından idare edil
miş olduğu birçok çağlar vardır. 

Bunlar erkekleri yalnız lazım o
lan maksatlar için kullanıri:lı. Ni• 
tekim C~nubi Afrikada Peru' da 
yaııyan lnka'ların da yalnız ka· 
dınlar tarafından idare olunan bir 
kaç kabilesi vardı. Hatta bu ka
bilelerden birisi İrİ§ileıniyecek 
bir bölgede ya,adığı için lspan .. 
yolların memleketi ele geçirdikle
rinden çok sonralara kadar de
vam etmişti. lıte bunun için di• 
yebiliriz ki Şimali Afrikanm bu 
iritilmez tepesinde Yafıyan cemi
yette yalnız kadınların hakim ol
malarında ıatılacak bir şey yok-
tur. • 

* Şimali Afrikada Y&.!ıyan beyaz 
derili insanların nerelerden gel -
miş olduklarını araştıran Londra 
üniversitesi profesörlerinden A. 
H. Keane ile daha birçok etnolo
jistler bunların Kafkasyadan gel• 
diklerini söylüyorlar. · 

Şimali Afrikaya çol( genit bir 
surette dağılmıt olan BP-rberiler 
hep beyaz derilidir. Bunların a
rasında siyahtan tutun da kumral, 
kızıl ve daha batka renkli saçlı
ları pek çoktur. 

Esrarengiz dağın çevresinde 
yaşıyan Tuvarek'ler de kumralhk· 
lariyle tanınmışlardır. Bunlar in
ce, uzun kimselerdir. Bütün gün 
güne;1 ve açık havada oldukların
dan tenleri tunçla~mıştır. Arala• 
rında mavi gözlüleri de p~k çok
tur. 

Kadınlar çok daha kumr.,.ldır, 

Afrikada çok güzel ka. 
dınlar vardır ama bunlar 
fotoğrafta da görüleceği 

ı·cçlıilc yüzlerini örtmek -
tcdirler, 

Dünyanın başka bir köşesinde M ohcn 
jo Daro harabelerini kazan arkeoloğ 
lar buralarda bir vakitler Sümerli bir 
büyücü kadının bulunduğunu ve tıpkı 
Afrika efsanelerindeki güzeller gibi 
erkekleri ölüme doğru çektiğini gös -
teren eserler meydana çıkarmışlardır. 
işte size bu Sii.mer eserinin fotoğrafı.. 

fakat gıdaları dolayısiyle pek -za
yıf değHdirler. Me'1:iur Franalz 
etnolojisti baliın ne diyor: 

· "- Kadınlar çok hoşa gidecek 
gibidir, hatta hazan fevkalade gü• 
zeldirler. Güzel biçimli yüzler, 
iri gözler, cazip ifade, ortadan 
ayrılmtt iki örgü ile batın arkau
na topuz yapılmıt gayet uzun 
saçlar, bunlara çok sehhal' bir 
manzara vermekteair. Yegane ku• 
surları' ıitman olmalarındadır.,, 

Tuvareklerin erkekleri yüzleri 
peçeli olarak dolaşırlar, halbuki 
kadınl.ır, yüzleri açık ve yarı çıp
lak genrler. Tuvarek kadınları 
fevkalade serbesttir. Erkekler 
yalnız bir kadınla evlenebilirler. 
Evlenirken muhakkak kadının fik 
ri alınır. · 

Kadınlar erkeklerden daha 

.. 

'Anrerika güzellerinden bir tip ... Bu ktı. 
dının değeri kulağında taşıdığı küpe 
ve boğazı.na geçirdiği. halkalara göre 
ölçülür. 

kültürlüdür. Mesela Aıgar Kabi• 
lesinde bütün kadınlar okuyup 
yazmasını bilirler", erkekler bil
mezler. 

Tuvarekler harbe gittikleri 'za• 
man üstü' zencir zırhlı metin göm
lekler· giyerler ve çifte uçlu kılıç 
ile mızrak tatırlar. 

Ilk önce Şimali• Afrika da bu 
beyaz ırkın buluninaaı birçok tef· 
ıirlere sebep olmuıtu. Bazı bil• 
ginler bunların Afrikaya gelmit 
olan Vandalların çocukları olduk· 
}arını aöylediler. Kuzey Avrupa
dan aşağılara doğru· inen bu ~etin 
ırk, Roma imparatorluğunun su• 
kutundan sonra Cenubi Avrupayı 
silip süpürdü. İap&nyada Endülüs 
krallığını kurdu ve buradan Af
rikaya geçti. Afrikada müstah
kem birçok ıehirler kurdular. Af
rikada Vandal krallığı da parça 
parça oldu, fakat oraya gibnit 
olan ırkın büsbütün ortadan kalk
tığını düıünmek için hiç bir ıebep 
yoktur. ·Hatta iritilmez dağlarda 
müstemlekeler kurmUf olmalan 
ve burttda torun bırakmaları pek 
muhtemeldir . . 

Ancak tarihçilerin babası olan 
Herodot Afrika kıyılarında· ak 
tenli, kumral saçlı bir takım in· 
sanların yaıamakta olduklarından 
bahsetmektedir ki, bu, Vandalla• 
rın ismi bile ititilmemiş olduğu 
bir zamana aittir. 

Nitekim eski Mııır tarbiniıi da
ha ilk çağlarında, yani bundan a· 
şağr yukarı 5.000 yıl önce Mınrm 
batisindan gelen beyaz bir ırkm 
ülkeyi istila ettiğini görüyoruz. 
Mısırın batısı ise · timdi Ber
berilerin yatamakta oldukla• 
rı yerlerdir. Hatta Orta Afr!ka
da bile kumral saçlı, ak teni; in-
saıilar<L rasgelinmektedir. · 

Pek;, bunlar Afrikaya nereden 
geldiler? 

}f. 

Afrikada çok tehlikeli dilber 
lerin bulunduğuna dair haber ve 
raporlar, aıırlardanberi söyJenip 
durmu§tur. Hatta me~hur İngiliz 
muharrirlerinden Ride Haggardın 
birçok defalar basılmış olan ve 
milyonlarca nüsha satılan .AYte 
romanı, itte ·bu güzellerden bir 
kraliçenin hikayesidir. Piyer Be
nua da dikkate değer '' Atlan~id,, 
romanında Afrikanın ıönme:ı gü· 
2ellikte olan bir kraliçesinden hali 
seder. Benua bu romanını ~ski• 
den Hoggar ülkesinde hakik~ten 

(Lutlen •ayfaiı '.•rinis). 



An karadaki ilk 
.(BaFınılı 8 ndb) 

lrir pilse ile bunu avta ahd«di. 
Sovyetlerin yeni bir hücumu 

taçta kaldı. Fazla ilerliyemedi. ().. 
yun orta sahada oynuıyor ve tam 
15 dakika oldu. 

Sovyetlerin kunetli bir tütünü 
Necdet yumruklıyarak attı. Kü • 
çük oyuncu Dimentiyef buıün ile
ri geri oyn17arak boyuna bakma • 
dan büyük itlere dalıyor. Çokça· 
lıtkan bir oyuncu. .• 

Sovyetlerin yeni bir hüo1DM1Du 
Necdet atlryarak kurtardı. Muka· 
bil hücuma geçtik. Bu hücumumu
zu ancak haaım muavin hattma 
ıötürebildik. 

o~ mütevazin gidiyor. 
21 inci dakikada aol açık Şi • 

lofıki'nin ortaladığı topu aaia • 
çık s-üzel bir kafa vuruıuyla kale
mizin sağ kötesinden içeri attı. 
Btı suretle birinci golü Sovyetler 
yapmıt oldu. 

Oyuna yeniden batlandığı za • 
man bizimkilerin bir hücumunu 
gördük. Ta Sovyet kalesine kadar 
inen bu hücumu kaleci Şorits kur· 
tardı. 

Gene Sovyetler hücuma geçti • 
ler. Hep de sağdan ilerliyorlar. 

Simirnofun bir hücumunu kor • 
nerle kurtardık. 

O Simirnof ki lstanbuldaki o • 
yunların birincisinde iki gol Ye i
kicinıinde de ikinci golü yapan 
kuvvetli Sovyet dostumuz. 
Sağdan attıklan kornerden an • 

cak f av ile kurtulduk. 
Mukabil ofsaytlı bir hücumu • 

muzu hakem kaçırmadı. Cezamızı 
bulduk. 

23 üncü d~ikada Vahabm at· 
tığı §Ütü kaleci defetti. Hakkı
n·n Fikrete vudiii pul Fikret ıü
b çevir:di. Top Fanin'in eline çarp 
h. Hakem penaltı verdi. 25 inci 
c\ı.l:"kada kazandığımız bu penal -
tıyı Hnkkı çekti, kaleci çeldi, tek-

rar topa vuran Hakkı bu fırsatı av
ta attı. Bu suretle ilk penaltıyı ka· 
çırmı§ olduk. 

Halka da sinir bastı. Sizi de her 
~alde radyonuzun bqmda maçı! 

dinlerken ıinir bumqtır. Haklı • 
llllD. 

Bu hüaımu müteakip yeni bir 
hücumda gene Fanin'in hataaı JÜ• 
ziiııden hakem Sovyetlere ikinci 
penaltıyı Terdi. 28 inci dakikada 
v:erilen bu ikinci penalbJı Vahap 
attı. Akıi tesadüf, o da kalecinin 
eline attı. Kaleci topa tatamıJa • 
rak birincide oldufa aibi plcH. 
Ne119, ikinci V\ll'Uf& Vahap ballna 
ıinirlerini teskin ettirecek çareyi 
buldu Ye beraberlik ıoUinG yaptı. 

Birinci haftaJ'llUD "8 inci daki
kasında SoTJetlerle berabere ça • 
lıtıyoruz. SoTJetlerin müteakip 
hilcumlan bqladı. Bu ırrada Re • 
tadm yaptıfı bir ayak numaruı 
az daha bize pahalıya bir ıole mal 
oluyordu. Bereket venin atama • 
ddar. 

34 üncü dakikada bir Scnyet 
hücumu santrforun ayafiyle çok 
yüksekten geçti. 

Lutfinin uzun bir T1ll'1lfU Va • 
hap • Fanin arumda kaldL Va • 
hap Fanini geçerek attılı tütü ka· 
lecileri mütkülitla çeldi. Niyazi • 
nin ayağına geçen topa ptan ka· 
leci yeni bir gole mini oldu. Bu 
anlarda bizim müdafiler de Hrt 
oynamaktan geri durmuyorlar. 
Korkuyorum ki bu aertlikleri bir 
penaltı ile nihayet balacak. 

Gene Sovyetler hücumda. Sai· 
dan yaptıkları münferit hücumu 
Necdet kurtardı. 

40 ncı dakikada Simirnofun bir 
hücumunu soldan aoliçe Yerdiler. 
Soliç bir buçuk metrelik mesafe • 
den bu fırsatı kaçırmıyarak takı • 
mmı galip mevkie çıkardı. Bu da
kikalardan sonra Sovyetler hi • 
kim oynamağa batladdar. Bizde 
favller çoğalıyOT. Aaabl bil' haya 
içinde o,......_ta h&fladrk. 

Bu haftaymın ıon anlarında 
ortadan yapbklan bir hücumda 
Dimenitefin ıai açıla verdiii p&·· 

ıı Şilofıki ortaladı Ye sol içleri 
Kuıkof bunu da kafuiyle ıole çe
virdi. 

43 üncü dakikada yedifimb hu 
golle 3 -1 mail6p vaziyete airmit 
bulunuyoruz. 

1ıııııı~-"""'"'-'"""'•~1-lllllll _______ ... ___ 
hüküm ıünnüt olan hakiki kraliçe 
Tin - Hinan hikiyesi üstüne ırur
nıuttur. 

Şimdi iki Fransız meraklısının 
aram.ağa çıkmıt oldukları ülk~ de 
bmasidir. ' 

)#. 

Geçenlerde Fransız kiıifleri 
Hindiıtanın ıimall garbisinde o
laıt uzak Mohenjo Daro ülkeıinde, 
bir takım eserler meydana çıkar
mıılardır ki, bunların tehlikeli rü
zeller ırkıyla çok yakından ilgile
ri vardır. Hatta onlann kumral 
olmalan çok muhtemeldir. Bu ye
ni eserler eski Sümer itlerini çok 
andırıyorlar; hatta Sümerler ta
rafından bırakılmit olduklartna 
hiç şüphe edilmemektedir. 1 

Acaba Kuzey Afrikanın timdi• 
ki güzelleri Sümerlerin doğrudan 
doğruya torunlan değil mi;fir? .. 
Sorgusunu bilgniler inceden ince
ye ıormağa baılamıılardır. 

)#. 

Bugünkü Fransız kitifleri Mü
lhim Koıla Mösyö Frison, eski 
efsanelerin asri techizatla lruıan
mı§ kahramanlannı andırıyorlar. 
ilk Yunan efsanelerinde Orgonot-I 
lariyle yola çıkan Jaıon, yanın

tfa sihiı li altın post olduğu halde 
giizellerin peıine düımii!tü; onla• 
rı arıyordu. Orf eus türkü söyle
mekte kadınları matett·, bununı 
herine güzel bakireler kendileri-

ni denize atarak kaya olJular. 
Güçlü Uliues iıe yanındakile

rin kulaklarını balmumu ile bka· 
mak ve kendiaini de ıemiıinin 
direğine ballamak 111retiyle ıü· 
zellerin cazibesinden kendin; kur 
tarmıı ve seslerini artık iıitemiye
ceği bir yere kadar böylece uzak
lqmıttn. 

Lorelay da efaanevt tahıiyet
lerden biridir ve çok tehlikeli bir 
kumral güzelidir. Bu kadın Ren 
ırmağı üstündeki 150 metre yük
sekliğinde Sent Go4r kayahiında 
bulunurdu. En mühim cazibe kuv
vetlerinden biri de, türkü ı5yle· 
mekti. Bu kadmın ıihir ve fü11P 
nu karı111nda erkekler kendilerin. 
den geçerek, kayadan qafıya, ır
mağa yuvarlanmak suretiyle mah
voluyorlardı. 

Haçlıları yollarmdan çevirmek 
için bit takım dilber kadınların 
karıdanna çıktıklan aöylenip du· 
nır. Vagnerin en dramatik ope
rası olan "Tanhaner,, itte bu hi
kayelerin üıtüne kurulmuıbır. 

Ta11oya ıihirli bir bahçenin 
ortaıında obıran Armida adlı çok 
güzel bir büyücü kadm, haçlılan 
battan çıkarmıt; Şarlman bu ka· 
dının büyüsünü bozacak bir bh
ıımla iki haçlıyı ıöndermiı; ka• 
dm bunları kandıramayınca bü· 
yülü sarayını kendi elleriyle yak
mft, haçlilar da onu kılıçtan ıeçiP 

• 1 ' mıı er •• _, 
J 

maç 
Topun tekrar oyuna bqlama

aiyle Wsimkil• canlandılar ve 
canlarını diılerine takarak Sovyet 
müdafauına hücum ettiler. 44 ün
cü dakikadaki 11.ldıntnmzda, Mu. 
zaffer bir tülle takımmm ikinci 
aayısmı yaparak devreyi 3 2 
maflilp btirdik. 

• • • 
ikinci haftaymda, bizim takım

da ufacık bir değiıiklik vı.rdı. 

Kaleye Necdetin yerine Ankaralı 
Cihat ve Reıadın yerine de Betik 
tqlı Huan ıimıit bulunuyordu. 

18,15 de oyuna yeniden biz 
haıladık. Ve ilk iniıimiz avutla 
bitti. 

Bizim ba hilcumumuza muka • 
bt Sovyetler mütemadi akınlar 
yapıyorlar, kalemiz ııkıııyor, mU· 
temadi avutlarla müdafaamızı 

m91pl bulunuyor. Bereket 1ıepai 
awt oluyor. 

itte hiicum ırraaı bize seçti. 
FaYlle durdular. Kalecileri ba ce
ayı kurtardı. Fikretten ilerliyen 
bir akmımrz avutla bitti. 
Takımda Fikrete iyi pular sil

miyor, hu yüzden bu tarafımızdan 

1 
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NEZLE 
kırıkhk, baş, diş 

· ve adale ağrlları 
En seri ve en kat'ı 
ıekllde yalnız kaşe 

GRIPIN 
ile geçer 

HaTalarm ıerinlediii bugünlerde 1 

alacaimız ilk tedbir evinizde 
bir kaç G R 1 P 1 N 

bulundurmak olmalıdır 

GRiPiN 
Kalbi bozmadan, mide ve Mbreklerl 
yormadan bDtDn lztırapları dindirir. 

1&zımıelenran-lmanıalam11orus. Kapalı zarf usullyle eksiltme ' 

Cih!:=~ .. Li·.:.·:::ç "":.;:: Naha bakan. lıg~ ından 
çok muvaffak olacağa benziyor. 

Niyazi tarafmdan ilerlerken 1 - Eksiltmeye konulan lı: Ankara Viliyetinde Çubuk kasabası 
Faninin bir mUdahale.siyle Jur- içinde Çubuk çayı üzerinde Betoaanna Çubak köpriiaü inpabdır. 
duk. Onlar hu ıefer hücuma geç· lnpatm ke,if bedeli 12500 liradD'. 
tiler. Dinentiyef kendi muavin 2 Bu 1• .. "d ........ _ '- -'- __ , _ _.ı 

• • - -s- aı s--eacr ve ewnıur; 1~ırı 
hattından aldıir topu hızım haf A _ Ebiltm • 
hattımıza kadaı- getirdi. Yeni bir e f&l'buuDelİ, 
tehlike atlattık. Mütemadiyen hü- B - MukaYele pıoj•i. 
cumlarla baıbaıa bulunan müda- C - Nafıa itleri feJ'&İtf mnum1 ,..ı, 
faanuz yırtınarak çalıııyor. D-Teniyei türabiye, Şote n klsir fntaata Clalr fenni tartDa ~ 

Sovyet müdafileri ıahanın or- me. 
ta çizgisinde oynıyarak çok tehli· E - Betonarme ~k klprüier h••'kmda fenni ıartDame. 
keli olan aantrfor ve aai içimine F - Ke,if hüllaa cetveli, 
mUte-dlyen pa• yeti9tlrmele ça- G - Proje, 

lıtıyorlar. lıteyenler bu f&l'bıameleri ve e't'İilr 82.S lmrat Wel mulia\lrm- · 
Mütemadi hücumlar karıııın de Nafıa Vekaleti Şoaeler reialiğin den alabilir!•. 

da ~alan ta~ı~nmız oyund~n lO 3 - Eksiltme tt/tt/935 tarihinde Pazartesi siinil saat 18 da Aa-
da1kdıka geçtıtı hdalde henuz bir kara Nafıa Veklletinde Şoaeler re isliti dalrealnde 7.Çılacekhr. 
sa mı yapama ı. 

itte hu anlarda Haldadan İ· 4- Ekailbne kapalı zarf 11111liyle yapdacaktır. 
lerliyoruz. Bu ilerleyi9imizde Ni~ 5 - Ekailbneye sirebilmek için ittelılinin 937,S lira annaWrat te • 
yazı topu taca bırakarak iti bal- minat Termeıi bundan f,qka af&lıdaki vesikalan haiz olımuı lblm • 
Jetti. Niyaziden ikinci bir defa dır. 
ilerlerken korner kazandık. Attı• 1 - Ticaret oduma kayıtlı ba lunduiuna dair veaika, 
fımız güzel korner Sovyetleri ha- 2 - lıteklilerin yapa111 odukle n itlere aid Teıikalan ihaleden en 
fifçe korkuttuktan sonra avut ol- az Oç sün enel göstererek Nafıa V eki.Jetinden alacaklan ehliyet Te-
du. ıikuı. 
Dostlarnnızm bir yeni hücu1D1P 6 - Teklif mektuplan yukand a Oçüncü maddede yazılı saatten 

nu Cihat atılarak kurtardı. bir saat eneline kadar Şoteler Reisliği dairesine getirilerek Eksilt • 
Bizi çenberliyen kafa paıların- me Komisyonu Reialiğinemakbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 

dan artık kurtulduk. Aleyhlerine gönderilecek mektaplarm nihayet Üçüncü maddede yazılı aaate ka -
verilen bir f avlü Lütfü attı, fakat dar gelmif olmaaı ve dıt zarfm mü hür mumu ile eyice kapatdmıt ol • 
aai içleri bunu kurtardı. Garüyor- muı lizrmdD'. 
aunuz ya, müdafaada da bu küçü• Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. (3052) (6539) 
çük Dinentiyef .•.. 

Fikretle yapbiımız bir iki hü· 
cumdaki ıütlerimiz it görmedi. 

Sağ içlerinin yaptığı kuvvetli 
ve tehlikeli bir hücumu bizim mü
dafiler ıüçlükle kurtardılar, hatta 
Sovyetlere bu kurtarıt ıekline p~ 
naltı bile dediler. 

Fikretten ıiden bir akınDDJZ 
neticesiz kalıyot. Top onlara geç· 
ti. Soldan ilerl1yen aağ içleri bir 
çalımla müdafıleri ıeç.ti. Lütfi 
bu oyunu bir ceza sahaaı içinde 
nizami tekilde ~arparak ıol yap· 
maktan uzaklqtırdı. 

Sovyetler hikim oynuyorlar. O. 
yunun 21 inci dakikaıı oldu. Ve
habın ıoldan yaptığı bir hücum 
taçla neticelen.Ji. Bu 11rad~ Ni · 
yazi çıktı, yeriwıe Eıkiıehirli ı .. 
mail airdi. 

Bu arrada muhakkak bir ıol fır. 
aatı kaçırdık. 28 inci dakikada 
iliz Sovyetleri adamakıllı ıı'kııtı
nyoruz. 

Sovyetlerin bir akınını Yapr 
kurtardı. . 

34 üncü dakikada bir dost Sov-

yet oyuncuıuna kasten tekme a· 
tan müdafi Y &f&l'I, hakem dı,arr 
çıkardı. Derh,,i Lütfi beke ve 
Fikret orta hafa ıeçti, on kiti ile 
oyuna devam ediyoruz. 

Hakkının kuvvetli bir hücumu· 
nu SoTJ•t kaleci büyük bir ceıa• 
retle kurtardı. Fikretin attıiı firi· 
kiki Sovyetler f•Tlle durdurdular. 
Hakem penaltı Terdi. 

Sovyetler bu penaltıya itiraz e
derek bir iki saniye attırmak iıte
mediler. Fakat hakemin kat'i ka· 
rarı karıııında mutavaat ederek 
bu vul"Uf& razı eJdular. 

38 inci dakike da verilen bu ce
zayı V ehab attı •re ıol yaparal;c 
maçı 3 • 3 bere here vaziyete ge
tirdi. 

Şimdi oyunun bitmeaine 7 da
kika var. Sovyet doıtlarımızla fut . 
bol boy ölçüım~l'inde baıbaıa bu• 
lunuyoruz. 

Bu anlardan ıonra oyun deh
tetli heyecanlandı ve hızl•ndı. 
Sovyetler büyük bir enerji ile oyu. 
nu kazanmak ;iİn çabalıyorlardı{ 

ve tamamen hd.Jrim vaziyetteydi• 
ler. iki kuneH: müdafileri ıaha-
nın orta çizıiıi iizerinde bire!' ve· 
nüa heykeli gibi topa dan dun vu• 
ruyorlar. 

Sovyetlerin son dakikadJ\ ıai 
açıktan yaptığı ekında Nazmi haı 
mmı ceza aahaı 1 içinde eliyle tut · 
tu, fakat oyunc~ bundan müteeı
ıir olmadı ve hakem de avantajı 
tatbik ederek .:ezalandırmadı. Bu 
tehlikeli anı Ciha.t yerinde bir miP 
clahale ile kalesinden çıkarak 
takımmı ıon d11kikadaki mailil
biyetten kurtard·. Ve don SoY· 
yet • Türk maçı da bu ıuretle 3 - 3 
berabere bitti. 

Yalnız ıunu ilave edeyim ki ~ 
yetler ıerek ka~tanlan ve ıerek 
antrenörleri bugünkü beraberlili 
hakem Suphiye yüklemekte •• 
dehıetli itirazJ ~rla reddetmekt~ 
dirler. Bu huıuıta yapacağım sor· 
;ıuları ikinci me\tubumda okuY119 
cularıma bildireceğim. Bu alqana 
eıkrim müıabaitaları var .. 

taul 
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185,000 liralık 
elbise düğmeleri 

Biıı;olr ~reıVı ne oluraa olsun ı 
tıoplunak merala vardır. Şimali İngil-
terede bir kadin vardır ki son otuz yıl 
İçinde bütüa dünyada meneclilmiı ne 
hd.,. lıitap varsa toplıyarak bir kütüp
hane Japtınmfbr. 

Sazan bu tuhaf kolleksiyonlarm paha 
~İçilrniyecek kadar değeri vardrr. Dok
tor Willett Cuningham adlı bir lngilizin 
lapianu, olduğu kadın elbiaeleri kollek
ıiyonu itte bunlardan biridir; doktor 
~ iDc çağlardanberi kadınların gİy· 
blit olduklan elbiseleri toplamışbr. Bu 
lroltclrsiyonunu verilen milyonlarca lira 
hlukabilinde bile aatmağa yanaşma
llnıtno. 

Fakat Mister Gamer kendi kolleksi· 
tonunu satmak için hiç de nazlanma
llııthP. Bu zat toplamıı olduğu asker 
•lbiaeai düğmelerini bir Amerikalı mil
tonere 185,000 T ürk Jirasma satmıtbr. 

Düııyamn en kıymetli kolleksiyonla
l'ından biri de, bir vakitler dünyanın en 
~eıtain kadnu olan matmazel Margarct 
0'konnelindir. Bu kolleksiyon mevcut 
01an eıı iyi kürk mantoların toplanmasi!e 
tllpılınıthr. 

Po&tacı güvercinler 
M•ca.riatanın Baja köylüleri piyasa 

~rlerini almak için posta güvercin
leri kullanmaktadır. Telgraf ücretle1·i 
hu köylülere pahalı gelmekte, halbuki 
Riivercinler ayni iti ayni hızda hemen 
heınen yok pahaama yapmakt::ıdıd:ır. 

Kadınların gemisi 
Scnryetlerin Sura adlı gemisinde bi-

rinci kaptan, ikinci kapta.,, bat m~ki 
ltitt ve bat telsiz memuru kadn:drr. 

17 yıl kalbinde kurşun 
duran adam 

1 

Bu hükümdarlar dünyanın en zensin 
adamı olan Haydarabad Nizamı, Baro
da mihracesi ve prens Ağa handn-. 

Ruhani reisleri olduğu için seksen 
bin müılüman Ağahana saygılannı 
sunacaklardır. Bunlar Hindistanın her 
bucağmdan ikinci kanunun yirmi birinde 

Karaçi tehrine gelecekler, Ağahanm 
doğumunun ellinci yıldönümü burada 
"balayı locası,, adile tanılan sarayda 
hutlulanacaktır. 

Müılümanlardan kimisi bu. dini bq· 
kanın camide yüzünü görebilmek için 
binlerce kilometrelik yollardan ve deniz 
a;tın yerlerden geleceklerdir. 

Törenlerden biriıinde Ağahan bir filin 
sırbna yerleıtirilen Hoda içinde geze

cektir. Bu Hoda ıum altındır ve üıtü 
çok kıymetli tatlarla kalmıalıchr. Yalnız 
bunun kıymeti birçok aileleri karun 
kadar zengin yapacak derecededir. Bü· 
yük toplanmada dünyanm her tarafın. 
dan gelmit murahhaslar söylevler vere· 
cclderdir. 

Sind eyaletinin ahaliai kenclilerine 
bir takım islihat teminini bagannıf olan 
Ağahana huıuıi bir surette aaygılanm 

aunacakbr. Bu eyaletin gerek müalüman 
gerekse batka · dinden olan bütün halin, 
Ağahan namına bir anıt dilanek için 
el birliğile çab§maktadıralr. 

Haydarabad Nizamı kendi yıldönümü 
nü ise bir milyon Jngiliz liraıı barcıya
rak bir radyo ıergisi açmak suretile 
kutlulayacakbr. 

Bu Nizam, radyoya çok merak ~
mışbr. Sergi tertibabnı almak üzere 
radyo mütehaaam Mahallub Aliyi Av· 
rupa, İngiltere ve Amerikaya gönder
mİ§tİr. 

Mahalub AH Londra ve Pariı radyo 
faaliyetlerini yalandan incelemiı ve Ni

zamın inıa edeceği radyo iıtaıyonu içjn 
İ\oatov şchrin~e profesör Koganın 

ltib: İıtiiine bir bas· a ba~ vuraral~, k:ılb:n -!e 
·r -- plnnlan alm11br .. 
. : ilan duydu~u:tu sö~·Jemittir. Yapılan 

runtgen rnuayc:ıc::inde hastamn kalbine;: -=-:========================= 
::apfı dur L • k b • d • • a.."'1 cır urşun u.un ugıı ve u 
kurıunun kalbin ta:r:yi.k hareketile bera· 
her çıkıp indiği görülnıü~tür. 
Bunun Üzerine sorguya çekilen hasta, 
bundan 17 yd önce, iç savo::~!ar s:roı:;::ıda 
röiaünden vurulmu~ olduğunu, fı.'ut 
•onra yaraımm kap:ınmı~ ve , imdiye 
L:adaı· hiçbir anz:ı duymamış olduğur.u 
a(;yJemi§tir. Ancalt şimdi !:a!bi..-ıde a ğrı 
başlayınca kendini muayene ettirmek 
istcnı.iıtir • 

lfindislanda qöriilmemiş 
merc.s11n Aç lmrnına bfr,kahve kaşığı alındıkta 

-~:~dis~~ .. ta~·ihinde şimdiye kadaı . ,, bızlıg" 1 def' eder 
toruJcn butun servet ve sar.ıan debd:- a 
l>elerini gölgede brraltacak olan bir ta· 1 Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 
kırn göıterilcr önümü::ckki ikinci kanun l-!a zımsızhğı, mide ekşilik 
lYtnda yapılaccı!cbr. Bu ayda meşhu:· . . - d k" tat. 
liind h "'k" d 1 d .. .. . Ye yanmalarını gıderır. Agız a ı u um ar ann an uçu aynı za- . 
""'--d Jd'" .. ı · · k ~1 1 ı sızhk ve kokuyu ızale eder. ·--o a yı onum ermı u~.u ayaca:i-
lardrr. MAZON markasına dikkat. 
.___-~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

,stanbul B eledlyest ılan ı arı 

·--------' 
Dütkünler evine lazım olan 3000 kilo nohut a~ı~ e~s~ltmeye konul: 

~U~tur. Bu nohutların hepsine 360 liı-a değer bıçılmıştır. Şartnamesı 
levazım müdürlüğünde görülür. Ek::ıiltmeye girmek isteyenler 2490 
~. lı arttırma ve eksiltme kanunun eh yazılı vesika ve 27 liralık muvak 
lcı..t teminat makbuz veya mektubi le beraber 1/ 2 / ci teşrin 935 cuma 
tlinü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (6528) 
......_____-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- i2Bi~-· = 
3000 Jira. muhammen kıymetli onbir kalem manometre ve yedeği 

alhnrüklenmiş olarak teslimi şartil e 5 Birinci Kanun 935 perş~~~e 
Ri.inü ıaat 15,30 da Anlı:anıda ldar e binasında kapalı zarf usulu ıle 
''tın alınacaktır. 

Bu ite girmek iı;teyenlerin 225 liralık muvakkat tem~~t il~ ka~u
tıun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucıbınce ~şe g.ır: 
bıeğe kanuni manileri buhmmadığ ına dair beyanname ve teklıflenm 
'hıi gün ıaat 14,30 a kadar kom is yon reisli ğine vermeleri lazımdır. 

. Bu işe ait c:artn"'"'"'el-er parastz 
•ıtıde ve Hrıvduı·p~şada te sellüm 
tt.dır. 

o'.arak Anh:ırada ma.lzcme daire • 
ve sevk müdürlüğünde dağıtılmak· 

(6598) 

HAB"ER - Akşant Postası 

Seftiale. ~~ntitu : 
~,_, - ,_, .... -"'zwwwt ,,____, ---...........-w:J"4 

ıstanbul, nüfus 
sayınıı gününde 

Nüfus sayımı gibi böyle ulusal 
itlere ulus bir bayram, bir şenlik 
çeşnisi veriyor. 

Geçen ilk sayımda sabahtan 
ak~ama kadar f'Vlerde kapana!l 
halk, o günü de damlar altında. 
fakat sevinç, ne§e için geçirmişti. 
Dünkü sayımda ise lstanbul evle· 
rinin hemen hep!:. içten gelen ka-ı 
palı bir bayram yapıyordu. Her 
tarafta pencereler açılmıı, pence-ı 
relerin önüne çocuklar, gençler, 
hatta ya§lılar ve yer yer gramo
fonlar, başka çalgılar kurulmuş, 
ho§ bir cümbüştür gidiyordu. 

Evlerdeki, apartımanlardaki 
ve bütün kapalı yerlerdeki bu §en
lik ve cümbüılere karşılık sokak· 
larda da tabii tıs yok gibiydi. 

insansız, otomobilsiz, traınvay. 
sız, arabasız, patırtısız lstanbu] 
ıoskaklarmın dünkü hali bembe· 
yaz, apaydınlık bir gece yanımm 
biraz sonrasını andırıyordu. Hele 
kenar semtlerin zaten her vakit 
tenhaca olan bazı ıokaklarından 
geçerken insan kendisini hafifi!• 
ği, berraklığı kadar acaip bir rü
ya görüyor sanıyordu. 

Eski lstanbulun cumbadan cum 
baya sohbetleri, dün bu gibi yer· 
Ierde pencerede., pencereye yapı
lırken yoldan geçen her hangi bir. 
beyaz İ§aretsiz ~damı, pencerele".'. 
deki çocuklar annelerine gö~tere
rek: 

- A... Anne! Adama bak, so• 
kağa çıkmıt··· 

Diyor ve kaduılar oradan sreçer. 
cebi vesikalı insanı: 

- Acaba bu kim olabilir böy
le? 

Der gibi pencereden süzüyor
lardL 

Şehrin dıtı tenhalık ve ıssızlık
ta büsbütün engindi. Buralarda 
ancak saatte bir iman sokakta 
ya görünüyor, 1a görünmüyor ve 
evler, duvarlar, ağaçlar, yollar 
hep yerli yerinde olduğu halde, bu 
günkü bu kadar tenhalık ve ıssız
lık, ba~ta o çok zeki, o çok duy· 
gulu köpekleri~ kediler olmak ü• 
zere tavuklar, ~atta kargaları bi
le şa,ırtıyordu. 

Sabahın dolnızunda kırdan teh. 
re doğru gelirken her zaman yo
lumun üstünde gördüğüm iki fin~ 
köpeği beni tamdıkları halde bu 
şaşkınlıklarından kendilerini ala
madılar ve ben yanlarından ge· 
çerken ne acıya , ne tatlıya, ne ser
te, ne yumuşağa, ne ciddiye, ne 
şakaya, ne yadırgamaya, ne yılı
şıklığa benzlyerı çok acaip fakat 
zararsız bir havlama ile beni se)a .. 
metlediler. 

Her gün bu zamana kadar dı 
şarda kadın erıtek, çoluk çocuk. 
bir sürü insan gfü-miye alı~tıldarl 
halde bugün saat doku2a k;,.da,. 
~okaklarda, belki de benden ba~
ka hiç bir insan yüzü görmemiş 

bu bodur finolar ihtimal, şimd! 
bana o anlamı anlaşılmaz, a~atp 
havlamalariyle: 

- Sen deli mi oldun, hani baki 
gün doğalı ber i Jok akla rda s2ndcm. I 
ba~ka k!mseci!:ler yo~! ! Sen nası 1 j 
korkm::ı.:hn dı~arıya Çihtın ? 

Demek istiyorlardı . Belki de Öy· 

le dc~il de: 
- Bu ne i~tir, hu n '! dururndur.

1 hani, insanlara bugün · ne olduı 

Yazan : Osman Cemal Kaygısız 
böyle? Y ok=ıa 'nerkes gece sabah-ı 
lara kadar fırın!arın önündeki ek. 
mek savaşından pek bitkin di.tştii• 
ler de uyuya mı kaldılar? 

Diye soruyorlardı. 

Bir güzel kedi, bu engin ıssız · 
lığın içinde sinirli sinirli sağına, 
soluna bakınarak karşıdan h:.uşı· 

ya geçerken ayak seslerimi duyup 
beni görünce, dehşetle ürkerek 

kendini bir ağacın dallarına ok 
gibi fırlath. Bir domates tarlası· 

na Üf Ü!mÜ§ olan aekiz on karga, 
bu sabah orada sessiz, sedasız, ve 
hiç bahçıvan, yana§ma korkusu 
falan olmadan dört ba§I baymdn·, 

tam bir güven içinde bol bir ~o
mates kahvaltı11 yapıyorlardı. 

Beni görüne~ onlar da afalla· 
dılar ve ne dt"rsiniz1 yanhrma 
hayli yaklaştığ:ı:ı halde hiç biri 
yerlerinden kımıldamadılar, yal• 
nız, o çok kesk:n g5zleriyle beni 
süzerek kendi aralarında, kendi 
dilleriyle bir şeyler mırıldanarak 
adeta benimle alay ettiler. 

Şehrin dııında ve içinde kulak 
larımın di,inkü o beı, on saatlik 
deliksiz dinlenmesi, hani yok mu. 
benim için çok önemli bir kulak 
'hava tebdili ve :stirahatı oldu. 

lstan'l?ul sokaklarının o, dün• 
kü ıssızhk ve sessizlik içindeki 
geçirdiği beyaz gecenin saba.hı , 

bakalım bize bu son saymı netice· 
sinde yeniden kaç nüfus doğura• 
cak? 

D lÜI oıı k lYı 
Saynm 
Nasıl yapıldı 

Dün memleketin her tarafında nü ·ı 
fus sayımı yapıldı ve muvaffakıyetle 
neticelendirildi. Zaten aylardanberi 
yapılan hazırlıklarda sayımın bu so • 
nucu (neticeyi) vereceğini gösteriyor. 
du. lstanbulda yazım saat sekizden 
biraz evvel başlamış, akşam on yediyi 
kırk geçe bitmiştir. 1927 de yapılan 
sayımda lsta.nbulda yazım saat onda 
bitmişti. Buna göre bu seferki sayım 
diirt buçuk saat evvel bitmi~ oluyor. 

Sayım ilk olarak denizde bitıniştir. 
Saat birde deniz ticaret müdürü vila. 
yette toplantı halinde bulunan sayım 
bürosuna gelmiş ve saat 12,45 de de -
nizde sayımın tamam olduğunu bil -
dirmiftir. 

Kazalarda ise sayımı ilk bitiren Sa. 
nyer olmuştur. tkinciliği Beykoz ka • 
zanmtş, sayımı 15,45 de bitirmiştir. 

Üçüncü olarak Üsküdar 16,5 de, Be 
şiktaş 16,12 de, Beyoğlu 16,35 de, Fa -
tin 16,55, Kadıköy 17 de, Bakırköy i:7, 
'.!'l de, Eminönü 17,30 da bitirmiştir. 
Sayımı en geç bitiren Adalar olmuş • 
tur. Her kaza sayunını bitirdiğini bir 
yanhşlığa meydan vermemek için pa. 
rola ile merkez bürosuna bildirmiş n 
alınan neticeler bir yere işaret edilmiş 
tir. Adalarda da sayım bittiği bildiri • 
lince Vali mual'ini Bay Hüdai, Beyazıt 
kulesinde bulunan sayım merkez büro 
su azalarından Suphiyc telefon etmiş: 

- Kutlu olsun demiştir. Suphi de 
kutlu oJsun cerabmı verdikten sonra 
kuledeki bayrak çekilmiş, şehrin do -
kuz yerinden toplar atılmıştır. Liman_ 
daki vapurlar da düdüklerini çalmış.. 
lar~ır. Top sesleri üzerine sabahın 
sekizinden beri evlerinde giyinmiş bir 
vaziyette b<'kliyen binlerce halk he • 

sandrın eşi Margarit de Alman hrut -
tanesinde doğurmuştur.Buncn ~ocuğu 
kızdır. 

Küçükayasofyada cami sokağında 

15 numaralı evde oturan AbduJlah us.. 
tanın oğlu İsmail de iki çocuk b:ıba~ı 
olmuştur. Zevcesi tkiz doğurmuştur. 
Onar dakika fasıla ile doğan bu ı;o . 
cuklardan biri kız, biri erkektir. Ilun.. 
)ardan birine Hayriye Sayım, öteki ne 
Hayrl Sayım ismi verilmiştir. nund:ın 
başka Usküdarda altı, Hasköyde bir, 
Büyükadada da bir doğum vakası ol -
muştur. 

Beşilı:taşta Ortabahçede Mısırlı oğ. 

lu sokağında şoför Vahidin de yedi 
buçukta bir kızı dünyaya gelmiş onun 
da adı Sayım konmuştur. 

Buna mukabil Bakırköyünde Mıgırdıç 
isminde bir adam sayımdan sonra öl. 
müştiir. Şişlide de sayım başlamadan 
evvel bir adam öJrnüştür. Fındıklıda 
bir kadın hastalanmış, hastaneye kal. 
dırılmıştrr. Pangaltıda Avram ismin -
de bir çocuk da kendisini yazdırmak 
üzere merdivenden inerken düşmliş 
yaralanmıştır. 

Zabıta vakasr kaydedilmediği 

gibi yangın da olmamıştır. 

Sokaja çıkanlar 

Top atılmadan sokaklara çıkan -
]ar olmuştur. Bunlar uzaktaki akra _ 
balanna, dostlarına gidenlerle evlerin 
de canları sıkılanlardrr. Çocuklardan 
da dışarı çıkanlar olmuş, bunlar ev -
)erine teslim edilmiştir. 

üsküdarda ,·esikasız olarak dışarı 

çıkan bir gazoz arabacısı arabası ile 
çevrilm iştir. 

men clışarı fırlamışlaı-dır. Top ses - ==========::;;;::::====~=====
lerinden birkaç dakika sonra otomo • 
biller işlemiye, pazar günleri açılması 
mutat olan dükkanların kepenkleri 
kaldırılmaya başlandığı gibi zaten a -
ctk olan kahnlerle sinemal:ıra rniiş -
teri akmrna başlamıştır. Tramvaylar 
ve \'apurlar da yarml s.ıat sonra iş -

' lem iştir. 

Sayım !Uras•ndo diJnyaya 
gehmler 

S:ıyırn esnasında şehirde bazı do • 
ğum vakaları olmuştur. Beyazıtta So. 
vanağa mahallesinde oturan Sabiha 
aclıncl:ı bir kadın saat ona doğru san. 
cılanrntş ve sihht imdat otomobili ile 1 

Haseki hastanesine kaldınlmıştır. Sa
biha hastanede bir erkek çocuk doRur. 
mu~, yavruya "Sayrm Hamdi,, adı kon 
mu~tor. 

Beyoğlunda. Kartal sokağında 6 
numaralı evde oturan tamirci Alek .. 

İLAN 

Bahriye tarafından koca:;ı Al< 
saray Millet caddesi 154 No. d.ı 
seyyar ~atıcı Osman aleyhine açı· 
lan boşanma davasında: Müddca. 
leyhin ikametgahının m~~huliyetY· 
ne mebni davayetinin 15 gün müd 
detle ilanen tealiğine ve tahkika
tın 20 - 11 - ~35 çarşamba saat 
10 a talikine karar verilmi~ ve 
bir nüshası da rr.CJ hkeme divanha, 
nesine asılrn.ış oJduğundan muay
yen gün ve saatte altıncı hukuk 
mahkemesinde Jı.azır bulunulmaal 
\leya bir vekil .qönderilmesi lüzu
mu ve a' •:.: to.kd~ d '.) gıyabır. d"\ ba• 
kıbcağı tebli ~ ~erinde Ban olu-
nur. 



' 

Grame~ 
dersi 

Gramer dersinde muallim tek • 
rar etti: 

- Ben yemek yemedim ... Sen 
yemek yemedin ... O yemek yeme· 
di ... Ahmet sen söyle bakalım! 

Ahmet cevap verdi: 
- Kimse yemek yemedi! 

- Sen de pek naziksin kocacığım, ILı:Y!Zlb!I m l\JI 
uf acık bir şeyden yaralanıyoı-sun! 

iv· anıma 
Erkek - Eğer benimle evlen . 

meğe razı olursanız, sizi bütün 

ömrümce seveceğim! 

Kadın - Teşekkür ederim am· 

ma. bütün bu müddet zarfında 

ben ne yapacağım? 

- Hey, Ahmet! .• Neredesin yahu, 

gel yardım el! Tek başıma bunu yu -
krırıya çrkcıramıyacağrm .' 

Aşk 
Kadm - Benim yüzürnden ge· 

ce?eri u3.,~).ı uyuyamadığınrzı aöy • 

leyince babanız ne dedi? 

Erkek - Bana bir gece bekçili· 

ği işi buldu. 

Kadın - Doğum yıldönümün için 
sana bu takvimi. aldım ı·e kendi yıldö
nümümü de üzerine kımuzı kalemle 
işaret ettim. 

Otelde geceyarı11 ganonu ç.a • 
ğırarak çıkıf tı: 

- Yatağın tahtakurusu dolu ol· 
duğunu bana neden söyleme.:i • 
niz? 
Garıon pek soğukkanlıydı: 
- Lüzum görmedim efendim, 

nasıl olsa siz göreceksiniz diye! ... 

Vatman ve çan 
Caddede kimse olmadığı haldi! 

vatman alabildiğine çana basıyor, 
etrafı velveleye veriyordu. Bu es
nada tramvayın içinde bulunan 
kontrolör ön tarafa geçerek vat· 
mana çıkışlı: 

- Ne diye durmadan çana ha. 
sıyorsun? Yol da hiç kimse yok. 

Vatman cevap verdi: 
- Yolda kimse yok ama, aya· 

ğmun altı kaşınıyor! 

Kavga gl\'lnleırn 
- Biz kocam!zla her cumarte· 

ıi gönü aktamı kavga ederez, ya 
siz? 

- Biz her ay ba.ıınd"l .•. Çünkü 

kocam haftalık değiJ, .aylık alıyor. 

-Ne harikulMc adam! Gördün nıü 
bak şanl:i para vermiş gibi ne azamet
li gidiyor! 

Delil 
ıazını 

Mahkemede hakim, maznuna 
sordu: 

- Bu cinayeti yapmadığmızı 

söylüyorsunuz. Sözünüze inan • 
mamız için delil lazrm ... Cinaye • 
tin yapıldığı ıaatte sizi gören biri
si var mı? 

Maznun gülümsedi: 
- Çok ~ükür, kimse görmedi! 

- sur flmdi ecdanunı re&fmleri 
olan salona götiireccğim. 

Ya, demek burası değildi?. 

- Beni artık ıeı;medtğin anlaşılı • 
yor. Esi.iden yalruz spor şayfa.<nnı o • 
kunıakla iktifa ederdin, ıinıdi ıiy<l8i 
makaleleri de okuyorıun! 

- Hanr;iniz benim Jmcama "alçak!,. 
d~di? 

İlk iş 
Mektepte: 
Mualli:rn - Napolyon tahta çı· 

kmca ilk yaptığı iş ne oldu? 
Talebe - Tahta oturmak! ..• 

ıc>e~mez amaR 
- Dün bana göndermiş oldu

ğunuz şeker için teıekkür ederim. 
- Bu teşekküre değer bir ıey ' 

değil kızım? 

- Biliyorum değmez ama, an
nem, biri sana bir ıey verirse te· 
şekkür et demişti de ... 

~ 0 ~~;:ğ:d~ kü~~~:!~I 
so!<akta güne§ altında oynıyordu. 1 

Yoldan geçen biri çocuğun anne . 
sini ikaz etti: 

-Termometre gölgede 35 de· 
rece ... Çocuk için böyle oynamak 
tehlikelidir. 

K'adm güldü ve : 
- Ayol, dedi, o daha çotuk .... 

Termometrenin dereces=nden an • 
lam az ki tehlikeli olsun! 

- Allederaimz aizl çok samiml bir 
arkadaşıma benzetmiştim/ 

KöıP>ek ve ÇOCllJJk 
Küçük Ayten babaıiyle beraber 

gezmek için kırlara çıkmııtı. Bir· 
denbire önlerine kocaman bir kö· 
pek çıkarak havlamağa bqlaJı. 
Ayten fena halde korkarak baba. 
aına sokuldu. Babası kendisini t~ 
selli etti: 

- Korkma kızım, havlayan kö. 
pekııırmaz. . 

- İyi ama, ya havlamasını kes· 
tiği zaman 

Melekler 
ve şaka 
Kadın, kocasına ıitem etti: 
- Hem bana meleğim filan di

yorsun, hem de istediğim fapkayı 
a mryorsun! 

Kocasının cevabı fU oldu: 
- Mantıki ol karıcığım, ıen me 

leklerni ıapka ıiydiğini hiç itittin 
mi? 

Sakan lb>nrrak 
Arkadaıına dert yandı: 
- Berberde tıraş oluyordum, 

ceketimi çalmıtlar ! iki defadır 
böyle oluyor. 

Arkadatı tavsiye etti: 
- Tıraf olma, ıakat bırak! 

Çocuğa 
mtYıl!<Afat 

Kadın, küçük çocuğunu okta • 
dı: 

- Aferin yavrum. gazete bil. 
meceainden bet lira kazanmı§sm ••. 
Bununla sana ne hediye alacağımı 
biliyor musun? 

Çocuk sevinçle sordu: 
- Ne ala~ksm anneciğim, ma 

kineli timendifer mi? 
- Hayır yavrum, kı~m ,aana İ• 

çirmek için balıkyağı ! 

TedbDır 1 
Lokantada: 
Müşteri - Garson, bu balık 

çok fena kokuyor. 
Garson - Vantilatörü sizin ta. 

rafa sevi reyim 

kokuyu dağıtır! 

- En iyi koşu(u olaca'li anlaşılıyor 
dalıa spora lieni başladığı lıalde bir 
milim.el reyi 35 şaniyede ko~abiliyor ! 

Ne 
tesadüf! 
Zengin adam koltuğuna gömU· 

lerek cevap verdi: 
- Kızımı size verip vermemem 

mali vaziyetinize bağlıdır. 
Delikanlı atıldı: 

- Ne garip tesadüf... Benim 
mali vaziyetim de kızınızı bana 
verip vermemenize bağlı! 

Evet, em! Tainamlyle haklanıı var. 

Bahane 
Plijda: 
Ka.dm - Bana yüzmek öğretir 

misiniz? 
Erkek - Çok iaterdim amma, 

maalesef yüzme bilmiyorum. 
Kadın - Ya! ••• O halde ben ıi· 

ze öğl'ete~ ! 

ruya. güneı görmiyerı 

yeti§tirlyor. I · 

intikam 
iki kadm aruında.: 

- Demek kocanı tedavi e'den 
doktorla evlendin ha 

- Evet! Merhum koca.mm in • 
tikamını almak için! .•• 

Kadın - Gezerken hiç sandalı de • 
virdiniz ml 1 

Erkek - Bir defa devrildi ama ucus 

kurltuldum.. ıandaldald kııla 11if41& • 
lanmağa mecbur kalmadım! 

1 
' 
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''Yalova 
Kral içesi ,, 

ıa.voQıunun küçOcük bir lokanuasında 
11
Hlnt Prensi,, • "Diploma~ .. ve "Suriye 
VUdızı,, diye ça§ırdıQı ahbaplarına 

Binbirgece masallarındakilere 
benziyen büyük aşkmı anlatlyorı 
. L.eila Veliabclı Prena Döp.l~ methw bir r'(ip.dan bahaetmele 
tllndtye kadar kendisine Atık ol- bqladı. 
-.,, evlenme teklif etmif yüzler- A.lma ı;.&nanrz veliahtla hiç 
cı. lenç lazla evlenmeyip de ı... ylb yüze ıeJJIM!!!Üf. Fakat, ıüni1n 
'-buıda oturan ellilik bir Levan· birinde veliaht bir rüya görüyor. 
terı kadmcatrzı alacaimı söyler- Rüyası güzel ıular akan, nefis bir 
'-.ı inanmayınız. havuı olan, yetil ajaçlar ve çİ• 

F.ıtat gene bu kadmm prem menlerle ıilllü bir muhit içinde 
~rale lfrk olduğunu Ye hata belirmif. O kadar ki buraya Ya-
11itaııJanmq,, bulunduğunu iddi· lova diyebilir. Yahut Yalova ol· 

'edifl gerçektir, buna inanın! dujunu kalatm& fnrldamqlar ••• 

.. . . 
La.: Beyoflu tarafında knçnk bir 
~ya gidiyordum. tik günlerde 
hlc farketmedim. Fakat iki ayrı 
-.Joncuıu olan bu lokantanm iç 
~mda oturduğum müddetçe, 
dlfarrdan gelen bir takım gürültii-
lez. •e birçok kimseleri Hint pren
tl, Suriye yıldızı, diplomat, "me • 
~llru mahıııs,, gibi 1&Dlarla ça • 
•ll"llla.lan gittikçe merakımı arttı· 
"'1ordu. 

._Sonraki ıelftlm'Cie Ciı:tarftlald ea 
:-UU- oturdmn. Burada iri, VÖC:U· 

dbn11n her yanma modern bir ta
._ destekler vurulmuf, ıenit f&P 

la:aaı eyi yafmur yemi4 bir lar man-
• tara.ı '6ıteren çiçeklerle dola, 
t&ıleri aGrmeU, yanaldan top top 
Pudralı, gerdanı aarJak Ye tlt elli 
l>ir kadm gördüm. Durmadan' 
ı,IC:lt' ,,_. konUf'IJ'OI' ~ elftfiD. 
daki ~aıa1arda oturan delikanda· 
1'111 her biıine yukanda adı geçen 
J'Gksek ve parlak tabirleri kullam· 
:tordu. - · · 

••• 
Bu delikanlılardan biri, teklif· 

l!mdlain. radlodılım s-aman fotol. 
ralım olmatbluulan. bir rnmlnl 

Plim. 
Sarada denim denim akan aula
rm arumdan bir bq gariinüyor. 
Toplu, yuyarlak, lepiıka aaçlı Ye 
r&zleri - nud diyelim, donanma 
fıtekleri glbl yanan - blr bq •. 
Veliaht '~ bat kimin batı?,, diye 
yanmda bulunanlara Ni.,or. 

- Yalova kraJ~esinin, diyor
lar. 

T esadnf lKı ya. o giln, Y alovada 
bir güzellik se.:' T 1 olmut ve bu 
ha.ha kraliçe, seçilmif ... 

Uyanıyor. Tabii her rüyadan 

lngiliz öırnezıeri 
arasına geçiyor! 
Bu meşhur caeus, bir zamanlar Mısırın lngilizleL· eline 

geçmesine sebep olan Palmer•in yanına gömülecek 

Namına büyük bir abide 
dikilmesine karar verlldi 

lnıilterenin en büyük adamla • 
rma "Sen pol,, kiliıeainde bir yer 
aynlır Ye bunlara orada bir abide 
dikilir. Bu bahtiyarbğa ermek, her 
İngilizin en büyük ülküaüdür. Çün 
kil Sen Pol kilise.inde adlan ..-e 
l&lllan yqıyan İngilizler, ölmiyen 
bir ün kazanmıı, yurtlarına en te
refli ödevi yapmq aayılırlar. 

Nelaon, Welington ve bunlara 
benziyen bir s»k lnp1izler hep bu 
ıerefi bvmmıılardD'. 

C.- Lavreme de bu paye ve. 
riliyor, onun da tunçtan bir heyke
li Sen Pol kilieeainin bir kötetine 
konulmak içıin hazırlanıyor. Ve bu 
heykelin açılma törenini büyük 
rösterilerle bqannak için tedbir 
almıyor. 

Şimdiden lia.l;er verildifine ı&
re Lavrenain heykeli için (Sen 
Pol) da bir köte aranırken, en uy

gun yerin profeeı&r Palmere ayn· 
lan ldS,enin yambqı oldulu anla· 
fılmq ve baylece ayni yolun yoJ.. 
CU9U olan iki arka.dqm yan yana 
getirilmit olacaldanna bakılarak 
aynıca aevinç duya}mUflur. 

Palmer ile LaTreDa, birbirinin 
&ıcel ile ardel <Selef .,e halef) 
idir. B"ui La~in yaptılı iti 
önceden bqardı. Ve aldGkten 
90m'a Lavrens onun J".erinİ tuttu. 
Nuıl ki Lavrenain alümünden 
tonra da ~katarı onun yerini tu
tacak. Palmer, lı .. mrdlfr ltia 
mtild.fatmı aenpo)e girerek s&-dU. 
Lawen. de tıpla onun l'IDİ milkl· 
fatlandmlmaktadır. 

Biz bu Palmeri pek tanımayız. 
Tanırsak Lavrensin neden ölme
diğini, omm hayatım kimin ve ne-

yİn u.zattıiınr anlamrı oluruz. 
Palmer de, Lavrens gibi, arke • 

oloji bilıini idi. O da Arap ıö

çemenleriyle diiJüp kallmut ve 
onlar arumda "Şeyh Abdullah,, 
diye san kazanmııtı. 1 

l,.Uisler "Milll Ka.hraman,, •ay
dıldan Laflr.Win hayatına dair. 
bir lilm yapıyarlar. FilmJe Lao
ren. roliinll, ralmde gördüğünüz: 

Valter Had adlı akt6r 
oyntllfWiJıto.dır. 

' 

tında Süveyıe yakın bir yerde de .. 
niz kıyıama vardığı görüldü ve bu 
adamın Palmer olduğunu, onun 
önemli haberlerle geri geldiği an -
laııldı. 

Palmer çöl içinde bin kilomet • 
relik bir yolculuk yaparak Arap 
göçmenlerinin bütün teYhlerile gö. 
rüımüı, hepıi \ile anlaımıf ve bun· 
ları Arabı P&§&ya karşı yürüyüp o
nunla döğiitmek için kandmnı§tı!. 

Lavrensin Türklere karıı ya.,
tıimı Palmer Mısırlrlara karşı yap 
mrı bulunuyordu!. 

Bu iti sonuçlamak için yalnız 
bir §ey gerekti: Altın! 

Palmer de Lavrens de ayni yol
dan yürüdüler ve ayni iti b&§&r • 
dılar. 

Pahner Araplarla Clüıüp kaJlia .. 
rak ıeri döndükten ıekiz gün son
ra Arap göç.menlerini toplamak ve 
deve ıatm almak için tekrar yola 
çıktı. Yanında üç bin altm ta§ryor 
ve kendiıine yüzba§ı Gill ile bir 
deniz ıubayı olan Charrington ad· 
lı biri yoldn~lık ediyorlardı. Bu iki 
yoldaı, çöllerdeki telgraf hatlan -
m kecc eklerdi • 

On bet gün tonra (23 Ağustot 
1882) Palmer ile yoldaşlarının, 

Palmer lnıflterenin Mııın ele tqıdıkları atm yüzünden, öldür • 
reçirmek istediji malarda kendi· düklerine dair bir takım rivayet -
ai Britanya uluları aruma Y,ük • ter iıidildi. Ve lngilizler, çölü tan· 
.elen ite ıirifti. yarak ölüleri ve öldürenleri ara .. 

O ..,,,.. ......._ iP lıiiDRMhn- mala koyuldular. 

•lzce beni İfaret ederek: 
- Londradan geliyor galiba, 

d4!cf f. Prenı Dögali herhalde gör
lııUt olacaktD'. Size malGmat vere
hUir ! 

sonra olduğu gibi ortalık ağamııt, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

tıktı. Arabi Pqa admı tqı:yan Albay Warren'in kumanCJam 
ulmçu bir J91"1i, Mııır Hidivi altında; aüel bir kuV'ftt birinci tet 
Tevfik Pqa ile uirafıyor ve Hi- rinin 22 inci günü Sinanm Sudr 
divliği aöküp atmak için aavaıı· vad.iıinde ölüleri buldu. Üçünan 
yordu. lngilizler bu fıraatı kaçır. de ~lün kızgın güneıi altında ~ 
mak istemediler ve lakenderiyede zun uzadıya kovalandıktan 90Dll'a 

kopan bir kargqalıiı bahane e- vurulduklan anlaıılıyordu. 

. S91ı mhln bmnı '8yliyen. •• Ka • 
~ oturdutu yerden sandalyesini 
'!~ine kalkınmak llliyerek 
hbı zahmetle benim maHma dol
~ afv bir bulut gibi yihildG. Ye 

, '1ll'kçe olarak: 
- Rica ederim bay, Ciedl. Prem 

Daral nuıldır. Beni ıordu mu 1 
' Soma, kendi kendine giil(lp: 

, . •- Elbet IOl'acaktır, diye .a
' "-ae den.m etti. Zaten birkaç ,U
... kadar lıtanbula gelecektir, de
~. Gelip beni alacak. Kn· 
~lık onu bitiriyor •• Fakat emin 
oı._ ki ben, onu sadakatle bekli
~ 

G~zleıi sbıett tmmidı gibi tapı
lan bir esmer genci göstererek: 
l lıte prem hazretleri de biliyor. 
L~ Suriye yıldızı. Bütün bunlar 
~iın bir kuzu gibi yqayqmu 
laı:leriyle görüyorlar.. Y aral>bim 
~ni ne vakit kaVU§turacakam ... ,, 

Ellilik titman kadmm kuruntu· 
•unu, zihninin terazisiyle birlikte 
tal'lııÜf ve gülümsiyerek yanımda. 
lti illan.ya yerleşmesini adeta İı· 
t~ı .. · ~·ım. 

••• 
istediğim gibi oldu. 
Y eınelclerini yanımda yemeie 

._ a.tzı hazan lokmalarla dolu ol
du~ halde atkmm derinliğinden 
~e a<5ziim ona, lngiliz veliahtmm 

endisini aev:meaine ıebep olan 

güne, doğmuftur. 
Eline 1&bah gazetelerini alıyor. 

Bir de ne ,amın? Rüyada g{Srdü-
16 kadının remıi, birinci sayıfa -
tarda çıkmaz mı? J-!episinin de 
altında ''Yalova kraliçeai, Miı bil· 
mem ne!,, diye yazry«. 

- Aman, bu benim riyada g&
rilp tutulduium (!)yüzdür, diJOT. 
Ben bunu bulmalıyım.. .. 

••• 
R6yalann rüyumda ·~ ba 

macera İfte bu lokantada rastla· 
driım zavallıyı almıt yürümüt·• 
Şimdi her tanrftrğı kimsenin on· 
dan haber ıetirdiiini, yahut ona 
haber götüreceiini kurarak bu ku .. 
nmtusunu açmaktadD'. Bana da' 
ba suretle debelleı olmuttur. 

İki akşam, Yalova kraliçesi ve 
Prem Dögal i§ığmm derdini din
lemek ağırıma gitmedi. Fakat 
üçüncüsünde durum değifJJli§tİ. 

- Knkanıyor, diyordu. Çok 
lwkanç bir tabiati var. Dün lıtan 
bula Perapalu oteline geldiğini 
söylediler. Beni görmeye gelmif .. 
Gittim. Tokatliyana indi dediler. 
Oraya da gittim. Batka bir otele 
yolladılar. Benden sakladıklannı 
biliyorum. Kendisi de benden sak· 
!anıyor .• Öyle ya. Belki sürpri'Z 
yapacak. Ahbhh. . . .. 

Bu kadmm derdini, Tcaldırabile· 
ceiimden daha büyük bulduğum 
için o lokantayı bırakmıt ve bir 
zaman gitmemiftim. Konuftufu 
kimseleri soküta pek keıtiremi-

yordu. Bir defa gerçekten bü
yük otellerden birinin içerısıne 
ıirdifini az 10nra çıkarak bir bat· 
ka otel istikametinde aalma .alma 
yürüdüğünü gördüm. 

Dehtetli tıklqmqtı. Ayaia 
kalkmIJ bir cambaz fili gibi ilerli
yordu, üatelik elinde bir de baston 
nrdr. Yürüdükçe kaf asmdaki 
tapka, çiçekleriyle birlikte bir 
Habet tuğu gibi aallanıyor ve &· 

yak kaplarmm topuklan yüklen
diği ağırlıktan adeta gıcırdıyor• 
du ..•• 

Bazı kimseler, kenC:tiıine tq. 
lim bir nezaketle sellmlar veriyor. 
du. 

••• 
O lol<antaya geçenlerCJe gittim. 

Hint prensiJlli, Suriye yıldm ve 
diplomat takımından "fahaiyetler, 
rene mualarmda g3rünmekle be
raber, prens Dögalin if ığı yoktu. 

'
4Hint prenıi,, ne tordum: 
- Yalova kraliçesi ıelmiyor 

mu? 
Cevabııu: 
- Mal sahibi ist:emiyor. bu "de. 

1i kadın vüzünden türlü kepazelik 
oluyor. "Müşteri kaçıyor. Onun 
için patron ayağını kesti.. 

Fakat o kadmcağrzm deliliğin
den lokantada bir iz kalmıt gibi. •. 
Gelen bıckm delikanlılardan her 
biri ayrı bir hava çalıyor •. Ve mal 
sahibinin bunlan da kapı dqan 
etmeie cesareti yok ... 

Hikmet MUnlr 

derek bu tehri bombardıman et· Albay Waren bunlan vuranlan 
tikten soma ukerlerini karaya çı- arıya arıya eline geçirdiği bir kaç 
kardılar ve bütün Mnm ele geçir. Ar.ahı lskendcriyeye kadar götür 
meyi tasarladıktlarmı g&terdiler. dü ve bunlan orada astırdı. 

Arabi Pqa buna kartı kut.al Fakat Palmer yapacağını yap-
bir sava, ~mayı kestirdi ve kut- mqtr. Süveyf kanalı göçmenlerin: 
ıal aavaıı ilin etti. akmma uğra.mamq, lngilizler ar • 

İngilizlerin bu mada en büyük kalarmdan yiyecekleri vunqlar • 
korkusu Sina ç6llerinde y&fryan . dan korunmuılar, ve kollarmı eal
göçemen araplann bu kubal ava- )rya ıallIY.a Mııuı ele geçinni'f1- • 
ta katılarak S\iveyf kanalma doğ- di. 
ru akın etmeleri, kanalı yrkmalan Palmer ile arkadaşlannm ~ 
ve kapatmaları idi. Buna karfı gel. leri bir zırhlı ile lngiltereye g&ü. 
mek için bu araplarla anlatacak rüldü ve 1883 yılmm 6 Nisan gü

ve onları geri çevirecek, onları nü ulusal bir cenaze törenile Sen 
dilediği yolda yiirüteck bir "Lav· Pol kiliıeıine gömüldü. 
rem,, gerekti. O zaman, profesör Lavreıu 35 yıl tonra ayni İ!İ 
Palmer bu rolü üzerine aldı ve Türklere kartı batardığı için o da 
~. ~~~~~~~~~ 

Arap göçemenlerini onun ka- ne ulusal bir abide dikiliyor. 
dar tanıyan, onlanıı bütün feyh· Ômer Rıza Dofrul 
]eriyle dost olan batka bir kimse ------------
yoktu. 

Palmer 1882 yılmm bir temmuz 
günü lngiltereden gizlice yola 
çıktı, Yafa Jimanmda indi ve bir· 
denbire göze görünmez oldu. 
Çünkü Yafada kılığını değiştirınit 
ve gene "Şeyh Abdullah,, olmuf tu. 
Kendisi on yıllık bir ayrılıktan 
sonra çöldeki da.darma kavııı· 
mak, onların hatmm sormak için 
gelmi,ti. 

15 Temmuz 1882 günü Palmer 
Gazeye vararak oradan çöle dal • 
dı ve bir buçuk ay kadar kendin
den hiç bir haber alınmadı. 

Ancak Ağustosun ilk günü yor-
1\111, bitkin bir adamm deve ıır • 
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Yağlı, Yağsız, 
Gômar Likid Hasan Briyantini Hasan deposu: Ankara 

istanbul, Beyoğlu 

~ Beşiktaş: Yıldn: Telefon: 4..2282 ~ • • 1 

! Okulalar Gttneşt ·: 
® • G) Resmlf okullara dendeşllfl (muadelet) onaylanq okulnaann 1 
@ ~iir.dUıUi, yatılı, Yan, tık, Orta lusnnlanna lıergtn talebe rmm'?'· • 
ee. . . . . . . .. 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar Ara .. 
sında bir müsabaka açtı 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın,. 
dakl düşüncesini on satırı 

geçmlyecek surette 
yazmalıdır. 

Bu yazılar: 
29 Teşrinievvel tarihine kadar 
iş Bankası lstanbul Şubesi 
adresine gönderilmelidir. 

En i i yazan çocuğa 100 lira mükafat 
veri eceR, ıl<ınci en ıfı aren ışıye 

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıhlacaktır • 

.. ~ ...... ·: ··=-·~ Ga ıatada - Karaköy •111 ·- ._.........____.._ ... -. . ... _.,_ ...... . 
+-... ~- ~- • --

• 
1 

Elbise mağazasında büyük ıenzilat 

Toptan Fiyatına Perakende Satış 
Çacuk M11pmbalan 5,5 liradan itibaren Empermeabilize Gabard~n 1& 1/ 2 Hradan 
Çocuk Pardeaüleri &, S ., ,, Pardeaüler itibareu 
Erkek Elbiıeleri 15 ,, ., Erkek ve kadm mupmb~ iarı 11 ,, 

Kadm pardeaüleri 12 l / 2 ,, 

ısmarlama kostümler 251/a liradan itibaren 
ı Tedlyatta büyük teshllAt mP.JiFj:fiiiim~iiffi!füiif:.~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi Ademi ikiid;";· ------ ilk okuma 

Bt!fİnci sınıf için çıktı 
zengin etmitti,. VE Ta.d merkezi · VAKiT yurdu. lıtanbul Ankara caddesi: fel. 24370 

. Yeni tertip planını görünüz Beı gevşekllQıne ------~ 
Hormobln 

1. Ci keşide 11 2. Cl 7 eşrİn 995 detJ;-. T- a.ı.t. p- 1 llltltı l•ımllln n ll•lı illllle ~111m Hlımı ıııııın 
Büyük ikramiye ; 25.000 Liradır lwtu8u taaa 22 - 10 - 935 tarihinden itibaren iı'arı ahire kadar H!ydarp•" 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira1ı~ ikramiye- lpm--mumamma:s~mmaıınmm tadan - Ankaraya Sah ıiinleri. Ankaradan - Haydarpa~ala <.,;ar• 
terle ( 20.000 lira) Iık bir mükafat vardır.. Dl• hek'i;;;'t••wı pmba günleri Toroa ıür'at ka:arları tarifeıini takip etmek üzere bi • 

Ratlp TOrkO""IU rer yolcu katan hareket ettirilecektir. Haydarpaıadan ıaat 9.40 d• 
PJlalan okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun ~ Ankaradan aaat 7,03 de kalkacak olan b·J katarlarda her ıımf !'oletJ 

ta)ilileri arasına oiriniz. Ankara caddeal M•2 rret 1 arabalariyle bir yemekli vaıon bulunacai• muhterem yokulara ilill 
~ l otell K•r•••• numrara (88) 1 (30 l) 4) ~~~~~~~~~~~~~~~ unı•••• ~"~o~. 1 {~7 



%L ILtti EŞatN. Dil 

1 NE K 

· 4'"1JA ,,,~ · IJ,t-._o Z ,, ..• ,, 
ol . 

-- ~ - - - ~-- ------ --- - ---
- - -

llABD - llpm POltd 

TEYZENiN Mi RASi 

• 

811 s~yo.hA.t 
>t-.d.,. s;,. _..:...--
..-..:.~~ 

1t 

41 

SelAmi izzet -
Tiyatro Sanatı 

Her kitapçıda bulunur 
Fiatı: 1S lnınıı 

Nurkaleın 
( Saryano ve Hananel ) 

Büyük Tuhafiye Ma~azası 
lstanbul, Yeni Postane caddesi 

Kurşun . Kalem Fabrikası 

'l'ayyare Piyangosu Miidilriyeti yanında 
Trikotajlar 

DOKTOR 

Kemalözsan 1 
OrolO{I - Opnallr 1 

Mekteplilerin, Mühendislerin, Reuamların, Dcvairin 
ihtiyacını temin eden her cins kalemi yapmaktadır. 
Her krrtaıiyecide satılır. Ecnebi mümasillerinden 
kat'iyyen üstün ve ucuz olan çetitleri qağıdadır: 

Erkek ve kadın çamaırrlar Bevllye MUteh•••••• 
KralWll - EkHlıl11or '1UJ#tutııı 

yanında. 8 er (llJn llletlen IOllrG 

801 No. la ::Mektepli .kurşun kalemi 

Gömlekler ve kravatlar 
Çocuk qyaıı 

501 No. lu 1, .2, 3, derece sertlikte resim kurşun kalemi. 

Sattı§ı &$yalar: 
DAGDELEN 10 muhtelif sertlikte en iyi cjns kurtun kalem. 

! • d•n B • • katlar. !'el: 1nN 1 1011 No. hı Marangoz kurşun kalemi. 

Eldiven ve çantalar 99 No. lu Taw kurşun kalemi 

Şapkalar vesaire ••• V. a. 701 No. lu B ve C, 2 sertlikte devar i~n kopya kurşun kalemi 

KLiK 
CUZLUK 

METANET 

1200 liraya kelepir 
702 No. lu A, B, C, renkli kopya kalemleri 

Prenslplerl: -~ 901 No. Ju BJr ucu kırmızı bir uca man kalem 

EMNiYET 
hane 1112 No. hı 6 renkli kalem .·····················•@ Yedi oda Ud aofa iki bahçe nıalr mil§temUAtr havi kullamıb bir e• 1200 

13?3 No. Ju 12 renkli kalem 

K 1
1

~tYACiE*R.ıma 
liraya satılacaktır. Çapa ~ukurboetan 
meydaıtJ, 29/2 No. 1& he"rrun saat 
dörtten 80ara mUraeaat olunabilir. 

Nurkalem ı Türk yapJsı, ucuz ve üstündür. 
Nurkalem: Her Türkün elindeki kalem olmahdır 

Yeni Eserler 
FATMA 

l'uat N eb1l Ertok 

ı.. «:_11tllıtt tahlilU Embıönfi, Eml!k Küçük hikayeler 
'ı:~Y'taın bankası karşmmda lizet- 60 kuruş 
""7 haDI. • Mutlöka almız ve okuyunuz 
~-ll:r.ıl!I!!- Satış yeri "V AKIT,, 
... - .amm=IM&Ml&Lım:m:m:::: ---•-cmmııiı ___ ._ ...... 11:91 .. ıııİİ 

Deri ve frenıt mütehassısı 
ZUhnı.tye 
l)okt~ı 

Nuri Osman Eren 
- Elhamra apart. No. 3 

PARDAYANLAR PARDAYANLAR 
gitmek için Bordo'dan gelen ve Pon Marşal yavaşça: 

Dnaede durmak için yoldan sapan - Dilk dö Gizl ismini söyledi. 
Marpl d8 DamvildL - Şimdi anlaştık Marşal, Gözetildi 

DJkkatl çekmemek için böyle seya ğimfz için ihtiyatlı bulunmak Jbım. 
hat edfyorda - PekAIA l Giz hlla Anjerde mi, 

öbtlr taraftan böyle yolu değiştir - Hllyır, ttç gün evvel Parise doğru 
mest ne Anjunun güzel manzaralannı yola çıktı. Dük Danju da dUn gitti. 
•eyretmek, ne de bu güzel köyde çok - Aralarında anlaştılar mı dersi 
güzel bir surette yaptlan domuz sucu nfz? 
gunu yemek Ye köpükltl berrak şarap - Zannetmem, Monsenyir. Dük 
,larla 811811zlufunu gidermek ve ne de Danju kendi genç nedimlerfyle pek 
Jl'raruıamn en gilzel ve en az vahşi sa uğraŞJyordu. 

yılan sftslit ve 11Z11n beyaz şapkah köy - Hanri dö Gizden bazı t.allmat mı 
IU kızlarma gllzel siSzler söylemek i getirdiniz? 

pndf. - Evet Monsenyör. İşte getfrdiflm 
· Marşal Don Döse hanında birisiyle talimat: OnUmüzdeki martın otuzun 
buluşacaktı. cu günü Parfste Sen Denis sokafın 

Seyis arasını yola çıkarak Anjor ta daki Deviniyer otelinde •.. Unutmazsı 
rafına bakıyordu. Sa.at sekizde hancı nız değil mi Monsenyör? 
kapıyı kapamak istedi. Fakat Marşal _ Unutmam. 

Pardayanm oğlu olduiumu unutuyor. 
ıunuı 

- Hayır, untmıyorm. işte sizi en 
çok takdir etmeme sebeu hem bana 
bu haberi getirmeniz hem de bu sureL 1 

le büyiik bir fedakA.rbk gösternıenb. 
dir. Çtinktl son derece sevdithtfz belli 
olan babanın yitk8ek kalpUUğfnize fe 1 

- Evet, babam Mösyö dö Pardaya 
nı çok severim. Çilnktt annemi hatır • 
lamıyorum. Köçilklü.ğümdenheri hep 
babamı biliyorum. Çocuk iken beşi • 
fbnin O.Zerine eğilerek beni ok§ıyan, 
da.ha sonraları beni cesur bir adam 
Yapmak için harplere götüren, kdıcıy. 
le koruyan o ldf. Sofuk gecelerde ku. 
ra topraldu tizerinde yattıtımız za • 
man çok defalar üzerimi örtmek için 
kendi mantosuna çıkardıfını gör • 
dilm ! Bana: 

diyorum. Ellmden geldftt ka.dar bu
na çalışacatnn. Yani karfllllda her 
kim? Mösyii d8 Pardayan bir cinayet 
işledi derse onun can dfltmaru olaca • 
tun. . 

1 

Şövalye vahşice bir harekette bu ~ 
lundu. 

Bu dakika kendisi f çin pek mtlhim 
ve ağırdı. Bir saniye içinde .Ptf.arşabn 
vereceği cevaba göre ya Lnlzfn babası. 
run düşmanı veya dostu olacaktı. Bu • 

nun için söztine tereddütle devam e • 
deblldi: 

- Monsenyör, beni kendJnJz]e bir 
tutarak hakkımda pek büyjik bir lCi • 
tufta bulunduğunuzdan dolayı size 
karşı ~ok minnettarım. Ve bundan 
dolayı kalbimde ne varsa a~ıkça söy .. 
ledim. Fakat daha fazla görüşmeden 
evvel babam hakkındaki düşüncenizi birisini bekledJğinf söyllyerek buna en _ Şair Mösyö Ronsarı sora1'811\ıZ. 

sel oldu. Fakat maskeli bulunacaksınız. Şapka - Al, ye, lçl Ben kendi payımı a ~ açıkça söyleyiniz. Bunu sizden rica e. 
Nihayet gece karanlığı basınca bir nızda da kırmızı bir tüy takılı olacak Yirdnn. Sonra yerim, derdi. Ben ise · diyorum. Ona düşman olursanız Ben 

atlı hanın önünde durup hayvanından tır. heybesini yoklar ve bir şey bulamaz . de sizin düşmanımz olurum. İşlediği 
inmeden dün veya bugün bir yolcunun _ l\fartın otuzuncu gtin1l akşamı, dım. Bundan da kendisine bir şey a- cinayetten dolayı ondan intikam n.1 • 
&elip gelmediğini sordu. Bir yoicu ile Sen Denis sokağındaki Deviniyer ote Y1rmadığını anlardım. Evet, şimdiye mak fikrinde iseniz kılıcımla mü~afa.. 
•eyisfnin gelmiş oldu.klan cevabını a ka linde ... Pekala, hepsi bu kadar mı? dar g-irdfğlm kimsesiz ve arkadaş ya hazırım .. bnca atından inerek içeriye girdi. -~ 

- Evet Monsenyör. Artık gidebilir sız hayatta Mhyö dö Pardayan bana Şövalye tltriyerek sustu. 
· Bu adam, kencUslne gizli bir işaret miyim? en sadık bir dost ve arkadaş o1du. Bu kahraman delikanhnm sevfmll 
Yeren Hanr1 dö Monmoransinin yanı 

- Gidiniz dostum, gidfniz! Her feyl ona borçluyum. Ondan baş.. yüziinde derin bir heyecanın izi görü • 
na ~ıktı. 

- Monsenyör Hanri dö Gize vazife ka sevecek bir kimsem bulunmadığı nüyordu. 1 r,aretl o da tekrar edince Marşa] 
kap•yt iyice kapayarak: mi tamamen yapmış olduğumu ve her için onu son de"ce severim. Monmoransi onu hem sev1r hem 

ne kadar Dük Danjunun malyetindey - Oh Şövalye! Zannettiğimden de takdir ediyordu. Eğer Pardayanın 
ı - Anjer şatosundan geliyorsunuz 
Cleğil mi? diye sordu. sem de kendilerinin sadık bir hendesi çok ytiksek kalb sahibi imişsiniz! Ba· bu sözleri yeisin den söylediğini ve 

bulunduğumu söylerseniz minnettarı baıuzı bu kadar şiddetle sevdiğiniz kendi kızını sevdiğini bilmiş olsaydı 
- Evet Monsenyör. ba 

nız olurum. halde onu itham eden mektubu bana aca ne derdi? - Dük tarafından söylenecek bir sö 
ztınilz var mı? - Bunu da yaparım. İsminiz nedir? getirmekte tereddüt etmediniz! Monınoransi susmakta devam edt 

_Hangi Dük Monsenyör? - Gerek burada ve gerekse yakında - Monsenyör, henüz size söyle ~ yordu. Şövalyenin sormuş olduğu ba 
- Şu son günler içinde şatoyu ziya gideceğim Pariste hizmetinizde bulun memtıtim! Bilyttk. bir haksızlığı ta . suali o hiç aklına getirmemişti. Ken. 

l'et eden DUk r makta iftihar eden Moröver kulunuz... mir fçfn bu mektubu size gt>tirdimsc disfnden bir sözle, bfr cinayeti affet • 
- T~utfen daha açık sö~leyinlz Mon M-orl>ver, Marşali sel!mladrktan de icap ederse babamı gene müdafaa mesini istiyordu. öyle hlr cinayet ki 

aA.Mı .... U.- ----·--------------1.dl-AJ --ı- J...t ~------~---"~-------'"'-·"' __ .._._:,ı_.J~ ..... ~ı-L.-------~~----~----



61 - Allo .• Ben mühendis Con Mak Donaldim 62 - Con Mak Donald yolcuların sıcak mınta.. 
kayı geçtiklerini ve sağ salim olduklarını Morgan, 
Bran ve gazetecilere haber veriyor. 

63 - Gazeteler ikinci tabılar çıkararak yolc 
Jarın 27 kilometre toprak altm1ia sağ olduklar 
yazıyorlar. 

64 - Hani sizin meşhur sıcaklarnuz? 65 - Çabuk telefona koşunuz. Ben bir teY a.n • 86 - Morgan ve Brand u sözleri du dıalar.j 
- Den onların bu derece aşağıda ve sağ olduk. 

1a rrnn inanmıyorum. 
Jayamıyorum. -~·-~--~-~..----.~~~--_ _,,_,..,Telilike, şeytaiilar •• Eyvah düşüyoruz ! 

P A R D A Y A N J, A R 

bu yüzden iki hayat yı:S:ılmı:;, iki kalb 
ebediyyen kırılmıştı. 

Fakat Marşal gibi metin ve doğru 
b}r insan uzun müddet tereddüt için
de kalamazdı. Ya sulh ya harp .• Adeti 
oJ;ın yüksek kalblilikle bir karar ver. 
mck lazımgeliyordu. 

Elini Pardayana uzattı: 

- Şövalye, benim için dünyada 
ya(nız bir Pardayan vardır. Bu da se. 
nelerdenberi kalbimde taşıdığım acı -

dan beni kurtarandır. Eğer bir gün o. 
lur da babanıza rastlarsam sizin gi. 
6i bir evl~t yetiştirdiği için kendisini 
t~brik edeceğim. 

Şövalye kendisine uzatılan eli he -
• 7ecanıa yakaladı. 

- Ah, şimdi size söyliyebilirim ki 
eğer ağzınızdan babam hakkında bir 
hakaret kelimesi çıksaydı Buradan 
ancak cesedim çıkacaktı. 
Marşal, hayretle Par dayana baktı: 
Delikanlı neredeyse Luizi sevdiği -

ni de söyliyeceğinl anlıyark kendisini 
topladı.: 

- Şimdi Monsenyör, babamın yap. 
mış olduğu bu fenalığı tamir ettiğini 
söyJiyeceğim, dedi. 

- Nasıl 

- Bunu kendi ağzından dinledim. 
' Bir gün olup da sizinle tanışmak şe -
refeine ereceğimi aklına bile getirme. 
miş olduğu için bana anlatmıştı. Mon. 

senyör. Çocuğu kaçıran Mösyö dö Par 
dayan olduğu gibi aldığı emre aykırı 
olarak onu annesine geri veren de oy. 

•u. 
- Evet, evet .. V akanın geç1şm1 

tfmdl anlıyorum. Arada bir cant var -
sa o da kardeşim Hanridir. 

Fransuva Şöval~enin elini ~ddetle 

sıkarak heyecanlı bir sesle devam etti: 
- Oğlum. Bu düşünülmesi bile 

müthiş bir meseledir. Böyle bir cina • 
yetin kardeşim tarafından yapılması 

pek dehşetli ve uğursuzdur. Fakat hep 
sini bir tarafa brrakahm. Bu ana ka-

dar acı içinde yaşıyan kadını kurtar • 
mağa teşebbüs edeceğim Şövalye. Bil 
diğiniz bir şey varsa doğru olarak söy 
leyiniz! 

Pardayan tevkif edilişini, Bastil • 
d~n nasıl çıktığını, J an dö Piyenin 
mektubunu açık olarak bulduğunu kı. 
saca anlattr. 

Hikayesinde yalnız bir noktşyı giz 
li bırakmıştı. Bu da: Jan dö Piyenle 
Luizin niçin kendiBinden yardım is • 

tedik1eri idi. Bu tehlikeli bahsi sezdir 
meden atlatmak için çok dikkatli daY. 
randı. lki kadının uğradıkları feUlke

ti, nasıl kaçırıldıklannr anlatırken 

hem tereddüt içinde kalmıştı. . 

Sözünü: 

- Takip olunacak iki yol vardır. 

Size, Dük Danjo ile arkadaşlarının 

Sen Denis sokağındaki evin etrafında 
dolaştrklarını gördüm, demiştim. Bel 
ki bu kayboluşun sebeplerini kralın 
kardeşinden sormak Jazımgelecek dl · 
ye bitirdi. 

Marşal başını salladı: 

- Hanri Danjoyu tanırım. Bu gibi 
müthiş şeylerden nefret eder. Rezale 
te meyd~n verecek kimselerden değil 
rlir. 

- Öyleyse, Monsenyör, daima akh 
ma gelen öbür yolu takip etmek lazrm 
dır. Marşa.1 dö Damvilin tesadüfen 
Düşes dö l\fonmoransiye rastlamış o) 
ması muhtemeldir. Onun için araştır 
mağa Otel Dömeme tarafmdan başla 
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mak lazım. Bu gece araştırmalarıma 
yardım etmesini rica ettiğim Kont dö 
Mariyyak'a da bunu söylemiştim. 

- Hakkınız var gibi görünüyor. 
Evvela kardeşimi bulacağım. Fakat 
beni Pariste bulmasaydrnız onları kur 
tarmağa ~.alışacak mıydınız? Söyleyi 
niz, niçin bu işe girişmek istiyordu 
nuz? 

- Monsenyör, babamın sebep oldu 
ğu bir felaketi biraz olsun tamir etme 
yi kendime vazife sayarı'I!. 

- Evet, sok doğru. Siz hakikaten 
mert bir delikanlısımz şövalye ... Bu 
sorguları sorduğum fçiıı kusurumu af 
fediniz. 

- Ma.rşal dö Damvili bulmak mese 
lesine gelince, bu teşebbüs biraz tehli 
kelidir. 

Fransuva hiddetle bağırdı: 
- Ah, ona bir rastlayabilsem. Han 

gi tarafrn tehlikeye uğrıyacağrnı görü 
rüz. 

- Sizin için değil Monsenyör. Za 
vallı kadınlar için söylüyorum. Asıl 
tehlike onlara aittir. 

- Onlara mı? 
· - Şüph~siz ! Eğer kadınlar onun 
yanındaysalar, siz de kendisini gidip 
kuşkulandmrsanız kim bilir onları 

hangi tarafa götürecek? Kim bilir na 
s~l emirler Yerecek? Belki de babamın 
evvelce işlemek istemediği bir cina:> e 
ti bile göze alır. 

Fransuva sarararak: 
- Kızım! sözlerini kekel~di. 
- Monsenyör, bir gün ye bir gece 

sabrediniz. Beni yapacağım şeyde ser 
hest bırakınız. Bu geceden sonra Otel 
Dömemede ne olup bittiğini öğrenme/ 
yi üzerime alryorum. Bğcr bu kadınlar 
oradaysalar herhalde haJ;>er alacağız 

ve bile kullanmağa· mecbur olacağız 
sanıyorum. intikam bahsına. gelince; 
o zaman da siz ~n:ctJe hareket eder 
siniz. 

- Şövalye, sizi dinledikçe zekanıza 
hayran oluyorum. Tesadüfümüz be 
nim için büyük. bir saadettir. 

- Demek ki beni hareketlerimde 
serbest bırakacaksınız öyle mi? 

- Yarma kadar razı olurum. 
- Monsenyör, Otel Dömeme girme 

ğe ve orada geçen şeyleri öğrcnmeğe 
muyaffak olacağım güne kadar ... Bu 
nunla beraber bu akşam muvaffak o 
lacağımı umuyorum. 

- Çalışınız oğlum, muvaffak oldı 
ğunuz takdirde size son ~erece mir 
nettar kalacağım. 

Şövalye gitmek için ayağa kalktr. 
Marşal onu şefkat1e kucakladı. Bulun 
duğu şiddetli heyecan içinde neye kal 
kışsa kendi aleyhine çıkacağım · anlı 

yarak şövalyeyi, hem kendisini hem 
Janı ve hem de kızı kurtarfllak i~in 
yaratılmış bir insan olarak kabul etti. 

Pardayan, acele, l\fonmoransinin ko 
nağından uzaklaştı. Doğruca De'\!inl 
yere giderek kendisine harbe hazırla 
nır g.· • bir çeki düzen verip. · 

- Şimdi artk saadeti elde etmeğe, 
Otel Dömemeye ! diyerek otelden çıl 
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Anlattığımız vakadan iki ay kadar 
ewe1, soğuk bir günü~ akşamı, iki a 
dam Anjer civarnda bulunan Pon DCS 
se hanına indiler. 

Ilunlardan biri acele bölüğüne yetiş 
nıek tstiyen bir yür.ba~ıya benziyordu. 
Öbiirü ise seyisiydi. 
Yüzbaşıya benziyen bu· adam Puüıe 
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