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Yurtda.ş:! - KaA!ulumltL ~liri& 
lar \'e yaptığımız demir yollar hep 
ulusun biriktirme g(idhıe dayanır. 

Bu gücü arttırma senin ellııMıdlr. 
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tanbullular ! Hepimiz · hu mitinge · iştirak etmeli, 
Atatürke bağlılığımızı bir kere daha göStermeliyizl 

CZEVIR KiMDiR? r~M~u~n-z-o~r~(~E~s~k~i~D-e-rs~i~m-,-v~U~A-ye~t~lm~lz~d-e~ 
Ankarada bugUnkU mlUng Ankru·:ı, - ;su sabah müddeiumumiyi zi~ ede .. · 

tek suikast meselesi hakkındaki tahkikata dair malQ • 
rnat rica ettim. Bana şun1an söyledi: Askeri bir idare 

- Tahkikat normal bir vaziyette deı·anı etmekte • 
dir. Ali 'Saibin ailesi IJzeyi.r "hakkında b<ızı malümat 
termişlcrdir. Bu malfimata göre llzegir· lflaraş Fran,. 
sızıann i§galindeyken Mara,ta jandarrriQ binbaşısı bu-

• lunan Ali Saibin ÇCWUfll idi. S<İib milli teşkilata girince 
1.heYir kendİ8Üulcn aunlm ve Frt11U1ızlarla Mara,ta kal 
th.. Vzeyi.r · Suxısın Gürül taraflanliilcmdır. 

Ankara, 22, (Özel) - Sabahtan beri Anka.m: cad • 
deleıini dolduran kalabalrk on bir buçiikta. HA.kimiye.. 
Milliye meydanında toplanmış bulunuyorlardı. Bütün! 
caddeler o derece kalabalıktı ki Ankara daha şimdiye 
kadar bu derece çok kalabalık pe.k ~z görmüştür dene. 

1 

"bilir. Halk arasmda yedi yüzden fazla AtatUrkün res- · 
mi götürüliiyordu • 

·kurulacak 
Buranın biltün mülkiye memurlan 

muvazzaf zabitler olacak . Talebe, gazeteciler ·ve muallimler' "' namına-sözler 

1 
söylenmiştir. · . . . . . . 

Resmimiz gençlerin dünkü toplantısını goste»iyor 

Atatürk diyor ki: · 
- zwe ...,.,..,...,.~ .... -.._.. ._.. ... ...._~_......~__......... 

"Hizmetinde bulunmakla öğünd üğüm asil milletimize ben de son • 
suz mut ve genlik dilerim.,, (Yazısı 4 üncü sayfada) 

ı Ogaden cephesinde,/talyan tayyareleri 
. görüniincc,Habc§ askerleri harekete geçiyorlar 

~ .~..._. ...... ....--ıı~~~~~ 

.. 

ltalya - Habeş 
muharebesi 

Y ®Zisı 2 net sayfada 

frtgittere ile ltalya 
uzlaşmağa doğru 

gidiyor 
Yoısı 4 ttnetl sayfada 

anbulun nüfusu : 

734000 kişi 
Sayımın diğer neticeleri de 

yavaş yavaş anlaşıhyor 
Ankara, 22, saat 13 (Özel~ - lıtanbulun ııüfuıu 734 bin o-

~ teepfl ecl-Hmiftir. (Deoamr.2 nci •ayf.atla). 

ı ·--·-··-·Karldii···----! 
Miraç cumartesiye ~ 

l•tanbul Müftülüğünden: ! 
t T qrinievvelin 25 inci cuma i 

günü recebin yirmi allııı ol -5 
i makla cuma ak~amı ( cumar • : 

tesi gecesi) Leylei miraç oldu-~ 
ğu ilan olunur ! . . . ..._.. ................................ .__ ....... . 

Valinin idam hükümlerini 
tasdike selahiyeti olacak 

<Yazısı 3 üncü sayfada). 

Bugünkü 
yer sarsıntısı 

Bugün saat dokuzu otuz dakika, , 
beş saniye ge~e üst .merkezi rasatha _ 
neden 260 kilometre mesafede, ve alt 
merkezi sathı arzdan 25 kilometre de
rinliğinde oldukça şiddetli ve lsta.n • 
bulda epeyce hissediJen bir hareketi _ 
arı olmuştur. 

Zelzele merkezinin Çanakkale Bo
ğazı civan olduğu tahmin edilmekte. 
dir. 

Rusyada bUyUk bir zelzele 

.l\loskovadan ''Man!;ester Gardiyan,, 
gazetesine bildirildiğine göre, Kafkas 
Ardı Tacikistan mıntakasında vukua 

gelen ikinci şiddetli bir zelzelede, iki 
köy büsbütiin yıkılmış -re dağlar ara.. 
~mdan yeni bir nehir frşkrrmı~tır. 

Bundan önce olan zelzeleden sonra 
harabeler arasından 112 ceset çıkarıl
mış, 407 yaralı kurtarrlmı~trr. 

Bir hükumet komisyonu, felakete 
uğramı~lara yardım için bu mıntaka • 

da bulunuyor. Yiyecek ve levazım ye • 
tiştiı·mek te tayyareler büyük bir rol 
aynamışJardrr. 

Amerlkada da deprem 
Ne\'york depremi (zelzele) hasarı 

üç milyon dolar tahmin edilmektedir. 
Deprem fasılalarla ve hafif surette 
devam etmektedir. Halle kırlarda ça • 
drrlar altında oturmakta ve soğuklar. 
dan çok sıkıntı çekmektedirler 

Otomobil kazası 

Bir üniversite 
talebesi 
yaraland~ .. 

Bu ::;abalı sekiz buçukta koprü Us • 
tünde bir otomobil kazası olmuştur: 

Üniversite talebesinden . Macide i.i
niversiteye gitmek üzere köprü üze . 
rinde yürürken di~ doktoru Mihran 
.Kasapyanrn idaresindeki 434 numarah 
hususi otomobil çarpmış, yere yuvar
lanan talebe muhtelif yerlerinden yıı· 
raJanarak beyhuş bir halde Haseki 
hastanesine kaldırılmıştır. Suçlu ya . 
ka lanmrştır. 

Komik Malek 
tımarhaneye girdi 
Nevyork, 22 - Malek müstear 

ismiyle tanınan methur komik 
"Buıter Keatonu dün bir akıl ha~ 

talıkları hastanesine götürülmiit 
tür. Kendisine deli gömleği giy ' 

dirilmittir. 
Maleğin çoktandır sinir hasta • 

lığına müptela olduğu biliniyor • 
du. Fakat son birkaç gün zarfın• 
da vaziyeti vahamet keıbedip 
hastaneye kaldırılmak mecburi - Malek 
yetinde kalınmrıtrr. 

Meıhur kom1ğin sinirlerinin bo 
zulmaaına sebeft parasızlık ve ka
rı koca kavgala"'J olduğu fanedi! 
mektedir. 

Bu haberi Anadolu Ajansı bu · 
ıünkü telırafları arasında ver mittir • 



BAB:SR - Akla• Postası 

_ıtaıva - Habeş harbi 
Askerlik muharririmizin görüşleri 

ve son haberler 
Dol1l •fr"PM9bn fta plen Jla -l 

herler va.llyeUa pek ziyade gergi&. f 
leştllbM, ve ildad bü;rtlk taarruza 
yakın bir istikhalcle patlak nrec:eğtaJ 
hiuettlrmekte4lr. 

İtalyanlar yirmi gün önce birden • 
bire Habeş SJnırlarını geçerek ileriye 
atıldıktan zaman karşılarında belli 
ba§lı bir Habeş kuvveti yoktu. Habq 

O. İtalyan uçağı .. Owd • BneB / 
mıatakasını bombar .. an amişl« -
dlr. ltalyanların büylk bir ••valfa • 
Jayet diye kaydettikJ«I )a Md-... 
llakikt değerini bilme41ii111tz için mft.. 
ta1ea yürütmek şimillll ,...zdir. 

larm yabana adclediieıaiyecejif Yirmekte ve yalımda yapılacak 
iddia edilmektedir. Bunlar söariir- ileı·i hareketin t:IUl&rrmı hazırla. • 
ıelerde yafıyan lta)yanlardır. maktadırlar. 

Son haberler Tembien'den p1en .uı1r ıt.ı. 
yan ukerleri o bölgede çok önem. 

Nerelerl bombardıman Ji tf ütman kUTVetlerinin balunmalr 
edllmlyecn ? 

AdiSlbabıulan Niyaz Kro•ikl aaze. ta olduklarını h&hei- ftrDIİ§lerdir. 
t~ine bftlirllfyor. 45.000 Habetin Somaliye ıir .. 

22 ll .. KTEŞRtN - 1935 -

lstanbulun 
nüfusu 

'"iın?aratoru taarruzdan bir hafta ka • 
dar önce sulhseverliğini göstermek 
maksadiyle hudut kunetlerini otuz 
kilometre kadar geriye sebdş te!tt
berlik ilAn eimi~ fakat hentlz asker . 
lerini topfamamış bulunuyordu. 

Elhasıl vaziyeti höllsa etmek IA. • 
zımıeliru her iki tuafıa Jıaldkt bir 
harp 69n hazırlanınakta old11k1anıu 
,.e yakra bir istikbalde her Ôd ulusun 
istikbalini tayin edecek elan kanlı bir 
savaşın bqhyacafım sö7liyebiHriı. 

Hnbeşistanın yegane demiryolu o. diklerine dair Adisababadan ve . __ _ 
lan Ye Fra.Sız kumJMnyasmın eJinde rilen haberler, yalandır. Bunun ya
buhmaıt Adisahab3.- Cibwti demlrye. laa t>lclufmıa en ıü:ıel cleli1, Da.. 
lRua bembaıdıman ecliJIDfmesi )lak. gerenin zapıteditmit obnaııdrr. 

Dön Ankaraya dön~n iç Ba -
lcanı Şükrü Kayaya gelen tetıarf 
lara ıcne, nüfus sa.718'1 neticeleri 
birçok yerlerde nüfusumuzun ya• 
rı yarıya arttığını göstermekte • 
dir. Resmi rakamlara ıöre, An -
karanın nüfusu 68 hin lrüaurdan 
124 hine, l.tanbulun nüfuıu 699 
binden 738 hine, Balıkeairin nü
f ua 25740 tan 26430 :t, Diyarbe
kirin 30709 dan 34824 e-. lzmirin 
153924 ten 1 7041 O a, Kayserinin 
3913:1 ten 46691 e çıkeuttır. iz -
mirin nüfusunda 16000 kadar le· 
2ayüt vardır. 

B1lfttlll af'tknhde ltatya,, ka++et. 
Jeri lteıwea Jt~• iri( bir didi ıııab
bele görmeden ~imalde Adigrat - A.. 
4uva - AkAna bıldrm tltınağa au. 
nff ak Mn11'§1ar, prkta Musaali da • 
tını aşmışlar ve cenupta da Gerlogubi 
ye kadar sokulmağa nnrvalfak •lntUf. 
Jardı. Fakat arazi g~ltklfttni, ileride 
temas edecekleri hakiki Habeş •r4ia.. 
.unu g"ôzlJnttne alan ttaJyanlal", ikin • 
ri bir ileri hareket 1911 çK h:ızttlaa .. 
malan lbımeeldiğinl bildiklerin . 
den şimdi bir ranbıt ele ıetir•lş ol -
4aklan menileri tahkim il• meşgul 
elmakta., Mr 1JUIÜ• u ttalyadan 
mütemadiyen reni kuvvetler ıetirt . 
ınektftfr. İtalyan tayyareleri de gece 
a(iadb Habeş mev.ıilerhıi ve ileri mın 
takaları keşf ve Hin bardı•n etmek. 
tedlı'. 

Cephe gerisi 
kında ltalya ile Habeşistan arasında lnglllzler iki kruvazUrU 
bir anlaşma yapılaajı iyi bir kaynak Alcdmlna. çeklyorl• 

~ tan öğrenilmiştir. Göriifmeler• bir Londra, 22 (A. A.) _ Fran••, 
nnparafo.- C•pheye gidiyor hafta önce ltalya tarafnadan girişilmiş -

haberleri 
AdisıUaba, 21 <A.A..) - Rlyter a . ti. Ancak ttalyanlar,bu deınlryolundan Yerdiği cevapta ltalyanm taarnr 

Jansınıa afrew41Jjlae r.W., lJa11Brator ne uker, ne de cephane taı;rnmasını ra halinde lngiltereye yardımda 
yakında otGmotıfl ne ftUk4met merke • latemiyorlardı. Habeşler bu teklife al. bulunmayı vadettiğinden, Deniz 
kezinden ayrılarak Habeş kuvvetleri- dırmadılar. lki &6n önce, yeni bir tek • Bqlordu Heed Ye Renown aaffı
ntn başlıca tahattlt merkezi olan fit daha yapıldı ve bunda yafnız ceP- harp knıvuirleıinin Akc:lenis _ 
Dt!.!Sieye gidecefrtfr. Bu mevki Adi.cı • hane taşmmaması isteniyordu. Habe • 
ababaıu• 2't kllometr• kadar tl•alin. şistanın bu teklife uyacağı sanılıyor. den çekilıileaintle hiçbir teknik 
de ,.e Makafanın da 300 kilometre ce- Umulduğuna ıöre, demir yolu kur. mahnr ıömıediğini ltiıdirmiftit'. 
nul>undatlır. lmpatat«ttUn eşyalarını tarılırsa, Adisababa, ,.e Diredova şe • ~eyfiyetin bugiin Sir Samuel 
ı&fiyaa IW.)"tiz kauı uaa fi•clden yo birleri için bombardıman hücumların- Hoare tarafmdan Avam Kaman. .. 
la çrkmştır. Ve bir~ yeni kıunyon. claa kurtulmak baklnı nrcbr. ıına bildirilmeai muhtemeldir. 
Jar da harekete hazır buluııma.ktadır. Dite; taraftan öfrelrildftfne röre, Afrfkaya •lderl zetalrtf gazlar 

Hatbhı impatıtfor cepheye gitmedik ltalya hWrametl, bndl hava kunet • Royter ajamaun lntiliz p.ae • 
çe ıa,hyadi'Jna pek az ihtimal verili.. Ieriae AcUsababa n Dtredon şehirle.. 1 • d 
ywr. rini "harp ftMU o1maclddan miiddet. te erın e çıkan 1'ir hanclille ze • 

.... '-"" Lo..rdrman •- ek •·ıı-.. tm lıirliıaz kullanı1----L clnil . 
Bugün AdisababadaA hareket eden ~mu. •-•• - ·- 1 

uua
7 --a 

imparatorun mlilaafa kuvvetlerine vermiştir. Fakat '1aaıy tlsl8 keli.al me•ine ralınen ltalyan müat-'e • 
menap asbrı.te kanları ağbyarak Aöıababadaki el~llklerl çolı: ilgile • kesi Eritreye yfilılerle nllirlipz 

Haber veril<llli8' göıw 1Ml ıeçea ylr meJdtdir. Memell Diretlo-.a, cenup cep ritmittir. 

Arnavutluktaki 
askeri hazırhk 

Allsememe Deuteche Zeitung -
tan: 

Londra, 17 - Daily Telgraf ıa 
zetetinin. verdiii bir habere aöre 
ArnaYathalda yedi 1nlra ıilih altı-
na çatinhllqm. Bu hareketin Yu-
1011&.,. hiikGmetinin Arnavutluk 
hududuDda toplamıt balundulu 
60,000 kitililı Jarn.ete -.kahil Mr 
lauelr« olc:luP fanedilmektedfr. 

Arnavutla.mı ıili.b altma çaill'· 
dddan ubrler 1!00 fôtiye Wfl 
ohneldadu. 

Yı.. aJDi suet.J• s&• ltal • 
,a da 5id1ya O. Şimali Afrika a • 
...... d..ıs JOI•• bpataMJ • 
..- ~in huarlddanm itaaaaa .ı. 
•ittir. 

mi gün zarfına Jlab'f Jlab&etl u- En Toto dalına ka.clar refakat etmi~ • hMJle ıldenk mlhimmatna trauit 
f erberliğfnf kmmen bitirmiştir. Bu ferdir. ~a olmak mruretladdtr. Cinkii Bununla beraber, J,g pzlana -Ga---ta--.-.-k--lı---
suretle merkezde 500,000 kadar Habeş Adisababadan kıtalar gittik~e onla. Fraun Somali81nia Umanı olan Clbu hücum içia defi), "nefai müdafaa,, rp Or DDf 
hüe111111ar 7.,..ır tçJa ~r• fit ~ Jarın yerlerine §imdiden başka kıta • tiden Habetfstan ~a ıeıeeet mflhfm- için bllamlac:atı aöyl.,..,.. . fırtınalar devam 
mifkriit. Be auNtı. ltalyMlar Mn;. lar setm.kWir. l~t.or 1nı latala. ._. 'bG .,...._...~.Ye lkhld .\it. ..... 
dıın .oara haifkf'Ha.._• kun-efterı11e rm lnaaudatarmı kathal etmekte ve Iıat~n. ·ftkJltıne aore, rı"utt .. di . ~--:--.---~--~------:ı---:-:-~- .. ~~_,~-~:~ 

~ b ı "lalı .1 .. ~tıı ktad "~ '"° v-Av B " 1 Hambutı, 21 -Diia c:..: ...... .u~ ~arp:şmağa başlıyacaklar demektir. un ara Si \146.• ma ır. samba trenJniA mtihammit taşıması. ogaz arı "Jr~ 
Şi!ildi. de Ta~yeti cephe cephe miitale- lt.tyanlar benzinsiz kalıyor na tıalyaalar ela mUTafakat etaıekt. - n&l1le ..... aıaiwiade lıüldia 
a edelim: Hamburı, 21 (Ozef) - Hamburror dlr. kapatmamız .tir• fırtma dl&tıut babnutW. ·~ 
Aduya Cephes•I Fremdenblatt pzeteeinln bildirdifi. fransızlar ltasyanları tevkif etti Karap. otwu Fnmnz .-ieinia 

ne ıöre lt.alyaaların Habe!jistanda Niyuz Kronikl'de okunmuştur: hakkında imcladma Am1raJ ~ iwladeld 
ltalyaD mnalıalarında.n ıeJen ha. mevcut benzinleri ancak üç dört laaf. Fransız - İtalyan hududundaki knrnalr ıJt•ıltlh . .Ancalr ..ıaı 

birı.re bakılırsa Habet kunetleri Ha. ta yetebilecektir. Mlaira 'Mnzla alınalı Ventimiglid mevkilnd• altı İtalyan A 1 man ve Fransız lıifi ......... darba otmtclrtm • 
kalanın fbull p.rbislıade ve cenubu üzere giden bir askeri kHri97on geri tevkif eilihni~tir. Bunlar, lt.alyaclan t J J d 

24500 f k k ti d 1 60000 gaze e er n e dan krnulr-J=lae 1•1-m. tar.kisinde •eni ahaıtlarclır. Şimali dönmüş ve Mısırlıların ltalyaalara ra. ıyme n e o an • ~- .,._ ,.. 
garbi ~- fatti Sudan Jıu • kat'iyyea beazia satmak fikrinde ol. lta.lyan lirası ve diğer para.lan. kaçı· yazılanlar Lonclra, 21 - Vanluliha ıemi• · 
dudu hoyundaki Habef kuvveUeri madıklarını bildirmiştir. rıyorlardı. ıinin Jbiiret:Yl.tmdaa a.aü:z Wr ~ 
100,000 ltflUk olup Raa Kassa ka. Cephane va mUhfmmat almak Kaçakçılar, keıuliletiaden Jbi&acM - Çanakkale B'>iazmı fevbll - ha1'er JOktar. Ba ıa:üdeld 11 ~ . 
martdasıncladır. Cenubi 13rkideki l~tn de eclilesa para miktarınca nakdi ceza.. de bir halde tahlı:im el'.aekHtimi~ 
kuvvetler .ı. !Jf,GOO kifiHktlr ve Ras BetJla, 21 (0-UI) RadloacentTr ıs ya prPf:ınlmıtlardJr. ~iki bapse de ıMMleti ve zectl tedb;rlerle mi- ,i, 1-S- c:amartai sGal, Atlaa 
Seyyumun kumandasındadır. tihbııtrat Mlr~unatt AdiSahabadan bij gireeeklerdlr. na•ebetimiz hakkında frauı•a denbincle .-iJi ır.adi haline 

ltalya•lar, Müa1a11 Raı !eyyu .. dirdJfiM t8te lnıf ltere htlk6metl Ha.: Habe•lerfn ..,,kOlc.,I• P,..larr 1makarak aphmflanlı. Birçok ft 
m• kumandaauadaki kuvvetlertsa •ü.. btf 1'1ttmtıiJN ceph•e ve harp mt. "Ntyuz Kıonikl,, Ad18ababa aytan Ye almanca ıazetelerde huı ha • parlar, ~ anttırmala • 
· hl yaza1or • vadisler çıkmaktadır. 
<lafa& edeceiiıd, ve bu 11rada Ras MnUtı almak ıuu iki milyon lnfi. HabtfJ.ria esu .evkulce,ı plin~ nna d..am ediJorlar. 
:Kasaaaın lt.al1a• EritreSlr"" taarruz liz lira• Yermiştir. k ..ı 1 ._ ta 1 1 Bunlardan "Berliner Taıblat,, "-.La, 21 _ ltL--·-- '--

R ı gere ,.ma., ıerea cenap • ta yan &..UllUI"· ~-- .... edecağiDI 111nuyorlar. Geıae iddia ettik unnller ... ,an ar .. b .. •idi ileri hareldtını dalla l~trltrdeld dat· ıazetesi, Dıt Babnm:uzm Parit-
1•rilM rört Ra.t Ka..l oriuıau fimdi. Roma, 21, (A..A.) - Aks1n11an 200 te Frantız Bat ve Dıt Bakanı Lr _,mele olan tidd.tli bir futma 
aa h .ı .ı~ ..-... ,,._ ..ı.. kıpti kili.Msi ile Ta-elria ıı -miin"' lara n ~nere dofna devam ettll'lDtk 17 -mdalri 'bir .. Analh<ı cln•r• • 

... u- vva• u -r-et etmif bu • •• "• '"' oldafu anlapbyor. Yalle lloııutmuanı ele &larak di • ı-. ~• .. 
laDuyor. Bu orclu tayyareler taralıD • ıntnaap din adaMları koUd:tif bir şe.. tta.lyaa miaakalAtınıa U&tılmuı, yor ki: rek aldürmiiftür. 
·cıan aikiil• .... k için aiindızııri gi.ı - kilde ttaıya11 otorıteıer1ae haf etmıt • haırap edlldtiine ıire, ıtaıranıan ela. Kopenhaı, 21 - Oç sindn •. 
Jdaııaftte, fakat ıectleri yüriimekte. lerdir. ha yaralanabilir ve hicama maruz bir "Laval leçetl perfelllbe stbril 'beri Danimarlunm üzerind• hfP . 

ir Euaba balfeai Decazm oğlu Hane hale koyacaktır. lta1yanlar ilftlecliti Türkiye Dıt Bakanı Tmik Rit-
ltalyanlar da geri ile muvualeleri • Marfiam da lta1yanlara 11af efmlfttr. vakit, cenah hlkimlarly~ ltaJyan mti tü Aruı Türkiye Büyük Elçiai ile küm ıüren fırtına timdi en tiddet ... 

ai temi• 94Hcek yolları yapmakta, ka- Habe...,. Mlliln HatrantaM naka1ltnu tehdit etmek •e Erltre ile birlikte bbal etti. 8a mil&katta li c:lnresine ıirmiıtir. 
yular açmakta devam etmekUdirter. Afrtkadan kovacakmıf Jtal-n Somallıliae doiru yftrilmek edb I a.L.1 Danı"marka telsiz iltaıyonlan 
lld n_... ~- zecri t ir er •e ,.....enizin ıar· 

- gün evvel nuı Sey)'U• ta•ir edi - Lôitdtau çıksa Dally Telgraf ga. Habeşlerin tabiydi ola r•rek.. Tendeniz ismindeki lnriliz va • 
len telefon hattı sayesinde İmparator zetesinfn bir aytarı gazetesine gönder B111Un ha-ratorun ukerleri •. lcındaki umumi "'uiyet ılriltül • 

· la ~lrilpıüş ve ltalyan kuvvetlerinin diği bir mektupta Habqlerin Ita!yan deee 1&.brrla b;kıeme nzlyetladedir - miiftür. 
taarrn mtkadbtı ldzırlaaaakıa ol. lan yalan Habtfiltandaa değil,, So.. Jet. "YuıotlayYa htika..t n•ibi 
duk1annr bildfrmlfflr. mali, Eritre, hatta Bingazide dahil ol 61malde ltalyanlar Habeflmn rece Prena Pol'Un Türkiye Dıt Bakanı 
Musaali cephesi 1llU ~re Mıüa ~frikadan ~Atacak hileumlanndan koruyaealt tlmldly1f ile aynı za111&11da Paritte halan. 

Jarını löyle•Ucıerınl yazmaktadır. tel irıtller kurarak vazlyetlertal MI muı bir t .. adUf eteri delildir. 
. ~ Jranttı.rlltıi bti taUkamette İf912 llUlgapıal' ltatyan er.O.una lamlaıttnyorlar. Cenupta ela vaziyet 

mütdm •ttnlfakıyetler kaaatllfı ha- ıatlmak latlror .. r ayımlır. Bu ıörütmeler Ktiçük Antantın 

purunun tehlike itaretini alınıı • 
lardır. Vapur hemen imdat isti -

yordu. Norveç "ıris,, vapuru in -
ıiliz vapurunun 22 tavfuını son 

dakikada kurtumıttır. Fırtına " 
dan daha birçok vapurun hattılı 
bildirilmektedir. ' berlm latab Boma tarafıaw tek. Sof da. . 1 d .. k'-- Cenup hwduduncla yafmurlann tq. ve Balkan andlatmuının ltalya-

zi edlmlf •tlfldf Adlsakı.aa J& lfSJZ •r • mur• .ıwp rinlanlye kadar devam ed4!ctfl aa • ya karıı tavır Ye hueketl..rini 
ri~en mala.ata ,:;e bir Jta]Jaa .;:~ büyük bir grup ltalyan kont01-- nılryor. Ba ytlzden bUytik ll~de ı. aydınlatacaktır.,, Bir lnglllz bombar-
Danakn _,.,... .. ,nı n .... iMi. lujuna müracaat etmiftir. Bunlar talyan taarruıtarı yapılamıyor. 
Jari~ ta ... ı,ı.1ı1111&tnaı b,bet _ Habeıiatandaki ltalyan ordusuna imparator, on beş güne kadar or. Fransızca "Lenformasyon,, ga· dıman tayyaresldOştll 
mlf bir ulde btılumaktacbr, Te an • yazılmak istediklerini bildirmiı. dufarım teftiş etmek üzere Adisaba - zeteai de "lstanbuldan,, kay~iyle Undr~ 22 (A.A.) - Bir bomlıar • 
cak t&nanlerda atıJaa pdalarlar lerdir. hadan ayrılacaktır. aldığı bir telya~ısında tunu di • dıman tayyaresi uçak meydanmda ye. 
11ft•UWfr. 8• ...... uydurma ltalyan tefiri maalesef bunlara Habeşistana karşı sitrlh yasağının yor: re dU,erek par~lanmış ,.e pilot Bl. 
ol•_._ .... bnttH u.. ıh · 1 .1-h kaldınlması doları.tiyle tncilfı flr . miifttlr. 
} .. ~.:._ ..... tima wı 1 bu husustaki arzularmı yerine ıe - . ınalarından Habetüıtana yığınlarla "Şimdi haber alındıiına gilt'e 

S 
......-. il h • tiremiyecejini bildirmiftir. Çü11kü teklifler vaki olmaktadır. Fakat pe'in hükfunet, icabında Çanakkak ~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!. oma Cep eSI ltalyan hükUmeti Habeıistandaki parayı tercih etmek~dirler. Boiazına altı gat içinde bovdan bırakdacağı, fabt Türkiye, 1'ar 

ordusuna yabancılardan mürek • Hab .. le.- Somaıaye glrmemı,ıer boya mayn dö~~meyi temin ede . ka bir devlet tar:'lfmdan tehd\t e-
·~ bll•lıildtllM göre, 1 · 

tllfD '"'"lerl OMoplUln şima. 
linde bulunan Şillaveniyi ff1a1 etmiş. 
ler, iki top, bir ka~ kamyon, bir çek 
allAh ve esir ele g~işlerdir. 

kep hiç bir krta kabul etmemekte - Aımara, 22 (A.A.)- Tigre cek tedbirleri almıt bulunmakta. dildiği takdird.. bu yolun da 
dir. cephesinde sükunet vardır. ltçi ve,1 dır. maynlarla kapatılacaiı ıöy)en~ 

"Aıkari,, İımi verilen ıiyah de· ~ıti.hka~ bölµ_kleri kervan g~itle- 1 "Ticaret ıcrrıilerinin geçebi1 .. mcktedir.,, 
rili İtalyan erlerine ,elince bun - rini araba ve otomobil Y.Oluna çe -ı nıeleri için gay~t küçük bir geçil ; 
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~ . q&üşiillı : 
- -1-'~2-',_, .--. ---

iş görürken kazaya 
"" . . 

ugrıyan ış~ı Eyüplülerin 
istediği oldu ·Elbette sokağa atllamaz 

'8rk şimendiferleri sosyetesinin dikkatine EyUp kaza haline 
getirt il yor · Bir okuyucumuzdan ıöyle bir Yukarıki mektubun sahibi mat· 

lbektup aldık:· baamızı ziyaret etti. Hali. eli aya· Iıtanl:nıl vilayetinin hudutları 
içinde bulunan on kazaya yakında 
yeni bir kaza daha ilave edilecek. 
tir. Bu kaza tehrin lıtan.,ul hu • 
dutları içinde ve merkezi Eyüp 
olacaktır. 

• · ğr tutan bir vatandattır. Belki es• 
''Şarlı Şimendiferleri Soıy~te. ki güç itini göremiyecek. Fakat,. 

•İnde 11 seneclenberi teıviyecilik .Şark Şimendiferleri Soıyeteıi o · 
le ~alt.fmtf ve ~e.z:kUr aoayefenin nu daha hafif bir hizmette kulla· 
dahili talimatnameıiyle hükUme· namaz mı? Elbette kullanır. Bu• 
ti,. kanunlarına harliyyen riayet nu, kendisinden bekleriz. Eğer ri· 
·1 Ga Aldıirmız maltlmata ıöre Ba · 1 e lti .. bir ceza görmemi• bir va • camızı kabul eder de Mehmet , • 

• "3' kanlık Eyübün ekonomi ve bilha• 
ftlrtf/"f olduğum halele bundan 6 libi yeniden ite almak isterse, bi• 

k 1 b'ld' · ıa endüıbi bakımmdan ehemmiye •)' evvel Kumpanyada bir maki . ze bunu bir me tup a ı ıraın. 
rte11in tamiratiyle mqgul olurken Biz de sosyetenin bu hakti~aılr- tini, nüfusunun çokluiunu ve İ~a· 
ıttava.zenemi kaybederek clüf • ğını hem gazetemizle teıekkürle re noktasından bağlı olduğu Fatih 
"1ern netice•i burnum ve ağzım . ilin, hem de zavallı İtçiyi haber~ kazaıma da çok uzak hulundufu 
dan kanlar bo~almağa bCJ§la:lığı dar ederiz. Mektup gönderen nu göz önünde tutarak Eyüpte hir 
•ibi aol kolum Ja kırıldı: yurtdaf, Şar.k Şimendiferlerinde kaza kurulmaamı kararlqtmnıf • 

"Pek çok kem zayi ettiğime/en 39 numarada ka)rth Mehmet Ga• tır. Şimdi lçiıleri Bakanbimm em. 
lakrütlclcm müptelaıı olarak Cer- tiptir. rile Eyüp kazaımm alabileceii 
1tıltpaıa hcutanesine yattım. Ha•· ( Va· Na ) muhtemel ımırlan ıöıteren bir 
lanetle yattığım müddet zarlıncla Açık maktu plaşma: kroki ilbaylrk harita tubeai tara .. 
Şark Şimenclilerleri Kumpanya A . E .. il G d'k fından hazırlanmaktadır. Oiren . 
•ı bana on para aylık vermediği § Bay lı rtur e - e 1 

• d".. . 
wibi, üç ay sonrr. lıaataneclen ~ıktı pata tarafları~ın piıli~i, ı~kakla ~ ıgımıze göre timdi Sarıyer ka • 
iırntla ela hastalığım üç ayı teca· rın bakımuzlıgı, beledıyenın va . zaama bağlı olan Kemerburpz na 

'f l · · .. d'ğ' hakkmdak· h. · k' 1 J 1 kaz Viiz etmiı olcluğunclan İfe de ka - zı e erını gorme ı ı . ıyeıı ve ôy eri e Beyoi u a . 
6ut eJümetlim. mektubunuzda yazdıklarınızla ıma bağlı olan Kağıthane köyü de 

''Kolumun kırılmC161 hadiseıiy- ben de ıizin gibi dütünüyorum. yeni kazanm hudutlan içine alm· 
le haatalıfım ela ayni müesseıe u.~ Fakat madem ki belediye bu it · maktadır. 
rana olduğu halde bana böyle bir leri baıaramıyor, her sokağın. -o--
rttuameleyi reva görmeler: ne her mahallenin halkı kendi arala· Istanbulu sevenler = 
Camlauriyet kanunlan ve 'n~ rında teıkilatlauarak umuma ait f 
de inNniyet Juygulariyle kabili itleri ıörmelidirler. Meıeli ıo , cem yeli 

kakların kirletilmesine mi.ııj ol Eıki "lıtanbul muhibleri ce . telil olmtua gc~ektir.» 
malı değil midirler? Belediye, miyeti,, nin yeniden faaliyete re -

it ıörürken kazaya uğrayan iş· kendi vazifelerini yapmadığı için tirilmeıi için dün saat on be§te 
,. -..ıa atılamaz! Bilhusa ser• ne kadar kabahatli iıe biz de bu Müzeler direktörlüğünde bir top • 

r bir büyük mu ...... tiu· teıktlt.tı yapamadılımız çin he - Jantı yapı)litiftir. E.ln.......,eri - • 
Q•ı ~maz. Yapmaia kalkıııa cerikıiziz ! Ebediyyen piılik voe Yenlerin &ulundufu hu topantıda 
'-.~ .. ns yerilemez! ·bakımıızlık içinde mi yüzeceğiz? cemiyetin ihyaaına karar verilmiJ. 

lllr makine, inzaya uğraym - Belediye yapmıyor diye buna kat tir. 
ca, onma aahibi tarafından nasıl lanacak mıyız? Onu yok bilerek . --o----

t&ınir ec1m1o~, canlı bir makine tedbir almıyacak mıyız? Şebi r Mecllsl ay 
olan itçl, hiç deiilae, bu demi~ §Bana bir takvim yaprağı gön başında toplanıyor 
Parçalan kadar ıefkat ve ihti • deren okuyucuma - Hakkınız 
..._ ıarmelidir! lı kanununun 'var. Bu yaprağın arkasındaki sa• Şehir meclisi önümüzdeki ayın ı 
llenü çıkmamıt olmaıı bunun tırlar çok iğrenç bir mizaH birinde toplanacaktır. Şimdiden 
...ı..~ hazırlıklara batlannııttır. Ruzna --..ini icap ettirmez. (V.·"·) 
-------·---------------------' ___ me belediye matbaasında baaıl _ 

Yalan bir haber 

Elçimiz kimseyi 
vurmadı 

llerlin, 21 (A.A..) - Anadolu 
aİlnlillnm özel aytan bildiriyor: 1 
&erlin Büyük elçimiz Hamdi A -
Pat. bir ay partisinde A.uaturya 
8o,.. elçisini kazaen yaraladığı· 
ita datr Noye Fraye Preıae pzete•in Termit olduju haber tama· 
IDen aarJ.rzdır. 

--<>--

Bir doktorun 
hamiyeti 

CUmhurlyet maktadIJ'. iki güne kadar çairrma 
· mektupları azalara gönderilecek • 

bayramına hazırlık tir. 1 

Yaklatan Cumuriyet bayramı -o-

dolayııile tehrin her yanında bü · Şehirde ~atı lan 
yük tenvirat yapılma•ı,_için terti - sOtlerl hepsi hall ti . 
bat alınmaktadır. Bu yukıek ten • O 8 r 
virat yüzünden ıehrin cereyan tev- Yeni ıüt talimatnamesi muci . 
ziatmda bir aksaklık olmamuı hince sütçülerin ıüğümleri üzeri -
için elektrik ıoayeteıi memurları nesütlerinin cinsini ıöıteren birer 
o günlerde yapılacak tenviratı ka- etiket asmaları icab etmektedir. 
yıt ve kontrola baılamıtlardır. Bu etiketleri de sütçüler cemiyeti 
Sosyete buna göre tertibat alacak- dağıtmaktadır. Şimdiye kadar ce. 
trr. mi7etten bu etiketleri alan ıütçü • 

--o-- lerin hepıi (haliı ···· ıütü) ibaresi 
Edlrnekapı - Vedi kule yazılı etiketleri almıtlardır. Şu va. 

Y
olu ziyete göre ,ehirde biç fena ve kıl-

rıtık ıüt satan ıütçü yoktur. 
Belediye, yeni yapılan Edirne. Fakat vaziyet hakikatte öyle 

kapı - Yedikule ıur dıtı yolunun midir acaba? 
ortuını, Harbiye yolunda olduğu 

Ekmek yarından 
itibaren 12 kuruş 

Fırıncılar ve belediye fiyatların 
arttırılmasına karar verdiler 
Dün saat on altıda fırıncılar l 

toplamnıtlardır. Bu toplantıda bor 
aadan alınan un fiyatları tetkik e. 
dilmif, buna göre ekmek narhı he
ıab olunmuttur. 

laya da kırk para z~ yapılm~§tır. 
Bu suretle ekmek fiyatı on. iki ku
ruta, francala on altı kuruta çık • 
mıttır. 

Yeni narh yarm sabahtan iti .. 
baren muteber olacaktır. Bu heaab narh komisyonu ta -

rafından da gözden geçirildikten 
aonra ekmek ve francala fiyatları· Fırıncılar çuval batına verilen 
nın artınlmaıma karar verilmit . 193 kurut imaliye ücretini az bu· 
tir. larak bunun 225 kuruta çıkanı - · 

Cumartesi ıünü otuz para ar • maamı iıtemitlerae de belediye hı· 
tırılan ekmeğe yirmi para, franca- teklifi kabul etmemiftir. 

· ._ •am•pr 
Munzur (Eski Dersim) vllAyetlmlzde 

Askeri bir. idare 
kurulacak 

Buranın btltttn mUlklye memurları 
muvazzaf zabitler olacak 

Valinin idam hükümlerini 
tasdike selahiyeti olacak 

- Ankara 20 - Dersim isminin Mun • 
zur'a ~evrilerek burada bir vilayet 
teşkili evveke bildirilmi~ti. Sosyal 
hayatları diğer -ratan parçalarındaki 
l'atandaşlara nazaran dun bir sedye.. 
de olan vatanda,larla meskun bulu -
nan Munzur ,·iluyeti hududu içine gi. 
recek yerlerde cumhuriyet kanunları
nm arzu todilen faydalan 'vermediği 
tecrilbelerle ır'öruımlifttrr. 

BllmJyerek ve istemiyerek ağala • 
rrn nüfuz l'e tesiri altında kalan n -
tandaşlarr hükQmet daha yakından n 
sayeti altına almıya kendi kendileri • 
ne koruyabildikleri haklannı hükii _ 
met cihazlarile daha kesin ve yakın -
dan koruyacak tedbirler almıya 1ü • 
zum görmüştür. Bu maksatıadır ki, 
hükümet 1\f unzur \"ilayeti teşkilat 

n idaresi hakkında hazırladığı kanun 
projPsinde, o muhitin hususiyet Ye ih. 
tiya~Jarrna en iyi uyacak basit mah • 
keme usullerinin tatbiki için yeni hü • 
kümler koymuş, bundan başka ala • 
cağı tedbirleri derhal tatbik edebile • 
cek ,.e bakanların haiz olduğu salıihi . 
yetlerle mücehheı yüksek bir hükumet 
memurunun orad·a vali olması şart ko_ 
~ulmuştur. Bu zatın askeri bakımdan 
nıiyeti idare edebilme.qi isin komutan 
sınıfını da üzerinde birleştirmiş bu • 
lunması gerekli görülmüştür. 

Munzur ili kanunu 939 senesi so -
nuna kadar mer'iyette kalacaktır. 

Munzur lJi içine girecek kazalar 
Plumer, Nazimiye. Hayat, Malazgirt, 
Ovacık, Pertek, Çimişkezektir. 

Vilayetin merkezi şimdilik El:iziz 
olataktır. Vali yeni kurulacak dördün 
cü genel müfettişliğin bilfiil müfettişi 
olacaktır. 

Munzur \"afUıi, ilk umur Ye.muame· 
litına da Yilayet memurları hakkında 
bakanların haiz olduğu ~lahiyeti ta· 

şıyacaktır. Bu ilk .ka.z3. kaymakamlan 
Ye nahiye müdürleri ordu ile irtibat • 

Jaraı baki kalmak şartiyle muvazzaf za 
bitlerden olacak buradaki hizmet u • 
keri hizmet sayılacaktır. 

Hakimler hakkında hlkimler kano 
nu cari olacak, diğer memurlar hak • 
kında vali inzibat komisyonlarının ver 
diği salahiyeti resen kullanabilecek • 
tir. 

~ 

Munzur lUnin umumi meclisi obaıya., 
caktır. Umumi meclisin vazifesini va. 
Hnin ,·eya tevkil edeceği zatın bat. 
kanhğında vilayet idare heyeti aza
lan Ue kaza kaymakamlarından mU • 
rekkep bir heyet görecektir. 

Daimi encümen işini de defterdar, 
kültür direktörü, başmühendis göre.. 
cektir. Vali lüzum gorurse şar -
bayların nzifelerini kaymakamlara 
\"erebilecektir. l\lunzur İli içindeki ad· 
Jiye işleri süratle bitirilecektir. Mun ~ 
zur IJj i~inde nrilecek kararları tem • 
yiz edilemiyecektir. 

Kat'ileşen ölüm cezaları vali tara • 
fından tasdik, tecile lüzum görülmedi 
ği . takdirde infaz olunacaktır. 

Munzur IJi içinde oturanlardan 
biri tarafından işlenmiş olan suçlann 
failleri Elaziz, l\falatya, Sırns. Erzin ~ 
can, Erzurum, Gümüşhane illerine ge
~erek orada yakal:ınırlarsa bu iller 
mahkemelerinde bu kanun hükmüne 
göre muhakeme edilirler. 

Dün de yazdığımız gibi teşkil edi • 
Jecek olan Munzur \' ilayet hududu l ~ 
~inde kalacak kazalar halkından o -
lup da kanuni müddeti i~inde nüfus ve 
askerlik -şubelerinde kayıtlarını yap • 

tırmıyan sakhlara. yoklama ka~ağı, 

bakaya, firari \'e izin..ı;;izlerin yazımı 

"e cezalarının affı hakkında hükumet 
bir kanun layihası hazırlamıştır. 

'&bıMi tacldesinde Türk Hava kuru 
lftq merkez binası kar3ısında 11 numa
:tada deri ve zührevi hastalıklar mü • 
~hUS181 dotor Nihat Tözge Türle ha.. 
~a kur11n1una miiracaat ederek Hava 

kurumuna yirmi beş kuruş verecek 
Glan hastaları her ha~ta pazartesi ve 
Perşembe günleri saat 15 buçuktan on 

::~ğ~i!kd:::~:;n:~:~:~ (' ş· E H R ·ı· N. D E R D L E. R ı· ·11 
mittir. Bitmek üzere olan yolda 
buna göre tertibat alınmaktadır. '--------~---------1!!9 _____________ .,wııni ______ _. 

:ttdl buçuğa kadar, · mecÜnen mua -
Ytne n tedavi edeceğini bildirmiştir. 

lta,.. Kurumu bu müracaatı büyük 
hlr teşekkürle karşılamıştır. 

-o-
Anıerlkada orman 

yangınları 
Nevyork: 22 (A.A.) - Nevyork hü. ! 

ktlftetl içinde ormanlardan 47 yerin. ' 
de Yangınlar çıkmıştır. Ateşler · hAJA ı 
lliindUrtiltmemiştir. Binlerce kilomet· 
le lllarabbaı orman yanmaktadır. ı 

--o--

Rlr sandal devrlldl 
Kasımpaşa iskelesine mensup Ham • 

dinin sandalına Fenere gitmek üzere 
dün akşam Sofiya, Marika, Katina, 
Vira isminde dört kadın binmiştir. 
Sandal tam iskeleden aynhrken Ha • 
san kaptanın N ecmüikbal motörü 
çarpmı~ sandal devrilmiştir. Denize 
dü~en ka~ınlar boğulmak üzere iken 
etraftan yetişenl~r tarafından kur • 
tarılmr~lardrr. Üstleri başlan ıslan • 
mı~ bir halde evlerine gönderilmişler. 
dir. .. . 

. . 

Küçük~yasof yalıların isteği 
Sultanahmet Naklibent mahallesi KU!:ükayasofya fi bunu oözönüne alarak ma/ıallcmizle alakadar olnuuuıı 

caddesinde oturan LGtfi Ofuz anlatıyor: istiyoruz. 
- Bizim cadde üzerinde geceleri ıflk namına kat'y. Üçüncü derdimizi de &u teşkilcdiyor. terk0&un M • 

yen blr ,ey yoktur. Buradan billuıaaa lafın geçmek çol• :im semte kadar uzatılmaması bütün bu civan bir eu 
tehlikeli De korkulu-. Sonra kaldınmaı:lık da başka bir derdine dÜfürmÜ§tür. Halk su ihtiyacını ancak kup 
dert .. Yann tozdan, lafın çcmwrdan burada yürümek suyu Ue temin mecburiyetinde kalıyor 1d bunun da M 

hakiki bir azaptır dereceye kadar zararlı olduğu meydandadır. Ter'Ja 
Ed.iden b~ralannın yangın yeri olmaııı .belki ih~ıa.. Ularcsinin belediyeye geçmesinden sonra beni belediye, 

li irin bir ı-eııle olabilirdi. Fakat ~imdi vazıyet böyle halkın. suya olan ihtiyacını gözönüne almalı ve terkatl 
değildir. Yalnız bizlnı cadde üzerinde elliye yakın yeni borularını buraya kadar uzatmalıdır. · -· 
ev llCIP'lmııtır De lıdlti da gaptlmaktadır. Belediyenin lıte dert .ve dileklerimiz! 
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Askerliğe 
çağrtlanfar 

l11anbul Vilayetinden: 

5 

Surlyede TUrklf eniD 
asaylitf al laozmıya Beyoğlu nrbrl& 111•eaind•-· 

· çaheanları kimden ka11et3ı& c1mım.w.a ,i; •• 

• 
INTIK 

• 
sorahm? •• ~ 31• • 38...., 

......._ CtJMURITET-Yamn Nadi, iki aeue bizmete tabi ımıfların u-
-. Tefrfka numarası : 42 buıünkü bat yazııında, Atatürke kerlik etmiyenlerin 316 dan 330 

Hasan : .. Dur hele ! şunlarn ~::!~r:=-.::9!;='!i: ~ d.Mf Jandarma ve Deniz ımıfta . 
.-... tJV· rmın ıifih altma alınacaklarindau 

Olacağmı anlamak için bu gece :::n.=:=::.. ....... 8::.!: 23/ıoıını --"" a1qam,_ 
·~ ! dedL• IU&li aony.or; kadar &edef b&al edifeceti dhet-ya,8Jlm lf r M.erkeai Pariate olan Fraua le fQl)ede tnk için toplanma günü 

.. t•n tlfrlkanın hull••11 taylememeie ıös .... in, yeminf du. Ne p' ae birlllqlrmf ... ~ Suriyedeki kundakçı alayının hi • %.f/ 10/ &35 olup Lu dofmnlulann 
ZülJegdeyi aeven haremağaaı etmitıin ••• Söylü1ord1lll 7a.. _ l niz byılumı.-.zerken raatladıJda. nayet tetlcilitile allladar deiilıe mnkar sün n l&at 9 da ıuhede 

.....,..,,._, •na bir zdılr iç#rl' _ ._im YeStlilbD 96•, ... ,.., il Y-Wirn•ıahhaklıllll~ o hfde ••Yitim izi tefıdfd eden mevcut &ulwımafarrilln ohmur. 
llor; güzünü gÖzünü ıifirtiyor. daylaen-ıını fq etmemekti. Şimdi lerden hiç 1tiri bu katlar .-1...-et- hu le.ad ve turit wneurlumr itim ---------------
l'alıtıt, Zl&e!lfle~ ,,,, lelllketfltf ,__ 
Pte,.. A.nlf~thn bll~rell, ka si2e lt.-kn aalatmalda yemiaimi li 99. mdNtli Miildi .. Huma ı.. ve: nenai .. lnı yola pramelidir? 
flırtJOM '"' TeUHra 8 Jmclo, boDmf olwa)UtW. .. ÇGCUja P • h•rl•i Oılaimt.. G.rp. tmah _.. YunUI Nadi, Framaya it• ...Ji. 
ıc.,,, IAtııbro'ya Alıll• tüt Ih lince, uyuyor... Uyanık olaa .ta lazattJW, dafıa zt,ade bn vsatet ıormazdau ene~ Suriyede Tüki
-. CIJ~ 111Mf!T4111f1 ft1JM41JOT. höyle ıerleıden ne anhyaeak?... renıine boJ"UUJOrdu. Anlta da, ye uayiıini bo:muya çabf&D un· 
~ ,,,_,e.t ı..-te6'. Bir Çocuk... dala& ı.a.,Gk Wr --elle &a. ıurlan arqtınyor ve Arapları, 
,,..,., ••Nr ~ •ıdiıi,,_ ·-· Türk d (arak ildi telcrar döneceldir.JlulıafJfireda - Evet ... Oruı öyle .. ÇocuJr... ]NftW lu .... içba pl-lı. oatu o b• ili ve tanı. 

Kiiçiik H .... , ı.-dini. zor tat• yordu: "Ben, oranın kad_.,..... dtfr İçin on1an hir kötere bıraka • 
tu. Ben oraya çıhcafnn ••. ,, di,anfa. -~ ~~Hld,.. tetln1Mmd1111 

la daha alclap yerd'en ~ Fakat, kayanm ümine ea fufa ,,. elli uir eriadeu hah.edi-____ Y• Ye 419or ki: 
t(.,., tr Amhro a111ıa ile dinli-- ~: 8ft . ? Bea ralıl~t·-an bile,._ .. _... Suriyecleki. Fraaıız idareli bu . 

)~. - L_mı ~- ... _, an fit' ir 1*IW ilııtı,ar eli ma • dut boyunda Ermeni köyleri tet -
z "-- J.onanım ""••• Bu IÜll tam p&J ar ..,., OM -t .tayonha-V•a kil 

t iil.A:Yde iıe, kin ve nefretle dığımı işitmediniz mi? •.• K..laııca ha AnS.- ı ine ifina etmekle ıanki yanla • 
~•dadı: • L~ .ı:.. Jet, 1~ Yaralı. hlttin, peri- nmızda dikenler dikmittir. Yine 

ıemfyı de uen zaptettim. • .,, .. ,e ıan ltir laalde, YUndmut hir fmt si· b 
- Meryem wnm tat ı.utı haybacaktı. b. --a-- 11 mmlemfeie memarlamhr ki, 

•illi lllalum.,.. taıb rarttne• pren ı,. ~,_ 1'W•d•dı.- Hun, Ktitt' Hes ku ceaiJıeti azuil kol 
ita~'- 1 .. _ • ., Fakat heyecanma lıildm oldu. ı..,ta,. oma lnN*"• aldı. Suki kofa ınmeyi •ulerJ: .. -e L!t1.ı1. 
• .JVlt llill •• meler o neyımt o... z· . . lco i kka-'- 1 H a- " ,... 
~""' "...! H ıra, ıyı rta1UA so • uu oma mra lhfennelr içimnif rihıi, ba- ea bü-AL marifet IJ.UmeL.e.Iır· •--. 
,,_. e1&1 ıeee, ainıi ıibi, ızmn ıı Ji2na .. w~iai ltili--1... kaldırdı ,~- u u ~ 
,..11'esinde yakaladım... • '"- ~- tını • itte 0 zaman, ba u- Ssiyetle Çerkealıertlen ~ir nevi 
V~ anlNımaia batlada... •- Hentdl .wy .. Akhm e,._. la ailaımran adamna ıöslerind ukerl ve rtlya inzibati tefkilit 
~ ecliji marewt d.1-aia üst& - mif •• Balan fUlll&ra hele... ,..IÇ&t iki damla Jat aönli... Kacap..la vücude ıetiren Fransızlar bu tür -

-. w.a.. .. sJrlrin'e...., acu.. ermesin? ... Enelld aece Anlmtf. aa çekifea znaıllı lraclıına. ..._ lü marifetlerle Araplara fahalıküm 
"t~:.u. lmhnwli •-• ~ no aara,.mda prenaea Anitaam.Hı- baktıiı vakit, ona .u-ı~, can • tm • .ııt. ib dttLI L-..s~ ...... _. -. _,_., zw reiae pldijini farkebaetlim mi ~ e 8'I auf * aa ni K"BUJllT },izi 
~ lanllllf, daha ıitzeftepnft, dda ratı.111% ellDlyi 4e fiZ' lniiilde tu • 

kont: auki? •. Konutulanlarm 1:ekki ya.. geuçleflllit. memnua, mnud Ye tuyorlar ıibWir • 
• cc_ P.ld oyalar? ... Peki P-Hn. mmı itittim ... hem doğrusu, Anita adeta tannmıaz bU laale ıelmit Hülaaa mada iti gücü cinayet 
·~ ......... ..,.Jfl,•*1... Y'I da...pi,-..._~~Bu:-Zü ·~•.lw . ..... "9 hotiir.lii RikaaHertiJtiad• ib 
~"'Yllııım ı·lk defa Gluak JteWlr.. befdeye dit11tt üM)m ... Pıı\Jau ( ..., in,. w.-Hll_.ıaılııi-,.dıli.U ~. pek 8'Üzel kadın pek ... Fabt, Al • nt otan ya'lihci ı•,,.,.rCND;;ü& 
~:ı? .. .,, diye diıfinüJarda. Ttln!fi ıevfnç Te heJ'9C8Jlfr çarpa.. gözü Bnünde ortaya çıkararak Jrl. 
Ve, ıonra, J'&ftf '*""' hitila lah vere de 'bahalıfımm haıma o • rak uyandıfı zaman, aal>alım La~ inata te9hir etmeyi itte nilıayet 

~ıeıra11 dbnalmda ıfncirliyebfl· nun yüzündea bir iı açılmasa .• Dur li ilerlediğini rarketti: ea anemli &ir ftsif'tr &iliyon1%. 
" hele, twılann akibetleri ne olaca· ZAM ı: "- J..ma da •Jtl• ,1 •=Ha.. AN - z.- ianah 1.t 

" D k L:! •-ı iım anlamak için 1tu &ece hir iaü- ~--L _....!"-.ı- fi ı-.ı e.__ yan, laailwe ile ita'- -..-. 
tu - eme &1, a&l'DlafJK ara tu- hareye yatay-... Bismillalıtinah .. • w .. ,...... Jıı:n1111911 • -ı. · ~ ·~ 
..._ ll•rak Hmrm oduma ıiderken manimılrim ra bana ne derler? ..• BaHm fwna- ıerıinliiin izale edilebilmeai içia 
'""ti. \ıllet claİNIİM -J.mmak mechu- ... ,, •-- .ı Franaanın Japbğı hareketlerden -. ç ı b. · k d. • öf .

1
. ratlıjı koraan oluncaya ıwuıarmıf... L __ ..ı 

lta
YMiacle- lla'-- o zaman L---- e e ının en ı11ne rettı ı oı..ı __ f_a.__ •• t&-·M·l.~! baıueaildikten ıoma diyorki: .... .,. -..-ı- 1 .. d. "K n__ ali h. llUlU&D IOIU'&lf' ··~ tenua- ı 1 ı:>ayıp oyalan dii•:; ...... n.. - De- • uau uzere ye ı umuv a ı,, Jae1• ...ı! c1.a:..•'-.r!....l- nıi terenin Akenizden 10,000 
~ ~u.au"9!' u··ır. urıL.___ -'--clu. ..,.ı uıJ• ..,~_,, t:lt 'ki H ı. .. _ k. d. b. 'JI ..... ~ 051I I uı tonluk gemiıini ,.ekmeye razı olu- . .-epeı. ... 1 .. , ızıra ..... ,ı ın ıye ıze S.JC. tarafım döndü. ttiltareli akim& ıeıaı: 7 a , _., 
ı at~rdiii his, tereddi ebnit bir & " B f • tti ·r fa lıer ne kadar ıerrinlilıten eter IWIWll k1a&illlsi kıtlık tiya 
n.·· -,.,, •• Dellaek, evvelki enin an • Kont d' Ambro, Ztibeydeye: - unu te ıır e 11em mı ". bsrabsath gibi ıikiiaüyona da ~ehirTıyatrosu trota 
r 1 •- C.. - r-. .L L Fakat~ olmaz .. Celeh11" • ~ .. _ ...ı_ 
b
: i alqaa m.i ~k ve ıakin - oruyoraun ya ••• ~ aı • oraaa deiiıtmit im ,.., yakam. Bu aktam 

-r Yiizle .._ ~ • atk mrldandı .. Uyanıyor! Burada lro- )atabilir miyiıalrif?-Eneliy~ ltalJQ)ar, Habefiatan iatil&. 
h:eaiDin mticnlymİf... Ve H.zı. nuımıyahm, yukarı çıkalım .. dedi. bihniyor ••• Hmrla Aııitaaıa ara· ıını yan yolda bırakmayı habrla-
'llt IJl,le apanea yola pkmaa?.. Uıulla çekildiler. amdaki ıe.ri ıırdır". Bir nrn mu- rından bile ıeçirmemektedirler. 
.\111- K clalclı hafua etmek koraanlana l>irinci fnıilizler de Habetiıtanı korumak 

' 1Toram, llllllJonms: Ha1 ıer - üçük Huanr ... 
"- Pre• Cilherto .. ICannnm koy Mıttl m19ıl uyamata 1-tlMlı. borcudur .... Fakat, tönliii18 ril • azminden katiyen n.:ıreçmit de· 

aaat20de 

ölçüye 
ölçü 

aııan. airdiiine • d ha? ,aya ne lllaDa y_.eli? ... Hmrm ğillerdir. iki taraf bu karar ye a. 
l'Greii ıa..a; ;zm.a&ii~ bur Hasanın isti haresi ,ezDndekl o,.. ..,di?... Anita, zimlerinde tleTllJll ettikleri takdir- -----------
~ rajmen, preuin haline lıtihareıi de pek hoı ve garip naııl oldu da, teklini, lıalini de • de iıe er geç çarpışmaya mecbur 6'=========::::ıı111ııı. 
~ JııwliDi alaeadı. Bu tekilde oldw iittirsek henim lmcalana dit. olaealdanhr. 
""ada lee, zaM,de cliyorda ki: Aaita'yı riiJaaıncla ıörcfii. Bir tü?-,, KURUN - Aımı Uı, nilfua 1&· 

HABER 
AKSAM POSTASI 

, - 4t.t-....ıı !>enim L--ka bir er • wAkeek kayanm altındaydı... Oll Birdenbire, tüyleri ürperdi: ynnının önemi adile yazdığı bat 
.k 'j'mra u.t .J w tDARE EVJ 

~"• ııanlrlmu Pftl1lel ifit~el- trafta, Jnhcma dayanmıf, en teh•· "- Ba nuıl riya .. Aman Ya·· yazıamda, 1ayımın neticeleri kat'ı lstanbul Anl<ara Caddesi 
~bmm 1'a faale ıelclifini de tah metli tavrile, muharebeleri ıeyret- raWii •.. Allah etirretin •.. ,, olarak belli olmamakla beraber, Poeta kutusu ı btaabul 214 
'-alQ ecliJOrdur. Fakat 'bütün bun • tiii vaziyette, Hızır reiı duruyor· Hemen kotta. Abdeat aldı. s..1

1 
lmanhal, İzmir, Ankara gibi 1rii .. Tetgraf aal'1tsı · ıatant>uı HABER 

ijL • ...ı..:..ı • • • 1 '--LL-.. vazı ışıerı teıoronu : 23172 
cearet alarak, ..km, yedi du. Yüzüue, ıuruplann ve yansın· bah aamazıaı kaa etti. Ellerini a· Y "~n ermnnn l&Jl arı 111ULAJ11 ıdare ve ııan .. : !4370 

:.:::.::-- Ha- __,.,... lana aı..leri prpl}'Or, ODU ç..ı. çarak - bir ... oı...ıu. e- da ...... -ıiionaıa ıı.ı....ı.: di • 
• Bittin mncacliyetimle korkunç bir ailzellikte belirtiyor· biilün •wrela•l•tl• plit. aeı-e- yor ki: 

kllf&caim; ODiarı hulattunna • du. Anita, mini mini ellerile, yaJ.. ıi için Allaha ,U.anlı. Ona, ela- Söylendiline göre Ankara, (68) 
~lfa ufrataeaflm ... Omribnde na çm kayaya tırmanmak istiyor, or- mn ucatr hıiı ~i'dini 8iretınft .. binden (124) bine, lıtanbul (699)J 
'' I& hir kerre ıafiet tarafıma ta yerlere kadar çıkıyor, fakat bir lerdi, ne :rapım? Şalut saadet içlnı binden (738l bine fmıir (153924) 
ı.ı.ti de hayıldım, preme.i bütün türlü tepeye, mefk6reai olan er· &flcta 'bahtiyar olmak için ıBk yü-' den (170410) a çıkmıf. 
~ece Hmrla batbata bıraktnn... keğin yanına ulaıamıyordu. Niha·j zünden neler iatemek laza ıeldi- htanbuHa lzmir. nüfusunun el't 
~icat, ıöylüyorma: Bir kerre ol . ) yet, ağlıyarak, hiddetlenerek, ona iiai bilmi.,ordu. tJiı değil eksildiii kanaati yaraı. 
~ha ... Banclan tonra bulutmaları kopardıtı kayaları abnaia batla., Netiunin bö1le c-.akmftıı "er ::-ıe -
;-•n defildir ... Hot, Hızır reisin dı. Bunlar, Hmrm ricadüne, elle- Kanının marifeti rimizi kabartacak bjr hadisedir. 

ABONE ŞARTLARI 
nrıd,_ E•rwbi 

eeneHtıı 1400 Kr. a?OO Kr. 
e aytıtıs 730 •• tCSO 
3 ayhlll 400 •• 800 .. 
t .,,.... ·- .. 300 •• - " 

iLAN T ARiFESi 
T•c•re t ıtanıarının ••tırı 12 50 
R•-• HAnı~n 10 lluru•t~. 

Sahibı ve Neşriyat Müdiıa: 

Hasan Rasim Us 
Bcsddıgı qa (VAKiT) ••theu 

t • ~ aene ıonra onu aldırtaca • rine, alnına çarpıyor, yangın Ye Bu ibadet «zerine nılıunda Wrl -Naşil - Ertuiral- Sadi-1 
illa ınanmıyonım ya... (Ul"Up alevlerile ıtıldryan bu yüzde hafiflik hiuederek yuli:an çıkbtı Ş~hzaMbafı TURAN Tluatrot111nda :------------

'lla kont, muhaverenin bu nokta • kan izleri huıl oluyordu. vakit, tam merdivenin 'batında 1 
Bu ceee lUlat 20,l:l + .. 

d.: Fakat, Hızır, kahramanca tavn· ı dört kitinin konUJmakta oldukları' tüncü defn olarak 
~ Hıtt.. Dikkat! •••• dedi,· Bu nı bozanyordu. Yalnız, çehreıinde1 nı ıördü ve yanlarma yakJaıtı. Bu Btiyii~ :!ı~: .:r~ 
teea COflmnluk yapma, Zübeyde. IOftlUZ bir elem haııl oluyordu. Bu

1 
dört kiti: Hmr, Ali amca, Çele. 1 tablo. Kıbrıs perde 

'eti lu unndll'acakım !... Yavaı elemden aldılı kunetle elini okuna bi ve artık zincirleri çıkarılmıt ~nrl«' 7.afer E~l .. ,.ce-
lı~ ~onu, •.. Hem burada bayle ve yayına götürüyordu. Yayı, kopalı olan 7eni mühtedi Kini idi... ltrf. R~r fa rafa trrm 
~ılar etme ... Bu ıırrı kimıeye racakmıf ribi rererek oku atıyor· (DftJflllU ııar) , .. ,.. Tt!!efon: 22127 

K U P(JN 

282 
22·10·98& 
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Kaya OğDlYI 
• Tabiatla, vahŞi hayvanJarıa ve 

t,irbJrlerıvıe boQazıaşan insanların 
heyecanh romanı . .. 

12 (Na/dl, tercüme ve iktibaa haklı.-ı mahfuzdur.) Tnaeı FtOISfty etn• • TDrkçeye çeviren·: Naciye tzzet ...--: ., ... 
Yüzü de ilk g5tüıte, o mübarek No. 12 

örneğe benzer. Mini mini, :tarif 

bıyıklar, kansız, ince, azıcık de

jenere bir ıim~. Fakat dikkat edi· 

Selim pata onu göz hapsine alm~: 
ğamecburolmuı, birzamanıon-ileri! .. diye bağıran ses ortalığı 
ra zararsız, belki de biraz divane 1 tt D • • rt d k • 1 
telakki ettiği için kendi haline bı- çın a ı. o a am ısa çımen er 

line, yüzünde, onu züppelikten rakmt§tı. Her halde bu sivri aa- arasından saldırdı. Boşluklarda 
kurtaran iki iza vardır: Biri, göz- kallı, feytan yüzlü herif pek de b• k . ı v d ld y 
leri ve bakrtmın manası; öteki, öteki Avrupalı piyano hocalarına lr 0 un 15 191 UYU U. ere 

ağzı ve dudaklarAmn ifadesi. Göz. begı"bnı'z::yilyeorr,d•ua.rl~ fTeul·ırekfçeesyı'niı",Thüarrk- sapı.andı. 1.kin. Cİ bir ok bir savaşçının koluna degv di 
leri, dütünen, h~m derin dü,~nerı _, ,. ;. 

d 1 d 1 1 h - Gece kapkara... Otlar arasında rasından saldırdı. Boı;ıluklarda bir o • man karı;ıı kal"Qıya biribı'n'nı· 10··:ru··tt .. a am arın a 0ın ıg"ı, ususiyetı·,,. sı'nı' lıtanbulda · · b'l l ;# :i ·ıo 
" <T en ıyı ı en er ara• sürüne slirüne ~rUyec~-. Fil .. »lu kun JBlı~ duyuldu. Yere saplandı. 1 . 1 H ,.. "'&... va 5• er. er birisi ötekini • nuıl pprtl' 

le batka gözlerden ayrılır. Ağzı- sında sayılırdı. bağırınca hep beraber saldıracağız... kinci bir ok bir savaşçının koluna . cağını, araştınyordu .. Kurt, köpek, 
nın çizgileri ıarih ve temizdir, Memleketini ve dinini terket- - Gökırmak adammın oJnı pek kor değdi. ler, Çiğdem, çocuk, Papatye ötekiler1' 
dudaklarında temiz yafamıt ağız- mİf olduğu söylenirdi. kunçtur. Şimdi Yaban Domuz oğulları genç, dövüşüyorJardı. Filoğlu gene saldırdJ. 

- Gökırmak adamı böyle karanlık I !;evik gövdelerinin bütün hızıyla atıl. Topuzlar tekrar çarpı§tr. Öyle gir~ 
]arın topluluğu, rakik mizaçlı bir Her halde bu, pek de asılsız de- bir gecede okunu atanuyacaktır! .• , mışlardı. Biribirlerine yardımiyle yo- le ki iki adamın elinden de fırladı. fil 
adamın tatlılığı vardır. Sefahat- ğildi. Çünkü ~talyada bilmem Beş adam bir 'tek ~kırmaklıdan yıla kuşu tırmandılar. oğlu homurdandı: 
la, cinıi hayatlarının ıuiistima• 

liyle çirkin, gayri muayyen, bol 

dudaklı pafazadelerden onu bu 

hangi tariki dür.ya manaıtırındft cak mı? Kaya oğlu mızraklarını tutuyordu. - Gölormak adamı ölecek. 
Yüzü yaralı adam aı.ametle cevap Çiğdem dövüşmeğe davranmıştı. Sa . Gözleri karararak karŞISmdaJdnfJI 

ıevimli ve kuvvetli ağız derhal 

•yırabilir. Fak:ıt bunu Selim pa· 

fa farkedemez. Kendi canlı, kan• 

lı, hatta biraz yrrbcı hilkatine hi~ 

benzemiyen bu oğul, onun hayati 

emellerini yanlı~ yolda sürükliye-

cek bir neslin nümuneıi. Onda iyi 

bir feY görmek kabil mi? 

rahip iken, oradan kaçmıf, Türki• 

yeye gelmitti. Papanın vekili mü

temadiyen herif aleyhinde propa

ganda yapar, Selim pa§&yı taciz 

ederdi. Dostları, onun gizli din 

kullandığını bile rivayet ederler

di. Fakat Selim pafa, Zaptiye ne-

zaretinin dosyasında, sarih bir 

mana ifade edem iyen her rivayeti 

ihtiyat kaydiyle telakki ederdi. 
Hilmi, babuma ıoğuk, fakat Ne olsa Selim Patanın mizacına 

terbiyeli bir selim verdi. Annesi- uymıyan bir ada.nı ... Herifin din• 
nin iki elini birer birer aldı, öptü. 

Batına koyduktan sonra yanakla• 

rına yaklqtmp biru öyle tutmuı 

vardı ki, yalnız hürmetinin delil, 

sevıiıinıa ~erinliiini de ifade edi
ycrdu. 

"Senin kız hafız, hakiki bir ke· 

"f ' 'ı , anne.,, 

ıiz olduğuna paıa, kanaat getir

miıti, dinini terkeden her aclam, 

onca füpheli addedilirdi. 

"ATrUp• sahnelerinde icTayı 

ıan•at eden kadınları hep "Pere;-
• • • • l:!...._• ' 

rını,, mı yetitırrır.,, 

"Onu demek istemedim... Ta• 

bii size bu noktayı anlatmak müı-
Baba oğulun ilk birlettikleri bir 

kül, Avrupa musıkisinin inceUğini 
fikir, bir görüt, Sabiha hanımı se-

verdi: · ~. ıJann -bucak taşların •-pesı"nde ·· · ·.~-s ~- lllC' uzerıne atıldı. Kaya oğlunun koilaP 
- Ben yılmam. . bulunduklarını gördüler. nı yakaladı. Filoğlu göğil8 göğiiM • • 
Beş adam sürünerek: i1erlemeğe baş Çocuk birdenbire tuttuğu dah sön~ lan bir dövüşte pek korkunğ, pek yıt• 

ladılar. Sığınakla kendi aralarındaki dürdü. Kuru yaprakların ateşi ara sı· tıcı idi. Gökırmaklının üzerine atılır• 
yer iğrelti otlariyle, yüksek çayırlarla ra ktiçük kıvılcımlar yaparak yanıp ken ayı gibi olan etleri sıkışmıştı. 1 ' 
ör.tülüydü. Adam gözlerine onları gös 80··ntiyordu. k" "b" d ta 1 

ısı ır en şıklı sert yere yuvarla• 
termiyebilirdi. Yalnız köpeklerle kur Gölgeler dumanlar gibi pek bellisiz dılar. Ifayaoğlu altta kalını§. Fil ol• 
dun burun ~likleri duymuştu. Kaya di. Kaya oğlu topuzunu indirdi, Çiğ - lu nerede ise onu ezecekti. Yalnız so • 
0d~kllu :aba~lDod muz oğullarının iJer1ıe dem kargl8ını savurdu. Çocuk taşlar luklan hırıltı ne çıkıyordu. Bofol • 
ı enni an a ı. Kulağını yere, taş a fırlattt. 

ra yapıştırarak dinledi. Birşey seçe mamak için ağzını açtı. Sinirleri ö11' 
medi. Bir yaban Domuz oğlu Gökırmak. wevşemişti Jd Gökrrmak adamı ~u~ 

hnın gövdesi altında kalmıştı. lkin · ıı· bı"r çabalama ı"le onu ·· ri d ..... Yanındaki çakmakla oldukça kapa uze n en •-
cisinin omuzunu Çiğdemin indirdiği bildi. 

Jı taş kümesi arasına koyduğu kuru 
otları, birkaç dalı tutuşturdu. Taşlar kargı delmiş. Arkadan 1''iloğlu başka Filoğlunun gırtlağı Kaya oğlunu' 
arasından çıkan küçük bir ışık srğtna bir savaşçı ile sığınağın i~iresine sıç. çelik gibi güclü parmaklan al'Ullldl 
ğı aydınlatmıştı. ramrştı. Köpekler atıldılar. parçalanmrştr. Omuzlan Uzerine dfl,... 
Onların bu beklemeleri arasında kö Çiğdem pek umutsuz olarak dövü. rek hırladı. Sonra aiır bir titreme 11' 

pekler burunJarım aralıktan çıkan şUyordu. Bir savaşçıyı ensesinden ya. iri gövde sarsılarak krmıldanma ... 
yorlardı. Kurt homurdanıyordu ... Ka kalıyarak arkaya yuvarlanan kurda Kaya oğlu bağırdı: 
ya oil1' yiikaek bir tat kil•• ilzerlae ~uk yaTdım ediyordu.. O gece btiyük - işte kan kaçıran Yaban no.111f 
çıktı, Çocuğun verdiği çıralı yanan bir korku, tlrpenn•Jtfft ı,u.a ... ..dJ~le.,-1. <>i-alt•u•UU Jn::voı ~"' -~: 
dair eline aldı. Birdenbire her yere 88 ni dondurduğunu duyan Papatye şim. Topuzunu yerden alaiik Çtfdeın1' 
çılan aydınlık iğrelti otlan arasındaki di yardıma başlamıştı. Papatyeye yetişti. 
Yaban Domuz oğullarını gösterdi. Fil oğlu ile Kaya oğlu karşı kar - Papatye tunçdan bir topuzla T9 • 

vincinden titredi. nasıl tarif edeyim, zevkine vara-

Kaya oğlu ayaklarının ucuna basa şıya gelmi~lerdi. Bunlar savaşın en rulmuş yerde yatıyordu. Çiğde1B1' 
rak yükseldi. Fırlattığı ok bir savaş güçlü, en canlı makineleri gibi idi. kurt bir adam öldürmüşlerdi. Gellf 
çının omuzunu sıyırdı. Arkasından ça Filoğlu sivri başı, dört ayak1r hay. kız kanlar içerisinde :idi. Nerede 1" 
bucak attığı bir ikincisi belkemiğini vanlar gibi çıkıntılı gövdesiyle Yaban yere yuvarlanacaktı • . 

mazaınız ki ... ,, deldi. Bağırarak elindeki topuzu bıra Domuz oğuUan soyunu, yanar dağlar Tavşan oğlunu öldüren bir ant -
"Baban da öyle dütünüyor, yav• " kıverdi. toprağını gösteriyordu. Kaya oğlu düz çı ona saldırmıştı. Kaya oğla bir pad • rum.,, 
Heyecandan biraz peltekliği ar

tan Hilmi, giiya babasiyle hemfi-

Kim demit? Ecnebi truı>ları 
Çıralı dalların saçtığı aydmlık, bü başı, geniş omuzları, uzun bacaklariy~ gibi sıçradı .. Bu öyle bUyti.k bir rtlref' 

geldiği vakit, Tepebaıından ayrıl• yük göçebenin durmadan oklar fırlat le Gökırmak, Yeşilgöl soylarının ek • me olmadı. Kargısı kınlan dti§maa ~ 
dığım yoktur. Daha doğrusu Za.,. ması Yaban Domuz oğullarını pek şa siksiz bir örneği idi ... Karışık masal. re yuvarlandı. 

kir olmaktan çekiniyormut gibi, 
oldukça mübalağalı: 

tiye nazırı sıfatiyle halkın bu ya· şırtmıştı. Çabucak oradan çekildiler. lar, uzun kuşaklardanbeıi sürüp gi • 
Sonra görünmez oldular. den kinler, düşmanlıklar onlarda bü-

bancı mitilara ne kadar rağbet Durmadan her yere aydınlıklannı tün hızıyle yaşıyordu. 
"Ne kontralto ... Ne zengin ses... ettiklerini görmek için.. Sonuna saçan dallarla yapmak istedikleri giz Topuzlar havada döndü .. Fil oğlu 

Fakat nasıl yeknasak ... Nasıl Mı- kadar dinlemek biraz mütkül am• li baskın boşa gitmişti. Kaya oğluna, bütün soyuna ağız do . 
Bu saldınşı üzerine alan ild adamrn lusu sövüp sayıyordu. Kaya oğlu Gök 

ur Arabı gibi inliyerek okuyor... ma, züppe güruhu, bir alay seyir-

0, daimi legatodan mutlak onu ci var ki, onları görmek cidden 

kurtarmalı!,, her sıkıntıya değer. Herifler ken-

Selim paf&, ne kontraltonun, ne dilerinden geçiyorlar.,, 

'de leıatonun manasını biliyordu. "Hakiki musikiden anhyan her-

Fakat kızın tarzını beğenmitti. kes tabii. .. ,, 

Huıusiyetlerini tashih değil, bili•· "Hakiki muıiki mi dedin? Eğer 

kiı daha bariz bir tekilde meyda- kapitülasyonlar olmasa, muzika-

na çıkartmak i.tiyordu. Müstehzi cıları da, seyircileri de enaelerin

bir sesle sordu: den yakalayıp Beyoğlu kaldırım

"Legato dediğin feyden bir ıeı larına fırlatırım. Şimendifer dü-

naııl kurtanhr?,, düğü gibi öten bir sürü yarı çıp-

"Ben olsam, derhal ''Peregrini, lak, hayasız, kart frenk kar111 ... 

yi hoca diye tutarım. lki senede.o Sar'aya tutulmuş gibi gözleri ev

ıes, bir mucize haline gelir ... Kim• !erinden uğruyor, bir alay Mart 

bilir, belki de Avrupa sahnelerine kedisi gibi çığrıııyorlar. Toptafı 

çıkacak bir ''Prima Donna,, olur. saz çalmağa, tarkı söylemeğe 

Fakat yapılamaz ki ... Bu ıeri ka- kalkıa, bu iti biraz daha adama-
falJ\IZ .•• ,, kıllı yapardı.,, 

yaralanmasından suçlu olan Fil oğlu ırmakhların öclerini a1acağmı andlar 
kuruntu ile düşünüyordu. Kara boğa ediyordu. Ellerinin her ikisinde de 
oğlu sövüp sayacak, bunu kendisine kargı vardı .. Bu yarı karanlık, gölge • 
çok ağır ödetecekti... Jerle dolu gecede Kaya oğlu daha a· 

Büyük bir kızgınlığın, derin bir ki- çık görünüyordu. Filoğlunun başı ka. 
nin bütün varlığını sardığını duydu. ranlıklar arasına karışmıştı. Homur. 
Şimdi en büyük bir yıkıcı, bir yenil . danarak söylüyordu: 
meyi göze almıştı, söyledi: - Yaban Domuz oğulları sizin ka-

Yaban Domuz oğu11an saldıracak. rılarınızı aldılar! ŞimdPbizim mağa • 
lardır. Gökırmak adamını yok edecek ralarmnzda bizimle beraber yaşıyor. 
]erdir. · lar .. Bizim soylanmızı çoğaltacaklar .. 

Yüzü yaralı adam karşılık verdi: Kurtlar aslanların önünde nasıl tit • 
- tki savaşçı sandalda, ikisi de bu- riyorlarsa Gökırmakhlar da Yaban 

rada yaralandı. Domuz oğu11annın önünde öyle titri. 
Fil oğlu alayla söyledi: yecekler!. 
- Yaban domuz oğullan öc alma. Kaya oğlu bu sözlerin ne demek ol. 

sının yolunu bi1miyecek1er mi? Leylek duğunu seziyordu. Karşılık verdi: 
önOnde titriyen güvercinlere mi ben • - Sırtlanlardan daha alçak olan 
ziyecekler? Eğer Gökırmak adamı u- Yaban Domuz oğulları Gök ırmaklı -
lusu aldatan iki kadınla beraber yok Jarla karşıla~nca korkudan onlara 
edilmeme Yaban Domuz oğlu savaş • bakmağa bile yeltenemezler! Onların 
çı1arı titriyerek dönecekler! Gökır. kafalarım par~alıyacak, yüreklerini 
mak kadınlan onların burunlarına deleceğiz! 
güldüreceklerdir! .. Gökırmak a~mı Fil oğlu kargısını fırlattı .. Kaya oğ. 

Yumuşak gözleri "Prima Don-
1 

"Anlamadığınız bir mevzuu ni- yapayalnızdır ... Bir topuzla onu öl - Ju vurduğu topuzla onu kırdı. İri bir 
düreceğim !.. kaya parçası gibi inen Filoğlunun to.. 

na,, larr, sahnelerde tarkı söyliyen 

bir medeniyetin eriıilmez hülya• 
çin münakata ediyorsunuz?,, 

"Bana bak Hilmi, ukalalığı hı• 
ıının hasretiyle sulandı. rak, beni dinle .. Sen hani Avru-

Selim paıa içinden: "Aptal oğ- pa muııkisi de, edebiyatı da haya. 

Savaşçılar Filoğlunun Karadomuz puzu Kaya oUununki i1e t'arpışb .. ÖY· 
oğlundan daha korkun~ olduğunu. le bir kuvvetle ki Gökırmaklı sendele. 
kaplanlara yalnız bit' balta ile saldır. di. 

lan,, dedikten sonra zihni "Pereı

rini,, ile meıgul olmağa batladı. 

O, alafranga ailelerde piyano ho-

dığını biliyorlardı. Bir av Jtününde o Yaban Domuz oğlu uzun bir uluma 
hir kanlant yalnız başına öldürmüştü. ile kazancını bitirmek iı:ıtedi. Gökır -

tı temsil eder, d!yordun. Fakat sa• Söyledi: mak1ı önce davranarak okunu fırlat -

cahğı eden bir frenkti. Sarayda 

efendilere de den verdiii için 

na sorarım, hayatta orta oyu11unll 

çıkar ıibi, o kadar kalabalık bir 

ağızla ilinıaık eden erkek gördün 
mü? ,(Deuamı va). 

Filoğlu Gökırmak adamına saldı • 
rırken sava~ılar kadtn1arı öldürecek
ler. 

Llert ! .. diye bağıran ıııeırıı ortalığı 

tmlattr. Dört ada• lnu ç;men)u a • 
' 

mıc;tı. Filo~ln arkaya <fo~ru sendele . 
di. Karanlıklar arasında garünmty~ . 

rek inen karı;tı da Fi1oğlu!1u omuzun -, 
dan \'Urmu'5 rlerislnl ı-ryırtm•ştr. 

Çok kısa bir ~ağ i~eri~inde iki dü~. 

_,_ 
Kaya oğlu sönen :ateşi yaktı. A14!'f -

lerin kızrl ı9ığında Çiğdemin yüziia' 
den, kotıarından, göğsünden kanlar W 

kıyordu. Papatye derin yaralarla d•' 
lik deşik olmuş gibi görünüyord• 
Bir topuzla yere yuvarlanan çoc:u) 
kendisine geliyordu. Köpeklerden biri 
si cançeki§iyor, öteki yaralarını ya1" 
yordu. Bir kargı kurdun buduna sal'· 
lanmış sallanıyordu. Bunları göre' 
Kaya oğlunun üzerine derin bir me ' 
lankoli, acı, sıkıntılı bir· düşünce çök' 
tü. Şimdi yapayalnız kalmıştı. Onsılf 
kadınlar, çocuk, köpekler, kurt yok o • 
lacaklardı. Kendisi bilse onların ~ 
gözlülükleriyle kurtulmuştu .• 
~çebe sıimaktan çıkb. Gökırma)

Jıların ezerek yaralara koydukları 8' 

cı otlardan toplayacaktı. DöndUfUncll 
çocuğun topuzla şişen kafasından af· 
tık kan gelmediğini gördü. Bakışlsft 
yavaş yavaş canlanıyordu. 

Alevlerin titriyen gölgelerinde 1',.. 
ban domuz oğullarmın ölillerini pt) 
az seçebiliyordu. Papatye yere kaJ>B" 
mışb. Kızıl bir renk almıştı. Çiğdt1" 
gözlerini kardeşine çevirmit caJdlf 
bakışlarla bakıyordu •• 

Kaya oğlu getirdiği otlan iyice .,, 
dikten sonra yaprakların üzerine kof' 
du. Bunları hepsinin yaralarına 1• ' 
pıştırdı. Sonra Yaban Domuz oğull"' 
rının ölüleriyle, köpeğin ölü~linil • ' 
radan çıkararak UT.ağa götürdO. BiJY ~ 
lece yırtıcıların kan kokusu aıar• 
saldırmalarının öntine geçmiş oluyor· 
du. Aşağıda, d:ıt:sı7. yerdeki ölüyiİ d~ 
götiirdii. Yalnız elini deldiği ada"' 
hi~bir ~ ercle bul;:ırnadı. 

(Devamı 1'(11') 
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Sovyetlere. 3 - 2 yenildik 
Oyunun hakk·ı hiç de bu değildi. 

Mağlubiyet golünü son 
dakikalarda yedik 

Sovyet futbolcuları. Ankaradakf f.ı 
kinci maçlarını dün yaptılar 

Günün pazartesi olmasına rağmen 
Ankaragücü stadında büyük bfr ka -ı 
labahk önünde oynanan maçda, Tü • 
ze Bakanı Şükrü Saraç, Spor teşkill _ 
tr Asbaşkanı Halit Bayrak, ve biı': çok 
ReneralJeric, Ankaranm tanınmış si • 

ı rtıalan bulunuyorlardı 

Saat 15,10 da takımlar sa.haya çık -
tılar Bizim takım şöyle dizildi 

Cihat, - Yaşar, Llltfi, - Reşat, Nu. 
ri, İbrahim - Izzet, Hakkı, Vehap, 
Mu7.affcr, Fikret. Hakem: Sovyet Şaz 
kofdu. 

işte maç esnasında alnqnrş not -
lar: 

Saat 15,15 oyun başlıyor. tık hü • 
eumu Sovyetler yaph. Yaşar ve ka • 
Ject bunu kestiler. 

Üçüncü dakikada top birden Yaha
ha. geçti. Ve sıkı bir hücumla rakib 
kaleye indik. Bu sırada çektiğimiz ilk 
§\it direklerin üstünden kaçtı. 

. 4 iincü dakikada biz izzetin ayağiyle 
)'eni bir akın yaptrk.Sovyetler bunu an 
cak kornerle kestiler. Korner bir ne -
tice Yermedi. 

Bundan sonra top epey ort.alarda 
"dolaştı. Oyun oldukça favuJlere phit 
olmağa başladı. 

Soı.:yet takımı serembni yapıyor 

Bu favullerin ekserisi bize oluyor. 
du. Bereket Sovyctlerin attıkları fi · 
ı"ikikler hep dışan kaçıyordu. 

' Yağmur başladı, halk kapalı tribün 
lerc hücum ediyor. Bizimkiler akında 
.Vahap gilzel bir fırsat kaçırdı. Kaleci 
hatalı bir çıkış yapıyor fakat boş 
kaleye gol atamıyor. 

Santrhaf topu bizim kaleye gönder. 
di. Llitfi iade ediyor. Top bizim haf 
hattında. Nuri yetişerek topu uzaklaş. 
hnyor. Maç ortalarmda, Sovyet akın .. 
cısı Simirnofun sıkı bir şütü avuta gL 
diyor .• 

Bugün her kestiğimiz akını hakem 
ceza ile durduruyor. 

Sovyetler aleyhine verilen firikiki 
liakkt çekemedi. Rusların bir akınını 
korner ile kestik. Çekilen korneri o _ 
Y'unculnnmız kale önünden uzaklaş . 
tınyor. Vahabm F.ikrete verdiği pas 
beklenen neticeyi vermedi. Sovyet mü. 
dafiler topu uzaklaşhnyorlar. 

Bir Sovyet akınını, İbrahim kesi • 
Yor .. 'J'opu kapan Muzaffer iyi kulla· 
llamadı. Sol açık kalemizin önüne i -
niyor. Cihat güzel bir kurtarış yaptı. 
'rop ortalarda dolaşıyor. Muzaffer 
~ene topu kaçırdı. Sovyet sağ içi to -
l>u bizim kalenin önüne kadar sürdü. 
Şimdi aleyhimiu bir firikik oldu. Re
!Jat bsti .. Topu Yahaba gönderdi. 
Slmfrnof topu sürüyor, Cihat ~ne g{i 
Zel bir kurtarış yapıyor. 

Muhacimlerimiz gene Sovyet ka .. j 

SoDyet elçisi Karahan ve 

lesi önünde •• Hakkıdan topu kapan 
müdafi sol içlerine pas verdi, J,lltfi 
kesti .. Simirnof Yaşan atlatarak ka -
lemize doğru iniyor, bereket Reşat ye
ti:_cıerek akım kesti.. 

İşte bu sıralarda LQtfiden pas alan 
Vahap bir eşape ile topu Hakkıya nr 
dt. Hakkı da (25) nd dakikada ilk go. 
lUmüzü yaptık. 

Şimdi takrmımız canlı bir oyun oy. 
nıyor. Top Sovyet kalesi önünde .. Bir 
alanımız avutla neticeleniyor. Biraz 
sonra So\·yet kalecisi güzel bir çıkışla 
topa Vahabın ayafrndan aldı. 
Takımımız çok güzel oynuyor. 
Top Sovyet kalesi önünde .• Vahabı 

arkadan itiyorlar. Hakem düdük s.al -
mıyor. Çünkü <18) pas içinde Nuri ve 
Yaşarı atlahyorlar .• Reşat yetişerek 

topu kurtarıyor. Fikretin bir hücu • 
munu sağ müdafileri kesiyor. Ve top 
onlara ge5iyor. Boş kalan sol açık şüt 
çekiyor bizim oyunculardan birinin 
ayağına sarpan top kalemize giriyor. 
Sovyetler (33) ncü dakikada beraber. 
lik sayılannr yapıyorlar .• 

Hakem, daiRta ~leyhimize favul ça
lıyor. Fikretin bir şütünü sol müdafi 
karşrJryor. 

Güzel bir hücumumuzda gene bir 
penaltı oluyor fakat hakem görmemez 
liktcn geliyor. Her akınımm hakem 
favul ve ofsayd ile kesiyor. 

Nuri sakatlandı yerine İhsan girdi. 
Biraz sonra {18) çizgisi üzerinde a ~ 
Jeyhimize çekilen firikik avuta gidi • 
yor. (60) küsur favulden ancak (2) si 
bizim lehimizde. 

Recep Peker m.açı seyrederlerken 

PU taca ka~ırdı. Mütekabil hücumlar 
oluyor •• Hakem ınüthi~ t.arafkirlikde :. 
devam ediyor; oyunculanmıza yapı -
lan favulleri hep aleyhimize çalıyor. 
İşte Sovyet kalesi tehlikede! Fakat 
hakem imdada yetişiyor .. '\"e aleyhimi. 
ze bir firikik ,·eriyor.. Tehlikeli bir 
Sovyet hücumunu bizim kaleci kurta. 
nyor ve birinci devrede böyle 1-1 be • 
ı-aberlik1e bitiyor. 

ikinci devre 
lkinci ue .. ·re başladı. Takımda sol 

afik y rine Anlearalı fya:d girdi. Mu 
zaffer Santrfora ge~ti. Fikret sol içte 
Necdet ve Hakkı yerinde. ilk Sovyet 
akını korner ile kesildi çekilen korne. 
ri tehlike.c;iı; atlattık. Muzaffer: Sov w 

yet kalesine doğru iniyor. Fakat b11 
neticesiz kalıyor. Top ortalarda, Nec
det topu ortalıyor So,·yetlerin on se • 
kiz pasındayız ... Topu kapan NiyaıJ 

kaleye iniyor. Verdiği pası Fikret ka. 
çırıyor. Şimdi Sovyet akıncıları kale • 
miz önünde ofsaydi hakem görme • 
mezlikten geliyor. Ber~ket Yaşar ke • 
siyor, top taca gidiyor. 

Sol açık Niyazi kaleci ile karşı kar 
şıya kaldığı halde topu kaleciye kap _ 
hrıyor. Şimdi biz onların bir akınını 
korner ile kesiyorux. Çekilen korneri 
Hakkı kurtarıyor. 

Sol tarafımız aksıyor. Sovyet sol a. 
çığının çektiği bir şütü santrhaf lhSan 
kafa ile kornere gönderiyor. Sovyetler 
bu korneri ayuta atıyorlar. 

Demin ortalarda dolaşan top gene 
bizim kale önünde dolaşıyor. Fakat 

iki takım kaptanı ve hakem Suplıi 

Güzel bir akın yapıyoruz. Mühim bir 
fırsat kaçırdık. Mühacimlerimiz Sov • 
yet kalesi önünde .. Hakkı ile Muzaf • 
ferin şaşkınlığından istifade eden Sov 
yet müdafiler topu uzakln~tırıyorlar. 
Gene bir tehlike atlatıyoruz. Cihat kur 
tarıyor. Re!>Ultta:n pas .alan Fikret to. 

~ok güzel oynıyan Lütfi topu gene 
uzaklaştırıyor. Necdet güzel bir akın 
yapıyor. Fakat hakem gene aleyhimi. 
ze bir firikik wriyor. 

t5te Hakkı yaralandı. Kollarından 
ve ayaklarından tutarak sahadan !:ika 
rıyorlar. Takımımız on kişi oyuna 

~-~""::ı .__=== 
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Izmir futbolcuları 
Sovyet maçlarina 
hazırlanıyOrıar 

2;) iJkteşrin cuma günü Alsancak 
~tadyomunda dost Sovyet takımiylc 

ilk karşılaşmayı yapacak olan İzmir 
karışık futbol takımı son hazırlık ma.. 
~ınt dün akşam karşısına ~ıkarılan 
ikinci bir karışık takım ile yapmı;;trr. 
Bu karşılaşmada lımir mıntakası ren 
gi mor üzerinde ),ldız formnsını gi -
yen takım şu §ekildc sahaya çıkmıştı: 

Cemil, Cemil, Fethi, Şükrü, Hakkı, 

idi. Beton tribün ve sahay1 ÇC\ 

duvarlar badana edilmişti. 'Tribü 
oturalacak yerlerindeki tahtalar 
ba:?tan değişmiş ve parmaklıkla 
mir ve kı:-.men yenileşmiş bir h 
gördük. Sahanın diğer kapısı yeni 
yapılmıştır. Bu hafta içinde de . 
nın oynanacak kısmı onarılarak 
yet maçlarına yepyeni bir duru 

Adil, Hamdi, Fuat, Muzaffer, Sait, --------------------! 
Basri 

g-örüneccktir. 

Buna mukabil kırmızı beyaz çizgili 
forma ile çıkan takım da şu şekilde 
idi: 

Mahmut, Ali, Ziya, İsmail, Enver, 
Reşat, Abbas, İsmail, Sabri, Halit, A. 
dil. 

llk devrede ilk golü Abbas atarak 
devrenin 1-1 berabere bitmesini müm. 
kün kıldı. 
İkinci devrede mor takım biraz daha 

kendisini sıktı ve iki gol daha atarak 
1 

oyunu 1--3 galip bitirmeğe muvaffak 

~d~ 1 
l\for takım tefevvukunu ekseıiva 

göstermiş olmakla beraber ciddi bir 
oyundan ziyade antrenman için yapıl 
dığı hissini nren bir oyun O) namak 
tan bir türlü kendilerini kurtaramıyor 
lardı. Fazla gol atmadılarsa sebep bu 
dur. Karşıki takım galip gelmeği da 
ima göz önünde tutarak oynadığı w 
<'sasen diğerine yakın bir kuvvette ol 
doğu için gol farkı bu kadar kalmıştır 
denebilir. Bu ruhi hal bertaraf edilir 
se takımın iyi ve faydalı bir antren 
man daha yaptığını kaydedebiliriz. 

Stadyomun manzarası değişmiş gibi 

Misafirlerimiz 
istanbuld 
Türkiye şampiyon 

Jle bir maç 
yapacaklar 

Dönüşte lstanbulda Sovyet 
kımile Türkiye ~ampiyonu Fen 
bahse takımı bir müsabaka ya 
caktır. 

Ankarada yapıla 

TENİS 
Maçında Sovyetler 

galip 
Ankara, 21 - Sovyet teni.aç 

lerile yapılan müsabakalarda S 
dad Karaka.ş çift 6 - 2, 6 - 2 
lüp olmuşlardır. Misafir kafile 
akşam lzmire doğru hareket ed 
cektir. 

Sovyet sporcular anıta çelenk kodu/dan sonra istiklal marşınuzı dinliyorlar. 

devam ediyor. Hakkının yerine Nuri 
girdi. Fakat Ankaralı Niyazi de çıktı. 
Gene on kişi kaldık .. Oyuna devam e -
diyoruz. 

lşte tam bu sıralarda SoYyetler of. 
saytten bir gol atıyorlar. llu haksız 
vaziyet üzerine yan hakemler sahayı 
terkerliyorlar. Halkın protcstolan 
devam ediyor .. 
işe futbol deferaı;;yonu reisi Hamdi 

Emin ile Sovyet kafilesi ba~kanı mü -
dahale ediyorlar. l:J - 20 dakika süren 
münakaşalardan sonra ofsaytten olan 
gol kabul edildi. Ru .suretle ikinci 
derrenin CIS) nci dakikasında Sor . 
yetler (2) nci gollerini yapm15 oldu • 
tar. 

Oyuntekrarba:;-l:ıdı. Bir akınımız 

korner ile kesildi. Necdetin çektiği kor ! 
neri Nuri Hakkıya wrdi Hakkı kafa 
ile Soyyet kalesine "oktu gol ... 2 - 2 

1 
beraberiz .• 

Top Sovyet kalesi öniin de bir hiicu. 
mumuzu hakem fal·ullc kesiyor. Top 
gene Sovyet kale.si önünde .. Hakem ge. 
ne aleyhimize fa,·ul veriyor. Ortalnr • 
da dolaşan top I,iıtfinin miidahale i 
ile tekrar Sovyet kalesi önüne gönde . 
riiiyor. Fikretin çektiği şütü kaleci 
tutuyor. 
Artık oyun ~ertleşiyor. Takımımız 

ağır bao:;ıyor. Aleyhimiu çekilen bir fn 
vulü İbrahim kurtarıyor. Güzel bira. 

kınrmızı hakem gene ofsayt ile kesi 
yor. mz de bir Sov,) et akınını korne 
ile kesiyoruz. 

ihsanın yerinde müdahalesiyle çe 
kilen korneri tehlikesiz atlatıyoru 
Kalecimiz sol açığın güzel bir şütün 
kurtarıyor. Kalemize bir korner olu 
yor. Şimdi hep bizim kale öıiünde do 
la:;-an top taca gidi)•or. 

Cihat, çok güzel oynuyor. 
Fakat şimdi Sovyetler hakim oynu 

yorlar, işte aleyhimize bir korner da 
ha. Fakat tehlikt>.<::iz atlattık. Çekilen 
topu Lütfi karşıladı. Nuriye gönder. 
di. Artık maçın ~onu yaklaştı. Fakat 
top ht>p bizim nısıf sahamızda oynanı. 
yor. :Müdafaamız lıoyuna salışı) or. 

801 açık Narinin çektiği sıkı bir şüt 
avuta gidiyor. Top gene Sovyct kale5ıf 
önünde, fakat muhncimlerimiz faz .. 
in çalım yapıyorlar. 

l~te tam bu sıralarda ~o,·yetlcr ~e. 
ri bir akın yapıyorlar. Kalemizin önü 
karışıyor Ye oyunun son dakikalann .. 
da böylece (~) ncii gol . kalemize ~ • 
l"iyor. 

Bu pek beyhude mağlO.bi) etten kllr
tulmak için bundan sonrakl krsa. za .. 
mandaki bütün ~alışmamız neticeJi 
deği~tirmiyor. 

Ve hakkı hiç 0Jma1.sa beraberlik~ 
Jan bu maç da böylece 3 ,. 2 mai_IUbl • 
yetimizlc bitiyor. - · 
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ŞUNDAN BUNDAN Memleket mektupDaıro 

Romanyada yeni bir Ga!Ziantep güzelleşiyor 
hai-pten harap çıkan şehirde imar 

f aaliqeti ilerlem~kt edir 
Rasputln türedi . 

Romanyanın Beıarabya toprak 
larmda tam 80.000 köylü yeni bir 
Raaputin'in arkasından koşmak • 
.ta.dırlar. Bu köylüler kP.ndisinden 
baıka hiçbir '<imseye ,,·ergi ver -
tnemekte, üstlerine gönderilmi' 
olan jandarmalara karş~ koymak 
tadD'lar. 

Yeni Raıputin Nikohı Klimoviç 
adlı bir deJika,1lıdır. 0 ,n.• bir Rus 
Peıkopoıu papas1ık pavesine çı -
karmıt olduğundan Romanya kio
liıeai, rütbesini tanımtl..maktadır. 

Bundan üç hafta P.VVel l(ral · 
Karol'un hükumeti bir kanun çı
kararak Arsıu~usaJ takvimin ka · 
bulünü irade edince yeni Raıpu• 
tin ayaklanmıştır 

Rasputini yakalamak ~çin as -
ker gönderilııii!, fakat :.,f'ndisi bir 
türlü ele geçirilem~mektedir. 
Çünkü e.kseriyeti kadın olan var -
dakçıları onu saklamaktadır. 

Nikola Klimoviç uy3.nıkken üç 
rüya görmÜ§ alduğunu iddia et• 
ınektedir. Bu rüyaların her biri · 
sinde de, ak ,akallı, nuı lu yüılii 
bir ihtiyar keodisine görünerek 
derhal birtakım değişiklikler ya
pdmadıiı takdirde meml"kete bir 
çok felaketlerin yağacağım, Kral 
Karola bildirmeJİni söylemi~tir. 

Kral bu yeni Rasputi:nin her ne 
P&huına olursa olsun !evkif edil• 
ırıeaini emretmiştir. Va::riyet ol -
dukça güçtür. ÇC.nkü yen; bir kur 
tarıcının gelmiş olduğuna inanan 
köylülere kurşun atılmaması is -
tenmektedir. · 

Bu köylülerin 11~ylediklerine 
\)~1Crlırıa, Rasputin hiç a.cı duy • 
tnakııı;rn elinJe ate§ tuta.bilmek
te, kapalı kapılardan geçmekte 
\>e çok uzaklarda olup bitenleri 
lıaber vermektedir! ' 

Almanlarda Yahudi 
düşmanlığı 

lanclracla çıkan Star gazetesi 
, ~yor: 

İngiliz sinema artisti Edna 
Mry, hakiki adiyle Bayan Oskar 
Leviıin geçenlerde Amerikada. 
dpğduğu ,ıehir olan Siraküz' e git-

1 !bitti. Londraya dönerken, büyük 
Alınan transatiantiklerinden bi -
rinde bir kamara kiralamak iste .. 
di. Sosyete i~yarlnrınd111..-ı biri ken 
.diıine Yahudi olup olmadığını 
•ordu. Artist kendisinin değil, fa· 
kat kocasının Yahudi olduğunu 

. söyledi. 
Bunun üzerine kendb.ine ar -

tiıt adı olan Edna May namı al .. 
. hnda seyahat ~Lmesini tavsiye et
tiler. Buna çok hiddetlenen sine-
111& yıldızı da başka oir vapura 
binmeyi tercih etti. 

Bremen vapuruna birımİ§ olan 
ıengin bir Amerikalı da yolcula.• 
tın liıtesinde kendi adm· göreme
Yİnce hayrete dü~tü. Sebebini a -
rqtırınca anladı ki bir Yahudi 
ismi ta§ıdığı \çiıı kel')dtsini liste • 
Ye Robenıon n~n11 altında kay -
detmiılerdir. 

Ingiıtere kralının tacı 

kU:Yf:l.da I 
Londra ıehri hava hücumuna 

rn&ruz kalınca Britanyanm paha 
hiçilıniyecek kadar değerli taılar

l-. ıüılü olan tacı bir ku:r·ıya indiri 
lecektir. 

Seçilen kuyu Beyazkulenin zin
danlarından ~irinin i\ltındadır. 

. Vaktiyle me§hur birçok insanlar 
darajacına gitmeden evvel ııon 

günlerini bu zindanda geçirmit • 
lerdi. 

Kuyu yedi ~etre derinliğinde~ 
dir, Beyazkulenin zindanı da yer 
yüzü seviyesinden yedi metre a -' 
§ağıdır. 

Yeni bir samson 
Bulgaristanda Vratsa'lı Assen 

Georgiyeff yalnız on bef yafın -
da olduğu halde boyu iki metre, 
ağırlığı 95 kilodur ve fevkalade 
kuvvetlidir. 

Yediği yemelc sebze ve mey• 
• r 

vedir. Fakat bir oturuşta üç so -

• mun ekmeği yemektedir. 
İki yüz elli kilo ağırlrğmdaki 

yükleri büyük bir kolaybkla kal • 
dırmaktadır. Bu marifetlerin~ gös 
termek suretiyle kazandığı para -
larla tahsilini yapmaktadır. 

Gaziantepte Kültür caddui Kültür 'caddesinde ıehir ayar ıaatl 

Kendisi bir yetımdir. Bütün aro 

kadaıları ve tantdıklan bir peh
livan yahut bir boksör olması için 
onu kandırmağa uğraımıtlarsa 

da böyle teklifler~ kulak bile as• 
mamaktadır. En büyük amacı lise 
tahsilini bitird'.kten sonra Oni -
versiteye girebilmekth-. 

Haflva 

Gazi Antep muhabirim.iz yazıyor: 
Dokuz ay ıüren pek şanlı mü

dafaa ııraıında oldukca harap dü 
şen gazi Y'Urt, yaıadığ~z cwnhu
riyet devrinde ıa.rfedilen emek ve 
himmetler sayesinde erkinlik (is
tiklal) savaşından önceki vaziye
tinden daha mamur ve asri bir 
çehre takmmı§br. Savaştan evvel 
her ne kadar şirin bir hal a.rzedi • 
yorduysa da §ehirdlik noktasın· 
dan intizamsız ve basitti. Harp, 
adeta bu hali de loskandı ve kah
ramanlığın en üıtün örneğini veı-
mİ§ olan bu gazi yurdu bir hara· 
bezardan farksız duruma getir -
di. 

ana 
modası Fakat, yurtlarmı müdafaayı bi- Gaziantepte açılan dikiş sergisinden bir görünü§, (x) iıaretlisi yurdun 

canlandı ı· len Antepliler,dütman mermile • direktörü Bayan Ayıedir) . • 

Paris kadın terzileri bütün 

rinin bir ankaz haline getirdiği 
aynı yurdu yeniden ve hatta daha 
modern kurmayı bilmiyor değil • 
diler. Nitekim aradan pek az za • 
man geçtiği halde bugünkü An· 
tep, harbönti Antebinden çok da. 
ha mamur ve güzeldir. Üstelik. hu 
imarm bir plana istinat etmesi i
itibariyle yeni Antep tamamiyle 
moderndir ve modem olarak ku
rulmağa dev~ edilecektir. 

Şeıhrin ön kısmını kaplıyan es
ki harap kale değerini kaybet • 
mekte olduğu gibi koku ve pislik
ten geçilemiyen bu civar mahal . 
leler de ortadan kalkmaktadır. 
Eski manzarasını muhafaza eden 
bir kısım yerlerin ise düzeltilme • 
sine çalıtılacaktır. 

Altmıı bin nüfuslu geni§ kua
l>ada yeraltı . teşkilatı da mevcut 
olup evlerdeki kuyu diplerinden 
yol gider. Harp aıralannda bura -
lardan istifade edildiği vakidir. 

Antep, hafif sırtlan, zengin bah 
çeleri ve bol eğlence vasıta.lan do- ı 
layııiyle 'e.kidenberi Ha.lehe ter • 
cih edilir. Halk, bu güzel manza-i 

. ranın verdiği ilhamla olacak, zev· 
dünyanın moda kılavuzudurlar. kepek meyyaldir. GünClüz ve ge· 
Amerika ve lngilterenin olduğu ce, müteaddit sazlı bahçeler dai . 
gibi diğer bütün ülkelerin terzi • ma dolu, eğlence geç vakte kadar 
leri senede bir ıki defa Parisi zi • berdevamdır. 
yaret ederler. Bu güzellik, ıevk ve üstünlüği,i 

Resmini gördüğünü?: gece tu - sağlayan sebeplerden birisini de 
valeti en son icattır. Bunu Hayın tecime} durumun nonnale yakm 
adlı bir terzi chiİünmüıtıiı. Bu tu• olmasında aramalıdll'. Yalnız. fıs
valete "Havva ana mo<iası,, di • tık, Antehe her yzl bir milyon li • 

· k d raya yakın, Hasan keyif tütünü j. 

kamlarca nazarı itibara almmasıl 
üzerine 936 ıubatmda piyasadan 1 

kaldırılacağı cihetle bu zarann te
ferrüab üzerinde fazla 'durmayı 

lüzumsm buluyorum. Herkeı ve 
hatta bütün bir doğu halkı, büyük 
bir itimat ve sevinçle o günü bek
lemektedir. 

KAÇAKÇILIK 

ikinci unsur; büsbütün tehlike
li ve zarar vericidir. Yüzyıllar . 
danberi ihmal edilmiş olan bu 
mıntakalarda kaçakçılık alıp yü • 
rümüttür. O derece ki, milyonla· 
rrmızı ve bu meyanda altmlarr -
mızı yabancı keselere akıtan illet 
birçok kimselere sirayet etmi§, ka 
çakçıhk bir meslek haline getiril
miıti . 

Son yılarda a)m~ sıkı ve ye· 
rinde tedbirler bu hastalığın önü
ne mühi~ bir niıbette olsun geç • 
mişıe de henüz tamamiyle kaldı • 
rılmış değildir. Sürüp giden taki. 
hat ve önlemelerin buna mani o • 
lacağı gün, Antep ekonomisi, hiç 
~iibalağasız bir kat daha gelişe • 
~ektir. Maamafih, kültür itleri~e 
yerilen ehemmiyet dolayısiyle ge
nel seviye yükselmekte olduğun ~ 
dan yakın bir zaman sonra ka • 
çakçılığa kalmamış nazariyle ba
kacağnnızı i!mit edebiliriz. 

ilbay. geçenlerde dağıttırdığı 
bir yayımda; kaçakçıhğm fena • 
lıklarını sayarak, vatandaıları hep 
birlikte ıavata ç.ağırmı~hr. 

PEÇE ve ÇARŞAF yorlar. Çünkü bunu gıyen a mın 
b d b k ıe altr yüz hin lira gelir bırakır. Peçe ve ç.artaflar kaJdırılmı~ · göğsünde azıctk ir yer en aı a 

Endüstriyel cepheden de va.zi - trr. Pek kat'i olarak girişilen ıa -
bu .. tün üst kısmı ~çıktır. y 

1 
G 

ye düzgündür. ı da bin beş yüz vatm iyi sonuçlar vereceği ve a· 
Eteklik kısmı da dikr§ten fazla ton imalat yapan üç bin te.zgah, zi Antep bayanlarını bu İptidai ve 

üıtüste gelmek ü7ere biçilmi! par ondan fazla f abri·ka ve •birçok it· sıhhate uygun olmıyan kryaf etten 
çalardır. Kadının bacakiar:ı yü - evleri faaliyet haljndedir. '~ kurtaracağı umulmaktadn-. 
rürken, tamamiyle görülmekte • GÜMÜŞ MECIPIYE MAARiF 
dir. Memleketi sıkııtıran ve ekono· ilbay Ali Rıza Çevik, maarif 

Plajlarda ve günef banyolann· mik durum üzerinde çok menfi hakkında pek titiz davranmakta 
da çıplaklık geze b3tmamakla . rol oynıyan iki unsur kalmıttır. ve her köyde bir okul açılmasına 
beraber, ağırca olması lazmıge - Gümüı mecidiye ve kaçakçılık... çahtmaktadrr. Bilh~sa . hudıtt 
len aktam tuvalt'tlerinde bu ka • Gümüş mecidiye; bilhasaa ga • köylerinde moden1kö'• okulları YA 

dar açıklığı beğenmiyenler çok ol 1 zetemizin açtığı savq neticesinde! pılması karar a.l'tm"i almtnı§ ve il ' 
muftur. 1 ve · yazılarımızın ait olduğu ma • · kurağmdaki 1İ3e yatılıya çevril- J 

miştir. Tam devreli lisenin talebe 
sayıat altı yüzden fazladır. 

ELEKTRiK FlYATLARI 
Ağli? olan elektrik kilovat fiya~· 

larmm da indirilmesine te§ebbüs 
olunmuttur. Aynca, I06yetece ki
lovat batına fazla alınan altı ku
nıtlann geri almmuı çaresi ara -
nılacak ve çok yekUn tutan bu pa· 
ra ele geçirilince bir hayır işine 
bağlanacaktır. 

HAL~EVINDE 

Bura Halkevi için pek mu1ıte • 
§em bir teml'il sahnesi yapıldığını 
ve' eksikleri tamamlanan bu kol 
gençlerinin fazla faaliyet göster -
mekte olduğunu hundan önceki 
mektuplarımda bildinniıtim. 

Kolun değerli gençleri zengin 
bir dekor içinde ('Mete) yi oynadı 
lar. lnkılabmuza ait olan Yaşar 
Nabinin bu eseri 'biribiri ardınca 
üç gece oynandığı halde tekrar 
istendi. 

(Mete) den on l>eş gün sonra 
Çocuk eıit1geme Kurumu menfa • 
atına Selami lzztin (Üçüzler) pi -
yesi temsil edildi. (Üçüzler) de 
Mete kadar ve hatta daha çok rağ
bet gördü. Biribiri arkuma beş 
gece oynandı. 

Son günlerdeys~ Vedat Ürfinin 
(Mel'un) eseri rağbet kazandı. 

Dekorlar bizzat Vedat Ürfi tara -
fından büyük bir dikkatle hazır -
lanmış ve gençler müteaddit 

0

pro· 
valardan geçirilmiı olduğu cihet· 
le (Mel'un) güzel oynandı. 

B'lÇKI YURDU 

934 yılı sonlannda burada 'bir 
biçki ve dikiş yurdu açan Bayan 
AY§e inci, ilk güzel sergisini Hal
kevi odalarında açmış ve büyük 
hiT takdir kazanmıştır. 

Serginin açılmasından on beş 
gün önce seçme bir aYırtman hu ~ 
ZUTunda smaçlan (imtihanlan) · 
yapılan Yirmi beş talebeden bep
ıi de kaza.nmıı ve törenle diploma 
da&ıtılmıştır . 

A. Enver 
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lLAN 19 36 E A 
e d · Çıkmıştn·. TkarethaJte, BanA Şlrt•t. ,.. nııhlnelel'd• k1'llı.ntJ~uı ~ . a lüzumludur. lşlerin eereyanmı ıroıa,..ıa~. Bono tarthlerlnl ~bak bu1 

Vakit kütüp~nesin~e bir cüıan . ce 1 an Si için !'uta.ııısal cetveı, ayrrca faydalı ınaltlmat Dive edilmiştir. Bütüa kır 
unutulmuştur. Içınde bır miktar para ~ m.a,aıal:ınnda. bVıluttur. 

iSMiNE DiKKAT ve nsimler ftrdır. Sahibinin "t'Qlle • 

mize müracaatı ilan olunur. ECE 
Qepoau: Ankara cadd••I Afitap ma§a&a•ı No. 111 Mehmet S.dıl( 

-------ı 

IKAIOllNLAR DÇ~IN 

Kış için alınacak 
saflık tedbirleri 

Bu YQO'l el.ha :siya.de it ha
yatına atılmıf o!an kadmlar oJca. 
malıdtr. Kadmlcınmmn bir çofu 
timdi her aahada ite airitıqif hu· 
lunmaktadır. Bunlara da kendi 
faaliyet ve yapma tarzlarına iöre 
öğütler vermek ıerektir. 

içinizde sabah erkenden evden 
çıkıp ancak ıes: vakit dönenler, 
bilhassa bu kıt aylarında elverit· 
li bir Qğle yemet~ yemelidirler. Bu 
yemek hararet temin edeceii içil' 
yazm yenilen hafif yemeklerden 
daha ağırca olmalıdır. 

Öile yemeiiı1den bahaederken 
§UDU da soruverifim: Öfle tatilin• 
de yazıhanenizden yahut çalıf4 

makta olduğunuz daireden çıkıyor 
musunuz? Bot :ıamanlannrzı ay· 
ni ~vrede geçırmck, hep ayni 
havayı teneffüa etmek fenadır. 
Hatta yağmurda bile olıa, bunlar 
temiz hava ve iyi bir ıezintiye hiç 
tercih edilmemelidir. 

Eier dıtarıya çıkmair kendi .. 
nize h edinirseniz, daima ta.ze 
bir vücut ve yorgunluğu ıeçmi§ 
bir bqla geriye dönersiniz, 1nı sağ 
lamlatıcı ge:ıı:inti sizi etrafta olma· 
ıı muhtemel bu'unan nezle ve•at.'
re gibi bul&§Jk haatabklardan ko 
ruyacaktır. 

Sonra da kt!m aoğuk ve rutu• 
bet meıele!eri vardır. Sabahl~yin 
kendinizi kı.zarmıf bir ekmek dili· 
mi kadar ıııc.ak hiaeetmiyonanı:: 
katiyen evden dıtarıya çıkmaırıA · 
bımz. Kıt ın iyi bir kahvaltı v~ 
aıcak tutan üstbq lazımdır. Çalıı· 
tığınız yere varmca üatünüzde bu• 
lunan fazla dıt üstbqmı çıkarma· 
hsınız. Çah§ılan yerler umunıi• 

yetle iyi ısıtılır; iJte oralarda ne· 

ter, kaıalc ıibi teYler ~lm&· 
ltdır6 

Soluk h&va ale,.hine ta1len• 
c.ok hiç bir .aa yo1ctuı-, Jet.er ki ce
reyanla ıetm .. in. Hava C9NJ'&'ft • 

Jarmdan daima ve katiyen kaçıaa• 
bımıı;. Bunlar her türlO rahataız .. 
blclara sebep olurlar. Vücudun bil .. 
huaa h'avaya mf.ruz ol-n kıennl&• 
rmda canlılık ve kuvvet ç.ok au. .. 
hr. 

Bojaı ıitkinlilcl~ri, boyun tu • 
tulmalarr, 151\ia neıleleri ve da. .. 
ha türlü tii1'1il ı alaataııbklar hep 
hava cereyanlarından olul'. Yuı 
hanelerde ve ç.alııtıtnn• daireler -
de hava cereyanlanndan korunu 
nuz. Tramvaylarda aidip ı•lir 
ken de ıı• yapıp yaparak kapılar; 
kapattırmabınm. 

A.yaklannısr his U,iltmem•lf 
ıayret etmeliıiniı. ltlanmıı ayak
kaplannızr bütün sUn aya.klanını· 
da tutmamalı ve bunları ille fır
ıatta çıkarıp kurutaıah11nıı. 

Hasta olacağım. korkusu hiç iyi 
deiildir. lnıant hasta yapaıı yat .. 
nız vücut rahatsızlığı değildir. 

Fazla c:lütünmek üziihııek v• bil~ 
husa korJnnak ~.vücudun urıh .. 
hiını aultrr ve ~orkut.n hutahlc 
hemen yapıtır. 

Kıt •ylarmd~ !•ft 'bir yijı-e'k ve 
sağlaın bir vücut en iyi emniyet ı 
tedbirleridir. Bunlarm ikiıi de bir 
antrenman yani e.htkanhk itidir. 

iyi, sail•ın yeınek, her gün te .. 
miı; havada ekzers!s, şen olmağ~ 
ve her ıeyi iyi gömıeğe kat'f bir j 
karar, ••ihğııııJ: ve rUı:eUiiilli . 
için lizım olan e11 iyi çarelerdir. \ 

Güzellik Do/r.torr~ 

Karyola ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu ham gU:ıeU~t almak için 

latan'bul Rıza Pata yokuıunda 66 No. ASRİ MOBlLY A 
Ma§ııızasını ziyaret ediniz. 

A H M E T F E V Z l Tel. 23407 

Yeni Eser)er 
FATMA -"' 

Puat NeMl Ertok ~ 

Küçük hikayeler 
60 kuru§ 

MutllUia alınız ve okuyunuz 
Satı§ yeri "V AKlT,, 

Beyoıtu 3 ncii hll]µık hlkimlii'in • 
aerı: 

Münjp tar'-fmdan :ı;Jeyoflunda l\Je.. 
cidiye köytmd~ Osm.-Jl}J g.4dtsi:ıute 

10 sa.111ı madenci Cemal aJeyJıine aç • 
tığı 45 lira alacak davasmc!an 4o~yı 

dava edflenin halen ikallletg!hı meç • 
MI blJl@dm cihetle davetty.esi fJ._ . 
nen teblif edilememiş ve isteği v~lılhı 
.20 gijn fasıla ile JJAnen tebl!sa* fcrası. 
na karar verilmJş ve muha.kelllt$i 25 

-11 - 935 sa.at 1A te baltilaqıfmdarı 
I§bU gün mabkemeye gelmedfti ve 
b1r vekil göndel"ftledtfi takdir(fe ~ .. 
hında multa'keme:re devam o}VJlaca.fJ 

davetiye tebllf JQ.kanuna kajm olm.al 
üzere illll ol1J11ur. 

====--====o'Okt:Oi!·':==ı 

Ali ismail 
Haya(l1P'lf• hatanui beoliye 

miitJ.atmı 

Urolope - Owat~r 

Fnaaız tiyatronmda Siren• Opere Babrlli cadden Meserret ote-
ii tı. ..._ I0.30 • Emir !eri:ror 711 li 88 nu111arada her giln öfleclenl 
-... (L+ Erkekmi?). yuanlar.: 1 sonra saat ikiden seki7e kadar.I 
Mahmut Yeeari ve Necdet Rüıtü, Mü m:rmannnma\i'H'4WICM •llDltfUlllCB 

zik Seni ve Seyfeddin Asaf kardeıler. 

31 Teırinievvel günü arsıulusal 
arbrma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar Ara0 

sında bir· müsabaka açtı 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın· 
. daki dOşüncesını on satırı 

geçmlyecek surette 
vazmalıdır. 

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

En iyi yazan çocuğa 
verilecek, ikinciden itibaren 

100. lira mükafat 
25 kişiye 

edilecektir. birer kumbara hediye 

Mükafatlar 31 Tetri11ievvelde dağıtılacaktır. 

"•Y•tın n••••l 
Qlnç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vocuttarı 
c:ıırıc;lce~tlrlr 

l(<tıdarsızlığı ve bel 

gevrkitjinf 
giderir, ,apmak 11efaini i&ca e. 

der. Eczanelerde bulunur. İstanbul· 

da fi1atı 150 ~ Tatsiltt için 
Gala.ta posta kutusu ızss 

19.1710.2 numuab Tayfa cüzda..nımı 
ka:Vhettim Hiikmü yoktur. Umer 

U/6693 numaralı tayfa ciizdanmu 
kaybett.im htibıti ,.oktar.. Eyüp 

011111 Lııımtlrı n Haları ıiıtı uııı ldlrıaı lliıtarı 
MuhNmn•ıı becleli 14273 lira olan kazına, kürek, y•ba, mani

vel& demiri ve mı.Jıiy.tl 22 -11 - 1936 Cuma, ıünü ••at 15,30 da 
~&palı sarf amılij ile Alabrada !da re biııaımda -.tnı alınacaktır. 

Bu it• ıimıek iıtiynl.,P, 10 70,50 liralJk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettili v•ıikalan, "e za kanunun 4 üncü me.ddeai muci• 
hince Jıe ginneğe kanuni manileri bulunmadıfına dair beyanname 
ve tekUflerini aYJ')i gü" se.at 14,30 a kadar KöınjsyDJ) R.eisliiine veı-· 

melerj lbmıdır. Buna ait şa.rtnanı eler paraşız olarak A.nkarad~ ma? 
geme dairesinden ve Haydarpqa da tesellüm ve sevk müdürlüğün-
den ahnal:.ilir. (6623) 

İdaremize "it ffaycla)pqt-g~çiclinde b~lunan 182 No. h dükktn 
üs ıe)'l.e müddet1e p. 10 35 Çar§aınha ant 10 da Hayde.ı~§ll ıar 
bi;ııası dahilin !eki Birtn~i işletme komisyonu tarafından açık art· 
tınna usulü ile kiraya {erilecekti r. 

Aylık muhaınmen ldra bedeli otuz bet lira ve muva.k""'-t temina· 
tı 94 Ura 50 kuroıtur. 

lstekJilerin muvakkat teminat ile kanımun ·tayjn ettif vuikala• 
rı ve kaııunun 4 üncü maddesi mucibince i§e girmeye ma.nH kanuni 
bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu ·~~ ait şart· 
nu.ıe Haydarpqa.da 1 inci itlet.m e komi.ayonu taraflndan paruız o.-
tarak verilmektedir. (6243) • 

· D•• hekımı Orta okuma DnW11Wmaamranıııs-=-I 

Ratıp TClrkoOlu ----- • 
Ankara caddesi MltHJ"Nt d Birinci sınıf birinci fasikül çıktı 1 
otell Karfıs~1 nu"::::ra_f~:lwi Daiıtma yeri· V AKIT yurdu. fsta.nbul Ankara caddesi: Tel. 2437 
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HASAN KUVVET URUBU 
AF~ UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocuklar 
~er Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. Hasan Ecza deposu 

ilk okuma il Ge~•çn'ıi'k ve 1 sa 

l' Beşinci sınıf için çıktı 
~vıt merkezi- V AKIT yurdu. lıtanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 kaynakları 

• rımııııu1 O Yazan: M. Kimli 
tııırııııh~ıı:ıııutnıuınıııuıııııını111!\ BA y ANLARA BÜYÜK M JDE : 'e'\~1"'"'"'11111ııııınuıııınm~::!'-' 1· d ırıı ·~ııımıııııı.~ ç,ııı~ıı •1rırıuııını 1ıııı11mııu unu~ çin e ıağlıgımıza ve dölerme· 
l'i Arttk bu pazarlık işkencesi yeter. Aldanmai< •htlmat• f~ ınize etkileri hakkında anemli E SAN S-l0SY01\ 

VE PUOQA ttlkmı,tır, çUnkU pazarhk yok, f!y~tlar katıdlrJ ~~ yazılarla: Tenasül, K11ırlık, A· 
J Beyojlunda lstikU!I caddesinde •• Bankası karfısındakl E~ demi iktidar ve tedavisi ~bi 
~ COŞKUN Manifat:ura ~~ bahisler vardır. 
i Şirketi fl ''Fiyatı 75 kuruıtur. Taıra· 
1 s g dan posta ücreti alınmaz. ,, 
i tasfiye edllml•ttr. Ayni ~ır:uıte dahil oıan ~ VENİ KiTABCI 
, COŞKUN TODORI PLil'JiRIDiS k Auk._.a cadd~ol N. "' ,~ . ~ · 8?~ defa ayni COŞKUN MANiFATURA mağazesımn sahibi~~ iP--• ••-.. 

"e mUdUrU olarak bugünden itibaren PAZARLIKSIZ mav· ;-;_ J 

. ::tk, lk en &an moda ve nuvote lpekll, yUn3U ve pamuklu ku· (J 1 
'~a.,~arı en ucuz ve her keseye uygun kat'ı ve son fiyatlarla ~ 1 

L.T.PIVER 

<:ır" t =-' rno~J :ı m~j ba,ıamuş olduöunu muhterem mu,ıerllerln9 u 
~l eler, . ~ 

' ' ~ .f'an!ar, ya co,k:.m manifatura maf)azas1ndan geıçmelP. \l 
ınııınırım:ıı~ııı~ ya modadan vaz geçmen ••• ~11rıın111nımn111111111rııırıı~rıımrıı•~ 
ınıuuı ıı 11 111111 \.'dl' ~:--~ıınnıııııuuııııuu•rııı:ı1111~ 

P A R O A Y A N J, A R -------·--------·,...__,,...._ .. .,..,_. .,.._ .. _. _________ _ 
Pardı!y:ın gülmekten bayr.ldr. Ken 
kendine düştindü: 

- Anıma tuhaf, ;eçmişten hiç bah 
sctmiyor ... Yoksa unuttu mu dersin? 

Sonra yük.cıek sesle: 
- Moruıcn;ör, pek giizel bir söz 1 

E!'j:ı lcdiniz... Ait, eft~eriya gc::clerimi f 
açıkta, yıldızaltr otelinde geçiıirdim. 1 

Z:rnnedersem bo otelin fmnlan, ke ! 
ba plarr, tencereleri sihibi bulunmadı 
~Tnr bilmezsiniz. Orada göreceğiniz ay 
chnltk lcamerin ışrjfıdrr. Kokhyacağı 
nt7. çalıların, katrr tnnaklannın güzel 

ko rnsudur. Geçen bulutlardan dökü 
len Yfltrmnr damlalariyle ıslamrsm12. 
Onun i~in l\fon!!lenyör böyle umulma 
dık bir ziyafete konun(a fll'satr kaçır ' 

marn. 
Hakikaten Pardayan böyle söyliye 

rek lokmaları çabuk çabuk yutuyor 

d •-. ·ıanri de düşünce i~inde ona bakı 
yordu. 

Şö·rnlye kendi kendine: 
- Hny kahrolası! Acaba ne düşünü 

yor? Yoksa be~i mi? Hele şu alaylı 
gUliişü hayra alamet değil! bir şey 
de söylemiyor. İşler fer.a .. Su.<oi<ın a . 
damlardan çekinmc1i I Adam sende, 
şimdi anlarız diye düşünüyordu. 

Hanri misafirine emniyet vermek 
içi ~nuşuyordu. 

-- Demin beni tebrik etmiştiniz. 
Şh . ·•i de ben sizi tebrik edeyim. Hiç 
ihth nrlamamışsınız. Hatta bakımı, 
~izi derhal tanıdım. Hem nasıl olur da 
unutabilirim! (Pardayan kulak ka -
barttr) fakat yalnız elbiseniz eskimiş! 
Sırtrnrzdald ceket ~ni terketmiş oldu. 
funuz giin giymiş olduğunuz ayni ce
kettir. 

Tepsideki son parça. böreği yutarak 
bir bardak dolusu şarabr yuvarlıyan 

şörnl)e, ya,·aş ya,·aş me~leye gellyo. 
ruz! diye düşündü. 

Hand devam ediyordu: 

- Zavallı ceket? !\e görüyorum? 
Sol dirseğinde bir delik •. On tarafın • 
da bir yama. Dikilmiş yutrklar .. Ah, 
l>unlan artık sayamıyacağım ! Ya çiz. 
'Ti el eriniz, ya zavallı çizmelerhtiz ! .. 
Merhametinizi diliyorlar. Mahmuzla • 
nmzdan biri demir biri çelik! Hem 
bir boyda da değiller .. Hele sizinki 
kadar zayıf bir hayvan az bulunur, 
Ne ise, siz atmıza göre daha iyicesi • 

niz. Acaba uzun yollan nasıl altyor -
sun uz? Atınıza biı~erek dağlardan te. 

pelrrdcn ~cçerken ve rüzgarda manto. 
nuzd~ gördüğüm deliklerden girer _ 

ken, gece karanlığında sizi görenler 
herhalde bir at hayalinin üzerine bi

nerek dolasan bir süvari hortlağı 

sanırlar. 

l\.far~I eğilerek. sağa sola dönerek, 
ihtiyar askerin haliyle eğlenirken: 
Pardayan da yal'ı a;wlı bir sesle: 

- Daha n~ istiyorsunuz Monsen • 
yör? Ben daima sefaltin tadını tadı • 
yorum. Bununla beraber yeni bir çu • 
ha ceket giymek iyi bir şeyse de o za. 
m:- n serseriler arasında. cesur olanla. 
rr ayırmak güç olur! dedi. 

Cümle tastik1i ve birkaç manaya ge 
lir cinsindendi. Bu sırada Pardayan 
bir bardak ~ara.p daha yuvarlayıp göz 
terini kırptı ve: 

- Dinim hakkı için Monsenyör bu 
akşamınızı hiç bir zaman unutmıya • 
cağım sözJertnf ilave etti. 

Monmoransi, dirseğini masaya da • 
yayıp ~enesfnf de elinin içfne alarak 
dikaktle Pardayanrn yüzüne bakıyor. 
du. Birdenbire: 

• 

rARIS 
Parfüm6ri L. T. P iv ER A. $ .. istanbul $ubesi 

· Şişli Ahmet ·aey sokak No. 56. Telefon :43044 

PARDAYANLAll 

Hanri Anjer yolunda gittikçe uzakla 

şan bir atın nal seslerini duydu. 

l\endi kendine düşündü: 

- işte hilekar herif in biri ... Hanri 
dö Giz nasıl oluyor da böyle adamlar 

kullanıyor? Bu adam bugün Danjuya 

ihanet ediyor. Bu, yann da bize ihanet 

edebileceğini rösterir. Sen Denis soka 

ğmdaki otele gidec~ğim, fakat çok 
ihtiyatlı bulunmam lazım ... 

Okuyucularımız, Rönsa.r ile ıa.irlerin 

bir keçiyi yalandan kurban etmek iste 

dikleri ve Mösyö dö Gizle arkadaşla 

rınm kralı öldürmek çarelerini aradık 

larr Deviniyer otelindeki toplantıda 

Hanri dô Monmoransinin de haztr bu 

lunduğunu görmüşlerdi ... 

l\foröver'in gidişinden sonra seyis, 
birinci katta ~e ahırların bulunduğu 

küçük bir avluya bakan Marşa.im oda 
sına Ç"tktı ve: 

- Monsenyör, yotumuza deYam ede 
cek miyiz? diye sordu. 

- Hayır. bu geceyi burada geçire 
ceğiz. Fakat yarm sabah şafakla bera 

her hazır ol. Yol iştahımı açtı, çabuk 

yemek yiyectiim. 
Seyis yemek getirmek üzere at'cle 

çıktı. Tam bu esnada Hanri dö Mon 

morarm pencerenin altındaki küçlik 
avluda ktilredildiğini duydu. 

- Bu ahır, senyörlerin atlanna 
mahsust::r. 

- Ben de yemin ederim ki benim 
atım senin inek ahırına glrmJyecek 
tir. 

- Dilenei herif kendini sokağa attı 
racaksml 

-- Hancı, hallcı sen de sopa. yiye 
ceksinI 

- Ben sopa yiyeceğim ha I Defol 
serseri sen de! 

- Ah şarap tulumu •.• Bu hakareti 
biraz pahalı ödeyeceksin. 

Cümlenin alt tarafı birtakım küfü:t 
ler ve bağırmalar urasmda koyba1du. 

Hanri çabucak tn•Juya inerek iki göl 
ge gördü ki bunlardan birisi öbürüne 
adamakıllı bir kötek atıyordu. 
Hancı imdadına koşulduğunu görün 

ce: 
- Koşunuz, adam öldürüyorlar! 

Diye bağırdı. Çünkü dayağı yiyen ken 
disiydi. 

Dayak atan yeni geleni, hürmetle 
sellimhyarak hancıyı dövmchten vaz 
geçti ye: 

- Mö~yö, kılmnızdan \•e tanınız 

dan bir jarıtiyont olduğunuz anla~ıtı :; 

yor. Ben de bir jantiyomum. Onuıı. 
için, razı olursanız, sizi bu konuşmaya 
hakem t.ı.yin edcteğim ••• d!lii. 
Mar~aJ başiyle: 

- Evet! ... CCYabını ,·er erek ~usmak 
ta devam etti. 

- Sana atını orara koymıyacaksm Meçhül şahıs, karanlıkta bos :vere 
~yorum. Han1n sahibi ben değil ıni ma..,alin yüzünü tanrmağa çnlış~rak 
yun? · söZtine devam etti: 

.- Ben de sana atıın orada rahattll' - Bakınrz, tepelediğfm şu ter'blve 
dırorum ! siz herif atrmı ineklerin yanına baita 

Hanri titrlyeı·ek: mak için ahrrdan ~rkarmak istiyor. 
- Ben bu sesi taruyorum! dedi. Hancı inliye inliye: 
Hancı: - Ahır yalnız üç ba)"l·an alır. Bb 



67 - lşte gördün ya? Onlar deJirdiJer ve mah. 
rnldular. • 

6S - Profesör Brand akademide söz sölüyor: 
- Mühendis Jorj artık tamamiyle mahvolmuş 

tur. Bu hareketine mani olamadığımdan dolayı 
çok müteessifim •.• 

69 - ... Fakat ne de olsa bir ilim kurbanı sa • 
yılacağından onun için bir dakika susmayı teklif 

. ediyorum 

70 - Ç~lik ·küre birden bire ı~ıkla doldu. Sala
mon: 

71 - Jorj cevap verdi: - Hayır imkanı yok, 
henüz 30 kilometredeyiz. Fakat bu ne? 

72 - Aydınlıkta bir takım iri ve çirkin yarasa.. 
Jar görünmüşte 

Galhia dünyayı delerek öbür tarafa c;ıktık 

dedi. 

2.'3S PARDAYANLAR ~ _, 
:;:enyorun binek ,.e yedek hayyanlariy 
le seyisin hayvanı ancak sığabilir. 

Sözlerini söyledi. 

- Üç atın sığdığı yere dört at da 
sığabilir. Doğru değil mi !\lösyö? Gör 
seniz atım ne kadar güzel, ne kadar 
iyidir? Onu size göstermek isterdim. 
Bir kere görünüz de sonra bana hak 
,·ereceksiniz. Hey... Hancı, bir ışık 
H·r! 

Hancı, ısmarladığı yemekten zengin 
olduğunu anladığı, birinci yolcuya 
hürmet ederek ışık getirdi. 

llanri dö Monmoransi hemen feneri 
yakalıyarak hay~·anını şiddetle müda 
faa eden meçhul şahsın yüzüne tuttu. 
Vücudu baştan ayağa kadar titriye 
re1\ dudaklarında bir gülümseyiş be 
lirdi: 

- Oymu~! Zaten sesinden tanımış 
tım ! diye düşündü. 

Aynr 7.amanda Hanri ahırın kapısını 
açarak içeri bakınca kendi atlarının 

yanında son derece zayıf, kemikleri 
çıkmış, biçim.~iz, iskelet gibi bir at gör 

dii. 1 
Yüksek boylu, kuru kafalı olan bu 

at çok aç olduğu gibi gözlerinden de 1 
birçok günler yulafsız kalarak çektiği 
sıkıntı okunuyordu. 

Bununla beraber kuvvetli ''e zorlu 
ia dayanır bir hayvan olduğu da bel 
Jiydi. 

nu esnada meşhul şahıs: 
- Bakınız Mösyö ... Şu nazik kafaya, 
~ muntazam sırat, şu parlak tüylere 
şu ince bacaklara bakınız da sonra 
böyle bir hayvanın inek ahınnda yat 
aası eafz mf siz karar ''eriniz. 

Sözlerini söylüyordu. 
' Monmoransi, fener elinde olduğu 
halde dönerek: 

- Hakkınız var l\lösyö dö Parda 
yan! Atınız hakikaten değerlidir! de 
di. 

Meçhul şahıs, ağzı açık, gözleri fır 
lamış bir halde kaldı. Az kaldı ağzın 
dan bir kelime, bir i'!im fırhyacaktı. 
.Monmoransi bir göz işaretiyle susma 
sını anlatarak yüksek sesle sözüne de 
vam etti: 

- Mö.~yö, bizim hancı hakh olan is 
teğinize razı oluyor. Size gelince; be 
raber yemek yiyerek beni se\·indire 
ceksiniz. Jantiyomlar arasında teklif 
bulunmaz. Kabul ediyorsunuz, değil 
mi? 

Hancı bu hale çok şaşmıştı. Marşal 
dö Dam,;ı, Pardayanm koluna gire 
rek odasına doğru götürdü. 
Hancıdan daha fazla hayrete uğra 

yan ihtiyar Pardayan bir kelime söy 
lemeden itaat etti. 

Bununla beraber, avludan odaya gi 
dinceye kadar şüphesiz düşünmüştü. 
Çünkü kapı kapanır kapanmaz, sol e 
Jiyle kılıcının kabzasını tutup sağ eliy 
le de kırlaşmış bıyıklarını bükerek: 
- Monsenyör sizi sıhhatte gördüğüm 

için çok bahtiyarım! Sözlerini söyle 
di. 

Bir reverans yapıp doğrularak: 
- Fakat, biraz ihtiyarlamışsınız ... 

Ah, son defa sizi gördüğüm zaman he 
nüz on dokuz yaşlarında bir çocuktu 
nuz. Biraz hesap etmeyi biliyorsam 
şimdi otuz beş, otuz aJtı yaşında ka 
dar olacaksınız. Mon.~enyör, o vaıllt 
esmer güzeliydiniz. Sizin gibi yakışık 
Jı, heybetli bir delikanlı pek az bulu 
nurdu. İnsan ne kadar değişiyor? Ne, 
şakaklarınız kmşmıı; öyle mi'! Yüzü 
nüz ne kadar da sertleşmiıf! Eskiden 
de o kadal' yumuşak değildi ya! ... Ben 
de gördüiünüz gibi, hep c~ki halde 
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-----------------------------~·-------------------------------yim. Bizim gibi eski askerler seneler 
geçtiği halde gene ihtiyarlamazlar. 
Kırk yaşındayken bile şimdiki gibiy 
dim. Yüz sene yaşasam gene de bu 
halde kalacağım. Ha, aklıma geldi. 
l\fonsenyör. sizi tebrik ederim. Ekseri 
ya sizden bahsedildiğini duydum. Ye 
daima dostlarımdan bir serserinin de 
diği gibi, sizi bir kabadayı gibi methet 
tiler. Bir ,·uruşta düşmanınızın kafa 
sının ikiye böliindüğünü söylerdi. 

Öldürdüğünüz Hügnoların da haddi 
hesabı yokmuş. Eh, biraz da iftihar 
da ettim. Çünkü ilkönce elinize kılıcı 
,·eren benim. Monsenyör, sizi sıhhatte 
gördüğümden dolayı memnun olduğu 
mu söylediğim gibi geceniz hayrolsun 
diyerek gitmeme de müsaade ediniz. 

Çünkü bu gece muhakkak Bolsede bu 
lunmam lazım. Monsenyör, Tann saa 
detinizi arttırsın! Müsaade buyurur 
sunuz değil mi? dedi. 

- Mösyö dö Pardayan, hiç olmazsa 
beraberce yemek yiyelim. 

Ru söz üzerine kapıyı açmış olan 
eski asker soldan ge:·i ı:derc'c clönrlü. 

gözleri hancının masanrn üzerine koy 
muş olduğu yemeklerle şişelere iJi~ti. 
Fakat bu gözler biraz daha dönerek 
Marşala takılınca, Pardayan, )·eisle 
cevap verdi: 

- Kusura bakmayınız Monsenyör, 
çünkü gideceğim yerde bt'!<leniyorum. 
Müsaade ettiniz, değil mi? ... 

Dam\·ilin bir hareketi serseriyi yeni 
den durdurdu. 

; - Beklendiğinizi o kadar da sanını 
yorum. Çünkü daha demin ahırın kö 
Ş<>sinde atınız için hancı ile kavga 
ediyordunuz ... Jknimlc lıeraher yemek 
~·emtdiğiniz takdirde korktuğunuza 
karar vereceğim? 

Pardayan doğrularak bir kahkaha 
salıverdi: 

- Korkmak mı? KorkabiJmem için 
şeytana rastlamakhğım lazım. Belki 
onun da boynuzlarından tutup, sivri 
kulaklarını çekerek: "Sen henüz bir 
küçük çocuksun! Ustanı selamla!,. dl 
yeceğim. işte Monsenyör, görüyorsu 
nuz ya, hatta şeytan bile ot~nız; yanı 
nızda bulunmaktan korkum olamaz. 

Pardayan, bu sözleri söyJiyerek 
şapkasiyle mantosunu karyolanın i.ize 
rine attı. Kılıç kayışının tokasını çöz 
dü. Kısaca rahat rahat yemek yemek 
i~in hazırlıkta bulundu. Bununla be 
raber uzun kılıcını yanında bıraktı. 

Monmoransi bunları gözden kaçır 
mamıştı. O da kılıcını ~ıkarıp karyola 
nın üzerine koyunca bunu gören Par 
dayan kendi kılıcını da ayni yere br 
rakb. 
Marşal dö Damvil sofraya oturup 

lJlİsafirini dant etti. 

Pardayan sofraya oturdu. Ve geni~ 
bir nefes alarak bir topr!J.k tencerenin -
kapağını açtı. Odanın içini güzel bir 
domuz sucuğu kokusu kapladı. 

- Oh, oh! ... Bu akşam da bedna 
dan güzel bir yemek yiyeceğim. ~fon 
senyör sizin de benim gibi olup olma 

dığınrzı bilmem, fakat ben domuz u 
cuğunu pek se,·erim. Bununla beraber 
omlete ve hele şurada duran karaca 

, yahnisine bayılırım. Bakınız dış.anda 
~oğuk bir rüzgar eserken c;ıtırdıyan 

ate~in iki adım yanında, yirmi dört 
saatlik bir yolculuktan sonra böyle 
nefis bir yemek nasıl lstenml"z. Ve ... 
\'~." 

- Ve hiçbir ı;ey ~·t•nilmcdiği YCya ya 
rı aç yarı tok kalındı~ı zaman nasıl 
yatılacaiı da akla ıelmez mi? 


