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Dört suikastçı 
henüz tutulamadı 

Bunlar, Ttirkiyede ml kaçh mı? 
r Tahkikat derioleştirilince yeni 

lstanbul tevkifat lüzumu anlaşıhyor 
hemşerlsi 

Bugün 
mitingi mız var ... 

Milletin Atatür
k• neler borçlu 
OlduQunu kendi 
Vicdanına sorı 

Bunları dü•ü -
nare1< bugün ••· 
at Uçta Beyazıt 
-meydanına do§
'l'U yOroı . 

Atatürke ba§ -
lılıQımızı göste -
ren kalabaııoın 

içine sen de katın 
Bu kalabalık 

rneydanıardan 

ta .. ın.c,ad Cil•l•r• 
~IMl~••nl 
Auannzı ·bizden ._,.,...k istiyen 

i 

Ras Desta ıtalyanlara karşı 

200000 
Habeşli ile 
Harekete geçti 
Askerlik muharririmizin görüşleri 

ve son haberler 2ncı .. ,.. ... 

CstündaQ diyor ki : 
Fırıncdar bizi izaçta 

devam ederse 
tsmek işini şfimize alıp maki· 

lft eden haykır • la iız 
rn-aıar gök kub. T11:1M'lıllKfl,.-c1e1Mt·, TG •r " Jttın, "Kaçak et klltl hayvanlann etidir, beledl, .. e 
b•yl ·ınıetsln ••• medanly!etltt de en bDYok •v.tathStn 1 rDsumo verilmezse belediyeden ., 

-
...... _____ ...__ ....... Allah ' seni korur A'tam ı Biz de sana vazife beklenir mi ? 

siper oıuruz ••• " 
Yali ve belediye reisi Mahiddin 

Bugünkü mitingin çok kalabalık olacaQı anlaş1hyor Ustündafdünşubeyanattabulanmq 
Mitinıe ittirak etmelc: iıteyen -r müteaddit yerlerine 

ler, saat yarımda Beyazıt meyda • yerlettirilmifti. 
oparlorlar, l izinli ayılacaklardır. 

· Sulk•...,.fllll MrlW•nm milJonluk 

.......... in"" ""'' ııuıa felmiye baılamıılardı. M y - Zabıta tedbir almlflı. 
el-.. ve civarı bayraklarla ıüılen · Mitinıe bir çok mektepler grup 
1'1İf, aöz ıöyliyecek hatipler için ha halinde i,m.ke karar verdikleri 
~ alrba,ına ve ortaya bir

1 

gibi, memurlar, bankacılar, resmi 
lcürau konmuıtu. ve huauıi dairelerde çalııanlar da 

NutukJann her taraftan iyice toplu olarak iftirake karar verdik· 
daJalabilmeai için de meydanın leri için kendileri aaal üçten topra 

Buailn bir pJÇOte, smkastte ilgili 
olmak suçuyla ya1'alaıuuı şahsiyetler 
·arasında Maraşlı çiftlik sahibi ldrisin 
•netinin yarp mfiyon -'Tiirk lirası 
oldatanu yşllftÜt&cbr. lcliis her ne 
kadar senglnee de yan• milyonun mti 
baüia olduiu anlaşılnuştrr. 

(Y azuı 4 nclUe) 
' 

lngiliz dış bakanı beklerıen 
.,, - ~- -9"'7 ~ ~ _, _ ... - s=ı~ - - tr=n - .. _ 

söylevini söyledl : 
--~~~ ~-~- - -

Kanalı ~apatmaYac8ğız ! 
Fakat· eski si)rasamızı 

takip edeceğiz! 
Samoel Hoerin dünkü sôZleri 

samimi değilmiş ... 
lnglliz Dl§ Bakanının İtalyanla-} yapddıtmı söylemektedirler. f bir dütünce devresi ıeçirecek olan 

~- lllüsait göıiinen söylevini dör - Oeuvre diyor ki: lngiliz ıiyua11nın bir dU111f nok . 
düncü sayfada hülisa ediyoruz. "Londradak. bitaraf mii .. bit . laaına ipret olarak kartılamah -

Son dakikada bu söylevin nası] 1 . 1 d ... ~ .. 1 . -:- s· dırlar. lıtikbal, henüz kararıız . 
tef~; .. edildiğin. e dair hır" tel f enn ıene UfUnut enne pre, ır d F 1 •1 . 

~- gra ır, ve rama, ncı terenın en ö -
aldık ki, cidden dikb.ti celbedici Samuel Hoare'ın ıöylevi, "vakit nemli menfaatlerine uymıyacak o. 
111ahiyetteatr: kazanan,, bir mahiyet tqıyor. lan biç bir a11ıuluaal karar olnu -

• Pariı, 23 (A.A.) - Gazeteler, Onu, B. Baldwinin ıiiylevi ile J&· yacajmı ıimdiden kabul etmeli . 
S!r Saınuel Hoare'in eöylevinin ıe kmla,tmnak ıerektir. Franıızlar, dir. ı 
llıı bir -.uimal .aktn ..-ile lxa a61lm hiç olmana, il pnlük · (Yamı 4 ndide). 

tur: 
" Bir iki pn evvel şehrin bazı yer. 

lerindeki fırınlarda görülen tehacüm 
kalmamıştır. Zaten şehirde buna se • 
bep olacak ,.e halkın fırınlara hücu • 
munu icap ettirecek bir sebep yoktu. 
Htr fmnda Ulzamu kadar un n şe • 
hirde en az otuz bin ton buğday var. 
dır. lstanbul fınnlannın geçen cumar 
test pi§irdiği n sattığı ekmelin evnl 
ki hafta cumartesi gflnfindekinden iki 
bu~uk misil fazla olarak çıkarcİıflnı 
görcUlk. Şu suretle şehirde lüzumsuz 
yere fazla ekmek alındığı anlaşılır. 
Rnnuala beraber bazı ufak sermayr1i 
fmn~nn bufday piyasasının biraz te. 

(Devamı 2 incide) 

Tavukculuk gfln . 
geçtikçe ölüyor 

<Yazıaı 3 ncüde). 

Sahibini öldüren 

Azgın at 
Din ihtiyar bir bahçıvan feci şel,il

de ölmüştür: 

Karagümrükte Mimarsinan mahaL 
lesinde köprübaşı caddesinde .ı numa
ralı bostanda bahçıvan M yaşında 

Muharrem l>önerdolaptan çıkarttığı 

hayvanını terini kurutmak üzere reı. 
dirirbn haynn birdenbire firkmtit. 
bostanda koşmaya bqlamı~ır. Muhar 
rem haynnın yulannı .bırakamadıtı 

için hayvan kendisini sürükleml1. bu 

esnada kalası aiaçlara, çarparak ya • 

ralanmıştır. VUeuclunun muhtelif yer .. 

terinden de yaralanan Muharrem Gu-

1 
reba hastan~ine kaldınlllllf bıka 
ıo'nra ölmü~tUr. 
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Sayım neticesi 
RABD - Uta• P-.. 

ıtalyan -
Askerlik 
görüşleri 

Hab ş h bı 
muharrirımizın 

letanb lan nuluso 
789111 olank 
leablt edildi 

....... •-StatWlll ........... 
&erlüti•• k aktema kadar 351 mer • 
kezden nUfas sayımı ~ticeleri cet • 
•ittir. Vilbet ve laa olmak üzere 
Oha 8 ,.. .... •l•at beklenmek
tedir. Kati nticeı.t. yann akpma 

ve son haberler 
ltaıronla r llttrll7•m1Jor E•kl l111P•relor ....... dır ki cenup cephesinde İtalyan 
25 numaalı resmt ltalyan te& . naldetllllrer erkinı harltiyeei büJlls bir t.ed· 

liğine nazar.u cephelerde 1eni bir Bu telıraflN'dan aalapldıiı düde düıaatif baluamaktadlrlar. 
teY yoktur. Fakat ıslih ve tabiye ıibi Mabetler büJik bir ıarretle Bu usul ıimal cepheainde de tal
itlerine bUyik bir faaliyetle de - ltalyan hücnmlarma karp ko)'laak bik edilmeie batlanniıftll'. 
vam edilmektedir. ltalya11 kunet için hazırlanmaktadırlar. C he • 
leri tarafmdan daha itıal edil. Diler taraftan Aamaradan bil· enup cep Si 
memİ§ mmtaka ıuuharipleri ve a . dirildiiine ıöre. 1916 ... eaiaden 200000 klfl ile lulrfl duruyor 
lialisi mutavaata devam etmekte- beri ıimdild imparator tarafından Acli ... bUa'dan aelea bir-
dirler. Hanar civarında hapsedilnd, bu- re 18re, cenup cephesinde Ras 

Bu haberden aıalafıldıjıoa 1c;. luııan eski İmparator, daha içeri· Deata kullsaadunada 300.000 ldti
re, İtalyan kuvvetleri ıünlerce ev· lere nakledilmittir. ltalyan kay- lik bir Hab91 kuneti Oıaden ci
vele ele geçirmiı oldukları baltan naklanndan \lldirildiline aöre. nrmdaki lta17u taamanma kar· 
henüz bir adım ileri ıeçmiı delil· 60.000 Habetli .\mbeolqi mmta· tı koymak için hanketıe pçmlf
lerdir. Bir talam yerli halknı 1· kumda toplanmlftrr. Bir kaç haf. tir. 
talyanlar tarafına ıeçtili, ve ıeç- taya kadat bunlar ltalJUlar• ta• Buna mukabil Moıclllcle'tlaa 
mekte olduiu rin7etine ı•lir.ce arruz edeceklerdir. ltal,.an Stefuai tJammm ~ 
bu lıaber daha siyade ltaiyanların Yeni •*"at bir habere ıire, İtal1&11 taJJU9' 
Dolu Afrikunı~a takip ettikleri Napoli, 22 - MaklMll tlfe1s !erinin alçaktan ~P ...... ._, 
siyasayı ı&term•i tibariyle m!r baliikleri ve piyade lataları t&tt• müthlt bir bombarclnuaa tatma• 
himdir. makta olan Umbrio..,..,. Dolu 11 berine lta17u Jnanett.ıl ıı.. 

ltal1aaların hu ıiJUUJ halkı Afrikuına hareket etmlftir. leylp Habet müdafaa laattau lar-
Habef hUkGmetJ al.,.hla•• lat • bat •*• ... ..._. mqlarcbr. BiJlk bir futmaam 
kırtmak ve Ru GuDa slhl hlrbç Aaman. D (AA.) - Stefaa\ brtatabimtla ftlna Waa laar1te 
tanlDDUf Habet Heri ıelenlmn· ajanaı •Hdlri"": Ge....J Grui&al .. lt*ak etllp 
lmllaaarak ko1a1lılda Hahet top Auociated P...... a)'tanal'I ltal,anlar Mr Ha ... ı.,n.11 al-
raklarmı ele ıeçirmelrtir. dediliae atire, Geawal ela Boao- mıtJaNır. ...... •lltalalcem 

Ayni ıekilde ltalyan hUkAmeti nun beyaımamoai üzerine azad eı- meftllal ve Gru1abe btifalanm lf' 
nin Aksunıdaki kiliselere para ver dilen esirler pek çoktur. Bu aytar, ıal .... Jtabaa lataab ıW da
•eai, Habet •in adualamıa Jaüı.. !ntiıelo cephaini zi,antı eana rumlarmı sok ~itJenlri. 
met göstermesi de bu maksatlar:· smda, sevinçlerini ıöatermek i. ~imal 
m ortaya koJ&D tala1elerdir. çin barraklar uan •• o mmtab 

Habaf!81ana •lllh akıyorl siyasal komitesini allıqlıyan eıir C p lnd 
Buna kaili Habetler ne J&Pi· ler gördüfü~ü söylemektedir. Z.hlN .nllerlal'- .............. 

yor? Haftl .,aa11 aıtanam dedi ,..., ........ 
lıte bu suallere cevap veren iine ıöre de~ azad edilen t.sirlerita HaMtl• .n111 Wr ..... 

mek için bu kadar bekledikte, bu, 
Ulular karmama trulı mecburi -
ftlllsimb oldıaiu lciMi. limdi ı. 
talyan tecavüzü bizi bu mecburi. 
yelten kurtardı. 

kadar lllnı muhtemeldir. Nüfusumu. 
un 11 mfJrcmu. reçıtfi tabiin edil • 
mektldlr. 

J.._.ul ,.awlnta nilf .. 739,771 • 
larak tesbit edilmiıtfr. 

ç.ı. ~ =:-uı.:1:=:~ Vapurcular 
brrb olun. Bir dütman tanareai arasındaki 
............. daldm•..,.. ... •htil Af 
bheleriabi abp baki elbiae1i ıi:ri- 1 8 
nb. Bl7lece llal,.an .........,na B I k l't kU.1 
kolay bir hetlef olmaktan çıkanı. a se er a oe .... 
....., balll beklenlyor 

Soe teftlfte, ceph., .. illaew-. Şu ıünlerd• Tiril deDiz ticareti 
lllCe ffalaet HuW:re Nuın impa. için mübim kararlar ~ " 
ratoraa latlae lsadar atla plmif deniz ticaretimizin devlet deniz 
" iwek lal-=- çekip Hahetiı • yollarile nparcahık soayeteai ara• 
tan isin 11me1e ,_a. .emiftjr. aada tabiat.den aema bir tlrll 

••11•11 1111ııa. ll••ll•r bitmek tOlrenmelr Wni,m llttlllf. 
.... ..... ....... lamı bir 10M erüilecetl ......... 
(Mira • 1-t> ........ Wr teltis naktadzr. 

&itil lcad .... Markoal, 1Naa ,.. 
km.la ltal,.. larld Afrlbema..... Aa•ra,.a sltmlt olan Va,. • 
ncılltir. C1lhak Soeyeteei del .. elwl b111N8 lir.......... Markoabai; için ~ Bebnlılile ı.m&ı. 
kte•W ... aWlll o-.ıc Şarki lard• bulunduktan aihi clnlet ti• 
Afr11ra,. PlıMllllr. nb rolları idareü de bu la--. 

<Muc .. GardlJUclan) Bakanbi& miitaleaall\ı blldiımil • 
htll tc tir. 

111ıW1 Parllt8 ....... elkl Şimcli menuuhalıaolan iki mı .. 
ltalJa ......... ~ Mwo • lılm meaele vardır ki 1'anlarm 1»u 
lw,. Wr •tlctap ......_ .. f • defa behemehal halli nrurt a& • 
fiet N.flmlae ıWilbal WltlWlll rillmektedlr. 
,......... Bunlardan &iri Vaparca!B 

Soayeteaiaile deniz yollan arum • 
deki .-ı tonaj niaMtinbl bt'I 

telgraflar:- .... lt..17& kralı .... Tipe cepla .. ile a.. ~· 
~Wisa1'a'1:a, 22 (AA.) _ Ber- tın hihiyt1erinf teapjt eder bfrtr yum1lettalyan 1'an911eri arai•n· 1çıc.: ıM ıaaııw ""'~"' l'•'A'""u "'• 

lincr Tagebfatt tazetesinin öfreıı· vesika verilmektedir. da &ir çarpııma ~11111,tur. ltalJal' defa teahlt edilsek her iki tarafta 

olaraktaJW6.Vı-.."tl-...a.wırt· 

diine 16re, Habetittana Jronan ıi- Genel nüftaau Jtiz bin man n~ ' upklannm faaUyeti hantetle ff· ___ _.._
1
---d---- ne kac:lar npur alma almt toaJ 

li.h ve mihimmat amkraoaunaa rede ahalinia yiiNe ,,irmiıi •irdi. Tam etmeldedir. MalraUe telcrat lngl tere a nilbetinin delifm--İDİ iatomU· 
kaldırılması üzerine HU.is~na Şiındi1e kadar Habekiat!lnda ca· homltardmıanedilmlt, halla ltal. Yeni intihabat tedir. 
o kadar harp malzemesi akmaia rt olan adet m J·:ibince e4ırler ~;. 1anlara iltica ettirmek için propa• h ı •~ı i Bir de tenzilitlı biletler iti T&r-

baılamıflır ki ullhi1ettar bir as- rpt itlerinden &;qka h~ l·ir it ya• ıanda klitlan ablmıtbr· Bu l»e 821 r it\ 8 f dır. 46 tün müddetli temil&th bi-

k · leci~ ·bı ~ k d h pamazlardı. Bundan sonra bu 7annameler cevapııa kabnıtbr. b 1 d ı--. alanlar her iki i-...a. ~ erın aöy ••• il llU • ın a a aş a 1 ~ 
bir müddet deftlll .. ene Habe- a'Zad edilmiı eı:rler küçilk sanat Fakat ltalyanlana A ... ra.taa · larmdan da istif ... edeltllmekte • 
ıutan, hiç deiUee pte harbinde larlaveticarethuiratabilecekler verdikleri hlrhaberetlre, Ha-., VQrQtQten t:ahmln. dir. VapurcuWtloeyetesl lMı .. ~ 

dir. lerin idareti altında olan birçok ıer nelerdir? lin ele kalllmhaumı iatemlldedlro 
arbk Jenilem• bir kanet olacak. ltalrenlar •r••nd• nifak mı'? aruinin beyleri lta11aa orcluau B• abahkl ,..ta ile aelea Tlae Peo ____ ...,_ ______ _ 
br. Şimdife kadar aacak ıubay· Asmara, 21 CA.A.) - Reate kararı&hata iltica etpitler4ir. ople sueı.t lqlltere bqlal•r• a St Ün d 8 A 
ların emrine •erllmekte olan ma· ajansınm ayları, muntazaman or Habetletdea kaçan banlar, 1- ~ 1t11Uk bir in•I uil olacak la • 111 
kineli tüfekler ukulere de dağı du ile karaıZSm!ekliler araıınd:ı talyanlara Ru Sanma ortl11au tlhahat ltfaln Jaklıflll .. doJ&Jıslyle d i y 0rk1 
tılmağa baılam•ftır. çekememezlik b!.•lundujuna dair nun İ&fQifti temin edecek sahlre ıe1eeek llç llatıa ldttie ••it için ıaJ&· 

lmpuatonm aakerl •Gtamle yabancı ıazetel srde pbn N.•ad\. anbarlarmın anahtarlarını teslim riha 1,oeo.ooe sterUa breanaeaı.ı 
ri - ki ıqncliJe bw olnqa ıia yalaalanm&s lbıa pldllia' etmitlerdir. yasıyor. 
bedMa llahmuıorlanh - arbk b rl .. J'e116• IPaön ı.-. ate..U.. 
Ha1Mtı.tanm baaacatma iti • IÖ~=.~.: Ha.... ............. Son ha e er !:d=-==-= ;::1~~ 
ınatlan ftrdır. Maddt tesirinden Asmara, 22 f A.A.) _ Stefan\ H•b•f imparatorunun •tlll81"1.... ı.• -.d .. U .. eldfr. Otel ,. 0._0 • 
hatka amb..,.onun kaldmlmıt osl ajansı blldlrlyot: .ı,ıedlll nu.tuk . bil murafr. afll .-ıuı. Jaatiplu• • 
..._., maneviyah da yiikseltmiıtfr. Sciaveli ltölr.eaindeki cephe . "Mançeater Gardıyan,, Adıaa • rileq yardım •ll'etlerlyle birlikte 

H•b•• ..._.•1111 bu Q sinde ltalyaa lnwnetlerl 1»lrbirle • baba aJtarmdaa: •lllt•lll •it itin ~ ,.~ ••n ... ll• bitecek rine zincirle baflanmıı 3 veya 4 Hahet imparatonuıua De.IJ• • ~ •rUat ............ 
Londra, 22 - Habeıiatan ae- Habetliclea tetidl cdUan hakik~ de bir hava karartlhı kurmak üze. DUa fevkallde alarak to•lanmıt o. 

lerberlili bu a)' ıonun&la hitecek· b·ır ·ı-••a 1...,!Lk•-ı L-•--·•ardll'. re Adiaababadan aynlmuı pklq lan patlba•to ea•a sfıil dalrlacak 
• S"I!!'- ı ah ı ı:.. .... • .... 91111 

""
18111

• .,. ll&fllmeato aalan l•tlhaf dain. tir. ı ıuı atma nmıı o acaa Habet kumandanlan tarafm. maktadır. 
1-- 1 • bi b k ı d b ..:~L b" f terinde .. ı-ekete s~mtle hazırlana -ııwvvet enn sayrıı r uçu m 1- daa tatbik .. llea lN .atem INP. Erkiıııbarbiye e ü..,~ ır aa· 
von kadar olacaktll'. imparator A• ' -t o·· ··ıu··..,0 Qklarclır. 
J lana tlaldmaıma ..,.ı olmak"'" J- 1 ru " r. . Slllclal par1bltatl ıulanndan iki 
disababaya ıell!JJ yeni kunetleri dala& ula im alet Jaattı .._.. .. imparator, son sewı,.ıtaa Ha • yiis tanesinin pleeek parJAmentoda 
teftit etmektedir. ti,_. ttla blNJ .. Umlftlr. ca ukerlerüai teftit ettiii vakit ıtirUluüYeeekleri tahma. edillyor. 
- Adiaahaba, 22 (A.A.) - Ya- v.._ ........... , ..... lllP Nle Yer~ili bir ıl1lovdo twılan WJ • ~Ullltler,.. ,ekildt olaeaktrr. R'-
rm yürürlüğe (meriyete) sinc•k ...... 1 .,_.._ iNi•"'** ledı: ld•eıı- JaU: 5.10 •üafaaak&r, 50 
bir emirname, harbe dojrudan Lontlracla sıJraa DallJ Elnpnı "Haydi harbe! Cesurca çarpı • Slr Con Sbnon taraftan ve 20 Mak 
dojruya veya bilvuıta J&nJac&k ga..._bda Dola Afrilra _....._ ıı.- ! Heruker ye sivilin ölümü ia • Dona1cl taraftarı. 
her teye, maeli otomobil, petrol, rinla Wltllrdllln• sin, HalMt ... tlbkar etmesini, memleketi kin Hllktmtt. •üallf 550 lfçl. IOO SL 
at ve aaireye hükGınetçe vaziyet kerl..; 1-'-u ta-areleriu m• her türlü fec:lakirlıkta balamnuı- ••al H•bert llMallerl 30 mU.taldl 

- ., 1917 ' ' liberaller " IO Lo1d Corç taraflıaı .. 
edilebileceiini hildirmektedir. ıı koraamü mallerlnl ,..,_... m iateıiz. MilletiD, ,uab bat• dave. Uluslar ısa,.._ •balleret et • 

Adiaababa, 22 (A.A.) - Cöa . . lmlw. Velalh.,... taraf•••_. tine naul ı~dllini prmektea ... mek btittln partllerla .truuıdır. 

(&ı,lfıNllı I ..a.> 
nffiltin• karp un Mdarlk etntedikı..I 
ı&1llmektedir. 

Banda Wedlyenla kabahati yok • 
tar. Kendf .. rtne ftzl,..tlerial ıslah eL 
..ı.u.t, hattl bir şirket llallne gir. 
melerlnl birbç kere eöyledim. Şi•dl • 
ki halde kat'I bir kararımız yok. Fakat 
•u vaziyeUa •eva••U da •iuad• eL 
•iyeceği& Fırnaa1am wtak meruye. 
Ulerinin m111lafuası arzammdar. Aa. 
cak nih$yet birinci derecede cemi7e • 
tta menfaatlerilll düptarnek mecbad • 
yetindeyf1o Gerek şeldr haaı. cerelaiıe 
belediy~ iz'aç edecek şeklide hareke. 
tt dna• e41teek olurlana belki de 
aray ilmek itlaf kendi eline alma11 
ve maldaeleştirmeyf dtişünecektlr._ 

)f uhidclln üstUndaf et meseltsl 
llalckında ela d-1ştlr ki: 

-• Biz her sene 6000 bdtalıldr 
batırsak imha ediyoruz. Bu hayvanla 
na etleri de ttlphesiz hastahkhdrr. Et 
rafta kelilip getirilen etleri yememeye 
dikkat etmelidir. Şehir haricinde un. 
Jan ~tler mezbahada bWm eeleplerfn 
befenaıt1erek sakata ~kardıktan et
lerdir. 

den diqmüt bir h~de bulunan er siye dilmlt .... ....ıe auaraa vinç duyuyoruz. HUktmet ıelecek bet fi) için 
ki Sü Bakam F\J.aurari Berra, bu- askerler ta,,,... Hilal ı..ı.:- itil· ltalyanlar; t.ayy..-eleri, tuklur 20:),000.GeO .ıerll• hahrfye7t, 30.000,000 Bizden herr;!ln hutane, yol, temts • 

,..... • .. Jl ...ı &A ~AN\ h k ı.. 111r lstlyor811nuz. Ba lteletlfye mOkel • 
.nin, Hab- un· --to.;•le ban•· m- .. ,L-1 elbiselerbal " Galfec- ft modern r.tııBhanelerile ölünü · •-.r ıı o .... 111a " __ _...vu. ava •..-. 
•- -... r-- •v 'I - ,,... -r __., ..... ..a. t-"Jtf d ........ leflyetl •emek olan para da veril•• 
"""r•br. ~-ki Sü 9-L-nı, orclud· m.-:t-----... llalı•.h-,. -rlar. Fakat saf• biaial olac.k• ~s .. H ...-Qm.._. - 1 ee.-...... 1 
-s 1:.a uaaa ... ......... ~-- _.. •• J- Finans bakaaı hu murafa razı • "btl .. fye baa1an ae Ut n.-ea1d11'· 
Mr 1mmancfanlıla tayin edllecekı re ptarü laanbtab ........ trr. clı1". tHt partisi. bu liyuaya yeni bir Son senelerde beledfve urldatr1'da1' 
tlt. Kendlıl, IJI bir tahiyecl ola- dırlar. "Bia sulh için ~k. Fakat mllJt,.....,. .- elaalr •• sulht iti milyon kadar kaybttmi•tir. Rehrln 
rai ı.nmatgtır ve askerler arum- Ha1-t ..Urlerl 1ta ......,.Ja• lllhlar htka türlü ·dlledl. !ier f. tehlike,. clU9tirtctll ınii1Alaııul1lıl "'ükelleflyetf de olmaışa iabııilu ba 
l1a da lmektedlr. rmda o derece muvaffak ohnutl_. aiJ&QJQ hareketlerine kartılık ver •utbdir. lflu aUıl J'&pılablllr., 
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~enüff, q&üşiillı : 
....... -- ""? 1-: ,_., ,_awwwı=-__ ~ 

Zihniyete bakın : 
Günde sekiz tif~.vC!kası Dinamitle . balık:Türkiyede tavukcu· 

lstanbulda tabı ı ımış !.. .. .. · avhyanlar 
Bundan birkaç gün evvel, Sağ· Hem, belki bu IJile az... Çunku. J ı U k 

lık Bakanlığı, hepimizin gözünü ne zaman bir gazeteci sıhhiye dai .. Veni kanunda ceza ar gün geçtikçe 
ölüyor! 

aç:.lcak, sıhhatimizi korumak için resine baıvurar&tlt, salgın ~asta· daha ·ağırlaştırılıyor 
tedbirler almamıza yarıyacak hklara dair bir malômat ısteıe. 
fÖy}e bir ajanı tebliği nefretti: Bay Ali Rıza, ıehrin sıhhatinde. Ekonomi Bakanlığı evvelce ba-

"Ankara, 19 ( A.A.) - Sıhhat bir bozukluk olmadığını söyler 
Ve i~timai muavenet vekilliğin- Hatta günde 8 tifo vakası kayde · 
den.: 1.tanbulJa kara humma (ti· dildiği vakit bile, bir endi~e his· 
lo) vakalarının sayısı dikkat na· setmemif, gazet~ileri davet ede· 
Zarını çek~cek clerecJe çoğald•- rek tehlike i~aretini çekmemi!, 
iından •ayın halkımızın devlet halkı ikaz etmemiıtir... Bilaki~. 
De belediye müe•ıeıelerinJe para· en ufak bir netriyata kartı tekzi
•ız olarak tatbik edilen aııdan is· bi dayar... Tahdişi ezhanı mu· 
tilade etmeleri ve kendilerini CJ§ı· cip ( ! ?} olmamızın önüne geç· 

lıkçılık enstitüsü tarafından ya · B 
pılan incelemelere ilaveten Türk Un 8 sebep, yumurtanın ucuz. 

laması, köylünün artık tavul< 
ıularmda balık avının düzenlen • 
~esi için t~tkikler yaptırmakta · 
dır. Bu tetkikler Ekonomi ve Fi • 
nans Bakanlıkları taraf mdan ha · beslemek istememesidir · 
zırlanan bir kanun }ayihuına eıu Alakadarların verdikleri ma • 
olacaktır. lumata ve temin edildiğine göı-e 

Balıkçılık enstitüsü tarafından son zamanlarda yumurta gibi en 
verilen bir rapora göre; dinaınit· miihim

0 

servet ve gıda kaynakları. 

10, tavuğun 20, ve en çok 25 ku -
ruşa satıldığım ıöylemittir. Haki -
kalen tehrimize ıon günlerde çok 
tavuk gelmekte bunlar muhtelif el 
lerden geçtiği halde en son piliç . 
ler 25, tavuklar 30 - 40 kuruıtan 
aatr1maktadır. 

!atmaları tavıiye olunur.,, mek ister ... 
le ve tarama teklinde balık avla ·ı mızdan biri olan tavuğun mevcu -
mak yuak olduğu ve bunu mene- dü gittikçe azalmaktadır. Yumur-

Derhal bende ve muhitimde bi~ Zihniyet 9u: 
• Gazeteciler, dikkat etsinler ıntibah hasıl oldu: 

- Gidip kendimizi atılatahm . halk böyle ne..-iyatla heyecana den bir (saydi bahri) kanunu da ı ta fiyatlarının mütemadiyen düş· 
Şunu ilave edelim ki İstanbul 

piyasasında perakende olarak ta . 
nesi 40 - 60 paradan ıatılan yu -
murta yerinde köylüden 15. 20 
paradan toplanmaktadır. 

dedik. Ve o zamana kadar da ti· dü~er ha ... mesinden ve malını artık iyi bir bulunduğu halde çok geniş olan ı 
fonun nakili olan gıdalardan sa- Benim ise anlıyamadığım ıu· 
le t dur: 

· k ı para getirmemesinden yese düten sahillerimizin nezaret im an arı 
ına ım .•. 

• • • Heyecana düter de ne olur 1 
köylü, emeksiz bir gelir kaynağı tamamen temin edilememesinden 
olan tavuğu biraz daha zahmetli 

dolayı yine dinamitle ve tarama falcat daha karlı işler yapmak 
teklinde balık avlanmakta, bu da Bugün ise lstanbuldaki sağlı~ 

d'rektörü Ali Rızanın gazetecifo
re ~öyle dediğini hayretle okuyo
ruz: 

"- Şehrimizde kara hamma 
( Y'ani tilo) yoktur, diyemem. An· 
cak her gün kaycleclüen vukuat 
normalin üstünde değildir. RilCi
kiı bundan bir müddet evvel gün
de 8 vakaya kadar çıktığı görülür· 
ken, 'bugünlerde 4 e katlar Jüı
rnii§tür. Bu da fiipheıiz halkın a· 
ırlanmağa btl§lamcmndan ileri 
ıelmektedir.,, 

Bundan sonra, Bay Ali Rıza 
htLlkın a,ılanmasını alelusul tav
•il'e ediyor. 

f'akat, Jul<arikı ıözlerden 1011 

ta ltimde arzu kalır? 
Öyle ya: 
''Tifo, tehrimizde normalin Üı · 

tünde değil, altında,, imif ... Çün
kü, hiç değilse 8 tifo olmalı ki, eh 
•ncak o zaman bizi idare etsin!?. -------

Deniz 
konferansı 

Bu yılı, Londrada toplanme.11 
(li°t}ünülen yeni deniz konferanaı • 
llın birinci kanunun ikisinde top · 
lanacaiı ıanılıyor. 

Londra •• V a,ıington anlatma· 
larına girtnemit olan Almanya ve 
Ruıra, bu )<onferansa çağırılmı • 
Yacaktrr. J-...ponya, toplanma tari -
bini erken buhtıaktadrr. 

Acıklı bir UUlm 
~linik üçüncü ordu Maretah 

l!lerhum Hacı Mehmet Hayrinin 
damadı ve kıymetli dıt tabipleri. 
Jnizden HalidGalip Ezgünün ba -
ba.ar, mütekait erkanıharp generalı 
Ahmet Galip Ezgünün çok kııa bir 
hastalıktan ıonra dün öldüğünü 
ih:ülctek duyduk. 

Merhumun cenazesi bugün Göz 
tepedeki kötkünden .kaldmlarak 
Sahrayıcedit mezarlığındaki aile 
lcabriıtanma defnedilmittir. 

Merhum uzun müddet Balkan
larda ve Selinikte dütman çetele
rine karıı ıürekli muva:f fakiyetler 
lıtazanmıı ve Balkan harbinde de 
Sanıaun redif frrka11 kumandanlı. 
ğtnı büyük yararlıklar ve muvaf -
f akiyetler ifa etmif, kıymetli bir 
••ker meziyetli bir insandı. 

Kederdide ailesine sabrr dile · 
ria. 

Sıhhi şeraite riayet eder ... 
Fakat, gene netriyat olmaınn ... 

Çünkü lıtanbulun sıhhatini o ida 
re ediyor ... Fazla hastalık var, di· 
ye yazılırsa (o :dare edemedi de 
böyle oldu!) denir ..• 

Merkezin bile dikkatin~ tifo va 
kalarmın çoğalması celbedilip, 
tamim gönderilmiıken, lıtanbul 
daki sağlık direktörünün tifo va 
kalarmı normal (yani tabii} görü· 
ıünün sebebi budur iıte ... 

Ne zihniyet! ... 
Fakat, ey ahali! Bir tehirdeki 

tifo, ayda bir tane bile olıa nor· 
mal ıayılmamabdrr. Siz, gene he• 
yecana dütün, ölümden, arıza ~ı 

kalmaktan korkun! Her türlü ted· 
birleri a m. Temizliğe, gıCfanın 
nevine dikkat edin ve qılanın ! 

Hatti Bay Ali Rızayı maka 
mında taciz bile etseniz, korkme.· 
yrn, gidin, atının nerede yapılaca• 
ğını ondan ıorun ve aıılanın ... 

<Vl·rfO) 

üzere ıatmaktadır. 
balık tarla. ve yataklarını tahrib e- Bir muharririmizin görüttüğü 

1927 genel zirai sayımında Tür 
kiyede 7 milyon kadaı· tavuk bu . 
lunduğu anlatılmııtr. Bu miktarın 
bugün çok azalmıt olduğu tah -

derek balık neslini inkıraza mah • bir yumurta taciri Bartın ve Jne . 
kum etmektedir. Bunun önüne g~ bolu bölgesi cibi jumurtacı olarak 
mek için yeni layihada yalnız dı · tanınmıı mmtakalarda piliçlerin 
nam~leb~ıka~ıya~ardeğilbun ~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ları .atanlar, aatılmasma tavassut Ticaret hayatında bu ikramiyeli yenice 
edenler, saklıyanlar ve bilerek a- kadar lakayıtlık clgarası hazırlanıyoı 

min edilmektedir. 

lanlar da cezaya çarptınlacaklar· o 1 o r mu ? inhisar cigara fabrikaları yern 
dır. Bu tedbirin, balık neslini teh- Türkofis genel merkezine Al- ikramiyeli Y enke cigarası paket· 
did eden bu çok fena itiyadın ö • manyadan Türk ihracat evlerinin lerini hazırlamağa batlamıttır. İ• 
nüne geçeceği muhakkak görül • çok fena hareketlerinden acı bir kinci teırinin birinci gününden i· 
mektedir. tiki.yet yapılmııtır. Bu tikayete tibaren satııa çıkarılacak olar. bu 
~ göre, mal almak üzere Türk fir • Yenice paketlerinden talii o · 

Te'rkos sUzme malarına müracaat eden birço~ lanlara 5, 10, 20 50 ve 100 Iirah1' 
havuzları Alman ithalat evlerine Türk fir- ikramiye fiıleri çıkacaktır. Paket 

JCajdnanedeki terko• aÜzml'! 

havuzunun genitletilmeai ıfıne 
baılanılmııtır. Birinci kanun so 
iıuna kadar bu ~, bitirilecek, ter • 
kos auyu bundan ıonra-daha te -
miz verilebilecektir. 

---o--

maları cevap bile vermemektedir
ler. Bu suretle ihraç ticaretimi· 
zin genitlemesi ~ e memlekete pa 

lerin bir kısmında da bu kıy;ne!tc,; 
bonolar bulunacaktır. 

ra girmeli bakımından ele geçen lnkılAp resim serf-!I· 
birçok .fırsatlar !caçı~ldıkt_an bat· sine gidecek eseı : eı 
ka harıçte çok fer.a hır tesır de hı· Cumhuriyet bayramında An 
rakmaktadır. karada üçüncü inkılap resim ve 

Ekmek fiyatları 
Piyasada Evvelki gün tespit edilen ek • 

Meseli; Türkiyeden mühim heykel sergiıi açılacaktır. Bu ser 
miktarda zeytin yağı almak için giye gönderilecek eserler dün ak 
müracaat eden ve fiyat istiycn bir fama kadar Güzel Sanatlar Aka· 
Alman firmasın'\ müracaat ettiği demisine teslim edilmittir. Eser· 
Türk firmalarından hiç birisi ce· ler bugün Ankaraya gönderilecek. 

Kuru yem iş satışı mek ve francala narhı bu sabah . 
hararetli tan tatbika başlanmıttır. Ekmek 

bu sabahtan itibaren on iki, fran -
vap vermemiıtir. · 

tır. 

Noel vortularının yaklaımakta 
cala 16 kuruta oatılmaktadır. olma11 bir kısım ihraç efyamızın 

Bu firma Berlin ticaret kon -Un fiyatları değiımediği tak 
ve bilhassa kuru yemitlerin ıatıf- h b seyyı'mı'ze ve Ti'

1 
... k ticaret odasınll dirde bu n:ır on eı gün kala -)arını çok hararetlendirmiıtir. Ku I . mu··ral'aat ederek te:>ssüflerin

1
' bil• 

caktır. Un fiyat arı ınerae narh " -nı üzüm, incir, fmdık, ceviz, ba- d . · 'l b"l k dı'rmı· •t"ır. daha evvel eğıştırı e ı ece tir. :ı-
dem ve kayıtı çekirdeği fiyatları _ ... Öğrendiğimi7e göre, Ekonom: 
bu hararetli satıılardan azami İl· Ü Bakanlığı krizin bugün dahi d~ 
tl.fadeyı' görmüttür. Te]efoo cretlerl 

vam etmesine rağmen, dış tecimi 
Üzümlerimizin Hamburg fiya· beş kuruş iniyor ellerinde tutanlaım hükumetin te· 

tına "Excelsior,, cinslerde 100 ki- Aldığımız malumata göre, te- cim siyaaasiyle bu kadar alakası7 
loıu 20 lirayı geçmittir. . lefon ücretlerinin indirilmesi hak· görünmeleri kar~ısında yeni ted-

lncir piyasası da çok sağlam kında yakında Bayındırlık Ba- birler alacaktır. 
ve isteklidir. Fiyatlar her hafttt kanlığmca Kamulaya bir kanun~~~~~~~~~~~~~~ 
biraz daha yükıelmektedir. Se layihası verilecektir. rütme adedi 550 ye çıkarılacak. 

. bebi, Hamburgda yüz kilo incirin 24 lira seksen kuruşa. mukab•~ . bundan batka yedi kuruş on parı 
12 liraya kadar ödendiği anlatıl• bir abone §imdi eenede 500 görüt• olan görütme ·-iı:reti de bet kuru · 

--o-

Veni Alman elçlsl 
Yeni Alman elçisi Fon Keller 

dün Berlinden Jstanbula gelmiş ve 
ak§am trenile Ankaraya gitmİ§ · 
tir. Yeni Alman elçisi 1889 danbe~ 
ri muhtelif itlerde bulunmuştur. 
1933 de de Uluslar kurumunda Al 
manyayı temsil etmiıtir. 

Yeni Meksika elçisi Manuel 
Perez Frevinodo yanında elçilik 
katibi olduğu halde otomobille 
Madritten lstanbula glmiştir. Elçi 
Cuma günü Ankaraya gidecek • 

maktadIT. me yapmaktadır. Bu proje ile gö §& indirilecektir. 
tiı olan kayısı çekirdeği fiyatla?< ------------------------- ------------- -----
görülmemit derecede yüksek v~ [ ! tir. 

•ağlamdır. Mahaulün bu yıl geçen ş E H R ·~ ~s - D E ~ 
yıla nazaran üç misli fazla oldu ;K 
ğu da nazarı dikkate ahnrrıa. bu 
günkü fiyatları ~ok iyi görmek la• -----

zım;;;;nci tetrin fındık yükleme· Bozuk mal satan dükkilnlar 
leri için yüz kilo batına 44 • 45 li• , 
ra fiyat alınmıttır. Rakip memle
ketler ispanya ve İtalya malla .. 
rında~ A vrupada aatıtlar henüz 1 
pek azdır. Fazla ceviz ihraca~. 
yapıldığı için piya,ıa b~r~z dunıl-

1 muttur. Maamafıh, hala 20 ku · 
nııtan alıcı bulunmaktadır. 

Mersinin mühim bir ihraç mi
taı olan kayıi çekirdeği fiyatJarıı 
da 100 kiloda sif Hamburı 50 
liradadır. 

Bir arkadaşım anlattı:' 

- Akşam üstleri ne ı-aktr. "Balıkpa=an ve Talımis 
civarlarından geçsem görürüm. iki belediye mi'nmru 
yavaş yaı:aş geçerler, ve kendilerini gören seyyar satı -
cılar inal ettikleri caddeden çekilerek onlar geçinceye 
kadar bir dükkana sığınırlar. 

Eıas itibariyle iyi bir şey. Belediye memur/an va
:ilelerinl yapıyorlar. Çok dar ı·e çok kalabalık olan cad 
denin bir la.kını scu11ar satıcılar tarafından dalıa :ziya. 
de kapatılmasına mciııi oluyorlar. 

Fakat acaba belediye nıenwrlarının ı·azifcsi ynlnız 
bu nw olmalıdır. tlç defa başımdan geçtiği için bill • 

yorum. l>JaalcsC'I bu,.alarda bazı dükkancılar fena ve 
ko!mwş mallar satmaktadırlar. Belediye memurlarının 
bunu ela kontrol etmeleri lcizımgdmcz mi? 

Bilhassa bu salılc!.<irlığı yapanlardan bir kıs11u ba. 
zı kasaplardır. Bunlar kıJlım makinelerirıc eı:r.clti kok. 
muş et parçaları /;oymakta, bunurı üzerine de sizin seç
tiğiniz parçayı. katarak kıymaktadırlar. Bunun neti • 
cesindc dükkanda seçmiş olduğunuz gül gibi etlerin eve 
ı:arınca kokmuş o!dufiunu görüyorsunuz. Bunun önü • 
rzc ncçmck irin kıyma için SCfllen etlerin evvelce tartıl
m!lsı, sonra makinede ktyılması mecburi kılınmalıdır. 

Bu gibi şeylere dikkat etme/• de bclcdive mcnwrla.. 
rının rnzifesi değil midir? 
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ingillz dış bakanı beklenen 
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söylevini söyledi: 1 
Vunanistanda 

Kondilisle sil bakan 
arasında ihtilAf 

~ ~ ~ - .. ...ı._.a..., P"h ,.., ~ ~ ,,.., _.........,.. 

Kanalı kapatmayacağız! 
Fakat eski siyasamızı 

takip edeceğiz! 
Bu sözler Romada f yi tesir yaptı 

lnglllz d ... bakanınm s6ylevl 
V aktindl!D evvel, fevkalade su • 

rette toplanan lngiliz parlamento
sunda dün İngiliz Dıt Bakanı Sir 
Samuel Hoer bir söylev verdi. 

iki gün önce ölen silahlanma 
konferansı ba§kanı Henderaonun 
hatırasını andıktan sonra dedi ki: 

Son haftalar içerisinde ı:örü • 
len türlü hadiseler ve değişiklik • 
lere rağmen, lngilterenin siyasası 
değifmemiftir. Siyasamız, lnıiliz 
ulusunun kahir ekseriyeti ve Do • 
minyonlarımız, tarafından taavib 
edilmektedir.~Böylece kuvvet bul
duk. 

Siyasamız, Ulmlar kurumuna 
müzaheret es uma müstenittir. ln· 
firad ıiyasasr, ıörünüıte faydalı 

gibi auulıyoraa da., hakikatte bir 
hayaldir. ReaJiat ıiyua, Uluslar 
kurumu misakına göre mütterek 
emniyet ıiyasuıdır. Sulhu veya 
umumi bir felaketi tercih etmek 
mevzuuhahsolunca İngiltere te . 
reddütsüzce ıu1bu koruyacak, yeni 

bir felaketin önünü almağa çah
§acak-tır. 

İngiltere Uluslar kurumu misa· 
kı mucibince girİ§tiği taahhüdleri 

harfiyen yerine ıetireceğini bildi· 
rirken fırsattan istifade ederek fa. 

tizme hücum etmek gaye:sini takib 
etmemiftir ..• 

Bütün devletler kendi ~azil e -
}erini yaparken İngiltere, kabul et. 

tiği taahhütleTden kaçınamazdı. 
Uluslar kurumu §U Teya bu mem • 
leketin elinde bir alet değil, arsıu
lusal barışı temin edecek bir müee. 
sesedir. 

Bizi, yavaş hareket ettiğimiz İ· 
c;in tenkid edenler oldu. Halbuki 
lngiltere, daha geçen yıl, noktai 
nazarını açıkça ltalyaya bildiı· • 
mişti. Bütün bu te~ebbüsler akim 
kaldıktan ıonradrr ki Ulualar ku. 
rumu kat'i tedbirler almak zarure
tine düımü~tür. Uluşlar kurumu 
üyelri, hep birlikte vazifelerini 
yapmadıkça misak tatbik edile • 

mezdi. Bu yüzdendir ki, acele et • 
meden konuımalan. devam ettik. 
Bugün 52 devlet vazife.tini yapma. 
ğa hazırd1T. 

Ekonomik tedbirleri beğenme
yenlere tunu diyebilirim ki bu ted. 
birlerde harbi kıMltacak mahiyet· 
tedir. 

Süel tedbirlerle Süveyf kanalı· 
üyeleri, hep birlikte vazifelerini 
zuubahs olmamıJlır. 

İtalyan .. Habet &n]&f111&Zlıfı· 
nm ancak kollektif hareketle }la]. 

ledileceğine kani olduğumuzdan 

Uluslar kurumuna yardım edecek, 
taahhütlerimizi yerine getirece • 
ğiz.,, 

&öıfevln f991rfert 
İngiliz Dq Be.kannım diyeTİ, 

Paria Te Cenevrede müsait bir te -
ıir bn-akmıttır. 

Almanyadan bahıedilmediği 
için, Berlinde de teairi aynıdır. 

Romada aüel tedbirlere ait Ja. 
mn fazla tutmu,tur. 

Bir lngiliz muhabiri Mısırda kabine 
Gördüklerini anlatlyor değişecek mi? 

·~ç~ter Gardiyan,. özel harp di )lasa,-vada bir ton su 10 §ilin (tak-
aytan S\hi)~•zren yazıyor: riben Uç küsur lira)dır. Halbuki Su • 

lt:drarrla·rnı'kmıdenizde, üssüb.'.ih. dan Jimannıda bir ton su 75 kuruş ka· 
ri limanı olan M.asa.vrayı müthiş bir dardır. Süveyşte ise 20 • 30 kuruştur. 
mevkii müstalıkem haline getirdikleri Bir lnglllz aayfav:mn endlşelerl 
haber veriliyor. 15 pusluk top batar. İngiliz mulı:ıfaıak~r saylavların • 
yaları ~vvanın birkaç mfl şimalin. dan general Meyşm Londrada verdiği 
deki kıyılara yerleştirilmiştir. :Muhrip bir söylevde demiştir ıı.;: 
leri ve hafif kruvazörleri karşılıyabi • "İtalya yapmakta olduğu harbin 
lecek olan dört pusluk toplar da tima. son anda Habeşistanın askert kontrolu 
na duğru bakmaktadır. Bundan ba~ - nu elde edebilirse, lngilterenin duru • 
ka lim:ının açıklarmdaki, sevkulceyş. mu çok '°ahim olacaktrr. Bu suretle 
kryrneti olan adalara dört ve altı pus- ilk defa olarak tngilterenin "müthiş 
luk toplar yerleştirilmiştir. bir ordu ve üssübahrilerle birlikte 

Bu topların adalara gece karanlı • dünyanın en kuvvetli hava kuvvetle • 
ğında götürüldüğü haber veriliyor. rinden birine malik olan ve büyük bir 

Üssüba.hrileri böylece sıyanet altı - Anupa devleti ile .. 3000 kilometrelik 
na girdikten başka, ltaJyanlann Kı • bir hududu olacaktır. 
zıldenizdeld tecaviizt kuvvetleri de ö • Buna, ltalyanın 1\Iısır ile de ola • 
nemli bir hal almıştır. Bu sularda en cak bin kilometrelik hududunu il:1ve 
a:,~ğı beş denizaltr gemileri vardır. etmek lfmmclrr. 

Daha önemli olanı, ltalyanlann lngilt!"re c;• iki cihetten birisini 
şimdl -şarki Afn'lcada bulundurdukları tercih etmek mecburiyetindedir. Ya 
tayyare kuvvetidir ki ceman 500 tayya kendi keuılini müdafaa için dönyanm 
re olduğa sanılıyor. herhangi büyük bir del·letinden iki 

Assal>, başlıca tayyare meydanı • misli fazla kara, deniz n haYa ltune. 
dır. Fakat bir çok tayyarelerde Mas • ti bulunduracak - ki bu masraflara 
eovada toplanmrştır. İhtiyaca göre katlanmak fmkansızdrr. - Yahut bu· 
bu iki yer arasında gidip gelmektedir günkü kollektif yardım sistemini tu _ 
Jer. Tayyarelerin çoğu. bombardıman tacaktır ... 
tayyaresidir. Bombardıman için ol . H •tı .1 rnıya.n yüzden ziyade tayyare, alçak - 1 ercı er 
tan usarak kabilelere saıdrrmak üze. Zenci caz mu f kisine 
re makine1i tüf eklerle mücehhezdir. Z 
Bu tabiyenin daha. iyi netice nreceği 
kanaatindedirler. Çünkü bombardı . 
man edilecek toplu hedefler buluna -
mamaktadır. 
1.~ovadan bir mil öteye kadar de 

niz. gemilerle doludur. Bu ~emilerden 
bazılan beş aydır yüküyle dolu duru
yor. Çünkü daha önemli harp levar.ımı 
getirmiş olanları e'V'\'el hoşaltmağr ter 
cih etmektedirler. 

Epey askerin sıtmadan muzdarip 
olduğu anlaşılıyor. Fakat ba§ka has • 
talık yoktur. Askerler gemiden çıkın -
ca .Asmara şehrine götürülüyor. Ora
da şerait nisbeten iyidir. Askerler da. 
ima geceleyin çıkarılıyor. Ve mecburi 
bir yiirilyüşle ertesi günün şafağında 
Asman.ya götürülüyorlar. Asker Mas 
f!'m'ada tutulmuyor. Çünkü oradaki 
!tek fazla mcak tt gilgesizllğfn as -
kerln cesarettnt kıraca~md.an korku. 
luyor. 
~u f"ıyah dehsetli yük~elmi!tir. Şim. 

ı lan harp etti ! 
''Man~csteı- Gardiyan.,da okunmuı 

tur: 
Almanyaıun radyo neşriyatı lide • 

rinin bir diyevine göre "zenci caz mü
'liği,, neşriyat programından ~rkarı • 
lacakbr. 

"Zenci caz müıiği,, nin ne olduğunu 
ta);n etmek üure bir komite se~ilecek 
tir. 

--o--

Katollklerle 
Nazilerin kavgaları 

v·arşovadan "l\tançesfor Gatdiran., 
gnıdesine bildiriliyor. 

Dançiktc dokuz katoliıd naıilel' 
'-urmuş yaralamıştır. Katolik genç ~ 
lerintn yaptığı bir toplantıyll kanşan 
naziler, bUyük bir kavga çıkarmış Ye 
ka'"ga sokakta nlmuştur. 

Bir katollk gend, ağır yaralı ola • 
rak hastaneye kaldmlmı§hr. . 

Mısır Baıbakanı Nesim Paıa · 
nm, lngilterenin Mnıra imtiyazlar 

vermeği reddetmesi ü:ıerine istifa 
edeceği havadisi çıkmışsa. da, in • 
giliz gazetelerinden Deyli Telgraf 
bunu yalanlıyor. 

Aynı gazete, Nesim Pata hü • 
kUmetinin iıtiluarı faydah olaca· 
ğını ve Mııınn istikbali, lngilte . 
renin Mısır hükUmetine olan itima 

dma bağlı bulunduiu düıüncai 
ni kaydetmektedir. 

--o--

Evkaf genel 
dlrektlJrlil ğilnde 
Ankara 22 - Htikllmetin Kamutay 

dan geri almış olduğu E"riaıf Genel di. 
rektörlüğü ~kı1!t kanunu projesi ii· 
zerinde yapılan değişiklikler bitiril .1 
miş ve proje bakanlık he)-etine ve • 
rilmiştir. Yakmda Kamutaya ı:önde • 
ritecektir. 

Yeni teşkilAta ıöre altmış memura. 
çıkta kalacaktır. Evkaf gentl dirtktör 
Hiğünde bir ba<11kan ~e üç azadan mü
rekkep olmak ilzere bir idare meclisi 
kuruJacaktrr. 

tcıtaııbul ETka.f direktörlüğü yeni 
t~ckilatta kaldmla~ onun yeriM 
btanbu~ Beyoğlu, ü!küdarda birer 
mıntaka eYknf direktörlükleri kurula. 

caktır. Her mıntaka direktörü mm.ta . 
kası üıerinde serbest olacaktır. 

Bundan başka Ankara evkaf dink. 
törlüğü Hğvnlunacak -çc bunun işleri. 

ni doirudan doğruya genel direktör • 
lük yapacaktır. A~ıkta kalac.ık memur 
Jar da tedrken münhaller~ yerıeştiri. 
leceklerdir. 

---0--

ulllm 
Yemen Kolordusu ba~hekimf Al • 

bay merhum Ariıin oğltt, Hamburg 
kon~olosu Kemal Azizin kardeıi. 1 
Deniı haıı;t-ınesi ba~czacJ!lı Yarbay 
Vufinin kaymblradP.ri J\ydm kadast. 
ro fen mcmurlarmdan Sadettin Ferit ı 
Gülhnne hastanu.-inde kendisine yapı..1 
hn hfr ameliyattan ~nra nfat etmt~ 1 

n dün cenazui kaldrnlarak aile mak-ı 
bur.sine gömülmü§tÜl'. 

"Hükumeti tutan ücretli 
adamlar diye tavsif edilen 
zabitlel ordudan çıkarıldı 

Bir hUktlmet buhranının önüne 
gtiçlUkle geçlldl 

Yunanist:anda bugünkü kabl· 

nenin Sii Bakanı ile General Kon

diliı arasında bir ihtili~ olduğ·ı 
haberi gelmektedir. 

Sü hakanı Papagos, Kondilitt 

gelerek bazı aübaylarııı uzaklaft'
rılmasmı istemitıe de, Kondiliı btı 
teklifi reddetmi~tir. 

Sü Bakanı bu ıübayları 0 Her 
hükUmeti tutan ücretli adamlar .. 
teklinde tavzif ediyordu. 

Kondilisin reddi üzerine Sü Ba· 

le.anlığına. ıiderek 20 ıühaym tev· 
kifini iatemif, ve emir derhal tat· 
bik ohmmıqtur. 

Bu sübaylarm hepei Kondilis 

taraflrııdrr. Bunlarrn. yerine, tim
diye kadar hiç bir hükQmet da1'· 

besine karıtmamıı kralcı ıiibayl 
getirilmittir. 

Şimdi Koodiliıe sadık süba 
)arın ıayıaı azalmıt bulunuyor ... 

Hava Bakanının müdahalesi 
le bir liükumet buhranının önü 
ge,ilebilmi,tir. 

Kral, kralcılılın bu gUnkU 
•ek•lnden memnun delll 
Londradan akseden haberle 

göre, eski Yunan Kralı Jorj, Y 
naniatandaki iç politika11nın :ıld 
ğı ıon tekilden memnun değildir . 

"M t'" l" t · etru ı par aman er prensı 
lere ıon derece bailı olan Kra 
Yunaniatana, bir kunetli bükUm 
tinin değil, bellri me,ruti bir h · 
k4metin idareainde yapılacak b • 
geneloydan ıonra dönmeği iıt 

mektedir.,, deniyor. 

Dört suikastçı 
henüz tutulamadı 
Ankara, 22 - SUikaıtçılar hak/ likte yakalanan adamlarından bi 

kmdaki tahkikat, yeni deliUer bu - de tevkif olunmuıtur. Bu adam 
lunduğundan derinlettirilmekte -ı· gizli ittifakla alakaamı ıö,tere 
dir. Bunun için batka yerlerde hu. deliller vardır. 
hinan bazı kimselerin istinabe ıu- ... --. ..--··-
r,,.tflP. ifact~J,.Tin .. "'""~r.a•• •• m 1 Fransayı 
mittir. Bu arada yeni tevkif at ya· 1 protesto m U 
pılacağı da söylenmektedir. Cebe- i etmişiz? 
ci tevkifhaneıinde bulunan mev • Brükael 22 - Brüksel radyosu 
kuflar tecrid edilmiş vaziyettedir. bu akşam şu haberi vermljtir: 
& mevkuflar araımda Mara§lı "filrkiye C~hur Bafbnı Ata. 

• • w türke k.arp Surıyede bir suikast ter 
HaCI ldrıa ıle oglu da vardır. tip eclllmesi tiıulae Surlyenln Fran 

Birinin ifadesine göre, Hacı ld- SJZ manda.si altında bulunduğunu 
riıin gizli ittifaka, para. yardımın· gözönünde tutan Ttlrkiye Hüktlmeti : 
da bulunabileceği Çerkea Etem ta- Cenevre ile Pariste protestoda bu • il 

f d · dil · • Aı· S lunman karar nnnlttir.,. 
ra m an ı~et e mıştır. ı a· •···--·--"·-· .. -··--· ......... : 
ibin jandarma Ç&TilfU Üzeyir ile Bugu·· nku·· m·ıt·ıng 
karde,i ye gizli ittifak mensupla . rt}I 
rmm dolaştıkları mmtakada ka,- BiiYtik ÖJ\der Atatürke bağlıhk1~ 

k k
.
11

.... h. .. nm göstermek fiure Istanbullular bU 
~~ .. anı ve ı !gı yapan na ıye mu. gün saat on be~tc Beyazıt meydanmda 
duru Şemsetbn de mevkuflar ara· topla.nacaklar ve saikastçıları teri·ı 
smdadır. Şemsettin Macaristanda edeceklerdir. nuıünkü mitingiıt çol< 
ziraat tahsil etmi§tİr ve eski ağır kalabalık olacatı muhakkaktır. Düıt 
ceza hakimlerinden birinin oilu . yaz:dıfımız gibi mitingte söylevler !Wy. 

• • • ltnecek, Atattirke bağlılık telgrafı 
dur. Şemıettın Vekalet e~nne a• çe1'ilecek, bundan sonra da birheyf't 
lmdıktan sonra bulundugu yerde Taksime ıeçuek abideye çelenk koya
tevkif olununca büyük bir ümitaiz- ı caktır. 
lik ve teeessür göstermiı. yanmda- OskUdarın mitingi geri kaldı 
kilere "bana artık dönmek yok. de Usküdarda bugtin yapılması e\"Vel -

m
• t• ' ce karaTlap.n miting de bu yüzden ge. 
lf ır. i k J 
Ü . . k d . • Ç k '=' r a mıştır. 
zeyırın ar eşının er et c...- o·- ta fta t ta b ı E ı· .. . ıger ra n s n u rmea 

temle son senelerde muteaddtt de· Patrikliği de ruhani memurlanna gön 
falar görüştüğü de tesbit edilmiı· derdi~i bir yayrmda, suikast tasayvu· 

tir. runun doğurduğu umumt nefret kar· 
Yahya ile biı·likte Suriyeden ~sında önüıntizdeki Jlazarte...~ rane Jd. 

gelen gizli ittifak menauplMmdan 1~6elerde Ayin yaprlmumı bildirmit .. 

silahlı çetenin di.ğer d~rt azası he- tı~rmenl patrlklnln Atatark• 
nüz ele geçmem1~lerdı. Arattırma telgrafı 

devam ediyor. Hududu aşıp atma.. Diğer taraftan Ermeni Patriki Na• 
dıkları belli değildir. Bunlardan ruyan Atatürke ~u telgrafı ı;öndenttff 
Hamdi, Suriye hududuna yakın tir: 
bir köydendir. Gerek kendi köyü • r ''Türkiye Büyük Önderi A~türko: 

·· b lk k · k .. I . 'atanmnu. en btiytik darbeyı fndff .. 
nun. a . ı, gere se cıvar oy .erm mek k.asdmda bulunan bir takım haiıt· 
aakınlerı bu adama karır eıkıdcn lerin caniyane tasanaru, ruhani (• • 
beri derin bir nefret beslemekte i· banhfım dahilinde bulunan ve Tllr' 
mitler. Hamdi bir müddet evvel camiaMnın bir cüz.ünü te§kll eden Er· 
bir kız kaçımııt ve .onunda bunun meni cemaatince nefretle l§ltildL C. · 
la evlenmittir. Bundan batka mü· m:!atin bfitün efrat ,-e smıflariyJe be· 

dd• 1 ·ı·d· rabcr derin l!leVgi T'~ !AYgt Oe &evdiğf • 
tea ıt vaka arın da faı 1 1r. Ka - . 1 ~ d • • · • h t" lfi ..... 

mıı ~n ı vn e,rımı~ ıçın er ur ,,.. 
nsı Hamdinin l'löyündel<l evinde adet •c muhabbetle dolu uınn ö1t1lit• 

olurmaktadır. Ali Saibin Kozan · ter diler ve her caniyane tasav' urU 
claki çiftliği arandığı zaman. ,ift· tel'in ederiz.,, 





• 

13 (NakU, tercüme ve iktibas hakkı rruıhfuJdur.) -
"Bilıt\em ıen hiç ölen adam 

gömrüt müsün? Ben çok gördüm. 

Fakat hiç birinin bu kadar uzun 

ve ıamatah bir nutuk irat ettiğine 

tahit olmadım. Can çekiıen bir 

adamın kolunu, bacağını sallayıp 

bağırması ... Bu ha,Jat ha? Bir de 

bu ıaklabanlıkları bizim imamın 

torunu, küçük hafıza öğretmek 

için o sivri .ıaksl, ne idüğü belir· 

siz herifi tavsiye ediyorsun! , 

.Hilmi, babasını ititmemit Jibi, 
!<endi kendine: 

"Garbı garp yapan musikileri ... 

Onlarda hayat var, fen var ... ,, 

"Bizimkinin ne kusuru var?,, 

"Halkın tenbelliii, uyuıturucu 
kMıaati, }'ÜKsek ıınıfların bot ve 

dütük bir sefahate dalmaları hep 

bu bizim inliyen, ağlıyan muıiki
mirin tesirinden. Kadınlarımızın 
kafasızlığı, zilleti .• ~,, 

"Kadınları bu bahse sokma Bi-
1 

zimkiler, her h31de frenk karıla.• 
rnlldan daha cdebli, daha hanım •.. 
Onların erkeğinde de, karısında 
da ben, yüzsü~lükten, aç gözlülük

ten batka bir ıey görmedim.,, 

Pa.1a durdu, ökaürdü, aonra k~ 
pü;Sü: 

"~ir müılüman milletinin an'a

ne'°ihi, medenİ)etini neden her 
XMile ..ile.tahkir ediyonan7,, 

"Medeniyetimiz yok ki, tahkir 

edeyim. Ziya pafanın dediği ~ibi, 
siz:-ıt tahkir ettiğiniz küfür diyarı• 
mamureler, kitanelerle dolu; mül. 

kü İslam; baıta::baıa virane ... ,, 

"Ki.taneleri baılarına yıkılsın. 
O Jmansız padiıah haini herif gi

bi aen de medeniyeti kitane, ma

mure f arzediyorsan, sana yuf!,, 

Paıa sustu. Esnedi. Nereden bu 

peltek oğlanla münakataya giriı· 
mitti? Hiç değer miydi? Kifiris

tandan esen he!' rüzgara kafasını 
kaptıran bir f ıııldak ! 

"Küçük hafızın tahsilini ben 

dil~diğim hocaya yaptırırım. Sen 

çocuk ıahibi olduğun vakit, iste

diiin gibi yap. Korkarım, çocuk

ların Asım beyin kukla kızlarına 
benziyecek... Bonmarıe bebeği 
gibi... Karnına basınca mama, pa

pa, diye öten lr.ıklalardan.,, 

Bu, son taarruzu oldu. Hilmi

ni11 cevabını beklemeden, hatta 

ondh gözlerinde yanan kin ve 

gayze ehemmiyet vermeden çekil• 
di, ~tti. 

Sllbiha hanım içini çekti. Oğlu
nun kolunu oktadı: 

"Niçin babanın zıddına baıı

yoraun, eYlldım? Seni hiç incit

memiı bir baba, bir gün bir fiake 

vurmadı, bir dediğin iki olmu
yor ••. ,, 

"Ketki baham, her gün dayak 

atan •oyundan olıa... Keıki evi

miz konak değil, bir kulübe olaa .•• 

Debdebe Yar darit var, fakat ha• 
hmdan atanıyorum, anne, anla
mıyor mu1Un, utanıyorum. Kanlı 

katil bir paditahm rilüm ileti ... 

Düıündükçe yere geçiyorum!,, 

Sabiha hanır.1 içinden: "Gala

tasarayından birinci çıktı. Fakat 

neye yarar, hi.la maliyede küçük 

bir katip. Ayhğı terzisine bile ye• 

tiımiyor. Babaıını beğenmiyorsa: 

parasını neden aarfediyor?,, dedi. 

Fakat Hilmiye l>ir fey söylemedi. 

Dünyada en çok sevdiği bu, biri

cik evladı, incitmemek için yap

mıyacağı §ey yoktu. 

Hilmi, içinden: "Annemin bü

tün derdi, batına dalkavuk topla

mak, elmas satın almak, parayı 

sokağa atmak... Babam gibi za• 

)imleri bu kadınların çılgın israfı 

yaratıyor .. , dedi, fakat o da bu 

düıüncesini anasından sakladı. 

Ne de olsa, anasıydı ve onun bü

tün dünyada bir·cik sevdiği insan

dı. Hatta harekf'!te geçmemesine, 

elinin, ayağının bağlı kalmasın!I 

sebep olan ıey; anasına kartı bes

lediği bu :zaaftı. Omuzları bir ih

tiyar gibi çökıiıüı, sesini yeis bü• 

rümüf, kendi kendine söyleniyor· 
du: 

"Devleti ~viren çarklar sakat; 

cemaat hayatı :.ürümü.ı, kadınlar-

rımız ... ,, 

Annesi aözünii kesti: 

"Kaclınlara neden bir düiye 
tnicwili"'ie yorıun:t,, 

"Niçin etmiyeyim? Sade zevke. 

!fOCUk doğurmağ'.l mahsus birer a• 
let ..• Hangisine insan diyebiliriz? 

Zincirleri altın b!le olsa, kendile

ri birer esir ... !,, 

"Amma yaptın ha! Senin f\I 

methur Avrupanda çocuğu, erkek 

doğurmaz ya ... Onların da ya ka· 

rılarr, ya kapatmaları doğurur. 

Sen biraz daha, horoz yumurtla

ıın diyeceksin.,, 

Bu buhranlı, acı dakikalarda 

anasının bu soğuk alayları! Hilmi 

daha peltek, gözlerinin içi daha 

karanlık devam etti: 

"Milletin yarısı, öbür yarısının 

hayvaniyetini doyurmakla meı

gul. Çocuğu kim doğurursa doğur

sun. Keıki piliç gibi yumurtadan 

çıksak! Fakat aııl onları kim ter

biye ediyor, bir kere ona bak: 

Zenginlerde sırf cin..Ierini tethir 

eden, iti eten, boş kafalı, yaldızh 

mahlUkat; fıkara halk da; hayvan 

sürüsü gibi kullanılan zavallılar ... 

Aralarında bir tanesini, bir fikir

le met1ul görebilmek nasip olma• 

dı ki ... ,, 

"Kadın lakırdısı olunca, hep 

böyle çileden çıkıyor, saçma söy

lüyorsun. Kadın ıana ne yaptı? 

Dürnev ... ,, 

"Dürnev, Dürnev ... O da kafa
sız, o da cins makinesi. Odamız 

kadın panayırıı:a döndü. Sabah. 

akıam kalçasını, göbeğini ~alh• 

yan ditilerle dolu. Bana bak, an• 

ne! Sen fU Çerkea kızını bir ayak 
evvel saraya mı yolhyacaksın, ne 

yapacusın ... ,, 
( Deı•anu var). 
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Kaya OğOu 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla · ve 

birbJrlerıvıe bo(lazıaşan insanların 

heyecanlı romanı . 
• 

Taun: Rosny alnd • TDrkçeyc çeviren: Nacıye luet 
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Kızıl bakır renginde 
yarım a11 yükseliyor, 

orada belirsiz 

Pek ~~!lru'!;n{a~~!1/!?'!':. ıeng~~ek~!{'!~~'!n hlr .. ı.kh ~rnıı 
yatan Papatyeyi, baygın Çiğdemi, hantal olmakla beraber çe,·ikti .. Düm ları yerlere doğru eğildi • 
can1anmağa başhyan çocuğu gözden düz tepesi, iri, keskin trrnak1aTiyle Gövdelerden önce tüyler birib' 
geçirdi .. Köpeğin biriyle kurt iyice L ilerliyen şu gövde ziyafetin tadını ka- süründü. Bu başlangıçla her ikisi 
diler.Çocuğun yanıtla geldi.Kulağına e 

1 çırmıştı. Karşısındaki kalabalığı gö • ötekinin pek korkun,Ç olduğunu 
ğilerek mın1dandı: rünce yassı ayaklarını öne doğru u . belirsiz anladı. 

- Kaya oğlu geceyansına değin zatarak bir gez saUandı. Sık tüyleri Kaplanın soyu daha sinsi, d 
nöbetçilik yapacak. Geceyarısından arasındaki küçük gözleri kmlcımlar kurnazdı. Karnına doinı saldırm 
sonra da Tavşan oğlu bekliyecek. saçarak parladı. Sonra kendi gücünü çin yana çekildi. Ayı uzun boylu 

Ateşin yanına büzülmüş çocuk bu kendi ustün isteğini bir homurdanma lemeai. Düşmanının üzerine dofnı 
sözleri bellibelir8iz anlıyordu. öte • i1e bildirdi. Hepsi -etleri parçalama i • dırdı. Dişler, tırnaklar, etler biri 
)erden sesler, yırtıcı homurtular, ö - şini bırakarak bu çetin, bu güçlü var. çarpıştılar. 
lüm, cançekişme iniltileri geliyor • lığa baktılar. Onu hiç görmemiş olan. 
du. Bunlar ölüler iizerine çullanan lar bi1e kar,şı koymağa yeltenemez • 
yırtıçılann sesleri idi. Çakalın hav - ]erdi .. 
laması kurtların ölüsü, parsların mL Boyu kaplanın boyunu geçiyordu. 
yavlamaian biribirine karışıyordu. O yalnız bir mamuttan, bir gergedan .. 
Bütün bu yırtıcı)ar taze, kanları dam· dan 'kUçUk olabilirdi. Kurtlar sırtlan. 
lıyan vurguna yanaşmışlardı. En yır. lardan daha beride olduktan için ön
tıcıları, büyükleri bile bu kelepiri hor ce onları .koğdu. Uzun uzun uluyarak, 
göremezlerdi.. kızgınlıktan, kinden titriyerek yeri o.. 

Kızıl bakır rengindeki yarım ay na bıraktılar. 
yükseliyor, orada bellisiz dalgalan .. Ayı ayaklarını ölii1erden birisi il . 
malar yapıyordu. Onların, çayırların zerine koydu. Kurtlar usul, sessiz a -
ağır kokulan hafif bir rüzgarla yayı- dımlarla iJerliyerek öteki ölüyü alıp 
Jıyordu. lri bir yarasa kanatlan üze • götürcfüler. .. Avı iizeHne eğilmiş iri 
rine düşüyor, bir yaban kedi böğürt - yırtıcı bunu gör~medi. Bir y;anak, bir 
lenler .arasına ,.,kılıyordu. Sonra gizli omuz par~lamnıştı. Et .taze idi. Kan 
arlJ.Sı cöt.1.~.erle •!I iki ıbk Jli71W.Mk .. "'11 .. 
!111"t1tuiı~Jlldf;ffl hın.ıı'1ı ırXf """" Jel" ı:.~cr·-""·~· .... 

K-aplrara gözlm)·le, dffmdftz sırtiy- tışmıştı. tşine koyuldu: Kanca gihroış 
le bu ne bilmeceli, ne düşilndürücü Jeri bir but üzerine saplandı. Şimdi 
anlamJmaz bir mahlukta. O pek gü~ o keskin açlığını yatı§tırmanın bütün 
koku alır. Avları gelişi güiel bulur. tadını duyuyordu. 

Onlar şimdi alay ediyormuş gibi Ayı böylece kızıl etleri koparırken 
sırıtan yüzleriyle bu iki ayaklı pek ta. dallar arasından bir yırtıcı göründü. 
ze etleri tadıyorlardı. Aslanların, kap. Kurtlar,, ~kallar onun korkunç koku. 
]anların çenekemiklerinden daha güç- sunu biraz önce almışlardı
lü olan çenekemikleriyle yumuşak ba. Bf r baş gözüktü. Bu turuncu renk. 
ğırsakların tadinı tatmak için kann - teki iki yandan sallanan tüyleriyle 
larını deşiyorlardı. sert bir baştı. Gözleri iri bir yıldız gi-

Keskin burun de1iklerf, kurnaz ba- bi titriyor, yeşil parlaklıklariyle ışıl -
kışlariyle kuruntulu. korkak çakallar, dıyordu 
çıktılar. Pe}c yanaşamıyorlar, geride Yırtıcı esnedi. Kızıl renkte bir ma.. 
duruyorlardı. ğara göründü. Dişler sıralanmış siv • 

Yaban kedileri gibi ince sivri ku · ri bıçaklar gibi pırıldadı. Boğuk bir 
)aklarını dikiyorlardı. işte av orada sesle bağırarak geniş göğsünü göster. 
idi. Pe)( boldu. Daima boş bulunan di. 
bağırsakları ist~klerini kamçılıyordu. Budlar.ı esmer çizgilerle kaplı idi. 
Beş kurt sert ,.e korkunç homurdanı - Bir anda sırtını kaplıyabilecek sivri 
yorları.Bir kokarca,bir kedi böğürten tırnaklı ayakları ,·ardi. Dağdan gelen 
lerin ara<Jından sinsi sinsi sokulmağa boz ayıdan gayri öteki canlıların da 
uğraşıyorlardı. Bir alaca baykuş ses • hepsi onu tanımışlardı. Derin bir kor 
siz kanatlariyle iniyordu.. ku ile titreşiyorlardı. Boz ayı onu bi1. 

Kan sık çimenlerin arasında 
Ierin üzerinde dalgalandı. Ayı ka 
nı altına almıştı. Kaplan yuvar 
rak çekildi. Şimdi ikisi karma 
bir küme olmuşlardı. Bu ktlmedea 
kan tüyler savruluyor, boğuk hom 
tular, kızgın kükremeler birlb 
karışıyor, pençelerle timak1ar 
şuyordu-

Kaplan kendisini kurtardı. A7f 
ne onu yakalamağı ~ J 
kisi de aldıJd&n derin ,aralarla 
kml karşı karşıya duru70rlart1L 
birisi kar§JSmdaki kücün ko~• 
ğunu, büyüklüğünü an~~ 
•ldırmaldaa pkinlyor _s!bl 119 v_,___ - ... ~_,_, __ -- .., ,. ~ -
teği oh lan bir daha blribirl ilzerlil• • 
tı. 

Kaplan yuvarlandı. Boz aynım 
len bir pençesi i§e yaramaclıtı ~ 
lerini etlerin içerisine aePrm 
Göğüsler çatırdadı. Kaplan öteki 
çeyi de yakalamaia uira§tı. A 
çenekemi.kleri düşmanımn bOIP'""I 

girmişti. Onu kıstırarak deldi. 1 
daldı .. Sonra sendeJiyerek ayala k 
tT. Acı acı homurdandı. Çok kan d 
kettiği için bitkin gene yere 91kttl. 

Şimdi çakallar, kurtlar, sırtlaa1" 
arasında gizli bir sevinç bqla• 
Bu güreşmeyi gören bir çok kil 
zayıf mahhiklar ormandan, otla 
çalılıkların arasından ççıkmışlardı-

Bu keskin gözlerin, pençelerin, 1" 
runların kayııaftıtı bir an oldu. 

işte hayatın sırrı .. Yaşamanın-" 
suzluiu .. 
Kaplanı parçahyan ayı, yalnız kO ~ 

kusuyla bütün yırtıcıları kaçıran b11 , 
ri :>-,rtıcı şimdi aç burunlarla kokl• 
nıyor oda bir av oluyordu. Sırtlanlar kurtların homurtularını mediği gibi o da boz ayıyı bi1miyor -

yürekleri çarparak endişe He dinledi. du. O yalnız kendisine karşıdan bak. 
ler. Çakallar boğuk boğuk havlıyor - mağa bile yeltenemiyecek kara ayıyı Kaya oğlu fidanların, yüksek ı:; 
lardı. Açlık köpekleri kamçılıyordu. tanıyordu. Onun bir görünmesi yeti • reti otlarının arasından ıırtıarın, k ı. 
Gözleri titrek kızıl bir ateş gibi olu .. şirdi. lann geldiğini, bu korkunç savaşı bit 
yor, bir delik gibi görünen ağızların. Boz ayı sessiz avını parçalamakla 1i bellisiz görmüştu. Küçük bir yel 01 
daki dişler kıvılcımlar saçıyordu. Bi • uğraşıyor hiç aldırmıyordu. O yalnız ların ağır kokusuyla, kan kokuso1' 
risi çakalların arasına karışmıştı. Da bir mamut, bir de gergedan önünde hiribirine karıştırmıştı. " 
ha ötede sırtlanlar, kurtlar bekli • boyun eğerdi, boz ayı bunlara dahi Kaya oğlu ayının homurdandıi'' 
yorlardı. hiç rastlamadığı için o kendtc;ine yan kaplanın boğürdüğünü işitmişti .. sa~ 

Çakallar kendi çelimsizlik1erini bi. bakabilecek bir düşmanla daha kar - ra uzun bir s~izlik oldu. Bu sessts, 
lirlerdi. Onlar çokluk olsalar bile bir şılaşmamıştı. liği yalnız soluklar. küçük inntil'' 
dövü e girişcmezlerdi. Sırtlanlar kurt Kaplan ikinci olarak gene kükredi. yavaş çağırmalar. bozuyordu. .ı-

··ı k'I · h · d d h At'aba hang;•sı· kazanmıştı? Heri Jardan daha güçlü olduklarını, bir diş Boz ayı o e · ı erın ep.sın en a a ya. .. 
le kemiklerini ezebiJeceklerini biliyor kındı. Yeri kendisine bırakmalı idi.. si de yaralanmış, dövüşmeyi bır,- ' 
)ardı. Kurtlar avın çokluğunu, azlığı • Şimdi kızmağa başlamıştı. Onun göğ. mışlar mıydı? ~, 
nı anlamağa çalışır gibi idiler. KendL .sünü genişleten bora gibi, kasırga gİbi Bunlardan birisinin sığın , 
leri için de bir pay bulunduğunu 'an • bir kızgınlık- ları çe,Tesinde dolaşarak kendileri' 
}ayınca isteklerini bildirmek için ulu- Boz ayı bu gökgürültü.~ü gibi ba - ni ürküteceğini düşünüyordu, Utuld , 
dular .. lki ölüye yanaştılar. Çaka11ar ğırmaların kendisine olduğunu niha . büyük kaplanlar avladığı olurdu.~ 
daha geride bir ölünün başına top_ yet anlar gibi oldu. Par~alamayı hı - ya oğlu okuyla. b~l~~iy.~e, ~puı1l~1' 
landılar. Sırtlanlar bir savaMı ile Fil raktr. Kanlı ağzını kaplana çevirdi. bir gün bir aslan bı1e o1durmüştil. Şt r 
oğlunun. köpeğin ölüsüne üşüşmüşler. Uzun tüyl~r ara, ında ateşböceği gibi di göğsü yaralı idi. Bir çok -;,;1 
di. §imdi hepsi de aralarında bir bir- parhyan bu küçük gözler pek dü~kün baygın kalmıştı .. Eğer oralarda 0 181111 
leşme yapıldığını ,.e paylarını aldık _ pek sefil göründü. Böyle olmakla be- dı onu par~ahyacaklardr. Kend f 
Jarını anlamışlardı. Beyin, ciğer, yü • raher onun boyu kaplanın boyunu geç hiç korumata gücü yoktu. Kurt ert ,t 
rek en yumıı~ak. tath parc;alan ara~ - mekte idi. Yas ı a~akları th:t'rinc'e cebir 7.amnn homurdandı. Köpek ~tr 
tmyorlardı. durarak iri gö,·desini il,i yana salJ:ıdı. ~ r ri kokladı. Sonra yattılar ve u:rıı 

Diraı geçliktrn sonra dallar ayrıl. hi ~ırhcıların kükremelerini hastı - ı lar. 
dı. Sert, iri bir ıö,de fidanları par • ran bir homurtu ile kar§ıhk \erdi. '{Devamı var) 



Çok yiyen 
'çabuk ölür! 

Son araştırmalara g6re 
Fazla gıda hayatı kısaltmakta, 

kAfi gıda ise hem sıhhat 
kazandırmakta, hem de hayatı 

uzatmaktadır 
Etkiler "iman kendi mezannı 

'-adi ditlerile kazar!,, demitlerdi; 
Iİlndiki bilıinlerde bu sözün doğ • 
1'111ujunu tuc:lik etmektedirler. 
tok yemek hayatı kıaaltıyor. in -
lan· • . eski çağlarda uırlarca müdl 
det kıtlık ve açlık korkularile ya
tamıılardı. Şimdi ise lüzumundan 
fazla ııdoı almak korkusu vardır, 
lcorku diyoruz çünkü çok yiyen 
Sok yapmıyor. 

istatistiklerden de görüyoruzki
1 

Çok Jİ!man adamlar çabuk ölüyor- ' 
lar. 

Gençliiimde biraz f itmanlığın 
fayduı olabilir; hastalıklara llar
fl ıöfdeye mukavemet verir. Fa. 
lrat o yqlarda bile lüzumundan 
fazla yemenin tehlikeleri vardır. 

Geçen sene 176 kilo 70 gram 
telen Şarl Vienot adlı bir Fransız, 
lahitler huzurunda dünyada eni 
fazla yemek rekorunu teıkil ede· 
eek bir övün yemek yem ittir. Bu • 
•elam bir oturufta her birinden bir 
lcito 125 ıram olmak üzere tavuk, 
'bUık Te koyun etini ıövdeye indir 
dikten IOIU'& bir kilo kuru f aaulya 
i)ü kalıp beyaz peynir, 7anm te · 
lcerlek katar peyniri ve içinde on 
tane olan bir tabak elma kompot:- 1 

t°'u yemit; bütün bu yemekleri de 
~""'azından .ıağıya göndermek İ· 
ÇIJl İ i f İfe Burıonyi, iki Afıaa ı•· 
"-hile birlikte dört ıiıe sert elma 
fltabı içmiıtir. Bu adam hali öl -l 
llıenıiı; oburlukla devam edip du- 1 
1'ı)'or. Fakat sigorta kumpanya -
lar, onu katiyen sigorta etmiyor - ' 
lar ı 

M~hur al'tiatlerden Thom.crı Raa bandaonun bu tablosu bundan bir uır 
önceki oburluğu göstermektedir. Ogün lerde fazla "emek ve göbek fifir 

mek bir imtiyaz ı·e ıerel ~rd meaeleai ttagılırdı. 

• 
Bu bir tek misal dünya bilgin -

lerj için hiç de değerli sayılma . , 
'bıaktadır. Doktorların dediklerine 
Lakı1ırsa bol yemek yiyen insanla-

1 

tın vasati yaıama müddetleri 54 
l'e yarı aç yarı tok gezenlerin de 
Ş4 yıldır. 

Amerikada yeni Jeney doktor
larından Harriaon St. Martland 
leçen yıl Nevyorkta toplanan dok
torlar kongresinde çok dikkate 
değer bit rapor vermifti. Bu dok · 
lor raponmda, muayene etmi! ol
duğu ani ölüm vak'alar~an 1000 
lciıi ii'zerine tetkik:ıt yaptığını söy
lemektedir. Ani ölenlerin hemen 

. hes>ıi 45 ile 60 yaf araıındıı. olan-1 
lardır. Doktorun dediklerine bakı
lırsa ba yqlı adamlarm ekserisi 
)a fazla yemekten, yahut da yan -
lq gıda almaktan ölm\i!lerdir. Ge. 
~k lüzumundan fazla yemek ge -
!'ekse bazı cim gıdaları çOk ye • 
lbek, yaıh imanlar için zararlıdır. 

Ant bir surette ölen yaılılarm 
~en hepsi az çok ıitman insan
larır. Bu insanları üzüntü ve fazla 
lıeyecan ölürebilir~ de asıl ölü-
11ıe sebep clımagm ak üst olması 

değildir; dimağ ölümü tacil et -
lbekle 'beraber ew eebep fazla ıı· 
dada aral'DAlıcbr. 

1929 yılmclanberi süregelmek
te olan Ekonomik buhran bu faz. 
la yemek mMelesinde doktorların 
ileriye aürdülderi düfünceleri pek
lettirmektedir. Ekonomik buhra · 
na maruz olan ülkelerin hepıinde 
halk eskisi sibi bol bol yemek yi,e 
lftemekteclir. Amel-ikada buhran 
iil• iaw., •el& ala l'Cia J'iizüıaıden 

Albert Volleg otuz günlük o 
ruç için kendiaini camdan bir o 
daya kapamıştı. Fakat on ikin 
ci gün genç ve güzel bir ka 
dın elinde kocaman bir çikolat par. 
çuiyle gelip adam~ağızın gözü ö
nünde dudaklarını fQPfrdatarak 11e. 
meje baflamııtır. Bu manzara Wol 
lggi o kadar kızdırnuıtır ki cam ka. 
leaini kırdığı gibi çikolatalan alma 
ğa ıaldırnuıtır. 

Proleavönel bir oruccu olan bu 
adam bol çikolata giyen bir çok 1..im 
aelerden daha fazla uatı11acaoını id 
dia etmektHlr. 

ulual sağlığın düteeeği, gövdele · 
rin hastalıklara mukavemet kuv -
•eti kalmıyacaiı ve bu yüzden u · 

mumi ölüm nisbetinin otuz yıl iGin 
de görülmemit bir surette artacağ: 
aöylenmi!ti. Ancak bu söylenilen
lerin hiç birisi olnıamıı, istatistik
ler buhran yıllarmda ölitm nia.be • 
tinin çok az olduiunu göstermit • 
tir. 

Sofradan yarı aç yan tok kalk
mak kadar İ7İ bir teY 7oktur. T ı · 

Meıhur Franaız güzellerinden .Va. 
dam Ninon de Dinel• ıık aık oruç 
tutmak, elverifll pelarizler yapmak 

aurette gaıan&ıf· Oleceği Riine kadar 
aözleri otuz IJflfUlda bir kadının göz 
leri kadar parlak ve deriai ge 
ne kendinden iki ilç mlfli daha gen~ 
bir kadının deminden ~k dalın aık 
ve piJrliuüzdü. Altmıı beı l/Gflnda 
iken kendlaine yirmi l/Qflnda bir de. 
likanlının aflk olduğu rivalet edilir. 

ka basa yemelriae kendini hile bile 
ve vakitsiz ölüme sürüklemektir. 

Bilıi laburatuvarları beslenme 

meselesini hayvanlar üstünde u • 

zun uzadıya tetkik etmit oldukla!."ı 
ıibi, son za.manlarda Sovyet Rus. 

yada muhtelif bi1-i enstitüleri, sıh
hati sailamlaıtırmak, bir çok has· 
talıkları koimak, hiç olmazaa bun 
lara kartı vücudün dayanmaaını 
arttırmak için insanların yemek 
hususunda yapacakları pehriz~ri 
incelemittir. 

Bir inıanın oruç tutmak ıartile 
ne kadar zaman yqıyabileceiini 

!!E 

Bu Japon kızı gurtda,lan tarafın. 
dan getiıtirUmif olan cüce ai~lar. 
dan birini nwagene etml!ktetlir. 100 
11a,ında olan bu ağaç toprağı aiate. 
malik bir surette gıduız bırakmak 
ıureUgle böyle cüceleftirilmlf ol • 
malda 'beraber kendiainden 100 de. 
la daha lcocaman ve aörx:leli aiaf. 

lar kadar •eritir. 

le.bit edecek bir vak'a kaydedil . 
memit olmakla berabeı· kırk yahut 
altmıı günlük oruçların ölüm teh· 
likeleri intaç edeceği muhakkak . 
tır. Burada oruçtan maluad gün · 
düzleri aç kalıp aktam üstü tıka 

baaa yemek değildir; ağıza hiçbir 
fey koYQıamaktır. Sıhhati yerinde 
olanlar için iki, hatta üç haftalık 

orucun hiçbir zarar vermediği tes· 

bit edilmittir. 

Asırlardanberi bir çok doktor · 
lar bir haftadan bir aya kadar sü
recek kısa oruçları sıhhat için ö · 
iütleyip durmutlardır. itte Sovyet 
Ruayada son ıünlerde yapılan de. 
nemelerde. bu kısa oruç meselele. 
ri incelenmiı tir. 

Oruç tutmak mütehassısların . 
dan birisi böyle bir deneme için 
kendisini Moskovada E. E. Erom
gold kliniğine \'ermi~tir. Kliniğin 

bütün doktorlarının nezareti al . 
tında olmak ve kaçak bir surette 

A"ni ""°"'fn ayni güntk doğan ikl 
ak aıçan bir laboratuvarda tetkik • 
ler için befılenmiflerdir. Biriain• 
iatediji kadar 1/İgecek verUmiı, o 
da hiç durmadan tıkın"'lftır. lkin
ciai iae ancak ölnuecelc kadar be .. 
lenmiı. garı aç uarı tok bırakılmıı. 
tır. Dirinciai, ilciz kardefimlen beı 
mlali fazla bliilibdf, lal«.d dlız ka
lan aıçan bu ıiıkodan fok daha la
la ya,anuıtır. 

11.,,,_,. Mmml Fflldntarftlllanıa 
dan Mattlıla Gali..,. tııltal btr 
karilcatlbil-

Bu adam o katüır- ~k ~. • 
derece flfllllDlltlllflf kl nUuıı!« kar. 
nını bir el tır'fl1Jauada ftlfll'Ull• 
mecbur oltnUf I O gilnlerde koca • 
_,,.bir.,.,,_. lılİ' '/tııiM ti}İl7İ1eı& 
,_, itli. 8llnlll '- lloldorl,,,. lls"k "' 
bekleri öl#Jm llfll}det:Ul Mil/makta • 
dır. ı 

gizliden yemek bulamamak prtile 
bu :ı.dam aizma ııda namile hiç 
bir19y koymaksızın yalnız MI içe • 

rek otuz gün Y&f&llllfbr. Bu aam\ 
pehrize girmeden önce .a,lemit 

olduju gibi otuz siinlük müclde"' 
tin sonunda daha iyi bir sıhhatle 
tecrübeden çıkmıftır. 

Son üç ay içinde ayni klinikte 
batka bir adam tam elli sün laiç 
bir f8Y yemenizin Yatamlf ve tu
haf delil mi sıhhati sünden tüne 
iyı1epniftir. 

Fakat ne profe.ör Framaoltl, 
ne de profeeCSr Gazenko oruam 
daima faydalı yahut kumeıi fay
dalı olabilecelini kesenkes .öyH
yebilecek durumda detildirler. 
Bununla beraber profeeör F rom
ıold bir doktor nezareti altmda Ye 

daima onun tavsiyeaile yapılacak 
iki üç haftalık kısa pehrizlerin 

bir inana zarar defil, fayda ve • 
rebilecelini eöylemektedir. 

Pehrizin Yaf&ID&Ya ne derec. 
ye kadar tesir edebileceğini henüz 

kimse aöyliyebilecek vaziyete d• 

iildiT. Çünkü bu mesele daha eaaa 
1ı surette tetkik ve tecrübelerden 
ı~irilmi! değildir. 

Ancak timdiye kadar yapılan 
bütün arqbrmalar gösteriyor ki: 

Birçok insanlar için az pla, 
sıhhat ve uzun yapma temin .t• 
mektedir. Hele kırkından IOlll'a 

fazla yemek kadar zarar& hiçbir 
feY yoktur. 

Yemek meaeleainde "ne artılC 
ne de eksik, iki.inin ortası,, sözü. 
nü hiçbir vakit aklmızdan çakar • 

m&lJDl&e 
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* 
Yazan: 

Stov•n Krletof 

-- YAZAN 

kaçırılan ı 
Türk koza ·4 

Gam.noff Ulah kaçakçıamal da ve diler binalarda nabetçHeri laH AK Pa • D 1 
paranın mütebaki lalmmı ftl"el'ek çiftlettinlU... 

........ ,3 .......... 

melinitleri alm•k ıuretile suikut- Asiler büyük pl&nlarmm bil.- NeclAyı kaçıran adamın azılı b·ır haydut oldug" u 
lerin önüne ıeçilebilecejini Kil - bütün IUJ& clittmeai lrcftmlle fena a 
~ftı. Bu darbe ''Gem~le~,, e çok halde titizl91iyo~ ~ maluw ve milyoner Hopkinsi öldürerek onun adıyle 
agrrdı ve onlan dehıetlı bır ıuret- da Damyan Grueff ıurıünc:len S& f 

te kızdırdı. Deltçeff onlan yatq - liniğe döndü. o da plandan vaz # Avrupa seyahatine çıktığı anlaşılmıştır 1 
brmağa muvaffak old~. geçmeleri için ıemlcilere yalyar • Sa -•-- d L!- d lil, bel .. h c·· .. b. • d M. t Bö 1 k 1 bi 1 

N d 1 dd d d T .. ki · --'--'bil dL! 1 - na J..uD a UU1 e • f'IP e var: unun ınn e ıı tır J e ıonu ana ten oyun art 
e e o ıa uçurucu ma e en ı; ur erın muaa te ınr er a· k" b" d lar . y 1 H -.t.:- 1 h b b · d b. k ki • J f l 

il 
. d ,_ k d d Bu 1 k ,~ , ı,:ıa.ı•- bL.-. ı on ın o Yerecefim. a nız o.,_..ı n eıa ını ız en ıou · ır veya i 1 ıı en az umın bil· 

e erın e yeteceK a ar var ı. ~ ara .. mro nun '"un teıe uuı # h• b. ıi benci 1 ha cald ·b· K ku • hl"k rd· O . h 
bildiğimiz gibi yüz kilo idi. Bulga· !erine ensel olmalarından korku - ıç 'ar D • enela~_ı mal 11 • arH~ 'k··· .::__r J':!u

1
m.p k mektı te kı be.ı. ,r . • _çüdnchü ~A •,• 

· -•~' d d I · d O lar , ___ .ı h" tırın an ıeçırmem 11ın - ıç orama, wı ar er yo etme ızıa: ıçın a a :i&r ı 
rııtan laf ocaAJann an a a bnıt yor u. n ı 1UU1Gıramaymca ıç B h Lir teblik ı 
k"l k d d h cald 1 im t bbGal • • • d - una HD yapanm amma.. yqaclıkça, HD içu e i e olur! 

1 0 a ar a a - 1 ar. 
0 azaabeıekmal ermıi 11k~antl haan ben 7apamam. Bizi aten hldiae- kartılapnıyacabın! Yalmıcla zen - Fena fikir delil! Bunu ıon• 

Bulgaryadan gelen mal Nobel· sonraya ıra __ an, e er ı e • 1 b" "b"rimi ba •--·· • ı .___ O 
linci • ---~f-'- im d I er ın ı ze i..-.,tır. llD o aca ...... ~ ama1ormn. n ra dütiln_ürilz. 

in yaptııı dinamitti. Mösya No - e ıtyam lllUTIU a& o a ı ı Oh o • • ban ...._ ·· d ba b d ti 
takdirde bunu Lir A d-le • - ··• met um ıeceJt & · UVT sun a • re • m. - Bu ,;ece nerde kalacaksın? 

belin dinamitini Sofyadan Selani- t• recekD tarzmapad '"""'bik nerden batırlattm, Jillil O ne ıı· - Hlll !1tanhuldan m:a--t 
ID ··-- •e •·'t _..,.. - Broodway'c!a ürüncü c"d -

ğe taıımakta çok güçlük çektiler. eır:eİeriiçba çok J&IYUd~. ~ kmblı, ne korkunç ltir ıeceydi. E- bir ceftp ıelmecli mi? dede Kalifomiya otellnde. 
Önce Şark ekspresinin vaıonlile - Bütün bu l\'U'lllalar bottu. fer ıen 1anımda olmuayclın, o iri boJ1u adamın ,azleri, llalut- _ Tomun evine neden ıitmi . 
ri'n~e çahpn Makedonyalı bir ıen- r-LI N b:rad. d ıece ben hiç 1Uphe yok ki 7akayı lar anamda ıtıldı7an iki korkunç yonun? 

· k il d l ~- ar u ıyor a JMJl&m • • 1 • ı.. cı u an ı ar. Sofya iataıyonunun ber clemirordu. Tam bet yıl bu sa eleYerecektim. . yı da 111ti J&D~oruu: - Etraftaki evlerden ıüphalen• 
abdesthanesindeki eanclıfa içinde man beldemitl d. Et dah - Onu nuıl boiduiunu dütiln - HaJlf. Daha cevap ıelme · meainler diye, geceyanıından 
k- k·ı d' • l b" k 1 er ı. er az a duL .. - L--· d 1 • • c1· F-L- im .. -1. "'9 ı o ınamıt o an ır emer beldiyecek hırl f ti ~ ut111ım e tüy enm ürp.sn • ı. ...t, paf&IUD ı ~ mnu• aonra oraya gitmeyi dotru 'bul . 
bırakılacaktı. Makedonyalı ıenç ilerinden ~ ~ ;nn' 7or 1 Hopkim çok cılız ve bY • yor... Babumdaa Hldeclitlmiz muyorum. 
bunu alarak hemen kupk sibi be - i:u,orlardL Buncl .::. top or. vetaiz bir adammq. Ben ODU m· puanın pkmcla plaa•İ mahte . - Kalifomiya otelinden emin 
line saracaktı. lıtanbulda iatas - ğın derinliklermd:':ıuran Bay:,: •etli bir apo~ u.nırclım. meldir. Para11 alınca Kanaclaya mlıln? 
yondan üniformuile çlkarak ke - beli dinamitlerin" riitubett - Ben ele ö7le, Jüll! Ben de o- ımtms. _ Hiçbir tehlike yok. Upk . 
meri Be:roilunda Pale Kriıtal kah boz~mak ihtimali ın d ~ nu demir bilekli bir adam 1&111 • - Puaportları J&Ptırclm mı? larm hepsi otel ıahipleriyle 0 ka• 
veıine rötürecek, orada etkiden Cinayette onlann "; 

1
hliktmet yordum. Zaten biyle u.nd•lım - Çoktan hazırladım. Kua · dar iyi uyuımuşlar ki ... G&zleri • 

Sofyada Kafe Battenbeqde bu - memurlan tarafmd a bla • içindir ki bir hamlede bo,nuna 'dada ne J&p&cafımm, nereye ıi- nin 8nUnde adam aoysan, baılan· 
IUnlmJf olan Çekoalovalqah bir rak 

11
,. orta.. lan ya 1 ~. ıarılmıttmı. Onu öldürmeğe hiç deceğimizi diifünürüz. nı çevirip geçiyorlar!. .. 

dansöze verecekti. Sela"n•~ •. kt gkı ıa~ıtmmaml ~ ~Vıçın de niyetim yoktu. - Türk kızı, aeni hlll milyo · en çı ıp gı e erını mro H k d d .
1 

- Fena değil! Fakat, ıık ırk c-
Bu dansöz Sofyada bir altın elebaıılarma .. I dil G ff - Ben ıana yardım etmeaey ner op inı iye tanıyor, eli tel deiittirmek daha faydalı ohJI!' 

· la b 1 soy e er. rue d' k l k 1 öld'" ., ııtavroz irıikte etYıwndan öte- M·--... ka _,_ t• 1 k ım, ıen onu o ar o ay ure• mı. aan"'orum. lıtenen bu ıeceyi be-
.ucun.ıra çmaa ıure IJ e en • . .. .. E B • ·ı ld ·~ 

beri bırakmıttı. Kadmın yapacağı dini iıtikbaldeki iıyan için kur • mezdın .! .. Çunku o yere yuvarla • - vet. enım mı yoner fl u · nim odamda birlikte reçirelim. 
hizmete mukabil "Gemiciler,, ona tardı. nınca ııli.hına aardmıtb. Ben ar· iuma inanman. bile, adımın Hop _ Bu da feııa değil. Otele fil• 

eı1alarmı ?erecekti. itte altmıf Gananoff İM Sellnikte k&ldı. ka~an ~ollar1111 tuttum. Sen de kinı oldupda 1Gph•l ,oktur. rın gece giderim. 
kilo dinamitin hepıi lstanbula bu Sailrutl- -•-ı I -L • • 1. bogdun .••• Onu ıerbett bıraktıimıa sin. bia • • • 

ti - .. -.. o maa ıçın e m- y b" rlc L ..1•_..1_ d N ---L6.a- L.... .__,_ 
sure e taımclı. deQ ..ı..ı ~••il oı.a .. •ııl•-. - ata ıne en -11111.....u e e .... ,_._ ...... 0.-.q••· 

::!Ot11Jf1~"'1'Wlnife ılttrmek yakalanarak milebL- kil 1 h ~ok -..-._ ... , JGBt 9-1 ra • Jaft .., tlalıliıi • iri 
~ re e ma d .. k . d' Ei b l d . ı x..- d li:tımdı. Bu it çok daha kolaydı. kQm edilme · k d . tuh f b. nım a gorme 11te ını. er Hn oyu a annn im a .... a uaan ı: 

ıı a erın a ır b . 1 • 1:1..a._ 1 el ..- d • • in? Arada geçilecek yabancı ülke ımı- cilveaiydi. yatta enım e oır aaw o •Y ıa, - ı om an emın mu 
rı yoktu. Ortzeto lıtanbula geleTek Teth• .1 .__.. 1 L-h ben bu kadar kıta :samanda din· - Kencllmdu çok OD& itima 

1K1 er tı ..... ı te uap.mala • ktim dım vardır. Niçin tOrelun? 
bir çok ıardalya balığı aldı. Bun • huırdılar. Ancak mühim, hem de mıyecep li h• iJ• ( il H 
ları fı~ılara yerleıtirdi aralarına k ---• b" - o • • m yoner op - - S.nbr (Mil1oner Hopklna) 

ço ....... ı ır meaele daha kalmıt- kı·m) ·ın k:ati"lı·nı· ar·-· '-'a m- • ı=ı-- .._ -L ti .a. a da ~inamitleri gizledi. Sardalya tr Suikutlerde ı.. ...... _ 1_ ke cl"I -&1 -. ro uuu o,,-11araa J& a "Yr11paJ 
babklan kazatız bellıız Sellniğe rbı. kurta .. ~ ~-- n 1 

• ıul. Yab nuaret albna almqlar ae:rahate çdmlmı o da biliyor ela. 
nrdılar. 1 rm-a uirqmalı mı, Dün birinci limandan ıeçerken - Ondan hlçltir eımmı eakla

Simdi gemicilerin ellainde yüz 
kil6 Belçika meliniti " akmq ki· 
lo Nobel -dinamiti vardı. Delikan -
lılar kendilerini alçakıça 'bir hile 
i' e aldatarak ellerinden dinamit -
l "·ini almıı olan Gananoffa si • 
r· ~ ek abp tuttular ye timdi bütün 
!' el~ni~i bombabyacaklanm baiı· 
ra, !:~Ira ıöylediler. Genç tedhiı· 
t.aer&n_idtünde büyük nüfuzu olan 
G~tle-~ltçef hareketlerini biraz 
,., ·:iktinneleri için yalvardı dur. 
du. 
~yaz yapılacak ol,n muuml 

İa~?.n. için yolda bir çok tüf ekler 
geliyordu. Suikastten ıonra Türk· 
lerin çok ııJa tedbirler almalann • 
dan ve bu yüzden memlekete tü • 
fek";rin kaçmlamıyacağmdan koı 
ku1uıdu. Deltçeff ''Gemiciler,, i 
bihbütiln kandırabilmek için elle
rine iki yüz eıii tane &ltni koydu. 

1903 Martında SelAnik beledi· 
yeşt kanali:ı:aayon 'boruları için '°' 
kakları kazmağa bqladı. Gemici
lerin de yeraltJ ıeçitleri mey!}sna 
çıkacak diye ödleri patladı. Ne 
yazık ki tehir amelesi kanaJizas • 
yon künkleri için ancak iki metr~ 
derinliğin~e çukur kazdıl&? hal -
bukl tünel- bunun iki miıli deriu. 
likte idi. 

BU kOl'kuyu atlattıktan bir kaç 
gtln sonra iıe Avrupa gazetelerin· 
de Makedonya ihtililcılarmm Av
rupa menafiine k'artı geniı mik ~ 
yuta 1111kutler hazırlamakta ol· 
duldan ha~isleri okundu. Bu -
nun neticeainde de Türkler banka· 

yoba hepıi birden ölmeli mi1di • aördüm •.• O ratı tıpan7ada bir mala lümm ılrmem. Eler dün • 
Jer 1 · · · • k b • 1 d 0 bi b'- L-d el h zenııne ıabp ı ıını ay etmeyıı • ya a onun 11 u ar.. &fi. a a 

Bu noktayı lcararlqtmnak için ne l&flJOrum. malik ol1&7dım, Amerikayı par 
tehrin dıımda ''P1rri,, denilen biri - Seni bir daha nereden ,a . matımda ornat.nlım. 
JVde topluclılar. Uluaal ihtilal recektim? -O kadar emimin d•ek on• 
~eıkilitının arzuları hilifma ve _Bana MadriUen bir mektup dan? •.• 
İç kimseye danıtmadan tehri kun yazardın... Hemen kalkıp ıelir - Çok. 

daldadılctan, bu müthit ci • dim. Anupa f\ yaprclık. - Ne ohar, ae olma• •. Türki · 
nayetlerinclen •onra yaıamafa - Burada bir tehlike mi ıul • ,..deki .-..c1an paral•rı almak. 
haldan •ar mıydı, yokta kendi el- yorsun? Toftlu da ortadan kaldıralım. Ben 
leriyJe yaktıkları atqlerin alevle· - Ha11r. F .. tcat, i~imde bit üç rakka81ıaila1' hiç hotlanmun. 
rinde mahvolmak vazifeleri det il !!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
nıi1di7 --

Bu korkunr milaakerede re•ler gemileri uğruyordu. Bu 'bayrak • j 
-~ J lardan biriıini ıeç.meden evvel, 

ittifak edemedi. Bazıları içlerinde 
hlll Jaıamakta olan Şateff de da- Makedonya meaeleıinin lehinde o 
hil, nzifelerinin tadece Selinik lan bir diplomata danrıblar. 
ıuikutleriyle bitmiı aayılamıya • Bu adam ıenıicilere, Makedon
cafmr, binaenaleyh kendilerini ö- ya itinde en çok alika ıötteren 
IUme mahldlm etmekte mlna ol • fakat ıtatükoyu deiittirmemek iı 
machfmı taylediler. Fakat •'Kap. tedikleri için bu itte hiçbir teıeb • 
tan,, ın da bWundutu ekıeriyet büı yapmıyacak olan develetlerin 
tarafı bu iıte kendilerini ele feda Rusya ile A vuıturya olduğunu 
etmek lizımıeldiiine karar verdi. söyledi. 
Y qamak demek kahramanca J•P lııailtere de iıte alakadardı, fa
mıı oldukları bir itin azametini kat tam o ıualarda müttefiki ol • 
lekelemek demekti. Bütün çene - madıiı için c.ezri müdahalelerde 
)erine alUm tohumlan ıaçtrktan bulunma11 ihtimali yoktu. Alman· 
aonra kendilerinin :ratamaıı al • yanın ekonomik mnf aatlerini teh 
~aldık ıayılırdr. itte bunun için dit etmekten hiçbir ıey çıkma•dı. 
hep birlikte ölmefe karar verdi • Çünkü Almanya Türkiyenin en 
ler. ku 1 d vvet i doıtuy u. 

Hayatlannı baylec& kararlqtır-
dıktan aonra, Pulcalya tatillerini itte bunun için bu memleketle-
müteakip hemen ite batlamağa 1 rin bayraiını t&fıyan vapurlar 11· 

karar Yerdiler. ite Selinik lima. kartaya çılcarddı. Geriye Fransa, 
nında ecnebi vapurlarından birini ltalya ve küçücük Bel~ika kalı • 
dinamitlemekle bqbyacaklardı. yordu. Gemiciler Franaanın Ma • 
Limana İngiliz, ltalyan, R111, Fran

1 
keclonya için büyük itler ıirehile

ııa, Anahll"J.a, Belçika n Almanı ceiini, çi.inkü keadiaiyle birlikte 

hareket etmeıi için Rusyayı ıü • 
rüldirebilec.eiini dütiindüler. Böy 
lece Fransa ıeçildi. 

• 28 Nitan ıabahı Meaajeri Mari-
tim kumpanyaaınm Gudelküivir 
ı•miai lltanbula yolcu almak üze
re Sellaik limanına girdi. 

Pavel Şateff, ıemiye Yorıi 

Manuteff adiyle ve birinci ıınıf 
yolcu olarak rirdi. Bawllan mu
ayene eden jandarma elini ı&mlek 
ve çamaıırların arumcla ıezdir • 
dikten aonra delikanlıya ıeçmeai 
için itaret etti. 

Eter jandarma bawlu eline a • 
lıp ne kadar alır oldutıuıu ıöyle 
bir muayene etmit olıaydı, yarım 
saat ıonra Selinik limanını tart • 

mıı olan gök ıürültüıünü andırır 
patlama hiç de vukubulmazdı; 

çünkü bavulun dıt kapaklan içine 
tam on bir kilo Belçika dinamiti 
dikilmiıli. 

{Dtvıuıu var) 

Maceatik lokantumdan ıece • , 
y rı ı çı ara , 
panıiyona ıelmı,lerdi. 
Okuyuculanmız bu fuılda adı 

ıeçen Parker'in kim olduiunu el· 
bette anlamıılardır. 

Parker, hakiki milyoner Hop · 
kinı'i öldürdükten aonra - ken• 
diıinin ıahsan ona çok benzeme· 
tinden iıtifade ederek - Hop • 
kinı rolünü oyn~m•t ve milyone • 
rin yeni ıatın aiciıiı yatla Avnı • 
pa seyahatine çıkmııtı. 

Hakiki Hopkinıi zaten yat mü· 
rettebatı uzaktın bir kere ıör 
müttü. Milyoner Hopkim bekar 
bir adamdı. Ne~yorkta onun bo · 
ğulduiunu ilk günlerde kimse an· 
lamamııtı bile. 

Parker seyahatten döndükten 
ıonra, milyoner Hopkinı'in meç • 
hül bir adam tarafından boiula · 
rak öldürüldüiü zabıtaca haber 
alınmıı, ve o ıünden itibaren ka· 
tilin izi aranmağa bqlanmııtı . 

Parker sevıiliıinin odasına ıir 
dili zaman çok heyecanlryd1. 
Sanki o gece b•§ına bir felaket 
ıelecekmit, yahut enıesine bir po 
lis ııı..'i uzanacakn:ıı gibi içinde 
bir ürperme ve korku vardı. 

Jüli, Parkerin çckindiiini ıör • 
dü: 

- Neden korkuyorsun? Poli.1 
ıeni aramıyor ki ... Hopkintin ka · 
tili henüz meçhlildür ! 

Parker, aevı''isinin yataiın:ı u• 
zandı: 

- Makiyajli ı.ezmektrn uıan • 
dım, Jüli ! Yat mürettC!batı, be .. 
nim, hakiki Hopkinae ne kad"1 
çok benzediiimi elbette zabıtaya 
ıöylemiılerdir. Polia milyoner 
Hopkinıe benziyen ne kadar a • 
dam varıa, hepıini tevkif ediyor; 
ıorıuya çekiyor. Makiyajıiz ıe ·• 
zeraem, hiç tüphe yok ki beni de 
yakahyacaklar. 

.(Devamı '"") 
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TOHUM ·Emperyalist -devletler 
fazla nttfuslarını müstemleke

,,,,. N ..,,.,..,,.. Mnlenfn ,,_..,,,. .,_,_ N 

,......,., ,.,,,,. ...... taillt -.,ı., ........ 
le lllrll• t'* Mlt:lb 'tml IC11aldlrM, ,,..,,.__ 
-TMar.. .a.ı. fol ~ 61r ...,. l1er'fll. Ba ım•llda 
,,.,,_ MI& """" Şeldr ,,,,._,,,.. flit tn.111 ..,,.ı.. 
edola ...... ~. lere nakledemiyorlar 

Sömür,ecilik, pek ·büqük 
müşkül/erle karşılaşıyor 

YAZAN : Necip Fazıl K188klrek 
S... nhe, bir MqlciaiD 

toprak .... tebetirle çbdiii 
ell'VJı W. cl&t katqdl. Öyle bir 
diirtWSte ld apas bacalara hap· 
laa • .... bot lrnnhtlan onan 
darbtı içine ııtdmlacakbr. Dı -
tanclald realitesinden hiçbir 181 
lca1hetmeden ona arlan hayat, dP 
tarıdald ıeniılite ıılnaıyacak ka· 
clar hadutam silzellik tecellileri
ne orada kaVUf&C&ktır. O, ha,..• 
tın kantite sibi deieniz Ye ıeçl
ci ,.,.lal deli, kalite ıibi derin 
Ye 90DIU phıiyetini zapteden Ye 
•oloslamtdan ayıklıyarak taıft • 
1• eden, tıpkııını, fakat bqka 
tiirlüaiinü söıteren miıtik bir ay . 
a&dır. Sanatın kaba realiteyi. ti
lr, roman, hiklye ıibi formlar i· 
Sinde Ye bet duygu iJeminin dı • 
tında idealize eden ruhu, orada, 
li>'•J'I hakikate çevirir ıibi za . •an ve meklnın en ıerçek -aka• 
~inde belirecektir. 

Ti,atro, ODU Wiyle anladılan 
lindenberi, sözüme, ıanatklnn 
içine akması prt olan en aihirli 
nlıplardan biri '6rlndU. içim -
•e bir piyea yazmak huretiyl~ 
tdlar seçirdim. Ne çare ki bir pj. 
Jea yumak delil, onu dütünmek 
•e arqtırmak bile kısmet olma -
dı. Şehir • -·ki 
Pronluma -.ı.c1r1t malarda: 
lrir s&a. hir aktar doatam, yemek 

• -ofraıı batında, elinde çatah, 
de 161Qül\i yatan hf11 

okunuverdi. Niçin Wr Pİ7• yar. 
~dıiımı aordu. 

Bil)iik aandıiımız hadiıe!ere l 
'--o •• JdiC6k dürtütler yol a · 1 
.-r. O dakikada Şehir Tiyatroıu·ı 

bir eser teslim edebilmek içiıı 
ancak 20 stın kalmıtb. Bu yakın· 1 

ldı bana birdenbire herteyden 
fazla iftah vermeie batladı. Sah
ae, Jalnız çıplak d8rtköteıiyle de
lil, içindeki aktiirün phıiyetiyle 
•• bizi bl,.etetliii iÇia eserle onu 
Jatatacak aktar anamda P-'!in 
t.ir nitanlama yapmadan ite hq
llJama:1dım. Ertuiral Muhıinle 
lair iki kelime k"IUlftuktan aonra 
odama kapandmı. (17) güalük •ir ~lqma sonunda (Tohum) u 
1-itirclim. 

* Sanatldrm eserini anlatmata 
•ec'lnır oluf11 kadar lcendiıine vr. 
'-tkuma siran ıelen ..,. 1oktur ı 
labt ben bu ıiranlıİı o kadar az 
Jiikleneceiim iri aöylemiye horçlu 
•daiamdan bir adım ileriye seç· 
IDİyecefim. 

(Tohum) un biricik ıayesi tu• 
dur:: 

Mahrem benliii fikirlerinde, fi 
kirleri abiyonlarmda Ye akli • 
J'olllan memleket müdafaasında 
ıiıli bir p.bai1etin deseni. •• 

Teninden aöıliyelim: Memle
ket mtldafauı akaiyonun, alai -1 
Yon fikrin Ye fikir saJdadılı ben
liiin peçesi olmak niyetindedir. 

Eter· eaerde 1rir k aranacaksa 
o lhii, hw biri aJn 1ftr çerçne 
kuran ba fonlarm an pllnmda 
delil, onların içeriye dojru sin • 
cirlemn•inde Ye aon dUiümünde 
&ramak ıerektir. Sanat Ye haki -
icat cnheri methur MaYi sabi 
lllalalmm sisli oduı sibi bilin -
-. •ir Jerdedir. EIYerir iri her 
lcapı açılqmda, sirditimiz oda • 
... lmpamaa tutalmıyarak iç o 

dalara asılan ıeçitleri arqtıra -
lım Ye biribiriai ,..._ •WdıJda• 
rm ahensine aolmlalrilellm. O -
nua lçİa piJeaia İf karaJct.iu 
varmak, alse ..__ prpaa dıt 
karakterlerin kaha hend ... indıe 
kalmamakla mimldin olacaktır. 

ffaliet meael•I her 1erde aldıkları müatemlekelerden ltal- ne kadar ~ç oldufwıu peklli 
müatemleke daYaamı alevlendir• yaya liç vermeJıler. Almanyaya göıterir. 

Da"ak, D. kadar pffaf ohıiaa 
olsun çehreaia kendisi delildir. 

Ba formGDer, (Tohum) un ne 
olcluiuim anlatmaktan ai)-ade ne 
olmadıtnu aadinaelıı: içia 7apdı
lıyor. 

Artık onun ne tanda bir ntaa 
n memleket piyeai oldatana. na
ııl Ye ne kıratta bir ta tapdıtnu, 
içimizdeki yabancı elemanlar • 
dan aollibıaak ıibi mitlrin memt 
larm ne kadar iiatilnde p1eler 
bealedilinl anlatmak ..,. 't 

lçf bot bir bbalan, iiatiinde 
(vatan) gibi otoriteli hir kelime 
yazılı diye sanat hadatlanm aor
lamaia 1eltenmeai .. kadar ml • 
naıma içi keaafetle tlol11 Wr ,.. 
mitin de kabalan& bu imal faz • 
maktan korkmamuı o kadar ml· 
nalıtlD'. 

Acaba bizim 1emltimiz ha IOJ· 
dan bir felllİI midir? Blyle bir 
ıeyi iddia etmeie at&nm:I. 

Fakat iyi bir fqin aneak bu 
...._~..,___..,u •. 
celfnl iddia etmekten ILoıkmcaJo-

di. Abnanp, Ye J~nya da ltal- gelince, harpten enelki sömür -
J& sibi almiirıe (müstemleke) İ•· geleri oldukça ehemmiyetliydi. 
tirorlar. lqiltere O.. Bebnı Sa~ Afribda: 
muel Hoar da Cenevrede Yerdili lfrmıhl>a mil Nilm 1 
bir natukta 18mürıecilik ıiyasa · Togolandand 33,859 1,000.000 · 
ııncla memleketinin 1eni bir yol Cenaba S&l'll 

açıp a&nlrpleri htlt&n Anupa bt Afrika 322,348 
dnletleri &raaıflda taktime ha • Şarki Af_ 

120,000 

mr oldalanu hUdirdi. Bilttln ha rika 384,079 7,645,000 
yeJraJi İspat ediyor ki müstemle- Pasifik Ok • 
ke anua11 hirçok devletler için 6- yan09Ullda: 
nemli (mühim) bir ihtipçtır. Yeni Gine 9o,ooo 
Dünyanın toprak kısmı S5 mil· Solimon, Ka. 

JOD aiurabha mil tatar. Ba aruie rolin adalan S,180 
nin üçte biri Ye clanya aaldnleri. Samoa l,OIO 
nin \içte biri de dahil olmak be· Aa,.ada: 
re bir nm harici kontrol altmda• Kia Chau 2,750 

48.1,300 

122.000 
37,650 

84,000 

dır, Jani birik deYletleria, la • 
ıiltere, Frama, ltalya sibi dn • YekGn 839.ote 9,471,950 
Jetlerin kontrola albndadır. Bu limGrpler Ulular Kanunu 

Bu miia&mlekeler muhtelif tarafmclan manda olarak lnsilte
cim aruldea ihuet olup birçok re, Frama Ye Japonya arumda 
nm hüktmet tarzında: Manda • taksim ecfilmittir. Almanyama ha 
lar, doirudan doiruJa müatem. aaretle h8tün a&milrıelerinln e • 
lekeler, dominyonlar ıibi teldi • tin.den almmaaı Ye elan ma.tem • 
lercle idare olumır. lpti4al madde lekeci olmqa l&yık deiilmit sihi 
nolctaamdan PYet ~ olup addeclilmeai bu ulusan isyanım 11-
diinyanm ımat birçok milletleri• yandırmaktadır. 

ruz. ne yiyecek, içecek, ıiyecek t~min Bilhaua HitJer hükOmetinin 
Birteye bakmak demek, mak · e<ler. 

t&JndtG keailmit hir ~ halin- ~ ıeniıleme ıiyuuı onu gittikçe 
de;-e'191in••11MPhdllaılliJaai .. ml~wn~il Ah~ :dalaa.r&f•• . ..ı.t ;u..._ ı.t. 
tün deri tabablamu d91ecek n . Ba 1 • 11 8 • d" b~· mele •metmelrtecllr. 

• içe • d: li lrii idi zı an, meee m ııtan, ır Sömürge arzum timdi büyük 
ol n~ ıçd 111 • htin e ven . kıta sibi muazxam, bazıları, me- ordu ve donanmalar tarafmdan 
enn en •IJD'ac&k lr ıöz nükte- I" Malta d kü ·• üktii 

ıi le bakmak d idi se a a ası, çuc r · arkalanmaktadır. İtalya ve Al -
YBu nük•-= istememeeklr.be'u d Fakat arazi büyüklüiü hiçbir b k k 

-z• e uo ar •-- .f d .. kü" k manya üyü ara ve deniz kav· 
aiacımızı he k · •--.... L-..ı ma.aa ı a e etmez; çun ıymet 

r eaın aul'~ ... 111an bü-=ıLlüld' ··ı ül 1 1 
daha korkunç olarak Ms lauırlP • 7 ua e 0 ~ ~ez. ta yaya 

ait koskoca Lıbya nm zerre ka -yoruz. 

vetlerine sahiptirler veya ıahip 
olmaktadırlar. Buna kartı iıe Bel 
çika, Felemenk ve Portekizin or 

Vakit vakit a&nrüıeler bir de" 
letten öbür devlete verilmlttir. 
Meseli Birleıik Amerika· Rusya• 
dan Aluka11 almq, lnıiltera Al
manyaya Heliıoland'ı vermittir. 
Şimdi de ltalyap Habetistan ci 
varında biraz al'azi Yermeie ui • 
rqılmaktadır. 

Fakat eler timdi hlTle bir al -
milrse detiftirme wbhulacak o
luna hirçok m'1t]dillere yol açıla 
caldlr. 

Daha iJi isah için meeell Ame
rikada lnsiltere, Fransa', ve Fe
lemenp ait olan Gineleri ele ala• 
hm. Fanedellm ld ba üç dnlet 
'banlan A'"'anpp Yerlllele razı 
olmutlardır. Acaha cenuht .\me· 
rika devletleri huna razı olacak 
mı? Birletik Amerika devletleri 
razı olacak mı? 

Soma Porteki• a&nürıelerini 
satın alıp İtalya ve Almanya ara 
arada takaim teklifine ıelince: 
Bakalım cemıbt Afrika razı ola 
cak mı? Bamın bü)iik bir müna -
kataJ'& 70I açtM:&Jı fÜpheaizdir. 

G&illGTor ki a&DUrpleri tak
ıime bir iki deYlet yaneısa bile bu 
--~ ... - telılil ••• iııh•lt-t•· 
lara ,.. as•aaldlr. 

Diler bir cihette sömürgelerin 
tamürıeci dnletlerle ticari v" e . 
konomik faali1elini artırdıiı iddi 
uıdır. Harpten aonra lnsiltere. 
nüfuza albna, bir miI,.on mil mu· 
rabbaı seniflilmde daha arazi 
ilhak etti. F ak&ı ftPll' ticareti 

Fakat ne yapalım? 
Derede öleceiimise mnmanda 

hoiulmaz! 

Ihsan Yavuz 

dar kıymeti yoktur. lngiliz Soma· 
liıi lnsiltere kadar büyük olduiu 
halde ancak 344, 700 kitilik bir 
niifuaa ·maliktir. 

5amürıecilik iyice tetkik edil• 
dili takdirde bunan hiçbir suret
le mantıki bir taktime uframad .. 
lı meydana çıkar. 5amürsecilikte 
hllrim olmut ola" anmlual bir 
plia delil, pm olmuttar. Atalı -
dald ıtatiıtikler bunu pekli& iı • 

du ve donanmalan yok aibidir. sekteye uiramadan, pamuk tica• 
Şimdiye kadar bunlar sömürse • reti azalmadan, ye ipizler sittik
lerini Wzı murad bir anıul111al çe çoplmaktan lmrtalamadı. 
anlatma sayesinde elde tabıyor . N. 1ı1. 
lardı. Bu anlqmayı da İnıiliz do- -----------

ŞIK 

TERZiSi 

Har ayın 
modellnl 

orada 
llul•bHlrelnlz 

ISTANBUL 

pat eder: 

DnhtJer Murabbamm nüfus 
lnstltere 7$1_, "6,191,63-1 
Praua .c,eoe.as 63,815,0811 
Portekb 8f11,0(ff 8,807,059 
Felemenk m,rt2 65,888912 
ltalya 876,416 2,481,109 
ispanya 139,155 874,368 
Danimarka 311.009 125,453 
Belçika 920,600 9,584,936 ı 

nanmuı müdafaa ediyordu. Fa . 
kat bugün durum deiiımiftir. 
Deniz ka.vetlerinin rolii büJii • 
müı ve lnsiltere bu Jiizden ıiya
saamı deiittirmek mecburi1etin . 
de kalmııbr. 
Şimdiye kadar aömürıecililr ıi

yasaıı ana vatandaki fazla nüfu• 
için bir mahreç tetkil ettiii iddi· 
asiyle müdafaa ediliyordu. Fakat 

Yeni ....,ı,at 

VARLIK 
On bet sinde bir Pmn ha ele • 

terli edehiyd ve fikir mecmaw • 
nm 55 inci aayuı Y apr Nabi, Na· 
hit Sırrı, Abdilhak Şmuı, Cemil 
Sena, Ercüment Ekrem, Cevdet 
Kudret, Sait Faik, Yakup Sahri, 
Fuat Omer, Rept Cemal, Uya Eb
renburı, Ye Baki Sühanm yazıla . 
rile çıkmıftır. 811 sayıda ayrı~.a Ve
dat Nedimin "Hayvan Fikri Yedi,, 
ilimli clram'IND ilk lefrikaaı var • 

Yenipostahaı,w 
kartwnda 
Foto Nar 
yanında 

Letafet mnmcla 

Amerika 711,600 l.t,665,700 

Sir Samael Hoar'un ~nevre • 
de s&ntırıelerin taksimine dair 
verdiii nutkun büyük önemini 

hakikat bunun aksini ıöateriyor. 
Sömürse diye tavıif edilip Avru
palılar için iıklnı iklim ve topra le 
itibariyle müıa:t bir ülke bulmak 
pek de kolay delildir. dır. Tavıiye ederiz. 

Bazı İngilizler Kenyaya yerleı- - ------

seıamı ıaaet 

TiyatrO Sanatı 
Her kitapçıda bulunur 

Fillfl: 7S lııırat 

DOKTOR 

Kemalöz•an 

itte bu rakamlar tezahür ettirir. 
Felemenk ıibi küçük bir devlet 
nüfuıu 80 milyonu ıeçen bir 
müstemleke im~aratorluiuna ma 
lik~ .. ltalya gibi daha büyük bir 
devletin aöıİlü1'seleri ancak 2,5 
milyon bir halk lritleıine malik. 

mittir. Birçok ltalyanlar Tunuıa 
nakletmişlerdir. Fakat bunların 
burada muvaffak olduklan şüpe 
belidir. Japonların Uzak Şarkta 
ki tecrübeleri bi!e ıayani dikkat -
tir. Mançurya Japon idareaınde 
olmasına rağmen ve bükt\met 
büyük ıayret ıarfettiği hald., bu· 

Genel savqt.a ltalya hiç müa • 
temleke kazanamadı. Yalnız Av· raya Japonlar mühaceret etme · 

a,..,_ -o,,.,,,,., aldı. Adalar denizinde Rodoau zumundan fazla kalabalık olma• 

1 
rupada Trentinoyu ve Fiumeyi mektedirler. Hattl Japonya lü -

...,.... MUteh ... ,.. ve birkaç adayı elde etti. Fakat ı ıına rağmen enelce Koreyd git 
K rolıi• - BbeWıor 11U1ğozoıı • • • • llfllll1llf& Ber .,.. IJlledn ....,.. bu klfi ıelmıyordu. Şımdı Hsb~ I mıt olanlar tek"a" vatanlarına av· 

J. da B. • w.. f'd: '"" ıı ıiıtanı istiyor. ÇGn~ lnıi?terej det ediyorlar. ! 
ve Franıa Almanyanm elinden 811 müıtemlekeler mühace.·etin 

SEKSÜL,iN· 
Ademi, 

iktidar, ~ 
Bel 

gevşekliği~::~ 
Dermansızlık, ". 

'\(ücut n Dimağın 
yorgunlu~u nda 

pek müessir .,,, emin 

bir ilaçt:ır. 

Kut:usu 200 kuruş 

. BEŞİR KEMAL - MAHMUT G~~Ai 
. Eczanesi - Sirkecı 
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Yağsız Gündüz, Varım Yağlı gece ve Acı Badem Yağlı 
• 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iqen izale eder. 

Dünyanın mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaııdır. ihtiyarları gençleıtirir ve gençleri güzellettirir. insana ebedi bir taravet 
veren Ha&an Acıbademyağı ile ya~sız gündüz ve yanm yağlı gece kre:nlerini unutmayınız:. Kutuıu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapııbrılan vr 
halkı aldatan kremlere veıair rtriyata aldanmayınız. Haaan ismine ve markaaına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: Ankara • lıtanbul • BeyOğlu 

! :w:u==c: l s t 1k1a1 L l ses ı Direktörlüğünden: ---
... • ı " • ~ • • -~~ • ~ ; . . ' ':L·_' _,;,,.~ •. .,· .: •• ' . ' . '· 

. . .. ·.. ..... .... ... · . 

Türkiye halkının 

1 

Radyolin 
kullanıyor ve Radyo

IJn kullananların 

ayırt hftkmil verfyorı 

Radyolin 
daima en 

mükemmel diş 
Rıae

0

unudurf 

.. ------
Baş ağnsı ve Romatizmaya karşı 

HAS KAL MiN 
-- "HAS,, kelimesine dikkat --

RekUl.msız satılan 

Yegane tıraş bıça§ı 

• 

J" ı Suıtanhamam Camcı~••• han to 

M~ .. ~JUZ U. ==-===s-••• •==:::::--..:n:ı, 

1 
ı1• 1 - Orta ve lite kıannlannm bütün muflarmda .nehari talebe için yer kalmamııtır. Ancak ilk kıa-
mına leyli ve nehari talebe kabul olunabilir. 

l 2 - Diğer 11nıflara yalnız leyli talebe kaydedilebilir. 
ll3 · Pazardan baıka her ıün 9 dan 17 ye kadar mektebe hat vlmılahilir. 
J 4 - Henüz kaydmı yeniletmeyen eıki talebenin yerine yeni talebe ahnmqtır. 
i 5 - isteyenlere, kayıt f&rtlannı bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak ıönderilir. 
•::nwmnm:mw:ı::namu Şehzadrbaş. Polis karakolu kıutısmda. Telefon: 22534 

' 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar Ara-
sında bir müsabaka açtı 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın
·daki dOşür)cesini on satırı 

g çmıvec k s 
yazmalıdır • 

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 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 
Aç ilanına bir n:::." .. ahııdıkta 1 Ademi i kti dar 1 
Kabızlığı def'eder H VE . . Ü•·----------------------Yemeıcıerden birer saat sonra almırsa !i8e 1 g eVeŞkl l()! n ei! ----------------- --.......... --------------------
Hazımsızhğı, mide ekşilik ~H o rm o b 1 n 1 ı LAN 

ve yanm;tlannı giderir. Ağızdaki tat. ij Tafsilli: Galata posta Ü Varnadaki Bul.1ar ,~apur kumpan • 
srzlJk ve kokllyu izale eder. İl kutusu t25!S ii yasr; bizi lstanbul ve Marmara de • 

MAZON markasına dlkket. :::::::::::::c:::=:::ı::::::::.:.::::r.:m::w-m:m:f: nizi acenta.Sı tayin etmiştir. 

Uevfei l ımır~ıllırı ıe tiııoıın lllflı! . ~ııı ı~ınıı nınıuı 
3000 lira muhammen kiymetli onbir kalem manometre ve yedefi 

Keyfiyeti muhterem halkımıza (Ümrüklenmi,t olarak teslimi şartile 5 Birinci Kinun 935 pertenı.be 

l ısta.nbul Beledlyes ı Hanları f bildirip n bu müna&ebetle hatırı.atı. günü t&at 15,30 da Ankarada idare binuınd& kapalı zarf usulü ile 
~--------------------: rız ki: Mezkur kumpanyanın (Varna ıatın alınacaktır. 

Burıaz, İstanbul, Hayfa, Yafa, ts . 
Dü§kün1er eYlne lazım olan 2000 kilo .mercimek aç.ık eksiltmeye ko· kenderiy~ Porı Sa.it ve Rodos) Uman. Bu işe girmek isteyenlerin 225 1ircılık Muvakkat tenıirıat Ue kanU• 

nulmU§tur. Bu mereimeklerin hepıi ne 260 lira. değer biçilmittir. Şart- tarı arasında muntazam post:. ':.ır nun tayin ettiği ve•ikalArı , kanunun 4 ncü maddesi mucibince İfe gir
nameai Ienzmı müdürlüğünde gör ülür. Eksiltmeye girmek isteyenler yapmakta ...-e bu limanlar için mute • meğe kanuni mAniJeri bulunmadığma dai'r beyanname ve teklillerini 

2490 No. h arttmna ve ~ksiltme ka rıununda yazılı vesika. ve 19,5 lira - dil fiyatlarla her ~rnıf yolcu ile eş - ayni gün ıaat 14,30 a kadar komisyon reislitine •ermeleri lizımdır. 

1-L lrkat4.-: kbu ktubil be be 4/ 2 . t . 1 yayr ticariye kabul ~tmektedir. B . . 1 la k A '-- .ı . 1 d • m mu·va ı.ıcu.unat ma ~ veya me e ra T c1 eırın W. F.HENRY YAN nEıt ZEE & Co. u 1şe a1t ıartname er parasız o ra. ttJWıra .. a ma ıeme aıre -
935 ~ günü saat 15 de daimi encümende bulunmaları. N. Y. Galata HüdAYendk'iı· han 3 neli ainde ve Ha.ydarpafadn teae1lüm ve seYk müdürlüfündc daiıtılmak· 

.(6562). kat Tel 44986 ! l&dır. jUM) 
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JAlfT 

JON~A 

_, ______________________________________ ~~ 
KAR GiBi 

•avua --- ıatevınıa • 
... ....... - ..... ._._. ............. llaeıc 

_,.. wu.ıtu MUllayeae ••lnla. 
IC•ı•ıra..-.. ••r •1111• •••nınıa. ..................... _ 

IEVUE 
eaatını wrcırı rttıit"' an l ı yaca k • ı n ı a. 

SEVAZL..ATI~ 

Geceleri •k 11k abd•te b1balar ______ ......_ __________________ _ 

ralaat etmek ı~n 

Katran Hakkı 
kuIJanmalıdırlar. Zira Katran id . 
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PARDAT~NT.Aft 

laka aeae benden bir ~rı var? diye 
dUşflndO. 

Marpl blrbf Mnlye dlftindilkten 
IOnra: 

- Mle1' eli Pardayan, bir ~k de. 
UltanJrlarm, bir fak bhramanlann 
aağlamlığımzı ve cesaretinizi kıska • 
ucatnu bllininlı J Bnelee mtlthlıti· 
miz, timdi ille pek korkan~anaz! 

- Bnt, hen kendi sanatfml blllrfm. 
itte he,.S bu ,kadar. 

- Füat )'aflDllT 
- A• Mouenyör, demin ihtiyarla. 

madıt-ı aöyllyen rene alı detti mfdl. 
ıüı? ~en aman benden hl~ bir şey 
•lamadL Gene elki te1aretim ve tski 
kanetimd11ı.. 

- Uç baydada tek bqmrza kartı 
bydafmnmı prdlitlm rlnlı:tl gfbf •• 

- Bh Momea,.er, banlar yalnız 
iç kiti olalardı iyi idi ama.. 

- Ne lae, itte~ befendltfm bu 
waaretlnbda. kunetlnladen lllç bir 
.., ka1betmedinls d .. ek .. lll t. 

- Mo1181l171r, laan kOftllkç& ar. 
•ti "• Şimdiye kadar tlilttlldı bir haf 
ta • .;amadılım, llerrtn dht!Jtafüm 

.,._. ı··lan heak katmı,.ora•. Bunan 
la ber,11er pk fikir Ylca•wmdan bit 
~ • :rbetmedl& 

- Eski kavgacı ha111naz duruyor 
ieaek? 

- O. l'mlat baliakça •ba etlence,.t 
1raçmaam. 

Ba 911 o kadar tahaf lllylendf ki 
lla11&l k•dlldaf ıtn•nten alamadı. 

PardaJaa kenil kendine: 
- Rele flkUr, artılr benden bir teY 

--.lyecek plflaa! dl19 dlflndU. 
Baarl ala,. dnua edl1orda: 
- Bu ıdzin için kana doymmak 

dilllrl81' .. eaealse?. 

- Evet, bu da vakaya fire deti • 
'Şlr. Damlan lftllıamr açarlar. Bazı • 
lan lae tamtersine, sanki yemeden 
kaoıınn doymuş rlbi, nefret danama 
uyandmrlar. 

- PekAll t Şimdi sözlerime iyice 
dikkat ediniz. ÇUnkll ıHyUyecetfm şey 
ler çok miihlmdlr. 

Hanri dö Monmoransi bf raz tered. 
dit ettikten BOnra devam etti: 

- Ma..yö dl Pudayan kral hak • 
kındaki diişUncenlz nedir. 

1 Pardayan ıözlertnl faltqı rlbl aç
tı: 

- Fraw krah hakkında mı Mon • 
~enylr. Kralın deftl, kimin hakkında 
olarsa olsan benim gibi bir kopufun 
dflştincesini sormakta ne mAna var. 
Hele kral, yani Allahtan biraz kftçflk 
fakat lft88nlardan çok btlyUk bir kim 
Re ki ona yan gözle bakmak caiz de • 
ğfldfl'. 

- Pardayan, sizin bu rfbl teYlerdea 
korkacak adam olmadığınızı biJirim. 
Onan için, kendlalnl gifrdUnUz, timdi o 
nan hakkındaki diişüncenlzi açıkça 
&Hyleyinlz. Si.le siz veriyorum ki bu 
dilflneenlzdea benden bqka11nın ha
heri olmıyaeaktn-. 

- Monaeay8r, eneli 11fz a3yleyf nf z, 
!llOnra ben de dunalanmr &fartm. 

- Peki! Ben dokuzuncu Şarlm iyi 
bir kral olmadıfl flkrlndeylm. 

Pardayan titredi. Yanında bir uça. 
ruman a~ldrftnı n bunun derfnliftn. 
de tlpheJI bir takım ı61relertn kı • 
mrldandrfmı rifrlr rfbl oldu. 

- Monsn,.Ur, ben kralı tanımam. 
Kendisinin zayıf, ahltksrz, delicesine 
bur hallerfne eebep ftJ'e'ft bir huta • 
lıla tllthn, korkak " merhametslı 
ot•utunu llyllyorlar. Fakat ben bir 

P A R D A Y A N J. A R 

- Ha, iyi ki aklıma re!di. ~izi rör. 
miyeJi beri ne oldunuz? dedi. 

- Ben mi Mo11Ben7ir? lıte ıördil • 
fünQı aibfyim.. Muhterem babanızm 

beni ptoya ıetirmechn evvelki haliıD• 
döndUın. 

- Daha ne yaptınız? 

- Yapdım Monsenyir\ 
- Nerede ot11r117ordunuz? 
- Yollarda. Şuna da liyliyeyfm ki 

iki sene kadar da Parlsıe kaldım. 
Gözlerinde şeytanca bir ıpk parb • 

)'an Pardayan : 

- Niçin mi?. PekAll, bunu da anlL 
tayım Monaen,Ur. Parlste p8 rahat
tım. Hatta pyet iyi bir otel•• otura. 
yordam. Mes'ut oldafum gibi rtttlkçe 
de flpsanlıyordum. Şimdi bir rece. 
bir ilktepia recesL. 

Marpl titredi. 
- Bir llOkatm kltesf nde eski ta • 

nıdıklanmdan birisini rlrdlm. Mon • 

senyör bu adamdan çekiniyordum. 
ÇtinkU ben lstemedltfm halde o beni 
saadete kaYU~turmak tstlyordu. Eter 
Parlste kalacak olursam erıeç ba a • 
damla burun buruna gelecektim. O 
zaman delfceslne sevdliim sefalete ve. 
da etmek lbımgeliyordu, 'Mes'ut ol • 
duktan sonra, cevap 'Ve hesap vermek, 
nihayet- işte böyle düşUaerek batı • 
mr alıp savuştum. Monsenyör. yalnız 
kendimi dUşttnmftş ol.saydnn rene ka.. 

lırdım. Pakat yanımda ~k sevdJfim 
birisi daha vardı. TabU beni aBren o 
kimse benimle beraber ofluman saa • 
detlnl de hazırlamaya kalkışacaktı,. 

A, ny canına.. Atzrmdan ka(ırdım iş 
te! slzlerlnl s6yledl. · 

- Fakat o sıralarda be'n de raris. 
te bulunuyordum. 

-Ah, ne olurdu! O herife rutlı11. 
catıma si&e rutlaea7dım Mouea • 
yör? 

- Ent, Parlate7dlm. Bau& o aı • 
rada utracbinn bir nka7J da ilam. 
hyorum. Bir ıeee IOkakta bJr uc lur· 
sızın hUeunına at....-. Olmek 
üzere lkea ceear bir ,abucuua J&?dı. 
mlyle kurtuldum. Ve ea lJI atım olu 
Galaoru bu kahraman adama hedi7e 
ettim. 

lhtf1ar ubr .. dea: 
- Seni k11rtaraa huUi •• 111•• 

alaıa l Kurt&mUBJf ola,ydı ~ ı..,a. 
ma rldecektL. dlJt ll7leı.U. 

Blrkac dakika kadar Wr ...-a •l
du. Marpl dlfbl)'er•u. SlftlJe ka. 
yıtaız 'fe art )1idafl sl&ll llir lnillsı. 
sözden aePrlJor, ve herflla Mf alttial 
gördükçe sevind artııordu. 

Blrdenlllrt : 
- Aıl8• .... ,. dl ParclaJU, dDr. 

kat ediyor aaannt Oa altı MMden. 
beri Wriblri•lıd atimıdfibalz 'ft Ud 
saatteaberi karfl kal'fl)'& bllhmdgp • 
muz bal•• Uaaaetlaln dalı Mr .. , 
aöylemecll•.. dedi. 

Parday&11: 
- Hat lıte bafJ11oruz diye dlıfl • 

nerek yan sizle kılıcına bakıp ftiQek 
.esle: 

- Nuri ihanet? cllye aorda. 
llanri, kalbinde u111yan aCQ'I a • 

yandırmaktan çekinerek ımtala • • 
racla Pardayan elini alnına nu'da. ı 

- Aklıma ıeldl. Monaenylr .. ,. .. 
11iz kendi onnaamda Wr le1'lf llcltl • 
ren tu ~pk .. daa baMltiHll lltl)UI • 
lar. Slı onu Mr teetaM daha ua11 • 
tmıP.: hlll rhhtln htl• ... lr .. Ba 
de alı wfdtr rttmeı iMi kepa"" a • 

1'ornuı: il 
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'At PARDAYANLAR 
~ ·-··~------~---ı-... --~ 18.ç :ı indlrmlı ve kurtarmışı.ım. He- · 
ill kurtuJar kllrtaJmaz bir teşekkür 
bite etmeden def olap litm(fti. Bvel
Jtiraf ederim ki bu hlr ihanetti. 

- Mhyl dl Pardayan, benim bu 
aıarttetlıilz'den haberim yoktu. 

- Mouenylrtln ihanet dedfli teY 
h clelil ınlT Hakikaten o kadar ası. 
lan adamlardan ha bir fazta olmuş, 
lla bir ebiL Ne zarart var? Ak)JJDa 
lllT tef daha ıeldl.. Glzel hlr akpm, 
Monseayir kendi rfhl aboy (asil) bir 
ka~ baronla ıeee olar olmu bir kule. 
itt 1lap&m k(rmak,O ıtln e-tlenen bir ıe 
Hnl Jmçmnat ve sonra kota8111clan e'f. 
•el bu ıelfn1e safa ı8rmek 8zere saz. 
Jeşmlşlerdl. Pakat Monaenyör ft dost 
lan kallllfJi t.omboş ve hp u~uş 
ınııctul&'r .. Ytldıa marmafa başlı • 
tor- ller ne lae, bu ıe'llnhl kocuma 
fP haber veren bendim. 

- Möeyl dl Pardayan, bu 1'bek 
•nk~alsdeft de llaberlm :rcild1I t 

- 1':yva'L Öyle lie kendi kendimi 
ele viriyorma cleaentze.. Ray dilimi 
bka~ kopal'lllD ! Mlsaade ediyor • 
aau dtill mi MomenylrT Karnımı 
~Jlimn krlıamı belimde ıormez 
~ bHaldanma prptrflnr Jılssetmez • 
ltf:m >1!•elfml fyiee hazmedemem. Ne 
~1'1!.11;!1 d& seneriee bir haydar. 

Halli! eli Monmoransl ekseriya yfl
sU .. - e lli&1l1İll bir ala11 ahteren bir gti. 

' Jtllll8e1Jıtte ~ 

- Şi•4l secaltl ı.atırıaı.ata bat
~cfıtınaa emin olima, dedL 

(&JUL aoPk bir ta'Vll'la: 
........... 8'71 .... bur iha • 

~.U.b)wtm. Yaba......_.· 
JJr •"i'ldıa beDi k•dWni terke mee 
......... Jılarjalllıl ........ - hatır. 
la'ft'ık fatl1or1 alzlerfni 8Öyleclf. 

- Sizi asacatımı sanarak kaçml§ • 
tınız değil mi? 

- Asılmak mı? Adam sende. Moa. 
senylr, vücudum parçalanUUf, lpeaee 
~rklanna rerilmltfm bunlar bana 'fll 
relir. Bitin bunlardan daha l)'I olan 
asılmak telalik'8inl gidermek için ba 
uzun yoleuluta katlandıtımı aaama • 
yınrz ! Şimdi ba meaeleyi de lblrlerl 
gibi itiraf edecelfm. O .Un de Bize illa. 
net ederek çıocai• anaealne •Dm et
tim. Baa aiylemekl.liiml mi t.Uyor • 
sunu? Bu annenin ailadlir. vileada
mu ürperten bazı şeyler 8Ö7leclitiat 
duydum. Ben f ellke&e uğnyanlann 

biiyle ilztildüklerini bilmiyordum. Bu. 
nu Wlndt eJsaymnız Biz bile çıocuia 
aaaeebae rerl vermemi emrederdiniz. 
Bea de sbin böyle bir emir vermeniz
den evvel onu yerlae ptirdim. Hidde. 
tiniz geçtikten •nra piplan oJaeair. 
nm ve bealm de blyleee çocQ1a çal. 
dıfm için .kızarak beni zindana ata • 
cairnrzı dilfhdüm ve bdnun lcfn kaç. 
trm. Her şeyi tamamen itiraf etmeme 
mtlsaade ediniz, on altı aenedenberl 
hergiin size uyarak, emrinize itaat •· 
derek blyilk ve mtithlt bir felikete ae 
bep oldaimn için pfpaan oldum. Ya 
m Monsenyör? Siz de pi~an olma • 
dmrz mı? . 

Ranri dl Monmoransi bir kaç •· 
niye nsarak: 

- Peklll Miayö dö Pardayan. Ha. 
fızanızm atlam oldatunu ıirl7o. 
rum. Şimdi ıene, demin de eiyle4Ujfm 
l'fbl, bana ihanet ettlıaiz J di701'11J11. 
Bu ihanetin sebeplerini ötrenmek la • 
temem. Bunu anladım ya, Wlt Yal. 
nız şunu biUnfz ki bundan dolayı sizi 
uarlamıyacafım. Her teJi aaatıa• 
ve unutmak isterim. 

~---..ı1a 
cenp ver 

- Ba cleabln dibine saplanımtız. llearmD da ..,... ..... 

P~RDAYA 

Pardayaa ~ •ltlıbd dik • 
katle diall70rda. ~ qaia kalka • 
nk Mrt bir taYll'la.: 

- AJlli •••Ü. aram•Ma. Mr 
kavp olataiını sanarak ıa .... W.ea-
nızr yabladılmm ela u•~ late. 
rlm. Sizinle dlello etmek lritecl~•J 
zaanettlilnfzi de unutaeatım, alzleı1. 
ni illve etti. 

Pardana da •Na kalkarak kol • 
ıar.ı tlldnUa lzerine ppruvari 
kordu. · 

- MoU1A7lr, siz, büyük ve ull 
klruelerle dlello ettiniz. Fakat beia, 
bu kız kaçırmak ve çocuk çalmak 
hakkını pden baronlardu olmadı • 
it• ılbi, za71flan korum~ k11VVet -
itleri ezmefe ıllctl yeten fiqlJ'el•rl 
varken kahruwıbklannı pl'QSlerin 
huzunuada titremek ılhl Wr alpkl*. 
la kekelemek ve bu lf!keyl nltimlerlae 
kurban siden gtlnalwzlann kanlariy • 
le yıkamak latl7ea 4ilderdeıa de de • 
tlllm. Hayır Monaea,..r, ne afaçlan • 
nı darai&C111a prirecek bir ormuım, 
ne .zladanlı hlr ptoıa, ne ~me kar· ı 
fi yaJtaklanaeak adamlanm. ne de 
kıt ıecelerl tllfaı'cla ril,.trm JaJıklan 
intikam J diye ha1kmılııea beriQdea 
bir ç~ kfmaelerln güllp dlamedifl 
uma klprtlna ve ona. korv.acak u • 
kerlerlm var. Onu itin ilen 'bl,ak bir 
senylr Wllfm. Bereket v.epln ki ba 
aen1ir~rden, 8biD ılbl budan, be • 
•lm sibllerba aklerinl dlall,.biliy•r • 
lar. ~ buu için bmanmuda çe • 
kbuaeden dlfiiaeeml .a7Jl7ora-. 
Çtlnki m de benba gibi lllr IMa• . 
DJL B•ün dola11..kıha•la kllacnu • 
zm bir farla 7ektur. Bter beni sm. 
tanaat 1ı1te..e.t., ba anda aavtulilı. 
7u ~ 11*"'8lan •11tlaak Ma,.a. 

lfltllnü .Wtererek aislale d .. llo ü .. 
debillrim. ılklerfni 811JecU. 

llQridl ................. 
eilkerek: 

- ?ft1BYI dl Par~ lt.,tll o • 
tunmaz kon111makl~ u-.. •. 
dl. 

Aca~ BlaJ'MI, b1I mi kuan •ı... 
rinl •~ JıUY.dı. Kendisi de ota. raiak..,. kan~..- bafladı~ 

- Mi9yi dl P.arWu; WA elkfil 
clbl ka'f'Pc:ısrnız.. Bııı h111Dddaa 
vuıepmemlf8inlz! Fakat b• pce kr· 
Jrcuu11 ~kemiyeeeblnls. Uldn ltelkl 
ilerde bu hanata eUalu iltedltlniS • 
den çok fınatlar ·~· Sizi re. 
sar ve kahramaa bir J ... tbai bil& 

ti• içia lubanua tenf ••eeek: lfleıt 
havale ed~ llklerlıdsde balla a • 
it bir habret ... ._.....,, ijiJt size 
krDUJ~nm. Tmteıtae CbUDle) ban lan-. afbl 1adık adanua Tiedunun 
MBl olarak kab•l edertm. Şia41 itilen 
beni ~ Çbkl .. lliall tell,. 
llfler4e bal•• .... ld mJai1 ka • 
bul Mip etnte.ekte aeılltthl ta.~ 
ter rechledeneals il~,.. ........ ._ 
de 1olw sf..._ olu tilter. KaW 
~ tak41r4e imi.._ ~a lılr' t&. 
ref ve lttl71eek bir pata ban_, o • 
lacabmız. 

- MouenJlı:, ban .. a dmlla ._ 
bir lil ,ıa ... ı il1e 'ParclaJu lfla • 
den de: 

- Z..an ba• da Mlaalknuf,; a • 
dama •nHtmito Blld•.m• il1WDI. 
Jerlmln dir&te hltlM 81tlıtMlt e1ııii1 • 
dm latmea kdıamla, kewıli1le .... 
rfme hUeam e.terdL Palrat Mndn o 
latfyehlHr. )larjaal vakUmi niitta. 
BalHlaa dolayı bir kin bealelniyor. 
YtiıUme gülüyor, nltakra.,,.,r, iıa1W. 

• 


