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Yurtta.ı ! 
31 Birinci teJrin arsıulusal bir 

arttırma günüdür. O gün diğer u -
lua~dan geri kalmamamız için 
B.ıWaya az da olıa para yabr ! 

Ulusal ekonomi ve 
Arttırma kurumu 

5 kuruş • Telefon: 2.'l872 25 llkteşrin 1935 CUMA 

Kılıç dişli 

Kaplan 
13 Uncu forma yarın 

aalıfa çıkıyor 

Sene: 4 _ Sayı: 1366 

Bu yıl Al~anya si13hlan~a~a Sarıyerde şüpheli bir 
800 mılyon lngılız d k I d 

lirası sarfediyor a anı ya a an ı 
Bu iş diğer işleri Konyada ~~~~~~ 
gölgede bırakacak Bir küp dolusu 
derecede mühimdir altın bulundu 

Konyadan bildirildiğine göre 

poıta elgraf memurlarından Ha-

l 
sanın evinde tamirat yapılırken 

ameleden İbrahim evin temelle -
rinde bir küp dolusu altın ketf et
mİ§tir. 

Huan, amelelere birer altın ve

rerek bunları kendi evine naklet
tinnİ§se de lbrahim vaziyei polise 

ihbar etmiı, hunun merine altınla 
ra hükUmeçe el konulmuıtur. Son dakikada Adanalı Yusuf olduğunu itiraf eden fiiphdi adam. bugün i• 

Altınlar 1000 Mahmudiye, 500 darmalarla Sanyerden lnanbula getirilirken.. 

Osmanlı, 100 Fransız, 75 ltalyan (Yazısı 2 ncl sayfada) . 
ve Macar, 150 İngiliz lirasıdır. 
Paralarm Hasanın büyük babası 

müsevvit Kamile ait olduğu söy

lenmektedir. Bunun için Hasan 

paraların kendisine ait olduğunu 

iddia ederek mahkemeye müra -
c.aat etmi,tir. 

16,188, 767 nüfusumuz iç,nde 
7,974,925 Erkek· 
8,213,842 Kadın 

Ttırklyellnıusevllerln 1stanbu1 da ka d 1 n d'an· 
Atatürk ayini fazla erkek Var· 

Şitli, Beyoğlu ve Galata Mu• NUfus artışında So'vyel Rosjadan IODra 
sevi cemaatı ııı 

1
i4\ tarafpıdaıı dOnva ıamplyonuvn• J 

,,__~~IM•dek ,, . ,, __ 

.. 

ıokağmdakiSinagokta&üyükOn.. (Yazısı 9 uneu sayfada) 
dere auikaıt teıebbüıünde bulu- ---'----------------. 

·Yeni Almanyanıİı timsali . 

Yazısı 2 nci ıJ 9 sayfada 
nanları tel'in maksa.dile bir ayin 

Suikast teşebbüsü tahkikatı ............. - ~ -- ~ ~ - ~ ~ - _....__ 

Mevkuflar . kırk · 
kişiYi buldu 

işin içinde ecn~bi devlet 
/ngUizlerin donanmalarUe doldurdu klan Cebelüttarık boğazının şi'::1iye kadar 'intişar etmRmif bir resmi parmağı var mı ? 
Habeşler taşkın bir vatanperverlik gösteriyor· Surly~~~ ~er.kesle~ln. ~vlerl araş~~lmıı 

• Salı gunu Eskıfelurde de bır mıting yapJa:rak ---~""" 

14 16 d k • ki tel'in eclilcliklerini yazmııtık. Miting saat on Jörtte batiGmlf, yirmi - yaşın a 1 ~-OCU arı binden fazla Eskiıehirlinin ~uluncluğuto!"_anhcla U~e~tıllimlmrt-y elen Nevzat, Sakaıya gazeteaı başmulaarnn Faruk Şükrü, 9 YGfınJe 

d ı 1 
bir ilkmektep talebesi b:rer söz söylemitlerdir. Hallı, onuncu yıl mar-a askere a acak ar f<nısöyliyerekt~~;';;~~·•~m~~~:ıi:aw;;~;;) 

Yakında büyük çarpışmalar bekleniyor 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

Ingiliz - 1 tal yan 
Gerginliği şimdilik a~alıyor 

(Ve•Hettt a l'tOI ve 4 üno{ı sayfalarda) 

Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye - ltaIYa 
münasebetlerini 

anlattı 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 
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2 HABER - ~m Postası :?:J tLKTEŞRt~ - 1033 

Sarı yerde 

Şüp el~ 
Bir adam yakalandı ( 

ita an . - Habeş tıarbı· 
. . 

Askerlik fil··Uharririmizin Kemerburgaz mmtakasındaki jan • 
darma devriyeleri tarafından Osmani 
ye telsiz istasyonun civarında şüpheii 
bir vaziyette dola~an bir adam yaka • 
lanmıştır. 

görüşleri ve 
Doğıt'Afrikaaından dün gelen 

haberler hemen hemen tamamile 
Cenub (Somali) cephesine aittir. 
Adua cephesinden gelen yegane 
haber Adua ile Adigrat arasında
ki telgraf hatlarını tamir eden 1 • 
talyan kollarımı bir çok maymun 
ıüı;ülerinin hücum etmekte ve di • 
kilen telgraf direklerini devirmek
te olduklarıdır. 

Verilen bir habere göre burada 
ki kuvvetler, f aıiştlerln Roma üze
rine yiirüdüklerinin yıldönümü o • 
lan 28 birinci tcırinde taarruza ııe 
çeceklerdir. 

tedarikatı ıürat!e azalan 500 ltal· 
yanın, F ranıız Somaliai yakrnla
rmdaki tepelerde mahmr kaldık· 
ları haber verilmektedir. 

Her taraftan kendilerini Kana• 
kil kabilelrei kuptmrıtır. 

Buradaki ltalyanlar, tiddetli 
iklimden fazla mütee11ir olmak
tadır. 

Adisababadan 180 mil ötedeki 
Desai ıehrine gelen süvariler, Dıt
nakil'lerin ltalyanlar üzerine aay• 
ri muntazam bir harp ar;tıklannı 
bildiriyor. 

son ·haberler Ayaklan çrplak, uzun boylu ve es. 
mer tenli olan bu adam Sarıyer jan • 
darma kumandanlığına gönderilmiş, 

tefti§ ve-14 ile 16 yaş arasındaki genç- oradan da bu sabah ,·apurla lstanbu • 
lere orduya yazıJmayı teklif etmekte- la sevkediJmiştir. Son· haberler 

ltalJadan Afrlka7a asker akını 

Napoliden Şarki Afrikaya doğ
ru asker akını henüz keıilmemif-
tir. · 

Bu hafta içinde 16.000 asker 
gitmittir. 20 gemi ~e timdi yü• 
künü alıyor. 

dir. Bu adam sorulan suallere saçma 
Eııtellektüel ta.bakalar, Adisaba • sapan cevaplar vermekte, ismi ve hü • 

'hada bir yabancı t.arafından yapılan viyeti hakkında ise hiçbir şey söyle • 
el bombalarmı tecrübe etmiş ve tecrü.. memektedir. Bu adam Kemerburgaz · 
beler muvaffakıyetle sonuçlanmıştır. civarında tanınmaktadır. Deli hali o'L 
Kadınlar, kocalarının cepheye götüre- masına rağmen timarhaneden de kar• 
cekleri erzakı hazırlamaktadırlar. Bü madığı anlaşılmakt.adrr. Çilnkti üstiln 
tün hizmetçiler askere alınmış ve yer. tünde deli gömleği olmadığı gıl>i .. 
~erine okul talebeleri getiriJmiştir. Mazhar Osmanı da tanımamaktadrr. 

Romadakl haletl ruhiye Sahte çadırlar kurmuflar Bu adam bugün emniyet direldörliifU 
Roma dan lnaıiliz gazetelerine Aclisababa: 25 CA.A.) - Do]qaıı, ne teslim edilecektir. 

ıd l d yay:mtılara göre, ltalya11 uçak fiJolan 
bi iri diğine göre, ticari zecri te Ras Senumun kampı üzerinde uçma- Clen meşhur suhçQ 
birlerin Cenevrede 31 Tetriniev- f H d ' 
vele bırakılması bı·r dig"er fac1st ya teşebbüs etmiıJer, fakat muva fak en erson un 

~· olamamışlardır. Ras Seyyum, sahte 
"Reuter,. ajammın öirendiii- zaferi sayılmaktadır. çadırlar kurarak uçmanları §aJIJ'tmış arkasından 

So I• h 11 ne göre, bu mınt..kada müsteYli- Fakat sonra tatbik edilmesi ih· tır. ma cep esı lerden 200 ölü ve yaralı vardır. limali karftl'mdaki endiıeler ailin- ltal~ada bir fl .. k fabrlKaaında ltalyanlar ne diyor? 
Cenup cepheflinde de büyük bir Habeıler, yjyecek tafı:ran iki ka.- mi! değildir. patlama Silihsızlanm11. ve aulh itleriıı-

harbııı baılaması gittikçe yaklaı • ~-r ke"anını zapletmıt• Jerdir. Zecri tedbirlerin faydasız ka· Milbo 25 (A.A.) - Belledok kasa - d b'·...:~1- f ı· ti. •• ··ı ..1::-'" , basmd " u bi ı·ı-lr f 1-.,..__ _ e u,l.IA aa ıye goru en ve uun maktadır. Hir: bir ciddi kuv:vetle 1 " L_r_L-d-1...: ·dd. 1 k a onem r .or- auuAilOın .. 1 72 d ld L-'L ~ Ayni zamanda çadırlanna va· ac&gl ıı.a.aı11 aaı ı ıa ara pe . da sebebi belli olmiYan bir patlama ol gun evve Y•!JD a o uğu ....-
temasa ıelmiyen ltalyan askerle- kit vakii sırtlanlar ve çak8.llar •· inanılm1J01'. mQftur. 'JfÇi ölmilt Ddsf aiır yaralan de ölen ailahsızl~ konferansı 
ri Şimalde Harrara doğru ilerle • krn eden ltalyan ileri muhafızları, l~liz gazetelerinin ibbanna mıştır. reiıi Henderaonun kamına, ltal-
mckte devam etmektedirler· Şim- harekete hazır bir vaziyettedir; ~ bakılıraa, İtalyan ümitleri İtalya- Muaollnlnln aulh mUzaker .. 1 yanm Londra elçisi Grandi 111 meli 
di.ki halde bJJ şehre 170 mil yani mir beklemektedir. nın samimi bir dostu telikliiliyle .. rU•M , tubu ıöndermiıtir: 
~O kilometre kadar yaklatmlf bu- Her taraftan kendilerini Dana- blli Lavala baih kalmakta de- Muollnin!n sulh yolunda miiz.ake - "Artür Henderaonun tabiiyeti, 
lunuyorlar. pılacak ileri harektinin, muhare· vam ediyor. · r~lere girişmek üzere asgari teklifle· timdiye kadar tanıdıklarmım en 

Italyanlann bu cephede takib nnfn §UDlar olduiu sanılıyor: il. ı ak h :ı.- da kal---'-= 
beıiz ba~arılanuyacafmı anlatı· Yeni bir üçler konferanıı kur- ''lngUterenin Akdenizdeld Jmnetl • u 1 0 ar al.ilam ...,. 

ettikleri tabiye, çöl 'Ve kurak mm· yor. mak yolunda ~usolini'nin faali : ni azaltmuiyle birlikte, Uluslar kuru.. tır. Kanaatlerinde dürüat, ani., 
tak~.Jarı süratle Jeçmek ve Habe§· lıtikıafta bulunan tayyareler, yete ıirittrği söylenmekte ise de, munun zecrl tedbirJer tatbikini daha YJtmda insani ve iilküıüne aaddi 
lerin toplamnasma nkit bırakma- ı b. d d 

cenubu tarkideki Habeı tefi Raı bu gayeye dofrı.ı hen~z bir adım geriye atarak, talyanm, §imdiye ka • ıra am ı. 
aan onları ayrı ayn yakalayıp mag~ d ~·t f ld-~ } d ... ~ s•J.!!!LJ b" 1 __ ,_: J da 

Kananın hayli ~-uvvet tıth§it edip atılmadığı anlaşılıyor. ar zap1oe m f o 116" yer er e ı::>A6 • ı an an lr&IUllAK 10 un 
lub etmektir. Büyük ltalyan kuv- Jamt•--asmın temini -rttrr ı k ....... ,_ • • • - _,_ 

ilerlediğini, merke%ini c!e tedricen ;~ _ r- .,, mem e c:uerımıan mufter.,.; p-
vetierinin amudi bir tekilde iler- H•b•f l)arbı ltalyaya kap Müsalehadan once Musollni bu nok • 1 mak · • Cen l.o 

:s takviye ettiğini bHdirmektedir. ye1ıne u &§ ıçm nro, n-
lemesi üzerine Valval civarında mal oluyorl talar Uzerinde direnmektedir. d R d be b A••~ • · ra ve oma a ra erce ~ 
bdunan Habe§ kuvvetleri çevril- Habeılerin •lır zayiat verdiğ; Çarpıtma batlamadan önce Bir flrka ffalyaye cHSnUyor mamızm özel hatıraam da unuta.. 
n-:c& iç.in aeri c;ekilmiılerdir. tiddetli harp - ı~ylendijine sö- Habeı harbinin ü9 ay i~inde ita!- . Naıx>li. 25 (.A...A.) - imdi n1r:v,acaiun. ,,_,,, .. 

14 
Bu suretle bir Jiaç §ehir bot re - cenup cepbeamde olmuttuT. yaya 22.000.000 ıterline mal olCfua Trabluada bUluttmakt4 olan ~~e- ' .. ffendenomm iami; dünc.I""U .. _...~ 

kr.nJ~:s::ır:""w,..., ' . Ve'IS !~Şif>elil nehrilıi şimali tat· . iU yeni netredil•n bir rapô"rdan tauro,, ftrlea:sı; ttlı1f'J.a"'Söiı~k; liakikt emniyet hi11ini vermek" 
llaJyan menbalarmdan gelen kisinde ve Valvalin takriben 100 ' anlatdmıttıT. . . tir. Avrupada sulhu gerçekten aatı . 

h., berlere bakılırsa İtalyanlara mil cenubu ıarbiıinde Da&'llerei - Niyaz Kronikl'clen - Bu fırkanın bir kısırımı yüklen· lam bir temel üzerine yerleıtir- . 
t:: l"m olanlar o kadar roktur ki ve Şillovdaki Haı...... siperleri üze. • mek üzere, "Sannio,, vapuru Trab k • · ıarfed·len en utl - .... 

:.- ~ Hebe,ıstan dlftnden brneıına 1 t h k t t . t• . me ıçın 1 
... e - ·· 

b~ ::~memur olanlar teslim mua· rinde uçan balyan tayyareleri kadar •lllhlandı us an are e e mıt ır. büyük gayretlerle ilgili olarak ka- . 
melelerini yetiıtirememektedirler. bombalar atmı11•r •e Habetle\' Milletler araaındakl aulh ko- facaktır. !. 

Bundan baıka İtalyanların eline makineli tüfek atefi açmııtır. Adiaababadan lnailiz gazete- nutmeları henUz pek befleglçta o büyük ve mütterelC YUife. 
geçen Habet şilnh ve cephanele- İtalyan yerli aıkerleri hUcum lerine bildirilditine göre, Habe- Roma, 25 .(A.A.) - Dıt itleri nin güçlüklerini kend'ıiyle pa.JJ

rinin büyük bir kısmı lngiliz ma· yaptığı vakit, He betler tiddetl~ tiıtana olan ailah ve cephane a• bakanlıfmm, ıöz aöylemeğe yet • Iaımıt olmağı daima büyük bir _ 
mulatıdır. mukavemet etm.f vo ancak kanh kını her ıün daha artmaktadır. kili bir tahıiyetinin, Havas ajansı f .. tere aayacagım.,, 

ltalyanların zehirli gaz li:ul- bir göğü• göğüıe ç.arpıımadar. Yübek ıüel bir makamın mü- aytarma aöylediiine göre, ltalyan- Cenaze gllmDldu 
landıklo.rmı iddia eden Ha· sonra mevzi almabilmittir. taleaıma bakılusa, önümüzdeki Habeı anlqmazlıimm kotanlma- londra, 25 (A.A.) _ Si!llila-
bet ıubayları huna mukabil Müdafilerin hirçok yaralı ve Ö· üç ay içeriıinde Habet orduları, 11 hakkındaki ar11uhual komqma- lanma konferamı batkam fi_. 
kuyuları zehirliyeceklcrini bil- lü verdiji bildirilmektedir. çete harbinde dayanılmaz bir ha- lar, ketin bir plan üzerine iatinad derıonun cenaze meruimi bu,on 
dirmitlerdir.. M~uolininin da • ffabe,llleP kendllerlne zam•nın le ıelebilecektir. etmemekte, bir batlan11Ç mahiye- birçok tanmmıt tahıiyetlerin illi·· 
roadı Kont Cıano ıse, İtalyan tay- yardım edecejlnl umuyor Gayri muntazam .ukerlerine tini tqmıaktadırlar. rakiyle yapılmıftn·. 
yarelerinin zehirlip.z kullandrkla- Parls 24- Patis maha.fill d~ yeni bile aon örnek Belçika tüfekleri Bu yıl Al manya Uluslar aosyeteai genel sekr• 
r~ iddiumı reddederek ıu ıözleri durumda11 memnun görünüyor . . ltaL verilmittir. teri B. Avenol İle iıçi fırkaamm 
söylemiştir: yanın Libyadan asker çekmesi, ve İmparatorun Avrupalı ıüel mü• SllAhlanma§a eaki lideri B. Lamburi de mera- .. 

- Köylerin dıtında karargah b~na mukabil lngtlterenin de Akdeni~ fAVİrlerinin yeniden yüzleri gül. • SQO milyon ıimde bulunmuılardır. 
!kuran Habeş askerlerini görmek fılosunu ek1'iltmeye karar Termesı mele baılamııtır. Habe,iatana ~ 
çok kolaydır. ltalyan tayyareleri gn~rıhginliğitotaıdıukça iza.JeH beed~Ietcekdtir. ı •illh ihracı yuaimın kaldırılma- lngİIİZ lirası Avam kamarasında 

. . . ı ruısa yanın a şıs an an b d ku K •• • t 
tarapnel gıhı patlıyan beı kıloluk hMtopraklarıt.-.temem~ilngilterenin · aı bütün Ha e,ıiıtan a net ma• Sarfedlyor omunıs -' 
üç yüzer bomba taınnaktadır. Bu bu huısu•takı" siyasetini oldukça yu.. neviyeyi deiiftirmittir. 

" Londra: 25 - <A.A.> - B. çurçil propagandas· ı bombaların patlaması üzerine aa~ muşatacaktrr. Ancak Haile Se14siye H•b•• imparatorunun Avam kamarasındaki beyana.tında, Al .:. 
kerler kaçmakta ye yerlerini belli buna razı olmryacaktır. Ç\j,nkü o ace- Fransızlar• hitabı manyanın bu sene silAhlAnmak için Londra, 25 (A.A.) - · Avam 
etmektedirler. le bir anlaşmadan çekinmektedir. On Habe• impafatoru, Adisababa- 800 IDilyon lngi1iz lira8ı gibi inanılmı- Kamarasının dünkü toplantısında 

)arın ümidi ıamanın uzamasından, -x f · 

Cephe gerisi 
haberleri 

Sulhcı~,1011 harbi sakJomı,ıar 

ü, aün evvel 72 yatında oldu• 
ğu halde ölen şili.hsızlanma kon
feransı baıkanı Henderıonun 1-
talya • Habeı harbinin baıladığı · 
nı bilmeden öldüğü haber verili 
yor. 

Sulhun 18.JXlimt bir müdafii o
lan Hendenon haftalardanberi ııı 
%ete okuyam~aktaydı. Ve ken
disine apanaı:ı tesir yapar endiıe• 
ıiyle, bu alır havadis de veril
mek istenmemişti~ 

Habeşler vakitle m'uzaffer olacakla. dan Framı:ı haikına hitaben rad- yacak mühim bir para sar ettiğini tribünlerin birinde bu1unan bir 
1 b• 1 · ii kaydederek demf§tir ki: k ı ı t d ki rına iman ediyorlar. yo i e ır söy ev verm19 ve eze m'" genç ız, say av arın o ur u an .. 

1 d . . k' Bu iş, diğer işleri gölgede bıraka - sıralara yüzlerce komünist porpa• 
e emıttır ı: cak kadar mühimdir. Bu Amildir ki, 

Musolinide 
fikir değişik.liği 

"Ahalimiz, zayif olmalarına Fransayı senebaşında İtalya ile olan ganda kağıtları lıitmı!hr. Genç kt• 
· rağmen müstevliye kar~ı nasıl d~· anlaşmazlığını halle mecbur etmiştir. derhal dışnn çıkaulmıttır. 

' yanacaklarını bi!iyorlar. Çünkü B. Çurçil İngiltere, İtalya - Ha - N b 1 •• k ~ f t 
Italyaya karşı olan Fransız gaze -

telerJnden f>#zılan. Musolininin, Trab.. 
lus seferini ttnkit yollu 1913 de yaz • 
dığI bir makalesinden parçalar almak.. 
tadır. 

Musolini o zamanlar i§Çi fırkasına 
müzaheret eden1erden bfrl sıfatiyle 
ezcümle diyordu ki: 

kendi vatanlarını, kendi ocak bat- be!J anlaşmazlığına beklenilmiyen bir o e mu a a 1 
larını ve çocuklıırını nıüde.faa edi• enerji ile müdahale ettiği zaman Fran Stokholm, 25 (A.A.) _ Tıp-
yorlar. Biz, hüniyetimi.ı için çar- sanın ne kadar ci~di bi~ <iurum ~arşı. Nobel mükafatı, Freibcrg ünh•er- · 
pıııyoruı. Hepimiz bu hakikatle sında kalmış oldugunu ız:~h ehık.ten sitesi Zooloji Profesörü Alman . 

l!lonra, Fransanın pakta rıayet ettir - , • . . 
canlamnı91z ve hepimiz müstevli- mek i~in yaptığı gayretleri ve bazr Spcmann a verılmıttır. 
ye kartı ayni ruhla ınücadele edi• ahvalde İngiliz filosuna yardım için !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!:!!!!!!!!~ 
yoruz.,, verdiği karan takdir etmiş ve: yadaki son kabine değişikliği ve bunua 

" Bu militarizm ııeçit resminj, bir Habef valanperverllgl ta,km 
kuvvet işareti o1arak tanıyanlar ken • bir halde· 

"Bu gayretler bu karar, bu mec _ Avusturya - Almanya münasebaa • 
Jfste bütün partiJerin en hararetli na olacak tesir i hakkında tam izahat 
mlnr.etfarlrğrna layıktır . ., demiştir. aJnıak istemektedir. 
Hltier, Fon Papenl aceıe~le Hitler, Vfy=ır.adnki elçisini gör • 

· · çaöırdı · . melde o dcrectı tstfcal ediyordu ki, 
dilerfnl aldatıyor. Kunetll insanlar Adi.sa.baba: 2:> (A'.A.) - Hükumet 
da bir nisbet hissi vardır. Nasyonalist harp hazrrlıkİarına devam etmektedir. 
-ve mi1ltarfst İtalya bu hisse sahip de- <Orduya kaYttlar ve kuvvetlerin top • 

ltalıanlara J}akallar aeldırmup ğil? Bffylece, sefil bir fütuhat harbi ı Janma.!l da hararette devam ediyor. 
''Deyli Herald,, gazeJ;e:sinin ö · . bir ~oma zaferi olarak kutlulanıyor.,, Asker toplamaya r.lemur obn komis. 

zel ~ ~ ~ '.9'!D •u /. . - 'l'M Pnp_le g_azeteaüulen ~ J:Onl&r arnı <>l zamanda mektepleri de 

Almanyanın Avusturyadaki elçisi kend isini almak üzere son süratli ''ha 
Von Papcn Hftlertn daveti üterine bi_; ri!n •!·if'e. tan·areleıinden birini gön• 
cl~n bire Vi~·anadan ayrrimrştn'. d~naiştir. 

Anl~şıldığına göre liftler, A vustur - Deyli Heraldden -
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Ikr&miyeii Yenice 
paketlerine dair 

Tütün inhiur idaretıi, Ajl\Ls I 
'Vaaıt:a.ile bir tebliğ netretti ve 
ayrıca da ilinlar veriyor: 

Y enic:e paketlerinin içine yüz 
liraya kadar ikram.iye kiiıtları 
koyacakmıı. Paketlerde bunları 
hulan talihliler, hemen merkeze 
ridCY.:ek talihlerine çıkan paraları 
Jahut o para karıılığında ıigara 
alacaJdarmıı .. 

Buna dair tüi-lü t'ürlü biribiri -
ne zrd fikirler ileri sürülüyor. Hep 
•ini kaydedeceğim: 

§-Tayyare piyangolu neyse, 
fa~t - böyle geniı mikyasta talih 
oyunları m:Jleti kumarbazlığa teş 
'tik halini alıyor. 

§ - Bu gibi ıeyler, teşvik için, 
dir. Tütün içmeği teşvik mi ediyo
ruz? &ı zıkkımı kuHananlar za -
ten kullanır. Geri kalanlar çoluk 
~uktur. Çocuk ciğerlerinin de 
tütün dumanile dolmaımı mı iıti
)oruz 

§-Tütün bizim en önemH 
:<ehmmiyetli ) milli mahıulümüz
dür. Bunun için ne reklam yapıak 
Jer~ :lir. 

Haydarp-aşa. 
treni bir. adama 

ç~rptı 
'7857 numaralı makinist Ahmet "' 

la5 nmnarah atesi Rqidin idare ct
tikıe"riaıliamaralr banliyö k:ıarı dün 
Pendikten Haydarpaşaya gelirken 
8:"' lJah lıöprlieü üzerinde bir adama 
-rpmlf, altına alarak çifnemı,ttr. Ka 
.._ üzerine tren hemen durmuı, muh • 
telif yerlertnden yaralanmış dlan bu 
•~am Raydarpap hastanesine kaldı -
lr1mıf88 da Mru Mnra ölmUftfir. Ya.. 
»ılan tahldbt netieeslnde bu adamın 

karbthda otwraa Mustafa oflu Arif 
•ldafa an)8frha~tır. Kaza etrafmda 
taltldkat dnam ediyor. 

§ -:- Peki amma, reklamı dı • 
tarı memleketlerde yapmalıyız ... 
lçerdeki reklama ne ihtiyaç Yar? •. 
Ancak rakibi olan itlerde reklim 
yapılır. . · 

§ - Yalnız ayrı ayn müeuese 
ler arasında def il, bir müe..eıe • 
nin kendi muhtelif ç91itleri arasm 
da da rek~bet vardır: Pahalı çe -
titleri ıatmak için Y enicelere k~ 
nulan bu ikramiye doinıdur. 

§ - Hayır, doğru deiildir! 
Aıd en ucuz çeıitlere ikramiye ko

nulmalı. Çünkü tütün inhi.arınm 

en büyük rakibi kaçakçılardır. U
cuz tütünler ikramiyeli olursa, bu 
kaçakçılıkla pek mükemmel mü • 

cadele tarzlarından biri sayıla • 
bilir. Hem de ikramiyeyi yüz lira 
ya çok ehemmiyet veren fakir f ı· 
kara alır ... 

• il ..,. 

Benim dü,üncemce bu yekdi • 
ğerini nakzeden mütalealar ara • 

sında son nokta bilha11a doğru• 
dur. inhisarlar idare.inin dikkati
ni celbederim. 

(Vl·ftG) 

DUnkO kasırga 
Dün öğleden sonra eehirde bir ka.. 

sırga olmuştur. Kasırga saat on beşi 
çeyrek geçe bq göstermiştir. Karada 
toz topraia kanpııf, deniz de altiist 
olmqtur. 

Mehmet oflu Huaa Te Maatafa oi
Ja Ahmet sandala Yemlt iskeleeıinden 
sovan vesaire yllkllyerek Kadıkilyüne 
gtderJerken Haydarpaşa yakınında 

fırtınaya tutulmuşlardır. Sandal delL 
nerek tiatmlf, Haan Ye Alunet bir mo. 
tir tarafmdan kartanlmrtlardır. 

lzmlrcte de k•••ra• 
Dtin lzmirde büyük bir fırtına ol • 

mUf, dolu ile beraber yağan yağmur, 

saatlerce durmadan ~evam etmiştir. 
Bunun neticesinde tramvay ve otobüs 
Jer işliyememit, halk evlerinden ve 
dükklnlanndan çwkamamııtır. 

Ba sırada dU~n yıldmmlardan bi
ri Karabarundakl hfr detfrmene isa -
bet ederek l~tnde bulanan üç zavallı • 
nın ölümüne. Nbep olmuştur. 

Doğuda yeni 
d~miryolları 

Dlyarbeklrden şark 
hudutlarına demir· 

yolu yapılacak 
Yeni Fevzipqa - Diyarbekir ti .. 

, W. ft adrıllmini ft ,a.te- mendif er hattmın itletmeye a~lı§ tö -
a .. f91dldecıneyan edecefi- re~n önUm8zdeid Cumhuriyet &:-y. 

bild.:.:,_-L d 
1 

ramrm takip edettık ailnler Jçlncle, dJ-
..---~ a o ac•Jdar- ter iki yeni hattımnla beraber, bat .. 

· 6i,etii makamlar, ıenel 1 ta Baymchrlık Bakanı Ali Çetiilkaya' 
., kaiift:ırlDaımı muhtemel mn bulunacağı 'bir heyet tarafmdan 
fikleri toplantı Ye ıötterileri yapılaeajmı yazmıftık. 

·----ectftil )derci' Bqiin de btiyük bir iftiltar duya • 
ece ır. rak doğu illerinde yeni şimendifer hat 

Mesuniyet kaiıtlarını ekıik ye lannm ,Yapılmasına karar verildiğini 
~a.hı olarak dolduranlarla izni a• Ye yakm bir zamanda yurdun ltu böl. 
im •esinde eanb ve hareketli bir ekono _ 

IL'llUf, yahut yasak edilmit mlk hayat yaratacak olan tedbirlerin 
Materilere ittirak edenlerin hapiı hapnda selen demiryolu fllfaatı ifinin 
"'e Para cezamı& çarpılacatı bil- yeniden bafl11&cafını mttjdeliyoruz. 
'lirilmektedir. llk it olarak Diyarbeldrden doiu 

mnırlanna dofnı yapılacak olan de • 
Silah t&fıyan her ıöaterici üç mlryollannın yol ufraklannı tayin 

_,. ile iki aene aruında deiiten etmek üzere Bayındırlık Bakanlığı fen 
l.api1 cezasına ~rpılacaktır. Ka _ • heyeti bqkam Necatinln bqkanlığt 
ta altında bir heyet dofuya rftmiş ve in • 

rnameye ıöre, hüktmetin ciim • eelemeler yapmı,tır. Bu hllfJusta etUd 
huriyet teldi ile müUd tanw•iye .. ler dnam etmektedir. • 

li aleyhinde f,-liyet ıöeteren te -
ı~kküller, ıi'Yil mahkeme tarafın • • 
tıla.n dafıtılacalrtır. 

Karana... ba huauta birsok 
~~dbir~ " bu te~ıdiuer. altı . .-.. ~ 

111alarm h•r ,\f - -..r1a -... k, .. . 

Hazır 
ııaçıar 

Yeni vergi şekil 
kaçakçılığa meydao

mı verece? 
Yeni bir kanunla hazır ill~lardan 

alınacak istihlik vergisinin tatbikine 
dün sabah başlanmıştır. Dün sabahtan 
itibaren bü.tiin hazır iJlçlann üzerine 
bu ilacın memleket dışında veya için
de yapıldığına göre erguvani veya 
kırmızı pul ~·apıştırılmı;: bulunmak • 
tadır. 

Eczahaneler ve ecza depoları da bir 
def aya mahsus olmak üzere ellerinde 
bulunan müstahzarat& kıymetlerine 
göre mal sandıklanndan pal alarak 
yapıştırmışlardır. Fakat kanunun mev 
kli tatbiklle beraber bUytik bir vergi 
kaçakçılığına yol açılacağı da meyda
na çıkmıştır. AIAkadarlar devlet ha • 
ztnesinin mühim surette zarara gir -
mesi ihtimaU bulunduğunu söylemek. 
tedirler. · 

Yeni kanunla hazır Ulçlann yir -
mi beş kuru.,a kadar ol~nlanna 1, eL 
li kuruşa kadar olanlanna 2, yüz ku -
ruşa kadar ulanlanna 3 ve ytiz ku • 
ruştan yakan kıymette bulunanla -
nna 5 kuruşluk pul yapıştınlmakta • 
dır. 

· Meeell; lıir ttip upirln 33 kuruş -
tur. Şu vaziyete göre bunun üzerine 
2 kuruşluk pul yapıştırmak llzım • 
dır. Bir kiğıt ambalAJ içindeki 2 ta -
nelik aspirin ise 5 kuruştur. Bunun ü. 
zerine 1 kuruşluk pul yapıştırmak Jl
mndı~. Fakat kanun aspirin tüptinün 
açılarak satılmaınna mlni tqldl et • 
mediğl için eczaneler 5 kuruşluk am • 
baJAjlar yerine tüpleri a~rak tane ile 
satmağt tercih etmektedirler. Çtinkli 
Taziyetin aspirin bqma 20 para vergi 
isabet ettiği halde iklnd vaziyette bir 
aspirin başına isabet eden vergi mik • 
tan çok azdır. 

·:sonra ttiple kinin satılına 2 ka • 
Juşlok pul yapı§tırılacaktır. Haltiukl 
gram la satılmıa ta bit ueaz olacağı f _ 
çin ecıaneler kinini gramla alıp tane 
ile satmak yolunu tercih etmektedir -
ler. 

Daha böyle bir çok ·müstahzarlar 
nrdır ki vergiden kaçınlmak imklnı.. 
nı haizdir. 
~ 

SfUeymanlyelller, 
pazar kurulmasını 

istiyorlar 
Süleymaniye. halkı namma be

lediyeye bir mazbata ile bq YUru· 

larak Süleymaniyede AJtekadın 
hamamı ıokaiı ile Elmaruf aoka· 
imda ulı günleri pazar kuİ-ulma
aı iatenmittir. 

Belediye bu müracaatı incele • 
mektedir. 

o 

Kınahada deniz 
feneri 

Tahliıiye ıenel direktörliliü 
bütçeıinden inta olunan Kmalıa-

. da deniz feneri Cumuriyet bayra
mmın birinci günü açılacaktır. 

Bu fener dokuz metre yükseklik
tedir. Fenerin ziyası açık havalar
da yedi mil uzaktan görülebile -
cektir. 

Gümrüklerde 
bukadar gecikmek 

olur mu? 
Mallar dokuz gün bekletiliyor 

O kuyuculamnızdan bazı tüc . 
carlar gazetemize gönderdikleri 
bir mektupta şu yolda şikayet et
mektedirler: 

Egitto vapurile dokuz ıün ey • 
vel vürud eden mallanmızm rüm· 
rüie verilmek icabeden listeleri 

henüz· liman itleri inhisar f irketi 
tarafmaan Yerilmiıtir. 

Triyeateden lstanbula üç ründe 
relen bir malımızın Ji.telerini Ga-

KömOr 
depoları 

Dert oldu, bir ttlrltl 
yer beğenllemlyor 

!atadan lstanbul ıümrük müdüri 
yetine 10 ründe ıönderm 
kabil olmadığım anlıyamı 
yoruz. Ve anlaıdacak bir teY 
ğildir. 

Bu vaziyet dünyanın hiçbir I' 
manmda görülmemittir. Yalnız b · 
değil tekmil tüccanmız ayni f · 
yette bulunuyorlar. L6tfen aoruY 
riniz. Ve esefle bunu da kayded 
yoruz ki her nP.urda &f&iı yu 

bayle 01111.:or 1 

·oıgunluk 
imtihanında 

Muvaftak 
olamıyanlar 

On beş yıla yaktn bir zamandanberi Dtin Anbradan l'l llaber 
Karuçefmedekl ki>mfir depolarmın tfr: 
kalkması Jçf.n çabpn ve depolama Ka Ankara, 2' - B11 .... olpn11* 
ruçepıenin size11~ tiura halkının tihanlarmda bir den stlmnısinden 81 

sağlığı üzerinde fena tesirleri olduğa.. mfta kalanların imtilaaaJan 
nu anlatmak ı9n didinen Kuruçetme edilecek. muY&ffak oldülan takdird 
halkı nihayet bu depoların buradan üniversiteye kabul edlleaılderdir. 
kalkması fçfn mahkemeden karar al • Kflltlr }lak•nlıjmca Yerilen b 
m1tlardı. kararın pek~ allelerl llf'rindfrtteğ 

Fakat aradan iki ay geçtlfl, mah. ımılıakbktır. Yalım bıa brann sad 
keme karan bir yandan belediyeye eli. ee olaanlaktan bJaalara delil, geçen 
ter yandan kömür depolan ahlpleri- aene I~ ola lıablorn 
ne bildirildiği halde depolar old11fu yuma da tatbOdnl dllerfz. · 
yerde durmaktadır. Çünkü depolann OS 

nüu Jffa hır :rer baıanamanuftır. ~menlerin sGratle 
Evveli depolar fçfn en mtlnulp bir k f 
yer olarak görülen Kuruçe§llle ile Or. na JI Çin tedbir 
ta köyde inzibat karakolu arumdakt alını yoı 
Defterdarbuma n oradaki hlU aran s· müdd-"--'---.! .-1.-: • d 

d .. .. • örül . tir ır ıgwcınocn ~ımız e sonra an munasıp ı memış • bul rı. • WL'= 1 .. unan ULODOlllı ... -..n_ıgı de· 
Belediye şimdi bu kömür depolan- niz ve bava yollan miiltefan Sa • 

nı büllbütün boğazın dıpna çıkarmağı ..ı..11.:h dün Ankara dönm••.+ür. 
tuarlam..,Ur. Depolann Umur yerin. .._.. . . p "77"'. 
deki petrol depolannın üst • tarafına Denı~ yollan müatetan tehrımız-
göttirülmesi düşünülmektedir. Burada de bır yandan R~yadan ıele
bUyük vapurlarm yanaşa.bileceği ve cek ıöçmenlerin aüratle nakli için 
demi.r atabileceji kıyılar aranmakta - almacak tertibatla metrul olmak-
chr. la beraber bir J.anclan da bilbaua 

--o- buaün)erde n.pmculuk aoayetesile 
. Bu yıl devletin Deniz yollan idaresi araamda bU-
tahsllatı daha iyi li lbım ıelen tonaj me1eleeini tet

kik etmittir. Ankarada bu tetkik
&ıkara, 24 - 1935 malt yılı· ler e9a1 tutularak karar verilecek

nm haziran, temmuz, aiuao. Ye 
eylul aylarmdaki tahsillb 61 mil-
yon, 409 bin 412 lirayı bulmllflur. 
Bu.yekUn ıeçen malt yılm ayni 
aylarmda~i tahailitma niıbetle 
3.428.481 liralık bir fazlalık ıö .. 
termittir. · 

---o-

Bir 'kUy.tln adı değişti 
Siliyri kazasına bağlı ''Turfa· 

lı,, köyüne, vilayet idare heyetince 
"Gündoğdu,, adı verilme.ine ka • 
rar verilmittir. Bu karar tehir mec 
liıince tasdik edildikten ıonra An
karaya gönderilecektir. 

tir. 
-----4)-

Son teşrin maaşı 
Cumuriyetin onuncu yılmda m..: 

murlann ikincitetrin aylıktan Cu
mıft'iyet bayrammclan evvel veril
mİftİ. Memurlar arumda bu ıene 
de böyle maq verileceii fayiuı 
çıkmqsa da bu p.yianın eıaıı yok· 
tur. 

lıtanbul vilayeti muhuebe di
rektörlüiü buna kanunen imkan 
olmadıimı ıöylemiıtir. Memurla· 
rın ikinci teırin maqı gelecek cg. 
ma fÜDÜ verilecektir. 

( _ŞEHR.İN , DERDLERİ l 
TramVay raylarının feryadı! 

Kadıköyiinde oturan bir arkadqım fijyle dert yan. 
dr: 

- Kadıköyilnün fU meıhur luJli var ya, lfte tam o. 
nun karıuında oturuyoruz. Evimizin hemen önünün 
KodıkögünJl Uıküdara, Modaya ,,. Boıtancı11a bağlı • 
l/tl1I tranu;ag ge~r . 

. Fllktıt 6u tnıınot111lar tmn etNnizilt &aioden ae~kkrl 

ııratJ.aki kaıüte çıkardıkları kulaklan 1ağıredici mili . 
hif ıeı cidden dayanılmaz derecededir. 

Bilht18sa geceleri ve ıabalıları erüıulen oeçen. 
tranwaylann bu kaviıte kopardıkları ft!Tgatlar inaam 
tatlı uykll8undan aıçratıyor ve ainlrleri bozuyor. 

Kadıköy tramvay aoıgeteli. bu rayları ya#lamalc 
auretiyle bu gürültün/Jn önüne geçe1'1e biJtün bu dvar 
-da oturanlan rMmnun edecektir. 
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Habeş harbinin siyasal yUzn 
_....ıem~ ~ ,,,,-,,-~ ~ ~ ~ -

Hele intihap bitsin 
Italya ile hesaplaşırız! 

Bir Üngnanz mebusu böyle dlyoır 
ve nıave edDyoır: 

Samoeı Hoer•ın nutkundan anlaşılıyor 
ki Mabeıpistan u§runda mücadeleden 

vazgeçmişiz ı 
lngUter•ltalya anıa,ma•ına ı ınuı ttalyan lsar§t yeni bir zecri ted 

dojru bir ortaya kormuş oluyor. 
Ha'bq itiııin aina&J yüzündeki lnC'fltcrenln Roma elçbf, memleketi 

eıı mühiın hareket ltalyanm Trab nin bu tedbiri tatbjk edeceğini Mu.soH 
Juatan bir fırka a~kerini çekmek niye bitdirmi§ti. Ve ilk tedbiri, Mon.. 
·· 1 d baMda bir İtalyan genıisini Z.i saatten 
uzere 0 

UfU ~· • • fazla tqtmamakla beraber, ancak en 
Bu takdırde Jngılteremn de yakın ltalyan 1ima11ma gidebilecek ka 

41cdenizdelri gemi kuvvetlerini ha dar kömür almasma mü~de etmek 
fiflteceği sanılıyor. s11retiyle tatbik eti.iter. 

Sq ıuretle iki D\eınleket ara • Ulıey misakuıa göre, bitaraf bir 
anıda belirmif gibi görü.nen pürüz- hükQmet. m11harip devleti~ muharebe 

1 d ·ı ı~ --1... kuvvetini arttırmağa hiç bir veçhfle 
• e %&1 o ~ıır. i k f ~-.ııb· • t yardım etın yece 1 r. Bu ~ ınl\ ta .. 

Mf91r hududundan çekilen ••ter bik edilmesiyle Itaınnm yalruı kö • 
Tralllu.ı. btralollyor mür tedarikfıttnı aıaltmakla kalmı • 

F.kat haber verildiğine söre, yacak, ge.ne ttalyanm - merleri için 
Trablua hududundan ~ele ha· - .t\denden aldrğy eu mfktannt dıı in. 
~ olduğu aıkeri, ltalya, ihtiyat direcelı>tir. 

BABER-~ Pastur 

Loyd Coreon vaziyeti 
yeol bir görttştl : 

" Musolini bir 
harp ilahıdır ,, 

E$ki İngiliz ba~hakant Loyd Çorç 
son verCliği bir söylevde M11S0liniyi 
"Ke.c;ip biçme. meydan okuyu~ ve ateş 
~o]uyan !harp illhr,, olarak tavsif et. 
tikten sonra demiştir ki: 

"Bundan daha birkaç yıl öne~ 
Mw;olini silAh.sizla.nmayı terı·iç edi
yordu. Bu büyük bir teklifti. Fakat 
be, dört bq yıl önceydi. Şimdi, on mil 
yon ki§iyi sil!h altında tutarak en bü. 
yijk orduya emrinde bulundurdufunu 
söyleyip öğünüyor. 

Htik\imetimiz yoksul mıntakalan
mız için 2.000.000 Sterlinden fazla bu. 
Iamazken, ~imdi insan kesip biçme ma. 

kfnelere sarfetmek üıere 200.000.000 
Stel'lin temin için halka başvurma 
va~yettin eleyiz .... 

Bu, çok ağır bir başvuruştur. 1931 
yılma kadar mlihlan bırakma mMele, 
si her mitıet tarafmdan ciddiyetle te-. 
Jlkki edilmi~ti Bugün her şey kaybol 
du ve milletler yeniden na.~rl silahla. 
nacaklarınr dil~iiniiyorlar. 

Milletler, şimdiye kadar gördük
lerinden daha büyilk bir felakete dof-kuvveti ola.rik Y.)no Trabluıta tu· İtalya, timdi SüH.y§te petrol elde 

tacak, fta}yaya ıöndermiye<:ek • etmeğe çalış.yor. B11 rid* göre, iste- Tll ko§ank gidiyorln.r ve biz de buna 
diği gibi teminine imkan kalmıyacak - iştirak etmiyoruı. 

mıı. m,. Delice bir ~ck.abete katıhnamu 
ltalya.nm Tra.bfoa hududundan t · ooo k" ·..: '>00 ooo ooo Sterli 

Uzakşa-rkta ~ın 30.000. 1'1."'- . • n 
bir kısım Ukerlwi çelci,i, Pari•te sanına ikna etmek ;-ayretiyle bir in· 
me111nuni1"Gt Ulf.Ddmmıtır. tihap arifesindeyiz. 

Pöti Pariıyen ıazeteıi, "B1.1 ha- Japon Va Bu rekabet, daha kötii bir harpJa, 
rekete karııhk, İngiltere de §Üp- J daha. kötü wıaşahkla n flındiY• 
heaiz- aft.Avnra filoıwnm en önem· Çini benimsemekte kadar idrak ettiğimizden daha sarsı. 

--.,, .. · · ]ayıcı bir akibetle neticelenecektir. 
li (mühim) parçalarından buı • adım adım flerJlyor Hailun bunu neden sakin bir taTirla 
lannı ıeriyo çekmekle mukabele Pekinsden Mancheıter Guar • ka1"§1lııdıtına şaşlyorum ! 
edecektir. BQy]ece Ahika •avafını dian .aytan bildiriyor: Ulııs1ar ku.rum111rtisakr uAhidi ce.. 
ıona erdirmek çarelerini daha. pia Dairende toP.la.n&n Japon yük· dit,, clenbtrl kaleme almmam1~ olan 
tik bir f\lrette arqtmııak im.kim aek kumanda heyetinin aldıiı ka .. en büyük aletti .. Fakat uluslar kuru
buıl olacaktır. lııriliı hüktlmetj. rar larm mahiyeti anlMılmqtır. Ha mu Japo'ftyarua l\f.ı.nçuTyayı abnası
bu yoldaki müaakorelorin Cenev- Def • ltalyau harbinin bir neticesi na meydan nrcJikten r;onra, olHlar 

· kurqmunun ıtiifuıu gitti. 
re aahuınd& blmumt nl'&J'la di- Japonyanm Şimali Çinde aüttüğü 

· Enlce, 'illhlart bcrakma Te sulh 
ledijinden, ~ pazarhklan· te • senifleme aiyaaasını: ~\nı\c)"br • n uluaıu k•ra_.....• nUfu•1Ulüii 

ıebbü&ünün, ihya edilecek betler mak olacaktır. bafka bir şey düşünmediği ıörülcn 
koroiteiin~ hav.a.Iesi mümkündür.,, içtima ci:Ieıı Japon Süel erkanı Musolini: "İ§in ucunda Habe§i&tan 

Tevfik Rüştü Aras 
Türkiye - Italya 
münasebetlerini 

anlattı 
Zecri tedbirleri tatbika mecbur 

oldu{Jumuzu fakat bunun bize ağır 
geldiğini söyledi 

Ar•ıulusaı diploması hakkındaki 
dü•ünceıerlni de blldirdi 

Cenevreden dönen Dr§bakanrmıt, 

Tevfik RUttü Aras, Be1gradda çok ö • 
nemli bir diyev (mühim beyanat) Te • 

rerek, zecri t~dbirlerle olan münase • 
betimiıi ve bunları ne gibi hissiyat • 
1a tatbik etmekte olduğumuzu, al"8r • 
:uluıa.l durumla birlikte izah etmiştir. 

Balkan andlqına.mun daha kuv • 
nt bulmuş olmasından bahsettikten 
sonra Tevfik Rüştü Aras demiştir ki: 

- Ekonomik ıecrf tedbirleri, bili -
yorsunuı. Bı.ınlann tatbik ve netice _ 
leri hakkında şunu ehemmiyetle kay · 
detmek isterim ki, !amimi dileğim her 
iki taraf ara.~ında en kısa bir zaman -
da doğrudan doğruya bir oyuşmı t1de 
cdilmesidir.Cenevrede bUtün kararlaş 
tırılmış olanlar,, hepimizin UJusJar Iiu 
rumuna kar§I giriştiğimiz taahhütler 
den ibarettir. Şunu da illve etmeliyim 
ki, k'lnd~iyle iyi geçinmek va anlaş • 
mak istediğimiz kom~u bir ;memlekete 
karşı ekonomik zecrt tedbirler tatbiki 
blze oldukça ağll' gelmi~tir. Bununla 
beraber, ekonomik zecrt tedbirler, hiç 
bir ve~hile lt.alyaya. kartı hasmane 
bir hareket olarak sayılmamalıdır .. , 

Cenevre konu~malanna tn~ıttere 
nin gösterdiji i1-i hakk,nda. kendisine 
sorulan bir sorguya. lngUterenin U • 
lus1ar Kurumu ile ~ıkı te~riki mt.'!aide 
b11Junduiunu ve herhangi bir ihtillf 
karazatnda Cenevre kunununa kar§I 
stl...-ı bir taabhilde girıni~ olduiunu e -
htmnıiyetle kaydetmi.§ n Fransanın 

da sürekli -nlaıtnma eserinin takdire 
deier olduiaau ~ıemaı nr. 

Tevfik Rü.,tü Ara ekono ik tanı.. 
Jer hakkındaki suale de u cevabı ver

··- Bu meselede Yugoslavya ile 
1.'ürkiyenin mesaisi çok faal ve çok mil 
him olmuştur. Bu yolda imkanlar der 
pi~ olunmu§tur. Fakat öyle S.'lnıyo • 
rum ki bize yapılabilecek tavizler bu 
arsıulusal teşriki mesai n U.Sanüt e • 
ıııerinde uğrıyacağımız zararları a.sla 
tclAfi edfmiyecektir. 

Finansal yardıma gelince, şunu te.s 
lim etmeliyim ki bu mesele ruznameye 
girdi, müzakere olundu ve komitenin 
verdikleri raporlara geçirildiyse hu, 
Yugoslav B1~bakanı ve Dı:ı;baknm Sto 
yadinoviçin Cencvredeld Yugo lav he.. 
yeti murahh~~ma gönderdi "·i ~11k C• 

ncrjik talimat sayesinde oln:u~tur. 

Bu talimatın muhte,·iyatından ~sasca 
ben vakit T"e zamani't. h;ıberda r Nlfl • 
miş bu1unuyo:dum \"e bıı huı:;-:ıst..ı tn • 

mamlyle mutabtlr idim. O suretle ki 
çok na.zik olan meselede iki mem le • 
ketimiz Cen.evrede arni noktai nazara 
malik bulunuyordu. Cenevredc diğer 
Balkan müt~fik~rimiz de bizimle be· 
raber sıla te~riki me!"',aide buknrnuş • 
Jardır.,, 

Terlik Rü1tü Arns Begradda Yu • 
goslav baş ve d1şbakanı tarafından 
karşılanmış, Bulgaristandan da ge • 
çerken 15 dakika kadar Bulgar dışba· 
kaniyla görüşmüştür. 

Tevtlk RU•tll Aras şehrtm;zde 
Dı~bakaru TeYfik Rüştü Ar:ı.c; bu 

sabahki ekspr~le Cenenedeu §ehrimi 
ze gelmi§tir. Dr,bakanı Sirkeci garın.-~ 
aa tnr ~-u.ıc zevat tararınaan knreılan • 
mıı, bir polis müfreıe!li elam ifnrm ıı 
tur. Tevfik Rüştü Aras akşam tTenile 
Ankaraya gi4ecektir. ltalya il• lftglltıeMMlfr:t fw88P· '" karuluı venn~dir: ur? dedi uluslar lrunnnuna alchr-

laf~•ı lntlhabd~ • •onr~ .(a) ŞimaU Çincleki bet en.leti ınuak da olur.,, • t db• 1 H •tı 
tng_ılt~ede ıo.yal~·t hderıe~. Japon nüfu.wna t0km•k pli.nını .Almasıya, yeniden enahlan'Jltak hu· Zecrı e ır er ve ı er 

4ien Sır Sto.fford Knpa fU11U seyy • nıümkün olduğu kadar çabuklaştır ~uıunda uluslar kuruft\a ile ufn~rp --=--- - - - -- .....,. __ -
miştir: 

le,mqtir: _ L Yakit kaybetmeden, sadece ''ben bu. Al T. • Jt 
... "M. MUIO. lini ile ton pazarlı. mCG) N--L:--deki Çin mukeıi nu ya"ca~! .. dedi geçti. manııa, .l'nt11ıj ereqe 

d J ea1mr ~~ StTa1..ede bir komite vücude geti- ,. e 1 

ımı.ız,. aeç
1
m en •onra 

0 
a • hükG.ınetine Japo1'fa al~hindeki rildi. Fakat bu komite hiç topla.nm\- • 'l..t l 

Seçımın bu kadaı:_erken yapılma .. bütünpropagandayıdurtuttı)at1nı dr. Bu komite, mii•hede bozanlara mı, 64 a JJQya mı 
"da. ondand?J'. Hük6met 0 zaman ihtar etmek ve bu yapılmadığı tak karşı, ne ıibi uoGmllik zecrt Wbirltr ~ 
yen~d~ ıilih~amn~k iç!n ea1lni .. d\_rde bcı eyaleti tunanıM Nan • a.lınacaflnı dü1iinecekti Ve ltf~li•i melJ 'e Jecek 

0
? 

yet ııtıyee.ektır. ltınle?ın de bunu kin1ı hükumetinin idaresine tabi bir muahede boıucusu idi. Eğer bu lj U ~ 
eai~miyeceğini umanın.,, Mançukuo hükWnetine ithal ede_ komite top1ansayclr. itleJ" 1- ka türlü B •k• b d k • 

Yitı~ a:vni ad~ lngiliz Dıı cekle.rİıl\i bildirmek. olurdq. u 1 1 cereyanın aşın a ım er 
bdbınm· IOft verdiii' ıö?le.v isin: Bu huıuata tqebbüelere ıiritil· Zamanında tatbik olaucakekollo. vardır ve hang·ısı" ku'"ıvetıı·dı· r ?. "D-- •· 1 '"'-' .... I J ·ı· h.. mik z~cri tedbirler mü-.h:dir. Faüa 1"' 

DV aoy eve ""'4• ırea, l'llJ 1~ u• dig~i ve Japonlarm bu ey-aletlerin 
1..ııı. _.. u 1..-. • t!1-1 ı· · · · · ı~ kalcbmı faydaetJS olmaktan daha 1n . · d 1 • d h O ıwm~ı aa'-7 u 'la' ı ~ın f1rf! • v~~ ile aörii!mİy,e ~tldarı ftn.adrr. '' trantı~antn gautunı en: an qmumı temnı e en z t r. .. 
mit oll:JufQ mücadeleyi D?J' kmıf • M.}~-'J.-dir. Almanyanın uluılar kurumundan na ıöre, bir Londra. Berlin ittifa· 

d - .J ~ Uluşl,a.r kurumu üzerinde mij~tere. 
tır . ., emitt~r. Açıkff tehtllt ken kontTolü olabileçek iki millet var. çıkmtt olup bu ayın 21 inde tama· kı için en mü1&it zaman budur. 

ltalyaya göre aqth çaresi Şa~a Ja~ Dff; Deniz "e Biri Fransa, diferi t~ltere •c onun mi3le Cenevre ile ali.kum• ketmi! 2) Diğer cereyan ise tedbirler 
li4}yada GiômAlf3 Ditalya, 1 • Hırp Bakanlık mümeıı.ill•ri.nin fmparatorluiu... Fakat tnglltende oldujıı m&l.Wııdur. Fakat ltalya ittirak etmeyip ltalyaya lazım gew 

talya. • H1ıbet ınü.ca.d.ekainin 'bite· gelme.si Tokyonun Çine kartı bir bir uyıf hükımet. FnMada altr 7.a.. aleyhine zecri ted'birI.ria tatt:iki• len mallan verip, Habe§ietan har 
bilnıcai ht.kknııda ~nları diyor: tehdid yapmak iıtediğini gijttf:'I". yıf hülulmd i1dicl3r lM'\~kiintı geldi. nin baflamaanuian ıonra Be:rlinin bini uzatmak ta.raf tandır. Bu mü-

"ltaly.a, Cenevro çe.t'§ev.iMe mcktedir. Neticede, hiç bir 9iyasa vücut bulma.. tedlMTlere iftirak edip etmiyeceği taleayı Alman cht bakanlığının 
!iabc:'ı meaelfıli isin adilin.• hir: nal Nankinı hükü1Q.etinin ıon Z!L.. (ı. Hiç bir hattkete geçilmfdi. fırsat ltakkmda karar verme•i icap cd~ ıahsiyetlerinden Alfrcd Ro3en • 
aureti bulunabilir, kanaatindedir nıa.nlaıda Garb devletluilltlen U. fmat armtlla kaybtdildi ıitti. cektir. Çünkü lnıilter'-' bunu kcn- bcrı clofns bulmaktad1r. Gobels 
Bu da andl"!Jl)Anm dGh. lam tt tikraı ye.pmak lıtemeıi J•pc>ttyayı :pu:ıuın ı 3 diıinden ıoraeaktır. de bu fikre i tirak et~iği tahmia 
ccımane ve daha akıllıca.ama tat- fena. halde ıinir)endirml!ti1'. Ja • li HEMŞERI• M.çariıtan 'lie Avusturye.nm edilmektedir. 
bik odil1m11i ııuttile mümkün o- pcmy& Çini ta.mamile kendi nüfuzu U tedbirlere ittirak etJMdijme ıöıt Bunların dütüncelecine göre, 
lur. D-.va, ltalya ile \Jlu•lar kunr- altına •11:P ritti~e hijyüyea endün n re, Alm~nyanı~ bu tra-:ıait yolu,... Almanya tedbirlere ittirak etıni " 
nıu ar-.ımda değil, andlqmanm rile (ıınat) faaliyetleri ~in bir pa im 1 2 • as ıma:wau:w:sm::: la. ltalyaya li:ıım olan. mevaddı ip- yen Avusturya ve Macaristanda 
lt..lya ile luıiltore tarafında~ zu -ddettiğinden Garp d"letleri· Tokyodan Japon Rengo a.fana1 tidaiye w in6liki,yeyi ıönderme- bir blok tetkil edip birçok ek:>no
bafl<a baıka ıurette leftir ec:Iiliıi~ nin Uzak Şarkta gere~ ti~ıl ge • bildiriyor: ai, •• ltalyanm Habetiatandaki mik ve belki de ıiyaıal menfa.at .. 
dedir.,, re1c iktnadi bütün faali~lerini J•J>('ft !Uyui ~e.venleri Rnsyanm ordularına llzt11'l gelen hbht me- ler elde edebili\". 

• "' • bir lletnutwzlukla kar9tlqTgakta ltaU. •le,.1\iAde bir eiyaaa ritıM9in.. vaddt te1J1in etmesi gayet tabii o... HABER : 
I:ondradan bildirildiiiJae ıöre, dır. . ::."1~l~=~~~~d~i!~~l~~r.s~~.:~; lı.caktll'. Geçenlerde Macar B&!ı;.JCan~ 

Franuz bqkanı Laval, buıiin Pa Şangbaya ıelon Japqn erkim· Fakat cu hu.tuata Alman bari• nm Hitlerle görüımek üzere Ber" arkalamak la Londranın taraf ta.rlıiını 
riıteki lnailiz elÇ,i.ai Sir Cotc K - nm Cin aüJalmatine katiyu lıa.. kuanmak fstiyormus. Rh·ayete göre ciye bakanlrjıl'\u iki cereyan var- line geldiği nazarı dikkate almır-
Iarkı ~abul ederek ltal~lann ba riçten bir iıtikraz yapmamuını Rusya tngilte.reden uza]\ ~rkt.a bir dır: aa, Almanyanın ikinci t1kı tercih 

"' §&r:llarmı bildinniıtir. Bu prt· ihtar edecekleri ve aku talalirde h~r' patladr#l takdirde tl•ıff ltılya. 1) Tedbirlere ittirak etnıek ıi- yoluııa doğru gittiği anlatılll'. Bil· 
lar, çok ıimi tutulmaktadır. Japonyanm bu huıuata iıte1derini Y3. ka:r:tı gö:..terdiği siyaseti güdüp ya.auı. Bunu Ribbentrop müdafaa haua Seslinin Viyanaya bir an-

lngllterenln tatbik etttOI ıilah kuvvetile kahul ettinceimi ıütmiyKdinl sormUı.' RUl!a lt38k etmektedir. Malumduc ki Herr lafına teklif etmit olma11 bu kana· 
zecri '-dblrler hatırlatacakları kuvvetle muhte • ,arkta bir harp olduğu takdirde lngil Ribbentro.p lngiltere Almanya ati kuvvetlendirir. 

N~~n~~: ~d~ ~~~nk~um~bnd~H~i~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~ 
I4hty m.fqJa mucibince de bitaraf J S t dtrf tat~ etmesini {!tiyorm~. 17 in 1 

!ık uıJqUednt tatbik etm~e ririofn aponya OVye .. d madde kuruma dahil olmayan bir 
lttıilterenlP. ~ralz ana vatan. gerek. lerıe harp ederse f1evletin bfr kurum uasına ku~ı har .. , 
se mDstemleb limanlarında. ltalyau lnglltere ne ti9Y1r takınacak bf göze aldığr ~dir~ bütün azatnnı.l 
1Utllemalzt.q•tten falla dttrdurma.. Deu.aehe Al~.tn• Zeitwı~a: 0111 h"1'f actıiını tasrih ed~r. _ 
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INTIK REKS VAHŞt ATLAlt KRALI 
'l' ilı'kçe lllidi Myecaa 

w •e11,et m.ı 

Tefrlka numaraso: 45 Yazan: (Va - NQ) 
.28 BlRlNClNTEŞRJN pazartesi matinelerde 

TCRK sinenıasında 
f:- ·ıı· Ilaveten bin yıld ız bir filmde. 1.;,yYah ! Rüzgar kesiliyor! Ya Midı ıye vaktinde WfJJy FRITZ, ULtAN JtARVEY, KAJ'E ae NAGY, HANS A'LBERS, 

GONRAD VEIDT, BRlGtTl'E HEllM nh. BUtb Ufa ytlı•ılrı.rile ıçenttftı 

varamazsam... Eyvah! Mektubu ve şifreyi Prenses· Eğleniyor 
papaslara niçin teslim ettim ? " fevkallde glilel ınuollılll filin. 

~•-~m~nn~M~ ı~r~~~n~~~~~,h~mb~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::~ )' Buırın Juulırg:ılaruıa uir düşen nunla .erecejim... Türk ıemileri jini g8rmüttü. · ~ 
.:·diğer unvanUe N onaen11ör ua. sahildeki manacbrların önünden Nitekim, itte yine üç rahip iler- TDRK Stnemaanda birkaç ann daha r&ıterllecek olan 

'!_!ıriatl~ eaıııuıulur. Ali am-ı geçtikçe ayni tekilde iıaret atef • liyor. Ali, yüzüne bir köylü safiye- Ben sen in' im - aHr.klttte 
ı~ rafine llumw denlu alı11or. Fa. I •1 . l • d . t ~ , O . k b 1 akl •fm 
"'«il bu flallyar korsan bir ıife içindeki en e tıfe en enıze a. a~gım · · tı verere un ara Y qtı. Filmini siz de Jrörün6z. FOKS ODNY A HABERLERi 
~brı t>lt> ge;irlyor. Bu, y cUdnin na göre hareket edersınız ! lçleTinden birine: 
~akl Brı.to. aıµumasırıa attığı "Şimdilik öfrendilderim tun - - Sabahm kalimera!. dedi. 

tt 911ürnamstlir. Türk kazazede, o qe- lardır: Hızır, bir iki tabiine daha Papu: 1 KING KONG'un ogw lu 1 lı1f bir ,..tü fM.İrİl/Or. uirayıp baclan aldıktan IODI'&, Ne _.. _ ? d 
- , ..._, ...... var var var • e-

dojruca Midilliye, oradan da Bo • di. 

-~~~~.~hköy-d k L-- 'd kt•E· ~===========~-------~~~~~~ urum a1&1HUma gı ece ır. pı- AJ" • • d _,., ..,.•-'----
ete -1 

--' .. ~-ad k "" 1' ıçm en: 1 1 k f k t d~ • ' ..--. n~er &JUatlıgmı uur a te . ce para toplamaga muvaffak ol • " y 1 nanı mıyaca a a Uf§&•: kı l k 
&!naja hacet yok. Onlara bir m"flur. Korkanm ki, Rodo.lular - • an_ı mamqım .•• önce san- AS R 1 t ı ti7atro.u 

mu&llar okudu. Fakat, ta- buna tami ederek Oruç reiıi bıra- dalda_ f~feyı ~amala ıelen papu- Bu akşam 
. , earan fq etmedi. kırlar; itte, o zaman, müthiJ bir )arın ıçındekı kekeme ••• ., dedi. S 1 N E M A 

O IÜD ilk iti, Midilliye blka- felaket dojar: Çünkü, azim tec . Yüluek ıeale: r aaat 20 de 
leaıileri tahkik etmek oldu: rübeleri, emsalsiz cesareti olan O- - Bu 1abah, denn kıynmda Baaiinden itibaren Bize bu fffka • 
hafta tonraya imit- ruçla koraanlıkta f evkalide inki· bir fİfe buldum. içinden bir de Ilde Prorra1111 takdim ediyor: 

?enha bir köteye çekildi. Boy- taf istidadı olan Hızır tekrar el klğıt çıktı. Gemileri batıp da llllZ Er meydanı 
da]Q mutkayı açtı. Bunun için ele verirlerse, bu sefer, hiç bir kuv- adalarda Yahut kaya üzerlerincle 

'•1r1 aJn irililderde ve kıymet- vet kall'tlılarmda duram--... ı-. kalan yolcularm, ba•le, •itelerin 
·'- ·:s •7-.-a~ .1 'S' EDDlE CANTOR tarafından bü -

• "9 İnciler ..ıdıydL Onlardan bi- Türklüx.:;n karadaki 1-eti bu içine mektup koyarak denize attık. 
• 5"' &UTY yük temaşalı film. 
çıb,.dı. Pazarda sattı. Sonra, tarihe kadar ıontuz denecek kadar larını bilirim. HerhaJde bu da on - G • • • • • 

~~llnn maddi ve maDftt bütün büyüktür. &kmız, aize haber ve- }ardan biri olacak diye dütündüm. o r u n m 1 yen 
'"'ClustlM'tlt kartı siscwtur olan bu riyorum, buna inanm ve bütün tö- Mektubu bizim imama •ôtürdüm. A D A M 

YI ortumdaki huinesile be- val,.eleri inandnmaia çalıtm: Arapça deiilmit, okuyamadı. 
-.. yine anp armal11arak boy· Türkleri denizcilikte yükseltecek Türkçe de defilmit. "Rumcadır!,, 

ölçüye 
ölçü 

Naşit - E1tuğrai Sadi 
Şmza.,, TURAN Tı.,,ıroaıtt10 

Bu pce aaat 20,so da 
TAŞ PARÇASI 

Te 
ICOMBDI 

Yakında: BABA. Her utı. olan, ba kanteılerdir. Mademki dedi. Ben de ıize rretirdim. Bir ba-
l>enixde yüzerken aanimr. PA· en kodamanı bir kerre ele ıeçmiı k '--,_ ı m uaa:a ım ••• 

GLORIA STUART '"e CLAUDE 
RAlNS tarafından emsalsiz bir 

ceplmaiai, lmfalmı ve bulunuyor, ıemiler dolusu altnı 
~ ke.esini atmak mecburiyetin. mukabilinde bile iade edilmemeli
~m11ıı. llcp, lıo7nwıdaki hı - dlr. Bilakis, Rodoataki bütün do
~ka,.tanla aadı duran Mrr • nanmayı, MicliUiclen BHı:w 

tarafa tramvay. 
fdeser Fnnauca sözlü iki süper ı Tel: 

22127 
fJlm yahlız 15 kurut -------------Oç papaa, Ali amcamn uzattıfı ~~~~~~~~~~~ 

ete ~; ~ Nit" ır-.. • d 0 

... venm.,... -e , 11111 ı o hareket edecek olan Hrzırm üzeri-
,.)tıfe kendine 7eniden üst bq ne sevketmeli, fırsat bu fırsatken, 
Uıdii; o ciYU'Dl halkına mahsus kendisini mahvetmeli. Eğer tama 

~il elbi9eleri aldı; ımıide yer edilen ,ey para ise, Hızır zaten bu l" -N! .... ~.... aeyabate hazinelerle çıkıyor. Esir 

§İteyi merakla alıp içindeki kağıda 
aöa: attdar. 

Kekeme: 

- Sen, Mil, ten Rumca rumca 
biliyor m\llUD? • diye ıordu. 

- Demin "Sabahm kalimera,, 
dedim ya ••. lıte bildiğim o kadar •• 

Sesi titriyerek: 

Fr•naız · tiyatrosunda 
Sllrqga Op_emi 

Bu alqam ... t 20.30 ela 
EMiR SEViYOR 

28 iUdetria Puartesi alqum 
BAY ·BAYAN 

Yazanlar: Mahmut Yesari •e Necdet 
Rilttü. Beıteliyenler: Sezai n Seyfed. 
din Atal. 

~~ artılr, ı&nleri iple çekme. almına, ne ili .. Bütün ıerveti bi
"'-tladL zim kahramanlarm olur. Yok, eğer 

· S.OU...zlanmuma sebep, tite· ıemileri batırılır, kendi de öldü -
. içinden çıkan mektubun muh- rülüne, yine mükemmel! Servet 

-Bu bu bu mektubu bafk,uma =-=:ıı==--------_, 

lht-.dı.. b .;-T men alarını ele geçiririz .. Ben ki, 

ıhterdin mi? 
- Yok, hayır •• Bizim köy ima. 

mmın yanmdan doinı •İM ıeliyo -l - Ah, el• Jetitemezaem... bugün Türklerin esiriyim, onların 
il~ h. yollken bir taknn mel - ıemiainden kaçmak f ıraatmı bu - rum. 

la - Aferin, aferin Ciyleyae ••• . et'vn * ıa...,, diye içi içine lunam bile kaçmıyacajun ... Ta ki, 
~ı, ~ Papaslar, biribirlerine: 

Ol'uu. en yetitmit inaanlarmı mahvede . 
PaL-· ~- -..J.. fık - Monsenyörün tift-si .... de -
~~ ·-.-ua ~ .muva lim ..• Ben, birlikte mahvolıam bi- diler •• Ne ahmaklık ettik de battt 
:• bakı,.ordu: le ıam yemiyeceğim ... Bu cilmlem 
.._Hayır, baJD'... Midilliye size kinimin derecesini anlatsm... aandlk ••• Öyle ya; bot tite batar 

mı' y·· ·· k aya vurm.-.t 
ILu da ulapnm..." ''Türkleri denizden mahrum bı- • •·· uzmuı, ar ~ ••·• 1.--- .a. ,_d Fakat, AJlabtan ki bu aaf adamam :rar --. n& eniz ada- raktıktan eonra bir Ehlisalip ordu. 
.t. deme dol&f&, Rumcayı, o • su kurarak onlan karada da mah- eline geçti ••• Hem de ne mühim .•. 

içinde tifre cetveli var... Derhal :Jazmasmı da dahil olmak vetmeli ••• itte, vasiyetim budur! 
ö.ıt... • • Ba ed batpapaaa koıalım ... •ırenmifti. •1 e, tite • "Onlann hükmetmek üzere ya· 

•• L_ rd·~ -~bu L.!tü! k Ali amcaya: ~ ~· m"'"11 ı ıı.HuD e- ratılmıt olduklarmı unutmaymız ! 
• • L-· -L-etf--•- -Allah senden razı olsun! Bu ı uv7ume n-.., "'"7K, o· Esirleri olmamak için, her manas-

olnada. tır veya ayazmanın iSnilnden ıe _ melctub hakikaten kazaya uğramıt 
"- f 1 bir biçarenin f eryatnamesi... Onu ~as ara veri en çerken tifrelerle verecetim tali -

kurtarmata çalıtacafız ! · dediler. Ş lf re matı iyi takib ediniz. Hıriıtiyan 
~'- _ d d h kl sı Papaılar Manaltıra doiru ıi ., 

'd 
-. ~ oemiye binip de, Midilli- onanması a are tını ona ıure 

• derlerken, Ali amca da limanı boy 

]adı, ıemi, iki ıaate kadar lw-e • 
ket edecekti. 

" H d0 bak 1 VA • ' - a:r. ı a on... ıanı ...• 
Yaz tifreli mektuplarını! Kazdı . 

im kuyuya kim düıecekmit, aö -
rüraün ! ... Herhalde, ben, ayın yir 

misinden evvel Midilliye ulaınııı 
olacağım! •.• Rüzgar mükemmel e
siyor... Pupa yelken gideceiiz .•. ,, 

Bu dütünceyle limana vardı. 

Rüzgar k~slldl 
Fakat, bqmı kaldırıp ufka bak-

tıiı zaman dona kaldı: 
"- Eyvah •.. Bulutların hali ne-

dir böyle? ... Rüzgar kesiliyor ... Ya 
Midilliye zamanında eriıemezsem. 

Eyvah! ... Mektubu ve tifreyi pa • 
p .. lara niçin teslim ettim? .. ,, 

iyi bir terzi mı 
anyorsunuz • 
itte Bize bJr adres ı 

.,. 
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15 (Nakil, tercüme ı-e iktiba.~ hakkı mahfuzdur. ) 
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ilk hafta derslerine başlama., Rabianın zihn:nde saray derhal 

HABER - Akşam rosta9'1 

Kaya 
Tabiatla, vahşi hayvan tarla ve 

birbirleriyle boğazlaşan insanların 
- .heye'canh romanı 

• 
Vaz&n: RÖsıny alnd * TUrkçeye çeviren: Naciye izzet 

No. 15 
mı! olsa bile Rabia, gününün ya

rısını konakta geçirmeğe ba,lar· 

ken bir nevi hayat görgüsü ve ho

calardan öğrenilemiyen bir hayat 

tahsiline atılmııtı. Bilhassa Sabi

ha hanımın yanında olmak, ya§a

manın kaynağına atılmı§ demelr 

ti, mütemadiyen yeni bir §eki) 

alan hayatı eliyle tutuyor, gözüy· 

le görüyor gibiydi. 

bir altın kafes oldu. Kafesin par K t 
maklıklarına dayanan sarıtın gÜ· ur burnunu savaşçılJa 

Hanımefendinin konak halkına 

emirlerini ekseriyetle o götürü• 

yor, bu sayede konak halkını ya· 

kından tanıyordu. Çocuğun se

vimli yüzü, dost gözleri çok defa 

dürüşt olan bu haberleri yumufa" 

tıyor, ve konah halkının hazan 

mütecaviz ve küstah cevaplarını 

hanımefendiye ~öylemiyordu. Bu 

ketumiyet ve sükun evvelleri mü

tearrız ve müstehzi bir tavur al

mı! olan Dürnevi bile kazanmır 
tr. 

Bilhassa tevcihat listesi çıktığı 

gilh, hanım onu birkaç defa pa

!anm odasına yollar, falan bey ve 

yahut pa§anm kntili hizmet muka 

bilinde taltif edildiğini tahkik et .. 

tirirdi. Rabia, paşayı odasında 

mahut Şam hı~kası ve beyaz tak

kesiyle, §en bir gönül, rahat vic

dan sahiplerinin asudeliği ile ar 
~ı oyar bulurdu. Kuyu· 

zellerin bir ağrıdan: "Ey zevki 

zerin,, far kısı söyledikleri yer! 

Bir gün sonra Sabiha hanım, 

onu patanın odasına yolladığt va

kit ilk defa olarak Kanaryayı pa• 
tanın odasında buldu. Pata, arka

sı dik bir sandalyada oturuyor, · 

yüzü enditeli, gözleri dalgın gö

rünüyordu. Kanarya, bir yer min·_ 

derinde ud çalıyor, Rabianın bir 
zaman unutamadığı bir şarkıyı 

dolgun ve müteessir bir sesle sör 

lüyordu. 

"Gönül send•n kimlere etsem 

şikayet . ., 

Gönül, bir ip kadar kızın ağzın

da uzuyor, udun telleri kızın be-· 

yaz parmaklariyJe bu hüzünlü ez · 

giyi tekrar ediyordu. 

Paşa çocuğu görünce biraz s1-

kıldı: 

"Hanımefendi bir tey mi ist\• 

yor?,, 

Rabia anlatırken, Selim pata· 

mn yüzü bir fey anlamamıt gibi 

göründü: 

"Hanımefendiye söyle, bu ak

tam ona meseleyi kendim anlatı• 

rım.,, 

Rabia odadan çıkarken ikis1 

birden arkasındar. seslendi, gerı 

çağırdı. Kana rya. minderinin kö· 

şesinde ona bir yer açmıŞtı. Genç 

Çerkesin batı gizli bir zilletle, 

ağır bir kahırla eğilmiş, 5esi kısıl -

~an telir gibi in!iyen ve derin se

siyle eski !arkılar mırıldanırken, 

birdenbire susar, çocukla ıakala• 

ıırtlı. T evcihatm sebeplerinitı 

içyüzünü anlatırken çok tuhaftı. 

Burnu müstehzi bir mana ile uza-
mıf, gözlerinden yanaklarına dam 

nır, uzanır, burnunun ucu kartal 
la damla yaşlar t.lökülüyordu. Bu• 

gagası gibi kıvrchr, kendi için için nunla beraber, dudaklariyle le· 
gülerdi. Rabia hu sebepleri din-

bessüm etmeğe muvaffak oldu. 
lerken, zihni altüst olurdu. Her 

nevi taltif bir hiyanet, 

mükafatına J>enzerdi. 

bir fesat 

Bir gün paşa. bir gözünü kır• 

parak: 

"Musıki muallimine söyle, san~ 

''Ey zevki zerin,. şarkısını talinı 

etsin!,, dedi. 

"Ben daha meşke başlamadım, 

paıa efendim.!. Zevki zerin, ne 

demek?,, 

"Altın eğlence!,, 

"Bu Kanarya hanımın söyledi· 

ği ıarkı değil m : ?,, 

1'T'Seni gidi çapkın seni...,, 

Pata, acaba neden çocuğun bu 

sualini tuhaf bulmuıtu? Paşanın 

kahkahası durdu, yüzü ciddi!etti: 

"Kanarya hanımı gelecek haf~ 
' 

ta altın kafesine koyacaklar ..• Ar• 

"Gelecek hafta karşı . katfıya, 
' 

yemek yiyemiyeağiz Rabia, f:ıkat 1 

ben bir saraya yerleşince mutlak 

seni davet edeceğim.,, diyordu. 

Rabia biraz sonra kalktı, odaM 

dan çıkarken, ou defa paşa da 

onunla sofaya !.ı:adar geldi ve ya· 

vaıça: 

"Kanaryanın ağladığım hanı

ma söyleme... Kanaryayı burada 

gördüğünü hiç söyleme, daha iyi.,. 

dedi. 

Bu maceradan üç gün sonrıı 

Rabia, konakta gözlerini kamaştı 

ran tenlikli bir akşam geçirdi. Bü· 

tün avizeler yanmış, herkes uzun 

etekli, ipek entariler giymiş, s~ 

f alarda ipek fıııltısından geçilmi~ 1 

yordu. O akıam, Kanaryanın müs 

tak bel hanımı kadın efendi ye, Sa-tık konağımızda bir daha bu !ar· 
kıyı söyliyemiyecek..,, biha hanım bir ziyafet veriyordu 

1 ve ziyafetten sonra kendisine tak-"S h" ·1 a ı mı.,, 

Her zaman beraber yemek ye· 

diği ve çok sevdiği bu güzel kız 

için patanın lakırdılarında bir fa• 

amel hissetmiş:" yüzü bulutlanmıı
tı. 

"Niye gözlerin doldu? Fena de 

fil, saraya gidecek,,saraylı olacak. 

Altın kafes o kadar fena bir ıey 

değil, kızım.,, 

I 

dim edilen canlı hediyeyi, Kanar

yayı alıp, saraya götürecekti. 

Salonda perde arkasında bir 

saz takımı çalıyor, herkes Kanar 

yanın oyununu bekliyordu. 

Kadın efendi için odada yük· 
sek bir platform yapmışlar, üzerı

ne yaldızlı bir koltuk koymuılar· 
~ 

dı. .(Devamı var) 

çevirmiş, kokluyordu. 
Elindeki yara kokulJu 
ziqadeleştiriqordu. Bu koku bir gii 
evvel bo~duğu adamım kokusu idi. 

Genç atmaca gözleri ormanın yarı 
gölgeleri arasında büyümüştü. Büyük 
bir sevin~le göğsü kabarıyor, genç. sa. 
yaşçımn yüreği çarpıyordu. 

Biraz daha ilerledikten sonra ada
mı gördüler. Toprak üzerine u7.anmış. 
tı. Pek yorgun ,.e bitkindi. Yaraları • 
mn verdiği bir sıtma ile yatıyordu. 

Filoğlunun, arkadaŞlarının y\?nBme -
lerini ta.c;;ah tasah düşünüyordu. Ka • 
ranlıklar arasına soku:arak dövüşün 

hepsini görmüştü. Yaban domuz oğul
larının Y<'nildiğini, öldüklerini görün
ce ormana uoğru kaçmaga ba~lamıştı .. 
Biraz uyuduktan sonra !ıir sı~rayışla 
uyandı. Büyiik hir korkuya t~tulmuş. 
tu. \·amnc.h. tunı; baltası olmakla be · 
raber sağ eli işe yaramadığı için şimdi 
yaralı bir köpek yavrusu gibiydi. 

Başı dönüyordu. Kulaklarında onu 
ürperten bir sesin çınladığını işitmiş
ti. Bu çınlayış onlarca bir uğursuz _ 
luktu. Yaralı savaşçılara ölümü bildi
riyordu .• Güneş dallan ısıttıkça çın • 
layış daha fazlala:;ryordu. Yarası ü . 
zerine otlar yapıştırmıştı. Bu otlar o~ 
.nun acısını durdurmamıştL Y.aca kap. 
kara ve çok yakıcı idi. Al bir yü. 
rck gibi çırpmıyordu. Bir çınar 

ağacının dibine uzandı.. Yalnız 
olmak, mağaralardan, savaşçılar

dan derin bir korku sarıyordu. Fil. 
oğlunun yenilmesi de başk:ı bir yara 
gibi onu bitiriyordu. Soyunun yenil • 
mesi yüreğini bir ok gibi deliyordu .. 

Ulusunun büyük kazancım, düşma
nı, na.en) öldürdüklerini düşündü. Hiç 
bir ihtiyar, bir tek çocuk bırakmamış. 
1ardı. Düşmanı böylece vurmak, soyu
nu tüketmek gerekti. Kadınları na.cııl 

kaçırdıkları, kendi payına düşen kadın 
gözlerinin önüne geldi. Kendisine me. 
tanet vermek için söyledi: 

- Yaban domuz oğullan gözleri 
pek, dinçtirler. Fidanların arasına giz 
lenen çocuk onu tanıyarak titredi. Bel 
ki de bu adam onun annesini kaçıran, 
annesini, kardeşlerini öldüren adam 
olabilirdi. 

Pek genç çocuk acılarını oldukça 
unutmağa başlamıştı. Şimdi Yaban 
Domuz ağlunun görünüşü yüre~inde
ki hınçları yeniden kamçılamağa baş. 
ladı. Acıları gene canlandı. Çocuğu 
kızgın bir demirle dağladı. Düşünüyor 
du.: 

- Yaban Domuz oğlunun mızrağı 
yok .• Eli yaralıdır. Ta,·şan oğ?u il~ 
Kart ondan daha gü~lüd;irler. 

Savaşçı iri, tıknaz gövdesi, kısa ba. 
caklı uzun kollu, iri yüzlü idi. Sert al 
mna düşen kıvırcık saçları kaşlarına 
kadar iniyordu. Yaban öküzüne ben • 
ziyen gözleri şakaklarına doğru geniş 
liyordu. Gücü iri domuzlar gibi idi. 
Kurdu tutan çocuğun yüreği hızlı hız
lı çarparak kendi kendine söyleniyor. 
du: 

- Yaban Domuz oğlu Tav~an oğ -
)onun annesini elinden aldı .. Tavşan 
oğlu dövüşmemeli Öyle mi? ... 

Kurt burnunu savaşçıya çevirmiş, 
kokluyordu. Elindeki yara kokuyu zL 
yadeleştiriyordu. Bu koku bir gün ev
Yel boğduğu adamın koku~u idi. Bir • 
denbire çocuğun elinden kurtuldu. 
Yaralının altında yattığı ağacın di -1 
hine doğru gitti. Öyle usul usul, öyle 
sinsi ve ya\•aş ilerliyordu ki gece ku~. 
tarının uçuşu gibi • ses..<ıizdi. Yalnız 

yolunun ilzerind<'ki bir taYşanı ür -
küttüğü için Tavşan hızla koşmağa . 

başladı. Sa,·aşçı döndü. Kurdu gör _, 
dü. Baltasını sol eline, aldı azametle '' 
söyledi: 

- Yaban domuz oğlu on kurt öl -
diirdü •. Bir kurt Yaban Domur. oğul _ 
larınm baltaları ' önünde bir taYşan 
yavrusu gibidir .. Gel de göreyim! 

Kurdun gözleri kıvılcımlar saçıyor 
du. Domuz oğlununkiler de sıtmadan 
yanıyordu. Adam yalan söylemişti. 

O korkuyordu. Yabancı bir toprakta 
idi. Uğursuz sesler, çınlayışlar kulak 
larında daha fazla ıshk · çalıyordu. 
Gürbüz, güçlü Filoğlu biJe yenilmiş -
ti. Karşısındaki kurdun muammah 
duruştan ,·ardı, gene söylendi: 

- SaYaşçr gizli nrhklara kan ve _ 
recek. 

Kurt adamın çeHesinde dönüyordu. 
lri bir ensesi, keskin dişleri vardı: Du 
daklarını ayırarak kurnaz bir Yuru~la a 

onları gösterdi. 
Sarnşçı keskin tun~ baltasını sa)h 

yarak söyliiyordu: 
- Yaban Domuz oğlu kara kurt -

tan ~ok biiyük kurtlar öldürmüştür. 
Cinar ağacına yaslanmış olduğu i . 

çln bir yılan gibi sürtinerek yakJa. an 
çocuğu gözetiyordu. 

I\urt adamda kal_! kokusu almış, O· 

nun bitkin olduğunu sanki anlamış 

gibi idi. Tavşan oğlunun geldiğini gö. 
rcrek hiç kıpırdamadan duruyor, yan 
yan bakıyordu. Savaşçı Kurdu korkut. 
tuğunu sanarak daha hızlı bağırdı: 

- Yaban Domuz oğlu yalnız bir 
balta ile kurdun kafasını ezebilir .... 

Kalçasına saplanan çocuğun miskin 
kargısı onu birdenbire sıçrattı. Anla. 
mak için ba~mı çevirdi. Tam bu sani
yede Kurt atllarak ensesine saldırdı. 

Çocuk kargıyı çekerek yine Yurdu. Sa.. 
,·aşçı kırılmış bir ağaç gibi yuvarlan -
dı. Kurt onu boğmağa uğraşıyordu. 

Sa,·aŞ!;ınm gözleri önünde kayalıklar, 
mağaralar, sarnş~rlar, kadınlar be • 
lirdi. Bunları göz kamaştıran bir ay . 
dınlık içerisinde görüyordu. Sonra 
can çekişme.,.inin geniş karanlıkları 

içerisine düştii. Kurt sıcak kanı içmeğe 
nrdı. 'fa,·şan oğlu sa\·aşçıları gibi kes 
kin bir sesle bağırdı: 

- Tayşan o.ğ'lu ile Kara Kurt büyük 
savaşçıyı öldürdü. Tavşan oğlu ile 
Kurt. ondan daha güçlü, daha yiğti 
tirler!. 

Çocuk sa\'aşçınıntunç balta.sile, kür 
künü alarak sığınağına döndü. Kaya 
oğluna söylendi: 

- TaYşan oğlu döğüşmek istemiyo 
du .. Yalnız Kurdun önüne geçemedi ... 
SaYa~ı Tavşan oğlunun annesini ka.. 
<;ırmıştır. Tavşan oğlu onun kalçasını 
kargrsilc delmiş, Kara Kurdu da boğ
muştur .... 

Kaya oğlu elini küçüğün başı üze. 
rine koyarak ı:;öyledi: 

- İyi yapmışsın. Tavşan oğlu ile. 
ride bir savaşçı, bir baı:kan olacaktır! 

Derin, öl~üsüz bir sevinç küçüğün 
göğsünü doldurdu. 

lki gün sonra Çiğdemin yaralan 
iyileşmişti. Kan epiyce dinmişti. Etkr 
kuru idi. Yalnız geceleri biraz acı <;e
kiyordu. Genç kız şimdi yorulmadan 
yürüyebilirdi. 

Papatyanın iyileşmesi daha ~::w:\~ 
tı. lkf kadın s:waş-;ıya şimdi olduk-
ça alışr.uşlardı. Onun dinçliğini. peki 
gözlülüğünii, uzun boyunu gün geçtik • 

çe daha çok beğenjyorlardı. 
Papatya uysal, başı yumuşaktlo 

kendisini kurtaran, efendi..'li ol• 
erkeğe kolayca boyun eğebilirdi. 
dem kardeşinden büsbütün başkl 
Onlar arasındaki değişiklik dişi 
kurtla, dişi bir oğlağa benzeye 
di. Onda serbest yaşamak du 
vardı. Kendisini ölümden kurta 
kaçıran adama bile boyun eğlll 
yanında yaşıyordu. Onun gözler 
Kaya oğlu da kendisi gibi idi. y· 
yağız yürekli Gökırmakh genç 
duygularım saym ile karşılıyordd• 

Bundan başka genç kız biraS 
onu korkutuyordu. Bu korku yü 
öyle tathhklarla dolduruyord• 
onu yenmeği hiç de düşünmiyord" 

Yalnız kunetlerini birleştirJll 
di. Çiğdem daha iyi iğne kullall 
dokumalar yapıyordu. Kaya oğlu 
kin silahlar, taşlarla. boynuz 
kemiklerle ince avdanbklar yap~ 
du ... 

Silahları şimdi bollaşmıştı. Y• 
Domuz oğullarından mizraklar. " 
puzlar. tunc baltalar- nklıa.. v.ı& "~ 
kalmıştı. Kaya oğlu onlan bilf 
keskinleştiriyordu. 
do.Şimdi sözler daha iyi anlaşıhYot 

Çiğdem Gökmnaklılann dilini 
niyordu. 

Silinmiş çok eski duygulan bd. 
leri söylerken canlanıyor, dede81 

nenesinin sözlerini anıyordu. 
Kaya oğlu Yaban Domuz oğul1' 

rının dilini ö~rcnmeği hiç fstelll~ 
du, bu ona iğrenç görünüyordu. 
patyanın gizli varlıklara kurbatt-" 
leceğini, Çiğdemin kardeşini l<JW 
mak için yollara düştüğünü, Ys 
Domuz oğullarının ırmağın kaYo' 
ğındaki iki ay ötede bir yerde otu 
larrnı öğrendi. 

Çiğdemin annesi öldüiündell 
olan hatıraları pek fena idi. Ya 
onu hağlıyan kardeşinin sevgisi 
Şimdi Yaban Domuz oğullarma 
sinden çok kini nrdı. Yaban J)o I 
oğullarıkendilerini ele g~irıniŞ 
saydı yok edeceklerini biliyordu. 
lece onun yıldızı Gökırmakh ile 
leşmişti. 

Gökırmakh Çiğdemin kar;; 1ıl'. , 
bilmediği gizli duygularla 88~ 
dı. Gökırmakhlar Yaban Domuz 
ları gibi çabuk olgunlaşamıyor . 
EYlenme çağları daha gecikirdi. ' 
kurma çağı yaı:;alarla gösterilıf 
Kızlar çok sıkı yetiştirilir, yaJnıS 
cılarla sa'·aşçılara verilirdi- 8 
için l~aya oğlu da sevgi duygu!• 
karşı epeyce yabancı idi. Çil 
hu işte ondan daha temkinli idi· 
muz oğulları yabancı, iptidai, 
yetiştiklerine daha çok uyarlard•· 

Ilir edkekle bir kız, evlenirkt1 

çok göreneklere boyun eğmek. ge ~ 

Çiğdem bunları düşündükçe ürP' 
yordu ... 

Bir kız bir saYaşçıya ' 'erildill 
Sırtlan oğlu veyahut başkan ve~ 
ka bir yaşlı genç kızın iki di~~ 
taşla kırardı. Böylece dişleri ~ 
kızın kun-eti alındığı gösteriJllllŞ 
lurdu ... Sonra !"avaşçı ilerler ge~~ 
dının tepes.ine bir yumruk indi 
:Evlenince böylece yapıldıktan 
kadın bfr köle olmuş olurdu. O er 
i~in , rccuklaı ı icin çalışırdı. S di
onu dö~elıilid, is terse öldürebilir ti 

( Devaııu VO 
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Yukardaki resimlerde Ankarada maalesef yarım kalan Türk - Sov yet güreş temas=nm muhtelif intiba farını görüyorsunuz. En saldaki resim Nuri - Zolotof maçında lıey~ 
canlı bir safhayı gösteri.yor. Üstte giire§en Nuri, rakibine karşı çok hiikim bir güreş yaptığı halde Sov yeller bu maçta Zolotof'un galip sayılmasını istemişler, bunun neti
cesinde maçlar yarım kaln~rştır. Ortadaki resi~ Türk milli güreş takımını gösteriyor. Sol.dan itibaren: Hüseyin, Yaşar, Saim, Yusuf Aslan, Nuri, Mustafa, Çoban Meh:
medi gösterİ_yor. En sağdaki resim de Sovyetlerin müsabaka yapmak tan çekindikleri Çoban Mehmetle Büyük Mustafayı, Ankara halkı karşısında yaptıkları gösteri.§ müsabcı· 

kasında görüyorsunuz •.. 

SovyetJere 3 - 2 yenildiğimiz maçın tafsilatı 

enilnıer1ıizin sebepleri nedir 
Çok güzel oynayan takımımızın yenilmesine sebep tali ve Sovyet hakemdir 

Ankaradaki berabere neticele-r 
nen birinci futbol maçından sonra 
bu ikinci karşılaşma çok enteres~ 
san bir safhaay girmişti. 

Bütün Anka •-ahlar Türk - Sov .. 
yet futbolcularının bu ikinci çar
pışma gününde baştanhaşa lıeye• 
can ve asabiyet havası içindeydi
ler. Dostumuz Sovyetler bu çok e · 
hemmiyet verdikJeri maçı muhak· 
kak kazanmak, bizimkiler de dost 
Sovyetlere elbette- yenilmemek i
çin azmetmiş a:leta kiikremiş bir 
aslan gibi çarpı!fmayı kabul et
mişlerdi. 

işte bu haleti. ruhiye içinde pa• 
zartesi saat 14 dE:n itibaren saha-
nın vaziyeti şuydu: 

-.Onör. tribünü baştan aşağıya 
kadar dolmuş, birçok devlet adam 
lan yerlerini almışlardı . · Bu me
yaı:.•.:la Bay Recep Peker. Bay Sa 
racoğlu, Bay Rana, birçok say · 
lavlar, generalleı· , bunların içinde 
Sovyet sefiri Kaıahan da hususi 
yerini almıştı. 

Bugün mühinı bir kalabalık 
mevcut olmasına rağmen iki gün 
evvel oynanan maçta mahşeri man 
zara yoktu. Inz:bat ve .ntizam yo• 

lundaydı. 

Saat 15 de her iki hkım yerle 
rini aldıkları zaman şu kadroları 

muhafaza ediyorlardı. 
Sovyet takımı: 

Şorits - Ştorovtin Hleksandr, 
Korçebekof - Leuta, Etarastin 
Ande:ri, Rönin - Lonin, Dimen· 
tiyef, Şimirnof, Yakuşin. lbyin. 
Ankara takımı: 

Cihat - Yaş:ır, Lütfi - Reşat, 

Nuri, İbrahim -- Nec-::let, Hakkı. 
Vahap, Muzaffor, Fik~et 

Hakem: (Sovyet) Şelçekof. 
Hakcnıi, l~ta1bul h\lkı çok iy: 

tanırlar. Istanbulda ikinci maçı:- lümüzü 22 nci d:ıkikada yaptı. Şimdi Niyazi çıkmış, Hakkı sa• 
mızın birinci devresini iyi, ikinci Sovyetterin golü katlanmış bulun:ıyordu Oyuna 10 
devresini fena ıdare eden Sovyet Mağlup vaziyetine giren Sov · kişiyle devam ediyoruz. 
hakemi... yetler hücumlarını sıklaştırdılar. ikinci gol 

15,15 de Sovyetlerin hücumuy· 
la oyun başladı. Sovyetlr.r hücum
larını fazlalaştırmağa başladılar. 

Bu tazyik çenberinden kurtulan 'ı 
takımımız ilk hücumu kornerle bi• 
tirdiler. Bu korner atışından son
ra aleyhimize faul cez.ıları başla-

31 inci dakikada Sovyetlerin sol - Bu esnada oyunun 21 inci da-
dan yaptıkları paslaşmada sol a- kikası olmuştu. Ofaayd'de bulu
çığın attığı şüt bi:ıim müdafilere nan sağ açıkları Lapşin vasıtasiy• 
çarparak kalemizin sol köşesin· le ilerliyen bir Sovyet hücumunda 
den gol oldu. kalemizin önündeki kargaşahktan 

Şimdi 1 - 1 berabere bulunu- istifade eden Sovyet sol açığı 11-
yoruz. yin ikinci golü de yaptı. 

Son gol 
Kotü tali burada da bize yetit· 

ti. Sovyetler oyunun son daki• 
kasında yaptıkları ahenkli bir hü-

cumda solinsaytleri vaSitasiyle biı 
gol kazandılar ve 3 - 2 galip va• 
ziyete girdiler. 

Top ortaya g:!!Jdiği zaman fena 
tali, bugün çok i.yi oynıyan çocuk-

larımızı gene güldürmemişti. Şan
sızlıkla, hakemin karariyle 3 - 2 Öğleden sonra limoni bir renk Fakat bu goliin ofsayd olduğu" 

dı. 7 nci dakikada seri bir Sovyet l 
gösteren hava da karuarak bir nu söyliyerek takımımız hakeme i- Sovyet takımına mağlup o muş · 

hücumunda Y akoşinin attığı şüt 
avut oldu. kara bulut kafamızın üstünde do

laşmağa başlaın:ıştı. 
Mukabil bir ~nişimizde Sovyet 

kalecisinin kalesini boş bıraktığr 
bir anda Vehap muhakkak bir gol 
fırsatı kaçırdı. Bugün çok ağı::-

oynıyan Ve hap, oyunun başlangı · 
cmdan heri işliyemiyoT, gene 12 n
ci dakikada Vehabm bir eşapesi 

kalenin sağ köşesinden chşarı ka, 
tı. 

Hücum sırası Sovyetlere geçen 
bu dakikalarda rağ açıkları Loy
şin bir kombinezonun•lan sonra 
attığı kuvvetli şütü kalecimiz kor• 
ner~ atabildi. 

Oyun devrenin bu dakikaları 
na kadar çok iyi oynanıyor, gene 
bir Sovyet hücumuyla karşılaşan 
müdafaamız Sol'yetlerin çok pas
laşmasından dolayı· bir golden 
kurtuldu. 

Bizim takımda, orta ·la oynıyan 
Vahap, oyunun 20 dakikası geç· 
miş olmasına ra.ğmen bir tek bi · 
çimli pas veremedi. 

ilk golümüz 
Oyunun 22 n~i dakikasındayız 

Müdafilerimizder. kurtulan toı; 

santrhaftan Vehaba geçti. Vehap 
günün ilk güzel pasını Hakkıya 
verdi. Hakkı b;ı eşap~ ile ilk go 

Bu kara bulut tesirini gösterd1 
Dehşetli bir hoıa ile karışık bi~ 
toz yağmurunda gözgözü görmü
yor, havayı tarif etmek imkansız. 
Ankarayı iyi bilen okuyucuları, h~ 
nim de tasvir ede'mediği~ to2: yağ 
murunu hayallerinde canlandır -
sınlar. İşte herkes bir ver arama. 

ğa uğraşır ve gözgözü görmezker. 
hatta top el.eğil, ;nsan birbirini gör 
mezken, Sovyet . Türk futbol ma9 
sanki bir şey olmamış gibi oyna· 
mağa devam ed\liyor. 

Bereket versin ki, havanın bn 
hali uzun sürmedi, haftaymda bir 
kaç karşılıklı hüc,.umdar, soma bit, 1 

ti. 

ikinci haft:aym 
İkinci haftayır.a başlandığı za· 

man bizim takımda ufak bir tadı· 
lat yapılmıştı. Orta hafa Nuri çık. 
m1ş, yerine İhsan girmişti. Vehap 
da takımda yoktu. Hücum hattc· 

' mız da şu şekli almış bulunuyor-
du: 

Necdet, Hakkı, Mustafa, Fik
ret Ankaralı Niyazi. 

İkinci devre J6,12 de bizim hü· 
cumumuzla başlcidJ. l:lu haftay

mın başlangrcmJ..ı bizimkiler oyu
na iyi, hem de bi1yük bir enerjiyle 

başladılar, diyebilirim ki İstanbul· 
da oynanan ikinci maçtaki enerji 
den daha fazlasını sarfediyorlar

dı. Bu güzel oyunda ilk şütü Fik
ret kaçırdı. 8 inci dakikada bize 
yapılan ilk Sovyet hücumunda Ci 

hat bir korneri yumruklıyarak 

!>urtardı. 

Fakat Sovyelter tekrar hücu . 
ma geçtiler. Bize attıkları bir fri .. 
kik az daha gol oluyordu. Bu teh
likeyi de korne .-b kurtardık. 

Devrenin 18 ınci dakikasında 

Hakkı sakatlandı, yerine Nuri gir· 
di. 

Türk - Sovyet futbolcuları maçtan evvel bir arada ... 

tiraz ve vaziyet-. protesto ettiler. 
İtiraz ve protestoya kulak bile ver 
miyen hakem, oyuna başlatmak 

üzere müteaddit düdükler çalıyor

du. Bu sırada iki yan hakemi de 

golü protesto ederek vazifelerini 
terkettiler. 

Oyun inkrtaa uğramış, ~.;rnncu~ 

!arımız pist üzerme çekilmişlei'di 

Nihayet bu ihtil~ f on de.kika sür
elü. Takımımız büyük bir sport-

menlik gostererek oyuna tekrar 
başlamayı kabul ettiler. Yan ha· 

kem!eri değişti. Y er[ne yenileri 
geldi. 

ikinci golümüz. 
Düdükle beraber hür.uma geç.en 

takımımız ilk anda bir korner ka 

zandı. Hakkı topu güzel bir kafa 
darbesiyle gole çevirdi.. Haksız 

yediğimiz bir gole tam yerinde bit 
cevap vermiş ve vaziyeti 2 - 2 be
rabere getirmiş bulunuyorduk. 

Çok candan ı,ücum!ara başlı • 
yan takımımız bir muhakkak golü 
acele yüzünden ~1aybeıti. Çocuk
ların hepsi de bütün kuvvetlerini. 
s~m nefeshır~ni .:-arfed.:ırcesine ça• 
frşıyorlardı. 

tuk. Bizim takımın Vehaptan, v.e 
Ankaralı Niyazjden batka bütün 
oyuncular iyi oynadılar. 

Sovyet takımında daima güzel 
oynıyan küçük Dimenliyef ve so! 
açık llyin çok güzel oynadılar. 
Kalecileri Şerits de iyi bir c.yuı:ı 
başardı. Hakem: Şelçicof, oyunu 
iyi idare edemedi. Bı.ı dostumuzu_n 
oyun kaidelerini bilmediğine kani 
değilim, fakat ba maçı idaresin· 
deki beceriksiz~iğine hayret et

tim. 
FAUL 

• 
Meşhur Avusturya takımı 

Admira gene 
yenildi 

Epey miiddettenheri başlamı§ 
olan Avusturya lig maçları bir hay \ 
li ilerlemiştir. Geçen sene şampi -
yon çıkan Amira bu yıl daha lig 
maçarınm başangıcında iki defa 
mağlubiyetin acısını tatmıştır. Ma 
mafih şimdiik en önde müsavi de
rece ile üç klüp gitm.el'~ediı·. Bun·
lar Admira, Rapid. Wiena' dn. 
Bu üç klübün on~' puvanına 
karşı Lihertas da 8 puvan ile dör
düncü gelmektedir. 

Sovyet kalecisi bir kurları§ yapıyor ••• 

Sel aç-:ı ::ı ~ .. ··:-ı. .. ı ıpu-;. oy .. m• 
-·1 Niyazi daha pek yeni ve ace 

' ı mi olması yüzül"'den henüz bi to
.pa vuramadı ve oyundcın çıktı. 

Oyunun son dakikası yakla! .. 
mrştı. 

Bir zamanlar çok kuvvetli bir 
kadroya malik olan Hakoah da 
§İmdilik sonuncu ,gehnekted.ir. 
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MAKEDONYA Am e rn kavaf~:"~~, ihtilal Komitesi 
kaçırılan ı ~~· * Bollconlorı Ö.lüm tuzalı ve pusrı geri 

holiH ı•ti1miı olan teşkildtın iç 9üzü 
Tefrika Noı 

Yazan: 
Stoyan Krl•tof 

ırltllrk kozo ._ 15 -
İtte b6ylece &ıilerden üçU ıöz· 

)erinde durarak ölmüılerdi. 
Erteıi sabah tehir kıaa bir müd. 

det için aikinletti. Sonra birdenbi· 
re bir evin önünde bir bomba pat 
ladı. Askerler oraya koıtu. Bom • 
bayı atan "Kaptan,, Ortzeto idi 
Oduındabu ıeytan aüllelerinden 
daha bir kaç tane vardı. En ıo -
nuncuıunu fırlattıktan ıonra o da 
pencerenin karşısında durara~ 

göğıünü kurıun yağmuruna verdi 
Haıan Arap binbaşı, Kaptanın 
vücudünü ıünıü ile parçalame.'• is
teyen bir nefere, güçlü bir tokat 
attı. 

Böylece seyahatlerinin. ıonuna 
erenlerin ayuı dördü buldu. 

Şehirde halkın hir katliam yap· 
maama mani olmak için Selinik 
valiıi Hasan Fehmi Pata araba -
sına athyarak •:>kakları dolatma -
ia koyuldu. Bu aırada da Sellnilf 
limanına tince bir İtalyan filosu 
arkasından da bi.r A vwturya ve 
bir Fransız filosu ıeldi. O günü 
:<Nisanın otuzu ve suikaıtlerin ü 
çüncü günü) Avrupa gazetelerinin 
aytarları da Selaniğe üşüşmeğe 
baıladılar. 

Dördüncü ve en ıon gün de ge
micil~rden ikisi da.ha ölmek için 
verdikleri andr yerine getirerek, 
gemicilerden ölenlerin sayısını al
tıya çıkardılar. Bunlar Konatan . 
tin Kirkofrla Trayko Tıvetkoff -
du. 

Kirkoff ikinci tünün .,eceainc:le 
ıehri karanlıklar İfinde bırakan a· 
damdı. Son aünde kendine çekidü. 
z~t\t'\fe,c!f:'~fun için satm atdıf ı 
ip~1{ f~p'\\;iti',ına geçirdi ve bas 
tonunu ıallıya ıallıya telgrafhane
ye yürüdü. Kapıda duran nabetçi 
ODU durdurmaia kalkıflr. Kirkoff 
bir iki adım daha ıeriledi, cebin· 
den bir bomba çıkardı, fakat fiti
lini atetlemele vakit bulmadan 
niS1'3t~inin ıün,U.ü ıövdeaine s~p
lanmııtı. 

' Tıvekoff iıe arabaıile vilayet 
lionafına ıiderken bir bomb• ata.· 
bilmek için valinin kö,kü önünde 
bekliyordu. Nöbetçiler tüphelen . 

r ~iler ve cnu aramak istediler. o 
! ~a kaçarak uzakla§h, cebinden 
Lir boml>a çıkarıp fitilini ate~le • 
elikten sonra üıtüne oturdu. Bir 
Clakı"ka ıonra bin 'bir parça olmu§· 
tu. Bu bomba, patlıyan en sonun . 
C1ıt1I idi, o da astlerin it ba§ında 
31en en sonuncusu oldu. 

içlerinden dördü tedhit iılerin
'Clen ıonra ya§addar. Bunlar ya İs· 
!eye iıteye ölümden kaçtrlar ya -
hut d:ı ar!<adaşları gibi döğüJerek 
ölD\eğe vakit bulmadan tevkif e -
c1ildiler. Sağ kalan dört kisi Pa -
vel Şateff, Y orgi llagdan::>ff, Mar .. 
ko BO!na.koff ve en gençleri olan 
Milan Araoff'du. 

Hepıi de huıust bir harp diva • 
nmda muhakeme edilerek idam 
oldular. Sultan Hamit idam hük. 
münü müebbed küreğe tahvil et • 
ti. Bunlar üç yıl Selaniğin tepesin
deki Yedikule kalesinin hücrele . 
rinde kaldılar. 

Sonra Makedonyalı ıiyaaal mah 1 

kGmlardan yüz elli ki!i ile birlikte! 
ziDcirlere vurularak aokaklardan 
ıeçirildiler ve Trabluıa hareket et 
mek ilzer• 'Jlan vapura bindirildi· 
ler. Gra~au iCum ç8iü üıtunde hin 
~ometrelik bir yolculuia çıkarıl·! 
&h1ar. H~ftalarca ıilren me!&kkat·ı 
li ve dayanılma:ı ~ir yolculuktan 

ıonra nihayet Fizanın Merzuk ıeh· 
rine vatddat. Oliinceye kadar bu 
çöl ortumda kalacaklardı. J Ü 1 i i 1 e 
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Parke'r arasında pazarhk başlamıştı • Bofn&kof f'la ıenç Milan ora • 

da Merauk ~hrinde ~ıauı.,. ~,.Paşadan gelen paraları paylaşamıyorlardı. Parker 
kadatlan onlan tehrın etelınde • .. • d d • b • ı • • 
kumlara gömdüler. 1908 de ölüm- "farzetkı bır sınema ylldızısın, e !, ır ro u 
]erinden az sonra meırutiyet inkı- • • k b• d 1 • t• ? 
labı üzerine siyaıal mahktlmlara oynamak ıçın aç ın o ar ıs ıyorsun." 
umumi af ilin edildi. Şatefrle Jüli lokantadan içeriye ıirer . ı nız biribirinize bu kadar benze ~ ' 
Bogdanoff ıalıverildiler ancak ar· ken, kapıda, ıivil poliı olduğunu me~diniz ! l 
kadaılarrn?1 ce~edini uğruna can- tahmin ettiği bir adamla karıı . Bat bata verdiler: 
larını verdıklerı Makedonyadan lqtı. _ Şimdi ne yapacağını bili . 
bu kadar uzak olan aahranm kum· - Biraz dikkatli olunuz, Miu ! yor mu•un? 
larında bırakmak iıt.niyorlardı. K l t t T h · d' 

0 
m . . . . . o uma çarp mız.... - a mın e ıy ru ... 

Şımdı ıerheıttık; fakat zıncır · Aff d • • f G"' dı·m B ka .. b' ı· ı k b' - e eraınız.. . orme ••• an ıra ı ır lerin ıancnrtısı, ıardi--1ann dü • - an. ya yuz . .. 
•· r...w - Koakocaman bir adamı na • k 1 K d b d"'k 1 • · d nnal L-ıt... çe ge mıf. ıaa a rea uroıun -

u ıes erı, Jan a arm .,.., • ııl oluyor da görmüyorsunuz 1 Bu d 1 E" "' ı k Irk h"" 1 an NeclAyı arıyor ar. ger onu r 
rıp ~.agırma arı, aran ucre e • kadar dalcm'llık... ba k .. .. .. b ık· · ı· · .... ı · · ..... l.6'i' · rutu •··· n aya goturunen e . ı ıt po ı · 
nn cıger erımıze ~·1 ımız • Jilli tekrar af diledi ve yu"rüdü. . · · K d' · 
L-.. ı· h hal,. · • · d ae de haber verılmıttır. en ıııne 
oet 

1 a vuı • ıçımız e yaııyan Biraz ıonra arkasına baktı .. Ka- ·1 "'· 
unutulmaz ıe-ekliklerdi ., Ye dü- bu paranın nereye verı ecegı po • 

• :r pıda rJlrpı•traı adam kendisini gö-1 ı· t f d 1 ht 
ii ı · "ız ·,. ...:&d i · L• i :r- ~ • ıı ara ın an soru muı mu e · 

f nce erım , ly •.. en mız DiZ ar. zünün ucile takib ediyordu. 
kada•larımıza dofru ıUriiyordu. meldir. 

:r Jüli omuzunu silkerek Parkeri 
Onların cesetlennl beraberimizde M 'k 1 ı - O halde ... ? arattrrmaia baıladı. aceıtı o • 
yurda götürmek istiyorduk. Sıhhi- d . b k 1 k - Sen Necla rolunu oynıyacak-

d · l • b 1 d kantaaı Broo veyın n üyü 0 ani sın! Çiinkü Neclanrn, babasına 
ye aıre en un an mezar an ÇI· ta)arından biri idi. Her aktam en 
karmax. ı·zm" ve dı" yazdıar mektupta ıu satırları da ısa r '" az bin kitiden çok inıan bu lokan- • 

M ht 1 b. d Ş t ffl ili.ve etmiftik: "Bankaya benim e ap ı ır gece e a e e tada yemek yerdi. Ji\li, Parkeri 
B d ff h ' 1 L d J reıimlerimden birini de gönder ve og ano ıe rın çrp aa: uvar •· her zamanki buluıtukları kö9ede 

k k d 1 altını imzala. Belki burada hüvi · rını e.ıara ar a &f armın mez&'I!'· buldu .. Yanına oturdu. 
1 d 1 K 1 b cak Yetimi ıiirlükle iıbat edebilirim.,, arına var ı r. um n ça u e- _ Niçin somurtkan duruyor · -:r 

k " ti ...1 kard Banka bir sana bakar, bir de fo • şere vucu an me7 ... ana çı I· sun, Jüli? 
1 l"k" b 1 ürü kt I tografı tetkik eder. Parayı kolay· ar; a ın un er ç me e o an - Lokantaya gelinceye kadar 
ı km 1 1 d. H' 1 k hkla alıraın! a:o uı eı er ı. ıç o mazaa e- çok neşeliydim. Kapıda bir şüphe-
mikleri almak istediler; Şateffin li adamla kartıla,tım .. Canım 11 • Jüli hayatında ancak bir defa 
dediklerine göre bunlar ela çürük kıldı. talihinin kendisine bu kadar gü -
etlerle kaplı idi. Kemiklerini çı· zel güldüğünü görünce, hu para · 

Parker güldü: k k karmak mümkün olmayınca, kok· nın hepsini birden Par ere aptır· 
,_ 1. .~ - Merak etme, yavrum! Bu sa- 1 L ,_ L •• b d ı ı k Jd mua Ye cürUmeate u uaan. .aent. m.anın oüyüx aır u a a ı o 1l • 

~41 r(.W1tt,, l;I. '~i'°"7j:i balı burada bir cinayet olmuf. Bir 1'I'< . . • l • 
Jarı aa goluremez1erdı. nurtun uze ğunu anlamıştı. Bu işı yapma.< !J· 

., , Dl • "1 ~,. ~- 11 kadm1 kocasını yemek yer1<en ro · I l d .. p k 1 
rıne cep erınaen çaKJ annı çma.ra· ı çın lerşcy en once ar. ere pa · 

velverle vurmu§. Kadının arkadatıl rak cesetlerin baılanın kettiler · zarlığa iiritmek ... Jüli için elbette 
ırk ıık buraya gelirmif. Poliı, öte-

1 1 
k sabahleyin bu batlan iodoforma çok ki.r r o aca tı. 

ki kadmın izini bulmak için arka-
daldırdıtan sonra teneke kUtulara - Pekala, dedi, herfey yolun-

datmı elde etmeie çalıtıyor. 
koyarak, aımsıkı le!ıimlediler. At· da gidiyor. Bankaya gelen parayı 

- O halde ıeniş bir nefes ala
kadaılrrnın hatlarını itte baylece bilirim. kolaylıkla a1acağrm muhkkaktır. 
ıahradna aıırarak, Makedonyada _Senin bir hadise ile alakan Şimdi paranın taksimine gelelim .. 
delikanlıların akrabalarına teılim ı Bu servetten benim hisseme ne dü. yok ki .. Burada bugün böyle bir 
ettiler. şecek? vak'a olmasaydı bile, herhangi biri 

Selinik cinayetleri aadece bir 1 1 k l ·· ·· .. · Kurnaz tilki, Jülinin herh:tngi po is e &r!I aşınca yuruyup gıt .
1 batlana-ıçh . . Çünkü bu bombalar- mek lazımdır. Haydi, kulak aıma bir teklifine karşı ~ere<'effİ cevabı 

dan tam üç ay aonra Vmro bütün böyle feylere. önceden hazırlamı~h: 
Makedonya dahilinde kanlı bir Jülinin yüzüne dikkatle b&ka • 
İsyanı ayaklandırdı ve tam üç ay rak: 

idame ettirdi. _ Klark hakinten ıan'atkir 

7903 ihtilali 
Makedonyada Elinden tazii S•tn 

Eli yortusu demektir, yahut 1903 

bir ada.mmıf, dedi, timdi yanatni· 
daki benle Nediya o kadar ben . 
zedin ki .• ! Bir anadan doiıaydı -

- CanlJll, dedi, bu da konuşu· 
lacak bir mesele midir? Bundan 
sonra hayatımızı birJettireceğiz. 

Avrupanın herhangi bir yerinde 
seninle b;r vm, satın alıp birleşe· 
ceğiz. Böyle bayağı bir alı§verit i~i 

yılına kadar bu demekti. O yıldan =========================::::;:::========= 
beri iıe Makedonyalıların Oaman· 
lı padiıahına kartı yaptrklan ihti· 
lale bqlancıç tarihi olmuı tur. 

ihtilalin kumanda heyeti ekin. 
lerin olgunlqabilmeıine imkiıı 
vermek için umumt isyan tarihini 
yaz n ecnlarına d6ğru tesbit etti. 

Vmro tam on yıldır buaün için 
çalı§mıfh. Erzak, ilaç ve cepahane 
dağların gizli yerl"rinde biriktiril
mitti. Savq için hazırlıklar Türk. 
lerin hiç 9üpheıini uyandımıakaı· 
sızın yapılmıftı. Yeni komitecilere 
savaı talim ve terbiyesi g6steril. 
miş hı..tt.a dallarda hakikt maneY· 
ralar bile yapılmıftı. 

Küçük yerli çeteler herbirisi ye. 
mişten yüz nefere kadal' olan ihti· 
lilcı bölükler haline konmuıtu. 
Halkı hükGmete karıı ihtilale M'f· 

ketmek için bCSylece on bet bin ko. 
cuae getirilmi,ti. 
m:teciden mürekkep bir ordu ri · 

Nihayet uzun zamandır bekle • 
nen aün geldi. Daman Gruefrin 
doğduğu yer olan Smilevo köyü. 

Umrımi ltarpten conra kurulan çe telaılen birine nMMUp komitecileı-

nün az yukarısında ağaçl~rla c;.ev· 
rilmiı küçücük bir yaylada ihtila . 

lin _,cenel kurmayı ( umumt erkinı 
harbiye.i) toplandı. v~Y.Vocklar, 

Çetnikler ve acele ile devf irilmi! 

olan köylüler ihtilalin · bayrağı::ıı 'ı 
3pUyorlarch. . · 

( D'1DCUIU vcır) l 

konuıur gibi seninle pazarlığa ai· 
riıecek değilim ya?! 

Jüli işi sağlama bağlamakt~ 

ısrar ediyordu: 
- Bir kadın, normal bir vazi • 

yelle herhangi bir erkekle evlenir
ken bile, bu gibi pazarlrklara giri
,ebilir. Bunlar izdivaç hayatında 
- sen de pekala bilinin ki . ayıp 

değildir. Bu paranın muayyen bir 
kıımmın, meseli yar11mm bana ve 
rilmesi için, §İmdiden, bir senetle 
aramızda tesbit etmek, ikimiz için 
de faydalı olmaz mı? 

Parker, bin tehlike ıavuftura . 

rak, tam eline geçirmek üzere bu
lunduğu bu l<adar büyük bir para· 
yı - ufak bir rol mukabilinde • 
yarısını Jüliye vermeğe razı ola • 
cak kadar tok gözlü ve insaflı bir 
adam değildi .. Ve olamazdı da ••• 

- Sen ne diyorsun, Jüli? diye 
katlarını çattı, paranın yanımı 1&· 

na verirsem, bana ne kalacak? 
- Elli bin Türk liraaı. Yani yfr 

mi be! bin dolar. 
Ve gözlerini yere indirerek mı

rıldandı: 
- Bu işsizlik arasında bu kadar 

para, senin için de az bir tervet de. 
tıiildi .... --?t ._,. ... <J\ 

- Fakat, benim bu uğurd*"11P v 
tığrin masraflar on bin dolara yt• 
kmdrr. Sonra, biliyonun ki, etra · 
fımda bu itle alakadar bir kaç ki· 
ti daha var. Onlara da be9 on btn 
dolar dağıtmak lazım! 

- Peki sen ne vermeyi dütünü· 
yorsun? 

- Hatırıma güzel bir ölçü gel
d i. .. Bunu ıenin de kabul edeceli • 
ni umuyorum. 

- Söyle bakalım .. 
- Hollivudda en meıhur bir 

sinema yıldızı olduğunu farzedi • 
yorum. Greta Garbo, Marlen Dit • 
rih eibi ... Bunların bir film çevi~ 
mek için on bin dolardan daha çok 
para almadıklarm1 sen de pekili 
bilinin! Farzet ki, bir mühim film 
çevirdin .. Ve bu parayı alıyorıun ! 
Dü§ünki bu para. Necli.nm baba · 
ıından gelen paranın b~te biridir 
ve !enin için de bir servet demek • 
tir. 

Parker sözünü tamamlarken !eT 

gilisinin yüziine bakmak ftraatrnı 
da kaçırmamıftı. Jüli ıcğukkan • 
hhğını muhaf~za ediyor ve Parke
ri sükunetle dinliyordu. 

Pazarlık kızı,ıyordu. 

Jüli bir kokteyl famarladıktan 
ıonra, Pa:-kcre dön::lü: 

- Onlarla a.-amızda bir fark 
var, Parker ! Onlar bir filmi bitir
meden ötekine ha~ırlanıyorlar. 
Ben iıe, Belki de bEtiin ömrilmün 
ıonuna kadar, bir tek film çevir • 
mit olacağım. Eu fırsatı elbette 
kolayca kaçırmak istemem. Ve 1e11 

bana hiç ,üphe yok ki: '4'ıen ba iti 
yapmazsan, ben baıka bir kadına 
daha ucuz yaptmrım !,, diyemn • 
sin! Çünkü, lıtanbu1dan buraya 
kaçırdığın Tf rk kızına benim ka • 
da .. benziycn bir kadm bulamas • 
ıın ! 

(Devamı ""1') 
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16,188, 767 nüfusumuz içinde 
7,974,925 Erkek 

Kadın 8,213,842 
lstanbulda kadından 

fazla erkek var 

Sağlık için bir teklif 
CUMHURiYET - Yunua Nadi 

"Memleketin •ağlık teıkildtı kuvııetli 
bir hamle utiyor" adiyle yazdığı ma • 
kale•ini Hl/UI Baıbakan General I•. 
ınet lnönüne armağan ediyor. 

Bunda dlgor ki: 

• 

NDfus artışında Sovyet Rosyadan s0nra 
dünya şampiyonuyuz ! 

Aaııkara, 24 (Özel aylarımız Sinob 96399 107249 203648 
datı? - Dün de bildirdiğim gibi Sıvaı 214111 221518 435629 

Nülu• ifine wrdiğimiz önemi ma • 
lıaf aza etmek t..tiyorsak •ailık ifine ö 
Mm vemwmlz ldzımLlır. Bunun için 
de doktorlanmızın yurdun her kö,esi
ne dağılnuuı icabeder. Türklgenin hiç 
bir köıeıi kalmamalıdır ki oraya se • 
nede hiç olmazıa ilci üç defa doktor 
ayağı 00.mamıı olsun. 

Türkiyenin nüfusu 16.188.767 dir. Tekirdağ 101233 93810 195043 
7.974.925 i erkek, 8.213 842 ıi ka- Tokad 150575 159577 310152 
dındır. Şu neticeye göre. nüfusun Trabzon 165856 193940 359796 

OSRAM 1 VI\ ~§in.,· ~ 
ZAJ:ERI. 

Yüzde elli biri kadın, yüzde 49 u Urfa 114740 115450 229194 Asıl teklifimiz ıudur. Bir gezici 
ıağlık heyeti teıkildtı vücude getir • 
meliyiz. 

erkektir. Van 73720 68952 142672 
• 1 

Eski tahrirde nüfusun yüzde sı Yozgad 128052 133609 261661 
•İ kadın, yüzde 4'8 i er1';ekti. Zonguldak 158298 162405 420703 Vildyetlerimlz •a11ı1ınca •«İlanı w 

bu ife maluua olarak gapılmlf aıh -
hal. kamyonları, içinde doktoru küçük 
sağlık iıyan. hatta bir e~ ve yeter 
ec:aaigle bütün Ytl o vilayetin bütün 
köylerini dolaıacak 1--e her köydeki 
halkın haatalannı yerlerinde görerek 
onlan ildçlıuaeaktır. Bir ktlllfllOn th • 
camlı geriflerigle içinde bulunduğu 
vUdyeti yılda en tıfaiı üç kere dola,ır 
diye hesap edilebUlr. Bunun Mlk için 
büuiik bir iyilik teşkil edeceğine fÜP -
he 11oktur. 

Kadın ve erkek nisbeti her ıe- -------------.. 
hirde bir değildir. İstanbul, An- Resmi tebliğ kara, İzmir ve Edirne de dahil 
olmak üzere bir k.ıım vilayetlerde 
erkek say111 ICadından fazladır. 

Ecebl mUtehaaaıalar tarafın· 
dan da imzalandı 

927 de yapıh.n nüfus sayımın . 
da Türkiyenin n'üfusu J 3.648.270 
olduğuna göre, fürkiyenin nüfusu 
•ekiz sene zarfında 2.540.449 ki!i 
olmak üzer~ binde 186 niıbetin
de artmııtır. Bu artıı vasati ola• 
rak ıenede binde 23 nisbe~ne te
kabül eder. • 

Ankara, 24 ( A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Statiıtik Genel Direktörlü-
ğünden: 

20 llktetrin 1935 tarihinde 
yapılan ıenel nüfuı aayımmın. 
telyazılariyle r.unan muvakkat 
neticelerine göre Türkiye nüfu · 
sunun: 

Nüfus keıaf e.i en fa7Ja olan vi-
layetimiz Istanbuldur. Burada ki· Erkek 7.974.925 
lonıetre baıına 152 ki4~ dÜtmek- Kadın 8.213.842 
ledir. Nufusü en fazla vilayet de Yekiln 16.188.767 

olduğu anlaıılmııtır. 1927 nafus t:ene İstanbuldur. Sonra srrasiy· 
le lzmir, Konya gelmektedir. An- sayımında 13.648.270 nüfus tes-

pit edildiğine ıöre Türkiye nükara vilayeti, vilayet nüfusü itiba· 
fuıu 8 sene :zarfmda 2.540.449 riyle dördüncücJür. Ankaradan 

• kiti olmak üzere binde 186 DİP •onra Balıkesir, Bursa, Sivaı, Ma-
betinde artmıttır. Bu artıı vaaa

niıa felmektedir. En a" nüfuslu ti olarak ıenede binde 23 nis
\'İli.yet Ağrıdır. 

betine tekabül eder. Nüluaı:muzun vilayetlere takıimi: 
Vüi.yetler Erkek Kadın Yekun B'lfbalıanlılt Statidilt Gmel Di-
Afyon 1444Sö 155131 299shl rektör velrili Arnalu•al Statiatih 

Ağrı 48814 44537 93351 En•titüm üyui C. Aybar 
Anıasya 62270 66222 128492 /aviçre F eJeral Statiatik Büro-
Ankara 274294 264963 539257 .., Direktörü, Arauluıal Stati.-
Antalya 115457 125153 241210 tik Enıtitüaü üye.i 
Aydın 125862 134847 260709 Dr. C. B"lfClaweiler 

Balıkesir 245130 250321 495451 8,,.bakanlılı Statiatik Genel Di-
hilecik 6110~ 64312 12$417 -s 

Bolu 114179 132997 247176 rektörl~lı muavini Sabit Aylrut 

Burdur 47310 48556 95866 
bursa 216863 225294 442157 NUfus artışımızın 
Çanakkale 11400'7 109207 223214 başka memleketlerle 
Çankırı 81827 95904 177731 mukayesesi 
Çoruh 121294 149394 270689 · 
Çorum 138906 147845 286751 927 denberi Lüfuıamuzun ar· 
l>enizli 140173 144541 284714 tıı niabeti binde 23 olduğuna a~ 
l>iyarbekir 107124 İ07747 214871 re Sovyet Ruıy&d•n IODra dünya-
tdirne 93519 92695 186214 da artıt rekoru bizdedir. 
tJiziz 126928 126213 253141 Diğer memleketlerdeki artış 
ı:o nilbetlerini de göz önüne alırsak, ""rzincan 79891 79092 158983 
Erzurum 190132 196345 386477 artı! niıbetinin ehemmiyeti mey:. 
Eıkiıehir 90467 92494 182961 dana çıkar: 
Gaziantep 145635 1378~9 283464 Romanya 
Ciresun 126858 132815 259673 Bulgariıtan 
Cümüıane 81330 · 87974 169304 Yuıoılavya 
lÇel 121685 124708 246393 Mıaır 
lıtanbal 455939 421167 877106 Sovyet Ruayı. 
llnıir 304072 290488 °594560 İtalya 
lıparta 78438 sS208 166646 · Belçika 
l<arı 159164 145080 304244 lsTiçre 
l<aatamonu 163393 198335 16172S lnailtere 
l<ayaeri 151262 161207 312469 Almanya 
l<ırklareli 95380 77064 172444 Lehiltan 
l<ırıehir 68363 77321 1:45684 Frama 
)(Ocaeli 168484 1&6489 334973 Japonya 

Binde 13,3 
13,6 
14,4 
16,3 
23,5 
10,1 

ı• 

,, 
., 

" 
., 
,, 

" 
" ,, 

3,4 
4,9 
3,3 
7,1 

12,1 
1,0 

,,13,7 
)(onya 272949 295631 568580 
)(iitahya 165786 183004 34819C lemet lnlnU .. yım hakkınd• 
~alatya 204056 203969 412025 ne diyor ? 

~aniıa 208t24 126500 424624 Ankara, 2-4 - Sayımm netice-
~nraı 95599 914100 189699 · )erinden memnun olan Batbakan 
"'1ardin 110870 ·115150 226020 ismet İnönü Uluı baımuharriri 
"'1uğla 93854 103264 197118 Falih Rıfkı Ataya !Unları söyle-
Mu, 80161 77342 i57503 mittir: 
Niğde 119868 : 127768 247436 - itin en ehemmiyetli tarafı, 
'1urc:bar 133429 149830 283319 saJIDlm doiru oıarak yapılmaıır 
Sanıaul\ 

0

185816 1722?.9 337845 dı. Buna ço.k emek veri1mittir. 
Seyhan 200498 185804 388302 Sayanlarm Ye aay:ıanlann bu 
Siird a114 18188 127870 noktada ı&terdikleri dikkat ve 

Sağlık kamuonunun tapdığı tloktor. 
lar, halkın haatalanna bakmakla bera 
ber köylere kadar her yerde qlık 
öğfltleri wrecekler, köylere Hğlılt 
bakımından yapacaklan lfleri th göı
tereceklerdir. 

Yumu Nadi bunu ~yledikten •on • 
ra bu teıkUatı l1iieuae gdirebUmek i· 
fin lüzumlu olacak Z-3 milyon il • 
ralık varidatı ücretle yapılan reçete • 
lere, i8tidalara yapııtırılaccik pullar • 
la temin etmek yolunu aö.s~ernwkte ı:ıe 
de1Mktedlr ki: 

Bu parayı, sallık lflM harcanaeak 
olduktan ıonra vermlgecek- hiç bir 
kirme yoktur. Nihayet fTOllel~ be, ~ • 
ruftur. 

ULUS - Fakll Rlla l.ta11""italk """ 
kınyor bOflıltlı gan.ında tligor ki: 

Bizim kuvvetiwzin, bütünlüğümü • 
zün ve tamamlılığınuzın sırrı, Atatür· 
kün bize kemlindzi tamtnuuından, ken 
dimiri inandırm.tı1ından. doğan fUUr 
birliğimizdir. Fakat dÜflnan bu vie -
dan uyanklığınunn hiçbir köıesini ka. 
rartam.ıgaeaktır. 

Türkigenin her tarafın.dan ldnet 
se•leri ile haykıran liaık yalmz, bugün 
gakalan.nuı olan birkaç ıerseriye de • 
ğil •aguı, cinai ve çe,uli değiıecek 
olan düımana yumruk •ıkıyor. 

TIJrkiyeyi Ueri yolundan alıkoymak 
latigcnler bunu Atatürkiln f'lhşında 
onun bu nerlne kadetmektedirler. 
Fakat bu eaer onlan Yetitemlyeceği 
kadar güksektir. 

Attilrk yalnız bü zamanda l/Of' • 
yanlama değil, bütün yenl zamanlar • 
da ll'Jfıyacak olanlann vicdanlarına 
hükmeden bir hakikati temsil eder. 

Her yerde bağırınız, lıerke•e geni. 
ün ıöyleyini~, d~ya ve lferige tek
rar ediniz: Td ki diJıman her k03dının 
ancak bize bir hizrMt· olduğunu anla. 
ınn! 

özen bizi müsterih ed~ek kuvvet
tedir. Sayım i!iıı~e çah,an yaban
cı müteba111s da beni hilhaaaa bu 
nokta üstünde tatmin e~i. Tüı:kj. 
ye, nüfus sayımlarında en doğru 
netice alınan yerlerden biri olmuı
tur. Sayım malUınatı üzerine mem 
leket dertlerini görüp anlamak ve 
tedbirler almak rolun·iayız. Bu. 
!Üpheaiz ancak Joğru ıtatistikler
le mümkün olabilir. 16 milyon 
188 bin 767 rakamı büyük ve kuv
vetli neticedir. 

927aayımma ıöre, artma payı 
İstikbali genit ve ferah görmek i
çin bize bak kazandırıyor. Güzel 
ülkemizi bayındıracak ve müda
faa edecek olan bu sayıda ve bu 
artı,ta bir mille' :nsan)ığın istinat 
edeceii bathca Lemellerden bir\ 
olabilir.,, 

<Mram 1Aboratuvarlan uzun aramalardan aonra nDıa.yet yeni bir Dfe b. 
:za.ndılar ve çifte spiralJi OSRAM "D,, JAmbasmı meydana ptlrdfl•. 

OSRAM "D., lambalan Adi lambalara nazaran yisde 40 daha u cerepa ar
f ederek daha çok aydınlık verirler. Elekrik sarftyatmclan flk&yıt edaaler.._ 
laka çifte spfra1Jı OSRAM ' 'D,, IAmbalannı JmllanmabchrJar. 

OARA 
Suikast. teşebbüsü tahkikab 
...._.. - - r-......ı ~ ,,_, ~ ,_ ~ ~ z=r -~ 

Mevkuflar kırk 
kişiyi buldu 

işin içinde ecnebi devlet 
parmağı var mı ? 

SurJyede , Çerkeslerln evleri araıtınlmıı 
'Derin bir kin ve nefret Ankara, 24 - Suikut tahkika

tına büyük bir eh'emmiyetle de
Yam edilmektedir. S6ylendiline 
ıöre, Ankarada )eniden bazı tev
kif at yaptlmıf, mevkuflann ıayııı 
kırkı bulmutbır. 

Suikast i!inde Türk:yenin iler· 
lemeıini çekemiyen bazı devletle
rin de parmafı olduiu rivayet e
diliyor. Gene atylendiğine ıöre, 
Suriye hududundan giren üç 'hain 
Üzeyir tarafından kaçil'ılmıtbr. 

Mevkuflar arasında Üzeyirin f 
kardeti Arif ve Elbuanlr Cemil 
Sefer adında biri de vardır. 

Dün Belçikadan gelen bir telg· 
rafa ıöre, Türkiye Cumur Ba~ 
kanı Kamil Attltürke kartı tertip 
edilen ıuikaıt münuebetiyle Hu
muı ve Hama ıehirle~inde bazı 
Çerkeslerin evlerinde araıtmnalar 
yaprlmııtır. Bu arqtırmalar ne· 
ticeainde birçok veaik&lar bulun
muıtur, Tahkikata ehemmiyetle 
devam edilmekt.?ymif. 
HDkOmenn glate .. dlll uyanık-

lıktan dolayı ,uk .. an 
Denizli, (A.A.) · - Ulu önderimiz 

göz bebeğimiz Atatürke karşı saik.ast 
yapılmak istenildiğini haber alınca 

bütün Denizllliler toplanark canlannı 
feda etmeğe bir daha and içtiler n 
hükCtmetimizin gösterdiği uyanıklık.. 
tan dolayı şükra11 duygularının yüce 
katınıza duyurulmasmı istediler. Bu 
kötü düşünceli alçaklann kanunun en 
ağır cezasına ~arptınlmalannı bekli-
yorlar. · 

Miting heyeti başkanı ERKAN 
Atamı lldUremezıe .. 
Eskişehir, (A.A.) - Bugün yurt 

ve Türklük düşmanlarının Atatürkü 
müze karşı hazırladıkları suikast do.. 
layısiyle büyük bir miting yapılmıştır. 
Mitinge otuz bin kişi geldi. Öğretmen 
Cemal ve Faruk Şükrü söylev nrirken 
bütün halk ağlıyor ve kahrolsun hain
ler diye bağırıyordu. Bu sırada bir 
öğretmen minimini bf r talebesini elin. 
den tutarak kürsüye çıkardı. Halka 
ona gösterdf. Sevimli çocuk "Atamı 
öldftremezJer,. diye öyle bir haykırdı 

ki meydanda ağlamıyan kimse kalma
dı. Halk hainlerin şiddetle cezalandı
rılmasını bekJiyor. 

Bol11, <AaA.) - Aiatilrkff ppı)r.. 
mak Wewa ..oıut .. berJerlal -.en 
oku,.... Bola haDa al~ra derin bir 
kfJa Te nefnt beslemif, bu alpklıfı 
tel'in etmlt Te Atattlrke aoum •ilık.. 
lar ,.. minnet " bafbl*Jar l8ar e1-
lemlftir. 

l!n bDrDIUmlz A .. tllrk 

AfTOll, (A.A.) - En bUJlltlmk 
AtatUrke kıymak lstlyea 111•,.. 711rt 
dtl§llUllllannnı ba al~~ ye1fenltle. 
rint acı ve tibinti ne duyan Afyon 
halkı bugün genel bir toplantı ,. ... 
rak utursaz em~rin kırrlmuuu bekle. 
diklerini ve Atattirk yolunda kanları
nın aon damlasını db'lnneğe olan ucL 
1armı yeni1ecU1er. Ve hainlere Dl'fl 
içlerinden kopan derin n~ret ••na
Jarını duyurdular. 

Tarihe baf •ldlren u'
••mbola 

Edime, (A.A.) - Sulkaat haberi 
batı acundaki ~ocuklannmn llattul 
haf& sarsılmuına ve hmçlaap•llU 
sebtp oldu. Tarihe baş eğdiren Tilrk 
ulusunun kahraman sembolüne aldı. 
racak e11eri al kanlanmızla botmata 
her nkit hazır bulunduğumuza Midir 
mek için biriktlğimiz halkevf çatmında 
ünlü varhfnnza çok daha eeenll ft 
ba~rımlı ömürler dHeyerek llOll81IZ 
saygılar sunmağa karar verdik. 

C. H. P. Edime iJyöakm1 
başkanı AKINCI 

TUrk mllletlnln dUfmanlan 
Sıvas, (A.A.) - Türle ul11S11n1111 

ve Türk cumurluğunun düşma.nlan ta 
rafından yüksek varlığını:za. aulkut 
tertip edilmesinden ve bunun yarattı. 
ğınız çelik idarelerle önlenmesinden 
ötUrU camuriyet alanında topla ... 
biitün Sıvas halkı coşkun bir mftlq 
yaparak Türk ulusuna ve TürkyvdL 
na düşmanlık için varlığınıza kiti ... 
yet sakhyan hainleri tel'in etttklerllll 
huzurunuzda eğilerek derin sa1g11an. 
mızla arzederiz. 

Sıvashlar ackna BASBL 

lnkıllbı ~•k•mlyen alçelcl8P 
Gölpazar. (A.A.) - Biiylk tin .. 

riml "e kannlafqnaıa çek...,_ 
alçakların teşebbtisilntl lAnetle lraqr
lar ve sevgili şahsiyetinize azua 11Dar 
Sağlık ve eMnlik diJeriz. 

Gölpau.r idman~ 
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Hasan özlü unları 
•tamin -Kalori- Gıda 

Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates .. Beyaz Mısır - Arpa 

B~zelye - Yulaf - Mercimek • irmik 
Çavdar· Badem -Türlü özlü unları 

Ço klanorz.a. ·~diriniz. btediklerini 'e sevdiklerini hıktır.Jnuua.k d~.iştire 4eğittire yediriniı. Vitamini '°e kalorbd 
~OK olan bu mükt-mmel. özlü u.nlarJa yavrular::uuz; neşeli. sıhhatli, tombul kanlı, canh olurlar. Çabuk büyürler. Ça 
huk diş çrkarırlar. kemikleri kunetle nir, i~hal olmazlar. llasan öı:lü unladyle YapıJan .mahallebi ve çorbaların 
, e tat)ıJarın H pürclerin Ye yemekler.in leızetine payan olmaı. TaklitJcrindeJl salnnıntz. Başka maTka Yerfrlerse al • 
ma)tnt7. V<' alıfanmayımz:. Hasan markasma dikkd. Ha: an deposu: AnkaT'a, 't~tanbul, B@y&ğlu. 

. . ... 1 ..... ). ~~'\:\ ~ · ... •.'~ ~.~·· .:· :.. .. ... ·.•. . . f 
ı=•••: m:;an;mam:~~ 

. .. ,.... / . ~ :" .. ' ) . . . • .. ı ' • , . ' B ~-i M v AG e: ~ 1 
Kendinize acımıyor musunuz? P:Hus.am~ddtn, 

Ü Umumi ıdrar tahhh 100 kunı1tur.,İi 

Dııılı nıumııırı te tiıınıırı 11t1t11 lll111 idnı ıliJırı 
18/ 10/1935 tarihinde yapılan elcaiJtmede elcle edilen fiat hadôı 

Ji.yığınaa görülmediğir.den '7363 lira muhammen tqyıJıetH lokomo -
tif, vagon ve supap yayları gümr!lklenınif Dlar.ak teıfüni ;ş-!lrtil.e 9 J • 
kinci Teırin 935 Cuma.rtesi günü ıaat 10 da Ankarada l<iare bina• 
sında pazarhkl" ıatm a1ınacakda r. 

Rf r le'.k kaşe li Bilumum tahlillt Eminonü, Emlikİ 

G 
• P 

. ,.e Eytam 'h:ınkası karşmnda Tzıet- ii • N bey hanı. i 
ı 1 -.:msr.::ı= ....... -=-== 

Bu ite .airmek iıteyt-nlerin 552 lira 23 kunııluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesıkalar ı, kanunun 4 üncü maddesi muci 
hince iJe girmeje kanuni maniler ıi bulunmadıjına dair beyanname 
ile aynı gün tayin edit.;n ,saatta malzeme dairesi komııyonunda n • 
zır bulunmaları lazımdır. Bu :~e "it ,a.rbıame Haydarpuada tesel " 
lüm ve aeVk müdürlüğünde, Ankarada malzeme daire:ıiode görüle -

alacak yer~ Hayatın ne•esı 
de bu ıztı· c;nç oımak1tır .. 
raba kat .. 
anmak 11e 

demek? 
. ····;~·;:;:~·;····~ 

: 
oı, aorı•ı . 

i 
J<ır:kllk ~ 

. Nem, ade1e : 
i •jr.ıhn•J ! 
& ............................. : 

Hormobin 
Table~ıerı 

Yorgun vücutlarJ 
dlnçleştirlr 

bilir. (6729) 

3000 lira muhammen kıymetli onbir kalem manometre ve yedeği 
' .cümrü.kleıımiı olarak teı1iıni §&rtile 5 Birinci Kimın 935 per,emb-e 

,aiinü ıaat 15,30 da' Ankarada idare Dinaımda kapalı :ıarf usulü ile 
-ta tın alınacaktır. 

Btttilu tiunlar en sert ıe en kat'ı şektlde 
lktıdarsızhğı ve be 

gevşeklJğlnJ 

Bu İ§e ıirmek iateyeıılerin 225 irahk muvakkat teminat ile kanu· 
. un tay:in ettiii veaikale.rı, kanunun 4"Dcü -maaaeaı muclbince l§e gır-

1 
meğe kanuni tP&llHeri bulunmadığma dair beyanname ve tekliflerini 
ayn1 gün ıa.at 14,30 a kadar 'komiıyon reiıliiine vermeleri lazımd1r. 

GRiPiN •iderir, yap.ınak ~ini iade e. 

ıeer. :Ecıander4iı &uhUtur. lstubul

da fiyatı 150 k:aruı. 'l'afs11tt i,Çtn 

Galata poıta kutusu J2i::> 

/ 
Bu i!C ait §&Jinameler puutz olarak Ankarada malzeme daire -

4İnde :t'e HaydupafMia tesellüm ve ıeTk müdürlüğünde dağıttlmak
tadD'. (6598) 

Kaşelerlle geçer. 
" ...... ,~.-, ....... \_,.. . ~ 

• • • "·."· .... , ••• ,. ·~ .·' -:~ , •r ~.---: - •• :-·'"'· 

ı•~-------,-s-t_a_n __ 'b __ u_ı __ l3 __ e_ı_e_d __ l_y_e_s __ ; _,-,-.-n--ıa--r-.--------.ı j 
Etinizde bir ayna 'bulunmaaıl<~a ıyOzilnOzOn fıalA 

ZAYi 1RSAL1YE 
ıparlayup parlamadığının 

Taksim Valiae çeıme.ai ıokajın ela 113 No. lu ahır sahibinin adreıi 
m.aliim olmadığtndAA harap olan bu ahırın yıkılması için ihtô.\rnaı:ıe 

1'lifontain acentesine mensup Man • 
çuıiya (0 No. seferlcrile 6-8 - 9315 
tarihli S13 numaralı manif CJ11to ıJe ( 4D) 
poli~e alhnaa namıma gelen O. M. 
maı\ka '22 nu.marah ,panıuk 'lfteMU<'at 
&al'dıfuıa ait 2129 1tumaraJı 5 - 8 -
931 tannli İstanbul lthallt gümriifi. 
ne ait İ1'8a1iye1Pusu1ununyi ettim.l~e 
nisini ~Lkaracağımdaa eıtrisinia hınt • 
mü olmadığını iJAu ederim. Dandria 

bizzat farkında 

olamazsınız 

Fakat, 
batkaları 

bunu, emin 
olunu~ ki 
ıörürler 

yerine. kaim olmak ÜUTe On bet gün zarfmaa.sahibi ta.r..,fında.n yık· 

tml2na.ı ve ydmn!madığı 'takdirde Blcdiyece yıktırtlacaiı ilin olu • 
nur. (B.) (6745) 

Orta okuma ,/ , ,,. .. 
1, , '( 1 Kendinizi b5j'te :bir tehlikeye kaptırmayınız; Birinci sınıf birinci fas,küt çıktı 

DaJıtma yeri ·VAKiT yurdu. lstanbul Anka.Ta cadde~ı: Tel. 2437 
Davetler :va unutmayınız ki, cttdlniıin naturası nı 

ohrraa olıun, L. T. :PİV•R' in 

B~114.aş ıicra dairesinden: 

Aluılet lbrahiııı, Zckh·~. Rabimt, 
T:::Juıin, IJani)c, Fatma Ua}Tİ.)(', fele 
kin §ayiaıı mutasarrıf oldukları Be .. 
şiktaıta. Sinanpaş..'l Atik mahall~n • 
d-- çe~rne 'e mara.ngoz; sokağında eski 
11 mfikerr~r 13;15 numarasi:r Je mürah. 

'k;:ım iki tarafı tarildam '\'C bir taraf r 
lı:ıd Ha.saa PBfa T'Cl' leri insaat ac
r~u '\'e bir tarafı lebiderya ıile mahdut 

pazar ·a.>1,iını k~idc olunan J\n)1kha. 
~ ,.e depo mahalli '\'C önündeki kısım 

kam ombarr olarak kullanılmakta o • 
lan işbu gayri makulün alt knımı a .. 
çık olaraJ\ l\nllamlm~ktadır. I~erisin • 
de b ou ID4!\'Cut olup içinddci kira. 
r.ıJarın kunturatJarr ııue,·cut değildir. 

Ji.i.gir ''e İ$i ahpp olan bu gayri me.n 
kul açık arttırmaya çıkarıl 1§ <>1up 
13 - JO - 935 tarihinde ~rtnam~i 
cli'ranhan<!ye t.aJi!< tdilerek ~6 -11 -
93" tarihine müsadtf sa1r giinii ll'<Ult 
on dörtten on altıya kadar Bqiktaf 
icrumu saalacaktır. lotirak -sin yiiı 
de yeCU buçuk teminat alcsesl almır. 
Tc1U.111e ,.e fhale pulları mU§ttrisine 
a!ttır. Atttmna. bedeli mulıamıneıı l 
kıymetfıdn )'ilzde yetmiş beşini bul • J 
dufu fakdirde Dıalm yapıla..~flnc!anl 

ümer8por kalübUndo: 

MATITE ... 
akl;i :halde en liOn arttırmanın taahhii 
dli bal..i ka11"8k ilzere arttırma on beş 
gün daha ~m<lit diJer~k 10 - 12 -
935 t.arihine rnüudif 1ı sünü aYf'i 
saatltı en çok art:tıraı.a ihale&i yapı • 

l\1eH.ut ü)·elerin kayıtlan yenile.ne 
cektir. iMukayy.et azanm kaliihe gir • 
diji tarihtfll .bugüne kadar olu bor~ 
lamu ödiyerek ka11tlamu 3-enile.me • 
Jeri "' bir hafta içinde t.aalı.hütleriAi 
ödemiyen üyelerin yMa mudhince kn 
lüpten !f'kanlanklar:ı ehemmrnt1e 
bildirilir. 

gQzellik pudrası •ize bOtOn 'erkeklerin hofuna glden kadife 
manıaralı mat çehreyi temin edecektfr. 
M A T 1 T • tewıtade mat bir ıpadradır : çOnkO , k11ndıst 
talksız ve içindeki maddeler de matbr. 

lacaktır. li1)-.di ftu1'aNmen.i 3530 
JiradH'. 

ParfOmöri l. T. PIVER A. Ş .. fstanbul Şubesi 
Şltll Ahmıt Bey sokak No. 56 . Telefon ~ 43044 

2001 numaralı itra kanununun U6 Bedava dil de~sleri 
ncı malde&ne tevfikan 'i§bu ha.nenin Bcyogıu halkcninden: 
sa'hibi alacak1ı1ar ile diğer allkada.r· 1 _ E''İmi%in .asaiıda yazılı dersa. :wmm:::m::mm:m;:r:m::mr.r.nnm:::m:::; 
!arın 'e irtifa.'k h:lk'kt sa'hıpl•ıınin ia.Y nelt'rİ 1 ikincit~rin 935 de açıl ani\ • H A s n 
ri mcnkul lizcrindeki haklarmr n 'hu. tır. :: 
~u.sb le fair. 'e ınaaarife dair idaiala· Türkçe, franSlzca. Almanca, lngiJiz U 
rrnı evrakı m~bit.e1eriy1e ) ir&i gün Ct'!, 1'U~3. !talynca. mult!t!ebf. pr1ttik K ı . n 
i!;inde itra. cfairesıne bildirmeltri Ja • cltktrik. ı.ev hilrileri. f. a m 1 n f:ı 
ırmtlır. Ak!i halde haklarr tapu l§ttil • %- Dersler beda,adır. Okumak ıiı;. g! ft 
leri:rle ı;ahit olmadık~!\ M1J!i bedtlinin ti: e,nlerin ~·imi.z ıctirektörJiiiüne her : Airılan dindirir. !f 
paylaşma:ııından 'hariç kalacaklardır:. "Un saat 9 da.n 20 ye ikııdu geJertJ\ nc:ım:nımm:::=mmımwmr..ı:ı:maw=:i 
lşbu madde a'hkflmına göre hareket ey n.zılmalan gerektir. 
JP.mek n daha.1a.iJa mal6mat alm11k ___ ...__,_....________ y • E 
istiyenlerln 35/1678 numaralı ilMYıt ·I ,,- enl Serler 
ıBiyle memurlYeffmtze m&racaatlnr i-1 K lJ p (, ._, j FA 7 MA 
IAn ohnnrr. J nı Fuat 'Nebıl Ertok 

Davet ' 285 Küçük hikayeler 
tstaııbul mtidcle:hıınun,iliğindcn: - 60 kuru& 

tnanbula celdfff anla§Ilıtn Malkara Mutlaka almıı \•e okuyunuz 

orıu l'llldm Ttldli 'Fatktn h~men m~ • ._ __ lllliıııi ... ııiııılıililll-ıilillllliiliı __ _. ---~.-.Sa.• •. 1ş-ye.r111ı •"•
1•AK••ııiıtt.._. iıııllll:-lllii 

m111b'ettmıe müraat ıtmesi l!mndu. 

PEKTORIM 
8oju yotlınndan geçen rnuıir 
~ karJ1 ldAiw bekcisidir, 
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[ 
Nltt(i vr 
HUF\4SYU 

POLiS 
Mo TO RUN\I 
~~LN\,._K 
~VÇ-UNOAN 
HA5)SE 
ATILMIŞLA 

oı 

1 NEK 

HABER - Aksam r06tasr 

TEYZENiN 

ÔM\O\Ml2. 
HA'Z. '"'EYİ 
8ULAMA
N\4LARIN 

OA 

ALI~ siz1;· 
VEMEH. NIOTO/l 
HÜvı'rEn°Nlz.ı 
Jl.SIL NIEl<l<.-ZE 
~ÖNPERDIM. 

n 

1 

1 M 1 R AS 1 45 

2 ZF ey 7 F Z m E 

[ 
• ' 1 . . . . . . . . . . . " 

KAŞE 
1 

Birçok yeni dit macun 
ceıidlerine rağmen NEOKALMiNA RADYOLiN 

daima '\ 

eş!dz kalacaktır. 

Çünkü onu kullananları1 
dit?eri temi:dik, beyazlık 

ve aailamhkta 

Grip - Nevralji-Baş ve Diş atnlaft - Artritizm • Rom.atizma 

I her vakit ) 

~ emsalsizdir:/ 

~ 
Yüksek mühendis mektebi arttırma 

ve eksiltme komisyonundan: 
Selamı izzet -

Tiyatro Sanatı 

• 

Elektro -- Makanık Laboratuvan için 100 beyair xuvvetinde 
bir adet Turbo - Elektrik kapah zarf ile alınacaktır. Tahmini fiat 
9600 lira ve pey ikçesi Ta» lir.tdrr. Zarflar 7 - 11 - 935 saat 15 de 

açdacaiından iıt~klilerin saat 14 de kadar arttırma ve eksiltme ka

nununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile belli sün ye 

saate kadar Komisyon reisliğine ve tarlname,ini görmek için de 

her gün Gümüııuyunda m~tep :.dahilindeki komi•yona müracaatları. 

• (5Ş38) 

H• kitapçıda bulunur 
FiGlı: 1S iaraı 

Cildiye ve rihrniye mütehasuı? 

r. Balı.attin Şevkil 
Bahçekapı Tat Han 2 inci kat İ 

Saat 9 dan 6 ye kadar H 
Puarteai f:dara:ra -~~ •. İ 

232 PArtT>AYANT.Af? P A R D A Y A N J, A 1l %49 
•• -··----
se'· ntıi, ..,;.;) lemek istediğiniz şey nediı·? ı 
dc:ll. 

Mnrşal bir saı1iye kadar hayrette 
hldı. Alisin yüzünde ,.e tavnnda ye • 
isle :.arı~:~c bir azamet vardı. 

- Evvela, böyle gelişimdt'n dolayı 
&ni affetmenizi. Sizden bir şey iste. 
dirrim zamn hiddetinize uğramaktan 

pek çekinirim. 

- Kıbmama bir sebep yok ki Mös
yö! 

Hakikaten Marşalın bir aşık ola -
fak deği1 belki de yardım istemek için 
geldiğini anlayınca Alisin biraz içi f e
rahladı. 

Bu sırada Hanri de odanın i~ine 

göz gerdiriyordu. 
- Burada yalnız iki şey dc0.,.miş •• 
-Ne? 
- E\'vell siz.. Evvelkinden daha 

fnla gUze11eşml~iniz. Oh .. ! lHlnıaş1< 
l'diyorum sanma~,n ! Yalnız hak ika ti 
8Öylüyorum. 

- Sonra? 
- Sonra şurada duran resim kal _ 

dırılmış. 

- Sizin resminiz değil mi Mösyö? 
p,.-~," oradan r:için kn1dırrldığını 
kr ... , • -geç açtıklannı, istediklerinizi 
jrele ·: ,ıatmamzı söylemek sebebini, 
'bnıi v· beni bu e\in varlığını niçin o -
ııu•m.ı ·Jıfını yalvardıfımı şimdi bir 
ltelir..e i1e söyliyeceflm: Seviyorum. 
'Bır a-;ııiım var .. 

Eğer Hanri. eski metresinin kalbi
ni okuyabilseydi bu sözleri samimi o -
larak söylediğini anlardı. 

Hanri, bir kabalık ettiğinin farkın. 
ta oldufu halde: 

- Demek ki benim yerime başka.cır 
&eçmtş? Bundan dolayı beni ne kadar 
llles'ut görUyoraunuz defli mi? Fakat 

her ıaman sizin saadetinizi istediğim 

için hu sevincim sizin itindir, dedi. ken 
dim için değil. 

Alis ona hayretle bakıyordu. Mar 
şal sözüne devam etti: 

- Evet, sizden :istiyeceğim hizmet, 
söyliyeceğim sözü anlıyabilmeniz için 
beni unutmuş olmanız Jizımgeliyordu. 
Bununla beraber hakkımda ep@y bir 
duygu beslemeniz de icap eder. Buna 
emin olabilirsiniz? 

Alisin bir işareti üzerine koltu • 
ğun üarine oturan Hanri cevap ver • 
di: 

- Şimdi düşüncemi açıkça !Öyliye 
ceğim. 

Bu anda Alis ağzından fırlamak 
18tiyen bir heyecan çığlığını giiç tuta· 
rak sapsan kesildi. 

Marşah kolundan tutarak duydu • 
ğu müthiş bir tehlikenin korkusuyla 
başka bir odaya götürüp kaınyı ka • 
pattı. 

Lora da arkalarından göründü. A. 
ltııı ona bofuk bir sesle: 

- Su8? biJiyorum, işittim, dedi. 

Alisin bildiği n işittiği şey: Biri • 
sinin sokak kapısında durduğu, kapt. 
yı anahtarla açtığı v~ bunun Kont dö 

Mariyyakdan başka biri olmadığı idi. 

Kont bahçeyi gerip odaya 
mosmor kesilerek bir koltuğa 
nan Alisi gördü. 

Alis kendisinde: 

- Siz misiniz sevgilim? 
kadar bir kon-et bulabildi. 

girince 
daya. 

diyecek 

Kont gUltim.sfyerek iki elini kıza 

doğru uzatıp ilerledi. Birdenbire onun 
sapsarı olduğunu görerek: 

- Ali&, Jıa.sta 1D1Sıa? ıaen var? de. 
dl. 

sarsdı. Yumruklannı sıktı. Bütün vah 
şi duygularını biranda ortaya koyma
mak i~in kendisini zor tuttu. Başını 
ııalhyarak: 

- Evet, i§te gene, daima Bizi ilk 
gördüfüm haldesiniz! Ne vakit karşı. 
nızda bulunsam yüzünüzde kin ve nef 
retten ba.'ka bir teY göremiyorum. 
Hatta aradan bu kadar sene geçtiii 
halde her sözünüzde, her hareketiniz 
de kin ve nefret kendisini gösteriyor. 
Fakat bu sözler size vız gelir .. Madam, 
sizinle görüımek isterim. Ve hen de 
tabii sizin gibi, sözlerimin aramızda 
kalmasını düşünüyorum. Onun için 
kızınızın biraz ~eki1mesini rka ederim, 
dedi. 

Luiz bir kolunu Janın boynuna do
lıyarak: 

- Anne, yanından ayrılmıyacağım ... 
diye hağırdı. 

- Hayır yavrum. Biribfrimizden ay 
rı1nuyaeağız. Bu adam istediğini söy. 
lesin, annen seni korumak için daima 
yantnda bulunacaktır. 

Hanri kızardı, bozardı. Janr yalnız 
btrakmak fçin düşündüğü plln guy:a 
düşmüttü. Bir saniye, cebirle iş gör -
ınenin doğru olup olmadığını düşün • 
dü. Fakat .Janr o kadar ciddi gördü ki 
bir daki!m kadar ke.ndlc;ini korumak. 
tan alamndı. 

Bununla beraber, Janta görü~e], 
de istiyordu. Kayboldtığunu sandığı 
gençliğin bütiin delice duyguları ya -
Taş yavaş taşıyordu. Şimdi göz1eri 
titriyor, başı dönttyor. adeta aklını 
kaybediyordu. 

Yah·aran ve tehdit eden k1sık bir 
sesle: 

- Ne korkuyorsun? 1\faks.-ıdrm 
kızınızı sizden ayırmak olsaydı. Bunu 

daha kolaylıkla yapardım. Fakat öy • 
le bir diifilncem yok. lstec11itaiz ıibl 
söyleyiniz. Dü§liatinliz, beni de eerbest 
çe fikrimi aöylemekten menedemnal • 
niz. Evet, me kartı pek flddetli daT· 
ranmıştım ve ve gene böyle davran. 
makta denm edeeefim. ÇfinkU, kendi 
nefsime sadıkım. E•lendikleri halde 
karılarını boşıyan alçaklardan defi • 
Hm. Ah, homurdanıyonunul Her ha· 
linizle sözlerime itiraz etmek istiyor. 
sunuz. Bunlann bana nasıl tuir etme. 
lerini lstiyonunuz? Olacak olur, ırla 
buna kal"fl gelemezainiz. Çiinkil Fran

suva ıMzi terkettiğt halde benim at. 
kım sizi terketmedi. dedi. 

SöziinU bitirir bitirmez Janın du • 
daklarından bir tahkir kelimesi fırla. 
dı. 

Hanri, Janı cevap nrmefe mecbur 
etmek ic;in en iyi yolu bulma~ olduğu • 
nu anhyarak seviniyordu. 

Jan bir saniye kadar FraMuvayı 
düşünmek için Lulzf unultu. ! 

- Sefil alçak! Bizi bfribirimitden 
ayıran sensin .. ihanetin, alçaklığın bu 
fcl!kcte sebep oldu. Fakat şunu iyi bil 
ki ben nasıl onun l~ln ağlıyorsam o 
da u7.aklarda benim l~ln gözyaşı dö • 
küyor .. 

.Tan hıçkırıklarla :ığlamaia baş • 
Jadı. 

Luiz: 

- Anne, anne! •• Ben yanın dayı• 1 
diye haykırdı. Kızının bu sözleri .Ta • 
nın heyecanını biraz yatıştırarak· Lw • 
i7.i koll:ınnın arasında sıktı. 

- Evet ya\"fum seva-fli Juzım aen 
yanımdasın .. Dünrada biricik tuellhrı 
ola• kıymetli bir hazineain ! 
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S:> - Jessi - Bu kan nedir? 
Jorj - bakın burada bir canlı mahlUk nr. 

Deniz üzerinde ölüm halinde beher kolu 50 
metre uzunluğunda bir ahtapot görünmüştü. 

87 - Jorj - anJaşddı.~üremiz ah*8pota rast
lamış. Bizi yukanya çeken de odur. 

88 - Ahtapot küreyi kucakladı ve onu deni -
zin dibine götürmek Lqtedi. 

89 - J,;lu .aırada ~CW.Ul 1ııis llllık M9I duyulda. <90 - Ahtape• ·--• kaftatb bir kerteaketw 
şeklinde olan bu hayvana karşı kendisini müdafaa Acafp bir hayvan ahtapota hücum ediyordu. 

2:l0 rAnOAVANLAR 

Hanri, nnn kızın Lirihirlcr inc snnLI 
rtl\\larını hazin hazin scyn~tti. Bunları 

1

1 

ayfcmadığı için ne büyük hata işledi . 
ğbıi anladr. Sözlerinin bir tesiri ol _ 
ıhıyacagını ,.e son bir çare olmak üze • ı 
re ~arJa hareekt etmek laıırngelcceği
ni anladı. 

Sesine yumuşaklık \'ermeğe çahşa
tak: 

- Pekflla ! lleride bana hak vere . 
ce.lcsiniz.. Evet, ikinizi de ne kadar 
müthiş bir tehlikeden kurtardığımı an 
Jadığınız zaman bakalım gene böyle 
sert muamelede mi bulunacnk~ınız? 

Şimdilik size ne söylemek i~in geldiği 
mi öğrenmeniz Jazım, Bu konakta otu
ramazsınız. Çünkü Sen Denis sokağın . 

daki tehlike sizi buraya kadar kom -

Jadı. Lutfen hazırlanınız. Bir saat 
sonra araba sızı ba .. ka bir eve götüre
~ek. Orada rahat rahat oturabilirsi . 

niz. Allalusmarladık Madam! dedi,. 

Jan ufak bir sevinç hareketinde bu 
Jundu. 1''akat bu llanrinin gözünden 
kaçmadı. Soğuk bir tavırla: 

- :\ladam, şunu da unutmayınız ki 
eğer yolda bağırmak veya kaçmak is
fetseniz hem emeğiniz boşa ~idecek, 
hem de kızınızı tehlikeye düsüreceksi
niz sözlerini ilftve etti ve dışarı çı. 
knrak kendi kendine de: 

-Bu işi de 
artık derdim 
8iiyledi. 

gürültüsüz bitirsem 
ka 1mıyacak.. !'Özlerini 

llanri dö Monmoransinin gidi~in • 
den sonra iki kadın bir müddet sessiz 
ve şaşkın bir halde kaldılar. 

Jan, can düşmanının karşısında ta. 
kındığı soğuk kanhhğı kaybetti. Şim . 
fi, dn,onee fni durduran hir korku 
l~nde bulunuyordu. 

Hayatında bu hal btr kere de Mar. 

jan:;icle Ilanrinin kendisini .Frnnsum
nın önünde itham ettiği zaman ba~t • 
na gelmişti. 

Kendi kendine: 

- Her§ey mahvoldu. Kızım da, ben 
de artık bittik diye düşündü. 

Hakikaten Hanri ile geçen konuş • 
madan bu adamın hala eskisi gibi u. • 
Jim ''e duygusuz olduğunu gösteriyor 
clu. 

Bugüne kadar geçen zaman zarfında 
zamlh anne biraz ümit içindeydi. Bu· 
nunla heraher llanrinin pençesine düş 
miiş olduklarını sezmi5ti. 

Şimdi ya,a-: se le: 

- Acaba bize ne yapacak'! diye mı
nldandı. 

Luiz: 
- Anne. bizi birib!rimizden arır • 

mağa cesaret edebilir mi dersiniz? dl.'
di. 

Jan cc\'ap \'erdi: 
- Eder kızım. 

- Onda hiç duygu yok mudur? 
- Sen onun nasıl hir canaYar ol • 

duğunu daha bilmezsin .. 

- Hayır .• Ha;rır. Bizi ayıramıya -
cakhr Elinden hu gelemiyecektir. 

- Oh kızım .. Sen daha çocuksun. 
Daha neler olabileceğine aklın ermez. 

- eCsaret anne, birihirimizden ay -
rılmamağa çalışalım •• Berabeer ola • 
hm da bu adam bizi nereye isterse gö
türsün. 

lki kadın o gece uyumadılar. Fakat 
Hanrinin söylediğinin tergine olarak 
kimse gelip kendilerini aramadı. Sa • 
baha kadar koyun koyunayattılar. 
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LAHAŞ SOKAGI 
lki vaka, l\.fıarşal dö Damvili mak. 

~dını yRpmaktlln menetmlştf. Ne ta. 

için küreyi bıraktı. 
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haf şey! Jan dö Piyenin yanından 

~ıktığı zaman kendisini hemen mes' -
ut gibi sandı. Kendi düşüncesine göre 
ilk darbeyi rnrmuştu. Onları bir teh -
Jikeden kurtardığını söy1iyerek uy • 
durduğu yalanı da beğendi. 

- Bu sefer bana lanet etti. ikinci 
defa da sözlerimi kızmadan dinleye -

1 
~ek! ümidiyle kadınlara daha emin 
bir yer bu1mağa çalıştı. 

Ana ile kızdan ayırlmak ona çok 
ağır geliyorsa da Fransu,·anın Pariste 
l.ıulunması konağına kadar gelmek ih
timali uzun sürmiyecek olan bu ayrı • 
hşa karar nrdi. 

Onun için, Hanri gece o]ma.'-ını bek 
ledi. Saat yedi buçuğa doğru güneş 

battıktan sonra bol bir mantoya bü -
rünüp başına da tüysüz bir şapka gi
yerek beline bir hançer sokup dışanya 
çıktı. 

Yarım saat sonra Llihaş sokağına 

,·ardı. Alis dö Lüksün kapısı yeşil bo
yalı küçük e,·in önünde durdu. Marşa1 
kendisini kimsenin gözetleyip gözet • 
1emediğini anlamak için etrafına ba. 
kmarak cebinden çıkardığı bir anah • 
tarı kilide, soktu. Pakat kapı a~ıl _ 
madı. : 

- Ah, ah .. Galiba kilidi deği:.tirdi. 
Bu kadın hakikaten akıllıdır. diye söy 
lendi. 

O Yakit kapıyı tekrar çaJmağa ka • 
rar Yererek tokmağı ,·urdu. Ev ı::es -
sizdir. Pencere aralıkJarından görii • 
nen bir ı~ık birdenbire kayboldu. 

- Emniyet etmiyorlar. Demek ki 
e\•de ..• Herhalde içeriye girmem lazım 
sözlerini homurdnnar:ık c'nha kunetli 
t>aldr. Şliphesl:r. içeridekilerde bu en•: 
kom~uların dikaktini çekmek icıtemf -J 
yorlardı. {'UnkU Hanrl ktJçUk bahçe • 

nin kumları üzerinde ayak sesi duydu. 
n birdenbire kapının arkasından sert 
bir ses duyuldu: 

- Devriyeye hal>er vermekliğimi 

istemezsen hemen yoluna git .• 
Hanri: 

- Lora! kapıyı aç! Yoksa duvar. 
dan aşar içeri girerim, d!,;e haykırdı. 

Kapı açıldı. 

Ih ti yar Lora: 
- .. Siz misiniz Monsenyör? dedi. 

- Evet, benim. Bunda. şa~cnk nı 

var? 

- Bir .senedenberi .•• 

- Bu da beni i>; karşılamamanız& 
bir sebep teşkil etmez. Alisle biraz gö
rüşmek isterim. 

- Alis Pariste değil l\fonsenyör. 

- Haydi oradan budala! Daha ge.. 
çen gün Lunda kraliçenin jantiyom • 
Jarı onun geri döndüğünü söylüyor • 
1ardı. 

- Tekrar gitti. 
- Hatta bir ay beklemek bile 11 • 

zımgelse burada oturup bekliycceğim. 
Ayni zamanda kapının eşiğinde el. 

biseli bir kadın göründü. 
- Buyurunuz giriniz l\fonsenyört 

dedi. 
Marşahn da hürmetle seJamJadığı 

bu kadın .Alisti. 
Hep~i eve girdiler. Lora 1şık1an 

yaktı. Marş.al Alise döndü. Genç kıa 
biraz sararmış giizlerini yere dikmit 
olduğu halde r.yakta durarak Loranın 
~ıkmasını bekledi. 

Ondan sonra; 
Sizi dinliyorum l\ffü:ıyö. Kapımı 

zorladınız. bağrı'dınız, alyh bir suret
te setam ,·erdiniz .. .Anlıyorum, bunla
rı Yaktiyle metre::iniz olduğum için 
yapıyorsunuz. Neyse... Ziyaretinizin 


