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Japonlar Habeş fırsatını 
kaçırmıyor:· 

Çini benimsiyorlar! 
Sovyetıerıe çarpışmayı bile 
göze almışlardır ı Eski posta 

Çinlilerle Japonlar araauulaki ,,.n rrwharel>ede miltarekenln imza edUiıi· 
ltf flfJafBm tarihi mim (algah gömlekli w lHifl açık adam Çin rrwrahhaıdır. 

Kar,,.ında, maaanua bafınt1a otıının lae Japon launandanulır.) 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

müdürü 
mahkum oldu 

Fakal cezası tecil 
edildi 

Ankara,25-Aıliye birincicez.ı 
mahkemeıi eaki poıta telıraf ıe· 
nel direktörü Fahri, muavini Su~ 
hi ve eıki telgraf itleri direktörü 
ihıan Cemal hakkındaki karann1 
bugün vermittir. 

Her üç ıuçlu ~akkında üçer ay 
hapiı ve üçer av memuriyetten 
mahrumiyet ve mahkeme maıraf
larının kendilerinden tahıiline ka. 
rar verilmittir. Ancak auçlulann 
timdiye kadar bir mahklimiyetleri 
olmadığı göz önüne alınarak; 
mabkOmiyetlerinin teciline de ka• 
rar verilmiftir. 

Ka~Ra ltalyanlara RH!iil 

adım attırmıyor 
Vehib paşa azledildi 

1-' Jeşler yeni taarruza geçiyor 

Bir Babq fdl aUdhforlarile birlikte imparatora arzı hizmet etmek üzere 
Atllaababaya gell11or. 

'111\erlii muharririmizin )'CIZU1 ue son ltaberler 2 nci •aylada 

7'eerl tedbirlerin tatbikinden ne çıkacak? 
-......---. ,_ ~ ,.. - - -~ --- ~ ~'-2- -

-----------------------------
Seçim yUzUnden 

muhtarı UldUrmttşler 
Samsun - Samsuna iki saat me • 

saf ede Çırakman köyü muhtan Isa, 
akşam köyüne dönerken pusuya dtişii· 
rülmüş, altı kurşunla öldürülmUştilr. 
Dört kişi yakalanmışhr. Cinayet muh 
tar se~mi yüzünden olmuştur. 

Kudüsten gelen telgraf: 
---1-'--~~ - - -~~~--
Atattlrke suikast yapmak isteyen 

Esat Paşa 
Halil kaçtı 

Etemle kardeşlerinin 
tevkif edildikleri lıabe 

veriliyor <r-11..-, 

Atatürk için Musevilerin 
busabahki ayinleri 

iitlia..Be.roihı GalaW. KuMri .-~lılılılll--•·Wr 4a •*-il, 
•ti 9HclM tarafıada, ~ O.fer ;,tik den 1liRli .. lrhr dllemitt 
Atatflrke yapılacak sldkudf tel'fa Shaqolta Hlaualar suikastçıla 
maksadiyle tertip olunan Ayin bu A· tel'in etmlfhırdlr. Bandaa aonra G 
hah saat onda Beyoğlunda Bilyilk hen denbersfa idaresindeki MuseTi 1 
dek sokağındaki Sinagokta yapı1mıı • talebeleri onue. yıl martını söyle 
tır. mişlerdlr. 

Galata cemaat re~i avukat Marto- Son olarak Marko Naam Atati•-
Naum doktor Marküs, Galata Ha • ~eeek telgrafı otama., Ayin bu . 
hamma§l8t Refail Sabay söz &iylemi~ retle nihayet balm111tar. 

·vunanistanda 

Cumhuriyetçiler 
Girit adasında 

harekete geçmlŞler 
(Yazısı 4 üncü ssyfada) 

Cıunlıarl-,,et baı/ranuna iftlrak etmek flzere Ankaraıfa glMn lalanbul 
Polülerl Harp için 25 türlü 

madde IAzım 
ltalyada bunların yalnız 

Geçen gün Edirnekapı dıfarıauula bir Muvazenesiz ve akllsız bir koca 
kadın::,:::k .. ::. 

61

~1 oe,..,,, K ~ r ısın ı bıçakla 

4 tanesi var ise de ... 
(Yazısı 2 ncı sayfada) 

?.~~~~·=~"' vurup öldftrdü 
J9pyeni bir tekilde hazırlanmıt SONRA OTURUP POLiS BEKLEDi 
çok ıüzel aayfalar bulacaluınız. (J'aıuı J ndb) 
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-ıtaıvan 
Askerlik 
görüşleri 

Habeş harbı 
muharririmizin 

Japonlar Habeş 
fırsatını 

kaçırmıyor: 
Çini benimseyorJarl 

ve 
Actuva Cephes• KUçUk bir yumufakJık 

1 ı mparatora tahbnı kaybettirir 
Bu mmtakada ciddi temasların 28 Londra 25 (A.A.) - Yüksek biı 

ilkteşdnde yani iki ~n sonra başlıya. Habeş memuru Röyter ajansına beya 
cağı teeyyüt etmektedir. Faşistlerin natta bulunarak, İtalyanlar en l(üçül. t 
Roma üzerine yürüyüş yıl dönümleri bir Habeş toprağını i•al ettiğ; müd . 
olan bugünde Makala önlerinde.kan - detçe banşın mümkün olmıyacağını 
lı bir sayaşın başlaması beklenmekte- söylemiştir. imparator Tiıre mıntaka· 
dir. sını ltalyanlara bırakmıya muvafakat 

Bu saYaş neticesinde ltalyanların ederse, kendisine tazminat verllae ve 
l\lakalayı zapteclerek Tigre mıntaka.. yahut bir liman terkedllse dahi, tah • 
sını ele geçirmesi beklenebilir. Çünkü tını derhal kaybedecektir. 
asıl Habeş ordusu Makalanın daha Bir feh!r hastane hallnl aldı 
cenup mıntakasındakl dallarda bekle Lo d 25 <O I) Rö te · 
mektedir. Buna rağmen İtalyanlar .. n ra ze - . .~ r. aJansı-
k 

•
1
. b. 

11 
b .. d f . 

1 
ka na gore Masavva şehri bilyuk bır hasta 

un·e~ ı ır a es mu a aasıy e · r: • . . . • 
1 ki d 

:ı: ne halını almıştır. Şehır bınlerce hasta 
:;;ı :cşac ar ır. k 1 d 1 1t ı t l · dah . aid as ere o muştur. Ayni ajansa göre, 

son haberler 
Londra, 26 - Japon kabinesi· 

nin timali Çindeki istiklal tareke
tine büyük bir ehemmiyet vermesi 
lnııilterede Japonyanın bu mınta· 
kada tekrar süeI (askeri) hareki.
ta batlıyacağı korkusunu uyandır· 
mııtır. 

Bu istiklal hareketinin Japonya 
tarafından müzaheret gördüğü ve 
Japonları bu mıntakada hem eko
nomik (iktısat), hem de sevkül· 
ceyıi alakalarıolduğu aıikardır. 

Bu hareket muvaffak olduğu
takd irde1 Nankin merkezi hükU
metinin ehemmiyeti azalacak, ve 
Çin ikiye ayrılmıı olacaktır. 

Tabiatiyle yukarı Çin, Japon
yanın, Mançukuo ıibi, bir man
dası olmak vaziyetine dilfecektir. 

k 
·ra yani ayyare erkıta a hşımlk ben tta'lyan askerleri yiyecekten yana çok 

eşı uçuı:. arı yapma ve a a e. k . . 
l:ı: t ktad A i sıkıntı çe mektedırler. Bırçok yerler • 1 yanname er a ma ır. yn zaman • . 

d • 1 ki ·ıi.k 1. ltal ask de asker günlerini hır bardak kahve 

Sovyetrerle ç•rpıfmayı blle 
göze almıf lar 

Londra, 26 - Japonyanm ti· 
malt Çindeki harekatı aadece bet 
Çin eyaletine münhasır kalmayıp 
ayni zamanda içeri Moıoliıtana 
ıamil olmaktadır. 

a yırm fer şı yer ı yan er 4 
lerind U kk k 11 Ti 

ve 3 - parça şekerle geçirmektedir. 
eq m re ep o ar gre mın. 

takasında dolaşmakta ve halkı Ital · ltalyan orduaunun hizmetinde 
yanlar tarafına ıeçmefe teşvik etmek neler var? 
tedirler. Italyanlara dehalet eden İtalyanların şimal ordusunun ıeri 
Ras Guksa da müracaat ederek ttal • hizmetlerinde 5000 otokar, 40,000 katır, 
yan bayrağını kendi yurdu olan Maka 20,000 deve, 10,000 efek kullanılmak -
laya ilk olarak dikmek mli8aadeslni tadır. Eyldl ayında Eritre Jimanlan 
istemiştir. na 40,000 adam ve 65,000 ton malzeme 

5 I • h • ihraç edilmittir. Yilkaek platoya 2000 oma 1 cep esı otokar, 20,000hayvan, 10,000 işçi, 
Italyan kaynaklarından gelen ha • 60,000 asker, 60,000 muhtelif malzeme 

herler İtalyan askerlerinin bu cephe. ve 10000 ton topçu malzemesi sevkedfl 
de ilerlemekte olduklannı bildirmek. miştlr. Eritrede sillh ve toplann ta • 
tedir. Bu cephede Italyan tayyareleri ~iri ı.çln bir atölye ve fltek yapmak l
faaliyetlerini bir kat daha arttırmış . çın hır fabrika ile soğuk et depoları 
Jardır. Bu arada Gabradarreiyi bom • ve buz imalAthanesl kurulmu~tur. 
bardıman eden tayyareler buraya 200 
l'cmba atmıılar, ve 7 Habeş askerini Anadolu AJanaınln verdlOI 

.rnral~mağa muYaffak olmuşlardır. Son haberler 
Adısababadan gelen bir telgrafa 

n~:::arnn ltalyan tayyareler\ Goro~ R.ıatl · lıCa"9• . & .. ıv-••- a-- 11-'nnlJ-

r.1 "Y!,il•I de mbaJaınışıardır. Bu tel ~,q\\>AJ .... 26 - Bl'Fadaki 
~rafa inanmak h\zımgelirse Habeşle · §ayialara nazaran Ru Kaıanrn 
ı in s~mali cephesinde çok ehemmiyet. son zamanda Tigre eyaletine ıe
li olan bu şehri İtalyanlardan geri al len kuvvetleri İtalyanın Aduadan 
d klarını k,:ıbul etmek icap etmektedir. 'l · · • l kt , 

ı erı geçmesıne manı o ma aoır. 

Cephe gerisi 
haberleri 

91.hlp Paf• •zledllmlf 
Blıikselden bildirildiğine göre impa 

röator cenup cephesinde Habeş kuman 
danlarijle arasında ihtillf çıkan Va
hap papyı azletmiştir. 

ltalyan •eflrl Clbutlye 
hareket ediyor 

f Rbma 25 - Adisababadaki ltalyan 
el~ Kont Vfnçi yann Clbutlye ha • 
reket edecektir. Elçi oradan Jtalyaya 
'dinecektir. 

Bir Ha be• ta ara uzu ke,redlldl 

Aamara, 26 - ltalyan Stef ani 
ajansı bildiriyor: Bir ltalyw.n tay· 
yare filosu Musaali dağında bir 
Ha bet taarruzu ket fetmiştir. Bu 
civarda toplanan mühim Habeş 

kuvvetleri Adisababadan gele
cek iki Habet tayyaresini bekle
mekte ve bunların getireceği tali· 
mata göre hareket etmeie a..made 
bulunmakta idi. Habeı tayyare
leri de, ilk defa olarak bu taarruza 
ittirak edecekmiı •• 

Muvazenesiz ve akllsız bir koca 

Karısını bıçakla 
vurup öldürdü 

SONRA OTURUP POLiS BEKLEDi 
~llki ıttn Ye§ildirekte çok fed 

bir cinayet olmu~ bir nakkaı karısını 
bq yerlndeD bıçakla yarahyarak öl -
dürmüştür.: 

Kadırgada Güngörmez sokağında 20 
numaralı evin bir tarafında Hatice ile 
kodlsı Mehmet diğer tarafında de E. 
mine ve kocuı SalAhaddln oturmak · 
tadır. 

Mehmetle Hatice kavga ederlermiş. 
Dört gün eYvel Mehmet Haticeye bı· 

çakla hücum edip dövünce kadın kar • 

çılarda Çorlu medresesinde lte gitti • 
tini öğrenmiştir. Mehmet burada ka • 
rlSlnı bulunca kolundan tutup kendi • 
sinin çalıştığı SünbillJü hana getlrml§ 
tir. Kadın, kocası tarafından ıötUrU • 
lUrken Emineye: 

- Aman kardeşime haber verin. 
Bu adam beni vuracak t demiştir. 

Mehmet karısmı dövmeye başlayın
ca araya dilkkln sahibi Karnfk glrmİ§. 
gözü kızan fehmet: 

- Usta, senin ekmeğini yedim. A • 
deşlnfn yanına kaçmıştır. Mehmet e - raya girme 1 demiştir. 
,.e gelip de kansını bulamayınca fe • Bu sırada Mehmet eline geçirdifi 
na halde kızmıf, gece sabaha kadar u. ekmek bıçağı ite karısının üzerine a • 
yumamış: tı1mış, beş yerine saplamı tır. Bun · 

- Ben seni elbette elime ıeçirece-
ğim demltflr. dan sonra Mehmet bf r köşeye otur • 

Erte8i gttnU Mehmet Emine ile ko. muş, polisi heklemiştir. \'arah kndın 

cası SalAhaddinl takip etmiş, karısı ka1dırıldı~ı hastanede ölmüştür. Ka· 
Haticenin bunlarla birlikte Çakmak • til yakalanmıştır. 

Kapağı açan adam 
u..1ı1lnuuı70 uapuııa1am6 zm/Ju/ 1JUl1'1 •p.tD'flUDJS llıqva/. 

Zecri tedblrlerln tatbiki ndeo ne çıkacak 'l 

Harp için 25 türlü 
madde lôzım 

ltalyada bunların yalnız 
4 tanesi var ise de ... 

Bir taraftan ltalya ile Jnıiltere \ 
Franaanm tava11utu aayeainde bi· 
ribirlerine daha nizikine hitab 
etmeğe batladıkları ıırada, Ulus
lar kuı:umunun ltalya aleyhinde 
zeori tedbirler alınmasını karar -
'la9~. ~-•• "-· "• .:ııo ,..~1a9a.aaat.o.& • 

dır. Bu ayın 31 inden itibaren U· 
luslar kurumu yaaumın 16 ıncı 
maddesi mucibince 53 devlet ltal· 
yaya ailah ve cephane satmamağa 
başlıyacaklardır. Bundan ıonra 
ltalyo.ya ham maddeler ıönderil· 
miyecek ve daha sonra da krediler 
kesilecektir. 

Nitekim bunu Jtalyanlar da itiraf 
etmekte ve timdiden buna karf ı 
ne gibi tedbirler alınabileceğini 
dütünmektedirler. 

Yine tanmmıı ltalyan ekonomi 
cilerinden F rancesko Mauro 90n 
bana ıçınde (,,r1ııal.ıhaln:Nne ın • 

öuatriale gazetesinde çok dikkate 
deier bir makale neşretmiştir. 

Bu makaleainde, cezri tedbirler 
tatbik edilse bile ltalyanın müt -
kül vaziyette kalmıyacaiını ileri 
sürmektedir. iddia ettiğine göre 
İtalya böyle bir vaziyette kalına 
f imdi yüzde ellisini lnriltereden 
aldığı kömürü Avusturya yolile 

'lyadan a l 
dan batka bir Çi>k ihtiyaçfarını A
vuıturya, Macaristan ve Arnavut· 

Japonlar ıimdiden bu civarda 
aulhpehverane bir nüfuz siyaseti 
kullanmaktadırlar. Sıhhi merkez· 
)er ve telıiz telefon iıtaıyonlan te
ıiı etmektedirler. Japonlann Kal 
ıana dofru nüfuz etme siya.aetini 
takip etmeleri Ruılarla bir çarpıt
mayı göze aldrklarına itarettir. 
Çünkü Kalııan bir Rua - Japon 
harbi vukuunda ıevkülceyı nokta
larmm en ehemmiyetlilerinden 
biridir. Rusların bura.amı elden 
kaçırmamak için büyük gayretler 
aarfedecekleri füpheıizdir. Bu 

~ffl~\reH't>iraJr·eue irti~::bif~ 
ceği meydandadır. 

İngiltere kabinesi uzak farkta· 
ki tekamülü büyük bir dikkatle 
takip etmeğe karar vermittir. 

MalUnıdur ki İngilizler uluslar 
kurumu paktını her an müdafaa 
etmeyi ıöze aldırdıklarını bildir· 
mitlerdi. Rusyanın kurum azıuı 

olmuı hasebiyle bir Ru. - Japon 
hareketinin İngiltereyi de alaka· 
dar edeceği ıüpheıizdir. 

Bu zecri tedbirlerin tatbiki geri 
bırakılmadıiı takirde yakın bir 
itikbalde ltalya diğer devletlerle 
alakıuını kesmek mecburiyetinde 
kalacak demekt:r. luktan temin edebilecektir. Geri· Layık Türk 

Bu takdirde ne olacak? 
itte bütün dünyayı alakadar e

den bir sual. Avrupanın bir çok 
tanınm11 ve ekonomi maliye mü • 
teha1111ları daha timdiden uzun 
makaleler yazarak bu finanıal ve 

ye bir petrol kalmaktadır ki bunu hrlstitiyanlar biri IQ1 
da ka~kçılık ıur~tile tn~iltere ve Atatürke telgrafı 
Amerıkadan alabılecektır. 'Dünyalara bedel olan kutsal taJa • 

Şu halde balyaya tatbiık edile sınıza karşı yağınçı iğrençle işiterek 
cek ekonomik tedbirler hiç bir ne- hainleri sertlikle ilemiyen, saçların • 
tice venniyecek, ltalya muhtaç dan tırnaklarına kMlar sinirlenmiyen 
olduiu maddeleri kıımen kaçak - Türk yoktur. ekonomik ablukaya ltalyanın naııl 

kartı koyacajmı münakaıa etmek 
tedirler. 

1 k l 
· l b'l cekt' Sana karşı kem bakan ıüzler, söy • 

çı ı la da o ıa yıne a a ı e ır. 11 d'IJ 11 k·'tü ud-
z db

• • . i yen ı er, uzanan e er, o g u 

Bütün ekonomi müteheaııları • 
nın birlettikleri nokta zecri ted • 
birlerin bilhaıaa ikinci kısmının 
yani ham madde ıönderilmeme
ıinin ltalyaya çok teıir edeceiin· 
de müttefiktirler. 

ecri te ırlenn vereceiı yeı ne taşıyanlar yok olsun. 
netice ltalya ile ekonomik müna· Tanrıdan dileğimiz, yüksek göl • 
ıebette bulunan bir çok devletle- genizin üzerimizden eksik olmaması • 
rin zarar ıörmeleridir. dır. Sonsuz se\·gi ve saygılarımızı 

...... . -----·-· ....................... 
1 

yüksek katınıza sunarken. candan hat 
rışınz, varol varlığımızın biricik yara. 

ltalya ile tıcısı Ulu önder KAMAL ATATORI\ 

Tanınmıt lnıiliz ekonomi mü ticaretimiz 
tehusıslarından profesör Thomaı Türk - ltalyan ticaret anlqma. 
Hollano neırettiii bir bültende di· sı ve klerinf mukavelesi bu ayın on 
yor ki: dokuzunda bitmiştir. Bu anlaşmai 1 

"Bir sanayi hükumetine harp gelecek ayın yirmisine kadar uzatııJ I 
edebilmesi için 25 nevi ham mad· mış ve keyfiyet dün gümrüklere bili 

dirilmiştir. Bundan yalnız Uluslar! 
de llznndır. lnıiltere bu nevi ham ı 
maddeden 19 una, ltalya ise an • sosyetesinin bir numaralı zecri ted ! 

birler meyanında bulunan mevatl 
cak 4 üne maliktir.,, müstesnadır. Bir numaralı kararai 
ltalya hükametinin hariçten satın hükumetimizin de iştirak ettiği düne 
alma.la muhtaç olup ithal ettiii gümrüklere bildirilmiş, gerek ~ 
ham maddelerin cins ve nisbetleri doğrudan doğruya gerek transit ıııui 
ıudur: retiyle silah ihraç edilmiyeceği teb.~:· 

Buiday o/o 25, et %15, pamuk liğ olunmuştur. . 
o/o 99, yapağı % 80, kömür o/o 95 ! ........................................................ : 
madeni yallar% 99, madeni 91ya Akdenizdek 1 lngillz 
% 35, bakır% 99, petrol o/o ıool donanması 

Eğer bu maddeler ltalyaya sa·! Akdeniz:'.e'. i tn~illz clcniz ku\•,·eti 
tılmıyacak olursa lt:ıl:·n fevkalade şu .rold:ı t t>:;blt e-'lllyor. 
mütkül bir vaziy:ete düıecektir.} Ccbelü!tarıkta iki büyük harp kru. 

vazörü, 6 zırhlı kruvazör, on muhrip, 
bir çok mayn, naldiye, tamlrbant, 
hastane gemileri \e kUçük torpidolar 
bulunmaktadır. 

Maltada, bir kaç mü takil muhıip 
filosundan başka, c:enizaltın<la köpek 
balığı süriisii g-ibi tahtelh~hirlcı <!:> -
taşmaktadır. 

Mısır sularına gelince Süveyş ka · 
nah ağzında beş dretnot, iki tayyare 
gemisi, beş son s istem krmazör u 
20 büyük muhrip vardır. Deniuılh ~~

milerinin sayısı belli değildir. 
Filistin sulannda ise Hayfa limanı 

önünde i!ç büyük kruvazör, on muhrip 
,.e on dört denizaltı geml!I bulunmak 
tadır. 

Kmldenizde Aden - Sudan liman• 
ve Akabcde Hint donanmasına men . 
sup Uç bUyük kruvazörle biı çok müs 
trmlcke torpidoları, denizaltı gemileri, 
monitörler ve avizörler :varcJm. 
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!!!t•rd!' ne!e! gö!dÜI!'~ 
Bir ecnebi muharrir 

ltaıvanların pek fena 
vazıyette olduQunu 

anlatıyor 

Anadolu 
ekspreslerinde 
Ucuz tarifeye gire 
bllet alanlar seyahat 

edemlyecek 

Simitler 
pahalılandı 1 

Buğday fiyatlarının 
ytlkselmeslnden 

istifadeye 
kalkışanlar var 

ihracatımıza 
fenalık yapanlar 
Ekonomi l_lakanlığın

ca mahk-emeye 
yerilecekler 

ıc..1ınde tayyareden inet in• 
lllez, önine ilk ~ıkan inıan ufak 
bir pzeteci çocuktu. Uzattıiı ga
zetelerin içinde bir mecmua ka
P&iı dikkatimi celbetti. Arapça 
bilmediiim halde bir mizah mec
ınuuı olduğunu anlamam kolay 
oldu. Çünkü Muıoliniye benzi
Yen bir İtalyan pehlivanı ile hat
ınetl6 Haile Selaıiye güretiyo. lar
dı. Bu iki deV:n ortaımda da u
fak bir Mııırlı vardı. Zavall, he
men hemen ezilmek üzereydi. 

Bu karikatür bana Habeti•tan 
dıt kapuı olan M11ırda olduiumu 
hattırlattı. Murlılann bu mesele
deki durumunu bütün açıklıjıyla 
ıöaterdi. 
' Muaolini'nin: 

- Habetiıtan bir fatiıt impa
ratorlutu yolunda ilk adımdır ! 
lizleri, herkesin apmda.. 

Muırlılar 90nıyorlar: 
- ikinci adım ne olacak? 

• • • 
lskenderiye, Portaait ve Kahire 

Yızır 'YDD' hazırlanıyor. Her taraf· 
ta askeri faaliy• giSrünüyor Mı· 
sırtla ,afl)'an 60.000 lt.alyan da, 
lngiltere aleyhine harıl bani proe 
paganda yapmakta, ltaiyanlann 
Muırlıları aanl lngiliz esaretin -
den kurtaracaimı .CSylemekte. 

Api pmanda ltalyan cuuı
larPda hol. Bunlerm vazifeleri çif • --· - ~ ... ' . . . ... _ ... _ -
!ati tlftldlltlanclnmak, dipr ta
rafcıan da lngiltere aleyhine aha
liyi lntkırtmakta !... Her tarafta 

!Bıupüı için: 
~-~ ---

"Malek,, i tanıyanla 
bir konuşma 

Kendısiyle yAptıiım uzun bir 
IDGlikatı yakında gazetemizde 
befredeceiim Amerikalı sinema 
ınuhJarriri Herbert Howe'a, dün 
Buraa gezisinden dönilfünde ras
ladım. 

Mowe, memleketimizi görmek 
iizc!re gelmittir. ~inema muharriri 
olduiu için, komik, "Malek,, in 
delirmeıimlen kendisine bahıet • 
lllekliğim yersiz değildi: 

"-Evet, ga.ıetelerde okudum, 
decli, debtetli içiyordu. Vaktile 
F atti diye tanınmıt bir komik da
ha vardı ki ıanırrm ıiz de hatırlı
>'lwakaınz Bun~arn ikiıinin, mey
haneletde sarho1 olarak yapma -
dıldarı kalmazdı. Malek, tuhaf 
bir adamdı. Karııını botayıp has
tabakıc111ni aldı Sonra onu da 
bir bqkuiyle e\ lenmek üzere ho
l&nıak istedi. Sen zamanlarda o 
icada parası olduğunu zannet
llleın. Kocaman, üıtü kapalı, kam
ton ıibi bir otogobili vardı. O. 
nun içinde yqıyordu. Ona: (Ka
ra Jab) ismini vermitti. 

Z•vallılar !.. Holivudda daha 
ile artlıtler var ki, böyle içkiyle, 
kibrit tutsanız parlıyacak hal" ıe
li1orlar. Ve 90nunda yıkılmaları 
tabu... Zenginlerin kendilerini i• 
dare.i, faldrleriııkinden çok daha 
~M.&ft_ 
-~"ur, laDD'lm.,, 

Hikmet MUnlr 

p 

İnıilizlerin Mıs..Tdakl mezalimine 
dair brotürler daiıbJorlar. 

Fakat maalesef Muaolini yan
ht kapı çabnıı bulunuyor. 

Bir milliyetpe"er aiyasiıinin 
bana aöyledilin«' göre, ltalyanla
rm bütün gayre•i Mısırda lnıilte
re ve Habqiatan lehine bir cer• 
yan uyandırmakla neticele11111iftir . 

Merkezi K.ahirenin sapa sokak
larından birinde olan Kıbd kilise· 
si peakopoalutu Mwrdaki Habee 
ıistan taraftarlannı hadsiz ço
ğaltmqtır. 

Habetiatanda reamt kilise Kıb
tt kilüeaidir. Bu kileaenin bat pa• 
pası da Muırlıdır. ·Ve Kahirede 
oturan Mısırlı Patriark tarafmdan 
seçilir. 

Şimdiki Patriark Ambo Johan
niı iae büyük bir diplomattır. Et
ki Mısır batbakanı Tevfik Pqa• 
nm doetudur. Habetiatana tana· 
re alan, ve petrı>I imtiyazını alan 
Ricketi oraya ıSnderen ba ikisi· 
dir. Bu çetin rakiplerin karf1111P 

da ltalyan propaıandası pe1 de
mek mecburiye~nde kalmıtbr· 

Portaait'te oldutum sün a•ker 
dolu bir İtalyan gemisi geldi. 1 • 
çerde büyiik bir bando ukerl 
lll&l'flar çalıyor, efrat f&l'kılar 
.CSylüyordu. Bittikı.n 90nr&: 

- Duce, Duce, Duce ! 
Sedaları yükseldi. Bunlara ce-

..... .., ....... s .... ı~ 6ıı..ı ..... ı.ıhıc::u. 

-~o...,.n...ı 

Devlet Demir yollan idarui 
Anadolu ve Toro. sürat kattarla
rmdan lıanıi smıf yolcuların isti
fade edebileceiini yeni bir ~ 
la t..hit etmiftir. Bu mütküliin 
dün sabahtan itibaren tatbikine 
bqlanımfır. 

Şimdiye kadar Tora.•• Ana
dolu ıürat kattarlarma temilitlı 
tarifeler üzerinden bilet alan yol
mlar da binebilmekte idi. 8amm 
için bu kattarlarda yer bulunmı • 
yor ve gerek mevkiler ıerek yatak 
lı ftlOD buhranı her saman s6rii
liiyordu. 

Yeni tekilde TOll'09 ve Anadolu 
sürat kattarları munmeaafe ve 
arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden 
bilet alan yolculara tahaia edilmit 
bulamnaktadır. Diler ucuz tarife
ler üzerinden bilet alan yolcular 
bu katarlardan istifade etmek İl • 
tslerae, gidecekleri mesafenin 
umumi tarife üzerinden hesapla -
nacak mikdarma iliveten. yatak
lıda seyahat edeceklerse yüzde 25 
ve adi vaıonlarm yüzde 12,5 fazla 
ücret vereceklerdir. 

Bunun ilk iyi neticesi dfinldl 16-
rat ve Toroa kattarlannda mun 
mesafe ve anıuluaaI tarife berin-
den bilet alan yolculara kolayca 
yer temiai auretile ekle edilmit -
tır. 

SaJhaları lmlıaldan JDttr. Otobtlslerde ta le.beye 
Mei~r Mııırda otura~ ltalyan- tenzllAt vapılması 

ların bır çoiu ~uekrlen kartıla• ., 
mata ıelmiıler. Her vapur geli- JAzım 
tinde böyle olurmUf. Poliı tetki· Şehrimizin bir çok hatlarında 
libna dahil bir arkadatım kulalı- otobüs aeniıleri n.rdD'. Bu otobüs 
ma fıııldadı: ler bütün aoayetelerin talebeye 

- itte İtalyan casusları ancak kartı yaptıkları temilitı yapma -
bunlarla muvaffak olabiliyorlar. maktadırlar. 
Her vapur geliıte bunlan buraya 
gelmeye kandırıyorlar. Eauen va. 
pur limandan ayrılır ayrılmaz tu 
pu •. Ne bando, ne prkı ... Vapur i
çindeki askerler her biri bir k6,e
ye çekilip somurtmaia baılıyor. 

Hepsi ıöaterif •.• 

• • • 

Eyüp, Rami, Kocamaatafapqa, 
Bakırköy ve Boiaziçi parti kon -
grelerinde otobüllerin de talebeye 
tenzilatlı bilet venneleri için te • 
tebbüaler yapılmuı lr.ararlqtırıl
mqt1r. Bu dilekler nazan rikkate 
alınarak ba huauata tetkik yapıl
maktadır. 

Tali kartıma bir ltalyan zabiti ------------' 
çıkardı. Nisanda büyük bir 19vkle 
aef ere ittirak etmiı, haziranda 
hasta olarak ı-eri dinmiiftü. Şim
di Portaaitte otun11or. Zavallı 
müthit bir sukutu hayale ujramq. 

- Harpte dört sene dlrittüm. 

Hayır sever bir 
bayan Uldtl 

üki "Kuleli mektebi askerisi,, 
derı nazm riyaziyundan merhum 
"Huan Fuat Pqa,, nın baremi 
Muırb Bayan Zeynep vefat et -
mittir. Kendiıi fukarape"erliği 
ile temayüz etmİ1 ve Salihlide bir 
mektep yaptırmak ıuretile, maari
fe de yard ... etmit bir kimse idi. 

Oilu arkadatımız lakenderi 
taziye ederiz. 

. Bujday fiyatlarındaki Jükae • 
lif yalnız ekmek fiyatlarına tesir
le kalmamıf, un ve irmikle ali.ka
dar bütün maddelerin de fiyab 

yükaelmiftir. Fakat bu maddele
rin fiyat temevvücü ekmek gibi 
narhla alikadar olmadıiJndan 

derhal ihtikir teklini almqtır • 
Bujdaym yüluelmeaile beraber 
makarna fiyatları da muhtelif cim 
ler üzerinde iki veüç, f8)ıriyel, yuf 
ka fiyatları da bet kurut birden 
-:;L 1 : .. • ~ ua ~m-s-11'• 

latanbalcla baıOn sablmakta 
olan yerli makarna ve tehriyeler 
ıırf irmikli, irmikle karqık unlu 
ve urf unlu olmak üzere üç nevi
dir. Bu üç nevin Ja,metleri ara· 
smda esulı faıtdar n.rdır. 

Yine tebrin muhtelif mmtaka
lanna göre fiyatlar da deiifmek· 
tedir. Meeell yan un ve yan ir • 
mildi makarnalar latanbal tara • 
fmda 27,5 kmutken BeJOilunda 
24, Oıküdar ve Kadıköyünde 28 
kunıt vasati f'ıyatta aabldıimı 
belecli,e statütilderi aa.termekte
dir. 

Bu YUiJet .. hrin, makarna, .. 
rikalan tarafmdan nüfuz bilıele
rine aynlmumdan ileri ıelmekte
dir. Ve'7bıe 1)te bu aebeple bu de
,... ........_ ....... .,. R;iıllan 
iatenildili aft>i Jlbeltilmiftir. 

Bu arada ıimit fiyatlan da 
altmıı paradan iki kunıta fırla -
mqtır. 

--0--

llı 

~ · 

Stlmer Bank için 
mtltehassıs 
yetlştlrllecek 

Sümer Bankın muhtelif aeni1-
lerinde ileride istifade edilmek 

Bundan bir müddet eTVel ibra· 
cat fırmalarmdan bazılanıım ya
bancı memleketlere gönderdikleri 
ihraç maddelerinin fiyatlarını kır
dlldannı, bir kwnmm da kötü ve 
bozuk mallan taahhütleri hilafına 
göndererek ihraç etJama hakkın
da dıtanda fena tesirler uyanması 
na ıebebiyet verdiklerini yazmıı 
ve Berlin ticaret odamızla tecim 
komeyimizin bu halden Ekonomi 
Bekanlıfma ıikiyet ettiklerini ila
ve etmittik. 

Ekonomi Babnhiı timdiye 
kadar ihracatçıların zararına ol • 
maman için zayıf davranılan bu 
itte bu defa tiddetli harekete ka
rar vermit •e Berlinden bu ihracat 
tacirlerinin iaimlerini iatemittir. 
Framadan ve Çekoelovakyadan 
da ticaret komeylerimiz bu tekil
de hareket edenlerin isimlerini bil 
dirmitlerdir. 

Ekonomi Babn]tlı hu Jiiccar
lardan hareketleri tekerrür eden -
1.-i derhal mahkemeye verecek 
bir defa yapanlar hakbnda iae 
diler J.'Ollarla takibat J.&pdacak • 
tır. 

Fal atmak 
usuliyle 

Ekmek llJ'&b,~111111Wl 
edildi 

Afa,a hafta tatili .. Cumuri
yet baJl'UDI ıirditi içia belediye 
naı4I Jromi.,.,.. puarteai gün6 
topleum!pCllJdU'. Bamm İçin 
Jmmiqon din toplMMl!ılft ticaret 
ve ahire honumdan alman fi • 
yatlan &izden seçirerek çarpnha 
aabahmdan itibaren ekmek fiyat • 
lanna 30 pra zam ,apılma11111 
kararlqbnnqbr. 

ve mütebaaaıs bankacı, fabrika • Bi-mel.,ta JZ brat olan tim 
larda idareci ve tekniıyen yetif • diki fiyatlar 12 karat olm para 
tirilmek üzere ticaret liseleri tale- olac•ıır. 
helerinin timdiden devletçe oku- Belecl~ alman ha habere 
tulmalan kararlqtınlmlfbr. f&lmamak kabil detlldir. Puarteai 

Banma için Ankara ve latanbul 
ticaret liselerinin IOD üç yıl me • 
zunlarmdan imtihanla talebe ah • 
nacaktD'. 

sünü tesbiti lbnn selen fiyat d&t 
tün enelden naul teıabit eclilebili-
1or anlıyamadllc. Belki bu müd • 
det zarfmda buidaJ ve 1111 ncuzlJ. 
yacak, fiptlar JGbelec.eliae bil • 

Banlar banka vefabrikalarm alda dilfecektir. Acaba narh komb 
muhtelif laumlarmda muhtelif yomı fiyatları anlamak için balda 
devreler çalıttmldıktan aoara bir falı mı atıyor? 
seçme imtihanına tabi tutulacak- Aklımız ermedi: Komiayon ara
lardır Bu ıeçmede muvaffak olan- a hafta tatili ve Cumuriyet hayra 
lar muhtelif mekteplerde fabrika mı' girdili için pazartesi günü topla 
ve bankalara, ticaret müe11e1ele - namaz. Şu takdirde salı, çartamba 
rine ihtiau kazanmağa gönderile- veya pertembe günü toplanamu 
ceklerdir mı idi? 

Dördüncü sene bile Muavadaki 
halimiz kadar berbat delildi. bü• 
tün yoksulluklar.& raiınen... Ya
tacak yer yok, alkacak yer yok! 
Yiyecek yok, içecek yok.. Yok, 
yok, yok!.. içil Kek sular ya Su
dandan, ya Adenden ıeliyor 
Onlar da pek iyi delil. Hem de 

ılık; içilir gibi !leiil! Verdikleri ['. ş E H R •ı N. DE"' DL ER 1. ] et kokmuf .. Hemen hemen hiç ıeb ~ 
ze yok .. Hem de yemekler azıcık .. Bir bardak iimo~ataya yirmi liret ._ ________________________________ .... __ • 

:::.:-,:::;,'."':.:.~::~~;:: Y eşildlreklllerin derdi 
da ıııtma ise ulgm halinde Az 
kalsın ilüyordum. Zor kurtuldum. 

• • • 
Mahmutpqa Yeşildlrekte Mengene sokaiında o -

oturan Cemal semtinin dertlerini ıu şekilde htilisa etti: 

- Semtlmlzln belli b"flı Ulc derdi ıudur. Mahalle""- .,,.,,,, ,,.,,,laka ıakalarla lendn etnwlc mecburi • 
l/dbuk 1uılı,orıu kl bunun ~ de ıenekai Nilz para • 
dan herglln dllnga katlar •u paraıı veriyoruz. 

Bir gün sonra Sü•ente 14 ka
çak ltalyan askerine rasladım. Va. 
ziyeti o zaman daha iyi idrak. et
tim. Su ifinin laalledUmai bu ıemt halkam 

(N~lı Tinia'Jm) .......,. .ı..ktir. 
fevkalade 

ikinci derdimiz lıtanbulıua lıer ıaraluula .,.,_ 
gibi kaldınmaulılc, ve yollann daganılmaz ~ ldS
tiJlllğildiJr. BU/ıaua buradan Ymi Poıtane arlcaluıa 
inen daracık, iğri biiğrü yolların /uıll ,,.k be'r6attır. l'• 
nn ıoz, klfUI çamur burada ~nlm 1umıp «ınelde • 
dir. 

U çüncü dert arka gollann lcaranlıluJır. Brlralar • 
dan geç~lc için bir PJlc ıehlikeleri göze almalı 14 • 
zundır. 
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Habeş harbının siyasal yüzü lngllizler Yunanistan ve 
Habeş harbı 

Alman eski 
muhariplerini 
dave ettiler - Voelki•cher Beobachter -

den: 
kamn bir kısmını yüklemek üzere San. Fakat yahu d i "Habqiıtana dair meıelelerle 
nia vapuru Napolfden Trablusa hare- lnglllzler protesto doğrudan doğruya alakadar bulu-, 

Musolini Habeş/erden 
ziqade sulhe meylediyor Geriden gele<.ek hücuma bU • 

tün kuvvetler ve hatta diğer cep .. 
heden alınacak kuvvetler tahsis e • 
dilmelidir. 

Fransız gazetelerinden Ovr'de o -
kvnduğuna göre, Habeş - İtalyan 
harbine bir son vermek hususunda 
Musollninin bazı kolaylıklar gösterece 
ği tahmin ediliyor. 

1) Musolini lngiltereden gelecek 
ce\•aba intlzaren muhasematı durdu. 
racaktır. 

2) Afrikaya. yeni kuvvetler gönder 
mfyccektir. 

Söylendiğine göre İtalya Harann 
bir kısmnda, Tigre ve Ogadende bir 
nevi imtiyaz istiyecektir. Bu mıntaka 
Jarm kanuni bWmiyeti Habeş impa · 
ratonınun elinde bulunacaktır. 

Asıl Habeşistan, Uluslar Kurumu 
beşler komitesi ta.rafından tasarlanan 
arsıulusal bir yardımdan istifade e • 
decektir. 

Bunlardan, Musolininin Habe~ mu
hasematmı daha çok uzatmağa karar 
verdiğini gösteriyorsa da, zamanla 1 • 
talyan kunetini mağlup edebilecekle
rini uman Habe~lerin kuvvetli ftiraı:. 
latda bulunmalan muhtemel rörülU -
yor. 

ltafyanm •ulhe yana•m••• 
gittikçe tebarUz ediyor 

Romndan Havas ajansının bildir • 
diğine göre, ''ltalya hükftmeti, Ingilte. 
re Te Fransa ile doğrudan doğruya 

görüşmeler yapmağa taraf tar olmakla 
beraber, Cenene çerçevesi içinde ya • 
pıhıcak bir uzlaşmaya da muhalif bu 
lunmamaktadır.,, 

ltalya, Trablusda bulunan "MetaT 
ro,, fırkasını geri çekmektedir. Bu fır-

Yeni 25 
kuruşluklaı 
PJysaya çıktı 
Yeni güm~t 25 kuruşluklar 

d\Jh ıp.yasaya çı~arılm11t.ı1". Dan 

darp'lne direktödüğünce Cumhu• 
r iyet Merkez Bankasına. 35 bin Ii · 
ralık gümüt 25 kuruılukludan, 

verilmiştir. Buuaan baıka Anka
raya da 20 bin liralık daha 25 ku· 
rufluk gönderilıni§tİr. 

Eski yinni bet kuruıluklarm 
piyasadan toplanması için mali " 
yeden henüz hiç bir emir gelme -
miftir. Ancak httnkalara gincek 
eski 25 kuruşluklar bir daha te -
davüle çıkarılmıyacaktır. 

--:.>-

ket etmiştir. ediyor nan birkaç devlet zümresine Yu-
aır gemi gıttl öbUrU geliyor naniıtan da dahildir. Yunanistan, 

iki cephe arasında dahili hat ~ 
lardan yani Korent kanalından 
hava yollarından, demiryollarm .. 
dan mükemmel surette istifade e • 
debilmek hayati ehemmiyeti haiı 
olamaz.,, 

lskenderiyeden gelen haberlerde, lngiliz ordusunda bulunmuş coğrafi mevkii \tibariyle cenubi 
"Rozol Uşin,, adlı lngiliz harp gemi · Yahudi eski muharipler Alman es. İtalya ile ~üvey§ kanalı arasındaki 
sinin lngiltereye hareket ettiğini bil - ki muhariplerinin lngiltereye da• yolun üzerinde bulunduğundaıı 
diriyor. Ayni sınıfa mensup olan vet edilmesini proteıto etmiıler- tehlikeye çok maruzdur. Diğer ta
"Ramillis,, gemisi, gidenin yerine geç- d" 
mek üzere gelecek ayın on birinde ın. ır. raftan krallığın iadesi me•elesi de Yunanistanda 
giltereden İ!llkenderiye limanına gele- İngiliz eski muharipler alayı dahili politikayı nazikleıtirmiştir. 
cektir. Svensi şubesi, mütareke günü İ - Bundan baıka. Y unaniatan, Ar-

lngiliz deniz bakanlığından öğrenil çin üç milyondan fazla Alman eı navutluğun cenubunda, Rodosta, CUmburlyetçller 
diğine göre, "Rezoluşın,, gemisi, Ak • ki muhariplerinden bir mümessil on iki ada civarında ve Kıbnsta Girit Adasında 
deniz sularmda hizmet devresini bitir. heyeti Jngiltereye çağırmıılardı. siyasal mücadele yapmak zarure- harekele geçmişi er 
mişür. Gelecek ola..t Berlinli General tindedir. 

Atinadan gelen haberlere g~ 
Zecri tedbirler ceza deAlldlr Müller ve Baron von Maltzahn Yunanistan Hab~t meselesi, re, Ciritte krallık aleyhine büyüK 

lngiliz Lortlar kamerasında Lort mütareke günü şenliklerine ittirak ı d } • 
Sesil, ltalyanın şartlarını tesbit et. yahut baıka bir mese e 0 aYtsıy- bir hareket bqgöstermiftir. 
mesi zamaJıl geldiğinden behsederken edeceklerdir. le ihtilafa karıfmM mecburiyetin. Parla pzeteleri, Atinada cüm-
demlştlr ki: Alman ~ahitleri yapılacak ge- de kalır1a, mütt~fik kudret ve ka• buriyetçi elli zabrtin tevkif edildi .. 

"Zecri ekonomik tedbirler, bir ceza çit resmine girecek, ayni zaman- biliyetini muhafaza için aıağıda- ğini yazıyor. Diier taraftan fÜP." 
tedbiri olarak sayılmamalı, yalnız fe- da harp esnasında lngilterede öl• ki meaeleleri halledebilmelidir: heli kırk ki§i tevkif edilmittir. ye
nalığın önüne geçmek için alınmalıdır. mü§ olan Alman esirlerinin me· ı) Garp tarafından gelecek cep ni cümburiyetçi partisi tefi de 

Daha ziyade tahaffuzt tedbirlerden zarlarına çelenk koyacaklardır. he hücumuna ksrtı müdafaa. bunlann aruınJadır. 
bahsetmek gerektir. Uluslar Kurumu Jngilı'z muharipleri Svenai §U· 2) Ç ·1 k ebl'k .• h'. 
otoritesini göstermezse 114 deki du • evrı me t 1 eaını ucum Atina ajansı. Ciritte karııı1' .. 

be··ı sekreterı'ne 0 aron Maltzahn'• ta · 1 be ta f tmek -rum hasıl olacaktır. Bunun için hU • " v vası sıy e r ra e · lık çıktığı hakkındaki havadia1 
k"'met, sonuna kadar sfvn.tu:tTna de • in gönderdiği mektupta deniliyor Her iki vazifenin yapılması, kted' 

u ~- tekzip etme ır. vam edecek ve enerjisini gösterecektir. ki: mahdut olan Yunan deniz kunet-
llükumet o zaman, bütün ulusun mü. "İngiltereyi ziyaretimize jk; Ierine uygun olmalıdır. Fakat Londradan alman bir a-
zaheretini bulacaktır.,, millet arasındaki kar§ılıklı a4lat· Cephe müdafa.ası için mümkün jam havadiıinde deniyor ki: 
Hbeş - İtalyan ihtil!fı üzerinde madan doğan bir barı§ aembölü mertebe garptan bqlamak ve mu "Atinanın b~tün tekziplerine 

lngilfz hUkömetinin kesin siyasasını 1 b k ayyen noktalarda 'ısrarla müdaf a• raihnen, Ciritte li.ıyamın batladıit bildirecek olan "bir beyaz kita.ptt kale.. gözüy e a ıyol"Uz.,, 9 -

------------=== 1 • • k ıartbr --'•lan kuvvetlidir . ., mealınm~ta~d~unnbnda~- _a_a_r_a~g~m~tm~~~e~~~-·~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~-
karılacağı haber •lı•m•kladır. Yeni 

0
·rman Sovyet 

Tarikatçllat 
mahkum oldu 5 milyonluk bir bütçe 

zaruret olmuştur Ankara, 25 - Ağır ceza hak-
CU MHU RIY ET - Bugünkü baf -

yeri N~ehirli tarikatçı} r hak- t1••01 .1;:n1iLJ.n .... --···-·- ...... ..... ı. •• 4 

kın a kararını \•ermi§tir. Suçlu- dcvanu sayılabilir. Nüfusumuzun art-
ların suçları sabıt görüldüğünden rmş bulunması nasıl sevinilecek bir lui 

• dise ise bunu muhafaza etmek, daha 
Şeyh Ahmet dört buçuk ay, Şer~· doğrusu ecel kaza dediğimiz ölümleri a 
fe, lımail, Fatma, Penbe, Kadrı· zaltarak, sağlığa önem vererek doğu· 
ye, Ay§e, lsma;..ı.in anası Fatma, nw fazlalaştırarak bugün ~ldc etti: 

. . .. N ~imiz rakam üzerine daha bır çok nul lsmaılın karıları Muzeyyen VP. a. g 
1 1 

b'l k de 
0 

kadar ldzım • 
. . yon ar ge e ı me 

ile, Seyit üçer ay hapse, ıhtıyar-
dır. 

lıklarından dol~yı Hadiye bir a· Türk ulusu yanm günlük, bir gün-
ya, Seyidin kar.ıı Emine iki aya lük bir evde kapanı§la elde ettiği bu 

neticeden sevinclidir. Bunun beı ıene 
mahk\ım edilmiılerdir. de hükümcttcn tekrannı istiyeccktir. 

Diğel' on dort kiıinin suçları Sağlık işlerimiz artık, en "aşağ~ 

b• ·· ··ı d•w• d b t t beır milyon liralık fevkalade bir bütçcyı 

kanunnu doktorlarının 
layıh8SI Türkiyeyi ziyaret 

Kamutaya verildi intibaları 
Moskova. 2S - Türk hh ~o• 

....__. • ftl/!t v -! -- ~ - grcame ı tıf1üf'caıp cuıwı-mo"IKC>9 
nun layihuı Kamutaya verildi. Bu vaya dönen Sovyet heyen bqkanı 
kanun tatbik mevkiine ıirdikten Profeaör Dantevıki Tus ajansına 

En atağı beı hektar genitliiin- ıu diyevde bulunmuıtur: 
yılmıyacaktır. "- Türkiyede bulunduğumuı 

En aıağı bet hektr aenitliiin· müddetçe trb m'hafilinde doıtç1' 
de ve toplu bir parça halinde her bir kabul ve özel bir ilıi ıördük. 
ç~it yabani ağaçlarla örtülü yer- yeni Türkiye hüktlmetinin ekono
ler, koruluk ve fundalıklar, sazlık· mi ve kültür al:ınlarımn türlü ıu• 
lar orman mefhumu içine airecek- belerinde olduğt.ı gibi tıb ıahuın• 
tir. da da gerçekle9tirditi büyük eıe

Parklar, bahçeler orman dıtm- rin derin intib&mı tqıyoruz. 
da olan fidanlıklar ormandan ıa- Yüksek Türk doktorları iki 
yılmıycktır. memleket doktorları arasında ve• ıa ıt goru nıe liitn en eraa e · ')f 

1 
k bl ruret ol· 

seve seve omuz anaca r za 
Doğu vilayetle- mi,ıerdir. muştur. 

• --o- ZAbf AN - "Sayıldık,, b6yazuında 

Evkaf ormanlarile dahilindeki rimli çalııma birliğine sağlam bit 
meraların da devlet malı oldun temel olacaklardır.,, 
kaydedilmektedir. ---<>---

rinin gümrüklerı Cumhuriyet bayramı Aldığımız neticeden nummunuz,ü.i 
milyon artmışız hele bu çok iyi. Fakat 

lsiah olunacak miloasebetile bununla kalmamalı bir mııddi ve ma. 

I>oğu illerinin gümrük tqkilitm toplantılar ned sağlık seferberliği yapnwlıyız. 
dfl yapılacak ts.ihatı mahallinde Jtfancvi seferberliği hocalar yapacak, 

d Beyoğlu Halkeoinden: maddi seferberliğe gelince bu da hü • 
tespit ebıiek ürere bir ay ka ar Cumhuriyet oeyramımızı kut- kumet tarafından idare edildiği tak -
evvel doğu vil§.yetlerine gitmiı o- -':rde a .. • Z" ... "nda rok Tıayırlı netice • 

h 1 ·· lulamak için aşagıdaki tarih ve u.ı '"'... ~ 
lah gümrük ve in isar ar muıte- Tere ı·aracağımız muhakkaktır., ki bu 
§8.ı'I Adil Qkul;iı;.! §ehrimize. lön- yerlerde toplantı;Dr düzenlenmiş- M:ımdır. 
mÜf ve Ankaraya gitmi1tir. tir. Toplantıya gelmek iıtiyen -------------

Trabzon ve ~·an gümrük tef- yurtdaılann çağ~rı kartlarını al 
kllatmda esaslı ıdahat yapılacak, mak üzere her gün evimiz direk
doğu gümrük teşkilatı batıdan törlüğüne baıvurmaları .. 
gönderilecek memurlarla takviye 

dileceldir. 1 - 28/ 10/ 935 pazartesi saat 

A atürk 
köprüsü 
ihale edildi 

Atatürk köprüsünün yapısı dün be
lediye encllmcni tarafından Hügo Her 
man grupuRa 1,585, 665 liraya ihale e. 
dilml!tir. 

Halk evinde 
milsamereler 

Cumhuriyet Gençler mahfilinden: 
Cumhuriyet bayarmmı kutlulam.ak 

üzere mahfHimiı:de 28 paz:artesı, 29 
salr, çarşamba, akşamlan saat 21 de 
üç mllsamere verilecektir. Ba temsil -
Jer parasızdır. Herkes gelebilir. Kapı · 
lar saat 20,45 de kapanacatkır. 

17 de Şehir tİy!lt.:osunda İstanbul 

üniversitesi hukuku esasiye profe• 

ıörü doktor Ali Fuat tarafından 

söylev. lstanbui Konservatuvarı 

tarafından konıer. Beyoğlu Hal· 
kevi koro heyeti tarafından koro· 
lar ve sololar. 

2 - 29/ 10/935 salı günü ıaat 
16,30 da evimiz salonlarında §e

hir mecliıi üyelerinden Selimi iz
zet Kayacan hrafından aöylev. 
Bundan sonra konser ve gösterit. 

3 - 30/ 10/ 935 çarıamba günü 
saat 20,30 da evimiz aalonlurnda 
jimnastik tenlik1eri. 

Konıerlerimiz radyo vaııtaaiy
le neıredilecektir. 

Veni tAylnler 
Ankara, 25 - lata.nbul eski iı· 

tinaf mahkemesi b8,§kanı Mehmet 

Cevat temyiz azalığ~a, Hendek 
kaymakamı Emin Seyhan vali mu

avinliğine, İstanbul maiyet me • 

murlarından Sadettin Hendek kay 

makamlığma, Bursa maiyet me -

mur]armdan Hikuıet Elbistan kay 
makamhğına, eski mülkiye müfet
ti§lerinden Ali Said ikinci sınıf 

müfetti~liğe tayin edilmişlerdir. 
---o-· 

Bfr mühimmat 
deposunda patlayış 

Şankhay, 26 (A.A.) - Bı.gün 
buraya gelen h.ıherlere göre, Lan• 
ıen mühimmat -:leposu patlamıt 
ve yüzlerce aık~r ve ıivil ölmü!
tür. Birkaç yii'ı ev. de yanmııtır. 

I 

Devlet onnnlan içindeki yol· bft ftk 
larla akar sular ormana aittir. Bu Çankırıda Y 
kanun layihasile devlet ve C!haa yangın 
ormanlanna ait ihtilafları hal ve Çankırı, 25 - Bu gece burada 
tasfiye etmek üzere komisyonlar büyük bir yanım çıktı ve 25 fl'I 
kunılacaktll". yandı. 

Ormanların ımırlarından dört A~ık teşekkOr 
kilometreye kadar olan uzaklık • Sevgili kocam ve babamız er· 
taki mahallere yeniden ev, fahri • klnıharp mirlivahimdan müteka· 
ka, tesisat kurmak, ziraat bakan- it General Ahmet Galip Ezgünüıı 
hğmın müsaadeıile olacaktır. Ka- cenaze merasiminde bulunarak 
nunun tudikile birlikte devlet or- ve gerekae telgraflarla pek deriıı 
manlarından her nevi bedava in- olan teessürümüze ittirak eden 
tifa da kaldITılmıt olacaktır. dostlarımıza ve bu kederli günü• 

Kanun, devlet ormanlarmm it· müzde merhuma son askeri mera· 
letilmesini orman itleri ummn re • ıimi yaptıran Tümgeneral Muzaf .. 
iıliğine vermektedir. ihdas oluna· fere tetekkür ve minnettarbkları
c.ak bu reiıliğin bir idare mecliıi mızın bildirilmes?ni muhterem ga· 
de olacaktır· zetenizden dileri:a.. 

12 bölüğü olacak olan orman Gelini: E. Emel Ezgü 
reiıliği yurd ormanlarını koru • Karuı: Diirnev Ezgü 
mak, işletmek işlerile" ağaç koru· Oğlu: H. Galip Ezgü 
ma, p ropa gand a itlerini idare ede- !!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!! 
c.ektir. de orman yangınlarının mühirrı 

Kamutayda tahribat yapmakta olduğunu ve b\J 
Ankara, 25 - Bugün Fikretin yıl çıkan yangın ıayıaının dört 

baskanlığında yapılan Kamutay yü;ı;ü geçtiğini, tahkikat devam et
to;lanuımda Tarım Bakanı Muh- tiği i~ timdilik bir JeY aöyliye" 
lis, orman yangınlarına ne gibi ted miyecefini bildirmittir. 
birler alındığı hakkmda Bere Tür.. Kamutay bir ikincitef rin cut1'• 
kerin sorusuna cevap verdi. günü ıaat on betle toplanmak üze· 

Tarım Bakanı, memleketimiz - ıo dajdmııtu. 

t 
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• 

; __ Tefrika numarası: 46 Yazan: (Va - NQ) 

''Bir şişe bahğı kaç paramı eder?... Bin altın, 
on bin altın, belki de elli bin altın ... ,, z 

Geçen klaımıarın hUIAH81 
Caaua 1"'dnl, AU amcagı dal# 
atıyor. Fakat o, caauaun fl/N • 
lerinl ele geçiriyor. Bunları 

kopye ettikten ıonra, yerine teı 
lim ediyor. Nlyeti, tam zama • 
nında Bınnn kamrgalanna 
Midillide yetişmektir. Fakat, 
aksi glbl rüzgar dinll/Or. Bin • 
diği gemi bir türlü ikrllyernl • 
yor. 

Yolculuğu iu.p içinde yaptı. 
• li,\'a ıakinle§tikçe ıakinleıiyor

du. Bununla m&kt1aen mütenasip 
ol~rak Ali amcıının beyninde fır-
tıııa.ıa.r kopuyordu. 
\'~~ikiyor ! Heber veremiyecek! 

• ~nı, mel'unca oyunun:ı oynıya· 
• t&k! 

Ali, 'öyle diifü~rek ıifreyi pa, 
))aalara teslim etmiıti: 
"- Manastırların :)nüden ge

~tken, aahte müslüman, iti yoksa 
~freyle talimat versin! isabet! 

en, bir usulünü bulup onun mek 
llıplannı elde ede? ve okurum ... 
aiıtinıkileri meseleden haberdar e. 
~eriın. Plinlannı öğrendik miydi, 
't kolaydır .•. Ki.ıe Yorgi körfezin
~e oldutu ıibi, dütmaoı ıafil av
-.r~ l Böylelikle, Monsenyör kaz• 
clıtı kuyuya ikinci defa olarak ken 
3ı~~r·a Ozerimiu ~vkedilen 
~ on DU b lÇ belde r 

ı.ıediği bir tekilde vururuz 1 Ne · 
teden geldiklerini ptınrlar ... ,, 
il Ali amcanın dütünceıi buydu. 

U ıaye ile papaılara mektubu 
ltaliın etmitti. Fakat ıimdi, itte 
~dığı kuyuya c!üten aııl kendi,. 
11)-di ! 

~ . Rüzgar eamiyor... Vaktinde 
: 1dilliye ulatamıyacak... HıZll', 
0d~ma gidecek ... Yani, o zAma• 
~ kad.ar, dü,manlara talimatını 
~e~ecek ... Giivercinlerin naklettik. 
trı Poıtalarla 1if reler tamim edil· 
"ıit olacak... Kuvvetli bir donan
~' Hızırm gemilerini mahvede· 
tele ... 

Ciierlerinin bütün kuvvetiyl~ 
l>elkenlere Uflemek, onlan ,i,ir · 
"ıe'- · · d S · · tü il ıslıyor u. uya mıp ccar 
:lt~aıını (1) arkadan İbnek ıib; 
d e}ı~ fikirler bile aklrna geliyor· 

"· 
d .\ilaha, kullara bütün vaatlar• 
' bulundu: Ku ·banlar adadı. Kü. 

t&kçilere ete: 

d· - Hızlı çekip ı.ahdan evvel Mi
b'.~liye vararsanız, evimi. barkımı, 
b~tiitı servetimi elden çıkarır Vf! 

f<ınların tutariylt: aizi azat ede· 
•tn ! d•ye vaadi;; rda bulundu. 

c· Fa.kat, parça denilen gemileri· 
j,.. n •sıl lazım olan rüzgardır. On-
1 r kürek t..uvvetiyle ne kadar iler 
1 ~r~ N' ki · b' d' .... ) .. : ... ıte m ıtte, ın 111 15emı 

... rınde sayıyordu. 

di Nihayet, mel'un pazartesi ıel· 
' Çllttı: 
" r - Bugün Miclillideler .•. Onla· 

1~ rüzgarsızlık tesir etmemiıtir .•. 
t ~~ek Çekerek varmıılardır •.. Hal· 
l>tı,ll· b. 
tı.t 1 ız, imki.nı yok, yarın adayı 
t ı~'Yacaiız. Neredeyse rüzgir 
~ıl ~~"amma, nafile ... Öyle uza-

Caz)erj ufuklardaydı.. Bulut -

itti~':' Bir nevi yelkenli büyük ge· 
ır. 

lar, birbirinin üıtüne biniyor, mu· 
vafık bir havanın kabardığını müj 
deliyordu. 

Öğleden ıonra, bir etiflir bat 
ladı. Direkler, ipler ıslık çalıyor, 
dalgalar çatlıyor ... Gemi yana yat-
mıt, uçuyor .•. 

Ah fU rüzrir yirmi dört saat 
evvel çıksaydı ya ... Midilliye vak 
tinde yetitirlerdi ••. Fakat, timdi, 
uçsalar kabil değil •. 

Kürekçi.ler de bunu anlıyorlar: 
"- O kadar çabaladığımız bo

ıa ıitti .. Azat edUemiyeceğiz !,, di
yorlar •.• 

Ali, o receyi uykuıuz ıeçirdi. 

Sabahleyin, Baba bunınunu uzak• 
tan g6rdüler ••• 

"- Bir müeize olmazsa, yetit
meye imkin yok. •. ,, 

Rüzglr da mükemmel esiyordu. 
Öileye dotru M:dilli önlerine gel
diler, ne yazık. .• Ufukta ilç karaltı 
vardı. Alini keskin gözleri bunları 
ıeçti ve ya,ardı: 

"-Hareket ebnitler ... Gidiyor 
lar .•. ,. 

Alır alır limana ıirmeie hazır· 
lanan kaptanm yanma koıtu. Ce
vabm "hayır!,, olduiunu kendi de 
onun kadar bilmekle beraber sor 
.J •• . 

- Bir iwet venek bu ıemiler 
farkedemezler mi? ..• Onlan dur
durmak için ne )&palım? ... 

- Çıldırdm mı ıen, baba? ... 
- Peki, ne yapalım 1 ... Haydi 

tunları takip et ... Sana bu gördük
lerinin hepsini veririm .•• 

incileri avucunun içinde uzat· 
tı ... Kaptan ihtir.ııla baktı. Fakat: 

- Yeti.temeyiz ki... dedi. On· 
lar, bizden daha IÜratlidir Hem, 
limana uğramafcl mecburum. Yol
culan ve malı ç·karmadan kati 
yen yoluma devam edemem ... 

Şimdi Ali amca için bir tek ü• 
mit kalıyordu! Duaya bqladı: 
"- ,\man Allahım .•. Sen bana 

imdat et ... Bari Bodruma kadar 
hatlarına bir feliket ıelmeain ... 
Ylni, oradan ıonruı için bir ta· 
limat vermit olsı.-n... Y etiıeyim ... 
Vaziyeti Hızıra anlatayım. Bera
berce bir çıkar yol dütünelim,, 

Midillide hemen Bodruma gi • 
decek harekete t.azır gemi olma -
dığını görünce, geldiği parç&nın 
kaptaniyle müzakereye giritti . Kü 
rekçilere bahtitler dağıttı. He · 
men o aqam yola çıkacaklardı .. . 

Kendiai Midi!lili değildi. Gerçi 
burada pek çok tz.nıdığı vardı. Fa• 
kat bepıi de Hızınn maiyeti idi 
ve ,upheıiz timdi onunla birlikte 
ıefere çıkmıt bulunuyorlardı 

Bu ıebeple, ıahildeki halkçı 
kahvelerinden birinde oturdu. Ge
minin yükünü botaltmuını ve ye
ni yolculuia hazırlanmuını bek · 
lemefe bqladı. 

Balıkçıların çalıımalarını sey
rediyordu. Bunlar, ıeceleyin deni• 
ze açılacakları için, ,imdiden uğ
rqıyorlar. Kimi, ağlan yamıyor, 
kimi olta büküyor, kimi metinaları 
parlatıyor... Bit tarkr tutunmıf· 
lar .•. 

Ali amca, bir yandan onlarla 
beraber ayni tukrfı mm1danır 

ken, öte yandan :!a ajlara, kılların 
bükülüıüne ve ır..esinelere baka • 
rak derin derin dütünüyor ... Bey -
ninde bir takım planların canlan • 
dığı belli ... 

" Y.. . . h d · F - anıyı ma ve ecefım ... a. 
kat, ah vaktinde yetiıebilaem ... ,, 
dedikten sonra balıkçılardan biri
ne aealendi: 

- Ver fU meıin&lerden biraz 
bakayım .•. 

- Bunlar parayla, aia .•. 
- İyi ya itle. Al sana bir altın. 

Onların yarııını hana sat ... 

, , 
o SEltE)!'" iLK 

:f~~ıcE 
" SOZLÜ 

Bu On saat 1 de talebe matinesi --· 
Balıkçı, hayrMle: .--T 0 R K S 1NEMAS1 N DA--------· 

-Amanağa .. Okadarmeıina- BEN SENİNiM 
yı ne yapacakam? ... Ben meslek-
ten olduium halde bunlar bana Buaün B R 1 G 1 T T E H E L M' in 
bir yıl yetitir ••• Buraya toptancııt bu hafta en muvaffak olmut 
gelmitti de fınattan iatifade ede- filmini görünüz. Bir genç kızın baıından ıeçen aık maceralan 
rek demin bir ıürü aldım... ilaveten: HABEŞ HARP HABERLER! filmi.mm• 

- Öyleyse, haydi ko,, on al- --------------------------. 
tınlık daha al. .. Çünkü ben timdi 
yolculuğa çıkacağım .•. Gideceğim 
yerde bu itin ti2reti revaçtadır .•. 
Sana da bahıit v~ririm ... 

1 Balıkçı, bahtiti duyunca fırla
dı. Bir yük ince, parlak kılla av 
det etti. 

Bu esnada, Aliyi ilk aldıiı mal• 
ları birbirine ekleyip bir ai yapar .. 
ken buldu . 

- Aman, ne yapıyorsun? Hun
lar, ağ için defildir. Oltalann ea 
alt kısmına bağlanır. Gayet beyaz 
parlak, §eff af ~ldukları için, ha• 
lık, yemin bir yere takılı olduğunu 
bunlar sayesinde görmez ve iğne
ye ıaldırır ... Halbuki ıen, cantm 
mesinalarla alelade ağ yapmağa 

kalkıtıyorr.un, deli misin? 
Ali amca, katlarını çattı: 
- Ben, deli Jeğilim, aen cahil• 

ıin ! Çünkü her } erin balığını e! 
Bir haftadır annenin aözUnU dlnlemedln, atefler içinde yımdıj 

sanıyorsun ... Benim gittiğim yer - Bak bu Nevroz. almakla hem···•'" dUPt~ 
de, meainadan yapılmıt aflara dü gO n bl 1 n . r hem de haatalılın gaçU. 
ten gayet kıymetli balıklar Tardır. ------------ ---------------! 

- Allah, Allah ... Hiç iıitme ' AMERlKADA BlR!NCILİK 'I 
dimdi. .. Aletleri ıom meainadan 
olduğuna göre, hunlar, ıabiden de kazanan Teltsayt prezervatifleri fevkallde H • 
pek kıymetli olmalı... Anlatılan ınee ve ••l'•mdır. , em ş erı 

-· -··..------Euan•l•rd• Mltllf 
sırf padiph sof :asına göre feyler. 
Fakat, bravo ... Ağı gayet uatahklı ------------- • 
yapıyorsun ... Her halde boı adam *========~ G E LI V O R • 
değilsin .. Zanaattan iyi anlıyoı-
ıun .. 

ihtiyar, gevrek gevrek güldü: 
- Ne sandın)&? ... Hele bu ağ. 

la yakalıyacağım balıkları bir gör 
sen ıaıardın ... 

Balıkçılar ek~eriya ayyat olur. 
Ali amcanın muhatabı da bunlar
dan biriydi. eebinden epeyce bü
yük büyük bir şiıe çıkararak ai· 
zına dikti. Bir jki yudum içtik • 
ten ve yumruğuyla dudaklarını 1 
kuruladıktan so.ıra ıordu: 

- Bu söylediklerine ne balığ; 
derler? Ne büyüklüktedirler? Bh 
tanesi kaç para eder? 
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Sahibi ve Neşril}al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
BaS1ltlıtı ,,., (VA KIT) matbaa•J - Şiıe balığı derler ... Senin §U 

cebind~n çıkardığın ,itenin bü -
yüklüğündedirler... Kaç para et·ı 
tik 1 eri ne gelince, orasını sorma... .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Bin altın, on bi!ı altın, elli bin al• ıeı duydu: 
t - Vay, ıefa r~ idin Ali amca!... ın ... 

- Atma, ağa... Biz balıkçılar Arkadqların arasında senin gel
mübaliğacı oluruz amma, sen, he- dijini hiç görmeclim ... Hatti ıor 
pimizi geçtin ... Benimle alay mı dumdu bile ... F el.kat, ''denize düş-

d. ' tü, boğuldu!,, dediler. e ıyorsun .... 
Bu eınada, ti yanı batında bir (Devamı var) 

Gül hanede 
muayeneler 
Güllıane tatbikat mektebi b 

lıekimliiincl en: 
Gülhane tatbikat mekt~p v~ ki 

niği 15/ 10/ 935 ıalı gününde~ i 
haren trdriaata ba9lamıı olduğu 
dan pol;klinik muayenelerini gö 
terir cetvel aıağıya yazıinuttır. Ş 
bir hall<ının buna göre müraca 
etmeleri rica olunur. 

Sabahları saat l O dan 13 ek 
dar. 

Pazartesi: Kulı:ık, bo~az, buru 
hariciye, fizik. 

Sah: Dahiliye, nisaiye, bevliy 
Çar,amba: Röntgen cil:liy 

aaabiy ! , göz. 
Pcrıer..be : Hariciye, fizik, n 

saıye. 

Cuma: Dahiliye, göz cildiye. 
cumartesi: Bevliye, an biye, kU 

lak, boiaz, burun. 
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Kaya OğDu 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 

birbirleriyle boQazıaşan insanların 
heyecanh romanı 

• 16 ( NakU, terc/Jnw ve lktiba hakkı mahfuzdur.) Vaiiii'i Rosny alnd • TDrkçeye çeviren: Naciye izzet -
Kadm bqında bir taç, boy• 

nunda tek tatlı pırlanta bir ıer· 
danlık, yapyalnız ıandalyada otu. 
ruyorda. Karııımdaki aedirlerde 

nipnlan ve elmaalariyle, ellerin• 

de kocaman tüy yelpazeleriyle vü. 
kel& kardan, biraz reımt, biraz 

ıinirti dizilmiılerdi. Fakat Rabia

nın zihnini en çok saraylı kadın

lar it1al ediyordu. Y qlı kalfalar 

platformun apfııında, gençler 

kapı aralıklarında, ıöf al arda kırı. 

tım kırıtım dolaııyorlardı. Hepıi 

uzun eteklerini ıol kollarının ÜI" 

tüne atmıılar, hepsinin batında 

hemen kayacalmnı gibi ıol kulak· 

larına tehlikeli surette yıkılan bir 

hotoz .. Hepsi tüTkçeden ziyade 

kuş diline benziyen çetrefil bir 

Çerkeı dili konuıuyor. Hepsinin 

bir katı kalkık, hepsi "ıeri,. ha
linde bir tek ıan'atkinn elinden 

çıkmış ta1 bebe,dere benziyor. 

Saz bir oyun havaıı tutturun• 

ca, Kanarya oJaya atıldı. Gül 

renginde talvar, dar bir mor kadi

fe yelek, ve plvarmm renginde 

terlikler giyiyordu. Şalvannın ve 

yeleğinin üatü altın, ıümüt pulla 

itlenmiıti. Tül gömleğinin uzun 

kolları, ıenit yenleri iki kanat ıi· 
bi dalgalanıyor, arkaıına dökülen 
yaldıab uçlan a~b•dn a 

)erinden hayli sonra batladı. Şük. 

rüye hanım ona, "hocanın elini 

öp,, Vehbi Dedeye, "yeni takirdi· 

niz, efendim,, diyip çekilip gidin· 

ce, kız odanın ortumda kakıldt, 

kaldı. Rabianın yanakları ateıp 

gibi yanıyor, kendi kendine: "A· 
caba elleri nerede,, diye soruyor, 

fakat ilerlemefe cesaret edemi-
yordu. ,, .. 

Dedenin eli.:ıi nerede bulup 

öpecekti? Her halde otalar adamın 
boynundan yere kadar uzanan de· 

No.16 

Bütün gözler Papat
yanın kaba yüzünden, 
aqrık gözlerinden, 
tıknaz gövdesinden aqrılarak 

Çiğdem üzerinde durdu. 
Bunlar Çiğdemi çok ürkütüyordu. verdi. Başka bir sığınak daha yapma- - Altı adam öldürdUfUnO sly1e 

ve tüyü renginde harmaninin için Pis kokan Karabo~a oğluna verilece - ğa koyuldu. din. Yedinci el nereden çıktı? 
de bir yerde olacaktı. N;çin Öl k. ği günü tiksinerek düşünüyor, tüy Erte.si günü savaşçılar gözüktüler. Kaya oğlu istikrahla cevap verdi• 

e ı 1 • ü . b .. "ki • .b. erı rperıyordu. Kış için bir çok atlar getiriyorlardı. - Bu el Yaban Domuz oğulları•' 
w~yu er il 1 o da elini kendiH- Kardeşi Papatyenin ne büyük ezi • Kızılyanmadaya varıp da olanı biteni dan ka;an bir kadınla kurdun öldtif" 
gınden uzatmı} ordu? Gözlerinı yeti er çektiğini, dayak yediğini bili - öğrenince tasaları pek büyük oldu. düğü adamın elidir. 
yavaı yava, yeni hocasına kaldır- yordu.. Başkanların başkanı Aslanoğlu bir Kaplan oğlu mızraklı karglB ... 
dı Dedenin h . . • . d Gökırmaklıların da evlenmelerinin pars gibi çevikti. Yalnız uzun seneler hızla savurarak böğürür gibi bir stl 

." armanının ıçın e• Domuz Oğulları gibi olduğunu sanı • omuzlarına çökmüş, şakaklanna kır - le havkırdı: 
kı uzun boyu biraz öne, mevlevi yordu. Onl~r böyle sert değillerdi. Bu lar serpmişti •• Kurnazlıkla dolu bir i -·Demek Kaya oğlu düşmanı-' 
külahının altındaki bat sol taraf:. soyun sevgisi gündoğusu gibi tatlı idi. sertlik sarı gözlerini, solan renkli kadınlariyle ittifak ediyor. ? 
eyik tavrınd b" b ki: Kadınların köpek dişleri parçalanmı - yüzünü tutuşturuyordu. iki adam arasında büyük bir lllf 

d ' . a ır fey e .yeıı yordu. Bir kızı hür bir dulu bir adama iri kaplan oğlundan, Kaya oğlun - yaşıyordu. 
a am halı vardı. verirlerken anneden ya babadan, veya dan biraz daha kısa boylu idi. Omuz. I\:aplan oğlu Kaya oğlunun gün 

Çocuğun gözleri nihayet De· hut bunların yerini tutan birisinden ları sert bir kaya prç.asr gibi. gövdesi tik~e çoğalan kuvvetini fena hal 
istenirdi. Sonra bin, bin beşyüz metre. kalın kaburga kemikleriyle çerçe,·e • kıskanıyordu. Genç adamın altı dfif 

denin gözlerini bulunca, iki :tayıf Jik bir yerde saklanan genç kızı erke. lenmişti. man öldürdüğünü öğrenerek kıskatlt 
el harmeniden çıktı, göğsünün ği olacak adamın bulması gerekti. Kaya oğlunu çnğırtarak dik bir ses hktan yenilmez bir kin beynini dÖll • 
üstünde çapraz\ari kavuıtu Vt> Genç kız kamışların, çalılıkların, a • le sordu: dürmüştü. 

R b
• b ğaçların arasına saklanırdı. Savaşçı - Aslan oğlu evleri kadınlar, ço - Hepsi iri mızrağın önünde geri t;f 

. a ıayı üyük bir inıanmıt gib! izi arardı. Yalnız kız bin beş yüz met. cuklarla dolu bırakmıştı. Beş sal·aşçı kildiler. Kaplan oğlunun kızıl saçl 
mevleri ıelimı ı:e efilerek ı~lim- reden daha uzağa gidemezdi. Eğer a- J{ızıl yarımadayı gözetiyordu. Kadın- dimdikti. Göğsü bir kaplanın gö~ 
ladı. ·'- , t:·' dam onu bulamazsa bir ay beklerdi. lar ne oldu? Savaşçılar nereye gitti? gibi idi. Kollan adaleden bükliilll 

R b
• Ded • Sonra gene arama başlardı. Yalnız bu O hepsini biliyordu. Kızıl yarıma • büklüm, bacakları demir gülleler~ 

a ıa, e-,ın tavrındaki ze. d .. .. • ara a geçen zaman arasında anne ve. daya gilirlerken gördükleri bir yaşlı idi •. Genç adam bir adım geri çeki 
rafete, yuzundekt bambuka ifa· ra amca başka bir seçme yapabilirdi. olanı biteni anlatmıstı. TopU7J!nu e.line ıılı1.nt1 k k.ıa.r. ınhk "' 

eye teceHUI e yeni bir fe .. , ı:.~r auam aı&ı oaı~ - - 'S'"" &" Knya 0~111 nıç -odumıaa l'ZllFllil'i- - ~ ... ~ _..,._~-·~r"A'B"cf'i 
.. . • ' Y gor zeJ kadının saklanacağı yeri gizlice şılık verdi: ta birlesti. Böylece Kaya o~ıu YA 

muf gıbı bakıyorc!u. Vehbi Dt> söyJemesiyle olurdu - Kıza ağırhk - Kadınlar kaçınldılar. Snaşçı • Domuz oğulJarının nerede yaşadık 
denin gözleri koyu ve bir çocuk olarak parlak taşlar, deri ,·erir. Ev - lar öldüler. lannı biliyor. Bu kadınlar Gökırın9'• 
gibi emniyetle etrafına bakıyor. lenme işi yaşlıların veya başkaların Başkanların başkanı gen~ adamı hlan oraya götürebileceklerdir. 

önünde yapılırdı.. lavılcımlar tutuşan ,·ahşi gözlerle süz Başkan homurdanarak söyledi: 
yüzü bir müsellesi hatırlatıyor, al- Çiğdemin evlenme i~ln hiç bir dil . dil: - Aslan oğlu kadınlan görmek llJ' 
nı geni§, çenesi ıivri. Burnu ~nce şüncesi yoktu. O yalnız Kaya oğlu ile - Dö,·üşmediler mi? tlyor. 
ve muntazamdı, dudakları biraz beraber olmayı istiyordu. Onun uzun, - Evet dö,·üştüler. Kaplan oğlu: 

müstehzi, kızıl kumral sakalı b:. 
• içinde garip bir dikli1' muhafaza raz köıe, yanaklardan )ok cıibi, 

ipek 'bir p1a benziyordu. Hemen 
parmaklarmda küçük sarı zilleri 

şaklatmafa bqladı, ıonra ııçra• 

dı, dandü, .;._uııki bir rüzgar ve 
onun bacaklan, kolları, boynu bi~ 

rer ıazmıt gibi titredi, etildi, doi 

ruldu. Vücudu bütün bu hareket çel·ik boyunu bu adamın yaşama ar _ - Peki Kaya oğlu ne yaptı'! Düşma~ - $ava~ı1arın hepsi kadınları git 
kadaşı olabileceğini hatırından bile )ardan korktu mu? mek ister. 
geçiremiyordu. Onları bağlıyan hu ar. - Kaya oğlu o gün köpekleri, kur- - Görsünler! .. 

ediyordu. :ıı 
çeneye doğru g:.irleıiyor. 

Danı, saz, ıöz hepıi nihayet 

buldu ve saraylılar gittiler. En ön· 

de kadın efendi, en arkada Ka

narya yürüyordu. Rengarenk fe

raceler üıtünde heyaa yaımaklar. 

yaımakların aruından bakan sür 

me çerçeYeli mavi, yetil, eli gö:ı

ler ..• ltılbları Rabiaya insandan 

bafka bir mahlGkmuı gibi geldi. 

Kanaryanın mavi gözleri ona ıon 
aelimını gönderdi. 

Herkes, misafirleri tetyİ için 

tatlığa inmitti. Kapının aralığın 

dan bahçenin dıt kapısı görünii

yordu. Rabia siyah setreli harem 

ağ~1arının, süslü, renkli ünifo!"· 

mah seyislerin araba kapılanr..ı 

aç·. iını gördü. Saraylı kafileıhıi, 

s:yah kupa arabaları yuttu. Rab1-

anın gözlerinde bu ıanıın kadın 

alayının ıon geçİfiydi. 

Sabiha hanen ıordu: 

uKanaryanın oyununu nasd 
buldun?,, 

Çocuiun gözleri tutuıtu: 
"Çok güzel!,, 

Sabiha hanımın katları çatıldı: 

"Kim demit? Tavuı kutu gibi ap

tal aptal döndü, dolqb. Sen bir 

çingene Penbenin oyununu gör

lell. .... 

Vlll 

Dede lir yer minderi göstt"rdı 

ve "otur, kızım , dedi. Sonra eğil

di, çocuğun ellerini di'llP.rinin üı· 

tüne koydu, parmaklaı·mı açtı. Bu 
hareketle Rabiamn sımsıkı duran 

vücudu ıevıedi, içine de biraz ıü. 

kun geldi, çarp1::ıhıı, korkusu geç· 

ti. Kendisi ha·:maniı;ni mınde

rin üıtüne attıktan sonra çocuğu:ı 

kartısına bir minder çekti , oturdu 

Yün ıalvarı atmmıf, mintanının 

dirsekleri yamalı kolsuz yeleği 

nin üstünün havı gİtmİ§tİ F .ıka: 

bu zahiri fıkaralıia rağmen, gi· 

yinitinde bamb~tka bir hususiyeı 

vardı. Hemen o dakika ders ha~ 

ladı. 

"D·· t k • d.. k h um, e te.<, um te ... ,, em 

söylüyor, hem çocuğun ellerim 

dizlerine vuruyl>rdu. Bu en t>asit 

uıule çocuk alıtınca, sedirin üs· 

tünden "Ney,, ini aldı, kolay biı 

hava üflemele ba.ıladı. 

Rabianın ilk musiki dersi böy 

le geçti. Günden süne Vehbi De· 

denin öğrettiji, Kur' an okumak 

tan çok batka olan bu musıkiniu 

deruni darabanır.a ahııyor ve be 

nimıiyordu. Ve en karııık uıu'· 

leri dizinde vunr aiı öfrendikten 

RabiaMn Vehbi Dede ile mu~ ıonra bocaıı eline bi( def verdi 

11ki denimi, arabt Te fariıt der1- (Devamı uar) 

kadaşlık bağından gayri hiç bir bağ du, Tavşan oğluyla gitmişti. Domuz 
di1emiyordu. oğullariylc yolda karşılaştı. Geri dön Kadınlar ortaya çıkınca Göknırı•). 

Kaya oğlu da bir şey bilmiyordu. dU. Domuz oğullariyle Kızıl yarımada lıların arasında hayretten doğan ı' • 
Yalnız genç kızın ırmağın pırıltılariy- ya girmişlerdi bile. Kaya oğlu yapa - rültülü mırıltılar başladı •. Bütün ~ 
le dolu ı:-anşın iri gözleri kendisine yalnızdı. Bir şey yapamadı.. ter Papatyenin kaba yüzünden, ayı ... 
çevrilince titl'iyordu. Kaynakta yıka _ - Niçin yalnız olarak dövüşmedi: gözlerinden, tıknaz gövdesinden aytf' 
dığt uzun s:ıçları koluna değince Ur _ - Kaya oğlu dövüştü. iki düşman tarak Çiğdem üzerinde durdu. Pırt1' 
periyordu. Parl:ık dişlerini kurdun öldürdü. Daha sonra da dört tane öl. tılı saçlariyle, içerisinde kehribar ı!! 
dişlet"i gibi güzel, yiirüyüşünü kıvrak dürdü. ikisini de yaraladı. tarı yanan iri vahşi gözleriyle, kJVJT 
buluyordu. tstilthnli hiç düşünmüyor. Bu konu~mayı dinliyen snnşçılar boyuyle o Gökırmağın en güzel ıas1'' 
du. Bütün ,·:ırh~ını saran bu duygu - genç adamın çevresinde yarım bir hal riyle mukayese edilebilirdi. 
tarla kendinden geçiyordu. ka olmuşlardı. içlerinden Kaplan oğlu Şişmi kadınların hepsi yok olındf' 

Aralarında baska bir erkek bulun- alayla güldü. Başkan donuk bir yüzle lardı. Bütün erkeklerin gözleri deri' 
mndığı ic;in iiziintüsüzdü. C'eytanlar _ sordu: bir istekle parladı. Kaplan oğlu~~ 
da. geyiklerdr. serçelerde hile doğan Kaya oğlunu dövüşürken hiç bir aç gözlerle baktı. Buyuran bir 9fr · 

krskanclık onların arasında daha doğ savaşçı görmedi mi? söyleili: 
mamışh. Tavşan oğlu gördü. - Yaban domuz oğullarının 

ince bir ses haykırdı: 1arı ancak bir savaşçının evine girf' 
Öyle tatlı zamanlar oldu ki göçebe - Kaya oğlu Yaban Domuz oğlun· bilirler. 1' 

her şeyi unutmuş gibi idi. Gi.in doğu • · dan altı adam öldürdü. Tavşan oğlu · Çiğdem dimdik duruyordu. KaP 
ı:nında ışık dalgaları dumanlan da. da kurtla birlikte bir tane öldürdü. oğluna horlıyan gözlerle baktı. 
ğıtırken ~ın~rlann dallan, ığreti tek Çocuk büyük bir pek gözlülükle Kaplan oğlu gene söyledi. : , 
yaprakları gizli tatlılık1ar1a dolardı. gö~ebenin yamna, gelmiş duruyordu. - Kaplan oğlu bir başkandır. ff 

Çiğdem gözleri önüne gelir, anlıya_ Bu sözler Uzerine Kaya oğlunun ba ban Domuz oğullarının kızı bir bd' 
madığı karış•k dtt) hular genç adamı ba~ı Kaya ile kardeşi büyük Kaya oğ. kanın kansı olacaktır... ,1, 
şaşırtırdı. Çok gezler onun yabancı ol. lu Gökırmaklıların görenekleri üzere Kaya oğlu göğsünde derin bir , 
doğunu, köle.si olabileceğini düşünür. bağırdılar: nin yükseldiğini duyarak homur ... 
dü. Genç kızın yaban parıltılarlar ya. - Kaya oğlu bir savaşçıdır! dı: 
nan gözleri kendisine ~e\·rilince bütün Kaplan oğlu homurdandı: - Kaplan oğlu ulusun başkanı 
bu düşüncelerden silkinir, benliği bü _ - Bir çocuğun sözü ince bir yaprak dır? Yoksa kadınlan bulup _ge 
yük bir utanma ile dolardı. bile olamaz. Kaplan oğlu mudur? 

Yaban Domuz oğullarının, kadın • Gökırmakhlar Kaplan oğlunu er • Aslan oğlu susmuş, iki adamın~ 
Jarın sandalları bulunmuştu.. keklerin en kuvvetlisi bilirlerdi. As _ malannı dinliyordu. O~da yalnız tJ 

Altıncı günü Papatye oldukça diril lan oflu bulunmadığı çağlar onun değ kanlıkta kalmak etnir vermek il ,ti 
mişti. Taş sığınakları bırakarak yola neğini eline alarak kumandayı o verir vardı .. Paylaşılamıyan bu kadlll

1,t 
kt 1 d. kulak asmamakla beraber Kaplall 

çı ı ar. ı. 

- 8 - Kaya oğlu söyledi: lunun gücünden, pek gözliilttflll t, 
Gök 

1 
r m ak savaş- işte savaşımı isbat eden şeyler: çok olan kaymcııarından kork11Yo 

Tüylü bir deri içerisinde yedi tane du. .,J 
çılannın dönüşü kur11muş erkek eli çıkardı. Çocuk da Aslan oflu öldükten sonra baP""• 

Kaya oğlu Kızıl yarımadada birkaç bir sekizinci el gösterdi. lann başkanının değneği KaplaJI 
ihtiyarla, Yaban Domuz oğullarının Bunun Ozerlne Aslan oğlu söyledi: lunun iri eline geçecekti. Bunu Jle 
ellerinden kurtulan bir iki genç kadın - Kaya oğlu dövüştü. biliyordu. 
bulmuştu.. Kendi sıjınajını kadınlara Kaplan otla ıene sordu: (Deuıımı 11ot> 



MAKEDONYA , ihtilal Komitesi 
• * 

Bal/canları ıilürlr tuzafı ve paıa yeri 
lt41intt 6dirmiı o/aq teşlcil4tın i~ gaza 
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Yazan: 
Stovan Krlstof -

Ba.Yrak ıiyah atlu üstüne Ma· 
~ıtır nıualJimelerinden birinin 
fıii ~ızı İpekle İflemİ§ olduğu ''Ya 

rtıyet, ya ölüm,, sözlerinden iba 
reh• 
~•. 

Gi.inıüı ve altın smnalaTla elbi· 
~lerini giyen köy papası bir elin· 

JI de koeama.n istavrozu, öteki elin · 

~ d:11~e~ bura
1 

m buram tüten bukuhur
1 
• 

!"" d 151 aa byarak "Ulu tanrı t u 
cı."Clttıızı korusun ve ihtilalimizi 
~İtgeı.in !,, duumı ıöyledi. 
~ Asiler bayrağı öptükten sonra 
llı tbirini kucaklamağa ve kutlula· 
~ğ~ batladılar. Orad'l bulunanla 
aı hepıi genel kurmayın üç üyesi 
f '" Damian Grueff, Boris Sara . 

1t ' ~ff ve AleksandT Lozançeff'in 
~ip. te~er te~er ellerini ııkmağı 
~dderıne bır ödev saydılar. 

hç l'örenler bitirilirken, güne§ a 
~ lıl& tepelerin arkasından baı. 
q 'i' batladı. Aatler aıağıda köy
~Ll~~er borusunun ıesini it ittiler. 
;:1\lk bir dikkatle ve hi~ patırdı 
~ ~l!ıakaızın ağaçların Rt 

td~ ~ıler ve köyün meyda 
llc "Kahrobun padi'8h,, gr 

gtÇ ~~yle kurıunlan sıktılar. "Elin 
ıde ~tr:,.. ıhtUali,, böylece resmen açıl
·ş. ~ 

ıt • ~ O ıece Makedonya üstüne ka · 
ı... lllılc çökerken, 6anki bir el tara-

t • 'l'lld ~ •n yakdmq gibi her tepenin 
~i11'd.e bir at'l.ı görül .iti ve ale.- · 

tökle ovalan aydınlatb. 

. ~ Uıa.k bir dağ köyünde, bir ki· 
~: ~.~llin çanı ifitildl. Bir baıka kö-

.. ~~ .' ••• • • L..-- ..1. --.. 1..... L ..... lwlc 
ıı ~a eli: 'böylece pn ıealeri köyden 

1\. ~'Ye gitti ve her köy ayni tekil-
1'. il k~tılık verdi. Dağlar birbiri• 

'ttı~ •ealendi. Ovalıudan da dina-
h. ttf.1:rin kulak zarlarını patlatan 

f!I' " ı)ın_ İıq ~Ieri ititil:li. Tüfek ıe3leri, 
~ 'n çığırıılanna karı,tı. Böyle· 
t ka.n. ve ate§ birbirini kovalama· 
'koYUldu. 

d· I>a.ınian Grudf dağ~n tepesine 
l~kilerek y11rdunun ate~ ıııklariy
du &.ytlınlanmakta olduğunu gör 

sı~' '••iıda boiazlananların acı 

0~~ltııların1 ititti. Bundan on yi; 
1 

• ııı te Selanikte Incil ü~tüne kon -

~ ~ tabanca ile hançere elini da 

11

1
fd .... tak içtiği ihtilalci andını mı 

~ t)a.n lcendi cılız sesini hatırla · 
'il -.. 

S : • ·1 cihz se$İ şimdi isi uluıun 
ı·ll·t c:.:rültülü ve aüçlü bir sesi ha
ııı1:1 
tı a lekrarlanı.rordu. Bunun çıl 
~ l\ca bir bnğırıt ol :Juğunu bili
llı-d f 

~ı~ u, akat çılğınhkt,111 kurtuluş 
~ıf 'cağına imanı vardt 
e' ,.... 

q
1 

v feryatta bemm de sesim var-
'' \~ 'l alnız benim değil babamın. 

ıc;~bt~n ve kilisemizin ~anının d3 
·etı vardı. 

,. !! 
f, dı~ 'il ıes hatıramda dalgalanw 

4U ç~ Çocukluğum gözlerimin ö
, ~ l1e gelir. O gece her tarafından 
' t'll§an k·· ·· .. d b d k ~ oyumJz en en e a . 
' rlt~la.r arasına karıımıt, dağlara 

111
p b,b'ıtıııtım. Kala balıkta anamı, 

t da, b~rnı kaybetmiftim. Beı Y•tm· 
~ '~til~r Çocuktum. Kaç günlük ser
f ~\t •~ten sonra onlara kavuttuğu · 
r t•rrıdi hatırhyamıyorum. 

~ l~I' ~~lilil üç ay sürdü. Komiteci· 
e~· ~iç llç hafta kadar altı vilayetten 
r' ~a.ı·olnıazsa Manutır vilayetinde 

bil .~Yete hakim kaldılar. Fakat 
~ l~b~ç haftadan ıonra üıtüste mağ 

ftıe 1Ye~Jer oldu. Manaıtırın he -
f ti i: tıınalinde otan K11ıtevo şeb . 

ı~r· Yaıun daha ılk gecesinde U.i • 
ti\ elin d'' k b" e uıere on ır gün kal-

dı. On birinci 9ün Tü-rk kuvvet. 
leri, tehire girerek komitecileri o
ralardan sürdü. 

Yıldız sarayı, isyanın bir iki 
gün içinde bastırılıvereceğini u
muyordu. Fakat arad:ın birkaç 
hafta geçip de lıat kumandan Ö 
mer Rüttü paıa bu umudu gerçek
lettiremeyince Yıldızın sahibi Ö· 
mer Rüıtü pafanın yerine Naıir 

paJ&yı gönderdi. 
Sellııik ve Osküp vtllyetlerin

de ihtilal ancak mahalli küçük va· 
kalar halinde k11.lmıı olmakla be
raber Manutır ve diğer yerlerde 
bir kütle isyanı halinde kendini 
gösterdi. Manutırdaki yeni ku• 
mandan Nasir pa.,a 3.)tmıı dört 
tabur piyade topladı. Pelagovia 
ovası askerle doldu. 

Ömer Rüttü pap. isyanı baatır
mak için umumt bir plan yapma
mıştı. Sadece ıuraya buraya, asile 
rin her göründüğü yere 
müfreze)ıeı 1öndermekle iti bata· 
racağını ır Jı. Böyle davranmak
la da, dağlarda imvvedi istihkam
lara sığınmıf olan komitecilerin 
keyfine tibi oldu. 

Fakat Nasir pap gelir gelme7. 
hemen umumt hir plan çizildi. Ko 
mitecileri kovalamak !çin orduyu 
öteye beriye dağıtacafına, aaker
lerini dağları muhasara eden kor· 
donlara ayırdı. Bu kordonlar ya• 

1 
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Parker sevgilisini öldürtmeğe karar ver!11işti: 
"Hayatta, bir kadını sevmek, ona yenilmek 

demektir ! ,, diyordu .. 
Parker UYU§mak maksadile,I kadın böyledir. Ah şu kadınlar, tanın takıbınden kurtarmış, son

sözde, her fedak.i.Tlığı yapmağa biribirlerine ne kadar da çok ben- ra da yanına alarak yıllardanberi 
karar vermiıti: zerler! kamını doyurmuttu. 

_Peki, dedi, ikisinin ortuı Necla iki gündenberi rahataız- Tom Mekıikada haydutluk ~ 
bir ra.k.kam ıöyliyeyim: On bin dı .. Sık eık öksürüyor ve yatağın - den bir çeteye menıuptu. Oradan 
doların üatüne heı bin daha ilave dan çıkmıyoTdu. sılsa kendisini yakalı)'.'.an polisi 
ediyorum. On bet bin dolar .• Yani Babasından müsbet cevap gel- ö~dürerek N~vyorka k~~ ve es· 
Otuz bin Türk lirası. Alacağımn mitti. kıden tarudmgı P~rkerı ~!ar~ o-
paranm üçte birini sen çekiyorsun Bankadan Neclayı arıyorlardı. nun lardmı ve hımaY.etm1 ıste • 
demektir l Parker, ilk önce banka kiteıi- mifti. 

Jüli bu rakama itiraz etmeyin· ne Neclayı götürecekti. Fakat, bu Böyle bir adamı Parkerin han· 
ce ilive etti: biT tedbirıizlik olacaktı. Eski ka • Jİ istediiini yçmazdı? 

- O halde bu mevzu üzerinde rarmdan vaz geçerek Jüli ile an • Parker onu bıtediii yola sevket 
fazla konuıacak ve münakap. e • !atmıştı. meaini bilen kurnaz ve zeki bir a 
decek bir nok:a kalmadı. Ben pan Jüli, Neclaya çok benziyordu. damdı. Tom kendiaine ufak bir. 
tiyona gidiyorum. Bu akf&Dl ıaat Sol yanağmda bir beni eksikti... ihanet edecek olsa, onu zabıtaya; 
skizden ıonra ıeni bekliyorum. ().. Onu da Ki arka yaptırmq, bu ek • yakalatmak itten bile değildi. Fa .. 
damda bana kendi el Y.azmla bir siğini de tamamlamıfb. kat, ne Tom ona ihanet etıneyi dü 
borç mektubu yazanın, olmaz mı Neclanın ıaçları biraz daha ko- tünecek kadar budala idi, ne d 

- Bu iti adamakıllı sag"lama ku ld F ka bank Parker böyle bir adamı elden çı 
yu mra 1

• a t, aya ge- karacak kadar tedbinizlik ğö 
bailamak istiyonun, Jüli ! Bana len fotografta saçın rengi elbette 
itimad et ..• Ben senin hakkını ye- bellı' deg"ı'ldi rin:li. 

• 1kiıi de birbirine lbımdı .. mem. Gece dokuzda geleceg"im. p k rt · .. J·· ı· · b ka 
ar er e esı gun, u ıyı an - ikisi de birbirine bağlıydı. 

- GeliTken biraz içki getirme· ya götürecek ve lstanbuldan bek· 
yi unutmazsm değil mi? }ediği paranın gelip gelmediğini 
~rak etme.. soracaktı. 

vaı yavaı tepelere doiru yürüye- Parkcr sevinç içinde ne yapa. 
rek rittik99 daraldı. lnıilizler de cajını bilmiyordu. Maceıtik Jokan 
Boerlere kartı buna benzer bir tumdan çıkar çıkmaz bir otomo
plin tatbik etmitlerdi. bile binerek, Neclirun mah(>ut 

D~ ~v .... ı,,; ""' · "O .... • •~1-:r'-.1 ' " &.ı, • ouıundugu eve gını. ' $ 

Paraları, belki de ··arın, hemen 
bankadan çekmek r: :.nkün ola -
caktı. 

Parker, Tomu çağırdı: 
- Bana bak, baba Tomt Bir 

' 1.Jt. 

Tom da onu istediği zaman 
liıin pençesine dil§ürebilirdi. (Mi 
yoner Hopkins cinayeti) nin iç 
yüzünü T om pekala biliıordu. 

Kendisine teklif edilen parayı 
bir kaç defa tekrarladn 

- Bet bin dolar ha •• ? f Az pa· 
ra değil. 

Komiteciler buna çok dayanama Kapıdan İçeriye pince- :fama 
drlar. Kaçabilenler ~!ı, kaçanw sordu: 
yanlar da yakayı eleverdi ve iı· - Nasıl biraz iyileıti mi? 
yan ordu ile kom~teciler arasında - Sabahleyin süt içti.. Fakat, 
239 çarpıımada:ı.1 ıonra 23 Birine; öile yemeğini henüz yemedi. Ye-
T eırin ayında ıona erdi. meği maaanm üıtüne bıraktım. 

15.000 kiti olan asilerden 994 Parker oduma çıktı .. Elektrik 
kiti öldü. ihtilalin bilançosu ıu- deliklerinden qağıya baktı. 
dur: Necla yatağmdan yeni kalkmq, 

201 köy malı'1oldu. Bu köyler ıaçlannı tarıyordu. 
de olan ev adedi 12.440 dır. Aha- Parker kendi kendine: 
liden 4694 kiti öldü. 100.000 ki§i - Bir ıinir nöbeti olacak! HeT 

iki güne kadar elimize büyük bir 
para geçecek. Eğer bana hu işte 
ufak bir fedakarlık gösterebilir -
sen, bu paranın beş bin do!arı se
nin olacak! 

Tom Meksikadan Nevyorka 
kaçtığı gündenberi Parkerin hima 

Ve sonra birden Park~in ku • 
lağına eğildi: 

- Ne istersen yaparmı, Par • 
ker ! Ben sana bütün varlığımla 
bağlanmı~ biı· adammı. •• 

Parker kısaca f111Idadı: 
yeıinde yaşıyordu. Parkerden çok - Yarın bir bankaya,gidece • 
iyilik görmüştü. Gerçe bu iyilik • ğiz. Jüliyi uzaktan takib' edecek· 

sin! 
- Kolay ..• 
- Bu iıin biraz çetin tarafı da 

enizka~ıve3QOOOMakedo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lı Bulgaristan& h:cret etti. 

ler, hazan Tomu tehlikeye düşüre
cek kadar büyük fedakarlıklar)a 
8denmemit dejildi. Fakat, ne de 
olsa, Parker T omu ilk önce zabı - var. 

- Söyle •• 

Grueffle arkadatlan bu man .. 
zaranm kartısmda ağladılar. Fa
kat Makedonya 1. urtar~lamamıftı. 
Bunun üzerine Vmro gene görün
mezlere çekildi. Onun4!u yıldönü• 
münü kanla kutlulam•§h. Onun 
savaş narası hala "Ya hürriyet, ya 
ölüm!,, dür. 

Vmro böylece daha on yıl sa
vaıtı, durdu. Elinden gününden 
tam on yıl sonra Makedonya Türk 
lerin elinden çıkarak veni üç sa. 
hibe verildi. 

7 odor Aleksandroff, 
Vm1ogu yeniden 

diriltiyor 
Üç Balkan devleti, Bulgaris~ 

tan, Sırbistan ve Yunanistan 1912 
- 13 de Makedonyayı pay lattılar 
Paris "Barıt ya?ıcdarı ., 1919 da 
paylaımayı teıpit etti. Çürümüş 

eski imparatorluklar yıkılarak, 

dal ve budakları keıil.Ji. Siyasal 
istiklali rüyalaf•ndan bile geçir 
memi§ olanlar egemen birer ulu• 
yapıldı. Hatta aun'i devletler bi
le yaratıldı. Fa!<at neıaJerden beo
ri istiklalleri için boyuna kan dök
müf olan Makedonyahlllr, küçük 
Balkan müttefiidere m:lkifat ola· 
rak verilmek üzere hir menku! 
mal gibi kullan!ldI. halyan barış 
delega.ayonu Makedonyalılar le • 

hine hafif bir aeı çıka4-mak iste -
di. Makedonya için mahalli bir 
muhtariyet için lt~lyanlann yap • 
tığı teklif Amerikan ve Japon ha • 
rıf çevenlerinde müsait bir suret . 
te karıılandı. fl'kat burada uıta• 
batı Fransa idi. ihtiyar kaplan 
Klemanso bu tekliflere ka111 ho
murdandı ve Makedonya mesele-
si ıesıizce gömüldü. 

Makedonya!dar ıadece keder• 
lenmekle kalmadılar, ayni zaman~ 
da umutsuzluğa kapıldflar. Bun . 
lar ürkmüt koyunlar gibi avare ve 
baııbot kaldılar. Liderlerinden 
birisi ilk zamanlarda Türklere kar 
~ı ayaklanmış olan Vmronun sağ 
kalmıı yegane üyesi bu darbeyıe 
dayanamadı. Bu adam kederin· 
den ve umutsuzluktan iildü. 

Bu lider Strugah Hri!:lo Motoff 
idi. Matoff dikkate tayan bir a 
damdı. Vmronun kurulu için ha
ritalar ve grafikler yapardı; ihti· 
lal hareketinin felıefeıine ve sev· 
külceyıine dair çok sade ve fa · 
kat derin nazariyeler yazardr; küt 
le isyanlariyle, münferit ve ma~ 
halli kazan kaldırmaları birbirin
den ayırarak bunlara ayrı ayrı ma 
hiyet ve sistem verirdi. Onun, 
Vmronun temelleri, idare !ekille· 
ri, tethit hareketleriniaı muhtelif 
tarzları hakkında yazn:ış olduiu 
kitap ve risaleler Voyvudalar la i• 

di komiteciler için kılavuz ve tali
matname itini görmüştü. 

Hristo Matoff kitaplarından bi· 
rinde demittir ki: 

"Makedonyahlar ihtilal tefki• 
la tını mu haf aza ettiği müddetçe 
Makedonya için ümit vardır.,, 

Matoff bunu Türklerin zama -
nmda yazmııtı. Todor Aleban
droff ise bunun ebedi bir hakikat 
olduğuna ve her hangi bir zaman• 
da her hangi biı• durum ve tarta 
uyacağına inandı. itte bunun i
çin Vmroyu yeniden diriltti ve 
böyle yapmakla batmış olan Ma · 
kedonya meselesini sun'i nefes ve• 
rerek yaşatınağa uğraştı. Vmro. 
nun timdi vazifesi sadece hürriyet 
için çabalıyan bir ulusun seaine 
makes olmak değil, ayni zaman
da da bir doktor olmaktı. Öyle bir 
doktor ki, hastası daimi ölüm leh• 
Jikesinde bulun·.ıyordu . 

Çünkü timdi Makedonyanır. 
yalnız arazi bütünlüğü parçalan -
makla kalmamış, fakat ahalisi 
de dağılmı,tı. 3ulgaristanla Yu 
nanistan "ihtiyari ahnli mübade 
lesi,, için bir uzlatma imza etmiş 
)erdi. Yunanistana diisen Make 
donya topraklarından hin~erce 
Bulgar, Bulgaristana göçe-dip şe · 
hirlerdc fo ıncı ve tuğl"lcı kijyler 
de çiftçi oıarak yerleştiler. 

( Devr.ımı var) 

- Bankadan toplu bir para a-
lacak. Kendisine on bet bin dolar 
vereceğim ve kendisini yalnız ola· 
rak pansiyonuna gönaereceğim. 
Sen de peıinden gideceksin! 

- Sonra •• 
- Sonraamı sen bilinin! Ba 

parayı ondan alıp bana getirecek
ıin ! 

- On bet bin doları .. Öyle mi? 
Evet ... İçinden bq bin dolan 

ıen al1r1ın.. Geride kalan on bin 
dolan da bana verirsin!. Bir iki 
ıaatlik bir meıele. Bir günde .. Bir 
iki saat içinde be§ bin dolar kaza
nacaksın! Bu para ile istediğin ye
re de gidebilirsin! 

- Jüli odasında yalnız mı ya
tıyor? 

- Evet.. Benim tarafımdan 
geldiğini söylersin! Kapıyı açar 
açmaz üzerine çullanır .. iz bırak • 
mıyacak bir tekilde geberttikten 
sonra, paraları •lıp buraya geliı • 
sin! 

- Bu da kolay! Fakat, ben, 
Jüliye acıyaca.ğınızı umuyordum. 
Demek ki onu yalandan seviyordu 
nuz? 

- Haydi canım ... Benim gibi 
bir adam, kadın ıever mi hiç ! 
Hayatta, bir kadını sevmek, ona 
yenilmek demektir!. Ben kadına 
değil, polise bile yenilmiyen bir 
adamım!!. .(Deoamı var) 
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Altetizm -
Spor yazıcıları değil 

Şimdiye kadar yapılan bir çok at:ıetizm 
müsabakalarına rahat:ını veya gezme

sini feda edip gelemiyen 

Atletizm federasyonu 
başkanının ta kendisidir 

Altıncı Balkan oywı1arına giren 1 
Türk milli takımının bu oyunlarda 
aldığı sonuçlar hakkında göze batan 
b!: ısrarla. y0apılan aykırı neşriyatı 1 
duzeltmek ıçın ( !) federasyon tarafın 
dan gönderilen bir mektup geçenler -
de gazetelerde çıktı. 

Federasyon bütün bu aykırı hücum 
]ara; bakınız, ne doğru, ne mantıkla ı 
cevaplar vererek aleyhine neşriyat 

yapan gazeteleri susturdu! .. 

.. Balkan oyunlarına giren Türk u . 
luactl takınu, en iyi şartlar aranda ve 
isabetli bir şekilde teşkil edilmiş ve 
bugüne kadar lıiç bir tal:ımın muı·af -
fak olamadığı dcn•cede yüksek randı
man.ı uermi~tir.,, 

Çok doğrn .. Türk takımı bu müsa • 
bakalarda cidden yüksek randıman 

,·ermi tir.!. Hele takım teşkili ve çalış. 
mn tarzına diyecek yoldur. Böyle iş -
lere zerre kadar akılları ernıiyen za . 
''allı spor muharrirleri na~rl karışı _ 
yolar.Federas)·onumuz .takım yapmak 
ta ne kadn mahir olduğ;unu son çıkar
dığı takımın da sonuncu kalmasiyle 
isp:ıt etmiş olmadı mı? Mektuba hak 
vermek için çok uğraşmama rağmen 
şu meşhur uzun atlama müsabakası 

aklıma geldikçe buna uydurulacak 
bahaneyi bir türlü bulamamaktayım. 

Saym başkan, ''müsabakalara gir _ 
miş c:arı atletlerin rekor kırmaımş o. 
!anları da kendi iyi derecelerini yap • 
rmşlardır.,. diyor. 

Ye mel\tupta iki buçuk ayda yirmi 
·;a rl.iye rekoru kırıldığını yazıyor. Bu 
yeni ,yirmi rekortmen içimle HüseJin 
Şük:ü yok mu idi? Yardı değil mi; o 
halde müsabaka günü Hüseyin Şükrü 
niçin ntlatılmadı da altı metre)i aşa. 
mıyan diğer iki arkadaşını seyretme -
si emredildi?! 

Gene melitupta "bu seneki takım 
(1) birincilik, (6) ikincilik, <3) üçün -

---------------
Arsenaı 

17 ,000 loglllz lirasına 
bir futbolcu satın ald• 

Edinbourg şehri takımının .sağ içi 
Walker Jngilterenin en meşhur oyun -
cularmdan biridir. Uzun boylu sağlam 
yapılı. bir genç olan bu oyuncu henüz 
üç senedenberi prof esyöneldir. Her se. 
ne 1skoç milli' takımında yer alır. 

Bu yıl çok kuvvetli bir kadro teş • 
kil etmeğe karar vermiş olan Arsenal 
takımı Walkerl ·elde etmek için Edin. 
bourg ile müzakerata girişmiş ,.e bu O· 

yuncuya 17000 İngiliz lirası teklif et • 
miştir. 

Şinfdlfe kadar lngi1terede bu ka -

dar yültsek fiyat hiçlJir oyuncuya tek

lif edilmemi5ti.Aston Villanın merkez 

mual·ini Atlene verdiği o zaman dille. 

re destan otan 2:>000 frank bile bu 

tekliften ~ok aşai:'tdır. 
Walker bu yağlı teklifi kabul edip 

etmediğine dair henüz bir cevap ver · 
memiştir. 

cülük, (5) dördüncülük, <4). altıncılık 
almış, bayrağımızı on defa şeref dire. 
ğine çektirmiştir. 

Romenlerin üstüne çıkamayışımu 
da, Atinada yapılmış olan ~laraton 
koşusunda bizim koşucunwz olmadığı 
halde, Romenlerin birinci ve ikinci ge. 
lerek (11) sayı alımş olmalarından i -
leri gelmişti. IJu arada, takımımızın 
bu oyunlarda elde ettiği sonuçların 
değerini daha iyi göstermek için diğer 
Balkan milletlerinin atlet mevcudunu 
nuıkayese etmek faydalı olacaktır.,, 
diye yazılıyor ,.e di~er Balkan mil . 
Jetlerindeki atletlerin yekunu (15) 
binle <=>O) hin arasında iken bizde an.. 
cak ili.i yüz e11i atlete lisans verildiği
ni hildiriyor. lki yüz elliden fazla at. 
Jet yetişmemiş olmasında gençlerimL 
zin kabahati olma),p, kabahati bu iş -
1erlc uğraşmak arzusundan bir türlü 
bıkmıynn ,.e genç kabiliyetleri söndür. 
mektc olanlarda aramahyız. 

Romenlerin Ustüne çıkamamak me. 
selesinde bir hesap yanlışlığı olsa ge
rek. Çünkii aradaki fark tam 11 pu _ 
van olduğuna göre Romenler Mara _ 
tondan on bir puvan kazanmamış bile 
olsalardı gene ancak berabere ola -
bilirdik. Fakat onlardan daha üstün 
değil. 

Şeref direğine bayrağımız on defa 
çekildi diye yazılırken, niçin diğer 
milletlerin bizden kat kat fazla olarak 
çekilmiş olan bayraklarından bahse . 
enm-,YnT. 

Yunan bayrağı yaJnız birincilik 
için (U) defa, ikinci ve üçüncülük i -
çin de(7)defa;Yugosla\• bayrağı 1.cilik 
için (5),ikincilik ve üçüncülük için(16) 
defn; Romen bayrağı(12) defa ayni dl. 
rekte çekilmiş değil mi idi? 

Bizimki yalnız bir tek defa Kara . 
kaşın sayesinde birincilik mevkiine 
yükseldi. 

Gene mektupta "Türk takımının 
aldığı sonuçların şaşılacak kadar iyi 
olclujjunu kabul eilTU!mek kabil de _ 
ğildir. 

Bu izahat haricindeki ne§riyatın 

maalesef lıakikatle münasebeti yok • 
tur. !Jütün ralışma ayları zarfında, 

kamp ve seçme tecrübelerinde hiç bir 
gazeteci gelip işi yakından gör~miş 
ve sonradan öğrendiklerini söyledik • 
leri malumatı federasyonumuza mü _ 
racaatla kontrol etmemişlerdir. 

Bu sebepten bütiin neşriyat asılaız 
dır .. ,, 

Hakikaten şaşılacak sonuçlar al -
dık ! Bu da çok doğru.Evvelce d_e yazdı 
ğım gibi Yugoslavların eksik gelme_ 
terinden istifade edip ikinci ile ara -
mızda çok yakın puvan farkı olması 11 
zım geldiğini Yunan matbuatı bile ya
zarken, biz hala sonuncu olmamızla 
iftihar ediyoruz. Bütün gazeteleri ya. 
tancılıkla itham etmekde ne derece 
zarif bir harekettir bilmem?. 

Ben öyle zannediyorum ki hiçbir 
spor muharririnin federasyon erka • 
nına garaz veya kini yoktur. 

Zaten federasyon başkanlığının 

mektubunda gazetelerde çıkan yolsuz 
luklarn, beceriksizliklere, kötü orga -
nizasyona cevap verilmemiştir. 

Gene federasyon başkanlığının yaz 
dığı gibi, gazeteciler işi yakından ta. 
kip etmemiş değillerdir. Bilakis çok 
yakından takip edilmiştir ve acınacak 
halde olan kamp vaziyetini gayet iyi 
görmüşlerdir. 

Yalnız bunu değil, hatta şimdiye 

kadar - ta eskiden beri - yapılan bir 
çok atletizm müsabakalarında, fede .. 
rasyon başkanının rahatını veya gez -
mesini feda edemediği için, bulunma • 
mış olduğunu ıören de gene gazeted
lerdir!, 

O. M. K. 

-- -- - . - - - . - - ------ -- ---- -

Lik maçlarının 
fiküstürü 

Oxfard 
kürekcileri 

İRtanbu1 lik maçları fikstürU bir 
kaç gün en-el futbol heyeti tarafın . 
dan hazırlanmıştır. 

Aşağıda sıra ile okuyacağımız 

fik.cıtür, üç saha üzerinde tanzim e • 
dilmiştir. 12 kulüp olan birinci küme 
her hafta her sahada ikişer, ikinci 
küme birer maç yapacaktır. 

Srra ile yazılan ilk iki maç birinci 
küme ma~larının, (2 nci K.) diye işa . 
ret edilen son maç ikinci kümeye ait • 
tir. 

BlRlNCl HAFTA 
Fener stadında 

Fenerbahçe - lstanbul!'ıpor 
Vefa - Topkapı 

Ortaköy - Karagümrük 2 nci K. 
Şeref stadında 

Beşiktaş - Süleymaniye 
Beykoz; - Anadolu 
Kasımpaşa - Sumerspor 2 nci K. 

Taksim stadında 
Güneş- Hil!l 
Galatasaray - Eyüp 
Anadoluhisan Doğanspor: 2nci K. 

lKINClN HAFTA 
Fener stadında 

Fenerbahçe - Topkapı 

lstanbulspor - Anadolu 
Ortaköy - Doğanspor: 2nci K. 

Şeref stadında 

Beşiktaş - Galatasaray 
Vefa - Hilll 
Altınordu - Doğanspor 2 ncl K. 

Taksim stadında 
Güneş - Süleyınaniye 

Beykoz; - Eyüp 
Beylerbeyi - Sumerspor: 2nci K. 

ÜÇÜNCÜ HAFTA 
Fener stadında 

~ko~ 2-*rınr~ ... ._ 
Altınordu - Haliç 2 nci K. 

Şeref stadında 
İstanbul.spor - Topkapı 

Vefa - Anadolu 
Beylerbeyi - Karagümrük 2ncl K. 

Taksim stadında 
Galatasaray - Süleymanye 
Güneş - Eyüp 
Kasımpaşa - Yılmaz 2nci K. 

DÖRDÜNCÜ HAFTA 
Fener stadında 

Fenerbah~e - Beykoz; 
Hilal - Eyüp 
A11adoluhisarı - Karagümrük 2.K. 

Şeref stadında 

Beşiktaş - Topkapı 

Anadolu - Süleymaniye 
Ortaköy - Karagümrük 2nci K. 

Taksim stadında 
Güneş - Vefa 
Galatasaray - Süleymaniye 
Haliç - Kasımpaşa 2nci K. 

BEŞiNCi HAFTA 
Fener stadında 

Fener bahçe - Anadolu 
lstanbulspor - Eyüp 
Beylerbeyi - Kasımpaşa 2nci K. 

Şeref 8tadında 

Beşiktaş- Beykoz 
Topkapı - Hilal 
Karagümrük - Altınordu 2 nci K. 

Taksim stadında 
Güneş - Galatasaray 
Vefa - Süleymaniye 
Anadoluhisarı - Altınordu 2nci K. 

ALTINCI HAFTA 
Fener stadında 

Fenerbahçe - Galatasaray 
Beykoz - Süleymaniye 
Haliç - Sumerspor: 2 nci K. 

Dünyanın en i11i kürekçilerini in • Şeref stadında 
gUterenin Oxford ve Kembriç ünfoer- Güneş _ Beşiktaş 
siteleri yetiştfrmcktedir. Eyüp_ Vefa 

Aralarında ezeli bir rekabet bulu- Beylerbeyi _ Feneryılmaz 2 nci K. 
nan bu iki en yüksek ünfoersitcnin _ 
spor temaalarının bütün dünyaya nam tepleri açılır açılmaz, Ocfordlular i. 
salmış bir şölıreti vardır. ki üniversitenin en çetin teması olan 

iki rakip üniı'ersite gençleri, her kürek yarışları için şimdiden lıazır . 
sene spor salıasında biribirlerini geç • lanmağa başlamışlardır. 
mek için aylarca, hatta bütün bir se. işte, /ngiliz gazetelerinden aldı -
ne idman yaparlar. ğımız yukariki resim; 936 da Oxford • 

işte bunun içindir ki, şimdi birin · Kembrlç deniz yarışlarını mutlak 1.:a
elteşrin ayında bulunduğurrwz, ve ya- :anmak azminde olan Oxford üni • 
nflar için, önlerinde daha bir yılaı rcrsite.~inin, dünyanın en iyi kürekçi· I 
yalcın bir zaman olduğu halde, mek • . lcrini çalışırken :ınaterlyor. 

Tablm ~ta drıt 
Topkapı - Anadolu 
lstanhul~por Hilal 
J\aragümrük - Doğanspor 2 ncl 

YEDiNCi HAFTA 

Fener stadın 
Fenerbahçe - Vefa 
Eyüp - Süley:rnaniye 
Doğanspor - Ortaköy 2 nci Jt. 

Şeref stadın 

Beşiktaş - Hilal 
Beykoz - lc:ıtanbulspor 
Anadoluhisar - Sümerspor 2 ıt 

Taksim stad111 
Güneş - Topkapı 

Gala ta..c;aray - Anadolu 
Haliç - Karagümrük: 2 nci Ka 

SEKIZlNCl HAFTA 

Fener stiıdııt 
Fenerb.'lhçe - Güneş 
Anadolu - Hilal 

Kasımpaşa - Anadoluhlsar: ı 
Şeref stadıt1 

Beşiktaş - Vefa 
lstanbulspor - Süleymaniye 
Haliç - Feneryılmaz 2inci 1' 

Taksim stadın 
Galatasaray - Bey;koz 
Topkapı - Eyüp 
Beylerbeyi - Altınordu 2 nci 

DOKUZUNCU HAFTA 

Fener stadırı 
Fenerbahçe - Hilal 
Topkapı - SüleynıanJye 

Altınordu - Kasımpaşa 2 nci 
Şeref stadıJI 

Beşiktaş - Istanbulspor 
Anadolu - Eyün 
--r.-'7 ·-- --., • ,.,-ug•IUPpV~ ;ı;; *' 

Taksim stadın 
Galatasaray - Vefa 
Güneş - Beykoz 
SümerSpor - Feneryılmaz. 2. 

ONUNCU HAFTA 

Fener stadın 
Fenerbahçe - Eyüp 
Beykoz - Vefa 
Haliç - Doğanspor 2 nd K. 

Şeref tadııt 

Beşiktaş - Anadolu 
Hilal - Süleymaniye 
Karagümrük-Kasımpaşa 211cl 

Taksim stadıJI 
Galatasaray - Aopkapı 

Güneş - lstanbulspor. 
Ortaköy - Anadoluhisar 2 nd 

ON BlRlNCl HAFTA 

Fener stadıııl 
Fenerbahçe - Süleymaniye 
Yefa - lstanbulspor 
Altınordu -Sümerspor: 2 nc:i 

Şeref stadııt 

Beşiktaş - Eyüp 
Galatasaray - Topkapı 

Beylerbeyi - Ortaköy 2 nci 1'-
Taksim stadı 

Galatasaray - Hilal 

Güneş - Anadolu 
Anadoluhisar - Feneryılmaı J 

Not: - Birinci küme birinci 
fikstürü burada bitmiştir. BU 
sonra birinci küme bir ay istira 
decek. ihtimal bu devre arasındl 
Taksim kupası turnuvası yapıla 
tır. Bu sırada ikinci küme maçtsıi 
vam edecek ve ikinci küme 
devresinin sonradan aynca ilan 
len diğer maçlar da tamaınl 
olacaktır. 

Genç ,.e (B) takımları 
cumartesi günleri öğleden sonr' 
rimizin ür ~tadında yapılacaktır· 

Bir aylık istirahatten sonra 
dene dernm edecektir. 



Ula yıldızlarından Alla Donel 

lilndlstan Gret:af 
Clarboyu istiyor' 

Hinclietan, Greta Garbo' dan 

flmcilik öjıenmek iıtiyor. Buaün·ı 
lerde Koclumal Esardaa adında bir 
1-nker, Greta Garbo'yu Hindiıta . 
11&vötürmek üzere Stokholm'a git----
ıııi~t~ .. Fakat Garbo'nq1 Amerika 

f:lı.ı ~anyz.brı ile kontratları ! 
oia~ için Hindiıtana gideceği 
~~~~~ . 

Elizahf MiM ı.m. 07namak için 

en ••itli .,,.. 6alduia 
.... rw.m. 

Mey Vest•ın 
bir hususiyeti 

R. K. O. atudyolarn"'n .,) .. ~;,;;:.\'I • 
tefi Mel Berna' e •öre H0Uivu9 
ıtudyolarmda her yıl krem, pudra 
gibi makyaj lev-;; · ""3n yüz bin 
dolar aarfedifn, • · ... ~. 

Yalnız bu aoıyetenin studyolann 
da bir senede 600 çift takma kir
pik kullanılmıttır. Bu artistler ara
sında en çok takma kirpik ziyan 
eden Ginger Ragera'dir. 

Bu yıldız filmlerinde mütema
diyen danı ettiği için kendisine 

t.Lma kirpik cfo.ynnmcmaktadır. 
Ginger Rcger:ı ı:ıcn f!lm:nin deva -
mı müddetinee tam yüz kiloluk 
makyaj malzemeci kullnnmıttır. 

Son defa çevrilen üç tarihi film 
de utiltler ve f igüranlıır için kul
lanılan makyııj lev.ı:::ı:=nmın m:k -
dan ıudur: 

3000 takma ıaç, 300 kilo vaze- · 
tin, 25 kilo dudak kırmızısı, 6000 
kupa krem, 25 kilo rimmel, 1000 
tane kat kalemi ... 

Artiıtler arasında en çok lavan 
ta Ye eaanı kullanan Mey Vest i-

mİf. Dedikodulara göre bunun se
bebi, Mey Veıtin bir hastalık ne
ticeai fevkalade çok terlemesi ve 
bu yÜzden tahammül edilmez de

recede fena bir koku neıretmeai -
dir. 

Sesini 
kaybeden aırtıst 

Sesli filmle beraber ortaya çı • 
kan Jön prömiyelerden Mark 
Dantzeri herhalde hatırlıyacakaı • 
nız. Bu artiat Keti fon Naci ile 

birlikte "Ronni,, filminde oyna • 
mıı, beğenilmiıti. Henüz yinni 

Yatında olan bu artist feci bir haa
tabia tutulmuf, konutamaz bir 
hale ıelmiftir. 

Zavallı delikanlı timdi bir aa
natoryomdadrr ve tedavi•inden 

. ümit ketilmipir. 

1 KUçUk haberler 1 
~ Katarin Hepköm yeni filminde 
bir erkek çocuk rolü de yapmakta 
dır. Bu rolü icabı, aritatin dam 
etmesi, farkı söylemesi, 11lrk çal 
maıı, tiir okmnaaı ve franıızsa ko
nuıması icap etmektedir. Bu ı&
beple artist, saçlarım kestirmit, 
biraz franıızca öğrenmiı, Kontral 
to nevniden ıeaiyle taganni için ça 
htm•t ve Ruı dansları yapabilmelr 
için ders almııtı. 

}#-Boris Karlof ile Bela Lugui 
"Görünmez §Ua,, isimli bir film· 
de oynamaktadırlar. Boris Karlof, 
"Frange Ştayin,, filminde gördü 
ğünüz artisttir. 

-tc Karol Lombard manikür yap 
mak deni almağa batlamıfbr 
Çünkü yeni filminde bir manikür
cü kız rolü yaı>maktadır. * Hanri Bemıtayn'm "S&ni".on,. 
piyesini filme almak için muhani 
re 35 bin frank telif hakkı öden. 
mittir. * Amerikalılar tarafmdan a:.t;a· 
je edilmit Fransız yıldızı Simon 
Simon Holivudda Ronald Kolman 
la birlikte "iki bayrak altında,, 
filmini çevirecektir. 
lt Seaaiz film zamamnm meıhur 
jön prömiyelerinden Rod la Rok 
tekrar ıinemaya bqlamııtır. * Amerikalılar tarafından angaje 
edilmi§ bulunan Fransız artisti Şarl 
Buaye Hollvutta Marlen Ditrihle be. 
raber "Saadete davet,, Silva Sfdneylc 
birlikte "Leonar da Vtnd,, filmlerini 
~evirdikten sonra ''Binblr gece,, filmin 
de Harunreşit rolünü yapacktrr. Bu 

filmde Şehrazlt rolil Silo Sidııe7e n 
.·necektir. -

Vüi:alaİt .a-ilifini ue zertiletinl ;,.ulıalaza ve itlame 'iillfiMlrnelı için 
en iyi ,are muntazam idmanlar yapmaktır. Bu .ebeple, Mq Vat Bibi 
pelı ıifkoları müıte.na, bütün •İne ma arti•tleri lıer eiin mııntaam ül
manlar yaparlar. lıte Cun Nayt, mqlıar jimnastik ....-ıüni Don 

Lumia ile beraber ıabah idmanı YIJPl70r,. · 



Bir avukat müekkelini fevka • 
iade mütkül bir vaziyetten kurta
rarak beraet ettirmiıti. Adamca • 
ğız hapisten çıkar çıkmaz avuka • 
tm yanma koıtu: 

- San• nasıl tefekkür edeceği
mi bilmiyorum. Söyle ne yapa • 
yım.? 

-Tarih kitabını aç ve Finikee 
liJerin parayı naad icad etmit ol . 
duldan bahıini, ve paranın insan· 
lara verdiği faydaları oku. 

E>fkek - Sö1Jle karıcığım, bir şey 
aöylc .. Yeni bir kürk manto istemek i· 
çin bile olsa sesini işitmek istiyorum! 

KoskaınıçDnlk 
Mı:tt!lim, çalışmanın faydaların 

dan bahsediyordu. Talebelerden 
birini kaıtlırıp aordu: 

+- Baban ne İ§ yapar? 
- Komisyoncudur. 
- Şimdi sözüme dikkat et .. Ba· 

ban aabah erkenden evinden ya • 
zıhanesine gidiyor. Orada akıam 
geç v~kitlere kadar ne yapar? 

- Bunu annem de çok öğren· 
mek iJter! 

-..cı.. • 
• • ... .. 

Re"61m .._ Aıkına inanmam için b(l
na büyük, çok kuvvetli bir delil gÖB -

t.mwlialn. 
'fllfon. - Pekô.la, bu akşam seni ve 

beı kardeılnle anneni, babanı sinema -
ra 11ötllrilrllm.I 

- lıte gördünüz ya, bu elektrik 
.,;p::;ge:;: ;;arım ıaatte bütün evin. 
tozlaruu topladı .• Almakla çok iyi e • 
tleeekainfz. 

- Lüzumu 11ok ki .. Her hafta sizin 
~-..U.i hirui nPiin nrlnlını .aiiniJıoihuu•I 

------------- ---------- ------------ - -------- ---=-~ 
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- Bugün içinizde en uılu duran ve annenizin ıö • 
zünü dinli.yen kimdi? 

- Bu pUiç pek fena kokuyor. 
- Merak etmeyin, kokan o d"ğU .• B•n kokugoruml 

- Sendin. babacığım! 

Kurnazlık 
Hikim - Komtunuza maymun 

demeniz tahkir ıayılır ! 
Suçlu - Peki ya bir maymuna 

nazik adam diyebilir miyim?. 

Hakim - Bunda bir mahzur 
yok. 

Suçlu - (Davacıya dönerek) 
Siz çok nazik bir adamıınız. 

- Dükkdnımdan fem&lge almamı 

için size bir dakika müsaade .. Çün.kU 

bir dakika aonra tenteyi kaldıngo • 
rum! 

- Demek yaptığınız bu tabloya 

müşteri buldunuz ha? 

- Evet! 

- O halde azizim siz bir ressam de-

ğil, son derecede mahir bir tüccarsı • 
nız! 

Koslkaınç kaıdoın 
Karı koca arumda: 
Kadm - Yeni hi%metçi kızdan 

rnemnun musun? 

Erkek - Evet, iyi bir kıza ben
zıyor. 

Kadm - Ben de senin bu kana
atte olduğunu sandığım için bu ... 

. 
' . 
n 

- Böyle geç vakit intanın eve tek 
btıfına dönm~ıı tehlikeli .. l11i ki iki ki· 
ıı kadar içmişim! 

~stDskaD bCyD~ 
oOurK 

Miıafir, kapıyı açan hizmetçiye 
ıordu: 

- Bayan evde mi? 
- Hayır! 

- Nasıl olur, kendisini pence -
rede gödüm. 

O da ıizi gördü de onun için 
evde yok! 

Güzellik 
-Ahmet bana dün tanıdığı Jca. 

dmlann en pzeli olduğumu aöy • 
ledi. 

- Geçen ıene bana da ayni fe· 

yj aöylemiıti. • 

- Olabilir, o zaman daha benj 

tanımıyordu 1 

- Soldan llçüncü kapı diye tarif 

etmişlerdi, acaba neresi? ıiz biliyor 

~unuz? 

- Gömleğirıizde toz var, süpür • 

senize! 

- Bu ne hal kardeş 1 - Sizin ticarethanede oğlunıa bir 1J veraenize. 
- Ne yapayım, kocam tiyatroda mlltemadlyen ba.. - Oğlunuz ne iş bilirf 

Balık ve 
çorba 

- Bugün yemeğe yalnız pey 
nir mi var? 

- Darılma kocacığım! tik ön 
çorba ile balık iıkarası yapıyor 
dum. Fakat balıkları kızartırke 
ate§te çok tutmuş olacağım ki bi 
denbire ateı alarak yanmağa ba 
laddar. 

- Peki ya çorba? 
- Çorbayı da alet alan balı 

ları ıöndürmek için kullandım! 

- Yahu bu kadar zahmetle dalı 
tepesine çıktıktan sonra ne yapacağız 

- Tekrar aşağıya ineceğiz! 

~ ıraı m@f ©> Ifil 
Altkattaki komşu - Yarın ko 

cam evde bulunacak. Bize bir gü 
için gramofonunuzu verir misiniz? 

Üstkattaki komsu - İmkan 
ol~adığı için müteessirim. Çünkü 
yarm için bir başka tanıdığa va 
dettim. 

Altkattaki komşu - Yo ... Mü 
teeasir olmayın. Esasen biz de ça 
lacak değildik! 

- Nişanlım herkese dilnyanın m 
güzel kadınile evlenmek üzere oldu • 
ğunu söylüyor. 

- Ya, demek seninle evlenmekten 
vazgeçti? 

- Ru resim Amerikadaki amcamı• 
:ındır. Amca11ı::: orado. çok büyllk bir 

141 ı..~ •lnl'n luJ..anA• .Jiu.a ho-~ .. l-..-J_.J .. ,.ll--"--------.ı:. a.ı IJ. "--- - - _.__....__.... ___ --ı-~•L----.o._.__.._ _______ _ 
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Kudüsten gelen telgraf: 
Atatilrke suikast yapmak isteyen 

Esat Paşa 
Halil kaçtı 

Etemle kardeşlerinin 
tevkif edildikleri haber 

Avrupa serbes güreş 
OL 21-1 tsswwwa :wwwı ıa:wwwu:a ~ L-2 •*1 ~- -- ~ awwwı awwws""""'"°-22 -

şampiyon~_sın~a 

Kari Aii-yeölfdi~ -Dinarlı 

veriliyor 
Kudüs 25 (A.A.) -Türkiye Cumur çin hazır olan üç kardeşler ömrünü • 

başkam Atatürke karşı tertip edilen zün çok uzun olmasını candan dileriz. 

Mehmet galip gelerek 
dömi finale kaldı! .. 

suikast teşebbüsiyle ilgili olarak töh. Bulgaristan göçmenlerinden Yalova Pariste bir müddettenberi Av- tini ıarfederek birinci devreyi 21 Jim Atlas ile Dinarlı Mehmcd' 

ıüreıi de çok güzel olmuıtur. ınet altında bulunanların en başlıcası Çiftlik köyünden L'fJtfi Gürsoy rupa ıerbest güreı ıampiyonası dakikada kazanmqtır. 
Maverayı Şeria parlamentosu Uyele • Eyü pte müsabakaları yapılmaktadır., Maçın tafıilatma bakılma Ka· 
rinden Esat Paşa Halil bugün firar ha k yun} 
linde bulunmaktadır. ,.~ Atatu•• rku•• n Avrupanın en ..:~ı..--ı.. serbest ra Alinin bilhuaa aya o a -

Dinarlı Mehmet üstün gürete 

rek Jim Atluı 26 dakika 17 aan 
1921 Türk - Yunan harbi esnasın. güretçilerinin iştirak ettiği bu mü- rmda zayıf olduğu ve itte bu ıe-

da düşmana kaçptrş ve oradan Filisti- Se 1 a met ve ıabakalara Kara Ali ile Dinarlı hepten yenildiği anlqıbyor. 
ye güre§ten aonra müıabakay te 

ke mecbur etmiftir. 
ne geçmiş bulunan üç eski Osmanlı af·ıyetl l,....ln Mehmet de girmitlerdir. Kara Aliye bir kaç mütait va· 
subayı, Hayfada tevkif olunmuşlar • V • t l · f kat · tı·fade etme-

0 Bu iki Türk pehlivanı ıimdiye zıye ge mıı, a ıs 
Deglano ile Dinarlı Mebmedl 

galibiyetleri bu iki güretÇİyi aer dır. M EV L T sini bilemediğinden bu hraatlan 
HABER - Bu Uç kişinin Çerkez E. kadar önlerine çıkan bütün haaım• kaçmnıft.ır. bett güreı Avrupa ap ırklet 

~~;:,;~t~:~:.eşleri olduğu tahmine. Okundu blan
1 

yenmit ve kardöfinale kalmıt Mağlubiyetine sebep de kendi- tagoriai f&mpiyonaamm domifi 

Atatürke yapılmak iıtenen sui- u unuyorlardı. • sine tatbik edilen oyunların mu• naline brrakmı§br. Bab.lnn p.m 
tsmet lnönU teşekkUr ediyor K d f' ald K Al' 

kast yurdun her yanında ve her ar ö ın e ara ının kabil oyununu bilmemeaidir. yon kim olacak? 
Ankara, 25 (A.A.) - Birkaç hain tabakası üzerinde derin intibalar Fransızların meıhur güreşçiıi ve ·-------.----------------= 

l·atansız tarafındn, yüce önder Ata. 5 ti 1 k k takımın 
türke karşı hazırJanan menfur suikast uyandırmıttır. Su meyanda Müs- bir zamanlar dünya §ampiyonu o ovye er zmır 8fl.ŞI 
karşısında asil ulusumuzıın duyduğu lüman, Hıristiyan ve Musevi iba· lan Deglane ile Dinarlı Mehmedin 1 2 
heyecanı Ye ulu önderle onun ölmez dethanelerinde de törenler yapıl- de Yunan tampiy.onu Jim Atlas -
eseri olan cumhuriyete çözülmez bağ - dığını görüyoruı. 1 d 
Jrlı0irını g'o"stcren vurdun her bucagm~ - km ile çarpışma arı mukarrer İ. 

J Dün yüp camiinde Bay Hi et 1 1 d 
dan aldıg•ı binlerce telgraftan du .. ·du. Sah günü yapı an bu maç ar a v d • ı 

J Sokullu tarafından Atatürkün afi• e n 1 e r ğu derin kırnncı ayrı ayrı bildirmeye Kara Ali yenilmiı, fakat Dinarlı 
Yet ve seli.met ıemenniıi için bir ı· 1 d f l l'akit bulamıyan Başbakan, minnet ve Mehmet ga ıp ge erek omi ina ~ 

te ::~kkiirlcrinin iblağı için , Anadolu mevlut okutturulmuıtur. Mevlut· kaln:iıtbr. lzmlr, 25 - Bugün buraya gelen dan aldığı yerinde bir pasla beraberli 
aj:ınsmı tavsit ctmi~fir. ta binlerce kişi bulunmuştur. Bil- Serbest güreı müsabakalarına Sovyet takımiyle Izmlr kanşık ta.kımıl golilnU yapml§tır. Ve haftaym bu ş 

Alçaklara ranet yafidırırız r hassa genç bir duacı tarafından i• da.ha ilk defa çıkan Kara Alinin karşılaşmış, neticede Sovyetler 2 • 1 kilde 1. l beraberlikle bitmiştir. 
bolu: 2:J (A.A.) - öz yürekten ~ıy rat edilen coıkuo hitabeler halk D I 'b' b ku d k galip gelmişlerdir. lldnci haftaymda Sovyetler dah 

ntetli varJıö-ına ve ülküne inançla ve k l · · d d · · 1 og ane gı 1 u güreıin r u ar üstün bir oyun o-omıı:ıJardrr ve otu ... üt esı üzerın e erın tesır er yap. d t' 1 .., ak tzmir karışık takımı aralanna ls- ,7•.... .,, 
ıı.ntla bağlılığımızı söyler, alçaklara ıısm a ne ne ıce a acagı mer zuncu dakikada sağ açıkları galibiy 
JM\ırt diye ba~ırırız. mıştır:. ediliyordu. Franş~ g11zeteleri Ka- tanbutdı:ın lbrahim ile Necdetl almış golUnü atmış ve maç bu Şekilde bitini 

Tecim odası ba§kanı T. Atay ra Alinin çok kuvvetli ve mukave- buluıuayorlardı..J)yun Sovyetlerin §fd tir. 
Baf.u ~&nah da heyecanda Sana kıymak leteyen hAln eller metlı' bı'r gu··re11ıri oldugu" ndan, fa- detll hücumlariyle başlamış ve daha İzmir takımı Sovyet misafirlerimi. 

ArnaYutköy: 23 (A.A.) - Sana n 5 i dakik d ilk il i i t 1 ıjol't!: 23 (A.A.) - 'fii ~·kün yüce a. kat daha mu""ptedı" bulundug"un • ne a a go er n a mış ar. ze karşı çok gUzeı ve ezilmiyen bir 0 . kıymak istiyen hain elleri kırmak, sa. 
tasır.'a alvaklık yapmak istiyenlere ıa. dır. Bundan sonra lzmlr takımı açıl· yun çıkarmışlardır. Sovyetlerin oyu 
net eder başımızda sonsuz sağlıkla ün na çevrilecek silahlara göğsümüzle dan bahsetmekte ve eğer Ameri • mış -ve 37 nci dakikada Necdet Vahap. nu lzmlrlilere nazaran daha sertti. 

karşı ko~·mak için her an hazınrz. k b t ·· · · bu""tu""n ı·nce ------------------------------.. veı•.nenizi derin minnet ye saygıları · J an ser ea gureşının • 
nm:l:ı dileriz. Aziz Çadırcıoğlu tiklerini kavraı·sa bir iki sene ıon- Hayret edilecek iş 1 

J~.<:naf kurumları crlına N. Ozkan ___ ___ __ <_D_e_va_m_ı _12_n_cı_·d_e_) ra önüne çıkacak hasım bulunamı F b ı e Ik d f 
Be~k: 23 (A.A.) -Her zaman se- Mülayim ve Hüseyin yacağını kaydetmektedirler. ut o 1 e a 

ninJtı beraberiz kahrolsun kahpeler. peh li Vanlar Kara Ali ayakta gürettiği müd · 

Robert Kollej talebe birliği karşılaşıyor detçe kuvveti sayesinde hasmına ı d 1 d 
Sana sarsılmaz imanla bağllyız! Çocuk esirgeme kurumu Eyüp k.a. faik güretmiş, fakat yerde muvaf- Mı· aA. 1 saA. an 

0:'.>~naneli: 23 (A.A.) - Sana sarsıl munkolu başkanlığından: fak olamamıştır. Doglane hasmı -
ınaz bir imanla bağlı olduğumuzu \'e <>- b" · "t · ·· ·· t _, ırıncı eşrm pazar gunu saa nın zayıf noktasını anlamakta ge-
:ralnız yarattığın denimin korunması b" d "t"b E ·· t t l'kh 

ır en ı ı aren yup e p ı ane mey cikmemiş ve buraya bütün kuvve 
,.e ba~rılması için yaşadığımıza bir danında kurumumuz menfaatine meş -------------
ker., dnh~ ant içer alçak Ye soysuzla. hur Mülayim pehlivanla Tekirdağ • 
rı ilenç ve iğrençle tel'in ederiz. h Hüseyin pehlivan iddialı başpehli · 

Gençler Birliği başkanı vanlık güreşi yapacaklar ve bu mü • 
Dr. lbrahim inal sabakada ağır pehlivanlar da buluna.. 

Yh-rnl beş mllyon TUrkUr caklardrr. Bu güreş için büyük mü • 
t-;.~netlendlğl doruk kafatl:ı r hazırlanmıştır. 

Gires"n, 22 <A.A.) - Otağın yirmi --A:--:--=---l~l----,....------
lıe; milyon Tüı-kün kenetlediği tek yal tle er Ç&ğrı lıyor 
rının d-orıığunda kurulu sana kalkan T. l. C. 1. Atletizm federasyonun · 
eller, sana ycti~emez . Ulusun çelik dan: 
<:<>nıb.-.·in cl e krrıhr. Ul us st-nsiz yaşrya •

1 

Altıncı Balkan oyunları için mini 
r:1 .. ı takıma seçilmiş olan atletlerin atle • . ar,, sen ~o ' J a~a . 

Akgiin rıa;;etcsi Ooğan Köynıen tizm federasyonu btirosuna müracaat 
l"ürk prolestan cemlyeti etmeleri. 

diyor ki... Fatih Sulh Birinci Hukrılc Malı· 
()~".akÖ) : ;!;, t A.A.) - U 1 u Önderi - hf'mesinden: 

1'1izc re uıtımıa yapr!mak istenen su • Kocamustafa papda Çıkmaz mahal
i ~ ı:asti büıün cemaatimiz tel'in eder vc j lebici sokağında 9 No. da oturan Mus-
1'iirk ulusunun şanlı şefi olan Ata · tafa ile Sulu Manasbrda Hacı Salih 
tlirke sağlı1- ' e esenlikle üzerimizden nezdinde oturan Azizin kazanç vergisi 
('~sik olmamasını ulu Tanrıdan dile · borcundan dolayı Samatyada tramvay 
ı· ir., caddesinde Hacı Hüıeyin mahalleıinde 

Türk proteston cemaati reisi 
Otoncılacıyan 

S .lnl har şeyden UstUn sayarız 
Ifonya: 23 ( A.A.) - Seni her şey • 

den üstün sayan, senin devrinde do · 
ğan va yaşıyan Türk gençliği sana kıy 
lltak istiyen mel'un vatansızları bütün 
Varlıfı ile Hl.netler ve sana derin sev . 
ti İsini söyler, büyük Atatürk. 

Konya gençler birliği spor 
yurdu başkanı Seyfi Uzer 
Oç k11rdefler ••• 

~stanbul: 23 (A.A.) - Varlığınıza 
fena gözle bakanların gözlerini çıkar. 
ll'ıak, el uzatanların ellerini kırmak i· 

313 No. lu tatlıcı dükkanmda yap!lan 
hacze kartı mezkur etyalann kendisine 
ait olduğunu iddia eden Raşit tarafm· 
dan açılan istihkak davasmm icra kılı
nan mahkemesinde Azizin hali hazır 
mahalli ikametinin meı;bul olduğuna 

binaen on gün müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek davanın bakrl
maama 11-11-35 tarihine müsadif pazar 
ertesi günü ıaat ona bırakılmıthr. Yev· 
mi mezkur ve saatte Fatih ıulh birinci 
hukuk mahkemeıinde hazır bulunmanız 
lüzumunu bildirir davetiye H. U. M. K. 
nmın 141 inci maddeıine tevfikan teb· 
liğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

lsviçre ulusal 
takımı 

Fransızların bir 
kulübüne yenildi 
Fransız milli takımı i~e maç 

yapması kararlaştırılmı§ olan la -
viçre milli futbol takımı bu mühim 
müsabakaya hazırlık olmak üzere 
tam kadrosile Fransızların Metz 
spor klübü ile bir maç yapmıftır. 

Büyük farkla galip gelmesi bek 
lenilen laviçre milli takımı bu maç 
ta 4 - 3 mağliib olmuş ve her ta • 
rafta bu netice hayret uyandır -
mıttır. 

Fransızlar 
1936 olimpiyadına 
iştlrAk etmiyorlar 

Fransız federasyonu amatör 
oyunculardan mürekkep takan -
ların İ§tİrak etme$İ lazım gelen 
olimpiyadlara ekseriya profesyo • 
nellerin de sokulduğunu ve bunun 
önüne geçmeğe imkan bulunama
dığım nazarı itibara alarak 19361 
Berlin futbol olimpiyadlarma iş • 1 

tir ak etmem eğe karar vermiştir. f 

700 sene evvel 
Japonyada 

oynanıyormuş ı 
Bugüne kadar verilen mahi - Oyun ıahaları murabba olur .. 

mata nazaran futbolun on ıekizin- mut. Bu murabbaın dıh 14 met 
ci asrın ortalarına doğru icad e - reden 21 metroya kadar olabilir
dildiğini zannediyorduk. Halbuki .mit. Topun harice çıkmaması için
ne kadar aldanıyormut uz! de sahanın etrafı çit ile çevrilir -

Son zamanlarda ele geçirilen mif. 
vesaika bakılırsa futbolun Miladı Meydanın dört bir etrafına bi· 
İsa.dan sekiz asır evvel • tabii tim rer ağaç dikmek adetmif. Bunlar
diki bildiğimiz tekilde olmamak ekseriya çam, kiraz, söğüt ve 
üzere - Japonyada oynandığı ve akça ağaçlarından olurmuş. 

Oyuncular, oyuna mahsus elhalk tarafından pek sevildiği an· 
latılmaktadır ! .. 

Nara ve Heian imparatmları • 
nın Japonyada icrayı hükmettik· 
leri devirlerde yani 710 dan 770 
ve 784 den de 800 tarihleri arasın
da saray bendegan ve nedimleri 

Japonyada futbol oynarlarmış ... 
Hatta peygamber hadan sonra 

Engi (SOl-922) ve Teureki (947-
955) imparatorlarının yaşadığı se
nelerde, halk arasında da futbol 
oynanır ve imparator maçları sey 
re gidermi~. 

Bu deviriercie oynanan futboi 
topu da meşindenm · ~· Kutru 21 -
24 santimetre imiş. Ve hava ile şi
§irilirmif. 

bise ve kundura giyerlermiş. 
O zamanın meşhur Japon res· 

samlarmdan bazıları tablölarm .. 
da futbol resimleri yapmışlar. Hal 
ta Japonyanm en yüksek ressamı 
Shuncho'nun yaptığı müzede sak 
lanan tahlolarrndan biri, on üç 
oyuncunun futbol maçına gittik
lerini oyunculardan birinin topu 
diğerinin de altı çivili kunduralan 
taşıdığını gösteriyormuş. 

işte bu tablolar ve daha diğer 
bazı vesaik futbolun ta o tarihler• 
de bile Japonyada oynandığını 

bugün iabai dmeğ.a kaf~ deliller 
imiş. 

Nasıl hayret edi!ecek bir i~ 
d " 'l •?f egı mı •..• 



Yurdun her yerinde 
suikast telin edili yor 

(BOflaralı 11 neide) 

S.tımızın .. cıaın 1 / 
Mlaray: 22 CA.A.) - Varlıfmuzın 

kö~ii, ulusumuzun canı, T8rktiıı atası 
başımızın tacı olan yüce phsm•ıa. kıy 
mak girişmesi haberi urayımız budunu 
arasında çarpıntılı derin Ustinler u • 
yandırdığım n bu ip yapmak lstiyen 
soysuzlarla parmafı olanlann linet.. 
lendiğini sonsuz saygılanmla bildi • 
rir, gölıenlzin üzerimi.ide 90llS11Z bl
masım ve ann lmtlr18 olmanm can • 
dan dileriz. 

Akaarag ıarbag vekUi S. Gedik 

YUca AtatUrkUn bllatU ininde 
Ka3tamonu, (A.A.) - Cammza 

kı1mak istiyen alçakları lanetlemek 
için htikOmet alanında toplanan bin
lerce Kastamonululann hepsinin uğ. 
ruau:ıra kanlarmı dökmeğe bir kere 
daha and içtiklerini ve hainlerin en 
ağır cezalara çarptinlmalarmı sabtr· 
sızlıkla beklediğimizi arzederiz. Ulu 
Önderimiz. 

Kastamonulular adına ARSLAN 

mak istenilen mel'un suikasttan doğan 
teeasür ve lnfialimlze son yoktur. Bü -
tiin evimiz üyeleri böyle mel'un bir 
tqebbilste bulunmak fstiyen hainlere 
binlerce lbet ve nefret yaf dmnakta 
dırlar. Siz bizfmırintz. Biz sizinle bl • 
rfz. Sizin arkanızdan koşacağız. Si -
ztnle yqıyacağız. 

BallıeA bafkanı Demlr Gürkall 
Atamıza klltUIUk yapmak 

l ... ıenler 
Silifke 23 <A..A.) - Atamıza kötü · 

lük yapmak istiyenlerl tel'in eder Vf 1 
size uzun ömürler diler, derin saygı • 
lanmm sunarız. 

Tecim odası 
YUrekten llaltıyız 1 

Yalvaç: 23 (A.A.) - Ulu OnderimL 
ze ve yarattıft yüksek devrimlere yU · 
rekten bağlı bulunan biz öğretmenler 
alçaklara llnet diye bağınnz. 
Yalomu; orta okul ıUnldörü M. Nazlı 

lıı yevmuı llıyame. .. 

T 
Her genç kızın 

Bilmesı ıazım 

Bir 
Annenin 
naslhatı 

H.kiki bir güzellik tılıımı olan 

Bir Tuvalet 
Sabunu 

Bayanlar; ıeYimliliğiniz, muvaf 
f akiyetiniz, teninizin tazeliğine 
ve güzelliiine medyundur. 
Cildinizin gençliğini ve yumu· 
,.Jdıiını muhafaza için bergün 
muntazaman yıkayıp ha"Valandı 
rarak canlandırınız. Bu ıüzelli • 

ğin temini için R O SEMA R Y ıabunu emaalıizdir. Her ıün 

Rosemary Sabunu 
kullanınız. Devamlı bir sözellik ıır rmı anlamıt olacak•mız. 

Bqlıca bakkaliye ve parfömlercle atılır. Toptan aatıt için 
Ulansınl•r, kallroleunl•r 

Üsküdar: 23 (A.A.) - Ulu Tanrurı 
sizi kemali slhhatle illyevmülktyame 
payidar ve çekemlyen hablBleri de ah 
tf karipte muzmahil n peripn eyle -
.ın. 

"Meyus olma! Bu, birçoı' genç Sirkecide Nur hanmda TURY AG fabbikaıma müracaat. 
kızların başına gelir. Yapılmaması. .... Telefon: 24442 ~ 
llzımgelen şeyleri yaptıktan Jçin 

Akşehir. (A.A.) - Sana delil til-
kene et uzatacak, daha uzak illerden lJaküdar Açıktilrbe go/cufU. 
dikilecek kem gözleri taşıyan kafala.. No. 31 Nazmi 
rı lurmağa and içen yarattığın ülke· Gelecek TUrk neslllerlnln 
nin çoeaklan senin için yaşadıklannı yUraklerlnden 
batınrlarken daha çok seaeler başla.. Kavaklı: 22 (A.A.) - Yalnız değil 
rında bulunmanı candan diler ve mel- ıelecek bütün Türk nesillerinin yü • 
unlara "utansınlar, kahrobnınlar,. di. reklerinden sevli ve minneti eksil · 
ye haykırırlar. miyecek varlığınıza karşı el kaldırmak 

Akşehir birleftk yapı işleri istiyen hainleri yüreklerimize sığmı -
esnafı adına ERENET yan kin ve nefretle anar, size tüken • 

Can ve UlkU kaynatım121 mez ömürler dileriz. 
b!zden kıskanan Fuat Ozan, Parti bafkanı lbrahim 

ellifke: 22 (A.A) - Ca~ ve 81kü Ozean, T, 8. K. Trakga direktörü Ek 
kaynağımızı bizden kıakanan soysuı • rem Demlrt111, Urag bafkanı Melımet, 
lana bulqnması Silifke ulusunu son · Halle namına Salim Mehmet, Abdur • 
suz acılara salmıştır. Türkün ulu ön. ralıman. Subafı köyünden Haaan. 
deri ve bapanı için kirli kasıtlar ya - Alır cezaya çarpılmasını 
şatan her kafa kınlacak ve her Türk raterlz 
bu sava~n sarsılmaz bir kalesi olacak Zara 22 (A.A.) - Kötü kast te§eb . 
tır. Benliğimize hlkim bu inancı içten bisünU basın vasıtasiyle bugün kema. 
sareı ve candan bal11lı•,arl& -. \~'ini ........ ~ . .,...~ ... 
rız. IDugün yarın ,.e her zaman.. buna yeltenen hain vatansızları son 

SUüke ıarbagı S. Uğur ısuz nefretlerle terin ederken kendile . 
Çok UzUldUk 1 rinin en ağır cezaya çarpılmalarını 

Zile: 22 (A.A.) - Size kıymak isti istiyoruz. Atatürk yolunda ölünceye 

daha ziyade fenalaştırıyorlar.,, diyor. 
du. 

Biliyor ki mahcubiyetinin sırrını 

keşfettim. Münbesit mesamatı, siyah 
kabarcıkları ve sararmış bir ten onu 
korkutuyordu. Ona dedim: WJ'enin 
gayrisaf maddelerinden tamamen 
kurtulmak, cildini beyazlatmak ve 
güzeJleştirmek için yalnız basit ve 
az masraflı bir çare vardır: 

Hemen bugünden beyaz renginde · 
ki Cyalmz) bir tüp veya bir vazo To • 
kaloa kremi satın al, her sabah pud • 
ralanmazdan evvel tatbik et, Terkibin 
deki sallandıran beyazlatan ve kuv • 
vetlendfreu kıymetli cevherleri saye · 
sinde en ~rkln ten ve ciltler üzerin
de pyaaı hayret bir surette icrayı 

tesir eder. Yalnız 3 gün zarfındaki 

nun kalacaksJn.,, 
Bu pek basit tedbir sayesinde bir 

cok genç kızlar saadete kavu,muşla". 
dır. 

yen alçaklann girlşitlerine çok tiril • kadar yürüyeceğimize tekrar heyecan. _Y_e_n_ı_n_e_s_r-iv_a_t -----
dük n binlerce yurtdaı bir araya ıe • la and içeririz, en büyüğümüz. 
Jerek hainleri leaçledik. Saygınızı Birlik lxıfkanı doktör N. Akın, Kc· Hollvcl 
candan dileriz. zılay parti bOfkanı f'lrbag Sözcan, Bu sinema mecmuası Cumhuriyet 

Şarbay Zihni 

aı,a1c l!tam 1 
.Myaz: 23 (A.A.) - HiyanetHtiyle 

yurtdaşlarca tanmau§ kara ruh ve 
vicclanh alçak Etemln düzeniyle kıy · 
metli varhtınızı ve dolayısiyle b8ttin 
ulusun varhtrna yapılmak istenen su 
ikast faillerinin cumhuriyet yönetse. 
sinin çelik ve kudretli pençesine lir· 
mesl, uğ.tunuzda fedayı cana hazır 17 
bin nüfustan ibaret kamumuz halkını 
yeniden bir bahtıyarhia kavqturmuı 
tur. Bu iğrenç n mel'un ruhlu sulkut 
çılan tel'in eder yüce önderimize uzun 
ömflrler dileriz. 

C. H. P. bafkanı Makaut Temel 
Manemenlllerln hl•terl 

Hava kurumu bafkanı ııanıuuı Turan bayramı dolayısiyle fevkalade bir sa · 
Ugcan. yı çıkarmıştır. içinde güzel sinema re-

Şii ede mltlntı simleri nrdır. 
Şilede de dün, saat üçte de büyük 

bir toplantı olmuı ve yüce önderimize 
yapılmak istenilen menfur suikast fa
illeri tel'in edilmiştir. 

lstiklll mar~le başlıyan ve yüzler 
ce k8yJUlerin de hazır bulunduğu bir 
törende köylülerden de bir çok hatip. 
ler söz söylemiş Te cumhuriyet mey -ı 
danmr dolduran binlernı halk hep bir 
a!ızdan cumhuriyet marşını söylemiş 
tir. 

MDsamere 

iyi bir terzi mı 
anyonunuz 
işte size bir adres: 

-IHSAN YAVUZ 
Kadın 'f'e Erkek T erzlıl 

lstanbal • Yenlpostıoe karşısıoda 
Foto Nllr ytnmda Letafet bıoıada 

Cumuriyet bayramı münue • ------------
betile 28 birinciteırin pazarteıi ıır.:=:m::s:::ınu:::.~::m::::::::.-::.-:::ın:::::::::: 

oıııeı r ııınılları 1111111ıın ııı~ıe ~111 ı~ıreıı nıııır1 
18/10/1935 taribwJe yapılan eksiltmede elde edilen fiat hadc:\ı 

liyığında görülmediğirı.den 7363 lira muhammen kıymeti: lokomo • 
tif, vagon ve ıupap yayları gümrUklenmiı olarak teslimi ıt•utile 9 1 • 
kinci Teırin 935 Cumarteai sünü aaat 10 da Ankarada lciare bina• 
ıında pazarlıkla aatın alınacakd~r. 

Bu ite aıirmek iıteyrnlerin 552 lira 23 kurutluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiji vesikaları, kanunun 4 üncü maddeai muci • 
hince ite girmeie kanuni manileri bulunmaclıiına dair beyanname 
ile aynı gün tayin edilen aaatta malzeme daireai komiıyonunda ha • 
zır bulunmaları lizımciır Bu :şe ait ıartname Haydarpaıada teıel • 
lüm ve ıevk müdürlüiünde, Ankarada malzeme dairesinde göriile .. 
bilir. (6~29) 

Muhammeu bedeli 14273 lira olan kazma, kürek, yaba, mani-
. . • - .. .. -A&&L15 30 ~ 

apa ı zarf usulü i!e Ankarada dare binasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek iıtiyenlerhı 10 70,50 liralık muvakkat teminat il• 
kanunun tayin eltili veıikaları, keza kanunun 4 üncii maddeai muci
bince ite rırmeğe kanuni ma4iferi bulunmadıtma dair beyannam• 
ve tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar Komiıyon Reisliğine nr
rneleri lazımdır. Buna ait tartnam eler paraıız olarak Ankarada mal· 
-ıeme daireainden ve Haydarpaf• da tesellüm ve ıevk müdürlütür 
den alınabilir. (6823) 

25 lkinciteı:-in 1935 gününden itibaren Anadolu Ye Toroa ıür'a~ 
trenleri, umumi .arife D. D. 71 No.h uzun mesafe tarifeıi ve D. D. 104 
No.lı arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan yolculara tahıit 
edilmiıtir Diier Lenzilli urifeler üzerinden bilet alan yolcular bu 
trenlerle seyahat etmek iıtedikler: takdirde katedecekleri meaafenhı 
umumi tarıfe üzerinden hnaplan~cak, ücretlerinin yataklıda seyahat 
edenlerden yüzde 25 i ve acli vaı,.,nlarda ıeyahat edenlerden de yü~· 
de 12,5 u munzam ücret olarak ahnacakbr. 

Fazla tafıilit için iıtaıyonhra müracaat edilebilir. 
(3149) (6696) 

~eledlyesı ılan•ar• 1 __ , ____ _ •stanbuı 

Hepıine 15 lira değer biçilen Fatih Cal'f&IDbada 60 inci mektep 
bahçesinde bulunan çürük çerçeve ve kapılar açık arttırmaya konul
mu§tur. Şartnameıi levazım müd ürlüiünde görülür. Arttırmaya gir
mek iıteyenler 113 kuru1luk muva kkat teminat veya mektubiel be .. 
raber 6/ 2 ci tefrin 935 ça11amba ıünü aaat 15 de daimi encümende 
bulunmaları. (1) (6647) 

' Menemen: 22 (A.A.) - Seni başmda 
tatmak en btiytik Ulktisfl olan biz Me. 
nemenlilcr sana uzanmak istenen elle. 
ri larmağa kafalarını ezmek için coş · 
kun lir sel gibi taştı. Türk ulusu ya • 
ş~dıkça hainlerin kötü ellerinin sana 
uzanmasına imkan yoktur. Ulusumuz 
renin önünde yıkılmaz bir kaledir. An 
c1ımızı tekrarlarız. Çok yıllar yapyı . 
r.ız, büyüğümüz. 

günü aktamı saat yirmi birde F e-1 K 1 M Y A G E R H 
ner komunu C. H. P. binasında H • • d d • ii 
"ileri Bozkurt,, temıil kolu tarafın u sa m ~ 1 "ii 
dan "Türk Ataıı., iımindeki 3 fi Umumi idrar tahhJi 100 kuruştur. 1i 
pudd&pfy~~"Benddimi~m,1 ft"nılumum~hli1UEmi~nLEml"H ~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
komediıi oynanacaktır. Bu müaa- Jvbee E)h·tam bankası karşısında lzzet· ii Havacıllk makinisti aranıyor 

Jllting komite.i K. Ondrr, M. Onc· 
ran, M. Eb«>ğlu, Aıf'IJ'bal/ M. CUi, M. 
l(anıU, N. Arda, A. Tan. • Afanal. 

• kt il y anı. :: 
mere içın davetiyeve par• yo ur. --.._.,.,,,.,,.=,,_,... ........ ====Jı Hav 8 kurum 0 n·d an: 

• • • 
SEKSULIN 

Aden1i 
iktidar, 

Bel 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Uroloo - Operatör 

• Bevllye MUtehassısı 

yanında. Her (JÜn öğleden ıonra 

Türk kutu için müsabaka ile Y qilköy Makinitt Okulu mezun 'r 
rından bir makiniıt alınacaktır. lıteklilerin ilgili ki.ğıtlan ile ber.
ber her ıün Türk bava kurumu Ge nel Merkezine hat vurmaları. 

• (6783) 

Ermeni patrlllnln telgrafl 
Kumkapı: 22 (A.A.) - Vatammııa 

en bUytik darbeyi indirmek kastında 
bulunan bir takım hainlerin caniyane 
tasavvuru ruhani çobanhğım dahilin • 
de bulunan ve Tilrk camiasının bir cii 
zünll teşkil eden Ermeni cemaatine 
nefretle iptlldi. Cemaatin bütün efrat 
,.e stnıflarlyle beraber derin anıl ve 
saygı ile sevdlğimiz pnlı önderimiz 
için her tUrlU saadet ve sihhatle dolu 
U1lll 8mllrler diler ve her caniyane ta. 

gevşekliği, 

Dermansızll k, 
Vücut v~ Dimağın 

yor-.Junlu~unda 

pP". ,..,,_,,.- .. ,;Gir "e emin 

hir ' 1 :1çt:ır. 

Kraköy - Ebelıiyor rnağaza• ı 

• 2 . dttn R · ~kadar .. Tel: 41!~ •••••••••••••••••••••••••••I 

Wtt Ut d tıeMn eclerlz. 
EnMnl patriği Marogan 

Slztn aranızdan kOfllAltZ 
Gfra0ıu 22 <A.A.) - Sbe yapıl • . -

Kutu••u 200 kuruş 

eFsı~ n~'.~I . MAHMUT GEVAI 
Ecz<~·u~si - Sirkeci 

,_ 1 

1 
SelAmi izzet -

Tiyatro Sanatı 

kitapları 
Birinci sınıfın ilk fasikülü çıktı 

Orta okuma 

/f.ültür bakanlığınca dil devrimine •Ör• luuırlattırJıp ti•· 
let bcuım euince buılmakta olan orta olıal ohma kitapların • 
Jan birinci .. nılın illı lcuilıülü •atııa çıltartlm11tır. 

Dafltma yeri: VAKiT yurtlu • Ankara cıulde•İ . VAl<IT'ı" 
Her kitapçıda bulunw 

Fiah: 15 lıunıı 
1 

Tiirlriyenin her lröıuintle bulunan ıatacılarıncla balanar. _ , .................. _.. .. __________________________ _... 



b•k~ve Kardeş sevgisi böyle olu 
.. lı.eJii on yqmda anumdan ak.f l.eyll önce aevinç içinde idi. 

: kalmııtı. Kardeti Nihal o va - Çünkü o sün aylıiını on lira artır-
altı yqmda, ana JOlduiunun mıılardı. 

lcraııu ıezmeyen yaramaz bir ço - Kırk elli liraya çıkan bu ufak 
cı.lctu. ilcretle Leyi&, Uç kitilik hu aile yu. 
le ~fli dört yıl ıonra orta mek - vaımı yaphnağa çabııyordu • 
.,.'!i bitirdi. Tahıiline devam ede. Eve girer girmez babaıma : 

lJordu. Babaıı haıtalanmıfb. _ Artık Nibala bol bol elbise -
Leyıa.nm babaıı bir mağazada yapabileceğim. Aybfrma on lira 

Gtretıe çahtatn gündelikçi bir me- zam yaptılar. Bu zammı tamamen ;-du. Evde yatalak olunca, Ley. ona ayırac:aimı. 
ht 01ı beı yaıında, babaımm ça - Dedi. Babumm ,azleri Y&f&I' • 

- Bu yol nereye çıkar, yav. 
nmı? 

• biı maiazaya daktilo olarak mıflı •• Önüne bakarak ce.ap ver. 
liııniy' 

- Stadyuma. • 
- J.tuyoaa baqi J.Oldan Iİ • 

~1• di: 
til leyJiya maiazada (küçük dak 

0 ) diyorlar ve yaptığı itleri çok 

dilir7 

( 
~eniyorlardı. Leyli. bir aene böy 
~ çalııtı.. Kardeıine ve babuı
'- baktı. 
""-Bir gün, Leyli evde yoktu. Ba
Ja.a •ııı ziyarete gelen bir tüccar, 
~ ~falet içinde bucalıyan aileye 

ıyilik olıun diye Nihali yam • 

"- ~vlitlık olarak aldı, kendi evi
"-~dii Ye babuı Nihali ıbu 
'-etle 8-pnclan ıavuıwulan çok 
'nundu. 

- Ben onu lnıaün tüccardan - Ben atadJUID JOlanclan ı.,. 
Bay Nuriye evlatlık olarak ver • ka bir ,ol bilmem, Madam 1 
dim, yavrum! Ona ayırdıtm para ------------1 
ile aen kendi eksiklerini düzer, ta- .. ı..----------•1

1111 

mamlanm! Bugllııkll balmaea 
Leyli birdenbire tataladı: 
- Ben onun '" aenin için çalı

tlJorum, baba! Ben yqadıkça ona 
Bkıüzlüiünü duyurmryac:alım. 

Ve f&Pkaaım giyerek evden çık· 
b .••• Tüccar Bay Narinin köıküne 
gitti.. Kardetini buldu. Nihal ab • 
laımı görünce o kadar çok ıevin • 

.... ki 
mıs.ı ••• 

Leyi&. çantaamı açtı: 
- Çikolatanı getirdim, Nihal

diim 1 Haydi eeninle biraz bahçe
ye çıb lım r 

l..eyll kardetinin kolundan tut , 
tu .. Bahçeye, oradan da aokaia 1 

çıktılar. 

Tekrar ana baba ocağına döndü 
ler. 

~ leyli. akıamüıtü, hergünkü ıi- Leyli, kardetini evlatlıktan, biz Bu bulmacadakl kutun korkup 
Çantasına küçücük bir çikolata metçilikten kurtardı. kaçtılı hayvan bafl nerede ? 

~!brarak eve geldi .. Nihal çiko- lıte kardet ıevgiıi böyle olur! Bu bulmacamızı doiru bulan• 
~~:_er_d_i. _____________ M_a_id_e_S_e_rte_ll_i lar boyalı kalemle, bulduklan 

noktayı çizip ıöndermelidir. 

1 ~ 1 ( if!J s !ftdii;~ ~ 

Kediler okuma öğreniyor 

tondra"da bir lia,.anat mlteha .... Ddilerln rMmle hirçik keli 
melerin manalarmı qı,mdiklerini iddia etmiftir. R ... ini afirdüğü 
nas iki kedi bir f&reJI .... onmı in .Uizc:e teW'- QreniJorlar. 

1 Ktıçllk Saoatklrlar Klfesl · _ .ı : 

ikinciye 2,1/2 lira, befinciye 
ye kadar birer büyük tite kolonya, . 
onuncuya kadar birer İpekli men-
dil ve aynca 200 okuJaamma da ..,_ _____ _.a.;;o, _ _....,....__. ... _________ _, 
muhtelif hediyeler .-lyorm. sn. 
mece müddeti 17 ,oadGr. 

HABiB 
ÇOCUK SAYIP ASI su...,,..,... 

26-10-931 

- COc:uibm ı.u MDe ımıfmı muhalrlrak seçecek.. 
- Nereden bildba? 
- Hocaıı aöylemif: (Habeıli ler liarbi ka:aamna, ımıfta ki1DHYi 

bıralmuyacaiım !) clemit. 

aeyretmeie gitti.. Bmmmun yaaaı\ - Buraya, gülmiye gelenleria 
bimı görünce ıülmekten kabldı. aklma f&f&l'llD ! Ben hu ıeee hiç 
Eve dönünce babuma anlattı. b1rlnln ,Oldtlrecek halde delilim .. 

- Oğlum, haydi denine çalıı. Bayle yatmakla ımıfı ıeçemeztin ! auıellm ı - Be.ha, bir defa tiyatroya git.. Dedi. Kemal ile beral>er bütün 
-. Merak etme baba .. Futbolda birinciyim!. GUlmeyen adam Gülenin .• Açılınm! Bu neıesizli. aeyirciler gülmekten kabldılar .•. 
" l A91k konufmelar ı Kemal on iki -•mda idi. iin gider! Kemalin babuı yine ıülmedi ve 
YOCuklaMn d•rtl•rl: J-S d k ak "B 
D Edinıekapıda Halime Necile - Babası h- u=an -·izdi.. Kemal ertesi gece babaamı zor- yerin en kal ar : urunıuz bir ersler neden .... • ... ~-Şiiriniz güzel. Fakat, çocukları a- Hiç gülmezdi. Şeh:aadebaıında 0 • la tiyatroya ıüriikledi. Perde açıl- adamın haline içimden gülmekten 
başlamadı? llkadar etmi1or. Çocuk sayfamıza na (Gülmiyen adam) admı tak • dı. Komik Hasan sahneyeçıkb. Şa ziyade acımak ıeliyor!,, dedi ... 

'>t iki ~ocujum uar. lki.i ie illı girebilecek yazılarınızı memnu • mıtlardı. ka olıwı diye, ıert suratla seyirci. Ve batını ıallıyarak tiyatrodan çı-

d'~ktebe aiJiyor. Biri iisiineiül~, _n_iy-:eta:l-:e;k_o_yarrz __ ·-----::-:~;;-K-:em~a_l_b_ir_ıün.:..___k_o_m_ik_K_. _H_aa_a_n-::ı~le_r_e_d..,.a_n_dü_' : _________ k_•P::....:ı:.:..it_ti_. -------

'ieri dirdüncü nnılta.. Meldep Yazısız Hikaye: Cengizin müzede muzipligvi 1 
Q~ı bir ay oluyor. Mektebin • 
Sflct,;;.. • ••-tı U.a l ~ .run ertaı gunu "'"llP p«r• 

1' verdik. Çocuklar hala iri· 
QJ2l,.__ 
& -·anı alamadılar. Soruyorum •• 

ctftcıı: (Biitiin nmlın lıitaplan 
tet""'ıli/) ceocrbmr omyorltır. 
lQ liallnalri ha mektepler kitap· 
l "111 ol""flar H tlenlerine bar
~lfle. Bir fOClık için, der.in· 
e,. bir Cl)'Olı kaybetmui Jofra 

:::-'-' Ba lıltaplar nereden oe 
..,,..,. seleeelt1 

b.manbeyde otura11 
iki cocuk babaaı 

\ 

-



8iRADIEALKA ve •·•• 

CALATA: Hezaran Caddesi, Beyojlu latlklll Caddeal. 
ANKARA. Bankalar Cadde•I. 
IZMIR : Gazi Bulvarı, 

ve Satıe•nın bütün şubelerinde 

Kapalı zarf usullyle eksiltme 

Bütün Dünya kulak 
kesilmiş oradan gele
cek havadisleri bekli
yor .. 

e e e e e 
Cidden hassas bir rad· 
yoya nıalik olanlar en 
taze havadisleri daki
kası dakikasına nıem
baından alarak merak 
larını gideriyorlar •.• 

e e e e e 

1936 MODELi 

1Ei.EFUNKEN 
Radyosu dünya havadislerini size ulaştıracak 

en mükemmel vasıtadır. 

Nafıa bakanlığından 
C:OCUk' BÖYÔQ, ADAM OLUQ 
KUMBARASI DA KASA OLUR. 

t - Eksiltme~ konulan it: Ankara Vilayetinde Çubuk kasabası 
içinde Çubuk çayı üzerinde Betonarma Çubuk köprüsü intaatıdır. 

lntaatın keşif bedeli 12500 liradır. 
2 - Bu ite aid §artnameler ve evrak tunlardrr: 

A - [ksiltme ıartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa İ§leri §eraiti umumi yesi, 

D - TeS'Vİyei türabiye, Şose ve kagir intaata dair fenni tartna -
m e, 

E · - Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni ıartname, 
F - Ke,if hülasa cetveli, 
G - Proje, 

1.t~yenler bu §artnameleri ve evrakı 62.5 kuruı bedel mukabilin-
de Nafıa Vekaleti Soseler reisliğinden alabilirler. · 

3 - Eksiltme 11 / 11/ 935 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da An
bıra Nafıa Veka letinde Şoseler reisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eks iltme kapalı zarf uusliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 937,5 lira muvakkat te -
minat vermesi bundan bqka afağıdaki vesikaları haiz olması lazım -
dır. 

, 
ıs 
' 

~J 
KUMBARA Si 

~ ~ 

t - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, s· de 31 ·ık teşr·ın ars Ulusal arttırma gu•• n- u•• 
2 - İsteklilerin yapmıı odukla rı itlere aid vesikalan ihaleden en 1 Z 1 1 

az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekiletinden alacakları ehliyet ve- bir kumbara alarak para biriktirmiye başla-
sikaıı. 

Ylnlz. Gelecek Sene bu tarl.hte ku··cu··k bı·r 6 - Teklif mektupları yukarida Üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksilt -
me Komisyonu Reisliğinemakbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile Sermaye Sahibi Olmuş OIUfSUnUZ. 
gönderilecek mektuplarm niha>:et Üçüncü maddede yazılı saate ka • --------------------------------~ dar gelmit olma11 ve Clıt zarfın mühür mumu ile eyice kapahlmıı ol -
ması liznndrr. 

Poetacla olacak ıecikmeler~ ltabul edilmez. :(3052). .(65.19) - __ ......_._ ----- ---- ,, 

--------------------------------------------_._----------------------------~~-----------~-

Öksürenlere: KATRAN HAKKI . EKRE~ 
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Beyoil~. lıtikki.l caddeıinde (Eıki Santral) 

'" Yeni Türk,, Salonu 
Pek yakında açıllyor. 

Memleketimizin en aevımli okuyucuıu 

HAMüVET 
Betiktatlı kemani HAKKI ve ARKADAŞLARI••• 

Çağlayan 
( Eski MulenruJ ) 

Aç karnına bir kahve katıfı alındıkta 

111111ın• Kabızlığı def' eder 

BUYUK 
Program 

Yemeklerden birer saat sonra almırsa 

Hazımsızlığı, mide ekşilik 
ve yanmalannı giderir. Ağızdaki taL 
fl!tzhk ve kokuyu izale eder. 

MAZON markasına dikkat. 

Ademi iktidar 
VE 

a İiseı ~eveşk119ıne 

ımen Hormobln ....... ---

VALNIZ 

BugUnd•n itibaren • Taf•lllt: Oalata posta ! 
.. DANSLı ZEYBEK TÜRKÜLERi Deniz kızı tarafından. _ ıt kutuou 12!S!S R 

~!!:·," "'"ıı'L""~''I ,ı" Ayrıca muhtelif numaralar. ııı:",'"ıl!lfft111nımııınııınııııım111m•• :: ....................................................... .:: • t • J t·ltt ımm u Hl!I iJ ~nu uuw. • ............................ , .................................. . 

1 nci, 2 nci, 3 ilncü aınıf ilk fa•ikiilleri çıktı 
Dartma veri -V AKIT ıur~:m İıtanbul Ankara caddesi: Tel. 2437 

• 

PARDAYANLAR 

A ı;ı; düşüncesini toplamak ''e bu -
lunduğu hali daha iyi gözden geçir -

ır.ck i~in bir dakika kadar bahçecle 
kaldı. ! 

Hakikaten genç kızın vaziyeti pek 
fe:ıa idi. Gözünün önunden bir takım 
h:ıynller geçiyor Deodıının tevkif e -
cil<İiği işkenceye konulduğunu niha -
yet idam olunduğunu görür gibi olu -
yor<lu. 

E7ct, Monmoransi herşeyi duymu~
t•ı. E·:,·ela Loranın bağıra bağıra söy. 
lc·"ii'd lmntun ismini, sonra kontun af 
7 P·d:ın kaçırdığJ "'rarı M::ırşal tama • 
r·c~ d:ıy:muştu. Onun i~in Kont dö 
r. ·~riyyakın amiral Kolinyf, Hanri 
cfö Yıı"arı, Prens dö Konde ve Fran • 
s••va dö Monmoransi ile birlikte Fran. 

~· kralı aleyhine bir fesat cemiyeti 
kurduklarını tamamen öğrenmişti. 

Bununla beraber, Marşal dö Dam • 
vtıe bir taraftan da Gizlere bağlı bu • 
lundnğu için Hügnolan ele ''ermekte 
menfaatli idi. 

Öbür taraftan ağabeyisine karşı o
h:ı düşmanlıfı. hatt~ Hügnoların iyL 
li"?ine bile hizmet etmiş olsa gene ken 
disini Fransuvayı ele ''ermeğe kışkır • 
tacaktr. 

Alis de bütün bunları peklll bili • 
Yordu. 

Nihayet bütün bunlardan bir neti· 
ce çıkardı. 

- Marşal buradan çıkarak doğruca 
Luvra gidecek her şeyi, kardeşini, Ko. 
Jlnyiyl, Kondeyi, Navar kralını haber 
Yerecek ti. 

Alt tarafı malftm .. 
Bunlar gibi ihbar ~lunacak olan De 

ocla idam edilecekti. 

Ne! .. Biricik sevgillBi, son ümidi 
hayatta 80n tesellisi olan bu adam B· 
1ecekti ha! .. 

Kont dö Mariyyak, sevgilisine, aş ., 
kının ''e itimadının en yüksek bir deli· 
lini gösterdiği için mes"ut ve neşeli o .. 
larak uzaklaşırken Alis de bahçede 
bunları düşünüyordu. 

Alis alnını iki elinin içine alıp diş • 
terini sıkarak birkaç saniye kadar: 

- Hanrinin vücudunu ortadan kal .. 
dırarak bütütn bunların önüne geç • 
mek dUtUncesiyle pençeleşti. 

Nihayet bu cinayete karar verdi. 
O \"akit biraz sakinleşerek eve gir .. 

di. . 

Şunu da söyliyelim ki bütün hu 
düşünceler ancak bir dakika kadar 
sürmüştü. 

Hanri dö Monmoransinfn ölmesi, 
Deodamn idamından daha iyi idi. 

Sevgilisinin darağacına asıldrğı:!I 

görmektense Marşah bir hançerde ö • 
bilr dünyaya gönderecek onun için da 
ha kolaydı. 

Alla de odanın Deodanın çıktığı 
odaya girerek k~kin,, :us.-ı, ucu üç hiJ .. 
şeli namlu.su geni§ bir hançer alıp 
.Tan Dalbrenin sarayında bulundnğu 

zaman öğrenmiş olduğu gibi kabr.a.c:ıı 

elinde bulunmak ve demiri içeri çek • 
mek sağ kolunun yenine soktu. 

Sonra hJç bir heyecan fzi giister • 
meden Hanrinln kapandığı odaya gi. 
derek sol eli ile kapıyı açtı. 

Marşal ayakta duruyordu. Bunun 
için karşı karşıya oturduktan zaman 
durmağı kararlaştırdı. TatJı tatlı ko.. 
nuşurlarken birdenbire ayağa kalka .. 
rak hemen hançeri herife saplıyacak. 
dı. Kendi kendine: 

- Haydi bakalım! Şimdi lnklr e • 
decek ve dlnlemediffni 8Öyllyecek .. Bu 
na lsbal etmefe uğraşırken ben de 
fırsat bulur öldürürüm diye dü§tlndü. 

PARDAY:ANLA1'. 

- Sizi görmekten doğan ufak bir 
heyecan sevgilim. 

Bütün kunetini harcıyarak, sinir
leri son derece gerilmiş olduiu halde 
yüzünü nomal (tabii) hale koyabildi. 

Deoda hayret içinde kalmıştı. Ka • 
r~rlaştırılan vakitlerden maada bu e.. 
,.e gelmiyeceğine dair verdiği sözü ta
mamen tutmuştu. Ona dikkatli dikkat_ 
li bakan Alis,, delikanlının düşüncesL 
ni sezdi. 

Gülümsiyerek: 
- Küçük kızlar gibi oldum. Bakı -

nız, sizi yarın görecek iken bu gece 
gördüğüm için az kaldı fenalaşıyor • 
dum. Oh, ne tatlı, ne mes'ut dakika -
lar. Sevincimden UUurdılarımı Şlşırı. 
yorum, sizden başka düşünecek kim -
sem olmadığı için sizi gördüğüm za _ 
man kalbim daima böyle heyecana dil 
şüyor, dedi. 

Bu sözleri vaktiyle kendisinde bfr 
huy olarak sezdiğimiz asabi bir usta
lıkla söylüyordu. 

Delikanlı genç kızı kolları arasına 
alrp dudaklarını dudaklarına dokun. 
durarak: 

- Sevgili Alls ! Benim de dünyada 
fl!enden başka kimsem yoktur. n.n de 
bu eve yaklaşhğım 1.aman kalbimin 
genişlediği ve şiddetli bfr Mvinç1e 
Ç?.rptığını duyuyorum s<'zlerilll 8Öyle
di. 

Alls he~ını yatıştırarak: 
- Marpl sözlerimizi duyuyor •• A. 

dam sende, artık olan oldu. Ne zaran 
var. Deodayı tantmıyor ki, diye dU • 
ıündü. 

- Birdenbire geldfffm için beni af 
fedinfz. 

- Sizi affetmek mi? bu geli~fnlzfn 
hana ne kadar derin bf r saadet verdi • 
iini görmüyor musunuz? 

- Bu saadet benim için değil mit 
Fakat ne yazık ki çok kısa sürecek.. 
Buraya gelmekteki .ınabadım, yarın 

sizinle tatlı saatler geçirmek üzere ge. 
lemiyeceğiml söylemektir, 

Ali.s teessürle: 

- Yann sizi göremfyecek miyim? 
diye batırdı. 

- Hayır, beni dinleyiniz l Bu gece 
yüksek kimselerin bulunacağı bir top. 
lantıda hazır bulunmak llzımgeliyor. 
Fakat sizden gizliyecek hiç bir şeyim 
yoktur. 

Alis yeis içinde kaldı. Kontun siya • 
sal <siyasi) şeylerd~n bahsedeceğini 
anladı ve: 

- Bunu 8Öylemesine nasıl engel 
olmalı? Marşalın bunu duymaması i. 
çin ne yapmalı? diye düşündü. 

Deoda devam ediyordu: 
- Siz benim kalbim, ruhum, dima • 

ğım değil misiniz? Biliniz ki bu gece .. 

- Ne IUzumu var sevgilim, Hayrr 
susunuz. Ağzınızdan aşk sözlerinden 
başka bir şey duymak istemem . 

- AllB, siz benim her şe;timsiniz. 
Sizi bütün varlığımla seYerim. Onun 
için her şeyi öğrenmeniz lazımdır. 

- Daha yavaş .. Kuzum daha ya • 
nş söyleyin!. 

- Yavaş mı Tuhaf şey?. Neden 
yavaş söyllyeyim? Dizi kim duyabilir. 

Kont hayretle etrafına bakındı. 
Alls: 

- Lora! Lora!.. Halamın bUtUn 
ihtiyar kadınlar gibi mütec'""lllSİS ve ge. 
veze olduğunu unutuyorsunuz dedi. 

- Ah evet, hakkmn var! Ben bu. 
nu düşüMmemiştlm. 

Bu anda kapı açılarak Lora içeri 
ye girdi ve: 
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91 - Bu sırada yıldırımlar saçarak kertenkele 
ahtapota hücum eden bir yarasa göründü. 

92 - Birkaç dakika sonra ahtapotla kerten • 
kele ölmüşler. 

93 - .... ve suyun üstünde yüzmeğe başlamış • 
Jardr ·• 

94 - Salamon - Hangi cehenn mde ulunu • 

yoruz? 

'5 - :Su, b1lTUn erzaın ~mu~. "'Y'almz bfr• 

kaç kons en•eleri kalm·~tr. 

-;,o ..-...ın1l)'at'"Uepulı1run'l 1U'".1'1' a 

acımıştı, 

J orj: - Şimdilik laf yok, suyu boşaltalım. 

f>ARDAYANLAI? 
-·-

~ - 3cvgili kızım, Ilir lZ sokağa çık • 
m ık ~tiyorum .. Sizi ;>alr6z bıralcma -
ma k iç.in Kont dö Mariyyakın buı ada 
b •l u'!_masından istifade edeceğim söz
lerini söyledi. 

.\lis ) cisin den az kaL-;ın bir çı :rlık 

L;oparacnktı. Çünl"ü Ifon tun is mini bir 
),ere olsu n anmayı doğru bulmadığı 

in l ele kocal.a rı bu is mi :> iiks ck sesle, 
uc"ta bağırarnk söylUyordu. 

l'Jc:>d3 : 

- Rahat rah a t gidebilirs iniz! dedi. 
l\endin dcn geçen Alis haylmdı: 
- Hayı r! Hayır !.. Gitmey iniz. Bu 

o~lnda.,. ç ıknı nyını~ ! 
Dc1il~anl ı : 

- 0:1 Alis! Benden mi korkuyor -
n·,uz? l iye mınl<1andı. 

- Ben mi s izdl'n korkacağım .. Hay. 
di : r ·~cı''ım gBiniz. Fakat çabuk dö. 
n :.n. •. 

· • C:n'd!m sonra, Kont dö 1\tnriy -
) · ' .. ·o: ak J.npısının şiddetle kapan -
d ·mı du;> Cl u, g tilerclt: 

rt:k, yalnız ve bizbizc kaldık' 
P 'mfö :z:! i timadımın derece.c;ini gÖS· 
t l'l'"C" -im. 

- ''eliniz, h enüz odamı görmediniz. 
Ü·"lU SİZC {j:S~t~rmek ister im! diye gÖ -

tiirmck is tedi. 
T'I liknnlt titredi. Alr.ı ateş içinde 

kn ldı. l~akat bu yüksek kalpli kahra -
mnnda ı_tişanlım dediği kmı karşı kal. 
, ·urdu. D~'ldayı elinden tutarak: 

Alis ümits izlikle son bir çareye baş 
Jıinde besledii:ri hürmet duygusu ken -
disinl gös terdi. Zihninden böyle bir 
düş'tince g~rdiği iç.in kendi kendis ine 
kızarak gene söze başladı. 

- '"Burada kalalım. ÇUnkO hemen 
gitmek mecburiyetindeyim. Beni kimin 
bekledf~nt biliyor musun Atis? Na var 

Kralı! E\et, kral, amira l Kolinyi \'e 

prcn dö Konde Betizi sokağında bir 
toplantı yaptılar. 

Zavallı kız içinden: 
Ey,•ah ikimiz de mah\'olduk ! de.. 

di. 

- Beklediğimiz bir kişi daha var 
Marşal dö :\lonmoran9i. 

Alis in Yücudu şiddetle titredi. Eğer 
kont bu anda heyecan içinde bulun • 
mamış olsaydı, kapının dışında hasıl 

olan bir gürültüyü duyardı. 
- Xeniz var? Neye böyle titriyor. 

:;: unu::. Oh, f enalaşaksmız galiba! diye 
bağırdı. 

- Ben mi? Hayır, bununla beraber 
o kadar da iyi değilim. 

Alis bir saniye kadar düşündü. Ba
yılmak hu sözlere son ,·ermek kin en 
iyi bir ~are idi. Fakat Deodanın s u a
ramak f çin dışarıya ~ıkrnak isteyince 

önüne gelen kapıyı açarsa Hanri dö 
l\tonmoransinin bulunduğu odaya gir 
rniş olacağı aklına getirdi, n: 

- Geçti, geçti .. ..:-:.Seriya böyle buh 
ranlar geçiririm, dedi. 

- Zavallı yanum. Sizi öyle me'>'ut 
öyle rahat yaşatacağım ki bu halle • 
rin hepsi geçecek. 

- Evet, evet. lstikbaJden bahsede. 
lim sevgilim! 

- Alis, sizden şimdi ayrılmakhğım 
lazım .• Beni kimin beklediğini bili • 
yors un. Mühim kararlar verilecektir. 
Eğer düşündüklerimiz olursa artık 

din harplerine son verilecektir. O va • 
kit Alis artık biribirimizden hiç ay • 
rılmıyacağız. Siz karım olacaksınız. 

Alis,, Alis, dinleyiniz. Maksadımız 

kral dokuzuncu Şarlf kaçırmak ve 
şartlarımm kendisine bildirmektir. 

Bu sefer Alisin ağzından bir yeis 
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çığlığı fırhyarak kapıya doğru koı.tu 

ve: 

' - S usunuz, halam geliyor! dedi. 
J{apıyı açınca Lorayı karşısınd <ı 

buldu. 

Alis bu sözleri yalnız Deodan sUS
turmak için söylemişti. Kızcağızın şaş 
tığı şey sokak kapısının açıldığını duy 
maması ''e Loranrn tam kontun bu sö
zü sarf ettiği zaman görünmüş olmasıy 
dı. 

J{ont ise, kocakarının hakikaten ge.. 
ri döndüğiinü sandı: 

Sanki başlamış olduğu bir sözü bi -
tir i yormuş gibi: 

- ... Onun için yarın hulaşamıyaca... 
ğız ancak bu küçük .o:ıeyahati bitirdik -
ten sonra yanınıza dönebileceğim sev. 
gilim ! dedi. 

- Gidiniz! Tanrı yardımcınız ol -

sun. 
l\ont T.oranın önünde nişanlısının 

e1ini sıktı. Allo:ı de onu kapıya kadar 
götiirdü. Lora orada kalmıştı. 

Sevgililer öpüşerek vedalaştılar. 
O zaman Alis tctriyerek: 

- Deoda, gördüğünüz bu buhran 

ı;chepsiz değildir. Birkaç gündenberi 

ten çekin. Hatta baban burada olsny • 
dı babandan bile kork derdim. Deoda· 
bir daha söylüyorum. Nişanhndan bi. 
le sakın! 

Delikanlı bir öpücük ile kızın ağ • 
zını kapamağa çnhşnken Alicı sözüne 
devam etti: 

- Kimbilir, belki de uykuda ağzım 
dan bir söz kaçabilir. Oh Deoda ken • 

dini kolhyacağını üzerine basdığın kal 
dırım taşlarını bile gözden geçirece • 

ğini, rastladığın herkesten çekineceği. 

ni, bir söz söylemeden evvel duvar • 
lann arka.o:ıına bakacağını . içtiğin 

suyun, yediğin yemeğin zehirli olup ol 
madığını anlamağa çalışacağını yemin 
ederek söyle ... Oh yemin et? 

Bu heyecanlr halden tuhaflaşmağa 
başlıyan Kont: 

- Pekala! işte yemin ediyorum. 
Fakat hakikaten beni de korkuttun. 
Yok.c:ıa bir şey mi duydun? bir bildiğin 
mi ,·ar? dedi. 

Alis: 

- Eemin ol ki bir şey bilmiyorum. 
Yalnız önsezim bana bazı şeyler ıroy. 

lüyor. dedikten sonra titrekleşen bir 
sesle ilfıve etti: -

rahatsızım "korkunç rüyalar görü 
rum .. Uğursuı bir önsezi (hiss ikabJel- - Fakat duygularım beni hiç aldat 
''uku) beni üzüyor. sözlerini mırıl _ı maz. Doğruyu ı:ıöyler .• Deoda, sözüne, 
dandr. yeminine itimadım vardır. Etrafın 

- Oh, yavrum! •• 

- Beni seviyor musun"! 

- Bunu sormağa lüzum rnr mı? 
Bunu benden iyi bilmiyor mus un? 

- PekfıHi! hakikaten kalbin ,.e ru -
hun benim cleğil mi Dcoda? Dinle, yal 
varırım kendini kolla. Oh, her an ih -
tiyatı elcfon bırakma. Hele hu andan 'ı 
sonra daha fazla dikaktli ol. Herkes -

düşmanla sarılı imiş gibi kendini hep 
kolla I 

- EC\·et yavrum. Sana söz ,·crdh11 
ve yemin ettim. Merak etme, yakın za. 
manda hütün bu heyecanlar sona e • 
recektir. 

Ririhirlerlne ~nrılarak dud~kJarı 

hfr kere daha aşkla ve ihtirasla birleş 
tikten sonra 1\ont dö l\fariyyak gitti. 


