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Suikastta Italyan parmağı var mı? 
Yunan gazetelerinin bu telmihi Ankarada môkes 

bulmuyor ve böyle bir endişe yer tutmuyor 
Etenı VE kardeşi 1 

Ammanda yakalandı 
Suikastla alakadar Ur/ a 
say/avından başka tanınmış 
_lJÜksek şahsiyet !erde mi var ? 

Eski halife 
AbdüJmecit bu 

· hôinlere yardım mı 
ediyordu? 

Bir habere göre 
E"t rnıe kar 15inln 

Türklyeye get rıımesi 
muhtemel 

Çe,K .. :r r.~e te para yaraımında RI r Yunan gazetesi bile: "Çerkes canava-
bulunduğu 8öylenilen rına Yunan milleti htırmet besleyemez,, 

_ Abdüt~id diyor <Yazısı 2 nclde) 

F ıransa zecri tedbirlerin' HABER 

t b k h ı d 
ıstanbuıun en cok satılan-

a. t i ine azır o uğunu ha~:=~::~::.m ~:;:::•dır 
b i l d i r el i verenler kAr ederler• 

Arnerika bitarafhk siyasasından 
vazgeç-meye çahşacağını 

ıngiltereye vadetti 

682 ltalyan 
. hastası 

SUveyşten geçti 
l~ta, r1 - Birkaç günden- deniz ıilahları konferansında A

.Leri gali bir ıurette devam eden merikan siyaset ne müzaharet et
lnaliz - Amerikan görütmeleri meyi vadetmittir. Yani İngiltere 
iyi bir netice vermiye meyletmiı- - Amerika Japonya aleyhine bir· 

- Mançuter Gtndiyandan -
"Kalifornia,, isimli ltalyan baı· 

tane gemisi 682 basta ile Süveyt Habeş hududundaki lngiliz harp muhabirleri Habeı yaralılanna ve on. 
k 1 d nittir lann "Kızılh~ •• tarafından tedamin e ait Uk f otoğrallan gönthrmiftir. 

tir. letmit oluyorlar. 

ana ın an I~· . ·İ . Degli Miror gazetesinden alınan bu resimler; kızgın rfjllertlen bitap bir 
Bunların çogu ıtçı erdır. halde katırlar üzerinde getirilen yaralılan, yaralannın sanlmasını ve Ha. 

~rika hükumeti ıimdiye Diğer taraftan birçok vapur 
kadar göıtercliği bitaraflık ıiya- kumpanyaları artık ltalyan li
-tiıM:len vazgeçmiye çalııacağmı manlarma uğramamaya karar ver. 
londraya vadetmittir. Fakat A- mitlerdir. Bu kumpanyalar muhte 
lllerikan kamuyu Avrupa itleri.ıe lif uluslardan olup İtalyan liman
lıarıtmak aleyhinde olduğu için A. larına uğrayan ve ticaret yapan 14 
lllerika lngiltereye Cenevrede an- vapur temsil ediyorlar. 
C&lc dahili ıiyaıeti müsaade ettiği F ranıa hükiimeti de uluılar ku
lliabett.e yardım edebileceğini bil- rumu yazganlığına reımen zecri 
dinnittir. tedbirleri tatbika hazır olduğunu 

Buna mukabil lngiltere gelecek bildimıi§tir. 

Japon - Sovyet 
harbi 

çıkabilir mi ? 
ı ngilizlere _göre 

.Japonlar Rus 
menfaatını tehdit 

ederlerse 
Evet 

(Yazıaı 4 ncüde) --------

Adliyede önemli •IYEDİGÜN 
lslôhat yapılıyor Yarın 36 sayfa ola

fJlübaşirlik teşkilatı kaldmlacak ~~~ ~~~;.:r~?1;:~: 
l111b ı•aJı adasında 2000 mahkdm için bir hapis- rlş edlnf z. Flatı 10 

•ne yapılarak makAmlar çalıştırılacak kuruştur 
- - ~amı4ndJde) ..................... . 

befistanda feci bir f elôket olan ausuz luğun acıklı manzaralarını gösteriyor. 
Yaralı aııkerler Uk ihtiyaç olarak su istemektedirler. 

Büyük muharebeler arifesinde ------------------
330, 000 

Kişilik Habeş kuvveti 
160 millik 

Bir cephe boyunca italyan 
hücumunu bekliyor 

S0,000 klşlllk bir kuvvet de bunlara 
yardım için ilerliyor 

250 italyan askeri 
susuzluktan öldü 



-ıtaı.van 
Askerlik 
görüşler.i 

Habeş harbı 
muharririmizin 

lzmirde 
Eskiden lşlenmfş bir 

cinayetin izleri 
bolundu 

lzmirde Alı.:ıncakta Akdeniz 
sokağında bir ıarap imalathane -
sinde tamirat yapılırken bir inıan 
cesedi iskeleti bulunmuftur. Ya .. 
pılan tahkikatta adamın bh· ci • 
nayete kurban J!ttiği anlatılmıt • 
tır. Fakat cinay~tin İfial vaktin
de mi, yoksa İtgalden ıonra mı 
işlendiği henüz oelli olmamıştır. 

ve son haberler 
Dolu Afrikaıından dün gelen 

haberlere nazaran vaziyet şu te
kilde hülba edilebilir: 

:ii!!;u~::arebeler olabileceği tik • 330 bin kişilik 
İngiltere Kızıldenizi kapamaya H b k t• 

katı surette karar vermiştir. HattA a eş U VV e 1 
Ad a Ce h • ısrarla söylendiğine göre, Aden lima· İ UY p esı nı 1ımdiden her ıurıu muameleye 1ca. 60. mi ilik bir cephede 

Bucephedengelenhaberlerva patılmış ve kadınlarla çocuklar ıe - ltalyanların hÜCU• 
zi:rette büyük b;r durgunluk oldu· hirden çıkarılmışlardır. munu bekliyor 
ğunu ı&termektedir. Her iki ta· ıtalya elçl•I nihayet hareket etti Habeş sol cenahını 
raf harbetmek için geni, mikyaı· Adisababa, 26 (A. A.) - İtalyan el. muhafaza eden Habeş 
ta hazırlıklar yapmaktadır. çisi Vinc~ ansızın hareket etmittlr. ) 

ltalyanlar ayni zamanda bu Elçinin özel vagonu trene ancak son genera 1 yaralandı 
haYalide ıenit mikyatta propagan dakikada takrlmıştır. Adi.ababa'dan lngi/iz gazete· 
dalar yapmakta, yerli halkı kendi Yaralanan H•b•• ••k•rler:ne lerine yazJıyor: 
taraflanna iltihaka davet etmek- bakmak için Yedi, sekiz giln içinde yapıla-
tedirler. Romadan bildirildiğine Berutta, Habeşlstanda yaralanan cağı tahmin edilen büyük İtalyan 
göre, bu propagandalar netice Habe~ askerlerine srhht yardımlarda taarruzunun burada, ıimaiden 
ıinde birçok kabile baıkanları ka· bulunmak üzere kadınlardan mUftk- bathyacağı san,lıyor. 
bile efradiyle birlikte İtalyanlar kep bir komite kurulmuetur. Şimdi 330.000 askerden ibaret 

Bu komite zenginlerden iane toplı. 
tarafına ıeçmektedirler. yarak bu para ile Habeılstana ııhhl olan Habet kuvveti 160 millik cep 

Bu cephede kanlı tavaıla.rın malzeme gönderecektir. he boyunca dört hücum beklemek· 
yarm baılamaıı muhtemeldir. f- Mısır Kralı Fuadfn akrabasından tedir. 
talyan kuvvell.,:i yarın MakaıJeye Prens lsmatl Davud on iki kltlltk ma· Hahetler kuv1"etli bir müdafaa 
dofru yürüyüfe batlıyacaklardır. iyetfyle birlikte dün akpm Adlaaba. hattı tesis etmi,ıerdir. 

baya geldi. 
Prens, 3000 hasta bakıcı, 250 doktor 

dan mürekkep olup tam teçhizatlı bir 
çok kamyonları ve nakliye vesaiti bu· 
lunan büyük bir Mrsır Satlbiahmer 
heyetine riyMet etmektedir. 

Ras Kassa ve Ru Seyyumun 
150 fer bin kiti Jen mürekkep kuv 
vetleri birbiriyle teli.ki etmekte, 
ayrıca Kauanın idaretindeki 30 
bin kitilik kuvvet Dera ve Dana
kil dağları üzerinde ve eteklerin· 

de gözcülük etmektedir. 

Raı Kaaaa ve Rat Seyyum kuv· 
vetlerinin Adu' ve Aksum etra· 
fında teıkil ettilderi açık müselle
tin içinde, tepelerden çoğunu 

Habeş çeteleri tutmaktadır. göre, ıimdiye k~darki zayiat Ha-
Habeı ihtiy..ıtları da mevz: al- beşler tarafından 20.000 ve Jtal-

maktadır. yanlar tarafından ise 6,000 dir. 

Habet hatlar•nın gerisinde ise, İtalyan zayiatının üçte ikisi yer. 
Habeş generall~rinden Admassu, 1i askerlerdir. 
Gobanna ve AmLaçov her biri O· Habeılerde ise Seyyum'un 
nar bin kişilik kuvvetle timali far- askerlerinden ço~ zayiat verilmit· 
kiye doğru, Ras Kassayı takviye\. tir. ilaveten iki, üç yüz araamd& 
çin ilerliyorlar. çocuk ve kadın ölmüş veya yara· 

Eritre hududunda Setit nehri- lanmıştır. 
nin Sudana aktığ1 yerde, son gün- S . l d 
ler içinde İtalyan tayyareleri bom u rı ç on raya 
~;:dıman harekatı yapmaktadır- gidiyor 

Bu mıntakada Ayalu içinde bir 
Habeı generali yaralanmııtır. A · 
ditababadan husuıt bir tayyare i
le kendisine do'ktor gitmittir. 

Bu generalin 80.000 kişilik lcuv·· 
veti, Setit nehr' üzerindeki ltal
yan kalelerini gözlemekte ve Ha
beı ıol cenahını muhafaza etmek· 
tedir. 

Adisababaya gelen haberlere 

Inglllz dış bakanile 
Habeş işini 

gUreşecek mlş 
Paris, 25 - R omadan bildiril

diğine göre, pek yakında İtalya 
dıı itleri müsteşarı Suviç Londra
ya gidecek, orada İngiltere dıt 
itleri bakanı H:>u ile Habeıist:ın 
işleri etrafında görüşecektir. 

lngiliz mahıt.filine nazaran İ
talyanlar bu cephedeki kuvve-tle. 
rinden b;r kısmım Somali cephe
sini takviye etmekte ve Harrar üz:ı 
rine yürümektedir. Adua cephe· 
tindeki kuvvetler yalnızca Ha.beı 
leri oyalamak ve Habeı kuvvetle
rini ikiye ayırmak içindir. Roma 
bu rinyetleri tekzip etmittir. 

Musaali cephesi 
Bu cephede Habeılerin muvaf -

raK oıauKıarı, ve ıtaıyanıan ge-

Bütün masrafı biızat Prena tarafm 
dan temin edilmi§ olan bu heyet lm. 
paratorla birlikte cepheye hareket e
decektir. 

imparator hav•d• uqtu bomb• 
tallmlerl Y•Pta 

Degli Heralddarı: 
"Habeş imparatoru dün derhal sa . 

Suikast işinde Italyan 
parmağı var mı ? 

ri çekilmeğe mecbur ettikleri ta
hakkuk elmittir. Danakil çölün· 
d~ki bütün kuyular Habeıler tara· 
fından tuzlanmıt olduiundan ltal. 
ya.n ..akerleri büyük tıkıntıya dü~ 
mü§lerdir. Şimdiye kadar ıuıuz
luktan 250 İtalyanın öldüğü ha
ber veriliyor. ~u cephedeki ltal
yan kuvvetlerinin Adab istikame
tinde geri çekildiği öğrenilmittir. 

Somali cephesi 
Berlinden bi!Jirildiğine göre İw 

talyanlar bu cephede ıimale doğ
ru ilerlemekte d~vam etmektedir 
Ier. Son harekata tanklar da iş
tirak etmit ve ltalyan cephetini 
yarmala teıehbüs eden Habet hü· 
cuma pütkürtülmüıtür. 

İtalyanlar yakın bir istikbalde 
bu havalideki Habeıleri impara
tor Meybine aya.klandırabilecek 
lerjne ve bunun r·eticesinde kolay. 
lıkla. Hatrarı ele geçirerek Adisa
baba üzerine yürüyebileceklerine 
emin bulunmaktadırlar. 

Gene dolaıa·:ı bir rivayte lÖre 
İtalyanların planı Eritre ve Soma· 
li:leki orduların birleımesi, ve be 
raberce Adisa1'aba üzerine yürü· 
m:::;idir. 

Sa.fahiyettar mahafiller, önü· 
müzdeki lkincit~§rin ayında bü
yük muharebeler olacağında müt
tefiktirler. 

Cephe gerisi 
haberleri 

Fırtınadan evvelki aUkQn 

.Adi.sf baba, 26 <A. A.) - Burada 
1i7ladiiinı &Öre, Mu.soliniden hiçbir 

--J- ~ _., . . . . .. .. .... ... . 
sinde tayyare nnydanına gitml§tir. 

Adisababadaki harp muhabirleri 
de hemen imparatorun peşine takıl. 
mışlardır. Fakat gazeteciler daha tay 
yare meydanına gelmeden lmparato· 
run hususi tayyaresine binerek hava. 
landığınr görmüşlerdir. 

Evvela imparatorun Dessie'ye, yani 
Habeş askerlerinin tehaşşüt ettiği 

150 mil şimali şarkideki mevkie rttti· 
ği sanrlmıştır. 

Fakat bir müddet sonra, lmparato. 
run tayyaresi geri dönmüş ''e kendi· 
sinin Dessie'ye gitmediği resmen UA.n 
oJunmu§tur. 

Ancak o istikamette bir mUddet uç 
tuğu ve cepheye gitmekte olan impa. 
ratorun, muhafızları ile diğer asker
leri gözden geçirdili anlaşı1mı§tır.,, 

Diğer bir haber de, imparatorun 
tayyareye binmeden önce kendi hu • 
sust topçu atı§ sahasına rtderek ya • 
rım saat bomba atma talimleri yap • 
tığını bildiriyor. Bombalan ileri dot· 
ru attıkça, onların patJamuından 
büyük bir zevk duymuştur. 

imparator eski harbiye nazırı· 
mn bafmdan deillrmen tafım 

kaldırarak onu affetti 
Çok borç yapmak ve ayrı hissiyat 

taşımak gibi bazı hususiyetler dola . 
yısiyle imparatorla arası bir zaman
lar bozulmuş olan eski Habeş Harbi. 
ye Nazırı Fitorarı Berru imparatorla 
yeniden barışmıştır. 
İmparatora mutavaat l~areti olmak 

üzere başında bir değirmen taşr ile 
saraya gitmiştir. 

Değirmen taşı, başında, muvazene
sini şayanı hayret surette muhafaza 
ederek eski nazır imparatorun önün. 
de diz çökmüş ve imparator bu taşı 
kaldırmak suretiyle kendisini affet· 
tiğini göstermiştir. 

Fttorari Berru, Habe~ ordusunda 
derhal yüksek bir kumanda alacaktır. 
Kendisi, orduda bir sevkulceyşçi ol:!. 
rak büyük şöhreti haizdir. 

ati7.akere teklifi alınmamı,tır. lngi • KabiJeler arasında en çok sevilmiş 
1b diplomatik mehaffltnin düşündü- g<'ner:ıllerden biridir. Bol bol ve muh 
fil gibi, bugünkü sükQn, frrtmadan te;~em ziyafetler vermekle tamnmış
enelki bir sükQndur. Buradaki dlplo tr. 
matik mehafil, ikinciteşrin ayı içinde (Deyli Beraldden)_ 

___ ,..ı_ - 1'>'-'-· 

diriyor· 
"Atatürke kartı yapılan ıuikaat 

teıebbüaü ile ilgili olarak açılan 
tahkikat üzerine Maverayüneria 
polisi Ammanda, Türk istiklal har 
bi esnatmda düpnana geçen Çer· 
kea Etemle karde,lerinden birini 
tevkif etmiştir.,, 

Bu mevzu üzerinde Yunan ga
zetelerinde bazı dikkate değer ya 
zdar çıkmaktadır. 

Yunan gazetelerinde Çerkes 
Elemin iıtiklil muharebesi aıra .. 
larındaki vaziyeti gözden geçiril
mekte ve Berutta bu caniyane 
hareketi hazırlarken bazı ecnebi 
memleketlerden muavenet görmüş 
olmaaına iıaret edilmektedir. 

Elefreton Antropoı tunu ya:..ı· 
yor: 

"lıtanbuldan yazılıyor: Cumur 
bqkanı Atatürkü öldürerek bu -
aünkü rejimi devirmek ittiyen bü
yük bir ıuikaat tebeketinin mey • 
dana çıkarılması herkesi hayrete 
dütürmüttür. Bilhassa bazı devltt
lerin perde arkasından bu ite yar
dım ettiklerinin duyulması, çok 
tuhaf görülmektedir. 

An~carada yakalananların Üzer
lerinde mühim vesikalar bulun • 
muııa da Türk m.:ıkamatı ketu . 
miyetini muhafaza etmektedir. 
Buna rağmen suikastçıların ec -
nebi mahfelleriyle temasta bulun
dukları anlaşdmakuL olup, Türki· 
yede karga§alı!~ ~ıkarmak istiyen 
ltalyanm bunlara yardım ettiği 
hatıra gelmektedir. 

Suikattçıların üzerinde külli -
yetli mikdarda ltalyan lireti bu -
lunmuı ve yakalanan ve3il:alar a
raaında Berutta mukim "F ro.nçes
ko Beyanki,, namında bir tahııı 
ile çete reislerinin muhaberede bu 
lunduğuna dair mektuplara teaa . 
düf edilmittir. 

Toplanan malfunnta göre, ltal· 

-
bitlerinden olan "Beyanki,, İtalya. 
nın Şarkta caıua teşkili.tını idare 
etmekte olup, doğrudan doğruya 
propaganda nazırı Kont "Çiyano,, 
nun emrinde bulunmakta ve ora· 
dan direktif almaktadır. 

Evvelce yalnız tüphe edilmek
te iken, bugün bu nokta bir haki· 
kat olarak meydana çıkmıştır. 1-
talyanın Anadoluya sokulmaktan 
vaz geçmemi§ olduğu, bu taraıl • 
m3.z vesikalardan anla§ılmakta . 
dır.,, 

Neo Kozmos isimli Atina ga -
zetesi ise şu yolda yazmaktadır: 

"Meydana çıkardan suikast 
teıkilatı Türk efkarı umumiyesi
ni çok müteessir etmiştir. Matbu. 
at, basın büroıunun verdiği haber. 
leri ne§retmektedir. 

Anlatılan, bugün Niste bulu -
nan halife Abdülmecitten ;..ara a· 
lan Çerkes Etem, Berutta bu teş
kilatı vücude getirmiş ve Fransız 
makamatınm nazarı dikkatini cel
betmemek için Şam tarikile gön. 
dermİ§tİr. 

Türk polisi Suriyedeki ajanları 
vasıtasile bu hazırlıklardan ha -
berdar olduğu için, derhal terti
bat alarak çeteyi hudutta yakala 
mıştır. 

Urfa saylavından mada diğer 
ricalin de methaldar bulundukları 
tahmin olunmakto.dıı·. Po.rayı ve
ren halife Abdülmc:it olduğu ta
hakkuk e:le~ck olursn, Türkiye 
hykumeti fr.,.nsanm n:ı:ıarı dikka. 
tini cedbedecc!< ve hari~teki anti 
Kemalist teı~tilatlara karşı zecri 
tedbirler alacaktır.,, 

lmerisios Kirik:s, bu itin ifa: 
s!lfh~!armı da karı:tıraro.k Çe~ket: 
E.t:::r.dcn b:ıhaederck diyor ki: 

"Atati!rlte kar~ı ha:::crhm::.n bu 
ıuikaıtte d·~er!e:i ı::ibi ademi r.ıu
vaffakiye~le ne!icelemni~tir. Çer· ı 
kea Etem ve Re~!din göndcrdiHc:·i 

la§amamıttır. Reıit dört ıene ev
vel Atinayı terkederek Türkiye 
cumuriyeti aleyhinde çalışan kar
deti Etemin yanına gitmitti. 

Etem Türk ordusu zabitlerin· 
den idi. Çerkeı aıilzadelerinc:!en 

Anzavur Türklerle mücadele eder 
ken, Etem ona karşı hareket e!miş 
ve bu cenklerde bir çok ırkda~ları
nm da kanlısı olmuştur. 

Anadolu felaketinden sonra A
tinada pek az kalarak Mezapctam 
yaya yerleşen Çerkea Etem, Muı· 
tafa Kemal !e kar§ı suikastlar ter· 
tib etmekte ve bunların hepıi acle
mi muvaffakiyetle neticelenmek . 
tedir. Beteriyetin büyük şahsiyet• 
lerinden biri sayılan ve mcmlek~ 
tini uçurumdnn ve padiyahlar b':"-
yunduruğundan kurtaran Atatürb~ 

suikast yapmak istiyen Çerkes ca• 
navarına karşı Yunan milleti hür
met besliyemez.,, 

Hadise şöyle aydınlatılıyor: 
Ankara, 26 (A.A.) - Bütün 

dünya matbuatı Atatürk'e karıı 

hazırlanan suikast haberleri ile, 
büyük şefimize ve Türk ulusur.a 
çok sempatik olarak, iıtigal et • 
mektedir. 

Bunlar araıında, yabancı bir 
devletin alakasına naklen veya 

resen i,aretler vardır. 

Alakadar mahafilde yaptığı "' 
mız tahkikata göre tevkif edile~ 
lor nezdinde liret bulunduğuna da 
ir çıkarılan şayialar aaılsızdır. 

Dost Yunani~tanın bazı gazetele
rinde ltalyanın Türkiyede gözü 
olduğu ha'clunda ileri sürülen tel· 
r.ıihler İ:;;e bura muhitinde maket 
b~lmaır.3kta ve b:>yle endi~elcr 
ye; tutrna:r:ı;ıktaclır. 

Kah· r::!en nlır.;:n özel bir tel• 
eraf "Et~m~n fü:r~ye tnı·;kile Tür· 
li:y::!yc :cvke·'ilnıesin:n muh~em:!l 
ol :!:.ı§un:.ı,, bildirr::ı~/.tedir. 
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Ingiliz - ltalyan 
mücadelesinin · Bahk çok Beyoğluna giden 

tramvayların yolu 
Reşadiye caddesinden geçi 
rilmek isteniyor,teşebbüslere 

Ortaya çıkaracağı en büyük çıkıyor 
hakikat nedir ? Fakat balıkcılar bir-

a.. • llğl denize dUktUrdil-
ı •. ~-uk mu yumurtadan çıkar. yük zaafı bu son nokta oJmuıtur: 

J'Urnurta mı ta'VU:dan çıkar! intihabat arifeıinde bulunmak! ğtl için fiyatlar çok 
Madde mi, yoksa ruh mu mu- Musolini'nin ııe böyle bir kay- düşmüyor 

i.ddemdir? guau yok ... O, h\r tek vücut gibi Son zamanlarda çokça çıkan 
lıte1 en !hasititulen en mürek• İtalyayı hareke~e getiriyor ... Bel• palamuttan aonra ~vvelki günden girişildi 

lcebine kadar halledilememit da- ki de onun zaafı budur: Kayaya itibaren torik de çıkmağa bqla• Tramvay ıosyeteai bayındırlık 
-.atar!... çarparsa bütün kütlesiyle çarpa- mıttır. Fakat lıtanbul balkı, balı- bakanlığına müracaat ederek te· 

Bunların arasında bir de ıu cak... Elastikryeti, yumutakhğ1 iı diğer yıllara niıbetle bahalı ye birde hemen bütün hatlarm geç • 
•i1aıal konu (mevzu) vardır: yok... mektedir. Bununda, bir müddet tiği liman hanı önündeki yol çok 

Bu takdirde Maçka • Beya.zrt, 
F atih-&rbiye, Ortaköy-Aksaray 
Fatih-Beıiktaı tramva1ları bura• 
dan geçecektir. Y edikv.1 .. Sirkeci 
Edimekapı-Sirlteci, T Oflk•.pt-Sir· 
keci tramvayları iae yine eski yo
lu takip ~tın".iı~6 c 

Merkezi kuvvetli, halkın hürri- lngiltere, buıün, - par.ti.man· evvel kurulmakta olduğunu ha - dar olduğu için bu hatların Re -
)eti zayıf hükUınet mi ; yoksa. ~er bir rejimin müıaadesi imki.nr ber verdiğimiz, balıkçılar araHn- ıadiye cadde•inden geçirilerek 
doirudan doğTuya demokrssi u• mn azamiıinde - kuvvetlerini daki aatq birliği en büyük amil_ Eminönüne çıkarılmaıını teklif 
'11~1eriyle idare olunan hükumet birlettirmiı bir vaziyettedir. Bu· dir. - etmittir. 
lllı elveritlidir'! na rağmen, İtalyanın kartı11nda Geçen iki ay .çinde çok mik • Belediye fen heyeti de bir yan-

Fakat bu yeni hatta gümrilk 
idaresi razı olmamaktadır. Çün
kü, Reıadiye caddesi bütün güm
rük ve liman anbar ve antrepola
rının kapılannm açıldığı bir cad
dedir. Burada tehrin her ıaatinde 
tecimel bir faaliyet olduğundan 
tramvaylann geçmesi muvafık 

• • • tek eliyle döğüten bir boksör va- darda palamut çıkıbğı halde Is _ dan Retadiye caddesinin daha ge 
Bazan qikir, hazan da gizli ziyetindedir. Bu da onun zaafı tanbullulara hiçbir zaman taze nİf olması, diğer yandan Emin -

lllfhalar geçiren lngiliz - İtalyan mı, kuvveti mi, belli değil ... lh• palamutu bet kuruıtan aıaii ye- önü meydanının tramvay manev 
~dlqmaıını bu noktadan da tet- timal, döğüımeyen elini yarala· mek naıip olmamıttrr. Yalnız ba. ralarına seyir bakımından daha 

k etmek icap eder. maktan koruyordur. yatlamaH tehlikeıi bulunan ba _ müsait bulunmaıı itibarile Beyoğ 
B. J ·ı· uh · · d · t' K B .. d ı · lu tarafına ı--ecek arabaların 

görülmemektedir. 
L: ır naı ız m arrırı emıt ar ısacaıı: u muca e enın or- hklar tehrin bazı kııımlannda -~ 
.. k. ğ h k'k ti rd bu caddeden ı-~eıini muvafık taya çı araca ı a ı a e en en yüz paraya ıatılmııtrr. Halbuki, -r- " 

- Yazıklar olsun bizlere ... Bir 
-l'Uç İtalyan, bir avuç Ru~ fırka• 
'-ı kadar olamadık\ Onlar, istib
'taclı bir ülkü haline getirdi, biz 
lae hürriyeti ideal teklinde yaıa
'-ınryoruz ! 

Hürriyet? ..• 
lngiliz muliarriri, belki de bu 

~den liberalizmi kastediyordu. 
Ql;....lizmi, parlimentarizmi .•• 

Fakat turaıı muhakkak ki, ı. 
jllterenin ltalyaya kartı en bü......_ 

Belediyeler 
kongresi 

Ştlkrft Kaya et ve 
ekmek ucuzluğunun 

teminini istedi 
4tatürk kongreye 

, ba•arııar diledi 
Ankara, 26 (A. A.) - Türk beledi_ 

)tleri birinci kurultayı bugün saat 15 •e ~lkevln4e asbakan Dr. Behçet 
llz•ua. bafkanlığında toplanmıştır. 
lltıediyelerden gelen telgraflar oku -
'-tak tefekkür cevaplan yazılmış, 
'-1\tı ucuzlatma, belediye gelirlerini 
lt'tırıaa ve bayındırlık komisyonları . 
•1' raporlan tetkik edilmiş, uzun mü· 
~llrrdan sonra bu raporlar tek. 
l'lr komisyonlarca tetkik edilmek il -

ı 'ere Jade edilmiştir. 
le işleri Bakallı Şükrü Kaya bil -
~ hayatı ucuzlatma meselesi üze· 
tinde durarak et ve ekmek ucuzluğu 

;~in klfi derecede inceltilmemiş ol
i1lnna söylemiş ve rapor iade edil -

' lfbae töre komisyonun bu noktayı 1. 
0 M~ araftırmasını istemiştir. 
le R:onılsyonlar bu akpm ve yann öğ 

ı den aonra toplanacaklardır. 
Geaeı toplantı yarm saat 15 de ya· 

hlaeaktır. · 
• • • 

. Cıtatırur Başkanı Atatürk de bele. 
din1~r kongresi münasebetiyle ken -
~ine teknen tazim telgrafına aşağı. 
qkt ~bı vermiştir: 

l•md lnönü &§bakan 
Bbiaet Tilrk belediyeler kurultayı 

başkanı 

R:urııltayın bana karşı gösterdiği 
ilgi 'f9 se"Vtlyl bildiren tel yazılarınızı 
&ldııa, çok duygulandım. Teşekkürle· 
tlrnt iletir bqanlar dflerfm. 

---0---

0rtakly Ermenileri 
quRUn Ayen yaptılar 

Buıün Ortaköy Ermeni kilise
'-- mel'ma aukaatı tel'in mak· •• • 2

"
4• Atat&rke kartı yapılmak iı-

... dl7Je \Gyiik bir Ayin yapdmıt
lır. A~ &u!unan büyük hir 
~enıaat llfPp ~'•i\lı lb teYin et.,w..-. - -..... ! 

~~~~i~:lli~~~b~ di~~~,b~~~&~~-ı_a_~_b_·t_w_"r_. _____________________ _ 

giainin daha hayatiyetli olduğ~•- ze binlerce palamut dökülmüt • Kok ko·· mu·· ru·· Mektep binaları 
~= ~ ~ 

Merkezi kuvvetli rejim mi? Bu tekilde bir yandan biz de satışları tamir e Jlyor 
Halki kuvvetli rejim mi? k cak b. ha bul Vilayet, aelecek yılm mektep 

pe acına ır lde unan G rl hl kurnazlıkla ihtiyacını karııl•mak içüı hareke-Habeıiıtanın İtalya tarafından balıkçılann eline emeğile müte - a p r te aeçmeden evvel eldeki mektep-
istila edilip edilmiyeceği, yahut i- nasip bir paranın geçmeli temin narh tanımadan lerden eski olanların tamir Ye ta-
lerde Akdenize ltalyanm mı, in• edilmit, fakat diğer taraftan bu yapılıyor diline ve daha fazla talebe alabi-
gilterenin mi hakim olacağı, bu- · d f k r h Ik .... lecek bı·r bale konu'----ma karar mevıım e 1 a a a m yemegı Bundan bir müddet enel kıt 111M1a 

na kıyasla ikinci planda kalır, sa- ı bal k nı·ıbeten b h 1 f" t verm:..ı·r. Bunun irm· -ela" Ba-
nırrm. 

o an 1 a a 1 ıya · yaklatınca ıebirde kok sanayii • •s• -7 ..... " 

lerle aablmıttrr. nin de tekrar bqladıimı YazmJt· kırköy dördüncü ve Kadıköy se-
(Va-na> kizinci ilk mektepleri ba tekilde Anlatma mudbince timdi ayn' tık. Kok fiyatleri ekonomi bakan• 

tamir edilecektir. Bunlardan son-

M b h d tekil toriğe tatbik edilmeğe bq- lığı tarafından geçen yıl teıbit ra tehrin diier yanlarındaki bazı ez 8 8 8 lanmı1trr. Balıkh~nede ilk parti edilmit olduğuna göre gerek o ilk mekteolerin tamir " tadili 

b'. r· l!'tıı·nayet toriklere topdan çifti ıs klınııtan aünkü, gerek bu günkü hale ibti. muakrrerdir. 
~ fiyat Terİlmift;r. • • J ' JCar .JemeJİ: en' UJ'lr1Jll tabirdir. 0 o 

Arnavut be kiri o zaman yazdığımız bu vaziyet bu 

karnından vurdular Taşdelen suyu ıün daha tiddetıe ve adeta bir 

hah Bı.rkaç gu··ndenberı· latanbuld... buhran halinde kendini hiaaettir-Dün ıabah Karaağaç mez a- ~ 
T••delen ıuyu satılmamaktadır. mektedir. Bu buhran ıun'i ola • sında bir cinayet olmuf, koyun f İ· -s-

Bunun .ebebı. Tatdelenı'n kayna- rak yaratılmıt Mr yokluiun do • tiricisi Murat adında bir Arnavut, d 
ki l"'mda yenı·den bazı t•·ı···t yapıl• ğur uğu neticedir. Bekir adnadaki keıiciyi bıça a - -

karnından vurarak öldürmüttür. maııdır. Su on gün kadar daha Geçen yıl ekonomi bakanlıiı 
lstanbulda kok ;htikinnın önüne 

Sebebi anlatılamıyan bu cina
yet §Öyle itlenmittir: 

Sabahleyin ıaat 8 de ite bat
lamak için hazırlık yapılırken Mu 
rat ile Bekir karıılqmıtlar, ve 
kavgaya tututmutlardır. Bu esna
da Murat belinden kocaman bir 
bıçak çıkarmıt \'e Bekirin karnı
na sokmuttur. 

Bekirin kanlar içinde yere dev
rildiğini ıaren l:atil fırsattan iıti
f ade ederek üzerindeki it elbise-

lerini çıkarmıf ve mezbahadan çı· 
karak kaçunttır. Biraz ıonra ha
dise anlatılarak polise malUınat 

verilmiı, imdadı ııhhiye otomobi
li de derhal vaka yerine kotmuı
verilmif, imdadı ııbhi otomobi
bile konulacaiı sırada ölmiiftür. 

indirilemiyecektir. 
--o-

Toplanmamış para 
cezaları alınacak 
Belediye teftit heyetince timdi

ya kadar toplanmamıt olan para 
cezalan etrafında tahkikata giri
tilmittir. Son seneler zarfmda ke
silen cezalardan 23,000 lirakadar 
bir miktarının tah•il edilmediği 
anlqılmıttır. 

T eftit heyeti bir yandan bunla
nn mürur zaman vaziyetleri ile bu 
cezaları toplamayan memurlar 
hakkında da tahkikat yapmakta
dır. 

o 

Belediyenin hıfzıs
sıhha mOtehassısı 
Belediye hıfzı111hha mütahassı

malara batlamıı ve az ıonra Jca. 11 bay Zeki A~rupaya gitmj§tİr. 
tili Aksarayda babasının evinde Bir müddet tetkikat yaptıktan ıon 
yakalamıttır. Henüz 25 yaiındll ra dönecektir. 

Diğer taraftan poliı arattır . 

bulunan katil Murat cinayet hak-

geçmek için koka bir narh kor -
mut ve belediyenin masrafları 
heıap ederek zam ettiği fiyattan 
aonra bu narh kolam perakende • 
ıinde 18,&, toptanında da 15 lira 
olmuttu. O vakita kadar yerli ko
kun tonunu 22 liradan 25 liraya 
kadar satan ve tiddetli kıtta bu · 
nu 30 liraya kadar çıkaran kum-
panyalar bu tahdit karııımda bu 
yıl batka bir yola sapmıtlardrr. 
ilk it olarak gazhanelerden top -
tan satıt kaldırılmıtbr. Bu ıuret· 
le halk alacağı mikdar ne olur • 
ıa olsun perakendecilerden &l • 
mağa mecbur e.iilmittir. Ayrıca 
bütün tehirde busuıi bir peraken; 
doeci teıkilitı kurulmuftur. Fakat 
perakendecilerde de kömürün to
nunu 18 lirad~ almak kabil de • 
ğildir. Çuval, yükleme botaltma 
gibi birçok namlarla alınan para· 
lar yine kömürün tonunu 22 lira
ya getirmektedir. 

Osmanlı dahllt 
istikraz tah vlllerl 

1918 tarihinde yapılan dahili 
istikraz tahvillerinden 1935 ikin
citeırin vadelilerinin ödenmesine 
Oıunanb Bank• ıı tarafından ay 
bqmda bqlaaacakbr. ihraç e
dildiği zaman yirmi lira itibari 

kıymeti bulunan bu Osmanlı iı • 
tikrazma kartdık beher tahvile 
elli kurut verilecektir. 

o 
Paşabahçe fabrikası 

Pqababç.ede inbiaarlara ait 
müskirat fabrikcıamm bir inamı 

bundan bir müddet evvel Y&4Dllf 
tı. inhisarlar idaresi fabrikanın 
bu knmmı yaptırmağa karar ver
mi§tir. 

o 
Umumt harpte Ulen 
Yugoslav askerlerl

nln kemikleri 
gUnderlldt 

Umumi harp esnasında Türki
yede ölen bazı Yugoslav zabit ve 
aıkerlerinin ke~ikleri toplanmıf, 
dün aktam konvansiyonele takılan 
huıuai bir vagonla Yugoalavyaya 
gönderilmittir. 

kıu-daB::~rö:~~l=~:i::~etİY · f' Ş E H D İ N D ER D L E R İ ~ 
le birlikte beni kovalamıttı. Bu _ ~ 
sabah da üzerime hücum ~tti. Beq ı-.-----------------------------!!mm--..-iıiiiiııllll-
de kendimi m~afaa ettim. Kanalizasyon çukuru tehlikesi 

Bir fstUa Tophanede askeri sanayi mektebinin ilerisinden çocuklardan birinin oynarken dü~mesi büyük bir facia 
latanbul milli emlik müdürü yukan dofru çıkan merdivenli bir yokuş var. Bu yokuş. doğurabilir. 

bay Münir lıtanbul mmtakası tah ta son zamanlarda kanaHzasyon inşaatı yapılmaktadır.Fa Bundan başka ıecelerl .. yol zifiri karanlık oldu • 
U ,._J .. ı··~ı- • · ğundan buradan geçmek mecburiyetinde olan birçok 

• mlKIUr u.:. .. e ta)"ln edilmıttir. kat bu yolda inşaat yapıldığı ve gayet derin çukurlar ka. büyükler de buralara dlişmck tehlikesine maruz bulun· 
Be.yMibıir bu n•ifelFİ kabul etmi• zıldıfı halde etrafında çocukların dlişmemcsi için hiçbir maktadırlar. · 
)'erek İ~ terübat alınmıı değildlı'. Allah ıö.stermesin, buralarda Alikadar yerlerin nazarı dikkatini celbederlz. 



Habeş harbinin sıvasaı yüzü 
Ulplomatlk konuşmalardan daha bir 

netice çıkmıyor 

Italya Habeşistanın 
ikiye bölünmesini 

istiyormuş 
BaJdvin Uluslar Kurumu 

prensiplerini muhafaza 
silahlanmak istiyor 

için 

Lawl lngillz ve Italyan elçllerlyle 

Roma: 
yeniden gUrUşttl 

Cenevre: 
Rabq - 1 talyan iıint •ulhaa l:ti

timıek üzere Roma ile Paria aramda
ki konuımalarclan henüz l:tir netice 
çıkmamııbr. Bir Amerikan ajanaa l· 
taba-ile Habefiatan arasmda doiru· 
dan doiruya müzakerelere baflandıp 
m bildinniıae de Roma bunu ıu iki 
6Ç gclime ile tekzip ediyor: 

"Bu haber gülün~ ve yaland:r.,, 
Londra: 
İngiliz gazeteleri iıin uzaması kar 

psında zecri tedbirlerin seeı1reeeiin· 
den endiıe ederek Lavalin Cenevreye 
siderek, yeni tekliflerde bulwunuı lü
zumunu ileri ıürüyor. 

• • • 
lnıilizce Taymı gazetesi Matoli· 

ninin tekliflerini daha esaslı ıurette öi· 
renmiı olacak ki daha tafsilatlı madde
ler halinde vermektedir: 

Bu teklifler ıunlardrr: 
1 - Habeıiıtan, biri asıl Habeı~ 

tan, öteki de - Amharik olımyan laınn 

lardan ibaret olmak üzere - ikiye bö
lünecektir. 

2 - Amharik olmayan böla• üze. 
rinde 1 talyanm manda yahutlô imtiyaz 
ıuntile kontrol hakkı olacakta. 

., - ı ııns nana, papazU&r, Y• r-
ll tarafmdan kabul eclilmif olan İt.al· 
yanın hakimiyeti bir emri vaki olarak 
tanmacaktrr. 

4 - ltalyanm hakimiyeti aJtma 
&al~ topraklarm emniyetini koru· 
mak için ffabetiatanm silihlan filen 
kontrol altında bulundurulacaktır. 

5 - Cenevre andJaımaımm esir ti
careti ve sair ıuiistimailer baklandaki 
hükümlerine Habeıiıtan tarafrndan ta· 
mamen riayet oluna~ağma aluılar Jru. 
nımu kefil olm:alıdır. 

6 - Habqiatan, serbest liman ola· 
r.ı!ı Aıab'ı kullanabilecektir. (Asab t. 
tn!yan miistemlekeıi olan Eritrededir.) 

Fakat lnıi1izce Tayms gazetesi bu 
tıırtlann ne uluılar kurumu, ne lnsi1· 
tere ne Habeı imparatoru tarafından 
kabule imkiın olmadıitnı aöylemekt. 
dir. 

• • • 
ln~li.z baıbakanı Baldvin, son •er

. diği zöylevde demiıtir ki: 
"Ecer bütün uluslar, uluılar kurumu 

ile birlikte h~·eket et .. lerdi. harbi dur· 
durmak mümkiin olarda. Likin. hal· 
ya, Almanya ve Japonya kurumun clı· 

tmda kaldıkça buna imkan yoktur.,, 

B'lıldTin bu ıöyluinde ıillhJanma 

siyasa,ını müdafaa etmifae de lncilt• 
renin ölçüsüz tealihat iatemediiini, an· 
cak "uluslar kurumuna mfb:aharet ıi· 

yaı:ıu bir harbe sebep olduğu takdirde 
önemli bir rol oynryacalr olan deniz kuT 
vetlerinin modem bir hale konulmaımı 
iıtedifini,, aöylomi,tir. 

Paris: 

Cenevreclen .relen bir b.ahere söre, 
tatbiki için ieap eden tedhirleri almıt 
olduiunu ulu•lar kurumuna resmen bil· 
dirmiıtir. 

Adleabeb•·Clbutl hattı blter•I mı 
olacak? 

Cibuti, 28 (A.A.) - Adiaaba
ba • Cibuti demiryolunun bitaraf 
bir hale konulmuı için F ranaa ile 
Habqiatan" araaında müzakereler 
yapıldığı haber v~riliyor. 

Japon-Rus harbi 
çıkabilir mi ? 
lnglllzlere göre 

Japonlar Rus 
menfaatını tehdit 

ederlerse 
Evet 

Londra, 2.6 (A. A.) - Japonya hü • 
lnlmetinin, kuzey Çindeki istikl&l ha. 
reketine kar§! gitgide artan alakası, 
Japonyanın yeniden süel hareketler 
de balun:ıcafl endişesfnf doğurmak . 
tadır. 

Burada, bu istikl!J harekettnin Ja. 
ponlardan yardım gördütü kanaati 
••1. uıı. uıı a •• v.,a...,.•- •-r-.. •ı-·--

menfaatleri hem "üel, bem de tecim· 
seldir. Çini ikiye bölmek teşebbüsün. 
de be~ ilin dahil olmak ihtimali var· 
dır. Bunlar Şahar, Şihlf, Suiyan, Şan. 
ıi ve Şantung illeridir. 

İçeri Moğolistanda, Mançukoya ya· 
kın bölıede, Japonyanın, sıhhi ku • 
rumlar -.e telsiz istasyonları tesis et· 
mek suretiyle hutul etmesi, burada 
santldıflna göre, Japon ord1J8unun 
ileri hareketinde ta.kip edetefl lstika. 
metl şimdiden tayin etmektedir. 

GUney k111mında lH, ordu Kalıan 

fatlkametinde ileriliyecektir. Japonya 
ile Sov> et Rusya arasında bir harp 
çıktığı takdirde, Kalganın sevku) • 
cen bakımından durumu ~ok önem. 
ildir. Böyle bir ihtimal tahakkuk • · 
dince. Pekin • Kalgan • Paotqen de 
mil')'olu Japon ileri hareketinin baf· 
hca muvasala vasıtaaı olacaktır. 

Londrada, Sovyetlerin o bölgede ve 
bilhassa Kalgandakl menfatlerlnin 
Japonlarca tehdit edilerek bir harbe 
Mbep olmak ihtimali bulundutu t~. 
tim edilmektedir. 

lnrilterenin, oralarda, müdahalesi· 
ni itap ettirecek kadar önemli menfa. 
atlerl yoktur. Bununla beraber, lngt· 
Uz hükdmeti, Japonyanın, Çin JstiklAt 
hareketine karp rUtmekte oldufu si· 
YM•nın lnkipfmı dikkatle takip et· 
mekte devam edecektir. • 

ZA.U AN - Başyazısında sokaklara 
a.sılan vecizeler içinde en çok beğen. 
dl6l •Htr l,tmizf kentlimlz ba~araca"' 
ğız!,. vecizesini kaydediyor ve bu ı•e. 
ciunin bllgük mantuını diğer devlet
lerden mi&aller getirmek suretiyle 
izaha çalıııyor. 

Digor ki: 
"(Her lfinl .kendi baıarmak) kadar 

• 11 ' ,, ,, ı• 11 'i 1 ''• 

R AlU~R - JJrpm Poeta. 
- == !"§::; 1 

;;-;iiÜnaikos Adliyede önemli 
geliyor islAhat yapılıyor 

Galatasaray - Beşik- Mübaşirlik teşkilatı kaldırılacak 
taş iki. maç ykapac

1
.a

1
k Imralı adasında 2000 mahkt\m için bir hapls-

Y unanıstaıun en unet ı ut • 1 k 
bol klüplerinden biri olan Panati· hane yapılarak makllmlar Ç&Jıştırı aca 
naikos, Atinanın Apollon _klübü~- Yenı· bı·r avukatlık kanunu 
den bazı oyuncularla takvıye edıl· 

mit bir hal~e c~ ~nü ,ehr~i: hazırlanıyor 
ze gelecektır. Bır Atına muhtelıtı h I nmaktad 
manzarası verdiii allkadarlarca Adliye Bakanlıiının, adliyemi·ı nunu akzırtl ak .. ır •. 1 1i ,;,' 

.. . . . zi 11li.h yolunda aldıiı yeni karar· Avu a ı mueueıe11n n, aa· 
söylenen bu takım, onimıüdekı · k f d k d '--- · • h~'-'mı • .. .. . lar memleketimiz içın ço ay a· ın mey ana çııuııa..ı ıçın a& .. 
cwnarteıı ıunu T akaım at&dyo • 1 d ·· halı' ne , .... . ·ı b ve daha pratik mahiyettedirler. ere yar rmcı mueueae ...-
munda ilk maçı Betıktaı takımı e B 1 d 1 k "b • t' ·ı · d'" ·· ··1 ekt d. u cüm e en o ara mu aıır- ırı mesı ufunu m e ır. 
yapaG&ktır. ikinci maç ta pazar lik teıkilatrnın kaldırılıp, itlerdt: Adliyede yeni bir ıicil kanuna 
ıünü J.a Galataa.arayla ve ~~ut çabukluk temin için bu husu.ta yapılacaktır. 
Galatuaray • Bqıktat muhtelıtde poıta ve telgraf !dareıinden isti· lmralı aduı ıözden ıeçirile
yapdacaktır. fade etmek diJ4ünü1düfU Ankara~ rek bir rapor hazrrlanmııtı. Bu a· 

Betiktlt.f klübü, Ankarada bu· dan bildiriliyor. dada, 2000 malıkamu ıeçindire-
lunan Nuri ve Hakkıyı bu maçlar Adliye kontrol ve teftlt ko- cek arazi mevcuttur. Bu adadıa 
için latanbula çaiırmıttır. laylqacaktır. hapishane yaparak mahkllmlar" 

Panatinaiko. takımı bundan ev Mahkeme bürolarmm çahıma dan istifade edilecek ve bu sene • 
vel de tehrimize ıelmit ve burada ve hUJJ'lama siıtemi, hattl ev- den itibaren uf ak mikyasta bir 
yaptıiı maçlarda iyi dereceler al- rakı yazıt tarzbrmm tekli birle- tecriibe yapdllllf olacaktır. 
mqbr. ıecektir. Adli kitaplar yeniden Halı itleriyle allkadar mer · 

Cumartesi ve pazar aünleri bu basılacaktır. kezlerden biriıinde de mahktlm • 
maçlarm yapılabilmesi için Fut • Hiç bir awkatlık müeueıesi )ara halıcılık yaptmnak tectübe 
bol heyetinden izin almmııtır. Bu- yokmuı gibi yeni bir awkathk ka edilecektir. 
nun için de, pazar günü bq)ıya • ___ .......,...__ __________________ -:-----

cak olan ilk maçları tehir edilmi2· Yeni " .. rlyat 1 Yurdun her 
tir. Monte Krlsto yer·ınde SU.lkat Diğer taraftan gene haber ve • 

rildiğine göre teırinisa.ninin onun· Alekaandr Dumanın bu meıhur tel'ı·n edı·ı·ıyor 
cu pazar günü de ıehrimize Ta. eseri okuyueulara bir kolaylık ol• 
mi•-· takımı gelecek. Galatua· mak üzere bir lnıiliz muharriri 

-s•- , •••retlnlze canımızı verlrfa 
ray ve Bqiktaı takmılarile karır· tarafmdan hü!Ua edilmit ve 'bu Nazilli, 23 (A. A.) -
)aşacaktır. hüli.aa muallim Ahmet Halit kitap Biiyiik kurtancrmıza uzanan eller 

haneıi tarafından cıilimize çevri· bulunduğunu duyan binlerce Nazilli 
SUel itseler spor ]erek neırolunmuıtur. Taneıi 50 halkı Halkm önilnde toplandı. ya 

hayra mı kuruıtur. sek g&tterllerle bUyilk)Qtilab ve 
kurtancılıfmız anıldı. HaJn]er Jbeı. 

Geçen hafta ilk kısmı yapılan -------------- lendi. 'Olktinüz n emriniz çevresinde 
Süel Liıeler Spor bayramı dün ya- DUn lzmlrde gftreş toplanmak " fpretfnize canJamtJ 
pılan müı3.bak:ılarla nihayet bul- va nı hnadı ~• J,ela w. ,._.....__ __ .. •fttll@P- ?( 
.... ~........ SoT}•et güretçileri dün gece yuksek tezahürab lialk namına ant· 

lçlerinde bir ço~"' yüliaek l<alii· mf'kle kendimizi bahtiyar a)'Jyorut. 
yapılması icabede:ı güre§ müsaba- Halkm B,,..r..-. Kutlııl. A.,ar· 

liyetli atletler bulunan talebelerin d k" ta ~- ç 
d kaları, An!{at''a a ı son maç çı • fxıy Haalp, C. H. P. B"fkanı · 

çok heyecanlı karıılaımalarm an kan ihtilaftan ötürü yapdmamıt • gu,,_ 
ıonra, alman sonuçlar ıunlardn: 

tır. 8Hlfked• miting 
200 metro: Birinci Vedad ''De- Güre~ilerimiz aralarında göı. Silifke, 23 (A. A.) -

niz liaeıi,, 24, t, ikinci Hilmi "De- d Baftmıza, başbuğumuza yan baun· 
teriı maçları yapmıılar ır. lar varmı• fısıltısı bizleri inletmiş. niz liıeai., üçüncü İbrahim "Mal- ~ 

FUTBOL MAÇI inan dolu ,.Ureklerimizi kin •e lnti • 
tepe,.. kam ateşleriyle yakarak btitftn smf· 

400 metro: Birinci Şükran ''De- Sovyetlerle bugün futbol maçı ke1llerln Cumhuriyet alanmda top • 
niz liaeıi,, 56, 3/10, ikinci Feyyaz yapılacaktır. Janmafa ve kanunun el koydqfn ııa· 

1 V h 'b "Kul ı· lnJerf telin etmekle olsun teselli bul. "Kule i,,, üçüncü e 1 e 1,,. Cumhuriyet 
mafa ve derin acılarını slndirmeje 

1500 metro: Birinci Galib ''De· b da ko•tormu•'-r. Kartancısma bfitfin 
55 .k. • C!-d . ayramın ll' v~"' 

niz lisesi,, 4, , 1 mcı wa rettın "Varlrft ne inanan 20 milyon kafa "' 
"Kuleli,, üçüncü Fethi "Kuleli,,. G•lata .. ray, Betlkta• •Fener, kalb senin için ve !enin fpretfne atıl" 

3000 metro: Birinci Vaııf "Ma.l aune, muhtelltterl kaafll•tacak mak, kurdaktannı korumak kayg~ 
tepe,, 10,49, ikinci Hu.eyin "Ku • Atatürk apor ıünü Kadıköy ile yaşryor. 20 milyon nrhklarmı ~· 

nin yoluna koymu§ birer kaledir. Gi• 
leli,, , üçüncü Muzaffer "Kuleli.,. stadmda Galatasaray • Betiktq ı~rfmiz, ruhumuz, ytiretfmiz her n· 

Gülle atma: Birinci Fethi "De- karqık takmıile Fenerbahçe • Gü. kitkl gibi senin emrfnf işaret ve bur' 
niz lisesi,, 9,48, ikinci Hilmi ''De- neı takımları aruında yapılan rufunu bekliyor. Coşkun ve ta~k'" 
niz lisesi,, , üçüncü Sedad "Kule • maçm ikinci karıılqmuı Cumu • sevghıfzl sa~rlmaz haflrltklanmızı !11 
r ..;.,et bayramının birinci ailnü Tak nar, Tflrk ulusunun ulusuna, yap • 
ı,, • .. •ı yan millet kadar Y&§a derlz. Yalrat'f· 

4X100 bayrak yarııın.a dört ıim ıtadyomunda yapılacaktır. daki duyrulannı yüce katmıza ula( 
takım girmiıtir. Birinciliği Deniz Sovyet maçları dolayısile lüzu· tırmak iJdevinl bana veren halk, cu. 
liıeai takımı 48,t, ikinciliği Kuleli, mu kadar hazır bir halde olan ta· murluk alanında toplantp mitingi ya· 
üçüncülüğü Maltepe, dördüncülü- kımlarnnraın yapacakları bu maç pan binlerce halkın isteğini kıvanç 

ve orunçla yerine getirir, btiyüittmd· ğü de Deniz gedikli takımı almıt· oldukça ze•kli ye heyecanlı ola- zün sağlık dilekleriyle ellerinde-n ö • 
lardır. kt rl 

Sovyetlerle 
ızmlrde yapılan 

Tenis maçları 
Sovyet ıgorcularile dün lzmir· 

de yapılan teniı kar§ılatmaıında, 
lzmirli tenisçiler mağlub olmu§lar 
dır. 

Sovyet tenisçisi Midivani Sua
adı 6-2, 6--0, Novkof Sedadr 
6-2, 6-3, yenmiıtir. 

ca rr. pe m. 
Sovyetlere kartı lzmirde oynı· Komltfı bafkt1m S. U6ur 

yan Galatuarayh oyuncular bu Konya Selçuk epor gençllllnlll 

d ı b 1 d.. d··kı . • ••• tarihe ka ar atan u a on u erı K . 23 (A A) . on)a, . . -
takdirde Galatasaray • Betıktq özU seninle ve ıı;undufun illkü ile 
takımı fU ıekli alacaktır. inanlı Konya ~Jçuk Spor KurwttU 

Avni - Nuri. Hüınü - ibra • gençliği sana kıJ nuk iıııti:ren merun 
h. Ll!'..tfı' Faruk _ Necdet Fıı.. vatansı1.larr, alç.ıkları bütün nefret· 
ım, u ' ' • ı 1 d bil iJk ..... 

Ş f E f Jerıy e te in e er ve sana y · o .. 
zıl, Hakkı, ere ' fre ' der canlarını armağan edecek kadar 

!kinci devrede Farukun yerine ~e\·gileriyle dopdolu olduklannı !'ÖY'· 

Kadri, Fazılm yerine de Muzaffer terler. Derin hUrmet n sonsur. bit 
oynatılacaktır. sadakatle bağlı olduğumuzu bildir • 

Pariate İngiliz elçiai " ltalyaa el
çiai ayrı ayn Franm: hetbakam l.anlle 
görüpnüılerdir. Neler konaıalduiu 
sizli tutulmakta ise de, konaımalann 

hayli dikenli olduiu anlatılmaktadır. 
Çünkü bulunacak hal suretinin uluslar 
lnmımu betler llomitesi tarafından ka

bul edllmeti lhmubr. v. ı.u komitenin 
muValakati olmak11zm mç(. bir teY ya· lerde izzet ve ıertf vertn bir dmil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ F hah e. Gün karı ık takı mekle ellerinizden öperiz. 

ener ç . ef . f Selçukspor baı • . V. Oıktıg 
mı da en kuneth teklınde çıka · .-............................... - .... - ..... _... prlaımyac:aktrr. • 

• • 
Fabt Fnmaıa sazetelerinden &azı. 

lan nlkbindir. Pöti Pariryen cazetesi, 
-Puarlıldann müıait yola gİnneıi 

ümidi dün daha ziyade artmııtır.,. diye 
yazmaktadır • 1 

T/tikfrlT. 
"Her fert herıcyden evvel kendine 

gllvenmell, gayrin yardımigle rok ka. 
zanmaktanaa, az, fakat kendi alınte
ri ~ gömuru Ue kazanç ftmln fim~. 
yl tercih eylemelldlr.,, 

CUMHURiYET - :rıuuu Naılt bu. 

günltü bafml'kaleılnde ıuikaat teıeb· 
büaü etrafında yapılan neırıuatın ce. 
nup komfulammzda uyandırdığı a • 
kislcrl kaydederek cenup ko11tfuları. 
nuzın ban Türk düşmanlannın ratıı· 
malnnn.a lcar~ı ~ok ldkavt ~"!!!!.ndık. 
la""' M11lD110r• . ' 

caktır. Cumuriyet bayrammın en 
önemli bir ıpor hldiıesi olacak o-- Çocuklar 
lan bu maçı herkesin görehilmeıiı Yakında Haberde sizin içiıs 
jçin tribün 50, duhuliye 2S kunıı yepyeni bir tekilde hazırlanrnıt 
olarak toıbit eciUmittlrı &Ok ıüaıl taıf alaı bulı .. llı••• ..... 

~ ~ ---rr=::m:rr - __.. 
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Bizim bildiğimiz en sofu kadm " Horozdan 
kaçar ,, . . . Halbuki yeni gelin mahallenin 

kadınlarına bile yüzünü açmıyor : 

lla~en lusımların hUll•:~~ ~ı~!~~aa~di. ~~~~!?! 1ıa::fında'. ya_rın üatUnden denize! 

Ali amc~ Hızınn gemüer'lr elinı öptü. nazır genıt bır balkon vardı. Ora" I Bu programa iliveten: Villi Fritz - Lilian Harvey - Kate de Nagy - Hanı; 1 
ile Midillide yeti§mek i3temif, -Ağlama, ağlama ... Bak, ben, ya yürüdüler. Sedirin ü~tüne yan Alber _ Paul Hörbiger ilh. Ufa yıldızlarile çevrilen PRENSES. E<'SLENl · 
1"!-aı mııvaffa.k olanıamqtır. mucize gibi nasıl kurtuldumsa, o yana bağdat kui'"dular. YOR Muhte§em müzikli film. Aynca Foks Habeş. Harb cephesı sahneleri -
Hızır~ arkadaşları, Bodru : da in alla.h bir gün kurtulacak... - E ... Anlat bakalım ... Anlat... Yunanistanda son vakalar 
nuı dogru yola çıkmıflardır. Alı ! 5 1 E 1 · · 

l k d kı alad - Gözleri açılacak... - en an at... v enmıtıın... ----on arın ar a&ın an, r ıgı • 
bir gemi Ue aceleyle aeyahat e • - Ah, ah, ah. ah ... lnıallah, in.. Uğurlu kademlı olsun ... 
decek ve Hınn ca&ua Ycininin şallah ... Amma, hiç bilmem oğ- Ali, Recebe çocuğu olmasmı, 
tehlikesinden koruyacak- lhti· lum •.. Hem, gözleri açıldığı gün gözleri açılınaaını temenni etti. 
l/Qr Türk kor1anı, gemi&lnln ha- mutlaka kederi!!.Jen ölür... Sonra: 
zırlanma&ını ak_ıama kadar bek- _ Niçin?... - Demek ki, Zübeyde bacı eV·· 

lem.ek zaruretinde ka117t'ftır. _ Niçin ola..:ak? ... Karısının de bile bu kadar a!kı fıkı örtünü-
~alık~;a1'Bft'S~nd; bZ •Ü"!' me- yüzünü görünce ... Ah, ah, ah, ah.. . yor? •.• Yüzünü bize de mi açmıya• 
::_~ ~ı. un arBua r 

0
d

11 gkap-alı Evladım güzelliğe o kadar me- cak? Biz, onu b=liyoruz, canım ... 
.,ou11a ugr<Jfıyor. aıra a, ' • 
r:>ede blrl belirerek ontl : "Ben raklıydı .•. Bütün adada kız beğen dedı. 
seni boğuldun diye işittim.dil., dirememiıtim... Yeni gelin, misafire ayran ez-
dfyor. Kameryeye oturup yayq sesle mek için dııarı çıkmrıtı. Recep: 

tL ı· T"' ._, d b" · d' konuımakta devam ettiler: - Kendi istiyor da örtünüyor! ~. yer ı urKJer en ırıy ı. • .. 
~·. Hızır Reıs de batta olmak uzere. dedi. "Beni sen görmüyorsun. bat 
.._ 

1

5° h b 1 1 L - ••• Halbuki, kör olur olmaz, kalan ne demeğe görecek?,, di • L eni me ta a a mıt o acaK" 
l\'I' d 1 k "güzel kızdır,, r.liye ~na bu gud\1"' yor. Fakat bu sebeple de daha tim ı. ... edi. Boğulduğum fa an yo . 
~le, karımda dipdiri olduğumu beti vermiıler ... Ah, ah, ah, ah... diden ilalem söylemediğini bırak-
t6~oraun ! Bir de, üıtelik, güzeldir diye bizi mıyor. Sözde karını çirkinmiş de 

8aJık,..ı, söze karııtı: _ aldatmağa çalı;ıyorlar ... Oğlumu ondan gizleniyormuf. Hatta nine-
7 kandırmıılar... "Gözlerim açık- me bile böyle g~vezelik etmiıler •.. 

.._ Arkadaıları da kendisi gibi ken görmiiftüm, çok güzeldi!,, di· Ben, Zübeydeni11 ne güzel olduğu 
~ı C>Jacak!... dedikten ıonra, yor... nu bilmiyor muyum?. Aıaneme mı 
~k oradan uzaklqtı; iti - Ben de gördüm, nine ... Zü• inanayım, gözhrime rni? 
~ llfraımafa baıladı. beyde ile evlendi> değil mi? ... Her Bu ıon kelimcıyi hazin söyledi 
"~ni gelen: . halde pek güzel kızdı. .. Ali: 

Bugün 

İPEK 
Sinemasında 

-l.Jemek ki, ~eple t> ·e - Sen de mi onlara ııydun, oğ- -O senin annendir amma, Zü.. 
~~ll de Midillide kaldın ..• Vah za.- lum? ... Ben, seni sözü, özü doğru, beydenin de kaynana11 ... O .ihe- •·---··--------.. ! 
'liı, kör olmuf •.. Dün hemen bu· hiç yalan ıöylemez bilirim ... Zü- ti unutma ... Sö ·ıediklerin'"e inan- !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
4;~ gelir ıelme2; evlendi de... beyde dedikleri bu kız, öylesine ma ... diye güldu gidilmiyecek ha ... ' 
. ~tl karıaı olur ıey delil... Bi• sakil ki, komıu kadınlara bile su• Şakalaıtılar. f onra, gene ihti " _ Nereye ya? 

~'lll 'bUdiğimiz en sofu kadın, ho· ratını açmıyor. Midillide onu ya1- yar korsan: 
~~cl .. 11 k~r .•• Onunki İle, mahal- nız ben gördüm .. Ah, ah. ah, ah... - Benim bükülecek bir ağur 
'bin kadmlarma bile yüzünü &Ç" Bir yandan oğlumun gözü açılsın var ... Annen bu marifeti becerir. 
~t)onnuf .•• "Tavuktan kaçıyor!,, diye dua ediyo:.-um, öte yandan Karına d3. öğretsin ... Onlar içerde 
l~İr o yaptıiın ai? ..• Burada ha da açılıp da görmesin diyorum... pek acele olan bu işimi yaparlar
~ drkla mı uirqacaluın •. , Ne tu- Hepiniz de birleşip kızı değ'.ştir- ken, biz de seninle konuıunı:z; ! 

- Hacı Babanın çiftliğine ..• 

E b·ı . . , - vet, evet, ı mez mıyım •... 
Ben, Hacı Babanın damadı olan 
Gazanfer Reisin adamı olarak kor 
sanhğa ba~ladım ... Hani şu meç· 

Hem şeri 
GELİYOR •• 

ALKAZAR-
ıinemuı 

Büyük ulutal bayramıımz 
terefin• S A L 1 günü 

matinelerden itibaren 

' 
lıtanbul'da ilk defa 

King Kong'un 
Oğlu 

Dehıetli maceralan, hila heyecan • 
la habrlanan KING KONG romanı
nın mabaid ve ıon milyonluk filmi. 

ilksin?... diniz mi yoksa? ... Recebin gözü a• Recep: 
, .\li, gevezeden kurtulamryaca • ,..ıkken ona güzel bir ıey gösterdi-
~. • - Ağ da ne münasebet? diye 

hul adadaki gizli define sahibi Ga :~-=•===========~= 
zanfer Reisin ... Sonra bizim Hı- Selamı izzet 

t· tlt aııladı. Hem burada, dikka • niz, kör olunca böylesini verdiniz. sordu. 
1 ~lbedecekti. Recebi ziyaret Yakı•ır mı size. eh, ah, ah, ah... O K 
~~ ,. - rasını sorma... orsan ol ,,."llek, ondan son vakaları öğren · Birdenbire sustu. 
-.ı '- duğun için biliı •İn ki, üzerimize 
iti e11:, İtini de onun yanında gör Evin e9iğinde ha§Örtüsüne sım- aldığımız bazı o.•azifelerin esrarı; 
"e)t j,.;n mesinalannı topladı. sıkı ıarılmı9 bir kadın hayali be- I 
" ~ nı en yakınlarımıza bi e ıöyleme· ._e..,~eyi iki üç cümle ile haıtan lirmi~ti: memiz laznndır ..• Bu ağ İşi de on-
ı. \tdr. Ve Hızırm kale yanındaki - A ... Ali anıca... Ali amca 

1 
d b 

l(~c d R w d" . . • ar an iri ... .ı .• aınan kagir evine oğru yürü- gelmiş, ecep aga... ıye evm ıç1-
11ı.t ~ ld H · l · ? H · - Pek ili ... Allah muvaffak ı. : ~ecebin ona komıu o uğunu ne seslendi. anı ö miiftü • anı 
Ql} y 11 h' etsin! Fakat nasıl denize düıtün? i.~ordu. boğulmuıtu?... a a ı o ... 

& Şimdi nereye gidecekıin? ..• ~· ahçe kapısını iterek içeri gir- içeri koıtu ..• 
~ ı. İ &f döıenmit bir yol, iki ya• Ali, bu sesi, bu vücudu öyle iyi Ali, Zübeydenin getirdiği ayra 

l 'llda Yetillikle-r, çiçekler, çiçek• tanımıtll ki, kızın "değiıtirilme-di- nı içti; kahvaltı '~psisinden ötebe. 
~t' K d ri çimlendi. Mesinaları da ka"·, Çİçekl.er ... Bir kamerye... o- ğine,, kalıbını Gaıar ı: 

"'4"'- l h ı k l dınlara teslim edip ağın nasıl ya• 

'

• "1~n bir sak1ı.: ağacının gö ge· - Sen aya ata apı mı~sın. 
ıııd d' 1 pılacağını tarif etti. Sonra, ba. tı: ~ tek kath lcagir bir ev ... Bü- nine .. Kaynanalık e ıyorsun .... 
'l?\ b · ı k d ' d şından geren :lenize düıme ma· ~· u ıaydıklarmıız uçurum gı• Zübeyde gayet güze ız ır. e • 7 

~ 1 
bir yarrn kenarında ... Denizle- di. cerasım bir haı '. i değittirerek ar 

e "' k kı · b · kadatına anlattı. aıır ... Koca arıyı, fa! n, perıtan ır 
........ kirn o?... halde kameriyede bırakarak eve - Şimdi, Bodruma, Hızıra yeti 

el ICapıda bir sallabaş ihtiyar ka· doğru yürüdü. şeceğim ... Bu akşam hemen hare· 
1

?'1 rr• ·· d u b ··rı·· ·· l K R b' 1. l d t tm ket ediyorum! d 0ye sözünü bitir ~·: ~orun ü •.. .;;Jeyaz aıo usuy e ız, ece ın ~o un an u U§, 

ll:?Ünün yatını ai!dikten sonra mi· henüz körlükte acemi olan, ebedi di. 
i\fire dikkatle 1-,aktı: karanlıklara bakarken, adunları • Gazanfer reisin 

zırın babası Y akup beyin gemile 
rine, oradan da Hızırın maiyetine 
geçtim ... 

._.. Öyle ya •.. Öyle ya ... Onun i• 
çin, Hacı Babayı da, sahildeki çift 
liğini de gayet h i bilinin ... 

- Tabii. .. Demek oraya gide-

ceğiz ... Ala ... Fakat, Recep, senin 

buralarda bir çocuk falan varsa 
iskeleye itadar gönder de bizim 
Dimo kaptanın gemisi hazırlandı 

mı, ondan haber al~hm... Çünkü 
vakit hayli gecikiyor ... 

Recep, ninesine seslendi. Arka· 
datının arzusunu yerine getirdi. 
Bir ıaat sonra yola çıkılacağmı öğ .. 
rendiler. Mesina ağ bir bohçaya 
sarıldı. Nine, Ali amcaya, başka• 
ca da yolluk hediye verdi. 

Bütün bunlar. gemiye yerleşti 

ve gemi, sular kararırken, müsait 
bir rüzgarla, Bodrumun pek yakı 

.._Kim o? diye tekrarladı. m ayarlıyamıyan kocasını, kapıya kayın pederi 
. ..._ Yabancı değil, nine... Be· doğru yediyordu. - Bodrumun neresine gidile- ğine doğru yelken açtı. 

nında olan Hacıbaba sahil çiftli-
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Rabia yukarıya çıkarken ayak• 
ları geri geri gidiyordu. "Peregri

ni,, den biraz kcrkuyordu. Selim 

r HABER - :Alrşam Po~ 27 tLKTESRtN - t!'J:J~ 

Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbJd~riyle boğazlaşan insanların 

heyecanh romanı 
~ 

'Vazan: Rosıny aılnd * TOrkçeye çeviren: Naciye «zzet 

No. 17 

Onların ölülerini 
Parı;aa\..IJ.;.rının gergin deri üstün· 
de dola!e.rak, V14rarak çıkardığı 

seslerin, zillerin şıkırtısiyle imt\ 

zac'l pek hoşuna gidiyordu. 

Emine "Çingene saz· .. diye tah
kir ettiği defi, kızının çaldığım 

duyunca hiddetinden babasına 

saldırdı: 

paşa ile oğlu arasında sesinin te~ d • J-l • J .., l kl 
biyesi için geçen münakaşayı de · ııe lK eTl uO<ITU O ma Q 
rin bir dikkatle takip etmişti1 pek , ~ ' 

sevdiği. ~ehbi Deden~~ ~ıi~den beraber çok so••zlerinde 
"Peregrını,, ye geçmegı hıç ıste-

HBu kcnak, bakalım kıza daha 

ne yüzsü:dükler öğretecPk. .. Para 
miyordu. Odaya ayaklarının ucu• Jurur Q Jamlar J.ır 
na basarak girdt. U4 U~ U~ 

yüzünden torununu çingene çalgt· Piyanonun önünde dört kişl. 
cısı yapacaksın. , toplanmıştı. İskemlede Hilmi otu-

lmam sakalını karıştırdı: ruyor, bir tarafında ayakta ~zuu 

"Sana kim daf çaldırıyor, Ra· boylu, keskin yüzlü esmer bir genç 

b. 1 
ıa. ,, 

"Vehbi Dede.,, 

İmam nefes aidı ve Emineye 
sert sert bakarak: 

adam, öbür tarafında sarışın silik 
yüzlü daha genç bir adam, arka

sında Hilminin omuzlarına elleri• 
ni dayamış koc~ boylu bir adam. 

"Anlamadığın işe burnunu ne Bunlar piyanomm yanında olma
ıokar:lın, be kad~n? Vehbi efendı larma rağmen musıkiden bambaş

evliya gi~i bir adamdır, mevlevi· ka bir şeyler konuşuyorlardı. Bil• 
ler defi, dünya zevkine alet için hassa esmer adam - nafıa mühen

çalmazlar.,, diye başlıyarak, uzun dislerinden ŞevKİ bey• ellerile işa-
izahata girişti. 

imamın, def meselesinde Ra

bianrn tarafını tutması, çocuğu 

musiki derslerinde serbest bırak• 

tı. Ve çocuk deften sonra ud, ka· 

retler yaparak "Mazini, Namık 

Kemal,, isimlerin~ mütemadiyen 

tekrar ediyordu 

Çocuğun yumuşak halıda kay

bolan ayak seslerini evvela "Pe-
nun, hemen alaturka sazların hep- regrini,, nin hassas kulakları ıez .. 

sini, Vehbi Dedeyi hayran hıra• di ve birdenbire döndü. Ufak te
kan bir sür'atle, kabiliyetle öğ- fek bir adamdı. Kuru yüzünü bir

rendi. Bir zaman soma telli saz. birine bir örümcek ağı gibi geçmiş 
ları, hocası lcadıa.r maharetle cal· 
mıyo.·sa bile, pek kendisine mah· 

sus bir ateşle, heyecanla çalıyor · 

du. 
Şimdi, artık, guya Kur'an oku 

mak için kaldığı Sabiha hanımm 
oda\mda, akş:ımları hep p.rkı 

söylüyordu. Uzut' günün çalışma· 

dzsılle,. kaolamıs. aözla .. ; cnlcnr 

kaşları ka1ın, sakalı sivri, siyah 
boyunbağı bir sanatkar ihmaliyle 

göğsünün yarısını kaplamış, belki 
" otuz, belki kırk' yaşında. 

"Bu bizim çocuk artist olacak,,, 
dedi ve elini Rabıaya uzattı. 

Kız - Belki her uzatılan eli öp .. 
aından bitap, ihtiyar kadının oda- meğe alışık olmasından, belki el 
ıına gçlir, arkasını sedire dayar. 
ayaklarını uzatır, elinde defi, tat• 
lı setri, şar1udan şarkıya atlardı. 

Ekseri akşamları Selim paşa da 

gelir, nargilesini getirtir, onu din

ler ve dinledikçe yüzünün sertliği, 

huıuneti gider, gözleri uzakla· 

ra dalar, kendi kendine gülümser• 
di. 

sıkmak adetini bilmemesinden, 
belki de Peregrinin pürüzsüz türk 

çesinden onu müslüman sanma

sından - sanatkarın elini öptü ba· 
şına koydu. 

Üç geni ellerile ağızlarını örte
rek pufladılar. Fakat Peregrini 

memnun görünüyordu. Çocuk o

nun zihninde ders verdiği alafran 
Rabii.nın Vehbi Dede ile devam ga, zengin kız .;ocuklarile derha1 

eden musıki derslerinin tesirin; bir mukayese uyandırmıştı. Onla

konakta en çok alaka ile takip rın hepsi Avrup :ı çocuklarının sa• 

eden Hilmi olmuştu. Zaman za man kağıdı kopyesi gibi idiler; 

man o güzel ses:n "Ten ten terani,. halbuki bu kız arkasındaki üç sıkı 
lere feda edilişine, saçlarını yola- kumral örgüsile, açık yüzile no

cak kadar sızlanırdı. Fakat kız, hudi yazma yem~nisiyle İstanbul 
tar!.u st>ylerken ;ııter istemez o da 

anasının odasına sürükleniyor ve 
o güzel sesin "Peregrini,, gibi Garp 

musıJWi.nin üshdı olan bir hoca 

elind~ ne emsalsiz şekil alacağım 

tahayYüle çalışıyordu. 

"Peregrini,, her perşembe ak

pmı - o akıamları pafa gece ya· 

rısına kadar dairede geçirdiğ~ 

için - konağa gelir, Hilminin 
odasında toplanılır, konu§ulur ve 

konser verilirdi. Hilmi, ancak Ra· 

bia derse baıladıktan sekiz ay 
aonra kızı "Peregrini,, ye dinlet

meje karar verdi ve anasının mu

nfakatini aldıktan ıonra, bir per

tembe alqamı, Rabiayı, Şükrüye 

Kanım, Hilminin odumaçıkardı. 

§ehrinin, medeniyetinin, harsının, 

asırlar süren tekamülünün vücuda 

getirdiği yerli Lir örnek! 

Yeşil mevceli bal rengi gözleri 

ciddi ve vakur, biraz büyücek 

pembe dudaklı ağızda sükun 

ve kudret var. Piyano hocasının 

gözleri küçüldü, dudaklarında do. 

ğan gülümseme yüzünün bütün 

çizgilerini derinle,tirdi. Rahıa da 

gayri ihtiyari gülümsedi. Ötekiler 

çocuğun üstada söyliyeceği şarkt

yı münakaıa ediyorlardı. Hilmi 

bir parmağile piyanoda "gönül 

senden kimlere etsem tika)et,,, 
şarkısını batla4r. "Bunu söylete

lim, güzel söylüyor,, dedi. 
(Devamı var) 

Kaplan oğlu kl'lginlıktan boğuk 

çıkan bir sesle söyledi: 
- Kaya oğlu, bir savaşçı bile de -

ğildir. 

Kaya oğlu Kaplan oğlundan kork -
muyor. Kendine güveniyorsan gel de 
boy ölçüşelim! .. 

Kargılar yukarı kalktı. Başkan giz 
Ji bir dilekle yerini alacak olanın öl .. 
düğünü istiyordu. Fakat Kaya oğlu -
nun yenileceğinden korkuyordu. 

Hükmeden bir sesle söyledi: 
- Yaban Domuz oğullan yenilme .. 

den Gökırmak adam1arınc5.an hiç birisi 
yeni bir kadınla evlenemiyecektir. 

Ocalma çağına değin rnikrrmaklı • 
Iar karacalar, çakallar gibi uysal o .. 
lacaklar. 

En iyi dövüşen adam istediği kadı
nı alabilecektir. 

Bu buyruk alkışlayan seslerle kar
şılandı. Savaşçıların bir çoklarının 

gözleri genç tutsağın güzelliğiyle ka. 
maşmıştJ. Bir kıskançlık yüreklerini 
karartıyordu. Bir çok.lan da kendi 
karılarını kurtarmak, kaçıranları öl • 
dürmek isteğiyle yanıyolardr .•• Baş .. 
kan böylece savaşçıları öyle güzel yo .. 
ıu geurnu~ Kl !\.aya ogıonun oaoMJ 
Kaya söyledi: 

- Başkan çok doğru söyledi. Gök -
ırmaklılar boyun eğeceklerdir. 

Kaplan oğlu bağırdı: 
- Kaya oğlu Kaplan oğlunu kö ~ 

çülten sözler söyledi. 
Başkan sert bir sesle karşılık ver • 

di: 
- Ulus bütün savaşçılarının yaşa

masını ister. rnikırmaklıların ikisin .. 
den veya her ikisi yaralansa Yaban 
Domuz oğuilarırun ekmeğine yağ sü. 
rülmüş olur. 

- Kaplan oğlu muzafferiyetten 
sonra Kaya oğlunu öldürecektir? 

- Kaya oğlu Kaplan oğlunu geber. 
tecektirl 

Genç adam yüksek boyunu düşma.. 
nınınki kadar yükselterek dimdik yü.. 
rüdü. Kaplan oğlunun omuzları daha 
iri, daha kaba, sıkı etleri daha büküm
lü idi. Kaya oğlunun bu pek gözlü · 
Iüğü savaşçıları şaşırtmıştı. Bu iri, 
bu güçlü adama karşı onun bu yıl. 
mazlığını gizli gizli beğeniyorlardı. 

Çiğdem Kaplan oğlunun kendisine 
göz diktiğini anlıyarak hiddetten ve 
iğrenmeden sapsarı kesilmişti. 

Savaşçılar ertesi günü yola çıka • 
caklardı. O günü mızraklarını, kargı • 
larını bilemekle geçirdiler. Gizli bir 
kuruntu Kaya oğlunu kemirmeğe baş· 
lamıştı. Orada, taş sığınaklarındaki 

serseri yaşayışınm ne tatlı, ne serbest 
olduğunu düşünüyordu. Eğer soyunun 

' sevgisi, ve Yaban Domuz oğullarından 
öcalma duygusu içerisinde yaşama • 
mış olsaydı kaçmağı düşünecekti. 

Çiğdem de çok donuktu. llk yıl • 
dızlar çıkınca korkutan, tüylerini ür· 
perten karanhklarm bütün ağırlığıyla 
üzerine çöktüğünü duydu. Kaplan oğ
lu onun için Karboğa oğlundan daha 
korkunçtu. Kendisine büsbütün ya -
hancı olan bu soya karşı göğsünde de. 
rin bir kin yükseliyordu. Onu bu adam 
tarın arasına getirdiği için Kaya oğ
luna bile hınç bağlamıştı. 

Baı;ıkan Kaya oğlunu ~adırına ça 
fırtarak sordu: 

- Genç kız bizi Yaban Domuz o. 
ğullannm ülkesine götürecek mi? 

Savaşçı karşılık verdi: 1 
- Evet götürecek. Yalnız kimsenin 

onu korkutmaması gerektir. Çiğdem 
ölümden korkmaz bir savaşçı gibi dö. 
vüştü .. Kimseye de boyun eğmez. E • 
ğer başkan genç kızın bize kılavuzluk 
etmesini isterse Aslan oğlunu ondan 
uzaklaştırmalıdır. Genç kız yalnız Ka
ya oğlu ile konuşur. 

Başkan kaygılı bir yüzle dinliyor. 
du. 

Yüreğinin derinliklerinden Kaya 
oğlunu doğru buluyordu. Fakat Do .. 
muz oğuHarının ülkelerini basmaları, 
kadınlarını kaçıranları, bir çok kişi • 
lerini öldürmeleri onu gürsüz bırak • 
rnış, üstünlüğünü sarsmıştı. 

Ulusu düşmanların elinde parça • 
Jandığmı, daha tetik, daha ihtiyatlı 
davranmadığını, ulusunu korumasını 
bilemediği için bir çokları ona düşman 
kesilmişler durmadan çekiştiriyorlaı 
dı. Kaplan oğlu pek kurnazdı. Birinci 
isteği başkanın yerine geçmekti. Ona 
hiç soluk aldırmıyordu. Kaplan oğlu,. 
nun yaradılışı Aslan oğlundan büs -
bütün başka idi. Aralarındaki rekabet 
pek erken doğmuştu. 

Kaya oğlu söyledi: 
- Yaban Domuz oğullan blı 

pek çoktur .• Bir Gökırmaklıya üç 
ban Domuz oğlu düşüyor. 

Başkan karşılık verdi: 
Eskiden Yeşilgöl savaşçılatf 

bizimle birlik idiler. 
Kaplan oğlu homurdandı: 
Yaban Domuz oğullarını 

bastırmalı I 
Asla9 oğlu donuk bir gülüşle 

dü: 
Gökırmaklılar ırmağın öteki 

sındaki ormanlardan geçecekler ... 
ce adamlariyle birlik olmağa çalı 
caklar. 

Kaplan oğlu sert sert mmldandt1 

- Gece adamları ölülerini yi 
giicsüz çakallardır ! 

Kaya oğlunun babası Kaya ats 
girdi:· 

- Gece adamlan çok çevik a 
]ardır •• Tuzak kurmakt.a da çok US 
dırlar. iki kuşaktanberi Gökrrına1' 
ların dostlandırlar.. Kaya onla 
birlikte büyük avlar avladı. 

Bir savaşçı söyledi: 
D ... 0 1.---1-- L.-...ı----- 4lılııa. .... - _.......____. -..aıL•--' 

Büyük buyuruk değneğinin onun ru olmakla beraber çok sözlerin 
eline geçtiğini istemiyordu! durur adamJardıJ". 

Kaya oğluna sordu: 
- Kaya oğlu kadınları nerede 

gördü? Yaban Domuz oğullariyle ne· 
rede dövüştü? 

Kaya oğlu yaptıklarını birer birer 
söyledi: 

Kızıl yarımadayı kasıp kavurdukla 
rını, kana boyadıklarını, gizlice arkL 
]arına düşüp kovaladığını, kaçan ka .. 
dınlan gördüğünü, ırmaktaki savaşı, 

taşlık sığınaktaki dövüşü inceden in • 
ceye anlattı. Kaya oğlunun yeğitliği 

bu parlak muzafferiyetleri başkam 

şaşırtmıştı. Kaya oğlu, Yaban ökü. 
zü avcılarının hepsinden daha genç 
olmakla beraber gücü herkesçe tanıl. 
mıştı. Yanılmaz bir doğrulukla ok a.. 
tardı. Gün geçtikçe gücü boyundan 
daha fazla 'oğalıyordu. Aslan oğlu 
genç adamın iri kaplan oğluyla boy 
ölçüşebileceğini anladı. 

Kaya oğlu ulusun en yılmazlann , 
dan, pekgözlülerinden olursa başkan· 
ların başkanı için ortada bir düşman 
kalmıyacaktır. Bu kadar genç bir a.. 
dam başkan olamazdı. Kendi kuvveti. 
nin gittikçe azaldığım bil!yordu. Ya • 
şmın ilerlemesi etlerini gevşetmiş, 
çevikliğini azaltmıştı. Şimdi en aşağJ 
yanında yedi sekiz arkadaşı olmadan 
savaş yapamıyordu. Yalnız düzenleri, 
kurnazlığı ile ulusun başı olabiliyor. 
lardı. işte şimdi bir yıkım kendini gös_ 
termişti. 

Yaban Domuz oğulları iki kuşaktan. 
beri onların ülkesine gelmemişlerdi. 

Batıya doğru gittikleri sanılıyordu. 

Bir başkan kendi varlığmı gösterecek 
böyle bir düşüncesizlikte bulunmıya • 
caktı ! .. Söyledi: 

- Domuz oğlu kızı bizi kendi ülke. 
lerine götürmek için kılavuzluk yapa
cak genç kızı kimse Aslan oğlunun 
köpekleri gözetliyecek. 

J 
Kaya oğlunun yüreği keskin bir acı ı 

ile burkundu: Onun başkanların baş
kanına bile inancı yoktu. 

Ertesi sabah Aslan oğlu ~nmş-:ı 
farını saydı. Altmış yecli kfşl fdf. Hep~ 

si yorgunluğa karşı koyabilirlerdi. 
Balta, kargı kullanmakta usta idiler. 

Gökırmakhlar sağlam yapılmış b 
yük dokuz sandal içerisinde ırt11 

geçtiler •• Orman çok derin, karışı~ 
Yalnız sa.yunz bir çağ içerisinde gtl 
geçen soylar oraya bir yol kazmışIB' 
dı. Çok gezler mamutlarla Yaba" 
küzleri de bu yoldan yürürlerdi.. ~ 
sandalı nöbetleşe dört adam götiitd 
yordu. Yürüyüş ağırlaşmıştı. Aşsi 
tepeler geçildikten sonra yüksekte 
ırmağa varılacaktı.: Orada ırmak it 
lı akıyordu. 

Savaşçılar bütün bir gün yürüd• 
ler. Yalnız yemek için duruyorlaf 
Orman bitip tükenmez gibi gözil1' 
Uzaklarda yalnız güneşin son kııf 
lan görünüyordu. Gün battıktan fll" 
ra Gökırmaklılar ateşlerini yaktıl 
Bu büyük alevli ateşler arkasınd 
rnikırmaklİlann hiç bir yırtıcıdaJI 
kulan olamazdı. Şimdi mamutla 
bile daha kuvvetli idiler. 

Yalnız iki ayaklı mahltlklar ıcot 
kunçtu. Bu ormanlarda yüzlerce yıl 
ağaç kovuklarında yaşıyan gece' 
damlanndan başka. kimse tanılalll 
dı. 

Çiğdem konaktan biraz uzakÇ.S 
yerde yerleştirilmişti. Savaşçılar 
de bir tutuşan gözlerini ona çeviri 
lardı. Kaplan oğlu nasıl yaklaşabil' 
ceğini düşünüyordu. Aslan oğlu oıı1 çevresine iri köpeklerini ve Kaya o 
lunun babası Kaya ile birkaç sa 
yı nöbetçi koymuştu. 

Kaplan oğlu adamlarına söylib"' 
du: 

-Aslan oğlunun bu kızı bu kS ~k 
korunmasına bakılırsa kendisi aJaezt' 

Kıllarla dolu kızıl yüzünü Çiğde 
çevirdi. Çiğdem kinden, korkuda1' 

1 kindi. Kaya oğluyla beraber KJZJI t 
daya geldiğine acı acı pişman 01111" 
du .. Ona acımaksızın kardeşinden '• 
mışlardı. Genç kız o gece buna aY:J 
landı. Sonra karşı koymanın kat ~ 
tçin fyi olmıyacağını anlıyarak sıJS(l'ı 
Şimdi gene karde~ile beraber ıssıı · 
tara dü~meği· düşünüyordu .. 

(Devamı var) 
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lspanyolların "Çakırcalı,, Y .Mbah_alle faratsbı splorculatrı .!çınk •• •• 
Si hapisten kurtuldu enı ır Ü 0 Cll Ur USU 
Pmiıe lı.ondradan y:azıbyor: gazm fıtkırdığı topraklara sahip 
İspanya'nm en romantik haydut olduğundan hiç umulmadık bir 

larından olan Pedro Gonzales 154 şekilde birdenbire zenginleşiver. 
Yıllık hapis mahkUmiyetinin 30 yı- ' mittir. 

lıın hapishanede geçi.rdi~en son- Kazanç vergisi nasıl 
ra geçen hafta affedılmış ve San • • 
Mikel de los Reis zindanından kol verılır ? 
lannı sallıya sallıya çıkmıştır. Lens şehrinde tuğla pifiricisi o-

Haydut, zindanın kapısmda lan bir adam işlerinin kötü gitme
kendisini 32 yıldır büyük bir sabır si yüzünden 1935 kazanç vergisi• 
ve sadakatle beklemiş olan karıu nin ilk taksitini verememiş ve ma

ile hapsa girmeden evvel bir kere- liye tahsil şubesine para yerine 
cil: gördüğü ve şimdi otuz yaşına 1500 tuğla götürerek teslim et . 
Yaklaşmış erkek oğlunu bulmuş . mİ§tir ! 

tur. Moskova liman oluyor! 
Bir vakitler bu adam Valenziya 

vilayetinin bütün fakirler tarafın
dan sevilen en romantik haydudu 
idi. Mütegallibe ve derebeylerine 
kar§I şikayeti olan çiftçiler ve köy .. 
liiler hep ona koşar,, o da lazım 
gelen işi başarırdı. Pedro çetesile 
birlikte mütegallibelerden topla . 
dığı vergilerle yafar ve hunun bir 
kısmmı fakir fukaraya dağıtırdı. 

Jandarma kuvvetlerile bu ada· 
nıı yayakalamanxn imkanını göre
m.iyen ispanya devleti, onun üstü· 
ne bir kaç piyade taburu ve süvari 
bölüğünden mürekkep bir ordu 
gö~dermişti. 

Pedro ise hu orduya karşı mü· 
hil'!'tsememezliğini göstermek için 
çoktan beridir sevmekte olduğu gü 
zel Manuela Rueda ile evlenmeğe 
kalkmıştı. Lakin nikah törenini 
Yapmak için bir kilise bulmakta 
gi~lük çekildi. Nihayet Piedro bu 
nu bu1du. Yılda ancak bir defa zİ· 
yaret edilen uzak ve ıssız bir kili
seyi seçti. 

Fakat bu sır çabuk ifşa edilmiş 
old1ı1ğundan içeride evlenme iyini 
yapılırken kilisede jandarma ve 
asker tarafından sarılmış bulunu • 
yorchı. Çete çarpışmakla uğraşır • 
keh Pedro de yeni karısile birlikte 
sıvışıp gitti. 

i'arn iki yıl peşini bırakmadı · 
lar, o da dağdan dağa saklandı. 
Bir gUn karısının bir oğlu olduğu
nu haber aldx. Kellesine büyük bir 
pa1\a mükafatı vadedilmiş olması
na r4'ğmen ve bütün zabıtanın pe

Dünyanın en büyük kanalların• 
dan biri Moakova ile Volga arailm• 
da yapılmaktadır. Bu kanal 1937 
yılında vapur nakliyatına açıla . 
caktır. Sovyet hükômeti Kanalın 
inşası için bizim paramızla 868 mil 
yon lira harcamaktadır. 

Kanal, Sovyet Ruıyamn birçok 
ziraat ve endüstri bölgelerini bağ• 
hyacağı gibi mesela Moskova ile 
Leningrad arasındaki mesafeyi 
1400 kilometre kısaltacaktrr. 

Kurbağaların verdiği 
ilaçlar 

Kara kurbağalannm çirkinliği tiksinti 
verecek derecede olduğundan bunların 

insanlara faydau dokunabileceğini kimıe 
düşünmek hile istemez. Amerikanın 

methur bilginlerinden ve fen adamlarm-
dan doktor Edvard Podolski ise kurba
lann doktorlar için çok faydalı bir gud
deleri bulunduğunu ketfetimittir, 

Bu guddenin ifrazatı arasında kalp 
hastalıklan için en iyi ilaç olan adrenaJ; 
kemik: haıtahklannm önüne geçen D 
vitamininin akrabasından ergoaterol ve 
digitalis adiyle tanılan başka bir ilaç da 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

TehJike görünür görünmez bu mad
deler kendiliklerinden kurbağanm höc· 
relerine dökülmektedir. Kurbağayı ye
mek üzere hücum eden bir hayvan ise 
daha ilk lokmada hemen tiksinerek çe
kilir; eğer bir iki lokma almakta inat 
ederse zehirlenmek ihtimalleri vardır. 

Veliahfın aşçıbaşısı 
Veliaht prens Fanık, Fıravunlar di

yannm müıstakbel kralıdır. Geçen hafta 
fngilterenin askeri akademisine tahsile 
giden prenı, aşçı başısını da Londraya 

§İnde olduğunu bildiği halde yeni beraber götürmüştür. Bu aşçı bir va· 
dofan oğlunu görmeğe gitti. kitler fnı;'iltere kralı beşinci Jcrja h 

Haydut, evine girer girmez ka. hizmet etmişti. Aşçmın başlıca ihti
PI$I nazik nazik çalındı; bizzat sası, tadına doyum olmıyan keklik ve 
açmak için aşağıya indi ve tüfek sülün dolmaları yapmakhr. On altı 
namlılaı-ile karşılaştı. yaşındkatolan. prens de bu dolmaları pek 

sevme eymış. 

Mu0!ıakemesinde müddeiumumi 
bir çok suçları yüzünden onun mü~ Sovl}et Rusqada tasarru; 
ebbed küreğe konmasını istemişti. Tas ajansının verdiği malumata göre 
Şimdiye kadar hiç bir katil vak'asr Sovyet Ruayada tasarruf sandıklarmda 

Y ,.,.,., ld v d "d . hesap sahibi olanlann saym JS,500,000 a,.. .... amış o ugun an ı amına gı k' . . b 
1 d . . .. .. . . ışıyı u muştur. 

ılemedı ve butun suçları ıçın ce · Tasarruf sahiplerile tasarruf mikdan 
zafar teker teker hesab edilerelr yıldan yıla artmaktadır. 1 eylul 935 de 
topu topu 154 yıl hapsa mahkum tasarruf sandıklarında bulunan parala
oldu. işte şimdi otuz sene zindan· nn yekunu 2 milyar 100 milyon rubleyi 
da bldıktan aonra, affedilmiş ve geçmiştir. Bu rakam 1928 de tasarruf 
çı\<ınıt bulunmaktadır. yelmuna nazaran on misli bir atnş gös-

termektedir. 
Ev altında f!UZ madeni 935 İn ilk dokuz ayı içinde tasarruf 
lohistauın Lemberg civarında Bro sandıklanna yatınlan para, 1933 senesi· 
hobyez köyünde rençberlik yap • ?~ 1~1~yında yatırılan para tutarının 

• • ıkı mıs ı olmuştur. 
nıakta .:>lan bır adamın evınde ge• 
celeyin korkunç bir patlama du • Kürk qetiştiren çiflikler 
Yulmu;, adamcağızla çoluk çocu. Av derisini çiftliklerde yetiş 
iu uykularından uyanarak şaşkm tirmek Kanadada çok eskiden ku • 
bir halde bakıımağa başlamışlar - rulmuş bir tecim vasıtasıdır ve o 
dır. memleketten dünya piyasalarına 

iki dakika sonra duyulan bir dökülmekte olan derilerin dörtte 
Patlama daha kulübenin döşemesi. iiçü hep hu çiftlikl~rden gelmekte
ui yavaı yavaı yukarıya kaldır • dir. 
rnağa başlamış, ayni zamanda da 1890 yılına varıncaya kadar 
evin t~tni "1z l,oyuna kadar çıkan kürk veren hayvanlar tuzak!a 
P~I doldurmuştur. Meğerse ku- vurulmak suretile tutulurdu. O yıl· 
lubenin altında bir gaz daman danberi ise gümüşi tilki, sansar, 
Patl11-arak f.tfkırmııtır. Rençber, zerdva ve daha bir çok har.vanlar j 

yapıldı ve besteJendi ! 
Yazan : Osman Cemal Kaygısız 

lstant;ulda f e'dere olınıyan bir 
takım tanxnmıı kulüplerden b&§· 
ka bir de mahalle aralarmdaki 
bot arsalarda, tozlu topraklı a ·· 
!anlarda, çayırlarda kış, yaz, ba 

itte b'u aşağıdaki "Yeni futbolcu hur viyolonaelcilerimizden Bay 

türküsü,, o takımlardan birinin Muhittin Sadık ile Şehir Ti_!a_!ro

kaptam tarafından bir maç esna· su artistlerinden sesi güzerBay 
Vasfi Rıza bu ~ürküyü mütterek 

smda yapılmıt ve namlı hakemle· olarak (Yörük fokstrot) uulün-

har, güz demeden ve hiç durup 
dinlenmeden maçlar yapan birta
kım mahalle kulüpleri vardır ki 

rimizden "Salon peblivam,, na - de bestelemiılel'dir. Bunun nota
miyle maruf izzet Muhittin tara· sım almak istiyenler kendileı ine 
fmdan tashih edilmit, sonra meş~ müracaat edebiHrler. 

Veni Futbolcu Türküsü 
Buna 'derler.. halla gol, sen 'diyorsun: ofıagU · 
Sen ne biçim hakemain. bıktık senden, of Salt 
Bize numara yapıp can sıkma be, kol Salt (1) 

Güvenirsen kendine karp kaleye ıen ~ç, 
Bir şüt de sana ,eksin istersen bizim yengeç! ( 2) 

• • • 
Pas ulan, pas enayi, dalga geçme, pas uçlan, 
Sen biraz zor çekersin şütü, gırt.ık pabuçlan; 
Sana var nu yapasın, sık aık embol avuçlan.' 
Golden falan vazgeç de topu çabuk ortala, 
Salozvari davranıp kaptırmadan Kartalla! <3) . .. . 
Ortala be şu topu, gene kaptıracak8ın, 1 

Çalım yapayım derken geri. saptıracaksın, 
Anla,ıldı, sen golü teno ll_CIP;.tıracaksm! 

'.At fütü de sol içe, sen Kelleye '(4) marka dur, 
Sen de ulan, sol açık, Ueriyesarkadur! 

• • • 
Şuna bakın beyalı.U•, ifi, gÜCÜ hep çalım! 
Yapmayın be çocuklar, ıu oyunu açalım; 
Forlar sıkı geliyor, gerüere kaı;alım! 

Kaleci, atıl yere, bakma toprağa, taşa, 
iyi kurtardın ulan, aşk olsun, sana yaşa! 

Bana bak, lıey cimdallı (5) heatıpla da topa 1•11r, 

Bilmiyorsan vurmayı, git de leblebi kavur, 
Havaya diklendimıe, yerden biçimli savur! 

için çiftlikler kurulmuıtur. J 

1 

Gördün mil, bak, lıa§şöyls belle timdi fP91'!>-at 

Kıskançlıktan çatlasın Bay hakemln tonınuı 
4- .. • 

Acele etme Topuz (6) acele etme :Aslan (7) 
Yavaşça ilerleyin falso yapmadan pa8lan, 
Japon (8) sen sağa 'gÜklerı, Torik (9) sen sola ua.ılanı 

Ha gayret ha, çocuklar, ya/anlQftı tombala. • 
Tutma ayakta topu, bekletmeden zrmbalal 

• • • 
Varmı artık Bay lıakem, bu son gole bir aözün1 
Belkl lavullü derdl buna da ama özün: 
Zımba gibi geçirdik, gördü lıte bak gözün! 

Bire karşı beş derler 'buna... '/hı,, &ons değil 
Moraran yüzlerimiz mene~ moru değili 

• lf • 

Eşi varsa domino: Forlannuz tığ gibi 
Beklerle haflanmız: Alimallah çığ gibi, 
Gelen sana oturur: Bizim kale sığ gibi! 

Hangi takım isterse, alan açık buyursun. 
Aç karnına gelsin de golle kann doyursun! 

(1) hakemin adı •• Fakat her ha.kemlik eden n fal • 
boJden an1ıyan Sait bunu üzerine abnnwnn t - (2) or· 
ta mulıacimin 13.kabr, - (3) kar§I taraf ort.a. muhacimin 
lakabı - (4) Karşı taYaf 15ağ açığuun likaln - C6) De 

ri taraf sol açrğmm likabı - (6) Berl tar&f saf muavf 

ninin lakabı - (7) Beri taraf sağ açığının lakabı - (8), 

Beri taraf sağ muavini - (9) Beri taraf sol muavini. 

Fransada "otomobil mühendisleri birJiği,, otomobiJ 
fnşaatçıJarı arasında şöyle bir müsabaka a~mıştır: 

lki kişilik, son derece rahat, saatte 75 kilometre 

süratli ve beş litre benzinle yüz kilometre mesafe alan 

bir otomobil yapılacak ve satış fiyatı 6:50 lirayı geçml • 
yecektir. 

Burada, bu müsabakaya giren otomobillerden tıçti.. 

nü görüyorsunuz. 1 numaralı resimde görülen otomo • 

bil dört tekerleklidir ,.e motörü arkadadır. 2 numaralı 

resimdeki otomobil ü~ tekerleklidir ve motörü öndedir~ 

3 numaralı otomobil ise "ta.nk tipi,,ndedir ve motörü ön 
dedir. 

1932 yılında Kanadada s221
1 
... -------

çiftlikte 100.000 tilki beslenmekte Beşinci sı~ıf için çıktı 
ilk okuma 

idi. Başka hayvanlara mahsus ay. j Tavzi merkezi- VAKiT yurdu. lstanbul Ankara caddesi: Tel 24370 
rıca1075çiltl&~rdLKürkv~en 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
hayvanların böylece çiftl&lerde ----------------------------
fenni bir ıurette beslenmesi dola• Q k 
yısile çok daha iyi kürkler elde e .... ------ rta o uma 

çıktı dilmekte ve yüksek fiyatıarıa sa ·i Birinci sınıf birinci fasikül 
tılmaktadır. Sovyet Rusyada da 

1 
Dağıtma yeri· VAKiT yurdu. lstanbul Ankara caclc'esi: Tel. 2437 

avderisiha~anlannamahsuscat 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
likler çok ilerlemittir. 
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Bulpriatan "ıönüllü mübade

le,, u.la ... •11 im•lamamıı old• 
la Yuıoela"t'JadaD da kendi dille 
rini bDUf&bibnek için binlerce 
Balıar, Balp.rlatana ı8çetti. Bu 
mm berbae, elld Makedonya İP 
tBdlll dGftlnceelne artık Bldü na . 
ariJle WaldL 

Mabdon:ra iaminin baıitalar
Clan Ye cofraf:ra lrltaplanndan ar
tık kalkmaıı lbun ıeliyeırdu. Yu
IO'laYJ& kendiaine ıeçmiı olan 
Makedonya topraldannı "Cenubi 
Salatan,, adıyla vaft1a etti. Y"' 
naniatan kendinde kalan Make 
donp topraklarına "Şimali Yuna. 

Alekaanclroff da Kayaarle ılrilt -
mek bere orada idi. Ba tarihf 
mUllbtta o gU.ılerde lulpriata· 
DID iqe nuırlıimı yapmakta O 

lan Makedonya liclerlcinden Ge· 
neral Alekaanclroff da bul111UQUr 
tu. 

Bunlarm her fkiai dtı m6tnef· 
fa Vmronun merkes ko.niteai il7• 
ıindendi. Fakat bu bal ,Dlan Bul
ıariatanda ukerl Ye ıivil, nimi 
birer vuif • almaktan alako1a· 
madr. 

Orta Avrupa devletleri hemea 
hemen bütün M•kedonyayı iııal 

IÜltan,, dedi; Bulıariatan da keno """•••~Wııır'."."'J! 
"di Makedonyuına "Petriç villye, 
ti,, adını yerclf. 

Kendi topraiı ayn a1r1 ımıl"' 
lara bailanmıt ve üç parçaya ay 
nlmıt olclap bAlde d.Jaill ibtili! 
tetkil&b yeaidea naaıl diriltilebi 
lirdi? Türldenn zamanında Ma 
kedon1a meaeltNi •ilam ve bariı 
bir teJdi. Lbun olan yeıine it; 1 
biriıiain çıkıp aluaa lalavnlak et 
meal, onları teık:Iltlarıdırmaıı ve 
plin yapması idi. Fakat ıımd 
mesele Paıiate ıamttlmOttfl; bel 1 
ki henüz canlı idi, fakat her hal 1 

de stimühniit lnılmmyorclu. Aha· 
li de dajılmıftı. 

Lakin Todor Aleluauroff bü· 
t6n bunlara alcbrıt bile etmedi. O ı 
tünde "ya büniyet, ya 61üm,, fa· 
mb olan toal11 b.&rratı .Yeniden ~ 
ta ft Mabdony&DJD ~.anamakta 
olan parçuma ıötürdü. Hürri · 
••icin ıs-.. W P-..,,lıı. •• u-;.ı.
Hyea ltir •huun canlı timaalleri 
olan komiteciler bir claba dailara 
tırmanmap bqladdar. 

Banlar artık urilepnfılerdi: 
Haki renkte ceket ve külotlar, te· 
,.ı.i aini derili kuket, yahu• 
.,_,"'11 lralpeldar, heUercle lçle. 
rl karpm clol11 kMlldllder~ el bom 
.... tat11an Aleklandroffun ko
......_., MaLed087&YJ itıal et· 
9llt it -.ı. kartı lhtllll mica
Clel.ı.m. slrlttL 
. T..ıor Alek•11droff plım •· 
u JWtt& blmıt olan Makeclon1a• 
hlan ••lll, fakat muhtari1et fik· 
rbaba ... hltln lbailf olcluimm • · 

' ...U .. priltam tlçen pnm 
.u,_ ,artdatnu da a1aldanclır 
Ü. JkmJarm heP1i ODU lllkllnb 
lmrtancm, batmakta 6)1an Ma • 
keclonfa ıemiıinin ballakln diye 
tanıdılar. 

Bir dtnit auratmı andıran yU
ai ndailılara rı alısıu ıınm ıibt 
~d111la bu a ;!am hir vakitler 
Vmroda liderlik aandatyasma k' 
dar ,;iluelmiıtf. Daha 1908 de A 
leluımdroff merkez komaesinin \i . 
1ai idi. Hem ı!e bu mevkii tim· 
diye kadar alabiJmit olanların eaı 
ıencl idi. (0 ı~nler yalnız yirmı 
aek=e 1qmda bılunuy..,rdu). 

Cihan harbi ranumJa Make 
donyanm bir pa :oçuı biç kimaenin 
topraiJ deiilken, bir parçaı• da 
Orta Avrupa devletlennin elinde 
llalumlrbn •• il.til&I tefldlltnu i
clame ettirmekte bir mlna yokken 
Alekaandrofla binlerce komiteci 
Balpr orchuanda binlet ediyor
lardı. 

Aleluandroff rüzb .. ı rütbeıin· 
ile olmıldı beraber 'IUU'afaldan 
ialaa M1J1k ntlfuu nrdı. Har -
W'a llerl,.. sittiii sGn1111de Alman 
ltapst Ue Balıar Kralı Ferd~ 
aaacl Nlt'tle buluftuldan zaman 

... ......... ,. 

KomitecUerin erı mqluırlarıntlan 
T otlor A.l•kaantlroll 

eıtmi.J•'i " lr dardlA.P.....ı.. ... ., ... 
nı Bulıariltan .ıamına idare edi
yorlardı. Orta A vrup.ı devletler: 
harbi kazamnıı olalar Jı, Alman· 
ya Makedonyayı Bulıaristana ver• 
meli vadetmiıti. Bulıarittan harp 
ten aonra MakedoDJ&JI muhafua 
etmit olaa7dı, Maktdon,.Jdar 
kendilerini tam manu.Jt. ....... 
aayacaldardr. Artık muhtarlJet 
daYUmdan vaaıeçecek~erdL Q&n. 
idin muhtariyet .çin daima ılP.. 
lerini JUIDJ'Uklu ,an ve c.mm Gltl 
ne and ismif ola4 Makerbnpldar, 
Balpristan buyrula brtıamcla 
ilk ilkillerinde.'.l hemen nqecl • 
•ermitlerdi. M~tele tm'l.tladırı 

Makeclonyaldar muh~rlJet da· 
•uma kendi iıtedUderl11d .. •• • 
fil, fakat pratik bir IGsum Jldn • 
den aard1111ılarıl,. ~tte lulıariı • 
:ı na yanaımak için ıa.terlle11 hu 
temayüller Mak.!donyalılara ço\ 
,,:t halıya, hatti 11tildillerine mal 
olmuıtur. 

Vmronun kıri: HM!lk tarihiw 
de bütün makanimıunu Oç fanat
ta Bulpriatan s•j baka wtma tel• 
lim etmit olması hayH manahchr 
1912 ilk Balkan ıavaı~da mUt· 
tefik Balkan dev!etlerl TlrldJ9" 
kartı harp ederken komftecller dt 
Bulıar ordulariyle blrltkte Tllrklı. 
re kartı harp etmitledl. 

Bulıariatan, Sırbiıtwa •e Y11 · 
naniataıun müatakil bir Makedon
ya kurmak aibi Mt ıayeler için 
TürldyeJe kartı harp etmecltlderl 
pek atiklrdı. Nitekim Makedon
için ıizli uzlqmalar J•Pmıtlardı. 
Meaell Bulprlu;la Sı .. plann 11111· 
yayı kendi aralannda pa7latmak 
tamadıkları bir ~oprak ;>arçaaı va' 
dL 811 paıçayı ~lif!ı bilse ola· 
rak ayırdılar ve harp Mtince Ruı 
çamun hakemlitine mUracaat et· 
mek üsse mea8'eyi oldutu slbl 
bıraktılar; R111 \&nDID verecell 

Arn e rl kavat~·!.~ 
~ 

kaçırılan ı ~~ 
"Türk kozu • 4 
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Kişe memuru: " Bir az bekleyiniz; direktöre 
sorayım· ı ., demişti. Juli bankanın salonunda 

otururken kapının önünde bir polis 
otomobili durdu ... 

Amerika pollsl Salonda biru iıtiraha\ etmeainiı 

b k d riıı:u. ederek, bir odad•u içeriye 
an a a.. ıirdi. 

Parker, kend!sine ıüpbe davel 
edecek bir halde deiildi Çok tr 
miz giyimniıti. Juli yanına ıeli11· 

Ertui aabah, Parktır, Juliyi o- Bll ıır1oda Parker yavllff& Juli• 
.daıııacı.n alclı. Bir ot\)ya atlıya- nin yanma sokui~uıtu. Kimteye -Haydi buradan uzaklq! Ben 
rak, Neclayı dav~l eden bankaya Hzdlnn~den kuıatma eofildi: vuiyeti yakından tetkik edece -

ce: 

lfttiler. - M .. urun aer.,-e ıittitinl bi· iim. Eier polialer ıelir de ıeni a• 
Juli bpkı Necil ıibi ıiyimniıti. liJor maaun? ramaja bqlarlaraa, ıite memuna 

Pqadan ıelen mektubu çantasın- - DireJdare aormatlan tedipt nun poliae haber verdiii anlqda· 
elan pkarclı.. Müracaat lifeelne yapamJJacaimı llyledi. cak. O vakit o~a göre yeni bir 
aolmldu. Memat• ıordu: - Ben telefonla poliae babe• plin hazırlarız. Tehlike yoksa, 

- lıtanbuldan para bekliyor vereceiini laDIJOnaD. Oöner din· tekrar ıiteye müı acaat •dersin 1 
clum •• Geldi mi •caba 1 mez parayı yermaJene, poliıı Dedi. Juli kalabalıiın arasın .. 

- lıminiz.. 7 bekliyorlar dem ilktir. Seni lüaum· dan süzülüp gitti. Parker alonun 
- Necla.. 1m1 yere illa tuttuklarmı ıiriinen, pencereterindeıı ıokaia bakı)or • 
Memur ıazlilffinG bumuna ta ıfıeden bir bahaae Ue uaklapaa du. Birden katlarım G&tar&f i!;iD • 

karalc aUlümıed1 ~ la çallf t Ben aaldan taruaut • den mırıldandı: 
- Ne acadar Fara b-.kliyordu decetim. Ani bir nim oluna, ae- - Juliyi iyi ki buradan vakthr 

nus? ni odunda beklerim. de uzaklqtırdım. lıte, kapının~ 
- Elli bin dolar 1 Parker tahmiojnde aldanma . nünde bir poliı otomobili durdu. 
-Tamam •.. M~z de ıkl aBnden Parker ıazete okuvordu. mııtı. .1 

beri ıizi e.rı1orduk. Puanız ha· Banka 911emuıou bet dakika ıon• Oç ıivil memar, bankanm senit 
arr. Fakat biraz tormaliteai var ra odadan çıktı .. Giıeye ıeldi ve merdivenlerinden ıirer ıirmez, 
Hemen ti~di alabileceğinizi zaır JuliJe ıealendi: hiç bir tarafa ıöz atmadan, Jol· 
nebQiyorum. , -. Mial Liltf.m biraz daha bek- naca (müracaat ıitai) ne ıokul-

Parker alonun ortuıncla biri · leyiahı ... Direkt&! clqarrya "1unıı. dular. Giıenin Cnünde · birilrmit 
ken mütteriler aıasmcla ayakta NihaJet on bet cialdkafa kadar 1ekiz on müıteri vardı Bu mü .. 
dol1tl'Jordu. Memurla Juli ara • ıelmui muhtemeldir. teriler arasında ıivil memurlara• 
ımdald bnutmanm neden ibaret radıklarını bulamayınca memur• 
old~u bi\wlyoxcfp. Tt>~ ••w· ~ .... J111uwli,~o .. n11b~•~t~d•akf~k111a1 ... • ... k,..a1111dw.ar,..d51i~-~-~~ ..... -:--~;-~-: 
ıılii:'i, o Ga IO'llaıı Kllp!ft D11lln - Bizim evrakımızı bu dakik&' 
nabet beklemekte.ydi. gelecıfini talun.nde rnçlük çek · T 

memitti. Memuru tüp heye dütür . da bazırlamıı olacaktınız.. aın 
Juli soluk kanlılıkla mamura memek için itiraı .ımedi ı vaktinde ıeldik delil mi? 

aordu: _ Peklll, eledi, aloncla laek- Gite memuru aalonda oturan 
- Bunwı muameleai çok süre: llJonam. Gtllnce haber verlnlnl• ! müıterilere dojnı bakarak: 

mi? - Bira:1 orads iıtirahat edinis ! 
-Blraa bekli)eceluleisl Tele· Gite memuru yqlıca bir adalll9 Diye cevap verdi. Fakat, me • 

fonla direlrai1•• haber ftteee- dı .. Önündeki iıiyle meıaul olma- murlar alona töyle bir •i• ata • 
lfm. ja bıtladı. Fakıt, ıöaünün ucuy· rak, orada da a.-adıklarmı ıöreme 

Jall ıbairlndi' la ıık ıık Jaliyi teceuib .ımekteu dilini ifade eden manalı bir w 
- Benim asamıma llabanulan ıeri durmuyordu. kıtla: 

ıelea para ile kim allkadar ola· Parker tehlikenin yaklqbfını - Beklemeie vaktimiz yok. 
bilir! 1 anlaJJDC&, Juli7i bankadan kaçır Dediler. Gite memurunun ben-

- •tka 1airbaln allkadar olcl11· m&JI dütündii.. Uaaktan bndiai· ai birdenbire aa:ardı .. Ayala kalls 
- 11Jl-edia1, Mil 1 direktar ı ni çatırdı. tr.. Salonu ıöz1en ıeçirdi. Juliyi 
lRana..,.ıdaa1 .. eyinbl) de. Juli, ıJıe memunınucı bqka bh- göremeyince korkudan titrem•i• 
miftl. Paruma ıl•ala .ıeldllillbi müıteriye llf aıalatblr ıırada, p- bqlaclı. 
habtr ....... meüanun. turduiu yerden bir rü'lıar ıib; Biraz önce ı5zünün önünde ~· 

GlllQOd bunnmdan ,ıkanlı.. blkıp kalabalıia karlfllllfb. turan bu genç kadın biıdenbire n• 

-· - ------ ----- ------
kararı her iki taraf da :aon •• bt'l j 
olarak kabul etmeie Petinen uz· 
l&flDlflardı. 

O aünlerde "eme oahuına o
hana olaun Türldc:rclen kurtulmak 
..,..ı bmltecilvin k,faama bir 
.Uit fikir hali11de 1•kslmııtı. An· 
eak bana kalına komiteciler ken
•derlni pnmha ı•nn .. e pimi, 
olasa ... ha~kirkra kartı 
Türkl•I• elele ftrDIİf olal•rdı. 
claba iJi ... ı., ~i. TOrlderin bu7 
nıp altında ik• Maludonya hiç 
olmısıa colrafl bir Unite halinde 
nrdı •e ahali d• uluıal hak ve 
imtiyulardan iatif acle ediyordu. 

Türkler Balkan harbinde mai-
16p olanca, harpten enel yapı~ 
1D1f uzlaflDAlara ıare ffulıarlara 
terkeclilmeai lbun pi•n Make· 
don1a topraldarmclan SD'plarl" 
Yunanlılar çıkmadılar. O ,Unler· 
de Bulıar orduatl bilhuıa Trak 
7ada harekltla 1Jiratbi1ndan, Bul 
pr,.da Makedonya topralındar. 
en k6çük parçayı itıal edebildi. 

Yunanietanla Sırbiıwam haıv 
ten evvelki 11slap11lara aldırqet· . 

memeleri müttefikler aruındaki 
ikinci Balkan harbine ıebep .oldu 
Bulıariatan bu harpte çok çabuk 
yenildi ve 1alıu~ "endi Makedon 
yasından daha ;ok toprak karbet· 
melde kılmadL AJDi •manda E· 
dirne de dahil olmak üzere bütün 
Trakya11 ve Dobricaia bir lmmı 
nı da elinden kaçııdı. Çünkü in: 
ikinci Balbn b"ı bi herkeı için 
ıerbeat bir avq oldu ve Yunanis
tan, Sırbiltan, Romanya ve Tür· 
kiyeye kartı Bulıariatuı tek ba
tma kaldı. 

Makeclonyablar ik•nef Balkan 
harbincle tüfeklerini Sırplarla Yu• 
nanlılara çevirdi. 

Bilkret mu•laedeai Makedon 
yayı müAvi olMıyan i.iç parçaya. 
ayırdı: En büyük parça 34.154 ki
lometre murab~ı Ywıaniatana, 
orta parçası 25.774 kil.,metre mu
rabbaı Sırbiıtani. ve en kü~ük 
parça da 6798 ~ilome•re murab
baı olarak Bulc1tnıtarea verildr 
Paria ıulh konferansı da Büknı 
azlatmuım tudik etti. 

·-.. (Deoau oer) 

reye eıvıımııtı.? 
Sivil memurlardan biri, banka· 

cıya bir zarf uz.•arak sordu: 
- lıte bizim ınak uumaramm. 

yanlıt def il, de jil mi? 
Gite memuru ıarfından içind• 

ki f otofrafı tetkik ederek batını 
Alladı: 

- T& kendiai. Y anlıt olur ma 
hiç .. ? Şimdi burada id;. Oteld k• 
lıtların araıına i.arıtm•ı oluak 
Biraz müıaade ~diniz Je arqtJra 
yım. 

Kapalı konuta) orlardı. lstan • 
buldan bankr.;·, ıelen Neclln111 
fototrafı demek ki polise verilmit
li. Nevyork po!İıinin hu it lised· 
r.e el koyduiu lln:aıılıyordu. 

Gite memuru ireriden aloaa 
gelinciye kadar, Farker vuiyetl 
yakından &örerek banksdan çdap 
ııtn; ;,ti. 

Bftnk1r memu.-u, ıivil poliılerl11 
yamnl\ geldi .. S1londa ~:r cek kaJ 
bolmuı da onu d.?IJOrltrmlf ltiaal• 
ni verere!t bütün koridorlan, belf. 
leme odaıarını aradılar .. 

( D•fllftl fHlt). 



Kaza haline gitirHmesi kararlaştmlan 
Eyüp eskiden nasıldı, 
şimdi ne haldedir ve 
ileride n sıl olmalıdır? 

• • 
ıem: VAR~MAK J ÇIN 

PUatteml ......... slalerl -t 15 dea 17 w 17 • 19 Dd llDlf • 
mıttır• • q sUfmtla tlcart haab, uaultl defteri, 1-fte, mf!Aafa, parkıa 
domar, Amerikan uauıu ve Bankacıhk tedria olunur. Soa imtiwdan p 
çenlere muhuebed tebadetnameli verilir. Programı almak ve byıd olımk 
için Alemd1r Park cacfct....,.e Mo 21 Amerikan limı ve Ticaret denene 

line mtlracaat. Huaual ders de kabul olunur. 

CUMHURiYET BAVRAMINI 
· ~ Nele ile laıtlalamalc için ~ 

ODEON 

KUPON 

287 
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/Jü'!Yadel en Sevcliğ/rn. 
e'?, çok pereslı"? elli$/m 
OniJnde eallin d/z 
çökc/lğ/~J /- -
8FN/ AGRILAR._DAN 

k_urfcı..~an.. 
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Akay işletmesi 
direktörlüğünden : 

Cundıuriy4!t bayra.ınına rutlay an 29/ 30/ Birinci te~rin 935 günle
ri Pazar tarifeti yapılacaktır. Bun dan batka ayrıca yapılan ilave ıe· 
ferler tarifeıi de iıkelelere aaılmıı tır. 

\ ı stanouı t-!e1ccnyes,. ıranıar. ) ı 
------ Senelik muhammen muvakkat I 

Kiraıi Teminatı 1 
Cibalide odun iıkeı"!ıİ rnkağında yazıhane yeri 18 1,351 

" ., " " " ,, 18 1,35 1 
,, ,, ,, " 4 N. ,, ,, 18 1,35 

Yekarı~s.1 aemti, ıenclik muhammen kirası ve muvakkat teminatları 

yazılı olan mahaller 936 ıeneıi ma yuı aonuna kadar kiraya verilmek 

üzate ayrı ayrı açık arttırmaya ko nulmu~tur. Şartnameleri levazım ı 
müdürlüfünde görülür. Arttınnay a girme!< iıtiyenler hizalarınC:a. 

gösterilen :nuvakkat tem:nat makbuz vera mektubilc berabtır 6/ 2 
cite,rin 935 çarpmba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (6658) 

Düş!rüuler evi için lazım olan ör neği gibi Çukurova markalı 7000 
metre yerli r."l1erik&.n bezi açık eini itmeye konulmu~tur. Runlarm hep· 
ıine 1890 lira değe, biçilmi~tir. ş, rtnameıi levazım müdürlüğünde 

ıörülür. Eksiltmeye gitmek istiye nler 2490 No. h arttrrma ve eksilt· 

me kanununda yazılı veıika ve 142 liralık mu,·akkat teminat makbu.;ı: 

veya mektubile beraber 7 2 inciteı rin perfembe günü ıaat 15 de da-
imt mıtümende bnlunmahdır. (6649) 

Şıenelik muhammen kira.sı 180 lira olan Ortaköyde Mecidiye M. 

vapur iske1ui S. 8 N. lı iki kat yedi odalı ahıap Mecidiye mektebi 936 
mayııı ıonuna kadar kiraya veril mek üzere açık arttırmaya konul· 

muftur. Şartname levazım müdür lüğünde. görülür. Arttırmaya gir· 
mek istiyen:er 13 lira 50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya 

r.ıe..lttubile beraber 8/ 2 incitetrin 9 35 cuma gi!nü saat 15 de daimt en· 
cüment!e bulunmalıdır. {I) (6654) 

HABE!? -,.\.kşam Posta& 

, 
ıs 

I 

COCUk' BÖYÔR, ADAM OLUR 
KUMBARASI DA KASA OLUR. 

~J 
KUMBARASI 

Siz de 31 ilk teşrin 
bir kumbara alarak 

•• •• gunu 

.. 

Cümhuriyet Bayramı 

• 

Ulusun bu en büyük bayramını, 
şüphesiz bütün yurddaş ar zevk ve 
neşe içinde ktJtlulama~' isterler. 

Zevkinizi tamamlar, neşenizi arttırır. 
Vaktile tedarik ediniz . 

Şarap, Vermut, Likör, Konyak 

bir 

ilk okuma 
B~şinci sınıf için çıktı ~ · ı::::::ı Dr. H A z l M m:::ı:I Bandsrma Şarbayhğmdan ; 

Tavzt merkezi - VAKiT yurdu. lıtanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 n Cerrahpaşa hastane.si sabık dl.İ~ _ı .. 

1 
diye ve zührcviye mütchaMısı. ; Bandn·ma Uralı için "650,, lira muhammen bedelle bir tane ,. 

- • Galata.sarayla İngiliz ~fareti ı düdüğü almacakhr. 

O t k k l•ta p 1 ar ara ında tr.amrny cad. No. 26 r a Q Um 8 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıc:::a Bunaaid tartname hedel•iz oh rak Uraydan verilecektir. 

Birinci sınıfın ilk fasikülü çıktı 
Kültür balranlıiınca dil devrimine söre hcuırlııttırılıp dev · 

ld btmm evince bcuılmalcta altın orta okul okama kitapla, ın 
ıl1111 hirincianJın ilk laaikülü •atıfa ~ckanlmqtır. 

Dafıtma yeri: V AKIT yurtlu • Ankara caclclui . V AKIT'rn 
Türkiyenin her lıöıuinde bulunan •atıcılarıntla bulunur. 

üi·:::::~K· ·=,.::.M·==. :::y:::ı::::::ı::::w.::m::::m:m:m Bu İ§e aid eksiltme ihalesi ikine ci te,rin 935 ayının on beıinel cıı
H A G E: R i ma günü aaal 15 de Uray Komiıy onunda . yapılacaktır. ihaleye gir " 

"HÜ sam e d din: ~ek iıteyenler "48,, Jira "75,, kurut muvakkat teminatı Uray vezn• .. 

"ı Umumi idrar tahlili 100 kuruştur. 1• ~•ne yatıracaklarclTr. 
Bilumum tahlillt Eminönü, Emlaki istekliler 2490 sayılı ihale kanununundaki tasrih edilen veıikalatl 
ve Eytam hank:ıs1 k:ırşısında izzet. • göstermeğe mecburdurlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"bey hanı. 7&1) 
;tp;;u;L"'ft!:n:ımz=•nmum:m::an::...-c::::;:5 Ke;>::fi;r.et iıtekli olanlarca bilin nıek üzere ilin olunur. . .C6 ' 
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ı-..ı.aı•c1a -------
omontt şişe birası 

Mt:JŞTERILERINE 
..... onti Şirketi latanbul tite biraı ı müıterileri araımda 

1935 ıeneıi yaz ayları için: 

Bir mlsabakil tertip etmiştir 
.._. tllede etiketia altında numara b bir kiiıd vardır. Bu nama• 
-..,. alanlar uuında her ay nibay etinde bir noterin kontrola 

altmda müsabalca yapılacaktır 

\'ePlıecek primler 100, 60 ve SO liradır 
~ada bunan numaralar her ayın betinde ıuetelerle 

ilin edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler 

·~"""'~,., D06AU ı~I' ı°l(ı' 
OIUN .S•NllfA 
AL TllVLAlf ı 
•u.~*'A~ 

BOYGK ......... 

Denizkızı Eftalya &adlı Bedekar Blmen 
~d- ...... . 

DAll&I ZBYm RKOLBlll .,...._lam ... ılllldıa. 
a, .................... , .... ~ dllrlrAnluda Ye lokantalarda numaruız fite kal»ul et

,._ i •• tifeleria llserlerind eki numara kliıdlarnu muha
. .._ ttmet.lni •JID mifterilerinden rica eder. iyi bir terzi mı 

UIJOflllDU 11111-•• 11111111 • 111111111111111 
Havacılık makinist" aranıyor 

tıte size bir adres ı d.... ~ 45.000 0.-.ü aut 10 ela~ 1 lacl ......... tarafmclan 

ava kurumundan: 
~ löita iÇbi mGaa~ ile Y etilkö,. Makiniat Okulu mUUDla• 
"..._ bir makiailt almacalcbr. lateldilerin iı.Di k&iıtlan ile bera

"\1191' IÜD Türk han karama Genel Merkuine hat T'iumalan. 

IHSAN YAVUZ 
Kadm •• Erkek Tenlll 

'51kelcliJlmeilelÜIDal1Mceldır. MI .~ .... 1'111 lra Ye 

muvakkat temiaatı 314 lira 31 m ..... 
JateJdilerin ımmldr•Uemfpet J1a D"•14..,.. eillll .... •lvr Tt 

lnpmpa 4 üncü madclai mucibiace ite ıfıawp " nU lir m' baJua. 
llladıtıDa dair heY•nn•me 9e1meteri llamdlw. •ite aft prtname 

' csm> 

altı aenecleaberl .Urtlkltdljlm bir q. 
kın aalamu antlnaktı. SIH karp 
M1Je 7ÜJllk a1aal bir tanda 11s 
llyledllla I~ hlawwwa ..,....,.. • 
.... Bl1'e lasmpll)w. 

Alil ka11tlnhlıla o•mlannı al1k • 
a. 

- N.,.._ lfmdl 1- 8tYclflim ka· 
d ... lmfJl• beraber bprarak koaa • 
lımda ha,,.ttlm. Ukln ba kadmla. 
rın en u bir Jaafta kadar -.U yer-

•• oturmalan "•J'IU umuda ka~· 
•r,.calrlarmdan emin olmüblnn il 
sım. ipe bunun için alsclen rleada 
baJaam-ıa ıelmlttfm. 

Alla hiddetli bir taTll'la Marphn 
llltlnl •11t1 ı 

- B1I ıtea o bdıalan mmde lak. 
lamübtm lfln, dtlll mn 
11a...-ı..-.: 
-Bnt..Mdl. 
Yeniden hlrlblrlerlne tahaf tahaf 

baktılar. Kalplerinde h•ule ıeJen 
••rhamet d1111111111 byhlda. li8 • 
•dele J81lfda bqbyorda. 

Hurt: 
- Btal i11et 41al.,ıals: Bler 1M1 

•rnnm ....._ .. olayclm ha lak 
1Det1 •• 111r ;ra1aa •1•rarat ı.u· 
heektbL l'abt artık bmla itina 
'-baadı. itte me 88yltlyormn: Bana 
'* itte nrdım edfnls. Seydllfm ka • 
duala lmıaı mnbde l&klqmls. Bu • 
.. brwıhk IMm •• lpknmm alan • 
dq h7dalma aklerl klm•re alyle. 
.... Re1191n1 unuturum. Gart17onu· 
•-. Ja. alse banan I~ bir de rehin 
1'ltı• ... Btw lise ihanet edersem 
... ' .ı .. .. Pbaln emmd• ini • 
~ " ••dlllne Jlk)edllfm 

aMb• olm&Jlp ..... ol. 

( 

dujunu, Janm afabeybn FrauuvaJ'I 
clalma sevdllfnl Maqal eli Moaıao • 
r&ulye haber vererek beni htlkhtr 
tin en alçak 'Ye ea reıl1 bir adamı 
,apmıt olunuau. 

Sl:alerhd ll1lecll. 
iki Uade Alllte b171k bir ttllr hu. 

aule ptlrdL Çllaktl pdl Monmoran
.a all..ıade ....ı bir faelamn seçti· 
tini anlıJ'orda. Bu faciada ktadlaine 
de kiti bir ftllf• verllb'onu. 

Bu clllftlnee Allabl \'flcadanu deh • 
tetle antı. 

Ranrl sözUae devam etti: . 
- 88:alerlm aizf pprttı, delil DdT 

Alabe)'lmln bnanu M'fBltlditlm, 
oalan blrlblrlndea a)'lrlBÜJıtım, lal· 
il ini kadına karp qk daymakb • 
fnn size ~k tuhaf siriladU delil mi7 
Ent, ben bile bana Pfl70rum. Ne 
pre ki elden blrfe1 ıelmlyor. &hadi 
puarlıia ılrltellm: Jan dl Piyeal 
benim için mnbıde akll)'&l'&k aadık. 

kanetll, .merbam•'9'& bir m~ıt o 
laa...Yoba-

Alla: 
- Yolma... dl1e tekrarladı. 
- Yoka burada çıkar p)uuz &· 

pkına Marlnüı ıle vererek dar a • 
taaaa slnderlrlm. 

Alla, bibi haleeu lpadt oldalu 
halde, belki zthalaclen paı lldlrme· 
11 nya llmtyl bıarlqtırmqıkea 
Raarl: 

- lkfmb blriblrialsin eliadeyb. 
Ben ala bir rehin bırakıp kal'flbk o. 
laralc lplunızın hayatım alıtonım. 

iyice dltflnlntll. Apkmm, onan için 
bu fıclalir'bla btlanaak kadar Mr 
mlyor muanz? RMI ot.adılwz tak· 
dlrdt ODU HY..ıı..uu dtmtkUr. 

ı.taw-T• ..... _,...... 
Foto Nar yaemda Letafet 11 .. ,.,. 

Haydarpqada 1 inei itletme komi.,_ •z'•''• .......- olarak 
Yerilmektedir. (8703) 

PARDAYANLAR ., 
11up1 di Dam villa ilk aözU: 
- Alim nftl& ..... bice billnls ld 

ne 887ı.d17M .....,.._ buadu OT. • 
daa..olda. 
. Km, Nkıa lılr Jlalde Dldı. ller 1111 
4ltlfflnalf lüat takat hn11 akim& .... 
tlma•lftl. Tellfh bir Jaamette I& 
l•arba ,... apade IÜll 1Mll-.r1a pmU.. llarfaba ...... 
kafladı. 

llanri bir an -.taktu I0'1'& ,_. 
8htlae dnaa etti. 

1 - 8oua llüula oı.Jıdlr ...... 
rlmde her uman bir mtab slmı.k 1'U' 

dır. SeDla hanpria bana delm-. 
Bwum lpa bul lldlnaele ....... 
pek hopaadlr. 

Alla oda b.pmna kadar ,.ntJ9l'lk 
arkuw bu b.pl1a ftl'lp: 

- lfabadmu ktffettlflnls IPi ca
nım ~k sdaldı. Çtlnktl bu ktfflals be.. 
alın. yeaflmemle bitecek olan bir mi • 
eadel919 sebep olaeak. l'alrat her hal
de abıl lldlnaele pbpafım. Vui • 
fe• ba ...... llOnan& kadar alrq • 
maktır. 8111 lrudaa at olarak ~ • 
mata 1makmaldall8a elinizle llmefl 
tercUa tderbl, dl18Hk artık han~rl 

salrla•ata ltlnm rlrmt:verek sat ellr 
le tatap Mru ararm11 o1dafa llalde 
arkamı DPIJ& da111&rak kollanın 
kan,tvn " Jlartala dik dik baktı. 

Ranrl dl Monmorual takdir dolu 
bir harekette bal•da. 

· Şuaa da •:vtlyeUm ki bu takdiri 
hilcaaa hamr olarak a)'akta kımıl· 
daa .. daa d11ıa11 paç lmm eesaretin 
dea '9lı ftd anda kat kat çofalan sfl
zellltfnd• Deri plmfttl • 

Sonra, ltrafma bakınarak maaYJ! 
\:endi.ne AIWB anında krakaeak te·f 
klldı otarda. 

Y&V&fÇ&: 

- Alla, an•nda olaeak a...-
-- tabii bW70nmu ııt.111 .ıı dedi. --:-o- . 

•AJW ..... 'ruJd*Jaı 
- hl IJlllJonm. llQill .... iL 

cltrbfml Bmada lklmlMla lılı:lwllla 
llmtll lbna.. Cnalıau 'Nrdl. : 

- Ne bea alzl lldlnetll-. M 419 
... benL .... k...... fıır 70111 • 
.. ~ .... el bldımat ıa.. ... 
:U..1ılle,...... ...... •• "1• 
lmlank bir t..ıık ,.,...... PS8I! 
afdmm. Nt,dm 4le bdar. Oma lllıa 
.. 1141ııeıtll&I.....,.... 

ADI titre& Bil ilde~ -
indi ....... J.bbe , .... ~~.~ 
da.ı 

Bamlllllw418'Uleltll . 
• - l'akat, eter heal urla hanktle 

meebar edenenfz pn da alyllyeyfıa 
ki bu ... bpmmclan ~ ~ ... 
daydafam 8llTI lltedtllm gibi kullan. 
makta aerbest b1aeatnn. 

Gen~ kmn Tfleudu 1&r111ldı. UJda 
ba da pek u drdl. Tekrar eski va • 
zlyetlnl alarak sizleri kan ~naı. 
d8ndtl. 

Banrl ile, alır " hn~tll sesiyle ı 
- Fakat, blrlblrlmlzle uzlqınak 

ben de da1daklarmn anutaeaiım ve 
verntlt olaealnn a8zle siz de emniyet 
lpade blaeabmız. Alla ne HB ,. • 

rtnden knndda, ne de ben lnmılclaaa. 
yon. Dinle, dtlftlnmnt tamam111., • 
llye)'lm. Sonra sen brannı ver. Ha~ 
dl bakalım, eter ba mm 11nataealma 
Biz wrlnen f alslerhll 81yledf. 

Alls batfyJe hayır eenhnu ftl'dL 
Bu anda saçlan omuz1armm lıerlae. 

ForlltlJ: il 1 
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97 - Salamon: - Şimdi de açlıktan ,.e su • 
suzluktan öleceğiz, bilseydim kaf!yyen .l>p se):_a,.; 
hote çıkmazdım. 

98 - J or j: - Bir ümidimiz var. Akümülatö .. 
rümüz bozulmamış. Bununla iyi su yapmağa ça. • 
lışacağım. 

99 J'orj suyu elektrikle tasfiye ederek i)i su ia 
tihsaline muvaffak cıidu. · 

100 - Yö1cu1ar bu sudan kana kana içtiler. 101 - Jorj: - Bakın geceyansı oldu. Fakat 102 - Yolcular kürenin üstüne çıktılar. Hf ~ 
ışık haH1 devam ediyor dedi. gece olmıyan ufukları seyrettiler. J 
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P\ROAYANLAR 

d::: l.. ·i4ı .ı;tü . .Bo~uk bir s c- . c_ 
- Sözünüze ir,a.nm&m. Hatta Al • 

lah üile olşa:HZ gene inanmam, dedi. 
Ilanfi hafifçe sar.ırdı. Ölmek \'eya 

CSldürmeğe aımcden bu kadının karşı· 

s~ncln hiddctlcnmc:Ye başlamıştı. Ken
disini güçlükle -tutarak: Tekrar söze 
b~~Jadı: 

- Pekıllfl! Ya size bir rehin \Crir. 
sr:mi C.inlı bir rehin: .. sözl:mii . din· 
l;) in.iz, dos ts:.a konuşalım. Siz~en bir 
şey istemci< icin gelmişthn. I>üşiinccmi 
açıkça . söylr/cceğim. Sözlerimi dikl~at 
le dinliye-:cksiniz dcJ il mi? E"ct, hu -
nu kaşlarınızın çatılmasından nnlryo . 
rum. işte baş_hyorum Aile;: $izi yei3 ı·e 
fi-!:lit t:dik Lı;inde g9rü) orum. Y~ktilc 
m~C!!"c-.im ibien daima sir.i soğuk \'C sa 

my meseleleriyle aHikalr görürdiim. 

Şi;~ıdi ise d~ği5tiniz. Rana karşı bih le • 
hir harekete cc.::nret etmeniz lıütün ru 

lt:ınuzla bütün va~lrğınızla fışık oldu
f,unuru g~st~rir. Alis duyduğum söz_ 

brrle:-ı is tifade etmek istediö-imi sanı 
yorsı;~µ~. Açık~a söyliyeyim: Siz ne 

Nilvar kralını, ne Prens dö Kondeyi, 
n~ I~olinyiyi ... Ne de ağabeyimi kur • 
brr.~r.k istiyorsunuz! .Maksadınız 

J{pt dö Mariyyakın bir fenalığa uğ -
r:mnmasıdır. Bu adam kimdir? bil · 

rn;• orum. Yalnız bildiğim bir şey var
sa bu da sizin onu sevdiğinizdir. Sizin 
fi.şıkınrz bulunduğu~ sıralarda daima 

kalbinizde karanlık kalan bir nokta 
vardı ki bu bana acı verirdi. Fakat bu 
saatte duygularınızın tabii benimki ... 

Jer gibi clduğunu anlıyorum. Siz de 
80n derece seviyorsunuz. Bu aşkınız, 

87.e cesaret ve şiddet veriyor. Tama • 
men 8fk kesildiniz! 

6-ç.. karfısmdaldnin gene 

dayanrlmaz bir nefret ,.e düşmanlık 

bakışiyle ba'luyor Hanri ise kendisi ko. 
nuşurken, onun bir teşebbüste bulun • 
mamasına dikkat ediyordu. Biraz sus· 
tuktan sonra· gene söze başladı: 

- Alis, bana ~evap vermeniz lazım. 
Çünkü, tc adüfen aldanmı~<ıam söyle
miş olduğum sözlerin bir kıymeti kal-

mıyacaktır. Alis bilmem düşüncemi 

anlryabildiniz mi? Söylediğim· gibi a· 
şıksınız değil mi? 

- J<~\'Ct, tıpkı anHıttrgınız gibi, se
viyorum. Sevgilim de ismini söyledi.. 
ğiniz nclamdır. 

- Pckiılfı. O halde anlaşabileceğiz 
Alis. Bir an kendinizden uzaklaşarak 
laır~ınızdn bulunan adamın ruhuna 
girmek is ter misini? 

Alis k!lyı~ız bir tm·ırla omuzları • 
nr s ilkti: 

Hanri: 

- Evet, böyle icap ediyor. Benim 
gibi · sabırsız lıir askerin, önünde her • 

kesin titrediğini ve ezildiğini görmek 
istiyen bir kumandanın niçin şimdi 
sabırlı olduğunu bilmcği arzu eder mi .. 
siniz? Size neden muhtacım; aşkınızı, 
yei.c;ı ,.e ümitsizliğinizi niçin tamamn 
anladım biliyor musunuz? dedi. 

Bu konuşmanın başındanberi sakin 
görünen, hakikatte ise hiddetli ve kor 
ku içinde bulunan Alisin donuk ba • 
kışlarında bir ümit ışığı yandı. 

l\farşal bunun farkına varmıştı. 

- Yavaş yavaş dikaktinizi çekiyo. 
rum. Biraz sonra daha çok hoşunuza 
gideceğim? Şimdi demin sorduğum 
suale gene kendim cevap verecegım. 

Bu da bana derin bir acı veriyorsa da 
ne yapalım ki buna mecburum. Mak • 
sadım, Aşıkınızın benden . korkacak 

' PARDAYANJ;AR m · 
bir şeyi olmadığım söylemek değil, diye kadar kimseye söylemediği aşk.mı 
muhtaç olduğum yardımıza erişmek • ona nasıl olup da anlattığına belki 
tir. Ye hatta bir asker ismiyle anılan kendisi de şaşmakla beraber bu sev • 
ben niçin harp ediyorum? Daima aşk.. 
tan nefret ettiğimi söyliyen ben niçin 
sizin aşkınızı anladım? Çünkü ben de 

se,·iyorum Alis aşkım sizinki kadar 
şiddetli, yeis ve ümitsizliğim de sizin· 
ki kad~r büyük ve dayanılmazdır. Çün 

kü düşüncemi bundan bir türlü ayı • 
ramıyorum. Hiç olmazsa sevdiğiniz a.. 
dam sizi seviyor, fakat sevdiğim ka • 

dm benden nefret ediyor. Yüzüme kar 
şı hakarette bulunuyor. Siz aşkınıza 

aşkla karşılık görüyorsunuz .• Ben ise 
hiddet ve lanete uğrıyorum. 

Marşal öyle şiddetli öyle şiddetli 
bir heyecan içinde idi ki Alis bile bun 
dan müteessir olarak titredi • 

Yavaş yavaş düşüncesini değiştirdi. 

Kollarını çözerek aşağıya sarkıttı. E • 
tindeki hançer de döşemenin üzerine 
titrek bir gürültü ile düştü. 

Hanri dö l\fonmoransi, eğer bu su. 
retle bir komedi oynamış olsaydı mu· 
vaffakıyetine kendi de şaşacaktı. Çün. 

kü Alis gibi bir kadının zihnini altüst 
etmek, intikam duygusunu merhamete 
çevirmek hakikaten büyük bir şeydir. 

Fakat Hanrinin söyledikleri ciddi 
idi. lşte Alisin hançerini elinden düşü. 
ren bu ciddilikti. Genç kız, bu devrin 
en mahir bir hilekarı olan Katerinin 

şeytanca düşüncelerine kapılmadığı 

halde tabii ?tlarşalın da sözlerine al • 
da namazdı. 

J,~kfn Hanrlnin sşk!yle yeisini öl
~ünce bu adama karşı iyi davranmak 
Jiizımgeldlğfnf anladı. Ye elini uzata. 
rak ona doğru yürüdU. 

l\farşal dö Damvil bu eli tuttu. Şim 

ginin anılışiyle ziyaretinin asıl mak • 
sadını unutmuştu. 

Bu dakikada çok fazla acı çekiyor. 
da. Alisin elini tuttuğu zaman göz • 
!erinden iki damla yaşın yu"!arlan • 
masrna mani olamadı. 

Alis yavaşça: 
- Oturunuz l\farşal. Emin olunus 

ki bu andaki acınız kalbimden hiç çık• 
mıyacaktır dedi. 

Hanri kendisini toplamağa çalışa• 
rak acı bir sesle: "' 

- Teşekkür ederim diyebildi. 

Karşılıklı oturarak bakıştılar. Bs 
cani herifle bu casus kız, bir saniye 

içinde en şiddetli acılan dindiren bir 
ferahlık duydular. 

Marşal pek sakin bir surette söze 
başladı: 

- Eğer sırrınızı öğrenmemiş ve Hl 
mek ve)'a öldürmeğe azmettiğinizl 

görmemiş olsaydım kalbimi kemiren 

ve parçahyan bu aşktan size bahset • 

miyecektim. Sırrınız benim için temL 

nat yerine geçeceği gibi sizden isti • 

yeceğim hizmet de sizin jçin bir rehiıa 
olacaktır. 

Şimdi düşüncemi anlatacağım. 

Siz kendi.c;ine her şeyin söyleneblte. 
ceği akıllı ve halden anlar bir kadın.. 
sınız. 

Sizin işıkınızdım. Fakat bilini • 
niz ki sizi sevmiyordum. Siz benflft 
metresimdiniz, lakin beni sevmiyor -
dunuz. Kendinizi kucağı,ua atmakta. 
kf maksadınızın ne olduğunu bilmi • 
;>:ordum. Fakat benim maksadım, on 


