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Ingiliz kralı 
Balkan hükümdarları · 
ıle sıkı temaslarda 

bulundu 

Cumhuriyetin 
12 nci Yılı 

Yugoslavyanm 
~rem Polu 

Jnglliz kralı ve kraliçesi 

}'unan kralı } orgi 

(Yazısı 2 ncide) 

Bugün Cumhuriyetin on ikin· 
ci yılıdır. 

Bu on iki ytl içinde tanınmaz 

derecede değiıiklikler geçirdik. 
Milli ıerelimizi. milli iıtiklalımi 
zi kurtardıktan sonra, tarih. dil 
kadınlara ıiyaıi hak verilmeıi, 
f apka, yazı, giyim, muıiki, ve bü
yük medeni inkılapları yaptık. 

Dünya bizi tanıdı. Yurdumuzda 
büyük fabrikalar kurduk. Dt:mir· 
yollarımız, her tarafa uzattık. 

Finannmızı kurtardık, ve bütün 
bu büyük devr~nderi Atatürk'ün 

Yunanistandan idarei örfiye kalktı önclerliii altıncl:ı yaptık. 

Rra ı getirmek için m.~:ş~a~~:;~karlart· 
A verof gidiyor rağmen 

Alba, 29 - Dün geceden iti
hanm reyiam için bütün memle . 
ke.tte örfi idare kaldırılmıştır. A
)'ln onunda 6 kişilik bir heyet Lon 
dra.ra gidecek ve reyiam neticc:ıi· 
ni laala bildirecektir. 

Haber verildiğine göre ba§ta lslanbullular 
Averof olmak üzere torpito muh- CUmhurlyett candan 
riplerinden mürekkep bir filo, kra. k l l ) d 
lı Avrupa limanlarından birinden U U a 1 
alarak Yunaniataua getirecek - Cumhuriyetin on ikinci yıldönümü 

tir. 
nü havanın çok yağmurlu olmasına 
rağmen bugün candan kutluluyoruz. 

Şehir dün öğleden sonra baştan ba 
şa bayraklarla donanmıştı. Gece de 
lektriklerle süslenen binalr, cami -
ı..a, , 0.)1 .. .ı.:la..L fiU.LU .. 1.J "~ lcu '11o Du ı:ıa.• 

hah erkenden soknklnrda. bir kııynıı§ -
ma vardı. Snat dokuz bu~uğa doğru 
yağmur şidedtlenmesine rağmen halk 

7almara ra#nNn geçit resmL. 

Yağmura rağmen kalabalık.. 

alayın g~ceği yollara Beyazıt ve c h • • • • • 
taksim meydanına akın .~d!.yor~u. um urıyet re'.1ımının 

Beyazıt meydanında buyuk hır trL 'J 
bün kurulmuştu. Vali saat ondan on T . . k . k 
buçuğakadarvilayette komutanve ur ıyeye en ıymetli 
resmi daireler erkAnmm ve konsolos- d d- r. 
ların tebriklerini kabul ettikten son - IT1 a 1 ar nı a ~an 1 : 
raa Beyazıt meydanına geldi. Kıtalar, D e 

1 
] 

mektepler, izciler üniversite meyda • e m 1 r y o a r ı 
nında yer almışlardı. Vali her kıta ve 
mektebin ayrı ayrı bayraklarını teb • 
rik etti. Bundan sonra Istanbul komu
tanı ile birlikte tribüne geldi. Saat 
on birde geçit resmi başladı. 

.ll~'an askerleri Napolide vapura biniyorlar. ·vapur bir donanma gemisi 

lki saatten fazla süren geçit resmi
ni İstanbul halkı pek azı seyrettiler. 

Kahraman askerlerimiı; sürekli ıu 
Ya'"' muri'a. •Q;a·ştir.rag"""' men 
it ı ı 

e 

1 
rette alkışlanıyorlardı. Alay Taksime ; a yan ar ) erıı· yor gitti. Burada ~bldeye çelenk kondu. ve 
istikHH marşı çalınarak merasime ni· 

llr.rllyorlar 1 Papa tavassut ediyor hayet verildi. 

S~fabi ajansı bildiriyor: Havas aytarınm güvenli bir d 
'Mogadisicodan gelen haber • kaynaktan aldığı haberlere göre Fransa a 

ler~ güre ltalyan ilerleyiıi devam p h b" d d k . . 1 k b. b h 
. a·p·a· ar 1 ur urma ıçm. e in a ıne u ranı ebı\~dir. halyan tayyareleri 

b· buyuk gayret ıarfetmektedır. Pa. F d b" k b" b 
ır ~k Habeş mevzilerini bom • ranaa a ır a ıne uranın -

Oardrman etmi§lerdir. parun bu gayretleri iki cepheden dan bahseden gazetelerden Lö 
Y yapılmaktadır: J ı aktad Ağmur olmasına rağmen 1 . uma fUDU yazın ır: 

tal 1 ·1 · a) halya hükUmeti nezdinde. "lstnsin, istenmesin, kabi -Yanıar ı en taarruzlarına ae -
batla devam ediyorlar. b) Ecnebi devletler nezdinde. ne buhranı b&Jlamııtır. Ka · 
-- Papa İtalyan hükUmetine tek • binenin düşmesi veya iıtifa etmesi 

Ualya ab.oKa edilecek mi? parlamento açıldıktan bir iki gu .. n 
Lo liflerinde bu kadar 11rar etmeme· 

ndradan yazılıyor: sonruı için, yani üç hafta içeri . 
Volver Ham Ptonda bir söylev sini, İngiltere ve Framaya ise ltal- sinde muhakkaktır.,, 

veren İngiliz başkanı Baldvin, ltal. yaya biraz daha müzaheret ehne· ------ - - ------
Yanın abloka edilmesi ihtimaline 1 • il 
§atet ederek bunun bugün mevcut 
~bnamakJa beraber, zecri tedbirler 
0~YISiyle ilerde mümkün olabile - 1, 

ceğfnJ söyliyerek demiştir ki: 

1 
"'lngiJtere.nın, Amerik~ Almanya 

Y'e Japonyanm sempatik müzahe • 
retıeıinden emin olmadıkça, ablokal ! 
': tevessül etmesine asla müsaade 

...!.... nıt:vcceğim,,. 
1 

sini iıtemittir. 

Amerlkadan gelen ltalyanlar· 

Napoli, 28 ( A. A.) - Ameri -
1 

kada otutan İtalyanlardan mürek 

kep kalabalık bir grup "Rekı,, 
traıuatlintiğiyle buraya gelmit . 1 

tir. Bunlar gönüllü olarak doğu 
Afrikaıma gideceklerdir. ı' 

Habeş harbine dair askerlik 
muharririmizin yazılan ve son 

haberler 2 ncı sayfada 

Sayfalarını çojialtb ve 
bugUnden itibaren 

36 Sayfa 
olarak çıkmağa bafladı. 

BugUn bir YEDIGON alınızl 
Zengin mUnderecatı kar••· 
aında hayran kalacaksınız. 

Heryerde 10 kuruş 

_ ......... ..... _ .......... .... 
- -11 ........ -"-····· .............. ...... 

Bu dcmiryolları lam.et lnöniinlln çelik iradesi Dil milkemmel ldarealyle czım,. 
hurlyet ıenelerinde bu hale geldi. 

. Yurdu çelik ağlarla nasil örilyo • Erganlye giden 101 ~k ehemmiyetli • 
ruz .. Burada on iki senelik hummalı dir. Fevzlpaşa - Diyarbe.kir hattınm 
çalrşmanın neticelerini yazacağız: 326 ncı kilometresine ve ElAziz şube 

Devlet 1924 de memleketin esas de- hattının aynldığı noktaya tesadüf e • 
miryoln şebekesini kunnaya ba~lamış- den yol Çatı fstasyonile Diyarbektr 
tır .1930 yılında Ankara - Sıvas hat • arsındaki 160 kilometrelik fnşnntı bu 
tı, 1932 yılında Samsun - Sıvas hattı, sene içinde yapılmıştır. 
1932 yılında Kütahya - Balıkesir hat 30 Afustos 1935 tarihinde fşlemiye 
tı, 1933 yılında Ulukışla - Kayseri açılmış ve cumhuriyetin 12 ncl yıldö • 
hatt tamamlanmıştır. Onuncu yıldö - nümilnde de tren Diyarbekfre girmlş
nümünde işlemiye açılan demlryolları tir. Bu yol memleket sınırlanna kadar 
nın uzunluğu 1955 kilometre idi. Cum gidecektir. Bu hat Mardlne kadar uza 
hurtyetin on birinci yıldönümünde bu narak Bağdat hattına ve fraka bağ1a
yo1Jar 2012 kilometreye çıkmışttr. Bu nacak, diğer taraftan Şarka doğru gf 
gün tse yani cumhuriyetin on ikinci derek dost lran hududuna varacak • 
yıldönümünde inşaatı bitmiş demir • tır. . (Dooanu ! ncld~) 
yolların uzunluğu 25-00 kilometreyi ____ __. ______ ;__ __ 

geçmiştir. "lllat11illlllli:WA!lllllwtınJiillllllllt;Mt1ill•l%1M-
Şim df ye kadar her mali seneye 200 16 

kilometre demlryolu düştüğü halde Bu 
hu ene fll:l kilometreye çıkmıştır ki günkü• s~ y. 
bu lllUrf!tle hnrikuH\de bfr Tf'kor tesis sayımız, FA 
edilmiştir. 

llu sene yapılan yollar arasında ................ .,, ............. _ 
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-ıtalyan 
Askerlik 
görüşleri 

Habeş harbı 
muharririmizin 
ve son haberler 

Demiı:yollarımız 
< Baıtaraf ı I ncide). 

Dlyarbekir hattının bu sene bltirf • 
len 160 kilometrelik kısmında 7761 met 
re boyunda 33 tünel açıJmı§, Dicle U • 
zerinde büyük bir köprü yapılmıştır. 
Beher kilometre vasati 80,000 liraya, 
160 kilometre ise 12677800 Jiraya mal 
olmuştur. 

Karadeniz kıyısındaki kömür yolu 
da çok ehemmiyetlidir. Bu yolun 1().l 

Dün.~ Afrıkasınd/1taiyan• Bir hafta evvel Deaıieye yolla- Düçe Venedik ıaraymın bal • geçmiı olan Raı Guksa oldufunu kilometrelik Irmak - Çankırı ve 136 
ların büyük bir taarruzu bek leni . nan muhafız kuvvetlerinden bir konundan ıöyledıği kııa bir nu • biliyorsunuz. kilometrelik Filyos - Eskipazar kı .. 
yordu. Fatiıtlenn Roma üzerine kııını tekrar Adiaababaya çağırıl• tukta demiıtir ki: - Mançester Gardiyandan - sımları eYvelce bitirilerek işletmlye 
yu .. rüdüklerinin on u"çüncu·· yıldo'· • mı•tır. " y I açılmıştı. Bu sene Çankırı ile Eskipa· 

1 b 'S' - eni Y• a, geçen 13 üncü Son haberler zar arası tamamlanmış, bu suretle 
nümü o an ugünde gerek timal Bazı çevenlerin tahminlerine yılı bitirdiğimiz cesaretle girıyo- Akdeniz bir defa daha blrfbirlne bal· 
ve ıerek cenup cephelerınde u • göre yakında barıt görüımelerin~ ruz. 13 üncü yıl "Aduva yılı,, İl"' Sıcaktan kutular pathyor lanmıştır. 151 kilometre uıunlufua • 
mumi taarruza iCÇmeleri ihtimali hatlanacaktır. mini almaktadır. Yeni sene için ltalyanlann Afrikadaki oimal hu· daki Çankırı - Eskipazar kmmı 
vardı. H•b•f Kızılh•tında parola, İtalyanın her türlü mJha- dudu kuvvetleri UMülharekur Musa- 11490000 liraya mal olmuotar. 

Fakat beklenen bu büyük taar· Adiaababa, 28 (A. A.) _ Ha· sım hareketlere kartı sonuna ka .. vadan lskenderlyeye gelen ' birinin Yeni demiryoIJanmızın en uza 
ruz olmamııur. ltalyanlar Roma- bet kızılhaçında çalıf&C&k olan dar mevkiini müdafaa edecefi • "NiyUz Kronikl,,e bildirdiğine ıöre, tüneli olan 3440 metrelik batım tUneU 
d bU ·· 1 J d l 17 Mııırh hekimle 62 haıtabakıct bu mrntakada 8Jcak o derecedir ki, bu hat üzerindedir. Mevcut tüneller ı 

a ve tun ta ya a o duğu gib; dir.,, yemlt ve et konse"e kutuları vakit tane ve uzunlu.klan ye.kelnu 4062 mıt. 
doiu Afrika cephelerinde de bu• yalanda buraya ıeleceklerdir. lt•lyanların atlllı beyannameler vakit patlamaktadır. redir. Filyos hattının Zonguldafa ka. 
gürJi büyük ıenliklerle kutlula • Bunlar, aeçenlerde Habetiatana Habeıiıtaıun ~imal cepheıin • İtalyan memurları, dıpnya gön • dar uzatılmasına batlanmııtrr. J1 
mı~lardır. ıelen PreDI lımail Dauanm hi - de ltalyan tayyareleri gene faali- derileeek herhangi havadisin fifre kilometre uzunluğunda olan bu kıaım Aduva cephesı· mayeıi altında bulunacaklardır. yettedir. Bir tanesi Tigre üzerine ile gönderilme.sine mAnJ olmaktadır. dört buçuk milyona mal olau.ktır. 

Tuz lhtlr•oı ıu tekilde beyannameler atınıı • Katırlan idare etmenin insanları Hat blriRd merhalesi olan Çata'lalll 
Habeı topraklarında yapılan Adaıbamua, ~ (A. A.) - Ma br: idareden daha gUç olduğa yazılıyor. kömür mıntakasrna 15 Haziran 1931 

bu ille Faıiıt bayramından ıonra kaile mıntakaıı henUı ittal eclil • Katırlar ordudan ince cepheye sevke- da, Zonguldafa da 10 ma)'lı 1937 ü 
timal orduıuna Makıetle iıtika • memiıtir. Makalle, Tiır• mıata· "Ey Tiıreliler 1 Kral Emanüel, dflmektedir. Geceleyin, hararet azal • varacaktır. 

Sinyör Muıolini ve General Di mıcken gitmektedirler. Aatlar ve katır Afyon - Kara.kuyu kısmı da bft • 
metinde daha ıilratli hareket e'- katının en büyük tuı merkezidir ~ · tJ B hat ta la d kta ". Bo ' R Gu'-- A lar limanın sıcaftna dayanmaktadır. mı§ r. u mam n 1 n sonra 
meıi emri verilmi9tir. Bunun tize- ve bütiln Tigre vadilinin tuz ihti. no nun namına u .ua • Hayvanların daflarda en fyf nakli Afyon -Antalya arasında iltisak Pt1. 
rine her gün adım adım ilerıJe • yacını tenıin etmektedir. Bu tuz raya'nın oilu Decazmak Haile da edilecektir. 

k 1 ı Ş d . . d Selauı·e ce••pl ...... ını Aile.va •e ye •astıuı oldufanu öfrenen İtalyan Afyon - Karakuyu k••mı 3.•~ me te o an talyan kuvvetler·\ bir ap enızın en 120 metre daha - "'" ,, ı b ı k iti di ... •JVVUV\f 

T kk . J I ar, un ara ço na e yor. Uraya mal olmuatur. 113 kilometr• .. 
hamle daha yanmıılar ve Fara• aJ--L ıeviyede bulunan Auala a a:zo ötesın e toprak ara va· Ceph k dil --'· ı f ':t "' , ~ eye sev e en a.ıtaer er n pe • lan bu hattın beher ktlometre!I Jtis 
may ıehrini almıılardır. Bu ~eh. ıölü civanndan temin edilmekte- li yapıyoruz... şinden birde sinema vagonu giderek bin liraya mal olmuştur. Bu hattm 
1'in alınmaıı ,ok kolay olmuı, bir dir. "Tigre1iler ! Sevinin ki ha~met- geceleri serinlikte kendilerini etlendir Balidiz _ Burdur kısmı ne Bozanöntl 
tek ıillh bile path~mamııtır. ltal· P'afl•t rıldllnUmU meap imparator Con'un sülaleıi mektedir. - Isparta şubeleri de ilerlemektedir. 
yanlar bunu bu havali halkının Roma, 28 (A. A.) - Habeı iti· yeniden doğmuıtur ve ltaıyan Haba,ıstandakl yabancılar Anadolunun şarkını garbına haf. 
kendilerini iatedikleri teklinde nin iıtihaleıi bir durma devreıj hükUmetinin yardımı ile kalkım· Jtalyan kaynaklanndan gelen lıyacak olan bu hat ta hümmah bir 
tefıir etmektedirler. Bu ıehri a • ıeçirmektedir, Geneloy daha zi • H ı 5 1 ' bir habere göre yabaneılann Ha- gayretle yapılıyor. Sıvastan ltlbana 

yade İtalyan taarruzunun tekrar yor. ai e e anie nin memleke- Tecer istasyonuna kadar ray döşenme 
lan ukerler yerli böJUklerdir. tinize faydaaı olacaktır. Onun betistandan ayrılmasına m&.n: ol• si bitmiştir. 1935 mayısı sonuna kadar 

S I• h • batlamaıını bekliyor. Yakında d kl h d' · t k · Oma 1 Cep esi peıinden ıiden bizim doıtumuz- u arı ava ısı reımen e zıp e" ray döşenmesi Çetinkayaya varacak• 
Makallenin zapıı beklenmekte • d , dilmektedir. Aym 12 sinde Adi- tır. 

H b d b d. ur.,, 
a 8f or uau cenup cep eıi ır. sababadan aynlmıt olan ltalyan Bu sene inşaat faaliyeti devam edea 

bqkuınand•nı Ru Nuibu Har • Roma, 28 (A. A.) - Bütün ıe· Burada adı ıeçen Haile Selas· elçiliği erkinı, Franıız hududuna hatlann uzunluğu ~u kadardlT: 
rar'a ıelmit ve Oraden cepheıi • hir Faıitt yıldanümilnU teı'it et • ıie'nin, huıünkü Habeı lmpara • seli.metle eriımelerini temin için Dlyarbeldr hattında: 160, Irmak -
ne hareket .~tlBİl\İfr Har,ketin • mekıedir, İtalyanlara ı . aldığı tedbirler dolanıiyle Ha - Fflyos: 157, Filyos - Zonguldak: 31, 

den4en1 ) da bu cephede lntih~ t •• b t•ı oet bU'IPlllUlun• dır --r--- HtlM":8-.ıTi,""ltlY\hr~·:ım&v1f ... "T---!5t 
büyıil(llarpler olacağını söylemi~ 4 ..ı c::tU8 • m tJnase e f e - mektubu göndermittir. ' Bal!dfz - B1ll'dur: 26, BoZ&l\CSnl ' 
ve halka ıafer için düa etmelerini 

1 
• ı• 

1 
t• • - Man~ut..- Gartliyantlan - lsprta: 14. 

bildirmittir. Ha:bın Gorahai mm ngı iZ ame e par ısı Hab••••r •r•k diriyor Endüstri 
takuında olaeaf! anlatılınakta - Bugün Avrupa merkezlerinde ko • 
dır. d """' nuşulmakta olan ıalh prtlanndan ba sahasında 

R d 1 h b l iŞ programını zılannıHabe§iatanreddedecektlr. 
ceplıo::i:d-: y~eğ::rl:rı: ;::~:: Bu, Habet Dıı1bakanbğı memurla· yaptıklarımız 

ı t 
nndan ve Habet imparatoruyla ya -

ba~ladığ1nı bildirmektedir. Bu an a ıyor kından allkalı birinin sözünden anla· Yalnız hakikaten rakama fnanaa 
haberin ltalyan askerlerinin aeri- şıhyor. Ttlrk gücii bu on iki yıl içinde her - • 
lememekte oldukları teklinde l •------- Bu adam B. U. P. ajauı muhablrL hada olduğu gibi endüstri sahasın4' 

fnoilterede • bilhuaa bu buh- Britanyanın, Ulus ar a.unumwun d k il ı ı tir 
tefsiri de mümkiindür. .... ne demlotfr ki: a ço er em 1 • 

ranlı devirlerde pek ehemmiyet itibarini korumak üze.re diier Yurdumuzun her köşesinde binler• 
Diğer taraftan İtalyan tayyare- verilen • umumi intihabat yaklq • devletlerle birlikto hareket edece- 'Adillne bir hal suretine, Habeşi.s- ce yurtdaşm çall§tıklan bUyUk fab • 

leri Harrar telcn-af merkezini tah ıın· 
1
• sw-- M-----ı1·nı·ye anl•·ta • tan dalma ı,tirake hazırdır. lmpara • rikalar kurulmuqtur. Çelik ağlanmıs 

•· bğmdan partiler arumda faali • --J .... 11N01 ... to d · ı t- b · k · dor almagw a ~ rip etmit olduklarından Harrar'. r enıze açı aca- ır orı yurdun her köşesine doğru uzanrrkea 
yet batlamıt ve ekıeriyeti ka • madı. Ve hük6met, harbi durdur· mukabil Ogadeni bırakmak suretiyle 

"dan haber alınamamaktadrr. !I-" ld oraya bilgiyi, endüistriyi, işi de bera-
zanmak için harekete ıeçilmiftir. mak için çok ıeciıuuış o ulu hal salh gayesine yardıma hazırdır. Fakat her götürmektedir. 

{ Şimdiki vaziyete göre Habef • Bu arada i§Çi partiıi, bütün ln- de, ıon dakikada Cenevre mi .. - herhangi oarta mukabil olursa olsun Cumhuriyetten sonra maden işle • 
lerin Jimalde balyan kuvvetleri• giliz ulusuna hitaben bir beyan • kını tutımya kalktı. şimal kwmından bir kanı yer bile ver rinne de tok ehemmiyet verilmiştir, 
ni OY,alarken bütün kuvvetleriyl~ name neıretmittir. Hatta bqiio bile, hükUmetin meğe razı değildir. Başta kömür olmak üzere, bakır, de. 
c111nub'a -nklenmek, bunu mu"tea . 1 ·ı· h!~1..A- • • y kl - İtalyanlar bugün aldıktan yer- mir, krom, gUmil" madenlerimiz 1•1• ~ '.. Bugünkü nıı ız üauwetını hareketi atırdrr. arı feV e ha . '1f .,. 

kip .;mal tarafmda Aduva iıtı" - leri tutmak isterlerse, Habeşistan ne meğe başlanmış ve bu, yurdumuza çok 
r ıiddetle tenkid eden bu beyamıa• reket ediyor. caktı 1 

kametinde hilcuma g,.,.mek pli • yapa r büyük faydalar temin etmiştir. 
-3" mede, lngiliz itçi partiti llenditi Uluılar kurumuna aöz hakkı - Habeşistan, Makallenin cenubun B d b ka t ı k · in 

nmı tatbik etm~k istedikleri 2an- un an aş pe ro arama ıç 
iktidara geçtili aman neler ya • vermekle beraber, ıenit ve pahalı dakl Amba Alaje mevkii etrafına or - rine de çok ehemmiyet verilmiştir. 

nedilmektedir. paeağmı da anlatıyor: ... bir yeniden ıilablanma programı dulannı topladığı dakikadan itibaren ve şimdiye kadar Türkiyenin 19 yeri• 

Cephe geri.Si• Beyannamede buıünkü "uluu.1 hücum eder.,, de petrol sızıntılarına tesadüf edilmft 
· burrlıyor. Bunun neticesinde di • - Deyli Mirordan - tir. BUtu··n şark vilayetlerinde sondaj 

lngiliz hükt\meti,, baklanda deni· lek tl d d 

h b 1 • ğer mem e er e e ayni çefit -------------- ameliyatları devam etmektedir. Bu a-
8 er erı yor ki: prOl'J'&mlar bat göıtermektedir. Büyük Türk uıu.. ramalar neticesinde büyük bir petrol 

ltaıyan tayyareleri "Araıulusal durumun bugünkü Bugünkü hükilmet, dünya aul. sunun Cumhuriyet madeni bulunması çok muhtemeldir. 
'Adisababa, 28 (A. A.) - ltal· halinden hükt\met ıiddetle meı • huna Ye bu memleketin emniye - bayramını candan Son seneler içinde büyük buhran 

yan orta elçiıi Kont Vinçinin ha- uldur. Bu hükUmet, Japonyanm tine bir tehlikedir.,, kutlular. neticesinde dünya istihsaJ!tı yüzde 10 
reketinden ıonra, hava taarruzla• Uzak ŞŞarktaki tecavüzünü men. nisbetinde düşmUI) olmasına rağmen 

İngiliz hüldimetinin siyaaaaını Çapa marka pirinç bizde bu düşkünlük olmamı9tır. Bu da 
rına kartı tehir \'e civarına yeni· edecek bir fey yapmadı ve bu ıu· beienmiyoa İngiliz i,çi partiıi, . cumhuriyetin demir iradesinin en hl· 
den toplar yerleıtirilmittir. retle Uluılar kurumunun itibarını beyannamesinde kendi dıt ıiya· Un U fa b r 1kaS1 yük nümunesidir. 

Bl. Habe t bli.X." d " dü•ürerek kollektif ıulh sistemini -------------r f e 5ın e, guya 'S aasını töyle anlatmaktadır: "T b b k 
Tiırede ıeflerin ltalyanla.r tarafı- temelinden vurdu. "Biz buaünkü intihar teklin - mek istiyoruz.,, O Um,, U 8 şam 
na ıeçtiii hakkındaki haberlerin Diler devletler tare.fmdan ya- Bu lngiliz partisi, ulusal hava başlıyor 

) ld v b"ld. ·1 kt d. pılanyapıcıtekliflerinhepıinebr deki dıt ıiyasanın değiımesini iı · kuvvetlerinin lağvedilmesini diğer Necip Fazıl Kıaa Kürek'in, tenr 
;::abe:d:~ıu~~iı::ı ~~üne i •:· fı durarak ıilihıızlamna konfe • tiyonız. Uluslar kurumile ve U • uluslara teklif edeceğini bildir - sili sanat muhitlerinde derin bir 
· 1 b --L ld l ransınr -'-'ı. Hava ıillhlarına ı• lualar kurumu dıtında sulh iste · mektedir. alaka ile beklenen piyesi "To • 

11m er uraca m~ı6 ür. ki cep· ~.,.,.. yen devletlerle tam JeVkle bir el 
hedeki ltalyan uçakları artık bom lince, bilhusa Lord Lodonderry Bundan başka sivil tayyareci • hum,, bu akıamdan itibaren ş .. 

) b birliği yapınağı istiyoruz. 1 ba atmıyorlar, yalnız üzerinden (eski hava nazm ütün uluaal liğin araıu utal turette kontrolunu, bir Tiyatroıunda oynanmafa 
uçtiıktan ıonra tehirleri korkut • hava kuvvetlerinin lljvedilmeıi Mü,terek ıulh ıistemine tam araıulusal bir zabıta kuvveti vü • baılıyacaktır. Piyeste ba9 roll 
malda iktifa edi1orlar. yolunda yapılmak üzere olan bir manuile bağlıyız. cuda getirmeği, deniz ve kara sü- Ertuğrul Muhsin yapmaktadrr. 

lmp•r•torun kın ••Y•h•ll anlqmaya mani olduğunu söyle . Uluslar kurumu vasıtaıile ıür- el kuvvetlerinin tenzili için anıu· -
Adi8ababa, 28 (A. A.) - 1m • me.kten gurur duyuyordu. Bugün.. atle hareket ederek Afrika harbi- lusal aııla,ınalar yapmağı ve hu

parator, yakinda uçakla De11ieye kü hüldbnet, silth yarıımm yeni . nl ıona erdirmek ve akabinde bü- susi silah im&l ve ticaretini kaldır
ıitınek ve &JDİ günde Adisababa· den başlamasına yardım etti. Af- yQk devletleri içeri alacak bir ıl . mağı iıtediiinl ilan etmekte1ir. 
:ra dönıuek niyetindedir. rikada aulhu bozduju takdirde, Iihlıdamna ke>mlflD&lına ıiriı • ,- Deyli Heralttan -

Çocuklar 
Yakında Haberde sizin içio 

yepyeni bir şekilde hazırlanmıt 

5ok aüzel aar.f alar bu.lacakaınıa. 



Eski Liman şirketinin 
mirası satılıyor 

. Fakat değeri üç milyon lirayı bulan bu 
mallara bir tek müşteri vaı 

T aafiye edilmekte olan lıtanbul ( 
liına.n inhiıan §irketinin bütün 
nıallan, emlaki ve vesaiti hep bir
den önümüzdeki ay içinde ıatıla
caktır. Şimdi liman şirketinin İf · 
lerini devir almıı bulunan liman 
aenel direktörlüğünün kullandığı 
b~mli.k ve vesaitin bu satışla ne
Ye varacağı bir hayli meraklı bir 
neticedir. 

Satılacaklar arasında liman 
losyete1inin Liman ham, Balatta· 
ki liman kızağı ve liman atelyele
ri, liman ıoıyetesinin motörlü, mo 

törıüz merakibi, buharlı romor • 
körleri, motörleri, ıu vapurları, 

mu§ları, muıları, duba mavuna, 
au kayığı ve ıandallan bulunmak-

tadır. 

Bütün bunlarm kıymti üç mil • 
yon lira!.J. yakın bulunmaktadır. 
lıtanbulda liman i§lerinin mono
pol altında bulunması, diğer yan
dan bu yüksek kıymet, bütün bu 
aablacaklara liman genel dıirek -
törlüğünden baıka müşteri bırak

mamaktadır. 

Mühendis mektebi 
lalra çahşmağa 

yeni esas
başladı 

r Btın.dan bir müddet evvel Yük-ı 
, ~k Mühendi. okulunu ziyaret 
•den Bayındırlık Bakanı Ali Çetin 
itaya bu okulun inkiıaf ı •e muasır 
llıedenl memleketlerin mühendis 
elaılu derecesine gelmesi için bazı 
Girektifler vermiıti. Bu direktifle. 
re ıöre hazırlanan yeni eaulann 
hu yıldan itibaren okulda tatbiki
._ bqlanmıttD". 

Yüksek Mühendiı okulu bu 111 
Nafıa fen okulu binasını da itıal 

- - ••-• 'W ~·-••J'•A•• ._ . ~""'&• 

ce bet yıllık olan okulun Poıta tel
lraf ve telefon mübnedisliği tube. 
•i altı yıla çıkardmııtır. Bu tube i
çin Franaanm en maruf poıta ve 
telgraf mütehaaaıılarından ve Pa. 
riain her yerde örnek tutulan kab
lo teıkilitmı yapan mühendis Dü
lrıaze, prof eıör olarak getirilmiı
tir. Dü:maze derılerine batlamıı • 

Mektepte ihdaa edilen elektro
meka.nik ıubeainde atelyelerinin 
bir kıımı kurulmUf v talebe bu •· 
telyelerde ameli dralere ba.tlamıı
br. Atelyelerin mütebaki kramııun 

ikmali için çalqılmaktac:br. Bu atel 
yelerin tesisatı Avrupadan getir -
tilmittir. 

Mühendi• okuluna, telebeler İ· 
çin yeni bir pansiyon binası ilave
ıine yakında bqlanacaktır. iki 
yuaa tamamlanacak olan bu pan-
aiyon binası için bir proje yapıl -
muı melrtebin in.pat ıubeti son 
ımıf talebelerine etüd olarak ve • 
rilmiştir. Projesi birinci gelen ta -
le benin pli.nı mucibince bu panai • 
yon yapılacakbr. Mektep yatakha-
nesi, yemekhanesi, çamqırhanesi 
bu kısımda kurulacaktır. Bu bina 
yarım milyon liraya çıkacaktır. e:_ 

--~~------~--~~-------~~~---------~~~~------~~ 

Karnesiz GayrlmUbadlllerln 
gOmrUkçlllttk yok acıklı hail 
Gümrükler Bakanlığı lıtanbul Edimekapı Kilise sokağı 9 nu-

liinırüklerine çok mühim bir ya · mare.da oturan A. Erea ve Nedime 
hın göndermiıtir. Bu yayımda, bir imzasiyle aldığımız bir mektupta 
te.Ium karnesiz kimıelerin güm • 
tiilderde it takib ettikleri ve hatta gayri mübadillerin acıklı baH ya-

na yakıla anlatılmaktadır. Bu va• 
llıuayene memurlarınm itlerine 
)'ardım ıeklinde müdahale ettik • ziyetin bir in evvel düzeltilmesi. 
leri ve bazı muayene memurlan. ni, ve gayri mü!,adillere verilen 
btn bu müdahaleyi iyi bir §ekilde bonoların birtakım üçüncü elleri 

R ABER - Akşam Po~tası 

Evkaf la 
belediye 

Aralarındaki lbtllAfın 
halli için çalışıyorlar 

lstanbul belediye.ile Evkaf a • 
raaında esasen ötedenberi mevcud 
olan ihtilaflar• bilhuaa son yıllar 
da içinden çıkılmaz bir hal almıt
b. Bilhasıa mezarlıklar ve aularm 
belediyeye devri İf İ bir türlü eaa
amdan balledilememif, bir yan • 
dan evkafla, diğer yandan müte • 
vellilerle bir ıürü anla§&Dlam&Z· 
lıklar çıkmıttır. Bu iti halletmek 
için kurulan hakem heyeti bu it 
üzerinde ihzari ve kısa bir ince • 
leme yapbktan ıonra Kamutayın 
açılmasmdan ötürü bu tetkikler 
durdlll'Ulmuıtur. 

Şehrimize gelen maltlmata gö
re hakem heyetini tetkil eden ze· 
vat bayram günlerinden aonra 
ıehrimize geleceklerdir. Bundan 
sonra heyet etüdlerine yeniden 
bqlıyacak ve evvelce yapılan bir 
tahmine göre bu etüdler ilç ay 
içinde tamamlanaca.kın. 

Hakem heyetinin toplanma· 
dığı zamanlarda bir yandan bele
diye, diğer taraftan evkaf hakeme 
verilecek pürüzlü meselelerin ve
ıikalarmı hazırlamıfbr. Bu vesi· 
kalar hekeme verilecektir. 

Sorlyeye gUnderllen 
koyun ''e keçiler 
Şehrimize gelen ma11imata gö

re Suriye hükumeti Türkiyeden 
getirilen kovun ve keçilerden bav· 
van batma 75 kurut gümrük res
mi almağa aılamıım. H&lbwcı 
diğer memleketlerden 11 kurut a· 
lmmaktadır. Türkofis bu hareket 
için Suriye fevkalade komiserliği 
nezdinde teıebbüslerde buluna -
çaktır. 

o 

Mudanyaya lşllyen 
vapurlar 

Türk ıularında yapılan Kabo -
taj taksimi mucibince Mudanyaya 
vapurculuk ıosyetesi vapurları itle 
mektedir. Fakat vapurculuk ıoıye. 
tesi vapurlarının iyi olmama.am -
dan, vakitlerinde hareket etme • 
mesinden dolayı Bursalılar müte
madiyen tikiyetçidirler. Buraah • 
lar bunun için müracaatta buluna
rak deniz yollan vapurlarının Mu 
danyaya itletilmesini dilemitler . 
dir. f 

o 
1 
lra.r§ıladıkları bildirilmektedir. müstefit etmemesini, itlerin baıit 
Bu~an ıonra karnesiz kimse- leıtirilmeaini ve ailratlettirilmeıi· Raufl Manyaslı 

ler;n değil gümrük muayene me - ni temenni ederu.. Şimdiye kadar Finans Bakan • 
lltılU'Iarı odasına girmeleri, hatta --o- bğma bağlı olan Liman idareleri 
1Unırükıere girmelerine dahi mü- Recep Peker 1936 yıh haziranından itibaren 
"'-ha edilemiyeceğini, bunun i- Ekonomi Bakanhğma bağlana -
Sin ant ve aık, ıık teftitler yapıla- Dört bet gündenberi tehrimiz. caktır. Bu it etrafında Bakanlıkta 
ICaiı da ilave edilmittir. Bu yayı· de bulunan Halk Partisi Genel temas eden Liman genel direktö. 
~ göre hareket etmiyenler ceza. sekreteri Recep Peker dün ak§am rü Raufi Manyaslı dün sabah teh-
ndınJacaktır. Ankaraya avdet etmittir. rimize dönmüıtür. 

~------------~---~---------------------------~--------~ 

l. _ ŞE _HDİN_. DERDLERİ-
Belediyenin görmediği y~llardan biri 
• Istanbulun bazı sokaktan vardır ki uray <belediye) 
.:: nedense bunlarm hallni görmemektedir. Herhalde 
~diye meınurJannın geçip görmedikleri sokaklardan 

inin hallni size tasvir edeyim: 

._ ltaraa1lınsüğtta Sarmaşık mahalle.sinde Tekke so -
" lı denilen bir aokak var. Dd tarafı karşılıklı harap 
~hta nlerle örülü olan bu sokafm kaldırmılan 
-..;n edilemez derecede bozuk ye fenadır. Sonra .so • 

Dd tarafmdakl nlerden atılan $ipler, bulqık 

sulan da esasen bonk olan sokağın orta yerinde ade
ta bir mecra teşkil etmiştir. Çöpçülerin de bu sokağa 
pek iltifat etmediklerinden olacak sokağı kaplıyan bu 
pislik ayni zamanda dayanılmaz derecede berbat bir 
koku neşretmektedir. 

Bunun için bu sokaktan geçmek mecburiyetinde ka 
lan bir bedbaht yanında zehirli gaz maskesi taşımıyor
sa mendille burnunu tyfce tıkamak mecburiyetindedlr.

1
1 

Belediyenin ıöziinU çeleriz. 

Süryaniler de 
Atatürke dua etti 
Horı Piskopos Abdül'ahaT dedikl: 

Davut peygamberin söylediği 
gibi "Kazdıkları kuyyya düştü,, 

Evvelki gün saat 10 da Beyoğ
lunda Süryani kadim kilisesinde 
Atatürke kartı yapılmasına te -
şebbüa edilen suikastı tel'in mak· 
ıadiyle bir ayin )'apılmıf ve latan• 
bul Süryani patrik vekili Hori 
Piskopos Abdülahad &§&ğıdak~ 
sözleri söylemittir: 

"Cümle kiinat içinde dirayet 
secaat ve idare.siyle şöhret kaza 
nan Reiaicümhurumuz ve Ulu Ön
derimiz Atatürke kartı bazı hain 
ve alçak kimseler tarafından bir 
suikaıt tertip olunduğu ve bu kc;.. 
tü isteklerine nail olamay1p pen
çeiadalete tealim olundukları ma · 

lUındur. 
Şu halde Davud Peygamber ki· 

tabında dediği ~ibi "Kötülük bes
liyen adam bir kuyu kazıp açtı. 

Amma içine kendisi düttii,, hadi· 
sesi cereyan etmittir. 

Bolu da ... 
Bolu: 23 (A.A.) - Asil Türkün bl • 

ricik başbuğu olan aziz varlığınıza 
yapılmak istenen suikaste yurdun 
genç ve temiz çocukları lanetler yağ • 
dırıTken size de sonsuz sağlıklar diler 
ve bağlılıklarını ulaştırırlar. 

Bolu Abantspor başkanı ş. ünıal 
Mersinde ... 

l\lersin: 23 : (A.A.) -Atamızın kut 
si varlığına suikast tasarlıyan alçak -
lan Türk gençliğinin ufak bir uzvu 
olmak sıfatiyle içten gelen hıçkırıklar 
la tel'in eder, derin saygılarımla elle -
rinizden öperim, yüce önderimiz. 

Ulusal Ekonoml ve Arttınnm 
Kurulu Baş. v. Ali Buğday 

Antalya da ... 
Antalya: 23 (A.A.) - Sana ve ili • 

kUne öz candan bağlı olan kurulu• 
muz ve onun bütün kimsesiz yavrula .. 
n sana el uzatmak fsUyen alçaktan 
lanetler sana bağlılığını tekrarlar. 

Çocuk esirgeme kurunw. 
Bq. K. Kaya 

Bundan sonra Atatürkiin Allah ......... - ................ -
tarafından bu ülkede yaıı:yanlara 
saadet ve iyilik ketİrmesi için ta• 
yin edilmjt olduğunu söylemiş, e 
Atatürke uzun ömürler ve ıaa.det· 
ler diliyerek sö.ılerine son vermiş· 
tir. 

Bunu müteakip de Atatürke a• 
ıağıdaki telgraf gönderilmiıtir: 

"Bugün Bey:>ğlunda Süryani 
kadim kilisemizde ıelamet ve ıağ. 
hğınıza dualar takdim kıfmdı . 
Var olunuz. Ömrünüz uzun olsun. 
Pek sevgili Büyük Önderimiz.,, 

P.angaltt-Ermeni 
kilisesi ayini 
Evvelki gün Pangalbda ''Lusa

voriç,, Ermeni kilisesinde de Ata
türk çin büyük merasim yapdmı§, 
kurbanlar keıilmiıtir. Baş papas 
Tovma türkçe ..>larak ıu duayı o
kumuttur: 

Ulu Tann ! Bu saatte bütün 
yüreklerdep ıe"in yüce dergi.hına 
yükst>len dilekleri, denizler gibi 
ucu bucağı olmıyan merhametin• 
le kabul eyle. 

Y\ice fanrı, yurdumuzu kurta 
ran .ıı\tatürkün varlığına kartı u
zanmağa yeltenen küstah elleri 
bi:ı kullarımn aeli.meti için kır, ez, 
yak ~yle. 

Ulu yaratan art Türk kanı ile 
ynprulmuı olaıı topraklarımızın 
ıuru ve ekmeğiyle beslenen o ha -
inlf'ri sarsan ilihi gazabınla kah· 
reyie. 

Yüceler yüceıi ulu tanrı! Gör• 
mek ve tanrmak bilmiyen ve birer 
karanlık yuvası olan o nankfü 
gözleri gazabın 6.tqiyle yak! Ka 
vur! 

Ulu tanrı, ıenin yüce dergahı
na yükselen bu dileklerimizi ka• 
bul eyle! Büyük Önderimiz Ata 
türkün ömrünü senin merhamet 
güne§in gibi sönmez ve sonsuz 
eyle! 

Atatürke çekilen telgraflar !> 
uncu sayfamızdadır. 

Yurdun her yerinden 
çekilen tel'in telgrafları 

Konya da ... 
Konya: 23 (A.A.) - Oralspor genç 

teri bilyük şefe alçakça yapılmak is -
tenen kötü isteklerden çok üzüntülü -
dür. Yürekten gelen sağlık isteklerini 
sunarken düşkün ruhlu adamlann ce
zasmı beklediklerini söylemekle onur 
duyarız. 

!Buqiin için: 
~ ,,.., - ~ --Piyanko parası, 
yalnız aparbman 

için değildir 
Bir rahatlık fikt: vardır ki inıana 

zengin olmak ümitleriyle birlikte 
doğar: 

"- Birkaç bir liram olıa, der
ıiniz, bir apartıman, bir otomo -
bil alırım. Oh keki.!.,.,, 

A.Jıral:) .. mda:ı mira• uman bi
riıi, eğer mirası bırakacak adam 
hayatında pek fırsat vemıemit, 
ıeniı ölçüde bir yaıayııa girme
mipe, gea.e çok defa töyle dütü· 
nür: 

"- Ah, ıu para bir elime geçe 
ae... lıtediğim gibi bir apartıman 
yapbrır, keyfime bakarım.,, 

Bu mire.ayedinin de, apartıma
mna. bir otomob:I yanaıtırmak i• 
temesi tabiidir. 
Rahatlık fikri çok defa apartı

manla izah edili} or: Birkaç katlı 
bir beton bina çıkmak; içeriıine 

yerletmek; odalarının dolduğunu 
görmek; aydan aya gelirini top • 
lamak ve belki de otomobille ra• 
hat rahat gezmek hülyaaı ..• 

Tayyare piyangosundan kaza· 
mlan paramn da yalnız apartı • 
manlı6a gideceıcni§ gibi bir ha • 
vası var. Her yerde apartmıan 

resimleri, en iştah uyandıracak 
bir §ey halinde görülüyor ... 

Yeni ve muntazam binalar or
taya konmasiyle ıehrin yeni -
lenmesine kimsenin diyeceğ~ 
yok. Fakat ele geçen para ile bu 
memlekete aynı derecede yenilik 
tesir ve faydasını yapacak başka 
ıeyelr mi bulamayız? Hem şahsa, 
hem sosyeteye daha genış ölc:üde 
faydalı müesse.s~Jer mi açılamaz? 
Halka, geniş ve daha köklü rdah 
zeminleri aşılamak olamaz mı? ••• 

Apartıman, herkesin kol:ıycll 
akıl edebileceği bir rahatlık ze • 
mini ise, bunu ;östermeğe lüzum 
yoktur. 

Aparhmanlar gene yapılsm; 

fakat paranın S{idebileceği daha 
birçok başka yer~er var ki, orada 
altı ay yaz, altı ay kıt kiracılık
tan gelecek servet, küçük ve ye • 
rinde sayan bir mefhum olarak 
kalll'. 



c HABER - 'Aqam Posfdt 

Harbin siyasal yüzü Memurların 
terfi listesi 

Yunanistan gibi •.• 

A vusturyada 
hükümdarlığın 

tesisi için 

Beşler lomlteslnln kararını kabul etmezse 

Habeşistan akıbeti-
ne terkedilecek 

Ankara, 28 - Dün bildirdi • 
ğim terfileı- arasmda 1unlar da 
vardır: Manisa valisi Murad birin
ci ımıfa, kaymakamlardan Nuri 
(Bağçe), Rıfkı (Çal) ikinci ımı
fa, Arif (Şimak) Fahri (Gönen), 
Necdet (Karapmar), Nurettin (Si
per) Mümtaz (Karadenu Ereğli· 
ıi), Asaf (Yuıufeli), Nurettin (lı. 
parta), Sadi (Harran), Salahattin 
(Akaaray) Nurettin (Muradiye) 1 

Saracettin (Babae.ki), Talat (Er
dek), Münür (Yaylacık) ikinci 
ıırufa terfi etmiflerdir. 

v Habq _ ltalva itinin ıiyasalJ 
tarafım birtakrın örtülü konu1 -
malar tetkil ett?ği yazılmaktadu 

Bilhaua lnıit!z gazetelerinden 
bazıları, evvelcede yazılmrı olan 
ltalyan ıaıtlann< ileri ıürdükten 
•~nra bunlann İngiliz hükiimet~ 
tarafmdan kabul edilip edilmi • 
yeceğini araıtırıyor. 

Deyli Herald'm yazdığına gö
r~; 11Uluslar K:ırumunun hiç ol -
mazsa izzeti nefıini kurtarmak 
için uyutma ıartlarmm teferrüa • 
bnın Betler Komitesi vasıtaıiyle 
tespit ettirilmeıi ileri sürülmek • 
tedir.,, 
Aynı gazete iÖyle devam edi · 

yor: 
"Betler Ko.ıniteıi, lngiltere. 

Franaa, ispanya. Lebiıtan ve Tür 
kiyeden ibarettir. Teıpit edilttek 
prtlan İngiltere ile Fransa kabul 
ederıe, ispanya da biç ıüphe yok 
ki kabul edecektir. Lehist.anıa iti ~ 
raz edeceği zannedilmiyor. Tür -
kiyeye gelince; o da bunları ya 
kabul edecek, yahut da etmiyerek 
ekalliyette kalacaktır. 

"Bunları fay<?t Haheıistan ka 
bul etmezse o vakit o da ken:I~ 
ikibetine terkedilecektir.,, 

Pariste çıkan Entranıijan ga -
zet~i de, ıulh ıartlan olarak ile
ri ıürdüğü ve evvelce yazıimt! 
nıaddeler arasında "Kendi kendi• 
ni idared~n aciz olan,, kaydiyle 
Habeıiıtamn Uluılar Kurumu 
nüfuzu altma konulmaımı fA?lı
nın bulunduğunu bildirmektedir. 

Bugünkü ajanı haberlerinin 
birinde ltalyaya kartı bir numara 
lı zecri tedbirle:i yani "ıilah am• 
bargoaunu,. tatbike bqladıklan
nı Uluslar Kurumuna bildiren 
devletlerin ıayıaı 35 i bulduju 
bildirilmektedir. 

16 hükiiınet finansal zecri ted
birlerin tatbiki, 7 hükilmet bazı 
bam maddelerin ihracı hakkında 
müıpet cevap vermiıtir. 

İngiliz Dıt Bakanı perfembe 
günü Cenevreyo gidecektir. tnıi· 
liz delegesi ve Uluslar Kurumu 
itleri bakanı Eden de yarın Ce • 
nevreye doğru yola çıkacaktn. 

ltalye il• anlafmak yotunu 
tutan lngillz hUkOmetlnln sol 

cenahla ara•ı aqalıyor 

Streıa cephesi diye anılan lnıi· 
)iz, Franıız ve ltalyan tesanüdü
nün yeniden cauJandıiı hini\i ve 
ren bazı durum!ar, lnıiliz ıa~ete
lerinden bazılarında infial uyan• 
dırmaktadır. 

Bu meyanda "Deyli HeraU.' m 
diplomat muhab~ri diyor ki: "Reı 
mi tekziplere, tevillere ve ihtiraz-

lara rafmen, lnıiliz ve Fran11z 
hükOmetlerince kabulü kahil ola 
bilecek tartlar bulmak hakkında 
üç devlet konu,malarmın ilk saf• 
haıı batladı.,, 

"Deyli Herald,, gazetesi aaıl 
hücumunu bapnskaleıinde 1ap -
maktadır. Bura-:ia diyor ki: 

"Biltün f&yİala.r ve tekzipler a· 
rasından birıey tarahatle meyda• 
na çıkıyor: M. Baldvin Ye Sir Sa
muel Hor'un müzakereye hazır -
lanmaaı •.. 

"Birkaç aün 3nce aldıldan va• 
ziyete nbbetle ne acıklı bir deii
iiJdlk I O aman Büyük Britanya, 
Ulalar ICwwww uambleainden 
,..ıı kararlara gön aakerl itıal 
devam ettifi müddetçe görütm• 
ler yapshmlJ8oMpı ve bwıa ilk 

adım olarak iuili edilmit arazi• 
nin tahliyeıini i.leri ıürüyordu. 

"Gene Büyük Britanya, görüı
melerin Cenevrede ve Uluslar Ku 
rumunda yapılmasını hararetle 
iıtiyordu Büyük Britanya, Beıler 
Komitesinin ve:diği müsaadatın 
bile çok ileri ['İtmit olduğunu 
aöylemiıti. 

"Bunlar, ancak birkaç gün ön -
ceydi. Şimdi ne haıka bir vazi • 
yet! Şimdi hiç tahliyeden bahse
dilmiyor. Hatta muhasematın ke
ıilmesi hakkında bile tek söz 
yok. .. 

"Şimdi bütün konuşmalar. ltal
yaya ıu veya bu ıekilde Habetia 
tandan parçalar vermek hakkın -
daki tekliflere ~airdir. Bu suretle 
Habetistan ıon yutulu~unu bekle
mek üzere küçük ve yardrm117 
bir devlet halin~ gelecektir ... 

ltalyanlar ve 
Almanlar 

Mektupçulardan Tacettin (lç • 
el), Hilmi (Bahkeair), befinci ;, • 
nıftan dördüncü ımıfa, nüfuı di • 
rektörlerinden Ekrem (Bursa), 
Tahir (Kütahya) dördüncüden Ü· 

çüncüye Şevket (Gümüthane), Ce 
mil (Trabzun) betinciden dördün
cüye, Hüsnü (Çanakkale), Hilmi 
(Amasya), thS&.D (Zonguldak), 
Kazım (Mardin), Tali.t (Ağrı), 
Basri (Malatya), Tacettin (Ço • 
ruh), Şevket (Antalya) altmc.ıdan 
bqinciye terfi etmiılerdir. 

Kocaeli emniyet müdürü Şe . 
rif Tevfik ikinci ımtfa, Mut emni
yet müdürü Sırrı, Denizli emniyet 
müdürü Şükrü, Giresun müdürü "Deutsc:he Allgemelne Zeitungtan,, 

- Roma aytarının bildirdiğine göre Oıman, Tokad müdürü Cemal, Te 
İtalyan efk!rı umumiyesi Almanya le kirdağ müdürü Emrullah, Muğla 
hine dönmüştür. Nim resmt Giornalia müdürü Hamdi birinci ımıfa terfi 
d'ltalia gazetesi bu hususta bir yazı etmitlerdir. 
neşretmiştir. Gazete İtalyanlar Ha -
beşistanı medenileştirmek için bir sa-
nşa ıinnişlerdir aldıklan yerlerde 
bile Habeş halkı ontan esaretten kur
tardığı için sevinçle kar§ılamaktadır. 
diyor. Bütün dünyanın bu hakikati 
kör gibi görmediğini iddia ediyor. 
Yalnız Almanya İtalyanın medeniyet 
uğrunda yaptıft bu savaşın doğrulu _ 

---
Uzak vllAl,ellerde 

funu görmü'1 Habe§istan memmabala &hudi11"' ka.~ ............. __ıc. 
ruu•-.:g.rı~e• ıiaber1erl yalnız raköse, Kan, Van,, Bitlis Siirt. 
Almanlar neşretmeyip ftalyan propa-

Şeker ihtikarı 
önüne 

geçilecektir 

ganda bakanlığının doğru haberforini Erzincan. Muı, Hayburt, Şibinka• 
neşredlyorlarmı~. rahiıar gibi 9ehi .. lerde kıım yol-

HABER: - Giornalia d'ltalia ga _ larm kapanmasc üzerine teker gi· 
zetesinfn bu yazısında sJyast emetler bi bazı mall:ını • fiyattan bazı 
oldu~u ~Upheslzdlr, AVllSturya mese • muhtekirler tar .1fından fevkali • 
)esinden dolayı Berlinle arası açık o • de yükseltilmekteydi. 
lan Roma iki Faştst hükOmetln birle.. Son zamanla .. da Batbakanlık 
şebileceğini ima ediyor. k d 

İtalyan gazetecisinin bir taşla iki bu halin önüne geçme için te • 
ku' yurmak istediği aşiklir. Hem Fran birler almıf bu1vnmaktadır. Bun· 
sa>, tehdit ediyor, Almanya ile birleşe dan ıonra bu ıibi yerlerde yollar 
ceklerinl söylilyor hem de Almanya kapalı olduiu zı.man ıtok e:lil~ 
ya gUHlyor. Acaba İtalya yalnız kal • cek mallar kullanılacak, ve fiyat-
dığından korkmıya mı başladı? larm normal haddi ıeçm~ıine 

Zecr? tedbir ve Almanya meydan bırakılnııyacaktır. 
ltalyaya karıı zecrt tedbirler -------------

hakkında ne dütündüklerini anla- "*'ua ı tT ızw 71 w m &t R w? 
~ak üzere Uluslar kurumu ken. ÇOCUklar 
dıne aza olmıyan devletlere de 

Yakında Haberde ıizin için 
zevri tedbir kararlarmm birer ıu -
retini dosya halinde göndemıit · 
tir. yepyeni bir tekilde hazı:rlanmıt 

Bu cümleden olarak Uluslar çok güzel sayfalar bulacaksınız. 

kurumundan reımen çekilmit bu- 111"'""'""-"""'""'"'""'"'~1111-llıl& 
lunan Almanyaya da bu kararlar 
ıitmiıtir. 

Bunu gönderen, Uluslar kuru . 
mu tanzim komitesi batkanıdır. 

Almanyanm zecri tedbirler kar • 
tıamda ne durum alacağına dair 

duğu da kestirilebilir ••• 
Almanya ıiyual alemindeki 

aon bir akiı de, İngiliz batbakam 
Baldvinin "Y etıi bir Ulualar kuru
mu,, ndan bahıedn ıon ıöylevi et· 
rafındadır. 

"Doyçe Algemayne Zayting,, 

Bir naip mi getirilecek 
Londradan yazılıyor: 

Röyter ajansı Viyana aytarmm 
bildirdiğine göre, Avusturya Baş. 
bakan muavini Prena Starhem -
berg, dostlarına ve yakın parti . 
zanlanna A vuaturya naibi olmak 
niyetinde bulunduğunu ihtae et • 
mittir. 

Habıburalaım döıuneel 

ne gelince, bunda iki meaele aıös 

önünde tutmak lazım gelmekte• 
dir. Bir kere küçük itillf buna 

tiddetle muhaliftir. Sonra Arti • 
dük Oto, fatiat fikirlere 1.aıı&fJDa
maktadır. 

Vu nan istan 

Kralın gelmesi içn 
hazırlanıyor 

Atinadan gelen haberlere ba-1 konuıtuktan ıonra yeni kabine • 
kdırsa, hükW:net kralın yakında nin kurulnıaamı dütünecektir. 
Atinaya a.:leceğini tahmin et • .................................................. . 

mektedir. Krıılm muhafazası lngiliz krah 
için tedbirler alınmaktadır. Bir Balkan hUkQmdarlarlle sıkı 
tabur muhafız askeri teıkil eJil- temaslara geçti 
mittir. Bu taburun kumandanlı - Londradan yazılıyor: 
ğına en müfrit kralcılardan bir Yugoslav loal naibi Prenı 
zabit geçırilmiıtir. Pol ve karıaı dün öğle yemeği-

Yunaniıtandll kabine defitme- ni İngiliz kral ve kraliçesıyle 
ıinden ıonraki iç durumu krala birlikte yemiılcrdir. Bu ziya • 
anlatmak üzere Ahali Partiıi li · f ette Kent Dükü ve Yunan 
deri Çaldariıin Londraya gön · prenslerinden Nikolaıım kar111 
derdiği iki ıaylav, Atinaya dön• • da bulunmuf~'llr. 
mütlerdir. Bunların söyledikleri - Yunan Kralı Jorj, ikindi ça-
ne göre Kral Jo.-j, iç durumu tim· ymı kralın d l ·1· 
d .. "d . . , .1 k d' A • ıaraym a ngı ız 

l lyt en ıyıye Dl me te ır. tı• kral Ve krali esi 1 b • rkt • - ı 
1. 1 b" .. . r ç y e ır 1 e iÇ naya ge ır ge mez utun partı 1· mittir. 

derlerini çaiırarak kendileriyle ··-·~--==- .... 
Bahkcıhk Yt:ni ne,riyat 

enstitüsü 
BJr Tftrk kızının 

Amerika yolculuğu 
ilmi m Uessese oldu Faik Sabri Duran tarafından 

Ekonomi Bakanlığı tarafmdan yazılan ve Akf&Dl matbaaaaı ta • 
Balıkçdık enatitüaü etrafında ya - rafmdan budan bu güze) kitabı 
pdan tetkikat bitmittir. Bakan - gördük. Gençlik için çok faydalı 
lık bunclan aonra mekteb olan em- bulduğumuz bu eseri kütüphanele. 
titÜyü mekteb olmaktan çıkarını§, rimize kazandıran yazıcı ve baaı
ve ilmi bir etüd müesseseıi haline cısını takdirle karıılarız. Bugün· 
koymuıtur. kü Amerika hayatını ıözlerimiz 

Talebelerden liyakat göıteren- önünde canlandıran büyük latada 
ler de ecnebi mütehasıııların ya- 264 sayfalık kitabm 324 resmi bu· 
nındll muavin olarak kalacalar lunuyor. Bütün bunlarla beraber 
ve enatitü bundan sonra yapacağı · fi t d pek 75 k ~ 

ya ı a ucuz, uruş.ur. 

iBlmkal aral ıtırmb.lda!an kt~untazaman Kitabı seven ve yolculuğa ait e • 
a n ıia ı ırece ır. 1 • _ 1_1_ ku 

ıer erı merAAJA arqtrran o yu • 
cularnnıza tavıiye ederiz. 

--o-

Cep Kılavuzu 
Son zamanlarda cep killvuz • -------------

larmm fiyatlannm indirileceği et 

rafmda 'halk arumda bazı riva • ~-----------• 
yetler dolqmakta idi. Ankaradan 
bildirildiğine göre yapılma11 dü • 
tünülen tenzilat, okul talebelri 
için toptan yapılan ıatıı liıteleri 
üzerinden olacaktır. Herkese ya · 

KtJPON 

289 
29-10·935 

pılan aatqlarda bir değitiklik ol - ------------• 
mıyacakttr. 

bir ıual yoktur. Fakat eğer Alman 
ya hu mevzu üzerinde bir mütalea 
ileri ıürmek üzere ise, bunu mem· 
nuniyetle dinliyeceklerini bildir· 
mittir. 

diyor ki: ~ .................................... 11111 ...... .. 
"Mister Baldvin . ;yeni bir ulus

lar kurumu· derken gözleri Al . 
manyaya dönmüt bulunuyor •• Fa
kat bizim tecrübemiz ve dikkati • 
mize çarpan diğerlerinin tecrübesi 
Alman tavır ve hareketinin doi • 
ruluğunu tekrarla gösteriyor. Al· 
man tavru ise-Uluılar kurumunun 
dıtmda bulunmak daha iyidir· dü 
ıüncesidir. Daha iyi bir Uluılar ku 
rumu yaratmaktaki İngiliz ıe.y • 

Buna kartıhk Almanyanm ne 
diyeceğini, yahut birfey ıöyleylp 
aöylemiyeceğini henüz tahnıin im
kinıızdır. 

Uluılar kurumu tanzim komite 
ıinden Almanyaya giden dosya 
bayii kalmdır. Alman hükUmet 
dairelerinde derin bir mütaleadan 

ıeçtiii andıyor. Şimdiki halde, 
Almanyanm tam bitarafhimdan 
fU veya bu ietaikamete döneceiine 
dair bir amare yokta da, ahne 
arkatmda epel müııakaplar ol • 

Dokumacılık malzemesi 

Büyük deposu 

Bll•I 
Naili 

reti ancak meyvalarile belli ola • 1 S T A it B U L 
cağından ıu dakikada ağaç yalnız Sirkeci Nur Han 21-22 
~~~~~~d~m~~-~---••••••••••••••••••••• tir bile ..• ,, '11111 
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b~_en ki bütün belaları yarıp içinden kurtulmasını 
ılirsin, bu sefer ortada görünür bir düşman 

Vok ki kıhcını çekip üzerine doğru yürüyesin ! 
"-9en kısımların hullaası J 

Hızır, Anita uminde bir kızla 
ıevişiyor. Halbuki Hızırın ba
basını tanıyan Hacı baba, ona, 
Anitayı gayri meşru kardefl. o. 
larak tarll edlyor. Küçük Ha. 
aan da, yatağında, bu 1nllhave. 

da dinledin mi yoksa? } 
Fakat, ıonra, kendi kendin~ ko 

nutur gibi: 

ne geldiler. 
- Açın, çabuk açın ... Ben gel · Bu programa ilaveten: Villi Fritz - Lilian Harvey - Kate de Nagy • 

Hans Alber. Paul Hörbiger ilh. Ufa yıldızlarile çevrilen 

reyi dinliyor. 
. . . . " • • • • 

-.. Biliyenım. 
-.. Nedir? 
-Ef" · ıyenL .. 

h liızır, yıldmmla vurulmuş gibi, 
'reketıiz duruyordu. 
°Ytldırımm blr parçası da Hasa• 

ile. isabet etmiıti: 
ec 

'\" - Efiyeni... diye dütündO 
&eli Anıtanm ar.nesi ... Eyvah ... ,, 

b' CÖ2-lerinin önündeki el, m'9funı 
hır Örümcek gibi sallandı. Hasan 
~ll'Un, parmakları arasından gö
~n Hızın bir pençe gibi avu• 
~ i~ine almıf olduğunu ıandt; 
ijtperdi. 

1-=tızınn buhranı 
Da.ha f azlasmı görmemek, iıit

~~llıek için yor.ıanı batına çekt~. 
d lU'eğinde bir ~zginlik, beynin
~ e bir uğultu, öylece, kim bilir ne 
\dar kaldı. 

C" cı ..... ·u~·1aı.tu au~''"'un.u:u 

UrnJeler çalımrordu: 
d ..ı.._ Kardeıini bulmak, ona yar 
'lll ~tmek boyn&ına vaciptir ... Gü 

~tl bir kız oldu. hatta bir prens 
t'en..tlisini istedi diye de itibıit -
~l'll Fakat evlendiğini duyma 
d~l'ıı . . ~nası ~nelerce sıkıntıya 

§ınu§.. . Belkı prensle söz bo· 
h~l.-nu,, kız evlenememittir, o da 

aia. sıkıntıdadtT Her halde bir 
•ar ' IOru§tur ... 
d li~anJ f adanın bu derecesine 
'>tnamıyordu. Kulaklarmı iyi-
~ bİca.dı. Gene arada sırad1t 
Uttı) 1 • • e parça an •tıtıyor: 

• .._ Y orgunıun galiba, oğlum, 
r~tll'ldm... Haydi, yat.. Orucun 
h'cbeaini dütünme... Kont d' An
t l'o YQla çıktı. Muvafık bir haber 
~:t~rince bana teslim ettiğin ıer
d ti Jollarız ... Fakat, ah fU d•ıuna
d ~ dehnesi kaybolmamalıydı 
d' leni 11kıntıda bırakmamalıy
/~··· O ıaman istediklerinden 
~ fazıaamı verir, gözlerini ka· 
t nr, Orucu. pazarbluız kur· 
s~ttdık... Oruç Reis... Kurkud 
ltt it t'h ... Esirleri... Her yıl ... Kur-

'1r, ········· 
t ı . . . . . . . . . . 
~Yt11 Allah rahatlık verain ... 

t\' a.vır~dıklarcnı, yürüdükleri . 
ı duydu. 

I'' ~Jını kaldırJı. ihtiyar, yaıına 
tii &itlen dimdik, kapıya doiru ıi
~ >()rdu. Hızır ise, gençliğine r•i· 
"en, iki büklüm olmuı1 ıendeH• 
~C) .. d ~· u. 

1 Birbiri · • · • · eri!ı· erıne geceyı ıyı geçırıne· 

''tı 1 tenıenni ettikten sonra, kor-
1-İ ııeri döndü. 

it-. ı~ır • o esnada, yatağından ba. 
~ liaıanla gö"Z.göze geldi. 
•~ık bir aeal•: 

, 0;:; Uyandın mı, oflum? diye 
ett• Uktan sonra, heyecanla ili.Ye 

H 

-. liacıbabamn a.nlattıklannı 

- Dinleseydin de ne anlıya· 
caktın? ..• Çocuksun ... 
Yanına oturd!l, Hasanıo baımı 

dert dolu göğsüne bastırdı : 

- Hey çocuk, çocuk!.. Şu an
da bi11ettiklerimi bir bilsen ... Ke 
derimi bilıen ... diye inledi. Fakat, 
bilip de ne olacak? Uyu, dah~ iyi. 

Hasan ıöyle haykırmak iıt4'dir 
se de kendini t"ttu: 

"-Ben mi çocuğum? Unuttun 
mu? Hani beni korsan yapmııtm 
Korsan çocuk olur mu? •.• İşte her 
ıeyi bitiyorum; her §eyi iıittim ve 
anladım ... Senin matemini tutuyo· 
rum ... Fakat sen ki, bütün belaları 
yarıp içincJen kurtulmasını bilir
sin, bu sefer, ortada görünür biı.
düıman yok ki kdıcını çekip üze· 
rine doğru yiirüyesin... Bu ıef er 
karımda kader var... Çelebinin 
her zaman bahsettiği kader ... ,, 

Bu sözleri du:laklarının fıtkır· 
mamaaı içın kendini zor zaputti. 

- Ha.an .•. Evladım ••• 
- Ne var, baba? 
- Hakkım helal et. .• 
"'i"'"'A CllU1~1:Y ıe DaM.U: 

- O da ne demek? ••• 
- Ben artık Cilecefim ... 
- Allah esirgesin, niçin ölesin. 

Senin bu millete, bu dine yapaca
ğın pek çok hizmetler var ... Hem. 
insan öleceğini 1>ilmez ki. .. 

- Geçti, Hasan... BE.n ölece .. 
ğim... Kendi k~ndimi öldürece · 
ğim ••• 

Sanki rolleri değiştirmiıti: Ba. 
ba, Hasan, çocuk, Hızır 1 

- intihar dinimizde haramdır 
Bunu bana 1en aaılatmı§bn ... 

- Haram olmıyan tekilde inti• 
har edeceğim... Düımanın ~çinc 
atlıyacağım ..• Ben onları öldürür 
ken, onlar da b~ni ıehit etsin .. 
Artık kendimi hiç korumıyaca
fım ... 

- Baba. .. 

dim. 
Haaan, bir kapıya, bir de hala 

hareket.iz duran Hızıra ko§tu 
Reis, boş, sabit gözlerle, biç bir 

Prenses eğleniyor 
Muhteşem müzikli film. Aynca Fob Habeş harp cephesi sahnelul 

fey anlamıyormat gibi vurulan liııı•••••••• Yunanista.nda son nkalar 

ka~~=k;:~~~~e girsin mi, ba. _M_a_ı_it---E-1-tu_g_"_r_u_l_S_a_d_ı_· -, •• -.--.--•• -.--.-••• -.. -.... www---... -•• -: .. -.. -••• -::-:t"-.::.::::c::::=; 

ba 1 Şelınzdebap TURAN Tiyatrosunda Hem şeri !_·i 
- • • • Bu gece aaat 20,15 te ~ı 

Hızırda. cevap yok. ve Matine 15 te BUUln Tdrklye hem,erllerinln H 
Bunun üzerine, çocuk Reisten U Ç U Z L E R ı; 

im Vodvil 4 perde bekledljl, aradıjir, Bzledlil şey:!i izin a akaızın eeılenmeğe mec ~ ı 
bur kaldı: Cuma ak§amı: Baba • 1 
-senkimaiıı7 H•,T:~:v;t Hemşerı ı 
- Açın, ben ,eldim ... Ali am - AL ZAR- 1 

ca:'tii~ barikuı&delikler bu ,.) 51~~sında Hemşerİ kimdir ?il 
mi oluyordu? Acaba Hasan ham BUnUn en heyecanlı ve deh· N k ı· ? " 
kabus içinde m·~ydi? •elll fllml... e va it ge ıyor. il 

- Baba ... "Ali amcayım,, di Ve KINC KONG romanınm H 
yor ... Nasıl olur? ... o, denize düş ' tUyler Urpertlcl devam ve •on&. Bunları ancak iki gUn SORN n 
memit miydi? lioğulmamıı mıy uoranacekalnlz. Şimdi ilk yal· !i 
dı? naz adına belleyiniz. il 
- ... 
- GireyİJD mi? 
Çocuk~ tüyle:-; diken diken ola 

rak: 
- Gir!... dedi. 
1"' -l·~"&o. la•U•~ ab. ,.. ... .. ı. .it.le 

mit olmasnaa raimen sene de 
korkmadı. 1 
Kapıya doğru yürüdü. Her be 

laya kar§ı durmağa hazırlan.mı~ 
gibi, bir elini yumruk haline geti· 

rip beline koydu. ötekini bançe· King Kong'un 
rine attı. iki ayağmı ayırıp: j 

- Gir bakalı:n ... diye tekr11.rla · QğlU 

dı.Kapı aralandt, Ali amca rörün• I Bugün başladı 
dü. Hasan, bir oakıtta bunun hort Bu film latanbulda ilk dala 

olarak aBsterllmaktedlr. 
lak olmadığını anladı. Hayır, iıin .. •••••••••••illi 
içinde bir hile, bir tuzak da yok-
tu. 

- Sen misin? Sen misin? diye 
hocasının boynuna atladı. 

Sonra, onu bileğinden tutup 
Reise doğru yürüttü: 

- Bak, kim gddi... Ali amca? 
Ali amca!... Boğulmamıı, ölme· 
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FRANSfZ TiYATROSU 

S ÜREYY.A 
; Opereti 

Bu akşam 20,30 da Mahmut Y esarı 
Ncedct Rültil, Sezai Asaf· Seyfeddin 

Asarın 

Büyü:< Operet 
Bay · Bayan 

Giıe gtlndüz açıktır. Tel: 41819 

Ekmek flyntı 
lıtanbul Belediyesinden: 

Te§rİnievvelin 30 uncu ÇarJan· 
ba gnünden itibaren ekmek On 
iki buçuk kurut, Francala "16,, ku 
l'Uflur. 

Reis, Hasamn ıaçlarmı okşadı: mit··· 
111111111 

HABER kürek 
AKSAM POSTASI 

- Büyük adam gibi konu§ur - · • • 
ıun da, ıeni sabiden büyük adam Hızır bili, b~nliğinin deriıılik 
tanırım ... Şu anJa dertle§meğe ih · lerinde açılmıt mezara rulıunu 
tiyacmı var da, sana ağzıma ge gömmüt gibi, kmnldamıyor. Ma. 
leni söyledim .•• Ho§, bu aözieriu nasız bir nazarla bakıyor ... 
hakiki manasını anlamazsın ki... - Ben geldim, Reis ... Ben ... t,. 
He1 çocuk, çocuk. .. Bir insan, f~ te benim... 1 

la.ketin bu kadarına dayanır mı? - Sen? .•• 
Ne yaptım da Allam bana bSyle· - Reiı •.. Sfai dünya gCSzüyle 
ıini li.yik gördü?... tekrar görebildiğim, buraya yeti• 

Oğlancık her ıeyi anladığını ıebildiğim için ne mutlu bana ... 
gösterse, bunud> Hızıra Jaha Hem de elhamdülillih tam zama .. 
tiddetli bir darbe olacağım hisse· nmda yetiıtim... Büyük bir tehli . 
diyordu. Farkındaydı ki. bir da• kedeyiz ... Davr.a11 ... 

Bugün 

İPEK 
Sinemasında 

DEFiNE 
ADASI 
Tilrkçe sUzlll 

Ayru:a bUyUk •n'atklr 

Münir Nurettin 
kikahk zaaf anmda, korsan, dil· Korsanların oaıı, ancak bu ıöz an •an farkısı ve 
tüncelerini ona söyleyivermişti. üzerine silkindi (Devamı var) DUnya haberleri ssazetea5 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutuıu ı lstanbul 214 

Terg,.at adresi: ıstanbul HABER 
vazı ısıerı te ıotonu : 2:1872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
Tü,,kigf' Ecnebı 

seneme 1400 K r. 2700 Kf'. 
s aylık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 ,, eoo .. 
, avlık 1$0 •• ::oo .. 

iLAN TARiFESi 
T lc;aret ııanıarının satırı 12,so 
Reeml lt&nıarın 10 kuruştur. 

Salıibi oe Neşri1Jal Müc/iirii: 

Hasan Rasi m Us 
Basıldığı qer (V AKIT) matbaaSI 

Nitekim itte timdi, ba§ı göğsüne 1 

düttü. Derin, feci bir dütünceye ~<:)G)Cumhurlyet Bayrmı su ME R sı·nemasında emsalsiz ve(.9)1· 
daldı. (!) ••rafine heyecanh • 

Hasan, ona, birkaç kere seslen· m B . . . . k . h t · ı ~ 1 . 
diyıe .. de Hızır ~aziyeti~i b~_zma· 0 uyu 1 1 a (Bandera) e 
dı. Böylece ıaatler geçtı. Gun a 0 (!) 
jarmağa batladı. Odanın için· 0 M 1 k ti 1 d h 1 Ü d f 9 
dekiikikiıiteki<f'limebilekonu~ lı eme e er n e ayat hak ar.ını m . a aa edenler... 1 
madılar. 1: Afrlkanın kızgın çöllerinde lejyon hayatı... • 

Fakat, ıabaha kartı kapmuı • Güneş ve aşk fllml takdim ediyor. • 
hızlı hn:b wrulmaıiyle kendileri-lE>eG>eeE> OJnıyanları MiNA BELLA,,. .JEAN GABiN. lllvetan: Paramount Jurnal,~ 
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, K©ly©l OğOlUI 
Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 

'?Jrbi_rıer:iyle boğazlaşan insanların 
.heyecanh romanı 

19 (Nakil, tercüme ve lktibaa hakkı mahfuzdur.) 
.,, 

Vazan ı Rosny elnd • Tllrkçeye çeviren: Naciye izzet _., 

Piyanist, ellerini ıallıyarak ko

nuıuyor, sesini yükseltiyor, gözle

ri arayıcı birer ıtık gibi Dedenin 

yüzünde dolaııyor. Halbuki Veb. 

bi Dede onu bir çocuk coıkunlu

ğu ıeyreden olgun bir adamm sil· 

kWıetiyle, belki müsamahaaiyle 
dinliyordu. 

j 

Piyanist devam etti: 1 

"Hiç olmazsa Şeytanın cesare· 

tini tasdik et, Dede efendi. Fikir 

cesaretinin piri odur. Halikin ga• 

zabına ilk isyan eden, cennetin 

nimetlerinden, refahından atıl· 

mağı ilk göze alan hep odur. Yer

yüzüne ilk ateıi, gökten çalıp ge

tiren "Prometüs,, den tut da, bü

tün f eylezoflara, bütün büyük ih

tilalcilere, hatta benim gibi kili
sesine isyan eden adi bir adamın 

bile piri odur. Bak, Şeytan için 

ne güzel bir parça besteledim.,, 

Ellerini hava}·a kaldırdı, ve pi· 

yanoya indirmeden evvel "Cen· 

nette namıdar oir melek olmafı 

fikir hürriyeti namına feda ede~ 
nin §erefine,, dedikten sonra bir 

çılgın gibi pamn.kları piyanonun 

üstünde dolaımafa baıladı. 

Rabiaya öyle geldi ki, çaldığı 
havada kiinatm bütün feytanlan, 

ifritleri batıboı, hürriyetle ıarhoş 

ba~rııryprlar, çıirı117orlar. 

Sarıfm Galip, ellerini çırptı:: 
"Bu memlekette halkı dütlin

meğe alııtınnak için Şeytana tap

mağı öğret.en, naaıl olur ilıtat? , ,, 
Şevki homurdandı. O d,.ima 

Galibin ıözünil aizına tıkardı: 

"Sakın üstadı taklit edeceğinı 

diye, bizim halka Şeytandan bah

setmeğe kalkma; seni Zuhuri ko· 

luna çılanıı :zannederler .,, 1 

"Monter, aen de hep ne söyle

sem alay eden:ıı. Bir de Vehbi 

Dedeye ıoralım. O, öteki hacılara , 
hocalara benzemez. Ne denin , 
Dede efendi 7 Terakki için Şeyta
nın namını ili edelim mi? ,, 

Dede, tatlı tatil güldü: 

"Bence Şeytan ve Allah diye 

kaina&ta iki kuvvet yoktur. Hepsi, 

her teY bir tek hakikatin, bir tek 

hıdretin görünüıü. Cüzüfertlerden 

en muazzam güneılere kadar, 

insandan, göze görünmiyen bö. 

ceklere kadar hep bir tek yaratıcı 

kudretin eseri. iyi kötü, güzel çir 

kin, Allah Şeytan bunlar; icat edi

len isimler. Hepsinin arkasmda , 
kendi kendini balketmiı olan, 

ve mütemadiyen halketmekte olan 

bir kudret var ... O, o ... Kainat de

nilen perdeye, gölgelerini akset

tirmek için yaratmak fiilinde de

vam eden Halik ... Adı Allah, Rab-, 

ne olursa olsun. Nurunun en par

lak, en ezeli olduğu bir yer, ı:ırrı· 

nın makesi bir teok teY vardır -
Aşk!,, 

Mesnevi oku:- gibi };unlan IÖY· 
ledikten aonra acem l§iran maka
mında bir mısra terennüm etti: 

"A!k bes, baki heves!,, 
Pregrini hala ayni hey~nla 

i>ağırıyorduı --

"Ya kinler, nefretler, boğuıma• 1 
lar, didiımeler, vahtetler ... Onla-

No. 19 

Boğalardan birisi 
böğürdü. Dişiler tasalı 
gözlerini kaldırdılar .. 

rı bir fenalık allahının eseri ola

rak kabul etmek li.zım deg" il mi 7 ,, 
"Hayır •.• Hepsi ayni Türk ülke

si, hepsi ayni ilahi ressamın kul

landığı baıka bstka boyalar •.. ,, 

"O halde sen, Dede, ayn ve fer

di bir ruba inanmıyorsun.,, 

Dede omuzlannı silkti: Boşluklarda düşman~ adam 
kokusu dalgalanıgOrduo "Ka .. d"' d ynagına onen amla, gü• 

nete dönen ıtık parçası ayrı mı

dır, değil midir? Ben, sadece he

pimizi içine alan muazzam bir 

vahdetin parçası olduğuma iman 

ettim. Bundan ötesini perdenin 

bu tarafinda kimse idrak ede-

mez.,, 

"O halde?,, 

"O halde, bu kudarı yeter, on

dan ötesi... Bütün varlık, yerler 

hatta gökleri dolduran güneı man. 

zumeleriyle bile birer gölge, geçi• 

ci birer gölge oyunu!,, 

Kaya oğlu ile babası birden haykırı 
dı: 

- Savaşçılar boyun eğeceklerdir. 
Başkandan yana olanlar da bağır. 

drlar: 
- Savaşçılar boyun eğeceklerdir. 
Yalnız kaplan oğlunun kayırıcılan 

susuyorlar, hiç kımıldanmryor1ardL 
Kaplan oğlu başkanların başkanı 

olmak çağının geldiğini anlamıştı. 

Homurdanarak söyledi: 
- Kaplan oğlu ormanın içerileri. 

ne doğru gidecek değil mi? 

Başkan evet dedi. Savaşçı birdenbi 
re derin bir kuruntu ile sarsılarak 

Çiğdeme baktı. Kaya oğlunu gözden 
geçiriyordu ... Arslan oğlu işi anladı. 

Yaban Domuz oğullarını yenmeden 
önce bir atışma olması doğru değil . 
dl. Söyledi: 

Peregrini'nin e-özleri yumuıa

dı., Şevkinin çatık katları birbiri

ne girdi ve VehLi Dede farisi bir 

kıtayı müterennim bir ıeıle türkçe 

okudu: - Kaya ile oğlu Kıyılan araştır · 

"Meyhaneler sakini ol; iç, mih· cak. 
rabları yak, Kiheyi ateıe ver. Fa- Kaya oğlu ('iğdeme gizU bir ta.-.a 
k t · b · ile baktı. Genç kızın yüzü donuktu. 

a ey ınaan, enı nevini ;ncit-m J :P!1r1ın 1bir kinin vürN'rinda kahaı:.dıir• 
" "" o uyorou. 

Ve~bi Dede n:hayet ıabık r~· ' 

hibe dönerek alçak bir sesle .ddi-

asını bitirdi: 

"V l"' "'' "d ar ıgın nıçın,, ve ne en,, 

lerini ben de çok öğrenmek iste

dim, senyör. Fakat onu hiç bi: va• 

kit bi~ "kül,, halinde bir tek te

kilde göremedim. Bu muazzam 

temaıa bir an durmuyor, daima 

değiıiyor, değ!tiyor.. Gel Rabia, 

kızım. Yolcu yolunda gerek. Git

meden biz de p.rkımızı söyliye

lim.,, 

Rabia defi, Dede "Ney,, i aldı. 

Kız hafız dünya kaygusunu, dün

ya hıramı, hırka ve abaya deği• 

ıen, dedelerin en uluıu Galip De

denin bir ıarkıaını söyledi: 

"Yine zevrakı derunum, 

Kırılıp keni.re düıtü.,, 

Diye batladı. Sonra Dedenin 

bütün f elsefeıini hülisa eden son 

satırları, hepsinin ıçını karıı

tıran bir hüzünle bitirdi: 
"K' . k' ımı ter ı namü ıane, 

Kimi itiblre ti.üttü.,, 

Vehbi Dede ile Rabia odcldan 

çıkınca Peregrini sordu: 

"Bu mucize çocuk, kimin kızı?., 

Hilmi anlattı: 

"Orta oyunun.:la kadın rolü ya• 

pan bir serserinin. Bu memleket, 

kadınlarının ka!ikatüıılerini o ka· 

dar realist bir ıekilde yapan bir 

artiıt daha görmedi.,, 

"Oldü mü?,, 

"Hayır .. Fakat kız bat>asmı ta~ 

nımaz. Dı!ğduğu vakit'ba.bası sür

aündeycİi. A,nnemdeq batka bu 

soytarıyı habrlıyan da kalmadr 

ya!,, 
(Devamı. var) 

Güneş doğarken Kapla11 ~ğlu IJe 
altı savaşçı, gece adamları içerlere 
gitmek üzere yola çıktılar. Kaya oğ. 
lu da ırmağın kaynağına doğru kıyı· 
1arı araştırmak üzere çıktılar. Kaya . 
nın adamları gölleri geçmek üzere 
iki sandal götürdü. Küçilk suların 

çevresi dolaşılarak, geçiliyordu. 
Kaya oğlu içerisini kemiren düşün 

celerle ezgindi. Çiğdemin hayali bü 
tün varlığını derin bir işkeuce içeri • 
sinde bırakıyordu. Eskiden olanca 
varlığını yalnız Yaban Domuz oğul • 
larını yenmeğe bağlamıştı. Şimdi Çiğ. 

demin düşüncesi beynini kemiriyor · 
du. Onu elde etmek en büyük dileği 
idi. 

Kaya onun babası değil annesinin 
kardeşi idi. Ulusun türesine göre ba. 
bası sayılıyordu. Yumuşak, kuzu gibi 
bir adamdı. Başkanı Reviyordu. Bu' 
yuruk olmak, üstün olmak gibi istek. 
ler onda yoktu. Yalnız l'essizliği, iyi 
geçinmeği seYerdi. Avlarda, savaşlar 
da büyük yararlıklar gösterir, bütün 
bu işleri soğuk kanlılıkla sessizce ya • 
pardr ... 

Avları öldürdüğü gibi Yaban Do. 
muz oğullarrnı da öldürPcekti. Sava' 
şın, ülkenin iyiliği için Kaplan oğlu. 
na boyun eğmeği, Arslan oğlu buyıur· 
muş olsaydı yapardı ... Ölüpı 01tu hi~ 
korkutmazdı. Başkalarının Rcı1arı o • 
na dokunmazdı. Yalnız kendi oğulla· 
n ölecekler diye ödü kopardı. 

Kaya oğlunun ötrki kardeşi BU • 
yük Kaya oğlu baba.c:ıına benzerdi. 
Kaya oğlundan büyük olmakla be • 
raber kardeşinin çevikliğini bütün 
ulus adamlarından üstün gücünü be. 
ğeniı, hiç kıskanmnzdr. Bundl\n gö · 
ğsü bile kabarır, onunla öğünürdü. 

Araştırmalar güçlükle ilerliyordu. 
Altı köpek, kurt, gece adtlan, sa • 
va~r1ar durmadan izler :erinde yü· 
rityorlardı. Budamıyorla :ı. 

Güneş epeyce yükselmişti. Knya 
s8y1edf: 

- Yaban Domuz oğulları su bruıt • 
kı~dttn Unce buralardan geçirilirse 
şimdi çok uzakta olmalılar ..• 

Iraya oilu aordu; 

- Su ba.c:ıkını ırmağın yukan1arr 
na doğru daha çoğalıyor değil mi? 

Kaya omuzlannı silkti. Küçük yüıii 
gene yumuşamıştı. 

Kıvnntılı bir akıntı çukurundan 
k • , 

uru hır toprak üzerinden ilerliyorlar 
dr. 

Gece adamları pek gevşek araştırı
yorlardı. Karınları acıkmıştı. Yemt-'k 
zamanı gelmişti. Daha bir şey yeme • 
mişlerdi. 

Kaya oğlu av bulmak umuduyla o
vayı araştırmaya başladı. lyi görebil • 
mek içi~ bir taş yığını üzerine çıkmış. 
tı ... Geyıkler, karacalar biraz gözükü • 
yorlar, sonra yok oluyorlardı .. Bir bu 
lut kümesi arasında üç turna uçuyor -
du .. Köpekler de, Gökırmaklılarla bir_ 
likte araştırıyorlar, dört yam koklu . 
yorlardı. Birdenbire Kaya oğlunun 

gözleri parladı. Bir yaban öküzü sü _ 
rüı:ıü bir akıntı çuku~ içerisinde gö • 
z'ikmüştü .. Ormana girdi. Yüksek ot _ 
lar arasında, ok atabileceği bir yere 
-..J.!.-4tl -- -U 11.t • ••-UAn K•~• 

lcr su baskını ile akrntr çukurunda • 
ki tazelenera yeşilliklerden otluyor . 
lnrdr. iki erkek öküz sürüye bakıyor • 
du. Biribirlerinden ayrı durduklanna 
bakılırsa iyi geçinemedikleri anlaşılı -
yordu. J{ızıl tüylerle kaplı omuzları 

gözlerine gölgeler veriyordu. Bacak • 
farı iri göğdelerine göre ince görünii . 
yordu. Ayrık, sivri boynuzları bir kap 
lana, bir boz ayıya, iki iiç metre öte .j 
den karşı koydurabilirdi. 

Sürü kuruntusuz geçb:ordu. Arada 
bir erkek öküzlerden birisi korkunç 
başını kaldırarak boşlukları, çevreleri 
kokluyerdu. lri kara gözlerinin içeri . 
sinde menekşe renkli benekler görü . 
nüyordu .. 

Kaya oğlu daha yaklaştı .• 
elinde tutuyordu .. 

Okunu 

Boğalardan birisi böğürdü. Dişiler 
tac;;a]r gözlerini kaldırdılar: Boşluklar 
da dü~man, adam kokusu dalgalanı -
yordu. Bir ka~ı bu kokuyu pek iyi ta_ 
nıyord~ Erkeklerden birisi bu iki a • 
yakh, ~ yiyen mahlUku birkaç kere 
görmüştü. Geri dönme emrini verdi. 

Ok göğsüne saplanmıştı bile. Sini 
bir ok yüreğini deldi. Bunun üzerine 
bütün kızgınlığıyle kokuya doğru se • 
ğirtti. Ötekileri alabildiklerine kaçı -
yordu. 

Kaya oğlu ayağa kalktı. Sürüsünü 
kayıran bu iri hay,·ana karşı yüreğin.

de derin bir takdir, gizli bir acıma do· 
yuyordu .. Yalnız GökırmaklıJar. gece 
adamları, köpekler, kurt bile et istiyor 
lardı ... 

- lkincl bir ok boğanın göğsüne sap . 
landı. Sonra ~a oğlu belindeki mız
rağı çıkardı. Yarah öküz k,endisini sa. 
krnmak duygusunu kaybetmişti. Göz. 
leri kararmıştı. Şu kendisine sataşanı 
bir boynuzla ezmeği düşünüyordu. 

Dağdan yuvarlanarak bütün hızıyla 

düşen iri bir kaya parçasına benziyor· 
du. 

Kaya oğlu mızrağını omuzu~a sap. 
ladr. Boğa acıdan, kızgınlıktan övle 
bir sc.<:ı çıkardı ki aslan bi)ğürme~ini 
andırıyoı-du ... 

lrf b~anın şimdi hlr okluk işi kal. 
mışh. KnYa oğlu yan dönerek topuzny 
la !'ınldırdı. Topuz önrc h::ı.şa. C1onra ön 
hacaklardan hlrlsi tizerine indi. Bacak 
kı~ılmı§tı. Şimdi adam ondan ıUclU i· 

di. Boğa boş yere bir ka~ gez dıllf 
saldırdı ise de Kaya oğlu sa\·uşturdılı 
Kendi kendine söyleniyordu: 

- Savaşçıların, köpeklerin karı"' 
ları açtır .. Büyük öküzün eti onJ•tl 
besliyecek. 

İri hayvan için duyduğu netict>.ı, 
öldrüdüğü için yüreğini dolduran giS
li tasayı pek de anlamaksızın bo>'lt 
söylüyor, onu öldürmekte bir sebtP 
bulmağa çalışıyordu. Boğanın geıılt 
gözleri dumanlarla örtülmeğe baştad" 
Şimdi saldırmıyor, can çeki~menin ıc•· 
ranlık boşluklarında bulunuyor, goı' 
1eri ölümlin buğulariyle kapanıyordll .. 

Sonra titredi. Bo.-;anndan kuru hif 
hrn1tı çıktı. Geniş hır soluk aldıkta11 

sonra, otların üzerine yuvarlandı. 
Kaya oğlu Gökırmakhları rrert il' .... 

damlarını ç.ağırdr. 

Gi!ce adamları aç gözlerle iri a1., 
bakarak yaklaşıyorlardr.. Kendi gii' 
lüşleri olan S<'Ssiz bir gülüşle gütüyor 
lardı. Bu ilk adamlar gibi ağızları111t 

~W'JfrbTf'ıfuıüŞfül." R0dfa1r6\fl\l' Wfl }tC$ 
- Şimdi etlerimiz bollaştı.. " 
Kaya: 

- Kaya oğlu büyük bir a\'cıdır. dedL 
Ateş yakmakta çok usta olan hüyii1' 

Kaya oğlu odun kuru otlar toplarnıığ• 
başladr. Kaya oğlu aşağıdaki otııırtll 
arasında kara bir leke gördü. Ne ol' 
duğunu iyice anlama!< için lwştu . sil, 
yük bir se,inçle göğsünü genişletti. 

Yaban Domuz oğullan orada kO' 

nakJamışlardı. Bu ateş külleri ta7.e g1 
bi görünüyordu. T\emikler. deri. tii~ 
parçnlariyle oraya yayılmışlardı .. J\:ı. 
ya oğlu köpeğini, kurdunu çağırara1' 
koklattı. Büyük Kara oğlu deri çan' 
tasında taşıdığı çok kuru otları çalc' 
makta tutuşturarak güzel bir ateş )'11~ 
mıştı. Gece oğulla rırun gözleri yn 1t:ı 11 
kedilerin, çakalJarın göıleri gibi parl• 
yordu. ifaya gevrek gevrek giilere1' 
söyledi: 

- Gece adamlarının knrnr dO\'dtı· 
Şimdi köpekler gibi peşimizden a;·tıl• 
mıyacaklar ! 

Kaya oğlu başını sallıyarak söyle' 
di: 

- Yaban Domuz oğullarmın izlt' 
rini gördüm .. Bu gece akıntı çukurd 
içinde konakladılar. 

Kaya bağırarak sordu: 
- Nasıl? Bu gece mi dedin? 
- Babam iyi bir savaşçıdır ... Gell• 

izi gözden geçirsin .• 
Kaya oğlunun arkasından gitU. 

Yaban Domuz oğullarının konakla ' 
dıkları yeri inceden inceye gözde" 
ge~irdi. Sonra söyledi: 

- Kaya oğlunun gözleri bir atın11' 
ca gibi keskindir .. E\'et Yaban Dont"

1 

oğulları bu gece burada konaklaın•f
lardır .. 

Yüreği sevinçle kabaran Kaya otl• 
gene söyledi. 

- Babamın bunu söylemes~yle 1• 
ban Domuz oğullarının burada kona).. 
ladıkları iyice anlaşılmıştır. Gökırnt•• 
hlar öküzü derisinden yüzmüşlerd•· 
Şimdi ateşte kızaran iri kızıl etıerf11 

istek Yeren kokusu yayılıyordu. Ori'' 
hkta llüyük bir sevinç \'ardr. 

Kaya oğlu Yaban domuz of'ullnı1 -
nın işlerini hitirmeği dü~iinmekle bC ' 
ral)t~r Çiğdem hiç gözleri önünden ıit-
miY.ordu. . iDcuan:1 var l 
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k :"Jekaandrof, Makedonyanın nıek, tam biT ıavaı tasarlamak hu-

~lığini ve bütünlüğünü koru· ıuaunda gerçekten usta bir adam- 19 ••••••••• 
~ kta.n batka birıey dütünmü - dı. Makedonya ihtilalinin ruhunu • • 

trdu. Petriç'in Bulgar devletin- Todor Alekıandroff'tan d•ha iyi Tomson polis müdüriyetindekı yazıhanesınde 

imzah bir telsiz aldı: 
~ ' 11 bir parça olmaamm ve Ma .. bilen kimse yoktu.,, ' 

~donyalığmı kaybetmesinin ne Kan gövdeyi götürüyor dolaşırken, A~lan Turgut. 
y dar kolay olduiunu biliyordu. N ı -

Çünkü o esirdir ! ,, .:uı~. darla. Sırplar Makedonya Todor Alekaandroff Bulgar hü-" Parayı ec aya vermeyın .. 
'ua.l kametinden Petriç bölgesini tah .. 
h ıııni kendilerine karıştırma .. sis ettirerek orada küçük bir Ma- Kalrk'ı~ dikko.tine diyec~k yo~- - Sizce bune1. lüzum görülürse, 
~ -.e bunların hüviyetlerini kay- kedon a devletini kurdu. öteki tu. O, bu ııte, en manıf bır polıs memurlarımız bunu temin etmek· 
ltİfnıeğe uğratırken zaten Bul- iki pa~ada Makedonya ve Make- h~fiyes~den d8:ha .. müh~b~r ze. te güçlük çekmezler. 

~~ ol~n Petriçlilerin Bulgar dev- donyah adı yuaktı. Bulgariıta • ka ve dikkat eserı goıtermıttır. - Çok teşekkür ederim. Bu -ı 
•• 

1 
l&rafından yutulmaaı hiç de sında iıe her hareket Tomıon arkasından genç kad1- gün zabıtanın eline - bambatka 1~ deg"' ildi. l•te Aleksandrof Pet· nm parça f ld tk· · b 0 Jd · b k b' f tıç bö ır Makedonya karakteristiğini aldı. mn fotoğra ını a ı.. ıainı ır- bir kana an - u ızın ır o -

d "laeıindeki ahalide Make .. Hatta teşkilat bile eski ve say- den cebine yerleıtirdi. toğrafı daha ıeçti. Para sahlple 
t'Y&cılık duygularını uyandırıp Klark· ri bu vaziyete ıöre ikileıiyor. 
e!~ ettirmeg"' e kalkı•ıyordu. gı gösterilen görünmezlik yua • • . • 
1 ır ama pek ehemmiyet vermedi. Ko- - Ne telif ediyoraun? diye sor - Bu ıtin eırar perdesi, sızın 
iti lider Simitli noktaımda , · 1 du elinizde üç gün sürmez, yırtılır, mitecilerle Vmro nun aıan arı · 

D'Dlağını geçerek Pirin tee köyler ve ıehirlerde üniformalan Toms~n çarçabuk yemek yiye- Takibatmızdan beni de ıık sık ha-
~!~ri1le Rila dağlarının arasm - b ll . d aarkan tabanc:.ala .. rek ayaga kalkmııtı. be;dar ederseniz memnun olu-
:"Ci d 'k ak .d d ld ve e erın en B .. d.. . .d. 
ı. u ve zı z geçı e a ı · . l . d Juwı•aa baıladılar. - en nıu urıyete gı ıyorum. rum.,, ._, O . h d b. t rıy e gezıp o -s--• h d .. 1 . 1 • 
~ eııız aat ın an ın me re Artık bunu gizlemiyorlardı. Bü.. Yaz~ ane e mu::.tace ıı erım var. Bir tel siz: Parayı 
~ -.. yüksekte aeniı bir tepai ıi· tün ticari ve diler tqkilita hep Dıyerek arkadaıı~ı. lokantada kf mse e vermeyin( 
,ı_ 'çılan ve Balkanların en güzel Mak d e Makednoyalı ad _ bıraktı .. Paltosunu gıyıp çıktı. Y . 
"'ll~yle ç.evrilmit olan Razlog e 0•0Y~ v . . . . Tomıon o ıeco ıaatlerce )&Z1-
)\ ... L ları verıldı. Konııtenın tarıhıne hanesinden ayrilmamıftı. Maiye-,, ... ma vardılar. • . 1 M k d PoHs hafiyesi yazıhanesine ıe-
8 adlarını ıeçırmıı 0 an a e 0.n .. tindeki memurlarm bir çoğuna bu " Rii~el yaylanın ıüney yanm- 1 1 b d ı lir gelmez, ilk iti banka direktö· 

"-Alp h .h . ya ı ar ura a anı ıyor ve Tesım- ru"nu" evı'nde aramak oldu. fotogr"' afların birer kopyuını ve-. daalarına ma ıuı ı tıfa • ı · kt 1 . ..J " d · 1 'il .... • erı me ep er-ue, resmı aır~ er- rerek, hepsinin ayrı ayrı kulak-b.l~ıe Pirin tepesi yükselmektedir, h h l d h - Bu İ§e banka direktörü de çok 
~~'ill ınuatatil bir daidır. Yübek ~e,dka v; ~er e ve usuşı ev- alaka gösteriyordu. larını bükmüı, ve hi.diıeyİ bütün 
ıı+ .. L 1 , b Ik er e ası ıyor u. O gece direktörle Tomson ara• Nevyork u.bıtaaına bildirmiıti. h.~~111 dal tepe erı onun e e- T k'l"t b Makedonya ' 
~l1ni tetkil eder. Mangar Tepe, etd·~· a 'k'uraıını d - ıında f(>yle bir telefon konuıması Amerikan polis hafiyesi, gece 
"'tbo nın ıaer ı 1 parça.sın a yapaca.. oldu: yarısı yazıhaneı\nde çalııırken. 
~..,. 'i T;dor~ i'irh, El .. dt~pe ğı ihtilal hareketleTi için sadece ''-· Sizi, bankaya ait bir itin için Nevyorka gelen (Britanya) tran• 
tı e er en ı armın a ı ır, bir merkez olarak kullanmakla ıatlantiğinden ıu telsizi aldı: 
t\ ~Tepe bunların en yükseğidir. kal d V B 1 I gece evinizde rahatsız etmeğe mec 
..._, 1 d .. ma ı. mro, u ıar memura- bur oldum. Benı· mazur go"'ru··nüz'. ı'Sizi aıyaben tanıyorum. Nev. ~ ıiılerle örtülü o an agm d d · · b • 
'dı t • ... d r~n ora a mevc~. ıyetıne mec u- - Bir eınriniz mi var? Zabıta- yor/q B. V. ticaret bankcuı vanta-
1 urtınalar tepesı manaama ır. n olarak tahammul etmekle bera- . l N l"' hamm namına göntle-
lflt Alekaandrofla Protogeroff be k k d' b·ıd•w• ·· ya her hususta yardıma hazırım. ..,, e ec o 
.il\\ .L kt 1 r mınta ayı en ı ı ı_ııne go- - Te•ekku·· r eJerim .. Bir ricam rilen elli bin doların birkaç gün i· 

"&im en tepesine çı ı ar. re f• dCLreve bttşlad,ı ve bu J•te deh- ,. · htb il · el • 
-.~<ı!ı:--...;.;;:~"!' ' '-.auw-.. u"' """.!""'"•" .... ıet 1 kıskançlık goıtererek Bulgar vcıı. ~"' buıutJuuıJ ıuı.c& ... fou }hı pu .a ıne CJer me•c muum esı· 

• varan iki komiteci tam onbeı d 1 t• · :1... ha · b' :ıd h ra meHleai. nin tehirini rica ederim. .Paranın 
h) 111 • eve ının uer ngı ır m"' a a - hak'kA h'b' ol N llJ H k" 
~ qallc.a.nlarda fntmalar yarat.. lesine karıı hemen kavga etmeğe - Evet ... Ben de tahıan bu it· dl ıb~ ıa J ı a~ :: d' ~PJ.ıns 
ti\._ \te günün birinde belki de bir hazır bulundu, Halbuki ülkesinin le alakadar oluyorum. 4 ı ır m yonenn eAı~, e eaı1r ır.,. 
~ ıavaıına sebep olmak için diğer onbe§ vilayetinde olduğu al - Bu paranın sahibine iki üç S&an urgut 

'Ya ıelmitlerdi. bi burada da elveritli bir idare gün teahürle veıilmeai mümkün T~.maoıı bu ~l~rafı birkaç de· 
f .\lekaandroff Makedonyanın makinesi bulundurmak meıeleıin- deiil midir? fa gozden geçırdı. 
~~~ı~d~ ~i~n debfilün~n~pka~ımeiGlo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t eı-un'un Pirin dağında oturup o- lan yalnız Bulgar devletiydi. 
~~e.dığı belli dejildir. Fakat A· Aleksandroff'la General Proto
d ~droff'un mezan bu dağda· geroff Petriç vilayetinde ekono -
J it, Ölümünün öcünü almıı olan mik ve idart buY,ruklarını kurduk
~-tı Mihailoff, bakın onun için ları zaman burası Bulgaristamn 

,,diyor: en kötü bir yeriydi. Yol yoktu, 
~ .._ Todor'un en ıöze batan ta- ıailık nedir bilinmiyordu. Bun • 
t~1 fUJ.du: Sözlerinden ıonra ha- dan baıka hırsız ve eıkıyalar, vi
)-: ıelirdi. Onda bir tabiat arı· li.yeti kendi aralarında paylat • 
at. k olursanız, kuvvetli bir ada· mıılardı. 
\\~11.daima harekette olan tabi· Vmro, devlet memurlarının ek-
,1 111 bulursunuz. Toclor'un ıah - sinlik gösterdikleri bir iti yaptı; 
d lıde. hareket, lüzumu zamanın • bu etkıyaları çabucacık temizle .. 
-.: ltilndıran, baılıyan, takip eden di. Burasının Makedonya devleti 
btt• herhalde it baıaran bir usta olduğunu ıözönünde tutarak Vm-

·~r.'\ıttu ro hamiyetli ve ıefkatli bir baba 
,, ''l' eıebbüsünün azameti ne olur tavrını takındı; vilayette idari, e
~ olıun, o, mes'uliyet almaktan konomik ve sıhhi ıslahata girişti. 
~İsb~0rkmazdı. Tam zamanı san- Amerikalı IWkfeller Enstitü -
~. ır "içgüder,, le sezerdi. Bu ba- sünden sıtma mücadelesi için bin· 
d~1da.n o, büyük kabiliyette bir lerce dolar alındı. Lakin bütün 
"" t e~ ..... e adamı olduiunu da ispat bunlar, Vmro için, ikinci ve hatti 
'lllbfı. ''bz.. üçüncü derecede iılerdi. 
~ ~Y~e bir adam baıkalarınm Vmro evvelbeevvel gizli ve asi 
le~ t..vıp etmeıini beklemez. A - bir teıkilittı. Onun baılıca gaye
lik ~ndroff daima en önde lider - ıi Makedonyanm muhtariyeti için 
S\ etti. Bilhuıa dağılmıı ve par- dövüımekti. 
~~~rça olnıut bir kitleyi topla- T eı kili tın ana yasasında Ma • 
~~ V'e uluaal ülküler arkasında kedonya kurtulunca, Vmro'nun 
biı~lUl'ınak iılerinde göaterdiği ka- bir makedonya hükU:meti halini 
de ~~t .~ü>:'lktü. Adam seçmekte alacağına dair bir tek söz yoktur. 
'~d U)>üJc ıaabet göıterirdi. Alek- Makedonyamn serbestliğini aldı -
\1( d~ofrun insanlar hakkmdaki ğı zaman bap. ıeçirilecek hükQ -
dit. ,~lihıceai ne kadar elveritli - metin tekline dair bir madde de 
'•l · lıı.azı oğullan neyse odur; a· mevcut değildir. Makedonyanm 
~~ 'l.lıtahk ne olmalarmı istiyorsa· müstakil bir devlet halini aldığı 
ded~nları o hale getirebilmeniz • gün Vmro kendi kendini dağıta -

tr.,, cak, üyeleri terhis edilecek, mü • "lh ... 
d11.ıı_ tıua1ci Makedonya ondan cadeleleri de Makedonya tarihine 
~•ttı l:riı~k bi.r asi ile kartılaıma- mal olacaktı. 

· Munferıt darbeler indir .. itte bütün bu amaçların gözö-

nünd~ tutan Alekaandroff, Petriç 
bölgesinde idari teıkilit yapmak, 
V mro için vergiler toplamakla be
raber, yabancı devletlerin buyu -
ruğuna geçen Makedonyanın par• 
çalarında ihtilal ve isyan hareket
lerini hazırladı, Orada sulh uz .. 
laımalarmın daha mürekkepleri 
kurumadan Makedonyalılar yeni 
bir harp ilin ettiler. Bombalar ve 
cehennemi makineler patlamağa 
baıladı. 

Aleksandroff'un kendisi de 
Yugoslavya ımırlarını ap.rak bu 
ıavq ve kan dökme hareketlerine 
şahsen iıtirik etti. 

Makedonyalılar Türk idareei 
altında meğerae çok mes'ut Ye 
bahtiyar inıanlarmq. Balkan har
bmdan ve bilhaaaa Pariı yarın 
uzlaımaamdan aonra Makedon .. 
yalılar eski Türk idaresini çok a
radılar. 

Petriç vilayetinde Todor Alek· 
ıandroff'un rahatı çok uzun IÜr -
medi. Alekıandr Stamboliıki'nin 
Çiftçi kabinesi kendini Vmro'nun 
can düftllanı olarak ilin etti ve 
onun gücünü Bulaar Makedonya-
11nda imhaya karar verdi. Şitko 
köylü baıvekil, Makedonyalılar
dan candan nefret ederdi. Çünkü 
Bulgaristanm bunlar için lüzu -
mundan fazla fedakarlıklarda bu .. 
lunmUf olduğuna inanıyor ve bu 
tedhitçiler yüzünden Yugoılavya
nın Bulgaristanı istila etmeıini i .. 
temi yordu. 

Bundan baıka poıteki gibi saç• 
lı baıvekil, Bulgarmanm eko~ 
mik refahı için Yuaoala..,-a ile u-

latarak ve elele vererek çalıtma -
sına inanmıt bir adamdı. Dahaıı 

da var: O, Bulgariıtanın Yu'loa • 
lavya ile birleımeai ümidini de 
besliyordu. 

Yugoslavya dostluk tete~büıü
nün ilk önce Bulıariıtandan ya • 
pılnıadığı takdirde hiçbir Bulgar 
hükumetine el uzatmaz. Böyle bir 
teıebbüıün en basit ve ilk adımı 
da Vmro'nun Bulrariatanda ve 
Bulgar Makedonyuında ortadan 
kaldmlmuı tetkil ediyordu.Stam
boliıki bu itte aamimiydi ve Bel
gradm iıtediii ilk adımı da attı. 

Bununla beraber Bulrar ordu -
su Stamboliıki'nin dütüncelerini 
hiç de belenmemitti. Bulıar or • 
duıu devletin müdafaumdan zi • 
yade Balkan yanmadaımda bü .. 
tün Bulıarların bir tek bayrak al
tına toplanmuı ülküsü için tutul • 
maktaydı. Bulıar ordusu Sırp ve 
Yunanlıların yeminli düımanlany 
dı. Vmro ise ordunun harp mey • 
danlarmda kurtaram&mıı olduğu 
Bulıarları •kurtarmak için çalııı • 
yordu. 

Bu tarihten on aene aonra Bul
gar orduıu Vmro'yu Bulgar Ma -
kedonyumdan kovacaktı, fakat 
timdi değil! Stamboliaki bunu bi
liyordu. lıte bunun için Yazifeyi 
Harbiye Vekili yerine Dahiliye 
Vekiline verdi. 

Stamboliıki bunu yapbiı za • 
man zavallı Dahiliye Vekilinin 
kellesini koltuiuna vernıiı oldu. 
Nitekim kendi idam fermanını da 
kendi eliyle inızalamıftı. 

{Deoanu. var). 

- Çok isabet etmişim.. Banka 
direktöründen ıöz aldım. Birkac 
gün paranın teslimi tehire uğruya. 
cak. 

Ve kendi kendine konuıarak .,.. 
dasında dolaımağa baıladı: 

- Aslan Turgut .. Ben böyle bir 
kimse ile tanıım~dım. Belki hu a· 
dam, kızın ailesinden biridi:. I• 
tanbuldan hareket ederken, ıef a
rethaneden benim adımı ve ,ahr• 
timi duJIDUf olacak .. Ne iyi bir te
sadüf .. Bu zatın telırafını polİI 
nazırına yazıp doirudan dofruya 
bana yazmuı, benim itlerimi ko
laylqtıracak. 
Parmaiını zile dokundurdu. 
Odadan içeriye yakıtıklı, Jcu.

vetli bir ıenç ıirdi. Bu, Tomıo
nun muavini Mister (Cim) idi. 

Cim de par~ meteleaiyle me1111l 
oluyordu. 

Tomaon henüz ıelen telsizi mu 
avinine uzattı: 

- Buna ne derain, Cim? 
Genç poliı bafiyeıi telıraf ı nku. 

du: 
- Anlatılıyor ki Necla bir tu

zağa düıürülmüttür. Şimdi, 5ze • 
rinde yürüyeceğimiz yol biraz da · 
ha aydmlanmı} oluyor. Milyoner 
Hol>kins lıtanbula ıitmeil~n ör· 
müttür. latanı,...ıJdan dö:ıen, 1a • 

te Hcpkinstir. lıte izi bulunacak 
hakiki haydut budur. 

Tomson yumruklarını aıknalr 
I>alırdı: 

- Şu lierifin i:zini iki aydanbe· 
ri bulamayıtımız, doğru!u bizim 
için bir yüz karasıdır. Sahte Hop
kinsin kim olduğunu anlamak ııra 
ıı gelmittir. 

- Şimdi ne yapmak fikrinde
ıiniz? 

- Takibat sahasını geniılet • 
mek .• Neclinm bu parayı almak 
üzere bankaya gelmesini bekle • 
mek ... Türk kızını yakalayınca. 
öteki haydudun yakasını kolayca 
ele geçirebiliriz. 

-Türk kızmı da tevkif etmek 
mi iıtiyoraunuz? 

- Hayır .• Onu tevkife aallhi
yetimiz yoktur. Ancak, tabkikab 
kolaylaıtırmak için, elbette ıorıu
ya çekeceiiz. Çünkü milyonu 
Hopkinıin veresesi: (Hlli bir İ• 
bulamadınız?) diye beni her sün 
ııkııtırmaktan geri durmuyo:. 

- Ben öyle ıanıyorum ki, Nec
il, haydudun elinden, ancak bu 
parayı ona vermekle kurtulacak. 

- Ona ıüphe ) ok .. Dün birden· 
bire kayboluıunun sebebi de bu 
olaa ııerek. Sahte Hopkins y .ıka
yı ele vermemek için, elbette za
bıtaya kartı tedbirler almıtbr. 

-Elli bin dolar .. Yüz bin Türk 
lirası .. Şüphesiz ki, zabıtaya kartı 
tedbir almağa dt ier. 

T omıo11 son talimatı verdi: 
- Cim! Göreyim seni.. Beni 

mahçup etme! Yarın ıabab ha. 
kanın kapısı açıhr açılmaz, en de
ierli memurlar.:mızla bankama 
etrafını kutat. Türk kızını jJlce 
tanıyoraun, delil mi? 

- Şüphesiz ! Fotoğraf kopya11 
cebimde! 

(Devamı ocrr). 
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!qıreş yo!,do~.!_~ır~m!.ZD6!_. D-ncC!Y~itD!l_!..! 

Yusuf Arslan 
anlatıyor 

•ıEvveıa at:ıetizme çalışır, gülle at:ar, 
1.1zun atlardım. Sonra Faik beni 

çüreşçi yaptı,, 

Güreş yıldızlanmızın hccyatlarını ya yarım ağır şampiyonu Faik. İmalatı 
.zarken bunların içinde en meraklıların Harbiyede spor kaptanı idi. Beni de 
dan birisinin de son senelerde yetişen güreşe çalrştırmağa başladı. Ve şaka 
güreşçilerimizin en kıymetlilerinden maka derken güreşçi oluverdim. 
birisi olan Yusuf Aslanın hayatı teş - 5 - Güreş hayatıruzda en büyük 
kil edeceğine şüphe yoktur. teessiirü ne zaman duydunuz? 

Yakacıkta kampın en çalışkan ve - Balkan şampiyonasında bir ke ~ 
en hevesli elemanı olan Yusuf Aslan.. re yenilmiştim. İşte o zaman duydum. 
Ja, yapbğr sıkr bir antrenmandan son.: 6 - En büyük seYinciniz ne oldu? 

1 
- Takımımızın her galip gelişinde 

nihayetsiz bir sevinç duyarım. Bir de 
burada meşhur Macar güreşçisi Ka -
Janbaşı bir dakika 24 saniyede yendi. 
ğim zaman çok sevindim. 

7 --Spor hayatınızın gayesi nedir? 
- Dünya olimpiyatlarında vatanı~ 

mı temsil etmek ve orada takımımıza 
kendi payıma düşen muzaffariyeti ka
zandırmak. 

8 - llk güreşteki intıbalannrzı an. 
la tınız 

- tık mühim güreşimi Amsterdam 
olimpiyatlarında yaptım. O zaman 
daha henüz (.i) aylık bir güreşçi idim. 
Tstanbulda Saimle yaptığım seçmeden 
başka mühim bir güreş yapmamıştım. 
Düşünün bu yabancı memlekette ken. 
dimi ilk defa minder üstünde bulun -
ca nasıl bir heyecana kapıldmı. 

9 - Güreşçilerimiz iççinde en çok 
beğendiğiniz kimdir? 

Yıısul Aslan - Kuvvetli ve teknik olarak eski. 
ra, kamprn yemek salonundaki minde- Ierden Faiki çok beğenirim. Zaten be. 
rin kenarında şöyle konuştuk. nim ilk hocam da odur. 

1 - Kaç seliedi.ı: gü"l·e~iyot's~nu ? 10 - Tü1·lr: ~ ... 9:~:- .t....ı.- 41,..,,.J i . 
ı - 4,5 senedir esaslI olarak güre . Jer1emesi icin neler diişünüyorsunuz? 

şi:r~·am. - Şimdiye kadar hiç temas yap • 
2 -Kaç yaşindasınız ve nerelisiniz? 1 madığımız, dünyanın en kıymetli gü -
- 2-i Yaşındayım. Erzurumda doğ- rcşçilcri olan Almanlar, Finlandiya 

dum, sonra Moskovaya gitmiştik ora-1 lılar gibi kuvvetli rakiplerle burada 
da b~yüdüm. 926 senesinde Istanbulal ve ornda karşılaşmalar tertip etmek 
geldim. . bize nihayetsiz faydalar verecektir. 

3 - Ne iş yapıyor ve ayda kaç pa. 11 - Güreş sporumuzun bugünkü 
ra kazanıyorsun1:1z? . . noksanları nelerdir? 

- Şimdi askerlik hizmetimi yapı- - Noksanlarımızın en başında ve 
yorum. Eskiden inhisarlarda çahşı _ en mühimmi olarak salon gelir .. Son -
yor ve iki lira yevmiye alıyordum ki ra da, bizleri biraz daha rahat ve mü
elime ancak 130 kuruş geçiyordu. sait işlerde kullanmak imkanını ha • 

4 - Spor hayatına nasıl başladınız. zrrlamak, hayat mücadelesi ile, <;ok 
- Evvelce atletizme çalışırdım. hırpalanmamamıza meydan hazırla -

Gülle atar, üç adım atlardım. Sonra rnak Hizınıdır ki, bütün diişünce ve 
bir gün, 929 . 930 .senelerinde idi. ima- enerjimizi güreşe hasredip, daha bü • 
]atı Harbiyede tahsilde idim. Eski. yük işler görebilirim. 

• • • 
.. 

llirkas ay içinde dünyanın en meşlıur boksörü oluveren Amerikalı zenci Joe 
Louia'in, Avnı,a gazetelerinde çıkan çok enteresan bi.r karikatürü. 

. . .. . ~·. . .:~. . ·~. :~ · .. 
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a§~ya 
doğru: Bo 
Fitzsimo

mons, Jack 
Demsey, 
Young 

Stribling, veJimmy 

Wilde. 

Joe Louis - Maks Baer maçı müna
sebetile Nevyorka gelen kalabalık bü
tün alakadarların nazarı dikkatini ~l 
betti. 

Jak Dempseyden beri hiç bir şam. 
piyon boksör bu kadar muazzam bir 
seyirci kitlesi celbetmemişti 1 

Acaba halk J oe Louis'e neye bu ka
dar rağbet gösteriyordu?. 

Sürat, maharet, fen gibi, oyunun in. 
ce noktalarını ancak boks ekspresleri 
anlıya bilirler. Halk daima hareket, he 
yecan, ve yıkıcı yumruklar arar. 

On üne geleni nakaut eden J oe Lou
is, işte bu evsafı haizdir. Ve halk onu 
seyretmeğe koşuyor ... Çünkü ismi "öl
dürücü, yıkıcı diye çıkmıştır. 

Ayni sebepten dolayı, boks Fitzsim 
men:;:ı, Hanley Ketchell, John Sullivan 

ve J ack Dempsey gibi boksörler en 
çok bu sa.yede alemşumul şöhret sa -
bibi olmuşlardı. Hepsi müthiş, öldü • 
rücü yumruklara maliktiler, ve vur -
duklarını yere yıkıyorlardı. 

Dempseyin bir maçında iki milyonu 
mütecaviz dolar toplandığım unutma
malıdır. 

Jak Dempsey 
Villard. Dempsey maçı hiç aklım -

dan Çlkmaz. 
Dev gibi rakibine Dempsey yaklaş. 

tığı zaman, hallı: ona acımış, müthiş 
bir dayak yiyeceğini zannetmişti. Fa -
kat on dakika içinde dünya şampiyo
nu Villard, bir gözü kapalı iki dişi ek
sik olarak Dempseyin çekiç gibi yum. 
rukları altında ezilip kalınca herkes 
hayret etti. 

Dempsey müthiş bir surette, yum. 
ruk yumruk üstüne indiren bir ejder
ha idi. Öldürücü yumruklarından hep
si sade bir kaç pus geriden indiriliyor
du. Fakat o kadar yerinde ve müessir 
idiler ki, vurunca karşısındakini fela
kete sürükliyordu. 

Dempsein en acayip ve fevkalade 
hali, yumruklarım tempo ile indirme. 
siydi. 

Rakibine büyük bir sürat ve abus 
bir çehre ile yüklenen boksörün du -
daklan, zamanın halk arasında yayıl
mış şarkılarından birinin göftesini, 
döğüştüğü müddetçe daima fısıldar, 
,.e yumruklaıını bu tempoya U) gun su 
rette indirirdi. 

"Di, da, di, da, bum. di, da, di, da . 
bum,,. 

Musikiye uygun surette adeta. dans 
eder gibi bokscdcn bu müthiş adamm 
rakiblerl için bu şarkı, ekseriya bir fc-

Halk, boksta 
daima hareket, 

heyecan ve yıkıc 
yumrukla 

lAnet marşı olur 
du. 

Dem pseyin mil 
dafaası tecavüz 1 
di. O, her zaman 
tecavüzde bulu 
nur, hiç müdafaa 
yı kabul etmezdi. 

işte bütün bun 
lan şampiyon dö 
ğüşürken iyice tet 
kik eden Dempsey 
den sonraki dünya şampiyonu "G. Tur 
ney,, onunla karşılaşmadan evvel, bü. 
tün talimlerini günde arka arkaya , .. , ·-·-- ., - _., - - -

Kurnaz Tuney, Dempseye tecavüz 
bir felfilcet olacağını kestirmişti ve se
lameti kaçmakta bulacağını anhyarak 
ona göre eksersiz yapmıştı. Netekim: 
muvaffak da oldu. 

Fitzsimmons 
Bob Fitı.simmans da Dempseyden 

geri kalmaz. Demircilikten yetişen bir 
boksör olan Bob için "balyozunu rin -
ge getirmiş,, derlerdi 

Bu boksörün nazarı dikkati calib 
nakautlarımn en büyük bir kısmı, ona 
mahsus olan ve aşağı doğru, çekiç kul 
!anmayı hatırlatan yumruğu ile elde 
edilmişti. O, bunu, saatlerce çekiç kul
Janmakla öğrenmişti. işin garibi, Maks 
Baerin de buna benzer bir darbesi bu-
1 unması dır. Bu herhalde, kasap çırak
lığı günlerinden kalmış bir mümarese
dir. 
Fitzsimmonsun demir döğmekle ik -

tisab ettiği tehlikeli darbeyi, o et bal
talamakla elde etmiş olsa gerek. 

Stribling'i 
Oldürücü yumrukcular arasında, 

Stiblingi unutmağa gelmez. 1932 Bi • 
rinci teşrininde bir yol kazası ntıtice. 

J ack Demp•ey · 

arar 
Jak Dempsey, John Julllvan, B 

FltzsimnwM ve H anley gibi boksÖ 
bütün şöhretini bu sayede elde et 
lerdi. Şimdi de Joe Louis mıwaff 
,,etini buna medyundur. 

Jak Damp•ey, dlS§UfUrlC 
gUnUn mafhur farkılarınd 
birini mırıldanıyor ve 61dUrll 
yumruklarım bu farkımn f1'I 
lodlalne uydurarak tempo il 
vururdu. Dempsay'ln bu ,ar 
ları, rakfplerl için ekaerly• 
bir lallket mar,ı olurdu. 

YAZAN: 
Hugh D. Mctntos 

"Amerikanın en t~ bokl 
menecerlerlndan,, 

si Strlblingfn ölmesi boks llemt 
~k. elemli ve ziyanlı bir hadise olJ.11 

O, Amerikanın bir sahilinden 
sahiline kadar, haftada bir maç "!1 

mak suretile seyahat etmiş, ve şbıı 
kadar emsali görülmemiş bir 
rekoru tesis etmişti. 

Dev adam Karnerayı mafltlp e 
si de onun ne yaman bir yumruğa 
ilk olduğunu ispat eden en iyi bit 
sal olmuştu. 

.Joe Louıs 
Fakat bütün bu eskiler ve btı 

öldürücü yumruklar artık yava.Ş 
vaş unutuJuyor. 

Şimdi bütün boks lleminin UJll 
Joe Louisdedir. Bugüne kadar yııP 
maçlardan ve Mak.s Baeri nakaut .. 
mesinden sonra, günün en öldü 
yumruklarına onun malik olduğ11 
şüphe edilmez bir hakikattir. Ve 
halk, Amerikalı zenciye bunun içiıt 
parcasına rağbet gösteriyor. 

Fakat bakalım, bu siyah renkli 
dürücü yumrukların saltanatı ne 
dar sürecek?!-

<N. M 

J e11e lY illard 
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BEBEKLER Deniz yosunlanndan, su ve başka denJz malzeme 

Kızlar tarafından niçin sevilir de erk~k 
çocuklar bunlardan nefret eder? 

ÇUnkfl bebekler karanlık çağlarda, kadınlara lstlbdül 
vasıtası olmuşlar, sonraları erkekleri korkutuı. 

kızlann bebek
leri sevdiğini ve er
kek çocukların u-
Gıuıniyetle bunlar• 
dan nefret ettiğinı 
berkea bilir; erkek 

Socuğun en sevdi· 
ii eğlencelerden 
biri de kızkardeti · jQ 
nin bebeklerinin 
batını koparmak· 
tır. 

Almanların seç· 
kin bilginlerinder. 

boyunduruk altına almak 
dUştlnceslyle btlyU ve efsun 

olarak 
kullanıl
mışlardır. 

Cavada h!IA bUytt it 
!erinde kullamlmak. 
ta olan bebeklerden 

17 nd a 
mrda bUyücU 

Kadınların kul Iandıft bebek •.. 
Bu kimin için yapılmış ise o • 

biri. ,,,.. 

)lan profesör Mak" 
'on Boehn, timdi
lc.i oyuncakçı dü~ 
lci.nlarını dolduran 
IÜzel bebeklerin, 
korkunç bir takım 
bıahlukların torun. 
1-rı olduğunu söy .. 
leınektedir. Bun• 

~ yıl önce mağa· 

ta.da yaııyan ilk 

kadınlar tarafın .. 
dan kocalarını kor. 
kutarak buyruk al
lına almak için 
kullanılmıtb. Bun
lar sözde canlı, ya-
hut sahipleri olao 
il ~ dınlara fena mu• 
\mele yapanlan 

BabfUn, l.sa dola 
mundan önce yapıl. 

nun kollanna 
nUzül isabet et. 
sin diye bebeğin 
kollan kesilmiş 

ölüme çarptıra-

mıt bu mafsallı bebeği eski sihir fşleri
le alakadardır. Fotoğraf Amerikanın 

cak, hatlarına uğursuzluk yağdı

racak, hasta edecek kuvvette sa• 
ndırdı. 

Alman profesörünün arattır • 
ınaları bize öğretiyor ki, kadınlar 
tarafından telkin edilen bu korku 
erkeklerin ıinirluine sinmit ve 
nesilden nesile seçerek itte bu -
fiinkü erkek çocukların bebekle • 
l'e olan nefreti halinde bize kadar 
relmittir. 

Bebekler, mağara çağından çok 
daha sonraları da rakiplere bü -
YÜ yapmak, diiJmanları korkut • 
ına 'c, zavallı kocaları yıldırmak 

i :·n l-ullanılmıttır. 

B• bebekler büyülenmek iste· 
hen a.ıama ben~etilirdi ve o ada
!nın adıyla çağrılırdı. Bazı sihir 
tören4eri yapıldıktan sonra artık 

bebele ne yapılırsa büyülenmek 
istenen adama da ayni itin olaca• 
iına. inanılırdı. Eğer bebeğin eli 
kesilirae, sözde kadın yahut erke· 
iin koluna inme inerdi. Bazan 
bebekler mumdan yapılır ve her 
tarafına toplu iğne batırılırdı. 
kurban olacak adamın iğne batı
rdmıı olan yerlerine mukabil uzuv 
ları romatizma airı ve sızıları i
çi~ kahrdı. Yahut bebek ateş 
Önüne konarak eritilirdi. Bu tak
tirde büyülenmek istenen adam 
sıtma ateı ferinden eriye eriye ö
ı ·· d. ur ti ••• 

Babiliu Asmr - Nasur - Pal za• 
ınanından kalma bir çamur table 
tinde bir adamın kendisine ölüm 
bebeklerinin saldırılmıt olduğun• 
dan ıikayet ettiğini okuyoruz. Bin 
lerce yıl önce yazılmıt olan şu 
tableti beraber okuyalım: 

"Bana benziyen ue knim biçi
rttimcle heykeller yaphlar; bunun 
•a~larını koparclılar, üıtbClflnC 
3'ırttılar, bacaklarını katiler. Böy-

Pensllvanya Unlver 
sitesi müzesinden çe

ldlmlttir. 

lece beni ölüme riirüklecliler. Atef 
tanruı onları mahvetıin !,, 

Bu tabletin yaıı, atağı yukarı 
3400 yıldır. Reamini gördüğünüz 
Babil bebeği de feliket yağdıran
larından biri olsa gerek! 

Profesör von Beohu bu büyülü 
bebekleri ta mağara devrinden, 
eski Yunan ve Romadan Avrupa· 
nın orta çağlarına kadar takip et
nıittir. Bebekleri ıık ıık erkek
ler de kullanmıt olmakla beraber, 
bunlardan asıl imdat uman kadın
lardı. 

Profesör "Bebekler,, adlı çok 
mühim bir eserinde diyor ki: 

"Çocuklar ve vahtiler bütün 
tabiati canlı samrlar; maddi fey
lerde kudret bulunduğuna, iyilik 
ve kötülük yapabileceklerine ina• 
nırlar. lıte bunun için iptidai e.
dam kendini daima ve her verde 
tehdit altmda görür, attığı her 
adımda bilinmez kuvvetler tara • 
fından çevrilmit olduğunu sanır. 

itte bunun içinciir ki o bizzat ya -
ratmıı oldufu taıvirin canlı ol -
duiundan tüpbe bile etmez. 

Biliyoruz ki daha sonraları da 
kliaik çağ da kendi heykellerinin 
hiç bir vakit cansızlığına inan • 
mamııtır. Bunların ilihl bir can • 
dan ilham aldıklanna kanaat et -
mittir.,, 

Bulunan bebeklerin hemen 
hepsi kadınlar tarafından yapıl -
mıt oldukları anlatılıyor. Bunla -
nn en meıhuru ."Villendorf Ve • 

_,,.,,,,.,,,., 

nilsil,, denilen l>ebek olup, fat ça • 
fından kalmadır ve Tuna ırmağı 
boyunda Kremı'de bulunmuttur. 
Bu çirkin heyk~lcik çakmak ta • 
tından aletlerle yapdmııtır. 

Tat çağının daha sonralarma 
doğru her aile habis ruhları uzak• 
laıtırmak için evinde bir put bu-' 
lundurmak mecburiyetini biaaet -
tiğinden bütün Rusya ve Orta Av• 
rupada bebek imali adeta genit 
bir endüstri halini aldı. Yapılan 
tasvirlerin hepıi çıplak ve kadın 
teklindedir. Üstlerindeki itaret -
ler o zamanki Jradınlann bütün 
gövdelerine dövme yaptırdıkla • 
rını gösteriyor. 

Asya ve Mısırm ilk medeniyet
lerinde, büyüklerin mezarlan her 
boydan bebekle:-le doldurulurdu. 
Arkaoloğların timdi bu binlerce 
yıllık mezarlardan çıkarmakta ol
duk1arı çeıit çetit bebekler bize o 
günlerin bütün tarihini anlatmak
tadır. 

Putperestlik ortadan kalkma '" 
dan f:vvel de bebekler artık oyun -
cak gibi satılmağa batlamııtı. Fa -
kat bu satılan bebekler de hali 
dini bir mana mu haf aza ediyordu. 
Meseli gelin getdeğe girmeden 
evvel bebeklerini kesmek sureti 
le saadeti için kurban ederlP.rdi 
ilk lııristiyan kızları bebeklerini 
çok severlermit. ilk hıristiyanla
rın gizli yeraltı mezarlıklarında 

sahipleri ile birlikte gömülmü~ bir 
çok bebekler bulunmuttur. 

Şuraya koyd,1ğumuz bebek re
simlerinden bi-isinin meraka de9 
ğer bir sergüzeşti vardır Kaiifor
nlyalı küçücük Ruth Binus'u n ço· 
cukken bir bebek sahibi idi . ve 

hayvanlan kabuklanndan 
sinden yapılmıt bebekler .. 
Erkek bebeğin burnu bir 
istakozun kıskacıdır. Avru 
panın bazı yerlerinde ha. 
lıkçılar ve gemiciler fırtı

na olup olmıya.. 
cağını, meddice. 
zir dalgalarını 

bunlara tanışır 
lar. 

Almanyanm bu • 
günkü bebekleri 
şık ve güzel ka -
dınlan temsil et. 
mektedir. Mağara 
adam1an bunu gör 
selerdi paniğe uf. 
rarlardı. 

Bu Çin bebefi son zamaa
lara kadar Çin doktorla. 
rı tarafından kadın hasta 
larıru muayene için kul • 
lanılırdı. I:.Sdmlar dok • 
torlara t:ıkmaz. perde ar. 
kumda gizlenerek afn • 
yan yerlerini bebek üstün 
de ıösterlrlercU. 

., 

Bugftn dtinyanın en eski bebeli olan 
"Villendorf bebeği,, hemen hemen 
20,000 yıllıktır ve mağara kadınlan 

tarafından büyü törenlerinde kulla • 
rulmış olduğu sanılmaktadır. 

bunıı sakladı. Vakti gelip evlenen 
bu kadının bir kızı oldu. Ne tu
haf tesadüftür ki kız için ıaklan
mıt bebek asıl canlı kızla yanya
na olunca, ikizmitler gibi birbiri
ne o kadar benzemektedirler .. 

Fotoğrafımız, kızla bebeği yan 
yana gös~ermekledir. Eğer bu 
vaka Avrupanın karanlık çağla 
rında olsaydı, Madam Binut hiç 
tüphesiz sihirbaz ve büyücü k.ıdın 
diye ateıte yakılırdı. 

fa '91ieltn lfıtttnCle aJnyan yer ~ 
lerini gösterirdi. Bu bebeklerden 
birinin buraya koyduiumuz fo -
tojrafı, Şikaıonun Field müze • 
ıinden almmııtır. 

Avrupada dM. balıkçılar, ya 
pacakları yolcu tuğun neticelerini 
önceden anlamak için bir takım 
bebekler kullanırlardı. Bu be -
bekler deniz yosunu, midye, isti • 
ridye kabukları, ıstakoz kabuk 
lanndan ve ba9k.a deniz maıze -
meıinden yapılırdı. 

Doktor Yon Boehu bebek1erin 
hali otomobillerde ve tayyareler
de birer muıka, yahut uğur getiri 
ci tıhsım olarak kullanılmakta ol
duklarını söyliyerek diyor ki: 

"Ruhiy~tçılar bebek f etiıizmi· 
ne akıl bozukluiu ve düıünce diP 
zensizliği diyorlar. Hatta Fer! da
ha ileriye gider·!k iddia ediyor ki: 
"Bebek merakı, yapma bebeğe 
dütkünlük canl! bir teye karşı o· 
lan sevgiyi yok edecek kadar :naa.• 
nı sarar ve hatti bazı kadın!arda 
çocuk yapmaı:naJ: için çok kuvvet
li bir istek uyandırır.,, 

Çinli doktorlar müıterileri o - ================ 
lan kadınların hastalıklarını tef 
his etmek için son zamanlara ka -
dar bir bebek kullanırlardı. Hasta 
kadın doktora ~·kmaz, fakat o -
nunla perde arkasından konuıur 1 
du. Kadın eli1'1 perdenin aralı -

1 

jından uzatarak doktorun tuttu • I 

HABER 
l!'.tilnh~lun en çok satılan 

tı-tKiki alc~am gazetesidir 

ililrılarını HABER'e .. 

\fPrenler kAr ederler. 
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Gaziantepte .mahsul 
vaziyeti bu· yıl çok iyi 
Fıstık mahsulünün islô.hı için 

hükiimet tedbirler aldı 

Y iizün biçimine ~öre 
saç tuvaleti 

Gıız;iant.ep muhabirimiz yazı -
yt>r: 

Şehrimiz tecimel (ticari) duru
mu, diler bir çok illere nisbetle 
iyiye yakındır. Ancak; önce fazla 
iiJnit veren f ııtık rekoltesinin he
men hemen yanya dütmeıi bu du
rum üzerinde kötü te.irler yapmak 
tan hali kalmamıttır. 934 )'Jhnde. 
iki bin ton olan rekolte Antebe bir 
milyon liraya yakın gelir vermit • 
ken bu ıene yarım milyon radde 
ai.n..t .. nara elde etmek dahi tüp • 
helidir. 1 • l 

Rekolteyi düıüren· aebeplerd~n 
ba9lıcası; fıatık mahıulünün pek 
ince p.rtlarla meydana ielmeıi -
dir. Bu, öyle nazik bir ağaç mahıu 
lüdiir ki, fazla ııcak veya aoğuk, 
fırtın• ve kardan derhal mütee11ir 
olur. Saydıklarımız tabii mazarrat 
lrçrtlrr. Bir de arizi sebepler vardır 
ki, ayı;ıi nisbette mühim olan bun· 
lann önüne geçilmek makıadile 
celbedilen tarım bakanlığı (ziraat 
veklleti) müteba11ıslarmdan pro
feJÖr Vayıberg tarafından bu yo)
d,_ incelemelerde bulunulmuştur. 

Gaziantebin Arasa pazar yerinden bir 6Öriiniif •• , 

Yeni anç tuvaletleri kadınlara 
yüzlerini güzelleıtirmek için ıcr -
çekten fırıatlar temin etmektedir. 
Bu yeni tuvaletler de sizin lehinize 
olan iki nokta var: Birisi asri on· 
düJiıyon ve dü:ıı:eltme İ§İ sayesin· 
de kadın berberliği her gün biraz 
daha tekemmül etmektedir; ikinci 
ıi aaçın uzunca brrakılmaıı, bunu 
iatediğiniz ve yilzünüze elverifli ge 
len biçimde tanzim etmenize mil • 
Mittir. 

Antepte bir örnek fııtık bahçe. 
si t~ılmaıım tavsiye eden ve ağa
cm her yıl mahıul vermesi ve Fıs 
yapmaması sebepJerini a.rıyan pro 
f~sör,..t;lf P?ıı;ıw'iP kanlığa vermi!
\ır.13u raporı,münderecatına göre 
t_• ,,..,.,.. r":! • 

nare<et edildıği takdirde f11hAm 
önümüzdeki yıllar için önemli bir 
gelir menbaı olacağında şüphe 
yoktur. 

ikinci derecede önemli olan bir 
diğer mahsulü de (Hasan keyif) 
tabir edilen deli tütündür. Mü~te
risi münhasıran Mısır olan bu kıy· 
metli mahsul, geçen seneye kadar 
büyük aarsıntılar .. karşısında bulun 
mufla da it bankasının kayde qe . 
~er. yardımları sayesinde kurulan 
kooperatif, onu bu vaziyetten kur
tararıtk layık olduğu mevkie ule.t
tırmıf'lır. 

iıe de evvelki seneler on binlerce 
kilo istihlak ettiiine göre bu iddia 
varid olmasa. ıerektir. Diğer yer. 
lerden üzüm almakta bulunması 

da, fabrikanın niçin Antepte açıl
dıiı sualini çok haklı olarak or .. 
taya atar. 

Antep üzümü Türkiyede met · 
hurdur. Bundan yapılan pekmez 
ve rakı yine pek maruftur. Ozüm 
fiati de Y,Uksek deiildir. O halde? 
inhisar id~resinin, geçen yıllar bu 
ha validen \Uüm temin etmekte bu
lu~aıına rağpı~, iklJ.;,ldır cevre 
-~ııı:d1") uzum almaması yanlıt bir 
liİt.rekettir. Üzüm Mardinde~ ve So 
ma lzmirden daha uc:uza alınabil
mekte olsa dahi devletin malı olan 
inhisar idaresinin mahalli ihtiyaç 
ve lüzumları herteyden önce dü . 
§Ünmesi iktiza eder. Akıi takdirde 
fabrikanın açılıttaki maksadı, dar
belenmiş ve zarar ıönnüt olur. 

Tecimi (ticareti) ileri götür -
miyen engeller araımda trensiz • 
liği de zikretmek llzımdır. Antep, 
Güney illerimizin hemen hemen 
bir transit merkezi ve tecim kura
ğı olmasına ralmen bir tren hat -
tından mahrumdur. Kendisi Ak . 
çekoyunlu Fran11z hattına ve Nar
lı Türk istasyonuna bailryan yol -
lar ellifer kilometro mesafededir. 
Bu itibarla ihracat hUMUunda faz. 

la müıkülata uğramaktadır. ' 
Bayındırlık Bakanımız Ali Çe

tin Kayanın büyük sevinç doğuran 
Narh .. Antep ıimendifer kolunun 
yapılacafı ıözü tahakkuk ettiği 

ıün bu sahada önemli yükselmeler 
ıörülecektir. 

Pazar yerleri 
Antebin Arasa tabir edilen bir 

ıenel pazar yeri ile hayvan, buğ. 
day, odUJl pazarlan ve muhtelif 
ça11ılar Yar.& da henib muntazam 
bir p-.aar yerine maalesef malik 
düili.a......,.A.a.caM. --~ a--.y:ı 
düzgün ve temİZ' bir tekle getir • 
ınek karannı vermittir. 

Arasa ıehrin müntahaımda 
bir yer olupPerşenıbe ve Pazartesi 
günleri binlerce köylünün İ!tİraki
le büyük pazarlar kurulur. O gün 
halk her iıtediiini hem taze, hem 
de ucuz olarak temin eder. Bunun
la beraber Aran. haftanın diler 
günlerinde de kalabalıktır ve iste
nilen ıey ekteriya bulunur. Buraıı 
ile çarfıdaki bakkallar arasında 
sıdıt noktuından önemli farklar 
vardi?. Ara-.do. her,ey daha ucu . 
~a ıatılmaktadır. 

Antep, bir modern ve düzgüıı 
pazar yerine ka vupcaijı iÜft, her 
ıınıf yurtt&§a bir kat daha fayda 
verebilir duruma ıelecektir. 

Eıkiden kadrolar ıaçlarını ya 

kısa kestirmek yahut uzatmak mec 
huriyetinde idi. Kısa saçlar ancak 
düz tuvaletlere uygun gelirdi. U . 
zun saçlar ise arkaya topu:ı yapı -
lara.k yahut yanlardan sarılarak 
toplanırdı. Saçm uzunca bırakr 1 • 
maımm da bir çok faydalan var -
dır ve bugünün modasıdır. 

Saçlar kolayca dalgalanacak, 
kıvrılacak yahut HileJene<:ek uzun. 
Jukta olmalıdır. Krvnl( yabut hafif 
lüleler küçücük firketelerle dura • 
cak derecede hafif yapdmalrdrr. 

* Saç tuvaletile ralah edilebile
cek muhtelif biçimdeki yüzlerin 
şu krokilerine bakınız. 

1 numaralı resim pek uzun olan 
yüzler için çizilmiftir. Alın üstün
deki gev,ek ve düz krvrıklar yUzü 
kısaltır. Şakaklardan ve kulaklar· 
dan arkaya doğnı iyice da1ıalan -
dınlmıı ıaç yüze ıeniıletici tesir 
verir; arka taraf da düz bir liile ya. 
hut bir iki ııra kıvnk olarak dü:?cl 
tilebilir. Memlekete bu yıl altı yüz bin 

lira varidat temin eden "Deli tü -
tün,, kooperatifin kurulu§un .. 
datı enel hakikaten pek düıkün . 
~a~fia~,imd~ineni~etleon-D~e~n-ı·z~lı.-d-e~a~rt_t_ı-rm~-a~k-u_r_u~m~u-n~u-n~ 
1uu:uı farketmekteydi. Bunu anlı -

2 numaralı reıim toplu ve geniş 
bir yUz i~indir. Bir taraftan yük • 
sekçe yana ayırma ve yukardan 
kulağın önüne doğru cekite•·ek 
krvrık, yüzU uzunlattırır ve daha 
darla9tmT. Ba91n arkuındaki lüle 
yahut yuvarlak yapılmr§ kıvrık, en 
ıeden a9a.ğıya doğru indirilmeli ve 
iyice dUz tutUlmahdır. 

yan ilgililer taraf mdaq vüçude ıe- k • h 1 k • k 1 
tiri.fen kooperatifin bu sebeple yar ongresı ve a evı urs arı 
·dımı fazladır. 

Zeytin bu YJl pek bereketli ve 
bilhusa Nezih ilçesinde hayret e
dilecek vaziyettedir. Havaların gel 
çen üç yıl Jcurak gitmesi hasebile 
yalniz Antepte mevcud on altı sa
buMıane f aaliye!lerini durdurmuş 
ve 1'ir kaçı da lzmir ve Ayvalıktan 
zeytinyağı tedarik etmek suretile 
itlerine devam edebilmişti. Bu yıl 
iıe, fazla mikyasta ihracat yapıla· 
bilecektir. Yalnız Nezihin iki yü7; 
bin liradan fazla gelir temin ede
ceği mübalr.:-;asız olarak söylene . 
bilir. 

caktır. • 
Bu kurumun memlekete faydalı 

olabilmeıi için ne şekilde çalıtma
!1 lazım geleceği hakkında llbay 
tarafından bir söylev verilmi~ ve 

1 llbayın muvaffakıyet dileklerile 
kongreye nihayet \•eriJn1i~tir. 

Yeni idare heyeti parti ba.tkanı 
ve Denizli ıaylavı Hamdi Berk • 
man, ajana muhabiri Akçakoca 
rontken mütehauıaı doktor Os . 
man, tile.cardan lama.il Cello ve ö(j 
retmen Kemalden m '.iteşekkildir. 

Üzüm de pek boldur. Ancak, 
Antepte fabrikası bulunan inhiaar 
idareıinin bu yıl üzüm almamuı, 
piyasa üzerinde çok menfi tesir -

Halkevinde bu a~·,, başında 4 Denizli Halkevinin aon biçki sergisinden bir görünüf ... 
Uncu nakıı ve dikit l!urs devresi 

istifa etmesi üzerir.e vaktinden ev- açrlmıt ve epiyce talebe devama 
vel yapılan bu kongrede yeni ida- 'batlamı§tır. Geçen sene bu kura . 
redler ıeçilmi9tir. tan on dört talebe çıkmı~tı. Halke-

ler yaratmıftJr. lki ıenedenberi U - Denizli (Özel) - llbay Ekrem 
zümU Mardinden ve ıuıamı lzmlr Arkanm batkanhfmda Arttmıa 
den temin eltili anlatılan inhiıar- ve Ekonomi kurumunun teuUk 
Iar idareıi yq üzüm i9liycek ve .. kongresi yapılmıtbr. Martta ya -
aaitinin aslıimdan hahaetmekte .. pılmuı llznnıelen idare he1etinin 

Eıki heyet heıap1armt yeni ıe- vinde her ~ene hu kursun bir ser -
çi~aııtkilc. "de",,·c ,,e "ııwi,. ala- 2isi a~ılmaktadır, 

• 

Gözleri birbirinden çok a 
ve küçücük sivri çeneli olan 
kız dalgalı demet halinde ıaça 

ve uçları kıvrılarak yukarıya d 
ru batının bütün çevresine fır 
lanmq saçlarla çok cazibeli gö 
nür. 3 numaralı resme bakrnrz. 

Eğer yüz pek kısa ise, a.lmn ·· 
tünde çok yukarıya fırça.lana 

bir krvrmı iyi tesir bırakır. Bu ·· 
lerde saçlar başa yakm ve düz f 
çalanmalı yalnız ensede kıvrıml 
unutulmamalı; iıte 4 numaralı 
ıimde bunu göstermektedir. 

Yumuşak ve düz dalgalandı 
nlmıt uzun &aç için 5 numara 
gösterilen 8 rakamı biçiminde 
rımdan daha iyiıi olamaz. 

Elmacık kemikler yüktek 
çenesi Kolodet KolbeT ıibi incec' 
olan yüzler için düz saçak gay 
yakrf 11'. Alın çok basık iıe, saç.al 
UstUndeki aynk kesik olmalı 
Eğer ba' çok yüksek ise ayrık. 
saçak çok uzun olmalıdır. 

iC 
Kadın kendine bir saç tuva 

seçerken batkaaına ve bilha11a s 
diği ıinema yıldızlarına ben%em 
hevesinden çekinmelidir. Unu 
malı ki Greta Garbo, Kravford 
hut Horbov perdede ai>rdüğün" 
zaman, r§ıklar ıaçlarını en mUk 
mel biçimde gösterecek sibi düze 
tilmiştir. Onların &açları da ıi 
ma makinesinin önünden çekildi 
ler mi belkide sizin p.çımz kada 
darmadağınıktır. , 

Hatırda tutulacak bir fCY da 
var: Berberiniz saçlannııı iyi d 
maları için sıkı sıkıya dalga.landı 
rır ve kıvırır, elveri~li biçimde frT 
çalıyacak olursa dalga ve kıvrım 
lar size çok yakı§acak biçimde yu 
mufar ve tabiile~ir. 

EV.er saçlarınızı uzatmak isti ,. 
yorsanız saçlarını lüle lüle aa.ra • 
rak arkadan bağlıımahsınız; daha 
uzadıkça muntazam tutmak için 
küçük firkete!erle tutturmalısınız. 
Eğer saçlarınız çok kalınsa yan 
parçalarını kısa tutunuz. 

Uzun ıaçlara daima ba~ın ar· 
kasında düzen verilmelidir. Bun • 
la.r kulakların arkasında iki lüle 
ha1inde tanzim edilebileceği ıibi, 
ba~ın arkasında 8 rakamı bicimin· 
de bir fiyongo haline konabilir. 
Yahut alçak bir düğüm halinde 
üstüste komnuf yassı olarak da ~a
pıhr. 

Umumiyetle kumrallara, san • 
f ınlarda.n daha ~ok krvrım yakr • 
tır. Bütün dalga ve kıvrımlar ya· 
muşak ayni zamanda başa yakm 
olmalıdır; kah ve dıgarıya fırla · 
mıt olmamalıdfl', Fakat küçü1' 
bir bebek aa~ı gibi yumufak olan 
saçlara haıtan uzakça duracak 
kıvrım ve lüleler yapılabilir. 

Giizellik Dolıtonı 
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!Hl/AYVANLAR ALEMiNDE ŞUNDAN BUNDAN 

k lY r b a Q .a n a r o n 
lhlayatr 

Kokos adasının 
defineleri bulunmuş 

Kurbağalar yıhn bir ayını tamamil~ aşka, beş 
ayını çahşmıya ve geriye kalanı da uykuya 

tahsis etmiştir. Uykuya dalacağı zaman gözlerini 

Orta çağların konanları Kokoı 
adasında akılları §aşkınlıktan dur 
duracak kadar büyük ıervetler 
gizlemişlerdi. Birtakım sergüze,t
çiler yıllarca müddet buraya akın 
akın gelerek, bu servetleri boşu 
botuna arayıp durmuşlardı. Şimdi 
iıe hazinelerin meydana çıkarıl · 
mıı olduğu iddia edilmektedir. 

Herkesin iirenip tikaindiii çir
kin kurbaia hakikatte .. Yl1 deler 
&fır bqb ve faydalı mahltlktur. 

Hem bu hayvancık acınmaktan 
IİJade loakanılacak bir Yarhktır. 
Bu biçimaiz küçücük ferdiyetçi, 
lbUYaffakıyetin ta kendiaidir. Kur
'-ta dünyanm hemen bütün böl
Welerine, 8000 metre yükıekliğin
Cleki Tibet yaylarma olduğu kadar 
3ooo metre derinliğindeki maden 
Ocaklanna da yayılmııtır. Bunla
rın kırk" hatta yüz yd yqıyan 
ciaıaleri vardır. 

ICurbafa bir zamanda ancak 
f»lr it yapar; gayet düzenli olan 
l..yah timalin ılık iklimlerinde 
tayle bir tarifeye tabidir: Her yıl
- bir ay yalnn: ltıkhk yapar, 
hqka biç bir it görmez. Bu ay geç. 
ti mi artık qla unutur. gelecek bet 
-1 için çahımafa hatlar. Dünya
)1 yqabnak için daha iyi bir yer 
h.pmak üzere ıeçip çalıttıktan 

IOnte. da, geriye kalan alb ayda 
l'alıat ve huzurla uyumak için göz· 
lerini kapar. 

Bu g&z kapamak iti de brba
hnm bütan bqka itleri gibi tam 
'te mükemmeldir. Kapamak için 
ilci kapak yerine üç kapağı olmaaı
IS& rapen kurbaia gözünü bqı· 
tlff 1~e çekerek gözlerim 1eker 
tilcet bpar ve bunlar kapalı iken 
)'emek yemez. 

Cenıım ArMrikatla öldllrlldl bir wldr 
,,.klJrten bir dna kurbağa 
Yn-"1er bu zehln oklarının 6aflM 

lllreJfler. Bu kurbala taralından uın
lan buan dsrlaal ölllr. 

Gszlerine bu kadar dikkat et
llleaine biç tatılmamalıdır, çünkü 
onlar kurbağanm yegine aüzel 
)eridir. 

Bbııunla beraber kurbafacılm 
tla kendine göre üzüntüleri Ye acı· 
~ tarafl~ vardır! Kutlar o
"u aylar; yeıil ainekler onu yemek 
İçin aaldmrlar. Fakat kurbaia 
ela bolduiu yerde yeıil aineii Yu -
tar. Kurbaialar zararlı olan bütün 
hacekleri yemek ıuretile bu dün
h.cla temizleme ifini de bqarma 
la uirafan mahluklardır. 

Size daha tuhafını anlatayım 
!Ilı? Kafasını keatiiiniz halde bir 
iki aaat yqıyabilir; gözlerinin u 
•ltnıdu olmak üzere bumu ke
•iliace birkaç hafta daha ıürükle
llİp aider, kalbi çıkanlmca birkaç 
liba yqar Ye citerıiz olarak tam 
dart tGn daha bu dünyadan göçet
lllez. 

Ciieniz yqıyabilmeıi Lütün 
aoıı.. alma ve au içme i§lerinin 
derfai vuıtaaiyle yapılmakta ol
.__dan Deri gelmektedir. Bu 
dert ayni zamanda üçüncü bir göz 
İtini de g8rür. Kurbağanın g8z
leri aıkı aıkıya örtüldütü yahut 

• • v 

ıçerıye, agzının 

içine çekerler lngilterede olduiu gibi Birleşik 
Ar.urikada da bu zenginliii ara•· 
tırmak için büyük ıermayeli kum· 
panyalar kurulmuştu. Bu kumpan
yalardan birisi de "Servet bulma 
limited aoıyetesi,, dir ki adada iki 
defa uzun uzadıya arattırmalar 
yaptırmııtı. 

Bu faf'laealc dnN Surinam kurbalan deniyor. Sırtında gördüğünüz delikler 
dtılnln gr.ımurtalannı koynum lflndlr. Yunwrta burada ciodo yapar .NUeldm 
blr~ ,,.,,..,.,,,. da pkmak ~ oldulunu görlJgor•UllUZ. • 

Kumpanyanın «enel toplantı · 
ıında hi11edarlardan olan Mister 
Bergman, araşbrmalarm muvaf • 
fakiyete erdiğini iddi etmiştir. 
Kokoı adaamm konanlar defin,.ıi 
10 milyon lngiliz liraımdan 300 
milyon lngiliz lirasına kadar tah
min edilmit olmakla beraber şim
diye kadar bunun en küçUk bir 
parca11 bile bulunamamııtı. Mis -
ter Bergmen iıe hazinenin bir par 
çaımı tesadüfen bulmut olduğun · 
dan bunu bildirmek için toplantı • 
ya şreldilini .a,.lemittir. bütün oyularak karlettirildiii 

halde bile deriai ona ıt•ia doiru 
ıötürür. 

Ydda bir, 80D baharda olmak 
üzere, yqım batım almlf kurba· 
lalar deri deiittirirler. Bu iti yap
mak için haJY&D mahrumiyet Ye 

tenhalık arayıp bulduktan aonra 
urtmı bir ~ yahut sert \i! ~ye 
boyuna ıürter, derisi l»ir ıömlek 1 
ıibi belinin ortamdan ve batm-

1 
dan ikiye aynlır. Bunun iizerine 
tıpkı bir inaanm yapbfı gibi s6m· 
leiini elleriyle tutarak çıkarır en 
aon olarak da kolluklariyle panta· 
lonlan ııynlır. 

Bu it olduktan bir iki saat aon
ra da kurbaia aanki yeni bir O.ati 
bat giyinmit Ye taze boyamnıı gİ· 
bi g&rünür. Deri deiİ§tikten az! 
10n1'a bir ta!Jn altında yahut top-' 
rakta bir delile girer; ellerini ıöi· ı 
ıilnün üatüne kavuıturur. Gözle
rini içeriye çeker ve gelecek baha· ı 
ra kadar ıiirecek ol.an bir uykuya 
dalar. 

Bu altı ay içinde de kurbafa, 
yazın boyuna yemek suretiyle ri· 
cudiinün muhtelif k&te ye bucak· 
larma biriktirmiı oldutu yallan 
iıtihlik ederek )'&fal'. 

Kurbafalar ot yemezler, yalnız 
böcekleri yerler. Bir lnriliz tabi
at bilgini, kurbaianm yedikle
rini yüzde bir aulucan, yüzde do
kuz k11'kayak ve ytizde dokaan pis
lik böceti olarak tesbit etmiftir. 
Framız Faler iae'Framada kurba
lalann yalnız karmca yediklerini 
.CSylemittir. 

Diıleri olmadıfı için lmrbaia
lar yediklerini çipemezler. Bu • 
aun yerine yiyeceklerini dilleriyle 
aiızlannm tavanlarına aürüftiire
rek yumuptırlar. 

Kurbala ilk bahann ilk pnle
lerinde yattılı delikten büabütün 
bqka bir varlık olarak çıkar; ak
lmda ,.Jmz bir teJ blmıttır. o , 
da en yalan hanz yahut ıu biri· 
kintiainde ditiaine verdili rande
vudur !. 

Buz Ye karların ilk erimesi ü . 
zerine erkek kurbağalar meydana 
çıkar ve ıayılan boyuna artar. 
Fakat bayan kurbaialar daha 1 

dötr bet ıiin ıöziikmezler; ateıli 1 

erkekleri beklebnek bdinıarm a· 
deli delil midir ya?.. Kadınlar 

çıkmağa batlar batlamaz her biri· 
ai kendisini ilk ıören erkeğin malı 
olur. 

Daima olduiu gihi her itini ta
mam yapan bay kurbaia, ille g&
riitte aeydalanmak p.rtile bayanı 
yakalar Ye bütün qk müddetince 

f 

G8rdlllflnlla brbaja bll 9'fl1111rdan 
gapıltnlf guvarlalın ~ aç oe .,,.uz 
olfll'ak senelerce l/aftımıffır. Oklan • 
lıamada bir çfltçl içinde M Mr dlye 
bll 1/111't1Tlajı kınMa kurbala Sif • 
"""'ft&.' 

Alman mal6mata göre Miıtn 

BeTgman hazinenin nerede rizli 
oldufunu keıfetmi, ve beraberin· 
de NeYyorka 65.000 lira kıymetin
de bir parça rötünniiftür. 

Soavetenin aalihiyet aah•bi mü
dürlerinden biriai gazetecilere fUD 

lan aövlemi,tir: 
" - ikinci iatik,af heyetimiz 

tiııaaf -~~~ 1'APl'ir 
makta olan ite dair her hafta Lon-
draya rapor gelmektedir. Miater 
Bergmanın bize göndeTdiii malu. 
mat üzerine kumpanyamızm va • 
ziyeti §İmdiye kadar olduğundan 
çok daha fazla aailaml&fJDıtlır !,, 

Kelepçeli gelin fÜ'Deg I 
Şu Amerikalılar tuhaf adamlar

dır, veaaelim !. .. 
Amerikalı Bay ve Bayan A dri

yen Fiıher, Kanzas ıehrinde ni
kahları kıyıldıktan aonra aralarm
daki batın çözülmez oldupnu 
göstermek i~in teker ellerin\ bir 
birine kelepçeletmitlerdir. Bun· 

dan ıonra ıece yanıma kadar 
ıüren düğün ziyafeti ba,lamııtır. 

Gelinle rih'eJ ziyafetten aon
ra balayı yolculuiuna çıkmak Ü· 

zere iataayona gitmiıler. fakal k~ 
lepçeyi açmak için anahtar bir 
ttırlii bulunamamqtır. Uzun U· 

yakumı Bayan zadıya arandıktan ıonra nihayet 
kurbata ~= : polia merkezine kadar gitmefe 

d
lamaiia ka k d mecbur olmuılar, polia de bir çi-
a ça ı ıeçer ve n oca er · 1 • • k bu k ı -

L-• ~---I ha b-'- enıır ıetırtere e epçeyı çoz-
111111 ~ar vd~ b"vuzu u.Aıd··nr· dürtmilt amma, yeni evliler de 
ar. Ancak na ır ır teaa u e . ka lard ı 

1 ·k "lk baba d t kr b" 1 trenı çırmq ır ' ıe ece ı r a e ar u eıe-
bilirlw. Moneolistanda ratlgo 

Y qnu baımı almıt 'bir kurba· Mongoliatan elektrik aoayeteai 
ianm deriai ve kanı birçok hay. 11!!!~!!!!!!!!!!!!!1111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!! 
vanlar için zehirlidir. Bunun için 
kurbafa eti yemeie kalkı,mak 
pek de ihtiyatlı bir it defildir. 

Kurbaianm en zalim dütınanı 
· ormanlarda ve ıulak yerlerde va· 
fıy&n yeşil ıineklerdir. Bu sinekler 
eriıilebil"Cek mesafeye aokuldu 
mu,kurbaCfalar onlan derhal yu
tarlar. Erkek ıinek yutulunca ö-1 
liir gider. Fakat yeşilsinek hiç de 
öyle değildir. Kurbağanm dili 
ile ağız tavanı arasmda ezilip vu· 
mu!ahhrken. ylmurtalarını hl1'ak· 
mala başlar ve yumurtalar kurba
ğ:anın ajız tavanına aaıhr ve vak-

ti gelip de yavrular yumurtadan 
çıkınca, analanru öldürmüt olan 
kurbafayı yiye, yiye aldürürler. 

Kurbaialarm yemeden içmeden 
üç yıl yqadıkları Yardır. Ancak 
yemekıiz olarak kapanacaiı deli
ğin rütubet1i olması ve biraz da 
oksijen bulnma11 lazımdır. 

Kurbağaların çok kuvvetli ha
fızaları vardır. Bir defa geçtikle
ri patika ve yolları hiç . unutmaz
lar. 

Kurbağalar inıana çok çabuk 
ahtırlar. 

K. Z. 

tarafından 100 kilovat kuvvetinde 
bir merkezi radyo istasyonu, diğer 
dokuz tehirde de 5 kilovatlık kü • 
çük radyo iıtaıyonları inşa edil • 
mittir. Mongolistanda radyo neı
rivatı genİ§lem~ktedir. 

Habeş imna~alo1 unun 
makaleleri 

Deyli T elegraf gazeteıiııin yaz· 
dığma göre, Adisababada çık • 
makta olan (Bananina) gazeteni· 
ne, Habe§ imparatoru Haile Sell
ıiye, her gün bir ba§mekale yaz • 
maktadır. Bu yazılar bütün okur 
yazar Habe,liler tarafından fer • • 
man gibi dikkatle okunmr.ktadır. 

Ul]kıı 1ıasfa11#1nın 
mikrobu bulundu 

Yokohamada yapmakta ola6 
Münihli Doktor Profesör Her • 
mana Grauert uyku haatalıfmm 
mikrobunu bulmuı oldujunu iddi· 
a etmektedir. Doktor bu mikroba 
"Bacillua lupolaria,, adını vermit· 
tir. 

Ansefalit Letarjik adı veril • 
mekte olan uyku haıtalığı , insan
lara her yqta ve hilhaaaa hayatm 
orta çailarmda musallat olur. Faz 
la çalııan ve aıhhatleri zavıf olan 
kimıeler bu haatalıia yakalanır· • 
lar. 

lngilterec:le her yıl 5000 kadal" 
uyk·ı haatalıiı vakaaı olmaktadır. 
t 933 aeneeinde bu hastalıktan 
800 kiti ölmfittür. 

Yumurta 11iqen inek ! 
Güney Afrikada Kap yiJlJeti • 

afn Kams._ ldlytlade ,;nnürta yi
yen bir inek nrdır. 

Bu inek bOtihı aün yerlilerin ku 
lübeleri cİYarmda dolqarak ta . 
YUklarm açıia yumurtladtkları 
yumurtaları aramaktadır. Follu -
tu bulunca içindeki yumurtaları 
kabuklaryile birlikte çabr çatır 
yemektedir. 

lnete kartı enıel olmak istiyen 
tavuklar derhal tlüm tehlikesi ıe· 
çirirler. Son günlerde yumurtala • 
n üıtünde oturan bir tavuk lnefe 
kafa tutmak iateynice hce kendl
ai diri diri yenmif, aonra da ya -
murtalan bir bir ineiia mlchRDe 
inmi.ıir. 

Rm çarının elman 
çalrntlı 

Vaktiyle Rua Çarmm tütmda 
mıhlı olup çar öldGrilldGkten IOll· 

ra bir lngiliz firmaaım aablllllf •· 
lan dinyanm en kıymetli elmu • 
larmdan bin.i, ıimdiye kadar Lan 
drada hir mGce'f'herat ma*azaaı • 
nm cameklnmda te!hir olunmak
taydı. Bir milyon lnıiliz liruı lay
metinde olan bu elman çal~ıtlar
dır. Londra poliai hınızm bir ko
leksiyon merakl111 olduiunu tah . 
min etmektedir. Çünkü bu elma-
11 çalan herhangi bir hınız da, her 
kea tarafmdan tanınmakta olan 
bu kıymtli tafı, satacak yer bula
mıyat'.aktır. 

Lastikten ,,aralar 
Siyamda çok küçük kıymette •· 

lan paralar, liatikten baaılmıfta'. 
Bunlann bil' tarafmda paranın 
kıymet rakamı, diler tarafmda da 
Siyamın armaıı vardır. 

Bet, on paralık kıymetinde olan 
bu paralan lılç kimae taklit etme
le uğraşmıya:aiı için listikten J& 
pılmuında mahzur görülmemiı • 
tir. 
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Eski, yeni bir çok kralların 
oturdukları otelin direktörü 

anlatıyor 
Londradaki Claridıe otelinin 

müdUrü Juliö Gelardi yazıyor: 

Benim için dünyada Klarie ote
li kadar alaka uyandıran bir otel 
yoktur. Nevyork, Roma, Madritte 
en iyi otelleri dol&fbm, ve bunlar
Cla müdürlük ettim. Hiçbiri Klari
ce bememerz. Çünkü Klarie oteli 1 
bir çok lmaHarm gelip kaldıkları' 
ve bulUflu)dan yerdir. Bu otelde 
halktan uzak mahrem bir hayat ya 
f&J&D kırallarm huıuıi hayatını 

bir film seyreder gibi gördüm. 
Harpten evvel haımetmeablar-

la pek teıerrüf etmiyorduk. lngilte 
reye ıeldikleri zaman otelde kal. 
m&JIP kıral tarafından saray~a mi 
uFır edilirlerdi. 

Fakat harpten sonra tadar bi . 
1 
rer birer tekerlenmeğe ba~layınc.a 
sabık tacidarlar bizim otele tetrif 
ebneğe bqladılar. 

ispanya krala 
Oteli en fazla ziyaret edenler • 

aen biriai aabık ispanya kıralı Al
fomoclur. 

ALfODlo hazretleri en alçak gö • 
nfiltG lmallardan biridir. Beni ne 
•-n söne durur, uzun uzun ko
JIUIUl'Clu. Kıralm otele mitafir da -
vet ettiği pek az Taki idi. Ancak 
aro8'a Prens dö Gaile, kardeıi 
Prens Jorj yemeğe ıelirlerdi. 

Bir gün Pr'ena et& Ga1 1omdrte 

idi. O zamana kadar hiç bir kırala 
hizm~ etmemit olan acemi bir 
ganon bir piliç lazartmasmı tam 
Prensin önünde yere dütürür. Sap 
aarı kesilen za~ll1 garson ıaıkm, 
pfkm yerdeki pilice bakıp bqma 
gelecekleri diTtünürken, Prenı im
daıJma yetişir: 

..,..._ KorkınA kaldır. Getir. Harp. 
te bundan daha çok piı ve fenala
nm yedik. 

Gırscn sevinçle pilici olduğu 
P,i lıt'fabalin lrniliz kıra!ının önü 

Mekkesi gibidir. Her zaman ora. 
ya gelirler. Beraberlerinde de bir 
sürü u§&k, &fÇı getirirler. 

Sakın bizim yemekleri beğen -
medikleri için aşçı getirdiklerini 
aanma.ym. Aşçılar sade araaıra hü
kümdarın misafirlerine Şark ye • 
~ekleri yapmak için gelirler. Ta -
bii maiyet olursa ihti;.~m da o ka
da.r fazla olur! 

Şark hükümdarları içinde Gekvar 
mihracesini hiç unutmam. O ne 
zenginlik, o ne mücevherler! Ma -
iyetten biri bir gen bu hazinvi 
bana gösterince hayran oldum. 

Hükümdarm niçin bunu daima 
böyle yanmda latıdığını sordum. 

Meğer bu emsalsiz kollekaiyon 
yetmiyormuı gibi Mihrace nerede 
mücevherlerine benzer bir ıey bu· 
lurıa satın alıyonnuı-

Gekvar mihraceai bahşif hu -
susunda da pek cömertti. Otelde 
bir haftalık bir ikametten ıonra 
garsonlara biner lira bahşif verir· 
di. 

Beni de tabii unutmazdı. Hedi
ye etmiı olduğu bir çok kıymetli 
kravat iineleri, ve kol düğmeleri 
el' an bende mecvuttur. 

Klaricde kalan krallardan en 
ciddi Ye resmiyete diifkünü aabılc 
Efgan kralı Amanullahtı. Ona ya
n~ak ~ yoklu. 

1'ar11r Süreyya gayet gü
zel bir kadm olup en son moda 
giyinirdi. - His. bir zaman ote!in 
lokantaama gelmezler, daima o
dalannda yerlerdi. 

Herhangi bir sebepten Amanul 
lahm odasındaki banyolar pek 
hoıuna gitmiıti. Karı koca gece 
gündüz banyonun ıuyunu akıtıp 
seyrederlerdi. Bir kere de banyo 
aldıkları vaki değildi. Bu garip 
zevki pek de anlayamadım doğru
su! 

ne koyar. Prens yemeği kemali Afi .. -----.----------
yede ;c.:..1<ten sonra hiç bir ıuret- çav da 
le ~nun kabahatlı olmadığmı 
say1~,. vitamin 
Yunen i ~.!_~n kıralı var 

Jorj 
KTal Jorj da otelin devamlı 

IDÜf'ıeri~rinden biriydi. Onu uzun 
bo,ıto, zayıfça, pala bıyıklı bir a -
..... olarak hattrlarun. O da Al .. 
fOU9 ,cibi clemokrat olup, herkesle 
.a.ilıt\i:'dü. Fakat bir rad~eye ka. 
ile r- Amerikanın Atina sefirinin 
La huauata anlatbğı ıu fıkra bunu 
SQ'c iyi ispat eder: 

tlarpten bir müddet evvel Ati -
naya gelen bir Amerikan milyone
ri Jaoilı ıömıek iıter. Sefir kral -
daa mÜfaade alil', fakat Tatanda. 
tına refakat etmediii için milro • 
ner yalnız gitmeğe mecbur kalır. 

Milyoner saraya ıelince ba • 
kar ki kapılan açık olan bir çoJı 
tal onlarm 10mmc:munda kırat ma
sa bq!Dda ohmnuf bekliyor. Tet
rif& tçılaı:ı unut,up, tabana kunet 
Jtt.aıa doğru kopr, ve elini ma • 
tıı . 

Kıral biç bozmadan tepif atçı-
11 ,. bakar. Qcmlnr ela herifi yaka
la lıklan ıibi pa)aa pandru kapı

Vladivostok'ta bulunan pl'Ofeaör Ko. 
liyanitzki çayda büyiilr miktarda .. C,, 
vitamini bulunduiunu tesbit etmiıtir. 

Bu ketfe ıöre, bir ı-ram kuru siyah 
çay 4 le, miiararn alrası "C,. vitamini 
tqonaktacbr. 

.. C,, Titamini çok çabuk kaybolduğu 
ve J81 meyvalarda mevcutken kurula
nnda hiç bulunmadıiı için, kurutulmuı 
çqda baadan bulunması ilıni büyük bir 
önemi olan bir keıif sayılmaktadır. 

Profesör Koliyanitzki "C,, vitaminin 
kuru çayda muhafaza edilmit kahiıası
-. çay yapnlclannm bir hususiyetin. 
.. ileri selditini sönn6ıtür. 

Tecriibeler aJ1Iİ zamanda ıöstermiftir 
ki ba .;taminin çay içinde kunımaya 
ralmen muWua edilitine imil olan 
prtlar, sun'i olarak ela yarahlabilecek

tir. Böylelikle, •c,, Titamininin kuru 
sebze ve me,.Talarcla ela ltozulmadan 
muJıafua etmek imkiru ortaya çılrmıı 
olmaktadır. 

Bu selMıptm profeMriin ketfi pratik 
belrmulen da büyük bir önem almakta· 
dır. Y q ~ ve sebze yenilemiyen 
bazı hastalıklar uzadıkları zaman "hipı· 
vitamlnoz,. hastalıiı ela bat göstermek
tedir. 

Yeni laıtfedilen usul, hastalar için 
!tol •c,, Titamlnlne sahip yiyecek mad

Klaric oteli ~rk lmallarmm cW.ri ,.pı1muım temin edecektir. 

dc n dqan atarlar. 
• • • 

HABER - Akaam PMtua 

•• 
Uç karılı adam 

ilk iLi karısını kandırabllmlştl amma 3 nen kadın geltnce iş değişti 

Şimdi Amerikada kanunun 
pençesine düşmüş bulunuqor 

Nnyorktan ycudıyor: 
Amerikanın Sent Luiz tehrinde 

Madam lda Yk~r Kamp birçok 
yıldır evli bulunduğu ve birHkte 
yaıadığı kocası Leonun baıka bi ~ 
kadınla evli bulunduğunu ve oka· 
dından boıanmak zahmetine bile 
katlanmağa lüzum görmemit ol• 
duğunu 1929 yılında ititmit v~ bu 
it~ fena halde üzülmü9tü. 

Madam lda Kampa bu haberi 
kocasının birinci kansı olan Ma. 
dam Jenni Kamp vermitlir. B'r 
numaralı kadın Leo ile tam yirmi 
senedir evli oldufunu aöylemit ve 
iddiasını isbat için de delikanlılık 
çağına ermiı olan üç kocaman 
çocuk göatermittir ki bu del1kan
lıların Leoya r.ayet laubali bir 
tarzda "baba,, "babacıiım,, de· 
meleri artık meselede biç bir fÜP· 
he bırakmamıtbr. 

İki numaralı Madam Kamp re· 
zalet ve dedikoduya meydan ver
memek için, kadınların yapamıya 
cağı bir iti yapını§, yani koeaıını 
canupnülden affederek daridün 
yada sanki herifin biricik karısı i• 
mit ıibi onunla yaıamakta devam 
etmittir. Birçok erkekleri kıskan· 

dıracak derecede kandırmak kud 
retinde olan Leo binbir dereden ıu 
ıetirmif, ikinci karıaının ağzın 
dan girerek burnundan çıkmıt ve 
bir numr.T<l.lı karının kendisini bo. 
ıamıı olduğunu sandığından tek· 
J.' f YWMiiiDi .. . .Ja.;iki 
karıyı böylece kandırmı§tır. 

Bir ve ikl numaralar baıbata 
verip bir konferans yaptıktan ao~ 
ra, yetiımit çocukların hatırı için 
mahkemeye baıvurmamajı ve me· 
seleyi örtbaı etmeli kararlqhr -
mıtlardı. Leo da çok genit dü • 
fÜnceli olan bu iki karısının ka -
rarlarmı büyük sevinçle kabul et -
mit ve iki numaralı kadmla ya 
ıamağa devam etmittir. 

Fakat Madam lda Kampın da 
anla9ıldıima göre tabl1" ve ıeniı 
dütüncesinin .,ir ımrrı varanı ... 
Çünkü bu vakadan dart yıl sonra 
Leo aileye ikinci kanımdan yir 
mi yq daha genç olan üçüncü bh 
karı almea meHle sarpa sarmış· 
br. 

Leonun iki numaralı madam• 
dan boıanmakaızm ve ondan hiç 
bir tikiyeti olmaksızın böyle halt 
lar karııtırmaaı, Madam ldayı fe
na halde kızdırmıt ve kadinaifz 
soluğu hükUmet kapısmda almq
tır. Madam lda vilayet müddeiu
mumisine Leonun ayni mahallede 
üç kadınla evli olduiunu aniatm
ca, hemen tevkif müzekkeresi ya 
zılmıı ve bu üç karılı adam "Bir 
den fazla kadın almak,, suçuyla 
hapiıhaneye ıönderilmiıtiı:. 

Şimdi Madam ldanın cumuri· 
yet müddeiumumisine anlattıkla
nnı dinliyelim: 

Madam lda ıeçinmek için Yal. 
ton caddeıinde 1241 numaralı ~ 
vini pansiyon olarak kullanmak 
ta ve burada yemek içmek de d" · 
hil olduğu halde odaları kiraya 
vermektedir. 1922 yılında Leo 
Kamp adlı birisi kiracı olarak bu 
pansiyonda bir ocia tutmuttur. Beş 
sene sonra yani 1927 de lda ile bu 
adam karı koca olmuılardır. 

1929 da ela ancak üç ıokak & 
tede oturmakta olan Madam Min-

1 numaralı kadm, kocaaının 2 numaralı kansını ititince ıeı çıkar
madı, hatti. heraber yqamaia razı oldu. Fakat üçüncü kadm gelin
ce it deiitti. 

hibeaiyle evlendifini ititince sah
neye ıirmittir. Fakat yukarda da 
dediğimiz gibi İf iki kadmm anla
masiyle ört bu edilmittir. Nite 
kim bu anlatmadan sonra bir nu .. 
maralı madam Ohio tehrine ta.tın
dığı gibi iki numaralı madam da 
kocasının büyük oğlunu kendi pan 
ıiyonuna almıt!ır. 

Leo da tevkifinden aonra me
seleyi ıöyle izah etmektedir: 

''- Birinci karım Minni ile 
1913 de evlendik. Birkaç yıl MHP 

ra ayrıldık. Bunun üzerine kadı4 

nın babaaından almıt olduğum 
mektup, kiillhn benC!en b4tfilf • 
mıt olduğunu bildiriyordu.,, 

1933 ıubatnda Leo bir gece ka• 
rııına Şikagoya kadar gideceiini 
aöylemit, kadınları kandırmakta 
büyük ustalık gösteren bu adam 
it aramak üzere gittiğini ilave et
mittir. Leo eskiden hazır ayak· 

kabı satan bir komisyoncu idi. Fa 
kat birkaç yıld;ıo iti bırakmıt bu· 
lunuyordu. Seyahate çıkmıt ve 
2 numaralı madam kendisinden 
Springfield poıtahanesinden gön 
derilmiı bir mektup almıttı. Ola
bilir a; Şikaıoya giderken oraya 
uğramıı bir de mektup atmıttı. 
Cuma günü gelen mektup, hemen 
dönmek üzere olduğunu bildiri • 
yordu; nitekim pazar ıünü Ba}· 
Leo pansiyonun kapısına dayan · 
mııbr. 

Ancak o güaden beri Leonur. 
geceleri çok 19!: vakitlere kadar 
dııarda kalnıaıı ve hafta sontan 
nı evden dıtarıda geçirmesi genit 
düıünceli Mad!\m ldanın bile zih
nini bulandırmıf ve kadınc3.ğız 
bunu derin deri.ıı düıünmeğe bat
lamııtır. 

Hazır cevap Leonun bir bira 
f abrikaaında gec.e iti bulduğuna 

dair verdiği izahat bile madamnı 
tüpbelerini ya tıttıramamııtır. 
Çünkü lda bira fabrikalarının me 
murlarını gece )'arılarına, hatta 
hafta sonu ve pazar günleri de 
çalqtıracağına 1>: r türlü inanmak 
iıtemiyordu. Arkadatlarının bü· 
tün fıaıltılarına ,.e düıünceıind~ 

uyanan ıüphelere rağmen 2 nu· 
maralı madam iti pek ince e!eyip 

11k dokumağa kaJkıımamıtlır La. 
kin geçen birind kanun ayında 

koeaaı bit gün erkenden çıkı:.> da 
bir daha pansiy'>na dönmeyince, 
madam belki bjr kaza o!mu,tur, 
dütüneeıiyle poıis karakoluna bq 

Leonun bqina ıelenler hiç de 
kazaya benzer it değildi. Adamın 
kaybolmasından birkaç hafta son
ra Madam lda kendini derin dü-
ıüncelere dald~ran bir telefon al~ 

dı: "Kocanızın evlenmiı olduiu· 
nu ititiraeniz canınız çok aıkibr 
m? ,, Telefondaki ses itte bun\I ~ 
ruyordu. 

izahat müteha11111 Leonun or· 
tahkta bulunmn.muı madamın 

9üphelerini büsbütün canlandırdı . 
Şikagoya gitmesi lazım gelen ko-
eaımın SpringfiJd'den postaya at. 
bit 11nektaba hatırladı. Ha1huk1 

oraya hiç de uğramıyacaktı. Ka· 
dıncağız, hemen eline kağıt ka• 

lem alıp tahkikat yapılması için 
Sprinıfild polisine bir mektup 
yazdı. 

Aldıiı cevaba diyecek yoktu 
doinısu: Kocuının kendisine 
"Sevgili karıcığım,, diye yazdığı 
gün, yani 17 tubatta, Leonun Y"· 
ni bir kadınla t-vlendiğini, bu 3 
numaralı karının lllinois vilayetin 
dencinin kızı Mı\tmazel Lren ol • 
de Edvardıvil ı'=hrinde bir ma -
duğunu anladı. 

. Bir defa iıe bqlamıt olduğu i· 
çin artık ıonuna da ıetirmeği ka· 
rarlaıtıran Ma-lam lda tahkikatın 
derinlettirinee 3 numaralı Madam 
Kampın St Luiz ,ehrinde Kan 
caddesinin 1445 numarasınd!l o . 
turduğunu meyc!ana çıkardı. Bu 
cadde kendi par.ıiyonundan üç 
adım ötedeydi. 

Bunun üzerine Madam lda üç 
numaralı ortağ,na giderek mese -
leyi bildirdi. B•ı üç numaralı he • 
nüz yirmisine baımıt, tazecik bit 
kızcaiızdı. O da koeaaının haf .. 
ta ortasında bi rlı aç geceyi nere · 
de geçirdiğini diitünüp dorurmut· 
Zavallı tazecik ıözlemiden yaf • 
lar akarak Leoy~ 1932 yılmda ça
lıtmakta olduğu kundura mala· 
zaaında teaadüı ettiğini, orada 
aevittiklerini ve nihayet Sprinr 
field' de evlend •lelerini aöyledi. 

iki numaralı \da ile üç n~· 
ralı lrma ortaklar elele verdillleri 
gibi soluğu mü-:ldeiumuminin ya• 
zıhaneainde alınıtlar ve lazım o • 
lan tikayeti yapmıılardır. 

ni Kamp kocaıının pansiyon aa· wrmuıtur. 

Amerika da birden fazla kaT• 
almak büyük bir suçtur. Ve ceza· 
ıı da çok aiırdır. Bakalım Bay 
Leo o kadın k'\ndırıcı diliyle AA 
merikan hikim\erini de kandJTa' 
bilecek mi 7. 



Aksı kadın 
...... M-ter Ahmet salı ealmlı w 

1'aYaf bu,lu bir ........ 
...... Neırec1 .. bili7onaa? Km • 

laıııt11or mw ki... 
...... Botamıt olcluja .ki kanai-
-.ı...dim del ı 

'Cabuk ol ~~ kaplanın NCDIUl
iıırfUnlan 11et1r ! 

tlkaşoklı adam 
-. Baba! Ahmet bana MD ba • 

sok benzemiyoraun dedi. 
...... Sen ne cevap •erdin 7 
-. Hiç! O benden daha kıaY • 
· ı 

ff' l"'anlııınıı Mr! Büyük babamın 
'>ti •oldakl delfl, H#dakl.. 

Maıntok 
~ ....._ Tatilini niçin böyle berbat 
tlerde geçiriyorsun? 

'2-....._ ! opu ~opu bir ha~ .tatilim 
. · Qcsyle hır yerde ıeçırıyonmı 
'-ıun ıelıin. 

r 
~ - Çal>uk bana Mr -.111 

0llelllfnl ne ~1 
~-9-lc - Bo, ldlla kaybedeulc .m 

1 
M, ..,. ol1 llekü,,t. gangtn 

- .,,,,.,,, :Abid,... langoda ,,,,_,,. .,. • 
_,,. ,.,.., ,,.,.,_ tlirll11or. galiba/. 

- .... ...., .,, -- """" Dar': i7...,. ""' 
... ...,.. ·- .,,,,.. .... latlı ~l 

Çirkin 
kadın 

iki arbdq arumdaı 

- Dün alrpm yanında ıanl6 • 
iüm çirkin kadm kimdi 7 

- Kanma .a,iemi7ecekabı ,.. T 

- Ev aahlbi selam eögledl, ılze bu· 

nu g8nderdl. Bu bina. içinde kiraaıru ö 

dfı/en yalnız ılzılnl.z I 

Katlin - Ne dl,,. N11le al~ 

,,,.,,.,,,.,,, """"'°,...,,., ,.. l1Cl1' kl1. 

Jr_ -

ıaır feDAkettır 
oldu 

- Söylesene ....nt lliDcw• • 
iım! Niçin benimle -1eaulla! 

- Vallahi, bunu h.na "8tln 
arkadqlanm da IOl"UJOr. 

lki Sa.rhbı m~deıı eYe aa. 
a-kenk~i 

ilk kavga 
Yeni evlenmitlerdi. Konuta • 

Kaçan 
nışanlı 

ltadm, kmN IOl'da: 
- lla1.enm iflla ettllbıl liaber 

ahnca nlpnbn ae dedi? -·--........ ..,o ıUn· 
denb.l J.ulWnl ,ar.nedimi 

• 

-.:, , .. . ""' ........ ~ 
yorlardı. ,ı....;;...--...-....-::.:;..~-==----.:=_J 

- 1'daı tlJln dol• delU .. rftekler 
,,,.,. .. , 

- SUd/alan """ yarıya tahün et • 
""flllı .. ı fttekler bende, ta/ek u 
.... 1. • ! 1 • tA,~j 

Kadm - Biliyor lllUIUil liDcaa
fmı. Sana ilk rande'f'Wlla nrmlf, 
fakat randeft eaatlncle bahmma
mıftım da erte.i ıGn0 ana huta 
oldutumu e&ylemiftim ya. Şimdi 
itiraf edeyim ki hu yalandı. ilan • 
devu günü hiç bir terim yokta. r:--, 
Mahauatan ıelmemiftlm. m~ l!::J mı 

Erkek - Ben .-ı sGnll H111 ~ 
1&atlerce beklemit oldulama .a,. 
lemiftim JL Ben de itiraf edeyi ki • e · • 
bu da yalandı. r liıl 

Kan koca ilk kayplanm hl,. fJ ı · 
leceyaptılarl. -, ~~ 'ti 

Merhamet ' · · 
Kadm, bir putacı dtıldclmnm 

6nünde, türlü pastalarla dolu ca • 
mekana bakan fakir kıyafetli k(l. 

çük bir çocuiu g8riince: 
- Ne dütündüiünli aöyleraen, 

dedi, ıana yüz para •eririm. 
KüçUk çocuk dudaklarmı bGlc-

) 

- Arlıi 6ruulu IOAl'a balaf'k gıkarbn ~ çijm. 
lelı lamuutuıl 

- A111p tlelU nü oğlum, biraz d4 
o tla 011natın! 

Çaıresn ~aıırY 
- Vay canına be! Her§eyi çift 

görüyorum yahu! 
- Kolayı var. Gözlerinden bi

rini kapa! 

- :Aman kancılım, burada çOI 
l«ılmo, 11enl daktilom PJk kuk~/, 

' 
Kadın ve yaş 

- Ayıe ! Kaç Y•tmdum? 
- Dünyaya ıözlerimi açtığım. 

danberi tam yirmi beı sene ıeçti. 
- P.eki, kaç sene ıözlerin ka· 

palı olaralt yaıadm? 

- Jlw,,.c edip durma, köpeği kır. 
dır dlge ıana kim ıöyledi! 

Gene yaş balhlsB 
- Bilin bakalım kaç yaımda .. 

J.llD! 
- Bilmiyonım sayın hayan •. 

Fakat hiç de o kadar göıteı·miyor 
IQDUZ. 

-A" ,_,..btll ml1 
- Fena değU, bu ıef er köpek uıı • 

rulnuulan 11•ldil 

- ~ gebeliğüuk Iraklı bir a· 
dam '-6'°P.. /lorlonuf da ondan Nyle I 



RABU - Akşam l'ostall 

• 

DiKKAT! 
Radyolarınızı almazdan evvel 
önümüzdeki hafta gelecek olan 

VENi MODEL 

PHölL.öPS 
Radyolarını görünüz. 

Tirle Philips Limited Şirketi Frenkgan Han Galata, Tel. 44690. 44699 

COCUk' BÖYÔQ, ADAM OLUR 
k'UMBARASI DA KASA OLUR. 

J 

, 
ıs 

I 

~;J 
KUMBARA Si .. 

•• •• 

j ıstanbuı Beledlyosı ııanıarı j I' 
Hıfz111ıha kanununun yüz yet mit birinci maddesine göre yıpı ~ 

lan süt tf.limatnameıinin süt kap larma ve ıüt çıkarılan yerler ve 
yapılman zamana muhtaç olan itler hakkındaki hükümlerinin yeri
ne gefiri.lmesi için ilgili olaillara ilin tarihinden baılamak üzere iki 

Yeni Eserler 
FATMA 

ay mühlet verildiği ilin olunur. (B.) (6814) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 
• zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
7. ci. · keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 

Fuat Nebil Ertok 

Küçük hikayeler 
60 kuruş 

MutUı.ka alınız ve okuyunuz 
Satış yeri "VAKIT,, 

iyi bir terzi mi 
anyorıunuz 

işte size bir adres : 

IHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terztıt 

lıtaabal • Yınlpostaae tıqmada 
Foto Nur yanında Letafet haaıaclı 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 

_______ .............. 4MX&&&= " ........... or;· .. tı·a·kim i------··0 
Ratip Türkoaıu ei .. 

• ... :· .. 1 • 
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Çağlayan 
( Eski MulenruJ ) 

J 
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Denizkızı Ertalya Sadi: BestekAr Btmen 
BugUnden itibaren 

DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERi Deniz luzı tarahndan. 
Ayrıca muhtellf numaralar. 

~-KARYOLA-
Bronz - NlkellJ - Manlf Nlkel - Lika ve çocuk karyolalMlll 

en son deeenlerlnl fabrika flatlna 

lstanbul Rıza Pqa yokuıunda 66 No. ASRI MOBiL Y 
Malazasında bulablllrslnlz. 

A H M E T F E V Z 1 Tel. 23407 

• 
GRIPE YAKALANMI~ BiR HASTA 

lt/EVR.OZıNl.E 
ABU/t(_ EYi OLVR 

Eczanelerden 10 tanellk tllp leteylnlz. Çok klrlıdır. 

E SAN S·LÔSYOrt 
VE PUDQA 

Parfümöri L. T . Pİ VER - A : Ş .• lsta~bul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

. . . . .. . . ·.... .. 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dima~ın 
yorgunıu~unda 

pek müessir ve emin 
bir ilAçtır. 

Kutusu 200 kuruş . 

BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

__ ..../ 

Pllnları okuyunuz. Ve bu ~engin PiyangonlHl 
taliliJeri arasına giriniz. Ankara caddesi Meserret ji 

otell Kar,ıaı numrara (88) R 

"''

111=••mnn•n•u• ,. ' '''l
1

mmr=
2 :! ---------· 
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1 NE K TEYZENiN MIRASI 

BİLMEM ••• FAt<AT 
İ.2LERİNi 8VLDQ. 

" VA! SEN ••• 
,-...~.--il\. O NA 

8UAAOA i~Tİ. 
RAHA 1 ~ T
M İŞL~R •. 

ve çifte ıpiralli OSRAM " D 
ampullerini dilerlerine 

tercih ediniz 
Bu llmbalarm çifte apirali 

1 

E' ,. AR Ti K ç.o~ OLOUN ::\ 
~E F 6EK OEYiL\itl' 

BiN İN\ ••• 

BOZKURT ve HALK 
Tıraı bıeakları sahlplerl 

8aı11 dele• mU,terllePlnln bUyUk Cumhuriyet bayram
lar1nı kutlularlar. 

Şirketi Hayriyeden: 
Cümburi:ret BaJl'&llll m ilnuebetiyle 1Uctetrinin 29 ve 30 

uncu Salı ve Çarpmba ıflnleri alqamlan 71 DUlll&ralı npu · 
run (DONATILMIŞ OLDUQU HALDE) yapacatı ıece sefer 

leri tarif91f klpril ve lakelelere uılmlfbr. 

u cereyanla çok aydınlık 
vermelerini temin eder • 
ltık neıretme kabiliyetleri 
elektrik ıarfiyatları ile mu• 
' tayese edilmlyecelc derecededw. 

. Ademi iktidar r I~ 
ımın1nand• Tek kolla Cemal sfıeai .... , .. , 

M A L G ü V _::;;.;;..c.E .......,. 
Saygı değer mtltferl erinin Cum OARAM•l!l 

.. 

Tetelllt: Galata poata ı 
kutusu 1255 

::::::;;;_;:: ::;::::::m:ı::::==:::::q;u:um:aı 

bayramını kutlular. 

268 PARDAYANLAR 

- ~imdi haydi bakalım, mösyö 
;yatanı! dedL 

- Upk iataat ederek karyolaya 
;yattı. Pardayan da güneşin ışığından 
rahatms olmamuı için ytlıllntl 8rttti 
~e: 

- Kapnun açıldıfnu dayanan hor 
lamala bqhyaeakaın 1 iki kulafını 

k•meklitiml iltemiyonaa hlc kımıl· 
danmumn.. dslerinl llyledi. 

inlemekle lunldamak arasında bir 
114!8 Dldyenin itaat edeceğlııl anlattı. 

Bunan tlzerbae Pardayan odadan 
pkarak koridorda durda. 

Bu koridor oldukça karanlıktı. Par 
Clayall el yordamlyle yakanda anlat -
tıtnnıs dar Ti dolamba~lı merdivene 
a çtlan gizli kapıya doğru bir iki adım 
atmı,tı ki bu kapı a~1arak bir adam 
koridora ~ıkh. 

Şivalye kılıfından bu adamın Mar. 
pUe beraber Pon DIAdekl handa 
sördüğü seyis olduğunu tanıdı Tt 

hemen reriye döndüyse de teyis arka
aından yetişerek: 

- Mıö8yö dö Pardayan ne yapıyor? 
diye sordu. 

Pardayan kısaca: 

- Uyuyor, dedi. 
Se,.._, y&ft.M& kapıyı açıp sahte 

Pardayanı karyolada glirdU \'e homur 
tusunu duydu. Kapıyı tekrar kapayıp 
nvq ... ıe: 

- Pekli&, buradan kımıldanma, 
11nnınea bana haber Ter! emrini ver. 
dL 

Banan berine Pardayanrn Marp
lna Myial olarak tamcbfl adam sessiz 
&drnıh\rla büyük merdlffnden inip 
tfttl. 

- Vay canına! Adeta 11rtnn terle 

di. Şimdi artık bir iki saat kadar ser. 
beetlm herhalde burada mahpuı bu • 
lunan ve benden gizlenen mahpuu 
görmeli bu sırn öğrenmellyba. 

Ş3nlye küçük kapıyı açarak dar 
rqerdlvenden apflya lnmefe başladL 

- Amma da karanlık ha! Sakın 
yanht bir yola upmıt olmıyayım'l di
ye mırıldandı. 

Bu sizleri bitirir bltlrmu birinci 
katın dar sofacığına ayak butı. Bura. 
dan Marşahn dairesine geçilecek bir 
kapı vardı. Pardayan daha apfıya ta• 

mek üzere iken bu kapının öte tarafın 
da bir ses duydu. Hemen kulağını a • 
nahtar deliğine dayadı. Ve isminin bir 
kaç kere sHyJendiğlnl tamamen lşittL 

• • • 
Pardayan uşak Didyenin ağzını tı. 

kadığı sırada otel Dömemenin kapı • 
sında armasız bir araba durarak için. 
den esrarengiz tavırlı bir adam çıkıp 
hemen kanata girdi. 

ŞUpheslı bu adam mühim birisi ldL 
ÇünkU o anda Marp.1 dö Damvtlln o
dasına götUrtildü. 

• Hanrl, onu gönrtince hemen karıı
lamağa koşarak ;y&V&ff&: 

- Siz burada ha! Ne tedbirsfz1lk ! 
dedi. 

- Eter Dilk dö Gizin yahut Marşal 
dl Tavanm yanına gitmiş olsaydım da 
ha bUytik bir tedbirsizlikte b111unmuı 
o1aeaktım. Bununla beraber mesele o. 

kadar mühim ki size derhal haber 
vermefe mecbur oldum. Dtlndenberi 
)'Jlşamıyorum. Hemen kimseye sezdi r. 
meden Butnden kaçtım. Şimdi her ,e_ 
yl söyliyeceğim. Derha1 Gize haber 
verilsin ve hepimizin hayatı tehlikede. 
dir" 

PARDAYANLAR 

maden mi yokla etli kemikli bir hazi· 
ne mi7 

Hanrt aarararak Pardayau baktı: 
- Ne demet iatiyoraunuı? Yoku 

bundan vaktiyle haberiniz mi vardı? 
Fakat auarak dudaklarını mrdı. 

Pardayan Marph dikkatle ıkden 
geçirdikten sonra cevap verdi: 

- Benim mi? Benim hlçlalr pyden 
haberim yoktu. Yalnız b11 hazinenin 
mese1l bir taç gibi blrteY mi oldufu. 
nu sormak iltedlm. 

lçi hoplayan Marpl kendi kendi· 
ne: 

- Kralı rtittlreeeftmlzi sandı! diye 
dttşllndil. 

- Anlıyorsunuz ya MonsenyHr, e. 
ğer iyle bl~yse son dertte ihtiyatlı 
bulunmak llznndır ... 

- Dinle Pardayan! Bu lo, aklınıza 
gelen mesele değildir. Fakat sanki 
bir krala muhafızlık edlyormUfSunuz 
gibi ciddi davranaeakarnn. 

Par dayan f ~inden: 
- Demek kt bunlar kralı dahi in· 

ceden kaçınnıtlar ! Vay eanına... Fa. 
kat nasıl ol11yor da Parlate herkes ... 
kin bir halde bulunuyor? dUıUnceslnl 
ıeçlrdl. 

Fakat aklına birdenbire blrtey ı•· 
terek: 

- Monsenyör, buraya Y&nr Yarmaz 
edaya hapsedilmeme stbep bu ko -
nakta mahbus bulunanın kim oldu • 
funu öğrec~umekllltm I~ miydi? 
diye sorda. 

- Evet, onun l~fndf. 
Marpl, yalan elrlemendttf. Hakt 

katen Pardayanın Jan dl Plytnle kı. 
zını müdafaaya kalkıpwadaa kork -
lriftL 

Pardayaa: 
- Pekli&, btittla ıUn oradan bir 

yere kımıldanmıyaeaiım •• ı•ce u.at 
Mrde hazır bulunac:atım, dedi. 

Bu cevap berine Marpl odadan CI 
kınc:a Pardayan kendi kendi9ine aöy • 
lenmeğe başladı: 

- Mademki buradakl mahpwıua 
kim olduğunu öğrenmemi istemiyor • 
lar, o halde niçill bunu gelip baca 
söylüyorlar? Şimdi onun kim oldulu· 

ğuau öğrendiğim halde bu kadar lh • 
tfyata ne lüzum var? Hayır I Konak.. 
ta mahpus bulunan kral değildir. Fa • 
kat acaba kim? Yahut kimler? Çünktl 
belki bunlar bir kioiden de f uladır • 
lar. Her halde benden gizlentn bir ıe1 
var vesselam! Bunu ela receye kadar 
öfrenemiyeeetlm- Llkin ben bu işin 
ne olduğunu muhakkak daha enel 
iffrenmek isterim. 

Pardayan b6yle söylenerek kapının 
kilitli olup olmadıiıru yokladı. Kapı 

kilitli değildi ve bir koridora açılı • 
yordu. Şl•alye avluya inen büyUk ta, 
merdivene kadar bu koridorda yürü • 
dil. Birisine ra.stlanm korf<usu ile re 
ri döndü. Tekrar oda kapısının önün. 
den seçerek koridorun öbür batına 
kadar gitti. Buradıı ldeta tesadüf en 
dikkatini hiç çekmiyen bir küçük kapı 
ketfıtti. Bunu açınca dar ve dolambac; 
b bir merdlnnle karıılqtı. 

Bu ilk keşfinden memnun olarak 
oduma dBndU. Gün hiç bir teY olma

dan geçti. Pardayau oclumda kma •• 
clrmlarla dola~b mhkla •• Uftlan 
plclı, pencerenin eamlanncla par • 

ınaklarfyle trampet ~1dı. Kısaca q.. 

nı son clerttf llluldı. 
rorrruı: " 



HABER 
.. 

109 - Bil mnU çeUk kite ..... mmıaı.. 
Hef!lıl ,_. dlPIJer. 

110 - Kire birik lılr luzla lltrHyorda. 111-JorJ: --..aı bir 1p bizi ~..,.._ B111'ada 
ya IBnlelar ftl'• J'Ü11t da ba lılr ahtatottar, deA 

., . 
d& paralanacak bir aopa hubmup lnl •

1 
Keadl .... apl oludukp. kou. 

lumaclrP.n prmek flzere *8ı(JDa ._ palek lltell artan Pardayuıa 
Wmaclı. Pakat bir dtlflbaee blr4ea\dl4t JaİtMe,tıt ...,_ IMı ~ De bti&btttb 
hiddetini ptlrdL GIUIDeie ........ atMie . 
Y_. de bltmlf oldllh lp llar411a - ·Belltaa,,...T Bat41 llllk••JWt 
~p koJ&IBIE sba«1aDaaına 'U&UH Jıdır!. 

-Adm aedk ._.., PutlaJU ba llh1erl .aJ'lerkea ile-
- ............... DlflJe lnala111 .. ..,..lıalw ~ •valh .... 

Jıl6ayl. iia lmıiılün•- .., ...... . 
- P.eklll sldlp...... lpdfe. ... ,...... deıa:N ..... tıkadı -

eebla, 111 .-ram Jllftl'la Mtaım... a;.r..-ada~ '*'1'eltl0i* 
- Vekilha~ bua, llls71nQD fil • bir kYJrlaı 
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