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ıtayada kıtlık 
baş gösteriyor: 

Hergün et qemek qok I 
Tasarruf için elektrik ve 
sobaları da az yakacaklar! 

llarbe gidecek baba Ue, sUdlıım ağır lığını taşıyan çocuk Adisababa so -
kaklanndan birinde 

.l9kerlik muharrfrfmfzln göril~eri ve son haberler ikinci sayfamızda, ltalya 
~e zecri tedbirlere dair haberler dördüncüdedir. 

Arnavutlukta 
Kabine niçin 
değişmiş 

Kral Zogoyo Italyan 
Adrlyatlk siyasetine 

Alet olmakla 
itham etmişler 
Deubche Algemeine Zeitung 

tan: Belgratta.n alman haberlere 
göre Arnavut kabinesinin değiş.me 
sine ltalyan siyaseti ıebepmif. Ma 
lum olduğu üzere Arnavutluk bun
dan bir hafta kadar evvel "6,. ku
rayı silah albna almıttı. Eaki ka . 
binede olan bazı bakanlar bu ha
reketin aleyhinde iıniıler. 

Arnavutluğun İtalyan siyaseti
ne kurban gittiğini söyliyerek böy 
le hiç zaruri olmıyan bir zaman· 
da memleket iktıaa.diyatı bozuk 
bir halde iken nafile yere ma-raf 
idiD ~ıker t.onlam.anrn (fo»rn ftl 
madıgını ıddia etmiıler. Kral Zo-
goyu İtalyan Adriyatik aiyuetine 
ilet olmakla ittiham etmitler. Bu
nun üzerine kral kabineyi iıtifa 
ettirerek kendi siya.setini taıvib 
eden bir kabine kurmuı . ... . 

Suikastçı hllinJer 
100 kişi imiş! 

Çerkes kulübü ve ileri qelen 
Çerkeslerin evleri basıldı 

terkes Etemin tahliye edildiği rivayet olunuyor 

DiyQrıbekird~ elamda, cibinlikli yataklardan bir manzara ... 

Diyarıbekire ilk 
tren vardı 

)1. ~ekir, 29 - Ergani . Di
l'e .,t~~ t?nendifer inıaab bitmiı 

-agun dk defa olarak tren Di-

yarbekir istasyonuna girmiş.tir. 
Bu münasebetle büyük tezabü

~at Y.apılmıttır. 

(Yamı 4 ncüde) 

Avusturyada 
ihtiyari askerlik 
Viyana 30 - Yeni kabine askerlik 

kanununu değiştirererk Avusturya 
ordusunda bir senelik ihtiyari asker • 
lik nizamnamesini kabul etmiştir. 

inglllz 
parlamentosu 

Kadınla doluyor 
Anlaşıldığına göre buseferki İngiliz 

parlamentosu en çok kadın azalı par • 
.. limento olacaktır. 

Bu hafta sonunda İngiliz münte. 
bipleri öniine altmıştan fazla kadın 
namzet çıkacaktır. 

Mevcut partiler arasında amele 
partisi 31, muhafazakArlar 19, liberal
lar 5 ve Loyd Corç partisi 1 kadın 
namzet göstermiştir. 

Muhafazak!rlar arasında ilk la • 
giliz kadın saylavı bu yıl şehrimizdeki 
kadınlar konferansına gelmiş olan 
Ledi Astör de vardl1'. 

- Santle11. Ekap_rwdan -

Fırtına aenizde ••. 

Rüzgar· saniyede 22 
metre süratle esiyor 

Limanımızda vapurlar demirlerini 
tarıyorlar 

Fırtına karada .•• (Yazısı 2 ncide) 

İdamından bir gün 
evvel evlenen adanı 

Bugün gelen Fransız gazetele-' 
rinde pek feci bir izdivac hikay~ 
ıine raaladık: 

İspanyada Maııuel Vasco ismin
de bir adam, bir fabrikatörii öl
dürdüğü için idama mahklim edil· 
mittir. Gırnata hapishanesind.o: 
hüküm infaz edilmezden bir gün 
evvel bu adamın izdivaç merasi. 
mi yapılmıştır. Katil, kendisine 
bir evlat doğuran melreıini nikah. 

lamıtbr. 

Üstteki resim. hapiıhane kili• 
sesinde mahkiimıar huzurunda is· 
divaç merasimini, alttakiler de ka. 
t:ili ve hapishane kapısından çıkan 
zevcesini gösteriyor . 

Nikahtan ıonra, yeni evliler bU" 
luşmamıılar, hatta, zevce, kocası
nı bir daha gü, memittir. ldam 
hükmü, ertesi sabah infaz olun
muıtur. 
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ltalyan • Habeş harbı ~J=ap==o-==nı=ar-;; 
Askerlik muharririmizin ~.~~.n~ı~!~~~sı 

Çin makamları, Şimali Çind• 

g Oee r u•• ş 1 e r ı· . v e h a b e r 1 e r her türlü Japon aleyhtarı faaHye· s o n te nihayet vermedikleri takdird• 
Tiyençindeki Japc,n makamları • 

AdlYi8 cephesi Leonardo DaYinci ıemiıi Jtal· nuniyet ifade ediyor ve ıunu ya - tedbirler alınmıştır. Devlet dairelerin :;~i~~dbirler alacağım bildirmek 
yaya dönecek -:>lan Mataura fırka- zıyor: deki devam saatleri kömür ,.e elektrik 

İtalyan kuvvetleri bu cephede sına menıup kıtalan yüklemek Ü- lngiltere, İtalyanın teklifine sarfiyatını naltacak surette değf§tiril --------------
yeniden Gç koldan ilerlemeğe bat· zere Trabluıa gitmittir. rağmen Akder:izden filolarını miştir. Levazım masrafları da &OD de. Yunanistan da 
lamıılardır. Verilen haberlere gö- çekmek istemiy.>r. Fakat İngil - rece azaltılmıştır. 
re, ltalyan kuvvetleri ilk hamledt ctalyanın Adlaababa •lc;l•I Habeşlerln pUln1 iki cephede 

Clbutlde tere, Musolini'nin bombardıman de geri çeJdlmek 
30 kilometre kadar bir sahayı ele Cibuti, 30 (A.A.) - Jtalyanm tayyarelerini Londraya getirtme• ıeçirmitlerdir. !\fagadisc!o, 30 - Habeş kuvvetler! 

Habet elçiıi Kont Vinci ile ataıe· ğe sebep olacak ak kurıunu ata - geri çekilme) e devam etmektedirler. 
iki gün evvel ele geçirilen Fa• militeri Celderin; ve Maıalo'daki cağa benzemiyor. lngiltere, ger - Habeş kuvvetleri başkomutanı Rns 

rosmai tehri ıevkülceyt noktai na· İtalyan konıolosu buraya ıelmiı- çekten hiç bir zaman tek batınft Naşibu'nun planı İtalyanları münasiı> 
zarından çok ehemmiyetlidir. lerdir. harbetmekten hotlanmamıttır. in• bir yere kadar ilerletmek ,·e ondan 
Çu .. nku·· buradan Engat vad' • ·ı sonra mukabil taarruza germektir. ısı ı e sanlar, milletler ve gruplar h.ılin· , 
H l' A.l k k 1 ı YUzbln Yemenll Ras Nasibun en ileri İtalyan kuv • 

a ı ı e mınta asını Ol!tro a - de olarak daha:,.; çarpı•ırlar. , tına almak kabildir. Brüksel, 29 (Özel) - imam :s vetıerine karşı büyük kuvvetler yığ -
maktadır. 

••• 

Cumhuriyetçi lider
lere karşı tertibat 

alındı 
Atinadan bildirildiğine göre, 

eski Yun.an batbakanı Papanat 
tuyu tevkif edilmiıtir. Kenditİ 
gizli bir beyanname neıretmit ol 
makla ittiham edilmektedir. 

Yeni cumhuriyet partisi lide Bu mıntaka :maden itibariyle Yahyanın Habe1istandaki mümes- MUSOI• • • 
çok zengindir. Cirçok maden n~ ıili gazetecilere verdiği diyevde 1n1n1 n 
vileriyle birlikte fazla mıktarda a! tunları söylemittir: söylevi 
tın da bulunmai<tadır. "- Habetistanda 100 bin Ye· 

son AdfMbaba 30 - 1talyan1ann ileri Papa Andero da muvakkat bi 
karakollan Makalle üzerine ytlrümek. müddet için Mikono'ya ıürülmüJ 
tedfrJer. Habeş kunetlerl yava§ ya • tür, 

Gene Romadan bildirildiğine menli var. Bunlar Habeı ordu
gör.e, Habetler Makalleyi müda - sunda İtalyanlara kartı harbetme
faa etmiyeceklerdir. Hatta Raı ğe hazırdırlar. Ancak henüz sili.h
Seyyum tehrin botaltılmasını bile landırılmamıtlardır.,, 
emretmittir. Fakat bu haber ltal- Hab•f mUmeeelll Adl••b•b•Y• 
yan menbalarmdan geldiii için ne dllnUyor 
dereceye kadar bitaraf olduğu kes Adiıababa, 29 (A.A.) - Roy· 
tirilemez. terin aldıiı habere ıöre, yakınd" 

Şimalde ilerlemekte olan ltal . Adiıababaya ıelmeai beklenen 
yan kuvvetleri henüz ciddi bir Ha. Habetiıtanın uluslar ıoıyeteıi dea 
bet mukavemetiyle kartılaımıt de- leıeıi Havaryat bir müddet Adi 
iillerdir. sababada kalacaktır. imparator 

İtalyan cepheainde bulunan Avrupanın uoktai nazarları hak · 
Royter ajansı muhabiri ltalyan ke kında kendiıinden malt\mat al • 
tif tayyarelerinin ıimal cephesin. mak istiyor. Havaryat ihtimal im -
de karınca gibi kalabalık Habet paratorla beraber De11iaya ıide -
askerleri görmüı olduğunu ıbildir· cek ve mühim bir ıüel vazife ala ~ 
mektedir. caktır. 

Bundan başka her tarafta cep- Hararet ve çeh,malar 
heye gıc.1en"aalterleı zr8rUl111~UT, 

Musaali cephesi 
Dün bu cepheden de bir telgraf 

gelmi§tir. Bu telgrafa göre, ı • .• 
beşler pek yakın bir istikbalde bu 
cephede genel bir taarruza ıeçe 
eeklerdir. 

Somali cephesi 
Gelen haberle~ f talyan aakerleri. 

nin ıiddetli yağmurlara rağmen , 
ilerlemekte devam ettiklerini bil• 
dimıektedir. Fakat henüz hiç bir 
mühim mevkii ele geçiremedikle 
r:ne bakılıraa bu ilerleyiıin pek Y" 
vaı cereyan ettiği anlaıılmakta -
dır. 

Bu cephede balyan tayyarderi 
d:? büyük faaliyetler göıtennekte 
ve bütün bu havaliyi tiddetle bom 
bardıman etmektedirler. 

A•-•Ta1 :aD ( A.A. J - l'taTIH 

ajaıuı aytan bilairiyor: 
Roma üzerine yürüyüfün 13 ün. 

cü yddönümü burada büyük tö· 
renle kutlulanmıt ve bu münase
betle Docamere . Massoua yolu 
resmen açılmıştır. 

Bu yolun yapılmakta olan süel 
hareketlerde büyük bir aevkulcey, 
kıymeti vardır. Gölgede 60 dere· 
ce hararet hüküm ıüren bu cehen· 
nemt bölıede açdmıı olan bu yo! 
ltalyan kuvvetlerinin 160 kilomet 
relik bir meıafe üzerinde kamyon. 
larla nakledilmeleri imklnını v~ 
recektir. 

10 tkincikinun 1934 de baılı
yan bu yolun yapıhtmda 10.000 
beyaz ve 30.000 yerli çahımıı ve 
520 İKİ 11caktan ölmüıtilr. Yol, dr. 
niz seviyesinden bqhyarak 2400 
metre yükıekliktf! bitmektedir. 
ltalyanlar Pa,ızm aleyhtarhlı 

ltalya Başbakanı l\lusolini Faşiz • vaş gerilemekte devam ediyorlar. Ha.. --------------ı 
mln on üçlincti yılı dolayısile söyledi- beşlerin harp pl!nl İtalyanlara anca~t Fransız 
ği bir söylevde demiştir ki: münasip bir mevkide kar§! koymaktır. 

"On üç Faşizm yılı boşuna geç.. -·------------- solce h 
memiştır. İta1r.a halkı hldiselerin a - Deniz silahları na 
Jacağı berhangı ~kll karşılamağa ha.. t• ı • 
zırdır. Zecri tedbirlere karşı en cansi- meselesi par 1 erı 
parane mukavemette bulunacak, fakat MU kil 141 
bu arada dostları düşmanlardan ayırt Nevyork, 30-Japorı.ya Vqing. Ş 
edecektir. Tarihin, milletler arsında tona gelecek deniz ıili.hları kon· çıkarmıyacak 
bozgunluk ve sefalet doğurmaktan feranıında ekonomik meselelerin, ParUI: 30 (A.A.) - Sol cenah g 
başka bir işe yaram~yan abes .bir ci • ve ayni zamanda ·iptidat madde • lannın toplantısında kararnameleri• 
nayet olarak sayacagı ekonomık mu - lerin yenid ..__w__. • 1 · · kaldırılmasının istenmemesine ve bil 
1..-- .. .. d ı 1 d 1' en ULKaımı meıe eaının 
ıı.a:tara onun e, ta yan enme~e 11- ...... 1 . • . d'... . çe mUzakerulnde müşkülAt çıkarıl 
yık bütün İtalyanlar mücadele ede • gorutu me11n1 11te ıgını bildir • 
eektir. mitti. Amerika Japonyıının bu tele _m_u_ı_n_a_ka_r_ar_v_en_·_1m_i_ş_ti_r. ____ .. 1 

Enayıp haksızlığı bize karşı tatbik lifini reddetmiıtir. 
etmek üzere bulunanlar, İtalyan hal. HABER: 
kının da, Aduva intikamını muhteşem Bir kaç gün evvel lnıiltere ile 
surette alıp Afrikaya medeniyet geti- Amerikanın gizli görütmeler yap 
ren İtalyan askerleri gibi kahraman.. tığı haberi çıkmııtı. Vqinıton hü
ca işler yapmak kabiliyetinde olduğu 
na ~recekttr_ kilmeti ~unu tekzib etmitti. Fa • 

,,. .... "•tınb>~ .. - 'ı<at }aı>onvını11 bu t~klifipin ~ • 
merika: taratmdan reddediımeııne 

Levaımz masrafları azaltıldı bakılrrsa iki Anglo • Sakaon dev· 
Roma: 30 (A.A.) - Bugün idare 

mMraflannı kısmak üzere hfr takım Jet uyu§mUf gibi görünüyorlar. 

llabe§lcrin cenup cephesi merkezlerinden Harar 

Fransada 

Ortaya çıkan 
ceset 

Bundan bir müddet evvel Fra 
ıada Somon'da bir Franıız ıJ.,,, 
yının 71 yquıua.Aı AA'-• ıua:oı 2'& 

bolmut ve Scolay adında bir ıa 
bıkalı da çocufu kaçırmak ıuçu 
la yakalanmııtı. 

Fakat Sçolay bütün iırarlar 
rağmen çocuğu k açırmıf olduiu 
nu inkar etmektl9)•di. Çocuk da bi 
türlü bulunamıyordu. 

Son zamanla.r da Şom on civa 
rındaki bir ormanda mantar a 
yan bir köylü t.?tadüfen çocuğu 
ceıedini hulmu1tur. Çocuk tcıma 
miyle çürümüf ve yalnız kemikle 
ri kalmış bir ha!cieydi. elbbe pa 
çalarındaıa ve bulunan bir tarak 
tan, cesed1n küçük Nikol'a a it ol 
duğu anla§ılmışbr. Fa.kat ııuçl 
hali. büyük bir forarla cinayeti i 
kar etmektedir. 

Siyasal müneccim 
neler söylilyor'l 

Şimdilik harp bu vaziyeti ıör 
termektedir. 

Cephe gerisi 
haberleri 

oldulunu tekzip edıror R A • d 22 yo~:elaniajann(ltolyan)biltliri· uzgar sanıye e 
Budapeşte, 30 - Meşhur siy 

müneccim Doktor LAdishia Gyf f 
muhtelif siyast şahsiyetler hakkın 
fikrini beyan etmiştir. Yıldızların g 
terdiğf ne göre Macar başbakanı Gö 
böşiln tam çok yaver gidecekmiş. Hii 
ter ise mevkiinf azmü sebatı, lşseverl 
n mücadele kabiliyeti sayesinde el 
tutacaktır. Musolini ise teşkilAtçılığı 
ve istikbali görebildiğini isbat etmlf 
lacatkır. 

Yeni eevklyat 
~Dli, 29 (A.A.) - Doiu Af· 

rikıııına yapılan asker nakliyatı 
dev~m etmekte~ir. Biancamana 
ve Atlante gemileri Jlllrın buradan 
kalkacaklardır. Muıauaya gide
cek olan Biancamano vapuru, 
dörlüncü Siyahgömlekliler fırka• 
siyle 3 ikinci kl'1UD fırkalanna 
mensup kuvvetleri ve önemli mik· 
tarda malzeme yüklenmit buluna
caktır. 

Mogadisciaya hareket edecek 
olan Atlante ge!Diıi de Siyahgöm• 
leklilere mensup kıtalarla bir çok 
uçmanlan götürecektir. 

Napoli, 29 (A.A.) - Kamyon 
Ye otomobilcileri vüklenmit olan 
"Gian Franco,, ve "Gloriaıter,: 

gemileri dün Muıauaya hareket 
etmitlerdir. ,._ 

"Current Hiıtory,, lımindeki t • • ti • 
Amerikanmecmuuınınnetrettiii me re sura e esıyor 
bir makaleye ıöre, fqiıt hükGmr 
tinin dıı ıiyuada yaptıp .arı•n•n L 1 ma n ı m ı zd a va p O rl ar 
yanlıthklardan i.nkiıara utnıyan • • • 
ltalyan milleti, fqitt bükCimeti er- dem 1 r 1 er 1 n 1 tara d 1 
kanından ve göıterdikleri ıiıtem
den tüphelenmele baılamıftn'. 

Kırk dört milyon ltalyanın 
her zamankinden daha ııkı ve da• 
ha toplu bir tekilde fqizm ve Mu· 
solini'nin etrafında toplandıklan 
tu ıırada neıredilen bu ıibi müna~ 
ıebettiz yazılar, ancak çok bariz 
bir suiniyet, yahut fayanı tee11üf 
bir cehaletin mahsulü olabilir. 
Amerlk•lıl•r• gire Akdeniz 

m .. ••••I 
Amerikada çıkan "Di EkDmi9 

ner,, gazeteainde Artur Brizbeyn 
uluslar kurumunda F ranıanın ta
kındıiı tavrı beit-nerek aıkeri zec. 
rt tedbirler almamaaından mem • 

Hava iki gündenberi çok bozuk 
ıidiyor. Dün sabahtan akşama 
kadar, pek az fasılalı bir surette 
tiddetli yağmur yağdı. Gece ya· 
rıaı ise yağmur dindi. Şiddetli bir 
rüzgar çıktı. Bo rüzgar hala ay• 
ni tiddetle eıiyot 

Rasathanede~ aldığımız malu· 
mata göre, dün s~at 21 e kadaı atl 

niyede 12 metr~ •Üratle esen rüzw 
ılr fırtına çıkınca saniyede 22 
metreyi bulmu§tuı. 

V ıldızdan es !n rüzgarın bugün 
devam edeceği, yarın havanın dü
zeleceği tahmin edilmektedir. Ha
raret de iki aün e~ velkine na 7;aran 

hayli düımüştÜl'. 
Bu sabah yedide hararet 9 de· 

receydi. Fırtın~ yüzünden ıeh'. r 
de birçok evler:n damlarındaki ki 
remitler, bacalai· ve bazı dükkan 
ların ta beli.laları uçmuttur. 

Haliçte bulunan Adnan ve Zü· 
hal vapurları d.ı. demirlerini tarı· 

yarak Unkapanı köprüsü üzeı ine 
dü,mü§lerse de !-:r kaza olmamış 
tır. 

Fırtına Karadenizde de tiddet 
le devam ettiğinden Karadenize 
çıkacak vapurla. Anadolu kavağt 
ve Büyiikdere önlerinde beklemek 
tedirler. 

UIUm 
Sıvas Erzurum hattı mliteahhitl• 

rinden mühendis Bay Ömer Kalamı 
ta.ki hanesinde başlı) an rahatsızlı 
neticesinde bu sabah Cerrahpaşa h 
tanesinde vefat etmiştir. Cenazesi Y 
nnki perşembe günü saat 11.,.10 
Cerrahpaşa hastanesinden kaldırıı. 
rak namazı Aksaray Valde camiin 
kılındıktan sonra Edirnekapı şehit 
ler kabriatanına defnedilecektir. 

Çocuklar 
Yakında Haberde sizin içİ 

yepyeni bir şek·t~e h:lzırland'l1 

çol< güzel ıayfa1 ı::o r bcla.1:altıınıı; - -- . - - .. 
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Aea-ba-.-bir ahlıik 
aksülAmeli mi 
doğuyor? 

~ \" a.pwdayım. Arkamdaki aıra· ı 
lllt &ençler konuıuyorlar. Ben, ga-
1.Jc e ~kuyorum. latemiyerek ku -

Gliaafiri oluyorum. 
k.aiın ciddi bir ıea: 

'-e - Yok, hayır ..• O kadını iate
bı f • dedi. 

ittir ak etmiyorlardı. F •kat, onu,· 
alay etme.bizin. belki de derin 
bir hürmetle dinliyorlardı. 

Sanki aala duymadıkları, yep
yeni, kübik bir fikirdi bur 

Arka.datınm tatlı çapkın ıeıi: 
, h -. Niçm? Fevkalade kadm de-

bıı? •• Seni de pek beğeniyor. 

Hakikaten de, bu tarz dütünce, 
• Garp edebiyatın.in, ahli.kiyatı • 
nm teıirile mi diyeyim, asri haya
tın icabatı mı diyeyim • ortadan 
yok olmut deiil midiT? 

si - Fevkalade olduğunu görü • 
ı, ~··· lıtediği kadar güzel ol -

~evli ••• istemem r -... 
Gençler ıustular. 
lakin bu sükut, hepsinin bir 
dan Allahallah !,, demeleri 

"1t ~ rürültülü, bağırtkan ve me
dolu bir ıükuttu. 

'tti~a.lın ve ciddi seali genç devam 

._ Evli kadınlarla alaka peyda 
~ele pren.sibimin haricidir .•• Bir 
~ • flD niçin iıtirahatini, neıe -

1
• ••adetini bozayım?.. Nüfuı 

>'dı ıünü dikkat etmediniz mi? 
dll\lar ve erkekler dört çe§it: 
tkar, evli, boıanmış, dul,, •.. 
?lamı evli kısmından kendi 
Yaı-ı:mta el çebem bile geri 
n üç nevi neme yetmez? •• 

Buna rağmen, Muıaamn "Eva • 
. miri qare,, ıi arumda: 

"- Komtun.un kanıma bak. 
ma ! ,, nassı vardır. 

Bizim ve bizden evvelki ne.tin 
biganeliğinden ıonra, yeni neıil, 
buna tamamile yabancı kalmq ve 
itte timdi, Muıanın beı bin küsib' 
ıene evvelki sözünü: 

- Ne orijinal fikir! • diye din· 
liyor. 

Fakat genç de bu eaki na.asa 
cidden yepyeni bir çeşni katma • 
mış değildi: 

Sözleri hlla kulağımda çmlı • 
yor: 

"- Bir yurltqm istirahatini, 
neşeaini saadet.ini kaçırmamak .•• 
Sayım günü •• Dört cins kadm •.• ,, 

Bunlar, eaki bir ıarkımn içinde 
yepyeni nağmelerdi .• 

llaırnu çevirip göz ucile bak - "Acaba, genç nesilde bir ah • 
' lak aksülameli mi doğuyor? Yok-

1' enıiz, şık giyinmiı, munta - sa bu dütünce sade o kaim ve cid. 
.ltt Yilz çizgili, zeki bakx!}lr, sa - dl aeali çocuia mı ait?,, diye dü • · 
1 tı:ıi tebessümlü bir gençti. §ünerek vapurdan çıktım. 
Aıtkadqla.n bu fikirlere galiba (Vl•rtO) 

HABER - Akşam rostası 3 

Ekonomi 
müsteşarının 
başkanhğında 
Bir heyet bir hafta 
zarfında şehrimize 
gelerek ispanyaya 

Esnaf cemiyetleri 
yeni merkez heyeti 

Saylav lokantacı Cemalin 
başkanhğında teşekkül etti 

gidecek 
Öğrendiğimize göre, Ekonomi 

Bakanlığı müsteıan Faik Kurt 
oğlunun bqkanlığı albnda bi, he
yet önümüzdeki hafta içinde şeb• 
rimize gelecek ve buradan lapan· 
yaya gidecektir. Heyet Madrid
de esasları Ankarada kararlaştl"' 
rılmıt olan yeni Türk - İspanyol ti
caret anlqmasının ıon konuşma· 
lannı yaparak imzalıyacaktır. 

Bundan bir müddet evvel se { kanı Celal ve tJokkalar cemıyeti 
çilen esnaf cemiyetleri müşterek başkanı düştü b:.•Junmaktadıı . 
bürosu merkez heyeti azalarında'l Cemiyetlerin yeni merkez h~
bir kısmı büro işlerinde gördi.ikle yeti ilk toplantmr: ı yapmış ve mev 
ri vaziyet üzeri:ıe çekilmişlerdi. cut vaziyeti tetk:k etmiştır. Mü~
Esnaf kurumları baıkan1arı topla terek cemiyetler gene büyük b~r 
narak yeni bir merkez heyeti seç . mali buhran geçnmektedirler. 
mitlerdir. Yeni merkez heyeti lo· Cemiyetler mü~terek bürodaki 

Öğrendiğimize göre heyet Is· 
panyada diğer bir mühim mesele 
ile daha meıgul olacaktır. Anka
rada bu ayın ikinci haftasında top 
lanan fındık kongresine lspanyol• 
lar tarafından mühim bir teklif 

kantacdar cemiyeti başkanı ıav 

lav Cemalin batkanlığında teşek · 

kül etmiştir. Bu heyette terzile .. 
cemiyeti oaıkaru Halit, sütçüle.· 

başkanı Fer hat, kahvecilerin bat• 

Trakya olobiislerl 
işlemiyor 

yapılmakta idi. Dünyanın en bü. Üç gUndenberi yağan yağmur 
yük fındık müıtahıillerinden biri· lardan dolayı Trakyaya İ§liyen o
ıi olan lıpanya bize dünya fındık tobüsler ıef erlerini tatil etmi9ler
ticaretinde birletmeği teklif et- dir. 
mektedir. Bu ıu:etle dünja fındık Bu yüzden Şark demiryolları 
ticaretini, fiyatlannı tanzim et - bilhassa poıta k~tarlarına fazla 
mek tamamiyle bu iki memleket vagon takmaktadır. Yağmurdar. 
elinde kalacaktrr. sonra otobüs servislerine bir müd• 

Halbuki bizim fındık müstah- det daha devam edebileceği u
ıilleri timdilik buna pek de ta• mulmaktadır. 
raftar görünmemektedirler. Çün- --o--
kü Türk fındıkları lıpanyol fın· Mttlklye mektebinde 
dıklarından en az iki ay evvel pi• l ta b ı K"lt" D' kt·· 1 .. w.. • s n u u ur ıre or ugunu 
yaıaya çıkmakta ve dilnya pazar· 

bir: müddettenberi yapmakta olar. 

1-c:arıtıklıktan istifade ederek büro• 
ya para vermemektedirler. Büro
nun evvelce 12 000 lirayı buimuı 
sarfiyat olduğu anlaşılan geçen 
yıllar hesapları da öyle yüzüıtJ 
durmaktadır. 

Yumurta fiyatları 
yükseliyor 

Son bir hafta jçınde yumurta fi. 
atlarında yeniden esaslı bir yüksel 
me olmuştur. Şimdi lstanbulda 
yumurta fiatları t.azeler için san
dığı 32 - 33 liradır. 

Bu yıl içinde yapılması düşünü . 

len yumurtacılaı:- birliği geri kaf• 
mııbr. 

Ekmek bugün 12,5 
kuruş 

Yeni ekmek narhı bu sabahtan 
itibaren tatbika başlandı. Gele • 
cek haftaya kadar ekmek on iki 
buçuk kuruşa satılacaktır., ,.. lanna fiyat ve satıı baknnmda~ 

Al-1.~-• I:.udu Yaıt'ecA'. MUDify~ "=--_,,.,..~.....,-~.,,_._ -~ _- -.--.. . Lıt·-~- -1-...t..a.--'- . ~---~:L Lu - ıs iP' Q ~-~ Borsanın. altından mevzu üzerinde Madrid'de görüt-
) = ~ { I meler olacağı anlaşılmaktadır. 

lllatas:ar;y ;;:ızct- Kıymet ı eserler --------
mektebi direktörlüğü vazifesin'-

başlamııtır. Mülkiyenin üçünc•ı 

,ve ikinci sınıfları bu yıl ikinci teş-

Elmas ka~akçılan 
yakalandı 

• ~tinin bir başarışı çıkıyor EmlnUnünde 
~lataaaray denizcilik şubesin· Bursa, -Ahmet Vefik Paşa Tramvay teli 
krı. beı denizci, dörtlük klasik bi:r hastanesi altında meydana çıkan- koptu 
~e ile pazartesi günü dördüncü lan harabede kazılara devam e • 
~t •~ferine çıkmışlardı. Dümen dilmektedir. Şimdiye kadar pek Dün aktam ıaat 17,S da Emi-
ıtlın, kürekte de Emced, Ha çok para, heykelcikler, çanak çöm nönü tramvay durak yerindeki 

1
• Cengiz ve Bekir olmak üzere lek bulunmuıtur. tramvay teli kopmut bunun yüzün 

1 ~~S•kan deniıciler saat 9,10 da Mütehasııaların sözlerine bakı- den bir müddet ıeyrüsefer dur -
;...2:~tıleıinden hareket etmi•ler . mu§tur. imanca bir zayiat olma -
'f ~ lına bu eserlerin Bitin.yalılara a • 
ıd' .. liava inbat ve sular kuvvet~i it olduğu muhakkaktır. Bund~ mıfbr. 
· ~ndan fıta yol almakta güç• iki, üç bin yıl evveline ait olan 

Seknıittir. Saat 15 de Darıca- paraların bir yaninda Pruzya ya -
~"rtlınıı ve 17,30 da buradan zısı, öteki ·yanında lltince bqka 
lle doğru yola çıkılmıştır. Bi - bir yazı bulunmaktadır. 

Buramn Anibalın kendisi için 
yaptrrclığı bir •aklanma yeri oldu
ğu zannedilmektedir. 

--o--. 

--0-

KadıkUyUnde '11r 
tramvay kazası 

rinde derslere baılıyacaktır. Bi• 
rinci sınıf ta ise ancak ayın dör 
dünde derslere başlanabılecektir 

Birinci aımf a bu yıl alınacak tale
beler için yapılan imtihanın net\· 
cesi belli olmuıtur. 

-0-

bir çocuk yandı 
Kemalpaıadan bildirildiğine 

göre aşağı mahallesinde Topal 
Haydarın küçük kızı alevler ara· 

sında kalarak yanmıştır. Haydar 
karısile dışan çıkarak üç çocuğu
nu evde brra.kmıf, bu sırada aşa-

ğı kattaki ot yığınları her na.sıl!a 
ate§ alarak yangın çıkmıştır. Ço -
cuklardan ikisi dı§arı çıkmışlar 
fakat en küçükleri yanmııtır. 

o 

Gümrük muhafaza teşkilatı 

Beyoğlunda önemli bir elmas ka
çakçılığı meydana çıkarmıştır. Ka 
çakçılıktan suçlu Ahmet ve Pehlul 
ıekizinci ihtisas mahkemesine ve
rilim.i§tir. 28 parça elmas muhafa
za altına alınmışbr. 

Ioclrll yolu açıldı 
Yeni yapdan Bakırköy . incirli 

iltisak yolu dün törenle açılmq • 
br. Yol asfalttır. Uzunluğu ik.ibu
çuk kilometrodur. Törende civar
daki köy halkı bulunmuştur~ 

Leh hiiktl.met 
başkanına selahlyet 

Varşova, 30 (A.A.) - Diyet 
toplanarak Cumur Baıkamna ve-
rilecek tam sal ihiyet hakkındaki 

il' '0nı-a hava kararmıt ve hafif 
~0fraz çıkmıştır. Denizciler 

el 23 de lzmite varmıılardır. Fı
lt. '/ıi çbir arıza olmamıştır. Mo 

: il beraber bu meıafe 12,45 
t te a.lınmıı ve evvelki rekor bh· 

, S Farkla krrılmııtrr. 
Alman klllsesl ve 

siyaset 

Dün kadıköyünde bir tramvay 
kazası olmuştur: Saat 15,20 d~ 
Kadıköyden Bağlarbaşma hareket 
eden 167 sayılı vatman lsmailiı; 
idaresindeki tramvay Kadıköye 
doğru gelirken Jbrahimağa çayı · 
rındaki tek hatta 135 sayılı tram
vay arabası ile çarpışmıştır. Neti• 
cede her iki tramvayın camları kı
rılmıı, ön tarafları hurdahaş ol
muttur. Tramvaylarda bulunan 
yolculardan Ulviye, Hamdiye. 
Makbule muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. 

b hükUnıet projes~ni tetkike batla4 

LI man anı satılıyor mıttır. 

bovyet sporcu Jar 
llgUn şehrimize 

geliyorlar ,, eh-. . 
~ -.ıufiyet bayramını Ankara· 
a·· tlulayan Sovyet sporcuları 
it ~n •a.a.t 12,30 da ıehrimize gel• 

lllunacaklardır. Misafir ta-
M ) 

3aat 1:4 de Park Otelde bele-
ıt· etlin . fi • ... • ,. tt:~ h tere erıne verecegı zıya• 

d azil' bulunacak, ve ıaat 17, 
!\ ' Çi~erin vapuruyla tehrimiz 

' "hılacaklardır. 

l'lf'kstm stadı 
h~Ykotu kalktı 

lltı~~l. C. l. İstanbul Bölgesi Baş -
't' ~·ndan: 

it' ~nı stadyumu idaresi Bölge ile 
ıf ~ :Ucfbfn~ gerelten mukavelena.

'ttefJ:hğından evvelce kaldırılan 1 
~bL_ ilk sınrfının geri verilmiş ı 
-.q hildlrillr. . 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman ki• 
liselerine gönderilen bir tamimde 
kiliselerde yapılan vaazlara siya· 
ıet karııtırılması katiyen yasak e· 
dil.mittir. 

o 

Mıntakanın tebrlkl 
. -T. I. C. l. lsta.nbul BöJgesi Baş -
kan lığından: 

Cumhurlyetimizin on ikinci yıldö • 
nilmil münasebetiyle bUtiln birleşik 
kulUplerinıize n biltttn sporeu gençle 
rimlze tebriklerimizi SUDarJL 

T asfiyt: edilmekte olan eski ti-. 
man fİrketine ait bulunan bütün 
deniz nakliye çekme vasıtalariyi~ 
Liman ham ve sosyetenin Balatta• 

ki kızak ve ate!veleri satılacaktır 

Bunları liman idaresi alacaktır. 

Gene Kadıköyünde oturan bir arkadaşım Kadıköy 
tramvayları hakkında bana şu sözleri söyledi: 

- Kadıköyü iskelesinden itibaren her cihete tram
vay oar. Fakat maalesef bunlardan anc~k yalnız Fe .. 
nerbahçeye gidenler Yoğurtçu gibi Ka.dıköyünün iç ma. 
h,allellerinde istasyon yapmaktadırlar. Ekserisi Kadı • 
köyünün içinde hiç bir mevkide durmaz Dofjrudan doğ 
ruya glchr. 

Bu halin hem Kadık6ylüler, hem de tramvay sos . 
11..etqi ı,ın p_ck ,ok zararı vardır. Çünkü Kadıköyünün 

Yugoslavya nalbl 
Pol Londrada 

Londra, 29 - Yugoslav hükıl
met naibi Prens Pol, İngiliz başba. 
kam .3aldvinle görüşmüştür. 



' HARER - .,qam Postan ' 

Suikastçı hainler 
O kiş· imiş! 

Çerkes kulübü ve ileri qelen 
Çerkeslerin evleri basıldı 

Çerkes Etem in tahliye edildiği rivayet olunuyor 
Çerkea Etem kefalete 

rapten bırakılmış 

Kahire, 29 - Buraya gelen 
haberlere göre, Türkiye cumhur 
hMkanına ıuika.at teşebbüsünde 
ıbulunmakla ıuçlu olarak Amman
da yakalanmıt olan Çerkea Etem 
kefalete bailanarak aerbeat bıra-

ıuikaat için vücude getirilen lot . 
kilat çok geniıtir. Bu teıkillta Tür 
kiyede ve hariçte oturan bazı eski 

Osmanlı ordusu zabitleri de da

hildir. 

Sulkastçllar tOO kl•I 

Filistin ve Maverayişeria ve Su 

Uç klfl tevkif edildi 
Hayfa, 25 - Atatürke kar§ı 

suikast teıebbüıünden dolayı bu • 

rada üç kiti tevkif edilmittir. Bun

lar da Çerkeı E~in kardeıi T ev 

fik, Kazım. lımail, Edip Kemal . 
dir. 

kılmıftır. Bunula beraber Etem ve 
arkadqlan sıkı bir nezaret al . 
tmda bulundurulmaktadır. 

riyede teşkilat menıuplan mev . Teh llyeden Ankara da haber yok 

cuttur. Maverayiıeria hükiimeti Ankara, 29 - Çerkes Etemin 
. . . ve kardeıi Reıidin Ammanda tev-

suıkaat haberını alır almaz Çerkes k.f d'ld'kl · D · 1 · '--'- ı &uDcastqı Oamanll zabitleri 
Maverayiıerianm merkezi o . 

)an Ammandan Suriye gazeteleri
ne bildiriliyor: 

Son tahkikat neticelerine göre 
J\tatürke kartı yapılmak istenen 

klübünü ve ileri gelenlerin evle .. 

rini basarak a:rqmma yapmıf, 

ele geçirdiği evrakı muhafaza al -
tına almııtarr. Suikastçıların ade

di yüz kit'iden fazladır. 

ı e ı ı erı Jf ıf erı uııt.Aan ı · 

iımrza tevkiflerinin ertesi günü 
rumen bildirilmi9tir. Burada Ete-

min tabliye edildiği pyi olmuısa 
da resmi makamlara henüz bu 
bu.usta bir haber gelmemiftir. 

ıtayada kıtlık 
baş gösteriyor: 

Hergün et lJemek qok / 
Tasarruf için elektrik ve 
sobaları da az yakacaklar! 

.B·rç .ad~dglevi 

hükiimet ele alıyor 
Ufuılar Kurumu yarın 

faaliyete geçiyor 
Hor,un aeyahatl ve lnglllz 

gazeteleri 
Jngiliz dıt bakanının Ce;ıevre

ye giditi~i tefsir eden İngiliz ga· 
zeteleri ise şu yolda mütalea yürü-

Yarın Uluslar kunımu toplan 
tıları yeniden ha§lııyacak ve ltal 
yaya ekonomik zecri tedbirlerin 
t.'ltbik tarihini tesbit edecektir. tüyor: 

Bu tarihin 10 ikinci te§rin ola- "Zecri tedbirler hakkındaki 
rak tesbit edileceği sanılıyor. müzakereler en fazla iki Uç sün 

- Yarın Cenevrede 52 ler ve 18 sürecektir. Hor, pazar günii Lon-
ler komiteleri toplanacaktı.-. draya dönebilecektir• Bu ıırada 

Fransızlar lftirake hazır Lava} da Cenevrede bulunacağın-
dan iki bakan, bu bulutm~dan 

Fransızların zecri tedbifrin İGtifade ederek ltalyanm Habe . 
tatbiki için mühlet iatemiyec le- §İstan üzerindeki istekleri hakkını
rini Fransız gazetelerinden bazıla da konuşabileceklerdir.,, 
n yazıyc.'r. ltalyada rstthllk buhranı 

tin de nizamnamelerle te.biti bek
lenmektedir. Zecri tedbirler, daha 
timdiden pratik olarak tatbik edil
mektedir. Resmi çevenler (ma.ha
fil) zecri tedbirlere İtalyanın da· 
yanabileceii kanaatindedir. 

5 Son teırinden itiba.ren, zec
ri tedbirler dolayııile et iıtihlaki 
tahdid edilmi,tir. Haftanın muay· 
yen günleri kaaaplar kapalı kala
c;aktrr. 

İtalyan dairelerinin manafları 
bir ıürü tedbirlerle azaltıluıı§tIT. 
Mahrukat ve elektrikten tasarruf 
için devair erken kapanmakta • 
dır. 

"E~ıelıiyol',, ga%:ebi: "Fransa ltalyac!nki faaliyet ise, zecri 
k ik f . ı .. t db' Zecri tedbirler hakkında 

e oMm ve ınansa zecrı e ır tedbirlerin te&İrine karşı koymak 
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AN KARADA 
Cumhuriyetin 12 ncl 

yıl dönümü 
Ankara, 29 - On ikinci yıl 

dönümü fevkalade pa lak oldu. 
Keıif bir kalabalık Hakimiyeti 
Milliye meydanile Kamutayın önü 

kışlandı. Gece de feneralayı 111 

pıldı vo Parti tarafından da ,,,ı 
onda Ankarapalasta bir balo 11 

rildi. 
nU ve Hakimiyeti Milliye mey . ...;. 
danından istasyona kadar olan ...... Ata"ttt"~"k"iiii"" .. t);·sio• 
yolun etrafını aarmıştı. Bu yoldan 
Atatürk geçeceği için herkes bu • çocuklarına iltifatı 
ralara akın ediyordu. Ankara, 29 - &qün Kamd · 

Cumur ba?L ••• na tebriL · "ı. tayın tören salonunda milletill 
bulunacaklar on ikiyi çeyrek geçe- bayram kutlamumı kabul ed•O 
ye kadar Kamutay binasına gele - Atatürke meslek arkadatla.r1 • 
rek kendilerine ayrılan yerlere o. mızın da sayrı ve yürekten bef 
turdular. Saat yanma, doğru bü - hlrk1arınr ıunme.k terefine er· 
yük Önder Kamutaya geldi. Al . • dim. Büyük Önderimiz teıekJdlt 
kıı ve yaşa sesleri mütemadiyen le Basın çocuklarına selamla -
yükseliyordu. Aıkeıi bir kıta ae • rının iblağını emir buyurdulaf· 
lam durdu. Muzıkalar istiklal mc.r Sevinerek bildiriyotı11n. 
fı s;aldı. Istanbtil Basın Kurumu oo.,kBJU 

Kamutay bqkanı Abdülhalik Tank Us 
Renda, .Baf.bakan lımet lnönü, ... _ .. _.,,, .. _ .... .._.. • .__..-

Genel Kurmay bafkanı Marıal 
Fevzi Çakmak, Bakanlar, Kamu
tay ba§kanlık divanı azalan, Re • 
cep Peker, vali Nenat büyük Ön
deri Kamutay kapısında kart1la -
dılar. Atatürk Kamutay binuına 
girince binanın direğine Cumur 
baıkanmm özel bayrağı çekildi. 
ilk olarak Kamutay bafkanile baı 
bakan ve bakanlar tebriklerini 
sundular. Bundan sonra Kamut~.
üyeleri, batta Genel Kurmay Ba~. 
kanı olduğu halde Cumuriyetin 
kara, deniz, hava kuvvetleri er -
kanı toplu olarak tebriklerde bu . 
lundular. Sonra bütün daireler 
rüeauı ve onları takiben de ecne· 
bi devletlerin elçileri ve sefaret 
erkanı t4sbriklerini •undular. 

D .....,_,.'1 - ..., ., ___ .., "Q -~•· ----• ...,_~ 
ladr. Atatürk halkı ıelamhyarak 
tribüne çıktılar. Yüz bine yakın 
halk büyük önderi candan alkıt -
layordu. Kıtalar, mektepler ge . 
çerken hava filomuz da göklerde 
uçuyordu. Ankaraya gelen yaya 
Ye atlı köylülerin geçiıi de ~ok al· 

Baylar, gençler 
Hiç bozulmayan TEK.SA YT prezer 

vatiflerinden daima cebinizde bulun -
sun. Teksayt ancak orijinal zarflarda 
stılır. 

ne göre, son zamanlara kadar Habeşis 
tanda ısrarla katan ltalyan elçisi sulh 
müzakereleri açmak btiyordo .• 

Her §eye rağmen, zecri tedbirlerin 
tatbiki işine önemle devam ediliyor. 

Hitlerin Atatürke 
Tebrik telgrafı . 
Berlin, 29 - Türkiye Cuınıırr 

yetinin on ikinci yıldönümü müıı•· 
ıebetiyle Cumur Ba§kanı HitJfl'ı 
buıün Türkiye Cumur Baıkanı A' 
tatürke bir tebrik telgrafı göndot' 
mi§tir. 

Yunan gazeteleri 
ve Cumhurlyetlmtı 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan fi 
zeteleri Türkiye C"Umuriyetinin ~· 
ruluıunua yıldönümü münasebeti' 
le hararetli dileklerde bulunuıa1't' 
dır. Gazeteler, bugün tarihin o~ 
iki sene evvel dahi Önderin id•' 
rui altında müttefik'Ye doıt ttı~'. ·-·-----· .. . . .. .... .. - . -·--
yol açmıt olduğunu kaydedere 
diyor ki: 

"Yeni ve modern Türkiyen~ 
gerçekleştirdiği terakkileri Jo:r 
luk ve sempati d\1 ygulan ile l31'1f 
eden Yunanistan Türkiyenin ti 
vincine İ§tİrak eder.,, 

ltalyan 
tayyareleri 

lnglıtz müstemleke-' 
Jerl üzerinden 

geçemez 
Avam kamarasında kenditP" 

sorulan bir ıuale karşı, lngiliz 111~" 
temleke bakanı Malkolm MakdC 

. ·ı~ nald ltalyan tayyarelerinin lngı J 
müstemlekeleri üzerinden 1ıeç1"'" 

hakkında demiıtir ki: 

- "ltalya ile Habetiatan afi 
lere ıadık ltalmaktadır. Bu, hal · ilzere bir takım muk:ıbil tedbirler son dur)&"' 
yayı, \1yU§maktan ba~ka şerefli bir dü§ünmek yolundadır. ltalyanlar "The Peopleı, gazetesinin haber aL kredi vermek, ekonomi bakanhğmın sında muhasamat ba§ladıktan 
yol ohnadığına ikna etmek içi ka- dığına göxe, şimdiki İtalyan - aHl:tş saiahiyetini kullanması gibi menula- herhangi lngiliz müstemlekesi ~ 

lnıiltere resmi gazetelerinde zecri 
tedbirlerin sıra ile tatbikine müteallik 
bazı nizamlar neşrolunmuştur. Bu ni. 
zamlar ltalyaya ihracat yapmak, ltal 
yadan ithalatta bulunmak, ltalyaya 

f
. d , d dahili masrafı kısmakta ve tasar . gerginliğinde mutavassıt rolünü oynı 
ldl

·r eme ·te ı·r f · · k d ra dairdir. ya ln.aı"ltere huna· y•·ı· altında ı..ö_ .,, ... · ru a g1rı!!.me te ı·r. f ti · k d .... - .,.. ;ı yan Laval n gayre en bir no ta a 1 
Fran .. ayla lnglltere yanyana k 1 Zecri tedbirlerin ngiliz müstemle- lunan yer u···erı'n.den ltalYJl" ••1 ., Romada ne~redilen bir karar - bosa çıkmıstır. Çün ti talyanın Ha A "' J--· .,..-

F b b ka L 1 1 ;ı • - keJerinde lnglltere mandası ve hima -
ranaız aı a m ava ve n· ·ı 1 · f I h bec mtselesi l\akkındaki "asgari istek l · · · hakk d name ı e gazete erın say a ~rı ta . .,, yesi altında bulunan yerlerde de tat - yare erımn geçme~n m & 

gil.i4' dıt bakanı Samuel Hor, bir - dı"d edı'lmı·ştı·r. Aynı' kararname leri,, Uluslar J\.urumunun ve Habefis- l l b. d . . o 1 

d 1 1 
bikl du Ünu .. lmektedir. ta ya ır mü•aa e ııtemıf, n~ 

likte Cenevreyo gitmekte ir er. tanın tnlyaya karşı göze alabileceği .. 
mektub kag"' ıtlarına ve kartpostal - ltal kars r· ı ı1 t d k d' · ·· d ·ı ._.~ Bunu bir nevi tezahür sayan Jur- fedakarlıklardan çok aykın olduğu yaya ~'' ınansa zec e • en ısıne musaa c ven mır 
lara varıncaya kadar tasarruflar g'"r"'lm .. şt'" birler lngilterede perşembe günü mer' Bö'yle bı·r mu····ade .. erı'leme• d 

nal gazetesi diyor ki: 0 u u ur. _ ..,. .. yaptlacağından baluetmektedir. Roma matbuatı da. işlerin çabucak iyete gesmişt.ir. Silah ambargosu (ya • Mançeıter Gardiyandl 
"Edenin yalnız olarak da, ln- Bundan başka büyük otel ve lo- ballolumıcağına inanılmaması yolun. sağı) cumartesi günü 1'onulmuştur. /ıl 

giltereyi Cenevrede temsil edebi- kantalarda olduğu gibi ltalya için ~ telkinlerde bulunmaktadır. Kredi tedbirini bozanlara karşı VOn Pa pee gef 
leceği keyfiyeti çok açık bir ha • de seyrüsefer eden yataklı vagon- Diğer taraftan Londraya resmen ceza tertibi kararlaşmaktadır. 
kikattır. Fakat Hor, lngiliz miin · larda mü•terı·lere yalnız bı"r çe•it bijdirildiğine göre, Habc~ işinin halli çag"" 1 rıldl 

...... ~ ::r ı f .;ı ba kl"fl Genel tedbirler dolayıslyle 
tehiblerine hükUmetin siyastuı k 'l . k 1 için talya tara ınuan zı te ı er 1 yeme verı mesı .arar a~mıftır. yapılacaktır. nglllz .. Sovyet " . • İJ' 

b l d 
- b d Ul it t d k tık b ı Lo .:ı d b" d' ·ıd·-· .. Nıyuz Kranıkl,, gazetet u un ugunu ve unun a us - a ya • ı ı •f ıyor İngiliz hükumeti, herharıgi sulh tek n ;ıra an ı. ırı ıgın ! i ' ·~. k d ... .. Al 11 

lar kurumu siyasası oldujunu gös· Roma, 29 (Havas ajansı bildi- lifinin ttalya için olduğu kadar Ha • Roma gazeteleri ltalyaya kar§ı 0 
un uıg·u~Vgorep, ~~Y~,,, 

t k 
· ... · d d. La l d · ) yana e çısı on apen ın gerı Y' 

erme ıstegın e ır. va m a rıyor: be§lstan ve Uluslar Kurumu için de Uluslar kurumu tarafından alınan ~ 1 ğ . y· da ~ 
lngiliz bqkanile birlikte gidi§İ, Zecri tedbirlerin tatbiki faşiz - katiul edilebilecek gibi olması taraf - l aırı aca 

1 ıayıaaı ıyana zecri tedbirlere yalmz ngiltereye vetle dola&maktadrr. 
Uluslar kurumu misakının müda· min kapitalizm aleyhine inkişafına lısıdır. ::r > 
faası mevzuubahs olduğu zaman sebebiyet verecektir. Daha §İmdi. . ltatya il~ doğrudantidoğrubaya1 sulh bağlı devletlerle Sovyet Ruayanm Bu şayiaya göre, Fon Papet' 

F 
·ı 1 ·ı · d k" .. b kır k 1 "k 1 • müzakerelen yapmak zere ' an • ı iıtirak ettiğini. yazarak, hu mü - vuıturya kabinesinin son dejiti~j 

ranaa ı e ngı terenın yanyana en omur, a ı a ay, nı e gı· gınç konuşmalarına girlşildlğlnl halkın d'I 
bulunacaklarını tebarüz ettirmolı- bi maddeler monopol altına a.lm· dald bir havadisi Habeş hükQmetl de na.aebetle lngiltero ile Sovyet. Ru.- !iğini Almanya lehine temi~ 
tedir. Bu sahne tertibatına batb mıştır. resmen tekzip etmektedir. Bununla ya ara!ı!nda ıenel bir anlatma ya- memeıi Y,üzünden ıeri al.ııı 
bir ıebeP. bulnnamaz.

11 
Serbest kalmıı imali.t ve tice.re- beraber, Habeş h~kumctinln tahmini.. pıldığını haber vermektedir. br, 
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HIZır: "Ben K8niyi bortonun ikinci reisi yapı.mi 
Onu şimdiden sonra böyle tanımağa 

mecbursun Ali amca 1 ,, dedi 
Gec;en kısımların hull••• - Gemilerdeti parayı ve malı le de, Kininin omuzunu 11vazla dı. 

Bızır Reise, sevgilisinin Dve11 çıkaralım mı, Reiı? lıte, o zaman, Alinin de, Ha • 
kız kardeşi olduğunu haber Hızır, ellerini yumruk haline ıanm da, beyninde timıekler çak- nu programa ilıheten: Villi I<'ritz. Lilian Harvey - Kate de Naıy • 
verdikleri için korsan artık d Hans Alber - Paal Hörbfger i1h. Ufa yıldızlarile çevrilen 

.. 
,ehlt olmak istiyor. Aklın al • ıetirip iki kalçaıına koydu: tı. Ali, bir a un •ttı: p ren 5 e $ ğ 1 en i VO 
nuyaı:ağı ıurette düımana hü- - Demek, mallarımızı alaca · - Reiı ... Reiı .•• Bu adam.. e r 
('Ulf' edecektir. Tam o e•nada ğız ve gemileri bırakıp kaçaca • Hızır, ihtiyarın sözünü kati: Muhteşem müzikli film. Ayrıca Foks Habef harp cephesi sahneJuf 
Ali ~a, yanına gelerek bir düf ğız? - Bu adam, ıen denize düttü· ill••••••••• Yunanistanda son vakalar •••••ı•••i 
man tehlikeıi olduğunu haber Evliya Reiı: ğün gece, hüngür hüngür ağla• 
wrigor. - Niçin "kaçmak,, olsun?... mııbr ... Ve bize, ateti ruml ile 

• 
Korsanlıkta her türlü manevra mancınık fenle:-inin birçok ua\il · 

Hızır, hala k~ndine ge1emiye " b · '-k: vardır. Gemilerimizi boplt - )erini öiretmittir... Da a demın 
tıktan sonra yakarız... Böyle- herkeıteu önce "Hayhay,, diye - ı 

- Ne tehlikesi?... Neymi•?... k k h ·· ki. ld ~. 

.Ek nnı <® k 
bahsö lt 'I' likle düımana teslim etmemit o • re ne a raman yure ı o u5 .. • 'le va.r? 

luruz ... Karadan dayanırız ... On- nu ispat etmiıtir .•. Onu ben, dün-Ali, mahzun: 
- Beni öldü 

ltıartulup geldim. 
••iı? 

lar bizden çok olmalarına rağ - denberi bortonun ikinci reiıi yap-
ıanıyordunu7.. K d d d men hiçbirisini çiftliğe ayak bar tım... en isini tim i en ıonra, 

Sevinmedin mi, ı Al' 

Reiı, silkindi: 
- Kusuruma bakma ... Uya· 

llıkbn uyuyor gibiydim, Ali am· 
'-! Üzerime bir 11kıntı bastı ... 
lfiç ıevinmez olur muyum?.. Al• 
"h ıeni bize geri verdi... Uzal 
•lini öpeyim ..• Hem anlat baka -
hııa, nuıl oldu da denize düttün 
l'e nasıl kurtuldun? .• 

- Hikayenin ııruı defil ... 
ta.ık, davran... Batımıza seç, kur 
bılalım... Zira, baıkına uğruyo -
~... On iki ıemi üzerimize ıe
lltor .. Gafil avlanacağız ... Çabuk 
ı. ..... 'lr,.t• •P-r.-lim . 

- Dızım ouraCla bulunduğu -
bluzu öğre-nmelerine imkln Yar 
blı? 

- Kini haber verdi. 
Hızır, aülerek, Alinin ıakalmı 

Oqadı: 
- Aramızdan ayrıldın... Ne • 

ler de keıfetmiıain, mqallah ... 
Bu, açıktan açıfa, Ali amcaya 

~ir kere daha "bunak,, demekti. 
lia.aanm Jüreli ıızladı. Baıka 
~ir vakit olsaydı, hocasının böyle 
:'&hız muameleye uğramaıına 
la)an ederdi. Fakat timdi Hızmn 
teçirditi buhranı anlıyor, onu 
---ZUr aörüyordu. 

ihtiyar konanaa, kendini değil, 
"-ziyeti müdafaa etmek zamanı 
0lduğunu biliyordu: 
b - Vallahi geliyorlar ...• dedi. -
'l&t~ nöbetçilere de göıterdim. 
~ıkları ıönmüt oldufu halde, on· 
t_, c\a karaltıları farkettiler. Sö -
~Uı:ıe inanmıyorıan, çağır da ıor. 
~nimle beraber kapının önüne 
q~P geldiler. içeri sade ben gir 
~iın. . 

Hızır, .1eaıların1 çattı: 
- Gelsinler, bakalım. 

'• liasan. koıar"k kapıyı açlt. 

~ay hayı gideriz!,. 
Düıman donanma11nı baıka 

~~raanlar da haber almıı olacaktı 
~. kapı önünde kalabalık gittik
~ artıyordu. 

liızır, bunların arasına doğru 
t\irüdü: 

- Sahiden m• baskına uğru -
>otuz, çocuklaT? 

t•Hya Reis: 
- Hem de ne fena yerde.. Şu
~n turaya teprenemiyeceğiz ..• 
LA -ilerimizi ksybetmeğe mah -
""11ıuz ! 

tırmaz, oyalarız ... Arkadan yar - böy e tanımaia mecburuz, ı 

dımcı kuvvet de alırız ... Eh, ka - amca... Haydi bakalım ••• 
der! Gemiıiz kalacakmııız, Ne 
yapalım? ... Yenilerini tedarik et
menin yoluna bakarız. 

Hızır, emir verdi: 
- Palıs.bıyığın ıöylediklerini 

yapın: Gemiler boıalsın ! Çıkarı
lan ne varsa Hacıbabaya teslim 
edilıin. 

Evliya, derhat, bu it için adaDP 
lar tayin etti, kumandalar verdi. 

Geri kalan y~ğitler, reisleriyle 
birlikte sahile doğru yürüdüler. 

Cafer: 
r .öriivn-11n11• ... - _... • 

hif Clonanma ... Buna elbette kartı 
duramazdık. .• - dedi. 

Hızır, kqlarını çattı. Arkadaı
larına baktı 

Hava eıiyordu. Deniz dal!& • 
hydı. Rüzgar ve ıu gürültüleri bi
ribirine karıııyordu. Fakat, Rei
sin ıeıi, tabiatın bu iki kuvvetinin 
de üstünde ititildi: 

- Bana ettiliniz yemini unut• 
madınız, değil mi, çocuk':lr? 

- Hayhay, Reiı... Unutma · 
dık ... 

- Ben nereye gidersem, ıiz de 
oraya mı? 

- Sen nereye gidersen, biz de 
oraya? 

- Hatti ölmeie doğru gitsem 
bile? ... 

- Hayhay, Reiı ..• 
- Öyleyıe, gemilerde, herkes 

vazif eıi batına geçıin ... Dütmana 
hücum edeceğiz ... 

- ! ... 
Bu ıefer, kimseden cevap ıeJ. 

medi. 
- Bir dakika evvelki coıkun -

luğunuz nerede kaldı? .•• Hayhay 
diyen yok mu? 

ince, keıkin bir ses duyuldu: 
- Hayhay! 

Herkes, hayretle batını çevirdi. 
Bunu haykıran küçük Haaandı. 
Elini minimini Bursa bıçağına 

atmıı, batını kahramanca hava -
ya kaldırmıf, öylece duruyor. 

Kini, i>altrdr: 
- Bu çocuk kadar olamıyor 

7 "H b ' d .. muyuz.... ay ay.,, ıyın ... 
Herke. ürperdi: 
Bir çocuk ve daha dün dinini l 

değiıtirmiı bir ne idüğü belirıiz, I 
Hızırın arkaıından gidiyordu da j 
kendileri mi kalacaktı? 

Mancınık 
Huan: 
"- Eyvah ... Eyvah ... Ne ettim 

de delice coıkunluk yaptım v~ fU 
Kiniye kendini ıöıtermek f ırıa • 
tını verdim? ... - diye ıöyleniyor -
du. • Bunak Ali amca değil, asıl 
ben ... Nah kafa! Mankafayım, 
mankafa ... Hızır, bana tehit düt
mek suretiyle intihar edecefini 
ıöylememit miydi? ... lıte ıimdi 
ölüme gidiyor ve herkesi de sü -

··k1·· ? ru uyor .... ,, 
...... __ .,_. __ • '"'f•U41 11ıagı11J1Dnar 

dı. Haıan, kendiıinin götürülmi -
yeceğinden korkuyor, Ali amca • 
nın yanından ·aynlmıyordu. 

Etrafta fÖyle konuıtuklarını 
iti ti yordu: 

- Bu vaziyette dütmana sal • 
dırmak görülmemiı ıey ... 

- Hem kıyıdayız ... 
- Hem rüzgar, üstümüze eıi -

yor. 
- Hem azlığız ... 
- Şu düımao donanma11nın 

haline bak... Mahvolacafız ..• 
Ali amca: 
- E ... Çocuklar ... Fazlaya va

rıyorsunuz ... • dedi. - Herıey düt· 
mania iıe Hızır bizimle ... 

Biri homurdandı: 
- Bu vaziyette Hızır ne yapa· 

bilir ki? 
Hasan: 
- Allah da bizimle... Haydi 

~kalım ... "Yi. kıımet !,, diyin .. 
Bu ıCSz, korıanların neıeıhd 

yerine getirdi. Somurtkan ıurat -
lar ıülümıedi ... Şakalatarak: 

- Y i kıımet ! • dediler ••. 
(Devamı var) 
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TARiFESi 

lstanbulda neden bir ''mesele,, oluyor ? 
lıtanbul halkı ıon zamanlarda 

kendini ııkça tehdit eden yeni bir 
ekmek buhranını daha atlattı. 

lecek bir mikdarda olduğu muhak 
kakken, bu buhran niye? •• 

Buiday fiyatleri yüluelmeai ta• 

Sıkça tehdit eden, diyoruz, çün. bildir. Fakat bu bir Y.olduia ıe • 
kü, bazı gazetelerin bu darlığı bep olmamalıdır. Fiyatı ıübelt
"18 yıldanberi görülmemit,,, "ge- mek için az ekmek çıkaran ve hal
nel ıavattaııberi görmediğimiz,, la paniğe ıürükleyen, fiyat yüksel 
bir ekmek buhranı gibi göıterme- dikten ıonra arada geçen zaman· 
lerine rağmen herkes biliyor ki da ekmeli ucuza ıatmayarak er • 
bunun bir benzerini daha üç bu - leei ıün J.illuek narkla satmak İ · 
çuk ay eVTel gördük. O vakit yine çin yine kıt ekmek çıkaran fırın
lstanbulun ekseri ıemtlerinde halk cılarm ve onlara un veren dejir -
ekmekıiz kaldı. Gece yarılarına mencilerle kırmacılarm bu tehir· 
kadar fırınların önünde bekleyip de büyük ve tel.::keli bir otorite 
durdu ve yine b.ö.Yle~ ........... .-...J~ kurd~larııu bütün bu Yala gös 
dünya harbinin acı hatıralan a • termektedir. Şehrin e~ lfini e-
nıldı. linde tutan değirmencilerin müt-

0 vakit bunun sebebi, sadece terek hareketi bu yıl memlekette 
bu yıl buiday azlığının öğrenil - buğday rekoltesinin bir parçacık 
mit olmuı ve değirmenci ve kır· az olmaımı istismar etmektedir. 
macılarla fırıncıların fırınlarda az Son buhranı ele alınak bunda 
ekmek çıkartarak balkı ekmekıiz frrıncıları tamamile hakir görmek 
bırakmak ıuretile belediyeyi fi- mümkün değildir. Çünkü buğday 
yatı yükseltmek yolunda tazyik fiyatleri yükselir yükselmez ek • 
etmeleri idi. Bunda muvaffak o - mek fiyatmm yükıelmeaini iıte • 
lundu ve buhran geçti. mek hiçte hakları değildi. Çünkü 

Bundan üç yıl önceye gözleri - o buğdayın fırmlara gelmeıi bir 
mizi çevirece!< olursak lstanbulun günün ve hatta bir haftanın iti de 
bir gün yine böyle anınm ekmek- ğildir. Fakat ne yapımlar ki, on -
ıiz kaldığını görürüz. O zaman da lar da deiirmenci -ve kırmacıya 
meıele ekmek fiyatlerine bir zam bağlıdır. Biliniyor ki, ıehrin en bü 
yapılmakla balledilmi§tir. Bundan yük değirmenlerinin depoları teh-
yedi yıl önceyi hatırlıyanlar, çok re aylarca çıkanlacak kadar unla 
yağmurlu bir sonbahar gününde doludur. O halde bu telit niçin? 
de ekmekıiz kaldqıımızı, halkın Ekmek f iyatleri aon yıllar için· 
heyecan içinde fırınlara hücum de bu kadar yükselmemiıtir. 932 
ettiğini, fırınların ekmek çıkarma yılı son ayında ekmek 8 kuruş idi. 
dığını gözleri önüne getirebilecek 933 ilk ayında 8 kurut 10 para o. 
lerdir. lan ekmelin bu yılm aon ayında 

Bir zamanlarda o vakitki ",ehre 6,5 kuruta kadar düttfiiünü gö rii 
maneti,, nin latanbul balkmı ek - yoruz. Bu belediyenin azami nar. 
mebiz bırakmak makıadile lı · kıdır. Bu ayda ıehrin birçok yer· 
tan bul f ırıncdarının yaptığı çok f e lerinde bet kuruta ekmek ıatıldı
na harekete kal'fı koymak ve fiyat ğı görülmüttür. 

zammı taleplerini reddetmek için, Ekmek fiyatı bundan ıonra yük 
Un kapanı değirmenini Ye Niıan-

ıeliyor ve fiyatler 933 mayııın-4 
lafı fırınlarını harekete getirerek kadar 7,5 kuruıu buluyor. Fakat 
ekmek buhranının önüne geçme • bundan sonra haziranda birden • 
ğe çalıtbğı unutulmamalıdır. bire 9,5 kuruta çıkıyor. Sonra yi -

Bu vakalar ufak tefek ıeyler de ne 9 kurup dütüyor ve 934 yılı 
ğil, her biri bütün tehre tamil ek- aon ayında ekmek 9 kurut on pa • 
mek kıtlığıdır. Bütün bunlar ıöa- radır. 

teriyorki lıtanbul ıenel savqtan Ekmek fiyatleri uıl yükselme 
sonra müteaddit defalar ekmek 

hareketini, buğday fiyatlerile mü. 
buhranı latanbulu zaman zaman 

. vazi olarak, bu yılın haziranmdan 
tehdit eden bir mahiyet almııtır. 

itibaren göıtermit ve bugünkü va• Memlekette bir kıtlık olsa buna 
ziyete gelmiıtir. 

hep beraber boyun eğelim ama şe. 

lbr~hiro: 
, - On iki parçayı, gözlerimle 
'Ydını ... Pek büyük parçalar .•• 
PalabıJJk:. 

Hep bir ağızdan: j 
Tıceret ııanıerının ••tın 1:a,so 
Aeemı ııanıarın 10 kuruetur. 

Solli6i N N.,,,,,,, Miitlii,ii: 

h:rde 13000 ton ticari buğday sto- Şu vaziyet bu yılki buiday re-
. ı d w • 1 d 12000 t koJteıi de yaziyetin tabii neticele. , cu, egırmen er e on un 

- Hayhay! · dediler... ı 
Türk korsanı bir eliyle Haıa • 1ı mn :ranaimı olqarken, öteki eliy

~==============~ 

Hasan Rasim Us 
Basıltlılı ,,., (YAKIT) mat6oo., 

ve buiday ıtoku bulunduiu ve ridir. Bunun için fiyat yiiluelmeai 
memleketin bu yılki buğday re • iyi ama ekmek buhranı niçin? •• 

kolteıinin ihtiyaca kifayet edebi· A. Faik Güneri 
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Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların 

.heyecanla romanı 
#t 

20 (Nakil, tercüme ve iktibas lıakkı malıfuzdur.ı Yo7.8ii; Rosny alınıd * Türkçeye çevtreo: Naciye lz:et -
Peregrini "Hamlet,, de "Yo

rick,, i hatırla&. Sağken öpülen; 

ölünce toprak dolan ağızlı "Y o· 

rick,,. 

"Niçin sürdüler, siyasetle ala· 
kası var mıydı?,. 

"Nerede? ÖyJe ıeylerden anlı• 
yacak adam değil Taauup ve mu. 

haf azakirlara kurban gitti. Ro!leri 

~iraz içtimai an'anemizi zehirli
yor gibi görüldü. Nihayet bir ih-

tiyatsızlık etti... Çirkin bir ~hti

yatsızlık. Bermutat babamın eliy

le Geliboluya ıürüldü.,, 

Hilminin, babasından bahse· 

derken ıesinde hasıl olan acılık 

belki hu defa daha derindi. Biraz 
ıuıtu, ıonra devam etti: ' 

"Çocuk büyük babasının yanın· 

"da oturur. Beı vakit namazında, 

ıabık damadına beddua eden 1 

Şeytan, cehennem, zebaniden baş. 

ka lif konu§ma nnı bilmiyen bh 

mahalle imamı. Sakın onu <la gör

meğe kalkm.,., üstat. O, Vehbi 

efen diden çok baıka ıekilde din 

dar. Sana, hatta bizlere bile ki· 
fir der ve davet etsek de gelmez.,, 

"Her halde Vehbi Dedeyi ge• 
lect~c hafta geni? davet et, Hilmi 

b~y. Çok cazip adam. Çaldığı ha
,·a ş ·mcHye lmdar 2aptettiğim 

~:ı.: !• melodilerinin en güzeli.,, 

Şevki, 

"Tehlikeli unsur,, diye mınl -
dandı. 

"Niçin Şevki bey?,, 
"Bence imam, bizim memleke

timiz için Dededen daha az zarar
lıdır. Devriıin felsefeıindeki u

yu§turucu, uyutucu zehir imamın 
cennet cehennem masallarından 

da:.a çok tehlikeli. imam sadece 

batıl itikatların doğurduğu bir 

ıürü masalı tekrar ediyor, Dede 

iyilik kötülük arasındaki farkı 

kaldırıyor. liyiyi fenayı tablola· 

rnll.!a boya diye kullanan sanatkar 

Bu akşam Peregrini ilk defa No. 20 
genç dostlarını çok ba~ka ve çok 1'/ "",. J l 
ciddi bir cepheden görüyordu. ~aqaog unun uamar a 
Onları biraz kitabi, biraz snob, b f b 
mfv~t.geç'..rm~kiçin'.htilil'.ko- rını ırden ire derin bir 
nu§an ıŞ);ız guçsu2 zengın evlatla-

rı. diye telakk~ ~tmiş~i. .Bu al~tam kin kız·nınlık sardı 
bılhassa Şevkının fıkrındekı vü- , 4§ 
zuh onu düşündürdü. Acaba Türk 
ülkesinde birtakım gizli tarihi 

kudretler, bu konuşkan, mukallit 

gençlerin vasrtasiyle yeni bir ç1-

ğır açmak arife&iıade miydi? Hil· 

mi, o gayri tabii dütünen karıtık 

kafalı aciz bir "Hamlet,, örneğiy

di. Öyle bir "Hamlet,, ki binbir 
hortlak hayali onu muayyen bir 
ideal için şiddete, hatta en ufak 

bir harekete bile sevke demez. Fa
kat Şevki ne kadar ondan başka 

görünüyordu. Ağır ağır, kendi 

kendine piyanist mırıldanıyordu. 

"Belki yeni devirler için tah
ripkar ve ateşli adamlar lazım .. 

Bina etr.ıek i:;in eskinin enkazını 
süpürmeli... Fakat bir ir.san ce

maatinde Dede gibi insanlar ol
masa acaba ne olurdu ,, 

"Niçin mutlak Dede gibi adam
lar lazım olsun, üstat?,, 

"Bu mihnet ve zulüm dünyasın

da ferdin ruhu hazan sulha gü
zel ıge, teselliye muhtaçtır. Bunu 
da ancak sırlı kuvvetler verebi
lir.,, 

"İyi ku.rulmu§ bir devlet maki

nesinde hiç bir fert teselliye muh

taç olamaz. Aciz, hayali, bilhassa 

düıünen ruhları Vehbi Dede gibi 
sırrilerin muzır felısef esi yara

tır. Bizim kuracağımız devlette 

ne zulüm, ne de mihnet olacak. .. 

Devletimizin sıhhatini, muvaze
nesini hocazak \ıt.r kuvvetin kafa• 

smı ezeceğiz.,, 

Galip ayağa kalktı, 

"Amdülhamit de başka türlü 
düıünmüyor, monşer.,, dedi. 

(Devamı ııar) 

Genç kızı parlak ateşin önün 
de bü..;;bütün solgun, kendine çevrilmiş 
kinci bakışlariyle görilyordu: Arada -
ki uzaklığı kaldırmak ister gibi göğsü 
genişliyor, ara sıra da yüreği ağır bir 
kaya parçası altında imiş gibi darla • 
şıyordu. Ayı göğüslü Kaplan oğluna 
ölçüsüz bir kin besliyordu. 

Köpekle kurt izlerin arkasından 

gidiyorlardı. izleri karıştırmamak için 
adamlar, köpekler arka arkaya yürü • 
yorlardı. 

Yabnn Domuz oğullarının beraber. 
terindeki kadınları çokluğundan izler 
kolayca bulunuyordu. Gö1Jer, sazhk · 
lar. tepeler arasında günün dörtte üçü 
yürümekte geçerdi. Bir ırmak gözük • 
tü. Kıyıları c:;u hasmış, bir çok batak· 
lıklar olmuştu ... öteki kıyıda iz gözük 
mez oluyordu. 

Akıntı çok hızlı olduğundan Yaban 
Domuz oğulları yukan çıkamnzlardı. 
Irmağa doğru tekrar inmek gerekti. 
Yürümek küçiik tepelerden kolay ola. 
caktı. Daha ötede sular, otlaklar, ba • 
yırlar arnsına yayılmıştı. lz gene bu • 
yürümekle geçerdi. Bir ırmak gÖ7.Ük 
bir ok kadın kaçıranların oradan 
yeni geçtiklerini anlattı. 

Kaya, Kaya oğlu, kardeşi oku uzun 
uzun gözden geçirdiler. Kaya söyle -
.ıı.. 

- Yaban Domuz oğulları çok ya -
kındadırlar. Kan kararmamış bile .. 
Sonra endişe ile başını salhyarak sor
du: 

- Kaya oğlu Yaban Domuz oğulla
rının yiiz savaşçı olduğunu söylüyor -
du değil mi? 

- Kızıl yarımndaya saldırdik\m 
gün yüzden fnzla idiler. Bayırlarda 

Raya oğlu gene onları saymıştı, daha 
çoğalmışlardı. 

- Öyle ise Kaya savaşçılarını, ge ·ı 
ce adamlarım bu kadar çokluk üzerine 
nasıl saldırabilecek? 

- Gördüğümüz ateş külleri yüz sa
vaşçının yaktıkları ateşe benzemiyor -
du. 

- Öyle ise çok kuru odun bulama
dıkları anlaşılıyor. 

- Kaya oğlu onları bırakmıyarak 
arkalarından gitmeyi istiyor. 

- Büyük Kaya oğlu da! 

Kaya oğluna söz gec:iremiyeceğini pek bitkin büzülerek oturuyorlarllı
anlıyaralc haşım eğdi. Dü~ünmeye bnş Otuz kndar savaşçı vardı. Pek !Oklııl'1 
!adı . Sonrn peki! dedi. Daha izin ar - kadınlar gibi yorgun görünüyorlardı. 
kasından gidelim bakalım ne olacak, Hepsi genç, dövüş için yaradılmış gi· 
hir müddet daha yürüdüler. Sonra iz- bi idiler. Bu iri, bu hantal gövdeler, 
!er o kadar belli, yeni olarak görün • bu ağır omuzlar yanında gece adam· 
meğe başladı ki hepsi Yaban Domuz

1 
ları çocuk gibi kalacaklardı. 

oğulJarının pek yakında olduklarını 1 Bununla beraber ı ·· ya oğlu bilnıi-
nnladılar. yordu. Bulundukları yerin yandan ok 

Nemli hir toprakta gördükleri ayak larla saldırmasına pek elv<?rişli oldU· 
izleri bütün kuruntularını dnğıttı. ğunu anladı. Omuzundaki yaya bit 
Bunlardan bir kaçı öyle a!;ık görünü - göz attı, beş oku vardı: Hepsi yeni si· 
yordu ki ifaya ::;öyledi: linmiş parıl p:ırıl parlıyordu. Domuı 

- işte Yaban Domuz oğullarının linmiş parıl parıl parlıyordu. Do • 
iri, ağır ayakları •. Işte kadınlarımızın muz oğullarım uJaştıramıyacağı 
küçük izleri... kadar uzaklardan atmasını l>iliyordU· 

Birdenbire bütün varlığını Göğsil bir sarnş duygusiyle kabar· 
derin bir kin, kızgınlık sardı. Yum - mıştı. Tepenin öteki yokuşundan aşağı 
ruklarını sıkarak kaldırdı. indi. Söyledi: 

J<ayn oğlu izleri iyice anlamak için - Eğer Kaya oğlunun okları çof' 
önden yürüyordu. Biraz sonra koşa- olursa bir çok Yaban Domuz oğulla· 

rak geri döndü: rmın işini bitirecek, ötekileri de sn,·:.ı'i 
- Yaban Domuz oğulları üç elin çılarln gece adamları yenecek •. 

parmaklarından daha çokluk değiller Sonra su baskını ile oradn konnk • 
dir. lıyan Yaban Domuz oğullarının dll· 

- Gece ad:ımlariyle birlikte olan ruşl:ınnı anlattı. 
Gökırmaklılar çok daha azlıkhrlar! 

Babası söyledi: 
Gece adamlnrı çeJimsiz, silahJarr kö-
tüdür. - Kaya görmek istiyor. 

- ifaya oğlunun kurdu da dÖ\'iİŞe· Kaya oğlu için on ok ayrıldı. tlci 
cek. Köpekler düşmanı şaşırtacak. savaşçı tepeye çıkmağa başladılar· 

Ka:ra karuntu1• ... ...,rordu._-=-'~'r~"""'Düşmanlan sayan Kayanın yüzü kaY• 
uenç UUUU gCll~~U.)Jçuı. ,.. , ] , ;;z ~ 11 l'O hık k:t r'll<:Jn rl<ı n nlr .,.:: 

\'enemı)ordu. 
- Bizim oklarım1z Yaban Domuz Sonra söyledi: 

oğullarından daha ötelere gidiyorlar. 
İ)i ok atamıyan sa\'aşçılar oklarını - Biz taşlar arasında bekliycce • 

bana ,·erecek. ğiz .• 
Kaya: Kaya konaklama yerlerine döndiİ· 

_ Evet: dedi. Kaya oğlunun gözleri Kaya oğlu tepenin öteki inişini büyUt: 
bir leylek gözü gibi keskindir. bir ağırlıkla yavaş yavaş inmeğe baş· 

- Den önden gideceğim. Bir iki Iamıştı. Köpeğine, kurduna beklemele 
Yaban Domuz oğlunu öldürerek öte _ rini buyurdu. Onlar onun sözlerirıİ 
kileri arkamdan koşturacağım. Bu a- adamlar gibi açık anlıyorlari!ı. 
rada sizler hir pusu kuracaksınız. Bu, Kaya oğlunun yaşayışının bil " 

Kara heu kuruntulu düşünüyor • yük bir günü idi. Yüreği hızlı hızlı 
du. Oğlunun düşüncelerini bir türlü çarpıyordu. 
beğenmiyordu. Gözleri fosforlar saçan Yaklaştıkça işi korkunç oluyordtl· 
Bliyük l{aya oğlu araya girerek söyle. Yaban Domuz oğulJarının yüzleri, gö· 
di: ğüsleri daha canlı gözüküyordu. Jrl. 

- l{arılarımız onlann elindedir! 
Gene Kayayı derin bir kızgınlık 

sardı. Sesi sertleşerek söyledi: 

yüzlerini, taş gibi sert çenelerini, ça · 
kal gözlerini şimdi iyice seçiyordll· 
Kaya oğlunu dört yandan sarabilirict 
se ölümü çok yakındı. Genç adam bu• 
nu acı acı an!aclı .. 

)ir Allah mefhumu çıkarıyor. Bu· ==============:::::========== Kaya önceden sustu. O korkak bir 
adam değildi. Yalnız kurnaz davran -
mak istiyordu. Söyledi: 

- Kaya oğlu bizi götürsün! Yaban 
Domuz oğullarına yaklnşınca puo;u ku 
racağız. 

Kaya oğlu ile kardeşi önde olnrak 
yürümeğe haşladılnr. 

Kendini onlardan daha çe\·ik saD • 
makta beraber kuruntular gene onll 
sarmı~tı. Bu kadar genç savaşçı arasııt 
da kendi gibi bir geyik çevilili•;inclt'• 
pars atikliğinde hirio:;i bulunabilirdi· 
Küçük bir yarn ile bu ad:>.mların e • 
line düşüriilelıilircli. Hele bacakla• 
rından birisine değecek bir ok onu ye· 
re yıkıverccekti. .• 

nuıt mantıki neticesi ne oluyor, 

bilir misiniz? Bu itikat, insanları, 

. %\ilme ve zalimlere kartı müsa
mah6kir, lakayt yapar. Mesela 

bizim Kızıl Sultanın hareketleri
nin hepsini Allah istiyerek yaptı

rıyor diye ahaliye bir itikat gel

ıe ... Bu istibdat rejimini devirmek 

için arkamızda kaç adam bulu

ruz? Bence en evvel bu memle

ketten tekkeleri kaldırmalı.,, 

"Sen müstakbel bir devletin 

blnisi gibi konufuyorsun, Şevki 

hey. Dedenin devletle hiç müna· 

sebeti yok. Onun sahası ferdin ru

hu ... Kendisine mahsus açlığı, su

suzluğu, tecessüsleri, muammaları 
olan ruh! Eğer insanlar sade zahi

ri bir devletin birer küçük parça
undap ibaret olsalar dünyn bir 

nevi kannea, arı cemaatine dö-

Gül hanede 
muayeneler 
Gülhane tatbikat mP.ktebi bat 

hekimliğinden: 

Gülhane tatbikat mekh:p Ve'! kfi 
niği 15/ 10/ 935 salı gününden it1 
baren tedrisata batlamı, olduğun 
dan poliklinik muayenelerini gö~ 
terir cetvel aıağıya yazıimıfhr Şe 

hir halkının buna göre müracaa1 
etmeleri rica olunur. 

Sabahları saat 10 darı 13 I'! ka 
dar. 

Pazartesi: Kulak, boijıu., burun 
hariciye, fizik. 

Salı~ Dahiliye, nisaiye 

Çartamba: Röntgen 
asabiye, göz. 

bevliye 

cil.:liye 

Pertenbe : Hariciye, fizik, ni
ıaıye. 

Cuma: Dahiliye, gÖJ rildiye. 

cumartesi: Bevliye, an biye, ku 
lak, boiaz, bW'Un. 

- Yaban Domuz oğulları elli kişi 
bile olsalnr gene bizi yenebilirler. Böy 
le olunca kadınlarımızı da geri alamı.. 
yacağız .. 

Kaya oğlu bir şey söylemiyerek 
sustu. Düşünüyordu; şimdi izi bul -
muşlardı. işleri bitmişti. Geri döne -
rekbaşkanı bulmak. onun emrine göre 
hareket etmek liizımdı. Fakat geri 
dönme onu gizli bir duygu ile tiksil' -
diriyordu. Gördükleri izler Yaban Do
muz oğullarının çok olmadığını anla • 
tıyordu. Gjzli bir baskınla onları ~a -
şırtarak gelebilirlerdi, söyledi: 

- Babam isterse gün batarken baş 
kanın ynnına dönsün. Ben köpeğimle, 
kurdumla düşmanın arkasından gide -
ceğim. 

Babası gizli bir alayla karşılık \'er 
di: 

- Kaya oğlunun kun-etli olduğu
nu biliyorum. Fakat tek başına yüz 
savaşçıya karşı koyamaz. 1 

_ Jfaya oğlu koşuda Yaban Do -ı 
muz oğullarından daha atiktir. Hiç bir 
düşman onn yetişemez. 

- Evet ifaya oğlu hir ceylan gibi 
çeviktir. Yalnız eğer düşmanlar onu 
sarnrlarsa ne yapacak? 

- Düşmanlar orıu saramazlar. 

lzler gene yok oldu. S··nra göziik -
meğ'e başladr. Az yükseklikteki bir te -
pe ileri.sini kapıyordu. Tepeyi yavaş -
ça tırmandılar. Oldukça çıktıktan so:-ı 
ra en tepeye yakın bir yerde kalın 
çamlıklarla örtiilmüş kayalık bir çu -
kur buldular. Kn~ a oğlu öyledi: 

- Kaya buradn oğlunu bekle in! 
Vahan Domuz oğulları arkadadırlar. 

8on yoltuşlnrı usul U""Ul çıktı. Te -
pe taşlık dnr bir ova idi. Ağaçların 

küçük fidnnların, kü!:ük kaya parça _ 
lnrının diplerinde sert çimenler bitmiş 
ti. 

Köpek durmadan kıpırd:ınıyor. ku
laklarını dikiyordu •. Arkadan kurt da 
haşladı. Yalnız ikisi de oradaki var_ 
lrklarını ele Yermiyorlardı. !kisi de 
kayalıkların arasına doğru !'~~izce 

kaydılar. 

gfendilerinin yamş bir ıslığıyle 

durdular. Kulak kabarttılar. ifaya oğ
lu ovanın ucuna gelmişti. 

Topra~n uzanmıs olarak süriine · 
rek .riirüdü. Sonra hızlı bir soluk al 
<it. Yahnn Domuz oğulları su i: .. ~Ji •.,ı 
ile ilerliyemiycrek tepenin aşa·~ıcl:' ' i 
etckleri- ch• lrnnaldrmışlar, ate':; lcr va ı, 

mışla rc1ı . ı 
Tutsak (csit) kadınlar pek YOfKun, 

Biitün hu düşünceler, gizli, kor • 
kulu duygulardan karma karışık bt • 
ribirine bağlanıp gidiyordu. Fakat ce
aretini eksiltmiyordu. 
Ağaçlar arasrna, !tayalar, otlar ıt• ,, 

rasına saklana saklann sürüne:-el< O" 

atabileceği bir yere geldi. 
Toprak cılıklaştı. Giimüş renkli t:ı
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yosunlarile, sarı yosunlar taşları l<ıll' 
lam ıstı. 

Blr adım daha ilerlerse artık göril• 
lebilecekti Yüreği hızlı hızlı çarPtı· 
Bu toplu kuvvet önünde pek küçii~ 
pek cılız kalıyordu. Yaşamak sevg 
onda şimdi sessiz rüzgflrlarla sall• ' 
nan çınar yaprakları gibi titriyordıl·· 
Çiğdemi düşündü. Bu kara düşünceJel' 
den silkindi. Gökırmni:'1n parlaklıkllll'I 
tutu~an gözler. pırıltıh saçlar S!ödt • 
ri 'l~~ önüne geldi. Gün gelmişti. HU • 
günde utkuslyle o korkunı: hir fn,·r.1 
"' ola"alt tı. Gt•,.i r ... ld l iı-<-e C'ii dcın ° • . , 

na horlıynn gözlerle halmcakı. 
( Dev"'m' ı::ır) 



"Habeş Mata Harisi, . adı verilen Vozero Manen 

Acaba savaşların da küçük şe · ı 
hir tiyatroları gibi birinden öteki-! 
rıe ödünç verilen dekor, takım 

l~J<laval ve ak:;~~varları var mt? I 
Savaşların en sonuncusu olan yil"" 1 
l'tıi sene önceki 'Cihan harbi .. n 1 
de her şey kull .mılmı~, istifade i-

çin gelecek günıere hiç bir şey bı .. 
takılmamış sanılırken son günler
de eski işlerin ~ekrarlandığmı gö
tliyoruz: Uydurma harp tebliği~ 

l'İ, barış zamanlarında adları hile 
İtit'Imiyen bir cl'.kım insanların 
tlıantar biter gibi birdenbire fışkı. 
tıvcrcrck ad ve !an almaları hep 
tc::A'!n harpte g5rdüğümüz, işitti
iirniz hadiseler:f endi. 

A.:Jisababadan alınan haberle-
l'e in.anmak lazım gelirse yeni ye· 
lli Mata • Hariler bile sahneye a• 
dıın atmış bulunmaktadır. 

Daha harp p.ıtlak vermeden ve 
h~üz siyasal atışmalar olurken 
A.nıerikada birkaç aydır oturmak
ta olan ve beyaz çapkınların bile 

tiiılerine çok t,t\izel görünen çu• 
ltulata renkli b\r kadın türemişti. 
Süleymamn toruluğunu iddia e • 
den esrarengiz Habeş ırkına men 
•tıp bu kadın gerçi kendini bir dan 

IÖı olarak tanrtmaktaydı amma, 
'hYalini iyi bilenler, onun bir ca• 
•tıa olduğunu ıövlüyorlardı. 

Lakin bu kadın kimin hizmeti
~~ gören bir casustu? O vakitler 
"'llnu kimse bilm;yordu. Bazıları ;nun Entellicenı Servis'den ol -
Uhnu, kimisi Okyanosun öte 
~et ettiğini, hatta birkaç kişi de 
•tındaki müth;ş sarı devlete biz-

bu kadının kara tenli insanların 
vicdanlarını satır almak için İtal
yanlar tarafından tutulmuş oldu .. 

ğunu söylüyordu. Fakat hiç kim
se onun ne oldugunu bir türlii an . 
lıyamıyordu. Çiinkü bu kadın, 

ser ver"o de sır vermiyen insan• 
lardandı . 

,Ş imdi meselenin ne olduğu an
laşılmaktadır: Kendisine sık sık 
"Habeş Mata - Hari'si,, denmekte 

olan Madam Voezero Manen yal• 
nız kendi yurdu için çah§an 3.teşli 
bir yurtseverdir. 

Geçenlerde lngilterede ölmüş 
olan meşhur Miralay Lavrensin 
Türkiye cihan savaşına girmeden 

evvel birkaç ay Habe§İstandl\ o· 
turmuş olduğunu bilenler pek çok 
değildir. Bu ikamet Taymis kıyı-

larında oturmakta olan kurnazlar 
tarafından esrar perdesiyle örtül· 
müş ve öylece bırakılmıştı. 

Habeşistan o günlerde nkip 
kabilelerin kendi aralarında yap· 
tıklan savaşlar yüzünden pclrça 

parça olmuş bir haldeydi. Büyük 
imparator Menelik'in küçük toru
nu, imparator Sidj • Yassu ken· 
di İmparatorluğunu yıkan acaip 
ve garip manevr alariyle, bu ve

rimli ülkenin çcık zamandır par 
çalanmasını be~diyen bazı Avru-

pa devletlerinin dalaverelerine 
çok müsait fırsatlar veriyordu. 

İngiltere buraya göz di!<miı 
devletler arasında bulunmuyo:-du. 
Ve Miralay Lavrens Habeşistan' 
birliğini kurmak, orasını kara kı-

MemDeket mekitupDaırı 

yollar yapllmakta, gelen 
göçmenlerle nüfus 
kalabalıklaşmaktadır 

mıttı. 

Lavrens gizli ordusuna, yüksek 
ailelerin genç çocuklarını devıir
mekle ite başladı. Lakin bu genç• 
lerin oynamak ·.1tedikleri t"oller 
çabuk keşfedildi. İçlerinden yal· 
mz birisinin, La.vrensin en ateşH 
ce işe koyuldu ve birkaç gün son• 
ra bu vesika Habeş hüki'ımetinin 
Türkiy cihan savaşına girmeden 
talebelerinden güzel V oezero Ma
nen'in gördüğü işi kimse anlıya• Tekirdağ iakele•inde "Göçmenler eui,, 
madı. 

Bu güzel casusun yaptığı İ§ler· 
den biri §udur: 

Genç Hahei imparatorunun 
densizlikleri yfö~ünden imparator
luk birliğinin ııttikçe sanılmak
ta olduğu ve A 1rupa devlet~erin
den biriyle yaptığı gizli uzlaıma 
da Nil nehrinin meıhur kaynnğı o
lan Tana gölü bölgesinde lngil
terenin menfaatlerinin tehlikeye 
girdiği haberleri Entellicens Ser
vise gelmişti. 

Güzel Habeşli kadın kendi 
yurdunun menfaatleriyle İngilte
re menfaatlerinin ayni olduğunu 
görünce sahneye girdi. Adisababa 
sarayında yeni l ir yıldız gibi par 
)adı. 

Bu aarayd .. Sidj ~ Y aaau'nun 
tahta çıkhğındanberi ziyafet ve 
§enlikler birbirini kovalıyordu. Ka 
dının güzelliği bütün büyük me
murların ve hatta imparator bat• 
vekilinin bile gözlerini kendine 
çekmişti. 

İmparatorun üstünde büyük 
nüfuzu olan bu adam, güzel kıza 
çılgınca işık oldu. Kadın bu aı· 
ka pek fazla na:: göstermedi ve 
başvekilin metresi oldu. Onu af

yon ve esrar sa:hoıluğuna alıtbr 
dı. Çok geçme-:len batvekil zehir 
ve aşk yüzünden bu sefer gerçek· 
ten aklını kayb~tti. 

Artık bundan sonra Lavrens i
çin gizli uzlaımayı elde etmek. 
hüküm ve tesirlerini bota çıkar .. 

T ekirJağ muh.ıbirimiz yazıyor: 
Bu hafta içinde Romanyadan i· 

limize bet bine yakın göçmen gel 

miştir. Hayvanlariyle birlikte ge
len göçmenler iskele yanındaki 

konuk evinde biraz dinlendikten 
sonra hemen iskan bölgelerine 

gönderilmekte ve ilbaylığm de -
vamlı kontrolu altında yurtlandı
rılmaktadırlar. 

Tekird:ığ bölgesinde yapılan 

5500 göçmen evine gelmiştir. 

Trakyamrzın günden güne ba • 
ymdırlanması, Türk göçmenleriy -
le doldurulması ve bu değerli ül -
kenin kalkınması için atılan İsa • 
betli adımlar, yerli hall--..ı da çok 
sevindiriyor •:........~~---~ .................. _,.,,........ı 

Tekridağ içinde ve diğer iskan 
bölgelerinde büyük bir yapı faali· 

yeti göze çarpmakta ve bütün 
Trakya iskan bölgelerine ait ke • 

reste, kiremit, tuğla gibi inşa::ıt 

malzemesi Tekirdağ iskelesine 
gelmekte, buradan ma!-allerine 
gönderilmektedir. 

YOLLAR 

Bayındırlık Bakanlığı tarafın • 
dan yaptırılması takarrür eden E
reğli - Büyük Seymenli, Saray

Midye ve Büyük Karııtıran -Vi
ze yollarının ketifleri istikşaf baş 
mühendisliği tarafından yapılmak 

tadır. 

Tekirdağ - Hayrabolu yolun. 

mak kadar kola ı bir it yoktu. ~!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~ 
dan kimse fÜphelenmedi. O da 1· Sidj. Yassu'nun tahtı Ras Ta-

farinin darbelerivle sarsıla sarsıla talyan kamplarını, topçu parkla
rını, uçak alanlarını bildiği gibi 

nihayet yıkıldı ve Menelik'in kızı 
gezip dolaştı ve Voezero Manen 

imparatoriçe Ze:ddotu naipliğ; sr kıymetli vesikalarla yüklü olduğu 
rasında hizmetelrine mükafat ol

haldtı! Adisababaya döndü. 
mak üzere "Habeıistan Mata Ha" 

Bundan sonra kadın hemen di 

da amelenin baı·mması için yedi 
baraka inıasına başlanmıştır. T e· 

kirdağ 935 bütçesinde ilimiz yol· 

larmın gidiı ve gelite elveritli bir 
surette yapılması ve tamiri için 

nakden 20.000 lira, bedenen 27 
hin 336 lira tahsisat ayrılmı§ıtT. 

Tekirdağ çarşısı içinde yapılan 
yeni çetmenin tesviyesi yapılırken 
Peştemalcı caddesine de, yollar 
ve yapı kanununa göre, bir düzen 

ve istikamet verilmesi zaruri glS -
rüldüğünden yapılan tesviye sonu· 
cunda iki taraftaki dükkanların 

yüksekte kalması düşünülmü§tür. 
Yola gereken genitliğin verilme • 
si için bu dükkanlardan kafi mik· 
arda bir VP..l' yola r...lınmıs v~ caJa9 

ye de çarfıya uygun ' bir şe"kilae 
düzen verilmiştir. 

ŞARAP F ABRIKASI 

ilimiz tarap fabrikası Tekirdağ 
bölgesindeki Şarköy, Mürefte cev 
resindeki bağcılardan kilosu dört 

buçuk kurut üzerinden 2 milyon 
kilo şaraplık üzüm almıştır. Üzüm 

satın alınması devam etmektedir. 
Şarap yapmağa başlıyan fabrika· 
da günde yüz amele it görmekte
dir. 

SARAYA SU 

ilimize bağlı Saray kasabasına 
içme suyu getirilecektir. Saraya 
getirilecek olan menba suyunun 
projeleri, suyun kimyevi ve bak • 

teriyolojik tahlil raporları, men • 
ha vaziyetini gösteren plan, hazi
ne, tevzi şebekesi ve çeşmelerin 

projesi hazırlanmaktadır. Saray il 
çesi su yolunun keşfi 17.108 lira 
75 kuruş üzerinden yapılmıştır. 

A. Hümi Yüceb<J§oğlu 
risi., sarayın en yüksek mevkileri , fenci kılığım atarak Parisin er. --------
ne çıkarıldı. son ıooda elbiselerini sırtına ge 

Lakin sergü.zeıstiz bir hayat bu çircli. 

kadının hiç de hoıuna gitmiyor- VaJval'dan sonra dosdoğru Ce 
du. A2 sonra saraydan birdenbire neneye yollandı. 
kayboldu. Bütün dünyada bir seo

T 11fsilatı henüz karanlık ola "l yahate çıkmıştı. Her gittiği yerde 
her keşin gözlerini kendine çeki . en ~ .n sergüzeştini de an!tt.Lalım · 

Adisababa hükumeti Japon-
yord..ı. 

larla bir uzlafma imzalamıştı. {. 
İtalya - Habeş hadiseleri üzeri· 

tal yanların casus teşkilatı bu de
ne de hemen yurduna döndü. 

ğerli uzlaşmanın kopyasını eld~ 
lf. lf. "" ederek alakadar hükumetleri güç 

G.eçen sene ' 'Kara Mata Hari., bir duruma düşürdüler. Fakat 
bir dilenci kılığ:na girerek ve Ha- Lavrensin değerli talebesi sessiz 
be! 11mır korucuları tarafından ko eline geçmiş bulunuyordu. 1 
vulmuş olduğunu söyliyerek hal· Son Adisab.:ı.ba tebliğini oku-
yan işgal ordusunun ileri kar ıko! yunuz: 
hattıudan içeriye girmeğe muvaf- ı "Haşmetlu imparator Haile c: ~ . 

fak "Jldu. lassie Madam Voez2ro Mc 
B·.l dilenci kılığında, Negüs'üu "Habeş Yıldızı,, ni§aniylc taltıl j 

bir \:asuıunun gizlenmit olduğun- buyur11W§tur.,, .... 
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MAKEDONYA A m e ır ö kav afç~~~ ihtilal Komitesi 11!) ~ 

• • 
Bolkanları llllm tuzalı ve pu$• Je'i 
haline geti1mi~ olan te~kil8tın iç 9üıü kaçırılan ı ~~~ 

.. 
... " _!~'\-" 

.,,.. Yazan: 

T naan R==ln~ n~o~o · ~ 
Tefrika Noa ~C"' 

Stoyan Krlstof 
:m&.. 

Harp biteli çok olmamıttı ve 
Bulgarların Yugoslavlara kartı 
duyıuları pek dostça7dı. Bulıar 
k~yu Makdonyalılarla birlikti. 
Makedıonyalılar da kendi hare· 
kellerini henüz bir çıkmaza sap -
lamamışlar ve Bulgaristanm pa • 
ydahtmı kendi kendilerini 5ldür
mek için bir mezbahaya çevirme
mitlerdi. Stamboliski tam on yıl 
daha evvel davranmıttı. 

1934 de ordunun bir tek kiti 
öldürmeden Makedonyalılara yap 
mıı olduju bir İf \ 1923 de bapra
bilmek için lstanboliski kendi ca• 
nmı feda ettiği ribi taraftarlarm
dan binlerce kitinin öldürülmesi· 
ne de sebep oldu. Sonra aradan ge 
çen on yıl büyük değiıiklikler yap 
tı ve Makedonyalılar 1934 de Bul
gariıtanda kendi başlarına gelen 
itler için kendilerinden baıka hiç 
kimseye suç bulmamalıdır. 

latanbuliıkini.ı komitecilerı im
haya uiraımağa hatladığı sırlllar 
da, bu iti kola.vlı.ttıracak bir hl
diıe oldu. Bazı Makedonyalılar 
muhtariyet düıüncesinden artık 
ümitlerini kestiklerinden federa · 
listlik ülküsünü ortaya attılar. Ya· 
ni birleımit Balkan devletleri sis
teminde bir federasyonda muhta• 
bir Makedonya cevleti ihdası . Bu 
idolojiyi kabul edenlere "Federa· 
list,, adı takıldı. 

Makedonya ihtilal hareket· 
daha ilk kuruld01ğu ıünden itiba• 
ren, hep dahili ihtilaflardan ude
lenmittir. Tarafgirlik ve cezbe · 
cilik""Vlftronun. iaaliyetini sık aı 
dafhel~ırıittir. Bütün tarihinde 
ihtilal or~anizmini korumak için 
ekseriya "kan almak,, ve "kur 
ıunla ameliyatlar yapmak,, lüzu
mu haıd olmuı tu. 

İlk günlerde ~ıuhtariyet dütün· 
cesine muhalif olanlar vardı. Bur. 
lar kendi aralav-ında bir mukabil 
ihtilll teıkalitı kurdular. 

Bunlara Makedonyanm Bulga• 
rlstana ilhakı için Sofyadaki Ma
kedonyalılar tarafından kurulmu4 
olan Vurhoven Komittet {yüksek 
komite) dolayısiyle Vurhoviıti 

denmitti. Vurhovisti'ler Makedon 
yaya Bulgar ord~sundan zabitle
rin kumandası altında, ve Bulgar 
ordusu cephaneliklerinden veril • 
mit tüf ek, silah ve kul"'funlarla tes 
lih ettikleri çeteleri, Bulıarista -
nın ulusal siyasasını üretmek ve 
Vmronun muhtariyetçiliğine mu -
halefet için M~kedonyaya gön • 
derdiler. 

YurhovistiJe ... (e Vmronun mer 
kez komitesi dolayısiyle kendile
rine Santralistler denen çeteler 
Makedonya dağlarında boyuna 
b:rhirlyle çarpıJtı ve nihayet Vur 
hoven komitesi daiıtılarak bütün 
Makedonyalılar muhtariyet ü!kü
sü için Vmronun çevresinde top 
landılar. 

itte bu birlik yoksuzluğu yü -
zünden mücade!e tarihinin Jaha 
bqlangıcında Vmro pek çok bo
calamııtr. Fakat harpten sonra 
kendi mevcudiyetini idame ede
bilmek için tetkilitın katlandığ; 
güçlükler pek mühimdi. 

"F ederatiıt, hazbinin kurul
muiyle Makedonya hareketinin 
tarihinde en karanlık ve en kor
kunç çal baılamııtrr. 1922 vılm
dan hurüne kadar Makedonya ih
tillllnin manzarası hep kendi ken 
dini imha olmuıtur. Barıt uzlaı· 

ınalarındanberi Makedonya tari- ~ U ~ ~ ~ ~ 
hi Avrup.l tarihinin en acıklı saf· 20 ••••m•••• 
huını teıkil etmektedir. ' 

Federalistlerin arasında her 'Ben milyoner Hopkinsin kızkardeşiyim. Katilleri 
çeıitten Makedonyalılar VArd1. h A 1 A b 1 B • - t• 
BunlardaaAleksandrofuntetkila. a 8 U amayışınıza şaşıyorum. U Clnaye ın 
:ı!:ı~:n7:,ea~:-r:::na~;~:~: esrar perdesini ne vakit yırtacaksınız? 
yürüyen her ha!lgİ bir tarafa ka• - 11 -
tılmaja hazır bulunanlar vardı; Parker o sabah ihtiyatlı dav 
her hangi bir sebep dolayısiyle ranmıtlı. Bankaya bir gün ence 
Vmro sıralarından çıkarılmıt o - gelen otomobilden, Neclanın A · 
lup öç almak içi ıı en küçük bir fır- merikan paliai ve bilhassa T om • 
sab bekliyenler ~ardı; Alekıanrl• son tarafından takip edildiğim 
rofun henüz ıenç ve dipdiri bu- anlamıttı. Parayı bankadan ko . 
lunduiu halde 3faaneler krallıit· layca alabilmek :çin, yen; bir plan 
na girmiı obnu•nı kııkananalar1 hazırlayıncıya kadar, bankanın 
da unutmıyahm. semtine uğramamağa karar verdi. 

itte bu yüzden dolayı mahaJif.. Sabahleyin Parkerin bankay21 
!eriyle Vmro aruında en amansız gönderdiği gözcülerden biri, Juli 
ve kanlı bir mücadele açıldı ve nin pansiyonuna kotarak: 
muhalifler Yuıoılavyanın resmi, - Bu işi To.ınsonun muavim 
gayri resmi her türlü yardımım Cim takip ediyo(. Bankanın etra
ıördüler. Federatiıtlerle l•tan- fını sivil polis1er sardılar. 
boliskinin dütünceleri bir oldu- Dedi. Parker ~imdi timdi geni§ 
t.ından, Bulgar hUkGmetinden bir nefes alark Juliye: 
de değerli yardımlar aldılar. Ve - iyi ki, dedi, bugün boş bu
Bulgaristana '+'erilmit olan Make.. lunup da bankaya gitmedin! Ya · 
donya parçasın.fa amansız bir kar kayı ele verecektin! 
det muharebesi l.a,ladı. Ve sonra, önünde duran viski 

kadehini dolduı·clrak güldü: lıtanboliıtki Belgratta verdifi 
bir söylevde bütün Makedonyalı
ları forgonlara doldurarak, Sırp · 

)arın bunlara .Jilediklerini yap
mahuı için Belgrada gonderile· 
ceğini söyledi. Bir baivekil at
zından böyle s5.ı:1er çıkması çıl· 
gınhktan bqka bir 9ey ddğil · 
di. 

Bulsraristanda devlet tebauı 
olan yarım milyon Makedonyalı 
yaııyordu ki bunlar Bulgar soıyal1 
ekonomik ve siyasal hayatına ka· 
rıtmıt bulunuyorlardı. Sonra Ma · 
kedonyalılara kan kardeti gözüy 
le bakan bütfüı Bulgarlar vardı 
ki böyle bir dütünce onları .sya
na ıevketmefe felerdi. 

Üçüncü sıra.:la Bulgar oduıu 
geliyordu ki, Makedonyalıaarm 

ıimdiye kadar yapmıt oldukları 
mücadelelerin en samimi tarattar
ları bu orduda idi ve en nihayet 
bütün tethit harektleriyle bet ta
rafı kana boya1abileceiine kaç 
kereler hem de f azlasiyle iıb•t ... 
den Vmro vardı. 

lstaboliski darmadafın ve bit 
tutamı alnı üstüne kıvrılmıı aaçh, 
kaf a11 bir odun kütüiü kadaı kaM 
lın ve kab, kendiıi de titko bir 
köylüydü. Boğalar ıibi baiıra • 
rak ve Makedonyalılan kıtır kıtn 
keseceğini söyliyerek ülkeyi dört 
dolaıtr. 

Bu ,iftçi baıvekili yabflırmak 
için çok uğrqtılar. Fakat çok i· 
natçı idi. Şime4 Jifer greYcileriy. 
le komünistleri ?arça parça etti• 
ğini övünerek söylüyor, Makedon. 
yalılara da böyle yapacafını id· 
dia ediyordu. Komitecilere kartı 
müıterek harekat yapmak için Ni, 
de Sırplılarla bir uzlaıma imza• 
ladı. 

- O budalayı ben hic değilse 
yedi yıl içinde yetmit kere atla!" 
ltm. 

Juli, Parkere: 
- Ne dütünüyorsun? Parayı 

almak güç) et irse ne yapacaksın? 
Diye sordu: 
Parker zabıtayı atlatmakta ih

tisas sahibi bir hayduttu: 
- MemurlaTrn bankadan çe -

kilmeıini bekliyeceğiz. Acelemiz 
yok! 

Dedi. Sonra, adamını savarak, 
Julinin kulağına fısıldadı: 

- Zabıtanın elinde, sahte bir 
Neclinın mevc·ı -J iyetine dair hiç 

riıtanda yaııyan yarım milyon 
Makedonyalı için de çok güçlet· 
ti. 

Komitecilerin sıkı sıkıya ba~ 
lı kalmak isted:kleri prensipler-

den biriıi de yalnız kendi toprak· 
ları içinde kalmakbr. Bu prenıip 

Makedonya ihtilal tetkilatının da· 
hili bir kontrol '.>lduğunu, Make
donya ımırları dııında yaııyan 

batka ulusların itine karıtmıyaca. 
ğını ve baıkalarının da ihtilal sr-
nırları içine girerek onun . ,ıne 

karıtmamasını emretmektedir .. 
Ancak timdi V mronun hayatı dı
prdan yani Sof ,.•dan tehdit edil
mekteydi. 

Vmro için dü~manı, Sofyadaki 
yerinden kaldır;naktan başka ça· 
re kalmamıf tı. Bunun için kendini 
muvakkaten Bulgaristanın muha
lif partilerinin t:mri altına koydu 

v.e onlarl' birlikte ordu ve yarım 
milyon muhacırın da yard1mını el 

de ederek baıv~kili köıeye ııkı,. 
tırmala kalkıştı 

9 Haziran 1923 de yalnız Bal· 
kan devletlerin-le ve Cenubi A 
merika cümhuriyc-tlerinde tesadüf 

edilebileck bir '1ükfunt darbesi 
oldu. Bu darbeler hazan kan d& 
külmeden olup biter, bazan da 
kan gövdeyi götüı ürdü. Bu ise tam 

bir zafer:lı lst.ı&nboliıki üç nazı· 

rı ve taraftarla;·ından dah~ bil-

bir vesika yokLır. Sen ıiıey &e gi• 
dince, banka ve zabıta memurlan 
senin Neclidan baıka bir k.ıdın 
olduğunda bir saniye bile tered· 
düde düımiyeceklerdir. Bu vazi- 1 
yet kar111ında, bankadaki para· I 
yı bizden baıka kimse alamıya-j 
cakbr. • 

Juli hayretle Parkerin yüzüne 1 
baktı: ı 

- Sen yaman adamsın valla· 
hi ! Eier ı -erıkan polisinin ba· 1 
tında ıenin gibi bir adam bulun
saydı, Nevyorkta yapılan cinayet· 
lerin sayısı yarıya inerdi. 

Karıılıklı içtiler .. 
Ve o gün, T omıonun inüzar 

muavini bankanın kapıları kapa• 
nıncıya kadar tarassuttan geri dur 
madı. Aktam üıtü sivil memur· 
larla birlikte, hiç bir it ıörmeden, 
poliı müdüriyetine döndüler. 

T omıonun merakı gittikçe ar • 
tıyor ve :ıiddetiııden ditlerin1 gı · 
cırdatarak bağırıyordu: 

- Sahte milyoner Hopkina a -
caba nerede ve ne vakit yakayı 

ele verecek? 
Tomson, timdi Neclidan ziya· 

de, sahte milyonerin izini ara · 
m~kla meıguldü. 

O ak1am Tomson yazıhanesin· 
den fi a r eh, orta ya§1ı bir kadrn 
kendisini zıyarete ıelmiıti. 

T omıon mühim bir İf üzerinde 
olduğunu ıöyliy-:rek, ~u hüviy~ti 
meçhul kadını muavini Cime ı:ön· 

d-ermek istedi. Fakat, kadın T om· 
sonun kapısı önünde durdu: 

ları aşarak Yug"slavyaya sığındı· 
lar ve oradan pr :>fesör Aleksandr 
Çankofun haıkanlığı altındaki ye. 
ni hüklimeti devirmek için paçala. 
rı sıvadılar. 

Çiftçi beli.sı:u ortadan kaMır 
dıktan ve kendilerine dost ,llan· 
la.rın hükumet ba~ına geçmelerin· 
den sonra Makedonyalılar derin 

birnefes aldılar. Yeni Koaliı.yor. 
kabinesi Petriç ~ölgesini hemen 
büsbütün Vmroya bıraktı ve hu 
vilayeti temsil etmekte olan onbiı· 

saylav hep birlikte hük\i.met pnr· 
tisine katıldı. 

Yeni bükiimetle Makedonyalı 
lar arasında ırkı fıkı bir çal19ma 

birliği teınin e iildi ve bu .~ten 
çiftçi partiıi, m.ıhacırlar, komü· 
nistler, Sırplar, Rumlar, Franıa1 
Çekoslovaklar, Romanyalılar ve 
sair birkaç kitid,n baıka he< keı 
memnundu. 

Ne Ma.icedony-'lılar, ne de <..-an. 
kof kabinesi miizafferiyetleri do
layısiyle güven iç:nde uykuyıa da• 
lamazlardı. Çünkü Yuıoslavyaya 

göçedenlet "F eJeı atist,, lerle bir
leımişti. Bunla: Yugoslavya v~ 

Yunanistanın ysrdımiyle Vmro İ · 
le yeni Bulgar hükumetine Karşı 
mütterek bir cephe ald ı lar . Ancak 
Vmronun komitecileri koruyabile· 

ceği bir Petriç bölgesi elde bulun
dukça ihtilal iti herkese, hattd çift 

Komiteciler lıtanboliskiye aa· 
dece hafif bir ihtar vermek için 
Dahiliye Vekili Mösyö Alekaandr 
Dmitrofu öldürdüler. Bu hareket 
onu uslandıracafına büsbütün kız 
dırdı ve eski kafadarlarnıdan biri 
olan Rayko Daı:du Dahiliye Ve· 
killifine tayin etti. Bu adam dA 
Makedonyalılara kartı mülhit ve 
avutulamaz bir kin besliyordu. lr 
ler timdi yalnız Petriç bölgesinde 
olanlar için ve fakat bütün Bulıa· 

mem kaç bin kişi ile birUkte :-:ldü· çi ve f ed~ratist t'irliğine kar 41 d<t 
rüldü. Onun nazırlarından bir yürütülebilirdi. 
kısmı ib yüzler.:e taraftarı ı.mr· ( DeufllfU uar) 

- Hayır, ded•, ben sizden 
kasına sırrımı !lçamam ! Ve e1J1° 
olunuz ki, benim işim de, ıu 
kikada üzerinde bulunduğunuz 
kadar, belki de ondan çok, mil 
himdir. 
Tomıon, kadmı odasına aldı 

Kapıyı kapadı .. Ve orta yatlı 
dına yer ~öıter di: 

- Buyurunuı.. Sizi dinfiyo 
rum! 

Kadın ilk ÖllC"..e kendi adını v 
di: 

- Marıörit Hupkins .• 
Tomson (Hopkins) adını ela 

yunca gözlerini açmııtı .. 
Margörit Hopkins sözüne de 

vam etti: 
- Ben kaliforniyadan 1:eliyo 

rum. Kardetim Mister Con Hop 
kinsin katillerini hali yakalıya 

madınız mı? 

Margörit teenürle devam etti• 
- Evet.. Beiı Margörit Hop' 

kinsle, Con Hopkins iki kardt:fİS.O 
Kardetimi~ haydutlar tarafında• 
öldürüldüğünü :luydum. Nevyor • 
ka dün geldim. 

- Biz bu hidise ile iki aydall • 
beri meıgul oluyoruz. O vakittell' 
beri neden bize müracaat etme ., 
diniz. Elimizde katillere daiı hi 
bh· Teşfka yok. Bizi timdiyeJr• • 
dar tenvir etmeliydiniz! 

- Kardeımin ölüm haberi•l 
çok geç duydum. Haıt:ı idim .. A• 
yağa kalkar kalkmaz trene ati•" 
dım .. Soluğu Nevyorkta aldım. 

T omaoa masasının önünde dal· 
gın ve düıünceli oturuyordu. Mil' 
yoner Hopkinsin kızkardeıi old11' 
ğunu iddia eden kadın birden sr 
ıini değiıtirdi: 

- Ben, Nevyorkta kuvvetli bİf 
zabıta var sanıyordum. Nasıl ohl' 
yor da Nevyork .!İbi büyük bir~· 
birde kardetim gibi tanınmı! bir' 
milyoner e:ırare .ıgiz bir ,ekildi 
öldürülüyor ve katilleri bulunnıll· 
yor? 

- Esefle söyliyeyim ki, t.>Ulll 
ben de ıizin k ldar ıaııyoruıO 
Mis! Zabıta buııün ve bu saati# 
bu cinayetin es ·ar p?rde-şini ka~ 
dırmağa çalışıyor Ben de şimdi 
bu iti takibe g;lliyordum. Tilll' 
vaktinde aıelitir.ıL çok iyi oldu. 

- Bir iz üzeı mde misiniz? 
- Henüz bir ip ucu yakalıya -

madık. Fakat m~ydanda bir ha· 
k!kat var: Con t-lopkinı belki d1 

yatıyor! 

- Ne Jıyorsunaz? 
- Ortada bi: sahte milyon" 

Hopkins "ar. K.udeşiniz1 haydut' 
lar belki de öldürmediler .. 

- Yatta bir cuet bulmu,Jar .. 1 
- Evet amma .. Bu c~'edin Jd' 

zü o kadar çok parçalanmıt ki•' 
Onu şimdi siz de görseniz tanlf'' 
mazımız ! _ 

- Ben kardetimi çok iyi taıtf' 
rım. Cesedi nerr.de iıe bana ııJt• 
teriniz! Sol diz11ıde küçük bir f': 
ban izi ve ıöğs ·1nde yanyana ilı' 
siyah ben olacak,ır. Bunla.r vart• 
o ceset, şüphe yok ki, kardetılllit' 
ceıetidir. 

- O halde buyurunuz, heır.,.. 
sizin!: b:r!ikte morga gidelim! 

C Derxunı uarl 
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Gün iizR ~:•Noece ill'lla- Bir Bulg n e 
l " tap ıyo 
ef le i ayrz Şeylerdir Anna Görğlyed8 isminde Sofyalı bir burgar adım ev n·n, 

çoluk çocuğunun uğur ve kısmetini Atatiırfi1 ... n, ı·üyasında 
söylediği sözlerde bulm ştur 

Sofyanın Solun sokağındaki 161 nu sevdiğini Kırastef söylüyor ne· n.i gece zorla söyletebildim. Ben 
numaralı yeni bir apartımanm den seviyorsun onu... §ımdiye kadar fotografı o kö~ede 
merdivenlerinden yukarı çıkarken belki yüz!erce defa gördüğüm hal. 
ıazeteci arkadaşım Kırastef'i oda. - Rica ederim ~öyleyin Ma · de bir türlü merak edip hunun se-
aında bulup bulamryacağrmı dü- dam, bir Bulgar kadını tarumadığı bebini sormağı aklıma getirme . 
tünüyordum. Zile bastım, kapı halde bizim Atatürkümüzü sever· miştim. 
açıldı, Kırastefi ıordum, içeride se bunun elbette bir sebebi vardır. - E ... Ne imiş anlat bakalım. 
dediler, girdim. Bet dakika kadar geçti. Zavallı -· Azizim, bu kadın, Sof ya hü 

Büyük Atamıza kartı yapılmak kadın boynunu büktü. Bir Meryem kümet hamamlarında. çalışmakta 
iıtenilen hainane suikast meselesi, Ana hüzün ve tavrı ile kollarını olan Görgiyef isminde bir memu· 
bütün dünyada olduğu gibi, yur - hürmetkarane, önüne kavuşturdu run namuslu, üç çocuklu refikası· 
dumuza en yakın olan Bulgariı . ve dütünmeğe başladı. Merakım dır. Geçen sene, Atatürk. onun 
tanda da nefret uyandırmıı ve gü- gittikçe artıyordu.. rüyasına girmiş. Ertesi gece yine .. 
nün en mühim mevzuu olmuştur. Kıraateften rica ettim: Daha ertesi gece. yine, tamam yedi 

Nereye varsam, kiminle kar . - Siz sorunuz lutf en Mada · gece sırtıııra ... 
tıalııp konupam, hep Atamızı a<>- ma .. Atatürk kendisine tanımadan Atatürk, gece, Madamın rü • 
ruyorlar. bir iyilikte mi bulunmuıtur. Onun yasında kapıdan içeri girerek o. 

Nud olacakmıı? •• Kimler ya. Bulgarlan sevdiğini duymufta mı na ikiıer defa: 
pacakmıı? •• Onun da dütmanlan ondan ötürü seviyor?.. - Ben ıenin evine uğur getire-
var mı 7 Hani bizde de bir eti doğ- Kırastef: ceğim,, diyerek çıkıp gidermi§-. 
aa, hiç böyle tey olur mu, böyl~ - Hayır azizim, dedi, itin da· O zamanlarda, kadmm kocası 
büyük bir adam bir daha doğar ha enteresan tarafı da var, kalk gi hasta, timdi delikanlı olan yetit
mı,, gibi bir ıürü ıual ve cevap . delim Madamm odasına, gör.. mit kızı latefke hasta, kendisi de 
lar.. Kalktık, Madam da kalktı, biti. bu yüzden çok kahirlı imit, imdad 

Kırutefin odasında günün ha· tik odaya girdik.. Hayret!.. arayormut··· 
diu.tmd~ tundan, bundan bir Kötede gözlerini kırpa kırpa Kadıncağız bu rüyalardan ıon-
parça konuıtuktan ıonra, günler· bir kandil yanıyor, kandilin bir ra aratmıı, taratmıf, Atatürkün 
den beri, bilmem kaçıncı defa ıöz, tarafmda Hazreti lıa, diğer tara· o gördüğünüz fotografmı buldur . 
döndü dolqtı yine büY,ilk Atamı- fmda Atatürkün güzel bir fotog - rarak çerçeveletip Hazreti laanm 
za ,eldi. rafı yanma aamı§, bir de kandil yak • 

Kautef dedi, 'kiı Etrafı çerçeveli; Vayenberg ta· mıı • .. }'~-
-- pudra .ürmed en önce krem ile bir .zemin laaırlamaluınu. •• 

11 
tif Gece makyajlarının ud ke-
~i ~·tık tarafı yüzünüzün tek-

• ~t ?ilediiiniz gibi değiştirebil
, ~ llııdedir. Akıllıca kullanıla

.. ~ kozmatikler gece tuvaletini· 
\it~~durulabilir ve görünütünüğü 
~0 derece açar, koyulattırır, 
>il ~ .~arlatabilir. Hatta bwilar 
\it ıühııuıün mahiyetini bile değit-

t ilir. . 

• lıt llkin bunun iyi yapılması §&rt

beİ Makyaj yapmak uzun tecrü-
1· ~~r Ye pratike lüzum göstermek· 
1• ~ ıt. Rastgele ve tecrübesizce 

it.._ tuvaletleri yapmak insanı gü-
""''S düıürür. 

,
1 
~Ü~ tuvaletinin bugünkü moda 

~I tun alaka ve dikkatinizi göz
~ dudaklarınızda toplamanızı 
~U· ettirmektir. Ruj kullana • 

tra. • 
"1 ltıız, fakat, bunu kimse bil-

. ~~elid~. Deri mümkün olduğu 
~ r ta.bıi görünmeli ve bunm üs 
~I~ lliıbeten çok az pudra sürül

" de l~ir. Bütün renk göz gölgesin 
)~ l'Ürrne kaleminde ve dudak bo-

l~ llda. olmalıdır. 

di ._ '\'lllnUfa.k ve pürüssüz bir pud-
0' ~kthı elde edebilmek, kullanıla-

f~)~e?1ele bağlıdır. Eğer deriniz 
~I iade kuru ise temel olarak 
''-ıı Yağlı bir krem kullanmalı-

. 1'1tı~ "Yüzünüze ayrıca bir par· 
e ·~tıa· vermek istiyorsanız ten 
~~ 111de bir krem alınız. Çok kır
~~.i{~nkli bir deriniz var ve bu 

e1 ~~ 1fU ta.dil etmek istiyorsanız 
l' 14'1. t'\!lye§illi ğinde bir krem kul . 

~.alısınız. 

ler )'ağlı deriler için ~ulu temel
. ~a.ı "~r~r. Bunlar yüzde yayılma 

~l'e~ 1:çın ispirto ile aulnndırılmıı 
·~ e d. le ~l r ır, Gerek kremler, gerek-

fif h &aıı yağlı temeller sadece ha
dır ~fif okıanarak yüze konmalı
clir: l\t1 ati~en ovarak süriilmemeli
'Ul'li) ayıler ise ıslak bir tülbentle 

1': •·d llıeli ve ancak kü" '"k k· ~ an b en çu no 
f l~I' . aılanmahdır, çünkü bun· 
;ıı ' ııtenıiy v. . • .!rr} ecegmrz derecede ya· 

ar. 

f1 drl'!°"'a da ponponu pudraya dal 
~tı, ca.__ hafifçe ıilkeleyiniz. Kul-ı 
di~C&ğtnız pudra ponponlarına. 

t edın· ı· z B 1 . . • · un arm en tY.UH 

JUIDutak muslinden yapılır; çün
kü yumupktır ve daha müenir • 
der. 

Pudra yüze .miiıdGkten sonra 
temiz bir muslin parçaaı alarak te
mb ıu yahut ıül ıuyu doldurul • 
mut bir göz ban otunda ıılatum 
ve bununla kirpiklerinize iifüten 
pudraları siliniz. Sonra aöz aölge
liğinizi alarak ıöz kapaklarınızı 

gölgelendiriniz. 

Eğer gölgelendirmek için toz 
kullanıyorsanız, parmağınızm u
cuna ahnrz; geiz kapaklannız ta • 
mamile kurulanmıı olmalıdır. To
zu ayrık yere kadar yukarıya doi 
ru sürmek ıuretile gölgeyi veriniz. 
Eğer göz kapaklarınızı gölgelen· 
dirmek için yağlı maddelerden 
kullanıyorsanız, kapaklara iğne 
batı kadar küçilcük bir vzelin nok
tsı kounız, gölıenin daha iyi im· 
tizç. edeceğini görürsüıiiiz. 

Ela yahut san gözler için en 
yakııan gölae rengi yqildir; ha
vai mavi gözler için mavi gölge, 
koyu maviler için de mor gölge 
kullanılmalıdır. Gözün altında kul 
lanrlabilecek yagane ıölge açık 
menekıedir ve bu renk çizgi ve kı
rrııkları yok eder. 

- Sen bilmezsin. benim apar· rafından çekilmiı tık, bqı açık, Aradan çok geçmemİf, hastala· 
tmıan sahibem Goıpoja Amıa var- bizim Atatürk.. n iyileımiı, kadının evine düzen· 
dır. O, onu, ıizden daha fazla se· Madam odanın kötetinde elle- lik, içine bir tenlik, eve de bir bol-
Ter !.. rini önüne kavuıturmuı ibadetha- luk gelmif •• 

N •• , d b ş d b - ıçm.. ne e imiJ gi i, Atatürk ile laanm im i u kadın her sabah er • 
- Bilmem, ki.. , karıısmda tam bir ruhani teslimi- kenden kalkarak, Atatürkün kar .. 
Merak ettim, Bulgar lianımı yet ve hürmetkirane tavn ile bizi fllma seçip, pmldıyan ka 1 ·ı..ak I;) 

sörüp konutmali isteaim.. cltnli~or yp l:i~ OJEl!mwo.r:9u •• Kı tmc:la ibadetini yapmad&JJ11·ft~fııin.,~ 
Mabçup tavırlı, varlığa, yoklu- raatefin odasına tekrar döndük. içinde bir ite el uzatmayı günah 

ğa, !saya, Muhammede bütün gü- Ve bütün ısrarlanmıza rağmen, addediyor, uğunuzluktan, bereket 
zel teYlere inanmakta olduğu yü • Atatürkümüzü ne için aevmekte ıizlikten korkuyor. 
ziinden belli olan 40 - 43 lük Bul- olduğunu, kandilin ve lsanm ya- Hatta.. Hutalığmı atlatan de
gar kadmı karşıma gelip oturdu... nına onun fotografının ne için ani likanb kızı latefkeyi de, Atatür • 

Evine, kocasına, çoluk çocuğu- dığmı, ne için böyle bir peygam · kün karııımda ibadetini yaprp ta· 
na bağlılığı tertemiz giyiniıinden her gibi hünııet etmekte olduğunu pı:ndmnadan kimsenin kar§ısma 
oturuıundan belli olan Madam ile Madama bir türlü söyletemedik. çıkarmıyor? Kametsiz olacak di. 
tanıttıktan sonra ilk ıözfun f u ol - Vakit geç olmuttu. Örfi idarenin ye ••• 
du: müsaade ettiği aaat gelmitti. Faz- Atatürkün fotogra.fı evden kay .. 

- Siz Atatürkü biç gördünüz lakalamaZdım, Kırastefle Madam. bolacak onu bir gün göremiy~k 
mü?.. dan müsaade alarak apartıman • diye ödü kopuyor •• 

- Hangi Atatürkü, Kemal Pa. dan çıktım. Hila merakta idim. Kıraatefin sözü burada bitmit· 
fa~ mı?... Tenha ve kimsesiz kaldmmlar- ti •• 

- Evet, Kemal Patayı, llDUDa, da dalgın dalgın yürüyerek oteli - Ben dü.fünüyordum.. 
o timdi Atatürk.. me döndüm. Atatürkle Bulgar ka- Sofyanrn (Solun) aoliağmdaki 

- Hayır, görmedim, taı>ımı - rıamı dii§ünüyordum. 16 numaralı apartıınandaki BUi • 
yorum... Ertesi gün., Krrastef beni bul - gar kadmı Anna Görgiyeda evi· 

- Onun kim olduğunu ve- ne · du: nin, çoluk çocuğunun uğur ve kra-
ler yaptığını ıiz bilir misiniz 1 •• - Merakını gidermeğe gel . metini, bütün istikbalini bizim bil. 

- Türkiyeyi kurtaran büyük dim. yük atamızın huzurunda bulmuı, 
bir peygamber.. Dedi. ona tapınıyor. 1 

- O Türkiyeyi ve Türklüiü - Ak9amdan beri merakta:.ı Hangi kansız, hangi İzansız • 
kurtardı, ıen ise bir Bulgaraın, o- çatlıyacaiım. Neymif bu kadınm lardrr onlar, ki ona el uzatacak • 

Yanaklara en solufundan ol - ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
mak üzere ruj ıürülebilir; ruj ne duyarsanız kirpiklerinize kozme· 
kadar ıoluk olurıa ~derece iyidir. tik kullanmamalısınız; kirpikleri
Eğer karı ruj kullanıyorsanız, bu nizi vazelinle fırçalıyabilirsiniz. 
pudralandıktan aonra yüze toz gi- Kirpik kozmetiki kullanıyorsanız 
bi sürülür. Eler yağ yahut mayi kirpiklerin yukarıya doğru kıvrıl· 
halinde ruj kullanıyorsanız hu da ması için fırça ile yukarıya doğru 
temelden aonra ve puranm albııa fırçalaymız. Kirpik tuvaleti için 
yani pudrayı aürmeden evvel ıü· iki fırçanız olmalıdır; birisi koz
rülür. metiği ıürmek, öteki de tuvaleti 

hali böyle? dedim. lar .••• 
- Ne mi? •• Ben de tattım bu Lanet, nankörlere! •• 

kadının haline doğrusu. Kendisi· Mahmut Necmettin 

, • I , • • .• ... . . ""-• ',' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyango u 
Şimdiye kadar binle1'ce kişiyi 

zengin etm~şt·r. 
Dudak kalemini kullanmadan yapmak içindir. 

evvel dudaklarınızı azıcık yağırz Kozmetik sürüldükten ıonra ku 
kremle ovmalumız. Dudak kale - rumasım bekleyiniz. Sonra da ikin 
mini iyice sürdükten ıonra, par. ci fırçaya gayet az vazelin koya· 
mağınızm ucile ownuz ve kenar- rak kirpiklerin ucunu f ırçalaymız. 
lan çok yumutak bir muslin par- Göreceksiniz ki gayet güzel bir 
çasile siliniz. Dudak tuvaletinde parlaklık olacaktır. 
gözeteceğiniz amaç timdi Holli • Kaılarda ise bunun n!: ... ini ya • 
vud yıldızlannın tercih ettikleri pacaksmız. Katlar önce vazelinle 
biçimdir. Bu da eskisinden çok da fırçalanmalıdır. Ka~larınızı daima 
ha hafif ve daha parlak bir tesir yukarıya doğru f ırçalaymız. Eğer 
bırakmaktadır. -·~ ta.lemde kullanaca~anız uçlara yu 

Kirpikler çok dikkat ve itina karıya, şakaklara doğru gölge ila· 
isterler. Ejer ıözlerinizde zafiyet ve edilmelidir. 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Aynca: 15 000, 12.COO, 10 000 liralık ikramiye
ler:e ( 20.000 lira) hk bir mükafat vardır .. 

Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
la il 1 'eri atasına pınnız. 
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Yurdun her yerin~ rff~;;ş;~flli 
den çekilen tel'in 11 euıunTUrkıyeh•m••r·••rının11 

telgraf la rı rekledljll, aradıjlı, llzledliil :Y'!i 
Kayserlde... ' besledii:rimiz sonsuz inanç ve bağhh - ~ Hemşerı il 

Kayseri 25 <A.A.) - Atatürke son 1 ğımızı lıir daha tekrar ederiz. H . . d• ?5~ ·• 
;yafmç teşebbüsü dolayısiyle KayserLj Ergören Şarbay • emşerl kım Jr • j~ 
de 23 - 10 - 935 günü on binlerce Yalova: 13 (A.A.) - Başımızdan herıll !: 
halkm tştiraldyle yapıbn çok heyecan an cnndan yaşatmak istediğimiz yüce H N k•t ı· ? !i .,_,. 
1ı ve muazzam mitingde bütün Kayseri varlığınıza eı uzatanlar olduğunu acı ~I e va ı ge 1 yor. g 
lllerln Atatürk'ün uğrunda can vere - duyarak öğrendik. Biz Yalova öğret - ·ı= I~ 
ceklerine and içilmiş, hainler Unet - menleri o elleri kırmağa ve damarımız: Bunı~rı ancak iki gUn sonra ii 
lenmiş ve aşğıdakl telgraf Atatürke daki öz kanı.n kaynağı olan varlığını· i ö§renecaks!nlz Şlmdltlk yal· :: 
arzedilmiştir: zı ilelebet yaşa.tmağa and içiyoruz. d b 11 "1 1 Si 

"K t J d T .. k d y z .. w t l . b. 1. w• b mz a ını e ey n z. •. ur u uş savaşın a ur or usu.. a ova ogre men en ır ıgı aş. !! 
nu arkasından vurmak istiyen hainle- kanı S. Necati Gurres. Hemferı ••• Hem,erl H 
rJn bu defa da aziz ''ar]ığmıza sui - Konya~ 2:J (.A.A.) - Yurtta nefes . .......................................................... f: 
kast yapmak istediklerini duyduk. alan bütün Türk ulusu için kutsal 
Bundan acı duyan binlerce Kay~erili olan sana kıyacak, sana yağrnç yap -
uğrunuzda her varlığını feda ec1ece&ri. mak istiyen alçak l'e mel'un va.tansız
ne bugün .»aptığı büyük bir mitingde lara şimdi miting halinde toplanan 
and içti. Ülkün için tek bir yürek gibi binlerce lfonyalı bağırlarınm bütün hın 
çarpan Kayserililer sağlığını ve başı- cı ile lllnet etmektedirler. Konya senin 
mızda uzun yıllar yaşamanı öz yürek - uğrunda güle güle can vermeğe, gös -
ten diler ve hainleri lanetle anar. tcrdiğin ülkü yolunda daima ardında 

l Jfiting heyeti ve halkcvl başkanı ve ilk sırada yürümeğe bir tek kalb, 
Beyaztlta bir tek uzuv gibi bir1C9ik ve kaynaşık 

Beyazıt, 23 (A.A.) - Kutsal cumhu olnrak and içmektedir. Ulu Atatürk. 
riy~timizin kurucusu olan yül-selı var /(onya mitinginde toplanan blnlc>rce 
lı""'nıza mel'un bir dUsünce ile .. • ;ınç lıal!: adına uray asbaşkanı Nuri Özel 6' :. • .., 
yapmak istiyen ulus düşmanı alÇ'lk • C. H. P. lluönkural başkanı 
lan İstanbul öğretmenleri nefret <luy Ttalis Ulusan 
ı:uları ile karşılar ve escnliğinizin de.. - İ 

1 8 1 
· . 

"f'amını diler. m.nbu • e edıqnı 
~ h rr. İ Bu akJam saat 

lıfQnbul öğretmenleri adına H. Bel.:cı ,ı2 ır ııycı l'OSU 20 de 

LUM>ur~~;~~~~~ Yüksel I 111111111111111 
varlığmıza ve kudretınize her zamnr. 
ihd)acımız vardır. Gündüzleri gözil· il 11 
rJı:ıiı nurlarından n geceleri rüyala 
rmıııda hayalinizle ftşık bir Türk ~o. m 

Tohum 
Yazan: 

Fazıl NeGip Kısa· 

···························································· 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

Hazımsızlığı, mide ekşiJik 
ve yanmalarmı giderir. Ağızdaki tat. 
sızhk ve kokuyu izale eder. 

MAZON markasına dikkat. 

30 1LKTEŞR1N - 1935 

Niçin 1RADVOLiN11 Tercih 
dalma etmek 

LAzım geldiğini düşündünüz mil ? 
Çünkü: . 
1 - Formülü hatka hiçbir dı• 

macununun foı-mülü ile tıY'' 
edilemiyecek ~.>.cın RADYOLİ~ 
fırçanın gıremediği yerlere kad•' 
girerek diıleri temizler. 

2 - RADYOLIN diıleri teJllİS' 
lemek!e beraber mina tabaka1111' 
da tahrip etmeden beyazlatır ff 
parlabr. 

3 - RADYOLIN ditlerin ast' 
rindeki lekeleri ç.ıkanr, kefek' 
tabakalarını eritir. bütün mikrOY 

lan % tOO 
öldürür. 

4- RAI'' 
YOLIN dit 
etlerini k_.. 
v e t lendirİf• 
hot bir ıer 
zeti ve kO' 
kusu oldul' 
için aeve ffl 
ve kull.uıd' 
bilir. 

kullanmağa başlayınız . 

uıuleı ı ~mınallırı ve ıımnnıarı ıııetme rmum ı~nreıı ılinıırı 
cqğuynm. Bu hareket candan geçmi~, llfflflfl 18/ 10/ 1935 tarihiı~Je yapıbn eksiltmede elde edilen fiat hacl 
olsun ve o mel'unlann gözlerini oya. :~:ı: :::::m:ı-=:::::::;::::.-:::::::r.:::::m:ı 1. d ·· · 1 d·-· .ı 7363 lir h tJ• l k o 
rak canlarının alınmasını dilerim. ------- ·• K 1· M Y A G E R :: ~yığın a gorü me ıgır..;ıen a mu ammen Joyme : o oJD 

kürek 

L1lleburgazda Torman oğullanndan /\ aşil - 1!1 tuğrul Sadi H ii tif, vagon ve ıupap yayları gümriJklenmit olarak teslimi t'rtile 9 1 
Bezzaz Hüsnü Ceylan Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda ff HÜ Samed d İ nfi kifci Tefrin 935 Cum.a.r-teıi günü saat 10 da Ankarada lC:are bi.,. 

Yalvaçta Bu gece sut 20,15 t!" Ü :: aında pazarlıkla •atın alınacakd ır. 
Yalvaç: 23 (A.A,) _Kurtarıcı ,.e Ma . 15 ı· Umumi idrar tahliJi 100 kuruştur. is 

koruyucu yüce özlüğünüze komplo SEKlnNCl tc Bilumum tahlilat Eminönü, Eml~k :: Bu ite girmek istey~nlerin 552 lira 23 kunıtluk muvakkllt temi 
... _.ı!L...ft ~- b ve Eif&m bankMl kar~111nda t~t-ij ile ~nunun tayin eltiö\ vesile.alan, kanunun 4 üncü maddesi m~ 
'uaısnı.1:A,.rn•r ve üyük ulu.un başeız Komedi 4 perde H 0 

kaJmasım fstiyen soysuzlar şunu iyi Cuma akgamı: Baba bey hanı. :f hince ite girmeğe kan•Jni manileri bulunmadığına c!air beyanııs 
bilmelidirler ki Türk ulusu gözbebeği Her tarafa tramvay. : 111 1 .ım:: m •::::aun wm,m·=·:: ile aynı gün taT.n ecfü'!n saatta malzeme dairesi komisyonunda na 
nf bağrında taşımaktadır. Türk ulu!!a Telefon: 22127 r.:ıcıı=ı::sı:m:=:.==••-•-=c=wmıı::ı•=-=·-~·=··-=·=-=---= zır bulunmaları lazımciır. Bu :~en it ıartname Haydarpatada tesel 
ulu önderine sonsuz sevgisiyle çır· J il Ad • •kt•d H lüm ve ıevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde göri.ill 
pınırken onun varlıkla canına kıyma.. Operatör Dr.. le) emı 1 1 ar H bilir. (6129) 
ğı düşünmek budalalıktır. Coşkun SelAh SUN fi V E Ü ----------------------~--~--kalplerimizden çıkan toplu bir ses sa- ı .. ........................................................... ___________ _, 

~~~~;~~sevgi l'e saygılarını yollar ~eniz ha~t~nesi Cerrahi Şefi T ~~Bel geveşkliQI neij ı, ............ oi·;· .. h·;;·i;;;ı···· ....... ~~ SelAmi izzet: 

Balkn.amına1aMUzıevm ve&ay- Dış Tabıbı Kemal SUN 1 i~Hormob·ı n il Rat·ıp Tu·· rkoğlu =~ T·ıyatro-Sanatı 
u• isti ki Al caddesi ·=:=: H ::: •. gılarını yollıyan Yalvaç budunu p · 

Çarşamba 23 (A.A.) _Can evini ;:c • No : 322 ~S TafsuaJ; Oalata posta iİ Ankara caddesi Mesli!rret :; Her kitapçıda bulunur 
el atına.k i.stiyen hainlerin alsaksa ıc. ( Bevoğlu Verll ô kutusu 1255 !i :: oteli Kar,ıaı numrara (B8) i: Fiatı: 15 kurut 

bbUsı 1 d d . ı d M 11 p ···ı·············--·-······················ .. ::::::· ... ·· ·~ ·······:-·:· .. ::··········· .. ··················:······· ae §e er n en erın acı ar uyduk. a ar azarı .................... _ ...................................................... ,. ................................. :: 
Bu gibi mel'unlan tel'in eder, ulu ön- üstü ) 
derimize uzun ömürler dileriz. 

i Çarıamba klzılay başkanı N. Şükrü 
Konya: 23 (A.A.) - I\onyada sana 

bütün varlığı ile bağlı ülkünün ve 1 
devrin\Jn en özlü evlatları olan bizler 
Konya sporcuları, sana uzanacak mel' 
un •ileri kırmnğa bütün yüreğlmiılc 
ve, gifcUmüzle hazırız. Uiricik Atatür

'kümUz. 
l Konga idman yurdu G. sekreteri 

Vanbogli 
Urfa: 23 (A.A.) - Yüce Atatürk 

&ana kıymak btiyenleri on bin kişi ile 
tel'in ettik. Gençlik her an önünüzc!c 
canını fedaya hazırdır. Siz daha uzun 
)1Jlar başımızın üstünde şeref tacı o • 
larak yaşıyacaksınız. 

Balkevi ba~kanı Jlu:aff~r 
.Antalya: 23, <A.A.) - Hürriyete 

kavuşturduğun Türk kadınlığı ~ni ta 
biatin mukadder ölümünden bile esir- _ _ _ _ _ 
giyeırek ke~di _ömürlerini. seni? ömrü- iyi bir t e r z i mi 
ne eklemeyı dılerken senın azız varlı. anyoraunuz 
tına kastedenler.bulunabildiğini öğ. işte size bir adres: 
renmekle en derın acıyı duymuştur. 

Sana uzanacak eller bütün Türk ka -
dınlannın gırtlağına sanlacak pençe • 
)erini kırmadıkça sana ulaşamnzlnr. 

Alçaklar kahrolsunlar ''e s~n çok yaşa. 

-iHSAN YAVUZ 
Kadın •e Erkek Terzisi 

, 
ıs 

' 

COCUk' BÖYÔR, ADAM OLUQ 
ı<UMBARASI DA KASA OLUR. 

~ ~· ~ . ' . . ,· . ~ ·. 

~;J 
KUMBARA Si Antalya kadınları namına 

Karacan, Naciye Naüc, Fitnat, ismet 
Murat Cankatan, Dikmen zade M. 0-

~a;;,!a:;u~::::.iha;~mı~:~~::.q;: ----'-------;-. Siz de 31 ilk teşrin arsıulusal arttırma günd 
lstaabol • Yealpostue tar~ısıada 
foto Nar yanında Letafet hanında 

cu~:i~:'~~~~~>Aliyc::;~~~:e K u P<)N bir kumbara alarak para biriktirmiye başla 
::rv:!:~7:nk;a~:ı=~~:~~:~ 290 yınız. Gelecek sene bu tarihte kücük bi 
nlkastrn akim kalması yüzünden bil - _o· 10. 935 h•b• 1 1 
tün Foça halkının duyduğu se,inci sermaye sa 1 1 0 muş 0 ursunuz. 
bildirirken ala yaratıcımız hakkında --------------•'•••••••ıil••••••••••••mi•••••••••••••••••••ll'I 
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1 NE K TEYZENiN MIRASI so 

ARKAMİZOAN K\M 
Gl!Livo~ '? .. ACA8A 
"ONLAR OLMA\l 

lmmn Dr. H A Z 1 M :r.::m 
1 Cerrahpaşa hastanesi sabık dl-H 
i diye ve zühreviye mütehassısı. 1 

ff GalatasarayJa İngiliz sefareti 
i arasında tramvay cad. No. 26 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :alllllll:: 

SA>ıRMAYıı. -
8AŞ'kA ~\S. 
AT \zLERi 

YO..-t . . 

} ' )\ ' . . . - . l. .. t ·~ ,l .•• , 
~ '\ • . ' - . ' j. . . ' .~· , ; 1 

·./ 'ı:·:-·.~~·~·i ~~'+\. 

KAŞE 

Geceleri sık sık abdeste kalkanlar N 
rahat etmek için EOKALMNi 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira K&tran id • 

rar yollarının nezle ve iltihaplarını 

-Jyileştirir. 

Grip • Nevralji • 841 ve Jif ağrıları - Artritizm. Romatizm 

• • ' J • i( 1'" •' 

~· .. . ·, ~ ......... ; ~ ;:: ': ~ -- ·~ 
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<JRİPE YAKALANM/$. BiR HASTA 
NEVROZINl.E 
ABU~ EYi OLVR. 

ı ~ Elbiseıerinlzl, Pardesülerinizi, 

1 
~Paltolarınızı ve Muşambalarınızı 
,Ü Ismarlamak veya hazır almak için daha ne bekliyorsunuz 
ı Kumaşlarının mükemmeliyeti, kusursuz biçimi ve fiyatlarının ucuzluğu 

I i ile en güç beğenenleri bile m:mnun eden: 
Eczanelerden tO tanelik tup lataylnlz. Çok k8rlldır. 

lii Galata'de 1 
ııKarakUy'de 

I~ 

~~ 

CROLOG - OPERAT'O'R 

Dr. REŞiT SAMİ 

Büyük 
Elbise 

YfY'r ,.,. 

Mağazaların1 
İdrar yolları haatahkları mütehassısı, 

Beyoğlu lıtildil caddesi (Eıki Mulen Ruj karım) Vehab B. Ap. No. 61 

~ 
::s 
ğ~ 

il 
ziyaret ediniz. Her keseye elverişli fiyatlarla bulacaksınız. 

~·••••'••••••••••••••••••••••liiı ®c:ınııı~:m:~~:~~:ıı~:::~~~~~ım::ıc=~==~~~:::=::.ı=:=:.=:=rı::~ım:ır.::::= 

PARDAYANLAR 

- işte, ijler geıısı değişti. Mademki 
oğlumu yarın bu

1

raya getireceğime e ~ 
mln, o halde bu gece hi~ bir şeye kal -
kışmıyacaktır. Bu gffe, geceyansm -
dan sonra serbest kaldığım zaman De. 
viıııiyer tarafında bir ild dolaşmm. 

Bakalım ne olacak. O Taldte kadar bir 
münacebetslzlik ~ lilzom 
yet. Haydi biraz uyuyayım l diye mı
rıldandı. 

Bunun ttzerine Pardayan yatağa u
zandı ve akşam yemeği vaktine kadar 
rahatça uyudu. 

Saat on da Hami dö Monmoransi 
son tedH•!erl de aldı. 

Yalnız seyisi, vekilharcı, ruhu olan 
Jil Jan dö Piyenle kızının götürülecek 
leri yeri biliyordu. Onun için daha ön.. 
ceden gönderilerek Ltbaş sokağındaki 
yeşil kapılı evin yanında bir yere et -
rafı gözetlemek için ko~du. 

Vikont Daspermon, Lahaş sokağı -
nın ağzına kadar arabayı götürecek, 
ve orada inerek yerini Marşala hıra _ 
kacaktı. 

Pardayan gelince, o da arabanın 
gerisinden gelerek Daspermonun dur 
duğu yerde duracaktı. 

Bu suretle arabanın son duracağı 
yeri Mıırşal fle Jilden başkası 
bflmiyecekti. Pardayan esasen bu a -
rabanrn içinde ne bulunduğunu 
bilmiyordu. 

Saat on birde Ortes Pardayanm o
dasına giderek: 

- Hazır mısınız Mösyö! dedi. 
- Hazırım ... 
İki adam birlikte aşağıya indiler. 

Bu esnada Ortes Marşalm karannı 
Pardayana söyledi. 

- Aziz düşmanım, bir ~ey sormak
!ığıma müsaade eder misinizl dedi. 

- Sorunuz .. 

- Arabada kimin bulunduğunu 

biliyor musunuz? 
- Hayır, ya siz? 
-Böyle bir şey tahmin etmeğe W 

kışırsam asılacağım~ 

Konağın avlusunda ar~ba harekete 
hazır bir halde bekliyordu. Şehre nak
lolunacak adam önceden bindirilmiş • 
ti. ÇttnkU körükler kapanıp kilitlen • 
mişlerdi. 

Darpesmon da arabacı yerine çık • 
tı. Atının üzerinde bulunan Hanri Par 
dayana son emirleri verdi: 

- Araba yavaş gidecektir. Siz de 
on adım geriden geleceksiniz. Kim o • 
Iursa olsun arabaya yaklaşmak istiye. 
ni öldüreceksiniz .. Aİı.ladmız mı? 

Pardayan cevap olarak mantosu • 
nun altında sakladığı yalın kılıcı gös
terdi. Bundan başka yanında bir han. 
çer le bir de dolu tabanca vardı. 

Marşalın bir işareti üzerine kona • 
ğın büyük kapısı açıldı. Hanri öne geç 
tL Araba onu takip etti. Pardayan da 
karanlık içinde etrafına süratle bakı
narak ilerledi, kendi kendisine: 

- Eğer bir taarruza uğrarsak bu 
da muhakkak konağın uzağında ola • 
caktır. dedi. 

Bu sırada araba küçük bir sokağa 
sapıyordu. 

Birdenbire bir tabanca pathya • 
rak karanlıkta bir namlu göründü. 

Marpl: 
- ileri! diye bağırdı. 
Daspermon, kulagrnm dibinden vıs 

layıp seçen kurşundan korkunca at. 
Iarı kamçıladı. Araba dört nala git • 
meğe başladı. 

Kısık ve titrek bir ses: 
-Alçak kır! Kadın hırsızları, du~ • . 

runuz ! .. diye haykırdı. 
Araba ile Marpl kaçıyorlardı. 

PARDAYANLAk 269 

Biraz sararan Dam vil: 
- Korkarım işi gözünüzde büyütiL 

yorsunuz Kitalan, dedi. 

Bu adam hakikaten Bastil müdürü 
Ki talandı. Marşal söze başbyarak: 

- Hayır, hayır! •• Size söylediğim 
Pardayan yirmi iki yirmi üç yaşla • 
rındadır. Gözleri donuk, ağzı tuhaf 
bir gülümseme ile büzülmüş, uzun boy 
lu, geniş omuzlu, tavırları alaylı, eli 
her zaman kılıcının kabzasında bulu· 

- Eh, ne oldu bakalım? diye sor· nan bir adamdır. 
du. 

- Yalnız mıyız? Bizi kimsenin din. 
lemediğine emin misiniz? 

- Tamamen eminim. Fakat daha 
fazla emin olmak için geliniz 1 diye • 
rek Marşal Kitalanı bu odanın yanın.. 
daki ba,ka bir küçük odaya götürdü. 

- Burada konaktaki adamlarım -
cian odam, silah odası ve bir oda ile 
daha ayn bulunuyoruz. Bu kapıya ge,. 
lince, burası da gizli bir merdivene 
açılır ki buradan ben ile vekilharcrm 
Jilden başka kimse geçemez. Bununla 
beraber Jilin bütün esranmızı bildiği 
malumdur. Onun için şimdi her şeyi 
serbestçe söyliyebilirsiniz.. 

Kitalan bir koltuğa oturarak: 

- Pek!li, zannedersem hepimiz 
mahvolacağız. Pariste esrarımızı bilen 
bir adam var. Bu adam isterse hepimi. 
zi darağacına gönderir .. sözlerini söy 
Jedi. 

Marşal bembeyaz kesilerek: 
- Esrarımızı bilen bir adam mı 

var? Sözlerinize dikkat ediniz! diye 
bağırdı. 

- Heyhat! doğru söylüyorum. Bu 
adam, bizim Deviniyerdekl toplantı • 
mnda bulunmuş. Her §eyi biliyor. 

- Bu adam kimdir? İsmi nedir? 
- Pardayan! 
- Pardayan mı? Altmış yaştnda 

ftldu!fu halde elli~lnde bile görllnme -
yen. uzun boylu, zaytf. kuru, sert ve 
kır bıyıklı bir adam mı? 

- Oyle ise, bu onun oğlu, bana 
bahsetiği oğludur. 

Ki talan bir şey anlamıyarak: 
- Oğlu mu? dedi. 
- Evet, anlıyorum. Devam ediniz .. 

Bu Pardayamn Deviniyer otelinde bi
zim esranmızı öğrendiğini söylüyor • 
sudunuz. Evveli bir sorayım. Bu a -
damdan başkasının bunu öğrenmedi· 
ğine emin misiniz 

- Evet, emin değilsem bile çok 
kuvvetle zannediyorum. 

- O halde bundan emin olabiliriz. 
Bu Pardayaru ele geçirmek TC sustur
mak için bir çare biliyorum. Fakat bu 
nu siz nereden öğrendiniz. 

- Bastil Müdürü olduğum için o. 
nu muhafaza etmek üzere hana teslim 
ettiler. 

- O halde mesele pek basittir? 
- Sen hapishanenin müdürüsün .. 
- Eveti 
- E, bir mahpus serkeşlik ederse 

onu toprak altı localarından birisine 
kapamağa hakkın yok mu? 

- Fakat o kurtuldu. Şimdi dışan. 
dadır. Kendisini serbest bırakmağa 
mecbur oldum. Ne diyeyim, nasıl söy. 
Jiyeyim bilmem ki ... Ondan af diliye. 
rek kendisine zindanın kapılarını e • 
limle açtım. 

Mnrşa.1, bir saniye kadar Kitalanın 
aklını kaçmp kaçırmadı~na dikkat 
etti. 

Bastil müdürü sözüne devam ede.. 
rek: 
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115 - Yolcular büyük zahmetlerle kayalan tır· 
maruyorlar. 

116 - Jorj Jessiyi yukarı çekiyor. 117 - Önlerine gövdeleri mermer gibi beyaz ve 
uzun alaçlardan mürekkep bir orman çıktı. 

120 - - Bu da Pedokeııarus deailen mütlıi§ har, 

20 -

118 - Jorj izahat veriyordu: - Bunlar TQf an. 
a&ıa evveı yaşamış hayvanların cinsindendir. Işte 10 
metre boyunda bir kertenkele.. 

119 - ... 12 ıaetre boyunda triserato,pa deallea 
hayvan- van.~~~'"--"'--'=~~ ....... -...~--=-F=_..___,___,___..__~~~~~~~ 

270 r A R n A y A N '· A R ----- ----------------------------------------------------- Buna şaşıyor musunuz? llunu 
düşündüğüm zaman, hatıl dünden -
beri bir an bile aklımdan çıkarmıya -
rak, yalnız hayret etmekle kalmıyo • 
rum. Adeta sersem, budala, deli ol -
dum. Bu adam haytımı elinde tutu -
yordu. Onun için serbest bırakmağa 

mecbur kaldım, dedi. 
- Sakin olunuz azizim Kitalan. Her 

pyi baştan sonuna kadar anlatınız. 
Eğer bu delikanlı sandığım ise mesele 
aöylediğiniz kadar mühim değildir. 

Kitalan donmuı gözlerini ötede 
beride dolaştırarak: 

- Tann size kolaylık versin I dedi. 
Ve Bastilde geçen meseleyi anlattı. 

8özilnü: 
- Siz bu hususta şimdi ne düşü -

nuyorsunuz? cümlesiyle bitirdL 
- .Bu, fevkalade bir şeydir. Her -

halde bu delikanlıyı kendimize çek • 
meliyiz. Bunu da bana bırakın. 

- Kendisini tanıyor musunuz? 
- Hayır, fakat onu çok yakından 

tanıyan bir adamım var ki bu klfi • 
dir,. Haydi gidiniz azizim Kitalan. 
Merak etmeyiniz, tehlike baş göste. 
rirse Gize haber veririm. Ukin hiç 
bir tehlike olmıyacak ve delikanlı bu.. 
gt).n, yarm bizim elimizde bulunacak • 
tır. 

-Saldnllğiniz heyecanımı yatıştı
~yor. Rahat rahat nefes almafa bq -
Jıyoru:m. Bu hatan çocuk bir kere e
limize geçene onu dofru bana gönde
riniz. Bu sefer artık elimizden kur • 
talamaz bilirsiniz ld &stilde çok mü-
kemmel hUereler Tardır. • 

- Merak etmeyiniz. Yann bu genç 
PardaJ'&ll1 eli ayafı ballı olarak stu 
thdetlrtm. Bununla bera1'er ondan 
fdfacle etmek mUmkün ise kendi f -
.patzde ele kullamnz. 

Kitalan tekrar esrarengiz bir su • 
rette arabaya binerek daha içi rahat 
olarak gitti. 

Tam bu anda ihtiyar Pardayan da 
odasına girerek kendi elbiselerini giy
di ve Didyeyi de acele giydirdi. 

- Olan biteni kimseye söylemezsen 
sana yiiz EkU var. Eğer ağzını açıp 

kimseye hl r kelime söylersen karnına 
bir hançer saplar ve seni gebertirim. 
Şimdi bunlardan birisini ~ ! dedL 

Bu suretle kendisine bir şey ol • 
madan Pardayanın elinden kurtulan 
Didye: 

- Elbette yüz Ekil daha iyidir. dL 
yerek elini torbaya sokup parayı aldı. 

. - Haydi, şimdi git ve uyandıfımı 
vekilharca haber ver. Ne duruyorsun. 
çabuk olsana ahmak! 

- Başüsttine, başüstüne Mösyö!. 
Hemen şimdi haber vereceğim. 

Pardayan bir koltuğa oturarak a
yaklannı uzattı., ve bardağına su ko. 
yup sanki onu içmekle meşgulmuş 

gtbi göriinerek işin sonunu beklemeğe 
başlaı. 

Dolambaçlı küçük merdivenin önün 
de duydutu şey düşüncesini tamamen 
değiştirmişti. Okuyuculanmız, Parda
yanın Marşal ile Kitalan arasında ge. 
çen konuşmanın en mllhfm kısımları
nı duyduğunu anlamışlardır. 

Konakta araştırma yapmaktaki 
maksadını unutmuştu. 

O konakta, Marşabn kendisinden 
rizlemek istediği bir adamın bulunup 
bulunmadığını anlamak istemişti. Ar· 
tık bu ona vız geliyordu. Oğlunun teh. 
ilke içinde bulunması ona her şeyi u
nutturmuştu. Şimdi bunlan ona der • 
hal haber ver._.ek l&zımdı. 
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lşte Pardayan, Marşalın ihtiyatın. 
dan çok tesadüfün yardımiyle konak
ta Jan dö Piyenle kızının mahpus bu -
lunduklannı bu suretle öğrenemedi. 

Acaba bunu öğrenmiş olaydı Janı 
kurtarmağa kalkışacak mı idL 

Maksadımız domanımızm kahra • 
mannalrmı tistnomal bir halde göster
mek olmadığı için bu hususta tereddüt 
ederiz. 

Aslında bu ihtiyar Pardayan ney -
di? Bir serseri? ömründe ahlak ve ter 
biye namına bir şeyle karşılaşmamış. 
tı. iyiyi kötüden ayırmıyorsa da bunu 
içgüdü (sevkitabil) ile yapıyordu. 

Gerçi Marjanside bir yiiksek kalp 
lilik göstermişti, fakat kimbllir, bu 
anda belki de yalnız katılaşan kalbin
de bir An için doğan bir merhametle 
hareket etmişti. 

Her neyse, ihtiyar Pardayanın oğ. 
Junu pek fazla sevdiğini de şurada 
söyliyelim. 

Oğlunun Bastilin en müthiş bir zin 
danına atılacağım duyduğu zaman 
duyduğu acıyı bir çok küfür savur -
mak ve bir bardak dolusu şarap iç -
mekle gidermeğe çalıştı. 

Nihayet şu karan verdi: 
- Hemen konaktan \'karak Devi _ 

niyere gideceğim. Dışarı çıkmama kim 
mani olmak isterse dinim hakkı için 
öldüreceğim. Sonta, alt tarafı kolay .. 

Bunun üzerine, kılıcını kuşandı. 

Tam çıkmak üzere iken Damvil içeriye 
girdi. 

- Nasıl bakalım, iyice uyuyabildin 
mi'! Bu gece için hazır mısın Mösyö 
Pardayan? 

- Monsenyör, halimden tamamen 
haber aldığınızı görüyorum. Her ,eyi 
iyice gören Uf!klannız nr. 

Marp.I hafifçe kızararak: 

- Hakikat çok basittir. Kendim 
gelip sizi görecekti~. Fakat ur.uduğu. 
nuzu söyledikleri için rahatsız etmek 
istemedim. Yalpız uyanınca bana ha. 
her vermelerini tenbih ettim. Çünkü 
sizi acele görmek istiyordum. dedi. 

- Bu aceleden dolayı ben de mem. 
nun oldum. Her neyse, artık iki üg 
gü.n uyumıyacak kadar dinlendim ve 
uyudum. 

- O kadar bttyiik bir şey istemem. 
Geceyarısı her şey bitecektir. 

- O saatten sonra, artık serbest bu 
lunacağım değil mi'!. 

- Rüzgar gibi serbest? istediğiniz 
yere gidebilirsiniz. Burada bulundu • 
ğunuz mflddet bu oda sizindir. Katkı • 
şacağımız iş uzıyacak ve belki biraı 
tehlikeli olacaktır. Onun için ne ka • 
dar kalabalık olursak o kadar i);dir. 
Ha, aklıma geldi, bir delikanlıdan. 
oğlunuzdan bahsetmiştiniz değil mi? 

Pardayan titriyerek : 
- Evet Monsenyör I dedi. 
- Bu çocuğun icabında iyi kılıç 

kullanabileceğini umuyor musun'! 
- Ooo •. Bu hususta çok ustadır. 

- Öyle ise, onu bana yann muhak· 
kak getir. Nerede oturuyor'! 

- Sen Jeneviyev dağı tarafında. 
- Bu da .çok tuhaf ... Galiba oğlu • 

nuz papas veya doktor olmak istiyor? 
- Hayır, fakat hepsi meyhaneye 

devam eden, ay:-~. kavgacı, şakacı ve 
geveze olan talebelerle beraber gez • 
meği çok sever. 

- PekAla! Öyle ise bu delikanlıya 
gü,·enehilirim değil mi? 

- Bana güvendiğiniz gibi Monsen
yör. 

Marşal odadan çıktı. 
Pardayan kıhcını belinden çıkara • 

rak: 


