
Çocuklar 
Y akmc:la Hüerdo aizin ~ 

:tepyeni bir tekilde hazırl•nm11 
Çok güzel aayfalar bulacabmrz. 

Kılıç dişli 

Kaplan 
13 Uncu forma 

satışa çıkfl 
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Dltlınklbh ·furtunacdla ka~c§.lD<ar : 
Gazal vapuru kayalarda parçalandı 
---- Gerze vapuru da karaya oturdu 

Pöti Jurnal gazetesine göre 

llabeş imparatoruna bir 
taJyan müşaviri verilecek 

ı Bir de tayfa boğuldu 

Limanımızda da 
dokuz kaza oldu 

Evvelki gece bqlıyan şiddetli fırtı ·r 8 - Balıkcı Vasilin iki çifte kayığı 
na dün geceyansı hafitlemi§tlr. Bu ile bir teneullh motöri Heybeli nh • 
sabah bir aralık gtlneş açar gibi ol• tımma çarparak par~latınuştll". 
muş, sonra hava ıene kapanarak yat 4 - Beybellada iskelesinin ahşap 
mur başlamıştır. Bava düne nazaran Jasmmm yanar parçalanmıştır. 
biraz daha l!loğumuştur. Yağmur de• 5 - Şileli Ali reise ait 20 tonluk 
vam ediyor. Karadenlzdekf fırtına da kömUr yükIU kayık Umanda demirini 
kısmen dinmiştir. Bununla beraber tarıyarak denize açılırken Alin mü-

(Yan3ı 4 ncüde) Sarıyer ve Büyük.dere önlerinde de· rettebat seren dfrelderlnJ balta ile 
Son dakika : mıru buıunan gemner Kara.denizde • ı>arçatamışıar ve bu suretıe ka -

Habeşistan adamakılh parçalanacak 

lngilizler de buna razı olmuş 
ki büyük dalgalar yUzUnden denize batmaktan kurtarmışlardır. yıgr 

1ta1 çıkamamı~lardır. 6 Riz Hüs 91 • yan ve Bu sabah lstanbul Liman reisliğL - eli eJ'·~. ogl~ Mustafa 
1 lA- ta ö G 1 ne Bedros Tarabya onlerınde ba lik 

H b 1 
. ne ge en ma lllll& g re, aza va.pu. _ . . . 

a eş e rl n z ld kta ka k avlmaktalarken sandal devrı1mış, 1 _ 

ruı kolngn a ak raya vurml uş,tı aG. kisi de denize düşmüşlerse de kurta -

k 
' 

...,, hl ya ı ara ~rpar parça anmış r. e 1 1 d 
arşı aşacagı r l i •. tteb tı d bi ki i ... _ - 1 rı mış ar ır. m n n mure a n an r ş uvgu • . 

siyasa( topJantıd8D muş diğerleri kurtarılmışlardır. • 7- Büyükadada Altınordu cadde-
Bartından lstanbula gelmekte olan sı.nde oturan hamam.cı l\le~~.edin sa-

babsolunuyor Gerze vapuru da boğaz dışında Ka. hılde bulunan ufak bır motoru taşlara 
Paris, 31 - Son gelen haber- raburunda karaya oturmuştur. Civar- çarparak parçalanmıştır. 

lere göre, Baron Aloizi Lavalle be dn tahlisiye istasyonu olduğundan mü 8 - Büyükada önlerinde Ahmet re 
raber ayni günde Cenevrede bulu· rettebat ve yolcuları kurtarılmıştır. ise ait bir kayık batmıştır. 
nacaktır. Fırtına esnasında limanda olan di.. 9 - Yemiş yüklü olarak Karamilr -

~er kazalar da şunlardır. : selden gelen ve Adalardaki Aıiıin e. 
ıilıilıiii~..,......,.,...-.;aıLyaaaı-ÇeV nier bu g&ecek Ce• 1 -Rasmipa~ Jsl[efesfne f[ayıtJı vfnfn arkasmdaki kumsalda demfrJi 

nevre konuıma)armdan pek nik- Recebin iki tonluJC kayığı HeybeJi rrh bulunan tbrahfmJn kayıfı denize a~ • 

licıoe · 
§ıstanda vuruımağa giden /talyan askerleri vapurda eğleniyorlar. 

Italyanlar ilerliyor, 
lVIakalle düşmek üzere 

Habeş kumandanı diyor ki: 

''Bizi üç ayda ezemezlerse 
harp çok uzun sürer,, 

' ~ atııi lltftrte çıkan lntransigeant gazete- ceği sualine şu cevabı vermiştir: "'ll bir muhabiri cenup cepheleri ku - Eğer bizi üç ay içinde ezemezlerse 
~~IU ltas Nasibu ile görüşmüttür. muharebe çok uzun sürecektir. Zaman 

~astbu harbin ne kadar sürebile.. bizim yardımcımızdır. 
~eri~ muharririmizin görüşleri ve •on haberlPr 2 nci tıaylada 

l'iirkler tarafından 
)Tapılan bir vapur 

1250 tonluk Gölcük vapuru 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

bin görünüyorlar. tımına çarparak batmıştır. Jarak batmış, Ibrahim, Etem, Ahmet 
Dola§an riva,etlere göre, lngil- 2 - Ba1ıkçı Mihal oğlu İlyaya ait ismindeki tayfalar kurtarılmıştır. 

tere ve Fransanın tavassutu ile I· iki çifte kayık Heybeli limanından Fırtına yüzünden Adalara olan te -
talya ve Habeş•stamn da iştirak ipini kopararak denize açılmış, kay - lefon hatları bozulm~tur. Muhabere 

bolmuştur. hAJA temin edilememiştir. 
ettiği bir dörtler konferanıı yapı- ----------------,....-----~----

lacaktır. 50 ve 25 kuruşluklar l lngiliz - ltalyan 
harbinde 

Fransız tayyareleri 
lnglllzlere yardım 

edecek 
Paris, 30 - Bugünkü kabine 

toplantısında Uluslar Sosyetesi 
işi görüıülmüttür. Neticede U· 
!uslar Kurum.ı Sosyetesinin ve. 
receği karaf ları tatbik etmeğe 
ve bir lngiliz • İtalyan harbinde 
İngiltereyi tayyareleriyle hima
ye etmeğe karar vermi§lerdir. 

-------------
Yeni Yunan 

elçisi 
Atina, 30 (H~\ber) - Gazete~ 

lere göre Anka:ra Yunan elçisi Sa

kelaropulos Yunan dı§ bakanlığ1 

müdürlüğüne tayin edilecektir. 

Atina, 31 (Özel) r Yunanistanın 

yeni Ankara elçiliğine B. Deylomunoz 
gönderil2cekt:r. Kendisi şimdiye ka
dar drş bakanlığının siyasi kısım mü_ 
dür1üğünü yapmaktaydı. 

Vunanlatana dair dljer haberler 
ikinci saytamızdadır 

HABER 
ıstanbulun en çok satılan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilanlarını HABER'e 

verenler kar ederler. 

Yeni gümii§ liralardan ıonra 
elli ve yirmi beş kul'll§luklar da 
piyasaya çıkmı§tır. Elli kunı.tluk • 

lar, nikel kurutlardan ve yirmi bet 
kuru§luklar da nikel onluklardan 

pek az daha büyükçedir. 
Resmimiz huni an gösteriyor. 

Mukayese yapabilmek iç.in de par 
maklann ucuna bi• Y,eni liı·a koy· 
duk. 

Resmim.iz Ankara geçit resminde say lavlar tribününü göaterigor. Cumhuri.. 
yet balfl'anıına dcılr fltmnUZ 4 cüdedlr. 
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ıtalyan. Habeş harbı 
Kondilis 
diyor ki: 

Askerlik 
görüşleri 

Cumurıyetçl b 
ları sürüyoruz, nı 
teesslfim fakat muharririmizin 

ve son haberler kabahat 
kendllerının 

Atına, 30 (Haber) - 'f 
ltalyan gazetalerl Mu•ollnlden hük6meti muhıtlif cumuri Doğu Afrika-rından dün ~!elen 

telırailar tamaa.iyle ltalyanlanıı 
lebiııdec:lir. ltal)\-ınlar hem ıima!, 
bam de cenup cepheıinde ileri ba
r~kitlanna devıım etmektedirler. 
Vaziyetin ceph' cephe mütaleaıı 
fQdUr: 

Aduva cephesi 
Pariaten gelen bir habere göre, 

Setit nehri civaı-•nda İtalyan ve 
Hllbet kuvvetleri araımda bütün 
ıibı ıüren çarpıımalar olmutbır 
~ral Santini 1in kumandum • 
dald ıol cenah kuvvetleri Makal • 
leye dolna ilerlemekte devam et · 
~irler. Söylendiiine ıöre, 
Ru Seyyum imparatorun emri ü • 
serine Makalle •ehrinin botaltıl -
JD&llDI emretmiıtir. Yakında Raı 
Se,.,.wmın Deaı~n'ye ıiderek o -
rada imparatorlA müliki olacajt 
ft Deuie'nin imparatorun batkan
biuula büyük b:.· toplantı yapıla · 
calı ıöylenmektedir. 

. Adiaababadan ıelen liir habere 
söre, Ru Seyr-ım ve Ru Kaıaa 
kuaıanduındak= kuvvetler Adua 
Ye Adigral mevı<Herini ele ıeçir -
mek, ve bu sure ..;;e İtalyan kuvvet• 
lerin.i çevirmek üzere harekete 
ıePnia bulunm,~tadırlar. 

Fakat bu habere inanmak bira'Z 
ıüçtar. Çünkü ltalyanlar uzun 
c:nijddettenberi Adisrat - Adua · 
Aksum hattında hazırlanmı,lar 
onclan aoın-a bücu.ma •eçmitle1'di,. 
Bilhassa ltalya.1 tayyareleri böyle 
bir hareketi kolaylıkla sezebilecek 
bir kabiliyetted:,· 

Bu cepheden gelen ıon haber 
İtalyan kunetlad nin MakaJle şeh 
rin.e çok yaklatmJf olduklarJdJT. 
.A..ıl Habet müd;j,i aa hatlarının bn 
ıebrin cenubun.itt.ki dağlarda baş• 
ladıiını ıöz 8ni;:ıe almak, ttal~ 
J&Dlan.n büyük bir mukavemet 
ı8rlllobisi• bu tebri ele ıeçirebi· 
ı~.n.. inanmuan lbım ı•la 
mektedir. 

Somali cephesi 
Bu cephede de ltalyanlar aer

lamelde Ye hu ha'faliJİ tayyareler
le bombardıman etmekte devanı 
etmi8kteclirler. 

AclilL.'-abadan bildirildiibae 
l8re, ltalfall tayyareleri Gahre • 
...... mnkiind~ mühim cephane 
atoklamu berba~a etmitlerdir. 

Gene ayni m~ubadan ıelen bir 
haber, cenup ~ephni kOmatanı 
Ru Nuibunua llalyan kunederi
ni içeriye çekmek eonra hüyük bi" 
mukabil taarruu geçmek planını 
ıütmekte olduğ.ınu bildirmekte· 
dir. 

Cephe gerisi 
haberleri 
ıoeoek eu yok 

Adiaababa, 30 (A..A.) - Ce. 
nupta İtalya ha:.-eklb, içecek ıu 
olmamumdan· ıfola11 pek ziyade 
zorluia utruu4ur. 

ıtaıyanıar H•b•• v•zl,etlnl 
k• .... ık gtlsterı,or 

Berlin. 30 ( \ .A.) - Stefani a
jammdan: Vo!zlriacher Beobacb
ter ıazeteainln Adisababadan ha
ber aldıfına '6r'!, yabancı ıue
teciler, ticlcletU bir aamilre ~&bi 
tutulmah hatla Jıklarından bava• 
diı yollıyamam&kta ve Habet pa· 
yitahtında ıon derece karıaphk 
büküm ıünnektedir. 

Son haberler dalla mlllrlt parti liderlerini ~dalara , .. 
Libya ve Akdeniz kuvvetleri Milano, 30 - (A.A.) - Caze- ıöndermeie kaa·ar vermittir· 

bir IUrlU azaltllmamııor teler, et•• kli•t iatihlikini aalt- Bqbakan General Kondil'-
Roına, 31 - Buradaki ıiyual mak için B. Muıolini tarafmdan ıın mümeuille:;ne verdiii d' 

çevenler, lnıilterenin lta17adan derpiı edilen tedbirlere muzabe. de, hükOmetinin aynı partili 
libya hududundaki kuvvetlerini ret etmekle kalmıyarak daha tld- (erinden Papa A.ndreou ile P 
daha azaltmaıml iıtemiı olduiu - detli tedbirle ittihazmı ve mesela nutuyuya kartı tatbik etuıek 
nu ıöylüyorlar. Maamafih Muao • bütün yahancı eıruına kartı tam runda kaldıiı tebit tedbiri 
lini bu teklifi 1'6ddetmittir, çün - manaıiyle boykotaj J&pılmumr ötürü eseflerini hildirmif, f 
kil lnıiltere elia Akdenisdeki İatemekteclirler. kabahatin bu ıeflerde old 
kuvvetlerini azıJtmıı delildir. Gazet4 del Popolo: "Zecri ted• aöylemiıtir. 

lnsiltere aefir;ne, Muıoli~'nbı bitlere kartı mkadele, ltaban et· Bqbeken ahlerine ıunu • 
verdiii cevap tahminlere rafnaen l· JUJ ile temin edilebilecek olan etmittir: 
talyanın Habet iıtiliaına devam .. bütün yabancı qyanın derhal ve "Rejim meaeleaini ortaya 
deceii mealind-!dir. l•!Nlmen bertaraf edilm .. ini •· biz deiiliz. Venfaeloaun ç 

8ovyetler flddet taralll• rurl kılmaktadır.,, di1or. ihtilil, cumurcu Jnınetleri 
Pariı, 31 - Dün Lavali ımiyaret Popolo d'lta.ia ıuetesi, zecri lamııtır. Bunun sonucu olarak. 

eden Sovyet elç1&i Potemkine, Rua tedbirlerin bunları tatbik edenle · jim mueleai aynca mevzuu 
yanın pakta :i6dık oldupnu. rinaleyhine dlneceli m6taleuın - solacaktı.,, 
mütaamza kart1 daha tedid tecl- _da_d_ır_._________ Bathakan bundan aoara 
birler alınması taraftan oldutunu Çoroll Almanl•n kızdırdl mittir ki: 
blldinnittir. Londra; 30 (A.A.) - B. ~lnston "Bütün Yunan milleti, -ve 

Clnarehlll, Wootlford'cla nrdfll bir huaa bu,unkü Yunan h' 
para koparmak için grev slylncle, Alman:raam JUi den .ı · komüniat ve tethitçi met 
Londra, 30 (A.A..) - lıkende- IAhlanmuma Dl'flt lnıilterenln de ıaz yummaya eiıin deiill 

riyede 1300 liman amelesi, ltal • ıfllhlamaı kanetlendlnaem Hizama. M'll . ır- d'i' na tlb etmfttlr. ı etin ıu.ter ı ı aonaaz 

--~--~--------~~--~-· 

yadan yapılan bGyilk aipariıler HABER: _ Alman:va Londra seft Ye ülkedeki bay.allıir aajl 
•••lr•n dahlft istikrazı için dahayGkıek bir ücret temini rl TU1tuı,.Je ba nutka tfddetle pro • l&Jik oldujumuzu iabat 

Roma, 31 (A. A.) - ltalya ban· ümidiyle, sre-v yapmıtlardır. testo ıtmlttlrı kesin bir tekilde azme • 
kasının bildirdifine ıöre, uluaal En tiddetli tedbirlere bq 

i•tikrua 28 ilk•etrin• kadar 2Q Endu··str·ı program· ımız zorunda kalsak dahi, öd 
milyar 200 milyon liretlik kayıt 

im 
yapacaiız.,, 

yapı ıtbr. •• ' · Atina telpaf ve posta id 

.... ::.:::ı:::.; .. ~·:. Ünümüzdeki yıl önem ~c1e..!:!1!:~~ aı. 
tr,iia clo ......... ..;l j,iın..~ ~ ~ 

1 

.__,,""'~-'n-•ı miiHd-. •i'JJDi.tıil'· ·~ 
ti.~ik ~üyük bir tüc;car ke"aDJ •• ik.1 ~eJeG~JmJZ 1Ş er: nndaki Sariyani mahalleü 
yuz bın altınlık bir l&Y&f vergıaı· "o· 11 Tiproı vatana hiyanet ti 

ni imparatora: vermek üzer~ ~di .. Demir sanayii çimento pamuk· le tevkif edilmiıtir. 
ababa ıokaklanndan ıeçmıftır. ' t Kralln 811nl k•ralla ller 

ltaty•nlar 111r buz febrllcaeı lu mensucat, porselen, suni ipek gel;yor .J Atina, 30 (Haber) - ı 
. yapıyor Ankra, 30 - Sumer Bank eko- eak pamuklu mensucat fabrikası veliahb Prens Pol Floran•• 
Atmara, 30 (A.A.) - Eritre nomi kalkınmasının önemli itlerin ıelmektedir. Bundan baıka ku· Londraya gitmiştır. Krala Ati 

İtalyan ordusu. levazım 4irektör- den yeni yıla ait olanını iDCe"le- rulacak ponelen fabrikası intaatP ya ıelirken refakat edec 
lüiü ıünde 12 bin kilo buz çıkara mektedir. Enelce tupit ecli.lmit na da 1938 da bqlanacaktır. Bu· Prenses lren ile J:Jeni'nin ölü 
cak teaiaata baılamıttır. Ayni za • olan ve kurulmuı 11llara aynlmıf nun için ıetirtllen mütehanıı tet· Koıtantinin cenazesiyle ber 
manda ilk hatlara kadar .enar olan fabrikalardan mühim bir kıı- kilder Japmakt'\tll1'. Gemlikte ku• Atinaya ıelmeleri karart~ 
buz dolaplariyle et ıanderilmesi mı 1936 yılı içinde bapnlacaktır. rulacak aun'I ipa.k fabrikasmm mrıtır. 
iti de baflryacaktır. Bu auretle Gelecek yılm en aıUhim itlerinden makhıeleri ıımarlanmıım. Fab • Atina, 30 (Haber) - On 
sünde ıiperlere 80 ton et ,ande • biri demir Anay1;dir. Bundan aon• rika 1936 ıeneıi Eylülünde itle· riniıanide Yunar. orduau 
rilmek imklıu hasıl olacaktır. ra cimento ve Malatyada kurula- meye --.ı11ac&ktl1'. aadakat andı içecektir. 

Ölen ••kerlerln ana .. n ,,. 
kanla Pi 

Roma, 30 (A..A.) - Harpte 
ilen ukrl..tn aaalan ye karıları 
ev n dolaprak bUtUn Ylllyetler-
de fqitt fırlraaı tclareabıde seni 
tedbirlerin tesirine b*'fi mikad• 
leye memur edilmitlerdir. 

Sovyetler 
Mürtekip 
memurları 

tecziye ettiler 

" Uçar kale ,, 
düştü 

TDrk - lspadyol 
ticaret anlaşması 

Alınan bazı haberi~ ıör._ 

konomi Bakanlıtı müıteıarı 
oflu Faik'ın id:lreıi albnda 
heyet yalanda la!anbula ıeUP 
radan lıpanyaya hareket ed 
tir. 

Türklertarahndan 
yapılan bir vapur 

Moakova, - Sovyet halk komi 
aerleri konaeyi netrettili bir karar 
namede, Ukranya finam. idareıi· 

Obio, 31 (.A..A.) - ''Uçar ka• 
le,, admclaki bil.f\ik· bombardıman 
uçaiı havalafıO'ken yere taktlllllf 
ve alet almııbr. İ$indeki bet ki· 

tiJ~~· .. 
nin kontrolundaki ihmalinden ö- -.----~~----:------
tilrij federal komiser Grinko ile 
fena idareıinden dolayı Ukranya Deniz silihları 
=~~ni tidc1et1. mbib işi görüşülecek 

Bu heyet el&" noktalan 
rada kararlqtrrı1an Türk • it 
Jol ticari muahedeai giiri.'i'• .mtr.ı 

ae dnam elme.t üzere 
ıitmektedir. 

Heyetin bata bir ....... ~ 
de alakadar ol.alı aö1le Türk mübendiıleri ve itçiıi ta• 

nfmdan Japılan J&i ıemiainiıı 
dün denize indirilme meraıimi J&~ 
pdacaktı. Fak.ı: bannm çok f~ 
na ft futmalı olmaaı ,udaden 
'9DJl•••mıım. Denize indirme 
.. ayrak p)ane t&reni bjrkaç 
JÜll IOIU"& yapılK&k olan semi1e 
Galcilk imal Yerlhaittir .. 

a..i 1250 to11dar. 7IO toa ma• 
sot aJ,Uileceldir. Vasati aar'ati 
Cin mildir. 29 milrettebab • .,.. 
dır. 

Glldlk tenaneaiDde Pi pmi
.Sıidm IOIU'& hi.- IU ıemlal, hiaa
da__.. da tliier bul~ ıe
~ japılacakbr. Baatlaa ...... 

tenanenin rallhı lbım ıelmekte· 
dir. Yeni tenanenia proje•• ttlbıı 
lannı huırlama .itini herine alan 
Holanclalılar, cah~ bat • 
lamıtlarm. Yel ı..ne •e ele .. 
nbi fa1wiblanna alt olan proje• 
terin ihsan ,.landa biteeekllr . 

Bunlar btlkbaetp kü.9f ~ 
... pl&nlar~· Mı .... 
lar üseriade tenaamia 'J&pılmNı 
eluilme1e haacabr. 

ilk olarak Gllelikte ~ w 
tamMMD aiodera tesiMtr halS bir 
limaa ,apılacaibr. L.._cta.a IOll-

ra ild ... ._ " lusaJdar ric:uda 
ptlrllecek, tlmdİd ,.... " 
_,..... lll&la olubacaibr. 

Yükaek ityarlardan bir kıamı, 
azledllmit ve tüzeye verilmiftir. f'r.,..ız erkini llerlllr..an!n 
DeYlet lmonlrol komiıyonu, Har • mllme .. ı•ıert L•llrada 
kof balge ve tehrindeki finans Londra, 30 - Fr&DllS erllllm 
idarsinde büyük intizamsızlıklar harbi)'e reisinin buı snühim pb-
kaydetmittir • ıiyetleri ba,iin Lonclrada balana• 

Anl&flldrtma göre, mevzu ba - caklardır, Denia ıillhlan ·konfe • 
hiı finana idar•i, kabana aykm 

r&Dlll meıeleıi mnzua bahaeclile
celi .aylenmektedir. 

dir. Ba mesele, dünyanm d 
him fmdık müsı.~haillerindeO 
olan lapanJ&llDI \eklif etmlt 
la Tiirk. lıpanrol fmdık 
ailleri anla1111aııdrr. 

Türk fmdık tacirleri bu 
ma ale1binedirler. Çünldl 
fmdıldan lspan10I fmdlklaı:..-ı 
iki &J' .. ,..ı paara 
dan dtbaya pİJ'&Mlanna .... ~ 

olarak milyonlarca nıhlelik, mun
zam plirler tartı etmit ve bir çok 
yüksek iıyarlarm mutad hizmet • 
!erini müklfatlandırmak erıiıiy • 
le özel bir para tahaiı etllı~ .. 
Bu idwe yöutmealeri bu 111retle 
bir ıelir kaynaiı teaiı ederek, mü-

AYl'llM anıalmal daram-.n 
göriifüleceti rin;,et edilmektedir. --------.-f/''1"';! 
lnıilterenin Roma •flri Sit Erle ÇO C U k l ....ır.• 

-.DWlen UetuaiJ'elet \h.iıtliaıt • 
lanlır. 

J>ıummcn..Y a Musellnlji bu zlYaret Yakında Haberde ıiaio. 
ten ik\ ~ enel haberdar etmit- yep7eni bir tekilde hasır 
tir. f.ı:!»k ,liz•I _-ar.falar bull~~ 
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~ 
trZ8k- ş·arkta harp 

çıkabilir mi? Süt lstanbul esnafından 
Ağzı kapah habersizce borç alanlar 

kaplarda olarak Aldıkları parayı ödemeleri 

abeş - ltalyan - lngiliz ihtilafına 
rağmen hayır ! 

L~itten geleceği öğreniriz. bilecek halde değildi. Hindiıtan· 
'""l\inlrii Japon geni§leme siyasa· da milliyetçi cereyanların gale . 
"-. tetkik edip bunun bir harbe yana gelmit olmau, böyle bir hat· 
"6ı.cer olup olmıyacağım tahmi- tı hareketi çok mü§kül kılıyordu. 
~ Ç&lıtırken Japonyanın UZ4>.k Fakat a.aıl imkansızlık Amerika-
1'tkt. güttüğü dünkü politikayı nın bu meıeledeki durumur~an i-
~enıiz lazımdır. leri geliyordu. 

Ancak yıl başından • • . 
sonra satılmıya yolundakı teklife cevap 

başlanacak bire vermediler 
Yeni süt talimatnamesiyle ko-

nulan hükümlerden bazıları tat
bik edilmemişti. Bu maddelerin 
tatbiki için verılen iki aylık müd· 
det belediye tarafından yeniden 
iki ay uzııtılmıf, aütçülere ve man
dıra ıahip~erine veniden iki aylık 
bir mühlet verHm ittir. Bu müd· 
det 936 yılı ba§!l..&da bitecek ve b~ 
lediye o vakit umumi bir kontrol 

Bundan bir müddet evveı e~ kele yazmııtır. Fakat bu tezkere. 
lere hiç bir cev.:tp gelmediği eibi 
paraların ödenmesi için müşterek 
büro veznesine ~1 iç bir müracaat 
da yapılmamıştır. 

~Japonlar Manç.uryayı ne gibi 
laınanda aldılar? 

t Bundan üç sene mukaddem 
,Gltyonun Ma11ıÇukuyu istila etme-

' .l ul l . . . l "?rupa usa sıyasetının en 
~t•k bir anına tesadüf eder. Ja
l' erkanı harbiyesi Çine karşı 
L"etlerini sev}<ederken Ulusls.r 
~unun hiçbir mukabil hare · 
~ile karşılamıyacağından emin • 
'Çünkü· , 

t\'velA Fransayı alalım. Kuru· 
\ıırı ti bqlangrcmdnnberi, en hü
~ taraftarı Fransa idi. Cenevre 
~~inde bir çok kuvvetli ittifak. 
~· llıızalayıp emniyetini tahtı te· 
"'-..~ alan Paris, yine bu sayede 

• ~l>a. siyasasına hemen hemer: 
~ İQı bir vaziyet elde etmi!tİ. 
~t Mançurya meselesi patlak 
diği zaman Fransanm kurum 

. etinde bir tahavvül husule gel 
. bulunuyordu. Büyük sulhcu 

d ölmüf ve onunla beraber 
L :lar kuı·umu idaresi altındn 
."dl ıulhu temin edecek bir Av. 

ittihadı vücude getirmek ga-
• .•• Fransız hükumeti sağ ce · 
Partilerinin elinde olup bun · 

........ ,~ b~ ... :,.-•• p.lü,..orlo.ı, 
llluslar l:urumuna katiyen mü 

et etmiyorlardı. Esaıen Al-
Ya ile Rusya müttefik olduk

an Fransa büsbütün ku§ku 
e idi. Japonlar, bundan daha 
İJli bir an bulamazlardı. 

liarpten sonra Japonyanın ta · 
ettiği politikayı tetkik eder -
bunun niçin böyle olduğ'.lnu 

iyi anlarız. 
~ ~kyonun Avrupada baş gaye 
'•IOlkova aleyhine ittifaklar 

ktır. Bu suretle Sovyetleri 
1- cephesinde kuvvetli düşman 

t:neıgul edince kendilerini U
L 'rktaki emperyalist gayeleri
lilO)ayca tahakkuk ettirebilecek 
~aziyette olacaklardır. 

tr-.nsada sağ cenah partileri 
l&r kurumu aleyhine bir siya-
~ib edip Sovyetlere karşı da 

Avrupa devletlerini tahrik 
lerken, Japonya, Avrupa po • 

t gayesine en yakın bir mev 
'bulunuyordu. Lehistan ve Kü 
~laıma ile beraber, bir blok 

etmit olan Franıa Rusyanın 
d'Pa ıınırlarını tehlikeli surette 
•
1
•d ediyordu. Japonyada Fran-

1.' bu hususta birlik hareket 
1te başlamı§tı. Mançurya mc
i llluslar kurumunda tetkik 

ldifi zaman Fransaiıın Japon,t. 
llıne bir durum takınması pek 
1 IÖsterir ki Japonlar Avru • 

İ ıiyasetlerini o zaman iıte-
~i gibi tanzim etmit bulunu

dı. 
t • • • 
~~il~ereye gelince ... İngiltere
~ 1ılilc artmış, Sterling tehlike· 
d., •aziyete dütmüş bulunu . 
i ~ •e İngiliz ekonomiıi (iktı -
:::•} berbat bir halde idi. 

den Uzak Şarkt. birçok 
'-tleri olmasına rağmen ln-

'1 ~uılar kurumunda Japon
'"1ane bir •İyuet takib ede-

Harbi umu:niye iıtirnhincler 
sonra, Amerika, gitgide arsıulu • 
sal (beynelmilel) siyasetten çe . 
kilmiye batladı. 1930 - 1931 ae . 
nelerinde Avrupa devletlerinin A
merikaya olan harp borçlarını red 
etmeleri üzerine Amerikan Kamu
yu (efkarı umumiyeıi) büsbütün 
müstakil bir ıiyuet gütme taraf. 
tarı oldu. Mar.çurya işgali ba§la
dığı zaman Amerika aeçim müca
delesile uğra§ıyordu. Bir Va§in.g -
ton için İngiltere ile beraber Tok· 
yo aleyhine hareket etmek imkan· 
sızdı. Amerikanın Çinde büyük 
menfaatleri olduğu halde .. 

Hele Moskova ile birleımek en 
uzak bir ihtimal dahilinde bile 
değildi. Komünist propaganda • 
aından korktuğu için, Amerika, 
Sovyet hükumetini daha tanıma -
mı§h bile! Böyle bir tefriki mesai
nin aleyhinde olan efkarı umumi· 
ye ile hükumet nasıl birdenbire 
Moskova ile birleıebillrdi? 

• • • 

yapacaktır. 

Tatbiki tehi:- edilen maddeler 
süt kaplarına, ~üt çıkarılan yerle
re dair ve yapılmıtsı zamana muh
taç olan ıeylerdir. 

naf c.emiyetleri müıterek bürosu 
hesaplarında yo~suzluk olduğunu 

yazmıf ve hakik den müşterek bü · 

ronun 933 ve 934 yılları hescipla· 
rmın tetkikinden 12 bin liralık yol 
suz ıarfiyat yapıldığı meydana 
çıkmı§tı. 

Bu paradan bir kısmının kim· 
lerin zimmetine geçtiği teıpit P.dil
miştir. Müıterek büro merkez he· 
yeti bu zevattan zimmetlerine ge9 
çen paranın iadesine tavassut e
dilmesini Ticaret Odasından iste· 

Yeni } ıI başt.:.ıdan itibaren süt mit ve Oda da t.unlara birer tez· 

kaplarının ağızıuı kapalı, üzer • 
ıerinde sütçüler cemiyeti tarafm Romanya limanlarına 
dan hazırlanan ve behemehal e. Türk vapuru lşllyecek 
maye olması li21m gelen ''Halis lhraç eşyamızın yabancı mem
süt,, ibareli levhalar bulunacaktu·. leketlere nakli ~-i üzerinde ya.kın· 
Mandıralar ve ~üt istihsal yetleri da mühim kararlar verileceği an• 
için konulan ıart1arı, sütçüler iki !atılmaktadır. t:konomi Bakanlı
ayda bile yerine getirilmesini mü~ ğı Türkofis va,ıtasiyle yabancı 
kül görmektedir!cr. kumpanyalannın nakliye ta. .. ife· 

Süt talimatnamesinin diğer l~rini tetkik etmeğe baılamıttır. 

maddeelri tatbik mevkiiııe girmiş 1 Buna sebep ihraç ticaretim;zin 
olduğundan ay bfttmdan itibaren en ziyade genitlemİf olduğu fU ıı-

Mançuryayı almak içinhem U• kontrollara batl~nacaktIT. rada bazı ecne~i. vapur kumpan· 
lusal hem de araıuluıal ıiyaıetler- !!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!' yalannın gene 1.>ir takım tarife o· 

de buhran olduğu bir anı seçen Uluslar kurumu pakbnı (misakı. yunları yapmağa başlamıı olma• 
Japonya, ~ M~olinandald ga. m) bu"Dleseled~ ltlüdafaa ottifi landn". 
yelerini de tahakkuk ettirmek i - gibi herhanıgi diğer bir meselede Son iki hafAdrr ihracatımız İ· 
çin timdiki İngiliz - ltalyan ihtili lngiltere yine müdafaa edecek çin Köstence yı>lunun açılmıt ol
fından istifade etmeyi dütünmi • l Al maıı Tiryeste yolunu inhisarı aJ• miydi? 1- ransa bu ıua i manya-
yecek miydi? b l k d k tında tutan kumnanyayı harekete nıo har e atı maıını aste ere ,.. 

Son bir kaç gün zarfında Uzak l .1 "E t d k getı'rmı' .. ve tarı·felerde mu"hı·m ten-sormuıtu. ngı tere ve ,, eme · '.!' 

Şu vaziytte bu usulsüz sarfiya
ta sebep olan ve zimmetlerine pa• 
ra geçiren zevat taakkrnda kanuni 
takibat yapılması icap etmektedir. 

Bir yandan da Ekonomi Bakanlı
ğı, İstanbul esnatına ait paradan 
mühim bir kısmının ortadan yok 
olmasına sebebiyet veren bu me· 
sele hakkında tetkikler yapmakta• 
dır. 

Uzatılacak tramvay 
hatları 

Tramvay hatlarının ba~!angıç 

noktalannm uzatılması tetkik e • 
dilmektedir. Bu arada sonu Har• 
biyede olan hatların Şi~li ve Ni -
ıantaşına kadar uzatılmaaı da 
mevzuu bahistir . 

--o--
bir şoförün evinde 

yangın 

Bu sabah Aksarayda Kazancı 

Sadi mahallesinde ıoför Şinasinin 
evinde küçük oğlu manglili' aevir-

<o d ' ı!' (. mıf, bu yüz en yangın çıKmıtt.Jr. 
Yangın hemen itfaiyeye haber ve 
rildiğinden İstanbul grupu yetiı • 
miı, bir yorgan ve döşeme yandığı 
halde söndünnüıtür. 

Şarktan gelen bazı haberler, Ja • 
te biraz tereddüt etmitti. Fakat zilit yapmııtır. Fakat bunun mu·-------------ponların f ıraah kar ırmak niyetin • 

(• 50) (4407) 

T tereddüdü Almanya meselesinden vakkat olduğuna inanan tüCC3rlar 
de olmadıkları zehabını doğurdu. 
Bu habrler ıulh ıeverlerin birço değil, Sovyet • Japon meselesin · Romanya yolunu tercih etmekteo

den ileri geliyordu. İngiltere "E · dirler. 
ğunu ciddi bir endiıeye dütürdü. Ul 

vet,, cevabını vermekle uslar Ek · Bak 1 ğ b' "d Uluslar kurumu bir harbe mani onomı an ı ı ır mu 
kurumu azası Rusyaya kartı vuku 1 h b olmak isterken Uzak Şarkta bat- det evve i raç eıyamızın ya ancı 
bulacak herhangi bir Japon taar- 1 k 1 • · · ka bir harp daha mı patlak vere . pazar ara çı arı ması ııının an • 

cekti? ruzunda Habetistanı müdafaa et . cak kendi vapurlarımızla yapıl • 
Vaziyeti Japonyanın Mançur

yada güttüğü ıiyaıet bakımından 
tetkik edenler endiıelerinde hak • 
sız değillerdi. Çünkü Habeı ihti· 
lnfı Avrupada Japonların istediği 

tiği gibi Rusyayı da müdafaa et. ması takdirinde \arifeler itinin 
meyi taahhüt etmit oluyordu. 

halledilebileceği neticesine var -
Dünya devletleri ani bir harp mıfb. Bu ite Köstenceye kadar 

tehlikesi karşııında birleşmiı bu- Türk vapurların~n itl~tilmesiyle 
lunuyorlar. Japonlar Avrupa siya-
.etinde bir ikilik var zannettikle-

batlanacağı sandıyor . 

Almanya 400 ton 
ceviz alıyor 

Noel yortuları dolayııiyle mem
leketimizden ceviz almak üzere 

Hariciye 
memurları 

iki tUrlO olacak 
Ankara, 30 - Dıt bakanlığm• 

ca hazırlanan yeni bir kanun la· 
yiha.aı ile hariciye meruurlan ara· 
ımda mealektekilerle idareciler 
bundan ıonra yalnız idare itlerile 

uğrqacaklardır. Bunlardan erkek 
memur olarak harice çıkmak iste
yenler mealek memurlarmın ver • 
diği imtihanı vermek mecburİJ.• • 
tinde olacaklardır. 

Hariciye memurlarmm dq 
memleketlerde kalma müddeti 
bet ıeneye çıkarılacaktır. 

ikiliği doğurmuştu. lngiltere ltalya 
ile çatışıyor, Franaa ise ikiıi ara
sında bir mütevassı\ rolu oyna • 
makla beraber ıilahlanmıt Alman 
yadan korktuğu için yerinden kı . 
mıldayamryacak bir halde duru • 
yordu. Halbuki Lehiıtanla ittirak 
eden Almanya, Ruıya aleyhine 
büyük bir kuvvet teşkil ediyordu. 
Bu Yazİyet Japonyaya Uzak Şark 
ta istediği serbestiyi temin ediyor
du ve Japon ıüel makamları yeni 
bir çok teıebbüslerde bulunur gi· 

ri bu anda ltalyan • Habet ihtilAfı 
bir ittihad doğurmUf oluyor. Sov. 
yet Rusyanın sade Avrupa sınır -
ları değil Şark sınırlan da emni · 
yet altına alınmıt oluyor. Yakm
da bir Uzak Şark harbi bekliyen
ler yanılıyorlar! bir Alman vapuru gelmittir. Bu -------------

Böyle bir ihtimal çok uzaktır. 
Japonlar bile ıimdilik bunu idrak 
etmiı bulunuyorlar. Siyasetlerini 
ona göre itidalleştirmitlerdir. 

Nuri Mahnnıd 

Alman vapuruna 8000 çuval ceviz 

yükletilmektedir ki bu miktar 400 
bin kilo etmektedir. Bu ihracat 

yortular dolayııiyle yapılan ibra .. 
cabn ıonu olaCAkbr. 

Çocuklar 
Yakında Haberde ıizin için 

yepyeni bir tekilde hazırlanmıt 
çok güzel aayf alar bulacakımız. 

bi görünüyorlardı. Fakat.. 

İtalyan . Habeş harbi İngiltere [ • D E R D L E R ı• ı 
ile İtalyanın ara.aını açmasına mu- Ş E H R 1 N 
kabil, Avrupa siya.setinde fimdiye ._ _____ l!ICll._ __________ • - ... ------------------ııııi-iiiiiiil._• .. 
kadar hissedilmemit bir tuanüd 

doğurmuı oluyor. Elli bir devletin Sebze halı· nı· n vazı· yetı• 
ltalya aleyhMe karar vermesi ne 
kadar önemlidir! Bütün dünya, 
ıulhunu tehdid eden bir devlet, 
hem de büyük bir devlet aleyhine 
ayaklanmıt oluyor. 

Fakat meselenin uıl ehemmi
yeti burada değil, lngilterenin du
rumundadıT. Zecri tedbirleri tat • 
bika karar vermeden evvel Fran
aa l11ı1iltereden bir ıual ıormutlu. 

"Sebze haline her gün ufnyan bir okuyucunuz,, f m
zasiyle aldığımız mektup: 

" Kıı gelince, Sebze halinin acınacak manzara&ı ye. 
niden meydana çıkmı§tır. Her sabah §elırln taze yiye
ceğinin tevzi edüdlği Sebze halinde sebze küfelerinin 
liihnaların çamurlar içinde yuvarlandığı görülmekte • 
dir. 

Vakid yeiıl hal yapılmıştır ama ihüyaca kifayet et
mekten uzak olduğu irin sebze satı§ı gene eRki lıalile 
11amn 11umru Arnavut kaldınmlan üzerinde ,,. çamur. 

lar içinde yapılmaktadır. 
Bir yandan da belediye limon, portakal glbl mn1Hz. 

lôji mımtazam re kabllklu olduğu için böyle yağnwr • 
dan ve çanwrdan müteessir olmaz maddeleri geni halt.• 
sokmak kararını ver:ml§tir. Eğer halck yer varıa limon 
dan ve portakaldan eın~el Nbzenin lıale. alınması ldzın1 
gelmez mi? 

Yoksa bu şekilde yeni hal belediyenin geliri ba
kınundan iyi olsa bile §ehrin sağlıoı bakımından mut .. 
lıip n.tlcellf ,,.,.,,..mı, ıtJl!llabUlr._ 



HABER - '.Alişam postası 

Pöti Jurnal gazetesine göre 

Habeş imparatoruna bir 
Italyan müşaviri verilecek 

Habeşistan adamakllh parçalanacak 

lngilizler de buna razı Olmuş 
İtalyan - Habeş harbinin bir an 

önce önüne geçebilmek için yapılan 

çalışmalarda İngiliz ve Fransız konuş 
malan başta geliyor. Bu kon~malar 
etrafında, muhtelif membalardan ge
len haberler başka başka malilmat ver 
mekteclir. Insan hangisine inanacağını 
bir t1lrlü kestirememekt~dir. 

Habe,lstam na hale 
getlrecekıermı, 

' !D'le!e parti:ıinin naşiri efkarı Dey 
1i Hernld gazete.sinin Pariste toplanan 
İngiliz ve Fransız m·1tehassısları ara. 

ııımıia tam bir anlaşma husule g-eldiğine 
dair verdiği luıberlcri teyit edecek, 
mahiyette gürülcn bir de Fransız ga.
e:.-.tesi Petit Journ::ı.rm neşriyatı var. 

DJyli Hen.ld Fransu: - Ingiliz 
murahhasları arasındaki İtalyaya ya
pılacak tekliflerin mahiyeti hakkında 
~u :nalQmatı Yermektedir: 

l - Habcşistana bir deniz mahreci 
verilecek, 

~ - Tigre, ()ıgad.en \'e Dan.akil "il!. 
yetlerinin büyük tir kısmı İtalyanla
ra tırakrl:ıcak. 

3 - Diğer bazı vil~yetlt-re de ttaı. 
yan kontrolu konacak, 

~ - Habeşistana klacak vilayet -
fer Uluslar Kurumunun kontroluru:ı 

tibi bulunacak, 
5 - Ha beş ordusu. A:rrupalı zabit 

terin kumancl:ı.cıı altında jandarma teş 
kilt.tı haline getirilecektir. 

'm:asatoran yanana bir mu,av~r 

DeyU BeTaldin \•erdiği, bu malUnıa
t:ı Pe.tlt Journal gaze!.esi şunları lla
,.e etme!•tetlir. 

"ln~rnz ve Fransız eksperleri ta -
rn!ımian hazıl"lanao bu tekliflerde a
sıl Haôeş memleketi ve Ethiopie ayrı 
ayn tetkik olunmakta ~ Habeşistan 

Ulm;lar I~urunnınurı muave~ti aiti • 
na almm:ıktadır. 

idare: imparatora bir İtalyan mü
şaru verilecek ve Habeşistanın hudut 
vilayetlerinde bilhassa Adisababanın 
garp vilayetlerinde İtalyan valiler Ye 
m üşaYirler bulundurulacaktır. 

öte taraftan Pr~ Assosiation ln-
giliz ve Fransız Eksperlerinin konuş
maları hakkında şu cümleyi kullana. 
rak tekzip ediyor: 

''ltalya mem ba.larından verilmiş o
lan telkinleri tetkik ederek her ikisi de 
bu telkinlerin pratik hiç bir kıymeti 

olm:ıdı,•tm nıü~tereken beyan etmişler 
dir.,. 

il 

Sir Samuel Hoare Pariste Fransız 
Ba~bakanile görüşecek ve Cenevreye 
ayni trenle gidecektir. 

Omltli vazıyat 
Paris 30 (A.A.) - Gazeteler Cenev 

re görüşmelerinin umutlu bir şekilde 
başladığı kanatini beslemektedirler. 
Petit Parisien diyor ki: 

''Laval ve Hoare, eksperler tarafın
dan haz1rlanan proje hakkında, şifa
hen ve daha tam bir surette anlaşa • 
bilecekleri teferruatı münakaşa ede -
bilecekler ve hususiyle bu proJenın, 

Beşler Komitesi pHi.nile birleştirilmesi 
şeklini tetkik edebileceklerdir. Aloizi 

ınglllzlec- kabul etmeyecek gibi herhalde görüşmelere iştirak edecek -
Taymis gazetesinin Paris muhabi

ri de Fransanın İtalyan telkinlerine 
karşı bir tecrübe olarak, bir proje ha.. 
zırlatlığı ve bu projenin şimdiki halde 
lngiltere hükumeti tarafından vak -
tiyle gözden geçirilmekte olduğunu 

ve 48 saat zarfında lngili.z cevabının 

Parise tebliğ edileceğini bildirmekte -
dir. Buntlan tetkik edilen şeyin sırf 

Fransız teklifi olduğu anlaşılmakta • 
dır. Fakat İngiliz murahhası Peterson 
bu Fransız teklifinin de İngilterece 
kabul edilmesi ihtimali olmadığını da 
bildirmiştir. 

1a iller ve 52 mer 

tir. 
Bu yönden ayni faaliyet ve ayni li 

hüsnü niyetle 15 gün kadar devam et.1 1 

mek ş:ırtile sulhe irişebilecektir-n ı · 
Petit Parisien gazetesinin Londra 

aytarı diyor ki: 
"İngiliz politikasına hakim olan 

prensip, Uluslar Sosyetesine görüş -
meler hususunda istikamet ,·ermektir. 
lngiliz hükumetinin gayretleri, eks -
perler, plan~ Beşler komitesi tarafın
dan 15 eyliile doğru hazırlanan proje 
ile birJeştirmeğe matuf olaeaktır"W 

J ournal, şöyle yazmaktadır: 
"Şu saatte, İtalyanın diplomatik 

durumu fena dc:Sildir. itidal ve uzlaş-
Konu~rrıalar ve konuşmalar etra • ma isteği hususunda çok kat'i inançlar 

tındaki Uluslar Kurutnu 18 ler komi - vermiş bulunuyor. 
İtalyanlara bütün bu yapılan tek -

tesi yarın sabah toplanacaktır. lifleri reddettirmek suretile kendile -
Baron Aloizinin bu toplantıya işti. rine rol aldırmaktan herhalde mem -

rak edip etmiyeceği belli deği?C ~ . nun olacak ldmseler mevcuttur.,, 
In1Pi1iz delegesi Eden yarın, Lava.::e - Echo de Pftrle, hıırz:ırmnınaktn &tan s: Samuel Hoare de cuma sabahı Fransız - İngiliz tekliflerinin, Ro -

ma tarafından muhta..."'3.r surette red -
Cenevreye gelmiş bulunacaklardır. dedilen 16 ağustos tarihli Laval _ E • 

Eden Londradan hareket etmiş Sir den projesine bir avdet mahiyetinde 
Samuel Hoare de dün öğleden sonra, 
Baldvini ziyaret ederek uzun müddet 
görüşm fişttir. 

olduğu fikrindedir. 

Habeşistan ancak on senede 
mUstemteke olabilir 

Cumhuriyet hayra-
Londra: 30 (A.A.) - Uluslar Ku -

rumunun sabık iktisadi ve mali daire 
müdürü Artur Sallter radyo ile yayı
lan bir nutkunda ltalyanın Habeşis -
tanı tamamen zabtetse bile on sene -
den evvel bir müstemleke haline geti • 
remiyeceğinJ söylemiştir. İtalyanın i
ki milyonluk fazla nüfusuna karşı 
bu bir çare teşkil edemez. Asıl millet • 
teri ticari münasebetlerini artt1rmaya 
teşvik ecen yoldur. İngiltere hükume
ti, bizzat bir hükumete malik olmıyan 
müstemlekelerini diğer memleketlere 
vermeyi Jcabul etmelidir. Fakat bu 
memleltetlcr bir manda altına alınma 
lı ve bUtün iptidai maddeleri bir mü
savat dairesinde der satın alana ar
zolunmahdır. Bu şekli hal, ayni zaman 
da miiştcrek emniyeti temin edecek 
bir mukavele ile de bağlanmalıdır. 

•• •• o~ uçuncu G6 ee 
mıııın 

Ankara. 30 - Cumuriyet bay
ramının üçüncü günü büyük fen· 
liklerls geçti. Saat on dörtte iz 
ciler, köylüler, yaya ve atlı askeri 
kıtalar, halkevj PDeydanmda birik
tiler. Saman pazarı yoluyla Cebe
c:.id~ ıehitliğe gidildi. Burada 
lxındo askeri matem havası çal
dL Halkevinden Enver, Hukuk· 
tan Esat söylev verdiler. Hep bit 
ağızdan btiklal marıı söylendi. 
Şehitliğe ellide!l fazla çelenk kon• 
du. 

Saat ıs de Halkevinde lnlnlap 
ıergisi açıldı. Sergide memleketin 
her tarafından ıönderilen yüze ya 
km tablo teıhir ediliyordu. 

gunu 
Yugos•evıarın bayramımıza 

dofr yazılan 
Bclgrat, 30 (AA.) -Avala a· 

jansı bildiriyor: 

"Vreme,, ga.Letesi, Milli 'Türk 
bayramı ilgisiyle Türk milletinin 
hayatınd:ı bir d:jnüm noktası ve 
Atatürkün ıslahatçı dehasının i • 
daresi altında Türk ülkesi için 
yeni bir devre o1an bu yıldönü -
müne tahsis etmeği uzun bir ma .. 
kalede bilhassa ıunları yaznu.k • 
tadtr: 

ltalyaya karşı devletlerln 
rstatlsfkl 

Cenevre: 30 (A.A.) - Zecri tedbir
"Bugün, art{k eski Türkiyeyi ]er hakkında gelen cevapların son sta

tanrmak kabil c!eğildir ve bu mu- tistiği şudur: 
cize, Kamal At-ıtürkün eseridir. 40 Hükumet, silah ambargosu için. 
Yugoslavya Tür~ cumurluğunu ve 36 hükumet, finansal ve ekonomik 

Bayram mün~ıebetiyle Anka- d T tedbirler için, 
ayni zaman a i\rk yurdunun ba- 18 hu··k·'\met, kar:;ılıklı muavenet irin. 

raya gelen heyetlerin bir kısmı bu b 1 K ~ ı A kü 1_ "' • !>" 
ası o an amAl tatür .. yüreK· müsbet cevap ,·crmi~lerdir. 

alqamki trenle 1Ftanbula döndü • ı· ı ten ae am ar.,, 1 
Jer. ı 
----------------.. Sofya eıçlU61mlzde resmi kabua 

ttaoeş barbı 

sebebile Atatürkün 
teşekkürü 

Ankara, 30 ( A.A.) - Cumur 
Baıkanlığı Genel Sekreterliğin 
den: 

Cumuriyet l•ayramı dolayısi 
le yurdun her tarafından ve dr 
tvdan kutlama yazılan göa.de

•enlel'6 tefekkür ve kutlamalan 
nı iletmeye 4.tatürk, Anadolu 
-' ;~,..~~m ödevl"!mistir. 

Sofya, 30 (AA.) - Bulgu 
Telgraf ajansı bildiriyor: 1 

"Türk milli bayramı dolayısiyle 
Arpa ve yulaf 

1 

yükseldi dün Türk elçiH.ğmde yapılan ka- • 
' bul resminde kralın mümessilıeri. İtalyanların son harp meselele -

Ba,bakan Tuıef, bütün hüktlmet rinden dolayı memleketimizden faz 
üyeleri, yükseli :tabitler, bir çok la miktarda arpa ve yulaf çekmele -

ri üzerine arpa ve yulaf fiyatleri 
eski bakanlar olmak üzere siyasaı yükselmiştir. Bunun neticesinde bu 

1, şahsiyetler bulunmuıtur. ı maddeleri istihl!k eden sUtçtiler ve 

Türkiye elçisi Şevki Berker tavukçular ffyatlerl yükseltmişler-

bu ilği ile yapılan tebrikleri kabu! ._d.ir .. ·....,--------~-.ıı:: 
etm.iıtir. Gecelevin Türk kolonisi 1 ~ 2 nci sayfamızdaki •onj 
üyeleri elçiyi ziy-aret ctmiılerdir. haberleri olm;yunuz. 

Yunanh 
futbolcular 

Dün gece saat 10 da 
gel diler 

Önümüzdeki cumartesi ve pa
zar günü Beıiktaş - Galata.saray 
takımlarile birer maç yapacak o
lan Yunarustanm ulusal küme şam 
piyonu Panatinokos talamile bu 
takımı takviye eden Apollon takı
mına mensup sporcular, 15 kişilik 
bir kafile halinde dün tehrimize 
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Avrupa haberle~ 
- _, ~_., I&&&,,,,,,,.. 

lsviçre Fransa 
yendi 

lsviçre ve Fransa ulu$al 
farının geçen pazar lniçr 
J enev tehrinde yaptıkları 

25.000 seyirci önünde frrt . 
kötü bir havada oynanmı' bir. 
devre 1 - 1 berabere bituıiı i 
devrede lsviçre bir gol daha 1, 
rak 2 • 1 galibiyeti temin etJl!ij 

tir. 
gelmiılerdir. (B) takımları maçı 

Misafirlerin, gündiiz saat 13 F H 1 Ayni gün ransanın av ( 
te gelmesi bekleniyordu. Fakat rinde yapılan · lıviçre, Fran.ı;a 
havanın bozuk olması vapuru gPI' k ı d ı j·~ ~ ta mı arı maçım a yine s\1 Y 
bıralanış ve Yunanlı futbolcular liler 3 _ 2 kazanmışlardır. 
gece ancak ıaat 10 da lstanbula ı--~----------
varmışlardır. 

Misafirler Türingpalas oteline 
gitmişlerdir. 

Sovyet 
misafirler 

Diln geldi, bugün 
gidiyorlar 

Istanbulda Ankarada ve İzmir 
de muhtelif spor müsabakaları ya 
Perapalaa oteline inmişlerdir. Dün 
lzmirden ıehrimize gelmişler ve 
Parapalas oteline inmişlerdir. Dün 
gece Rus konsoloshanesinde şe • 
refleri~e bir ziyafet verilmiştir. 

Muhterem misafirlerimiz hu • 
gün memleketlerine gidecekler 
dir. 

Sporcuları davet 

lstatıbul bölgesi ha.Jkanlığ:m • 
dan: 

Sevgili 1'onuklanmız Sovyet 
sporcuları 31/10/1935 perşembe 
günü saat tam 16 da memleketle
rine döneceklerdir. 

Birleşik klübler delegelerinin 
ve bütün sporcularımızın uğurla· 
ma töreninde bulunmak üzere bu 
gün saat 16 da Galata rıhtımın· 
da bulunmaları bildirilir. 

Muhtelit maçı kaldı 
Galatasaray • Beşikta§ muh • 

telitile, Fener - Güneş muhteliti 
arasında evvelsi gün yapılacak o

lan maç, havamn bozukluğundan 
düne bırakılmıştır. Bu maç hava 
açmadığından dün de yapılama · 
mıf ve gayri muayyen bir zamana 
tehir edilmiftir. 

Tevfik Rüştü 
Ar as 

Bağdada gidecekmiş 
Bağdattan gden bazı maliima

ta göre, Türkiye Dış bakanı Tevfik 
Rüştü Aras, Birir.cikinunda Bağ
dadı ziyaret edecekmiş. Bu :r:iya• 
ret aiyast bir mahiyeti haizmi1. 

ltalyan gazeteleri bu seyahat
ten ehemmiyetle bahsetmektedir· 
dirler. 

Mısır ordusunun 
şifresi çalınmış 

Londra: 30 (A.A.) - Kahireden 
bildirildiğine göre, Mısır ordusunun 
gizli anahtarı geçen eylftlde kaybol -
mu~ ve bulunmamıştır. Bu anahtar, 
~on derece mahrem işaretiyle bir ta • 
bur kumandanlığına gönderiJmiş ise
cle zarf oraya geldiği vakit içinin boş 
olduiu görülmüştür. Bu anahtar eUe.

1 
dnden geçmiı olan bir zabit vekili ile· 
bir nefer tevkif edilmislerse de htrsız 1 

lığın ne suretle yapıldığı meydana çı ·j 
karılaına11Uf tl1'. 

Hazin bir 
ölüm 

Galatasaraylı Te\ffl 
kaybettik 

Bütün sporcuların çok iyi ti 
nıdığı Galatasaray futbol t• ~ 
müdafilerinden Tevfik, hiç ~. 
lenmiyen bir anda ve çok ~:ı . 
siz bir çağda aramızdan ebedı. 
kaybolmuıtur. . 

Sportmenliğin bütün ~z 
lerini üst:inde toplamış, k-!' ~ 
nasile mert bir çocuk olan 1 
fiğin bu hazin ölümü, dün d~ 
lur duyulmaz spor muhitinde 
yük bh· teessür uyandırmıştır: 

Kendisini herkese sevdirtJlij 
lan Tevfik, geçen sene Y" J' 
Orman mektebinden me::.uıı '-

Uf ve bir ınUdclo\ ı.zntt p,J 

kasında çalıftıktan sonra, 7 • :~ 
evvel İstanbul orman müheıı 
liğine tayin edilmişti. 

Henüz 27 yaşını doldurııı 
aramızdan ebediyen aynlaıı f) 
vallı T eviiğin cenazesi bug\il' 
le üzeri arakadaşlannm gô·~rJ 
Iarı arasında Beyazıt caaııt . 
kaldırılarak vasiyeti mu.cib1 

Edirnekapı mezarlığında e 
metfenine gömülmü§tür. 

' 
An karada 

Maske fabrika. 
ıl 

..,.., 
Ankara, 30 - Kız ay C1Ji>' ti 

ti tarafından Ankarada yc.Ptı 
lan zehirligaz maıskeleri fabti 
yarrn büyük bir törenle açıl 
tır. Fabrikanın açılma söyle 
Başbakan lamet lnönü veı·~ 
tört;nden &0nra derhal İ§e bJ' 
nacaktır. Fabrika günde bi1' rft 
ke yapacaktır. 

Türkün askerlllt ~ 
kabJllyetfne bayt8 

bir Jnglliz f' 
Afrika'ya b~r seyahat /J 

pan İngiliz Gene;allerindeıı . 
tur Levin dün taJ yare ile ıeht 
ze gelmiştir. lngiliz Generali 
tile Çanakkalede Türklere 
harbetmiştir. Bu münasebetle.01 
ihtisaslarını bir gazeteciye 
anlatmıştır: p 

"- Askerlik hayatımda ç'1 ~ 
tığım askerler içinde Türkle' t 
dar iyi asker görmedim. At' 
kün askerlik kudretine baff~ 
Çok yüksek bir t•hsiye\ ola~ i 
türkü ve Türkleri çok beğeıııt 

Çocuk IS~ . ., 
Yakında Haberde sizi 

yepyeni bir !ekilde hazırı:;, 
sc>k ıüzel aaıfalar bul~ 

1 
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Beyoil.ı lstikıal caddes\ nde (Eski Santnl) 

BARBAROSl~A "Yeni Türk,, Salonu 
• • Memleketimizin e:n ıevımli okuyucusu 

INTIK HAMiVET 
·Tefrika numarası : r>t Vazaıru : «va CI INllYl » Betiktaşh kemani HAKKI ve ARKADA ':iLARI 

•••••• nın i§tirakile mükemmel incesa~ 

Bütün toplar birden ateş etti. Düşman kadırgası 
direği kmk, teknesi delik bir halde yana yattı! 

Be9en kısımların hulasası - On iki düıman ıemiıi, saf- iıin verdiği emir üzerine arkadq-

Gül hanede 
muayenele~, 

Hızır Reiae ıevgUiainin üvey fı harp nizamı duruyor! • diye dü- larını taklid etti. Çocuğun tam ya- Gülhane tatbikat mP.ktebi baı 
ku lımldefl olduğuRU ıöyledik· ıündü .• Yarım saat sonra, ağa mbatmdaki top, kulağını sağır 
l ~ ı..ı k tık hlt ol hekimliğinden: 
en ~n, ·orıan ar ıe · dü•en bıldırcın ıibi aralarmda • edercesine patladı. Bereket versin nıok i.ltiyor Aklın almıyacağı su ~ Gülhane tatbikat mektt:p Vf! kli 

· • yız ... Herhalde "Bu kısmet ayag"'ile Hasan, içerden kumanda veril · 
rette dÜfmana hücum edecektir.! niği 15/ 10/ 935 sair gününden it1 

Kôni ilmindeki bir casusa da iti- nereden geliyor?,, diye onlar da diğini daha önceden farketmif, haren tedrisata batlamlŞ olduğun 
mat ettiği anlaıılıyor. Halbuld tatarlar ya ••. Fakat, dur bakalım.. ağzını açmıttıı. Böylelikle, kulak 
Ali amca Ue küçük Basan, Bu Aman, yukardan başımı görme • zarı üzerine iki yanından tazyik dan pol;kJinik muayenelerini gös 
Ktininin aleyhinde tertibat alı- ıinler... olacağı için, sağır kalmıyacağını terir cetvel aıağıya yazılmıttır . Ş:: 
yarlar. Bulunduğu yer, IOmbann ya • biliyordu. hir halkının buna göre müracaat 

Bortona girdikleri vakit, Ali, nındaki çıkıntıydı. Bu murabba Bortonda, kartuındaki gemi- etmeleri · rica olunur. 
Hasana: · · ı Sabahları ıaat 10 dan 13 e ka tekilli gemi pencere.inin sac ka- yı aynı ıuret e kötiiriimleıtirdi. 

- Ya kıamet! ..• ·diye tekrar· 
laa, .. haydi bakalım, biz de kıı -
llıetimizi arıyalrm .. Hem de her • 
kes gelmeden .. Bak, görüyor mu· 
•un? 

-Neyi? 
- Mancınığı .•• 
- Görüyorum. 
- Bizim kısmetimiz orada .•. 

Gel bakalım •.• Ortalık kalabalık 
olmadan itimizi ıörelim •• 

Ali amca ve çocuk, güvertenin 
kenarında pinekliyen bir kut gibi 
duran bu ıarib harp iletinin yanı
la& ıittiler. Uzun uzun bir ıeyler 
l.ıonuttular. Huan, verilen izahatı 
clinliyorı 

" - Anladım, anladım!,, • di
J'ordu. 

Nihayet Ali, bir teli kıvırdı; 
hükt.ü. düiümlcdi ... 

Sonra, etrafına baktı: 
- Oh ••• Kimse ıörmedi! Hay

di, Huancıfım ••• Afağıya inelim 
de, sana uıl vazifenin ne olduğu. 
ııu IÖ•tereyim ••• Benim bunama -
dığımı bir anlayan seDı1in... Bak, 
Qe itler bap.rac:aiız. •• 

Merdivenlerden '7avlon,, de. 
llilen ilk kata ıüzüldüler. Ali am
ca, bir lumbar açtı, Huaru, gemi
~in burduma çıkardı. Bir çıkmb 
iizerine oturttu. Kupğile bir bal
lt~ya bağladı; 10nra, orada da tel 
lerle bir te, yapb: 

- Oilum.. Koraan oldujunu 
llnutma.. Bunu diifiinürıen, hiçbir 
liizıir aeni bu tehlikeli yerden a
lalı atmaz .• Zaten ııkı bailnm •• 
Şimdi vazifenin ne olduğunu an • 
lıyoraun ya 7 •• Ben, zamanı ıe • 
lince, seni buradan kurtarın, içeri 
alırım... O vakte kadar ıesin de 
Çıkmasın aoukkanlıktmı da kay . 
!>ederek ipretimi de kaçırma. •. 

- Sen merak etme, bana ati· 
"en Ali amca •.• 

--Güvenmesem bu iti sana ve
ti,. miydim 7 •• 

- Haydi ulurlar olıun .• 
- Uğurlar olsun .• A.fağı inen-

pağı yana doğru aürülmüt, top Fakat timdi ne yapalaklardı7.. dar. 
meydana çıkarılmıfb. Hasan, itte, etraflarmdaki daire, at Pazartesi: Kulak, boija:ı, burun, 
böylelikle, bir demir tentenin al • nalından fazal kapanmıttı. Düş . hariciye, fizik. 
tmda mahfuz bulunuyordu. Sol e- manın topları henüz atılmamıttı. Salı: Dahiliye, nisaiye. bevliye 
liyle, yukardan inen bir tele tu • Zira, gemileri batırmadan, için - Çarıamba: Röntgen cildiye 
tunuyordu. dekileri dipdiri yakalamak ia - aıabiy-', göz. 

Gemi çalkanıyor, rüzcir esi . tiyorlardı belli ..• Bir kere bu 811 _ Pel'fenbe : Hariciye, fizik, ni-

yordu. Fakat, kıyamet bile kop • retle patlablan toplamı bir daha saiye. 
sa, ona vızgelirdi. Ali amca, vü . aoğumur, temizlenmeıi, doldurul- Cuma: Dahiliye, göz; cildiye. 
cudünü o kadar aıkı bailamıtb muı uzun zamana bağlıydı. Düt- cumaıteıi: Bevliye, u•biye, ku 

ki 
1 bT d T"" ki · lak, boğaz, burun. 

· ••• man yo unu ı ıyor u. ur erın .111•••••••••••• .. I 
Heyecanla ıemilerin manev - ancak kılıçları kalmıttı. Operatör Dr. 

raımı seyrediyordu. Fakat, onun da çareıi vardı: 
Burton ortada, iki kadırga ke- Mermileri yiyen üç gemiyi göz SeU\b SUN 

narlarda ilerliyorlardı. Meıafeleri den çrkarmıt bile olsalar, daha 1 Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 
pek dardı. dokuz tane sapasağlam ve topları Diş Tabibi Kemal SUN 1 

Adeta dilfmana "Gel bizi ku - atılmamıı gemileri var .• Hem bu istiklAI caddesi 
ıat, muhasara eti Mahvet!,, di . gemiler daha büyük.. Silih§01'lar, No : 322 
yorlardı. kıç ve ön kasaralarda aleste du. ( Bevo~lu Yerli 

Dü,manm on iki gemisi de, ruyor, Hl7Jll'm kadırgaımda iae, Mallar Pazarı 
ı," L-rekete hiç titr mana vereme- konanlar, kürekçilerin oturakları O~O ) 
mekle beraber, fırsat kaçırmıyor- arasındaki botluklarda mevzi al-1~~~~~~~~~~~~~~ 
du. mıılar .•• Gemilerin rampa etme . 

Hızır, neaine güveniyordu? ıini bekliyorlar. 
Bu itin içinde biç bir harp hilesi Kahramanlığın da bir derecesi 
olmadıfıını, olamıyacağmı, babalı- vardır: Bu vaziyette galebenin im 
iınm ıırf bir uabiyet neticesi ha- kanı olur mu? ..• 
rekete geçtiğini Hasan biliyordu. Diİ§man, diri diri yakalamıya-

Kendi bulunduğu sancak tara- cağına aklı kesse bile, Türkleri 
fında Hızmn kumanda ettiği ka- ezecek, mahvedecek ... 
dırga ilerliyordu. Küçük Hasan Hila yelkenler inmedi.. 
gittikçe ağaran tafağın aydınlı • Biribirlerinin üzerine doğru gi-
ğmdan, o gemideki heyecanlı ha· diyorlar •.. 
reketleri seyrediyordu. Şövalyelerin bütün manevra . 

Rüzgarın epeyce hızlı eımesi- lan, HIZil'ın kadırgasına doğru 
~ rağmen yelkenleri indirme . teksif edimiı. Dört büyük gemi, 
miılerdi. Bir takım adamlar ip • bilhassa onu ihata etmek için elin 
lere inip çıkıyor, manevralar ya • den geleni yapıyor. 
pıyordu. iki üç dakika ıonra, Hızır, dört 

Düıman donanması da, Türk • geminin aruma düıecek •.. 
lerin yelken üıtünc:le olduklarını Likin iıte tam fU esnada Ha . 
görünce, saflarını yarmalanna ıanın bortonile yanyana ilerliyor. 
aralarından ıüzülüp kaçmalarına Çocuk, ürperdi. Eliyle tuttuğu 
mani olmak için, yelkenlerini aç- telin vmladığını ititti. 
tılar. Tam manaıile harekete ka- Y ukan kulak kabarttı: 
biliyetli bir vaziyette ilerlemeğe Sakramento ..• 
ve kendi aralarındaki mesafeyi Kini, mancınığın atılmadığını 
daraltmağa bqladılar... görerek, bir küfür aavurmuftu. 

Çatıımalarma pek az kalmıftı.. Hasan: 
Hasan, karııdan Hızırın, yu • - Ali dayı doğru dqünmüı ! .. 

FRANSIZ TiYATROSU 

S ÜREYYA 
Opereti 

Hu akşam 20.30 da 
BAY-BAYAN 

Büyük operet 
Yazanlar: Mahmut Yesari ve Nec

det Rüştü. 
Besteliyenler: Sezai ve Seyfeddin 

Asaf. 
Gişe gündüz açıktı. Telefon :41819 

vuracaktı. Atqi Hızırın gemisine 
atıyordu. Fakat, teli bağladık .. 

Kııa zaman içinde vaziyet bo. 
zulmuıtu. Artık f ırıat kaçmı§tı. 

Kininin teli düzeltip yeniden at
maaına imkan yoktu. H121r, dört 
dütman gemisinin arasına dü§tÜ 
bile ... Dört gemi, muhasara çen . 
berini gittikçe daralttılar. 

Hasan: 
- Eyvah ... diye düşündü. 
Ve, yanındaki pencereden top· 

çuların da: 
- Eyvah... . dediklerini duy

du. • Artık kurtulu! yok ... 
(Devamı var) 

Yeni ne,riyat 

Ahmet oğlu Ahmet 
Savat görmediniz mi, M. Şev

kinin bu yeni hikayelehini okuyu· 
nuz. Yalnız edebi kıymeti tUphe 
götürmiyen tatlı hikayeleriyle çok 
ho! bir vakit geçinni! olmazımız, 
ayni zamanda içinde yaıamıt gibi 
savafı da anlarımız. 

Eğer sava! gördünüzıe yine 
bunları okuyunu.ı. O vakit hayali 
cihan değen bu eski ve beyecanh 
günleri yeniden )atar ve daha çok 
zevk duyanınız. 

Aktam matbaası - Fiyatı: 30 
kurut·· 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
Şehzadebafı TURAN TiyatrD1unda 

Bu gece saat 
20.30 da 

KÖR DüGUM 
3 perde. 

Pek yakında ı 
BABA 

Her tarafa tramvay. 
Telefon; 22127 

iıtılnbul Belediqui Bu akfam saat 

~ehir1i"yatrosu 20 de 

111111111111111 Tohum 
-0-

1...111 

Yazan: 

F. Necip Kısa· 

kUrelı! 

""""' rtıuayenehane nakli 1 
Dd

1

~ • •• ÇrP RUT 
Beyoğlu, Rus sefa rethanesi sırasın

da pos ta sokağı köşesinde Mey 
menet apartımanına taşınmıştır. 

.. ••• Telefon: 43353 ___ .. 

HABER 
At<SAM POSTAl31 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lıtanbul 214 

Telgraf adresı: ıstant>u ı H AOER 
Vazı ı şıerı teıotonu : 2:1872 
idare ve ııan .. : 24310 

ABONE ŞARTLAR! 
Türlti11r Ecncbı 

Senellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 .. 1450 .. 
3 aylık 400 .. 800 .. 
1 ayhk 150 .. 300 ., 

lLAN TARİFESİ 
Tıcaret ııanıaron•n aatırı 12,SO 
Reaml llAnların 10 kuru•tur. 

Solribi ve Neşri9at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbuau 

le, var •• 
Hakikaten, geminin içinde bir 

fııa- •· t • ·d· d c· 

kardan Evliya reiıin ıesini duydu: ·dedi.~ iıte, az daha bizi arkadan 
Topların, ve mancınığın atılmağa ------------------------------- ------ ----
müheyya bulundurulmasını em.•••••• Yakında T C R K s :nemas·nda 

L~ıye tır gı ıyor u. ıre11, çı • 
i;'°'··· Bir kıyamet •.. Harp hazır-
lı! Kolay mı? ••• 

En ton kalan kıymetli malla
l'ııı ve fazla esirlerin dqarı alm . 
~ı, cephanelerin top bqlarma 
l~irilmeıi, küreklerin, yelkenle -
~ hazır olması için, türlü türlü 
...,,ecanlı emirler veriliyordu. ı 
l...ı !'f ihayet, demirler alındı. U . 
~'Utta gün aiarmağa yüz tutar -;_it, ÜÇ ıemi birden harekete geç-
~ kuydan dıf&J'ı çıktılar. • 

Uharebe başllyor! 
Haaan, olduju 1erden bakı - j 

t0rc1uı · · 

ret~ıi:rkumanda daha... Wo n der Bar ı Hızırın ıemiai, en fazla ilerli. • açı IYOf · 
yen dütman gemisine yaklqır yak 
lll.flllaz bütün toplannı birbiri ar -
dısıra, mükemmel isabetlerle en - 1 

daht etti. Dütman kadırgası direği 
kınk, tekneıi delik bir halde yana 

Dünyanın 10 büyük yııldızı, 10. 000 harika gösterecek lıtanbullul ar bu harikalar ı (!Jrme~e hc.
zırlanınız ! 
AL JOLSON - DOLORF.S DEL nıo - KA y FRANCIS - RlCAn Do CORT EZ - FlFt D'ORSA y 
DICK POWEL - GUY - Kl BBEE - HUGH HERBERT - HAL LEROY ilah. ve 5.000 güzel kız. 

....., t . . ' J •• •• ' 1 • - .... ·... • : • :. ; ....... • • • • • •'• ~'<\/ .! ... ' ':". 4 J_ ... .... ..... '' • 

yattı. Su almağa batladı. içinde --------------- ---
~ ... . ......... ..... -r - .... 

bir karıatalıktır belirdi. T D R K sinemasında VAHŞi ATLAR KRALI EK s 
Artık ondan hayır kalmadığı 

meydenda idi. Ayni endabtları, Büyük Türk; e sözlü film görenleri hayran etmiştir. U~ veten \ llL L y FRlTZ, LlLlJ r: HAR • 
öteki kadırga da yaptı. Fakat ıi _ VEY, KATE DE NAGY, HANS AL!:ERT - PAUL HÖRBIGER ilah. 
per yerde oduliu için, küçük Ha. Ufa yıldızlftrile çevrilen PRENSES EVLEfHYOR ır. ı·bt~::m müzik film. Ayrıca f-OX Habeş 

\ 

1-arp ıa.lme!eri. Yunaniatanda ıon ,·ak'nlar. 
san neticeyi anlıyamadı. 

Kendi bortonları da, Evliya re- •••••••••••B•u·· t•ü•n•l1s.t::uı•b•a•l•h•::ııf•tr.•nı•n•b•uur.iil, i.ı•' gze•l•fi•lm•i •i,.İI. ·.::ıı!lı~clnıull;Şlullyloır .BIBiB!ml~••-
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Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların 

heyecanh romanı 
21 (Nakil, tercüme ve iktibas lıakkı malıfuzdur.; • 

Yazan: Rosny alnd -ıt Tllrkçeyc çevtreo: Naciye lz::et ~ 

Vehbi Dede VI! Rabia konaktan 

beraber çıktılar. Gözleri Şevket 

ağanın önde hafif sallanan fen e

rinde. Ayrılacakları köteye kada~ 

beraber yürüdüler. ikisi de sus

muftU, ikisi de güzellik ve sükurı 

ta§an yaz gecesini tatıyorlardı. 

Ayrılırken DedP. çocuğa, gökleri 
gösterdi: 

"Allah bu gece bütün kandille· 

rini yakını§.,, 

Rabia Dede gittikten sonra bile 

olduğu yerde durdu ve gözleri gö 

kü seyretti. Yüreğinde büyük ve 

mesut hadiseler bekliyenlerin he

yecanı vardı. Istanbulun hangi 

yıldızlı yaz gecesi insan göniüne 

büyük vakalar &rjfesi hissini ver 

mez? Koyu mavi kubbeye ~ayı· 
lan ve yap:şan Ali ahın sayısız şem • 
aları, hangi kimsesize, serserıyc 

dost ışıklariyle yolunu itare! et• 

mez? 

Sinekli Bakkal sokağının köşe· 

sindeki çe§me üatü mor salkım 

çardağı, mor, müteharrik bir •lal

ga gibi, koytu gölgelerinde tatl. 

bir koku var, çe§menin yalağına 

damlıyan su ses1nde sessizliği de· 

rinlettiren bir ahenk var. 

Oradan hem~n imamPı evinin 
kapısı olan sokağa sapa · rlerd; 

Fakat ~vJ(e\ ağa da, çocuk da Si· 
nekli Bakkal sol<ağını baştan ba 

fa geçmeği tercih ettiler. 

Uzaklarda tek tük köpek hav

lıyordu. Fakat sokak tamamen 

uyuyordu. Şevket ağa sokağın 

ortasında birdenbire durdu: 

"Şu pencerede acaba neden 

bu ak§&m aydın!ık var?,, 

Rabia U§ağın itaret ettiği pen• 

cereye batını kaldırdı. Kalbi bir· 

denbire çarpmağa başladı. Aydın

lık pencere senelerdenberi kapalı 

duran bakkal dükkanının üstün· 

de ... Babasının f"Vİnin penceresi ı 

Şevket ağanın elini yakaladı, çek 
ti: 

"Orada kim var acaba?,, 
"Belki hırsız gumiıtir.,, 
"Hadi gidelim bakalım.,, 
"Olamaz.,, 
Çocuğun telif• ağanın bira~ içi . 

ne dokundu. Paıaya on beı seni!"' 

Clir hizmet eden bu adam, Sinekli 

Bakkalın iç itlerini ezber bilird~. 

Uzaktan saati vuran bekçi sopası

nı itilince ikisi de kulak kabarttı · 

1ar, beklediler. Bekçi Ramazan 

ağa k~ldırımları döve döve yak• 
Ia,tı: 

"Merhaba Şe\•ket ağa.,, 

"Merhaba, Ramazan ağa. Şu 

penceredeki ışığı gördün mü?,, 

''T evfiğin evi değil mi? Döneli 

bir hafta oluyor. Ramazana ga-
liba dükkanı açacak.,, 

Bekçi çekildi gitti. Fakat çocu
ğun gözleri pencereye takılmış kal 
mıfh. 

Kalbi, kökünden taıan bir de• 

]ilikle gümbür gümbür atıyor, el

leri göğsünün üstünde kalbini bas
tm7ordu. 

"Hadi, artık gidelim, Rabia ha• 

ama... 

Şevket ağa adeta onu elinden No. 21 

tut,'.~;~~:k~:~:m.fendip., •• r ... Uluyan seslerle bağıran 
di~.~ra

1

~:1~·gd~ti~;:~~~~~:. gece adamları köpekler, 
~:: ::;·::~.~~~::' d::~::~:.

0

~~~- kurtlar la karışarak 
ya rüyaların en güzeli oluvermiı 

ti. Kapısının önünde onu her va., 

kit bekliyen yavrulu, sarı köpek, 

eteklerini kokladı, dizlerine yu

'11uşak burnunu sürttü. Rabia kö· 

peğin boynuna sarıldı, kuru bir 

hıçkırıkla "Sarman, Sarman, ha· 

bam Tevfik geldi.,, diyordu. 

ölülerin qanına çökmüşler, ılık 

Kapının İpi içerden çekilip açı 

lınca, içeriye daldı. Taşlıkta idart" 

lambasının başında biraz durdu. 

bekledi. Annesinin, İpi çektikten 

sonra tekrar uyuyakalması için 
lua ediyordu. 

ıx 

Rabia, zerzaval sepetini sallıya 

salhya sabahleyin Sinekli Bakkal 

sokağına saptı. Bir solukta soka 

ğm ortasına vardı, dükkanın kar 

şısına dikildi. "İstanbul Bakkali· 

yesi,, levhası yenilenmitti ve dük 

kanın kapısında biri durmuş, ba

şını kaldnmış levhaya bakıyordu. 

Acaip bir mahluktu. Bir çocuk gİ· 
hi ,fakat kılığı çocuk değil. A:-ka• 

sinda penbe bir cüppe, başında 

abani bir sarık ... Arkasında ayak 

sesi duyunca birdenbire döndü vıe 

Rabia orta yaşlı bir cüce ile bu· 

run buruna geldi. Buruıuk yii· 

zünde bütün tabii komiklerin mah· 

zun gözleri vardı. 

"Tevfik, müş~eri geldi.,, 

içeriye seslendi. Uzun boylu 

bir adam, basık kapıdan geçebil 

mek için başını tğdi ve o eski so· 

kakta beklemediği sevimli, küçük 

müşteriyle yüzyü:ıı:e geldi. Altın 

gözlerin yeşil mevceleri parıl pa· 

rıl yanıyor, beyıu örtünün içinde· 

ki ince yüz, T evf iğin izah edem\· 

yeceği biı heyecanla kıpkırmı7ı 

olmuştu. 

Dükkandan çıkıveren bu ada

ma Rabia derhal ısınmıştı. Sıcak. 

kestane rengi gözlere gözlerini 

dikmiş, uzun kumral bıyıkların al· 

tında gülen ağızla o da beraber 

gülüyordu 

"Daha dükkan pek hazır deği! 

amma, zarar yo!< Buyurun b~ka· 

hm, küçük hanım Bir siftah f'!de· 
lim ... İnşallah ayağınız uğurlu ge 
lir!,, 

Rabia, fasulya ve soğan taşan 

sepeti kaldırdı, gösterdi: 
"Bu sabah alı, veriş bitti.,, 
"Vah vah, yarın sabah bizden 

alırsınız.,, 

"Her sabah, her sabah ... ,, 
Çocuğun sesindeki garip heye 

can Tevfiği biraz şaşırttı. Hafıza 
smda bir kasırga esti. Bu kıı; ki· 
me benziyordu? Emineye ... Gerçı 
dudakları kısık, fÖzleri küçük de
ğil amma, yüzünün darlığı, teni
nin pürüzsüzlüğü ... Kendi kızı bıı 
yaşta olmalı. Bekçi Ramazan ağa• 
nın sesi, kulaklaı ında hala ç:nh-
yor: , (Devamı var) l 

kanları emiqorlardı. 
.Uzun boyu birdenbire aydınlıkta 

yükseldi. Önce bir Yaban Domuz oğlu 
onu gördü. sonra öteki ... Biribiri ar -
kası sıra bütün sivri başlar kendisine 
çevrildi ... Şaşkınlık öyle büyük oldu ki 
önce ses çıkarmadılar. Bir yumruk 
yemiş gibi sersemlemişlerdi.. Ortaya 
çıkan hu yapyalnız, yabancı savaşçıya 
bakıyorlar, öteki arkadaşlarını araşt1-
rıyorlardı .. Ba~kası gözükmüyordu .. 
Adam iri adımlarla yapyalnız sanki 
bu çokluğun üzerine saldıracakmı~ 

gibi geliyordu. 
Bir kaçı onu tanıdılar .. Bu kaçan 

kadınları kurtaran adamdı .. Fil oğlu 
beş savaşçı ile onun arka.,ından koş -
muş, sonra hiç gözükmemişti. Çokluk 
larına gÜ\·enerek, dövüşmeğe hazır 

ölüm! diye bağırdılar. 

Gökırmaklı karşılık verdi: 
Kaya oğlu iki Yaban Domuz oğlu 

öldürdü. Sonra sandalla arkasından 

gelen dört adam daha öldürdü. Kaya 
oğlu iri omuzlu başkanı gebertti •. Ka -
rılarımızı kaçıranların hepsi böylece 
yolt cdilecc)dc;rdir! 

Kadınlar korku, umutla kımıldan· 
madan duruyorlar, çınlayan bu gür 
sesi dinliyorlardı. Kendi dilleri olan 
bu sözler yüreklerini titretiyordu. 

Kaya oğlu ilerliyordu .. Ok atabile -
cek hir yere gelince durdu. Yayını 

gererek oku fırlattı. Bir savaş~ının o. 
muzunu sürterek geçti. Yaban Domuz 
oğulları ölür gibi sesler çıkardılar. 

Gene attığı iki oktan birisi bir sa -
va:.çınm göğsiine .saplandı. öteki de 
karnını deldi. Yaban Domuz oğulları 
da atmağa başladılar. Yalnız yayları 
ona yetişemiyordu. 

Göçebenin yanlarına düşen oklar 
hızlarını kaybediyorlardı. 

Uç kere daha büyük yayı gerdi. Ok 
]ar fırladı: lki düşman daha derin ya_ 
ralar aldılar. 

Yaban Domuz oğulları oklarının 
boşa gittiğini anlıyarak Gökırmaklıyı 

kuşatmak için çılgın gibi atılmışlardı. 
Geri çekildi. Çekilirken iki adam daha 
yaraladı. ötekileri kudurmuş gibi sal
dırmışlardı. Yalnız altı adam kadınla
rı beklemek üzere bırakıldı. 

Kaya oğlunun yalnız üç oliu kalmış 
ti. Bunları büyük bir dövüş için sak... 
lamak ic:ıtiyordu. Kaçmağa başladı. 

Bu kaçması komhyanları dağıttı. Gök 
ırmaklı tepeye varınca daha çevik o -
lan üçü ötekilerden çok ilerlemişlerdi. 
Bunlar ince, uzun gençlerdi. Backla
rı ~ok sağlam olmakla beraber kol • 
larının çelimsiz olduğu bir yaşta idi -
ter. Hepsinin de tunç baltalan, okları 
mızrakları ,·ardı. 

Birdenbire Kaya oğlu gözükmez 
oldu. Gençler bir pusudan korkarak 
koşmalarını yarnşlattılar. Bir hışırtı 
duyarak başlarını çe,·irdiler. Gökır -
maklı arkadaki iki kaya ara..,ından gö 
zükmüştü. Hızla fırlattığı bir ok en 
yakın olana geldi. Onların da· attık -
ları bir ok Kaya oğlunu başından ya
raladı. 

Bu yara genç adamı yaralanmış 
bir aslan kızgınlığıyle yıldırım gibi ge 
riye doğru saldırttı indirdiği bir to -
puzla adamlardan birisinin beynini 
parçaladı. Mızrağının sivri ucuyla ö -
tekinin de boğazını deldi. 

Saldırış öyle hızlı olmuştu ki hiç 
birisi ok fırlatmağa vakit hulamadı -
tar. Kaya oğlu ött>ki ini~ten aşağıya 

kaçmaia başladı... , 

Arkadaşlarının konakladığı yeri 
inleten bir sesle bağırdı: 

- Kaya oğlu dokuz Yaban Domuz 
oğlu öldürdü .. Savaşçılar saldırmağa 
hazırlansın! .. 

Güçlükle yürüdüğü görülüyordu. 
Başından kan akıyordu. lki de bir ba
şına gönderdiği el kanlarla doluyor -
du. Sonra sendeledi. Düşmanlar onun 
artık gücü kalmadığını görerek içle -
rinden birkaç kişi saldırdı. Kaya oğlu 
daha çok sendeledi. Nerede ise düşe -
cekti. Birdenbire bağırdı: 

- Savaşçılarımız saldırın. . 

Pusuya çok yakln bir yere gelmiş -
ti. Bir pars çevikliğiyle en berideki bir 
Domuz oğlunu çelik gibi parmkları -
nı boğazına geçirerek boğdu .. Bunu 
gören öteki. i ,eri dönerek 'bütün hı -
zıyla kaçmak istedi. Çok geç kalmıştı. 
lri topuz onun da kafasını paraladı. 
Gökırmakhların sığanaklarından ok • 
tar, taşlar, mızraklar fırlamağa baş • 
ladı. Köpekler havladı. Adamlann 
Yaban öküzleri, kurtlar gibi haykır -
arKıarı ışımaı. uzun 'lJoyıu a1n sal"UŞ

çı ortaya çıktı. Sonra ötekiler, gece a.. 
damları kara, sivri kulaklariyle otla
rın arasında fırladılar. Köpekler ku • 
durmuş gibi saldırıyorlardı. 

Bu Yaban Domuz oğulları için pl;{ 
tiz, pek korkunç bir baskın, bir şaşırt. 
maca oldu .. Konaklarını bütün bir u
lusn bastığını sandılar. Bir çokları kor 
kunç, meş'um gölgelerin kendilerini 
kovaladığı kuruntusuyla alabildikleri 
ne koşm:ığn başlamışlardı. 

Şimdi düşmana karşı koyan yalnız 
bes altı kisi kalmıc:tı. lki gece adamiy 

.. .. '$ 

le bir Gökırmakh ölmü~tü. Gökırmak-
lıların topuzları kemiklerini parçalı -
yor, mızraklar b-:fırsaklarını dışarı 
fırlatıyordu .. Gökırmakhlar böylece 
ellerine geçen Yaban Domuz oğulları
nın işlerini bitirdikten sonra köpekler 
le tekrar ko,·alağama başladılar. Tu -
tutanlar hiç karşı koymuyor, koyun 
gibi kendini hoğazlatıyordu. 

Gece adamlarının kargıları, topuz, 
hatta, okları karşı koyamıyan bu ,·ar
lıkları bir vuruşta biçiveriyordu. 

Yaban Domuz oğullarından çevik, 
uzun bacaklı olan Gökırmaklılar on -
tarın hepsini öldürmüşlerdi. Kadın -
)arın lll'lt.-nchı.Yu kon?klama •·erine 
geldiler. Kadınları hekliyen altı sa -
vaşnı kaçmağa başladılar .. Bunlar or
ta ·~rece savaşçılardandı. Yakalandı -
lar hiç karşı koymadan boğazlandılar. 

Gün bitmek üzere idi. Bulutlar ara_ 
sına yarı giren kızıl renkteki güneş ya 
vaş yavaş sönüyordu .. Yaban Domuz 
oğullarının hepsi yok olmuşlardır. Bü 
yük bir sevinç içerisinde olan Kaya 
bağırıyordu: 

- Kaya oğlu büyük bir savaşçıdır. 
Bir mamut, gibi güclü, bir kaplan gibi 
çeviktir. Kaplan oğlu yalnız bir sırt -
landır. 

Gökumakh savaşçılar da bağrıştı -
tar: 

- Kaya oğlu büyük bir sa\·aşçıdır ! 
Kadınlar kurtulmanın verdiği bir 

se,·inç içerisinde birlikte bağrışıyor • 
tardı. Kaya oğlunun nasıl geldiğini. 

Yaban Domuz oğullarının çekirgeler 
gibi kırıldıklarını görmüşlerdi ... Ulu -
yan seslerle bağıran gece adamları 

köpekler, kurtlarla karışarak 81Ulerin 
yanına ~ökmüşler, ı1ık kanları emiyor 
!ardı. 

Ay pamuk yığınları gibi htnterct 
bulut kümeleri arasinda parhyordll• 
Bu parlak bir gece oldu. tatlı, yumıJ· 
şak bir yel sular üzerinden fısııtılf 
sesler çıkararak koşuyordu. Ateşler 

yanınca yaşamak kn·ancı öldüren söıı 
düren hu varlıkların göğüslerini derili 
bir se\'inçle doldurdu. 

Ka. oğlu korkunç bir savaşçı ol· 
duğu uuygusiyle göğsü kabarıyordll· 
Yalnız uzak bir ateBin önündeki göl,. 
ge gözlerinin önüne gelince kendisi11İ 
pek zayıf, pek küçük görüyordu. Yii.- ~ız 
reği derin tatlı bir titizlikle titriyor • itip 
du. ~r 

DOKUZUXCU KISil\I 
ICARANLIKT A ÇlGDEl\f 

Kaya oğlu tepelerin ardından g3 
zükmez olunca büyük bir lrnrku Çiğ· il 
demi sarmıştı. Tüyleri ürpererek çe" 
resindeki tanımadığı varhkları,grz~ ... ft 
tiyordu. Hergtin daha çok çok ürkil· 
tüyordu. 

Aslanoğlu sa\•aşçılara yabancı k3' . 
<lruc.ı. ,YaKıa~ılmtuııcı...,Uıı o;:ııu ~uııı:.-lol• Ilı 
Konağın ortasında idi. ErkekleriJ1 
hep kendine çevrilen gözleri genç kı· 
zı kızgınlıktan titretiyordu. Yalnız • 
dı. Şu savaşçıların hepsinin karılatf 
ellerinden gitmişti. Başkannı koro • 
ması neye yarardı'! 

Donuk bir gün geçti. AdamlarıJ1 

hepsini büyük bir sıkıntı bastırmıştı• 
Bir çokları uyuyorlardı.. Aslanoğlıl 
boşlukları gözden geçiriyor, savaş~ 
larını gerilere yolluyordu. Onlara te 
penin ardından öteye gitmemelerini 
söylemişti .. Adamlar kimseyi görme· .. 
den çabucak dönüy'orlardı. . 

Çenelerini mesafelerle konmu~ 

altı sa\·aşçı bekliyordu. Bunun içil1 
birden baskına uğrıyamazlardı .. 

Başkan derin bir tasa içerisinde i• 
di. Gökırmaklılar artık ona güvenmi
yor, inanmıyorlardı. En küçük bir bOı 
gunlukla yerinden olacağını biliyor • 
du .. Böyle olunca başkanlık elind~l1 
gidecek, ölecekti. l{endisinden sonrs 
başkan olacak olan Kaplan oğlu 01111 
sağ bırakamazdı. 

Kaplan oğlunun in ayılarına ben • 
ziyen göğsü yaban gözleri, iri omuz • 
]arı yanında imiş gibi onu korkutuyot 
du •• Kaya oğlunu da düşünüyordu .. ~ "ı1 
nun kurnazlığını, gücünü, Çe\·ikliğlıt 
gizli gizli beğeniyordu. Bir başkan ol· 
mak için çok gençti. A..,lanoğlu Kn)11J 
oğlunun kazanma.~ınr, sonra da iri adi 
mı öldürmesini diliyordu. 

Kaplan oğlu kadınlan kurtarabili' 
se kimbilir ne böbürlenecek, taşkınl1~ 
tar yapacaktı .. 

Yalnız alabilece!\ miydi? Ya)JŞ" 
Domuz oğulları çokluktu. Onlar as· 
tık, gece adamları çelim:-:;izdi ! Bu kl" 
runtular başkanın yüreğini acı acı "t' 
miriyordu. 

Akşam oldu. Ne Kaya ne de l{aP • 
lan oğlu gözükmemişlerdi. Tepelerde" 
ki bekçilerden de birisi çıkmıyord~; 
iGdenler yenilmiş. !"aşırtılmış olabfl 

;a 1 , 
lerdi. Onlar için büyük bir yıkım • ıı 
caktr. Kadınsız kalan Gökırmak sofıJ 
sönüp gidecekti. Başkan da yaşamıY'' 
caktr. fi 

Tutuşan ateşler dolaşan yırtıc1 !"ıı1 
\'llŞrıtıyordu. Odunlar Yaş olduı1U 1 ~ 

11 
aklın bir dum-::ı '.Pnat:ı farnıış, l•:ır~,. 
lıklar i~erisine yayılm·,<Ya ba'=lamıŞ 

(Devamı utıl) 



Cepleırı 
&ıroştoıroDmamaş 
- Ne o? Pek neteli görünü · 

'orıun. 

~· - Hakkın var. Bugün cebimde 
ır elli liralık buldum. Halbuki 

bu Parayı unutmuf bulunuyor -
duın. 

1 - Ya? Halbuki ben seni evli 
llnnediyordum. 

Öll 
rill 

dU· 

öf, - Niçin dileniyorsun küçük! 
ini - ;.1nncm öldü, babam sağ değil, 
il- ~z kardeşim ise hastanede .• Eğer dile 

r •ili,, para götürmezsem hepsi beni dö. 
"etler! 

~nır ka~a 
Mahkemede: 
Hal:im - Şemsiyeniz;, davacı• 

ii· "'n kafasında kırmıısınız ! 
~e1 Maznun - J)ir kaza oldu e · 
e.. fener ' ü· ım. 

Hakim - Na:nl kaza? 
3' Maznun - :}emsiyeyi kırmak 

.... lliyetinde değilcim ! 
riJ1 
kt• .__. 'P'd'JW'W 

. 
uŞ 

çili 

ısff 
·~iti 

---·-------=-~ 

r---::== 
- Sizi şehirde telefonla arıyorlar. 

QlhdD'lt mekt{Y)lbHYJ 
Otekinden berikinden borç al

"1tkla geçinen ı•ir adam bir avu
~ danıştı: 

- Tehdit mektupları gönder • 
"ıek kanunen suç mudur? 

.\vukat ceva.? verdi: 
- Tabii, suçtur! 

et_ - O halde ben icra dairelerini 
l'a edeceğim! 

Ne bilsin? 

Vapurda: 
- Mademki bile 

tinizi kaybettiniz, si· 
2e veniıini verelim 
Hangi iskeleden bin 
diniz? 

N b·ı . ? - e ı eyım .. 
Kaybettiğim biletin 
üzerinde yazıhyd, ! 

Süt kardeş 

-- Ya? Demek ki 

süt kardetsiniz. 

- Evet. Küçükken 
ayni ineğin sütüyle 
büyiimÜfÜZ ! 

Hiç duymaz! 

_ Kulağınız ağu 

mı :§itir? 

- Bir parça. 
- Bana bet lira 

borç ver. 

Yanlı~ 

Hiç duy· 21 inci ası .·da 

- Baba zürafala
rın neden boyunları 
uzun? 

- Yüksek ağaç· 

lardan istedik1erı 
meyvaları koparabil 
meleri için!... 

- Peki, ya ağaç· 
lar neden yüksek? 

- Zürafalar bir 
fey koparmak ister 
ler.ıe boyunlarını eğ

mek mecburiyetinde 
kal~Jamaları için !... 

Namuslu 
adam 

- Eğer namusu· 
nu2a itimat edebilir
sem, sizi mağazama 
bençi olarak alaca· 
ğım. 

- itimat ediniz ... 

- Şey ... 

söy:f'dim. 
ma~! - Öğle yemeğine Merih'te bir ahbaomuza davetliyiz. Dün11a11a 

ancak akıam üıtü dönebUeceğiz. 

Ben dört ıene müd 
detle bir hamamdı 
bekçilik yapmıf, f ş• 
kat bir kere bile ban 
yo elmamıı adamım! 

ZayofDaıma 
reJlmP 

lki kadın arasında: 

- Yemekleri sen yapmağa 

başladığındanberi kocanı mem • 

nun ediyor musun? 

- Ne diyouun, fevka?ade 

memnun kalıyor. Adamcağızın 

bütün iştahı ke~. idi. Bunun sa

yesinde bir türl .J eritemediği gö

beği eridi! 

-Aklım baıına topla! Şimdi niıan 
aldım, on dakika daha burada kalır -
ıan kendini ölmüı bU I 

- Amerikadayken haydutlar karı
mı kaçırdılar. 

- Ne felaket! Tabii geri alabUmek 
için haydutlara para vermeğe mecbur 
kaldınız değil ml? 

- Yok canım! Ertesi günü haydut 
lar karınu geri almak şartiyle bana 
para verdiler! 

Çocuc§ıun yaşı 
- Kaç yaıındasın yavrum? 

- Bet yafındaymı amma an -
nemin sözlerini dinler, uslu du -
rursam gelecek sene altı yatında 
olacakmıtım ! 

Çene kuvveti 
ve sakal 

- Acaba kadınların neden sa
kalı yok? .. 

- Çünkü mübareklerin çenesi 
hiç durmaz. Böfle bir çeneyi traş 
etmek için hangi berber zaptedeo 
bilirdi! 

Ne ::tıemek 
nstıyor 

Yan yana kı,.da geziyorlardı. 
Bir aralık delikanlı töyle dedi: 

- Kartı ağ~clıklara vardığı 
mız zamar. bana bir öpücük vere
ceksiniz. 

Genç kız cevap verdi: 

Tuzlu hesap 
Otel hesabını görür görmn 

derhal otel direktörünü çainttı. 

Bir kaç dakika sonra direktör s&
ründü: 

- Arzunuz nedir? 

- Sizinle helallatmak iatiyo · 

rum. 
-Neden? 

- Çünkü biriıbirimizi bir daha 

göremiyeceğiz de!. 

- Bay hôklm, bu tablo 
ne kazanırım dersiniz? 

- Vç ay hapis! 

ile acaba 

INam\UISDU 
oırtalkOaır 

- Ortağım çok namussuz bir 
adam. Dün ben mağazada yok • 
ken kasayı açmıf, ne bulduysa 
cebine doldurup gitmİf. 

-Vay utanmaz adam vay!. 
- Bereket versin ki ben çıkar-

ken bütün paraları almıf, kasada 
ancak 50 kuruı bırakmı§tnn. 

i~ 
ı-.ıı··iiiiiiiiiiiiiiii;,•.ı 

PARIS TiYATROLARINDA 
- Yenl rerilde oynıyacak elli dan • 

•6zün elblaelmnl getirdim. hepai ba 
pakette/ 

Bir hesap dersi 
Oğluna mektup yazdırıyordu: 
"lıtediiin on IİTmyı ıönderiyo

rum. Bu münasebetle tahsilin 
hakkında duyduğum endiıeleTİ 

de açığa vurayım: On lira bir sP 
fırla yazılır, senin yazdığın gibi 
iki sıfırla delil t Bu kadar baıit 
birteJİ bul.. 6frenemedin mi?,, 

.lf 

- Yukarda yağmllr yağıyor 11aU • 
bal Tayyareci ıemıiyeainl açtı! 

Bir benzetiş 
Baba ile oğul hayvanat bahçe

sini geziyorlardt. Çocuk birden -

bire bir kafesin önünde durdu: 

-Baba! Bak fU kaplan sana 

ne kadar çok benziyor. Değil mi? 

- Y anlııın vt.r çocuğum: O 

kapl:\n delil, yabani etektir l 

; :.. -..... .-. 

( 
·. 

1 r::ı" 
ıştl• 

) Bir ,,...aza vitrini kadına ~ ~rkeğe nasıl gijrilnllr1. - Çok ileri 1ıidiyor1unuz. 
- inşallah aklın başına gelir de bir daha #Hninı gibi zavallı zayıf bir 

kadının üzerine yürümeZ8in! 
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MAKEDONYA . 

ihtilal Komitesi 
Balkanları ölüm tuzağı ~e pus_u gel'! 
haline getirm;1 olan teşkıllitın ıç IJÜzu 

Tefrika Noı Z 1 

Yazan : 
Stoyan Krıstof 

Ayni yılın ~y1ülünde ( 192: ra yaptığı zulümleri anlabnıt ve 1 
Bulgaristanda bir komünist jhti· Vmro'nun kabin~deki dört oazu 21 

:~~;:!1:ç:1";.!i ;:,~;:a ~:~:~: ~~~.:,~;ti;•rdiği ölüm kararını Miss Margarlt Hopkins, morgda mermer masanın 
cak bir merhamP.tsizlik ve zülüm· . Aleksandroff . sözlerini bitir., u·· stu·· nde yatan o·· ıu·· yu·· tetkik ederek: "Bu beni 
le bastırdı. Sofyada işçiler hüku dıkten sonra dera çantasından hı'!' ' 

metini kurmak !~in Bulgar Prole". kağıt çıkararak "Atanaı Alek. kardeşimin cesedi degv il! diye haykırdı 
taryasının münasebetsiz ve mev sandroff ,

1 
adını okudu ve bu ada· " 

simsiz bir zamanda ayaklandırdı- mın bir adım !leriye atmasını - 12 - smız. Bugün m?rga her günkün- kadar bereliydi.. Ne burnu, 
çenesi... Hasılı bir insanın tetb 
sine yardım edecek azalarınd• 
hiçbiri sağlam değildi. Zate~ 
morg direktörü de bu cesed10 

milyoner Hopkinse ait olduğııtl 
da - ilk günündenberi - ,upb 

ğı bu ihtılalin liderlerinden hirisı söyledi ve ona: Morg müdürü odasından çıkar· den farklı olarak tam kırk iki ce 
de Y orgi Dimitroftu. Dimitrof k k ·· ·· d b. t set geldi - Rayko Daskaloff'u öldür • en, apının onun e ır o omo • 
Yugoslavyaya kaçtı ve o günden• bı·ı durdu "'e ku··rük bir sahanlıkta dur • 

mek vazifesi ıa.ııa düıtü,, dedi. · v 3' 
beri Bulgaristana hiç dönmedi. Polis hafiyesi Tomson, Mis du. 
Binlerce komünistin baslan Bul - Delikanlı mahkemede verdiği Margrit'le birlikte otomobilden .- Şu ~alona gireceğiı. Mister 
gar dağlannda ve tepelerinde yu · ifadede; dil bilmediği için Çe - iniyorlar.:lı. Hopkins burada 7 numaralı lef -
varlandı. koslovakyada a :lamı bulup 5ldür rih masası üstünde yabyor. 

Morg direktörü, Tomsonun geç 
ye dü§müştü. 

Yugoalavyayd. kaçmağa muvaf· 
· fak olan Komün~atlerin bir çoğu 9 
h!lziran muhac:rlerile elele ver
diler ve hep bi:ı·kte yenı Buıgar 

hükumetiyle Makedonya muhta · 
riyetçilerinin kullandıkalrı tabye
lere baıvurdular. Mühim ve ta -
nınmıt bir generalin cenaze me · 

· raaimi için bütün Bulgar büyük · 
!erinin toplanmış oldukları Sent 
Nikolos Katedralini dinamitle at· 
tı1ar. 

l~lerinde birkaç general ve 
devlet adamı da dahil olduğu hal
de bu hadisede yüz kırk kişi öldü. 
Aynı yıl içinde ı'odor Aleksan · 
droff'un eski müıaviri Makedon• 
yalı Profesör Nikola Mileff'i öl -
dürdüler; bu adam öldürülmeden 
birkaç gün evvel Bulgaristanm 
Birle§mit Amerika Cumhuriyetle
ri elçiliğine tay1 '1 emrini almıı Y'> 
la çıkmak üzereydi. 

V mro, Stambo iskinin Dahiliye 
Vekilliğineı Alet<P.andr Pimitroff 
un yerini alan Rayko Daakal.:ıff'u 
da ölüme mahkUnı etmitti. Stam· 
boliski onu tehl~ke mmtakasın ~ 

dan uzaklaştırm4'k için Praga el
çi olarak göndevdi. 9 haziran hü· 
kUınet darbesi onu orada buldu 
ve kendisi muhacir olarak orada 
ka)d~ 

Anca.k komiteciler onun Make 
donyaldar aleyhindeki hareketleo
rini unutmamıt!ardı ve idam ka
rarı da çiftçi hükumetinin dev -
rilmeıinden birkaç ay evvel 3 
mart 1923 de imza edilmişti. 

Daska!off, Vmro'nun idam ka• 
rarınm bD,Jı ucunda aıslı old".lğu

nu bildiği halde Çekoslovakyada 
kaldı. Şehrin et~ğinde bir kö1kte 
oturuyordu. Bir sabah (27 ağus . 
tos 1923) iki arkııdaşiyle birlik
te şehre doğru ~· ürürken, Vmro' . 
nun eelladı yirmi iki yatında bi, 
delikanlı, bir ya-::ı lııhk yapmama
ğa enıin olmak için onunla gbğü.s 
göğüse geldi. Öldüreceği adam; 
iyice tanıdıktan aonra dört adım 
geri çekildi ve tP bancasmı çeke • 
rek Daskaloff'u öldürdü.. 

Prag' da ya puan muhakemede 
katil kendini Atanos Nikoloff a
diyle tanıttı. Makedonya köyle -
rinden birinde Aleksandroff'la 
görüıtükten son~a Vmro'ya gir • 
mi§ olduğunu si)yledi. 

10 Mayısta kendisi ve hepsi de 
Vmro' dan olan ~!ğer birçok köy 
lüler 15 mayıs g~cesi Usküp şehrı 
yakınındaki Karaormanda top -
lanmak ürere r odor Alekıan 

droff'tan emir aımıtlardı. Deli -
kanlının verdiği ifadeye göre o -
rada Aleksandroff kısa bir sör 
levle hepsinin Makedonya ya kaı -
ft olan vazif elf!rini hatırlatmtf, 
Stamboliski'nin Makedonyalıla • 

menin çok güç olacag"'ım Alek - M' M · ... kk 11 ... vakit geldiğini görünce: ıs argrıt ıogu an 1 ıgını 
sandroff'a söylediğini, bunun Ü• _ Şu adamdan 

0 
kadar çok muhafaza ediyotdu. 

Drektör, Tomsonu ko)uDd 
çekerek, kulağına şu kısa vaki 

zerine Aleksan•hoff'un çantasın· usandım ki. .. Vakitli viktsiz, he· Direktör, makt'.ılün hemtireai-
dan Vmro'nun ana yasasını çıka· 

anlatb: 
men her gün marga gelir .. Ölüleri ne döndü: 

rarak şunu okuduğunu beyan et- tetkik eder durur. - Biraderinlzi §Üphe yok ki 
- iki tene kadar oluyor .•. 

gün Borsa caddesinden geçiyor 
dum. Önümde bit spor F ord ot0 

mobilinin lastiği patladı. Otooı'1 
bili orta yatlı, uzun boylu bir c,e, 

tilmen idare ediyordu. Biraz geri 
de durdum ... Bu centilmen or' 
dan geçen bir toförü çağırdf··· 
Kendisi ıoförün kullandığı oto . 
bindi ve lastiği patlıyan otoıııob. 
li de bir tamirhaneye götürısıef' 
ni söyledi... Kendi hüviyetini 
före bildirdi. işte o adam, nıil1 
ner Hopkinsti. Onu çok yakınd 

nıiıtir: · 
Diye söylenerek kapıyı açtı: bu halde görmekten büyük bir le 

"- idam hükmünü infaz et - B M. T esau··r duyacaksınız ı. - uyurunuz ıster omaon. 
mekten çekinen, teşkilatın her Polis hafiye;i geç vakit rahat· 
hangi bir üyesi yirmi dört aaa!. sız ettiğinden dolayı özür dile • 
zarfında kurtuna dizilir.,, dikten sonra, yanındaki kadını 

Suçlu delikanh 10 haziranda direktöre takdim etti: 
Praga varıncıya kadar Bulg &rİs · - Milyoner Hopkinsin hem~i-
tan, Romanya, Macaristan ve A. • resi Miı Margrit Hopkins ..• 
vuıturyadan nasıl geçtiğin: en 
küçük tef errüatına kadar anlat -
mıştır. 

Delikanlı, Çek devlet merke • 
zinde günlerini Bulgar ve Sırp ta• 
lel?eler arasında geçirmif, Bul -
garlarla Bulgar, Sırplarla da Sırp 
olmuıtur. itte bu talebeler vasıta· 
ıiyle öldüreceği adamın öğle Ytt!'" 

meklerini hangi lokantada yedi · 
ğinl öğrenmittir. 

Çeko Slo~o gazetesinde Oas -
kal of f un bir resnıini görerek 
kesmit, bu resmi zihnine iyice 
naktetmif ve hatta tetiği çeknıe • 
den evvel bile ~ebinden çıkarıp 
dikkatlice bakmıttır. 

Prag mahkemesi, delikanlıyı, 
Vmro'nun tazyiki altında katil 
yapmıt olduğundan ve daha bir 
takım sebepler il&riye sürerek he · 
raet ettirmit ve Çekoslovak hu -
dudundan dııarıya hemen sürül , 
mesine karar vermiştir. Fakat 
Yugoslavya Çe!derin bu adaıeti· 

Morg direktörü gözlüğünün Ü· 

zerinden bakarak: 
- Teşekkür ederim ••. 
Dedi.. MargYİte yer gösterdi. 
T omson, direktöre: 
- Ölüyü tetkik edeceğiz ..• (). 

turmağa vaktimiz yok. 
Diyerek koluna girmişti.' 
Direktör hayr~tle sordu: 
- Mister Hopki111in hemtiresi 

de bizimle beraber gelecek mi? 
- Evet... Çünxü kardeşinin 

vücudundaki alametleri ondan 
batka tanıyan yoktur. 

Konutarak dar ve kan kokula 
n gelen bir merdivenden bod 
rum katına inmeğe batladılar. 

Morg direktörü Nevyork'un 
meşhur bir fizyoloji alimiydi 
Morgda geç vakte kadar kalır, 
cesetler üzerinde fenni tetkikler 
yapardı. 

Direktör, merdivenden inerken: 1 
- Affedersiniz, dedi, burada 

biraz fazla ilaç kokusu duyacak• 

Salona gin~ıleıii. 
Tomso.n, Hol)kinıin cesedini o 

günkü ile betini:İ defa tetkik et
mitti .. Eski bir alııkanhkla 1 nu· 
maralı mermer muamn yanına 
sokuldu. 

Mis Margrit bu sırada küçük 
bir mendille gözlerini siliyordu ... 
Cesedin yanına yalda.tb.. Fakat. 
birdenbire yüksek ve acı bir sev 
le bağırdı: görmüttüm. 

- Hayır ... Siz bana batka bir - Bu ınütahedenizi mahkeı.ıs". 
ceset gösteriyorsunuz! Karde§im de aynen tekrarlamanızı rica 11 

bu kadar kısa boylu bir adam de· derim. 
ğildir... ' Tomaon, Miı Margritin ya11ıı1' 

Bacaklarmı tetkik ~tti: ' ıokulmuf tu: 
- Diz ~ap~ğındüi . &ıbandan - Siz ne diyorsunuz, Mis t-1°.l 

eser yok... . . kinı? dedi - Bu cesedin kime ,.ı 
T omson taıkın taıkın Mis Mar- olduğunu sanıyoı sunuz? 

gritin yüzüne bakıyordu: - Bunu aiz bulunuz ... siz dil' 
- Göğsündeki benleri de iyice §Ününüz! Ben, şon sözümü söyle' 

tetkik ediniz Miı Margrit ! Çün • dim: Bu adam, benim kardetiıı' 
kü, ıon hükmü •iz vereceksiniz! değildir. 

Margrit Hopkina geniı bir ne- - O halde? ... 
fes alarak bağırdı: _ Kardetimin belki de bu ' 

- Hayır, efendiler ... Bu ceset~ nayetten haberi bile yoktu. 
benim .kardeşimin cesedı değil - _ Nasıl olur? 
dir. Onun göğsünde iki siyah ben _ Con Hopkins seyahati f 
olacak. Halbuki bu cesedin göğ.. macerayı çok sever bir adamdır· 
sü bembeyaz ..• ve lekeıiz. Şimdi _ kim bilir _ belki de 

Cesedin yüzü taninmıyacak zun bir yolculuk yapıyor ... 
ne fena ha 1 de i<ö p ürm üt ve Bel - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' - Fakat, bu cesedi, zabıt' 

lairdeıinizin yatında buldu. tlel" 
de kendi kamarasında ... 

gratla Prag arasında telgraflar if• 
lemeğe baılamııtır. Katilin kend: 
öz adını tiildirmemiı olduğu ha
ber verilmittir. 

Asıl ismi meğerse lştipli Yor -
dan Tsitsinkoff'muş. Çocuk, ana• 
siyle babasının lştipte takibat ve 

zulme uğramamaları için aaıl adı
nı gizlemitti. Makedonyalı, bu • 
nun üzerine yeniden muhakeme 
olunmak üzere Çekoslovakyada 
alıkonuldu. Ancak bu sefer mu • 
hakeme Pragda değil, vilayet ıe· 
birlerinden biri olan Tabor'da ya 
pıldı. Bu sefer Yordan Taitsm -
koff'un katil maddesinden suçlu 
olduğuna karar verilerek yirmi 
sene hapse mahkum edildi İki 
yıl da hapiste k~ldıktan sonra ö• 
lüme kavutarak kurtuldu. 

Kırmızı yıldızla 
karagömlek 
arasında 

Şimdi herkes .gözlerini Vmro' .. 
ya çevirmiıti. Aleksandroff'la 
komitecileri hem teşkilatı koru -
mak, hem de kendi kellelerini 
kurtarmak için ümitsiz bir sava -
ta atılmıf bulunuyorlardı. 

Ayaklarına tez haberciler, bi:-

gün Makedonyada yeni ve aca • 
yip birtakım komitecilerin görün
müt olduklarını bildirmek için 
dağların dar geçitlerinden kota 
kota geçtiler, ba§kanlarını Kra

tovo yakınlarındaki ormanda 
buldular ~e haberi verdiler. lhti• 
lal topraklarında görmüt olduk~ 
ları çetenin ne '•F ederatist,, n"! 
de Stamboliskinin "turuncu mu -
hafızları,, olmadıklarını bilıiir • 
diler. Ba§kan onları daha sıkı bit 
sorguya çekince, bu görünen in -
sanların, kasketlerinin alna ge -
len taraf mda çekiç ve orağa ben• 
zer birfeyler itlctmİ§ olduklarmı 
söylediler. 

1922 yılıydı. Panduski çetesi 
Makedonya ihtilal teşkili.tını ele 
geçirmek için Bulgar komünist -
lerinin y~phkları ilk silahlı te -
tebbüstü. T etebbüı daha ilk adı• 
mında durdu. Çünkü Aleksan · 
droff'un komitecileri çeteyi çar
çabuk yok ediverdiler. Yalnız çeo
te reisi, Vnıro ıle ilerideki çarpış

nıalar için kendini Belgradın em 
rine hazır kılmak üzere kaçıp sı • 
nırı a§mağa muvaffak oldu. 

Ancak muele çetenin yok ol -
maaiyle bitmedi. Çünkü gelecek 

birkaç yıl için Vmro'Yıı ti temel· 
lerinden sarsacak, hatta az kalsın 
mahvedecek olan çarpıtmaların 
bu çete bir müjdecisiydi ve Vmro 
tarihinin bu ıafhuı en kanh ve 
facialı kısmıdır. 

Bu asrın daha batlangıcmda. 
Vmro'nun kendi ınralarında "sol,, 
elemanlar kendilerini göstermit• 
lerdi. T emelle:-i milliyetçHiğe 

dayanan Vmro'nun bu eleman -
larla barııabilnıeıi çok güç bir 
itti. . 

Vmro hürriyet ve istiklal iste -
ği yüzünden doğmuı bir kuruldu. 
Makedonya iht:lal liderleri sos • 
yal ekonomik dütüncelere karşı 
mücadeleden evvel ulusal hakla • 
rın elde edilmesine uğratmak is
tiyordu. Umumi harpten sonra ia~ 
Vmro'nun ilk aınacı Sırp ve Yu• 

nanın elinde kalını§ olan Make · 
donya parçalarının benliğini ko -
ruyabilmek için mücadeleye atrt· 
maktı. Makedonya Bulgarlarmın 
yüreklerinde ulusal şuurun ı!l le'l· 

lerini körükliyeuilmek için Vm · 
ro'nun ınüstak"I ulusal bir teikİ 
lat o!arak yaıa.tılması lazım gö · 
rülmUttü. 

- Olabilir. Çünkü biraderiısJı 
bu yatı çoktan bir batkasına •' 
mııtı. 

- Bu satı§tan emin misini:ı 1 
- Şüphesiz. Bundan soJ1 

Afrikada kara yolların<la ve k'' 
lan avı peşinde dolatacağını, 1 
ta ihtiyacı kalmadığı için sata' 
ğını bana çoktan yazmıftı. 

- Demek ki biz, milyoo-' 
Hopkins'in izi üzerinde bot1J,,
yürüyoru2. 

- Ben de öyle sanıyor"~ 
Kar'letinıin ka.:ledilğini gazete 
lerrle okuyunca müteessir olJJJ', 
tawı ziyade hay.·ete dütlüm. l'~, 
tıyordum ... lyiletince KaliforJı1 

y,..dan kalkıp geldim. Ve ittd 
hakikat nfl mutlu ki beni inki,Ş 
uğratmadı... Şimdi kardetİ~1 

hayatta olduğuna kuvvetle b 
nıedebilirim. 

Morg direktörü, MargritİJ1 
lerini ba§iyle tas:lik etti: ·I 

- Ben de bu fikirdeyım, ~1 

ter Tomson ! Bu cesedin1 adı:ı1ef 
çok kuvvetli bir apa§a ait oh~' 
muhtemeldir. 

(Devamı ""') 
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Cocnk haftası Yurdumuzun her yerin · e 
çekilen tel'in telgrafJarı ediye kazananların 

adlarını yazıgorliz 
Ankara, 30 (A.A.) - Cumur 1 kötü niyetle el kaldırmak İıtenil • 1 Partisi üyeleri ve bütün sakinleri 

ba.tkammız Atatürk'e yapılmak is diğini §imdi haber aldık. Bu ha- namına Romanya dağıtanı Köı -
tenen ıuikaıt haberinin uyandır - ber yıldırım hızıyla memlekete ya- I tenceli Kasım T amcan. 
dığı heyecan memleketin her ta - yıldı. Ve ayni yıldırım hızıyla he· C. Harput, M. Yaran, Bekir Tah
rafında devam etmektedir. pimizi ayaklandırdı. Kötülerin ele sin, B. Uz, Etem, Muharrem, Yu

lt ..... 10 - 935 t.arihll resimli bul -( 
"8ıııı dofru bulanlardan hedJ~ 

lllların adlanm bugün neşredi. 
z. 

aıı bulmacamızda: Sirkecide Sebil 
• S. esk. 48 Ihsan, Nureddin Ak • 
l ncl, Samatyada B. N. 361 No. 

'keryan 2 nci hediyemizi kazanmış
ır, 

RIR ŞlŞE KOLONYA 
KAZANANLAR: 

3 - Şişli 15 nci mek. Belkis, 4 -
!?bahçe M.M. 22 Nezihe, Kemal, 

" Ankara Sa.manpzarı Berber 
ti Ezgin, 
, atı l\IEND1L KAZANANLAR 

..... Fatihte Saime NaiJ, 7 - Yeni
St Fatma Ca. 43 Nebahat, l\L Ali, 

'Galata B. Tünel Han. Saadettin 
P, 9 - Feri.köy Çikolata fab, ca. 
t ~ecmettin, 10 - K.Köy Söğütlü 
ede Burhan Kbım. 

ltışER PAKET NANE ŞEKERi 
KAZANANLAR: 

il - Maydarpaşa 21 Saba Sümer, 
"'I>eınirhan 24 Meşkure, 13 - Et. 
eı 81 M. Enis, 14 - Bakırköy 100 

' an, 15 - Kadıköy 147 lrfan, 16 -
~tıköy 115 Bülent, 17 - lstanbul 
058 Cevat, 18 - Ferikoöy 3 ~ksel, 
"l>angaltı, lisesi 412 Nubar, 20 -

tq 49 Cemal, 21 - 38 nci mek. 
~kl, 22 - Js Uzunçarşı 4 S. Gün. 
·:- Osmanbey, Benzin deposun -

tlstafa, 25 - 40 ncı mek. 2...'>9 Fir -
26 - Cumhuriyet ortamek. 275 ;l', Z1 - Pertevniyal E. Ozek, 28 
llkapanı 84 Feriha, 29 - Süley. 
l)'e 6 Ekrem, 30 - Kız llaesl 48 Gö 
t. 

1 

3 
lilTAP KAZANANLAR: 

l - Sirkeci 1 Fazı 1 Çelik, 32 -
liitafaka L. 9 lsmil, 33 - Beyoğ -
lı ncl mek. 41 Belman, 34 - Bah
;rıı 2 Muzaffer, 35 - ls. Kadırga 
llŞar, 36 - Gaziosmanpaşa orta. 
'4 Hatice, 37 - Beylerbeyi 17 H. 
1, 38 - Bakırköy Hastanesi Hil

:19 - Gaziantep Smıf 1 322 Umla, 
~Bakırköy, 23 Niko, 41- Ortaköy 
lltuk, 42 - 27 nci mek 165 Hüse

' 43 - .U neft mek 148 Kenan, .U -
r ti.lrnrUk 50 Cemal, 45 - 1 nd mek 

~eJ1A., 46 - Boyacıköy 110 Varol 
"' Liman şlr. 5 Cemil, 48 - Koda
~ t. 91 Selma, 49 - 11 nci mek 317 
etıı, 5 O- Haydarpaşa Mukadder, 

• g CETVEL KAZANANLAR: 
:- ıs kız lisesinde 939 Nesrin, 52 
llŞabhçe 431 Ihsan, 53 - Cerrah -
27 Ümit, 54 - Beşiktaş 5 Orkunt 

"''Vefa L. 358 Cemal, 56 -Fatih 23 
e)'lt, 57 - Aksaray 30 Ahmet, 58 
'G~ta 80 Ahmet, 59- Ortaköy Th-

1 it:. Beyhan, 60 - 27 ncl mek. 44 
1'ıetttn, 61 - 39 ncu mek 191 Ne... 

, 62 - Haydarpaşa 102 Osman, 
"' 8.abıall cad. 3 Kenan, 64 - Yel -
lınen T. 87 !-far(, 65 - Üsküdar 
~lh, 86 - Eskişehir 15 Kemal, 
~Sirkeci 48 Mahmut, 68 - Vefa Er 

Ekrem, 69 - PangaJtı L 472 Nu 
~·?o - Beyoğlu 12 nci mek 213 Ne-

~~ DEFrER1 KAZANANLAR: 
\ ~ - Galatasaray L. 1067 Şevk~ 72 
-~·'t.lh 35 Şakir, 73 - Bakırköy 3 
<~a 74 - Eminönü 1 Samim, 75 
\ )ı 1ld mek. 127 Metin, 76 - Fatih 7 
\ • kutsal, 77 - Bakırköy Nadir, 
\' 'l'alebe Ye~ildirek K. yurdunda 
\~gör, 79- Posta.nakliye M. Or
~ SO - Gedikpaşa 26 A. CeJıaret, 

• aı_ lt'rPOST AL KAZAN ANLAR 
~!\-Aksaray Gtıner Tüker, 82 -
~'-. Şakir, Targul, 83 - Sirkeci 1 

·~· 84 - Samatya 52 Berç., 85 -
~~ lir, 3 G6ksel, 86 - BüyUkada 61 

Pakize, lO:ı - lieykoz Mitat Akın. lM Halk cumuriyet bayramı mü- geçmesinin öğrenilmesi co~kunlu· suf, Kenan, L. Cand, N. C:::ındas, 
- Beşiktaı 17 Mehmet, ıo5 - 3 ncü nıaıebetile yapılan toplantı ve göı ğu durdurdu. 1. Alp, Hamit Yusuf, E. Kaya, S. 
mek. 242 Y egbe, 106 - 21 nd mek. 
263 Yaşar, 107 _ Vefa. L, 360 Nusret, terilerde büyük Öndere olan son- Onlara ve bütün kötü niyetlile Özkan, A. Rıza .. 
109 - Balat 3 Stavro, ııo _Şeb.zade auz sevgi ve sarsılmaz bağlılıkla- re haykırıyoruz: Avrupaua'd talebe 
batı 20 Nermin, 111- Erenköy" Mü- rmı izhar ederken ona kıymak is- "Size yan bakmayı düşünebi· Paris, 28 (A.A.) - Batı Av. 
eyyet, 112 - KRBımpaşa 9 bak, 113 - teyenlere kartı da kin ve nefret len kafaları ezmek için her zaman rupada okuyan cocuklarırnız dü5-
Kısıklı 10 Muazzez, 11• - Karta 46 duygularmı tekrar açrğa vurmak- ayaktalız. Ulu tefimiz, biz ıenin· manlarnmzın iğ;enç ve alçak t~
Nermfn, 115 - Kasnnpap 7l Erol,llG tadırlar. le varlığımızı anlıyoruz. Bize öz- savvurları karşısında hiddet ve iğ 
- Kadıköy 116 Melek, 117 - Bağlar 
başı 60 Ayten, 118 _ Eyüpsultan DUr. Memleketin her tarafından A- gürlük ve özgür bir vatan veren rençle sarsıldılar. Türk ulusunu 
rüdaş, 119-Altıyolağzı 95Enver,120 tatürk'e gelen telgraflann netrine sen varol.... kurtaran ve yapana çocuklarınm 
-Bakırköy 2Ayda,121- Kocamusta devam ediyoruz: Gelibolu ba,tanbaşa ,ahlandı ıonsuz sevgi ve tazimlerini suna-
fapaşa 88 Osmaıi, 122 - Beyoğlu Asa- Milyonlarca can kıymetinde Gelibolu, 28 (A.A.) - Büyük rım. 
man Nedim, 123 - Balat 7 Bahattin, E zurum 28 (AA) U tam G ı·bol b t b h r , • . - m • a: ız, e ı u af an aşa şa 
l24 - 11 inci mek • 4 Bülent, 125 - 29 mandaki bir ana çocuğunu bağrın landı. Milli savaıtaki ate, yürek 
ncu mek. 77 Suph~ 126 - Taksim 12 
Hamdi, 127 _ 35 ncl mek. 413 Nazmi, dan kapıp dalgalara fırlatır da bir lerincle bu kez daha hızlı yandı. 
128 _ Cumhuriyet orta mek. 275 HU- aoysuz, milyonlarca can değerinde Seninle Türk yurduna kıymak iste 
seyfn, 129 - cı mek. Mehpare, 130 o1an kanmrza ıusama.z. Kıyanca yen canavarları lanetle andı. Cu· 
- Kumkapı 9 Tltfill, 131 - Beşiktaş yeltenenleri lanetle anar, size geç- muriyet alanında toplanan ve tek· 
38 Refik, 132 - KadıkUy 8 MUhUrdar, mit olıun diyerek tanrıdan daha kalple çarpan bütün Gelibolu ev-
133 - Kasımpaşa 60 Nejll, l34 - Ka. çok uzun ömürler dileriz. !atlarının ıenden bu canavaralrın 
ragfimrük 50 Yılmaz, 135 - Fatih 4 
Semiha, 13G _ Uzunçarşı 22 Mustafa Erzwı.un bayanlan adına Şehit Geliboluya gönderilmelerini ve 
137 _Aksaray 12Şehnaz,138 _Ak_ Ziya ka.nsr FATMA bunların darağacına çekilme.site· 
saray 140 Eliza, 139 - 40 ncı mek. Mll· Yolunda ilmek andımız var ı refinin kendilerine verilmesi~ di· 
fide. 140- 2 nci mek 4 S. Mart, 141- Bağarau, 28 (A.A.) - Sana liyor. Sonıuz sadakat ve ıaygıla· 
54 ncü mek. 46 Nermin, 142 - Taksim uzanmak istenen hain ellere bin- rrmızr sunarken bu ıerefin biz • 
76 Sarkls, 143 - Beyazıt 4 Serrin, 1.U )erce linet savururken yolunuzda den eıirgenmemeaini iıtiyoruz. 
- Kasımpaşa 10 Diirdane, 145 - SuL l k d k 
t.anahmet 34 Madalet. 146 - Vefa L ö me an mırzı te rarlarıız. Çok Y&f& en büyük ata. Miting ter 
272 Necmi, 147 - Pangaltı 130 MihrJ- Bagarası kamunu halkı namına tip heyeti f&l'hay Ali Demirtaf, 
can, 148 - Edlrnekapı 1 Dlmltrl, 149 S. Akgün, 1. Certal, H. Anter, R. parti başkanı Mwıtaf a Bula yır 
- Divanyolu 128 Salih, 150- Cağaloğ Soıyal, Y. Akıncı, Eniı, N. Enis, oğlu. 
la 14 Mustafa, 152 - Beyoğlu Bela· O kafaları ezmell VarlıOımızrn yartıcrsı 
gay, 153- Erkek L. 510Fikret,134- Artvin, 29 (A.A.) - Bqrmıız, Alaca, 28 (A.A.) Kutsal var-
K.abatat L. 1484 Ali, 155 - Edirneka.. 1 w d var ıgnnız, ta ken imiz olan size lrğnnızm. yaratıcısı olan ünlü Ata· 
pı 81 Burhan, 156 - Gelenbevl, O.O. 
432 Amn, 157 - Cağaloğlu 23 Salibat '!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~ mıza karıı alçakca uzanan kirli ıe 

181 - Eyüp 113 Münir, 182 - Beyoğlu f'l il • kıl b k 1 tin, 158 - 13 ncü mek 390 Haşim, 159 ı e en maya, a an göz eri 1.8Hristo,183 - Zincirlikuyu 9 Hüsni. 
- G. Antep .UO Hikmet, 190 - Aksa • ye, 184 _ Samatya 2,;ruran, 185 _ Ka oymaya Alacahlar ant içtiler. Bu 
ray 1 Sabahatti?, 161 - Karak6y Rab dıköy 29 Süreyya. 186 :"""". Beşildaş 18 hainlere lanet eder ve büyük ıefi
ml Alkan, 162- 18 M Ahmet Oylü, 163 Nuri, 187 - Kıztaşı 7 Reşat, l88 - Ak mize aonıuz ıağlık dileriz. 
- Beşiktaş 29 AH Rıza, 16' - Tepeba saray 58 Şükran, 189 - Pangaltt L. Şa.rbay Mahmut Türksavul 
şı 120 Fehmi, 165 - Eyüp 1'7 Rabia., 584 Vahan, 190 - Kabat.aş L. 320 Ta-
166 - 2 ncl nıek 51Osman,167 - Per Çapalrlar ... llt, 191- Galata Mustafa Halil, 192 T" kt••w.. "d 
tevnlyal 2M Süleyman, 168 - Mahmut ur ugu yenı en yaratan ve Arna.vutköy 52 Koço, 193 - 27 ncl mek 1 1 
paşa 12 Nazif, 169 - Pa-bahre 62 yüz erce ıene erdenberi babala • 

y- ~ 476 Orhan, 194 - 17 nci mek 143 Semi-
Turan, 170 - Beyoğlu Mihran, 171 - ha, 195 _ Beşikt.aş 190 Serap, 196 _ nmrzla uğrunda can verdiğimiz 
Ortaköy 17 Hamiye, 172 - Su1tante- Fatih 10 Cemal, 197 _ Gaziosmanpaşa cumhuriyeti kuran Atatürke el 
pe Orhan, 173- Boğaziçi 140 Elfzabet 81Rlza,198 - Heybeliada Affan, 199 uzatan hainleri bütün kinlerimiz
l74 - Kumkapı 4 Dtruhl, 175 - 55 nd - SU1eymaniye 13 Ayhan, 200 - Şeh _ le kahreder ve Atatürkümüzün 
mek. 118 Tarık, 176 - 1 nci mek. 168 re ini 162 GinUI 
Mehmet, 177 - 'Osktıdar 63 Cavit, 178 m_ Hedfyeleriı:ılz her haft.a eu - sağlık ve ıelimetini Ulu Tanrı -
- Gedikpaşa 109 Kum K.179- Beyoğ martesl gllnleri matbaamızda dağıtı. dan dileriz. 
lu 5 LeylA, 180 - t. iL L 368 Fahriye, hr. Çapa Kolcu Baş-sokağı C. H. 
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ÇOCUJ( BÔYÔQ, ADAM OLUR 
KUMBARASI DA KASA OLUR. 

KUMBARASI ... -

Talebe ispekieri Reşat 
Göz·er.nt oyarız 

Erdek, 28 (A.A.) -Kutsal var 
lığnnıza fena gözle bakan gözleri 
oyar ve uzanan hain elleri kopar
mağa and içen Erdek gençleri Ata 
türküne aarıdmaz bir imanla bağ 
hıdır. 

Yurtda,ıarın acıları 

Tavıanh, 28 (A.A.) - Yüksek 
varhğmıza kartı alçakca ve hain· 
ce el uzatmak isteyen hain ve al
çaklara lanet eden memleketimiz 
halkmın duyduğu yaslardan ötürü 
köylü ve kentli yurttatlarmıızm 
acılarını arzetmek liğime müsaa
delerini saygılarımla dilerim. 

Tavşanlı C. H. P. Adına Rraa 
ve U ray Başkam Rrza Ekiz 
Genc;ler b rllll d[yor ki 
Tavşanlı, 28 (A.A.) - Yüksek 

varlığınıza kartı yapılmak istenen 
alçakca kalkıtt.an ötürü Tavşanlı 

gençliğinin duygusu acrları arzet
meye müsaade buyurmalarını say 
gılanmla dilerim. 

Tavşanh gençler birliği adına 
Enver Asan 

Hlln alların yell,emedljl 
güzel ba, 

Hasköy, 28 (A.A.) - Hain el· 
lerin yetitmediği güzel batını tak
dis için bugün yurdun diğer yer
lerinde olduğu gibi Hasköy kamu 
nu musevi halkı da ıinagonda top 
lan.arak ıenin için tanrıdan uzun 
bir ömür diledi. Ulusumuzun tacı 
gibi pHlryan o güzel batımın dün· 
ya durdukça sağ kaldığını, yük - · 
ıeklere kalktığını görerek mesut 
olmayı dileriz. 

Davit Ojalvo 
TUrk adının namusunu 

lekeleyen 
Kadıköy, 28 (A.A.) - Türk 

adının namusunu lekeleyen ve 11.· 

na el uzatan alçakların, kutsal ha 
yatına suikaste cesaret edenlerin 
kafasını Türk gençliği azimle ezer 
ve ona lanet eder. Ulu Atamızın 

esenliğine dua ederiz. Yıllarca 

ulusun başında olman için hepi • 
mizin hayatı feda. 

Kadıköy Sıfa No. 16 Lutfiye 
Yurtsever 

Pehltyan köy 

Pehlivanköy, 28 (A.A.) - Peh 
livanköy kamun ha!kı derin say
gılarla sağlıklar diler. 

Pehlivanköy 
BUyUk devrfml çekemeyenı~r 

\i'e, 87 - Edlmekapı Ozdemir, 8S 
~ 6nleYmanfye 29 Nesrin, 89 - Kaba 

~l\ Saime, 90 - Şi~li 338 Emin, 91 - s• d 31 •ık t . . I 1 • • •• 
~ttttıek.st6Yako,s2-Eyüpsa1 * iZ e ,, 1 eşrın arSIUliUS8 arttırma gunu 

, ~~~ 329 İ.!llmall, 93 - 45 nci mek. 32P 

Saray1 28 (A.A.) - Büy~k dev 
rimi ve kuruculuğunuzu çekemi • 
yen alçakların teşebbüsünü lanet 
le karşıı:lar ve sevgili tahsınıza 
uzun yıllar sağlık ve esenlik di -
leriz. 

~r:ffer, 94 - Cumhuriyet ortamek. bir kumbara alarak para biriktirmiye başla• 
; Ş~~-;:~:t'g!~.~rrin~!r~1~~ yınız Gelecek sene bu tarihte kücük bir 
\~ flt<>, 98- Kız L. 1667 H. Yıldn:, 99 

~'tı~,O~lu 3o Ne.crrin. lOO-Ba.ğlarba sermaye sahibi olmuş olursunuz. 
\ .\rten, 101 - 44 neti mek S. 3 490 

"~t.102 - Hakimiyeti Milliyet mek !••••••••••••••••, 

l< U Pt>N 
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10 HABER - Akıam postası 

Hasan ö k sürük pastiller-
Cksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs H aatahklartle ıeat kınlanlara ıif ai tesiri 

çoktur. 30 kuruftur. Hasan Eczca De 

ASiPiN 
KENAN 

K•••. 

Türkiye Cümhuriyet 
MERKEZ BANi< ASI 

26110/ 1936 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

LI,. 
Baş ve diş ağrıların· 

dan ve soğuktan 
korunmak için 

AJ!J~- ~~:~~-~~~: .. ~-~~~ 1 ~ ~;:~:~· ~ 
faldık ------·-- ·- .. 903.687. 09 

Serm•ye -··········----·-·--···-··-········-··-
"-. . ıotıyat ak çesı .......... ---·-......... ____ ___ .... . 

8143299802 
- 1 ecavlllcfek l Eenknotlar: 

Yanınızda bulun
dıırımay1 unut
movınız. 

VALNIZ 

eunes 
PiLLf 

~.m--- • 

HASKALMiN 11 

isteyiniz § 

Rafi - Diş - romatizma - Grlpe karşı ı: 
~ emsalsizdir. "HASu kelicıf'sine dikkat ~lın! - -~---------------------------~ 

REVUE Saab 

80 aenellk bir tecrübe mahaulOdOr. 
Her nevi kol ve cep aaatlerı 

KontOrler. Kronoaraflar 

Spor aaatlerL 
S.tlıca Hatçl._. utılır. 

-
--·············::::-·:::.: 1 • 8par 

0

İÜİİÜİİİİtrİn Lleatere: Dl 
Kurum'ara a ld F. 

Her nevi :i 

=:ırt:~. @ ; <f .J 
lor ve proje- ·:, 
ler meccanen :: 1 

günderilir. ı.. ı 'i 1ı'. tubal P<>E" 
tane C ad 
BUyilk Kına 
ayan Han No. ıa po.;tiıi ~utusu Ne. 
308 • 

•-.ı----·===::::...-::::::: 

Jatanbul blrlad iflis ıaemarlu -
taaclaa: 

llllflis Tedori Komtantia masam· 

,, 
' 

Telefon : 218&4 

•• • 
·sEKSULIN 

,• . 

Ademi °\ 

iktidar, ~~ 
Bel 

gevşekliği, 

Dermansızlık,. ·. 
Vücut Ye Dt.r:n.aqın. 

yorgunıugunda · 
pek müe~sir ve emin 

bir il:\çt:ır. 

Kutusu 200 kuru~ . 
BEŞİR K:MAL - MAHMUT CEVAT 

Eczanesi - Sirkeci 

na sonradan gelen alacaklı Sabat --------------
Çfpronun talep eyle:liği 524 liradan t 
131 Ura '2 kurafU blsıaltyle altmcı f Cildiye ve zühreviye mütehassıaı 

Dahildeki Muhabirler : 

f ürk llraşı - ------·- - 1 L 772 879.86 

K •rlçtekl Muhablrler: 
Alun Safi kilogram 4.401,273 6.190.756 05 
A.luna tahvili kabil Scı beat dövizle 3 434 353. :18 

Hazine Tehvillerl: 
Deruhte edilen C\Takı nakdye 1 
arşılı~ LJ58.748.563.-

Kanunun o ve a incı mad· 
delerine- te~kan. Hazıne ıara· 1 JO.JSO. 980 _ 
lıodan vakı rediya ı n .. . 

. 

Senedat Clfzdanı. 
Hızı ne: bonolan -······-··· -··-·ı L. J 817 .000. -
n carf senetler - -·--·--······· .. 21 7 Jf1 871 ~2 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı · 

{ 

Deruht<' edılen evrakı nak
"- ııyr nın karşıtı~ esham Ye 

tahvıllt ı ı tibari kıymetle 1 
31.979.924 73 

77! 87986 

962510963 

147.997.583.-

23 536 871.32 

Deruhte edilen evta ı naıaiye L 158.748.563.-

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııe ıevfi han hazine tara 
bndan va ı.:J tediyaı 

Deruhte edilen ~vra k ı naıı:tıyr 

ba'uycsı - ·····-· . ~·· · ···········--· 
K arsı lıpı ıaoıamen altın olarak 

J0.750 980.-

147.997 583.-

tedavüle llheten \"a7.edilen iL 11.000.000.- 158.997 

TUrk Lirası Mevduatı : 

·- ~--15-.6't-2_46_ı_. - · 
Vadesiz ··········-
Vadeli ---· 

Döviz Mevduat. : 
Vadesiz --··-··- ·· J f2.465492 20 
Vadeli --······--··-··- · ~- .306.226.55 12.7711 

Muhtelif --····················-·-- ·················--·-· 69 229 

B > Seı best Esham "' Tabvilit - 4.544.379.75 36.S2.f.S04.48 

Ala n u dövi> Uurine nans .. 83.510.89 
r a hvil4t üzerine avans 4.242.296 ~2 

Hissedarl~r·-··-----------·-·-·---

muhte:lf 
YekOn 

427580721 

4500000 -
14 002 629 17 

2:2 ()h8 l b2.69 YekQn 

~ fl"•rf 1rıa t•rlhlncfen itibaren 
fslfo11to fT2ddl yUzcf• S 1·2 - 6!11ın l 2erlne avan• yUzde 4 

Artırma hakkındaki düşüncesin· 
EN GDZEL YAZAN ÇOCUK 

Binlerce cevap arasında iŞ BAN.
KASI nın 100 Liralık mükilatıoı 

kazanan yazı şudur : 

"Yaşım arttıkça paramı da arttırırım. ÇOnkD lşftlyoruot 
ki parasız yaş, tuzsuz aı gibi tatsız olurmu~- Vaşım artlıkçl 
kolumun gftcO, param arll1k~a kesemin gOcO artacaktır. Ued 
de ancak o zaman yaşamanın tadım bulacağım. Onun lçld 
yaş ve para beraber artmalı.,, 

a...._.- a llCU ilk olml dlSrdUncU 8llnltta a Na. • 
Nejat TuhmpJ 

Bankasının istanbul Bu çocuk bugün iş 
şubesine uğrıyarak hüviyetini 
ve mükafatını almalıdır. 

ispat etmeli 

Birer kumbara kaza11an 25 çpcuıun ıaı .. ıert ..._..ul fubeaf nln kl4Ulr hesap ,,, .. , .. 
mı,tır. Befka f&blrlerde IMalunanlera k•zaNll ....... ı, Bankaaı fUb•&arl llalter verecekl 

-, .......................................... ...,,, 
iyi bir terzi mi 
anyoraunuz 
işte size bir adres: 

IHS AN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzisi 

Seyhan ilbaylığından 

11nn kaydına ve ı86 ura sJ kurup :JDr. Balı.at tin Şev kil 
1eddfne karar verilerek ma defteri f .. Babçekapı Tq Han 2 inci kat İ 
1tizeltllmlf 99 mUOisiıı umum borcu 1 Saat 9 dan 6 ye kadar r! lıtaabal - Yenlposune tarş\aandı 
~ lira 33 kuruşa halit olduiu aa - • ı· Foto Nur yanında Letakt baaııa4'a 

Huauıi Muhii•ebe, Maarif, Sıhhiye daireJeriniıı 3435 lir& 
men ~ili enalu mathuaaı Huıu ıi Muha"be müdi!rlüiincleld 
munelere eöre yaptırılmak üzere açık eksiltmeye ). onul11111ttdf• 
tekli olanlarm nimameleri sörmek üzere Seyhan Hvıuai Ma 
müdürlüiiine mür&caat etmelerini ve ihale sünü oh.n 935 senesi 
ci tepini" be!iac~ ıah gününde muhamm')n kıymet üzerind~ 
7',S temirıat akıçel~ri veya muteber banka meıktubu \le aaat 9,.,.. 
daimi ~emende hazır bulunmalan bildirilU. (681!'\j_ 1. 

1 
ak,. nA-

1 
(lı!ıus:) t Pazarteıı fıkaraya meccanen • _____________ , 

-r.m-~ UAll o unur. VV'ti1 l :m::::::::::::mwn ı ·-
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[ I NE K TEYZENiN 

1 • 

KARA~AV
L~K iLE ' 

wEF\ .~EYİ 
EY•C.E 

AN&..AOINM\? 

ONLAR YALNI 2. 
KENOiLERiNİ 

AKiLLi .SANIVO~~A~ 
O!BA MaKİ 
Vi AlOAT .. 

"'"'< 'ç.İ N 
KOCA. 

l-\A~lVA 

PARA 
VEf\OıLEf{ 

-...... 
i -I• • 

.. -------
Deııeı ı ımırHllırı ve liıınıırı ııııtme l'ıım i~ıreıı illnlırı 
idaremiz ihtiyacı için 45.000 Kg. Rezidü yağı 8/ 11/ 935 Cuma 

&Ünü saat 10 da Haydarpaşada 1 inci itletme Komisyonu tarafından 
lçık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4725 lira ve 
lııuvakkat teminatı 354 lira 35 ku!'"uftur. 

isteklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeye manii kanuni bulun
lııadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartname 
liaydarpafada t inci itletme komisyonu tarafından parasız olarak 
~eritmektedir. (6703) 

Bandırma Şarbayhğından: 
Candırma Urayı için "650,, lira muhammen bedelle bir tane Sis 

düdüğü alınacaktır. 
Buna aid ıartname bedelsiz olarak Uraydan verile:ektir 
Bu ite aid eksiltme ihalesi ikinci tefrİn 935 ayının on be, ine\ 

CUına günü aaat 15 de Uray Ko misyonunda yapılacaktır. ihaleye 
tİlbıek isteyenler "48,, lira "75,, k uruı muvakkat teminatı Uray vez
nesine yatıracaklardır. 

istekliler 249f' ,ayılı ihale kan ununda tasrih edilen veıikalan 

Hayatın neşesi 

Dinç oımakt:ır. j 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vücutları 

dinçleştirir 

lktıdarsızlığı ve bel 

gevşekliğini 

giderir, yaşamak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbul

da fiyatı 150 kuruş. Tafsilat için 

Galata posta kutusu 1255 

MIRASI 51 
., 

GRİPE YAl<ALANM/$. BiR HASTA 
f\JEVROZINLE 

ABU"- EY/ OLUR 
aöatermeğe mecbu cıurıar. r·Kl:M==.y==A-=G===:ı=E:=:.'R====:,ii. 

Keyfiyet iatekli oalnlarca biEn mek üzere ilin olunur. H 
______________________ c_s_1s_1_)_ i~H ÜS a m e d d İn~ ___ E_c_z_a_n_eı_er_d_e_n_ı_o_t_a_ne_ı_ik_Hı_·h_i_st_e_Y•_·n_iz_._ç_o_k_k_a._rı_ıd_ı_r. ___ _ 

ilk okuma - l ı=, Umumi idrar tahlili 100 Ruruştur. H Orta okuma • ••• , 

1:1 Bilumum tahlllU EmfnönU. Em1Ak !f r 
Beşinci sınıf için çıktı 'is ve Eytam bankası karşısında 1zzet-ji 1 1 nci, 2 nci, 3 üncü sınıf ilk fasiküller; çıktı 

T 1 A k dd • T l 24370 i! bey hanı. :: J A k dd T 1 avzi merkezi· V AKIT yurdu. lstanbu n ara ca esi. e • ı ~h::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::;i Dağıtma yeri -V AKIT vur~!ı:.m stanbul n ara ca eıi: e . 2437 
~ ---~c:2Ciii~-- ::> 
~-;;;;; 

278 ' P A R D A Y A N J, A R 

tanıyorum. Bu adamrn bütün dileği 
seni Bastildeki yeraltı zindanların • 
dan birisinde görmektir. Haydi gel! 

Bunun üzerine Şövalye hiç itiraz. et 
meden babasını takip etti. Yirmi dakL 
ka sonra baba ile oğul Truanderi ile 
Frankbirzuver sokaklarının birleştiği 
yerde kralın emrine aksi olarak bü • 
tül\ gece gizlice açık bulunan bir mey 
haneye girdiler. 

Meyhanenin birinci katındaki dar 
bir odada hazırlanan bir sofranın ba
şına geçti1er. İhtiyar Pardayan bir şa. 
rap şişesini açarak sevinçle bağırdı: 

- Şimdi bana her şeyi anlat baka -
lım. Paristen gidişimden beri ne olup 
bittiyse söyle. Eğlencelerini, geveze -
ilklerini ufak tefek aşklarını, kavgala. 
nnı, aldıftn yaralan, yaptrklanm, yap 
madıklannı hepsini hepsini söyle, bu 
arabayı niçin takip edeyordun bunun 
hangi saatte geçeceğini biliyor muy -
clun? 

-Evet. 

- İçinde kimin bolundufunu? 
- Evet. 
- Öyle ise benden daha fazla ma-

Hmat almışsın? Ben muhafaza etti _ 
ffm arabanm içinde kimin bulundu -
fonu bilmiyordum. 

- Baba, Deviniyerin sahibi Usta 
Lindri Greguvarın bir çok yemekleri 
pişirmekte biricik usta olduğunu hatır 
larsınız değil mi? 

- Evet, hatırlıyorum. Bu usta 
Undri kuşların kemiklerini çıkarmak 
ta, ince et kıymakta, salça yapmakta, 
kısaca her yemekte çok mahirdir. Yol 
ewlufum sırasında onu taklit etmeğe 
~k savaştımsa da muvaffak olama · 
dım. Herhalde bunun bir sırrı var-

Şövalye gülü msiyerek: 

- Uu sabah otel Dömemede nt: o
lup bittiğini öğrenmemi kafama koy -
dum. Bunun için siliihlarrmı kuşana • 
rak sokağa çıktım. Hügete rastladım. 
Hügeti de bilirsiniz değil mi? 

- Güzel madam Hüget mi? Onu 
hiçbir zaman unutmıyacağım. 

- Neyse, onunla aramız pek iyidir. 
Bu kalbi kolayca yumuşatılan saf bir 
kadındır. Kendisini selamhyarak ya • 
nından geçmek üz.ere iken kendi:,ine 
yol arkadaşhğı edip etmiyeceğimi sor 
du. Elinde üstü beyaz bir bezle örtillü 
hir sepet bulunduğu gibi pazar günü • 
ne mahsu~ ı;ıüslü elbisesini de giymişti. 

Nereye gideceğini sordum. Her haf 
ta yaptığı gibi Madam Nevere, genç 
Düşes Gize, Marşa! dö Damvile börek 
~ötiirdii"'ifr fi ~ö,·JerH. Raha. iimrürr<'e 
bu kadar bir heyecana kapıldığımı ha 
tırlamıyorum. Anlıyorsunuz ya, otel 
Dömemeye girmek çaresini bulmuş • 
tum. 

Bu güzel Madam Müget beni börek 
)eriyle mes'ut ederdi. Fakat sen daha 
tallli imişsin t 

- Eh, ne yapahm baba, tali günde 
on kere insanın yanından geçer. Me -
sele onu görüp yakalamaktır. Nihayet 
yanında bulunmamdan doğan bir gu 
rur içinde güle oyıuya yürüyen Ma-
dam Hügetle beraber evvela Gizin ko. 
nağrna, sonra Everlere nihayet otel 
Dömemeye gittik Konağın arkasında 
bir bahçe ve bu bahçenin bir kapısı 
\'ardı işte madam Hüget doğruca ko
nağın geri tarafında bulunan kilere 
gitmek için bu kapıdan girdi Ben de o 
nu takip ettim Hüget hayretle: 

- ~ ne yapıyorsunuz? diye ba • 
ğırdı 
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Pardayan, tabanca patlar patlamaz 
bir adamın döı·t nala gitmeğe başlı 
yan arabanın peşinden lrnşmağa başla
dığını görmüş Ye kendi kendisine: 

- Iı-te sıra bana geldi. Bu serseri 
herif a~rabnnın arkasından birisinin 
geldiğini ye kendisi kadar koşabilece. 
ğini bilmiyor galiba .. demişti. 

Kılıcının ucuna bir bakış fırlattık 
tan sonra Marşalr yakalamak üzere 
koşan meçhul şahsın peşine düştü. 

Bir dakika sonra ona yetiı:erek kı
lıcını şiddetle salladı. Pakat Fakat ar_ 
kasından birisinin koştuğuna şüphesi 
olmıyan bu adam Pardnyanın kendisi
ne yetiştiği sı~da hemen geri dönerek 
yana doğru sıçrayıp kılıç darbesinden 
kurtuldu. 

Pardayan, meçhul şahsın bu hare -
kelinden istifade ederek araba ile o • 
nun arasına girdi. Ilu suretle onun 
yolunu kesmişti. Meçhul şahıs başını 
yukarıya kaldırarak ileri atıldı. Ayni 
anda kılıçlarının namlusu biribirine 
dokundu. 

Iş dövüşe dönünce iki düşman sa -
kinleştiler. Ve her ikisi de birii:ıirleri.. 

nin pek müthiş birer düellocu olduk -
larını anladılar. Karanlık pek fazla 
olduğu için biri öbürilnü gliçbeHi se • 
çebiliyor ve yalnız kılıçların dokunu. 
şuyle biribirlerlni farkediyorlardı. 

Karanlıkta yapılan bu uğursuz dü
ello çok müthişti. 

Bununla beraber, maksadı düşma 
nının yalnız arabaya yetişmemesi o -
Jan Pardayan ihtiyatlı davranıyor ,.e 
oyalayıcı bir tabiye kulJanıyordu. Meç 
hul şahıs ı~e tnmtersine işi biran ev -
vel bitirip yoluna devam etmek istiyor 
dn . Onun için karşısındakinin lcılmnr, 

ustalığını bir iki kere denedikten, an -

lryacağını anladıktan sonra şiddetli 
ve doğru bir darbe ile hücum etti. 

Kılıçlann, yırtılan bir ipekli kuma.. 
şm hışırtısına benzer gıcırtısı duyul -
du .. Darbe çelinmişti .. 

Meçhul şahıs başını eğerek ileriye 
atıldı ve bir küfür savurdu. Ayni an • 
da Pardayan da bir küfür fırlatmış • 
tr. Bu kiifürler adeta bir ağızdan söy
lenmişti. Bundan sonra der.Ja..al kılıçlar 
indirildi. 

l\Ieçhül şahıs: 
- Daha!.. diye bağırdı. 
İhtiyar Pardayan da : 
- Oğlum cevabını verdi. 
Bunun üzerine her ikisi de kılıçla • 

rını kınlarına koydular. İhtiyar Par -
dayanın canı sıkılmış ve genç şövalye 
büyük bir hiddet daha doğrusu ümit • 
sizlik duymuştu. 

Bir dakika kndar sessizlik oldu. 
Bu esnada Şö'·alye, Damvilin han 

gi tarafa gittiğini anlamak kin etrafa 
kulak yerdiyse de bir şey <1uyamadı. 

Büyük bir tec~ürle: 
- Jz.lerini kaybettim! diye mırıldan 

dı. 

lhtiyar Parclayansa bu bir dakika 
içinde çocuğuna ne söylemesi 15.zımgel 
diğini düşündü. Çünkü Şövalyenin a • 
zarına uğrıyncağını hissediyordu. 

nunun için haskın çıkmağa karar 
\'ererek izzeti nefsine dokunulmuş gibi 
bir Yaziyet alıp elini kalçasına daya • 
dı ve sö"c başladı: 

- Oğlum, uzun müddet kaybettik • 
ten sonra sizi tekrar buluyorum, ama 
nasıl buluş? ltaat etmeğe yemin et • 
miş ol duğunuz ve babanızın emirleri 
olmak üzere tutmab mecbur bulundu 
ğunuz. nasihatlerime aykırı harekete-

' Forma: 35 ı 
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121 - Keskin dJtll Pareisoruslar ve çok eski 
devirlere alt. .• 

122 - Dişil kuşlar. Bunlan hep biliyorum. Fa
kat yalnız arasıra çakan şimşekleri anlamıyorum. 

123 - Bu da çok eııkiden yqamıı iri dikenli 
yırtıcı bir hayqndır. ' 

W - Yolcular çok bitkin kalmlflardı. Malik 
olduklan son suları içiyorlar. 

US - Bin metre ka..._~ J1ibek olan alıtçlarm 
dallarmda yiyecek bir py var mı diye dlrbtlnle 

Q8 ...,. Pallana ta tepalade elma pbl alam 
aelıtalar slrdller, 

baktılar. 
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deıt asi bir 'vlit olarak .• Halbukı sizi 
böyle hallerden kurtarmak için ne -
kadar çah§lllıştım. Sid kendisine ait 
olnuyan bir işe kantan, kaçınlanla • 
nn ve imdat istemiyenlerin yardımına 1 

kopa bit oğul halinde buluyorum. 
Kısaca yapmağa mecbur bulunduğu -
nuz şeylerin aksini yaparken rastlıyo 
rum. Nasihatlerimden böyle mi istifa 
de ettiniz? Size, erkeklere, kadınlara 
ve hatta kendinize itimat etmemenizi 
tavsiye etmiştim. Fakat şimdi serseri 
bir şövalye olmuşsunuz. Oğlum bu 
pek fena bir sanattir. Hem az para ge 
tirir hem de şerefinizi eksiltir. Ayni 
zamanda sizi en kJBa yoldan darağacı 
na gönderir. Çünkü otlum insanlar 
kendilerince maksatllız ve neticesiz sa
yılan bir iş ufruna harcanan cesareti 
tahkir eden vahşi hayvanlara benzer. 
]er. Bu suretle kazanacağınız bir şey 
nrsa o da delilik lüabıdır. Akıllı in • 
unlar gülerek parmaklariyle sizi biri 
•lrlerine gösterip: 

- işte maksadsız ve neticesiz bir 
iş utruna f edaklrlık gösteren herifin 
birisi de budur. Bu budalayı ibret ol -
sun diye hapsetmek veya asmak IA -
madır diyeceklerdir. 

Çflnkl bu hareketlerin sonunda ne 
bir istifade ne de namusluca olan bir 
kazanç vardır. insan biiyfik güç tanı -
maz kısaca bir kördöviişUdiir gider. 
Ortabk Bahit kulesine döner. Oğlum 
herkesin slyledftl bana vız gelirse de 
asıl tldldUfiim şey dUşiindiikçe bu 
llyleneeeklere hak vermeğe mecbur 
bllflllldır. Of lum, senin gibi bir kaç 
llkrlsıs daha bulunsaydı ne biiyiik ne 
q~ bir tehlike teşkil edecektiniz. 
.. ti bldriyonun oflam. Çlink8 a
--~-zadıya aöt)emeği sevmem. Şim • 
dl iltudıfım ve kapısı lf.Dinıreldlil 

gibi çalınınca açılan meyhanelerden hl 
rine gitmek üzere benimle birlikte 
gelmeni rica ederim. 

Şövalye babasını ürperten titrek bir 
sesle: 

- Baba işe kanşmanız beni acı bir 
yeis ve ümitsizliğe düşürdü. Fakat son 
derece istediğim bir işte muvaffak o -
lamamaktan doğan bu yeis ve ümitsiz
lik ne kadar büyük olursa olsun her 
birimizin ayrı ve biribirine düşman iki 
tarafa mensup oluşumuzu görmek be. 
nim için daha dayanılmaz bir acıdır. 
dedi. 

Hayşeytan alası benimle birlikte 
gelmene kim engel oluyor ki.. Böyle 
yaparsan çok büyük bir şey kazanır. 
sın. Sene de on bin Ekil maaşla bir bö 
lük kumandanlığı senin için hazırlan
mıştır. 

- Susunuz baba! •. Ne kadar ıstL 
rap çektiğimi ve söylediğiniz sözler -
den ne kadar acı duydufumu anlıyor 
musunuz! Sizin yolunuz fU ve benim 
ki de bu! Allahısmarladık baba, sizi 
düşmanlarımın arasında görmekle çok 
aeındım. 

- Beni terk mi ediyorsu,uz Fakat 
niçin? 

Delikanlı baştan ayağa kadar tit
riyerek: 

Buna sebep olan siz değf I misfnizl 
Dflşünilnflz baba, dtişiinünüz ki bu ge
ce pek uğursuz bir teY oldu. Size karp 
kılıç çektim. DüşiinUnüz, ya sizi yara
lamış olsamdı? Bana vermit olduğu • 
nuz kılıcın ucu kanınızla kızarmış ol
saydı,? .. Oh o vakit heme ı kendimi 
öldüriirdüm. Geçmeme engel olduğa • 
nuz ba yoldan muhakkak g~ekllfl• 
llzımgeldlff Ye bu yilzden velinimet • 
lerinize ka111 fena bir mevkide kalmlf 
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olacatınızı diişüniiatiz. All, baba.. Kal 
bim parçalandL Size bir daha blyle 
bir halde rutlamamak isterim. El'H -
da baba, elveda! .. dedL Ve acele ıerlye· 
doğru bir kaç adım atıp azaktapı. 

ihtiyar Pardayan sendellyerek bir 
evin köteslnde bulunan toprak yılmı
nm Uzerine oturup bapıu ellerinin a. 
rasma aldı. 

- Ne yapalna1 Ollum bal terke • 
diyor! Biribf rimize dfl§Dlann: .• O halde 
yaşamaktan maksadım ne olaeak? Ba 
ihtiyar vlicut ne ite yanyacak. Yap -
yorum. Oğlumu mefhur bir kumandan 
görmek Umldlyle yapyordum. Ne bilir 
dim sona bu olacafmı? Şimdi biti• 
ümitlerim kınldı, demek onn dlfma.. 
nıyım ha! Vay canına .. Takip ettlllmiz 
yollar ayn imiş.. Beni terkett,t, .Uye 
alylendL 

lkl damla gözyqı bu eski kurdun 
sert yanaktan üzerinden yuvarlana -
rak kır bıyıklannnı ucl&nna kadar in
di. işte ihtiyar Pardayan ömrtlnde 
ikinci veya UçflneU defadır ki allıyor.. 
du. 

canım alsml EnelA blriblrimizi ku. 
caklıyabm. Bundan daha iyi anlatım 
(lah) olamaz dedL 

Baba ile otal blrlbirlerine aanldı • 
tar. 

Ovaldtlhtiyar asker: 
- Darda azıcık seni doya doya 

l81'fedeyim. Ben karanlıkta da göre· 
bilirim. Bilhassa ihtiyar bir babaya 
otlunu alrebilmek için l§lia ltlzum 
yoktar. Seni parmaklanmla görilyo. 
rum. Vay eanma ! Eski halimde delil· 
sin. Biisblltfin detifmipln~ En kunet 
il adamlar kadar kunetlisin •. Ne boy, 
ne bos, ne vleut? .. Ye ellerin? Dö. 
Yliflln bitin inceliklerini bilen ben bL 
le artık seninle ufrqamıyaeağımı an· 
lıyorum. Ah ah! .• Bay pytan alası, 

kitfriimii de kendine malettin öyle mi? 
Her zaman ağamdan diitmlyen bir ke
limeyi duyar duymaz işte dedim, ba 
slzU aöyliyen mutlaka benim kanım.. 
dan hasıl olmuştur. Haydi gel, kol ko -la girelim. Bu anda diinyaya meydan 
okumaktan çekinmem sözlerini söyle
dL 

Bir hıçkıntm çıkmasına engel ol • - Otaraftan dejil baba.. Lttfep 
mak istiyormuş gibi elini bolazrna si- ya benim yahut aeala oturdutun )'ere 

tUrdU. Ve: gidelim! 
- BUtUn Umltlerim. bUtUn emelle 

rtm kmldı. diye tekrarladı. 
Ayni zamanda iki elinin tutuldatW

nu hlisederek oğlunun kendisine dol
ru eğfldftlnl ve bofuk bir 8e8le: 

- Hayır, yapamıyacatım ?.. .tsf 
terk edemlyeeeffm ! hayır baba, blribl 
rlmlze dUftlneelerfmizl anlatmamız 

JAzım. Sizi bana dUtman olarak gir • 
ffkfe kederimden IHlrthn geliniz.. 
dedlflnJ duyunca sevln«lf bafırdr ·..e: 

- Hay Allah bittin pytaa)am 

- Nerede oturuyorsun 1 rene De • 
vlnlyerde pllba 1 
-Evet•ı.. 

- Fakat bu anda Devlnlyerln senhl 
için ne kadar tehlikeli oldutunu bili • 
yor masan? Orus seni yakalamata 
geleceklerin hakkından gelemeden lut 
laeatra ,enir. 

- Öyle mi aanıyoi'iaftuz? 
- Artık Devfnlyerden yüz çevire -

ceflnl umuım. Sana karşı son derece 
kia •Hren Kf talan isminde ltlr beril 


