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Bugünün küçükleri yannın biiyiill· 
lrridir. s a,,mda en küçük çocuktan 
bile yazdırmayı unutmayınız.. 
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Bugün Itilyanlar bfttün cephelerden saldırıyor 
Adisahahaya da hava hücumu yapılacak 

Son dakika Kral ve kraliçeyi öldürmek istiyen 

'!~~~~!~~~" 4 b~~2':1~ğl(uF~!!~~ca Bu ı gar i h ti ı a ı e i ı erinin 
l•tanbuı ) Resmen blldlrlldlQlne göre ı .A • • 
kumandan Ras Seyunun kuvvel:ıerı • 
Adua civarında ma§lup olarak geri p an ı ş u ı m ı ş e 
çekilmlşlerdlr. 

Yugoslavya ile Bulgarıstanı blrleştlrerek Adrlyatlkten 
Karadenıze kadar bOyOk bir sıav devleti kurmak , 
ıtalyan dostıuıu ile itti ham ettlklerı Bulgar · 

kralı cevap veriyor: 
HBulgarlar ancak müstakil idare ile rahat 

yaşaya bilirler • ,, 
w,.., 1 - Bu .... kadar 

Balcariatancla 215 kiti tn1df •· 
dilmiftir. Y apıJan ilk ilbçnplar· 
da hunların bqün ,.apılacak o-

kqla ıibi ,.erleri ele pçlrclikten/ rin iıimlerinl topla blr lalde ,S.. 
ıonra cümlmnyet itan lranrmda teren bir de liste ele pçmifiir. 

• 

lan thnde Ktal, Kraliçe, Bqba
kan, bebn)ar, ye diler Kral ta
raftan olarak tanmmıf birçok 
kimseleri &ldllrnMtk, po1tabane, 
rt • x :s ' 

olduklan meydana çılmıqbr. 
Kral Ye Kraliçe,i, Ya.ıoe&a..,.adan 
Bulpriatana ıeçtili tahakkuk et· 
tiii halde bir tiirlil bahmumyan 
Umnof öldürecekti. 

Bundan bafka &ldilrillecelde· 

Şehrimizdeki 88 
Hore/ıGtı~-ltarit. ltalyan harbe glt

0
tit 

lskenderl 11 y Siyah gUmlek giymiş gençleri bugfln ala a 
ye manında 45 lnglllz rıhtımında aileleri giz yaşlarlle uğurladı 

zırhlısı bekllyor • 1 •• 1 
.... ,.", ... ," t7oo ....... ""''k••r1 umum ....... v• , ........ "" Gıden talyanlar, Turk ve ita yan 

bu mıktllrc111 olmaaınden galaltlr b ki ·ı b• k d ti k 
Kızılhaç hastahanesine bir Italyan ayra arı e IZe arşı 05 U 

bombası dtııtu. gösterisi yaptllar 
B""'u.:Stu··n I • •

1
!"2 •rı ......._..~....., Konsolos gldenıerı Opto 

ngı ızler ltalyanlara \ 
karşı koymak tarafhsı, l 
Fransa efkarı ikiye ayrıldı I 

Uluslar Korumu yarın alelacele \ -toplanıyor I 
- .......................... _ ......... -"'9111111f11lllURf11111lfllllllllti 

ltalyaya karşı 
--~~~~~~~----~~~~ 

lnglltere ve Fransa 

Bugiln ,ehrimize gelen yenJ Y"llOllav 
-'rlal Branko Lazarmtchln iataa1/0n

da alllllnıf ramlnl ckrcedl110ruz. 

" ıM•••4~ 

l birleşebi
lecek mi? 

lngiltere 
Almanyadan da 
- fırsattan 

istifad·e 
etmiyeceğine 
dair teminat 

almış 
u..ıan ı ncı lflllf ""'1J. 

Tevkif edilen!•r arumcla V elçe -
fin sizlice hududu pçmaine J'&ıt 
dım eden. 20 hudut aübayı ile 
eski Bqbakan Garıi1ef de var-
du. · 

••• 
SofJ& müa'lllrbılls lıllAbw ı 

Kral " knll~JI lldlrmek ilti7en
lerla " ba lfle alüur slrllenlerla 
teTldnerlne devam ediliyor. l!'MI Zat· 
re, Fillbe, Burps, Raseak, Kletendl 
de bqtla yeniden bir ~ ldmseler 
tevkif edildi. Tevkif olananlar ara • 
1mda dom a'f11bt, yedi doktor, bir 
eski vali, bir ~k miltekatt zabit ve p. 
Rted bulunmaktadır. 

Sofya kumandanmm bu sabah ~ • 
kardrlı bir emirle Bulgaristan dahl • 
Bnde aeyahat etmek, yerli yabana 
heıtrtıll I~, h1181181 milsaadeye tlbl ta-
talmqtm. Telefon mtlkA1emelerln• 
•eak pce .. ı ona kadar mGAad• 
ftl'dır. (DftNllnl 4 ndlü) 

HABER 
ıı llkteşrlnde 

4 romana 
birden başlıyor 

l - Sinekli Bakkal 
Halide Edibin HABER p-. 
teeinde nep-eclilmek tlzere ver
dltf • aon Te btlyilk romanı 
Şimdiye kadar böyle bir ro

man okamadıinuzı temin • 
debUiriz. 

Z- Malcetlonga Komltdm 
VMRO komitesi azasından bl· 
rinin yazdıiı hatıralar. Kral 
Aleundre'a yapı1ala sufkast
tu tutun bu komitenin timdi. 

'1• kadar yaptıiı korkunç el • 
nayetleri bu hatıralarda rl • 
recekslnfz. 

! - Ameriktq/a ~nlan Tllrk kus 
ishak Ferdfnjn HABER lçlll 
huırladıiı emalsis sabıta re
m&DL 

4 - Kaya Oğla 
tik zamanlarda nlı§I hayTd
larla, tablatle, blriblrlerlle bo. 
fazl&flll&Y& mahk4m insanla • 
na romanı. Bu F.raam ~ 
tlemlsl a1U1Ddan Roan1 AJtJI 
nln en g1lze1 eserlerinden Mrf
dir. 
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Bugü 
ce 

t.alyanlar bütün 
elerde siıldırıyor 

e rimizd n 
Italyan harbe g 0 tti 

DUnkU ikinci basıfımızdakl 
haberlerin hUUlaası 

Dil.n ikinci bir basışla nrdlğimiz 

haberlerde ltalyan elçisinin Adisaba. 
hadan ayrılmak üzere olduğunu, Adu. 
nnın bombardımanının teeyyüt etti -[ 
ğ:lnl ve bu hareketin Habeşler tara . 
fından Uluslar kurumu nezdinde pro
testo edtldiğlni, ltalyanlarm da Ulus
lar kurumuna bir telgraf göndererek 
hudut boyundaki Habeşlerin otuz 
kilometre çekJlmeslnln tamamen baş. 
kn bir mana ı olduğunu J)i)dfrdiğlnf 

yazmıştık. 

ltaJy~nlar, Habeşlerin otuz kilo -
metre geri çekilerek askerlerini top -
lıyabildiklerini ve bu suretle ltalyan 
Jar üzerine hücumun kolaylaşmış ol . 
duğunu bildirmişlerdir. 

Habeşler genel sefuberlifi ııa.n et~ 
miş,bfr milyon yüz bin kiş1yi sil!ih altı 
na çağırmışlardır. 

Vaziyete bakılırsa, harp resmen f • 
IA.n edilmemiş fakat filen baş1amıştır, 
ltalyanlnrın iki hava hUcumu 

nasıl oldu ? 
ltalyan tayyarelerinin Aduva ve 

.Adfgrat şehirleri üzerine attıkları 

bomba 78 tanedir. 
tık hücum, sabahleyin şafakla 

beraber tayyareler tarafından yapıl -
mıştrr. Atılan bombalardan biri Kı -
zılhaç bayrağı çekilmiş olan bir has • 
taneye gelmiştir. Kadın ve çocuklar 
da dahil olmak üzere sivil ahaliden 
bir çoğu ölmüş binalar yıkılmıştır. 

Ikfncl hava hücumu öğJeden en·el 
saat on birde ve iki askeri tayyare 

vetlerinin İtalyanla.rı W ollo dai- yan askerlerinin ve ıiyah göm
ları eteğinde bekledikleri söylen leklilerin halkı koruyacakları bil-
mektedir. dirilmektedir. 

Burada söylendiğine gör, dün- Ali komiser, İtalyan toprakla· 
kü harekata kırk kadar İtalyan rının çiğnenmemesi ve İtalyan 
uçağı iştirak etmi§tİr. tebaasının ~arara uğramaması için 

Bugün İtalyanların bütün cep- ıüel kıtalara Marebe tecavüz et
heJer üzerinde taarruza geç.mele- mesi emrini vermi§, buna ltalyanm 
ti beklenmekte ve Adisababaya müdahalesini istiyen halka yar
kartı yapılac'\k hava taarruzla - dmı için lüzum gördüğünü ıöyle
rından korkulma1dadır. Demir· mittir. 
yolu durağının tarafına uçak top- Aduayı almak kotoy delll 
ları yerleftirilmittir. Londre., 4 (A.A.) - Aduıı 

Bütün be.vgir ve katırlar yi - §ehrinin çok çetin bir müdafaada 
yecek ve gereç (levazım) nakli bulunmadan İtalyanlara teslim ol. 
için müsade(e edilecektir. masına ihtimal verilmiyor. Buı 

ltalyan elçiliğini bekliyen kı - raya gelen haberlere göre tehir. 
ta, imparatonın muhafaza kuv • de ve civarında 50 bin kadar Ha
vetlerine mensup 300 atlı ile ku~· bet askri toplanmıt bulunmakta· 
vetlendirilmiştir. dır. Marreb'den ıonra yol yok

Havanın Adisababaya kartı tur ve İtalyan kuvvetleri 16 kilo
yapılacak bir uçak taa.rruzuna metrelik bir mesafeyi dar geçi~ 
mani olduğu söylenmektedir. lerden yürüyerek bin metre yük-

Bütün Habqlerin uluı sever- ıekliğe çıkmak mecburiyetinde
liğe hitap eden ıef erberlik bil- dirler. 
diriği imparator sarayı önünde Fran•~z efkarı ikiye a1rıldı 
okunmuıtur. Seferberlik derhal Paris 4 - Harbin patla.nıası Fran
ba§lamııtır. Fakat askerler kıta· sız kamoyu üzerinde büyük bir tesir 
Jarıı. a ancak 12 ilk teırinde ilti- yapmış değildir. Esasen bu hadi.ı;e 
hak edecekle.·dir. Gerek hükU çoktandır bekleniyordu. Fa.kat ulusta 

bu hususta kesin olarak bir fikir ih -
met, gerek halk ıoğuk kanlılığı tna.fı olduğu Aşikbdır. Sosyalistler 
muhafaza ebnektedir. Yabancı- ttaJyan aleyhinde neşriyatta bulunur. 
lara kaJ'1ı hiç bir harekette bulu- ken, sağ mutedil cenah partileri zec -

Şehrimizde bulunan İtalyan 
f atist gençlerinden 38 ıcııil_ik bir 
kafile bu aabah Çita di Bari va
puruyla İtalyaya gibniftİr. Gi· 
denlerin batında Panayotidia ia· 
minde bir de zabit vardır. 

Galata rıhtımına yanaımıa bu
lunan vapurda bir fevkaladelik 
vardı. içlerinde siyah gömlek 
bulunan ve Üzerlerine ceketlerini 
giymif olan f aıiıtler vapura 
girip çıkıyorlar, etyalannı taıt · 

yorlardı. Giden gençlerin aile -
leri be§inci ıube direktörlüğün • 
den aldıkları müsaade kağıtları 

üzerine rıhtıma girmiılerdi. Ak -
rabaları ile tanıdıklar ise rıhbm 
duvarının gerisindeki yollarda 
dunnuılar, parmaklıklara tırma. 

narak gidenleri uğurlamaya gel · 
mitlerdi. Saat ona doğru gidecek 
olanlar tamamen vapura aeldiler. 
Biraz ıonra da 11rtlarınc!aki ce -
ketleri çıkardılar . 

Siyah göm1ek giymif ve ıiyah 
kravat takmıt olan faıist ltalyan
lar traı olmu1lar, yeni ayakkabı
larını giymitlerdi. Gömlekleri i
pekten olanlar da göze çarpıyorı· 
du. Vapurun ha§ tarafına topla-

bayraiını alarak tezahüratta bu
lundular. Sonra hemen bir Türk 
bayrağı da buiundu. Türk ve İ
talyan bayrakları yanyana tut~· 
larak Atatürk için ve Türkiye i
çin "yaıa,, diye bağırdılu. 

lta.lyan konsolosu Salerno Me
li, giden gençleri bir araya topla
dı. Ankaradan !.talyan sefirinin 
gönderdiği telgrafı okudu. Kon
ıolos da bazı sözler söyledi. Türk 
ve İtalyan dostlugu için tekraT 
haykırdılar. Sonra lıtanbuldaki 
faşiıt tetekkülü katibi i<ampanel 
de gidenleri uğurladı. Konsolos 
ve katip ayrı ayrı giden gençlere 
sarılarak öptüler. 

Bundan aonra teıyi edenler 
vapurdan inerek rıhtımda durdUı· 
lar. Rıhtım duvarına ve parmak
lıklara tırmananlar, gidenlerin 
anaları ve babaları ellerinde men 
dil hünaiir hüngilr ağlıyorlardı. 
Hattl ağlamaktan bayılma der~ 
celerine gelenler vardı. 

Vapur tam on birde rıhtımdan 
ayrıldı. Gidenler ıarkı söylüyor, 
haykırıyor, mendil ıalhyorlardı. 
Vapur saray burnunu dönünce 
ye kadar karşılıklı mendil salla
malar devam etti. 

Yakında 40 ki§ilik ikinci bir 
kafilenin daha gideceği haber 

nulmamıftır. rl tedbirlere karşı şedit bir lisan kul-
tarafından "'apılmı~br. ı aktad J 

J 'S Orduya ilhak etmiyenler kur- anm ır ar. 

nan gençler mütemadiyt-n "Eya, 
Eya,, diye bağırıyorlar, tarkı ıöy
lüyorlardı. Bir aralık İtalyan veriliyor. 

Ordunun harekeUeri M td'l"Ech d p-~- ~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıuna dizilecekrir. u e 1 0 e ıu~,, •-eı.aD 1 

ltalya ordusu Eritre - Habeş hudu. şunları yazıyor: ta 1 yaya k arş 1 
dunun bir çok noktalarmda ileri hare. Yeni aevklyat ''Eski Avrupayı ihttl!Je sUrU.klemek 
ket1ne geçmiştir. Bu suretle iki ordu Napoli, 4 (A.A.) - "Bianca· lçıln 2 milyon İngiliz ııendikacılan ile • • ıt F 
arasında ilk temas ''akl olmuştur. mo,, ıemisi 152 subay ve 3.250 3 milyon Fransız markScısının faşist. 1 n g 1 e re Ve r an s a 
pı;~:;:•.::::ş~~~I tarafında da çar. -~~~~:.~!~'.!~'.~: .... _,._ .. ,.. __ ,.,.,. :~• ~j açmak isl~=erl ı!:ıbe ı:n , b i r 1 eşe b i 1 ece k m i ? 

' 1700 ;elefat '= Uluslar Kurumu ~i:srzdır~a;:::;~ere hoş ;örünmek: 
Aduva cephesinde cereyan eden •

1 
acele lçlimoa için ve bir zenci davası yüzünden L~- "Niyuz Kronik.l,, gazetesi Pariı ltalyanlar 11lng11teraye kar .. 

kuvvete mecbur olacalhz:.· •• 
dlyorlar kanlı muharebelerdeki telefat ve ya • tin kıu·de,fınlie nrliada.n h\lcum f!t - a.rtar:ınm YA7.Lhğ.,..,,. s.Ör•, lnş;k •. 

raltlıır yek6nunun 1700 olduğu haber ' çağırıldı me.k bizim i~ln mümkün değildir. Bu. re, Fransa.dan gayet önemli bir 
vcrilfyor. Bu sabahkei gazeteler 1700 Berlin, 4 - Pariste bulunan! günkü Fransız bakanlar kurulunun mevzu üzerinde cevap beklemekte 
kişinin ltalyanlar tarafında öldüğünü M. Eden dün M. Laval'le bir! böyle bir karar vermesine kesin oJn dir. zıy~l~lya hükameti lngilterenin 

Romda .. Çikan "Ye Tevere,, ya· 

yazıyorlarsa da yanlıştır. Her - saat konutmuştur. Bugün ikisi,: rak imkan yoktur.,, Bu mevzu, lngilterenin AJcde -
iki cephede de muharebeler devam et- Mutedil "Homme Libre,, gazetesi Doğu Afrikumdaki mcını menfa-

d C h k t ım· 1 1 nizdeki durumu üzerindedir. in · • d f mektedir. Habeş imparatoru yarın cep e enevreye are e e lf er-: yazıyor: atlerini tanıyacağına dair e aat· 
heye gidecektir. dir. Uluslar Kurumu aleli.ce-i "ltalyaya kar~ı ne bir t~k asker, ne giltere, Akdenizde ltalyanlar ta - le teminat verdiği halde İngiliz u-
ltalyanlar, Aduada 1eo maktul le yarın bir içtimaa davet edil-! bir meteUkt rafından bir hücuma uğradığı tak- lusu Akdenizdeki gemilerini ve 

verdiklerlnl siiylUyorlar mi§tir. E " Fraruıız ulusu bizi lçılnden çık • dirde Fransa ne tavır alacağını öğ- halkını müdafaa. için neye tedbir 
Aduva harbine dair Romadan Lon. --·····-··---....... --................ : mıyacağmıız bir duruma stirüklenmek renmek istemiştir. 

n. ı alryor, torar12? draya gelen haberlere göre, ltalyan • Zecri tedblrlere karar verilecek tehlikesini gösteren ekonomlA zec.r Fransız deniz bakanlığında mü 
lar on besi subay olmak üzere 160 Uluslar kurumu ıenel sekreteri bütün tedbirlere razı değildir. Süel zecri ted 1 '~ir münasebetle bazı Oksford 

• şavereler ba~lamıştır. Bun arın ne. I 
maktul vermişlerdir. konsey üyelerini cumartesi günü saat on birleri de evleviyetle :reddedeceğiz.,, talebesi artık kral veya ngiltere i· 

ticesi, bugünkü Fransa, kabinesin-
DUn gece Tlgre nehlrl boyunda buçukta toplanmağa çaimnııbr. lnglllz afklrmda bir cephel çin harbetmiyeceklerini ilan eden 

·· nin toplantısında ba"'bakan Lavala kanii çarpıfmalar oldu Zecri tedbirler alınması hakkındaki Londra, 4. <A.A.) - Bütun gazete- ;ı' bir karar almıılardı. Acaba yarm 
1 ı te .. k ı· esi l k 11 kta arzedilecektir. Berline gelen son haberlere göref cereyan ar artnuıbr. er cavuz e ım n u anma · · , Akdenizde çarpqına.k için bundan 

Erltre hududunda harp devam etmeltte Londrada, silah satmak yasağmm d& drr, Harp ilan edilmeksizin yapılan 1- l~liz gazeteleri Fraıuadan ge daha ne gibi büyük bir gaye edin-
dir. DUn gece Tigre nehri boyunda vammdan baıka iki zecri tedbir daha talyan süel harekAtmı mazur göster • lecek cevabın müsbet olacağını 
kanlı çarpışmalar olmuştur. düıünülüyor ki ıunlardır: mek istiyen bir tek aes yükse1memek . kestirı'yor. mitlerdir? 

) ı 1 d 1 · .. 1 • d' B h ta 'l'' t l "lhtHi.f ın yayılmaması iMn lta.1 Habef mukavemeti 1 ta yan ev etı, mueueıe erı ve te 1r. u usus ımes gaze es şun- ·:r· 

1 ·ı b .. k d. ı · · Yine ayni gazetede okunduiu· l' d 1 · k ltalya Mn.saaU dal:rı cephesinde Habeş vatandaı arı e ütun re ı muame ermı Iarr yazıyor: ya e 1n en ge em yapaca • 
kuvvetleri Italyanlara mukavemet et- yasak etmek. ,,3 - 10 - 935 günü tarihi bir gün na göre, Fra124tz deniz bakanlığı bütün Avrupadaki nizamı bozmak 
memekte, Yellov dağı mıntaknsında 2) ltalyan malı •ahn .Imamak. dUr. Konseyin baş1ıca Uyelerinden Av İngiliz donanmasının artık ehem- istemez. 
kuvvetli bir surette mukavemet için İtalyan ihracabnın yüzde altmıımın, rupa barışının başlıca konıyuculann- miyetini kaybetmediği kanaatini A h b k . r 
hazırlanmaktadır. uluslar kurumu azası olan memleketlere dan Parls paktının gene başlıca müm kabul etmemektedir. Tanı tersine vrupayı ara etme 15 ıyen., 

Yapıldığı bildirilmektedir. %ilerinden biri bir senedenberl yaptığı lngilterenin öğütler verdiği ulus• 
~u sabcaılfiı 

g~D®ını fiılaıbeırDeır 

Wollo dağlarında 
Habeşler bekliyor 
Şafaktan evvel İtalyan ordula · 

rmın Habeş arazisinde on iki mil 
ilerlemit olduğu, ve Hah~ kuv -
vetlerinin düşmanı Wollo dağları 
eteklerinde bekledikleri teyid edil 
mektedir. 

Habeş topraklarında ilerliyen 
ltalyan ordusu pişdar olarak süva
ri, arkada piyade ve hafif topçu· 
dan, tanklnrdan ibarettir. Bunlara 
tayyareler rehberlik etmektedir -
ler. 
BugUn ltalyanlar bUtUn cephe

lerden taarruza geçecek 
Adisababa, 4 (A.A) - Son 

sia~crlere aröre, haiyan kuvvetle· 
ri mukavemet görmeksi:ıin Musa
ali dağına doğru yürüyüşlerine 
devam etmektedirler. Habeı kuv-

olarak ıalahiyet sahibi biT Fran • 
Mısır sutar1nda lnglllz filosu eUel hazırJrklara ve ileri silrdüğli dip- lar kurumudur. 

ırz, Fransız ve lngiliz donanması· İngiliz kuvvetlerinin Mısırdaki top- lomatikt kaçamaklara nihayet vererek "Kim bD."khdır, Uluslar kurumu 
}anması fasılaıızca devam etmektedir. gene Uluslar sosyetesi üyeJerinden bi- run müştereken bütün Avrupa SU· mu, ltalya mı? 

1 k d · ı· d Al! İ ·ı· l 1 t kl t ,.c tahrip larmı kontrol edebilecek kuvvette ı en enye unanm a ..., ngı ız ge- r n n opra arına zap "Kim kazanacak, Uluslar lniTU· 
misi durmakta ve bu falo her gün li- maksadile büyük bir ordu saldırmak- olduğunu ıöylemittir. 

mu mu, ltalya mı 1 mandan açılarak manevralar yapmakta- tadır.,, Bundan ba~ka Pariste bir endi. 
dır. lnglllz muhafazakarları bUtUn 1 "Ne fa§i&t aley'htarı manevra • §e daha mevcud olduğu yazı ıyor: 

ltalyan ticaret nemllerln• fabrlkalar1n harp malzemeal la.r, ne de emperyalizmin kıskanç .. 
• k u h ı İngiltere ve F ranşanm Uluslar ku-toplar yerleftlrlldl ' yapma zere azır anmasmı lığı ltalyayr meydandan çekecek .. 

Atina, 4 - Bütün İtalyan gemi . istiyor rumu kanadı altında mü§terek ha- . 
!erinde icabında Uzerlerine toplar yer Londra 4 (Röyter) - l\l4fhafazakar reket etmeleri neticesinde İtalya- tır. 
Jrıc:tirmek irin platformlar hazırlan _ partinin genel toplantısında ltalyaya "Bizim yohmıuzu kapamağa g\· 
-x ~ d k 1 run Almanyaya doğru gidebileee- akd. d ku rnrştır. Hinihacette gemiler büyük karşr alınacak urum onuşu muştur. riıebilirler, fakat but ır e V• 

harpte oJduğu gibi bu toplarla kendi- lngilterenin hiç bir suretle Uluslar ğini muhtemel. g~riiy?rlar. Bu se- ete müracaat etmeğe mecbur.clur· 
terini müdafaa edeceklerdir. Kurumu paktından vazgeçmiyeceğinl hepten bu bD.'hıs uzerınde Fı-ansa- l K et kuveti ka--ılar. Ve ha'l'ft 

i di A i d l.J ı d . b . ar. uv , •:r ·r 
Mareba hUcum olacak te.} t etmişler r. :rn zaman a 111r nın ngiltere en yenı. azı temmat harbi .... ,, 

söylev veren meşhur saylav Dinsten daha istemesi beklenıyor. I 
11 

Al d F 
Asmara, 4 (A.A.) -· Stefani Churcill (Çörçll) htikftmetJn lnglllz ng tere manya an ran•• 

ajansı bildiriyor: sınat faaliyetird angaje etmesi )fi • -- için söz almıf 
Ali komiser, halka bir beyan- znngeldiği kanaatinde olduğunu söy. tak,iye edilmesi lazımgeldiğine iman Ortaya çıkan bir havadise göre, 

name neşretmiıtir. Bu Leyanna- lemiştir. etmi~ oJduğuno il:in etmişt~r. lngiltere, Fransa lehine Atmnnyndan 
mesinde Adisababa hükfunetinin Bu teşkllAtın her an çıkabilecek Lıberal parti de ayrıca bir toplantı teminat almıştır. Bu teminata göre, 

bir tehlike anında bütün fabrikaların yapmıştır. l Fransa ftalyaya knrşı zecri tedbirleri 
timdiye kadar yaptığı tahrik.atı, ı ı k 

llarp malzeme.si u~, top yapılacak Sijz söyliyen Sir llcrbert Samuel' tatbik le meşgu o ur en Almanya, 
hudutlarda yapılan teeavüzleri, bir hale ifragt yolunda olması icap artık lngilterenin Uluslar Kurumuna Fransanrn zaranna olabilecek bir lıa. 
yağmaları ve Eritredeki ıadık t ettfütnf flbe etmiştir. Finans Baka _ dayannıa"'iyle ayrı1rnıyacak surette, rekete geçmiyecektir. lnglltcr<'. Al -
talyan tebaası çobanların öldürül- nı Sir Ne,·tne Chamberlfn fse her Jı:ıl. hağh oldu~unu, ,.e partisinin de hu si. man siyasa~ının bu olacağma, Frnımı· 
mesini hikaye ettikten sonra ltnl- de İngiliz deniz n ha,·a kuvYetlerinin yasayı tasvip ettiğini söylemiştir. yı garanti etmekte imiş. 
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Bir fabrikanın içinden 
şiki yet ediliyor 

....... 
Kumbara sartibi teşebbüs Eyüpte iyi bir 

Evle işçi tam saatinde iş başında olmanın faydası 
Bir ktlçük kız beş bin 

şç 

e bulunmahdır Hra kazandı para 
Mükafa 

verilecek 

lmzaımı ıaklıyacağım bir yurt-! 
taıtan aıağıki mektubu aldım. Bir 
fabrikamızın iç nizamların dan f İ-! 
ki.yet ediyor. Bunu dercetmekle l 
yazılanları tıpatıp haklı bulduğum 
mana11m çıkarmamaılıdrr. Fabrika 
tarafından itiraz cevabı gelirse, 
onu da aynen ve memnuniyetle , 
koyacağım. Okuyucularınuza "Ne 

ıikayetleriniz va,rsa bildirin, dikka 
ti celbederiz !,, deye vadımız vardrı. 

Bundan maksat, bütün memnuni . 
yetsizlikleri ortaya koymak sayed 
kab!lse ıılahları için çalrş.~~ktrr. 

Kartal Çimento fabrikasının iç 
yasasından ve amelelerin yaşayış 
ve calı~1ş tarzım Ye umumi srlıha
tın ~e şeki1de olduğunu sn-nsryfa 
aşagrda a.nlatacağnn: 

Fabrika dahilinde calısan hiln· 
mum i~ilere tatbik edilen~ yasa şu-1 
dur: tş ~atlerinden be~ on, azami 
on heş dakika işe geç başlanıld1ğı 
zaman birinci defa liç giin i~siz bı
rakılrr ikincisinde üç yevmiye~i 
kesilir iiçi.incüsiinde ise işten elçekl 
tirilir. ı 

Bir işçi ufak hir hata~mdan do
layı bilaitiraz Ye mazeret fabrika. ı 
dan kovulur işlerin azaJmasmdan 
veya havalarm şiddetli soğmasm.I 
dan dolayı fabrika iki üç ay kadarı 
çalr~maz bu ı.:ı.top esnasında makiJ 
na işçilerinden fabrikada hiçbir: 
hak Ye hukuklaı·ı olmarlıgı'"' na dair 
• 1 
J Hl(Ht < I ! ı., 

. ~ıhlrn.te r.elince: Srhhatm ye _ 
rın r1e olm:•rh~r npa.ı;.ikardır. Fab -. 

evvela 
sonra k 

rikarun ue yemekhanesi ne lokan
tası ve ne de banyoları vardır. A· 
ıneleler öğle yemeğini yüzleri göz-/ • 
leri toz içerisinde orda hurda yeı ·I 
ler. Akşam olunca da yine bu şe-/ 
kilde evlerine giderler. Bir amele-ı Vaktile bir tekkeler ve camiler Yalnız bu çiftlerin işçi olm 
nin kafası gözü yorulmadıkça Vt ·{ !:emti olan Eyüp fimdi bir fabrika- şarttır. Kontrplak fabrikası 
va buna benzer bir hal vukubul lar muhitidir. Şimdi Eyüp nahiye· miktarı her yıl bir misli artırnca 
;nadıkça fabrika doktoru ne mu -l si dahilinde 21 fabrika çalışmak. nr, yani gelecek yıl 8 çiftin evle 
ayene eder. ne rapor verir, ne rlel ·~dır. Şu durumda evvelce bir İ· ... 800 "b'" 116 "ft' 

l meıı ıçın , o ur yı çı m e 
ilaç tavsiye eder. ınamlar, hocalar yeri olarak ıa - ı . . . 1600 ı· w• 

Son zamanlarda malnnaışç' ı'l,._ 1 l .. . . . . . k enmeaı ıçın ıra verecegı 
.... "' :nan Eyup ıundı bır ı§Çı mmta a- b"ld. . . o•w f b ik ı d 

rinin mikdanm da azaltmağa ça-ı ;;ıdır. 1 ı ınnı~tır. ıger a r a ar a 
hşıyorlar. Bu ise az işçiyle çok iş Son günlerde bu itÇi muhitin- n) i dy?lda yürümeğe davet edilm' 
yapmak siyasasının mahsulüdür. ~e güzel bir teşebbüs yapılmış er ır. 

Hamiş - Fabrikanın havai hat ve fabrikatörleri harekete getir . C. H. P · Eyüp teşldlatma bun 
tmın çalıştığı ~ ocaklarından mittir. Eyüp kontrplak fafbrikaar di için bir çok müracaatlar yapılmı 
bahsetmek istemem. Çünkü orasl Küçük Pakize llk miJ.jdeyl rektörlüğü Eyüplü fakir kadm ve t1T. Müracaat edenlerin müra 
zikrettiğim şeylerin en 'kötü şek _ gazetelerden alth erlrelderden ıekıiz kifinin evlenme. sırası gözetilerek evsafı tetkik e 
!inde, çalışış ve yaşayış tarzlarının }erini temin maksadile 400 lira or- mektedir. Dört çift tamam olun 
en feci sistemine tabidir... Memlekette arttırma fikrini geniş - taya koymuş ve bunun için C. H. parti merkezinde bir tören yapıl 

Bu görülen kötü hallerin kanu- )etmek maksadtyle ve muhtelif kur' P. l~yüp teıkilatmm tavauutunu cak ve kendilerine paralan veril 
.. b" kil 1 . . ,.. a alarla kum.bara sahiplerine her yıl • • • ektir 

nı ır şe aması ıç~ al~1?1 ar 20,000 Ura müka.tat datıt.an Tflrldye ısteınıttir. ı c . 
makamların naza.rr dıkkatini. eel- iş Bankasmm 1 Dkteşrfn 935 kurasında -
~~er ve gazetenızae neşrenııme- 201 kumbara sahibine 5,000 ııra isabet Tıp kongresi için yarın Sovye 
sını arzu eder ve saygılamm suna- etmiştir. 
11m baynn. Buırunda ı,oooıırahkbb.'1ndmtl. profesörleri geliyor 

Yuka.rıki mektupta, itine geç k!fatı Sirkedde Şeref otell sahibi Ah Jld J"llda bir kere topla.nan Tıp 
kalan insanlan haklı göıtermeğe medin kızı 12 yqmda. Pakize kaun - kongrelerinin altmc:ısı da pazartesi 
meyleder bir zihniyet vardır. Hal- mıştır. Sultanahmet ilk okulunda be. gUnll Ankarada toplanacaktır. Kong
huki, bir sanayi müe1<1eaesinde bu şinclsmıf talebesi olan Pakize kumba· reyi satlak bakanı Refik Saydam bJr 
gibi haller, yalmz ferdi değil kol· ra keşidesfnde kazandıfnu ilk evvel söylevle a.çacaktır. 
lektif (umumi) işleri de ıekteye g~telerden öğrennıllş, bu güzel ha - A.Jtmcı Tıp kongresinin büyük hu. 
uğratır. ba.rden btitiln ev halkmı ve komşuları sufyetl anmılusal bir mahlyet gös . 

Bu b 1 t edb. l . nı haberdar etmiştir. termesfdir. Kongreye başta Sovyet 
se ep e, en zet:r t ır en Paki ni ld ~ bf k daat Ya. Rn....... olmak tizer• Almanya, Mısır 

bile haklıya yakın bulmak zarure- dzebfn ko ub6 
..... gıJ ardır~~..ı..ı ---~- "" 

. şann a r um arası var • ~ı- ve lsvlçredeıı tebliğler yapılmaktadır. 
~1 vsn·rhr. SıhM ve diğer JanlaT için nln de şimdije kadar toplanmış para- Ayrıca dost Sovyet Rusyadan bJr tıp 
ıse, cevap vermek bana aid defil- lan 100 Jfradan fazladır. heyeti bu kongreye iştirak edecektir. 

ginleri için bir karşılama 
hazırlamıştır. 

Altıncı tıp kongresinhı ifevam ed 
ceğf Uç gün zarfında An.karada 
"Tibbi müstahzarlar sergbf. açıla 
tır. Bu sergide müstahzaratçılar eser 
lerlni doktorlara gösterecekler ve 
hat vereceklerdir. Bunu için Istanb 
daki tibbi mUsta.hzarat AmHJeri y 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

dir. (Vl·rfQ} Bu defa başlarına konan talih lrn. Sovyet tıp bflginlerlnden Uç profesör 
TU ki - · şundan sevinen aile erk!nı bu paraya yurm Rusyadan ıehrlmize gelecekler 

r ye başpehlivan- Kag"' ıt ve karton asla. dokunmıyacaklarmı ve Paldzen:hı ve pazar günü Ankaraya harekete -

Tıp kongresinin ilç günde mUzake 
re edilecek mevzular şimdiden taay 
yün etmiştir. Başta Univenrlte profe 
sörlerl olmak Uzere bir çok doktorla 
rm muhtelif mevzulan kongre'de gi 
rüşülecektir. I& r 1n1 n Sef. m e gü reşt yüksek tahsili için kullanacaklarını deceklerdir. Etlbba Odası Sovyet bil-

ç · fabrı·kası ~~~~~ -------------------
ocuk esirgeme kurumu genel mer ı t b ı k A k 

kezi tarafından tertip edilmekte olan 1 İ!f Bankasının bu defald k~desin $ an U Un Ur• 5 ere 
Tüı·l.iye başpehlivanını seçme güres · ' BI r 8 y 8 kadar işi e- de birinci ikrnmiyeden başka iki yüz 
leri 1 ikinciteşrindc Ankarar.in y~ni meğe başlamış elli liralık diğer bir ikramiye 100 zer tuluş günü nasıl çağrllanlar 
starlyumda yapılacaktır. ı liralık 10, 50 şer liralık yirmi ve 10 

nu güreşlerde başpehlivanlığı kaza bulunacak ar liralık 175 ikramiye çıkmıştı. kutlulanacak l.tanbul Vilaytinclen: 
nana 500 lira hediye ile bir de madal- Sümer Bankm lzmit k!gwıt ve kar- -o-- 935 Birinciteşrin celbinde hl 

· 1 6 llkt-rin pazar günü yapıla- b k ·k· el'k L·-- .. ye \·enlecektir. Bütün Türkiye pehli. ton fabrikasının bütün eksikleri ta • Roğazdaki elektrik ~ uçu ve ı 1 sen 1 lllZIDe1.e ay 
''anlar b •· l cak olan lstanbulun kurtulu• porg. lm 316 238 bak • 1 32 1 u gureş ere tağrıhdrr. mamlannuştır. Fabrikanın açış töreni kabloları " rı 1§, , ayaııy e 

önümüzdeki ay başında yapılacaktır. ramı hazrrlanmrıbr. doğumlular deniz ve jandarnı 
n.ııı!tımıııırı-•u .... 111 • ........,..,..-.llıı ...... ,..... ~ıa f'J 1 k Elektrik sos~·etesı· boğaz~-1.J biri O b d il ""'~ .... """ _. ....... __.... __ , -111""·~ n ama ı ı mem e etimizin bu ilk ka . " u.öAl n. gün ütün resmi aireler, sınıflarına ayrılmıt olan 316 
~"!J_ wı·· __ 'Ç4• ~!f-: ğıtı karton fabrikasının daha eV\'el el kabloyu t.amir ettikten sonra şimdi binalar, vapurlar donanacaktır. 329 bakayasiyle 330 doğumlular 
J::J faaliy""te gcçmış· 1 b'I wi 1 ikinci kablonun tamirine baQ1aya • 

"" 
0 a 1 eceg umu ·- y Törene ittirak edecek kıtalar, celp ve sevk olunacağı ilan ol 

ınaktadrr. caktır. Rumelihlsarı mezarlığı ille Kan 

Y k k ı dilli burnu arasına konmuQ oJan bu mektepler sabahleyin dokuzda, 
1 ma Ya zmit kağıt l·e karton fabrikası yıl. -s 5 h d t P• da 12,000 ton kağıt ima1 edecek kud _ denizaltı kablosunun tamirine paı.ar. ultana met mey anında topa · m a kt k 1 rette bulunmaktadır. Fabrikanın ip - t.esi günü başlanacak ve a3,n yfrmi nacaklardır. Saat onda ıehrin an o ay tidai maddesi memleketimizde çıkan ikisine karlar sürecektir. muhtelif yerlerinden toplar atı -

" "Y her nevi ağaçlar olacaktır, Bunun i . Tamir esnasında bu kablo üstün - lacak, bu 111rada herkes ıehitleri 
Oeg il m İŞ çin şimdilik ilk parti olarak 7000 met- den geçecek vapurlar makinelerini selimlıyacaktır. Bundan sonra a-

y k re mikabı odun ı ktad B ça hştırmıyacaklardır. l 
. •.·mal, Yapmaktan kolaydır derler. amma ır. 11 ağaç ay Taksime gıdecek, burada ba-

1 enı bi•aıa . km lar ay sonundan e\'Vel fabrikada tes- -~ l d T k b n )J ak herhalde ynp • I zır anan ireğe ür ayrağı çe· 
~ası kadar Zor olsa gerek .. Fakat Bey lim alınacak \'e derhal imalata başla. 81 r res m sergisi k·1 tk' M d d h ] k 
o•Junda bit h:ı .. ı:_ nacaktır. • ı ece ır. ey an a u unaca 

nur. 
• 

--0--

Kadıhan mflddelu
mumlsl 

Eski gazeteci arkada.şlarmıızdaa 

Kadıhan müddeiumumisi Hicabt Dine 
tedavi edilmek üze.re şehrimize gel • 
miştir. Haber aldığımıza göre apandi .. 
sitten muzdarip olan arkadaşunız bu 
hafta bir ameliyat geçirecektir. Keıı • 

!" 4 UUJe var ki, başarılma. Italyada tahsil etmiş kıymetli res. ı kürsüde gençHk ve ıehir namına 
sr e? .k?lay bir "ortadan kaldır- Fabrikanın tecrübeleri daha e\'Vel sanılarımızdan Sabri Fettah yarın 1 birer söylev söylenecek, geçit res· ·~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
ma,, ı~ının bile onu "ortaya koy-1 yapılmış ve fevkalade muvaffakıyetli saat on beşte güzel sanatler akade • 

disine sağhk dileriz. 

mak,. kadar külfetJi belki dah" zor neticeler alınmıştır. misinde bir sergi açıp eserlerini teş • mi yapılarak törene son verile kahraman ordu §erefine belediye 
olduğunu gösteriyor.' .. hir edeceldir. Sergi bir hafta sürecek- cektir. tarafından bir akşam ziyafeti ve· 

Izmit kağıt ve karton fabrikası ı kt" 
Galatasaray - kt b tir Gece de Peraıpalas otelinde ri ece ır. 

. . •ne einde k~u~n fu~~ehp~~~~nrati~utmil·~-·~~~--~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:~g:~~!:~:·::· :::::: :::1:~ ! fü~;f:~:~=~~~~~J:~!~h;:~ ( ~~~ !! R i rf .. o-;D:~"L ~_?. rJ· 
Lakin, mektebin ön tarafında biri 1 ============================ -- : ~ = • : ~ -- ---· -~~~-

Balkan oyunlarına, öteki lzınir arsı .j ,.--~-~~m::i~~---ı T 1 b d •• •• 
uıusaı panayınna ait iki bez nan gö- ar a aşın a ÇOpP.U az 
rülüror. Bunlardan biri ağustosta oı- 1 ~ 
muş bitmiş bir Mdisenin,ötekl~ ise eyj Tarlabaşında oturan bir t.anrdığnnız anlattı: 
lulde yapılmış olan bir te1.ahürün da- - Tarlabaşında belli başlı üç bü11ük caddenin yal -
ha başhyacağını ilan ediyor. 1 tuz bir tek çöpçüsii t'ar ve bu çöpçü buradan günde an. 

Bunları yerinden kaldırmak koy- cak bir defa geçer. 
inak kadar güç mU acaba! Giiç olsa 
ela, hfl'hatde mA.kul bfr hareket olacak Bu semt halkı bir çok delaJ.arbeledi.yeye btl§vura • 
trr, fm mAkul fşi yapsak. rak çöpçü adedinin arttırılmasmı i&tediklerl /ıalde bu 

1t llkte,rln'de HABER dilek Tıer nedense yerine getirilememiştir. Semtimizde 
Hikmet MUnlr sllfunlarında oturan biri hesap etmiş: Vç sokakta mevcut evlerin, a-

.......... llllllllllllıtn1111111111uaaırıtnllllllllufrlllll partınuınlann belediyeye bir sene içinde verdikleri tan-

zifiye bedeli, atiyle arab~ıyla twn otuz çöpçüyü bir 
sene geçindirecek dereceyi buluyornuış! 

Biz bu kadar çof, çöpçü istemiyoruz. Fakat lıiç ol • 
m.azsa bu bir tek çopçü ikiye, iiçe flkarılmalıdır. Çöple
rini çöpçüye ve1'enıiyen halk bunları gece vaktl sokak
lara dökm.cktedir. Burıun gertJk aihhate, gerek şeiırln 
temizliğine ne kadar zararlı olduğu uwydandadır. Se1'1 
timizi.n temizlenmesi için belediyeye ı·crdiğimi: para -
nın, gene semtimizin temi;liği uğrunda sarfı M::ımgel
mez mil, 



7 ekirdaf INıfcılan 
ınlıisardan gardım 

bekliqorlar 
lısal bu sene lfldlr, fakat bateılal' flltap 

fabrikasının çok az ftyat verdttınt slylDyor 

n. ,.ı ol ... aHtl 1*-.. a. 
r.w11.-.11rt hk t~bi 1,e. 
•inci atbıü aç~ üç atin d•am 
•d~P_,..~-li 
•aml, tlecat ...,uı ve hu"'buLat tı. 
...... ala ..... )tflla1*•· • • 

Gayri mühMUler ..,..._ 
tıo fiatlarıam 111fitırıctıı.ı iüt· 
~~,. . .-. ~ 
ilir. ...,.t ...-...,. llarat Wt

~ .. 
lla;et AllDrMI• l:llllillıltıldkttıot 

nm "1'i llalaiMıa t••••• "' -.-. 

YügoslavYanıri 
yeni ·elçisi 

Yuıoila~aıuaıe6l~el
_. ..... Lü•~fl. tim 
.... 7,• cW İiel~tiil ~ 
plmiflir. 

Enelce Yuıoala'VJ'UIPl V'f!' • 
~ eliillildt o• ... • JMaw.d• tek _.. .. parlak 

.._.......,.._.~----::-:::---:""..,..I ~ b.ıtl tm.._ue. 
ıaaş nlmda .. otine'ct. .. 
a~w 

.,. ......... ,,.tıtu.11ma.. 
~·Jl .. d• ~ ~ •d• 
Wrat ................... 
cı.a.,.. l»lllaı••,Jl n • • 
rilte 1dt .. .ı. •t ~ 
konomik - ~ ~ '*1il· 

r~~a 
hinnet~~ ıiı1-.1a 
Korlu aduı bum 'b6rolu tefli-

rillMstal .. ., • ...,. S•..,. -------------• ...... ~ .... ,.. 
ke-11 "'1 ffİllldttl". F'lb•\W ili· 
bidtlı tbitdl,. bclw ~-Dilt. 
,. lltahlt hoac. ~. •· 
llWl aatak lit ~ milyon Jd\. 
'111" llrMlıiı lau-8ne bda.- yapılan 
.mllk atıılanrle itfa e&t•ittlr. 

~!!!!ll!!!lll!l!!!!!!!!!!!!!!!!IJl~!l!ı!!!!J aionolann dütmetinde en fQla ----------1 malik 1D~edel9ini• kq_..tçe 
mlmaudır. Bono atıp fasla. same_. sınema11mn 

• alr.pmkl ıalaa itin yerleri
Dld temin ... mi 1 
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BARBAR-OST~ 
. ·-. . : 

INTIK 
Tefrika numarası: 24 vazaın: cva. NO) 

"Sen artık bana emredemezsin! işte sana inad 
şerbeti içiyorum!,, diyerek zehirli kupayı dikti! 
G•o•n lueıml•nn huıa .... 

Yılanl11111111G1t&nn ilk ine. bir 
zehir wrerek llilzilniı l/Özilnil 
ılflrdlll bir zengin 11erıcl, flmdl 
panuhlrle illi ediyor. Kızlara. 
laı Ram.arama da oradadır. 
Yaza 116zll ıtılren zehirler ma. 
ıanın llattınde dunıgor. Kızlar
alaaının da Ztıbeılde lamlnde 
intikam lt,nwzk l.ıedlğl bir kız 
vardır. Rtznuırama burada 450 
altın bekliyor. Bu parayı aaray 
k6Jıy<lllına teslim ethcektlr. 

Sinoa: 

- Otluın, Zografoı ! - dedi -
Sen4en bu kadar çok para itte· 
mezdim, fakat, kullamlacak illç, 
pek pahalıya çıkıyor ••. Bir kıımı 
Kudüsten, bir kısmı Hintten bir 
kısmı Çinden aelmiı, kayna;ılmıı 
böyle mini mini bir zerrecik ol • 
muıtur. Sonra, tam yüz yıl, bu 
ilacı papaılar, dua okuyarak yo · 
iurmuılardl1' ... 

Ramarama: 

"- Ne atıyor l • diye dlltündU · 
Daha demin enıerek zt-hrinden 
yapılma llir macun olduiunu IBy
lememit miydi? Bu gibi illçlan, 
benim eski dinim.in sihirbazları 
da bilirlerdi. Mesell ıüvHcin pİl
liğiy Je karııık ıu içenin sesi kısı
lır. Bu. bizlerce malamdur.. F114 
kat. ıu bu papu, Albertino ka
lesinaeki "türklerin lüıflarma ara-
da •uada balcmap ıelen atıver· 
cinci bqııının bir aGn c.rada yan
lıtlıkla İçtiii bayle bir audan .... 
ıinin kıırldıimı bilmiyordur. Bu 
engerek macudu da 'bir takm ~ 
sadüflerin öfrettiği tecriibelerle 
elde edilmit feyler... Ben de bu 
ma11utırda hakikaten mucizeler 
yapılıyor ıanıyordum.,, 

Zenci, buıünkü intibaları h&li 
11cafı ııcafna üzerindeyken da
ha fada diifüme~ belki imanmm 
bile 1&rsddıtmt hinedecekti. Be· 
reket venin ki, aldı fikri muanın 
üzerin.te duran mavi tqlarclaydı 

Sanki ba ppdan teda'ri eaıa •· 
ıında ikinci plinda kalmak ten • 

para almazdım bile... Fakat, va. 
zlyet malam. Bir yandan da Türk
ler ııkııtrrıyor. Nitekim. 450 al-· 
tınmı onlara teelim edeceksin .•. 
T amamiyle iyileımiı olarak bura. 
dan giderken, Ramarama cenap
larına, manaıtınmızm dqında •• 
rirsin ••• 

- Aman yarabbi ... T •mamiyle 
iyiletmit olarak mı buradan gide· 
celim? .•• • dedi 

- Şimdi 16rünün ... 
Dualar okuyup haç çıkarmap 

bqladılar. Enıerek macununu 
bir bardak ıerbet içinde eriterek 
Zoırafosa içirdiler. lıte, kızlar 11· 
ğa11, o zaman, hakiki bir muciz .. 
nin ıözleri &nünde cereyan etti· 
ğini ıördü: 

Aradan on dakika bile ıeçme
mitti ki, delikanlmm o iğrenç yli
zündeki fitler indi. Muntazam 
hatlı bir çehre belirdi. 

- Aman yarabbi ..• Aman ya
rabbi... .. diyerek elleriyle suratı
nı yoklıyan delikanlıya papasla1' 
bir ayna uaattdaı·. 

- Ben, ben oldum ... Tıpkı eald 
halime ıeldlm .•• Size nasıl te19k
k0r edecefiml bilemiyorum, muh· 
terem peder ••. 

Zenci için içjn mmldandı: 
"- Ah. beoim c,l@min dinledik

lerimi aen de clinleaeydin o saman 
bunlara llnet ml ederdin, lefek· 
kür mü, allah bHir ..• Fakat neme 
lbnn ..• Ben, kendime lizım olan 
ıeyi elde ettim yL •• ,, 

Sinoı, memnunane ve saffetle 
gülüyordu iyilik yapım~ olmalı 
cidden benimaemiıti. 
"- Bu:nun Lu halini görüp de 

içyüziinü 6frenmiyen: Ne (milba· 
rek zat!) der ... ,, 

Yasak edllen 
şerbet 

- lıte, ikinizin de makaadınız 
oldu... Haydi, yolunuz açık ola ••• 
Ben de, diler dertlilere tifa ver"· 
cett.m ... 

alelicele bir ahududu ıerbeti 
yaptı. 

"- G6steririm ben sana Türk· 
lerle ıitmeti. .. ,, 

Ahududuyu Zübeydenin pek 
aevdiğini öteden beri biliyordu. 
AtD"drfı zehirli göz taımı ıerbe
tin içinde eritti. Kupayı eline a· 
larak, kqlarını çattı. Sahte bir 
ahilikle Hızırın dairnine ıirdi. 

Kllıya dof ru .aylemiıti. Zfl · 
beı,rcle, b&I& oradaydı. Odanm i • 
çinde uabi aaaİJi dolqıyonla. 

Zenciyi ıörünc.e, avcıyla kartı· 
laımıı ceylana döndlh 

- Ne geldin bsara? •.. ~ 
kvnma bana. Bağınnm ha ... Yut 
l&flD& sakın. • diyerek, sene vahtt 
bclilillni sCSsterdi. 

Sim tırnaklan, bembeyaz dit
leri hazırdı. 

Harem alası, blsbtltün abi • 
lefti: 

- Sana dokunan, yaldqan 
kim? Ben, vazifemi ıBrüyorum
Şeırbet yapıp ptirclim. Belki, Hı· 
zır Reis namazdan IOlll'a içer ... 

- O, tisin hiç bir teJİDlzi iç
mez ... Ona, yemeğini bile kendi' 
adamlan hazırlıyor. Bugün aaray. 
dan verilen yemekleri bana ikram 
etti. 

Ri.Diar,ma aa, ltedmbiilri bu • 
nu biH,.ordu: Zelairl__. ihtimali 
olduiu i~in, Hızır 1abm emnl • 
yetli adamları tarafından Pitirl • 
len ıeyleri yerdi. Omm ba ide ~ 
tini aırenen diifman taraf da Hı. 
zırdan batkumı zehirlemek ia • 
temecliti için yemeklere hile kat • 
mazdı ... 

Fellah, 1ahte abilliini bBsbfl • 
tUn artbrarak: 

- Sana mırediyorum, Zübey • 
de. .. Reis ister içıin, ister içmesin, 
bu terbet onun için yapıln\ıftır .•. 
Sen, elini sürmiyecekıin. 

Tunuslu kız, bu sabah pence · 
reden yaptığı hareketleri tekrar • 
ladı: 

1 

RMANIN KIZ 
Valıll ...,.,..,_ tırtUUKla oe AlrUıomn hlıo .ınn•mİf omuınl• 
ravla ~n Clfk oe lıahromonlık. heyecan . .... tn .,. tetltilt rOINlfll 

1 

11N()' ıt4• as Y B.,.cıtn: Rıza Şekib 
Karşa yılanın sırtına hançerini sapla 
ve çelik P.Brmaklarını boğazına geçirmiş 
Artık hayvanın kendisini kurtarması 

lmkAn yoktu 
Jki huını kartı karfıya idiler. Yılan, bu r ~ııa vaziyetten 

Biri, upuzun, aoiuk görünütile bir tulmak için yeniden harekete 
müddet yerde 8ÜJ'ÜDdükten sonra ti. Silkindi. Ka.rpdan bqka 
yan TÜcudünü bqile beraber tah- si yakalamıt bulunsayc!ı, bu 
landmmıt ç~l dilini dııanya ~rb niıe kolay ko!ay mukavemet 
re.rak ateı gilbı yanan parlak gözle 
rini bit nolctaya dffmıifti. Bd nok- mezdi. 
taıda Karta bulunuyordu. Güzel ve Ormanın kızı, elindeki h 
düzgün vücuıdıüniin krvnlıtları, her 
hareketle d-. lhenWetiJW ve 
lmıbzeainden ,.kaladıiı bıçaimı 
berine atıla :air muhakkak bil
dili haJT&D& tam ppqtırabilmek 
için hasır d \ll'ayc.rdu. 

rinj hayvanın vücuduna ç 
geçirmit onun ıilkiniıiııi 
bırakmıfb. Sol eliyle yakal 
boynu bırakmıyordu. 3anki 
makları birer demir halka o 

Kartanm çok l»eldemealne lü- ve hayvanın boynuna g:egıq 
nm blmadı. ilk htlcumu bek- (Devamı 
leadili ıl>l 11lan yapmlfb. Oka· -----------ı 
dar aOratle -ve o kadar beklenme· HOLANTSE 
19n bir hızla Ka11anm üzerine BANK• DNi N. 
abldı ki, eolaJi 'YllcudÜnlln ba • "Follandsche Bank • Nnie N • . 
caklanna çarpmumdan ıenç cenel direktörlüğünün, geçen sen 
m eendeledl 'Ye biti.in gayretine bl J1lzde 3 dividand dağıtıl 
nfmen ayakta tutunabilmeye mu tefrinlevvel 1935 tarihine Amıte 
ft'ffak olamadı. G. toplanacak olan heyetine tek 

Boylu boyunca yere uzandı Cleeetlnl haber aldık. 
ft bir mOddet hareketsiz kaldı.. Da banka, bflytlt mfk;Jufa m 

Ydan, omm bu bar-~etaiz ka· •betlerlnla~. ·AJnlsa 
lııından aza.mi derecede istifade "N. V. Hollandslhe Bank Voor 
ebnitti• Ayakta iken, bacaklarına lnclie,, satın almakla. tubelerlni 
iki halka reçirmiıti. Şimdi de CJedfni ~oğalttı. Satm aldıfı ban 
kuyrufile Ç&l'p&rak KarıaJl ser· ••dararas,, (Vene Zuela) ve "Wf11 
semletmeye çalıııyordu. tad" (Curaçao AdaSı tlzerinde) ı 

Ax....... bu b .. Jeri 30 haziran 1935 tarihJndenbe 
•~n oratmayı seyre- .. " d 1 1 .JJ-..:11 

Ebulul b . kül Dl unvan1an altın a ş emaıu"'-uı den anın enzı atınıf, 

gibi olmQftu. 
y anlımına kopnal111UJdı? 
Ebulala, bana dÜfİİDÜrkea, · 

Kal'f& da bir kımıldayıf aemnijti. 
Durıun yüzünde beliren sevinç 
çiqileri, az sonra daha aıenifledi 

Karp yerde bir iki ıuvarlanıı· 
tan eonra ayaja kalkmııtı. Naııl 
olmuttu da yılanm halkalarından 
kurtula·bilmitti?. 

Bu altşa 
$OOt 20 

ölçüy 
ölçü 

Ebulula, bunun iyice farkma --....----------ı 
Yaramadı ve uzun uzadıya d6tiln-
miye lüzum ıörmedi. z~ıen müca 
dele düıünmeıine meydan vermi
yecek kadar ıür'atli ı~iyordu. 

Karıa, ke~:lilini tamamile top· 
HABER 
AKGAM POSTASI 

1 A b • d • IOARE EVi 
amııtı. vını çem erın en Jr&Çır lstanbul Ankara Cadde 

ran yılan ıimdi bir ifrit keıilmiıti. 
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Telgraf adresi: ıetenbul HASE zuunu a&t.ermit gibi, usul uul 
ıeri çekildi. Ma1anın arkasına 
ıitti. 

Mutat meruimle bq papum 
yanından aJl'lldılar. Kara ahari, 
tekrar ak eteiine bindi. Manutt· 

. rın hudutlannı a-mca, 'adeclilen 
450 albnı aldı. Tekrar rabnnı 
tutturdu. 

Dilini çıkardı. ' 
On parmafrnı burnu 

koyup nanik yaptı. 

yı yine yere JUV&rlamak istiyor· 
üzerine du. Fakat muvaffak olamadı. 

vazı •••erı teıotonu : 11872 
ıaare ve ııan " : 24170 

Maaaatm1a yüzü ılzii titiren 
bir zehir olduiumı ipbniıti. Bu . 
raya onu tedarik için ıelmiıti. 
Yalvaracak, :rabracak. bir par . 
çaclk, bir ~k bundan elde 
etmek için &YUç dol11111 aJbnı söz
den ~r. Fabt itte, ha -
cet kalmamıttı. 

Mavi tatlar, klae dolusu &nün
de duruyordu •!I herkes, Zoarafo· 
ıun naıd tedaYi eclildiline baJo. 
yordu. Zenci, ÇOcuJciuluncla çok 
hırsızlık etmitti. O umandan 
kalma bir itiyatla, P&nnaldarmı 
ustaca ileri doiru uzattı, Gazle 
kat arumda, mavi taılarclaa lllr 
parça yakabyarak tal'\'U"ılua anı 
sına IOktu. 

Oh ••• içi rahat etti ••• 
Zoırafoa: 

I' 

- Tek iyi olayım da Mn düka 
fedadır •• de,di • para, klhnıntla
dır. Ne ıuretle emir buyunınamz 
teslim edeyim. •• 

Sinoe, delikanlıntn c,muzana 
okıadu 

- O cihet kolay. Senden 

Albertino .aYaJID& vanbp n
kit, ıUaet. suru• ya)dqmıı ha
lanu,..,..du. Pamlan kı&byaya ıe.,· 
il metti. Kriaantit 'bn,.nk bir ıtir'. 
atle ayclılı dilkalar araamda hiç 
bip akıp pkmadıiı için hayli 
hidd.tlenmit ,CSrilndG. 

Feu.t herif!. .. Hanp balutt.aa 
nem bpmıftr ela, nhbet -verir si· 
bi, zenci1e dedi ld: 

- Bir de kızlar aiuı o)~. 
ım... Zillleyde,t amlıafaa ede
medin ! Sara11D biricik mlllüman 
oari1,,.i, dün ıece, Hmrm oda· 
tmdaJ'llUf... Hail da orada ya... 
Tlbfder, onu alıp timdi n.edey
le altGrüyoıla •• 

Ramarama, inana bilmekle be
raı.er, haıbanaın aizmd•n da i· 
tilllii isin Iradı. Homanlanarak 
~ çılctı n ortahlı °kolaçan 
edip ıııüılümanlann cemaatle ~· 
pm DQIUI kıJdıklarmr f6...ıc 

Sonra, yumruklarını birbirine 
vurdu: 

- Oh ya ... Senin emrinden çık· 

Billldı OD•ID kuvvetli kolları 
viicudüne ııkıca 1&nlmıt, koca • 
man hayvanrıı batım ezmek için 
bıııtırmaya baıiamqb. 

ABONE ŞARTLAR! 
Tblıir• E.-61 

•enellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
• •Y1* 7~ .. 1480 .. 
.a •Yltk coo •• eoe> N 

t •Vlık 190 ,. 300 .. 

tım ya •.• Bana artık ıöz geçir~mez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! iLAN TARiFESi 
Ticaret ltAntarıntn ••ten t:a,90 
Reemt ttAnl•rın 10 k.-ruetur. ain ya... Gidiyorum ya iıte. Se

nin emirlerini d.e dinI~miyece
iim. .. 

Zenci, ıerbeti, ma.sanm ilzeri -
ne brralmuf, kapıya doğru ilerle -
mi§li. Gözlerini ·devirdi. Kaıla · 
rmr çatb: 
-Jçmiyecekıin, diyonun ...• 
Menetmek ist~r gibi bir adım 

attı. 

- lçeceiim··· · 
Zübeyde, fırladı: 
- Nah, itte ... Şerefin• ... Sen • 

den kurtulmaklığımın ferefine. 
Bir yudumda, biltün kupanın 

muhteviyatını içiverdi. 
Bunca zamandır belisını çek • 

tili zenciyi büsbiitün kudurtmak 
için: 

- itte, emrinin aksin\ yapblll." 
Oh! Senin olmadım ya, oh ... Şim-

na varacatım. Oh .•. 
Ramaramanm hali deflpniıtl. 

ICupannı boıaldrlmı ıörilnce, o 
da ayni sözü söyledi: 

- Oh .••• 
- Kime"-.,? .. 
- 1-1··· "Z.1,, d~ ... 

Mfllltbum w ftl'll'lm 1 
- Nlfha n1'BIQ&C&lr mqDD ? ••• 
~ Gllİ'lrllll •••• 
- Glrecelim ne kaldı T itte bi

rudaa pıtyonız. •• 
- Gll'llniln. •• 

ca..n. oar> 

Salı/61" Ne,,lral Mit/iri: 
Hasan Rasim Us 
..,,,,,, .., rv AKm maı6oa1.1 
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BCTCN DCNVAYI HEYECANA OCŞCJREN MAÇTA - - - - - - - - - - -- - - - - --- -
Zenci Joe Louis 
Max Baer'i o.asıl yendi ?! 
maçın tafsilatı fU şeldlde veriliyor: 

Birinci ravuntta hasımlar el sıkış -
tıktan sonra Mas Baerin çok kapalı 
Joe Louis'nin ise açık boka etmek sis
temini takip etmek istedikleri anlaşt· 
hyordu. Zencinin soğuk kanlılıkla dö. 
vüştüğü ve kendine daha fazla f tima • 
dı olduğu görülüyor. Max'ın ise asabt 

Jtlınat, Te bazı meraklı haberler ver -\ 
mektedJr. Bunlardan en göze hatanla· 
n kllçU.k parçalar halinde verJyonz: 

Maks Baer ne 
diyor? 

ha az bir zaman dayanabildi. 
- Dünya şampiyonluğu için Brod· 

dokla ka~ılaşmayı düşünüyor mu • 
sunoz! 

{ bulunduğu nazarı dikaktl celp ediyor 
du. Max Baer son kozunu oynadığını 
bildiğinden Braddocka karşı yaptığı 

hokkabazhklardan hiçbirini yapmı -
yordu. 

Maçı müteakip eski dünya ağır sik· 
Jet boks pmplyonu Max Baer şu söz
leri söylemi§tir: 

''.Bir şampiyonun bilhassa eski bir 
dünya şampiyonunun mağlup edildi -
ğini itiraf etmesi güç bir şeydir. Fa -
kat spor açık f!ÖzlUğü ve namwıklrh -
ğı Joenin yalnız kaideleri uygun ve 
mükemmel dövüttilfUnü değil. dört 
ravunt esnasında mesleğime ait bir 
çok şeyleri bana öğrettiğini, ve hata
larımı tashih ettirdiğini itirafa beni 

- Elbette. Fakat gününü ve yerini 
tAyin etmek Jşinf tamamiyle menece -
rim Jakoba bırakıyorum. o. benim ilk 
önce Şmelingle karşılaşmamı istiyor. 
Ben de kabul ettim. Broddokla zan -
nedersem gelecek senenin başında 
karşılaşabileceğim. Şimdi birkaç gün 
çok sevdiğim genç karımla yalnız kal 
mak ihtiyacını duyuyorum. Sonra bir 
Avrupa Myahati yapacağız. Londra -
yı, Parisi, Berlinl, Romayı, Madridf 
görmeği pek istiyorum. 

Acıklı akibetinden biraz evvel Max,rlng 
kenarında Jack Dempseyin 11on nasi

hatlarını dinliyor. 
Joe - Louis Max Baer arasında ya • 

pılan maç yalnız Amerikayı değil bel
ki bütün dünyayı alakadar dmiş her 
memleket bu ma~ın ne netice verece -
ğini tasan-ur edilmez bir heyecan ve 
merakla beklemiştir. 

Bilha.!ma Amerikada haftalardan 
•e hatta aylardanberi gittikçe artan 
bu heyecan son zamanlarda tarif e . 
dilemiyecek bir şekil almıştı. Bütün 
gazeteler hergün bu maç hakkında 

stitunlar dolusu yazılar yazıyor, her 
tarafta bahsi müşterekler tutuluyor. 
evvelee satrlan biletler üzerinde bor -
ıtada oynanır gibi oynanıyordu. 

Beş dolarlık biletler maçtan bir i
ki giin e\·vel elli ve hatta yüz dolara 
kadar satılmıştı. Xevyork belediye re
isi bu ihtikar üzerine hariçte bi1et sa. 
ttlma!'ını şiddetle rMnetmiştir. 

Hasılat bir milyon doları geçmiş, 
gece saat birde yapılan maçta yüz bin 
seyirci bulunmu~, stadın dı~nsında 
da üç bin kişi toplanarak maçın neti -
cesJni beklemiştir. 

Elli kuvvetli lamba yalnız rfngi 
aydınlatıyordu. lkf binden fazla polis 
be1JerlnCle ro,·elver ellerinde sopa in • 
tlzamın bozulmaması için dolaşıyor -
lardı • 

Bahsi müşterek için ötede beride 
konulan paraların 8 . 10 milyon dolar 
tUtmakta olduğuu ihtimal verilmek -
tedfr. • 

Ne,·yorkta maç gecesi mahşeri bir 
kalabalık nazarı dikkati celp ediyor -
du. Bütün fertler, otomobiller ve tram 
Taylar sabaha kadar durmadan işle -
mi§ n stada mütemadiyen insan ta. 
.,ıın ıştır. 

Hemcinslerinden birinin galibiye -
ilıı1 görmek için bir çok zenciler de 
Nevyorka taşmmıştrr. 

Maçı takip etmek için dünyanın her 
tarafından gazeteciler gelmiştir. Hat
ta Çinden ve .Japonyadan bile gelen 
olmuştur. 

Denilebilir ki bugüne kadar yapı -
lan boks maçlannda Dempsey . Car
pantier n Dempsey - Tunney maçları 
miistesna .• bunun kadar alaka uyandı 
ran hiç bir müsabaka olmamıştır. A ~ 
merika boks federasyonu dairesinde 
yapılan tartıya her iki boksör de hi -
rer polis muhafazası altında gelmiş . 
)erdir. 

Tartıda Joe Louis 90,380 kilo Max 
Baer de 95,480 kilo gelmişlerdir. 

Müsabakaya başlandığı zaman, halk 
o kadar heyecana kapılmış idi ki hiç 
bir taraftan tıs bile çıkmıyordu. 

Dört ra\'unttan fazla sürmiyen bu 
llk tehlikeyi atlatan zenci kendini 

'topladıktan sonra Max'ın burnuna bir 
M.ğ kroşe çakmış n 1\lax'ın burnu 
tok kanamıştır. 

Başlangıçtan itibaren maç çok seri 
ve sert olmuştur. ilk yumruğu l\fax 
indirmiş bu biraz zenciyi sarsarak ağ
zını kanatmıştır. - Menecerinden memnun musu· 

Kendisine bulunmaz bir şeref kazan,. 
dıran maçtan evvel, Joe Louia henü.ı 
cı•lendiği kamiyle beraber konı1ıu • 

yordu. 

rağmen ben kendisini mağ16p edece • 
ğime eminim. Baer ile Joenfn karşı .. 
Iaşması şimdiye kada.r gördüğüm bou 
maçlannın en heyecanlm idi. 
Amerikan gazete-
leri ne fikirdeler ? 

Amerikan gazetelerinin bu büyük 
maç hakkında yazdıkları yazıların 
hUlasaları şöyledir: 

Nevyork Time.q: Joe Loui!, Long -
ford'dan biri en büyük zenci ~mpl • 
yon dur. 

DaUy News: Joe I.oufs izdivaç me
rasiminden idama gitmişti. Fakat 
Max Baer için hakiki bir cellAt ol • 
du. 

Unftad Presse: Joe Lou.18 evlendik
ten sonra bu murnffakıyetle ikinci 
7..af eri kazanmıştır. Eğer kendisini 
zevke ve eğlenceye bırakmazsa Brad. 
doku tek elle dövebilir. 

iJlaçtan sonra, birtaralta J# Louia biıyük zalninl çılgınca alkıf/a.ganlan seldmlarun. Le Joumal: Ağır sikletln en fyf 
Diğer tara/da zavallı !tlax, yüzü gözil kan içinde. lçerl./d odada zorla gülme ye Çallflgordu. boksörüdUr. Dünya şampiyonu olaca· 

ikinci ravuntta burnu kanıyarak Jtlp eden adam zan ve tahmin edildi- ııe kadar bir mukavele yaptık. Kat' • ğı muhakkaktır. Braddok ona kar§I 
kalkan Max bu deHede çok kapalı dö ğinden çok kuvvetli bir hasımdır. Bü- Jyyen kendisinin söziinden çıkmak nl- btr şey yapamıyacaktrr. 
vüşmüş fakat bir fırsatı yakalryan yük bir şampiyon olmak için her şeye yetinde değilim. Her sözüne itaat ede- Ne kadar hasılat 
ı..ouis arka arkaya şim~k süratiyle in maliktir. ~nçlifi ve ancak bir sene· ceflm. oldu? Boksörler ne 
dirdiği Uç dört yumrukta Max'ın yU. denberi boks ne uğrqtığı da

0

gözönU - Dem~sey aldanmıeı alacak? 
zUnU kan içinde bıraknuştır. ne ahnırea, bugtin evlenme merasimi. Eski dUnya ağır siklet boks pmpi- Maçın verdiği hasılat bir buçuk 

Ü rüncü ravuntta Max işi kısa kes- 1 d akta 1 J . k yonu Dempsey. maçtan evvel gazeteci· milyon Tttrk 111'881 kadardır. Her Od 
:ı n e yapm o an oenın pe ya • .. 

mek istemia. n hemen hücuma geç - k bi d ..ı d' kad 1 lere Max Baerln mutlak surette kaza- boksör bu paradan aşalı yakan 
!i ın r zaman a ~·m ıye ar ge - w •• 1 . h t~A ah d.i bok cak 

miştir. Her iki boksör de biribirlerine .. . . w nacagını soy em1ş, a lö Y u . 400,000 lira ala tır. 
dehşetli yumruklar savurmuşlardır. mlş boksörlerin en. kuvvethsı olacagı- eörü kendi eliyle ringe çıkarmı§tı. Fa- Son bir kaç SÖZ 
Bu devrenin 8eyri fevkalade heyecan- nı ummak zarurJdır. kat zend boksör bütün h~planm al- Ve bir kac rakam 

tUl!tt' ctnd~r. l!Jold hho -pmP'Ton• ~enonın m.ax-,-blenliaaı ~pıeı>eil 
lr geçmlıJttr. Bu yumruk frrhnasında maç etraf mda şu sözleri söyleml§tir: o kadar açık ve katı olmuştur k1 bJC 
hasmına nazaran zencinin daha sağ -

- Ben Baerin kazanacağını umu - bir itiraz olmamlfhr n halkm bette 
1am olduğu anlaşılmıştır. yordum. Fakat aldandığımı gördüm. UçU kendisini pddetle alkışlamqtrr. 
Max'ın yorulduğunu hisseden zenci Louis halthazırda dünyanın en mü - Diğer beşte Udsl ise müşterek b&hfa • 

bütün kuvevtiyle üzerine saldırmış kemmel bok.qörüdür. Kendisiyle kar - }erde kaybettikleri için Mu Baere ke. 
ve bir sol kroşe ile onu yere sermiştir. şılaşmak mecburiyetinde kalmadan fürler etmiflerdfr. 

Dokuzda güçlilkle kalkabilen Max bobu daha evvelden terketmiş ol - Maç için konulan mOttenk bahlslr 
ikinci bir yumrukta yere yuvarlan - duğumdan çok memnunum. rln mecmu tutan beş mllyonu s~ • 
mış, beş sayılırken gong imdadına ye- Braddok kendisin- mektedir. • 
tişmiştir. den emin Maçta her ihtimale karşl aynea ta. 

Dördüncü ra,•untta artık Yaziyet a. Dünya şampiyonu Broddok, .Max banca ve gözyaşı döktür6cil bombalar 
cık bir surette görülüyordu. Müsaba - Baer He zencinin karşılaşmasını bü - la mücehhez 2000 polis bulunmqtur. 
kayı Max uzatmak J.ouis de çabuk bi- yük bir alaka ile n çok yakından sey- 7.end boksörün linç için .hallan hU • 
tirmek istiyordu. retmiştir. Müsabakadan sonra gazete- cumuna uğram8811ldan korkuluyorda-

Bu denede Max tamamiyle mUda- cilere müstakbel rakibi hakkında şöy- Fakat Joe Loufs kendJslnl halka~ 
faya çekilmiştir. Mütemadiyen hU • Boksu t.erketmek niyetinde idim. le demiştir: sevdirmiş olduğundan bayle bir şey• 
cum eden zenci nihayet Max'ın çene - Fakat ne yazık ki şerefli bir surette - Joe Louis'in bütün meziyetlerine te~bbüs eden olmamIJtır. 
sini bularak fevkşlade güzel klisik terketmiş olmıyacağım. 
bir kroşe indirmiş n Max diz çökerek Benim dövüş tarzım şiddetle sal • 
nakaut olmuştur. dırmak, mağh1p etmekti. Fakat bunun 

nu suretle Joe Louis kendine olan tamamen aksi büyük bir süratle cere· 
itimadın yerinde olduğunu isbat et - yan etti. Bilakis o bana saldırdı n 
miş ye bugün için karşısına çıkanla - müthiş yumruklarla eski dünya şam. 

. bilecek en kuvvetli hasmı bile dört piyonunu perişan etti. Bana kuvvet, 
ravunt içinde perişan etmiştir. çeviklik, sürat ltibarlyle hülıisa her 

Bu büyük maç etrafında bütün cihetten faikti. Sözlerimi şöyle bitir -
dünya matbuatı sayfalar dolusu ma. mek isterim: 
mecbur etmektedir. "Azizim Joe, beni münakaşa edile· 

Şimdiye kadar hasım karşısında miyecek bir tarzda mertcesine ve açık
yere yuvarlanmak nedir bilmiyordum. çasına mağh1p ettin, ben mağltlbiyete 
En tehlikeli darbelere karşı koyacak ne kadar hak kazandımsa zafer hak· 
kadar kavi olduğumu zannediyordum. kı da 0 kadar senindir. Sen bendeki 
Ne kadar yanlış bir düşünce! bütün meziyetlerle bende bulunmayan 

Açıkca söyliyebilirim ki beni mağ- n bir boksöre lüzumlu olan bütün me· 

ziyetlere maliksin. Dünya şampiyonlu 
ğu Unvanını şimdiye kadar muhafaza 
edemeyişimin en büyük ıstırabı, bu 
ünvı\nr sana güzel bir ev1enme hedi • 
yf'8İ olarak verm~kliğimdir . 

.Joe Louis ne diyor? 
Yahudi boksör Max Baeri perişan 

eden zenci ooksör .Joe Louis gazete • 
ellerin muhtelif suallerine şu cevap -
tarı Yermiştir:. 

- Hangisi daha kun-etli? Karnera 
mı! Baer mi? 

- Max Baer, Karneradan çok daha 
kun·etli .. O mükemmel bir boksördü 
Ona vurduğum yumruklar. Karnera -
ya vurduklanmdan ~k daha sertti. 
Bunun irin kar§lmda Kal'neradan da· 
nuz! Joc Louisin genç karısı, ancak maçtan iki saat ctTcl evlendiği kocasının ı·r"· 

Max BOl!r dördüncü ravuntta böyle nakaut oldu. _ FevkalAde, kendiııile 9'0 eenesi- mini, biJgilk zalerden biraz sonra bög le co1kun memnuniyetle seyrediyordu· 



Altı senedir yapılan Balkan oyunları 

Bu neslin alnına: 
"En geri ve en beceriksiz,, 
damgasını yapıştırmıştır 

Türk geınçıı~ının oayok oomadoAı bu Oekeyl 
temnzoemek zamana geDmDştDır 

On senedir atıetizinıi arpa boyu 
ilerıeterniyenler iş başından 

Kendilerini TokatUyan oı.~ C:~.· !u~ !!~ ~ ~.~!~!az olmalanna rağm~ 7tika* ka. B i r A 1 m an 
ku~Uyil. ~~takJannda yatırıp, hakla • da olduğu halde atlatmadılar. Bay - biliyetlerini fsbat eden atletlerin fe- 1 e 2 d Ü n ya nıotosikletrekoru kırdı nnda gorulmemiş mlsafirperverlikler rak takımlannı mümkün mertebe f e- dak9.rhk denilebilecek çalışmalarma 
psterdifiıniz komşu atletler memle - na tertip ettiler. Remziyi hasta hasta karşı idarecilerin de bu işe ciddi sa • Yu.karda resmlnl gördüğiüıiJ.z Alman yarııruı Erneat Henne, geçen gün 
ketler1ne döndüler. Biz gene burada koşturmağa teşebbüs ettiler. Bu su • nlmalan lAzımdır. Fr01U:fortda yaptığı blr t«rübetü, dün ya mDtotlklet kilometre rekorunu ıcuıt-
başbaşa kaldık. Balkan oyunlarmm altı eeııedir te vaaatt 256 km. giderek (eıkl rekor acuıtte 2'0 km. 063 idi.,, kır11Uıtır • .Aynl 

Müsabakalar esnasında dedikodu bu neslin alnpıa yapıştırdığı "en ıe - zamanda dünya mil rekorunu da ıaat te 282 km. 83() dcil..-i bir süratle yenlle-
yapmak, atletlerimizin kuvvei mane . ri ve en kabiliyetsiz .. lekesinin temiz· miftlr. Eıkl rekorlar, 1932oe1934 ıenelerlnde Macariatanda yapılmqtı • 
~"~rini~rm~tan ~~~uğimi- lmm~~tia~g~m~ti~ --·-------------------------
~in o zaman bu i~n bozuk taraflannı Hayır! Türle gençliği hiç bir Tilkit Bulgarlstanın tanınmış takımlanndan 
ıl~den~~~mıva~~~m. ~e b~~~nnzannm~rld~~~~~~~------------~----------
şfntdf bu 'ııdimi tutuyorum. Son oyunlarda kazanamamamızın mes L • sk. bu sabah 

Zavallı atletlerimiz kamp dedikleri ulfyeti gözle görülebilecek bir kafi • e vın 1 
harap hir köşkte sabah akşam patates yetle atletJzm federasyonundadır. 
ezmem - yemeklerden şikayet eden - Bu bariz hakikati :lsbat etmek f~n ı t b ) geldı• 
le.re gizlice verilen yirmişer kuruşluk mt"Sell Hilseyin Şükrü meeelesfnf ele s an u a 
çikolatalar müstesna - yemek alalrm: 

suretiyle' t~m forml~~~ı .. bul. lzmir Altınordu takımının ~ptanı Yarın muhtelit takımla pazar 
mu. lardı. Hükumet de gozunu yum - olan bu çok genç ye kablliyeth atlet, ' • 

mu~ ve.~~kir bütçesinden 10,000 Jlra- niçin müsabakaya sokulmadı! gu··nu·· Fenerbahçe ile oynayacak 
gibi bti~ük hfr parayı da feda ederek Bu gend babası ilk önce 1stanbula 
bu 

1~ lçın '·ermişti. ''Gayret, ilçiinril o- göndermek istememişti. Çfinkü ınah - Maçlarda fiyatlar 25 ve 50 kuru• 
lacagız,. falan derken müsabakalar ya sul vakti olduğundan babasına yar • 

pıldı. dım ediyordu. Halbuki mektup ve mO-
Bizim delikanlılar dişlerini sıka • racaatlann ardı arkası k~flmedi. Nf-

:ra.k çalıştılar çabaldılar. Neticede hayet babası HUseyine izin nr~ Te 

sonunculuğu aldılar. Hüseyin Jstnnbula gelerek ~alrşmafa 
Gören göz klııvuz istemez. Atlet • haşladı. 

]erimizin bizi mlikemmel surette gc- idaresizlik yüzünden ziyan olan 30 ağustosta 6,88 ile yeni bir Tür· 
çen Romenlerden daha iyi ve daha ka. Türkiye rekortmeni Hüseyin Şükrü kiye rekora tesis e~ btitln antren • 
blJiyetH oldufdan muhakkaktır. man ve milsa.bakalarda dalma rakip -

Fakat idnrecilerin ruhlarında Ye retle üçüncü gelmemiz ihtimalini ta - Jerfnl geçl'rek birinci oldu. Atletizm -
içleıindeki incelik, misafirperverlik mamiyle ortadan kaldırdılar. den anhy:an herkes Hfüııejinden bfrin
d~~gıısn elbette buna manidi. Bükrcş Misafirpenerliğin bu derecesi de ellik değil~e bile ikincilik veya OçOn. 
;ıhı yerden gelen dost Romen atletle- fazla doğrusu ı cOUik muhakkak surette bekHyordu. 
rlni geçmek, onlan sonunca bınlkmak Balkan oyunlarından sonra söyle - Fakat onu her ne sebeptense atlat • 
olur mu idi hiç? Ne ayrp? Ne ayıp! nebilecek en kısa ve kestirme söz yal- madılar. MÜ8a.bakaya her zaman fe • 
Daha ilk gün Karakaş, birinciliği, Pa- nrz ca: rah ferah g~tiğf diğer iki atleti 8ok • 
lat ikinciliği, Veysi üçüncülüğü a . - Yazık oldu? demekÜ!n ibarettir. fular n neticede bunlar bize sonun • 
lır almaz ,.c Romenlerin bizden ne Atletik sporlarda ilerlememize gençli. culuğu bile umln edemediler. 
kadar geri olduklannı görür görmez ğin bu a.-.il spora karşı heves duyma -
derhal mukabil tedbirler almakta ge- sı için bu sahada bir muvaffakıyet 
cikmediJer: 1 göstermemiz H\zrmdır. Hükumetin bü-

1'iir'<iycnin en iyi uzun atlnyıcu;ı yük fedakarlıklarına. kemiyet itiba-

Meşlfiluır otomcbnn rekorcusu 

Altıncı Balkan oyunlarmm ver~ii 
neticeler şu oldu: Hüseyin l'ihl çok 
kabiliyetli bir sporcununı memleketi
rıe dönmesi, Kadıköy sahasını çınlatan 
ecnebi milU marşlan, Romenlerin ken 
~gazetelerinde biibiirlenmeleri, bizim 
se hAU en kabiliyetsiz, ve en geri mev-

Bulgariatanm tanmmrı taJom.} 
larmdan, Sofya ikinciai Lerimki 

Maçı, genç hakemlerimizden 
Şazi Tezcan idare edecektir. 

talanı :mu ıabah tehrimize ıelmit- -----------
tir. Saat ıo,2s de trenden inen lstanbulspor 
:i~:=.;;;iıidirter. Bumın Eskişehire gitti 

Takımda üç aramlmal oyun· lıtanbul ıpor takımı, bu ıa· 
cu vardır. Kafile bafkanı tren- bahki trenle Eıkitefıire gitmiıtir. 
den indikten ıonra demiıtir ki: Orada yarın ve öbür gün birer 

- lçinde genç oyuncular da maç yapacaktır. 
bulunan takummız, ıizi memnun Bu karıılaımalardan birisi de 
edecek kadar kuvvetlidir. Kabili- Demiraporla yapılacaktır. 

~-~~-~~----~ yetimizi sahada göstereceliz. 
Bulgar aporcular, Güneg klü· Teniste 

bünde misafir edileceklerdir. Almanya isvlçreyi 
Kadıköy ıtadmda yapılacak 

olan bu m:ı~ları herkeıin görme· 

ıini temin için, tertip heyeti taı · 
rafından fiatlar (25) ve (50) ku. 
nıt olarak kabul edilmiftir. 

yendi 
Almanya ile İsviçre milli takımlan 

arasında yapılan 9 tenis müsabaka • 
sından altısını Almanya ve Uçünü Is• 
'ri~e kazanmıştır. Cambhell kii musırrane muhafazamız! ----------------1 ilk gilnU her iki taraf da ikişer 
mlisabaka kazanarak berabere kalmıt
lardı. lldnd günU Almanlann faiki • 
yeU tama.nUyle kendini gös~rmtk bet 
müsabakadan dördünü kazanan Al -
manlarm neticede hasımlarını 6 - 1 
yenmi~lerdir. 

Artık yarışnııvacak 

/rıgUiz binbaşısının bir çok rekorları 
Bütün lngilizlerin perestiı et· 

tikleri, otoır.obil ile dünya sür'nt 
rekormeni binbaşı Campbell, Mal
colm, şerefine verilen bir ziyafet
te, artık yeni rekorteıiı etmek için 
bir da'~a hayatını tehlikeye koynu 
yacağını söyliyerek demiştir ki: 

- Son tecrübemde kazanırsam 
bir daha yan§a ginniyeceğimi ka. 
rıma vadettim. T ecrüıbem muvaf • 
fakıyetle neticelendi, binc-enaleyh 

ri.dmu tutmak mecburiyetindeyim. 
Mll!haza eğer r.im:l.lik İntdtereyc 
4lid olan bu rekoru ileride bafka 
ınemleketlerde kıran olurıa, heıiıal 
"'1nun yine bize geçmesi için va
latırmrzda ça.IJl8.Cak gençler bulu· 
naca.imden da eminim. 

kırdığı (maui kuş) ismindeki otom()bi/l 

Malcolm Campbell 

Yazık oldu! 
Evet, pek yazrk oldu! 
Gençliğimtzfn, atletlerlmfzfn hak -

etmiş oldukları üçüncülüğü idarecile. 
rimiı sırf idaresizlik ve bilgisiz 
Jik yüzünden Romenlere verdiler. 
lşin tekniğiyle dddt ve bilgUi bir su 

rette meşgul olmıyanlar işin başından 
çekilmelidirler. On senedenberi ~rpa 
boyu kadar ilerlemiyen atletizmimizi 

ölümden kurtarmak için bundan baş -
ka çare yoktur. Bu işte bu kadar geri 
kalmamızın yegane sebebi idarecilerin 

senelerdenberi başaramadrktan bu işin 
başında durmalandır. 

ldareciler istifa etmelidirler. ÇUn
k\i bu vaziyetten sonra kendilerine 
yakışacak en doğru hareket budur. 

Şimdilik bu kadar! 

iV11rad SERTOGLU 

Istanbulsporun 
kongresi 

lıtanbul Spor Kulübü Genel 
Sekreterliğinden: ~lübümüzün ü

yelerinin fevkalade kongremiz ta· 

rihi olan 12 llk T eırin Cumartesi 
saat 17,30 da İstanbul Halkevi kon 
fera.m salonunda bulunmaları rica 
olun\D'. 

Gard on 
Ben net 

Kupası 

Yarıovada yapılan Gordon Bennet 
1.."Upaaı mlUabakaaında, yukarda reı • 
mini gördDğünüz <Polonia 11.) balonu 

ku'fl_all!. kaz~r. 

t.Tiçre pmpiyonu Ellmer ile Al • 
man pmpiyonu Von Grann'ın maçı 
bflh&Ma çok heyecanlı olmuş ve ls -
''içre şampiyonu dünyanın en meşhur 
tenbçllerlnden biri olan Yon Grann' 
ın ka1"§18mda kendini güzel bJr oyunla 
iyi mUdaf aa etmiştir. 

Atıcılıkta 
Blrlnclllği ısviçre 

kazandı 
Komada tabanca ile nişan alma dü• 

ya p.mpiyonası tertip edilmiştir. Mü. 
sa.baka 50 metreden tabanca ile ser • 
best atış üzerine idi. 

17 devJeün iştirak etmiş olduğu ta· 
kım Uzerine tasnifte birinciliği 2634 
puvan ile lsviçre, ikinciliği 2569 pu' an 
ile ltalya; üçüncülüğü 25i8 pu,·an H.e 
Almanya, dördilncülüğii 2:)()4 pu,ıın ı
le de Fransa almıştır. }'ert iizerine 
sıralanmada l8e birinciliği l!;' eçli 
UJlnan (5'7 puvan) ikinciliği Alman 
Krempel <545 pu,·an) üçüncülüğü de 
İsviçreli Budd (539 puvan) kazanmış. 
Jardır. 
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TETKIKLIER 

Sayımın neticesi 
~, Türklyenln nüfusu azdır, gittikçe 

de azahyor, geniş t:opraklar bombOfl 
duruyor. Buralara bizim arazimize 
sıQmıyan fazla nüfusumuzu yerle•tlr• 

RABER - Akşam Postu! 

~---------. HAKiKi 

Düırny<§lyu P@lr~~oz 

D©~<§lşitum 
mek gerektir 1 " diye saçmahyan No. s .---... ---------..-:.: 
Emperqalisf düşmanla- ., Yazan: Seppl. Popfing~r 

rımızın afızlarını Parmaklarını bogazımda lıısseftım, 
tıkayacaktır kafama mütlıiş bir yumruk indi 

Bu ay Jçinde memleketimizde ge -ı 
nel nlifus sayımı yapılacaktır. Nüfusı 
sayımı o kad:ır faydalıdır ki eğer ko
lay ve ucuzca mal olan bir iş olsaydı 
her yıl yapılmasını isterdik . 

Cebindeki parasının, düJtkaıundaki 

malının, ağılındaki koyunların hattll 
daha Heri gideceğim, evindeki aiJesi 
efradının sayısını bilmiyen adam na -
1111 tasan·nr edilmezse, nüfusunun sa
yısını bilmiyen de\·let de öyle tasaY
TUr edilemez. 

Bir ulusun en büyük maddi kuv -
veti nüfustur. Nüfusu artmıyan, eksi
len millet za},fhyor, küçiilüyor, in -
hltata doğru &'idiyor, demektir. Nüfu
sa eksllmiyen, artan ulus ise kuvvetle 
niyor, büyüyor, yükselmiye doğru 
gidiyor, demektir. 

Y:ınnlan en eaflam uluslar, nU -
fusları çoialanlardır. Onun içindir ki 
her millet nüfusunu arttırmağa uğra
şıyor. Japonya, Almanya, Sovyet Rus 
yada nüfus, her yıl yüz binlerle artı. 
yar. Biz de nüfusumuzu arttırmağa 
çalışıyoruz. Bir yandan doğumu ço -
faltmak ve öJiJmfl azaltmak gibi tet -
birler alıyor, diğer yandan da Türki
yenin elinden çıkan topraklarda ka -
lan soydaşlarımızı ana yurda getirip 
yerleştirmek için uğraşıyoruz. Fakat 
bütün bu l§lerl yaparken nüfus ha -
reketlerini bilmek ve ona göre çahş
mak gerektir. 

Memleketin her k6~nde doğum ve 
ilim miktarlarını anlamak, nereler
de Jlitfus kendiliğinden artmış veya 
eksilmiştir, nerelerde göçmen yer -
leştirilerek sun't surette çoğaltılmış -
tır.? Biitün bunlan bilmek lazımdır 
ki nlifus slyasamız, bilgiye dayana -
rak, bir yönet <istikamet) verebile -
Jlm. Doğumun ve niıfıuun azalıp a -
zalmadığını anlamak, sonra bunların 
sebeplerini araştırıp bulmak için nü -
lıu sayımı yapmciktan ba§ka çare yok
tur. 

Memleketin en büyük kuvveti insan 
oldofuna göre, ara sıra sayımrzı bil -
mek, gibi bir t.nkım başka bakımlar -
dan da buna lüzum vardır: 

l\femleketteki nüfusun ne kadar1 
erkek ve kadındır? 

Türkiyedeki yurttaşlar arasında 

vasati hayat kaç senedir? Türkler kaç 
yaşına kadar ço•rahyor, sonra azalı -
yorJar? 

Yurdumuzda ne kadar ecnebi var-

dır? Bu yabancılar, hangi uluslara 
mensupturlar? 

Halkımız arasında ana dill konuı -
mıyanlar var mıdır? Varsa ne kadar
dır? Yabancı dil bilenler ve konuşan
lar ne kadardır? 

Yurtdaşlar arasında kör, topal, kol 
suz crbi sakatların sayısı nedir? 

Memleket halkı arasında kaç tUrlil 
din ve bu dinlerin ne kadar Mliki Tar
dır? Okuma yazma bilenlerin sayısı 
nedir? 

NUfu arasında evliler, bektrlar, 
dullar ve boşanmışlann miktarı ne 
kadardır? Her ferdin doğduğu yeri 
de öğrenmek ltzımdır ki bakalım, do
ğum nerelerde faıla, nerelerde eksik? 

Türk \'& tandqlarının meslek ve 
sanatlarını, ne İf gördUklerlnl anla • 
mak da gerektir. Nüfusumuzun ne 
kadarı memur, ne kadarı çiftçi, ne ka
darı fabrika işçisi ve ne kadan ateli -
de ameledir? Erkeklere nisbetle ka • 
dınlar arasında iş hayatına atılanla -
nn ~ayısı nedir? 

Bütün bunlar memleketin ıenel ha 
yatını ba~ı bot bırakmamak, istenilen 
yatata (mecraya) doğru sürmek için 
bfJinmesi Jazımgelen şeylerdir ki işte 
nüfus sayımı bize bunlan elde etmek 
imklnını da verecektir. 

Nüfusumuzun hakiki sayısı belli 
olunca ve arttıi't meydana çıkınca bu, 
düşmanlarımıza da bir karşılık ola -
caktır. ÇünkU onlar "Türklyenln nU -
fusu azdır, gittikçe de azalıyor, ge -
niş topraklar bomboş duruyor, bun -
lara bizim aramıza sığmıyan fazla nü 
fusumuzu yerleştirmek gerektir,, diye 
bir emperyalf,,t politika81 tutturmuş -
)ardır. Onlann bu uydurma 88vala -
rını (iddialarını) ağızlarına tıkmak 1-
~in nüfus sayımı yapmak lazımdır. 

Bütün bu bakımlardan nüfus sa -
yımr önemli (ehemmiyetli) bir mem • 
leket meselesidir. Bir memleket me -
selesi karşımıza çıkınca, ayın yirmisin 
de yapılacak olan nüfus ıauımında, 

her Türk yurtdatımn elindsn 11eleni 
esirgenır.meıi, kendine verilen işi ta • 
mamiyle yapması, sayım menwrları • 
nın sorduklan sorgulara doğru ce • 
tıap vermesi uluıal bir ödev "millf bir 
vazif e,,dir. 

Halkımızın bunu yapacağı ise kuı
kusuzdur. 
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Anıerikaya Kaçırılan 
Kadın, erkek ... Tü rk Kızı 
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Bedavacılar kralının 

Kaçtıfımdan bir hafta aonra 
kazuız, belhız olarak Nigeria • 
nın bir köıeıinde büyük bir mer -
kez olan Sokoto ıehrine vardım. 
Burada iki hafta kadar kaldım. 
Bu yerin acaip yaf&llla tA rzmı do
ya doya aeyrederek, takrar yola 
çıkabilecek kadar dinlendim. 

Ben Afrika yabanilerinin ha -
yatını daha çok ve daha yakm -
dan g'8rmek litty:or\ifHn. Orman · 
ları andıran ?lıbklarm araıma 
daldım. Her raıtladığmı köyde bir 
iki ıün kalmak ıuretiyle boyuna 
yol aldım. Bereket vertin ki ıi
)ahlar düımanca davranan inıan
Jar delildi ve karıılaıtığım her 
kabile reisi bana abanoz renkli 
kızını teklif etmedi. 

Bununla beraber en yakın köy
den kilometrelerce uzakta olan 
bir patikada rasladığım arap ta
cirlerin bana <arıı yaptıkları mu
amele hiç de arkadaıça sayılamaz. 
Kafilenin kara ıakallı elebaıısı 
benimle göğüs göjüae geldiği dar 
kikada atından yf're atladı .. Heri
fin çelik kadar sağlam parmakla
rını boğazımda hiııettim, kafama 
müthi~ bir yumruk indi. Bütün 
dünya gözlerimde karardı. 

Ayıldığım zaman aradan ıaat
ler geçmit olmalı idi. Kendime 
gelince anadan doğduium günde 
nasıl idiyaem, öylece çırçıplak ol
duğumu ve derimin cehennemi 
güneıten yan1p kavrulmuf bulun
duğunu gördüm. içi hofaltılmıt 
olan çantam yanı batımda dunı
yordu. Büyük zahmetJerle bu 
çantayı parçaladım ve parçalarını 
belime ıardım. 

Niger vadisinde tam üç gün 
hedef siz dolaıtım. Ne yiyecek ne 
de içecek bulamadım. Dermanım 
keıilmiı, kendim de bitmiştim. 

Üstünde incire benzer meyvaları 
bulunan kocaman bir ağacın dibi· 
ne çöktüm. Tanımadığım mey
vaları yeme~ek adetinde oldu
ğum halde bir düzine kadar top· 
ladım, tamtakır kurumut ve tiı
mit afzıma soktum. 

Birdenbire gövdem dayanıl -
maz sancılar jçinde kaldı Ye can 
acısından avazım çıktılı kadarl 
bağrmağa baıladım. Müthiı bir 

U.11111 ruaılıllG ınüa/fr kol4ı1ı lclJ11 Jaal kından bir ~ JdtL , 
iıpazmoz ıeçiriyordum. Şiddetli mak imklnr yoktu. Yolealutu • 
humma nabetleri esnunda kendi- muza da gilnet batar batmaz bat • 
mi erimde yatalımda uanmq ol- byor ve günet dolduktan bir aaat 
dulumu andım. Anam batmıı sonraya kadar Jiirilyorduk. 
okıuyor Ye bana her tefin dbe- Dne kernnımm Sent Luls 
}ecelini ı6ylüyordu. tehrlne varmcıya kadar ben ııb • 

Fakat ara ııra ıelen f1Nl1UD hat '"yefltliflmi tekrar kazan• 
dolayııiyle bu yabanlıkta yapa· mıı bulunuyordum. Valdeo ay • 
yalnız oldulumu, ıecenin yaldq • 
biını ve bir mucize vuku bulma - nbrken bana ikinci bir kat elbi ~ 
dtfr takdttde ~l tahk yatftlz .. ,ı. &'ftlO dolma ufaklık Ter• 

"11".'f ·~;: mektaJaıaı.,atd. 
iıkeletimin burada k!.ıacaguu, 
karanlıkta yırtıcı hayvanlann et · K..an cloedolra Habeflatana
lerimi yiyeceklerini biliyordum. yollanmak here Sent Luizden çı· 
Ancak mevcut ve gayri mevcı,• karken benimle vedalqmamıı hig 
bütün tanrılara tetekkür ederim hiç umıtam..,aca'fım. Son .az ola
ki, Afrika yabanlrklarmda ölmek- rak bana dedi kh 

- Bara ormanların salimllll. 
her hansi tek bir adamm merakı-

liğim mukadder değilmit ! Sol
makta olan aktam üstünün ıtıkla
rı arasında yarı açık gözlerimle, 

nı yenip artacak kadar tiddetlidir. 
kartıda patikada bir toz buiutu-

lıtikbalde bu MSzlerimi unutma; nun kalktığını ıördüm. Pafırmak, 
kollarımı sallamak iıtedim, fakat emi dostum?·· • • • 
yapamadım. 

Az ıonra bidıinin, afrılar i
çinde olan batıma ve güneıten 
kavrulmuı vücuduma soğuk ıular 
döktüğünü, yerden kaldınldıiımı 
duydum. 

Ve ıanki bir betile konmut 
gibi sallanmakta olduğumu hisset· 
tim. Yavaı yavaş anlamaja ba" 
ladım: Bir devenin ıırtında bu
lunuyordum. 

Bu deve, sonradan meydana 
çıktıiım dünyada ruıelditim en 
alicenap bir a .:lamındı. Bu adam 
Valdeo Tasfay adlı ve tlabetia • 
tanlı bir tüccardı. Bu uiJ. yürekli 
adam beni yıkadı, üıtümü batımı 
giydirdi ve Sent Luiz tehrine ka
dar taııdı. 

Burada mal!armı satarak deva 
lerini tekrar yükledi ve Dolu kı
yıaındaki yurduna gitmek için Af
rikanın bir kıy(ıından öteki baıma 
doiru yola çıktı. 

Valdeo İngiliz ve F ranıızca ka
rıtık tuhaf bir dil konutuyordu. 
Bu dili töyle bayle anlıyordum. 
Develerimizin ıırtında tam üç haf
ta birbirimize söylemeditimiz 
masal, anlatmadıiımız ıerıüzeıt 
kalmadı. 

Kervan gilndtlzleri ;ıtirahat e
diyordu. Çünkü güne§ vuralarım 
cehenneme çevirdiğinden yol a~· 

Hayatımı kurtarmq olan Ha • 
betlinin atndbe rafmen Afrika 
ormanlan bilmem neden beni ~
deta teshir ecHyordu. Seneg kıyı· 
larmda geçirdiğim birkaç ıünden 
sonra tekrar içerilere daldım ve 
köyden köye ,iderek tam iki ay 
ıerteriyane doiattım. Artık ker
vanlara itaret etmiyor, bunlan 
ı&riince patikadan ayrılıyordum. 

Bir ai1n Sent Luizin 300 kilo
metre kadar dolusunda bir köyde 
bir Sudanlı tefle geveıelik eder· 
ken yanında eki zenci ile birlikte 
bir avcı, köye geldi. Burada be
yaz bir adam görünce ıatırdı. Der
hal konutmağa bqladık. Bu adam 
yqlı bir Hola!ıdab idi. Afrika kı· 
ta11nm en korkunç hayvanı ulan 
Kap manduı aramak üzere bura• 
lara kadar ıeldiğini söyledi. 

Holandah avc' dedi ki: 

- Kap mandaıı bir koıu atJ 
kadar hızlı gider. lspa?ıyol boia· 
larından üç misli daha kuvvet!idir 
ve insanları m:ıhvetmek için ·cin· 
den gelen çok kuvvetli bir iııteği 
vardır. Kap mar.dalarını avla

mak yanında, aslan ö!di:rmck a. 
deta bir çocu i< oyuncağ. c;ibi l·:o· 
lır. 

,(Devamı v11 .·) 
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1 - ilk Orta ve Liıe kısımlarına yatı ve gundüz, kız ve erkek ta•cbe kaydına devam olunmaktadır. s~ 
ilk okuma ltitabı çıktı 

2 - Kayıt için her gi.:n saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. fii 
3 - lıtiyenlere, kayıt §artlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. JIJ 
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Devlet Baıımevi tarafından, yeni dil devrimine göre bası
lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerin 
ikinci ııruf•nda okutulan okuma kitabı çıkmı9hr. Değeri on ye· 
di buçuk kuruıtur. w::::::wuu: ..... ----

Havat:ın neşesi 
Dinç olmaktır. 
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Dağnma merkezi-VAKiT YURDU - Ankara caddesi, 
lıtanbul. V AKIT'ın ,Türkiyenin her tarafında bulunan satıcıla
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BestekAr Btmen i Eftalya Sadi 
Bayan Effalya tarafından Dansll Zeybek TArkUlerı 

1 

1 

rından tedarik edilebilir. \ 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Nisan caddesi - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, ıigara ve kitap satıcaı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çakmak ıo-

kak numara 226 
Beykoz: Muhittin - Fevzipqa caddeıl nuınara 78 
Be§ikta~: Ali Yusuf - Tramvay caddesi numara 29. 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap ıatıcısı. 
Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi numa.ra 2. 
Fındıklı: Remzi - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabri Faili- Anadolu kitapevi-'.Albyolafzı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Büyükdere caddesin'cle nu.mara 250 .. """- . giderir, yaşamak ne§esini iade e

der. Eczanelerde bulunur. Istanbul

cla fiyatı 150 kuruş. TafsilA.t için 

Galata po~ta kutusu 1255 

San'atkArı Haltde 
~§ t= jJ B O Y O K G A L A l\ 
\\ Bestekar Blmen tarafmdan kendi eserları. @il 

Üsküdar- Sabri Cemal- Kitapçı. 
DiKKAT: 

- VA.KIT YURDU, Devlet Basrİnevi ve KınillrBaTtanhfr 
neıriyatının genel ıatıcıaıdır il Caz: Şehr~m·zın en maruf ve sevlmll arfst ve san'atklrları. \\1 

~ """'•*.,.. iiiiii"nıı-.....,.,.1111111ıı1111111111amımıınıııı11r.ınımıı111111ıırmııım11ıt111ııııı1111111ıımııı1L~11ır.nııım11r.111ııııımnıııııınnmıııım1ıınnıııımııı11111111t11B ıf9\ 
~ Jllllll~1111ıı tımuııııııınıııııı:ıırıuıııııııwuııı1wıııııııııııı111uı1ıııınıın1111111ıın111111111ııuııııınnıııoırıırıı1111ıııuııu11ıııııuırıııırnı111111ıııırıııııııııırıııııııııııı1mdnll~ _____ . 

- r A R D A V A N T. A R 

keud~~i.ıi lıelı.li)en l'ipoyu bu1Ju ver 
sok~~l ge.:_erek ue,·iniyern gireli. t 

Uı;ta Landri o kadar hayret etti ki, 
bit' adım atamıyarak müşterilerine 
götürmekte olduğu bir şarap şi~esini 
eii ııue.ı düşürdü. 

Par<lay:ın: 

- )föq) ö Grl'gornr, rn:dtler hay . 
rol sun! dedi. 

Oteki alıklaşarak ağzından: 
- Hakikaten ~örnlye imiş! sözü 

Çtktr. 
- I\endinize geliniz azizim. lleni 

&'Örmekten doğan ı-;evincinizin ne ka • 
dar büyük olduğunu anlıyorum. Fa • 
knt bu SC\'İnciniı: kar~ıımın aç olup ol
n1a-:Iığını ~orm:mız.ı. engel olamaz zan 
netlerim. 

L:"lndriniıı boğazından bir inilti çrk 
tı:. Dakrşı, hl r masanın başına oturan 
Şovalyeden kendiı;;ine dislerini göste. 
renk" ~. .. .. :.. . 

opegıne dondu. Sonra yeisinden 
ıı:cndeliyerek mutfar:-a kacıp bir tahta 
~;~e:n1erfo iiz2rine ~öldü.~ Ve kafasrna 
tı>ı )'tımruk indirdi 

.. l~ocu~ının bu h~lini gören Hüget 
bo..ıyuk hır felaket olduğunu hissetti. 
r:ılmt salona kos"ra' Ş" 1 ' .. .. s.. Li , Ol'a ye:n go • 
runee her §eyi anladı. 

O da kocası gibi şaşırdı. Fakat 
c1 11vrrulnrı a ....... 1 id' t........ "~ ı. Kızardı, hemen 
•?Q,·alyeye yaklaşarak geri dönüsün • 
<l<':ı dolan tebrik ettikt " · · en sonra ace-
le sofra~ ı hazırla mag•a ko . Jd 

• j u u. 
Ta tir bır Se3le: 

- Ah Mö.~yö lö Şövalye, sizin için ne 
liatlar korkmuştum. On gündcnheri gö 
r.üme uyku ~irm~di.. dedi. 

Pardayan: 

- ZaTBlh Hüget. Yazık ki küçük 
t,ufzi ı>e;di~imin farkında deifil ! diye 
dilROndü. 

Ru tuhaf acınmaya rağmen Şöval
yenin gözlerinde Hügetin şimdi>:e ka. 

tlar hiç görmediği bir ışık parlabyor
du. Ve o bunu görünce daha çok kı • 
zardı. İnce ve kısa bir entari giymi~ 
olduğu halde alÇ'ak sesle şarkı söyli • 
.rerek, hizmetçi ktzları itip kakarak, 
gülümsi} erek dolaşıyordu ve Par da -
yana pren~lerc hiyık bir ziyafet ha • 
zırhyordu. 

Usta Landıiye: 
- Znl'alh delikanlı! ne kadar da 

zayıflamış! dedi. 
- Keşki mum gibi eriyip bitseydi. 
- Mösyö Gregovar .. Ne kadar fe-

na bir adamsınız .. 
- Değilim Madam Greguvar .. Fa • 

kat bu herifle köpeği n gündenberl 
oruç tuttuklarından ucağıma incir 
dikecekler. 

- İyi ama, siz paranızı daha ev • 
velden hem de fazla.siyle aldınız, 

- Nasrl? 
- Bu Jantiyomun odasında bırak-

tığı bütün parayı aldığınızı unutuyor. 
musunuz?. Eğer sizden bunları isti -
yecek olursa ne diyeceksiniz? Sözüme 
inanınız, sizden hesap sormaması için 
misafirinize güler yüz gösteriniz. 

Landri Greguvar karısının sözünü 
doğru buldu ve sevinçli bir tavır ile 
yemeğini yemekte olan Pardayanm 
etrafında dönmeğe başladı: 

- Eh, Hüget .. Açlıktan yalanan, 
esniyen zavallr Pipoya baksana .. Bu 
sevimli hayvan da geri döndü. Mösyö 
lö Şövalye, ne kadar sadık, ne kadar 
iJi bir köpeğiniz var. Hüget, haydi 
bak, köpeğe bir kaç etli kemik bul. 
Mösyö •ö Şövalye şu küçük şişedeki 

şanptan içiniz, onu sizin dönüşünüze 
kadar saklamıştım .. 

Pardayan. bıyık altından gülerek 
usta IAndrfnln iltifatlarına teşekkür 
etti. 
Pipo ise hırlamıyarak,yalnız gözünün 

her halde bu sırrı taşıdığına karar 
verdL 

Bir giiltlmseme ile yüzUnil buru~ -
turarak: 

- Sevimli bir kavalyesiniz .. Size 
'kapılan açtığımdan dolayı kendimi 
hakikaten bahtiyar sayarım. Fakat e. 
ğer düşüncenizi değiştirir ve kağıdı 
krala göndermeğe ı,alkışırsanız bu • 
günkü hizmetimin karşılığını yerine 
getirmeğı unutmamanızı rica ederim. 
söz1erini söyledi. 

- Bunu nasıl yapabilirim? 
- Kağıda benim ismimi yazmamak 

suretiyle? 
-26-

IAN DO PIYENIN IJIEKTUBU 

OkuyucuJanmızı kısa bir zaman 
için Jan dö Piyenle kızının oturmuş 
oldukları evin ihtiyar \'e müt.aassıp 

sahibi Dam Magclonun yanına götü
receğiz. 

Bu kocakarının Deviniyer oteline 
gittiğini ve orada evindeki iki kiracı 
kadınla birlikte Pardayaıun da te,·kif 
edildiğini, eyinin protestnn kadınla -
rrnın fesat yuvası olduğunu öğrendi • 
~i:ıden doğan şiddetli bir korku için • 
ele geri döndüğünü görmUştük. 

tık önce aklına gelen· Jan dö Pi -
yenin kendisine vermiş olduğu mektu
bu yakmaktı. 

Bunların cinayetlerinde ortak ol • 
nıak korkusu bir an knlbindcn ~rl,mı· 
yordu. Falrnt M:ıgclon ihtiyar ve mü
taassıpdı. 

Şimdi bir müta.a.ssıp kadının mc -
rak duygusu müteass?p olmıynn bir 
kndınmkinden ,.e bir ihti: ar kadınrn 
merak rtuyıtusu ~~:t" bir kadrnınkin • 
elen dörder ı~ere fa:o:lachr. lfo ufacık 
hesaP, hem ihtiyar hem de mütaassıp 
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olan Dam Magelonun şimdi ne kadar 
bir merak içinde bulunduğunu mey • 
dana kor. Onun için korkudan zan • 
gır zangır titrediği halde mektubu 
yakmadı. 

Dam Magelon, korku ile JkI Uç gtln 
mücadele ederek mektubu yakmama· 
ğa karar verdikten sonra yalnız kal -
dıkça hemen kapıyı ve pencereleri ka.. 
pıyarak mektubu ~nr ve: 

- Acaba içinde ne yazılı? diye sa.. 
atlerce düşünürdü. 

Zavallı kadın bu merak yüzünden 
günden güne zayıflıyordu. 

Bu zarfı belki bin kee evirip çevir
miş, tırnaklariyle uclarını kazımıştı. 

Nihayet bir gün bir toplu iğne ile 
zarfın l<apağmı didiklerken birdenbire 
açtı. 

Dam Magelon bir saniye heyecan 
,.e şaşkmlılc içinde kaldı .. Sonra: 

- B~n açmadım! diye bağırdı. 
Ve: 
- Artık okuyabilirim! kararını 

verdi • 
ifa lbuki henüz kendi kendisine o • 

kum:ık izinini vermeden okumağa lıaş 
lnmıştı. 

Zarfın İ!:inde Şömlye dö Parday:ın 
için yazılı bir pusula nırdı. 

Du pusulada, siyah elbiseli kadm, 
Pardayandan bu mektubu sahibine 
teslim etmesini ric.-ı. ediyordu. 

Mel•tubun sahibi ise Mar~al Ii'ran
suvn dö Monmoransi jdi. 

İhtiyar kadın hayret ve vicdan a
zabı içinde k:ıldr. 

Hakiaten Şövalye ile s.iyah elbiseU 
kadın arasında hiç bir münasebet bu. 
lnnmadığı meydana çıkıyordu. 

Hayreti bundan doğuyordu. 
Vicdan azabına gelince o da kapa: 

forma: 21 
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h hu nan ve isinde ne yımh oi<lufıu-

nu ·. 1.li daha çok merak ettiği ikinri 
bir nırfla karşııa,m~ından ileri ge· 
Jiyordu. 

Siyah eJhiseli kadınla Marşal d(; 
1'ılo ::1mor:rnsi arcsında nasıl bir müna
sebet bulunabilir? 

Jşte ihtiyar mütaassıp ev f'ahibir.i 
üzme~e başhyan mesele buydu. 

Birkaç gün. zavallı bir işc;i kadının 
Fransuva dö .l\lonmoransi gibi yük -
sek ve sözü ge~er bir senyöre ne ı.öy • 
liyebileerği ni. i)ğrcnmek iı:ıteğine kar
şı koydu. 

Nihayet hu mukavemetten vazgeçti. 

Bir gi.ia, mektuhu açmak hakkı ol· 
ın:ıdığ·ım ' 'C eğer açarsa siyah elbiseli 
kaclrnm serbest bırakıldıktan sonra 
kendisini azarhyacağını bininci ke -
re olarak tekrar ederken hirdenhirc 
karar verdi: 

rlektubu nhp bir masanın üstüne 
koy du ve mühür mumunu kaldırdı. 

Bu anda yerinden sıçradı. Çün -
kii kapı ,·uruluyordu. 

Ayni saniyede kapı a~ıldı. 
Kocakarı yeia \'e korkudan doğan 

bi;· çığlığı tutamadı. 

Sahmıızhkln kapı), kilitlemeği u. 
mı tmu~tu. 

t~te bu ihmalin neticesi olarak içe· 
ri " birisi girmişti ki bu da Şövalye 
dö Pardayandı. 

Dam Magclon, masanın üstünde 
duran mektubu titriyen elJeriyle ör -
tük~n sonra: 

- Siz misiniz? diye haykırdı. 
Sövalye bir saniye kadar ha)Tet i· 

çinde kaldı. Kendi kendisine düşün -
dü: 

- Kocakarı beni tanıyor galiba?. 
Sonra onu nezaketle selamladı. 
- M.adam, lrnrkmayınız, size bir 

f .ınlıgım ctokunmıııı. Yalnız bu 8uret 
te odanıza girerek sizi korkuttu~um 
için affınızı is tC'rim. Mühim bir iş ba
n::ı bu ne1.aket lcaidesini unutturdu, de. 
eli. 

Korkusu son dueeyi bqlan ~oca • 
kan.: 

- E\·et, mektup meı;oeleşl ! söıünU 

mırıldandı .. 
Parclayan, hayreti gittik~-e ~oğa la

rak: 

- Na.sıl mektup? diye sordu. 
Dam Magelon dudaklınını .andı. 

kendi kendisini ele "'erdiğini anladı. 

Heceriksiz hir surette mektubu gizle
meğc çalıştı. Fakat Pardayan k~ğıt -
lan görmüş olduğu i~in gözlerini on. 
lardan ayırmıyordu. 

Kocakarı, rnkit kazanmak için tek
rak söze başladı: 

- Demek ki artık ha pis haneden 
çıktınız? 

- İşte görüyorsunuz ya Mndam .. 
Meselede bir yanlışlık vardı. Bu an • 
laşıldı ve beni bıraktılar. llk işim de 
sizi ziyaret etmek oldu. Simdi bir keli 
me ile bütün acı1anmı dindirehilir • 
siniz. 

Kadın kendi kendine: 
- Tuhaf şey, mektupt.ar. hi; bah -

ı:etmiyor, dedi. 
Parda}an sözünü tamamladı: 
- Yahut hiç olmazsa lialbimi müt

hiş bir sıkıntıya düşüren bir şüphe)i 
halletm~k hususnda hana yardım ede. 
bilirsiniz. 

- Zavallı delikanlı! söyle istediğin 
kadar sana malUrnat verece~im. 

- Madam. on gün enet bir yanhş
lık eseri olarak tevkif edilip Bastile 
gönderilmiştim. Fakat i~in içinde hir 
yanlışlık olduğu anlaşıldı. Ve ben de 
serbest brrakıldrrn. Odamı bastıkları 
zaman evinizde oturmakta b11lunan i-
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ki kadın büyük bir tehltkeye uğramış · 
lardı. Çünkü beni fmdat1arına çağlT • 
dllar. Bu iki kadının ben tevkif edildi· 
ğint zamal\ buradan ~orla çıkarılıp 

götürüldüklerini biliyorum. 
- Evet, ayni dakikada .. 
- Tamam, şimdi madam, bu me&e. 

leye dair biraz mahlmat verir mi.tdni? 
- Ne biliyorsam hepsini söyliyece

ğim. Siyah elbiseli kadınla kızı Luiz, 
söylendiğine göre siııinle beraber bir 
fesat cemiyetine mensup oldukları i · 
çin tevkif edilmi~ler. 

- Benimle beraber miT 
- Ent,. Fakat o zavalhların da 

masum oldukları besbelUdir.Çttnktt siz 
kqrtuldunu:ı, t&bit onlar da ıııerbest 
bırakılırlar. 

- Onları kim tevkif etti. Rana o-
nu söy? 

- Askerlerle beraber bir subay .. 
- Kralın subaylarından biri mi! 
- Vallah fazlasını bilmiyorum. E-

ğer papaz olııı3ydı elbisesinden 1terşe
yi tanırdım. 

- Bu adamlar ara!lında Dök Dan 
ju bulunuyor muydu? 

- Oh, hayır .. 
Pardayan tıJustu. Kadınlardan bir 

şey öğrrenemiyeceğini ar.Jamıştı. Me. 
sele aydınlanacak yerde gittikçe do· 
lambaçlaşıyordu. 
· - Kadrnların nereye götürüldükle 
rini öğrenemedin mi? 

- Öğrenemedim yavrum .• 
- Buraya girdiğim zaman bir mek 

tuptan bah.,ediyordunuz. ~ektubu bu 
zavalh kadınlar mı yazdılar. 

Kocakarının elleri büzüldü. kağıt 
Jar önüne düştii. Kekeliyerek: 

- Yani .. dedi. 
- Bakayım madam· şu buru§tur • 

duğunuz liağrtlnr nedir? 
Kocakarı : 

- Mösyö onları açan ben değilim, 
istuscniz yemin bile ederim. diye ha· 
ğırdı ve titriyerek k!ğıtlan Pardaya 
na uzattı. Şövalye hemen kendisine ait 
satırlara gö:ı gezdirdi. 

Ev sahibi sözüne devam etti: 
- Bu kadıncağız, bu kağıtları siZıt. 

\·ermem için ricada bulundu. Ben de 
sözümü yerine getirmek için hemen 
De,iniyere koştum. Fakat siz tevkif 
edilmiş olduğunuz için bunları yanım
da sakladım. 

Pardayan titrek bir sesle sordu: 
- Bunlan hiç kimse görmedi mi? 
- Hiç kimse görmedi M&yö. Mer .. 

yem hakkı için yemin ederim l(i hic 
kimseye göstermedim. 

- Oyle ise zarfları kfm a~h? 
Kocakan '3Şırarak: 
- Kendiliklerinden açt1mışlar •. Za

tea çok fena mühürlenmCştiler cenöı
nı verdi. 

- Siz mektuplan okudunuz mu?· 
- YalnııE, bir taneıdni Mösyö .• Size 

ait olanı. 
- Ya ötekini? 
- Marşal dö Monmoranslnin mek • 

tabunu mu? 
- Evet .. 
- Tam okumak üzere iken siz geldi 

niz. 
- Mektubu açmakla büyük bir ha. 

ta işlediniz. ~izi ancak bir şartla af • 
f edebilirlm ... 

- O şart nedir oğlum? 
- Dünyada hiç kimseye bu k~ğıt-

lardan bahsetmiyeceksiniz. 
- Bu hususta emin olunuz. Ken • 

dimi mes'uliyete sokmaktan, günaha 
girmekten korkarım. 

Pardayan: 
- Pek!JA ! Bu söz yeminden <!ah:ı 

fyfdfr, diye düşiindü. Sonra D~rn l\fa. 
gelonu selAmlıyarak çekildi. Dqarrda 
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Gazetelerde gördQQQnüz yukardakl ııan 

Lİ E i 'i·n 
11 ilkteşrin Cuma günü 

Gazetesinde neşredllmeğe başlıyacak 
olan son romanının adırlır 

flalide Edib 'in, aslını HABER gazetesine 
verdiği bu eserin /Tigilizceye tercümesi , 
bu günlerde Londrada neşredilecektir. 

Türk ede.biyatının en kıymetli bir eseri olduau şOphesiz 
bulunan bu romanı takip etmek isteyenler şimdiden · gaze
telerini aldıkları satıcllara sjQarişte bul~nmahdırlar. 
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