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SON DAKiKA Gece yarısıheye-
Ogaden baştan canlı bir takip 

b 1 d Bir şoförün polis hafiyeliği a ş a a 1 n 1 Bunlar, kayalıklar arasında saklı eroin 

Cicigadan 200 kilometre uzakta Sassebaneh T falbrikalarınlat mı Jdlyorl~=dı ? .. z ·· 
zaptedildi aş ar a ınua qomu u 

lıtitü.n yü.ksek ve etrafa hAkim bulunan bavulun esrarı 
nıevkiler Italyanların elinde 

Makallede buyuk 
şenlikler yapılacak 

Habeş imparatoriçesi 
ceplıeqe gitmek istiyor 

Zecri tedbirler ve biz ı 

Layiha yarın 
Kamutaya 
veriliyor 

Ekonomi encttmenl 
kabul etti 

Zecri tedbirlerin tatbiki hak -
kmda hüklımetimizin hazırladığı 
kanun liyiha11, Kamutay ekono • 
mi encümenince de taıvip edil -
mİ§tir. 

Layiha yarın Kamutay heyeti 
umumiyeıinin tasvibine sunula • 
caktır. 

Italya arnavutluğa 
asker mi göndermiş 

Roma, 1 O - Son &iinlerde ltal 

Evvelki gece tanıdığımız ıoför

lerden 27.49 numaralı Recebin ba

findan entere11an bir vaka geç

miıtir. Recebin bana anlatbğma 

göre, vaka ıöyle olmuıtur: 
Recep, evvelki gece ıaat on iki• 

ye doğru Galatada Kredi Lyone 

bankası ıokağmdaki takside 2564 

numaralı otomobille milfteri bek
lerken )>llltolu bir adam otomobile 

yaklqmıı, doğnlca otomobilin ka• 

pıaını açarak içeri gimıiı, yerleı

tikten sonra: 
- Galataya çek, demfıtir. 
Recep motörü iıletmif, mü§teri

nin söylediği istikamete doğru o

tomobili yürütmüıtür. llerde Nok-
ta sokağının önünden geçerken Şoför Recep Gül 
müıteri otomobili durdutmuı, bu • - Betiktqa çek, emri veril • 
rada otomobile üç kişi daha bin - miıtri. 
mittir. Binince Recebe: (Devamı 3 üncüde) 

·:J*Dla ıizlideo Arnatiidup ..ı.r --------------------...,......._ ___ _ 

gCSnderditi ıayiaları dolllf!Dakta . Yun a n K r a 1 dır. ltalyan hüldbneti bu haberleri l 
katiyetle tekzib eder, böyle bir 
hareketin mevzuu bahıolamrya • 

,, 
Q6c1ler modern ailahları kullan mayı çabuk öğreniyorlar ve lngiliz 

Somaliainclen bol bol harp rnalzemeıi geldiği bildiriliyor. cağını ilin eder. 

"---... (Yazısı 2 . nci sayfada)-

Mısır Hükumeti 
--------------------------------Mu·· ı kı• . ı· derelere Kendiniz ve kendiniz yaşta olan-

lar için aldığınız gazetede yavru· 

çocuk 
babaları 

b 
· " · larınızı da alAkalandıracak kmım-irer kapalı zarf lar bulunmasını temine çalı:şan 

HABER 
dag'W ıttı ~ocuklannızı hem eğlendirecek, 

hem de kendilerini memnun ede -

J-.tarp çıkar çıkmaz bunlar açılacak cek bir iş yapmak maksadiyle: 

~:•rla • lnglltere konuşmaları sıklaşh sı~::ı~!:':"u 
'"eler konuşuluyor? Mektebe giden 

"--- <Yazısı 4 üncü sayfada) çocuklarınızın bize 
- resimlerini 

Alman l/ a Uluslar Bu ro~!~!:!~ua çocu· 

~ •ı d l ğunuzun ismini, yaşını, devam et-
f\. Urumu l e ost o uqor 1 tiği mektebin ismini, hangi sınıfta 

olduğunu ve mektep numarasını da 

(Yazm 4 üncüde) ._k-ay-·d-ed .. in-iz_._ .... ____ _. 

1\.,/.1}!.iz Kralının k:tçük oğlu Kloaeıtir Düftıj de evlendi. lngilu Kral aileai crkekleTinden finuli bir 
~ ;•"! ~alıyor. Prena Dögal kırk yGfını ıı-smİf olduğu llolile oalialat olmaaına rafnıen hala n
~l Si, e~dır. Yukarda reamini gördüğünüz hlırilflfi, '.bir /ngiliz lorlanan kızı olan ve yanında görülen 
1ftriai,.;t ıl~ ~.vlenmiıtir. Kral Nra yının balkonrllfflli fngili:z Kral, krtıli~ainin de balanilafıi bir ,,ap 
' e gorulüyorlar. Bu yılın ba fında Yunan Prenıi)ile evlenmif olan diler l.npi. P.r-.i Kent Dli-

n 1-S,•nlerde bir s.ocup bile ol~tur. -

Vunanistana döner
ken Romaya uğraya
Kömür ton 
başına 130 
kuruş inecek 

oınuı isterdi ki daha ucuzlasın 

Sobalar kuruluyor 
(Yazm 4 üncü tayfada) 

Uluslar Kurumu 
Gelecek toplantısını 
Ltsbonda mı yapacak 

Paris, 10 - Mösyö Lavalla gö
rüıen Uluslar kurumu alakadar 
azalanndan Portekizli Daga.ma O 
choanın rivayetine göre 1936 sene. 
ainin ikinci ki.Dununda yapdac.ak 
olan Uluslar kurumu toplantısı 
Lisbonda yapılacaktır. Çünkü Ce-
nevrede yapılmakta olan yeni ku
rum •arayı henüz bitmemi~tir. 
O tarih tam Y.eni binaya ta§ınma 
• ...,_ 1ılıladüf etımektediı', 

cak ve 
Musolini ile 
görüşecek 

imiş 
Londra, 10 - Pertembe günü 

buradan hareket edecek olan Yu· 
nan kralı Jorj iki gün Pariste ve 
bir gün Romada kalacak, Muaso· 

lini ile görii!tükten 1011ra anne.~e 
babasmm mezarlermı ziyaret et -

mek üzere Floranaaya gidecek . 
tir . 

(Yunanl&tana ait diğer yazılar 

2 nci sayladaJ.. 

Kuduran genç 

Beaim Çakar 

Dün kudurup öldüğünü yazdı
ğımız Besim Çakarın bugün temin 
ettiğimiz bu resmini koyuyoruz. 
Zavallı ıendn annesiyle konu!tuk. 
Onun söylediklerini ve niçin tek• 
rar kudurduğuna dair tahminleri 
3 ÜACÜ ~Mn!~ ~Y.BCdqm . 



z HABER - '.Aliıam postau 

~ 
Uzakşarkta 
Avrupalılarla 

Asyalllar 
karşı karşıya 

ıtalyan - Habeş harbi 
Askerlik muharririmizin görüşleri 

ve en son gelen telgraflar 
Doğu AfrikadAki harp bütün Musaaıı· cephe . 5 d k.k kalmııtır. Makalle ile Anta1o artll'-

hızile devam etmektedir. şimdiki Si on a 1 a c1a yoı yapısı raauyeti inkişaf,_, 

Avrupanın kendi dertlerile çok meı 
aal buhınduiu bu sıralarda Asyacla 
mtihim ban vekayt geçmektedir. Sek -
se.n sene enel ismi bile okunmayan 
u"i'ü, Japonya, ıündengüne kanetini 
arttırmakta, beyazlann menfaatlulni 
tehdit etmektedir. 

halde İtalyanlar itgal etmi! olduk- 41 numaralı İtalyan tebliğine. Tigre cephesinden bugünkü tarilıle tedir. ı4 
ları mevzİ'lerden daha ilerilere ıark bakılacak olurıa Danakil çölün - Hava AjaMı ayları bildiri11or: Setit mıntaka.smda askeri ha~ • 
mak irin çahAmaktadJTlar. deki ltalyan kolu ilerlemektedı'r. kalJfhkh ufak mUsademelerden ilıf 

Japonya açıktan açıla A vrupalıla.. 
nn Asyadakl hWmiyetine katı dar· 
tieler imtinnefe hazırlanmaktadır. 

••• 
hkir etmemek lılzmıdır ki Japon

ya miihim dertler karşısmdadır. Çıp • 
lak. fazla tabii zenginliklerden ıilri a· 
dalar Ustünde oturan n senede yedi 
yüz bin nüfus nisbetinde artan bu u
l• •Tlitlan ifin yepyeni topraklarda 
endletrlye (aanayie) yarıyacak ilk 
maddeler ve pazarlar aramak mec • 
barlyetl 't'&l'dır. 

Ve b1I ftSlyet, Japonya için yeni 
zuhGr etmtf deifldir. Japonyanın mu· 
lladderatını idare eden adamlar son 
elll eenedenberi bunlarla çok meHul 
olm11flar ve hattl mühim muvaffakı -
yetler de elde etmitlerdlr. 

lSM Çin - Japon harbi netice.sinde 
Formoee acluı ele geçirllmif, 1904 

' de Rasyadan Kore kurtarılmıştır. 
Japonya umumi savqta İngiltere.. 

ııln yanında çarpıpı19 Çinin en zenıin 
eyaletlerinden biri olan Chantunra a· 

~ 

Y,Ü bumafa muvaffak olmuf, 1916 da 
Çindeki menfaatlerine çok uygun bir 
anlaşma yapmııtı. 

• • • \ 
Fakat umumi savatın bftmesl Ja -

pon hiilyaJarrnın muvakkaten olsan 
yıkı:r1:ısma sebebiyet verdi. 

Çinde bUyük ticari menfaatleri 
oia·1, Çine miJyonJ:ırca ton petrol ve 
< ~ ~ r:ıtan Amerika bu p:n;nn kolayca 
' ı · ~~eıpezfll. Amerika Japonyanın 

Ç ı·!c y~~·Jlınasma razı gelemezdi. 
t •mu.-ni s1..-aşın bitmesine ve müt -

tc·:: ·::rin AJmanyaya galip gelmeleri 
nin en büyük amil olan AıMrika 1918 
deki miithiş r.lifuzu ve kuneti kullan
maktan çekinmedi. 

.Japonya ayni zamanda Çindeki 
nüfuzunu Şantung eyaletini kaybetti. 
.Amerika daha ileriye gitti: Kalifor -
niaya Japonlann girmesini yasak et · 
tiği gibi İngiltereyi de Japon - İngi
liz ittifak muahedesini tecdit etmeme.. 
ie da•et etti ve muvaffak o1da. Ve 
nihayet Çinin mülki temamiyetfni te
m in eden dokuz devletle an1aşmuını 
gene Amerikanın teşvikile yapıldı. 

Japonyanın hezimeti tamamdı. O -
tuz senelik gayretler boşa gitmişti. ge 
nit Çfn piyasası elden kaçırhmış, Çin
de Japon aleyhtarlıfı uyanmıftr. Fa· 
kat başka çare yoktu. Beklemek li • 
zımdı. 

••• 
JaPonya on iki !ene bekledi. Ve bu 

esnada da bo!I durmadı. Endüstride 
(sanayide) inkişafı son dereceyi bul · 
'du. Dünyanın her tarafında satış teş· 
killtı vUcude getirildi ve Japonya mal 
lan yava, yavaş dünyanın her tam. 
fına yayıhnağa başladı. 

1919 dald umumi kriz ise Japonya · 
ya yeni siyasal ve ticari ufaklar açtı. 
Amerika, İngiltere dünyanın en bU -
yük buhranının tesirile memleketle • 
rinde sarsılıyordu. Japonyanın Çinde 
bu iki bily8k rakibi kımıldanmıyacak 
bir ha1e ıe1mi,1erdi. 

Fırsat bu fırsattı. Kaybedilecek 
bir dakika yoktu. 

Uç sene enel bir kıt ıflnfl öldtirü · 
len bir Japon ubitinln intikamını at
mak üzere Japon ordun harekete geç 
ti. Bir iki ay içinde otuz milyon nti -
f ua olan Mançurl ele ıeçfrlldi. Daha 
sonra Jehol, ve Morolfataa eya1etle • 
rJnln bir k1811lı ele g~lrildL 

Azerbayeanın, Amerika, Raya ve 
tngilterenin, hiçbir tehdidi para et -
medl. Japonya milletler cemiyetinden 
~Herek blldlfini okud11. 

tkind fnutı da lta1ya - Habef 
ihtilatı teşkil etti. lngiliz filolarının 
Akdenlzdeki toplanmasından istifa • 
de eden Japonya Çiıtde yeni muvaffa· 
kıyet1er kaydetti. Bu muvaffakıyet -
lerin bft~ında JMneT! ve maddi eheın. 
ınlyetl btl)'flk olan Cf•- Japon maka· 

7 ~ İtalyan kıtalarının şimale doğru ret kalmaktadır. 
Ve timdiki halde Danale mevkiine ilerilemesi General Santini'ye bütün ltalyan tayyareleri l\fakallenta el' 
varanı bulunmaktadır. Ve hal - Ogaden'i i~gal etmek fnsatını vermiş- nubunda bazı yerlerde keşif uç, 
yan tayyareleri Cibuti. Adiıababa tir. Bu general mühim bfr hamle ile yapmr§lardır. 

Makalle cepesi 
d 

· l hd ileriJiyerek Berbera - Adisababa yoJu 'f - . 11' 
ahalinin büyük biT kıamı da ken- emuyo unu te it etmektedir. ı• aıgabat mıntakasındaki EıcA üzerinde Ciciıadan 200 kilometre me- k.. ~.~ ' 
dilerine katılmıt bulW1uyordu. Somaıı· cephe . oyünün Habeş ahalisi İtalyan iN 

Habetler 9ehri terkederlerken 

Si safede Sassebaneh'i zaptetmiştir. yarelerini tüfek ateşiyle kar•ıJaJltf' 
Bunlar bir çok yerleri ve bu arada Şimalde İtalyanlar Scelicat'a hl - Jardır. :.-
bitha11a R .. Guiuanm saraymı Bu cephede bulunan Röyter kim yüksek mevkileri elegeçirmi!fler- General di Bono bugünlerde ~ 
harab ederek 90yınutlar, ve duvar ajansı muhabirinin verdiği bir dir. İtalyan sol cenahının ileri hare- leye gidecek. orada da Aduvada 01., 
larm üzerine iri harflerle : telpafa ıöre ltalyan zırhlı otomo. keti levazım almak dolayısiyle geri fu &'lhi büyük şenlikler yapıla~ 

y..:::rd~r~leceğiz!,, cümlesini ~~!e~;~h~~r c:::::~\::=. Yunanı· standa 
ltalyan kuvvetleri fehre ıirer- kem noktaları ifgal etmittir. Bu 

ken, tehir tamamile bof&ltılmıt tehrin ifıali çok mühimdir. Çün- ' 
vaziyette idi. Habet ordularına kü bu civarda mevcut bulunan su Cumhuriyetçi 
birlikte tehri terketımiyen Habeı· kuyulannın hepai buradadır. Su 
ler, hatlarında papazları oicluiu almak için bir çok Habet kabile- liderler 
halde ltalyan ootritelerine teslim leri teslim ohnak meeburiyetind ~ K 1 y 
olmu9lardır. Ras Gukaanın sara. dirler. Bundan batka bu tehir tek- ra a, UDBDl&tana 
yma kocaman bir ltalyan baJTatı mil kervan yollarmm geçtiği bir dönmemesini tavsiye 
çmlmİf Ye bu llTada tayyareler noktada bulunmaktadır. · ediyorlar 
tehrin üttünde alçaktan uç.mut · .. Harr~rdan ~bnan fakat teey • Kondllls bu mektU• 
lardır. JUd etmıyen ~iT habere göre de bun hiç bir kıymeti 

Makalle tehri 3040 metre yük. Cenup cepheaı kumandanı Ru olmadı§ını 
ıekliğindedir. Ve bütün Tigre mm Desta mukabil taarruza geçmit söylüyor 
takasına hakim vaziyettec:H . MogadifU}'U hedef ittihaz ederek At" 9 c--L i . 'l 1 b 1 .. , - ..... ur Y~ı par . 

Tayyareler Makalle civarmda 1 er emeğe at amıftrr. tiler liclcrleri busünlerC:le Krit 3or-

toplu H..bet kuvvetleri görmemit Cephe • • ;. ıkinci bir mektup ıöndenniıler-
lerdir. Piıtarlar tehrin30 kilomet- gerısı dir. 

ro Ceoubuna kadar ilerlediideri H•b .. lllere gelen h•rp Cmnburiyetçi liderler bu mek· 
halde hiç bir mukavemetle kartı· malzemul tuplarmıda Londra7a ıiclen mura· 
la.tmaın1tlardır. Adiaababaya her pn, ıilah ve hulann, Yıme.n•anın hakiki iç 

Diğer taraftan İtalyan kuvvet- cephane gelınekte devam etmek - durumunu oldufa si'»i detff, ken-

leri Alamn istikametinden Tak- tedir. Dün de 12 lnıiliz Te Ameri- di .iyui menfaatleri bakımından 
koze nehrine ve Çana ıölüne doğ kan kamyonu, 6500 mavzer, 4 ha- anlattıklarını eöylemektedirler. Bu 
ru da ilerlemeie batlamıtlardır. va topu ve 3 İngiliz marka tayya- halin ıiyui bir tereddi olcluiu 
Harp bilfiil baıladıjmdan beri re ıelmiftir. nu da ilave ederek bunları tiddet-
ltalyanlar Habet hudutlarından Gtleterller J•pıllyor le tenkid etmektedirler. 
150 kilometro derinliiine kadar Roma, 9 _ MakaHenin itıali Bunu mütealn"b kral Jorja, hi-
ilerlemit bulunmaktadırlar. üzerine bütün ltalyada büyük gös leli bir reyiimm delil, hakiki 

teriler yapılmıttır. bir reyiimm ahi lcıencli lehine 
ren eti likrl gelmektedir. Çin de bugün H · netice vene bile y mıan ulucunun 
kun•etli Japon taraftarı fırka vücut •rp m11lzemMI lnglllz aomallsl 
lııılmut "Japonlann körUklediti As- yoılle gellyor menfaati ve selameti namma Yu -
ya AsyalıJarındır,, nazariyesi bir çok Adisababa, 9 .(A.A.) - Ha • naniatana dönmemesini tavıi1ıe 
Çin ~ençlerine yabancı gelmemeğe bet hükUmeti dün 1aat 13 de bir etmektec!·~rler. 
baş13mıştır. Bugünkü Çinin devlet re bildirik netrederek, bütün cephe- General Kondiliı bu mektulx!..ı 
isi Chang. Kol • Chek bile kendini bu lerde süktinet olduğunu haber ver- hiç bir kıynıeti oloıadıiını söyle· 
cereyana kaptınnııtır. · t' mekte, cumhuriıetçi liderlere Ma-

çın hUktlmet bqkanına birkaç ıUn mlf ır. 
ey,·el yapılan suikast bu Japon doetlu HükUmet, bir katır kervanile naıtırlara kapanmalarını taniye 

ıon dakikaya kadar Uyuf..-ıuf dl' 
ğillerdir. Ve parl:ımentoda ~ 
nan uylavların eberiyeti tJ/> 
Çaldariı taraftarrdD'. 

Çaldari. taraftarlvı olan 1't' 
timerini gazetesi krala hitabeıı fj 
açık mektup netretmiftiır. Bu ..J: 
tuplarla lı:rala, tahtmm temeJl,,111' 
sailunlattnmak için bnc:IW..-,r 
bir Ye ıiddete bat Ymmllk içhl 1' 
prlacak taniyelere kulak ..;.,; 
ımı, lraDli fırkaya meneup rAdJ"' 
bütün Y unanlrlara miilavi ~ 
le yapmaı1mı Te bilhuea 
bir af ilb ederek dahiH ~' 
maya J:ol "9"Ml111 tani,e ~ 
tedir. 

Papa Anaetaaya 110, ... 
.. mııeceklerını alylUy,, 

Atfna, 10 - Kabinede balu~ ~ 
zırlar ÇaldarWn fırkumdan iP'" 
etmtflerdfr. 

Papaan.utuyu Camhurf:reıpı.t ~ 
mına saz aöyliyerek hiçbir ~· 
kralcılara ve Kondilise boyun e~ 
yeceklerlnl, her zaman kralcılar .,... 
hinde ve eumhuriyet lehinde mil~~ 
le edeceklerini söyJeml§tlr. UnlY~ 
profesörlerinden Pratfku da k~ 
için yemin etmek istemediğinden 
fa etmiştir. ~ 

Bugün Atina stadyomunda gar:, 
zo~ kıtalan bir getit re!lmi ya~_.lt 
lardır. Çaldaris bu geçit retllllll"', 
kuvvetini gö,,termek için taraftat1;,
rlyle birlikte hazır bulunaca1dıt• ; 
raftarı olmadığı iddia edilen ça1d• , 
sin bu hareketi bir nevi nUm:ı:riŞ tt 
lAkki edilmektedir. __,/ iu cereyanını azaltmamı§ ve belki de DeMİeye ıitmeje hazırlanan bazı etmektedir. Kondilisle Çaldaris 

kam~lamrıtır. gazetectlerin yola çıkmalarını ya- Namık lsmailin hatırası açıld• • * • sak etmiftir. 
Çinin elde edilmeel, Çfnde Japon Son bet hafta zarfında, lngil • GUzel Sanatlar Akademisinin açılmatJ 

mUoasebtlle yapılan bu tören, gUzel old~ 
menafiinin tahkimi ve sonra da "As-
ya Aayablanadır,, nazarl1esinin kUT- tere Somali:si yoliıle buraya birçok 
vet buhn.uı Japon emellerinin btrlnel silah ve cephane ıelmiıtir. 
kıamını tefkll etmektedir. imparatorun muhafız alayı ö -

Japon1anın uıl fatedfii ıittik~ nemli ıurette takviye ec:lilmiftir. 
çotatan evlltlanna toprak bulmak - Bu alayın pek mükemmel olduğ,ı 
tır. Bana ne iklimi solak olan Man - ve henüz harekata ittirak etmedi
çurl, ne de nUfuu çok olan Çin temin ii .CSyleniyor. 
edebilir. 

Buarazl daha cenuplardadır. Ve Habeıler, modem, ıilahları kul 
Banlar batkalannın, daha kunetli lanmaia pek çabuk al9'ftlaktadır· 
u1utann etindedir. lar. 

* • • H b 1 t Singapur deniz harp limanının in. a ef mpar& OrlÇe!ll 
şası, lnriliz filolarının Maltayı bı - cepheye gitmek 
rakıp SUveyş, Aden etrafında top - isliyor 
lanm:ılannın mana.~ı gittikçe aydınla· 
nıyor. Deyli Ekapree aazeteeinin A· 

Yalnız başına sarı tehlikeyi yen _ dİlabaıba aylarının verdiii 'bir ha· 
mes~ gti~ olan tarilterenln Akdenizl bere ıöre Habet İmparatoriçesi 
tehlikeh kılacak kuvvetli bir ltalyaya Menen cepheye ıitmeie ve harbet 
ne için karşı olduiunu, Milletler cemi i '--- ~· 

t
. . . b k d me e &arar venn~ır. 

ye ıne ne ıçın u a ar candan sa . . 
rıldığı gittikçe anla,ılmağa batlanı . lmparatorıçe tıpkı 1896 har • 
yor. binde İmparatoriçe Tai Tai ıibi 

Bugün Çinde bulunan lnriltere askerlerin önüne geçerek harhet-
maliye vekaleti büytlk memarlanndan mek arzu.undadır. Bütün saray 
Sir Fredrik Leish Posun asıl vaıi.. halkı harp teraitinin eıkiaine ni1-
fesi de bu tehlikelerin neden ibaret betle çok deti!tiıiini IÖyliyerek 
olduğunu anlamaktadır. 

Zfra Uuk prk bu1utlar1a lhiillfl - kendieioi bu fikiTden vaz geçirme 
dür. 1• ç&lıflD&ktad .. lu. Fakat o ısrar 

llaU N. llBTO etmektedir. 

N amılı lamail 

Güzel San'atlar Akademisinde! 
bu 111 derslere baılanırken, öleu 
Akademi direktörü tanınnııt reı
ıam Namık lımailin hatıra11n~ an
mak üzere bir tören 'r:azırlanmıı· 
tı. 

Akademi kapıe::nda herkese, 
Namık lsmailin küçük bir resmini 
ihtivA eden siyah birer rozet ve
rildi ve salonda söylevlere baılan
madan Öi.1ce herkes bh· dakika ıir 
kt\ta davet edildi. 

Salonda ıııklar söndürüldü. Ve 

beyaz sinema perdesi üzeri11•: ... 8 
mık lımailin büyük bir foto~ 
aksettirildi. Çok hüzünlü 1911" 
ler geçti. 

Bundan ıonra mektebin ~ 
tör muavininden baılıyarak J.'t 
harrir Peyami Safa, muallill'. ti 
met Hamdi, ressam Elif Nael ~ 
talebeden lımet Hüsnü, .~ 
Ahmet ve Neriman, her bit'~..; 
mık lsmaili bir bqka ~ 
anlatmak suretiyle dokunaklı 
levler verdiler. • Jf' 

Taren bir ıaat içinde bı~ 
mık lsmailin bütün ~ıa•--!.NJı 
talebe, birçok muharrir •• fP)• 
re11amlar, ilim adamları dflllJ 
kademi salonunu dold~ 1 
Sovyet bat komoloıu H•r-'.,J: 
kon10loıluk katibi Kemal J(t' 1"' 
la birlikte gelmiıti. SovY•' ,;:. 
konıulotu, Namık lsmaili11 ~ 
lerinden Molkova ıaıetel 1;-t! 
bahıini iıitmi• olduğul'U ~· I 
ve Türk san'atine seaıpatı••0' 
dinnittir. 
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Gece yarısı heye· 
canlı bir takip 

Bir şoförün polis hafiyeliği 
Bunlar, kayalıklar arasında saklı eroin J' fabrikalarına mı gidiyorlardı ? 

HABER - Aktam postast 

Ranıiye 
telefon 

Harice tuz satışlarımız 
gittikçe artıqar 

aşlar altında gömülü 
bulunan bavulun esrarı 

Eskl sosyete 
zanıanında 

yapılamıyan bu iş 
nihayet olacak 

Tuz fiyatlarının indirilmesi 
içerde de sarfiyatı çoğalttı 

a <Baştarafı 1 ncide) 
~ecep, bunları gezmeye çıkan 
ler eler zannetmiş ise de Akaret
)o}e l&pıp oradan dere içine doğru 

~ırıca İ§İn rengi değitmitlir. 
~" tonıohil dere içinde bin ınüş• 
(d ltla hayli ilerledikten sonra, 

liri) e • ·1 . d'' k" .. illi . · l'Jlrı verı mış, ort ışı ın-

!lır. Bunlardan biri: 

tıı - Borcumuz ne kadar? diye so
~~, Recep taksi saatine baka-

~~ .140 kuruş tutmuş, cevabını 
·• 111•ttir. 

~ Pt1üı~eri bu parayı öded;kten 
dörd~· dığerlerinin ya.ıına gitmiş. 
da&--" ~e beraberce kayalıklara 

lli'll ılerlemiılerdir. 

te ~ecep parasını almışsa d"' geo 
~l Y~rııı dört kişinin böyle dere 
ıııı:nde ne aramaya gittiklerini 
1-r '1t etmiş. Biraz dü~~inünce bun 
ır_ ın eroinci olabileceklerini ve 
11t~'.l 1kla.r arasındaki { abrika,arı· 
,, 1 t•tnıeleri ihtimali olduğun,ı da 
.. ın, getirince: 

k.) Şunları takip edeyim. F ... ı., i· 
"ıU:~~~ı meydana çtkarır, emniyet 
ı, ~ Urıyeti mi olur, yoksa muhafa
~IDandanlığma mı olur, baş· 
~ı, • ikramiye alırım. Onlar.ı bir 

fq~l ·' • 1 d • . 8 "'c "clın19 o urum, emıştn. 

'~bil düıüncenin sev~iyle Recep, 

~'-kaı~nın lambalarını söndü:müş 
etıni h · · · · b" t\ı aşına ıyıce geçırmış, ı-

ld~ ~~\'el otomobilinde:ı indirdiğ1 
lıt. ~ lrın pe§İni takihe başlamış· 
ltata' Y 1!tğının dört kişiyi takip et
t.ar 1.rıe haylı yardımı dokunmuş• 
~~,1Recep, bu suretle dört k;~iyi 
'arı •klar arasında kovaladıktan 
._~ bir aralık ayak sesleı inin 
~'c inen kesildiğini iarketm.ştir. 
ltit:"P bu sırada §Öyle düşünmüş-

•• 
~it - ~anımda taban<"a falan {ok qep,· • 
tlk\l 1nı yakalayım. iyisi mi f ah· 
tid,:·rnnn Yerlerini beller, sonra 
~ .. ı&bıtaya haber veririm.,, de-. 
'ı~ •uretle kayalıklar üzerinde 
~Ybet lllaya, sesierini ve izlerini 
)\ '-t~iği dört müıterısini arama• 
l.ıt iı- . l.bııttır. Çıktığı bir kaya· 

-.cerj d ~d&ıı il .en etrafı araştırırken, 
, . hır sea yükselmiştir: 

kaJkmıt, bacakları titriye, titriye 
silahlı adamlann yanluına gitmiı 
tir. Bunlar hemen Recebi kolla
rındaıı tutmuılar: 

- Çabuk öteki enaları bul, 
yoksa seni fU kayalardan aıağı a• 
taru, demitlerdir. 

Recep, bu sözler üzerine büsbü
tün şa~ırmıf: 

- Aman yapmayın, etmeyin ... 
Ben şoförüm, itle ehliyetnamem 
demittir. 

Recebin ehliyetnamesi, kibrit 
yakılarak tetkik edilmit, hüviyeti 
anlaşılınca serbest bırakılmıtlır. 

Fakat yanlarından ayrılmamıt; İÇ· 
lerinc!en birinin giiıteımesi üzeri
ne dağda, kayalıklar arasından, 

gömülü bir çuval eıya çıkarılmıı• 
tır. 

Şi,li tramvay deposu arkasına 
yakın bir yere kadar giden şofö,. 
Recep, dört kiti ile b:rlikte @ene 
otomobilinin başına dönmüş, hep 
birlikte Betikta~a g~lmiılerdir. 
Hakiltat burada anlatılmııtır~. 

Recebin eroinci d;ye takip et· 
tiği dört kitiden üçü, ikinci şube 
sivil komiserlerinden Abdurrah· 
man. üçüncü komiser lımail ve 
Hikmettir. Dördüncü ıahis. da 
Celal isminde bir hırsızdır. Nitan
taşında oturan Amerikan konsolo
sunun Pendikte Bağdat caddesin 
de biı şirket direktörünün Meşru· 
tiyet mahallesinde Salamonun ev· 
!erinden ve daha birçok evlerden 
eşya çalan Celil, bunların bir kıs· 
mını Gebzeye kaçırmıt, bir kısmı
m da sonra kaçırmak üzere birkaç 
yere gömmüıtür. Celal Geb~ede 
yakalanmış, evvelki gün lstanbuh. 
getirilmiı ve gecesi de e§yaları 

sakladığı yerleri göstermek üzere 
Beşiktaıa götürülmüıtür. 

Şoför Recebin batından geçen 
hadıse dolayısiyle iki noktayı işa· 

tet etmek isterim: Biri; zabıta me 
murlarının, herkesin derin bir uy• 
kuda bulundukları bir !&atte vazi
fe aıkiyle çalı,maları, diğeri de; 
her hangi bir suretle ıüphelendif 
şahıs!arı takip etmekte yurtıevet 

bir adam sıf aliyle §of ör Recebin 
büyük bL· alaka ve hassasiyet gös· 
termeıidir. 

Es.ki telefon sosyetesi zama · 
nında bir takım hasis menfaatler 
uğruna telefon anlatmasına ma · 
nasız bazı kısım maddeler konui
mu§ bulunuyordu. Şehir harici yer 
lere telefon konulması için ayrı 
bir tarife tatbik edileceği hakk1.1· 
daki maddeler de bu arada bulun-
maktadır. Bu suretle sosyete hem 
şehir haricinde bulunan hudutsu:z 
bir mıntakanın imtiyazını hiç zah 
metsiz üzerine almrş oluyor, hem 
de bu gibi hallerde halktan aza · 
mi paranın koparılabilmesini im· 
kan dahiline koyuyordu. 

Bu vaziyet eski sosyete zama · 
nında devam ettiği için sosyete 
kir gördüğü şehir harici yerlere 
mesela Mecidiye köyüne telefon 
hattı uzatmIJ fakat şehirle birl~· 
mit olan Ramiye telefon verme . 
miştir. 

Şimdi telefon ulusal bir idare
ye geçince Rami halkile berabeı 
Anadolu yakasının bir çok yerleri 
bu müracaatı yenilemişlcrdir. Fa
kat yeni idarede şimdilik eski i . 
darenin anlaşmasile hareket et . 
mektedir. Bunwı için yakında Ka 
mutaya sevkcdilecek olan yeni ka· 
nuna buna dair de bir madde ila· 
ve edilmittir. 

--o-

Almanya, bizden 
yağlı tohumlar 

almak istiyor 
Son zamanlarda Almanyadan 

Türkiye menşeli yağlı tohumlara 
karşı büyük bir talep vardır. Bü
yük bir yağ fabrikasını işleten bir 
Alman firması bütün ihtiyacını 

Türkiyeden temin edebileceğini 
bildirerek kafi pamuk tohumu ve. 
rilirse makinelerini Türk pamuık 
tohumlarını işliyecek şekilde ta -
dil edeceğini Turkofise bildirmiş
tir. 

Hayvan borsası me .. 
murlarının tekaüt 

sandığı 

İnhisarlar idaresi tabiatin mem 
leketimize bahşettiği bir servet O· 

lan tuzun yalnız memleket dahi -
linde fazla sarfı için değil, dış ül
kelere de çok satılması için büyük 
bir gayret göstermektedir. Hariç
te yapılan kuvvetli propagandanın 
tesirile bu yıl ilk defa olarak Ja · 
ponyaya dört ve Belçikaya iki bu· 
çuk milyon kilo tuz satılmıştır. 

Memleket içindeki ıatıflar da 
tuz ucuzladrktan sonra çok art • 
mıttrr. Tuz fiyatlarının bir kanun 
la indirilmesinden tonra ilk aylaı 

olan haziran ve eylul aylannda 
2,265,043 liralık 63,341 ton tuz 
satılmıştır. Halbuki 1934 yılmm 
ayni aylarında 3,155,254 liralık 
49,648 ton tuz satılmııtı. Yani ıe· 
çen yılııı bu iki ayma nazaran tuz 
satışı kıymet itibarile yüzde 28,4 

azalmı§, fakat miktar iitba.rile yüz 

de 31 çoğahnrıtrr. 
Halkın tuz ihtiyacını gözetmet( 

için hükUmetin gelirinden naııl 

bir f edakirlık yaptığını bu rakem 

lar açıkça göstermektedir. 

Kuduran genç 
Annesi bAdiseyi nasıl anlatıyor ? 

Sarıyerde 22 yafmda Besim Ça
kar İ'$JDinde bir gencin kudurarak 
Çapadaki kuduz tedavihanesine 
kaldırıldığını ve orado. öldüğünü 
yazmr§tık. 

Bir arkada§ımız dün Sarıyere 
giderek bedbaht gencin annesi ha 
yan Hafize ile görütmüttür. Sa -
rryerde Büyükdere caddetinde kü 
çük bir dükkanda atçılık yapan 
zavallı kadın göz ya§lan ve bay -
gmlrklar içinde başından geçen 
felaketi şöyle anlatmıftrr: 

"- Üç ay evvel dükkanın ar
kasında ve deni2 kenarındaki ba~ 
çeye bir köpek geldi. Bu köpeği 
herkes döğmüf, bitkin bir halde 
idi. Halk kuduz diyerek kovala -
mıştı. Fakat kendisinde kuduz ali. 
meti yoktu. Biraz sonra komiser 
geldi: 

- Bu köpek kuduz ıuraya bağ 
hyalım. Ahali çok döğmÜ§ dedi. 
Çocuğum çok merhametlidir. Kö
peği boynur.dan bir iple ağacı 

bağladı. Yemek verdi. Su içirdi. 
Hiç bir ıey yapmıyordu. Birkaç 
kere denize soktu, çıkarttı. Yine 
sakin, sakin duruyordu. Bir aralık 
$evecek oldu, Elile başını okşar . 
ken köpek birden bire sağ elini 
ısırmak istedi. Oğlum bunu zama· 
nında farketti. Geçti, fakat köpe . 
ğin dişleri elinde pek hafif bir 
iz bıraktı. Gece polisler geldiler, 
köpeği öldürdüler. Yavrum köpek 
ten şüphelendiği için hemen ertesi 

çok iyi idi. Fakat üç gün evvel 
"Anne korum ağrıyor,, dedi. Ruh
lar aldrk, sürdük, oğduk.. Bu ara. 
Irk ben, sıkılıyorsun, Uskumru kö 
yüne git eniştenin yanında hava 
alırsın dedim. Şen, şakrak bir hal
de köye gitti. Hiç birşeyciği yok
tu giderken ... Ertesi gün bir mek
tup aldım. Bazı eşyalarını istiyor
du vemektupta "anne dilim ağır N 

Iaşıyor,, diyordu. Ufak tefek et -
yalarını gönderdim. 

Aradan be,, altı sa.at geçme -
den jandarma karakolundan be -.i 
çağırdrlar .. Otomobil tutacaksın 

gidip oğlunu al, hastalanmış de . 
diler. Köye gittim: 

- Anneciğim, ben tıkanıyo -
rum diyordu. Sarıyere gelirdi!< 
yolda mütemadiyen: 

- Arkadaşlarım haklarını he
lal etsinler. Ben fenala,ııyorum di
yordu. Buraya getirdikten sonra 
ağzından köpükler gelmiye baş . 
lamıştı. Hemen hastahaneye götür 

dük." 
Annesinden a~ıklı ölümünü bir 

kere daha dinlediğimiz gencin bir 
gazetenin yazdığına göre tedavi 
edildikten sonra kudurmaıının se· 
bebi kendisine gerek tedavi esna· 
sında ve gerek tedaviden sonra 
kat'iyyen içki kullanmaması tem· 
bih edildiği halde bu tembihe ku· 
lak asmıyarak içki kullan.makta 
devam etmesicHr. 

----------------------·-----•- kırıısin sen? 
~ leal Y ekıa Ragıp 'ita e beraber dört kişi he . ------------

Öğrendiğimize göre hayvan 
borsası da, memurları arasında bir 
tekaüt sandığı yapmak için faali . 
yete geçmİ§ ve buhususta Ekono
mi Bakan.lığına müracaat etmiştir. 
Bakanlık, borsaya örnek olarak ti. 
caret odası yardım sandığı proje
sini alabileceğini bildirmiştir. 

günü kuduz tedavihanesine gitti. 
Kendisini tedaviye başladılar. 

Çocuklar 
HABER, sizin için her cumar

te'i günü bir ilave veri.yor. Takip 
ediniz! 

-...11.r~~lıklar arasında siper a) . · 

~il-. hitap.. . 
'h uzerıne Recep de mev-

bıuı, o da· ' . . '- Siz k' . . . "t. ımsınız? dıye bağınnıt-

~iıtlaa huna: 
"'· ltöyl .... 
'lft_ 8 uyuz, yolumuza gidiyo· 
li en kim · ? 

t. ıın · cevabı verilmit-

' ltfcep bu cevab ·· ı .. 'lia . agu muı: 
bi.... Ydı oradan ı 5· b . 
• "'llZ e\' l · ... ız, enım 

tılttıin· \'e getirdiğim mü§lerile • 
~ ıı. Ne 
~lllittir Yapıyorsunuz orada? 
il . 

.. unun.. . 
l.isu lab uzerıne, aşağıdakilerden 
e.bi , .. :net a.larını çekmi§ler, Re -

arına ~ 1 l'ab çagırmış ardır. 
~a •ncaıar ·· ·· 
•t !~fın .. 1 gorunce, Recep'te '"t Ya.gı k ·1 . . tr ü:ı: . eıı mıştır. Son bir 

erıne R 
ecep yattığı yerden 

Sivas - Erzurum 
istikrazı tahvilleri 

21 gün mütemadiyen gitti, gel
lar aldık, sürdük, oğduk .. Bor ara-! 

• • Sıvas • Erzurum hattı için hü
kUnıetin yaptığı dahili istikrazm 
ikinci tertip tahvilleri de baıdmq 
ve Ankaradan Merkez bankası 
htanbul ıubesine gönderilmiştir. 
Tahviller bu ayın on sekizinde sa· 
tl}a çrkanlacaktır. 

c ŞEHRiN DERDLERI 1 
E • 

Makslm açıldı 

Hasan Hanife mahallesinin 
büyük dertleri 

Çok yeni değişikliklerle açılını§ Fatihte Hasan Hanife mahallesinde oturan, fakat 
ismini yazmamızı hitemiyen bir zat anlatıyor: 

olan "Makıim,, salonlarında dans - Semtimi; /stanbulun ekseri semtleri gibi l'::l'clci 
1ı çay matinelerine başlanmıştır. kaldırunsızlık, çamur uc toz flastalrğına müptelcidrr. O· 

Dün akşam pek canlı bir caz · nun için bunda11 lıa/ısetmiycrck ualnr::ca hususi dcrtle

band takımı ile, ıehrimizin bir • rini söyliyeccğim. 

k h · tle · h ,. b" "Bunların birincisi ve cu mühimmi ba ... ı bo.~ köpeklerin ço şa aıye rıne uıuıı ır ma • _ . . • · 
• . • bollugudur. /Ju cwarda bırt<ıkım ederde ı·c bahçelerde 
lıne verılmıt ve aktamın saat 1 ~ sayısız denilecek kadar cok köpek bulunmaktadır. /Jil • 
sinden 20 ye kadar eğlenceli da· hassa geceleri bunlar sÜrü lıalirıdc gc•zmckte, ufak ço -
kikalar ıeçirilmittir. C11klara saldırmaktadırlar. Allah göstermesin, fakat f/O• 

:ele/erden sorı günlerde artmakta olduğunu gördDIDm 
kudu:: rnkaları bu semte de sira11ct edecek olursa büyük 
bir facia olabilir. llclediye bu köpcl...tcrin sokaklarda ba
şı bo~ gezmesine izin ı·crmemeli, sokaklarda yakaladığı 
köpekleri öldürmelidir. 

"ikinci derdimi: de sarhoşlardan. Bilmem neden, ge
ce geç vakit yokuşumuzu rıktm sarlıoşlar tanı yolun OT• 

tasına geldiler mi, narayı basıyorlar. Hele cumartesi ve 
pazar günleri akşamları ralıat uyumanın imklinı olnut-
yor. l~te si:c iki miihim derdimi::.,, · 



ız,1. . z. ı. ............. ==;::====~~~!fABEK-:\li~re~tau 
'flt. ''!!YC:." .9az:!~;s~e_p~r~ uıu!,ıa! Denı'iryolla--ri 

Kurumu misakı ·d · 
.. § nsu Q --.....s-..... - 1 aremız 

Azaların silô.lılanmasını Baremdto değl,lkllk-
Jer yapıldı 

mı, sildlılanmamasını Ali çetlnkaya ; 
"cumhurlv•t• IAyık 

d • ? bir mOe••e•e 
mı emre ll/01'. ttallne getırece§lz._ 

diyor 
Jqgllterenln deniz siyasa•• yeni bir ıllAh- APJ1..-ad1-n ı•len ha1'•rl•re rö-
laaaaa J8PJIJDA IOftQp olacağa beozfyor re Devlet Demi11ol1an ~min • 
~ı..nw.m deniı ıi1~' bir 

llltla,.... Mbep ol111or, yğm· 
.. W,l•ıac~ elan M:>ndr-. deniz 
...,~d• fp.ly~ da daha l>ü· 
,ak mr tl9BIJR• i•ti7cbiJir .,, fOk· 
llM'9 labJ.g tu•~lerhıde 11et -

1 ripı \Mpttrmiıtir. 
~ia deniz lronfe~ı, Jele· f 

etle a:rm ~nde topla~ır. 
Jhı um•n• kad(U' Jaffll delege .1 
l!rf 4a ld>ndP&~a erit111it ltuluna • 
IMbr. 

feleri, tAAhhiitleriııi yerine ıetir • 
mek içill ıilihlanmaktır. 

"lnıjliı ıilihlanmaıı, Uluslar 
J'urumı,ı miıakma ıadıJc ~lıpak 
İ•ti7en \tütün devletlere ıillhla • 
rrnı •fDİ pisbette çojaltmak vazi· 
fesipj yi.iklüyor. 

"8ri~r•'ıun te,ebbüıünde, 
d~niJÇlerdo bir ailih yarıtının ı.r 
n ıakhd11.,, 

Dii•r ta.ra.fWı Amerika bt.hri · 
y"jpİJJ Y•ni in~t prop...,ıı ne " 
tictsi ol.n.k ~rikt,n bahriye 
tfff.dını 100,000 kiti1• ~••nn.k 
dütüttülme1declir. 

...... Dıyli Heralddan -

l111ilis IMkbıtı kJdYiniıı 
... i .....,... 16n, lnıiltert, 
u.ıu- Kurumu mitakmca iiım· 
• ~ edeq vaıifeleri ifa e • 
lliebPwls itin pnit llfütle bi, il• 
niz. PfGl1'Nal huırlamalnlw.! iki ltaı,. deniz 

. &aa9 ileri ıüren bir ı~ıyan mırı eksperi Lo d d 
~ ''Gı...ı, DAlp,, i•ali o ra a 
INetetlt diyor Jch Londraya iki itaba" de'-iz eksperi 

"Ulu14" Ku~urıam voifel•.. selmittır. ~~- npıJIOlc ~eniz 
• .:1 • • • konf •n.Nı ıcın ba ltal,.a balınnJI .. 
""~" _bın ~· ~ıll~!m ~~·~ teri. Jnıiliı bahrlnlllerl1lı koııup • 
t.mdı. ~ımch oıreıııyoruı kı, cak, fikir mijdavele1fnde bulunaeü • 
U1'*-r K1Jrumu lu.tmımı vazi • lardır. 

de bazı cleiitiklikler yapıhnatır. 
&,,nu ortaya koyan ~anun projesi 
Kamutayda görütülUrken Baym • 
ıJırlık Bak4ıu Ali Çetinkaya, fu 
beya~tı. l>\ll1J'1mUftur: 

- BiU1orı~uJ: ki t>u aıüf:aaeae 
(Deylet DemiryoU.,, mü ... eae • • 
ıi), ~eıııleelditniıde henüz teıek
kül etmit vaziyette delildir. Sene· 
del\ aeneye elhniıe g~en bq ıi • 
ıpendiferleri, mevcut peraonelle 
(kadro ile) mümlıUn oldlJiq ka • 
dar takviye ederek siinU cüılilne 
elbnize ı~eıı Juıımlat"la idare et· 
mekteyiz. Yani kunılmyt bir va· 
ziy~t olmadıiından mUJktıllt iç.in• 
deyiz . 

"idari Yqi,..tiıı İC41tma care 
bQroyq ve bir twa"- •a teknik 
elemanlm yetifti!'IDe~ birinci de· 
recede vazif•izdir. BucQn için 
111UclUrii ummntleri, muavinleri 
bu suretle tayin etmek ~ 
nrdır. llgnq düt~ itilerek 
,apmqızdır. Bir tarafı.n ela lda • 
NJe eaaalı olduh lsm, .._ '-k • 
niJi, hem idareyi •1"İ ~ 
liyelte JG1'ütelril..-ek mabulh't• 
bir umumi •flclOr, iki maa.tq 1'al• 
JaB111alc meclHıri,,etind~s. t.W. 
"°qk pnter ı~•naittir. Şm.di 
eaılı ol.,.Jc ele al~orıq. Güııden 
sijııe intiıam altında ,,üriiyeq •o 
cumhuriJ'etıe l&nlc ltir Vlii••••• 
haline ıetirm~j~ AhtM=&i•~» 

Esnaf bankası bftyftk 

• 

1 
Mısır HükOmetı 
---..------------------.----------M üJ k l idarelere 

birer kapalı zari 
dağıttı 

Harp cıkar çıkmaz bun,ar 
Mısırla - Inglltere konuşmaları sıklat 

Neler konu11uıuvorf 
K.'hireclen s.l•n ha\>erl•u •ö· 

re, Mııır hükilın•ti1I• Jnıiliz yük
•tk 1'~is•n aruıadqi m\lzakra· 
ler bugünlerde ~ 4ı~l•tm4ftır. 
M .. ır baı\>•k~ birçok toldiflerl~ 
kartıl•t~c:lır. 

tır. wb\ ç~cl~~ ıu ku 
aiızları - zehirle~• ih • • 
ör\ijne ıoçme~ üzere - ~Hti' 
ıurette kap-.tılmııur. 

"""ııt k-mo11arm~ ~ 
uaf cihazları koqulın1ff\\lr· 

Mııır krallığt ile bijyük Brttan 
ya Pııparatorlujq ar••11ıd-. yapılan Mıetrd• aıoo tnglllz .. ,,, 
konuımaların eıaıı ıöylece hülin Kahire, 9 _(A. J\.) - Mı 
edilebilir: ki t.ne daha tayyare ............ 

A) Mısınn, ftalyaya kartı tatbjlc yapdmııtır. Bunlar d!ke"1i • 
o~unacak zecri tedbirler siyaıaıın~ le çevrilmit ve İngiliz Hinth 
iıtiraki. kwlerin muhafazası alt""-

8) lta11a ithalltqıa lrutı boy· muıtur. 

lcot hızıth~ "pıl~uı, iltracata Bütiin b11111ı'1'f. lın.u\W 
a,.barıo konmuı, İtalyan olan nan harp ıemilerindeki iOO 
banka, tirk~ ftlalrenin kontrol YM• ili.ve edfüne lnıil\;letil 
4ltına, almmuı. ıırda mevcut tayyart 

C) lw.ly~ k'J"'9tlwipi Mııır · 2100 e balii olmaktadır. 
elan iqe Ye ., .. ,111111&tlarmı temin Huautte aoooo it.ıran 
edememeei için lizım ıelen ted -
ltlrle,in al~ı. Loa«ha, 9 ...-- Libyadan 1' 

1) Mntp matWatm:la ltalya l~· diline ıöre Liltya • Mısn• 
dunda 30000 ltalyan askeri 

raflw propapndalara yer veril• cuttur. Bunlara mukabil M 

llt;!~~ M••r topr-ıil~ mü J~r da lturadaki lnıvvetleri•I 
daf~, ~ flr11fm.eıerin en "-! tikçe artırmaktadırlar. 
~una tet)dl ebaeldeiw. . Bu h•zlnete.-tnln korunma,. 

Mmrda Ha~ kartı b ~t Kahire, 9 - Doiru haber 
....-ti ~ almaldaclır. resı kaynaklardap öir•il 

T edf.fUt tdaMrler her sün art· ıöre Mısırın qnqp kJflmft~ 
maktaclır. Htlldbnet, ..-Glld idarı. iiıerinde yapdmıt o14l!1 ıu 
miieneaelerine kapalı zarflar da· !erini bır lif.va tehl~e•ill• 
~r. 811 ..nı., harp pkar korumak için tedbirler al 
çılpus Yerilecek .. trle açılacak· na karar verilaıittir. 

Almanya Uluslar 
Kurumuna yaklaşıyormu 
Zecri tedbirleri Kabul ettiğini 
filen göstermesi bu yolda bir 

tefsire yol açıyor 
Almanya Italyaya mal aalmıyacak 

ltalya • Habet harbiııclen iltlfa· 
ct.,e kalkıtınak, Almaıı,ada ha • 
lcOmet brariyle menedilecektir. 

hto=~.:.:,rı,!::r. _K_ö_m_ü_r-to_n ___ L_e_h_i_s_t_a_n_d ___ a 

kl.:'Ninı Kronik!,, ıueteıi diyor deortadanyokoW'*--mra- başına 130 Yahudi 

Almupda aon ıünlerde pek 
f•ıt. llMI alındılı sCSrühaıüttür. 
lhı alınaıa sullann ltalyaya yük· 
aek fiyatla atılacalı anlatılıyor. 

Bö7le büyük ölçüde bir iıtiı • 
-.nn önüne ıeçınek üzere, Al • 
m&Dfll tedbirlere ıiritmektedir. 
Bu tedbirden Uluılar Kurumunun 
On Mkider Koınitesi haberdar e 
Ciibaittir. 

la ıuretle, Almaııya ıecrl tec:l· 
•irl•ri annnen kabul ediY,or de • 
mu.tir. 

fiye eclilaıelcte olan ı...r -.. dG 1 .Ketı 
"Almanyadan, ltalyaya muta• ıı bu helinde de Yni~ecad• kuruet inecek tmBD le• 

dıa haricinde •emnu madde ıön· deei~eıki aıuazzam W•Jı itsal Y 81r ~ok kl•I te"9' 
clerilm .. ini Alaa.n hükumetinin etıınektQdi.Faka~1'ihaJetbQWna Glntll lıterdlkl daha •dlldl 
menetmelcte olutu, yani Ulualar kiraımm çok futa o1cluiu anla . da ucuzlasın V&rfOY&, 10- 1932 
Kurumu ile endir.Jet ıuNtte tetri· ıılm1t ve daha qcqz bir kaç od.tı Kıt relcli. Henüs br J&iıaaja Yahudiler tarafmdan 
ki m .... i euneai, 9"nonıilc ıecri bir yere tqmılarak tufiye heJe • batlamadıya ela IMaıün nnn bat• bir Leh gencinin hatırUfl'I 
tedbirler zincirinde bü,.Ulc bir a ~ tinin orada çal1'1ftUı lcararla ... ıt· ı.,..bilir. Aputnnularda kalori • çin yapılan Mt- toplantıda 
ra~~~=mır~ Lu har-'-•· tır. ferlv ,....... evl..-de aobalar bir kaYSa çdanıftll'. Polis~ 

J- .. ~ .. kurubnala batladı. Buna rajaıen leri ka•aaYt yatı,tmnak • 
tini, ltalyan • Habet harbına ola· Ven 1 n••rlyat; '°" amanlara kadar ı,q. kömür 7iik ltir zorlulc çelmnifl~ 
calc tairi bakımından ıqütalea et- H _. kt buhranı meTcuttu. PiJ&l&Y& çıka· çok kimleleri tevkif etmek 
mekle kalaıamalctadırlar. Cenn. emterı ~· 1 buriyetincle kahn19larcbr ... 
rede tefsir edilcliiiae bakılma, Bütün Tür~ ulb ken.di ~ili nlan lcimür aıildan h... ihtiya • hudi taı.M ..p- yar ...... 
Alman bu hareket• ·ı F ile, ac-qncla olan bit.eai, 4ıt ve ıc eıya· ca kartıhk ..,_.Q:ecalc kadar aı, L--..1! tal-'--, ______ L--·-

~, • 1 1 e rama suında yapıl•n · lf1ert resimleri ile heaa de fiptlar p>ll )'tiluekti. nuqoı .,.... KVnlBN ~ 
• • • " lnııltere de daha yakından eanlandrrarak okqf1tnna l!llQn Ankaramn •erdili habere ıö· lan kırılnuttw. 

ltJ•arm Ulular Kurumu• anlafftıaldadır. Ve Uluslar Kuru· REMŞERtnln lklnd A1DQ f••bll., .,., tq kömür fiyatı tS tetriniıa. ---------
na Ye ail&laallluıa& konforanaına mq-. daha çok clost oluyof.,, de henca1'1r bir kapa~ lpnd• pktı. niden batlıYarak ton batına l30 
ıe'-i hekkmda ıayri ~t ba· lngllt•r•v• ltalyan iÇi: llomu. tefrika, hlklJe. •iJa · kunıt teui1 edilecektir. HükU. 
•~.,da bqlamal.t.ata hak malları koyanlar sal ~lar ıtbi menalar Uzerln~e --• ~-i•· L-....... nn bı·r elden • h 1 htrkesı alüadar eden ve memltketı. __, MHA- ..... _ .. 

lnnda faJialar nrdır. ep • va para c;:e•a~ mizin bq ntl'i ntfff;,atta ta1'11uıı1 idaruine karar ..enniftir. 
Rami çnenler, böyle birıey • sına çar~tn:ıı~cak kinteelırin yaıılarlle clolqdur. EkCM\Ollli Balcanı Celil Bayar, 

den hal»erleri olmadılnu aöylü • Londra, ıo - 18 ıklncıtetnnde mev· Ayrıca da acuaun ıb'lllllle al&ka· alllcadar ilba,.lıtclara l»ir tamim 
10rlar. kit tatbQca rlreeek olan ekonomik zec dar, Mr•lı bir de 111qsabakuı Yafclır. 

Pariı ıuetelerinclen "Entran" d tedbirlere dair larDlz Dı? Babn • l>aha ille "üshu.ncla Mi~k bir rai yolJB~~·~~..ı• __ ..ı_ Jcö·mu··rü 
. . . . . . . • biı l>lr alıamuıne netretmı~t.lr. Bq bet sörea hu halle guetftlini okurla. .._.ıma -Q-• 

llJ&ll,, ıae, Hıtlenn gQer elçııı Rı· nıq...,naıne ltalran mallao~ıp, ldtap ta--.a d ri maU_.i uı-:nde -pıl•• incele • L-....._ , . • ·--1 p . . 1 . rımıa T9•Y• • • ı. ı•• -· J- -· 
u.aaa-vp ım aym yrnn1•1Qa1• anae Te ıaıetelq 111Usteşna, nrtltereye ft- ..-elerden aonra ton '-tına 130 
ıelecılini yuıyor. haUDi meaeanlktedir. Fransızcayı çabuk kurut teıl•illt yapılaltileceli ne • 

- Defli Heralddan - Boa itaat etmiytnlır bir seneye ve kolay Btretlrlm tic:eıine yarıldı.51 bilclirilmekt• Ye 
kadar taa~ ve 100 tngtU~ lirası ka· .. 

Yukarıda yazdı olan bandiıle- dar da para ceasına çarptınlaeak • Bu metodun dördüncü kit.ahı kırk bunun sebepleri tafsilitlı olarak 
re il&veten bir diğer lnaili• rue- tardır. Mldı ayfa olarak çıktı. Tevzi yeri: izah etti1-~dir. 
t•iain ""cliii haberi de ya~ Amerlk• lnıllte.-.d• ~tt;I Yeni postahane kal'fJSında Anadolu Diler tanftaa ıeao öirendiii" 
olunalr, Ulular Kurumuna ha ,.r1e1nın kwanm..-ı .... ,.r Türk Kitap Deposudur. ıaiıe ıöre, kömür nuıliyetini a1a • --·- ------
01-Jan Almaayamn Awupa si • Londra, 10 - ltçi patiti On· ------------•ı kadar eden bir kııım tedbirler i • 
,...ı hanbtleriade çok manalı derlerinden Sir Stafford Cripp • Naıit - Erı ıılr•i S•di sin bir kanqn liyihatı huıFlana • 
:reni bir rol almaia batladıiı ıcr ain'in dün Yetclili diJeve ıöre A· ŞelızaılefHıfı 7URAN Tiytdrosunıla ralc ıc..mutaya ıunulacak ve ona1 
riillr. ..nb. cwnhUtTeiai bu zata lnsıl· Buaiiq matine 15 te lanchlı takdirde o niabette yeni • 

Ulael8I' Kuraaauaa ba olm11&11 terede itçi ~itinin lcannmuqw BISBBI IAIA den teaıilit 7apılacaktır. 
ıe.w., 1111teea• kartı zecrt iatedifini aöylemiftir. Mttllur TOCIYll 3 perd'- Gaaii1 iıtucli iri ft.ki• hallu çok 
teAlrlerin timdiye kadar pJrl Amerika eumhurni.lqe ıöre YaJna4aı RAMLBT aeviııdi"9Celc olan ltu havacliı ta· 
kabUi tatbik olclupnu ileri sürü• dünya ıulhu anc&k itçi partitiain lZ Salı hakkuk ettin. Ve kö"'ür fiyatları ı 
plardı. . kaunmaıUe mullafua edilebilir. (K.ımaur. ltfter). daba ımiı miJcıt.* mdirilıin. 
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Prenses Lidyanın anasına 
babasına benzemediğini söylemişti. Fakat 
acaba babası yerine Hızıra benzeyor mu? 

çok benzediğini, 

ona dikkat etti mi ? 
leçen kı•ml•rın hu .. •••• 
~ reü. zencirlerinl kınp .,,,.,,,ta kaçıyor. Aıağıda ismi 

oeçen ' Kont el' ılmbro ile zenci 
RGn1ıartı11 Bızır relain aevğUui 
Anltanın sarayı menauplarıdır. 
Bızır reiai ise, scvğUiainin oda
«llda Mm§ireıi olduğunu söy 
l~lndir. 
• . . . . . . 

Civarda bir yol buldu. Yürü -
'beie baıladı. Oraya yakın ve te
h ÜZerinde bir köye eritince 
'-aclüfen hir kadmcağızm evine 
r-i. Halini anlattı. Bütün köy -
!!~ duy'&rak Onıcun yanına gel · 
... ~ ve kurtulduğuna tevindiler. 

le .Bu köy, zaten Rodoa Şövalye-
llnden kaça.hilen bütün esirlerin 

~irydı. Gelen esirleri yedirirler 
11!dirirler, yoku ederlerdi. Oruç 
?ette de don, gömlek, baıma kaf · 
ı..., &yağma pabuç, eline biraz 
.._.._ vererek ikram ettiler. 

Eair-Jeri taıryan ıeno:, ıece ya -
l'taı hareket: edecekti. Fakat mü · 
"'"ebat yokta.nıp Orucun kaçtığı 
tnl&tılmca sabaha kadar kaldı. 0-
~n kurtulup kurtulmadıimı an. 

ı., ~"k için, kaptan, aahHe kayıklar di •da.m yolladı. Bunlar köye gel 
~ flr, °"1cu bul~ular ve demiri 
~~ kaçmumı takdrr ettiler. o. 

- Bu k&Çı! Hazreti Muham · 
~n mucizesidir! • dedi. - Haydi 
l . , böyle Kont Karlo'ya söy -
~Ilı! 

~ç kiti, gemiye döndü. Kap . 
el, ınalUmat verdiler. Kaptan 
._' &açını aakalmı yolarak yolu -

deY&m etti. 
t • lfızır ret. ie, Bodrumda Oruç 
beı.terı hali haber bekliyordu. Ni. 
~tel, Rodosa ıönderdiği hrristi • 
ıc.: teldi ve karde9inin ıemiden 
eli ~~ oldujunu bil_dir . 
F'~~ reie, evveli inanmadı. 

t limandaki gemilerden IO -

~ '-triıcatm böyk olduğunu an . 
li ~buyuk bir sevinçle Midil
t:~~nclü, evvelki ıibi ticaret ve 

.... llQe tnetıul oldu. (1) 

'Y Ltdya 
~ ı.karda bahsedilen hıri.tiya
~ kOQt ~ d'Ambro oldu -
~tahminde güçlük çekilmez. 
ı.,_ n ~ı yüzünden kan ağ 
~lt n bu fitne fucur asilzade, Hı· 
lt.tıtn .~~ına gidince sureti hak · 
••nd '°~ü. Kardqinin kaçma -
i.a.ı. a hızmeti bile dokunduğunu 
~Jıll .w· 

di. Şimdi niçin yafıyaca.ktı? Hem 
tiresile Albertino saraymda geçir· 
diği o me9um geceyi hatı:rlıyarak 
azab içinde kıvranmak için mi? •. 

Bir an evvel tehWI olmak ... 
kahramanca çarpııarak ölmek ... 
Arzusu bundan ibaretti ... Onun i
çin Akdeoizin Şark aahiMerini yi. 
ne kasıp kavurmağa baıladı . 

Ondan ayrılan Kont d' Ambro 
i.e, bir tüccar gemi.ine bine-rek. 
doğruca Airıboa adumı boyladı. 

Heygidi zaman hey ... Göz açıp 
kapayıncaya kadar nasıl da ça -
buk geçer ... Benito, saraya uzak · 
tan baktığı vakit: 

"- Ben buradan ayrılalı bir 
sene oluyor ha?... Hayret!,, diye 
dütündü. 

Fakat, hayreti karaya ayak bas 
tıjı vakit büsbütün arttı. Zira, onu 
istikbale aclenler aruındaki ha • 
.reınaiuı Ramarama, ilk "safa gel 
din,, cümlelerinden sonra fU müj. 
deyi verdi: · 

- Bir prenaesimiz oldu. 
- Nuıl prenaea? 
- Pl'ensea Lidya. 
-Oda kim? 
- Kim olacak canım? ... Pren · 

sin kızı .... Prenses Anita siz git · 
tikten sonra doğurdu. 

- ! ... 
- Ne güzelıkız ... Baba.ama be» 

zemiyor amma, anne.inin tıp)m.ı .. 
- ... 
- Görmeyin ... Bayılacaksınız .. 
Kont, birdenbire sordu: 
- Ne zaman doğdu? 
- Neredeyse üç aylık olacak . 
-Hmm ... 
-Ne var? 
-Hiç. .. 
Kont, zihninden hesaplıyordu: 
u_ yani, bizim buradan çıl< • 

mamızdan dokuz ay küau.- iÜ1J 

le evlenmesi kaıbildi? •.• Ben, her 
feYİ biliyonmı: Buradan hareket 
edeceğamiz gün, sen, or.a, Y ılanh 
manastırm methur zehirlerindeo 
ıöztqı terbetini içirdin .•• Hem de 
Hrzıra tahsis edilen odalardan bi· 
rinde ... 

- Bunlan nereden çııkanyor · 
wnuz? ... ·diye, zenci kekeledi. 

- lnk&r yolunu tutma ... iyice 
bflmesem bu kadar katiyetle .öy • 
liyebilir miyim? .• 

- Ben sizi doatça karplamaje 
ıeldim. Halbuki siz buraya beni 
mehvetmek için gelmi.te benziyor. 
sunuz. 

- Yok, hayır ... Betki, etki.in
den daha iyi dost ola:biliriz •.• Bak, 
ben senin 11rlarmı biliyonmı, ona 
k&11ılık aana, bazı sırlar tevdi 
edebilirim. 

Zenci, fena halde aılupnqtı: 
Zübeydeyi zehirledifi için mi». 
liimanlar, zehiri çaldıfı için de 

hrriatiyanlar tarafmdan mahvedile 
bilirdi. Kont Ambroınm aöyle • 
diklerinden hiç de palavra atma
dığı, her ~yi mükemmelen b;ldi. 
ii anlaPhYordü. Faat İlU. bu 
evin lcapnı açıhyor: 

Demek ki, kont, bazı tartlar iJıe. 
ri sürecek. Düpnanlık yerine bir 
ittif a.k teklif edecek. 

- Emred·in... KaY*rz tart.D 
olarak hizmetinize hazırım .. 

- Seninle yapacak pek~ itle 
rimiz var.. BU'll!an bqiamazdan 
evvel sana bir tual toracağmı. 

-Buyunm. 
- Prenses Lidyanın amıe.ine 

çolc bemeyip babasına benzeme
diğini söylemi9tin. Acaba babatı 
yerine Hızır rei.e benz'r.or lnu? 
D!l.J. • ., UU\at ettın mı ... 

(Devamı var) 

sonra ... Bu küsur günün de (on=============== 
gün) olduğuna yemin edebiti 
rim.,,. 

- Kızm saçları kızıla çalıyor 

mu? 
- Nereden bildiniz? 

ı . d "'d " - çıme oı u ... 
- Olur adam deiil•iniz valla• 

hi ...• 
. 

- Ben daha neler biliri~, da· 
ha neler? ... 

Saraya doğru yürüyorlardı. 
Kont, kızlaraaaıının ııözleri içi· 

ne baktı: 
- Zübeydeyi hiç sormuyor · 

sun? 
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t, vuı, Amcasının pa -

~~ lflaınadan hatta zarara da gi
~t' kaçrrcltcr bu fırsatla alay 
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T•c•-t 116nıarının ••tırı 12,50 A••m• llAnların 10 kuru•tur. 1' 1 

ı, 

ele liızrr, Konta hediyeler verdiıe 
di ~~ alaylarına ittirak edeme· 
L :_ ünkii nıa.hud meseleden do • -.,,, 1iir . 
·~· eiı kan ağlıyordu. Hem. 
tt,11 

1 artık, kardqi de kurtulduk. 
&onra bu d" d -,.1.._ h'. unya a yaşamak 

-..eke be ıç .kalmamııtı. Çünkü. 
~lki. ağabeysini esaretten 

-..... hir emel tefkil eder · 
U) lht 

'-•11 Af~n k1Stm, hemP.n aynen "Şi 
ttt.ı\I da TUrk1cr,. fstmlf tarfhf 

18erindea abnmııtır. 

- Soracaktmı ... Fakat he,..ey 
sıra ile! - dedi. 

- Evlendi! 
-Kim? 
- Kim olacak? ... Zübeyde .... 

Bir körle evlendi ... Tabii, o suratla 
bafkuına varamazdı. 

Zencinin içi rahat eder ırhi bir 
nefes aldı. Kendini toplıyarak : 

- Nesi vardı? .. Çirkin delildi 
ki ..• Ba~tle de eylenebilirdi. 

- Ağız yapma, Ramarama !.:. 
Zübeydenln o terbetl l~tlcten ton· 
ra, kir biT adamdan batlca ünln-
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Hastalık, sağlık 
hep bizim için! 

Hikmet Münir1in Haber' de <:.Jk· 
mikrop) batlıklı bir yazısı vardı. 

Bu yazı, bence \O~ di§e dokunur..
çok can alo.cak bh yaz•yd;. 

Bu yazı, yolda sar'ası tutup 
kaldırımın üzerir,e, ya:ıut biı ça· 
mur denizinin ortı.aına yu-varlanan 
bir adama kartı takmıia.1 durum· 
dan ve böyle bir durum k2ıl'şısınd'1 
alınması gerek olan durumdan 
bahaediyordu. 

Yolda ıar'aıı tutup d,. ka"lrrı· 
mın üstüne, yahd bir ~amur de• 
nizinin ortaırna yuvarlanan a 
dam ... 

Tıka basa dolu bir tramvayın 
ortaırnda fena. halde ıancılanan, 
fena halde batı dönüp gözleri ka
rarmaya, yürefi 11kılmaya batlı· 
yan kadın ... 

Her hanıi bir kalabalık yerde, 
mesela geçenlerde fITınlaı ın önün· 
de olduğu gibi kalabalıktan, sıkıt· 
maktan, itilip kakılmaktan içine 
baygmlıklar gelen ihtiy .. r veya 
çocuk. .. 

Doktordan, eczaneden, hastane·· 
den dönüıte takatsiz hacaklannı 
titreterek çok itlek bir köte batın· 
dan kartı ta;afa geçmek için ba· 
zan oldutu yerde ıaranp solarak 
gelen geçenden ıözleri, ve haliyle 
yardım dilenen istıraplı bir baı· 
ta .•• 

Çoktandır J;akıyorum, bütün 
bunlara ka111 pek çoğumuzun al • 
mıt oldutumuz durumlar biç de 
iyi değil! 

Bu durumlar }jazan benim gö · 
zümün önünde töyle c,r.nlanıyor · 
lar: 

:Altta kalanın cam ç'ıbm ! 
Hastalıiı, zayıflığı, takatsizliği 

acizliti, istırabı tabii hiç kimse is · 
temez. Gelıelelim, bunları iste· 
memek ile insan kendisini onlara 
ka111 ölüm ıerbetini içinciye ka• 
dar tam anlamiyle, okka dört yüz 
dirhem sigorta etmit olmaz 1 Ba· 
kar11n biri, hiç ummadığın bir gün 

değil bildikten, ıabaıı':JO&JI, redi 
kat ilden, halta kanlı, bı~aklı dar· 
gın olduğu bir dütmaNndan bile 
merhamet ve derman u.mııyor. 

Hastaların, zayıfların takttsiz· 
lerin, acizlerin, ~8.fW&nn, eaialı
ların, sakatların bqlann. salebi· 
lecek bu gibi haller kartraında acı· 
met. ve imdada k.>tma duy&ulanmı· 
zı biraz kamçılıyabm ! 

Birkaç yıl önce, Beyoilunda bir 
haıataneden çıkau yakm Er butanı 
tramvayda az kal&ın ölüy ... rdu. On· 
de oturan birkaç kadm: 

-Ayol, hatuncağız sapsan ket 
ıildi, fenalqtı, bayılıy01' ! 

Diye çırpınırken bileq..; &o,-w: 
- Bilet! 
Diye bağırıyor; vatman boıuaa 

makamlı zil çahyor ve IOD bnlr 
giden araba bir türlü durmuyordu. 
Bereket verıin, durak yakmdı, ,... 
kmdı amma, dört kitinir. kohmda 
duıağa ayak basan basta ela orada 
b:ıyılmıt, kendini kay belmifti. 
Halbuki eğer araba yüz, yüz .ur 
adım beride dursaydı, buta o der 
receye gelmeden açılacaktL 

Geçenki o büyük ekmek buhra
nında fmnlann önünü doldaru 
dehtetli kalabalık eanumda ak· 
!&Dl üıtü Gedikpaıa fırnılarmclan 
birini önünde zayıf, az benizli bir 
kadın: 

- Amanın, t;eoi kurtarın, ezili· 
yorum, fena oluyonun ! 

Diye avaz avaz haykırırken o 
zavallıyı sicim yumağı gibi her ta· 
rafından sımsıkı ıamuı olan kala· 
balık bedevi topu gibi gitt'k~ bir 
birine kenetleaiyordu. Aorıı na· 
aıl oldu, galiba bir ~ur yeli!
ti de o hatuncağı21 güçb<-li ca.n111 

bir pestil olmaktan kurtardı, idi 
Herkes Çoban Mehmet, Kara 

Ali, Mülayim, Büyük Mustafa, An. 
karalı Hüseyin değil ki kol, bacak. 
bel kalça kuvvetiyle böyle dunun· 
larda kendilerini kurtarsın l 

- Gezgin Haben:i-
de, gelir, ıenin de kapını pek gü· --------------
zel çalabilir ve seni de, o yukarda F R A N S t Z T 1 Y AT R O S U • 
saydığım vaziyetlere sokar. 

5
U .. RE y y A · 

İtte o zaman sen de etrafını sa-
rıp •enin bu durumunu ıa1t hey~ ,, Opereti 
canlı bir sinema seyreder gibi aey- Bu akşam 20,30 ~ matine ıs ela 
redenlerden imdat dilenhsin! Fa- BAY_ BAYAN 
kat, bugün sen o imdadı, sen o BUyiik Operet 
çok hayırlı yardımı batk11ına yap· Yazanlar: Mahmut Yesari ve Neetlel 
mazaan onu sana yarın kim yapar? Rüştü. Müzik: Sezai ve Se1 • 

Hayatta bir hayli bııtıma geldi fettitt_ Asaf. Gişe gündüz a~br. T9. 
Jefon: 41819 

de bilirim: O, yukard~ saydığını Yarın Akşam 
adam oflunun uğruyacağı pek sı• HALK OPERETiNiN 
kmtıh hallerde inıan, hani yok mu Kuruluş galası siirprizlerf. 

T O R K SiNEMASINDA, Bütün lstanbul en büyük filmlerin 
en büyüjünü görmiye ko~yor: 

Bu g AR o A Ş E Q Eri N i 1. l i ç i Y o A uz f H 
Blz dcızevk edilı :- ocn< edl.ır-.cl.lr-eglcınllir 

WONDERBAR 

ll lveten : itfaiye Töreni \ 'C dfnya hs~cr!eı·i. 
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Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların 

heyecanh romanı 
* (Nakil, tercüme ve iktibos hakkı mahfuzdur.) \ , 'fazan: Rosny aln4! * TllrHçeyc çe\'trcn: Naciye izz:eı 31 -

Fakat Rabia ile muhitine 
lieslediği alaka ve teces!lüs, gün 

ıeçtikçe içini ya'nyorda. Her hal

de Rabiaya olan hıncT, T evfiğc 

kartı güttüğü kinden duba tiddet• 
liydi. Eğer, kendi de bHmiyerek 

bir gün Tevfiğin ona av~etini bek· 

zıydı. Düz, ııkı dudaklar birbiri, No. 31 

ne yapıtmış, bir tek ince çizgi olu- ç • v J k l '-" ••t k • 
::.i::~i b~;::ç:~·;~.::.k;~~~1i! ıguem aqa ıgın o e z 
ağız .. Eminenin ta~~-kom~~su o tara-'zndan aşanı yuvar .. 
kadar yakışıklı T evf ıgın bu ıgrenç f ~ 45 
yü~de, vaktile ne bul~p da ~~ık ol· landı Kudretsı·zıı· aı'nı· 

liyor idiyse, o ümidi t!ır.di tama· duguna tatlı ve manıda,· bır ses • ' 

le:"Bu oyuncular acaip oluyor. anlzgarak gözlerini kapadı. Aslan ' 
::.::;:ı~;~::,~:::

1

;,~_d:::i:_ :~~;:~~~':!u~y~:::;::;~~·;o· onu parçalamak için ilerliqordu 

men sönmüttü. 

Ne kadar Tevfikten r.efret et• 

da ayaklarına kapanacağına ka- pu( karıyı nikah 'ederse, ben hiç 

naat getirmitti. Belki de bu ka· d d d · e şaımam.,, e ı. 

:naati vaktiyle peK bot değildi. Fa- Emine yalnız kalınca mangal. 

kat timdi Rabianın babasın, ta- karııtırdı, uzun düşündii. Kömüf9 

mamen eline atdığma h:ç bir za• ler kül olduktan ıSonra bile ma~ayı 
man Emineye bırakmıyacağına etinden bırakmamıştı. Ertesi sa• 

emindi. hah çarşıya gİtırıek için çıktı. fa. 
Bütün bu hüzün ar,uında Is- kat ayakları onu Sinek]: Bakkal 

tanbul bakkaliyesinin refahı, ora· sokağına götürdü ve başını Jiik

dan taşan saadet, onun sızlıyaıı kandan içeri sokup, etrafı teftiş 
yarasına tuz eki~ ordu. Sef U ve etti. 

serseri bir Tevfik, nadim ve bet· Tevfik henüz kalkmamıştı, Ra· 

baht bir Rabia... Bunları affede- kım mutfakta kahve p~şiriyordu. 

meıe, lakayt kıdabilirdi. Fakat Rabia, Eminenin pek ıyi haztrla• 

onların mahalleye destan olan saa. dığı, teneke kutunun içiı;deki bo-

detleri, Eminenin gayzım, damar 

larını yakan bir ateıe çevirmişti 

Ve kimseye bundan bahsedeme

l lesi, içini dökeır.emesi bütün bü

tüı! onu zehirliyordu. 

Rabia elinden gittikten dört, 

be1 ay sonra imama verdiği söze 

rağmen, yavaı yavaş komşulara 

içini açmak istedi. F .ıkat artık 

mahallenin bu meselede alakası 

maziye karışmışt •. Komşular esni• 

yor ve ekseri bi:- iş bahane f"dip 

aavuıuyorlardı. 

İmam bile Tevfik, Rabia ma

salından bıkmış, gına getirmişti 

Emioe bu bahsi açar açmaz odası• 

•na çekiliyordu. 

zuk paraları peykeye dökmüı sa 

yıyordu. 

"Bu ne kurum, Rabia hanım?, 

Bu ses, Rabianın yüzür.ü ölü gi· 

bi sararttı, gözlari bir ö;ü görmüş 

gibi Emineye çevrildi. 

"Yılan gibi ne dimdik bakıyor · 

sun? Tanımadın galiba. .. Baban. 

Penbeyi nikah edince ı;ene <\na

nın evine koşarsın ... Amma o va· 

kit ben sana dünyanın kaç bucak 

olduğunu gösteririm.,, 

"Sana ne? Babama sen mi va

racaksın?,, 

''Bari güleyim... Köpek gibi ka· 
punda uluduğu vakit bile dünüp 

yüzüne bakmadı:m ... 

Kadın, çok zaman, namazdan ''Merak etme, bundan sonr .ı ha· 

ıonra ellerini kaldırıyor - güya bam sana gözünün kuyruğuyla bi 

~nu dinlemek için gökten inmiı 

bir Jcllah karşısında imiş gibi -

bağııta bağıra Rıbianın nankörlü· 

iünden, yüzsüzlüğünden1 T evfiğin 

edtbsizliğinden. kendis•nin maz

lUıni~tinden şikayet ~diyordu. 

Fakat imam bu bir tek lesell:sine 

"de ııihayet verdi: 

"'3öyle giderse mahal;eli seni 

timr.haneye kap.:>.mak i~:r. arzuhal 

vere-ç..:k, duam içinden et, be ka· 

dın !,, dedi. 

le bakmaz ... ,, 

"Görürüz, Rabia hanım ... ,, 

Emine başörtü~ühü yüzüne çek• 

ti, geldiği gibi birdenbire gitti. So· 

kakla ayak sesle_·i duymt•ştu, ma

halleli onu orada görürse ve ima• 

ma söylerse... Bu hiç işine gelmi· 

yordu. Fakat olanca siir'&tiyle kö· 

ıeyi dönerken içinde zafer sevin• 

ci vardı. Rabia onun dükkana gel

diğini T evfiğe mutlak söyliyecek, 

T evf iğin eski zaafı uyanacak, ge-

Böyle yarı mecnun olduğu gün- ne kapısının önUnde dc!aıacak. .. 

)erin birinde, Sinekli Bakkal taze- Emine gene kah, kah guJrcek . Bu 

)erinden biri ona, gece olurmağa 

geldi. Gözleri.ni Eminenin gözle
rine dikerek: 

"Emine teyze, Tevfik amcanın 

çingene Penbe ile ahbaplığı bu

günlerde pek yolunda ..... ded!. 

O, ateşi karııtırarak: 
"Şu surat dütkünü, çengi ~ski · 

ıi, çopur karıyla mı?,, dedi. 

Taze kadın, Eminenjn yüzünü 

ıüzdü. Üzerinden geçen uzun ve 

acı ıeneler onu kurutmuf, sarart .. 

D11f, mütemadiyen kırptığı kh·pik

leri kısa, küçük gözlerinde fer 

kalmamııtı. Fa1at bu çirkin ve 

h"araP. yüzün en korkunç yeri ağ-

ne tatlı bir intikam olacaktı. 

Emine, bu güzel hülyayı kurar• 

ken mutfakta ana - kız kavgasını 

dinliyen cüce Rakımın zekasını 

hesap etmemitti. O, Emine 2ider 

gitmez dükkana koşmuf, Rabia ile 

uzun uzun konuşmuştu. Tevfiğin 

zaafını o, herkesten fazla bit:yor

du. Eminenin dükkana geldığini 

T evfiğe söylem·!it tehlikdi otabi· 

lirdi. Ve Rabia, anasının bu ga-

rıp ziyaretini babasına ııöyleme· 

di. 

• • • • • • r 

(Deuamı var) 

Aşağılarda ulaştığı çağlar kadın · 
lar, çocuklar parçalamıştı. Adam ko -
kusunu çok güzel anlıyordu. Bugün -
lerde çok et bulamıyordu. Yarı bir 
açlık bağırsaklarını kemiriyordu. Ka· 
yadaki avla açlığını çok güzel yatış -
tırabilecekti ... 

Yalnız karalığın dikliği, ona ku -
runtu \'eriyordu Ya av karşı koymağa, 
kendisini korumağa kalkışırsa.. Sert 
kaya buna çok elverişli olacaktı. Dişi 
aslan parçaladığı bir kadının çeneke 
miği üzerine attığı keskin taşı daha u 
nutmnmrşh. llu iki ayaklı canlının 

kaçamıyacağmı bilerek kızgın bir sa · 
bırla gözetmeğe başladı. 

Onu bir şaşırtmaca ile yakalamayı 
denemek istedi. Kayanın önünden di · 
kildi .. Çiğdem kendi.sini göstermeden 
hepsini görebiliyordu. ~ce ne boğucu 
derinlikelri arasında kurtulabilecek 
hiçbir yol y•oktu. Aslan atrlm:a Çiğ -
dem yok olup gidecekti. 

Yırtıcının kayanın çenesinde do • 
ln5tığrnr, boşlukları kokladığını, yatıp 
gene kalktığını görüyordu. Ara sıra 
n •ır bir soluk, bo~uk bir. homurtu i · 
şitiyordu. Çiğdem hiç kımıldanmryor. 
du. Bu kımıldanmama1.lık yntıcının 

kaha beyninde gizli korJ.;ular uyan -
dırıyor, kuruntuya düşürüyordu. Yal 
nız yırtıcı kayanın önüne gelip de di
kilinC'e kımıldanmamazlık işe yaramı
yacaktr. Genç hız da dikilerek yüksek 
:--esle bağırdı: 

- Çiğdemin kargıı-ı sivridir. Aı-ln · 
nın ağzına girecek. Göğsünü delecek.. 
Sivri taşlar gözlerini kör edecek! 

Yırtıcı şaşırdı, geriledi, s:ınki dü -
şünmek istiyordu. 

Yalnız bir um •du \'ardı. Bu ela tu · 
tutmuş daha kolay, daha elYeri~li b:ı5 
k:ı );{r aYm o sll"nda oradan ge~mcsi i 
di. 

Bir av geçmedi. Aslan gene saldır -
mağa başladı ... Kargının ucu sert bir 
başa gelerek kmldı. Kal~ası hir tır · 
nakla yaralanan Çiğdem kayalığın ö. 
tek! tarafından a~ağt yurnrlandı.Kud 
retsizliğini anlırarak gözlerini kapa -
dı. Aslan onu parçalamak için ilerli 
yordu. 

Bu sırada kayalığın dönemeç ye • 
rinde bir gölge belirdi. Yırtıcı clönclii. 
Korkunç iri biı· mahhik gördü .. 

Burnundan çıkmış gibi bir boynu 
zu vardı. Öteki bir boynuz yüzünün or 
tasında gibi idi. Deriı-;i yaşlı ağaçla · 
nn kabukları gibi sertti. Küçük göz -
leri ornlara doğru sisli bakışlarla çc,· 
riliyordu. Bu bütün ovalardan, dağ -
)ardan tükenen korkunç bir soydan 
kalmıştı. Bütün kızgınlığı iizerinde i · 
di. Gl"li~i güzel dolaşıyordu .. Bellisiz 
bir duygu ile oralara ge!m işti. 

J\:ıplanın soyları gl"rgedam tanır 

Jarclı. Bir gölge..;;ile durmadan kaçar -
!ardı. Bu aslan onu tanımıyordu. Şa
l5•rmış. hol, taze bir an elinden ka · 
cırmak korkusilc kızmıştı. :\e yapa -
cağını birden tasarlıyarak biraz dur
du. Fakat gec kalmıştı. iri kaya kii · 
meleri gibi bir gövde üzerine geldi. 
Aslan pençeler atıyor. geli~igiizel ısı. 
rıyordu. Dişler, tırnaklar rlnygusuz, 
kalın deriye geçmiyordu. Küçük hir ya 
ra bile yapmıyordu. 

Aslan hutları parçalanmış, bağırsali 
ları deşilmi~ yerlerde sürünüyordu. 
Bu et, kemi!c yığınından küc;ük hir ö
lUm lniltisl çıktr ... 

Onu gergedan ufak urak parçala · 
mamak, kC'mikkrini t'tlcrini, dl'ri~ini 

doğram doğram etmenin verdiği derin 
bir istekle çiğnedi .. ~iğnedi .. Şimdi ya.. 
tışmıştı. ötede yatan gölgeyi düşün -
metli bile. Yolunda ilerlemeğe başladı. 

Çiğdem kayanın dibinde bitkin ya 
tıyordu. Taşlardan kanları sızıyordu., 
Gözleri görmüyordu. Başı bomboştu. 
Derin, karanhk bir baygrnlık içerisin.j 
de düştü. r 

Uyanınca kendisine bakan uzun 
boylu bir ad:ım gördü: 

- Kaya oğlu! 
· O bitmez, tükenmez yollardan ge -
liyordu. ~~iğdem bitkin, kendinden geç 
miş olmakla beraber yalnız ölmemenin 
derin, ölçüsiiz se>incini duydu. Şimdi 1 
onun ovalan, ormanları, !'luları sanki 
adamlarla dolmuştu. Gün doğumunun 
okşıyan, tatlı rüzJrar' ,;ibl bir kuvvet 
bütün varJığmı doldurdu. 
Oteki adamlar arkada duruyorlardı. 

Gökırmaklılarrn yanında iken bu 
adamlardan büyük Kaya oğlunun ya 
y:ıı: huylu, olduğunu, Geyik oğlunun 

da uysal, büyüklcrl" boyun eğdiğini 

öğrenmişti .. 
Çiğdem bir kaç zaman !'lenncın 

nrdiği derin bir uyuşukluk i~erisin • 
de kaldı. Yiireğinde Kaya oğluna kar 
~r öl~ii.süz bir scYgi kaynağı bulundu · 
ğunu anladı, sordu: 

- Papatye ne oldu? 
- Onu da bulacağız. 
Bir sıtma ateşi i~erisinde idi. Derin 

bir güvenç i~inde kendinden geçmi~ti. 

-11-

Yara derindi. Döşeme kemikleri 
oldukça zedelenmişti. Çiğdem acı çe
kiyordu. Pakat o çok metanetli idi. 

Genç kız duygularının bütün giz 
lilikleri arasmda Kaya oğlunun rn · 
hunun kendisinden çok daha yüksek 
olduğunu anlamıştı. Onun sevgisi kl"n I 
disininkinden daha müşfik daha üs.. 
tündü. Bu Ç'iğ·demi ~ok şaşırtıyordu. 

Genç adamda bir kaplan gücü, bir 
kurt kurnazlığı, korkunç bir s<waşçı · 
nın bütiin ustalıkları vardı. Nasıl olur 
da. onun yiireği bu kadar ince olahi -
lirdi? 

Hiç bir adam ona benzemiyordu. O 
sanki ırmağın sulariyle tanılmıyan, 

bilinmiyen haşka illerden gelmişti. 

Kadınların dişlerini parçahyan, 
\'ahşicesine yerlere atan, gizli varlık -
lar için• onları boğazlıy:ın adamların 
korlrnnçluğu onda yoktu. Hatt;i. ba~ 
kalarına iğrenç korkunç gelecek bü -
tün ~eyleri genç kız onda iyi bile bula ... 
caktr. 

lfayaoğlunun bütün huylarını genç 
krz daha yeni anlamajia, ogrenml"ğe 

ba~larke11 beriki gcnr. kızı iyke anla 
mıştı. O onun i•:in Yaban Domuz o · 
ğ'ullarını !-'andallarıncla o!darirle ii1 -
dür.mii::;, ta:-hk ~ığınakta hcpı:;ini yok 
ctmi~. konaldarrna giderek ortaclar. 
kalchrmı ştT. T\aplan oğlunu da ölcliirc
crkti .. (;e:ıç kızı iirküten bütün mı· -
lıl;ları yok rdecekti. Ölürken bile o · 
nun parlak Yiİ":ii, n.-:lan r~ngindeki !'aç 
lan i~in genl' dö,·ii~r::rkti.. 

Konaklarındaki ate-, ıı-sızhklar. yal 
nızhk1ar ortac:rnda parlarkl"n g<'nç 
adam kamelya rengindeki bu .sol .ırun 

yanaklar, sarı ,lıldrzlar gibi klnlcım 
lar saçan hu gözler Önür.ele titriyor -
cin: Onu elinden kaçırmak korku~ile 
hütiin ilikleri titriyor. kalhf donu -
:ro rrl u. 
. J{aplnn o~lun :ıle' IH arasında elin ı 
li::or gibi e;örüyor<lu. Onu yeneceğine 

güvenmekle beraber bir topuzla ~: 
çalandığınr, balta ile karnı deşildi~ 
kızıl bir aydınlık icerisinde gözJert · 
nin önüne gelivordu .• Bunlarla ddf' 

.J fır 
duğu ne korku, ne de ktzgınhktı. 
ban Domuz oğulları kızını iyice tat · 
masını bilemediği için duyduğu utaıtÇ 
tr. Bütün bunları dü~üncell"rinden ft-. 
çirdi. Onlar geniş ı-andalda ilerli)'Orl· 
)ardı. Yalnız akıntı varah .. a sert ge 
diği vakitler sandaldan çıkırnrıardl· 

llk günlerde Çiğdem ateş.ten 53)1~ 
hyorclu. Sonra sıcaklık gecml.'ğe ba. 

~ 1'•' Jadr. Sayıklamalar ke.sildi. GenÇ 
gün geçtikçe Gökırmak dilini daha 1 ~ 
yi öğreniyordu. Onların görenekler1J1 
(<'ldetlerini) öğrenmek istedi. Gökrt • 
mak adamlannın aldıklan kadıntaf11' 
dişlerini kırmadıklarını, tepeJerf11.e 
,·urmadıklarını anlıyarak çok ~e,·iııd•: 
Gizlı \arhk1ar: için ele kim evi boie.' 
Jamıyorlardı. On tar yn Inız · göklere 
doğru oklar fırlatırlardı. ~oyJnrJ11111 

eski masallarını hilenll"ri ~ayarlar, 011 

la ra :ı rmağan lar wrirlerrli .. · Eskide~ 
iri bir leylek yumurtası dalgalarla ı~, 
mişti. Ronrn ırmaK ) uuıunaı.ııı ı ıJÇde 
Gökırntak adamları sular üzerfll 

11 ~özüktii. Onlar böylece Gökırınd'. 
~ocakları idi. Bunun için ad:ırr uzt 
rine bir leylek geldi mi hiç ilişınif0'" 
lar, payını alsın dh e bır:.ıkıvortard1• ... • • • bl• 

Gene kız bunları ,·ava"' ,.a,·a~ , 
kaç keı:e .sövlete söyl;tc ö~r~r.di. fıı: 
lış isittikle;·ini düzeltti. h-ice bilflle ' 
öğre~mek istiyordu. Genç 

0

kız da kt~~ 
di göreneklerini anlattı. l\aya 0~11 • 
<renç kız kadar C'ahnk anlınımıyor .. 

11 ,., . • o • 
Bir kadın bir erkekle l.'\'!cnmezdell 

1 
r 

ce çektiği i kenceleri, gizli ,-~rlık 9 

için dökiilen kanları, ate5in akıntı.~
kurlarını doldurduğu bir çağda !10Y·ği· 
rınm bir ,·aban domuzundan türtd~ . 
ni anlatı;. ifaya oğlu için yaban ?bi 
muzu masalı pek olağan bir iş ı;11, 
görünndii. Yalnız kadınların ~ıı~la~. 
topuzlar öldüri~lm_esin.i.' d~;ter1111.~dt. 
rrlmasını pek ~ırkın gordu. O ÇJJ;' dıt• 
min di~lerini çok güzel buluY~~ tf1 

1\:ü~ük bir gülüşle at;ılarak gôr"~ıli 
bu ak, parlak di:;;lcri görmek onıı gı 
bir krrnnç Hıiyordu. . . )lar 

Bir akşamdı. Sonbahar hır ılk~11t · 
ılrkhğı içerisinde idi. Yıldızlar h". 11rıı 
tar içeri~inde ışıldıyordu. Bir ma«

14
u. 

öttüne üc adam ateslerini yal<f11 ~or· 
. , . it\' 

Tatlr bir aydınlık her yere yn~ı J~f _ 
clu. Yırtıcıların hi~birisi yakıcı ll 
lere sokulmağa yeltencmiyordU·:. ril • 

On gündenberi ay gittikçe b~iadl• 
mekte idi. 8onra küçülmeğe bll~·ıe • 
lki kıyı arasındaki si81i bir tepe ~Jı ı-
. 1 ·d· ·~ l ·· · tan tıt nnc c ı ı. ~u ar uzerıne saçı . or · 

:-;ıkları sanki iki misli ziyadt>leŞ'' 11111· 

du. Otları ok~ıyor, sonra uznkt~"use. 
mutlar gibi ~röriinen kay:ıtıkl:ıt 
rinde ~önük gidiyordu. ~ 11~11 

ı, .. ··ı y- ~ 1 (' "k osı;lll .uyu i \aya og u ıeyı . -aıııl1' 

mu..;Jardı. J\a,•a oğfo ''iıidenıın ~ .. 
1 
.. ii. • • '< d ..... , •. 

ela i:li. Domuz oğulları kızı ıı ., te'· · 
vordu. s~·rr~ın gözleri oynıyan :1 bfr 
·ı . 1 ı · ı ı v. • r 1i1ı erın n•n ccrı e c.cgı._ ıyo ' 
ren'.i alıyordu. 

ifaya oğlu söylcdiı . rııt'' • 
- Birkaç gün !:'onra ıuııl ~? 

daya \'araC'!lKt7.. -.uk !Jl( 
Genç kı7. ttirNli. Sanld ~M·ri11dt11 

rüz~~i.r kara kaYak ağa~Jarı uı.cı bt'"'~ 
. . K 1 ·1 nun kani ı;11C germıstı. ap an og u . ~11 ... · · ·· ı ·nın •· ı ı ları, iri omu"'·• rı goz er' .. , erirıdC' 

ı•·1>lr1 i. l\cmli lı!r topr:ık uz .,tıdıt • 
...•. 1 . ı l '·tı~·ı'·ırı h· ) ,·uru,·u,. ı·rı. ,,ona"' • " ar . . " (D ıı cJ tlı. llağırtlı: eı..'.ın 
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Hayvanlar Mideniliğe bağlı kaliıbilirler mi? 
Kutupta çevrilen bir 

fi imde rol alan terbiyeli 

HABER - Aktam poıtaar 

bir kutup ayısı 
Anaqurduna 

kavuşunca serbest 
lıayattan ayrılıp 
qeri dönemedi 

kutuplarda mer~kı ı b1r macera 

Senelerce Hamburg'un hayva· 
~t bahçesinde ıatamıt, meder.: 
~nlarls oynaşmıf, eğlenmiı bir 
"'Qtup ayısı, tekrar Kutba sötürü· 
~p kendi başın" bırakılınca aca· 
ıı,,_ ne yapar? 

. Bunu tecrübe için değil, fakat 
•Çerisinde ayı da bulunması la21rn 1 
~~len bir Kutup f\Jmi çekmek üze-l 
~lllıal Kutbuna giden bir heyet, l 
-aı dinliyen, alışmı~ bir ayı arı- ; 
)ordu. 

Bunun için Hcımburg hayvana\ 
~~Çesini11 750 dolarlık ayısı ı~ar
t!'.• ıeçtiler. ÇarH tekrar ŞP.hire g~ 
1l'1lecekken, timd: Kutuplardıı ya• 

:l)or ... Senelerd~r.beri ~ehir insan- ' 
blra içinde yafal":'ı§ ve onlarla ah· 
'Plık etrnİ§ olan bu "medeni ayı , 

;krar o kimses=7 buzlar içerisinl' , 
0nıneği nasıl istedi? · 1 

Gemi, Şimai'n dondurucu so
~~arına doğru i!erledikçe, Çarli 
~ eJrıir kafesi içinde etrafı ke!kin 
d eskin kokluyor ve sanki içer;si~ 
e Çocukluğunun hatıraları uyam-

tordu. Gemi yanattı . Bir 
'-'liddet. ıonra, ayının kafesini 
lçarak onu buzlıı.r üzerine geçme
at İçin serbest bıraktılar. H~r kes 
~evJriini almıt ve ıinema makine· 
eri hazırlanmıftı. 

Seyredenler, ~ülmekten katılı • 
yorlardı. Bu "Şimal Lordu,, nun 
kendi memleketindeki gülünç ha· 
li onlara dehteth tesir efmiıti. 

Çarli kendini to1ı>ladı. Yüzü ~özü 
kar içerisindeydi. Ayakları sen
deliyerek, fakat tüyük bir ihtiyat · 
la kafesine dön~i.ı. 

Şimale çok seyahatler yapmıt 
eski bir gemici re .tayfa arasında 

bulunuyordu. Bu gemici Kutup 
ayılarını iyi tana dı. Buzlar aya• 
ğının altında c11n1 gibi kayan bu 
ayının derdini derhal ketfetmitt1: 
''Bir Kutup ayıs. buzlar üzerin

nek gibi zahmetsizce yürüyebilir11 

de bira bardağın. dolatan bir si
diyordu. Çünk:j Kutup ayılarının 

tabanları altında - Kaypak hava. 
larda otomobil •aıtiklerine takı

lan zincirler vazifesini gören -
sert kıllar vardı. Kutup ayıları 

bilhassa bu tekilde yaratılmıfb. 
Eski gemicinın mütaleuı, Ku

tup ıinema heyetinin _baıkam Dr. 
Frank'a çok mantıki göründü ve 

medeni ayının ayaiının altını mu
ayene ettiler. 

Çarli'nin aya~ları albnda de 
o sert kıllardan vardı. Fakat Çarli 
hayvanat bahç~~nde bulunduğu 

müddetçe o kadar az yürüyüı yap

Çarli aradığını adediği kadar bu
lamıyor ve acık9'.rak tekrar kafe-
sine dönüyordu. • 

Yiyecek için kafeae dönmeie 
mecbur olutu fena bir ıey değildi 
Neticede ayı nihayet kendileriylt
beraber kalacaktı. 

Kutupta film çekme iti bitti. 
Çarli son defa o1arak kafese 'llın
dı. Gemi kalkt:. Ve açık denize 
doğru yollanmağa baıladılar. 

Tekrar vatana doğru yol al • 
mak, bütün gemi tayfasını ve 
filmcileri sevince boğmuttu. "Hur
ra!,, diye bağırıyor, tarkdar söy
lüyorlardı. 

Bu, bir müddet böyle devam 
etti. Fakat gemidekilerden birisi
nin Çarliyi kafesinde çok teliflı 
bir halde görütü, havayı büıbütün 
deiittirmiıti. Çe.ı-li, kafesinin ar 
kaıında iki ayağı üzerine kalk
mıf, bqmı parmaklıklar arasın

dan uzatmaia ç.alıprak adeti doğ 
duğu yere bir kere daha bakmak 
istiyordu. 

Gemicilerden biri: 
- Bakın, dedi: dofduiu yer • 

den ayrılmak Ç1arlinin yüreğini 
parçalıyor. 

Vaziyeti heye-tin reisi Frank' a 
gösterdiler: 

- Görmelisin ız, Çar linin ıöz-

)eri Y&f içinde, diyorlardı. 

Belki bu yaıiar gözlerini kafes 
parmaklıklarına çarptığmdandı. 
Fakat nihayet aöalmi yqlıydı. 

Dr. Frank kaftanla konuttu: 
- Ne denin kllptan ?. Çarli bi

zimle beraber bu aeyahatte rolünü 

tam manaaiyle yaptı. Mükemme' 
bir aktör .. Fakat böyle kafes içeri
sinde tekrar geri götürülürse pek 

betbaht olacağa benziyor. Şu buz 
tarlasına onu, birkaç dakika için 
bırakabilir miyiz? Çarli hürriyeti
ni haketti, sanırım. Bakalım cid• 
den istiyor mu? 

Bu teklif, bütün gemi halkım 
ıevindirmitti. Hele, ayıya balık 
yetiıtirmekten bıkınıı, usanmıt o
lan iki bekçi bunlar arasmda en 
çok memnun olanıydı. Kaptan ya
naımağa razı olmuftu. Nihayet 
Çarlinin değeri 750 dolardı. Bizim 
paramızla 800 liraya yakın bir ye-
kUn ..• 

Gemi buz kıyısına yaklattığı 
vakit, Çarlinin kafesinin de kapl" 
ıını açtılar. 

Gemi ile, buz kıyısının arasın
da dar ve yetil bir au çizgisi gö
rülüyordu. Gerulciler, tekneye bir 
zarar gelmesin cliye sırıklarla kı
yıya dayanarak gemiyi az açıkta 
tutuyordu. h Ayıyı ahfbrm1t olanlar, ''haydi 

akalım Çarli, d:yorlardı. Ne du" 
"'1)'0rıun, çtkaana ! ... ., mıttı ki, bu kıl\l\r gittikçe uzamış ========::::a:::======= Herkes hayk•rdı: 

Çarli, eski Kutup çocuğu, ön
~ kafeıinin kanısına doğru yü 
~dü. Dııan çıkacak gibi olmu§· 
,,~n soğuktan kaçınmı§ gibi; 
~· tıffff,, diye biı ses çıkarıp sil• 
•tıerek tPkrar geri döndü. 

Çar)i bundan sonra ancak, o
l'lltaa nazla götürülen bir Holivud ı 
)ıldız 'b" ·· ı·· · 1 1 d ~ ·• gı ı, turu ısrar ar a ışart· 

a çık b'ld' a ı ı. 

Fakat çıkınca, bu tehirli ayıya 
~ oldu bilir misiniz? Dört ayağı 

l Parçalan üzerine buar bas . 
~z, •anki muz kabuğuna baamıs ti),• . 
ı... 1 derhal kayar ak yuvarlan<!ı ve 
~ı bir kar yıİJnına gömüldü. 

ve li.ıtik zinciri ~azifesi görmeğc 
hemen hiç yaraır.·yacak kadar kıv-

rılmıt, bükülmü,lerdi. 
Eski gemici, Lir tel makası ile 

Çarlinin tabanhnndaki uzamı, 
sert kılları kesip kısalttı ve Çarli 
ikinci defa buziara çıkınca tlrtıl< 
dört ayak üzerine durabiliyordu. 

Çarli bundan sonra ana yurdu
nun tadını o kadıu tatmıf gibi gö· 
rünmeğe batladı ki, sabahları ken 
diliğinden çıkıyor, koıuyor, suya 
girip yüzüyor, 'balık petine dütü 
yordu. 

Filmciler, bundan bir ara en
diıeye düttüler. Bereket venin 

1 tı. 

- Haydi Çarı;, güle güle! 

Fakat Çarli, ~imai duraklamıt• 

Gemcilerden biri şöyle dedi: 
- Çarli yüksekten atlamaktan 

korkuyor ... 
Fakat çok sürmeden Çarli lren• 

disini öyle bir şevkle dışarıya attı 
ki, itte yukarda u~m gemiden buz 
tarlasına geçerken alınmış bir de 
fotoğraf mı görüjorsunuz. 

ikinci resimde de, Çarliyi öyle 
bir durumda gör~yorsunuz ki, san 
ki tekrar içeri ahnması ve o soğuk 
dünyaya bırakılmaması için yal-
varıyor. 

Oatte: Kutup a)''lll Çarli
1 

ana yarclumlan a) rdırken~ 

kaleainclen adeta ağlGT p 
bi baluyorclul 

Solda: r arll, mlıayet ,,... 

Jenilerin vapurundan atlı

yara/ı, ana yrırdunJa nl

fanlıaiyle bulunmak üarc 

gitti. 

Dr. Frank, Çarlinln bu ikinci 
tavrmı ıörünce: 

- Şu hayvan ruhiyatı çok ıa
rip teY, dedi, ÇArlinin tabii insi· 
yaklariyle ha'JVanat bahçesindeki 

lfilu hayatı arumdaki mücadele
de korkanm ki, hayvanat bahçesi 
plip gelecek. Galiba bir hat&yap. 
tdr. Geri aJalen .. 

Fakat Çuli, onlan yeniden ıe
fırttı. Kafese doiru aon bir ba
kııtan sonra, de-:hal döndü ve buz 
)ara doğru aallıyarak yürümeie 
bqladı. Sonra durdu. iki ayağ~ 
üzerine kalkıp kulaklarını dikerek 
ileriye doiru baktı... ilerden ken
diaine doiru ıelm beyaz tekil ney 
di acaba!? Herkes korku çığlıkla• 
n kopanyordu: 

- Bu da bir bqka ayıdır! 

- Ketki Çadiyi bırakmua~ 
dık. 

- Çarli kendini mGdafaa ede
miyecek kadar mazlumdur. 

- öteki ayı cnu parçalıyacak. 
Filmciler, makinelrine derhal 

teleskopik adeseler geçirerek bu 
facia halindeki ıahneyi tespit ..et-

meie girittiler. Bir yandan daha 
acıklı sözler ititiliyordu: 

- Öteki ayı, Çarlinin etrafında 
dolqıyor. Çatacak bahane U'P 

yor. 
- Çarliyi bir liamlecle mah"Ye

decek. 
-Belki de Çarli kazanır. Öteki 

ayı daha ufağa benziyor. 

Fakat eski gemici gene ıöze ka
rııarak: 

- Öteki ayı diyip geçmeyin, 
dedi. O bir bayan ayıdır. 

Gerçekten ea~:i gemicinin hak
kı vardı. Çünkü az sonra hem 
Çarli, hem yeni gelen bayan ayı 
birbirine yakla,arak beraberce 
yürümeğe ba,laddar. 

• Çarli, Dr. Frank'ın tiddetle pJ. 
dığı 11lığına bi1~ aldırmamıt, !ÖY· 
lece omuzunun iizerinden ı-'Ye 
doğru bir bakıp yolaaa dnam 
elmitti. 

Çarli son kararını vermiflL 
Kutup, hayvanat bahç+I• 

üstün ıeldi. . . - -
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"' MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
• il * * Balkanları ölüm tuzağı ve pusu yeri 

haline geti'm;ı olan teşkilatın iç yüzü 
Tefrika Not 

Yazan: 
Stoyan Krlstof 

31 -
- Eh ..• Bunu da yaptılar 1. Bu 

gce saat onı buçukta generab .•. di· 
yerele ıözün alttarafını getirmedi 
vo bat parmağını "sua !,, İ§areU 
olmak üzere dudaklarına götürdü. 

~ 1 :(. 

O yatlı günahkara ıüel bir cena 
ze alayı tertip ettiler. Alayda par
laık üniformalı ihtiyar generallarla 
birçok Balkan savaılarınm bayrak 
lannı taııyan genç zabitler yürüdü 
Plevne ovalann:ın mağrur atları ta 
rafından çekilen toplarla makine
li tüfekler vardı. 

Silahtan tecrit edilmiş Bulgari&· 
tamn alay muzikaları, güneşin ısıt
makta olduğu havayı matem marş 
larile inletti; yaya kaldırımlarını 
dolduran ahali general Aleksruıdr 
Protogeroffun cesedini taşıyan ta 
butu görmek için güneş altında 
kan ter içinde kaldı. 

Ne tuhaf bir cenaze alayı! Ma 
kedonyalı ihti-lalciler tarafından 
mezarına gönderilen bir Makedon 
yalı ihtilalcinin Sofya sokakların 
dan böyle askeri tantane ve debdc 
be i:le geçirilmesi! 

Alay "Kurtarıcı Çar,, cad
desinden geçiyor, çok yav&§ 
ve müessir bir surette ilerliıyor . 
du. Ocdunun binlerce adamı, mu
vazzaf zabitler, tekaüt olmuş za
bitler, general Protogeroffun mes
Nrtaıları va ona tapanlar hep cena. 
ze alayında idi. Aralı.unda Make
donya ihtilalcileri de bulunan bin. 
lerce s.ivil de alaya katılmı~tı. 

'Ben askeri klühün balkonunda 
duruyordum .. Tabut kulübün ön-ün 
de 1birkaç dakika durdu. General 
Protogeroffu yaşarken hiç gönne
miıtim. Şimdi onun mum gibi ol
mllf yüzüne baktım. Kara tabutun 
da kibar ve naziık görünüyordu 

Komiteci muhitlerinde onA "Da. 
do Anı-el,, yani "melek dede,, di
rorl&Öı. Y akınıdan tanıyanlar O· 

mm çok nazile bir ihtiyar olduğu-
. nu söyliyorl·ar. Çıplak kafaaı, ıa
kin ve donmU§, tarı Y.UVarla.k ve 
iyi ketilmit kırçıl bir ıakaJın süs

[ lediği yüzile bu ö)ü ne de acınac.aık 
l bit ıHnzara idi. Ancak lvan Miha 
ı iloff onun idam hükmünü imza 
etmeden evvel bu adam birçok ki· 
ıilerin öldürülmesinden mesuldü. 

Cenaze alayı yavaş ve ço!t. te -
m1t /bir biçimde yürüdü. Ahali ça
tık katlarile çok üzülmüş gibi du
~d'U. Bu Makedonya tedhişçi 
leri Sofya sokaklarında Bulgar 
generallerini öldürerek, Bulgaris
tanm p.n ve !Öhretine leke ıür . 
mek, nüfuzun·u ve emniyetini teh
likeye atmak küstahlığında bulu·n
malıddar. 

Alaydaki insanların bir çoğu 
·Makedonyalı idi. Ölü de Make -
donyalı idi. Tabutu generalın ta -
butunun arkasından giden ve o • 
nunla birl~kte öldürülmüş olan şah 
si .muhafızı da Makedonyalı idi. 
Bunların ida.m hülanünü İmza et. 
mit olan lvan Mihailoff da Ma • 
kedonyah idi. Zavallı küçük Ma -
kedanya! 

Omuz omuza ve çok srkqık 
bir durumla ilerl.iyen ahali sıcak
tan kan ter içinde kalmıştı. Alil -
ym sonu görünmek üzere idi. Fa· 
kat bu hiç de son değildi!. Gele . 
cek biT çok cenaze alaylarmm, 
Makedonyalılar tarafından öldü -
riilen ve mezarlarına Makedoı:wa· 
blu tarafmdan taşınacak olan Ma 
kedonyalı tabutlarının ancak 'bat
laıngıcı idi. 

lvan Mihailoff bu katil hadi . •m11111a11Ra1 sesinin me§luliyetini kendi üs.tüne 

a~~~ktançekin~edi.td~mhnı:mü Arslan Turgut gardiroba yaklaşınca, bogv uk 
nun ıcraıma emır vermıf oldugu .. 

mı aç:ııktan açığa söyledi, Genera- insan sesi duydu.. Bir adım geriye sıçradı. 
hn Aleksan.droff a karşı yapılan • 

suikastta •uç ortağı olmasından garıp sesler biraz sonra odanın içini sarmı 
ve Makedonya yüksek menfaatle- ı ' 
rinin, onun ölümünü icabettirdi .1 Kaliforniya otelin-
ğinden öl<lürülmüş olduğunu be - de peri sesleri 
yan etti. 

Siya.sal katillerin hepsinin ya
kın yahut uzak, adli yahut ahlaki 
bir s.ebeb.i olmalıdır ve Sofya ao • 
ka.klarmda generahn cenaze ala . 
ymr takib eden öldürülmüş bir çok 
Makedonyahlarm naitları hep bu 
Makedonya yüksek menf aatJeri 
uğruna can veren kurbanların na..· 
ıtları idi. Makedonya her ıhalde 
çok müthiş, kanlı katil bir tanrı 
olmalı idi; kendi çocuklannı'!D bi
le et ve kanlarını iateyecelc: kadar 
kana doymaz zalhn bir tabiati 
vardı. 

"Generalı öıdürtmüı olan a& .. 

bep daha ziyade tahsi idi. Lider
ler ara11nda baılamıt olan ihtiras 
lar Makedonya menfaatlerini ge-
ciktiriyor, daha doğrusu tehlike . 
ye atıyordu. 

General Protogeroff' da öteki 
liderlerle birlikte bitmez tüken • 
mez entri·kaları körüklüyordu. Bu 
adam yükü kaldırmak iç.in arka. 
daşlarma yardım etmedikten hat
ka onlara engel oluyordu.,, 

Bu sözler Mihalloff part~min 
ileri gelenlerinden biırinin ağzın -
dan çıkmiştır. Ancak taşmması 

lazım gelen yükün ne okluğunu 
l<imse söylemiyordu. Bu ihtiyar 
generah s<>kak ortasında öldürüp 
de herkesin nefretini kazanma. 
maktama, oyalamak ve idare et . 
mek daha iyi olmaz mıydı? 

V akli gelip geç.miş olan kongre 
hakkındaki ilk müzakerelerde ge -

neral merkez komitesindeki aza
lılctan istifa ederek Bulgariıtanda 
alelade bir yurttaş hayatına dön

Arslan Turgud, otel katibine: 
- Affedersiniz, dedi, ben sizi 

FHip ıanmııtım. . 
Ve eHnıi pantalonunun cebine 

ıoıkarak ilave etti: 
- Kapıyı kapamağa ne lü -

zum var? F aıkat, mademki arzu 
ettiniz .. kapaynız ! 

Otel ki.tibi kapıyı ıümıeledi .. 
Sinirli bir adam evhamile ya· 

vat y&V&§ yürüyerek, yeni müfte
rinin yanına aokuldu: 

- Vapurda •bir Kalifomiyalı 
tütün tacirile dost oldunuz, deği) ., 
mı. 

- Evet •.• 
- Hah .• yanııltnamqllll. Sizi 

bana tarif etmitti. lıtanbuldna ge
liyoraunm, değil mi? 

Anlıan Turgud, elini cebindeki 
tabancaaanm tetiğine koyarak, 
hayretle cevap verdi: 

- Evet .. lstanbuldan geliyo -
ruırn. 

-Adınız? 
- A!Wlan T urgud. . 
- KU1ura bakmaym .. Ben yan 

hı bir it gömıemeık için, ince ele
~ği severim, sinir bu! Mamafih 
bu tabiatimden hiç de müşt~ki de 
i ·ilim. Şimdiye lkadar bana hava
le edilen i~lerin hiçbirini yarım 
veya noksan yapmış değilim. Kar 
tıındakini 1biraz s&anm.: F afkatr 
bana tevdi edilen işi başarmadan 
geri dönmem!. 

- Riıca ederim maksadınızı 
açıkça .Oyleyin ! Bilıiyorsunuz kt 
uzak ibir yoldan geldim .. SoyuDıup 
yıikanmağa ve istirahat etmeğe ih-

tiyacım var. Kaliforniyalı do"S . 
tumdan bahsettiniz... Kendiıi de 
bu otele ineceıkti. B-enden önce 
ÇFktığı için, şimdi burada o!malr
dır. 

Otel katibi ellerini uğuştura -
rak: 

- lfte ben de bundan bahıe .. 
decektim.. Beni §a§ırtmayınız ! 
dedi. Söyliyeceklerimi unutursam 
ba!tan başlamağa mecbur olu . 
rum. O vakit çanıruz ııkılır !. 

- itiraf edeyim ki canımı §İm 
diden sık:mağa ba.tladıruz !. 

- Evet, ne diyordum? Kali -
forniyaıh doıtunuzdan bahsedi -
yordımı, değil mi? Evet.. evet .. 
Ben de !bunu eöyliyecekt·İm. Ken
disi ne ıkadar kıibar bir adamdır, 
bilseniz ! Elbetre biıtininiz.. Uzun 
zaman hirliıkte yolculuk ettiniz 
bir dostunuzu fÜphe yok ki ben -
den iyi tanmma !. 

tıl. 

Arıtlan Twrgud kendi kendine: 
- Amma geveze bir adam ..• 
Diye söylenerek cigarasım yak-

Doıtunuzun çok mühim bir i 
mı§. Otele gelir gelmez, ke 
iıki gündenheri bekliyen bir t 
la karşıılaştı, Kaliforniyada 
nan yeğeni .hasta imiş. Tre 
rım sa.at vardı .. Sizi bekliy 
Özür diliyerek çıkıp gitti .. 

Aralan Turgut bu ha.bere 
hayret etmemitti: 

- Olabilir, dedi, bunu 
m~k için kapıyı aünnel 
lafı 'bir saat uzatmağa se 
ıımydı? 

Garip tavırlı adam k 
kaldırdı: 

- Ria. ederim, heni pa. 
yınız ! Ben h}.ç bir müşterini 
karetine tahammül edem 
rümde .bir kere ne kim.eye 
ret ettim, ne de k1mı1eden h 
görmedim! Sükfinet ve sad 
uzun yıllardanberi vazifemi 
yorum. Siz bana yol göıt 
kadar istidat sahibi iseniz, 
runuz, otel kitipliği vazifes 
yapmz .. Ben de sizin yerini 
~yim. Ah bilseniz, böylem·· 

Otel 1katibi sözüne devam edi. ve muhteş.em bir otel odasınd 
yorıdu: r gibi bir zengin müşteri s 

- Bu akfilDl a.izıe ·burada bir yatmayı ne kadar çok arzu 
ziyafet vadetmişti, değil mi 1 rim. 

- Evet... Arılan Turgud güldü: 
--- İşte, ben dıe 1bunu söylemek - P~i.li .. Hemen cak 

istiyordum, doa.tum! Siz çak ace . mizi değiştielim. Geliniz .. Y 
leci, içi tez bir c.entiılmene benzi- tu yatağa. Ben, otel katibi o 
yorsunuz ! Bu kadar sabırsız olan razıynn. 
insanlar ha>:atta daima kaybeder- - Vazifemi o kadar ucu 
ler. Bu sözü bana küçükken ha - mam ... 
bam söylemişti.. Hiç unutmam. - Mademki yerlerimizi 
Görüyorsunuz ki, ben ayni zaman. yoruz .. Ve mademlci benirıı 
da da hafızası çdk kuvvetli bir a- gin bir müşteri olduğumu d 
damım. Evet, rica ederim sözümü çabuk öğrenmişsiniz! Elb 
keımeyin ! Ne dıiyordum .. ? Hah.. vazifeye mukabil, siz de 

mek üzere bul unıurken M ihai lof -1 ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
la dış işleri komitesi arasında çı -
kan yeni ihtilaflar yüzündn bir . 
denhire fikrini deği~tirmi~ti. 

mevkiime ve paralanma .ııa 

lacaıksmız ! Haydi, tered<lüt 
yiniz ! · 

Bütün mesele şurada idi: Dış 
işleri komitesinin üyeleri doğru -
dan C:oğruya kongre tarafından 
seçi!ip işlerinde mwtakH mi ola
cak, yoksa V mronun eski günle -
rinde <>'lduğu gibi mesu.I merkez 
komitesi tarafından mı tayin edi
lecek? 

Mıihaifoff ana ya!aya göe yal - ı 
nız merkez komitcsiınin kongreye 1 

ka1·~1 m~sul ol~uğ~~' bun.un için 1 

dış ışlen ko.mıtesının merıkezcc ,. 
seçileceğini iddia ediyordu. 

1924 yılında, ya.şatrlabiılmesi 

uğrunda lvan Mihailoffun bu ka
dar kan dölonüş olduğu VmYo şim 

1 
di yine iki parçaya parç.alıınmıştı. 
Yerli bir tek Vmro yerine fimdi Makedonya dağlarında büyük harpten aonra faaliyete geçen komite-
Balkanlarda iki muhta.riyetçi Vm- cilerin giydikleri kasketlerin ön tarafında madeni bir levha üzerine 
ro vardı: Birisi Mihailofçular, ikin "Ya hi.irri!et, Y~ ölüm:,, sözleri yazılıdır. 
ciai de Protogeroffç,ula-r ... Birind
si Petriç bölgesinde çok sağlam 
bir durumla yerletmittir; ikincini 
de Sofyada temel atmıttl'r. 

Vaziyetini yasaya uydurma:k 
ve generalm idamını tasdik ettir
mek için Mi·hailoff idamdan iki 
hafta sonra bir iht}l~.l kongresinin 
huzuruna çıktı. Kongre beş ihtilal 
bölgesinden üçünün ittirakile ku
ruldu; iştirak edenler M~hailof -
fun kendi mmtakası Üsküp, Serez 
ve Us.turma idi. Açrkta kalanlar 

Selanikle Pope - Hri&tofun Yorgi 
bölgesi olan Mana.atırdı, Üç inti· 
hap d1airesinin delegeleri ekseri . 
yet tesi~ ett~Merinden kongre top· 
lannuıya çağırıldı. 

Miharloff kendi davasmı tam 
iki günde izah etti. Protogercffun, 
Aleksandroff suikashnda olan iş . 
tirakini su götürmez bir şekilde 
i•bat ettikten generalm öldürü1 • 
mesine mHncer olan kavgaJarı an· 
lattı, Kongre Mihaiıloffu beraet 

ettirerek yeniden liderliğe seı;ti. 
Şimdi Petriç bölgesini ele ge -

çirmek Protogerof çul ar için en kı
sa bir zuma.nda başarılması la::ım 
gelen bir amaç oldu. Çünkü hu 
bölge kimin elinde oluna kenc!ini 
Vmro diye ta.1<dim edebiErdi. Böl-
ge sağlam bir surette Miha3loffo 
cleslelı:lecli, nitekim Makedonyalı 
mı.1hac·r!e:·in ekseriyeti de onun 
pe!};ni hu ainne.dı!ar. 

(Devamı c.ıar) 

Ote) katibi sol katını ka 
raık manalı bir tavırla gül·· 

- Bu otelde yirmi yıldır 
lik ediyonım. Doğrusu ya, 
kadar 1'.ıhaf bir müşteri ile i 
fa karşıkışıyorum ! Siz ne 
şakat:ı bir adamsınız! 

- Ben, teMifinizi çok c.i 
liJQki ettim. Ve size cidd 
cevap veriyorum. Şakayı he 
man svemem. 

Otel katibi birden sesini } 
Arkasını dönerek kapıya doğ 
rüdü .. Sürmeyi açtı. Ve Ba~H~ 
müşteriyi selamlryarak çrkr1P 

Arslan Turgut elini cebiııd 
kardı .. Bir cıgara yaktı. 

- Bu ~e tuhaf adaın ! 1'a 
niyalr dostum, yeğeninden te 
almı~ .. Beııi beklemeden ıneJ'I 
• · · B ·· 1 .... e,k tıne gıtnııf. unu ıoy eu• 

bu kadar çene yarışt:mıağn t 
zum var? 

Ars 'an Turgut hayretle eh 
larını bükerek gardırobun Y~ 
sokuldu .. Paltcısunu dolaba a~ 
tı. Elini uzattı .. GardrobutJ 
smı acamatlan, bir adı:tn ı· 

~ tt 
sıçradı. Bu da ne?! Gardro~ 
ğuk b:r insan sesi yükseln11şt 
birden cdanm içini kapla~~ 
rraı:it> sesler Arshn Tl!rgıı::.tJ 
kütlü. 



-

• o Galatasaray • 
• o • Tamşvar 

Dünkü maçta, Sarı
ltırnıızılılar bir çok 
fırsat kaçırdılar 

'°"arayla T amşvar takımları dünkü müıabakalardaı1 etJvel bir 

~o arada 
trrı:anyartın en kuvvetli takım- cum hattı kısa paslarla bizim ka
~ a.n Tam§var ile Galatasaray leyi biraz sıkııtırır gibi oldularsa 
'fl'ti dlin Taksim stadında J..ar· da, Avni bir iki güzel kurtarış ya· 
S ar. parak bu tehlikeleri de atlattı. Ve 
~ '-t üçü çeyrek geçe iki ta km birinci devre sıfır sıfıra bitti. 
ı{' çıktı. Halkı selamladılar 
~ lkenı Beşiktaşlı Sadri idi. ' 
a ;tat nıerasimden sonra oyu• 
~O de ba,landı. 
j>'l latasaray geçen haftaki kad

e Yanı·· 
ı4 • 

. vlli L"f'O lb ııı /'{· - ut ı, sman - ra-
ıı, r/~at, Kadri - •,·ecdet, Ad· 
~l~ " 11:/iiz, Fazıl, Danyai' dan 
İl'-ekkildi. 

f( h-· d Ucunıu Sarı Kırmızılılar 

dil ' 11 Yaparak Roıııcn kalesine 
~rı~ \'e altı dakika l-asım k.\lesi 

, ~n ayrılmadılar. Altıncı da· 
"' 

0nıenler de, hücum h ltla· ., en . . 
ı, 1Yı oyuncusu olan sağ a· 

l'ı \'asıtasiyle bir akın yaptı· 
ile da hunu Lütfi kornere attı. 
j k 8~i ~çıklarmın çektiği kor 
~ a e dıreğ' kurtardı. 

ıı~Çan fırsatlar 
)il) tehlikeyi atlatan Galatasa
~~ Romen kalesine in:liler. 
ll)'a,J dnanın bozuk oyunuyla, 'ti 111 Çalımı yüzünden bhçok 

11 ar kaçtı. Yirminci dakika · 
•on G ~it h~a alatasaraylılar tama-

ikinci devre 
1 

ikinci haftayma Galatasaray 
muavin hattında lbrahimin yerine 
Suaviyi, hücum hattında da Ad
nanın yerine Selihattini koyarak 
ba~ladı. 

Selahattinin takıma girişi çok 
isabetli olmuıtu. Bu kısımda Gala• 

tasaray muhacimleri daha iyi ça· 
lıtmaya baıladılar. Bütün devre 

esnasında dört beş dakikadan ba§
ka Romenler nısıf sahayı hemen 

hemen geçemediler; müdafi Lüt
fi bile muhacimlerle beraber oy
namağa batladı. 

Necdetin 18 pas çizgisi ü'tün
den çektiği iki firikik, sırf talisiz• 

lik yüzünden ya avuta kaçtı, veya 
kale direğine çarparak geri döndü. 

15 inci dakikada Seliıhattin çıktı. 

Gol çıkaramadık 
T amf var takımı bütün oyuncu

larını geriye çekerek sıkı bir mü-

dafaa sistemi tatbik ediyor, Gala· 

tasaray muhacimlerini tamamen 

marka edilmif bir halde bulunu• 
yorlar. Fakat bizimkiler bu tarzı 

~t\i.i ıın oynamağa başladılar .. 
"~ı ı, Fazı} bilhassa Necdet çok 
~ •kınlar yapmaktalardı. Bun• 
:t a:ıerinde Adnan muhakkak değİ!lirip ve oyunu bir türlü aça· 

karı d Ak b' d G d mıyorlardı. Bu suretle bir hafta ıt;: :r r ı. a m e ün ü • 
' '~lel b' ır kafa vuruşu kalenin 

S •atıti- .. t" d . . B' 
evve) Yunan karı§ ık takımını aza· 
mi bir farkla yenen Galatasaray 

d ~· us un en gıltı. ır· . a.1t·1 __ 
~ Jcar lq aonra da Fazıl yerinde takımı biraz ıansızlık. biraz da o-

ltiiı~ VUru§unu Romen kalecisi yunu açamamak yüzünden ikinci 
•lla Yakalıyabildi. devre de sıfır sıfıra bitti. 

Penaltı 
~· 

. ld,t& •nci dakikada Romenlerin 
1 ~li)'):~Pbkları bir hücumu Lüt
~di Urdurdu. Hakem penaltı 
11ld~ Çok sıkı fakat kalenin ya• 
• "il ·cı ı ~ f aı en bir tütle Romen ıol 
8 

1
"•attan istifade edemedi. 

· l.lnda 1 s..ı. n •~nra iki taraf da daha 
~aga batladılar. Misa -

~~l h -- allflDJt ıöril . 
'ba.1'r, ~arı Kırmızılılar cia can-

, a d'd· 
~011 d 1 ~niyorlardı. 

akıkalarda Tamşvar hü• 

Misafir klübün sol müdafii mer-

kez muavini, sağ açığı bilhaaaa sol 
iç akıncısı çok güzel oynadılar. 

Bizim takımda Lfüfi, Osman, 

Gündüz bilhassa Necdet fevkala
de idi. 

Romen futbolcular bugün Be

tiktaşta ikinci müsabakalarını ya

pacaklardır. 

Siyah Beyazlılara muvaffaki• 
yeller dileriz. 

0.M.K. 

HABER - 'Al<p.m l)oı{ait 

Sadi Karsan diqor ki: - ,,_,, ~ ,_. ,_. .-.~~ 

Galatasaray 
çok fırsat 
kaçırdı 

Bugünkü yazımı maç csnm.-ında not 
tutarak yazıyorum . .Maçı bir taraftan 
takip ederken diğer taraftan da ihti
sasımı şuracığa karalıyorum. 

'';\faç.a henüz daha başlanmadı. A
caba netice ne ohıcak?,, Şu dnkikacla 
herkesin dudaklarını biiken istifham 
işareti işte hudur! Bana gelince; ben 
en fazla Gnlatasaraym bugiin nasıl 

bir oyun çıkaracağım merak ediyo · 
rum. 
Sarı kJl'mızıhların 1.aman zaman 

parlayan ateşin oyunları \"ardır. Ge · 
çen hafta işte böyle fe,·kalfı.de bir o
yunları sayesinde deı:'11 midir ki Yu· 
nan muhtelitini ağır bir mağIUbiyete 
uğratmışlardı. Öyle parlak bir gali
biyet ki, kulüplerimizden hiçbiri şeh
rimize gelen ecnebi takımlarından hiç 
birine kar~ı bu dereceyi elde edeme
miştir. 

Kalbim bugün de Galatasaraylıların 
güzel oynamalarını candan temenni 
etmekle beraber, ne yalan söyliyeyim, 
içimi madalyanın tersi çıkması kor ·• 
kusu da yiyor ... 

'l-1'-.:f. 

Maç başladı. İlk akını Galatasaray
lılar ortadan yaptı. Şimdi oyun mü
te"azin cereyan ediyor. TamşYarlılar 
uzun boy ,.e bacaklarından istifade 
ederek arasıra uzun n açık paslarla 
ilerliyor Te süratle kaleye iniyorlar. 
Buna mukabil teknik kabiliyet hasma 
nazaran daha fazla göziiküyor. O • 
yun daha ziyade havadan oynanmak · 
istidadını gösteriyor ki bu dn bizim a
leyhimize olacak. 

Oyun başlıyah yarım saat olduğu 
halde her iki taraf da güzel bir hare
ket gösteremedi . 

Bizimkilerin hürum hattı ile mua • 
vin hattı arasında sıkı bir irtibat yok. 
Hücumlarını cşapc ile yapmağa ça • 
Jışan Tamş'\·arlılnr müdafilerimize 
müşkül anlar geçiı·tiyorlar. 

Galatasaray oyuncuları arasında 
anlaşamamazlık yavaş ym•aş başgös

teriyor. Sıkışıyoruz. Bereket '\"ersin ki 
Avni bütün boşlukları kapatıyor Te 

gol fırsatı Yermiyor. Bilhassa bizim 
orta çok boş. 
Zayıf noktamızı anlıyan hasım mu· 

hacimleri hep burad;n ilerliyorlar. 
Muhacimlerimiz de dağınık oynuyor. 
Ve iyi anlaşamıyorlar. Geçen haftaki 
oyun nerede, .bu nerede! ... 

Birinci de\Te bitti ... Galatasaraylı
lar bir iki şütten başka birşey göste
remediler. Misafirlerimiz de rnuhak • 
kak gol olacak birkaç fırsatı kaçırdı
lar. Oyunun bu devredeki heyeti umu
miyesi Yasattan a~nı:ı-1. Galatasaray 
ikinci devrede de böyle oynarsa vazi· 
yet tehlikeli olur. 

~ ~· 
İkinci devre de ayni şekilde başladı, 

ayni şekilde de\"am ediyor. 
Hru:;ımlarrmıı; dnha ağır basmakla 

beraber onlarda dn güzel bir oyun 
yok. Koşuda ,.e kafada onlar hakim. 

Galatasaray biraz kendini toplar 
gibi oldu. Hücumlarımız sıklaştı. :Fa
kat bir semere n~remiyor. Bunun se· 
bebini onların sıkı müdafaasından zi
yade muhacimlerimizin kale önünde
ki sıkışık oyunlaıında aramalıdır. 
Şu dakikada Galatıısarny tnrnamir 

le hakim. Sağclnn soldan kaleye şüt 
yağdmyor. Fakat hir tiirlii gol olmu
yor. 
Tamş,·arlılar ekseriyetle akınlarını 

sağdan yapmağa r,alt~ıyorlar. Fakat 
bunu sezen Galatasaray sol muavini 
~ğnçığı ~ok iyi marke ediyor. Arka 
arkaya çekteğimiz kornerler hasım 
müdafaasını terletiyor. 
Galatasarayın hakimiyeti de,Tcnin 

sonlarına doğru gittikçe artıyor. Has
mın on bir oyuncusu da kendi nısıf 
sahası içine sıkışmış oynuyor. 1 

·nevre bitecek, yazık ki Galatasaray ı 
hakkettlii galibiyet sayısını çıkara • 

ŞUINJDANJ IBUNDAIN 
"n ~- ,,_., ,_,, • ...._ twwwz~zwwwz .... ....._., 

Yer al tındaki 
ejderler 

Yer altında bizim bilmediği
miz ve hiç duymadığımız bir ta. 
kım ejderlerin bulunduğuna dair 
zaman zaman ıuradan buradan ha 
vadisler gelmektedir. En son alı
nan haberlerde yaban domuzları 
gibi ağzından dışarıya doğru uza
nan kıvrık iki diıli bir Papuanın 
bulunduğuna dairdiı·. 

Bu bir deniz yılanıdır ve Yeni 
Zelanda kıyılarında görülmüttür. 
Hatta yeni Zelanda hayvanat hah 
cesi bunun tutulabilmesi için bir 
kaç lasıo tayin etmittir. Lassolar 
yaban hayvanlarını ip kement a -
tarak yakalıyan avcılardrr. 

Görülen Papua be~ metre uzun 
luğunda, kurıuni renginde, yılan 
batlı, kocaman ağızlıdrr ve çenesi 

nfo altında soluk sarı çizgiler var
dır. Ayni cinsten bir Papua daha 
evvelce a~ıklarda bir balıkçı ge · 
misine doğru yüzmüş, balıkçılar 

hayvan kurşun atarak ürkütüp 
kaçırmışlardır. 

Arsıulusal bir dava 
Sandes Ekspres gazetesi, "ar· 

srulusal,, denilecek, çok enteresan 
bir davadan bahsetmektedir. 

Aslen rum olup ltalyan tebaa
sından olan ve Türkiyede doğan 
lspiridis isminde birisi, lngiltere. 
nin Tiylusin kasabasında bir suç
tan ötürü mahkeme huzuruna çı • 
karılmıJtır. 

Bu a.dam, kabahati Çinde itle
mif, orada, Japon ispirtosunclan 
F ra.naız istihsalatı diye, "Şutlan • 
diya,, içkisi imal etmiı, bu aahte
karlığmdan dolayı müttehim olan 
rumu, bir Amerikalı avukat mü • 
dafaa ederken, tercümenbğı bir 
Rus yapml!hr. 

Bu kadar ç~itli milletlerle ka· 
rışmq olduğu davayı rum kaybet. 
mi§, İngiliz hakimleri suçluyu mah 
kiim etmişlerdir. 

(B) Takımları 
Beykoz:2 
Eyüp: 2 
Tak.<ıim stadında, Galatasaray -

Tamş,·nr maçından evnl yapılan (B) 
takımları lik maçında, Beykozla Eyüp 
gençleri karşılaşmış, zevkli bir oyun
dan sonra. takımlar 2 • 2 berabere 
kalmışlardır. 

Diin yapılan ilk 
maçları 

Dün Kadıköyünde F enerbahçe 
stadında yapılan lik maçlannda 
F enerbahçe ile T opkapı ve lstan
bulsporla Anadolu B takımlan 
karıılaşmışlardır. 

Bunlardan birinci müsabaka 
çok zevkli ve güzel olmuş. Netice
de F enerbahçeliler 4 - 1 galip gel
miılerd ir. lkinci müsabakayı da 
2 ye karşı 1 golla İstanbulnporlu. 
lar kazanmıştır. 

KARAGÜMRÜK 
YURDUNDAN: 

iDMAN 

9/ 11/ 35 tarihli gazetenizde 
ki Karagümrük ldman yurdunun 

yarınki pazar günü saat 20 de fe.;. 
kalade kongreye davetli görüldü
ğünden salahiyettar olmıyan kim
seler taraf mdan kanunsuz olarak 
yapıldığından reddi lazım gelece
ği tekzib olunur. 

mıyacak. 

Korktuğumuz oldu ... 
Devre bitti. Galatasarny, hu kadar 

hf\ldm oynama ına rağm<'n hlr ~yı 
olsun )apamadı. 

Sadi Karıan 

96 ıncı karısı ! 
Kral lbnissuud Hicaz ve Necit 

feyhlerinden krrk kitilik bir hey -
eti Şama yollamıştır. Kral, Şam
daki zengin ıeyhlerden birinin yir 
r.1i yaşındaki kızını, yalnız fotop-· 
rafın: görerek sevmİ! ve evlenmek 
istem ittir. 

Bunun üzerine Şama haber gön 
derilmiş ve kendinden otuz beş 
Y&f daha genç olan ıeyhin lazınm 
verileceği haberi gelince kalaba. 
lık bir heyetini Şama göndermeğe 
karar vennittir. 

Kral lbnissuudun elyevm ni -
kahir üç karısı daha vardır. Ve 
ıimdiye kadar lbnissuud 95 karı 
botam 1 ftı:r. 

12 a&ırlık bir şehir 
Almanyanın Reyn havalisatde 

asari atikıı. mütehaasıslan, yeni bir 
şehir meydana çıkarmıılardır. 

Doydeshayım kasabası yalan -
larmda bulunan bu tehrin 800 le· 

nesinde Kayser Karol zamanında 
mevcut olduğu an.laşdmııtır. 

Şimdiye kadar sağlam 80 ev 
bulunmuıtur. Şehrin etrafı tat du 
varlarla kuıatılı olduğu anlqıl -
mqtıT. 

Almanlar, yeri bzmağa devam 
etmektedirler. 

Kibrit çöpünden keman 
Duaseldorf ıehrinde Hans 

Hundt adb delikanlı yanrk kibrit 
çöplerinden bir keman yapı:ıağa 
muvaffak o im uf tur. Kemar~ ol . 
dukça güzel ses çrkarmaktadr.. 

- Almanyada doktorlar 
Büyük aavqtan sonra mektep -

!erden çrkmq olan doktorların a· 
yı•ı, Almanyada 107,000 dir. 

1918 senesinden önce Alman 
mekteplerinden diploma alan dok 
torlann ıayısı 3000 iken, geçen 
sene 7,400 doktor diploma almış. 
tır. 

Çocuk katilinin hatıraları 
Nevyorktaki bir matbaacı, meş

hur tayyareci Lindbergin çocuğu . 
nu kaçmp öldürmekle müttehim 
olarak idama mahkUm edilen, fa
kat idam hükmü henüz tasdik O· 

lunnıamı§ olan Hauptmamn hatı· 
ratmı satın almıştır. 

60,000 kelime olan habrata 
20,000 dolar kıymet biçilmi§tir. 
Fa.kat kanunlar, bu hatıratın neş
rini menetmektedir. 

Hauptman idam olunuı·sa on· 
dan sonra ne§rolunC\cah olanJ>u 
hatrratm çok meraY~! safha1au 
olduğu sanılmb.ktaclw. 

Batmıyan, baf.ırılamıgan . 
gemı 

Amerikalılar, 15,000 kitilik bir 
hasta gemisi İn§a etmiılerdir. Va
pur öyle yapılrnışbr, ki bir kaza 
neticesi ikiye bölünmüt olsa bile 
yine batmıyacak, batırılamıya -
caktır. 

Çünkü gemi, suyun içeriye gi
rememesi için yeni ketfolunan bir 
madenden 25 kat ile kuşatılmış· 
tır. Bu gemi, tekniğin, en son te. 
rakkiyatına göre yapılmıtlır. 

Leningradda Habeş 
dersleri 

Sovyet Ruayanın, Leningrat 
enstitüsünde profesör Y ogomoa • 
kof, Afrikalı talebelere, Ha~ 
lisan ile, tarih, edebiyat ve felsefe 
dersleri vermek üzere bir kurs aç. 
mı~tır. Kursa, Afrikah bir çok ta
lebe devam etmektedir. 
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1 ıatenbuı ~•l•dtyea ı ılenıar• 

Amavutköyü.ntle Lütfiye M . ~r-
ica S. 4/ 11 N. lı dört odalı ev. 

Tapkapıd• fıt.tm• ıultan M. 
Ahmeı paıa medrese, i11i11 JS N. lı 
o ele.ar. 

Arııt.V1.1tköyUnde Lütfiye M. E~
$İ S. 29/ i7 N. h iki kat 4 odalı t;v, 

f -.tihtı: f erhatağt. M. Çinili hı· 
muı S. Hacı K"aım aia melMbi 

Senolik muhammen 
kirası 

30 

45 

ınuvakka . 
temi nah 

6 

2,~5 

3,38 

arnaıında 2 N. h baraka. JO 0,75 
Yıık•rdt. a~mti, ıenelik rpuhalJlmen kirası V4' muvaldcat teminatı 

ıaı1h o){ln mahatlcrde 936 aepoai ınny11ı tonuna kadar Kiraya verif .. 
'1fk ijzgra ayr, ayn ptz~rhia koruimyıtgr. Şartn•meleri lev~zım 
müdürlüiYnd• görülür. Pfl.ı:•rhia 11rm•k iıtiyenler hiıtlarında göı 
ı.r;~n m-uvı.lckt.t temin11t makbwr; \IQYt mektubiyle l l / 2 nei tenin 
935 pazartesi günü tallt lS dş dı• mi encümende bulurıfJlahdır. 

(J) (6740) 

&:)'koz a~lama fidanlıj• içir,. otuz bin tarıe saksı pazarlığa 
konll":muttur. Bu saksıların hepairıe 1200 lira değer biç.ilmiıtir. Şart· 
tt&meiİ ~vazım müdürlüğüm!~ gör~Jlür. Pazarhia girmek istiyenler 
2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 90 liralık 
mııvakkat tem:nat maklmz \'eya qıe~tubiyle beraber ıs, 2 nci ~e,rin 
nı ouma günü saat 16 de daimi encümende bulunmalıdır. 

{1) (6835) 

K .. if bedeli 275 lira 8 kurut olan Gülh~ne parkınd•ki çaqık 
lMh~indo bulunan :>yunuldal'ın tamiri pazarlığa konulmu§tur. 
Şartnameıi levazım müdürlijfUnde görülür. Po.zarhğ• ıinnek istiycn· 
ı., fcp iJleri intaat tubeıinden alac:akluı ehliyet vesikasiyle beraber 
ıo liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 11 / 2 
ci t'frin pazartesi günü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
ı (B) (6742) 

J Operatör Or 
SelAh SUN 

Deniz hastanesi Cerraht Şefi 1 

Di:s Tabibi Kemal SUN 1 
~--i:iklAI cadcles ·ı 

" '"o: 322 
( Bevoğlu Ver::.11 · 
Mallar Pazar• 

OştO > 
m11mm11ınmmmuı::::ıuu111m:m:ımr.ıın 

Diş hekimi 

Ratir:> Türkoğlu 
H .. 
!i 
!i 

A11lu:ra cadıtesJ Meai rret lİ 

: ... ~.~~~~ .. ~.~.~~~~~-.~~~.:.~.~~-~~~~ .... H ......................................................... 
iyi bir terzi mi 

anyoraunuz 

işte size bir adres: 

~ 
IHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Tersiıl 

lstanbul • )'cn lposıanc ~u~ışıııda 
f oto Nur yaıııodı t.eıafet b1111edı 

HABER - Akşam poılaıı 

if=====ıp=:;-:;=:~~mp.:~v:•u:;ı;:.=:;ı::=rı' ·~Her akşam ·eeea>eee ,. 
:: Kurum••r• ald :. Eft 1 s d. ve Bı·men 1 
H Her ""1 =i a ya a . 1 best:ekAr 

/:: RQ7.El'LER ®~ ~ ® i • R ·ı(,f• ii re.c;imlt kata. .. il ;I . Ça{llayan Eski Mule'.:" . UJ 1.: 1 • .. • . dlnleyınıa:. 

'

:: og ve pro.ıe· ~ ı 

1 H fer meccanen ıi , Dans: ı zeybek tUrkUlerl Deniz Kızı tarafmda11. 

lr:
=: tö:~~[i11 ~;0~· • , . , ,. il : G>f>G>~ meıe*on : 4033Ş G>$$~ ........-". 
: tantı C a ~ .. 

i Biiyük Knrn · H 111•••••••• 
1
: cıyan Ha n No, 1! .. .. ~ta kutu,.u No.g 

. .. ~ ' . '. '~ . . .... . . ,; . " .. .. ......... _ 

1 •• 
İ 30S !i 
~·1111111111111-~:;; :;::;::: :ıaı=r.:::::::: 

İstanbul Üçüncü icra Memın · 
Juğundan: 

Üç yeminli erbabı vukuf tara
fından namına (6000) Jira kıymet 
takdir eqilen B~Jatta Tahtamina. 
re maha)Jcui v~ ct.ddeıinde ıeJki 

97 ve 1'01 defa mükcrrc;r 97 yeni Tıra~ bı~ağı düny~dı,ı en )Ok i.iıı !llmı~ 
89, 91, 93, 95, 97, 99 numaralarla ve ıus b~l(nenlerin lnçığı4ır. 

MOND • ExTRA 

murakkam bet bap dükkan ve o- JO tantJi 50 kuruıtur. Her yerde 11 

~- INOAA 
Tıraı bıçaiı herkeıin \>ıs.tjıdlf• 

10 tıJneıi 35 kuruıtur. 
Her yerde .. t;ıh1'. 

~n~ftç~a~I~ ve~~~i.~tıilır~·····•••••••••••••••··~~ 
derununda cari bet masra maile· ...................... ........,.......,,. .......... ....,...,.,,.._.,....... ........ ,.,.,,.,.,,.,., .... ,......,...........,,...._ .. _...,......,_.,._ ....... ~---... 
zizi müttemil zemini mermer tflvh ••• 1 ş E V A R A M A K i Ç 1 N 
4vJu olup ••id• bir kua odıuı Pınrtui ve Pertembe cUnleri ftat 15 den 17 ve 11 • 19 iki fJrJJf,; 
lcarıılrklı iki pey.ke bir kahve oca- mJJtır. ' •Y nrCmdı tienl hcnb. uıulU defteri, beıitı, miilufft I"~ 
ğr ıvardIT. ikinci katta caddeye na. domu. Amerikan u,uıu ve B•nkacılık tcdriı olunur. Son hrıtihJndln,_. 
zır üc; odel ve dahilinde bir came- ~enlere mu1ıııebeci 9ehadetnanıe.i verilir. PrQcr•m1 almalı ve kayıd o 
kin bölme ve iki koridoru olup bv için Alemt'lısr Pırk caddeşlnde NP 13 Amerikan lip.n ve Tictret d•r""' 
kJıım •hff-ptır. Hım'!a.m d~hili: •irıe rrıürıea~t. Huıuıi der11 de ktbul olunur. 

İki hd~bir~i~l~~iıer~r • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mlı~bl~~~erbrn~ı~ •••••••••••••••••••••••• ~ 
ıofa, "e bir r~bek l&fı ve yine kuı·. N E o N N E D 

1
• R ? 

nah bir ha.lveti havi ve bet bıt.b 
dükklnla beraber elyevm aydıt 
(65) lira kira setirir. Hamamın 
216 hiue itil>arile 76 hisseıj açı·'!ı; 
•rtmu&YA vazedilmiı olup ıe.rt ' ı 
nuntti 25.11.35 tf.rihinden itibı. . 
ren dairo divanhaneıinde acı~ bu· 
hındunılata1mı". V erıi, vakıf İCA • 
l'Mi, belediye nııumu bedeli mü . 
zayede:!cn tenzil edilmek ü~erc 

1 
bor~luya tıittir. MezkUı· 76 hi•ıe 
11.12.935 tarihine mUsadif Ç•r · 
ta.mba gfüıü aaat 14 ten 16 ya. ka· 
du: d&ifçff l&Ula(:4.ktJJ. M:.\lu.rft • 
men k~ti11irı o/o 75 !i hulmadi· / 
ğı takdirde en çok artıranın uhto• 

1 
ıindo baki kalmak ıartile ırıüııt. · 
yede müddetinin 15 gün uzatıla • 
rak 26.12.35 tarihine müıadif Per. 
şembe günü saat 14 ten 16 yaka.· 
dar yapılacak. ikinci açık artımıa 
netice.tin.de muhammen kıymeti · 
nin o/o 75 ti bulmadığı ta~dirde 
2280 numaralı kanuna tevfikan 
tecil edilir. 

Müzayedeye iştiraık için mu • 
ha"1men kıym~tinin o/0 7,5 pey ak
çesi voya millf bir han.kanın temi· 
nat mektubunu hamil bulunmak 
li.zrmdır. 

ipotek aahibi alacakl11!arl• di · 
ior alipd-rl•rın ıayri "1•nkql 
Üffrindeki M.kl4lrmı hu.uıile faiı 
ve nıuarif~ dair olan iddialarının 
evrakı mu.&itelerile 20 gün içinde 
dairemize bildirilmeleri aksi hal· 
de hakları Tapu 5icilile sabit ol · 
madıkça satış bedelinin paylatma
ıından h•rir. kf.hrlar. F aı1a rnalu· 
mat isteyenlel'in 935/ı367 doıyct 
numaruile daireye müra.çu,t eyle
meleri ilan olunur. (16474) 

Bu 

NEON 

Tes!satını 

Satie 

yapmıştır. 

, ' ,,,,, 
"Neon,, ner renkde aydınhk neşreden bir nevi cam tüptür. Gece \ı· 

lamlum4a _..,·e dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir hat h~linde ~!,. 
nan aydmlıgı son derece az elektrik cereyam sarfeder. Asrı n M0 ti' 
bfr rekllm ,-uıtuı olduğu i~in A' rupada pek çok istimal edil111~ l1' 
dir. Boruların her şekle ıirebilmCJi resimleri rekllmları daltf Ut" d• 
eder. Neon tüpleri ite l'eklam yapan mUe55~elcr rcktAm hu5U!11",. 

rakipleri hayrette bırakan neftceler elde ederler. Yerimli ve ~t~~ll 
rokJjnun ancak Neon tUplerJ ntsıt.asile elde edileceğini bugü" bU 
reklAm miitehuaıslan tasdik t.tmektedirlar. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır· 

SA TiE 'ye danışınız. 

1 ,, 
K ı t b W TecrUbe Eminönünde, kötebaıında (TEK KOLLU CEMAL), Eminönünde (KAD~lt~1~' ema raş l ~agı etmek yazıttaKötebatında (JALE), Bcraa karırıında. (TUNÇ AY), Karaköyde ~ot~ 

Y jsllyeolere: dn (BAHTlY AR> , Be,iktaıta 10 No. da (GUR) piyango kişelerind en lnl•t 
Bu;ak aanavllnde bir harikadır. pırauı:ıı niimune verilir. 
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1 NE K TEYZENiN MIRASI 61 

.Jııım nııinılluı ıı liıııııı i1l1t11 uııı 1~1111 nıııırı 
'-' lrnıak Filyoı hattının Çerkeıten sonra Kurtçimeni, Ortaköy, ls

'ttrattı>at-. duraklannı havi ıon kumı 12 - 11 - 935 gününden itiba• 
her türlü eıya ve yolcu nakli ya tına açılacaktır. 

k Halen Çankırı - Çerket ve Filyos - Eskipazar arasında çalı· 
~ lll~htelit katarların 12-11 - 935 ıününden itibaren itlemeye· 
A .. !e.rı ve bunlarm yerine yine 12 - 11 - 935 ıününden itibaren 

Rutubetli gDnlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz l 

Pektorin 
Oksürüğe:Nezleye, Bronşite karşı 

Devlet Demiryollarından : 
12- 11 -935 tarihinden itibaren, Ankara - Çankm tenzil 

yolcu tarif esi, Çankırı - Filyos kısmında katedilecek mesafelere a 

ücretler umumi tarife üzerinden yüzde 50 tenzilatla hesap edilmek s 
retiyle, Ankara - Filyos kısmındaki bütün mesafelere teşmH edilmi 
tir. Fazla tafsilat almak için iatasyonlara müracaat edilebifü·. (326 

{6984) 

~dan _ Filyosa pazar, ıalı1 perıembe ve Filyoatan Ankaraya T •• k H K 
'---:__Pe.zar, sair, pertembe günleri birer muhtelif katar hareket ettiri- tM\llU .. mıus ur ava urumu 
-~ ilan olunur. (3292) (7000) IUll lflll-111111 cmt ECUIU( Sllmf 

en müessir bir silih yerine geçer. 

~ Eıkiıehir deposuna bir sene zarfında YUrUt edecek 20200 ton Büyük Piyangosu 
._ .. den kömürünün tahmil ve tahliye iti 25 - 11 - 35 pazartesi gü• Geceleri sık mk abdeste kalkanlar 

~ liaydarpqada ıar binuı dahilinde ı inci itlebne komisyonu ta· rahat etmek için Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
""·~dan açık eksiltme il~ ihale-si yapılacaktır. Beher ton kömürün Katran Hakkı . . 
11.}1Yeıi için 3 kurut ve tahmili için 5 kurut muhammen bedel ko ZeDgİD etmıştır. 
~u · kullanmabdrrJar. Zira Katran fd • 

.h. ı.i~~·ilerin 121 lira 20 kurut muvakkat teminat ile kanunun ta· rar yollannın nezle ve iltihaplarını yeni tertip planını görünüz 
~~ ~~~ rıı' 'ttiği vesikalnı ve bııunun 4 üncü maddesi m&1cibince ite gir· 

~Ye lbanii kanuui bulunmadıtına dair beyanname ile ya bizzat ve I" il---· . . . 1. ci keşide 11 2. Cl 1 eşrin 935 dedı·r .. 
lll'~Ut elcıiltme rünü saatinden evvel tahriren komiıyon reisliğine :.= Ademi iktidar su··yu··k lkramı·ye ·• 25.000. Liradır 
~ \lracaat etmeleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler Eskitehir :stas· .. 

df)rt llltidürlüiü ile Haydarpqada 1 inci itletme komisyonu tarafın· § V E Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
~aratız olarak verilmektedir. (6954) ıseı geveşklf{llne lerle ( 20.000 lira) lık bir mükafat vardır .. 

[ 
.... _ Orta okuma ,ıHorrnobin Planları okuyunuz. Ye bu zengin Piyangoruuı 
1 nci, 2 nci, 3 üncü aınıf ilk fasikülleri çıktı Ü Tatanıt: Galata poata talilileri arasına giriniz. 

~~anri-OKIT~~ ~~clhk~~•d:N-~ i~,~~~~~l'•••••••••••••••••••••e••••··~· 

!H5 r A R n A y A N T. A R -
şı ,>ap:lm ış tı ... Ne .ise, bereket \'ersin 
ki be:ı orada bulundum: 

- Fakat hücum eden kimdi? Mak
sadı ba na mı yoksa arabaya mı sal -
dıracaktı. 

- Zannedersem her ikisi de •. 
- Hücum eden ,-eya edenl~ri ya · 

kalı~·abHdinlz mi? 
- Monsenyör, rahat rahat uyt!du

funuz anlaşTlıyor. Baksanıza, keyfi -
r. h yerinde. Fakat ben bütün gece do 
laştım. Anlıyor musunuz? Meseleyi 
ltısa ca anla tayım: Konaktan iki yüz 

8l'ım kadar ayrıldıktan sonra taban · 
ca patladı. Araba dört nala gitmeğe 
, .e ~en de koşmağa başladım. Ayni za. 
ınan ua s izi yakalamak i~in var kune 
ti le ko~an çn~kını da gördüm. Ona ye
tJ:-e:-ek araba ile arasına girdim. 

Herif: 

- Yaklaşma! .. diye bağırdı, ben de: 
- Pekfıl a, işini7. o kadar acele ise 

ıe ~niz ben yerimden kımıldamam? 
dedi,...,. 

Bunun üzerine hiç bir şey söyle -
Rl t \'en Uzerime hücum etti. Çapkının 
gl'içlii kuvntli olduğunu görünce ben 
de ~ca birkaç darbe indirmek iste 
dfm. Fakat l~bet ettiremedim. Bir • 
denbire herif gağ tarafa doğru sıçra_ 
dı ve ka~tı. Korkmıyordu. Maksadı a 
rflbaya tekrar yetişmekti. 

Mar~l merak içinde: 

- E, yetişebildi mi? diye oafırdı. 
- Sabırlı olunuz dinleyiniz Mon -

senyör. Tekrar koşmağa baş1adı. Ben 
de arkasında koştum. Ama ne koşuş! 
!Jacaklarımın kuv\'eti meğer hllA ye
rinde imiş. Çünkü hemen kendLı;;ine 
Yetişemediınse de aramızdaki mesafe · 
l'I 1ı::ısa1ttım ve herifi gCJzden kaçır -
ınadım. 

- Elinizden kurtuldu mu? 

- Biraz sabredin!.. Herif Sen neh. 
rini geçti. 

Marşa), derin bir nefes aldı. Parda· 
yan da kendi kendisine: · 

- Pekala! demek ki araba köprü. 
terden geçmemiş! Anlamak istediğim 
şey de budur. diye düşünpü yüksek 
seıde: 

- O ' 'akit, ta şafak vaktine kadar 
süren bir ko\'alama başladı. Universi.. 
te binasını birkaç kere dolaştıktan 

sonra artık bu işe bir son \'ermek için 
adamı Parde kapLqı civarında skıştır
dım. Kaçamıyacağını anlayınca kılıcı
nı çekerek karşıma geçti. Bunun üze.. 
rine kendime mRhsus darbelerden bi· 
risini kullanarak herifin işini bitir -
dim. Fakat pek yazık oldu. Çünkü bu 
herif hakikt bir babayiğitti. sözlerini 
söyledi. 

- Herif öldü mü? 
-Evet, öldü. Hatta kim olduğunu 

ve nasıl kötü bir fikirle sizin yolunu • 
zu kesmeğe kalkıştığını söylemeden .. 
Sorgularıma cevap olarak ağzından 

hir soluk çıkarak ruhunu teslim etti. 
- Bu adam nasıldı? ~nç mi, ihti

yar mı? 
-Sfyahelbiseli, kara s&kalh, kırk • 

Irk birisiydi. 
- Pardayan, bana pek büyük bir 

hizmette bulundunuz. Bu hizmetin ev 
velce kararlaştırdığımız işle bir ilişi.. 

ği o1madığı için şimdi vekilharca size 
para vermesini emredeceğim. 

Oğlunun hikayesini hatırhyan ih· 
tiyar asker gülerek: 

- Usta Jile mf ! dedi. 
- Evet, onun hımini nereden Bfren 

diniz! 

- Kendisinden. Bundan maada ko • 
nağınızda herkes onun llımile yemin 
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elden gelmeyişe de sebep gene aşktı. 
Alis batını sallıyarak tasdik et -

ti. 
Konuıma bu suretle hiç akla gel· 

miyen bir yola dökülmüştü. 
Hakikati aramağa ve söylemeğe ka· 

rar veren bu iki mahlllk, sakin sakin, 
konuşuyorlar ve biribirlerlne müthiş 

şeyle:rden bahsediyorlardı. 

Papaz söze başladı: 

- Alis, size şunu da söyliyeyim. 
Bir insanın aşkını unutmak için ne 
yapması Jbımsa ben de bunları yap
tım. Sizi unutmafa muvaffak olama -
dı~ım için aşkımın son derece bliyük 
olduğunu anlıyordum. Gerçi size kin 
ve düşmanlık besledim. HatU bu kin 

ve düşmanlığın derecesi dUşiinceni • 
zin çok UstUndedir. Fakat bu duygu · 
ların, yaz günlerinde semayı karar · 
tan ve bunun arkasında da yakıcı gü... 
nün bulunduğu belli olan siyah bu -
)utlara benzer. Bu bulutlar hazan bir 
fırtına doğurur, hazan da kendili.kle · 
rinden dağılırlar. Her iki halde de gü 
neş daha şiddetli olarak meydana çr_ 
kar. Zaten yalnız bulutların arkasın -
da gizlenmiş değil mi idi? işte bu su 
retle Alis kimin aşkını gizliyordu • 
Fakat o güneş, daha parlak, daha ya 
kıcı olarak meydana ~ıktıkça kendi 
kendimi tahkir ediyordum. Bu tahkir 
de sizin de hisseniz vardır. Çünkü siz(' 

düşmanlık beslemek elimde değilse de 
t:ıhkirimin elinden kurtulamazdınız. 
Bu tahkir duygusunu hatta siz bile 
kalbimden çıkaramazsınız? 

Alis yeniden ta.cıdik yollu başını 

salldı. 

Bu sözler onu müteessir e-tmiyordu. 
Hatta bunlar ona rahat hfr nefes a l 
dırmı~tı. Çünkü bu sö7.lerden anla • 

mıştı ki papaz kendlcıinl kinle, düş • 
manhkla değil akşla tehdit ediyordu. 

Pani Garola bir adım daha atarak: 
- Allcı, hakaretten daha şiddetli 

olan bu aşkla uzun zaman mücadele 
ettim. l\lağlQp oldum. Ve i5te şimdi 
karşınızda bir mağlQp olarak bulunu· 
yorum, dedi. 

Alis eski aşığının bütün düşünce.. 
terini ortaya koyacağı zamanın gel • 
diğini anladı. 

Papaz söze baş1adı: 

- Demin odaya girdiğim zaman 
sizin ne kadar bedbaht \'e za\'allı bir 
halde bulundui{unuzu gördüm. Va • 
ziyet bütün deheştiy]e meydanda. 
Acı bir surette ıstırap çeken üç kişi 
var: Ben, sen ve çocuk! 

Bu son söz üzerine Alis ti tredi. 
Papaz sözüne deva m etti: 
- Ben siz.siz yaşıyamıyncnğım ı an· 

]adım. Çocuk ise anne şefkatinden u· 
zak olduğu i~in sararıp soluyor. Siz 

ise kendi söylediğinize göre felaket 
uçurumuna yuvarlanmaktnsınız. O • 
nun için size şunu söylcmeğc geldim. 
Dliştüğünüz f elflket uçurumundan çık 
mak is ter misiniz? Çocuğun yaşama • 
sını a rzu eder misiniz? Nihnyet .... b9" 
nim, bu 1.avallr aşığın, bu yalnız ~eV"' 

diği ,.e bütün r uhiyle sevdiği için 
hcdb:ıht olr.n Mar!<inin l · urtulma~ır.a 

müsaade eder misiniz ? Söyleyiniz 7 
Hun!ar: istiyor musunuz? 

A lis kekeliyerck : 

- Nasıl? diyebildi. 

- Çocuğumuzu alarak b~rabnce 
buradan gidelim. Ben zenginim. lta l • 
ynda süzü en çok geçen b ir adamım. 

Orada ü ~ür:tüz birlikt~ o kadar mcs'-
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1 O - Jorj: - Buradan süratle kaçmalıyız! 

dedi. 
181 - Fakat biraz ileriledikleri zaman korkunç 

bir man zara ile karşılaştılar. 
182 - Ağaçların arkaamd.an tuhaf bir kahkaha 

duyuluyordu. - · -

183 - Salamon tüf eğine sarılarak ateş etti. lSI - Bunun üzerine birden bire .bir sürü yara
sa meydana. çıktı. 

185 - Bunlardan biri hiddeUe Salamonu kar 
radığı gibi ha.vaya uçmağa başladı. 
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ut oluruz ki .. İtalya şiir, saadet ve aşk 
yuvasldır. Bununla beraber eğer l · 
talyadan hoşlanmaı.sanız başka yere 
'de gidebiliriz. 

Alisin susu_şu papaza cesaret nrL 
yor ve anlatılmaz bir ümit kalbini he
lecana getiriyordu. Genç kadının eli 
fti tuttu. Aşk duyguları coşmuş oldu · 
ğu halde: . 

-Dinle, jstediğin yere gideceğiz. 

Ömrümüzün geriye kalan kısmını tam 
bir l"aat içinde yaşıyacağız. Aşkım se
ııin bütiin günahlarını affedecektir. 
Seni gene eski..;;i gibi, bir melek sa -
ıtacağım, dedi. 

AJis daima susuyordu. 
Zavalh aşıksa, ümitle sarhoş ola · 

rak onun kabul edeceği zannına 

kapılarak daha hararetli bir sesle 
devam ediyordu. 

- Bana ihanet ettin! Fakat bunu 
«a unutacağım. Ben senin için çıldı • 
ran bir aşık, daha doğrusu şefkatli 

bir koca olacağım. Hürmetim aşkım -

can büyük olacak? İsmimi, servetimi 
snna Yereceğim. Hayatımı bu uğurda 
feda edeceğim. Bunları istiyorsun de-

lil mi? Senin, benim ve çocuğun sa -
adeti i~in istiyorsun değil mi? 

Al is: 

- Hayır! cevabını ·verdi. 
Papaz: 

- Hayır mı? diye homurdandı. 
Genç kadın, ciddi bir tavırla: 
- Dinleyiniz Klcman .. Hakikat ol 

mnsı imkansız olan bu hülyaları tek _ 
lif ederek beni büsbütün acıya boğu -
19rsunuz .. dedi. 

- Nf~n IJOlya olsun? Nf çfn haki · 
. •ntWJt uzak 1unsun~ A~kımın şid • 
_ Mhte emin d~l misin? Yokşa geç -
miş .. nlerin hatıra~u hir -gün fclftkc-

timize mi sebep olur r:ınıyorsun? Din 
le .• Bir yemin ister misin? Pekala! 
Sana yemin ederim ki, eğer kalbimde 
geçnu1'ın acı duygularından biri u • 
yanırsa bunu size açmadan enel ken· 
dimi öldürürüm. 

- Kleman, aşkından şüphe etmem. 
Nefsine olan hakimliğini de inkar et.. 
mem. Her şeyi unutacağını bili:ro • 
rum. Fakat hi~ bir şeyi unutarnı:racak 
birisi varsa o da benim! 

- Ne dernek istiyorsun? 
- Seviyorum. Aşkım seYgilimin 

uğrunda her şeye katlanacak kadar 
biiyüktür. Dünyada hiç kimse kalbim 
den bu aşkı çıkaramaz. Onun için, a -
~rkıma ,·eda etti,Pm gün hayata da 
,·eda edeceğim. Kleman, cinayetimi af 
fetmek için benden canımı iste, bunu 
bir an esirgemiyeceğim. Çocuğumun 

ıı:aadeti için ıstırap i~inde ölmeğe ra· 
zıyım. Fakat Deodayı unutmaklığım 

imkansızdır. 

Korkunç surette güldü ve papazın 
elini tutup sarstı. 

- Sözümü iyi anla! Bu adam bel
ki de bu ~aadete hiç eri5emiyecektir. 
l<'akat ben yaşadıkça onun ni~an lısı -
yım. Ona ~eni seviyorum demek i~in 
lazımgelir.se cehennemin en derin nok 
tasma kadar inerim. lhanct Nlici hir 
sevgili olduğum için sözlerini redde -
diyorum. Alçak bir anayım, çocuğum -
la birlikte gitmeği kabul etmiyorum. 
Fakat aşkımı hiç bir zaman unuta -
marn. Hatta alçaklığımı hile ogren -
nıiş olsa, beni hakaretile ez..~e. nefrc .. 
tile mahvetse bile onun uğrunda ol -
du_ğu için seve se,·e ölürüm. Ond:ın u· 
zaktn bulunmakta~e her ~eye razı~,m 
Kleman.! 

Şfmdl Alisin gözlerinde clelicc bir 
ı~ık parlıyordu. 
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Acı içinde inliyen Pani Garola ar
tık her ümidinin mahvolduğunu anla.. 
dı. 

Nihayet boğazında bir hıçkırık, bir 
hırıltı belirdi. Kollarını iradesiz bir 
hareketle beddua ediyormuş gibi göğe 
kaldırdı. Sonra kollan yanına düşerek 
bir hayal gibi karanlıklara dalıp göz· 
den silindi. Bir dakika kadar sonra 
Afü; uzaktan çıngırağın n: 

- Karde~Jerim ölmüşlerinizin ru -
hu i ~in dua ediniz! diye bağıran papa.. 
7.1n sesini duydu. Ve baygın bir halde 
boylu boyunca yere serildi. 

-39-
BiR MEYHANENİN MUHASARASI 

İhtiyar Pardayan, oğlu ile meyha · 
necte göriiştükten sonra sennç ve en -
dişe içinde geri döndü. Sevinci çocu -
~una tekrar kavuşnısından n geceki 
hi ıh!etin geçmesinden doğduğu gibi 
endişesi de kendisinin Damvil ve oğ -
lunun Monmoransi partisine mensup 
lrnlunmasından ileri geliyordu. 

ihtiyar asker: 

- Hay şeytan alası! .• Oğlum bu iş
lere ne diye karı~ıyol'. işte şimdi de 
lcüçük Luizi seviyor. Sanki koca Pa _ 
ri.ste sev<'cck lm~ka birisini hulama· 
dr mı? )le çare, talii onda imiş .. Fakat 
olmasaydı daha iyi olurdu ya! l';'için 
nasihatlerimi dinleme:li? ~eden böyl<' 
işlere burnunu <:oktu"! Bu da bana kü
<:iik Luizi kaçırdığım \'e onu oğlum .Ja 
nın yanma yatırdığım giinii h:ıtırlatı. 
yor. Y:wrucllk oğlumun omuzuna yat 
r.u~tr. Ilım! .• Eğer Luiz, bebekliğinde
ki kadar güzelse bu aşka akhm erer. 
Fakat niçin başkasını seYmiyor da o -

alası! •• bu düşünceleri nereden öğren.. 
miş? Nasıl bir kartal yanusu büyüt • 
müşüm? diye söylendi. Ve sonra omuz 
larınt silkti. 

- Fakat ben kararlarımı değiştir • 
rniycrek lazımgelirsc şövalyenin istek. 
terine aykırı olarak saadetini tcmiıt 
edeceğim. D;işiincclerini yatıştıra~a • 
ğım. Ne kad r da r.~ ·tan olmu!-.:? Her 
şeyi biliyor. Her şeyi var.. Ah. ken • 
disine ait olmıyan işlerle uğraşmış ot. 
masaydı ne iyi olurdu? Ne is'!, bunun 
da. bir çaresini bulurum. 

İhtiyar Pardayan otel Dömemeye 
vardığı zaman güneş doğmuştu Ka • 
pryı açan uşak: 

- Monsenyör sizi sabırsızlıkla bek 

liyor dedi. 

Pardayan: 

- Uyumanın, gnezelik etmenin 
kısaca her şeyin bir sırası bulunduğu• 
nu bilmiycnleri şeytan alsın! diye ho.. 
murdanarak doğruca Marşal dö Dam· 
vilin dairesine gitti. 

Hakikaten Hanri, geceki rnkadan 
sonra, sabaha kadar olan zam:ını 

gezinmek ve dii~ünmekle geçirmi~ti. 
lhti::: ı- Pardayanın kaybolu;;undan o .. 
kadar meraklanmıştı ki bu adamın en 
tehlikeli iı::Ierden kurtulacak bir k:ıbi• 
liyettc olduğunu biliyordu. Fakat ta.. 
b:rncayr atan diişmanm arabayı uzak
tan takip etmiş olması ihtimali vardı. 

ihtiyar asker, Damvilin odasına 
iırrcrek: 

- Mo:ıscnyiiı·, t!~ ku~uılukt."ln pek 
harap olduğumu itirafa mecburuın, 
dedi. 

• ? n k l d vd 1 i'.\larsal sert hir tavırla: nu scn~·or. u nş nası og u aca >a • 
btt gece IJana ne süyliiyordu. cf.cr çar . - ~·('>; oldu. ~·oksa :--izrlc mi hücuma 
pı~muda lıcni yaralamış olsaydı kt'n - uğradmıı'! <liyt•. ordu. 
disini nehre atacakmış? llny ~eytan - B,Ht •. h(lkin Mıl hücum ı;ue kal' 


