
Çocuklar 
HABER, aizin için beı cumar· 

'8si ıfintl bir jlive veriyor. Takip 
edlınis. 
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• 
Inebolu kazasında kap suçlu! 

Tahkikat henüz netıceıenmemlş olmakla beraber 
Faciaya şalıit olanların sözleri /ıep birinci 

kaptanı suçlu fÖsterece:k malıiqettedir 

Ka~a k ·urbanDaro : ş:Eş6;~~f ~1 ~:----r 
9 ölü ve 12 kişi · 

:kayıptır 
Ka.Zaqa fazla qük 

ve tebdirsizli(in sebep 
oldufu anlaşılıqor 

Gemi halli ytlklerln &IJ8ğıya, ağır J11klerln 
ise glverteye konulması Jflzlnden 

1t-·
11 

L- o1.1 • .. 1 1 muvazenesini kaybetmlı 
~~ a HucP ""flD 1011 enen IU!u .. • 1 

ıan.n kaptanı Melılftet Ali Kapt:anın, yolcuların ve yardıma giden 

"'"'4ten kurtulanlardan: Genunın 
~nca kaptanı karıalU • 

Loyd 
Corç 

llabeşlere acıyor 
.._ Diyor ki: 
..: ...... den r•rdım uman 
~·•••Pin ll•flenna bombe 

11ırıı .. ~--. n.ıran tarr•re .. rının 
~11111 ll•zlnd• lnglllz 
~ ,,. ..... Bu .. , ll•f8rm•k 

ilde delllHk niçin glrlftlk" 

(.'ok 
z-!Oır bir makale neşreden ..... c:.ıa. . a .. ı ~ 

.gemiler mQrettebabnın s~aıer.ını • . 
Ol'.'"11•~•n ve k-unanlanlar'ln l•lftilerlnl 
kazanın na•ıl otduQunu • aca •ıfadııa olm,nns • 

Ndzun DOpurik Romangatlan gelen 1100 muhacir buglln tttnle Trak11a11a gön
dnlleeelttlr. R..ıınımmü mulatıdı'ln den Ud ,,,.,,.,,. ,,&tnlllO"· Buna alt l/G • 

.nmu ._.. «11/fadatlır. 

Belgrad ormanında 
.. . . ..., .. it uç gugıııu a ın. 1 

Ayrı ayr.ı yerde, iki ayrı hev~sli 
güğümleri bulmak ümidile 

çalışayorlar 
(Yazısı 4 onca savto.oa> 

Yinni 6ir Tirit ailaini ,,...,_.. 6ofan IMbol• oaparu -. 
~cuuaan talsilatını olaırhn inaanua ,,.,_ lıacıı ,,....,. dili Hr· 

... ,..ı 
V apar lealldıfı lllı Welenle llfln .._.,... ;qoldar llltı· 

na tilınıp illa 6aaa ılolılrınıl,,.,, 6ir '*'ldnWUı ~ 
ri6i 7'1/ıler •eminin ,,..,.ı.s .u.leffnl ,...,..,. ..,..,..,. :u•~ 
"9lini 6omcalt .,,.,,. ~.,ıirllmiıl 

Biitiin 6a, alılın olmqaeala itler 7"Jlfll4tldan 1011ra pmi ıl• 
ita Finih inlerintl• deorilrne Gl'1nefleri ...,_,,. .• , .. 6atlarnea 
t.ılbir nannna 7fllı:alan oe ef7Cl1I 6lr ,_.,,,,_ tllfer flmlla ...Mel
melıle Uıtila olaNtlllfO .. 

Gemi 661'• 6afacafun, lıv•I• ,,,.,,,.,. --. ,_.. .,.... 
elifi Wde saltile ,....malı NJa lnttlat Utwlı 8111 ı.lmtllflit, 
nUaayet ~ mlrır Mimnı ettifl ....,.. iM amlı ifitt• ·,~ · 

Her...,e lıacıı dolquile uyanan faı11&I 6a ıapLllı:Glı telLir. 
,:sliJı bir hl dw taftın70t. 

ICfDtlYfl alıayanlarm ailelerini eaıwlt111t lafJW 8erls. 

BOyQk muharebeler arif.esinde 
- 1-2 - iWWW1 ~ .. - - ~ ----

Asua Sultanı da . 

talyanlara ını geçt1 
Şimdiye kadarki bOtOn harpleeda 
ancak 150 kişi kaybettlQI blldlrllen 

Habeşler bir ltalyan makineli 
müfrezesini mahvettiler 

DCRT TANK ALDILAR 
ıtalyanların ilerlemesine mani · 

olacak mayi 
Aaıara, 13 - Buradan almuı limnma iodiamit)ll'. Dol..- ta • 

haberlere Pl'e, Sil•en kane.linden yialara _... ha mayi Habet ord11-
1eçen bazı ıemiler bir nen mayi • 
·ı ..::.1.1:: • :.ı... Bu •• · • - ftl'ilecek Ye HahetJer ele ltal ı e pMWU nn~. mayım ısmı 

"U09t,, imit, ve ıemiler bu Jiilde- J&Dlann ilerlmıeaiae mani olmak 
rini bir :yab&DCJ devlet kolonisinin için INmı rerlere cl3keceklennif. 

Hob••• alt dlAer va~nıar 2 ncı sayfada 

zecr·ı tedoırıer ve bız 

Layiha bugün Kamutayda 
görüşülüyor 

Zecri tedbirleri ~tbik haldor.. dan tatbiki baautuncla icap ecl91· 
da hükOmete aatib:yet verecek mukarrerabn ittit..zma K:mın 
olan kanun ıiJihu• üzerine dür tay tarafından icra V ekillen He 
Ankarada Parti koqrea .nde yetine aalihiyet verilmiftir. 

DıtbakaDI izahat vermiftir. 2 - Bu bnwı netri tarilıin 
Bqün a:yni lirha Kamutar den itibaren muUtberdir. 

da ı&riif~ktir. tiyiha aynen 
töYleclir: 

1 - Akvam Cemiyeti heyet• 
umumiyeaince teticii olunan ir .. 
tibat komitesinin miMkın 16 ıı 
cı maddeai mucib:nce Ahana 
Cemiyeti azaların.~ terettiih e 
elen Yecibelere ·ait otarak k'lltııl 

ı e,lediii iktiaadl •e mali tedbir 

UJib•nm eab&bı mucibeain 
de 18 ler komiteainin ittiha'I et 

tiii bet karar zih11dilmekta Te 

Habet imparaton:~un, harekl•ı 
harbiyenin bqla:l~hıu uı~ılaı 
Kurumuna bild;:meai üzerifte 
bqlıyan meaaid911 babHclil• 
mektedir. · 

lerinin Cemiyet uamıdan bulu· Zecri tedbirler hakbndakf yudar 
nan· Türkiye Cum•t!";yeti tanfrn 4 neft saytamrzdadır. 

. Ş inci .ayla. .,.zJa Ha:tiı:e Siireyyamn . 

.: ~l~KANÇLIK ••• · 
H~~lı~. . .. 



2 HABER - '.Ali,am postası 13 SONTŞRlN - 1935 ~ 

• Sig.asa 
Bır F;;;sız - Ingtllz - Y n abeş ~r ı 
Alman anlaşmasına A k ı•k 

doğru mu? s er ı 
Radikal partileri kongresinde Her_ mu arri imizin görüş eri 

rlot Fransız dış siyasası hakkında ö .. 
nemli bir nutuk verdi. Sovyet - Fran
sız dostluğunun ehemmiyetine işaret 
etti. 

Birkaç gün sonra Lfonda. bir kongre 
ye riyaset eden Herriot gene bu mev .. 
zua dair olan söylelinde Sovyet -
Fransız paktının gerek Fransanın em 
niyet\ gerekse dünya sulhünün korun
ması cihetinden emsalsiz bir temel ol. 
duğunu iddia etti. 

Fransız sağ cenah gazeteleri bunu 
ş_imdiki I.aval politikasının bir tenkidi 
farzederek mukabil taarruuı geçtiler. 
SoYyet dostluğuna pek de taraftar ol. 
madıklarını gösterdiler. Echo de Pa .. 
ris gazetesinde çıkan bir yazıya göre 
Lfn·al: 

- l{abinemin dü~mesi beni kat'iyyen 
korkutmaz. Yeglne korkum ben çeki .. 
lince Dı§bakanlrğın Sovyet dostu 
<Huriot) eline geçme.sidir, demiştir. 

Sovyet anlaşmasını reddeden Fran.. 
sa acaba silahlanmış bir Almanyadan 
korkmıyor mu? FTansız sağ cenahı -
nın bu siyaseti Londra ve Berlfndcki 
yeni cereyanına makesl olduğu şüp _ 
hesizdir. 
~lmanBaşbakan muavini Göring de 

Sar'da verdiği bir nutukta Almanya.. 
nın Fransa ile yakınlaşmaia hazır ol
duğuna işaret etti. Son gelen haber _ 
lere göre de Alman dış bakanlığının en 
mutemet adamı RiCfentrıızun Pa _ 
rise gitmesi kararlaştınldı. Bu ziya • 
ret tarihi 20 ikinciteşrin olarak tes _ 
bit edilmiştir. Hitler Frans:ıda Fa • 
şizmin ehemmiyet kazanmasından, ve 
sağ cenahın So,·yet aleyhtarhğından 
bilistifade Alman - Fransız anlaş -
ması yapıp garp sınırlarını emni -
yete nlnrak şarkta genişleme siyas.ısı. 
nı takibe çalışıyor. Ayni zamanda l • 
talyan - lngiliz ihtilatında Almanya 
iJe Fransa bir mutavaBSJt rolü oynı -
~·nbileceklerdir, ve Almanya bUyUk 
g-arp devlct1eri i1e anlaşmamazhğını 

izale etmiş olacaktır. 
Fakat Par~n bu hususta Berlinde 

akan cereyanlara kapıJması düşünüle~ 
mez. Bu temayUl esas f tibarile Londrn 
da. ba~ gö termiş olup Parisin buna 
uymıya lüzum r,ördUğUnü takdir et • 
mek daha doğru olur. 

Birkaçay ev\'el Baldvin kalıine i 
Alman - İngiliz deniz anlaşmasını 

yaparken iki bUyUk nmnç gUdüyor _ 
du: 

A) Alman dostluğunu kazanmak. 
B) Almanyayı Fransanın muhtelif 

ittifaklar ve büyUk sUcl kuvvetlerle 
Avrupa siyasasında temin ettiği ha ~ 
kim rolü tehdit edecek bir hale ifrag 
etmek. Falc:ıt Habeş meselesi Avrupa 
siyasasını altüst etti. Almanyanın bu 
gergin vaziyetten istifade ederek sı -
nırlarını genişleteceğinden korkuldu. 
Bunun üzerine İngiltere kendisi için 
Jıayati bir ehemmiyeti olan garp sul. 
hUnU korumak üzere bir Fransız - Al 
mnn - İngiliz anlaşmasının en emin 
bir durum yaratacağını düşündü. Bu 
husu.~ta bir çok te~ebbUslerde bulun _ 
du. 
Lavıılin husust diplomatik mümessi

li Brinun Derline gitmiş olması, Ede.. 
nin Paris ve Cenevredc Lfıvallc bu 
hususta bir çok görü5melerde bulun .. 
masının teyidi ispat ediyor ki son gün 
lerin diplomatik faaliyetleri Uç garp 
de\•letinden milte ekkil bir blok kur -
mağa, inhisar ediyor. Du devletlerin 
başında l>ulunanların hepsinin sağ ce
naha mensup olmrun, ve esasta Sovyet 
RlLc;;yaya karşı pek de samimi hisler 
beslememeleri bu anlaşmaya daha 
mantikt bir sebep verir. Uç devletin 
anlaşınca, yavaş yavaş İtalyayı da 
kthdi aralarına alacakları ve Uluslar 
Kurumunu da kendi hakimiyetleri aL 
tına alıp kü~ük devletlerin buradaki 
durumunu del:riştirecekleri şüphesiz -
dir. 

Fakat Fransa ile Almanyanın an. 
laşması tasavvuru güç bir ydlr. Sov .. 
ye.t düşmanlığı bir çok fikir ve hw 
ihtilaflarını unutturacak kadar önenı 
Ji değildir. Esasen Fransa da kuvvetli 
btttOn sol eennh bu dostluk taraftan _ 
·dır. Hem İngiltere hakikaten Fransa 
ne Almanyanm anla.Şmastnt tc:;tu mi? - _----.,_.., ..,_ 

Nuri MAHMUT 

ve en s gelen telgrafı 
Doğu Afrika C~l)helerinde &'i 

çok sükfuıet haküm ferma ol.uuş. 
tur. İtalyanlar elde "ttikleri me"i
zileri tahkim ile meşgul olmuşlar . 
ve bu arada bazı ufuk tefek çar· 
pıımalar da olmuştuı. 

Makalle 
cephesi 

Bu cephede İtalyanlar ancak 
Takaze nehri iatikame-tinde ilerli· 
yebilmiılerdir. ltatvı.nlar da iti 
raf ettikleri gibi timt!iye kada .. hi~ 
bir esaslı Habeş kuv\.etiyle ça:pr4• 

de kaçtıkları ilave ed:lmektedir. 
Haheı imparatorunun Gorahai 

cephesi kumandanın. azlederek Y'! 

rine Ömer adında .Mfiılüman bi" 
kabile reisini tayin ettiği de ha be· 
verilmektedir. 

ltnlyanlar, 18 bin deve müba- Mehmet Gehalin ltalyanlara ıtJ '. 
yaası için lbnissuud Arabistaniyle mesi gayet önemli bir hadisedir .. çu~ 
bir mukavele imza etmiılerdir . kil bu arazide harekatın geçebıleC 
Her devenin bedeli ıs albn lira olan Italyıınların General Santinl .~: 

General Graziani kolları biribfrl 1 

dır. Halbuki normal bedel beı ka · irtibatı temin etmiş olacaktır. 11 ğıt liradır. Devele:- Y emboğdaı . Maamafih bu haberin, Ronıada 

Cephe 
. . İtalyan vapurlariyle !evkolunmak geldiğine göre, kaydı ihtiyat ile telAİ'• 

ger ısı tadır. ki edilmesi Jbımdır. 
Benzin nakllyatı ve deve Habefler niçin çeklllyor ? Tayyaralerl kazaya uOratr11•" 

için , 
mUbayaası İtalyanlar Habeşler~ mukavemet ~faka.ile, 13 _ Habeşler oehri W t 

Süveyt, 12 (A.A.) - Röyter etmeden geri çekilmelerini şöyle tef. kcderken büyilk meydanlara çuk1Jf1'
1
,., 

den: sir ediyorlar: k la d B ı ı ..n111.reı> 
A) Italyanlan irtibatlarından u _ azmış r ır. unu ta yan ta.1,,- ss1 

ltlayan Doğu Af:ikasına bura- rinin konarken bir kazaya uğratıl 
dan benzin nakliyatı hararetle de. uı.k~~şt~7:ı~~nları Habeşlerin daha için yapmışlardır. İtalyanlar bu ~ ~ 
vam etmektedir. Sokoni Vakun• kurlan doldurup Makalleyf bOyfik 

muhkem bulundukları mevkilerde kar hava merkezi haline &'etfrmeye çsl~ • 
kumpanyası lskende.-iyeden tren.. şılamak. Ayni zamanda Habeşler ken maktadır. 

Bir Habeı ıaze~;:,!nin idd=ası le Süvey§e 36 bin i~&sa benzi11 di erzak ve levazım stoklarına daha __./ 

na bakılacak olursıı barp başhya . gönderilmİ§tİr. Bu~Jllr Erit('eye yakın bulunmuş olacaklardır. V • I ~ 

mış değillerdir. 

hdanberi timdiye k~-:'ar ancak 15'! gidecektir. Diğer lıi;-Ç,ok ıevkiyat İtalyanlara Habeşler burada 220,000 en 1 Z e 0 'iiii' 
d l l S 

kişi fle muka,·emete hazırlanıyorlar. (1 
Habet askeri ölmütfüı. a vapura yapı mr~tn. üveyt - 81 ta ft K alı 

teki Şel tasfiye fabr:kalan oox..ı Asua Sultanı ltalyanlara geçti 
1 r ra an r 

Acaba bunun soım ne ola::ak"' l:J Roma,13-Asuasultanı Mehmet Atlnaya gltmesırıe 
İtalyan ve Habeı kuvvetleri ne va Afrikaıına sevkiyat yapmak tize· 

re gece gündüz çahuı.aktadır. iki, Gehal ~ k~llştk kuvveti ile Italyan- b 1 r tar 8 f tan d B 
kit ve nerede çarpışacaklar? :r lara geçmıştır. Bunlar derhal Habeş· _ 

ltalyan menbala!ından geleu üç vapur yük almak için daima ler aleyhine harekete geçerek aoo kişi. Um Um 1 af yap r I nı 8 
h l b burada bekliyor. ilk b. k t' bo 1 d ~ ta min ere akılacıı1c olursa Ha . ır uvve 1 zmuş ar rr. S 1 na Ç a 11 Ş t y O r m lJ ;.,' 

be~erltafyank~~n~ blıb~in · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Loyd Corç 
Habeşle e acıyor 

Diyor ki: 

Kral geldlkt:en 
sonra Daşbakatt 

çaldarıs mı oıacal'1 
den ayırmak, ve k')ll\ylıkla er:ta4 
tedarik edebilecekleri bir yer~ ka• 
dar çekmek planını gübnektedit
Ier. Habe§ kuvvetletlnin elycvnı 
nerede bulunduklat'.: meçhul ol
makla beraber Ru Kassarun em· 
rinde 70.000, Raı Seyyumun 5~· 
bin ve Ras lmru'nuıı da emri:::ıde 
50 bin askerin Ma~a11enin nih~ . 
yet 50 kilometre cenubunda m~vzt 
alını§ oldukları ve muharebenfr 
burada başlıyacağı · Jdia edilmek 
tedir. 

43 numaralı 1taiy11.n reımi teb· 
liğine nazaran ltaly~nlar Makallc 
şehrine girdikleri u.man Ha~ef -
ler taraf mdan kaça.-ken bırakıla•ı 
bir Potes tayyaresi b•.1lmuşlardır. 

Tigre ceph~ıind~ küçük bir 
Habeş müfrezesinin ;ıiddetli bi: 
muharebeden sonra bir ltalvan 
müfrezesini kaçmağa mecbur etti· 
ği, ve her iki tarafın ağır zavial 
verdiği ıöylenmektertir. 

Somali cephesi 
Bu cephede de f talyanlar bir 

tevakkuf devresi geç·rmeğe ba,Ia • 
mıtlardır. 

Röyter ajansının Adiıabııba 

daki muhabiri, çıp'.l'k ayaklı ve 
yalnız tüf ekle mücehhez olan Ha 
beş piyadelerinin US!lual' da 111aki· 
neli bir ltalyan nıüf '"2.esine hiicum 
ederek tiddetli bir muharebeden 
ıonra dört tank aldık!arını ve ij,.. 

zırhlı otodmobilini kullam:ma? 
hale getirdiklerini h'ldiriyor. 

Bu haberler Ad;s3.babaya gel
dikten sonra hükfüaıs~ tarafındaıı 
da teyit edilmiıtir. Taaruza uğ . 
ruyan ltalyan müfre:ıesinin mü 
him bir müfreze o!Juğu ve müte
addit hücum tankla.\zyla mü.:eh
hez bulunduğu bildirilmekted:.r. 

Habeşler hilcum tanklarına f ev· 
knlade bir kahramanlık ve şec3a~· 
le hiicum etmişlerdh- Çünkü, {• 
talyan müfrezelerinin mitralyöz a · 
te,lerine temas edecek kadar ya 
kından karşı koym!.ı~iardır. ltal
yanlardan altı zabit, ilirçok küç\ıg 
zabit ve asker ölmüıtür. Habe~lerr 
den de bu kadar öHi ve iki braf
dan da birçok yaralı 'Çardır. 

Habe, hükillnetinm tebliğinde, 
ltalyanlann karmakarı~ık bir hal-

--, ~2-~ ~ -

Venizelosun Yunan işlerinde t~' 
rar harekete geçtiğini sezdiren 1tad1 

• 

seler vardır: ııı 

"lnglltereden yardım uman Habeşlerin 
başlarına bomba yağdıran Italyan 

tayyarelerJnln kuUandığı tienzlnüe Ingflfz 
hissesi vardır. Bu işi, başarmak azminde 

değilsek niçin giriştik?!,, 

Atinadan gelen haberlere göre. c0 ~ 
huriyeçi partilerin liderleri bir IC' 
gUndenberl yaptıklan konu~mallr; 
dan sonra iç siyasanın aldığı durııfll 
karşı i;Udecekleri yolda ittifak cıııılf 
lerdlr. 

HilkGmet taraftan gazeteler, si: 
yasal hayattan çekildiğini sörlife., 
Venlzelosun rahat durmadığını, bl 

t(-t' 
taraftan krııla Yunanlstana dÖıt 11 

Eski İngiliz başbakanı Loyd Cor · ı 
cun, bu sabahki posta ile gelen "San
dey Ekspres,, de Habeşistan ve zecı1 
tedbirler üzerine çok heyecanlı bir ma 
kalesi çıkmııtır. 

Loyd Corç diyor ki: 
"Habeş seferi ne halded1r7 Bu iş o 

kadar yııvaı yijrttmekte ve dramatik 
sahnelerden o kadar lri ki, herkesin 
bu harple alfil<ası kesllmeğ'e başladı. 
Habeş hıırbi gazetelere iyi bir mevzu 
olmaktan çıkıyor. 

Zecri tedbirlerden bazıları şimdi -
den faaliyete geçmiştir.Diğerleri mü 
cadele sahnesine atılmak üzere ... Ne 
bundan öncekinin ne de gelecek zecri 
tedbirlerin Italya fstilfisına zerrece 
tesiri olmuş veya olacağa benzemiyor. 

Zecri tedbirler ttaJyaya değil,. U -
hı.star Jcurumuna tevcih edilmiş va • 
ziyettedir. İtalyayn tesiri ise nedir bi
lir misiniz? Bu tedbirler bu mllletin 
eCk~rı umumlyeslni tehdit etmiyor, 
sadece kızdırıyor, bu, gayesiz dilşman 
yapmaktan başka bir işe ynrnmıynn 
bir tehdittir. 
ltalyanlnrın Ingilterenin kudretine 

bUyUk bir saygısı vardı. Şimdi bu kud 
rete kargı muvaffakıyetle meydan o • 
kodular. Binnettce, Cenevre hareket .. 
lerlnde bir istfhknr sezilme.si tabiidir. 
Bu tcatrnl ve dedikodulu lşe,başarmak 
azminde değilsek gir111emeliydik ... 
Dışbnkanı Sir Samuel Hoar'ın Cencv 

redeki söylevinden sonra İngiliz do -
nanmasının Akdeni7.e akıvermest şüp 
hesiz Avrupa ve Amerikada büyük bir 
tesir yaptı. 

Avrupa ve Amerika matbuatı İngi
liz aslanının diken diken yelesi ve kam 
çılaynn kuyruğile müsabaka meydanı. 
mı sıçrnmasile ça11mndı, çınladı. Fa
kat heyhat. Yell', şimdi Edenin r.ccrl 
tedbirler evrakında ve kuyrulc ise, 
Fransız baş, ve dış bakanı L'l'ralln ta
lebi Uzerine aslıınm bacakları arasın .. 
d:ı ksnlıdır. 

Bu hazin bir f~tlr. Gelecekte dışba
kanrmızın melemelerinl kfm.se İngiliz 
aslanrnm kükreme~i sanacak de~ldir. 

Şimdi mesele, bütiin dünyanın ln -
giltereyi, Musolininin kaşlarını çat -

ması karşısında sinmiş sanmakta de .. 
vam edeceğidir. 

Bazı kimseler, zecrt tedbirleri fev· 
kallde bir şey 1Janıyor, dünyanın en _ 
büyük memleketlerinden bazıları bu 
tedbirlere hiç dahil detti. Bu memle -
ketler Italyayn bUtUn istediğini ihraç 
edebilir. 

Büyük harpte Almanya eğer Ameri
kadan, Brezilyadan, Japonyadan yiye_ 
cck, pamuk, kömür, demir. bakır, pet 
rol ve kauçuk nlacak olsaydı bizim Al 
manya)'l abloka etmemizde" ue fayda 
çıkardı? 

Haıtll ıtiHif devletleri Almanyaya 
petrol, gitiserln, kömür, yiyecek ve gi
yecek vadislndo bUtUn istediklerini 
satmağa hazır bulunsaydı neye yarar 
dı?Böyle komedi halinde bir abloka 
tele bir gemicinin ne rahatinl ne de 
hayatını tehlikeye koymağa değmez -
dl. İşte bu iyi reklAm edtıen zecri ted · 
birlerin de olacağı budur. Başkn bir 
şey defli ... 

Musolinf, ustalıklı dostu Uvalin 
yardımı ile lngllfz hükumetini manev 

sini tavsiye ederken, diğer tarJıftı. 
da Yunanlstandaki adamları ,-a51i-1 
site bir umumi af ilan edilmesine ~' 
lıştığmı yazıyorlar. "fıl 

Londradan: bildirildiğine göre 111 

nanlstan milnnkaliit bakanı v• "~· 
nezdindekl Yunan heyeti ,..,umhlı~ 
sı başkanı l\favromlhAlis Ingiliı dJ 
bakanını zfynret etmiştir. 

"' 'i· • • 
JotJ 

Lôndra: 12 (A.A.) Yunan kralı et 
erşembe gilnU Parls yolu tle hnrel'dP' 

edecektir. Kral lkt gün Pnrl te k~t d' 
tan sonra Floransa)'a giderek 0(1) ~ 
iki kız kardeşiyle görUşecektır. J{rıı 11• 

hemşirelerini ziyaretten sonra Atifıt r, 
ya giderek kralla birlikte oturncl11'1: 11t 
dır. Kral pazartesi akı;amı ,·ef11 •• 

salı sabahı f'loran.qad;n Roma~·a ~it 
decek perşembe günU Brendi~ıdt ci• 
Yunan kruvazörüne binerek 24 ildıt 
teşrinde Atinnda olncaktır. 

~~· 4 ~, 
Kral geldikten sonra Çaldarl~11 

bakan olncağı kanaati umum~ 

rada tam mnnasile yaya bıraktılar. • k 
Bu meselede Habeşlerin yegane U- Çınde kıth 

midi, Hııbeşistandadır. llabcştstanın pi( 
dağ ve taşlarında. iklimindedir. Bir avuç pirince 

Umulmadık yağmurlar, Habeş - çocuk sat:ın 
Jere uluslar kurumunun zccrt tedbir - alınabillyorm&Jfi e· 
terinden daha iyi bir mücadele temin Dünya tarihinde görülıneıtıİf ~,. 
ediyor. Hiç olmaz.sa İtalyan toplarının de P 
ve levazımının üzerinden geçmesı ı - kilde tiddetli bir kıtlık Çin teri• 
cap eden yeni yollan alıp götürüyor. nan Santung ve Hopei eyşlel 

Bu zaYallı, metruk ve aldatılmış ni tehdit etmektedir. 01· 
dağ halkına Allah bir sempati göste. Üç senede üçüncü def''.·ıiit' 
riyor gibi .. ltalynnların mUcadelesi, mak üzere nehirler taşınıf, bU 
havadan bombnrdımana münhasır h mezruatı ma vetmiştir. rlll'' 
kaldı. Bu, bir çok ölüme sebep olmuşa d , .. 
benziyor. İtalyan bombardıman tay - Tabiatin bir garibui e. iıt di· 
ynrelerlnden bir ~oğuna dolan benzin altında kalan Hopan eyaletııı ı 1'11· 
Jran petrol kuyularından geliyor, in_ ğer bir k1&mrnda bütün 111ı.h•ıJ dıf 
giliz hükumetinin, bu kuyularda bü - rakhk yüzünden mahvJlııı&•' , . 
Ylik h ;.,.,.,.,i r B' . . b' k astııı ...,.,-= va . ır avuç pırmce ır çocu Jt'' 

lrandaki "Anglo - Perşın Oyl,, labilirıiniz. Bu sefalet içinde tt,_i . 
kumpanyasına ve Silveyş kanalına ya- 1 C' g ,.,.. 
tmlmış menfaatler, Habeşler hesabı. pon casus arı halkı ıan .)<uıt'et 
na gelişiyor, artıyor .. o Habeşler ki Şek aleyhine tahrik ediv hU (ıJtrı'' 
bizim kenclitcrir.i himaye edeceğimize merkezi aleyhine ayaklı-r.ıtıll 
inanmnktadırlar... teşvik etmektedirler. 
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intiharlar ve 
• 
eınayetler hakkında 

Bundan: "ôyle iıe, cinayet ha· On dokuz sene. hapis 

Bir katil Son Gelen Göçmenler 
T rakgalJa Gönderili1Jor 
Yakında gelecek göçmenlerin 
bir kısmı lstanbul köylerine 

yerleştirilecekler 

"<:.!: L l . VVY• bir kanun olıwı,, , "böy 
eaı obna. ı d ek b' . d' m.,, em ır temennı· 
ı;. Cürüm değildir. 

Ben de kendi düıüncemi yaza· 
ctflln. Temennide bulunacağım. 

••• 
. ku.m, elbette mantıka ve ih • 
~ dayanmalıdır. Dayanmıyan 
lrrnı değiştirmelidrr. 

~ r - ~~zet~iler,. f6yk vak'a : 
t. ra.atliyorus: 

Me.ell akıl kafumdan bir ka
~ h.Tada bir delikanlı, ltık olu· 
~ Sevıiliaindeıı ,.nz bulama -
-._.., ınütbit bir tqkmJık .,.... 
J>t,or. -

s:ın _ 
~ anlıyor ... "-

... Şu iki teYden birini yapıyor: 
1 - intihar ediyor • 
a - Snıil»mi atdürOJw. 

...... ~!'ndikl kanunlar mucibince, 
;::'!el..tn Udncl ııkkı ,.-mıalan 
-~ defildir. 

l'ı F-ıcat birinci tıkla, yani intiba. 
)'lZınaaı menedilmittir. 

it.~ Sebebi deı Tetvik olurmut. 0-
~lar da ayni feYe heveslenir-

.\kıllDID ermedill tad•ı 
Bir 1Ul"tt&fm bafkaıma 6ldGr • 

~i, kendisini öldürmesinden da
~t ha~il bir teY midir ki, intihar 
~yazmak t~ u.yılıyor? 

Bbi demiftl ldı 
'-t .._ Tabancayla ate, etmek ko· 
~ defildirl Tetilin abi lıltika -
~bir çift manda kotufudur. 
,._ oynatmak herkesin J&J>&1DJ. 
-·~1ı bir fe)'dir! 

'-~, namlu kar!t tarafa tloğ
*t ~ldiği vakit ıayet tetile bir 
~ llıanda koıulu ice kendine doi 
~i iken iki çift kOfUludur. 

'P.!llbakkak ki, intihar 1 cinaY.et • 
~!. 

berlerini de ya.sak etmeli! Onlar yatacak 
da yazrlma.sm!,, hükmünü çıkar - Safranbolulu Mehmet Aliyi öl· 
mamalıdır. dürmekten ıuçlu Eminin muhake 

Cürmü yahut intiharı tqvik edi meai dün aiır ceza ım.hkemeı\nd~ 
ci tarzda kalem oynatan cezumı sona ermif, karar verilmiştir. I!. 
görsün, amenna ... Lakin, bir tehir, min evveli idama mahkUm e;lil
fili.ncanm kendisini vurdulu ha • mit, ancak Mehmet Alinin ken li 
berile çalkamrken, her kafadan kanımı dövmeıi azaltıcı takdi:-i 
bir .ee çıkarken, dedikodular ohu ıebep olarak kabul \llunmuı, b•J Evvelki gün Nazım vapurile ge. 
ken, bir gazete muharriri, niçin, yüzden cezası on doı<uz ıeney~ ir:· len 1700 göçmen dün Saray bur • 
o intihar haberini verip müntehi· dirilmittir. nuna çıkanlmqlardır. Bunlar Tut
rin m•nurz hareketini tenkid ede. Emin mabktlmiyetini bith·dik rakan ve Siliıtire köylüleridir. 
mesin? intiharın boıluğunu, saç - ten sonra on ıene r.mniyeti u:ın• · Kadın ve çocuklar bugün trenle 
mahtmı anlatamasm? miye nezareti altında. tutulaca~ e- Cerkq köyüne gitmek üzere yola 

• • " hediyen i.mme hizmetlerinde ça• çıkanlacaklarcbr. Efyalan da yarın 
S3y1ememek, ~ eare • bıtmlmıyacaktır. gönderilecektir. Bu göçmenler Ger 

tile fenalılrn 6nüne geçmek yeri- kes köy, Vize, lpaala kazalarile 
ne, onu tetrib ederek balla fenalı. Şeker ka~akçılığı Tekirdağtna yerleıtirileceklerdir. 

luk buğday iskan mmtakalarma 
gönderilmi§tir. Henüz inıaatı bi -
tirilmeyen bazı göçmen e,•Jerinin 
de tamamen hazırlanabilmesi için 
kq bitinceye kadar büyük kafile-

. ler halinde göçmen getirilmemesi 
karar laşmıştır. 

Türkiyeye gelmek üzere bugün 
lerde KöstenceJe toplanmaL.-ta o
lan göçmenler İstanbul köylerine 
yerlqtirileceklerdir. la kartı atılı bulundurmak mına· muhakemesi G3çmenlere verilecek tohmn. 

~d~ilm~ir? Ş~ka~~~ya~~r--Şe_h_lr_M_e_c_ll_s_l_d_ft_n ___ M_e_c_l_d_l_y_e_k_H_y_lil--le_r_l_n 
Hangisini daha makul buluyor suçlu Karabekir ve arkadqlamıın 

aunuz? durutmalanna dün sekizinci ibtİ toplandı istek lerl 
Ben, ildDcWDil . au mahkemesinde devam ediJmif, Şehir Mecliıi dün aaat on dört Mecidiye köyü halkı namına 
Misalini kadmla.rdan alalım: ı«mriikt.eki manifestoların tetki , te toplanmılfır. G~en celıf?nin Kamutaya ve aaylavlara bir dilek• 

Kafee arkumda, harem daire. kine karar verilmittir. zaptı okunduktan ıonra lıtanLu - çe gönderilmiıtir. Bu dilek;ed.: 
sinde büyütUlmGt bir kadma ni... ------------- lun plan itine harcat"mak üzere A Mecidiye köyünün 1293 savaşmd• 
betle, it hayatı ortaamda yuğnıl . i 

1 
tatürk köprüaiınün artan paruın · buraya gelen göçmenler tarafm 

-· talıailll bir kadın, elbette da- ~e_ ~· L 1,/ T l dan 60 bin lir.ınm bi<ıçeye mauaı dan kurulduğu, mevcut ysuınLa . 
ha güç if•d edilir. ~ ;; _ olarak kaydedilmesi hakkında~d rm verdiği müsaadeh•re rağmen 

belediye reiılik mahmmın tekl~. ev ve bahçelerin ke~dilerine t~m · 
fi bütçe encümenine gönderilmİf' lik edilmediği bilrlirilmektedir. ••• ça•d• 

Sabıkalılardan Basan Sebze iskele-
sinde Nffdell Huanm para dlzdanmı 
çalarken yakalanml'§tır. 

BeDd intihar haberlerini om . 
yan bir mcıtereddinin aklma da 
intihar .tmek ıelir. Fakat hu gi • 
bilerin .-.li azalaa daha iyi olur di 
yen yem rejimler bile zuhur etmit 
tir. ODiar, lmırlqbnlıyor. · 

Bıçakla yaraladı 
Odun iskelesinde arabacılar klhya· 

ar Sadettlnf arabacı HOseyfn bı~la 
Llkin, intibar, cinayet, roman· aol baldmndan yaralamı~trr. Duan 

larda, ainemalUda Y&rdır. Hem de yakalanmJtttt. 
daha canlı, daha ·~, ola· 

tir Evkafla belediye arasındaki an. Mecidiye köylüler, uzun yıllardan 
laımazlıklan halled~..ek olan 14) · beri toprağa verdikl~ emeğİ!l v<: 
lavlar heyetinin mukıtaa ve eva harcadıklan parancu ziyaa uğTa
nz vergilerinden doP,an ihtili.C!an tdmamaamr istemektedirler. 
da halletmesi, k.ahu.' f'dilmitti'r. 

Lliım ıulariyle ~ulanan boı-
tanlann kapatılmau hakkmdo.\~; Meccantllk imllbanın-
ııhhiye müdürlütünün teklifi de- da kazananlar 
kabul edilmi~tir. 

ak ·--· dibn. 1 d. Bunla Başına taş düşmüş r uu.vır e ıt er ır. n 
menedebiliyor muyuz?.. Yenfşehirde Katmerli sokakta oıu • Hasta bakıcılar okulu 

Biran ~ebileceiünizi mn· ran sekiz 1&§1nda Necdet, ~apaz oflu Kızılay haatabak•cııar okulu b\i 

Leyli meccanilik için açılan İm· 
tihana lstanbuldan ~iren bin.Jen 
fazla talebenin 32 ıi kazanm•ı ve 
bunların isimleri dün Bakanlıkta?\ 
Kültür direktörlü~ln~ bildiri!mış· 
tir. Bunların bir kııttı Bilecik ve 
Trabzon liselerine gönderilecek-

aak ••• Kleopatranm intiharını da aokatmda oynarken bir evın damm • yük pavyonunun inşan bitmiş, ta 
tarih kitaularmdan silecek miyiz? dan bqma taş düşmU~ çocuk afırca lehe yeni binaya t~1nmıştır. Oku

yaralanarak Etfal hastanesine kal. lun tahsil müddeti ü~ ıeneye çıka-
dmlml'§tır. nlmıttır. 

tir. 

Bayan Eşbf . 
lıberaı namzedi olarak parlamentoya 

Yaralandı .---...... --.... ----. 
Çocuk 
babaları 

Ehllyetnamesiz şoflr Ekremln lda 
r~lndeld otomobil BakırkiJyOne gl • 

derken yolda otomobil bir tramvay 
direttne ~rpmı§t otGmobilfn camları 
kmlmıştrr. Camlardan bir ka~ da 

içerde mU~terl bulunan Bay Ahmedin 
yüz1lne isabet ederek yaralamıştır. 

ŞofUr Hakkı lkt sene 
yatacak 

namzet: gOst:erildi 
cı_ 8'a senenin nisanında lstanbu) 
._.~lanan Dünya Kadınlar kon· 
t\. tıı. baıkanlık eden ve Anka
tt~" ~den kadm delegeleri bey. 
t.~ -~da Cumu:r bqkanımu 
""'frnd ~l>i an kabul olunan Korbet 
~~ ~ ıeneki Jngiliz intiba • 
t~L ~- lıberal namzet olarak gös-

•111ıttir. 

Pa lam Şimdi parlamento azalığına namzet 
~k · .r e;ntoya gireceğin<Jen gö~erilen Korbet Eıbi'nln lstanbulda 
,i~1!' eınin göründüğü ve gir· ilc~n (Vd. Nil) Ue bir m/Jldkat yaptı. 
lt.._,f }Çın bilhuaa liberal matbuat ğı sırada alınnuı resmi. 

ı,.. ~~ hararetli propaganda- -------------
1.~d}&pJlan Korbet Eşbi, geçen ay· 
"I' il ·t~ L 
tili ••~ulanma konf eı-ansmm in 

ı deleg l' ... 'nd . .f . . 1( e ıgı en ıstı a ebnıftı. 
~~ otbet Etbi, bugünkü lngiliz 
d, tnetinin ailahlanma hu1U1UD • 

Peyam Sabah 
kolleksfyonları 

Edebiyat f akülteıinde yeni 

kuruhµakta olan Türk inkılabı 

Baca tutuştu 
Kasım~cıada Sürur! çeşme aoka . 

ğında kunduracı Yorgfnln evinde ça. 
maşrr yıkanırken bacadaki kurumlar 
tutuşmuş, çabuk söndürülmUşttır. 

Başka bir yangın 
Ak.sarayda pazar yerinde Antal . 

yalı HilsnU oğlu Mehmedin mutasar _ 
nf ve Tatar Yusufun kira ile tuttuğu 
bakkal dük.klnından yangın çıkmış, 

200 lira kıymetindeki mallarla dille -
klnm tahta kıs~ı yanmışbr. Yangın 
yandaki tavukçu dükklnına da sira _ 
yet etmiş, ta,·an kısmen yandığı halde 
söndürülmüştür. 

Kendiniz ve kendiniz yaşta olar 
Jar için aldığınız gazetede yavru. 
lannızı da alikalandrracak kıamı 
lar bulunmasım temine çahşaı 

HABER 
çocuklarını hem eğlencllrecek 

hem de kendilerini memnun ede 
cek bir iş yapmak maksadlyle: 

Sizden şunu 
istiyor 

Mektebe giden 
,çocuklarınızın bize 

reslmlerlnl 
gHnderlnlz 

Bu fotografların arkasma çocu . 
ğunuzun i.qmini, yaşını, devam et· 
tiği mektebin ismini, hangi sınıfta 
olduğunu ,.e mektep numarasını dn 
kaydediniz. 

iki aene evvel Maslakta kulll!ln · 
dığı otobüsü aton sün.tle ıüre\"ke!\ 
deviren ve bu yüzden dişçi mekte· 
bi müdürü Kazım En.dm kızıyla 
c!iğer iki ki§inin öliimüne sebebi 
yet veren ıoför Hakkı dün ağır ce· 
2a hakyerinde iki ıene hapse ma~· 
kQm olmuıtur. 

Esrarcılar mahktl.m 
oldu 

Umumi hapishan~de esrar a&t· 
maktan suçlu Kürt Musa, Kani ve 
Pitonun duruımaları dün dokuzu,1 
cu ihtisas mahkeme,inde biVril
miş, Pito bir sene hApse ve 20() 1;. 
ra para cezasına, Kürt Muu. 1 O 
ay hapse ve l 66 lira para cezaı:m.ıı 
mahkum olmuılard.r. 

~'~et ağrr davranmasına ta · enstitüsünün kütüph~neıine Avru· 

t~\c) :~~ememek yüzünden pro padan birçok kitaplrr getiıilmı~ [; ş E H R •ı N, D E R D L E R ı• -ı ~~tı.• 1Ydinde istifasını ver • 
-:r ve konmu,tur. Bu tötaplar inkı· 

İllt..~-dl lngilterenin Hemoted li.bmuza ait ecnebi mı.ıharrirler ta •----IDl't••..-----------119-------~---_.9m ______ ııiiııı_• 'P nımtaka rafından yazılmıı e~e, lerdir. BU b • • k k ? 
ı._~ ';· Veı-d~i :a;I:~ d: Bundan b&fka iıtik'&havaımın ne } ÇJ fil e file • 
~ete. ,,r ~lmektedır. Bir ga· en hararetli Ye buhrMlı zamanla· Yeşilköyde oturan bir arkadaş geçen gün bize ora- Jarından birinde yapılmış. 
İt\..;. . fte Parlamentoda işitmek nnda aaltanat rejimini müdafaa da satın almış olduğu bir ekmekten bir parça getirdi. Bir fırıncının bu şekilde ekmekten başka !ter ~ye 

""iil!D· .. I I ku Bu parçayı ilk gördüğümüz uman Umumi harp sene • benziyen bir halita~ı fırınında ısıttıktan sonra ekmek 
)' ~Q aozler bunlardır.,, di- ve u uıa vvetler aleyhine tid lerı'nden kalma nu"'munelı"k b'ır antika oldugwunu zanne _ d" .... tmasın ·· ·· ·· k \ r· d k l bf i _ ıye ..._ a sozumuz yo -. ıc anına a mış r ş .. 
~ • detli neıriyat yapan P~yam S.ıbah tik. Çünkü içinde saman çöplerinden mısır tanelerine tir. Yaparda, satarda .. 
"'~l.- .dd k d h . F' k t h ''·- ı §1 etli bir auHı ve si- kolleksiyonları da bulunmuı v'· a ar emen hemen her türlü nesne vardr. Fakat ek - a ·a aca :ı orada belediye memurları denilen zat-

ıL ""'Ilı ~Dllnutmaaı taraftan. bunlar yeni nesle b~r ibret -,taun meğin tazeliği bu düşiincemfzln yanlış olduğunu isapt !ar ne iş yaparlar, bunu merak ediyoruz. Bu derece her 
~ ------ etti. Meğer bu ekmek umumi harpten kalmamış. ge~en • hat bir halitanın ekmek diye halka satılmasına nasıl göı 

diye kütüphaneye kor.muıtur. terdeki un "ı'e ekmek buhrnnı esruı.ınnda Yeşilköy fuın. yummuılar, bunu na.aıl &örmem.i§le.r, buna oqcy:oru.z. 
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~e~rT_:edb..!_r_L.e~2.!..'l.a ye uıus~.!: Kazadan ~-n~~!.. z~f~rı~~ 

Italya protesto ve ı!~!t~~!!?!,~kua.Kara Elmas havzamızı~ 
tehdit ediyor =:::an::::1

::: kapılarına vardık 
rahim. N eıaket kna Z1 yqmda Le -

"Zecrt tedbirlere karşı yapacaaımız man, Lsta.nbulln 28 yaşında polis Nco- Ali Çetlkaya Karadeniz ıı1 
karşılık zecri tedbirden daha çok meddinvekarısıMes'ude,oğluNa.zm~ kıyılarından Atatürke binlerce sel~ .. 

Trabzonlu U raşında ()sma, lstan • 
aQır Olacaktır, bullu 25 yaşında Mustafa oğlu Nuri, Ve minnet gönderdi 

B. A . k A .... "u 1 1 Silifkeli 24- yaşında Ali oğlu Mehmet, 1 k F· ı h tt 1 a ır merı a ayan azası: US ar Eskişehirli 24 yaşında Hasan oğlu S4 rma • 1 yos a ının açı 111 
K t k .. 1 .. t•• d. dık. Burgazh s. yaşında Mehmet AU, •• • • d h b. k t•• ıer urumu ar 1 0 muş ur,, ıyor Antalyah Hasan oğlu llyas, Kup.da.. torenını a a ırço oren • 

b 'Z1 yaşında Mehmet oğlu Ce!Ql, U 
Zecri tedbirlere iştirak eden evlet.. naat, ltalyanlann zecri tedbirleri taL yaşında Mehmet oğlu Cemal, Osma. kovalayacak 

lere verilmek üzere ltalyanuı bu meın· bik eden devletlere verdiği notanın ln- niyeti lbrahim Mehmet,. Geredeli 40 .... .J 
leketlerde.ki müm~ilJerine birer pro giliz durumunu değiştirmiyeceği ve yaşında Nurl, Bolulu 41 yaşında Meh Filyoe, 12 _ Dcmıiryol ıiyase.

1 
derimiz Atatürkün ~i oıilıs/JV 

ı.to notul göndeıdiğinl dün yazmış ıecd tedbirlerin tatbikini geciktirmi. t - ı H ilah b me og u ayru • tim.izin v..ıni bir ~eri olan Irmak.. ne oöıterdiği her vol iste ~ 
tık. yeceıYi merkezindedir. Ted.birler, evnl A ı 73 d Abdullltif ' .,. " ~ 1 • namur u yaşın a f':'v:o,. ha...._ ı-.. ..:~ ... bü....:~1. törenle "..-r9 d bulund .. bu o 

Bu ııotşınn şq noktaları lhtiYa et-ı feı kararlqtığı üzere 18 ildnciteşrin oğlu Memiş. oğlu Şevket. Manisalı 26 ",f .. "' .._...,... '~ A.A, .. ım a u.gumuz ~ 
tlii öğrenUmiştlr: tnrihinde tatbik mevkiine girecektir. yaşında Hasa oğla Mahmut, 23 yaşın. açıldı. Ankara.dM iki trenle plen kadar geniş, ~in, temiz ve~ 

Nota, zecri tedbirlerin vehametlne da lnebolula Arif oğlu Mehmet,. Ay • davetliler herecanb •mette kartı· alanlara çıkan Türk milleti b ~' 
Ye haksızhğına l<aJl! en enerjik bir ltalya kar,ıllk tedbirler allyor dmlı 25 yaşıda Mehmet oğlu Mehmet, luıdılar. Biitüu ha.t ~waluınd.:ı ve yaı"JD da inkılAbm bi gibf ~ 
IUrette protesto etmekten şöyle de.. ltalya, zecri tedbirlere karŞl tedbir lznılrli 24 yaşında Mehmet oğlu OsmaQ halle birikmit, katarları alkıtlı _ leı-li eaerlerile dalına gurur ft ~ 
Ta.m etmektedir: almak~ devam etmektedir. Ermenaklı 88 yaşında Mustafa oğla Re yordu. bt.uyonlar kurııluıvttu• An tihar duyacaktır. Ve bu da~ 

"'Bu tetf.blrJet alnmken ~ §eY na - ltalyaya gelecek herhangi malın şat. Selanikli 28 yaşında AH oğlu Becl karadan gelen trenlerde Ba-.Jır. b' hakkıdır Arkad ı . bUJ •• 
ı:an dikkatte tııtqJınuştut. Blrindsi. hükCimete bildirilmesi :ıararldir. ri, Gelibolulu 28 yaşında Tevfik ot • .1""'"'"' ıır • at ar• ~ 
ltolyan mtıhtU'a&Indakt sebeplerin iti- Elektrikten tasarruf maksad.1le, hı Galip, Ankaralı 24 yaşında Hüseyin lık Baıkan:ı, general Fahrettiın, AH aonsuz bir sevinçle kutluladıi ~ 
zumu kadar tetkik ıdilmlf olmaması htikqıneı dairelerinde iş sa.ati şu suret oğlu Mustafa, Antalyalı 21 yaflnda Said, Asım., bir çok aaylavlvt hü- bu açdma bayramım fU b~ 
Te ikincisi. ulwıılar sosyete.si paktı a.~ le tesbit edilmiştir: Saat dokuzdan 16 'Mustafa oğlu Osman, l\ferzlfonlu 73 kOmet erklnı bw'QDUyordlL Baym gün içinde Gıırbte Ana.dol ~1'11 
klmınm bogünkO duruma llYtk nla • bqçuğa kada.? çahşıl~caktır. Oğleyin yaşında Mehmet oğlu Veysi, Me.r:ı::fforı dırlık Be.kanile dijer ıııbafirler Akdeniz kıyıla~ bakan hP).11 
fak tatbik edilmemiş bulunmaeıdır. 12 den yarıma kadar lsttrahat var ~ lu Mehmet karısı Huriye, Erzurumlu takın altmda b"eoden indiler. Zem ve Burdur yaylalarından Şat J 

Uhıslar ıosyetulnln son asamble. dır. 25 yaşında Mehmet oğlu Sıtkı. guldak valisi parti bafkam birw kardeş illere demf.r kol ,al~re' 
ah1den $lnrakl durum ltıdyan protes.. Amerika ayanı dışişleri eneöıneni Antalyalı 21 yaşıda Abd~~d.!:'_~ıu .öylev verdikten IOllnl Bayındır. olan Diyatbekir ıurlann.0.aı>. ~~~ 
tol&nru 'fe halyanm ileri sUrdüğiJ 1e- bakam ayandan Ritman, manalı bir Osman, Antalyalı 23 yaşınour. IUı.:J--.n. 1'U" 
bep1erl hakh çıkarmıştır. Habq tı.ıllu söz ısöylemiş ve Uluslar kurumunun Yaşar, Antalyalı 1'7 yaşında KA.zım, lık Bakanı Ali Çetinkaya alkıtla:r paca.lt tenlik &eslerinin ve lı"' 
btl,ritk snlk,rasta ltalyan himayesi al- bir şey yapamıyacağına işaret etmiş .. Dlnarlı 50 raşında Ayşe. Rodosla 33 aratmda bir nutuk .Uylemiftlr~ Ba. bayramların sll"alanacalmı f ~ 
tma ııtınmaktadırJar. ttalyan hUka. tir: yaşında Abdullah, Alfdyelf 40 yaşında kan ezcüınlo demi!tir kh diden miljdcliyebilirim. Bu hşJ~ 
metl. tpl ettili ara.zide esareti JJ,ğ. lbrah.lm, kızı Ayşe, lzmirli 40 yaşında "'-Bugün bnyülı uhıauımram lı bayramlarm biribiri ard~ıll 
Yetmlt ve 16 bin esir aııat edilmiıtir. Ulus;ar Kurumu artık IHmU,tUr Avram, kızı Coya, Antalyalı Embı. 50 l B d lı:k al :oıtı" 
Serbestleşen ha.lk. ltalya11 uluslar Amerikalı ayan azasının söylediği yaşında Ali kızı Fatma, kr11 Leman, uzun zamenlardan beri ıs.dediği ~:ıı ~~ ayın ırluk • ~eriJI~ 
sosyetesi paktının 22 nci maddesinin şudur: Antalyalı Rifat Cenan!, Bolulu 2' ya.. en önemli memUlerden biri olan ° up u cum1l'l" ı.;- fi' 
metlenlyet tşl olarat &elik.ki ettiği hfw "-Japonya ve ltalyanın süel te - şında Kemal, lstanbullu 25ı yaşında Kara el.mum, kömür hazinesinin her alıuunda ulusumuzu ınu\f~ 
mayeyl vermeye hakJq ve kuvveti bu • şebbO.slerinl durdurmak Iazımdu. Fa.. Mustafa Ha.san, ine bol ulu 24 yaşında kapısıına cla:yamntf bulunıroruz. kiyetten :mv9'aff a.kiyete erj~ ·~ 
Jmıaı1 bir deYlet g!bJ tellkkl etmekte. kat bunu yapacak ancak iki devlet Yazıcı Osman, Düzceli 24 yaşmda Meh iyi biliraiııiz ki bu zengin maden Yüce Atatürkümüzle on\lll ~er~, 
dlr. Ulalar aosyet~lnln. Cenevrede vardır.: Amerika ve Jngiltere. Ulll.!lar met Şeref, İstanbullu U yaşında Hü • hazineaine bizi wqtıra.n demiryo- İM.betti ve basiretli bir ir"d"d;ı 
alman son kararlardan sonra 111eyda. kurnmundnıı bir şey beklenemez. U · seyin oğlu Hidayet, 24 yaşında Bilse· lu )'W'du demir ağlarla örmek ka- durup dinlenmeden takib .~...:ı· 
na gelen bu h.ldiseleri nl.ZNl dikkate.. hJSla.r kurumu artık ölmüştür.,, yin oı?la Zeki, 24 yaşında Cafer oilu dar tüten bacalarla da sü•lemek yillm.ek Baıkammrz 1.-ıet t~oır · 
alması ve bunlardan lfizımgelen neti - Şükrü, 24 yaşında Ali oğlu Nuri, Is.. .. 
celeri çıkarma!l lbmıdır. Mısır tazyik tarihini sonradan t.anbullu 24 yaşında Hii!eyin oğlu Mu. azminde bulunan yüce hatkan Jş. nün dalına ileriyi garen ~· ' 

db '·--- blldırecek harrem, Buz inhisar1 memuru Veysi mel lnıönünün çok uzaklan gören buiret ve zekllanna borçl ,,.ı • , l'{ota. Zecrt te irlere -._- verell ı ~v-
frtibat komJtesJnJn buna seJAhlyetj Cenevre: 12 (A.A.) - Zecri tedbir - Mehmet karısı MUeyyet, Ankaralı 2:1 dÜfÜDCe ve iaaoetli demiryolu ıi.. Ey Türkün gözbebeği ~ama iııf 
olmadığını Heri eıUrmekte ve Babeşi.s.. ler konferansı başkanına Mısır hükQ... tevellütlü Hüseyin oğlu Meltmet, Or. yasetinin değerli ve mea'ud bir türk ! Kamdeni.zin bu güzel (l 

tan lehine kaldmldıtl halde İtalya metinden gelen bir mektupla, Mısırın dulu Murat oğlu Kamil, Vapurun ah. netiçesidir. Bu kömiiır yolu da.ha larmda.n aaınıa binl~ m~et 
aleyhine bırakılan silah ıımbargosu a.. vaktin darlığı eebebiyle zecri tedbirle - çısı Mustafa, yağcı Emrullah, 28 yaşın b nd Anad I l md IAm t 

r•- tatbikf •"rihtnl henUz te.sbit ede • da Kazım km A ~e, lnebolu -rkrısı ugü et> · 0 U yay u a ye.· le .,. ı ,J 
leyhine vazlyet ~lınakt.adır. Nota dl - '"" "'~ " ~ r- :s kunıl '---' '- lan Al' r-.:-1 - '- aı1-şf"' 

med;.;;.ı ve bu tarihin sonradan konfe- Selim, K!tip Murat, n..nncD kaptan fer an ve Aunwcaı~ o ağrr 1 ~uwwı.ya ÇOK ~ , .. e • yor kf: Btsyle bir tedbir anJaşmaılr~a ~· ~... il' 
bir hal sureti bulmayı knlayla~tır • ransa bildirileceği kaydedilmektedir. Rami, makinbt Halit. mak.lniet NeT • endüstrimizi ve gündeıı rfuıi! art. bu nutlmndan eonra, hattııı uJeı' 
maktan ~k ur.aktır. Bl1lkls giiçlOkle~ A ..... a .. ·rya da harn malznm~•lne zat, Mülazim Bedri, telsiı memurq makta olan demiryollanmızı bes. riadeki ~dela.yı k~mlf, ,el/, 

1 ı k ı 1 ~ ..... - .. Ziya, Hüseyin oflu Abd11rra.hman, fiy· ecek enerı·inm ... n d .. - ....... dır. du" du''k çal·-k takm alt- .Jı.tı P ri faza aştmaı ta ve an apıaz ı ... u ambargo koyuyor - -......-u --- wa 
a tmak tehlikesi g8stennektedir. Kamara memuru Şemsf, kamara §eft Bundan dolayıdrr ki yohm takib ıni§lerdir. . •r 

ltaı~n hükt\meti bundan son•a. V~ya.na : 12 (A.A.) - Dışbakn.nı, Faik, lostromo Mehmet, serdümen lltlu .... • !L_ _ _ _ __ 1_ bu ~' tl 
..,... .. d df" harrem, 3 ncü kamarot Neaıti, -~cı ettıgı ıst1.Ka.Jnet te AIKAK gaye · Davetlilere bir çay :ı:iyaıe jj( 

müteaddit ekonomik ve finansal ted • Diyet meclisin e, AVW!lturyanrn 6er .,-1> , __ ,_ ı. ·~ 
1 ı 'ltihak d k ttal nftcep, serdümen Ali, ambarcı Hasan ye varrwuwi; için ıeçhmiftir. ri·hnit, ereni~ Ankaraya db 

Bu ~dblrler ltalyaya. ka?§l öyle u us ara ı e ere ' .. y~ya çı - '"" &.:::-. 
blrlerlıı aleybbıde bulunarak diyor ki: karılacak harp mal~emesi. u~enne aırı · kamarot Salih. ateşçi Mustafa, ateşçi Hatbn Irmak ile FllyOI arasın- """" ___/ 
bir zamanda tatbik edtlecektlr ki, t • bargo .koyacatım htldlrmıştır. Tahsin, Tayfa lbrahlm, ateşçi Davut, daki u.zunluğu 391 kilom~troduır. ~.O 

}o{ ateşsi Durmuş, kömUrcıU Mehmet, kö.. Üzerinde 27 htaayon_ 1368 ad~d Belgrad ormanıll 
talyan hiik{UneU ve ulusu banlan re • ...,.. mUrcü HA.mit, tayfa Veli, serdümen • .., 
ıilbe H keyfi tel!kkl edecektir. 1 - Roma: 12 (A.A.) - B. Mussolini, Mehmet, ate~çi aızelt Omer, yağcı menfez ve kuru k3prü, SSOonıetro llÇ gUğilm a ltırJ 
talya tıtlkbetl bnnlan en kat't su - lngiliz büyük elçisi Sir Drummondu Mustafa, kömürcü Merniş. kam&rot A- uzunlıuğunda 37 tUnel vardD'. Bü- ' 
rette protesto eyler.. kabul etmiştir. Ne görüşüldüğü be111 Uşan, ambarcı Ahmet, büfeci Mustafa, yük'" zafif .kaprüJerin her biri ar&DlyOr (ı' 

Hl~ kflltff, 1ta1ya.n uluşuna, kendi değildir. kamarot Vahit, Adanada serkomiser ve hele bütün memleket demiryol· Hidayet imıi.nde bir ad_!'~,.1'4 
ınevcudiyetlnl ıııüdataa ve muhafaza '1:f zevcesi Nafia., oğlu Behçet. km Sa .. lanndaki tiinellerinen muma olan l:i.yete bir istida vermq, ~ısl 
hakkı olmadıtını söyliyema Bunun biha, Antalyalı 50 yaşmcla Fatma, tz_ 3440 -..&-J--'- BatıL.oıı· ..::--ı·ı ormanı civannda gömülü bııi.~ ..J' 
1 l .u kf ı Roma: 12 <A.A.) - Re.smı bir tebll~ ... _..,,v ua a ~"""' .,,,. 
ç nu.ır ~ talyan büktlmeti de eko • mirU 40 yaşın.da Roza, Vanlı Musa, T k lil , ___ ,_ b üç güğüm altmı a.ramuına ızı~ 0ı nomik ve finaM&l mahiyette ibra • ğe göre Musolini - Drummond mülft.- Mardinli Mahmut oğlu Zeki, jandar .. ür e e K'llnlUU'lf İl' fon ve san a..tiif"' 

katında Akdeniz durumu tetkik edil - at ıt.....,..Je.•d• a •• h .. _ • ele edilmeaini istemic..;r. l"'. J,,Jıf catının men'i keyfiyeti. yalnız bir e- m.adan terht.9 edilen Kalalı Ham, Sam vuı.v•l :rr. ..,.... a"WD IDf&lmA r• pv 

konınik tedbirler olmaktan çok ilerle- miştir. Görüşmenin tafsilatı gizli tu • sunlu Hasan oğlu lsmall, Samsunlu devlet hazinesinden aarfedilen pa. verilmit, Hidayet bir ot.obiit fr 
d b 1 tutmakta ise de İtalyan mahafili gö - I · B ı- d --"'~ 411 

ir. Ve u, taJyanm mukabelei bil - Ali oğlu Ali, Akhisarb İsmail, Ordu- ra 45 milyon liradır. Hatbn geç. ıu ame eyı eA.1S1 a vı~ 1• 
t-tı h k ı•-ı uhJk ıt-ı ek bt rüşmelerln devam edeceğini bll dirmek turm" ..:;"ıu:r·· • 50••11 .... d.ığ:'ft.A 8·.uet·?-:m~ are e uu m gva erec l' ln Abdullah oğlu Musa, Ordulu Meh • li"i yerlerde nüfusun '--labalık, "4~ .,...a ......, "'"' 

h ha k 
tedirler. ts ~ ,, 

mu asama re etidir. Bu zecrt ted - met, Ordulu Hüsnil9 HaYTebolnlu Os • topraklarm zengin, ormanların SÜ· ıeno evvel Belgrad orJD.8.JU ~tdf' 
birle.r, ve bu zecri tedbirlere kal'ŞJ a • Gazeteler not&ya ne diyorlar ? man, Ordulu Kadir, Ordulu Emrullah ~e.I vo verimli madenlerin '"Ok ol • rmda dolatan bir Bulgar . e:d~ 
J111aeak tedbirler nihayet, pek fena Bertin 13 _ Antalyalı ve Çanakkale jandarma ~ d • · ta)db ' 
nıanevt neticeler dofuracak1ardır. mektebinden Şaban Ali oğlu Ali, Civ ması dolayıısile yakın bir gelecekte çetesi reisi ken iımı ' "'iı'i 

ltalyanlann zecri tedbirleri protes h bo , __ , k 1 __ f b ja-da: ....... al•- eline ~-M::eS~ Bun.don doğacak kanpklığın., bizzat rili Ahmet oğlu Yaşar, Lstanbullu Ab at yunca ·a.vnuaca 01411(1 a - .... • ........ · ,__. ı::a""r'- •• 
to eden notası Berlin siyasal çevenle - ika'--'la bur 1 d 1 d d i Uç ~ ıecrı tedbirlerin neticelerlndtm daha düliiziz oğlu Zeynelabidin, Tarsuslu r AD" · a ~r a bir ka.t da.ha ayınca yanm a tatı 1 1 ·r 
rinde lt.a.Jyanm hiç bir suretle Ha.beş al B 1 d _.ı. 1>t JI uzun şiirrneşl pek muhtemeldir. Şim • Mustafa oflu Enver, Boyabatlı 2' ya. ba'V'l'l'ldırlık ve refa:hm artacagwı ta.. tıru e ·gra orma.nllMM"' At#" . 

ı istiHsmdan vazgeçmiyeceıli fikrini "·- ~eJ#" -diye kadar t.alya, kendi aleyhine ya. ımda Mehmet, Ordulu 24 ya~mda birdir. Filyo.a son bir ınemil degwil, g6rmil.f, .aonra bir müta 
'Pıl:ı.n hareketlere muhalefet etınekle kuvvetlendirmiştir. Aı· B '--dl , .... v..ıınnda Omer L"'t. aı-n.tür' • Abdu'·lh· ..... ;t ~ ı, oyall4. 1• ~ J ~:.". u ki;>müT hazinesine ginnek ~in bir uu~ _... 
beraber, Cenevre müessesesinden çe .. Bu hususta yazılar neşreden Fran· f' ı.... d Mehmet 0x.ı0 Fe...-1 Alt 4

• L_ kü'x.:ı:-ten· bulmak ;,.:ft~af ı 
ı , ~yaşın a 6 3~" kapıdır. Hat .. imdid-. Zon.crnlda. uu ıs·uıuı •7 ,_ 

kiJm~k istememiştir. Çünkti İtalyanın SIZ gazeteleri: Notanm oldukça mute- Mustafa oğlu Ahmet, Banderuıell 24 Y ""IUll -- 1 ı' 
arzusu anlaşmamazlı.tın daha vahim dil olmUina, ve ltalyanlann Habeş yaştnda. Hamdi. çe~mell N~zahat. Çeı, ia, &eğliye doğru ua:mne·kta • ma yapdmı9, bir feY bu ~ 
karışıklıklara vanna.smm önüne geç. topraklarmm bir kısmında manda ka- meU tıhan.. dır. Pek luaa biı- zamıuı aonn. bu mqbır. Aradan seneler ~~~ef~ 
mektir. Burada ltalya htikilmett, hali bal etmlye hazır oJduklannı ima etme töreni Zonguldakta yapmakla ),ij. it yeniden tazelennıi§, ~ ,6f 
hazırdaki durumdan başka yeni tehH- sine rağmen Musollnlnin kararından Btr sporcuyu daha yük bir SAAdet duyacak, bahtiyar- yerinde durduğu kat'i ofartJ 
kelerin dofm.ıuıımrn 3nQne geçmek t • dönmiyecettn• 18bat ettifini söylüyor· kaybettik lığımız artacaktır. Tabiatin yur. lenhi'ftir. lef.;' 
çin her tiirlü tedbirleri almış buJun - lar. Bilhassa sol cenah gazeteleri l - Galatasaray kulübü ve Türkiye O h Ii.f yetı .d' 
maktadır. talyaya tekrar hlicuma başlanuşlar • dumuza verdiği D'1 değerli hazi.. rmmun mu te ' -~ r 

... _.. milli takım yüzticülerinden v~ kürek nelerin mahtıut:=-den ilk bı·r .,.agon aabahtan alqa.ma kadar ~d• 
Nota şöyle nihayetlen!yor: uır şampiyonlarından Hüdadat ağa oğlu· .u.J ~r· ~ 
ltalya hiikOmeti her hükQmetin ta. "Popalaire,, gazetesi makalesinde nun oğ'lu Mehti Ziya d~ı;t ay süren kömüril beraberimize alıp yurdun pılmıı, bir tef bul 1111ı1'A 

m.cımen serbm ve kendi i3teği Ue 1w .. Musolininin notayı ayn ayn hükt\ • bir hastalıktan sonn bugün vefıı.t et. kalbi olan Ankaraya gôtüT'ec:.eiiz ikinci aramada Keıııer e(lt ~· 
reket ettiği takdirch, ltalyaya karşı ınetlere göndermesinde bir mana bu.. miştlr. ve ilk anm.ğan olarak Cumhurluk nahiyesi civarmda JCanbdo;:..tl ~ 
teklif edilen zecri tedbirlere karp ne luyor- Cenazesi yarm saat 14 de Teşvikiye ululanna takdim edece'ğiz. pıbnı§tır. Bu aramayı yaPt • .ıir· P' 
gibl bir dunun alacağını öHrennıelde M 1· • b h k ti il 1 1 k d k" vt d kald 1 1 d b•rj,ıo .,~.J ll.!O ını u n.re e e u us ar u e ı e n en ın aca. t. c.,naze na • Sevgili _, ...... •lar, MHlt aıüca· l>acı Mehmet iemin e ı .. .rtitı';, 
p~k dyade &alıti•ıar olacaktır. ld k d ı ti ı T ik. ıı d kıt d kt " ..... •--r r. ~ • 1.t4 rumnna a ırmıyara ayn . eve er mazı e,vı ıye cam n e ın ' an delemizin en parlak za.f'erle neti· adam da ayni tekilde u."J' d' ı• 

11ot9 z•crl tedb'rlerln tatbikini nuan ltlbare atmış, ve zecri tedbirler sonra Feriköy atlfl mezarlığın• def .. ! d ,_1 1.. a.ltm aramaktadır. Burad• 
geclkttrmlyecek meeele!inde aralarında bir a~ılpt glS- nedl1eceJdtr. ce enmesip en sonra lnKl A.~mu • 

Loudra: 12 (A.A.).- Bmadald b.. zetmek l.etemtıtir• Ailesine tee.sstirlerimlzl bildirlrlı. J zın öz realitesini f&P:Dlak isin ÖD· biJPl bulmı,memıtta'• ,,, ,/ 



~ 13 SONTŞRIN - 1935 HABER 

BARBAROSTA 
Kıskançlık ... 
"Hayır, Ferit Bey.. gitmeyin 

~'fFırDka numarası : 64 Vazaın : (va - NQ.) durun! YaDıllll& girip yatmanız -
(' da mahzur yok! Doktor, ona, has-

"- Keıke gelmeıaeydim ••• di
ye dütünüyorsunuz. 

"Evet! Ben de ayni fikirdeyim., 
Keıke gelmeseydiniz.. SamiyeYi 
böyle periıan bir halde rörmeaey. 
diniz ... Hiç olmazsa onn hayalinia . 
de eski zinde, ılun'i ıenç ve tuva· 
letli teklinde yaıatrrdmız .. 

v en be r Sa Kal: "Yere batsın aynaroz papasları '· talıiınm birkaç iÜn daha geçmi-yeceiini söyledi. Artık hemen he-

'-d ed İ. • Beni tam 17 ay, kadınsızlıktan ı·nıett·ııer men hiç konuımıyor. Galiba ıslı· rabı da azaldı. Girin .. Yatağınır. 
6•;an k b ıaımıarın hull•••• limanlarla Torello'yu yabancılara Sinoa: ' &f ucunda durursunaz ... Nasıl da 

Sultan Selimin tahta geçmesin. tanıttı: _ Eataifunıllah, Marki Fer _ uyuyor ıibi yatıyor! 7.avallı Sami- "Büyük bir yanlıılık ettifimi. 
timdi anlıyorum: Sizi onun yanı
na ıokmıyacaktım. E,ki ıevfilini· 
zi bu halde görmenize imkan yer. 
miyecektim ... 

de~ evvel, Türklerin dtıımanları, _ Vakıa her ver aibi burası nando !... ye! Ne detiıti 1 
Agrıboı ıarayında konuıuyor • . "· "Bund lar, 6/üstakbel padifahı hik da maalesef henüz cuwalardan te· - Niçin eıtaifurullah olsun?.. an iki ay evel ıizin om.ı 
larını farka çevireceği,:; aöyı:"'. mizlemnİf delildir. Hatta Köse Asalet ef aaneeine, eaki ıervete ve terkederek seyahate çıktığmızd3~·· 
llorlar. Yorgi bozpnunun tebebi bile bu· içtimai nıevkie bakilIT mı? Ben beri pek baıkalaıtı, değil mi? (l 

ıe:~i'rusu, Kont d'Ambro, bume radaki fitne olduiundan tüpbele. tenelerce zamandır, esaret haya~ kadınla timdi fU yahktaki mah 
}'~~1 hiç it itmem itti. Mevzuun niyoruz. Buna rajnıen, T orello tında, kürekçilikten batka ne ya- Hlk ara11nda benzerHk lıile yok! 
c1

11 
"«lllcıarydı. Alakayla dinliyor . o kadar candan adamımızdır ki, pıyordunı? ... Nihayet, Köse y orgi Eıki ıevğilinizi tanıyamadınız 

"Zaten o da: 

·
1 

onun yamnda herıeyi kon~bili • körfezi bozgununda esir d\i!~m sanırım .. Buna rağmen, bu haıtJ 
0 rello: riz! ·dedi. Monsenyörün verdiği kıl testerey· Samiyedir!. 

O 
''D "' . . d . 

"- Hayatta yoruUum. Hu bas· 
talıktan sonra da orta yaılılık taf. 
hasından ihtiyarlığa tamamiyle 
girmiı bulunacağım .. Artık koltuk 
değneğile yürüyen bir topal gibi, 
zorla genç kalmağa çabalamıyac& 
ğrm ! . diyordu. 

~ - ruç timdi istediji kadar Ve nezaketle tordu: le zincirlerimi kestim ••• Denize at- ogru, o, sızın yanınıza aıma 
J.f he.t kalam, artık ne ona, ne de - Mü.aade eder misiniz? ladan ••. Onun mektuplanm pa . saçları boyalı, yüzü pudralı ve tu-
)~- ~a~ara hakim olmak - J:I~y~ay. paslara muvaffakiyetle tevdi et • valeti tamam olarak çıkardı! Elli 
~ · Hırıatıyanlar, yine denizle- Bu ızını aldıktan 90nra, batPa· tim .•• Fakat, yere batsınlar ... Dün ya~ına yaklattığına bin ıahit iıter-
~·~dioi vaziyetine gelecek.... pas Torelloyu yabancılara takdim yda Ayııaroz papaalarmdan fazla di ! Şimdi iae, aırrı nasıl meydana 

"Sizi görmek, onda pek fena 
bir tesir yapacak ... 

değt ııze müjdeliyebilirim .• Jıte etti: nefret ettiiim kimse yoktur. çıkmıt zavallının.. 
di, ten IOn ıiyaat hal budur!. de -BiliyonunuzkiHacıbbaç.ift Herkes, faprdı: "Kaç yaımda olduğunu aöylü-

liii mubareheainde uğradıimuz - Niçin? ... Ne yapıyorlar ıi . yordu? .. Otuz altı d;yordu, değil 

"Tavsiye ederim: -::din ... 
"Buraya geldiğiniz ?.amanı 

' "- Eğer h;y~netim= affetmez. 
se beni istemezse, deT1'.al lzmi""e 
hareket edeceğim ! Hayatımı ora· 
da kuracağım! • dememi, miydi
niz? 

d~vere uzadı. Dallandı, bu
' ı. Herkes ayn bir menua 

ediyordu. 
ltl~ir aralık, Kont d' >:mbro, T o-

lllbı yaT&f ee:ale: 

bit 'ha 8a,pa.pu Sin.o. cenıaplarma 
..... . her rönderip beni kabul et --.... ... 
di IÇın tavuaut etseniz! • de • 
k~İ k~ndilerine anlatacak bir çok 

erı- b' 'kt' ... ırı· ı. 

"J Ne garip tesadüfi Ben de 
,, bir bulUfmadan hah.ede • 
iö~"-· Sinoı cenaplan da ıizi 

~ek istiyordu. 

Ç~~~neiç:n ";;~~~j 
~ ve rahibe 

li)e •k.t, T orello, ertesi günü bek 
'~d~edi, Daha o akpm, atma 

'1 .... 
)oJ" il aibi yılanlı mana.atmn 

n~u \.ıttu. 
. ır buruk t iltikt -!r -at tını, rahvan, 

dal\ ih e~ sonra, rahıpl-.. tarafın . 
Sitı... , tıramla kar,ılandı. Kendi•i . .,... . 
dit~ .un ıağ eli meıabeıin<le ol -
~tt ~~in nıanasbırda daima hür -
t toıo:: d.. B • • d h l ıııı~ · .. r u. unun ıçın er a 

llra l r;- a ınacaimı umuyordu. 
lkat: 

ij,b A7.:lcık intizar buyurunuz ... 
b~r 'V'erelim .•.• dediler. 
oır t&lc 

~ıld 1, F· rnı kapılar kapandı, a. 
'tek .. ~oeler oldu. 
cc toz T orello: 

det.ıc.._ Bugün burada bir fevkall· 
r;- •ar!,, diye diifündü. 
c,~t, birdenbire, hkildi• 

~?.:Y Benden niçin .b,or. 
~? .• ' ş·~ itimatları kalmadı 

b • UJ>heleni ... orlar mı? 
I.~ ~r it J ••• ,, 

~la e et venin ki, bqpapum 
ftti \'

1 &ııaızın açıldı. Çocuk kıya • 
......_ eMeteıile, Sinoı göründü. 

d~ ~ki uhterem Torello'yu bura
~~- ebnek ne demekmit? Onu 
~ltıe~·Yannna koyverin diye .ay. 
''' 

1
1 rıtiyd· ? K · . l:l "lı h' ım · ... endııın~en 

\ı~ru: hir .arrrmuz olamaz ••• 

1' ' ıelın, kardetim ! ek . ,, a ıoz, el öptü. 
d· 't rahib' b~li \'akit . ın hususi odasma ıir· 
'1tirı1._ ı, ' ıçerde tanımadığı üç 

h_ ulundux.·nu .• d" 
~ "" ıor u. 

~.... lardan 'k' . 
)· ~'fetli . 1 ııı ıayet temiz 
~di, O ~dı. Kaptan olduklan bel-
'tt._ kç ncüsu ise, saç sakal biri· 
~t i..: •1'J91n11, kılık kıyafet ber
~ ·•Yar b' 

·il kaç\( 1 ır adamdı. Adeta zin. 
a" tnına, bcn2iyordu. 

Papaı, evveli, uzun komp-

bir boquncla n eonra bir ıe . ze? mi? ... Epeyce saklamı~.. Yüzüme 
micimiz, timale doiru kaçmııtı ve - Daha ne yapacalclar?... bakın: Samiye ile ben ayni ıenede 
kendisinden uzun saman haber a· Çenber sakallı adam uzun esa- doğduk. 
lm•mamlfb. ret senelerinin verdiii bir alııkan. "A .. CSyle, aurat umaym. içer-

- Evet efendim, bir bqtardır ! bk yüzünden icaba sapa ve beye . lerim ha ... Ben, tuvaletimf' itina 
- On iki parçalık donanma • canla konuıuyordu. etmiyorum, masaj yaptırmıyorum. 

mm içinde 1DUYaffaki7et pteren Kürek çeke çeke bir fok pen. Saç boyatmıyorum, uJ•a terzilere 
yeıine ıemi.... çeaine dönmüt yumruğunu masa- elbise diktirmiyorum c!a onun içiıı 

- HatD'byorum: Hmrm ka . nm üzerine indirdi: böyle babayani tesirin; veriyorum 
dD'ıalannclan birini batmnıf\ı. - Daha ne yapacaklar?. diye "Zamanın zihniyet!ni anlama-
Kimbilir daha da ne kadar muvaf- haykırdı .• Aynarozda, beni, tam ~makla itham edilebili'"im Şimdik· 
fakiyet a&terecekti. Fakat do . on ay kadınsızlıktan inlettiler. gençler öyle safdil ki. 
.. IWIMı'"'D bozl"{la* 1iifradlfmı ve (Devamı oar) "Surat buruıturmamzın ıebebi 
kendi yelken ve küreklerinin de ni anlıyorum: Yarım asırlık bir 
hayli parçalandığını, yıprandığını Naşit _ Ertug" rul Sadi sevgiliniz olması hoşunuza gitme-
ıördü. Bunun üzerine, şimale doğ- di. Fakat, biçare Sa'TIİVC" sizi ne 
ru kaçmap bqlamıftı. Öyle de . Şclızadebaşı TURAN Tiyatrosunda kadar seviyordu, bilseniz. Zanne· 
iil mi? Bu gece Saat derim, hayatta bağlau,tığı yegane 

Kaptan kılıklı adamlardan yaş 20,SO da mevcudiyet sizdiniz. Bütün dü-
lııı: Baykuş şüncesini siz İ~gal ı?-:liyordunuz. 

- Doğru, fakat eksik! . dedi. - 3 Perde. Aynca Na. Hem, ondan hediye d~ istemiyor· 
0 kınk küreklerimizle, yırtık yel . şidin (Hoşkadem Ge- dunuz, bilakis çiçek retiriyordu. 
kenlerimizle ve kadroıu yarı ya • be) komedisi CCumar- nuz ... 
rrya helik olan tayfalarımızla ve tesi - Pazar) yalnız "Onun içindir ki kenc~i gönü) 
C..,.,,.. 1 · · l h b · matinelerde: HAMLET -·-aver enmız e mu are eye yı. rizasiyle her ıeyi ug"rnnu2da fedtı 

d d d kt'k , ~,_ Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 
ne e evam e ece ı ..• ı...a.Kİn, edebiliyordu. Fakat, aİ7. bütün ka· 
zinde kalan üç parça gemimizin dınların beğendiği bi? gençtiniz ... 
Cenuba doiru kaçmaia ba,ladığı Nitekim, batka bir kadın tarafın 
nı görünce, tabir, artıll mukave • H A E R dan iki ay evel ayartı~..fınız .. Sami . 
met imkanı kalmadı ... Biz de ti . B yeyi bırakıp gittiniz.. Meğer yeni 
male kaçtık A K s A M p o • TA s • 1 ... sevgi inizden hiyanet görmütsü 

Sinos: ıoARE EV• lstanbul Ankara Caddesi nüz.. Buraya, eski a,k yuvanız::-. 
Poıta kutusu 1 ı.tanbul 214 dönüyorsunuz .. Ve işte, Samiyeyi 

Telgraf edresı : ıatant>ul HABER bu vaziyette buldunu4' ... 
Vezı ışıerı teıofonu : 2!l872 uv 
idare ve ııan .. , 24170 ı üzilnüzün ifade~ 'nden ani. 

"Farzediniz ki, öyle <'ldu .. Bu
radan gidiniz .. Onun hatıraıın111 

hürmet etmit olursunuz .. Zira, ıun~ 
gençliğine biJe asla dönemiyecek 
tir. Kendisini size bu b.liyle ıöı 
termek iıe onun için (;Mmden be
terdir. 

"Bu fedakarlığı on?. yapınız .. 
Çok iyi yürekli olduii~ıpy~i\ğ! 
ğim için buna katlana• aemıza e
minim .... 

"Hem, bu yatakta yatan kadm 
ne kadar berbere, ma1ajcıya, rü· 
zellik evine gitse tamir kabul e-det 
mi? .. Onu, ıevgilim diye kolunuaa 
alıp bir daha sokağa ~ıkabilir mi
siniz? .. Nasıl olsa bir ~ün ıene 
terkedecekıiniz.. Bu darbe iıe, 
onun için daha vahim olacak .. Şim. 
diden gidin daha iyi ... 

"Haydi ... Uzatın baı.a elinial.. 
Güle güle Ferit Bey ... 

"Fakat ... 
''Durun. ... 
"Saklanm .... 
"Geliyor ... 
"Ah, mahvoldum . .., 
"Her teY meydana çtktı
"Buluıtular ... bulu,tular- ' 
"Gene kartımda sarılıp apllfil. 

yorlar ... 
"Hem de asla bu kadar cailla 

- Mu ha verenin cereyanından 
anlıyor90nuz, delil mi, azizim T o

rello? . dedi. - lıte bu iki kahra 
man zat, yararlık ıöıteren o bq
tardanm kumandanları da... Za • 
Talblar, on aydır, neler çekmemit 

ABONE ŞARTLARI batla, sevgi ile sanldıklarını ıör· 
Tlrlciı• Ecn•Aı · ı ı B 1 d' · 

yonım ki: 

••n•ıık 1400 Kr. a7oo Kr. ıtılnDu t 1 ıııırsı memittim .. 
• •vtık 7ao .. t•so •• ~ .. hı·r~· t'. Bu aktam saat 
3 •Vhk 400 .. eoo " .,., r uyaırosu "Fefit bey ... Ben de ıizi •e""'o. 

Kaptan deYUD etti: ~ •vlık ,50 • aoo " 1111 20 de ··-1 1 LAN TAR 1 f ES f 
1 

11111111111 rum ... Samiyenin aaad~ini çekemi. 
-Ah, neler, neler •.• Bilıeniz... T h d 

T
:t ki , Lal..!- Tıc:aret llAnıarının eatırı 12,50 o um yor Um .. ,, 
ur ertD na&İm oMJuju denizler• t Re•mt llAnların tO kuruetur. 

111111 

Kendisine çok benziyen abla. 
de bayle yarım teçhizatla kalmak, Sahibi oe N~1,;9aı Müdürü: yazan: h l k b 
ne derece tehlikelidir!... Bah·-- sının asta o ara uraya sıiınmıt ~-- Hasan Rasim Us 111 Necip Fazıl olmasından istifade etmek iste 
Hızır reisin bir kadqasını babr - Ba•ıldıfı ,,., rv AKm matbaaaı Kııakürek d' 
dılctan eonra,... 111111111 ın:;Beni affetmiyeceğinizi biliyo· 

ler ••• 

Torello: I:'. rum ... Fakat emin olunuz, o kadar 

Bura i d ·..ı r----------;;;; rransız tiyatrosu - ya sı l'Dl&Y mm ... • ue- HALK OPERETi fena bir kadın deiildim .. Kıskanç. 
di. B K U p O N Bu akşam 20,30 da lık beni bu hale getir:li !... Kıskanç 

- iz de ona benzer bir fey 1 k O .. d k 3 Q BAY - BA y AN BUytik Operet 1 
" mrum e asla ıevilememek .. 

yaptı ···Ayna.roza ııtmdık! ••• Ge- 4 Dilnyada biricik sevdim erkelin 
mimizi ka 1 '-1 d • 1 Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet o· ya I& ar arum a rız e· L--ka bir kadınla ackını -K-k .. 
d

'l T • k !-•-~- 18 • 11. 885 RüttU. Müzik: Sezai ve Sey • LiG! ~ 15
,,. .. .....,. 

ı er... amır etme İul&anmı bize t anlıyor musunuz? 
verdiler... Eksik t-hizatımızı da ı~~==========------:ı ettl11 Asaf. Glte &ilndUz açıktır. Te • -y ı: lefon: 41819 (Hatice Sürena) 

tamamladılar ••• Nihayet itte, aylar fiiİiiİiiiiiiiiii~~i!ii~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii. 
sonra, yeni kürekçiler alarak yola 1 
çıktık... WONDER BAR 

Üçüncü .-e pejmürde kdıklı a- Al .Jol•on • Dolores Del Rio. Kay Francls Rlcardo Cortez 
dam, acı acı: 5000 güzel kız 

- Kürekçilerdenı biri de ben.: Harlular fllml daha iki gUn devam edecektir. letlfad• ediniz. 
• dedi. "'•••••• ilaveten: itfaiye töreni. TDRK Sinemasında ••••••il 
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___ _!_~~~~~~~==========~====~~~~~=====H=A=B=E=R===~==~=~~'am===p=o•=ta=s~ı===================-~~=-~-~-=-;r~-===~r~·-~- r.==~==13=S=O=N=T=Ş=R=l~=· =-7'S,J ~~ 

Musolini'nin 
KAROSU 

Kaynatasının şarap dükkanı işlettiği küçük bir şehtrd8 

alayişten uzak bir hayat yaşıyor 
( NakU, tercüme ve iktiboa hakkı malıfuzdur.) Her sabah elinde bir sepetle ç a 

leondançoksermeıtoluyorlardı. şıya giderek bizzat öteberi aııv Abdüllıamidin mürteşi, azıh 

büyük mem1D'larmclan pek farklı 

deiildi, hatti. vaktiyle Gelibolu 

mutasamfı olan zamanın Dahili-

ye Nazn Zati beye pek benzemi. 
yor değildi. Arnavut rolüne çıkan 

kiğıt kukla zamanın Tüfekçi ha· 

f pmı çok hatırlatıyordu. Kryaf et, 

üaiilp, ifade hep eski fakat "sem

bol,, ler yeni idi. Yalnız bunu o 

kadar sanatkar bir karışıklıkla, 

manbğa sığmaz vakalar arasında 

aöıteriyordu ki onu yakalayıp şu

.Dun bunun karikatürünü yapmak 

la itham etmek çok müıküldü. 

Halk sınıfına mensup örnekleri 

Tevfik doğrudan doğruya açd< 

Ye realist bir ifadeyle yaıatıyor· 
ft. Zilıiren muti, dalkavuk, bü

JÜ]derin yüzüne gülüyorlar, ar 

blannc:lan alay ediyorlar, terzil 
ediyorlar; kalplerinde adalet hiı

einden doğma bir isyandan ziya

de kıskançlıktan vücuda gelen 

bir gayz ve gılzet ... Daha ziyade 

menfi sahalarda söyliyen, yaır 

Jan Abdülhamit devrinin halkı. 

Karargöz'ün kendisi Tevfiğin elin

de ulmdan daha •evimli ve 

manalı olmuıtu. o da bütün öte. 

ki çare.iz halk gibi dalkavuk, 

Ve Rabia büyüyordu. Sırl kol, 
bacak uzamaımdan ibaret bir bü

yüyüı değil, benliğinde hasıl olan 

başkalıkta, yeni kudretle olgunla-

p.n bir büyüyüş. O, Sinekli bak
kalı babaımdan çok meıgul edi

yordu. Y atrtlarmdan bir baş uzun 

kafası dimdik kartı11ndakileTİn 

gözlerint. bakmaktan sıkrlmıyan 

cesur bakıth, servi vekariyle do

latan bir kız. Bir kadm gibi genç

lik çağma gelince fıkanı smıfm 

i§Çi kadınlannırı kıyafetini seçti. 

Uzun, bol bir siyah yeldirme, bet-

den a§ağı düten beyaz patiska 

batörtüsü ve üstünde her zaman 

arkaya atılan, ve hiç.bir zaman 
inmiyen bir peçe. Esasen hangi 

işçi, küçük satıcı kadm esnaf yü. 
zünü örtüyordu? 

Derisi güneıten tunç gibi yan • 

mı!, dolu ve mes'ut hayatının te -
siriyle sevimli ağzındaki eski çiz-

giler hemen hemen tamamen ıi • 

liımıi§, Sinekli bakkal delikanlıla

rmm rüyalarına giren bir eima ol· 
muıtu. Evlenmek çağma gelmit 

kızlara &Öz atmak, bıyık bükmek, 
hatta tenhada çimdiklemek meı· 

ru olmakla Deiıalter bir tek deli-

Bu totoğr&t Ku.olln1D1D ka,rJa Don. 

na ~elenin en eon reaimlerlnden 
blrldlr. 193' temmuzunda al.mmif.o 
tır.Yanmdakt tld çocuk mdürtllen 
Avusturya ba§\•eklll Dollusun yavru 
landır. Donna Rqele bu çocuklara 
ttaıyanm dentz Jayıımıdald aehlr~ 

terden birinde analık yııpmış ve 
babalarmm 6ldtlrWdUğUnU onlara 
blldirmemlştı. 

Musolini'nin baba.sının 
, k.:çüçük bir şarap dükkBnl 
v~ Donna Rata-1.! kayın ba •. 

1 
daha köyde küçük bir df',Jllir" 
ken tanıdığı günaen beri çok 
vu. Musolini'nin bütün hıııd 
alrrabaları böyle müstakil i9let 
reu, alış verit hayatına atı 
adamlardır. Musolini onla~ 
bulmakta epey yardım etıni~ 

• '1 • 

Donna Ra§ele'nin g.uet 
le hiç bir münasebeti ,., k1ur. 
lar da mülakat l\labilm~k · 
olmadığından kendiıin1 ?"abat 
rakırlar; semtine uğra"matzlar• 
nualar bile onun aöyli yecek 
yoktur ki... 

Bir Amerikah gazete foto 
rı günün birinde Bred.ıp=o'Y• 
dar gitmi,ti. Donna Rate · ~·nill 
rülebileceği yerle1 ya çarf I, *" 
da kilisedir. KHiaede fotoF· 

çekmek pek de ~akqn bir İl 
madığmdan, aytar, çactrda b' 
ti yapmaia karar verdi 

Sabahleyin erkenden çatf 
rine kotan gazeteciye uzun 
ya •oruıturmalardan aonta 
aade mantolu efüıde ıepet 
bir kadın göite .ilmit Ye: 

- itte Donna Rqale !.. 
DenmiıtL Gazeteci yakl 

çok tatlı bir kad•n eahıir. d 
frı.~Jar gibi geveze. Kulağında pat- •kanlının ona bu şeyleri yapmağa 

made olduğu halde, keuclİIİ Ro · 
ma dıtmda Porta Pia yakmmda 

mütevazı bir köfkü tercih etmir 
tir. 

cı ile bir tava paıarlık ett.'ii 
mut ve aht verir- bitinci~e 
beklemittir. 

lıyan şaman, tepesine inen ywn

ruğu sırıtarak hazmediyor, fakat 

tavn ile haıka türlü harekete im

kin olmadığını anlatmak istiyen 

pratik bir halle filozofu olduğuna 
C&teriyordu. 

Tevfik, Kabasakal kıraathane· 

ainin günden güne artan müda
~erinin ıarariyle haftada i·ki 

alipm da meddahlık etmeyi ka· 

iNi etmişit. Söylediği, daha doğ-
• rmu temsil ettiği hikaye kahra-
• 
manlarmm tuhaflığı ağızdan ağr 
~ :yaydmıttı. Gene Tevfik kibar 

Ciavetlerinde en parlak numara 

ohnennifti. Kıraathaneye devam 

eden birkaç muharrir ona hika

yelerini "piyes,, haline sokmayı 

~klif ettiler. Reddetti. Kendi ya

rattıfl karakterleri her defasında 

'\endi bildiği gibi batka bat~ kO" 
Qaftunnakta ısrar etti. 

Eier TeTfik, meramını anlata
l>ilaeydi •anatm yazıda de~il, her 

in değiıen hayatta olduğunu aöy

Tıyecekti. Ve eğer para denilen 

§eyin kıymetini bilseydi bu fırsat" 

ta adeta zengin olabilirdi. Fakat 

kazancı bir elinden giriyor, bir 
elinden çıkıyordu. 

Atbk dükkanla meşgul olacak 

hiç vakti yok. l9i Rakıma ve za

manı oldukça Rabiaya bırakmış· 

tı. O, üç alqam Kabuakalda, sa· 

hahtan öileye kadar yatakta, öğ

leleıden 90nra da hikayelerini 
meılietmekle nkit geçiriyordu. 

Rakımla Rabia Tevfiğin yeniden . 
parlayan ikbalinin güneıinde ıu-

. aurorlar. 71e pnmı muvaffakiY.etiy-

cesareti yoktu. Hafızlıi;ından ge

len yarı mukaddes vaziyeti, ser 

best tavrı, bilhaua keskin, hazJT · 

Kocası iktidar mevkime çıktı
ğı için kendisine timdi Donna Ra
tele denmektedir. Eskiden ise ga-

Orada her sabah aepetf elin
de olduğu halde kalaba!ık Via A.-

cevap mütecanis dili genç, yaşlı yet basit, çok alçak gönüllü, ve leksandria cadde,inde görünür ve 
her erkeğe kendini saydmyordu. köylü sınıfından kendini pek yük- pazardan gündelik mubayaatmı 

Mahallede 0 yaıta herhangi kı- sek tutmıyan sadece Sinyora Ra- bizzat hem hararetli pazarlıklara 

za koca bulmayı vazife hilen ko- tel'di. girişerek yapar. 
cakarılar ona eş erkek düşünemi· Kendisini tanryanlar prens ha- Çarııdan dönünce, yemeği Y.en-
yorlardı. Erkekler bir ayak evvel nedanından dogmuı kızlara ve- di elleriyk pitirmek için küçüçük 

evlenmesine taraftardılar. Kı~ 

Sinekli bakkalın erkek dünyasına 

rilmekte olan bu Donna i':.nvanının mutfağına girer, yahut biricik ka

meydan okuyan bir bayrak gibiy

di. Fakat onlar da aralarında hiç 

bir delikanlıyı ona eı olabilecek 

kadar yürekli bulmuyorlardı. 

Rabianm mahallelinin zihnini 

bir muamma gibi yorduğu bugün-

lerde tulumbacı batı "Sabit beya• 

ğabey,, avenesini başına topladı, 

Madam Musolin1yi çok rahatsız et• 

tiğıni söylemektedirler. Kendisi 
gösteritten nefret eder. 

ister ünvanh istene ünvanıız 
olıun Donna Raşele haik aınıfın

dan hiç ayrılmamıf, kendini dai
ma bu sınıftan biri aaymıftır. Za

ten Musolini de onu hiç bir vakit 
on sıralarda göstt:rmemiştir. Ken-

disi ancak birka; senedonberi Şi• 
mali ltalyadaki "vinden ayrılarak 

mahalle kahve•inin bir kö~ıinde Romaya gelmit bulunmaktadır 
Tevfiğin kızmm evlenmesi mese- Hele bugünlerd~ umumi yerlerde 
lesini müzakere etti. Rabia ona 

"Arap özengi,, gibi yüzü maskeli, 

erkek pehlivanların mertliklerine 

bir leke gibi görünüyordu. 

hiç görünmemi!tit. Hat~a başlan

gıçta bile sosyal hayata pek az 
karıtmıt ve halk üzerincle hiç biı 
tesir yaratamam ·~·hr. 

Bir vakitler kendisine refakat 
Takıma yeni intisap eden alay-

etmek üzere İtalyan ordusundan 
cı bir genç: 

· ıeçilen bir zabit arkatla~larından 
"Sen mahalle yiğitlerinin ba· birine şunları •öylemitti: 

şmdaım ağabey... Beki.ram da... "Donna RatP.'e çok ıckuti bir 
Bu kızı yola getirmek sana düıer. kadındır. En kı~a sürecek konu!
Batka hangi kabadayı onun bur- malardan bile h~tlanmcız. Soru· 

nunu kırabilir?,, 

"Sabit beyağabey,, avuçlarma 

tükürdü ellerini oğdu. 

lan her hangi bir suale veyahut 
artık o meselenin kendis: için bit
ıöy lenilen her hangi bir mülaha
zas-a " evet,, yah '..it "hayır. dedı mi 

"Yarm bir dükkanda kendimi mit olduğunu da anla~:ır. 

Eski evinden Romay.ı geldiği 

dm hizmetçisine yardım etmeğe 

kopr. 
Şimdi Roınada değildir; gene 

Şimali ltalyadaki Bredapia'da o-

lan eski evine dC'nmüttür. Musoli-

ni'nin ailesi de burada yqamak· 
tadır. 

Kadm tavayı iyice ıöz 
çirince ucunun a2 zedelenı~ı..t 
dulunu görmüt \'e bunu d:.-M 

cıya geri verek batka 1>ir ta?, 
iıtemittir. Bunu da dikkatl~lr~ 
aycne edince beğe11111it olacv 

- Bir müddet için İ§inıe f 
yabilir. Kenarı ezik tavayı ıs' 
payıgı? ,.İ 
Dediğini Amerikalı a•• 

kendi kulaklarivıe ititmitlir • 
Amerikalı, ağzı açık, bütii' 

alış veriti seyrederken Mad.
vayı aldığı gibi ı.zaklqmıf fi 
bii resim de alınamamııtır~ 

(SanJeyE~ 

göstereyim öteıi kolay .•• ,, 

Müstehzi genç güldü: 

"öteıi onlar erm:~ muradına ... ,, 
zaman büyük saraylardan hiç bi- ~ i 

1 
• · d tu w ki d b'I · · '·ollu1"'" nsın e o rmagı a ın &I' 1 e ge- llolfrudun mc.'f/tur sinema eu1lanları Tarzan ile /\ıng. ar:ı'Jrı!la 1• Y 

çirmemittir. Romanın bütün sa· . ılukları h~ldc Kalifornia 1ıayı•anat bahçesinde diğer hagı·anları~ 
ray ve 2fenı kip.neleri emrine i.- ; - 11_.etMklerlni tfll'l'Uu• , -

.. . 
(Devamı var) 

,. 
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l_UNDAN BUNDAN Son hadiselerin herkese tanıttığı 

Şarkı sayesinde Adüsalbalbada 
lhayat nasuo <g1e~err beraat ! .. 

lfan.lyet için milyonlarca can denberi büyük gemilerde sinema 
'-ihnit, onun uğrunda ıeref, zen- suvareleri tertip ediliyordu. Veri
lba!Uc Ye saadet feda edilmiıtir. len kararla bu organizuyon ge • 

Fakat bu kadar · pahalıya mal · niıliyecek ve gemi mürettebatı, 
olinıyan hürriyet de vannıı ! karaya çıkmak lüzumunu duyma • 

Barlar ve tiyatrolar- Adisababa " Beyaz gül,, 
demektir - Fenerbahçe ile Galatasaray 

Adisababada ! • 
Sokak polisinin emrine itaat et- dan, gecelerini eğlenceli ve fay • 

llbiyezı sekiz zenci, geçen hafta dalı bir ıurette geçirmek imkinı
~e~orkun Broklin ceza mahke- nı bulacaklardır. 

Bugün hudutlarının b:r ktsmmı 
alev ve duman bürüyen Habeıiı · 
tanın merkezi Adisabab&da yaıa
Ylf acaba nasıldır? 

~ine çıkarılmqtrr. Hi.kim bun- Eski düşman qeni Josl! 
1trın sanatını sorarken içlerinden 
hiriıinin kabarelerde türkü söyle · 
eliğini öğrenince, hemen oracıktP. 
~r tiirkü söylemesini emretmişfo 

ata. bir türkücü olan zenci, Bir . 
~tniş Amerikanın güneyinde cck 
lel'ilen "Hürriyet! Senin e§İn ~ar 
llıı?" farkısını tuturmu!, öte!ı:: 1 

)edi zenci de heyecanlanarak hep 

\ir ağızdan söylemeğe başlamış • 
~dır. Türkü bittikten sonra ha -
~polislere: 

- Bu çocuklar iyi farkı aöyle · 
'betini biliyorlar ... 

. bemiı ve hepsini beraet ettire . 
~k aahvermittir! 

beyli Ekspres gazetesi Ame -
~~a z~~ilerin linç edilmesi 
L dıaelerının artmakta olduğunu 
qYdederek 1882 denberi 5000 
~dar zencinin linç edilmiı oldu· 
''lllu ve bu hareketi yapanlardan 
hlt ıumm cezalandırıldığını yazı-,_. 

Karada yelken 

. Bir balıkçı yelken için karada 
~~liilebilecek it bulmuıtur. Yel • en arabaya yoku§ yukarıya çı • 
~lcen yardım ettiği gibi reklam 
1 • • 
~llı1 de görmektedir. Bu fotoğraf 
iti alanda tehirlerinden birinde çe-

1Jnittir. 
1 

€debiqat dam'f)ingi İ ' 
~1.\Jınanyada Hitlerciler, 9 ey . 
c..ıden itibaren harice gönderile -
-vg Alman edebiyat kitaplarının 

~l'J olan fiyattan yüzde elli ten· 
1 ltıa aattınlmuına karar vermi~ 
~d~ 1 . ' 
~l~n propaganda bakanlığının 
'-l'i üzerine bütün dıt memleket · 
t6 e Rayet ucuz fiyatlarla kitaplar 
\ bdertJmektedir. Bilhassa, Ya • 
~~~ler aleyhine olan kitaplar büı 
d,:;ı bedava denecek fiyatlarla 

lı rlınaktadır. 
'ln.:ı:. -sı ~ harp gemilerinde 

• 
1 

. sınema 

'lillz bahriyesinin teflerinden 
'ttıdla.rı subayların, okumaya ve 
~e harcıyacaklan kıymetli za. 
~ &rını limanlarda ainemaya 
ltt ek İçin kullandıklarmdan ti· 
li~et. ettikleri için lngiliz amiral
~ır deniz ıinema direktörlüğü 
~il ~f ve bütün harp gemilerine 
'- •tnenıa tertibatı yapmağa k:ı-

~iftir. 
~eıı daha hfrkaç ıene öncesin-

Son hidiaeler dolayısiyle Ha 
beıistau hakkında hayli yazda.· 
çıkmağa bqladı. Hatta, el çabuk
luğuyla birkaç kitap bile ne,re· 
dildi. Bazı memleketlerin gözö
nüne gelebilmesi, birinci plana 
geçmesi için sanki harp t:tmeıi li· 
zrmdır. Dün, belki Habeıistanın 
Avrupa merkezlerinde elçileri hi· 
le oldufunu bilmiyenler vardı. Bu 
günse, hudutlarının bombalanaıı 
parçalarından başlıyarıok, hani 
bütün cJağ ve geçitlerinin isimle& 
ni öğrenecekler. 

• • 
Almanların çok mqhur deniz Birçok A vnıpahların ela yaıa~ 

korsanı Kont F elika von L~r dıfı Adisababa tehrinde sosyal 
son günlerde lngiltereye yapbğı hayatın naıd geçtiğine dair ma• Atluababanın büyük caddelerin tim birinde bir .eyrü.eler menaıral 

yolculukta Amiral Sir Reginald lt1mata tesadüf etmeği çok bekli· mobili içinde ,ehrin, Arada i- hani bizim Galatasaray Ye Fenu
Halt ile konu§mu~tur. Bundan on yordum. Ve bunu orada yaııyan bi• simli itiek bir meydanına gidiyor- bahçe yahut lngilizleriu Anenal 
sekiz sene evvel lngiliz amirali rinden öğrenmek çok iyi olacak• lar. Sinemalar dağılmak üzere- ve Çebi timleri hükmündeymİf. •• 
Britanya deniz kuvvetlerinin is • tı. 

dir. Az sonra halk bütün oyun • • • 
tihba.rat •efiydi ve bu yılmaz de • Orad h ... h" 

y a ya§ıyan, atta son a' yerlerinden boıalarak kısmen bar, AdiNbabanm topluluk hayatı-
n iz akıncısını .elegeçirınek için var d" 1 l b" ı·k~- A A 

ııe e: e ır 1 ~ vrupa veya • lara ıidiyor. Siyah - beyaz her ru yazan lngili.z muharririnin Ter-
ıücüyle çah,mıftı. ·k d H b · · • merı a an a eıutana gıtmıt ti' çeıit kalabalık içki içiyor, birlik- diği haberler aruında en aöze ,..r 

lıa.te •imdi kartı kartıya geçmit· 1 b" tec• • b ı· • ~ ~ Y an ır gaze 1 ıse, u ma umatı te sohbet ve dansediyoı-. panı, ha)"&t ucuzluiudur. Diyor 
ler tatlı tatlı konutuyorlar. Resim- k tam d d verece a am ır, sanırım. • • • ki: 
de sağda görülen adam Alman L d d ıka b. k f ·ı· on ra a ç n ır aç nıı ız ga· Adiıababada aünd~lik bayat "Haftada 4 lngiliz liraarna -
bahriyelisidir. t • b" d "d ·· .. d ze eııne ır en umanı ustun e,, sabah sekizde bqlıyor. Fakat çar yani bizim paramızla yirmi betli• 

Gözlerinizin ren~ini havadiıle.r ıönderen bu muharir ııya ıidip yerlilerden kahve ve radan biraz yukarı veya aıaiı -
J " • t • b 01 • • • / di7or ki: · 1 ak · '-• · • • • ki ltı '-· __._ · l aegıı ıre ı ır.sınız ,.

1 1 
k f 

1 
b.. d aaıre a ar ticaret 7aPQ 1111'1 ıae- nını raaım, a n1--.~m 11 

Tokyolı Utida adb bir Japon Ad" ıha b Te rrtın~ ~ ır gece • niz, daha yedide kalkıp yüklü ka• ücretini, yiyecefinizin paruını Ter. 
profesörü Berline gelerek müte • kr ;~a 'iuara H ~~r ~~. za~aı:; tırlar arasında bafınp çaiıran, dikten batka birkaç da beygir beı. 
haaaıı ıöz doktorlan huzurunda a ar a 1. aı e... uıyenın elleriyle itaretler yapan halka he- liyebilininiz ••. ,, 

paytaht tehrınde ugruyacaiım ra- k ı~ d F'- '--t bu ucuzluia rag"'m A tecrübe yapmlf ve gözlerin renk. . . • men anımanı7. a.zım ır... a.&a en • 
hatsızhkların h1ç hota gıtmıyen diaababa için timdi pek emniyet· 

lerini değiıtirmeğe muvaffak ol. manzaradan kafamda canlanıyor- Habeıiıtan bankaıml\ bir kere li bir yer denemiyecektir. 
mu9tur. Profesörün henüz sakh du. Niıbeten daha yola ıirmi, uğramakla, Adisababadaki it ha· 
tutmakta olduğu bir ili.ç, gözlere bir tehir olan Cibutiden 487 mil yatı hakkında bir fikir edinebilir
qılanmca gözbebeklerinin rengi mesafeyi qarak beni getiren tre~ siniz •.. Beyazlara sarmmıt olan bir 
istenildiği renge çevrilebiliniyor. ne ıöyle bir son defa baktıktan hayli muharip, bakır itlemeli ıi
Mavi iıe siyah, siyah ise mavi ola· ıonra, kendimi bilinmedik deh- li.hlariyle bankanın dıtında bek-

• • • 
Yüksek mevkilerin, inıanlarm 

huylarına tesiri olsa gerek... De • 
niz ıathmdan 7200 kadem fük • 
seklikte olan Adiıababa te~rinin, 
insan ta biati üzerinde mühim rol 

biliyor. ıetlere hazırlamıttım ... ,, liyorlar. Bu sırada bir ıef, içer 
Profeıörü Berlin Tıp Aka.demi· • ::. • de haftalık cep harçlığını çekmek 

oynadığını anlatan muharrir, ça• 
tedir. Bankann orta salonunda bucak hırslanan, uf ak bir sebep. 

si madalya ile taltif etmittir. 

Papağanla keçi 

Biribiriyle henüz tanıttınlan 

bir papağnla keçi, ilk aelamlannı 
iıte böyle vermiflerdir. Fotoğraf 
bir hayvanat bahçesinde değil, 
Londranm kutçu dükkinlarmdan 
birinde çekilmittir. Bu papağan 
birkaç dil konutan Jp:erikli hir 
kuttur. 

<lece öten 1/oroz 
Horozların yalmz sabaha kartı 

tan yeri afarırken attüklerine dair 
olan kanaat, aon günlerde Kalifo
mianm Los Angelos mahkemesi~ 
de bir dava yüzünden sararlmıt • 
tır. 

Davacılar komıularmm bir ya
tındaki Bantam cinat horozunun 
yalnız güneıin dofmaıma delil, 
fakat doğan aya kartı da ötmek 

Halbuki bu Abrupah, bundan 
sonra bir Habet toförün taksisine 
hinere!c elektriklerle p&.rıl panl 
yanan bir otele ıidiyor. Otelin sa
lonunda bir Skoç, bir de Eatonya· 
h albay kartılıkh viski içiyorlar. 
Köıede dört kiti briç oynuyor. 

hemen her milletten inıan omuz ten kavgaya bathyan ha.ikm ıe
omuzadır. Çünkü Adisababa. son çenlerde bir barda adeta düello 
zamanlar içinde Marail:va ve Port- nevind~n bir vaka çıkarJığmı ya· 
saitten naha kozmopolit bir !ehir zıyor ... Şehrin yükıek,iğini bir 
olmuftur. yana bırakınız ... Hani her ha1111 

Beyazlar giymif ıiyah bir çocuk 
kendisini otelin, buaust banyosu 
da bulunan pek mükemmel o dala
rından birine götürüyor O akşam 
güzel bir yemek yiyor. Sonra o 
Skoçyal: adamın büyük ıalon oto-

Hatta, iki lzlandalıya bile raa• Avrupa tehrinde olduğ-.ı ıibi ka•-
lamak mümkünmüf ... Y ıı.lnız bir ıa ediyorlarmış ... 
milletten inıan yok ... O da Çinli- İtte Adisababa ! ... Yahut yakm-
ler ! larda ajaıuların ve bazı gazetele· 

• • • rin yazdığı gibi " ADISABEBA !,, 
Sosyal hayat bilhassa, elçilik- Galiba "Beyaz gül • manasma 

lerin bulunduğu muhitte kendini geliyormut··· 
auretile kendilerini rahatsız ettiği gösteriyor. Bu muhitte devamlı Bu. g~le ıon zamanluda ~pe) 
iddiaımda bulunmuılardır. ıurette kabul törenleri yapılıyor, su venldı. 

Hikmet MUnlr Davacılardan birisi kadındır ve öğle yemeji ve kokteyl ziyaf elleri 
horozun her ötüıünde bir kağıdı veriliyor. - --- - - --- ----
iğne ile delmit ve hayvanın gece • Geçen haf talardan birinde hat
leyı· b" tt 400 defa öttü~•-::. tl bir yerli resim sergisi açrlmı' -

n iT aaa e ·- T b"· H b l · el ' k" l tesbit etmi§tir. Ayni 1'admm tut. a u a et enn e •an at ar a~ı 
tuğu kayda göre bu bQroz ertesi ol•a gerek - "V"e methur lngiln; 
gece üç saat zarfında s!7 defa öt- muharriri Şekspirin eserlerinden 
müttür. biri --oynanmamıı•a ela - yük 

Dava olunan adam iıe horozu- ıek sesle ve herkesin önünde o
nu en yakm binadan 45 metre u • kunmuf .•. Karııhklı surette oku
zak olan bir kümeate tuttuğunu nan bu eserde, rollerden birini in 
eöylemektedir. Hakim kararmı giliz elçiliği birinci sekreteri, öw 
sonra verecektir. Meseleyi uzun tekini Alman elçiıininkarıaı al
uzadıya tetkik etmek niyetinde ol· mıf ..• 
duğunu söylemiftİr. Müteha111slar Cirit oyunu Ye at yant1 müıa· 
ise horozların tam mehtab olduğu kalan yapıldığı gibi futbol dahi 
gecelerde daha çok öttüklerini an- oynanıyor. Bir yerli Ermeni ve 
latmıtlardır. bir de Franaz takımı varmıt ki, .. 
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'MAKEDONYA 

·ihtilal Komitesi 
;• ~ 

Balkanfari~ôlüm tuzağı~ve pasu yeri kaçırılan ı ~~
1 

Yazan: haline getirmiı olan teşkil4tın,iç yüzü 
Tefrika .. Noa Stoyan Krlstof 
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/(.omitecilerin sonu 
Makedonyalılar tam elJi yıl, 

hem kendi hem de d~n say . 
dıklan adamların kanlarile orta· 

lığı durmadan al kanlara boyamış 
lardı. Bu İ§ ise muhtariyet, hürri . 

yet ve istiklal uğruna yapılıyordu. 
Gerçe kan dökenler arasında ama· 
ca hiitün yüreğile inanmış insan . 

lar vardı; an cak komiteci dedi -
~inJiz insanlarm en çoğu sırf ser

güzE!ljt, eıkiyalık ve geçim için bu 
ife airitmi§ bulunuyordu. 

Bunla:r bütün hareketleri esna
aında tam anlamile bir haydut gi
bi davranmışlardı. Hele teşkila -

tın 10n on yıllık tarihi zarfında 

amaç büsbütün unutulmuş, komi
teciler yalmz ve yalnız kendi mes-

lektaılıarını öldürmeğe ve dolayı
•ile kendi kendilerini mahvetmeğe 
uğraımıılardır. 

Mihailoffun batkanlığa geçti
ğindenberi ise bu döğüşmeler büs-

lbütün kanlı olmu~tur. Dahili an -
laşınazlıkların hepsi tabanca ve 

hançerle halledilmeğe kalkı§ılmış. 
trr. Vmro gerek Osmanlı impara · 
torluğunun buyruğu altında, ge . 
reks.e Yugoslav ve Yunan idare -
ain:leki Makedonyalarda bir ihti· 

lal komitesi olarak yaşıyabilirdi. 
takin Bulgar Makedonyasmda ve 
bizzat Bulgaristanda bu teşkilat 
büsbütün bir mahiyet almalı idi. 

Bunda gözetilecek amaç baıka 
ülkelerde kalmı1 kitleleri ayaklan 
dırmakh. Bulgaristan isyan ve ihti 
lal hareketlerine girişmeğe hiç de 
lüzum yoktu. Nitekim komiteciler 
Bulgaristnnda kendi kendilerine 
yaptıkları kitalda başka kimseyi 
incitmek amacını beslememişler . 

ai. Bunlar Petriç bölgesini bir ko
tniteci Holivuduna benzettiler. 

-, Her ne kadar i~liyen sinema 
.ınakineleri yoksa burada bol hol 

'aktör ve direktör vardı. Eski mo-
' 
1 da komitecilik, romantizm, esra • 
rengizlik, ur verip sır vermemez 

tiik, acayıp kılıklar, gündüz gizle-

t 
~ip geclerin kara.nlığmda i§ gör -
ınek hep olagan işlerdi. Fakat bun 

l
• .. 'ar hangi tehlikeye karşı yapılı • 
yordt,L Eski günlerin tehlikesi kal
m&mJ!tı ki, asıl usullere baş vurul 
mutlu. Harpten sonra komitecili
ie vızır vızır işliyen otomobiller 
telefon muhabereleri ve yazı ma
kineleri gibi asri icatlar da ilave 
edilmişti. 

Mihailoff Petriç bölgesini avu -
cunun içine almrştr. Mektep öğ . 
retınenlerini bile o ti.\y:n ediyordu. 
Burada kiıme Vmroya danışmak· 
sızın evinin bahçesine bir çit bile 
ö:-emezdi !. 

Petriç bölgesinde genel seçim 
den!len İş yoktu. Bölgeyi Sofya 
parlamentosunda te~il etmekte 
olr..11 on bir saylav, Vmronun tayin 
ettiği memurlardı. Siyasal parti . 
ler Bulgaristana yeni katılmış o· 
lan bu toprak parçasına ellerini 
uzaıamamışlardı. Mihailoff bu 
"ki~ük krallıkta birlik istiyordu 
ve siyasal partilerin buralara ka
dar uzanarak ahali arasına anlaş 
mazlık ve kavga sokmalarına mü 
saade etmiyordu. 

Balkanlarda partizanlık çok 
teh1ik1i hir iştir. Ayrı ayrı iki par· 
tiye men.eup iki Bulgar sanki baş· 
ka b8.§ka uluslardan iki yabancı 
gibidirler. Maıkedonyada bir tek 

parti vardı, o da Vmro idi, bir tek 34 
siyasal amaç güdülüyordu, o da ••••••••• 

~~·ı~~:~":C~~::.r:~:~:;;~:: Cim, bir gece ~nce konuştuğu adamm Arsla'1 1 
mesi idi. Turgut olmadıgını anlayınca, ağzını bir karış , 

Bütün bu anlattıklarımızdan da açarak bag-ırdı ·. " Eyvah, demek k·ı ben anlaşılacağı gibi Vmro yalnız ve 

~:1:~s::~:;:~;::nd~a:~!1:!:!; haydutlardan biri le karşılaşmışım ? ! ,, .. 
ve yaşıyabilmi~ti. Küçiik Bulgaris- uş imdi a ki 1m1 raya kadar bu iti takip etmek içinl gudun gözlerinin içine bakarak' 
tanın böyle kanun harici bir teşki- oynatacağım geldim. - Senin dilinin altmtla bir ~ff 
latı kendi topraklarında barındır- " Diyerek yemeğe başladı. var! dedi. (Vinter Garden) e 11~ 
makla hiç ~üphesiz bir takım teh· Cim, ertesi gün yemek vaktine Cim bqını aallıyarak: dikten sonra neler oldu, bakalıdl · 
likelere göğüs germekte olduğu kadar itini bitirdi.. KaHfomiya o - O da neresi? 

teline gitti. - Şüpheıiz, dedi, bunu bana 
anla~ılır dei!il mi? Fakat Bulga · d.. d .. 1 • t. · ? ::- - Aslan Turgut henüz otelin ye- un gece e ıoy emıı tnız • 
ristan Makedonyalılara daimi ken A 1 T c· · k l mek salonuna inmemiıti. Cimin 8 an urgut, ımın fa a anm 
di öz evlatlnrı nazarile bakmış ve 
bunların muhtariyet davasında 

bulunmalarına rağmen, kendi ulus 

taşları için elli yıl z«rf ında tam üç 
defa kendi menfaatlrini ayak al • 
tına almak gibi fedakarlıkta bu . 
lunmuştu. 

Bulgar devletinin ana yasası 
ulustaşlar nerede doğarsa doğsun 
bunların hepsini Bulgar yurttaşı 

olarak tanır. Mesela Yunan Make 
donyasmda doğan ve Yunan teba

ası olan bir Bulgar nazariyat ba
knmndan Bulgar yurttatıdır. Ve 
Bulgar toprağına adım atar atmaz 
kendi kendiliğinden ve hiç bir res

mi muameleye lüzum kalmaksızın 
Bu\gar oluverir. işte bu kadar sev
gi ile bağlı olduğu ulustaşları Bul 
garistan için gün geçtikçe hakiki 
bir tehlike te~kil ediyorlardı. 

Bulgal·İatanda rey "haklarını is
timal eden yarım milyon muhacir 

Petriç bölgesindeki kardeşlerilc 

birlikte, hiç bir siyasal partinin 

küçük göremiyeceği kadar kuvvet 
li bir blok temsil ediliyordu. Hele 
Bulgaristan gibi küçük bir memle. 

kette seçimlere ayrı ayn yirmi par 
ti iştirak edince bu blok çok ö • 
nemli sayılır. Ve bu yılmaz Make· 
donyahlar arkalarında silahlı Vm-

roları ve Bulgar ordusunun yarısı 
olunca, programında Makedonya. 
lılar aleyhine bir madde bulunan 
hiç bir Sofya kabinesi yirmi dört 
saatten fazla yerinde duramazdı. 

Komiteciler kanun harici kim
selerdir ve harketlerinden dolayı 

hiç bir yere karşı me'usl değiller· 
dir. Makedonya muhtariyetinin 
Balkanlarda şimdiki haritanın de
ğişmesine bağlı bulunduğur.u san 

dıklarından bunlar siyasal herhan 
gi bir karışıklığa sebep olabilecek 

çarpışmalara daima hazır durmak 
ta idiler. 

Lakin Bulgaristan resmen te . 
şekkül etmit ve uluslar manzume

otele girdiğini görüncl!9 aşağıya in- gülmekle karıılryordu: 
di .. Kendisini kartıladı. - Rüyada buluıtu~muzu hiç 

- Tam vaktinde seldin, dos
tum ! Bugün dışarıya çıkmağa ni• 
yetim yoktu. Canım sıkılıyordu. 

Haydi, yemek salonuna gidelim. 

Cim paltosunu, şapkasını garso
na verdi.. Salona girdiler. 

de hatırlıyamıyorum amma.. Bel· 
ki söylemiıimdir. 

Cim yemek yerken soruyordu: 
- Dün geceyi nasıl geçirdiniz? 
-Yatmakla .. 
- Bir İp ucu yakahyunadınız 

mı? 
Cim neşesizdi .. Arkada§ının ken 

disini güler yüzle kar~!ladığını gö- - Hayır .. Günler boşuuna geçi· 
rünce kendi kendine :::nırıldandı: yor. Bu vaziyetten çok müteeaai

- Dün gece galiba esaslı bir ip 
ucu bulmuf .. Keyfi yerinde. 

Aslan Turgut cigarasını yakı • 
yordu. 

Cim dayanamadı: 

- Mister T omson, ,jzin bir za
bıta memuru olduğunuzu duyunca 
o kadar çok memnun oldu ki.. 

Diyerek garsona yemek ısmarla
dıktan sonra, arkadaıtınm yüzüne 
baktı: 

- Niçin katlarınızı çattınız, dos 
tum? Bu işin pefinde bir meslek
daş olarak birlikte h:oşmamız el
bette bizi memnun edecek bir ha
disedir. 

- Fakat, ben Tomsona böyle 
bir ıey söylememiıtim. 

- Senin söylemene lüzum var 
mı? Ben söyledim! 

- Siz benim polis hafiyesi ol• 
duğumdan emin misiniz? 

Cim ince, kıvnk katlarını yuka
n kaldırdı: 

- Şimdi inkar mı ediyorsunuz? 

- Size böyle bir itirafta bulun-
duğumu hatırlamıyorum. 

Cim katılırcasına gülmeğe hat• 
)adı: 

- Şu Türkler ne l·,adar alaycı 
insanlardır vallahi .. ! Aradan yir
mi dört saat bile ge~meii, dostum! 

Aslan Tur gut, Cimin tuhaflıkla· 
rmı bildiği için, ağzını aradığına 
inanmııtı: 

- Zabıta memuru olsam da, ol• 
masam da nifanlımı arayıp bul
mak vazifemdir. lstant>uldan bu• 

rim. 
- Ben de öyle .. O yağmurun al• 

tında saatlerce bekledim. Gelen 
giden olmadı. Saat ondan sonra ıı
lanmı§ bir kedi gibi, titriyerek mü
düriyete döndüm. 

- Bir hırsız peıinde miydiniz? 
- Evet.. Hem de kibar bir h'r 

sız .. 
- 1stanbulda iken duymu9tum .. 

Amerikanın kibar hınızlan çok
muf. 

- Aradığım adamı bugün de
ğilse, yarın her halde ele geçirece
ğimden eminim. Sen anlat baka 
lnn: Şüphelendiğin adam kime 
benziyordu? Biz bugün milyoner 
Hopkinsin yatını tekrar tarassut 
altına aldırdık. 

- Fena bir tedbir değil. Fakat 
geç kalmadınız mı? '·· 

N 'b . ., - e gı ı ... 

- Şimdiye kadar :>lan olmuf • 
tur. Ben dan sonra f iipheJi bir a 
damın yata yaklaşma una imkan 
var mı? 

- Ben de bunu imkansız gö • 
rüyorum amma .. Madem ki takip 
ettiğiniz adam, yatın dümencisin
den tüphelcniyor. O herifi taras 
sut ettirmek ve sorguy-ı çekmek 
vazifemizdir. 

Aılan Turgut bu afü.1erden bir 
fey anlamıyor ve içinde": (Bu a• 
dam ya çok budaladır .. Yahut i~i 
budalalığa ve ~aklabanJığa vura
rak benim ağzımı arıyo . ! ) diyerek 
hiddetleniyordu. 

Cim yemek arasmd!l Aslan Tur 
sine karşı meiuliyetler almış blı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

devletti. Komitecilere müsait d~v 
ranmak ve bunların kendi toprağJ 
üstünde kanun.suz bir hükumet 

ya§atmalarına göz yummakla, Bul 
garistan komitecilein yaptıkları 

katil ve cinayetlere suç ortağı olu 

yordu. Onların tazyiki Sofya hü . 

kumtinin komşu devletlerle dostça 
miinasebt ve uzlaşmalara girişme· 

sine imki.n bırakmıyordu. Halbu· 
ki bu komuşu devletler kendi ara

larında karşılıklı himaye, ademi 
tecavüz ve diğer paktlar imzalıya. 
rak ticari ve ekonomi mi.inasebet-

lere girişmi~ler ve Makedonyalı . 
lar yüziinden Bulgaristanı tek başı 

na yapayalnız bırakmı§lardr. 
(Devamı var) 

Bulgar Makedonyasının en büyük {;ehri Gorı.:ı.: Cumaya ( cshi Cumai
bala) cihan harbinden aonra burası Vmro'nun merkezi oldu. 

- Dün gece gözümün 
girdiğin patinaj mahalli .. 
hırsızlar yatağı .. 

•• !&.od• onu.-
Kibl' 

- Haydi canım.. Siz bende' 
çok alaycısınn: ! Ben dün geea "' 
damdan dıJarıya çıkmadım ... 

Cim tekrar kahkahayla gülJOt" 
ğe başladı: 

- Siz galiba benim sofuk kaJ!' 
ldığımm derecesini anlamak iıtt' 

"M k . St0 yorsunuz.. . • era etmeyın.. b 
Amerikanın en çok ıoiuk ~o 
detektivlerinden birirm. Oyle be' 
ıeye kolay kolay kızmam. 

- Ben de tıbkı siz~ gibi .. 1iit' 
kiyeni~ en ciddi, vazifesini ıe~ 
ve soğuk kanlılığıyla tanınnııf b 
zabıta memuruyum .. Fakat tekti:' 
edeyim ki, bunu ilk defa §İJPdi .~ 
ze söylüyorum. Ve zaten bir 1 

gün sonra bunu sizin ıefinise ret; 
men de söyliyecek ve veıik"" 
gösterecektim. ,,, 

- Önce inki.r ettiğini:ı bi~ 
noktayı timdi itiraf et~iniz ! H•1 

1 

fU dün ak9am takip ettiğiniz •~ 
hakkında da bana bitaz tafıtl 
veriniz! 

- Şerefimle ıizi temin ed~ 
ki, henüz belli batlı bir kimse~ d; 
kip etmit ve ufak bir it. üzerill 
bile yürilmüt değilim 1 

- Şu halde dün gece ıarb~ 
nuz .. Canınız makyajlı bir ıur' , 
dolatmak istedi. Benimle ejlıSI 
diniz, öyle mi? 

Aslan Turgut Cimin al~atı~ 
ihtimalini dü!Ünerek birden e ~· 
den çatalı tabağın kenarına bıt 

tı: .ati' 
- Ben dün gece otelden dır-

ya çıkmadım. Bahsettiğiniz ~ 
denin de nerede olduğunu bı ., 
yorum. Sizi aldatmış olmasın!~ 

Cim ağzına tıkııtı:-dığı ttütlı 
budunu avurdunda ti~irerek • 
polisinin yüzüne hayretle baktı:ıt 

- Dün gece saat doku:ıd• V~o· 
ter Gardenin kapısı önünde 1ıır 
nuıtuğum takma sakaHı Aı)arı 
gut siz değil miydiniz? fl• 

- Hayır dostum! Namu•uıs:ıass 
zerine yemin ederim ki, ben Iı" 
gece dokuzda odamdı'.\ gazete ooe· 
yordum. Sizi aldatroı~lar .. ! Si· 
mek ki bizi takip ediyorlar .. 
zimle alay ediyorlar... f1' 

Cim aldatıldığım, d-:ıha d~~i" 
atlatıldığını anlayınc:ı, otu 
yerden hoplıyarak: J ,,,_. 

- Şimdi aklımı oy11atac::ıd• 
dostum! diye bağırdl Şu birif 
ben dün gece haydut:.lfdan ol· 

d - kınd• le karşıla~mışım a ~ar r ,. 
· · bu•• . mamı~ım .. Aman azııcım, . dili' 

ramızda kalsın.. Gazetel.f'rı~• y~: 
ne düşersem, artık AmerJka k içitl 
şıyamam. Şerefimi koruma 

111
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Afrika çölllerine kadar kaÇ 

yım... tJat) 
(Devamı 
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İnebolu kazasında kaptan s çlu ! 
Faciaya şahit olanların sözleri büt ·· n 

kabahatin kaptanda olduğunu gösteriyo, 
1 aıa bana bir 1•1 söylcnmemifti// Ev-
12 JraJlP . veli karaya oturmak. üzere fayrap 

l !YTelki akpm lzmir k3rfezlnd~ etmek iıtedim. Fakat ıular hü. 
dllebolu \'apurunun catmuı yüıün~ cum ediyor, kazan patlamak leh· 
.:: dofan facianın mrbanlan, ed likesine maruz bulunuyordu. 

it' ~Wnata göre, f!te budur. Bu vaziyet kartı. nda demir a 
old'Q& kurbaıı.larmm daha fazh tarak imdat istemeğe bqladım. 
her~h hakkında di:r: gelen ha Yıldız fırtınuı eaiyc.rdu. Vapur 
1'l er, Lamdolıun, c'cğru çıkma süratle su alıyordu. ~u arrada pa· 
, it bulunmaktadır. Kaza et':la nik de batlamııtı. Karanlık :çin-
l~da \'apurda 43 ü ıcüretteb.ıt VL de imdat iıaretleriınh~e ilk kôıa-:t 
h.aı U Yolcu olduiu halde 146 ki•i bir Türk vapuru oldu. Gemiyi en 
~dutu anlaıılmctlır. sonra ben terkettim .. 

l9Q ~P!'rdakiler ka7adan evvt!l Çarhçıbafı akelnl •llylUyor 
.- lriıı kadar bula..nınaktaydıla,., Fakat birinci kapcanuı bu ıöz
..::t lnebolu, bunlaı·dan bir kıt· !erini evvela kendi çarkçı ba1111 

lzınirden önce uğradığs li. tekzip ediyor. Bu zat tunlan an
::ı:ı&ra çıkarmıı, b5ylece va,1u.. latmaktadır: 
d Yolcu miktarı kaza esnaım "- Gemi ıüvarinin dediii gibi 
'~03 ld1 kahmıtr:. amudi olarak batnut defil, bilnkis 

!'bıe llebolunun imdtt itareti UzC'> yana yatmak ıuretıyle babnıtlır 
J, ~&rdmıa kopn vapurlardan Gene kaptanın ıöyledifi gibi ka· 
lb~ll tilebi 114 W~i kurtar.mıf, zanda patlamak o1mamıttır. Hat 
d-.~z bandıralı Pol& vapuru d~ ti gemiden en sonn ben çıktım. 
,eııııden t ı kiti toplanııf tır. Bu Kazan patlamum dıye bütün w . 
t~ kurtardıklarından 3 kitı tim musluklarını açum. Gem':niıı 
tGt lre getirildikten oonra ölmüt. böyle k~~~a u~ına sel,ep. 
ti · l\\lltanlanlar böylece 125 kı- bence, yükün fazla o muıdır.,, 
~iı. lıimlerini ' 4 Üncü sayf"' Kaptanı auqlu gleteren lddlalar 
k._hııJoruz. Birinci kaptanı suçlu gösteren 
~ naaıl oldu ve aebeplerl ? üç iddia vaı:dD': 
IC.ıarun nud oldt1ğu haklmıda 1 - Geınıye fazla yük almmıf, 

~llb~lif kimselerin söyledikler; ~unlar fena tekilde ~stif edihni~-'1 ~telif menbalardan relen tlJ'. . .. 
d ~sebebini ve mesullerini 2 - Tehlike yolda bqgoster 
e '1ıl't.cak mahivettedir. MeaeJa miı, fakat semi lzmir limanınd .) 
~Ut Jolcularmd~n bazıları ba _ batınağa bqlaymcıya kadar ted 

,, h&diaeyi nud anlatıyorlaT: bir namma yalnız etye'!1 ve yolcu 

b ....... FeP'-et F"ın ,__ ""nl · d lan aktarma etınekle ıktifa olun· -. l AA t.'ul o ernı f . 

~-dL Vepur kib bir tanfA muıtur. 
ltrı ~b~r tarafa yatıYordu. Kap- 3 - Batmafa başfadığı .zamarı 
)\L'butün mürettt-blltla birtikte vapuru karaya otu-tmak imkanı 
"11 ;ıları da seferber ederek gt:- varken, bu yapılmaroıftır. 

manmda karaya otıD'tmamıt ol• 
ınak batası da kazay•. ıahit .>lan 
herkesçe teslim edi•.\yor. · 

Eğer kapta:ı lnei:oıuyu karayd 
oturt.saydı bu facia.1'.üD vuku bul -
auyacağını ileri ıürt>ııler şun,ar · 
dır: 

lnebolunun imdaJma yeti,en 
lnıiliz Pola vapun.wun süvarisı 
lıtiklil ıilebinin ıü varisi Muı~f a 
ikinci kaptan Omeı, loıtromo 
Ta.hain, batti biz.=at İnebolu va· 
purunun üçüncii kaptanı Ra.mi, 
ayni vapurun lostroa..oıu Ahmet, 
serdümen Rizeli M"harrem. .. 

lıtiklil vapuru kaptanlan: 
- İnebolu vapu"' kaptanı iti• 

dalini kaybetmit olalak. Çünk;i 
vaziyet müsaitti, gemıyi karaya o· 
turtmak kabildi.,, deruektedirler. 

Telelz memuru •n•atıyor 
İnebolu vapuruour telais me

muru Ziya İle tunları söylüyor: 
"- Gemi fazla yük yüklenmiı· 

ti. Yana yatarak geEyordu. Biı 
aralık "makineye su geliyor,, fer· 
yadını duydum. SüYarinin yanma 
koıtum. 

Mehmet Ali ka.,tana nziyeti 
anlattım. Garip rarip 1ilziime !>ak. 

lL Bir ıey söylemedt. Tekrar .et 
tim. Gene bir ıey ıö~lemedi Bu· 
nun üzerine güvertey~ fırladım. 

Yeni Kaleden bir vct.pur geliyo~d1 ı, 
hemen iıaret verdir. Sonra te! 
siz dairesine ko§tum. Gelen in 
giliz vapurundan ~mdat istedim 
Cevap aldım. Bir ua.lık makine 
dairesini ıu bumıfL. Ditıamt 
söndü, ben denize ai:ladmı.,, 

inanmak letemlyoruzl 
Vapurda diıipliu temin ed~me 

diği için süvariyi V1' diğer m ~tel• 
tebatı ıuçlandıran dığer bir iddi.ı 
ise pek fecidir. Bir türlü inanmak 
istemediğimiz bu bal·ere göre Jz. 
mir limanında gemi babnağa baş 
laymca kaptan fqırn:ıı, vapul'da 
disiplin kalmamıı, yclcular w-a 
srnda - kaptanm dil ıöyledigj gı 
bi - panik bqgö,teı mittir. 

Bu vaziyette gemi mürettebat· 
evveli yolculan kur.armağa ~ 
lıımalan lizmı gefö-ken bilikiı 
evveli onlar simit\er~ sarılnu4lar, 

sandallara atlamıılu, yolculan, 
kahramanca ölen ikinci kaptai' 
Be.imden batka pek dütünen ol· 
malDlfbr. 

kaptan tevkif edUdl 
itte bütün bunıaı kaptanı ka· 

bahatli göslermekl~ G.lduğun.Jaıı 
İnebolu süvarisi Menmet Ali iz 
mirde tevkif edilmi4lir. 

Tahkikata müdd~iumumili!c V4' 

Ekonomi Bakanlığı namına bP· 
yetler devam etme~ .• .tedir. 

İzmir müddeiumumisi A!mı, 
hadisede esaslı yüz Kadar şafıidin 
ifadeleri alındıktan aonra bir hn• 
kem heyetince me9ullerin arana 
cağını söylemiştir. 

ikinci kaptan1n HIUmU 
İkinci kaptanın c:!ümü pe1' a · 

cıklı olmuıtur. Bu kr.hraman de· 
nizci bir sandala at11yarak deniz· 
de yolcuları toplam"ğa çalı~aııf . 
bu sırada kazazedt1Jerin can hav· 
lile hücumlan üzerinf' sandal dev· 
rilerek batmııtır. 

Kaptan Besim vih:e yüze Urla 
sahillerine kadar çilcıuf, ka .. ~yll 
çıktıktan sonra bit.n bir halde dü. 
terek tam selamete i.:'!§tiği sırad8 
can vermiştir. 

Gemi müretteb ... tından ölen. 
kaptan Sesimden b~ı.ka kanısror 
Abdullahtır. 

Ölenler 
Ölülerden hüvne>Ieri tespit e· 

dilenler de tunlar Jır: 
328 doğumlu A ~ı\iyeli l&rnai · 

oğlu lbrahim, 326 dcğumlu H ·jse
yin oğlu Abdurrah in:. Aliiyeli 7f
yaşında Mehmet, ls~nbul polisle 

rinden Necmettin oğ:u 6 yaş:ndı; 
Ali, hastanede ölen de Adana pc: 
lia komiserlerinden ~e§İr kızı Sa 
bihadır. 

Babasını kaybeden bf r 
zavalll çlldırdı 

l'\ı~11l batbiı tarafm mukabt~ine Bunları da ııruiyıe yazabnı: 
~7;-~ı_yordu. Bu suetle bir ta Deniz yolları idaresinin Menin Kazaya ıalılt olanlann anlattıklanna göre lnebolu vapuru böyle yan deori • 

"a -.ıı hır tarafa yük ıaııyarak mu- batbna iti ettiği ıemiler ihtiyaca lerek batmı,tır. 

Polis Necmeltln\n çocuğ.ıyla 

beraber denize atıldıiı zamaıı ço 
cuğunu kurtarmak ii~n çok çaht 
mıf, di§iyle çocuğu eJlJiselerinderı 
tutarken suya kaptc"lllıttır. Pek 
bedbaht bir haldedir .. 

~;neyi temine çall~ıyorduk. kafi değildir. Bu ,.azden liıuan- Ekonomi Bakanının 
"'iı •it.~ Rodos öruerine gel iiğ~. larda eıya birikmek'..e, tüccarlat tebliği 
~İıe ~t gemi büt-;:n gayretlen, acenteleri sıkıtbrme! tadır. Ankara, 12 ( A.A.) - Ekono. ( 
it...,._ "-~en sağ tarda yatmakta Diğer taraftan da bir rivayete mi Bakam Ceial Bayar atideki 
.ı ·"" ettı ı b k'ld göre, süvarilerden R•.ımanya Hak· tebligıv•n neşn'nc Anadolu AJ'ansm.ı "'"•- ve yo umuza u te l ~ 
~ettik. Biraz sr.nra vapurun kı fazla yük almıtt.ır bunlar, !a.z memur etmiştir: 
dotlft- deliklerinden içeriye su la yük alınca ınüki.fat görm~kte· Deniz yollan idaresinin 1080 
~ J;I• bllfladı. Y okular anam. dirler. t-Onilato hacmindeki lnebolu vapu-
~d:laınç bir telih ba~gösterd: lıte İnebolu süvaı~ai de b•itün nınun dün, (11-12 gecsi) saat 20 
)Otı_,.d"'' Çpcuklar bağırıp ağlaş... bu aebeplerle gemire fazla yük al· sularında Urla Tahaffuzhanesi hi. 

N ı. mııtır. . zala.rmda batmış olduğunu acr ile 
~ ilıayeı lzmir limanı önlerine Fakat tedbirıiz\;k bu kadarla beyan ederim. 
lli~ 'in.uz vakit vaouruınuz de - da kalmamıf, hafif ve havaleli o· tzmir llbaylığmdan alınan en 
\,, 

16111Ulıneğe başladı ve bat lan pamuk yükü vapurun alt a~- son malfunata göre, halen !zrnirde 
~'"-n barlarına konduiu lıalde daha ı bulunmakta olan gemi süvarisi 

8ıa k•bahatlı gllrUIUyor leriki iskelelerden ~~verteye ~uğ Mehm~t Ali k t tzmi körfez'ın 
"-· ... IÖzlerden anlatıldıg"'ı:ıa wö. d · · ., • ... P an, r e 

• ... Ptır • ay, pır~nç ve un ' .. 1 iJ• pam. uga .. na girerken Kösten adasile Pelikan 
~ ·' daha izmıre gelmede'' - ..::1-ı b 1 
~ Lt.I zaran agır eıya ,UAlennuı, ov~ f . d T h ff h h' 11.en ik ba .. t • f .. • enen arasın a a a uz ane ı -
~ e fgoa ermıı, a- ce vapurun muvaze."lf'U bozulmuş- d A 

1 
k k ld ka 

t- ~l ' Yapur su alıp ba•.ma• tur zasm a anı o ara çı an yr, rz . 
ta....... ayın.cıya ka-dar ne imdat i- · rayel fırtınası tesirile lombaz ve 
· ~~ ~ Tehlike yolda daha Finike ön · 
)'oh-- · •f, ne de temiyi kara terinde bqgösterince bu eıyayı firengilerden içeriye su ginneğe 
..__~Qllak tetebbüsünde bu!uu b başlamış ve vapurun bir tarafa e-1--......, E ir taraftan diğer tu~ fa taıımak· 
'-'1-rd. laten ka7.aya tafıit o- la iktifa olunmuf, d!lba 0 zaman ğilmiş olmasından dolayı kömür . 
~'Pı-111~ hberrıen h<!psinin sö.~lerı dan imdat istemek v"'ya sahile git- lülere süratle su dolarak kazan 

1( ıt arrı eder ll'ahiyetteılir. mek akıl edilememi.,tu. dairesini işgal ve makinelerin ç.a -
8 •Ptanın allzlerl Süvar.inin bu son nokta hakkın. lışmasma mani olmuş bulunduğu-

~ u •özl · k .'ı>ı-11 ~ en ayd~tıneden önce da söylediği söz pel: şaşılacak gi• nu ve yolcuların da heyecanla bir 
tıııi )l lehrrıet Alinin söyledikle bidir. Bu zat vapu~ su almaği\ tarafa koşuşmuş o.Iduklarmdan do 

,, za mı; Ka ~ . d' k" ........ \'"Jc.. P04n ıyor •~ hatladığı zamana ~a,lar "kendisı· layı geminin devrildjğini ifade ey-
}'tdide 1c': ~rnüz fa?;\e idi. Saat 011 ne bir şey söylenmeı!iğini !,, ifade !emiştir. 
toı-h ... or ez ağzın~ geldik. Pa- tm kt 'd ı b't d Yolculardan bı· ... kısmı kazanın IUL- ..-ererek . d'l( e e e ve gemı e ~ an ı en e•l ~ 
i ~ teldi . . gır ' · Kilimıa ö- gafil gibi görünmelctedir. geminin fazla yüklü olmasından 
•lceıe t tirnız Z~<nan aemmin Kaptan gemlvl karava oturta dogv duguv nu ileri sürmiislerdir. ı,d a"-fınd ı ı .. 

1llllı an !U almağa ba, · blllrdl Derhal kaza mah3.Iline gönderil 
ll-. törd·;e tehlike ınevcut olduğu . Kaptan aleyhindeki üçünci.i it- miş bulunan Vekalet Deniz Fen 

um. Bu dakikaya k:ıda: ham noktası olan gemiyi lzmir li- heyeti reisi ve lstanbul fen heyeti. 

mize mensup iki aza hakiki sebe
bi tahkik ve tesbite memur edil . 
mişlerdir. 

Gemide 43 gemi adamı, ve 103 
yolcu bulunduğu acentalardan tel
grafla toplanan malumattan anla
şılmıştır. Bunlardan 11 i İngiliz 
bandralı Pola ve 114 ü lstikbal şi
lebi tarafından kurtarılarak tzmi· 
re getirilmiş ve Pola vapuru tara
fından getirilenlerden üçü ölmüş . 
tür. Aynca 9 ceset toplanmıştır. 12 
kişi kayıptır. Bunların hakiki vazi
yeti hakkında tetkikat ve taharri-
yat devam etmektedir. 

Kazaya uğrayanlann istirahat, 
tedavi, iaşe, iskan ve gitmek isti
yecekleri yerlere Denizyoll::ırı he. 
sabma diledikleri vesaitle sevkleri 
için tertibat alınmıştır. 

Ekonomi Bakanlığı kazaya uğrı 
yanlar ve kaybolanların listesini 
aynca neşredecek, kazanın sebep· 
lerini önem Ye süratle araştıracak 
icaplaıınr yapacaktır. 

Bu acı hadisede canlarını kay
betmiş olanlann ailelerine Veka
letin Ye Ş..'1.hsım adına taziyetlerimi 
saygı ile sunar ve elemlerine htl -
tiin kalhimle iştirak ederim .. 

Kazaya uğrıyanları h"lniarmak 
için Pola gemisi ,.e istikbal şilebi 
taraf ındnn gösterilm:. nlan hiiyük 
gayi.tlere alenen teşekküıii de bir 
ödev saya.rım.u 

Bor inhisar memuru Alinin t;a. 
bası boğulmuı, Ali Jmrtulmu4lur. 
Fakat zavallı adam .kurtulduktan 
sonra delirme alim~tleri gös~er -
mit, hastaneye kaldmlmıştır. 

TeessUr ve matem 
Kaza, ınemleketıl'I her tar4fm• 

da umumi bir tesir uyandrrmlf tır 
Dün lzmirde dairel~rle yerli ec· 
nebi bütün müessesetf'rin, gem\Je 
rin bayn.kları matem işareti ola
rak yarı çekilmiıtir. 

Kaza kurbanları.ıtın cenaze tö• 
reni bugün lzmirde )apılacaktır 
--~--~-------------------

Haliç 
şirketi 

Bu ayın 22 sinden 
itibaren seferlerini 

tatil ediyor 
Kararını alakadar 
yerlere bildirmiş 

Ankaradan bilduPJiğine göre. 
Haliç şirketi bu ayın ~2 sinden iti
baren seferlerini tdt'.l etmeği ka 
rarlaştırmıf, ve bu kll.-arını noter 
Hk vasıtasiyle al8J:adar yerlere 
bildirmiştir. 

Mütemadi A:İyan 'l"eiicesindl! l;;u 
hale geldiğini iddi-ı eden şirket, a• 
yın on sekizinde bu ~rarını ga'Ze 
leler \'asıtasiyle halka da bilciirt· 
cektir. • 
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HABER - Akşam postası 
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:i Diş hektmi =ı 

i Ratip TürkoQlu ~! 

ll 
An~ara caddeeı Me•~rraı H 

... ~.~!!! .. ~.~!:!!~! .. !?~~.~-~.!:!.~.~!} .... ;! ............. , .................................... ,. ....... . 
::-:ı:n:···· .. ·········· .. ·····························"•t 
ır K·i·"M··v·"Ji:··G .. E .. R····ı! 
c: ı: 
11H .. d d. c: 
ıi usa m~ ınıi 
ff Umumi idrar tahlılı 100 kuruştur. :i 
:
1 

Uilumum tahliJfıt Eminönü, Emlal\ g il \'t Eytam bankası karşısında lızet . P. 
H bey hanı. g 
::::::::::::::::::::::ı:::::::::::r.::::::::::::::::::::: 

l~ürk Hava urumu 
Büyük P 0 yangosu 
ŞimdGye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~şt''r. 
2. ci keşide 11 1. ci Klinıın 935 dedirs 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.COO, 10.000 lira.ık ikramıye- ~ 
ler'.e ( 20.000 l liralık bir mükafat vardır.. ~ 

' ' ~·:~~ ~· ,.• • ' ; \ • '1.1 • :" ••• ·---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,, 
•stanbuı ~cledlycs ı ılan ı ar• ' c 

iki yüz lira kıymet tahmin edil en ve V:>!{ücar tephirhanesin~e ift 
mevcut bulunan eski etüv kazganı nı yerinde açık arttırma ile satıla- tD 
cakttt. lıtekli olanlar 19/11/935 ıa h günü ıaat on biı-e kadar orada ~ 

bulunacak memura mürcaat etmelidir. 1. 

(8.) (7137) e 
Senelik muhammen kiru• 330 lira olan Eminönünde Reşadiya 

M. eski kantar kulubeıi kiraya ver ilmek üzere açık arttırmaya konul- Z 
mU§ ihale gününde giren bulunmamıı olduğundan arttırma 15/ 2 ci O 
teşrin 935 tarihine uzatılmıttır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde iN 
görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 24 lira 75 kuruşluk muvakbt 

14 
teminat makbuz vya mektubile beraber 15/ 2 d teşrin 935 cuma günü % 
saat 15 de daimi encümende bulun malıdır. (8.) (7141) 

Jstanbul 4 Uncu icra memurluğundan : 

.. Emniyet Sandığına Kabızlığı def'eder 

O~-.ehli YUkuf tarafından tama mma 2268 lira kıymet takdir edi • 
len Boğaziçinde, Sarıyer, Meaarbar nu caddesinde eski 16 yeni 79 No. 
h tapu kaydmda dükkan ve anası olan yarım ki.rgir ev olup takdiri 
kıymet raporunda dükkan \o"e arsası olan kargir tam ev açık arttırma
ya vazedilmiş olduğundan 25.12. 935 tarihine müsadif çartamba gü 

nü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhamm enenin o/o 75 ni bulduğu takdirde 
müıteri:ai üzerinde brral:ılacaktır. Aksi takdirde en son arltrranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gi.in mi.!ddetle temdit edile · 
rek 9.1.936 tarihine müaadif pertembe günü ıaat 14 ten 16 ya kadar 
lreza dairemizde yapılacak ikinci açık arttınnumda arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde aabf 2280 No. 
lı kanun a'hkimma tevfikan geri bırakılır. Satı§ peıindir. Arttırmaya 
iıtirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin o/o 7,5 nisbctin-de 
pey a.kçeıi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun -
malan lazımdır. Haklan tapu sicilli ile ıabit olmayan ipotekli ala · 
caklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı ıahiplerinin bu hakla -
rmı ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı müa · 
bitelerile b!rlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarf mda 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
ıicllli ile sabit olmayanlar aabf bedelinin pa.ylaşmaımdan hariç ka -
lrrlr. Miktan ıartna.mede yazılı müterakim vergi, tenviriye, tanzifi • 
yeden mütevellit belediye rusum ve vakıf icaresi ile bunların üstünde 
bırakılma kararı tarihine kadar i' liyecekleri mütteriye ait olup onun 
tarafmdan verilecektir. Daha faz la malumat almak isteyenler 14. 
12.935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 

bulundurulacak nrttınn3. ;artnameaile 934/ 1664 No. lı dosyaya müra
c.:ıııtla mezktlr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(7125) 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Çırçırda Hacıhuan mahallesin de Haydar caddesinde atik 33, 35 

cedit 43 No. lr hanede mukim ve halen ikametgahtan meçhul bulu· 
nan Tevfik ve Hakkiye: 

Emniyet Sandığından 9.5.927 tarihinde bir ıene müddetle borç 
aldığınız 276 liıya mukabil birinci derecede ipotek gÖlterdiğiniz Çır • 
çrrda Ha.crha.san mahallesinde Haydar caddesinde eski 33, 35 yeni 
43 No. h maa ahır ve arabalık kar gir dairemizce 28.7.935 tarihinde 
mahallen haciz ve tamamına ehli vukuf tarafmde.n 1176 lira kıymet 
tnkdir edilmiıtir. 

2004 No. lı icra kanununun 103 üncü maddesi mucibince bu bapta 
bir itirazınız var iıe üç gün zarfın d daireye müracaatla dermeyan ey 
Iemeniz ilan olunur. (7123) 

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

r Orta okuma · , 

1 
7 nci, 2 nci, 3 üncü sınıf ilk fasikül/eti çıktı 

Dağıtma yeri· VAKiT yurdu. lıtanbul Ankara caddeıt: Tel. 2437 

n yanmalarını giderir. Ai'tzdakl tat. 
sızlık ve kokuyu fzaJe eder. 

a ıewwu 

OndUle ı-:to 
Elektrikten korkan 
bayanlara mUJde 

Beyazıt - ŞiıH 7,55 

Fatih - Harbiye 6,15 

Beyazıt - Maçk• 7,15 

Eminönü - ~ka 6,45 

Eminönü • Mecidiyeköy 7,20 

Beyazıt - Kurtuluı 7,00 

34 Be-.şiktq - Fatih 7,00 

Fatih - Betiktaı 7,40 

1 

32 T opkapr - Sirkeci 6,20 

. Sirkeci - T opkapı 6,50 

33 Y edikule - SirkKi 6, 1 S 

Sirkeci - Yediku!e 6,45 

Sirkeci - Edimekap1 6,45 

, 
I 

lS SONTSR!N - t9S5 ~ 
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~R4 
tl\YLAICLA 
'l"opAL 

DEBA 
~~l..iN&Nİl\I 
~"l1JNou · 
'-\IYE~e ~ 

GELMİŞLER .. 
~ -.. • • 

Havalar soğudu, sıhhatinize dik 
kat ediniz. Ehemmiyetaiz ıörülen 
bir hastalık büyük ve vahim neti
celer doğurabilir. 

AGRILARA - SIZILARA En tesirli iliçtır. 

ALGOPAN 
Harici tesirlerden 

korunmak ıçu. 

madeni kutulara Nezleye, SoQuk 
Algınlı~ına, Gripe, 
Romatizmaya, Baş 
ve Diş a§rllarına: 

------------------------ konmuttur. 1sinı ve Anadoludekl eczaneler klfllk lhttyaçların1 flmdlden temin et- marka91na dikkat. , 
melldlr. Toptan tatanbulda ZAMAN ecza depoaund• Nblır. 

r~--------------~ _. Dr. H AZ 1 M mma 1 Cerrahpaşa hastanesi sabık dl-ı 011111 Vııiryıllırı ıe liıınıırı ııı~ıe Uıım i~arııı illnıırı 

1 
diye ve zühreviye mütehassısı. 
Galatasarayla İngiliz aef areti 
arasında tramvay cad. No. 26 

Muhammen Dedeli l 7853 ıira olan 32 kalemden mürekkep ıet 
yazıhaneıı, etajerli ve etajeraız memur masası, telgraf mak;nesi ma 
aaıı, orta ma1&11, etajeri! küçük memur masası ve t-tajerı, l.omodin. 
telefon etajeri, dosya, kurfUD. yangın ve abonoman karnele.·• ve :bti· 
yat bilet, eczane için İliç doıapları, sandalya, ıefd~tren, ev ı ak, im 
dadı ııhhl, f&llld•n, alet ve mektup ıandıkları, tahta kağıt atacağı 
2 ve S metrelik tahta rampa, hçı rampası, ilin taht.ası, etik~! levha 
11, 4 metrelik tahta merdiven. -.ahla .&yak althfı, laburatuva: için ça 
hıma, eczacı içın çalıtın. ve erzacı yazı masaları ~5 - 11 - 3'5 de 
pazartui aiinü Hat 15,30 da kapalı zarf usulile Ank'arada !t.!are bi -
numda ıatın ahnacakd11. 

:::::= • ._.::.-:::::::::::::. •• _ ... ::::::=--· 

l'tr ~OND • ExTRA 
•e'!ubıçafı 'ünya~ ~n çc.k Un aalm.ıt 
10 ç befcnenlenn brçağıdır. 
trh ~eıt 50 kuruıtur. Her yerde sa 

r. 

MINORA 
Tırq bıçatı herluııin bıçaiıclır. 

10 taneai 35 kuruttur. 
H• yerde aablır. 

'
~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DCildi~e ve zühreviye müteha1111? 1 ~Satılık mobllya mmfl 

1 
,. • b h il • ~ k • Yatak Te yemek odan takim· •• a OQ Q ln yeV l . lan ve saire. Beyoflu Cihangir, S! 
'hçekapı Tat Han 2 inci kat 10. Akarsu caddeılnde 60 No.h fat·ı ·· 

1 p Saat 9 dan 6 ye kadar ı· ma H. apa.rbman 6 numaraya 
•ııt:!~ltt~i fıkaraya meccanen :i saat 10-12 ye kadar m6racaat. 

"•,:::::··· .................... -.... ..... ::. -- !&i!!E••••••• mwwwwwai ~ .............................................. . .. ,......... ... __ . ._ ..... . 

KU§tiiyü yastık yüzile beraber 
75 kunı§. Kuştüyü bir ıilte, yor · 
gan, yastık taknnı 25 lira, kuştü
yünün kilCMU 75 kuruftur. KU§tü· 
yü salon ya.atık lan bulunur. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1338,97 liralık muvakkat tem1nat 
vermeleri ve kanunun tayin etti!i .. ..vesikalar ve ite iFİ rmeğt\.!!Jtnı: ka
nuni bulunmadıfma dai: Leyanname ve tcklifle:-le aynı [.ÜD saat 
14,30 a kadar komisyon reisdğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait prtnamele-. AnY.arada malzeme da'resinde ve Hay· 
darpqada teıellüm ve sevk müdürlüğünde paran:ı olarak da~rld . 
maktadır. (7,133) 

328 PARDATANLAR 
---- -------------------------------------------------

• 

- Kral namına l diye seslendi. 
İskemleler, masalar içeriden kapı • 

nın önUne yığıldı. Dışardan ise şiddet 
le ''urulmağa devam edlUyordu. 

Şönlyenin Moröverin oldufunu 
tanıdığı bir ses: 

- Artık elimize ıeçecek ! diyordu. 
Prdayanın oğln: · 
- Şu dolabı da! diyerek koca do .. 

lal:~ kapının arltSına dayadılar. 
ihtiyar Pardayan: 

- Daha bir saatlik vaktimiz var. 
aedi. 

Şövah'e ise! 
.,,_ Bir saatte Paris bile yakılır, ce • 

tabını verdi. 

ihtiyar Kurt: 

- K.atu, Katu! diye seslendi. 
Şişman Katuda orada bulunuyor 

ie hu ''akayı hiç heyecana kapılmadan 
se, ııediyordu. Gerçi bir parça kurun .. 
t~ı da ise de bu da delikanlmın kra .. 

:ın ll5keri tarafından yakalanacağı kor 
1nasundan ileri geliyordu. 

- işte buradayım Mösyöl dedi. 

- Bir ~Y soracağım. Dostumuz mu 
8\tnuz? Düşmanımız mı? 

- Dostunuzum. 
- Katu, sen iyi bir kıssın. Buna 

karşılık ben de sana hizmette b11l11DL 
cağım. 

lhttyar Pardayn bu eizhrden l!IOllr& 
0ilunun kulağına : 

- E~r Katu dUımanlarnnma tL 
rafını tutsaydı onu hemen il dtlrtlr • ....... 

8övalye bu sBztl '-"1• tasdik etti. 
Pardayan : 

hak - E, başından neler geçti, aalat 
a>:nn, dedi, • 

- Sonra anlatınm baba, oldukça 
uzun bir hlk&yedfr. 

- Katu, prap getir. Daha vakti. 
mlz var. Oflum ha7dl, anlat baka. 
hm. 

Dqardan indirilen lnm'etll dar. 
belerin kapıyı aaratıtı, l~ri • 

den Piponun havladığı, Ç&VUJUD Ye ha 
yılan bir kaç kadmm bağırmalan du. 
yuldufu sırada fBnlye de Luvr sara
ymda ba§mdaa ge~n vakayı anlattı. 

Babası: 

- Hay şeytan alası, Lu'fl'a ne halt 
etmeie cirdfn 1 O kadr da sana nası • 
hat etmiştim! diyordu. 

Tam o urada kapı ;yukarıdan aşa
ğıya vurulan tlddetll bir darbe ile ya.. 
nldı. 

BtlyUk Pardayan: 
- Kata! diye eeelendl. 
- Buradayım Mösyö. 

- Zeytin;yafın var değil mi kmm T 
- En lll çizme yağım var. Sekiz 

gün evvel ki1p getirttim. 

- Peklld· yukarda bir ocak var ' 
mı? 

-Evet M&y8. 
- Yaf nerede? 

- Mahzende M8syl. 

- Mahzenin anahtarlan1 
- ltte! 

- Katu, sen iyi bir lamın. Hemen 
yukarıya~ bUyilk bir ateş yak, an 
byonn ya, bir domuzu kızartacak 

kadar btl)'fik bir ateş! 
Sifmaıi Kata bir kaç odun ve bir 

çalı demeti alarak yukarıya ~b. 
Btlyilk Parda;yan: 
- Biz ele illmiy bqlqal.ua dedi. , 

1 

PARDATANLAR 

tanll'8ınız, Kont dö Marlyyakdır. Dük 
Danjuya gelince, hakikaten bir gece 
o nkftler Sen Denls sokafında oturan 
iki kadının penceresi altında dolaşır -
ken kendisine hakaret etmf§tf m. 

Marpl sarardı: 
- Demek ki kralın kardetl-
- Bunu size vaktiyle söylemiştim. 

Monsenyör, hattA bizim aradığımız 
iki kadını bulmak için evvel! göster • 
diğim iz bu değil mi idi. 

Şövalye, "bizim,, kelimesini Marşa. 
lin nasıl karfllayacağıru ıörmek için 
baktı. 

Franauva dö Monmoransl ba°Ş"'iiii bir 
eline dayıyarak dil§Unflyordu • 

Nihayet ba§rnı aallayıp: 
- Hayır, bu Danju olamaz.. Bu al. 

çaklıfı düşünen ve yapan kardeşim -
den bapuı delildir. Bunu ondan so. 
rup öfreneceflm, dedi. 

Ve elini şönlyeye uzatarak: 
- Demek ki, bu kadınlan himaye 

etmek f çln böyle kuvvetli ve sözü ge.. 
çen kimselerin düşmanlığını ka:r.andın 
Hyle mi? sözilnU söyledi • 

- Monsenyör, bir kere daha, baba
mm ffledlfl bir suçu tamir etmek is. 
tedlflml söylemiştim. 

- ŞUpht"Siz şimdi Parisi terkede ~ 
ttksiniz 8yle mi? 
Şiva1ye hiddetle: 
- Ben ml! diye bağırdı. 
- Şiddetle takip edildiğinizi dUşil· 

nflnUz. Eğer yakalanırsanız mahvoldu 
flınuz gUndllr. Saraydaki vakadan 
sonra sizin i(fn kraldan umulacak bir 
teY yoktur • 

- Ben kendimden başka kimseden 
hlr şey ummam. Monsenyör.. Parisl 
tftketmfyeceğim glhl kendimi koru • 
mak için de kimsenin yardımına muh· 
taç değilim. 

Bir saniye kadar şövalyenin yüzün 
de en çılgın bir cesaretle karışık bir 
gurur ışığı parladı. 

-Monsenyör, yaptığım teYin kar • 
şılığını vicdanımdan beklerim. ski za 
mantarda şövalyeler dağlan dereleri 
geçerek upelemek için kuvvetlileri, 
yardım ve koruma için zayıflan arar. 
lar ve bulurlardı. Çizmelerine mah • 
muz takıp mızraklnrını ellerine aldık. 
lan gün yapacaklarına yemin ettik.. 
teri vazlf e bu idi. Ben de bu adam • 
lan taklit edeceğim. Bu çok hoşuma 
gidiyor. Onun için doğru bir yol takip 
ediyorum. Bir gün benden daha cesur 
değilse de daha kuvvetli bir adama 
rasthyarak öleceğimi biıtyorum. Fa • 
kat sözüme inanınız ki :Monsenyör öL 
melde büyük bir şey kaybetmiş olmı • 
yacafnn. 

Mnrşal,llk defa olarak şövalyenin 
kalbinde, bir ısr, bir aCJ bulundufunu 
sezdi. 

Gayet sade bir lisanla böyle kahra. 
manca sözler söyliyen bu delikanlı 

ya takdir ve şefkatle baktı. ÇUnktt şö. 
valyenin tarzında bir şarlatanlık eseri 
giirlinmUyordu. Dış hali de kalbi ka • 
dar saf ve temizdi. Fakat hayatını fe. 
da etmeğe kadar varmasının timitsis 
bir aşktan doğduğunu anh;yamıyor • 
da. 

Hakikaten, Pardayan gittikçe Luls 
ile arasındaki mesafenin zfyadele,U • 
fini görüyordu. 

Birdenbire söze başladı: 
- Monsenyör, Marpl d8 Damnt 

ile olan mllllkatmızın nasıl netice • 
lendiğini ı;:orabilir miyim? • 

- Kardeşim her şeyi inkAr etti. 
- lnklr etti ha ı Halbuki ben hem 
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başladılar. 
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PARDAYANLAR 

duy~u~ ve hem de gözümle de gör • 
müştüm. 

- Sizin gidişinizden sonra inkAr et
mek için eline fırsat geçmJJ oldu. 

Şövalye elile alnına vurarak: 
- Ne budala imişim, bunu düşüne. 

memi~tim dedi. 
- Bunu düşünmüş olsaydınız ora • 

da kalacak mıydınız? 

- Kalacaktım Monsenyör. Fakat 
artık geçti. Şimdi düşmanı yeniden ye 
re vurmak için bir çare düşünmeli? 

Siz neye karar verdiniz Monsenyör? 

- Evet genç dostum. Bu da otel Dö 
memeye gitmektir. Kardeşime dü -
şUnmek için üç gün müsaade verdim. 
~u müdedtin bitişinde ya ben onu öt. 
düreceı1im, yahut o beni .. 

nıarşalin bu sözleri söylerken al -
dığı ta'•ır, sesindeki şiddet, onu düşün 
cesinden vazgeçirecek hiç bir kuvvetin 
'bulunmadığını anlatıyordu. 

Pardayan bu çarenin pek o kadar 
8~1am bir şey olmadığına emin ise 
de se.9ini çıkarmadı. 

Fransuva dö Monmoransi tekrar 
size batladı: 

-Şimdi gelelim size, şövalye, si
zla için buradan çıkmakta bir tehlike 
kalmıyacağı ~e kadar benim misa • 
firim olacaksınız. 

- Affedersiniz Monsenyör, fakat 
başkasma söz vermiş bulunuyorum. 

- Ah, bu pek fena? 
Babasını aklına getiren şövalye: 
- Onun da beni koruyacağından e-

minim, dedi. 

llarşal delikanlmm metreslerinden 
lılrfnfn evine gideceğini sanarak fazla 
mrar etmedi yalnız: 

- Size muhtaç olduğum zaman na. 
id haber pderezim. ~ ba aibi 

. - -
vakalaraa sizden başka güvenecek kim 
sem yoktur. 

- Monsenyör, her gün buraya ken. 
elim releceğim veyahut kendislııe iti• 
mat ettiğim birisini göndereceğim. 

Eğer mühim bir şey olursa Troanderi 
civarındaki Martuki Kony meyhane. 
sinde beni bulabilirsiniz. 

Bundan sonra delikanlı kendisini 
kollan arasında sıkan Marşale veda 
etti. 
Şövalye bir kere dışarı çıkınca Adeti 

olduğu gibi sakin ve mağrur bir tavır· 
la yürümeğe başladı. Kendi kendi.si • 
ne: 

- Eğer beni arıyorlarsa koşmak ve 
saklanan bir adam tavrı almak dile • 
kati çeker. Onun için gayet sakin ba
Junmahynn, diyordu. 

Gerçi bu doğru idi. Fakat şövalye, 
kendisinin hiç kimseye benzemiyen 
tavtrlarile zaten dikkati çektiğini bil
miyordu. 

Her ne ise, gözleri daima. etrafa ba. 
karak gidiyordu. Ukin atlı senyör • 
ferin, sedyeye binmiş kibar kadınla • 
rın, seyyar satıcıların geçtikleri sakin 
sokaklarda şüpheyi çekecek bir şey gö 
remediği için yavaş yavaş düşünceye 
daldı. 

YilrOrken düşünmek kadar tatlı 
bir şey yoktur. Fakir yaşıyanlar ser. 
veti, bir köşede unutulmuşlar şöhret 
ve şerefi bu dtlşünce 1113yesfnde bulur· 
Jar. 

Bizim kahraman şövalyemiz de hem 
yilrilyor hem de düşünceye dalmış bu 
lunuyordu. Bu hal ilk defa olarak ha.. 
şına geldiği için kendisini hoş görebf • 
lfrf~. 

Llldn işin fena tarafı şu ki insaa 
böyle bf r halde bulunursa etrafını &'Ö· 
nmeı.. 

201 - Orada bir 1lluliJ& yatmlarak kaJNnlw 
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P A R D A Y A·N LA B 

Pardayn da az kalsın kendisine çar 
pacak olan Moröveri görememişti. 

Bu da. Luvr sarayı civarında bulu • 
nan bir sokakta oluyordu. 

Pardayan bu sl!retle hiç bir şey gö
remiyerek l\fartuki Kony meyhanesine 
slden yolu ve Luizin ayağına kapan. 
malda sona varan hülyasını takip edi 
yordu. Fakat bu sxrada hlç bir şeyle 
uğraşmak adeti olmıyan Moröver şö.. 
valyeyi gördü. Sevincinden Siçrıya -
rak bir köşeye siniverdi. Pardayan ge 
çince Moröver de dilkkA.ndan çıkarak, 
nöbeti bittiği için gezinen bir askere 
malumat verdi. Tam bu sırada Kelils
Je Mojiron da geldiler. Bunlara da . 
tesadüfü haber ,·erdikten sonra onlar 
ikisi orada dururken kendisi Parda • 
yanın arkasından yüriidü. 

Büti~ bu şeyler r ldukça uzakta 
bulunan şövalyenin gözünden kaçmış 
tr. Tam meyhanenin bulunduğu soka
ğa gireceği sırada arkasında bir çok 
ayak sesleri duydu. Başını çevırınce 

on kadar askerle bunların önünde yü. 
rüyen Kelüs n Mojironu gördü. 

Hepsinin birkaç ad1m ileriı~inde de 
Moröver geliyordu. 

Pardayan adrmlarmı sıklaştırdı. 
Moröver: 

- Dur! Dur! .. 
Asker çavuşu da: 
- Kral namına! diye bağırdılar. 
Bu ses üıerine vakayı seyreden a -

hali şapkalarını çıkardılar. Seyyar M· 

tmlardan iki üç tane.si Pardayanın 

yolunu kesmek istedi. Delikanlı bir 
şey söylemeden enli ve uzun kamasını 
Çl'kcrek öyle müthiş bir tavır aldı ki 
1>u hcrffter hl'men' yana Stçrıyarak du. 
~ra dıtyandrlnr.Çiinkii h!r tehlike h~ş 
gösterince. kanunun n~ kralın kuvveti 
banlar için llfn'chr. 

Takipçiler kopıaia bqlıyarak: 
- Kral namınat .dur eeelerl ile-. 

.kaiı doldurdular. 
O vakit, Parda.J&U kamasını elinde 

tutarak daha hızlı yilriimete bqladı. 
Maksadı içine girmeden meyhanenf.a 
öiinden geçmek ve henüz yapılmata 

bqlanan Sen Osteş kilisesi ile Gre'f 
meydanı arasındaki sık ve karmak&. 
nşık Mkaklara dalmaktı. 

Fakat sokağın öb6r ucuna k~ • 
mak istediği mrada bir devriye ko • 
lanun karşıdan gelmekte olduğun• 
gördü. 

Şövalye, artık yaklanacaktı. Sas • 
lannın dibinden soğuk bir terin çlk .. 
tığTnı hissetti. önünde bulunan dü' .. 
manL-ırma hücum etmefi tasarlarkea 
bir köpeğin bacakları arasrna girdili• 
ni gördü. 

Pardayan: 

- Pipo? demek eh babam da bu
rad ! diyerek ve: 

- Hazır ol, hazır ol! .. beni takip 
ediyorlar diye bağırarak meyhane)"• 
atıldı. 

İhtiyar ~ardayan kapıya kadar eı~ 
radaı.Sağına ve solona bakarak işin tela 

like derecesini anladı. Solda bir vker 
demyesi, sağda baŞka bir çete,· ev • 
lerin önnüd~ kadın erkek, çoluk <O • 
cuk bulunuyordu. 

Kapıyı kapamak ve sürmelemek Ut· 
tiyar Pardayan için bir Aniyelfk bir 
iş oldu. 

Ayni saniyede, kapıya şiddetle vu • 
rutmağa bşlandı. 

- Açrnız ! diye bğrıhyordu. 
· lhtiyar Pardayan: 

- Kapmrn arkasına ött>bcri rığa ". 
hm. dedi. 

~,,., 


