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kurbanları 
Bor lnh.lsar mc -

muru Ali 

Dünkü tahminlerden 
fazla olduğu 
anlaşılıyor 

KARŞILIKLI iTHAMLAR: 

Süvariye göre mürettebat, 
mürettebata göre ise süvari 

suçludur! 

lncbolu süvarisi Jlehmet Ali lzmirdc 
tcv1..-ifinden sonra 

R. Celal Baqar sö,,lüqor: 

ii~kÇil~~" ;ü;a;iiida 
bugünkü cinayet! 
4.~sarayda b.ir bekçi bir bekçiyi 
Oldürdü , diğer birini de ağır 

surette yaraladı 
Haık katili yumruklayarak "kahrol,, 

diye bağnyorlardı (Yazııı 4 üncüde) 

O/dürülen bekçinin karıaı hadiıe yerinde ... 

Mosorrd~ 
" Kanlı hadiseler 
~lruz Kahirede 200 kişi yaralanc:tı 
'" üCü öldü ~ 9illz General konsolosluğunun · 

..::..lç11· . camları taşlandı 
ık bınaıan polis kontrölü altında 

(Yıuuı 4 üncüde) 

"Vapurun daha yük alırken 
batmadığına şaşmak lazım!,, 

ıstiklal. vapuru s-..ıvaruen 

Muıtaf cı Ômer 

Haliç Şirketi 
Belediyeye geçiyor 

Ankarada bulunan 
Belediye Reis 
Muavini Ekrem 

Ekonomi bakanh 
ğile t:emasta 

lnebolu ı·apuru kazasuıdan kurtulan yolculardan bir kumu lzmir iJJemlcket 
haatanesinde (Yazısı 7 inci sayfada) 

Kamutay zecri 
tedbirleri kabul etti 

sere Türker sordu : 
,,_,, - ~aıwww:~ ,,_,,_,_ ~ -

Acaba zecrt tedbJrler işinde bitaraf 
kalmak mümkün değil miydi? 
Tevfik Rüştü Aras diyor ki: 
.........-- ~ ,,_., ~ ~ ~--· - ,....., --

Milletler cemiyeti liara~larının bizi mecbur 
ettiği ölçilde · iştigal ediyoruz. Italya ile 
mtinasebatımız on sene uzatılan bitaraflık 
ve dostluk muahedesi çerçivesl 'içindedir. 

Ankara,"13- Kamutay bugün 
toplandı. Zecri tedhiı lere itlirak 
hakkındaki layiha mi1zakere edil
di. 

Berç Türker bu münaıebetle 
söz aldı V .? dedi ki ; 

- Bu m~se eye d3.•r liendeniz
tJe iki söz söylemek isterim. Mak-
• 
sadım sizi vereceğiu~2 k8.iardan 
geri çevim•ck değiUır . . ' 

Bugün İtalya -· H'.'..tetiıtan liar
bi dolayJıiyle bizim de ulualaı ku-

rumunun üyesi olm,.mız hascbir 
le bu kurumun kon~~yi, ltalyaya 
kartı alınacak zecri t~dbirlere bi
zim de ittirak etmern.~ isteniyor. 
B~z uluılar kunım\&m.:n kararları· 
na İ§tİrak etmek sute~ıyle İtalya i• 
le ticari münasebet;rr 1zi felce uğ
ratsak, acaba ulusla• kurumu, bu 
fedakarlığa kartı l ze ne gibi 
maddi ve ameli compansation te
min edece1dir. 

irtibat komitesi b ı takım vaat 
(Devamı 2 ncide) 

Haliç şirketinin c1.ym yirmi i • 
kisinden sonra seferlerini tatil e • 
deceğini a!akadar makamlara bil• 
dirdiğini dün yazıruştık. 

Sosyete idare mediai iki aün 
evvel yaptığı bir toplantıda, vari.· 
datın günden güne az&ldığı, bu 
vaziyet karşısında ma.sraflarm 
korunamıyacağı ye.pdan tetkik -
lerden anlqılmı§, bunun üzerine 
§İrketin faaliyetini tatil etmesine 
karar verilmittir. 

Bu karar derhal ~irket müdür · 
lüğüne bildirilmif, müdürlük de 
noterlik vasıta.aiyle Ekonomi 8a 
kanlığma, vilayete, belediyeye, 
deniz ticatet müdürlüğüne birer 
ihbarname göndere~k elde mev
cut kömürün vapur~an ancak bu 

ayın 22 nci günü alqi\Dlma kadar 
itletebileceğini, 23 aal>aliından 
itibaren tirketin artık Haliçte va
pur itlctemiyeceğini bilairmi§tiı-: 
Şirket ayın on sekii',nıie' bir ilanla 
keyfiyeti · halka bildirecektir. 

Bele'diye, ihbarnameyi alınca 

derhal Ekonomi Balciinhğ'ı ile te
masa geçmittir. . Arı1<arada· bulu· 
nan belediye.reis m!!~vini Ekrem 
de bu· huıus hakkmrla hakanlıkla 
gorüımektedir. 

Ayın yirmi üçünd~n sonra . va
purları belediyenin ııe suretle İf • 
leteceği bu görüşnıe,erden sonrcı 
belli olacaktır. 

Haliç şirketi imt\yaz müdd~ 
tinin bitmesine on ber sene kala 
faaliyetini tatil etm~J tedir. Şirke• 
tin hangi tarihte ve nusıl tetekküt 
ettiğini incele.Jik.. 

Haliçte vapur iş~f!i·ilmesi ;mti
yazı 17 kônu:ı:.ıs;ıni ~?5 tarihli fer
manıfıli ile Cemile 5ultana veril~ 
mi§ ve Narliyım Misak, Devlet, 
Kazma pa§a :zade Kuzma, Kos· 
tantin Lfımbaki, Nikola Telyodi 

· {Devanu 4 ndlde), 
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Bere Türker sordu: _, _, ,_, ..... ,,_, _,....., =---~ ....... 
Acaba zecrt tedbirler f şlnde bitaraf 

kalmak mUmktin değil miydi? 

Tevfik Rüştü Aras diyor ki: 
.._.---, .-.~ - ~ --. .-.,Zlwilıl . ._,7 ,,....,, ~ ' 

Milletler cemiyeti karar-Jarınıo bizi mecbur 
ettiği ölçüde iştigal ediyoruz ltalya lle

1 

mftoasebatımız on sene uzatılan bitaraflık 
ve dostluk muahedesi çerçivest Jçindedir. 

(Baı taraf-.. l incide) 

larda bulunmuttur. Italyaya ihra· 
cat yapan bir devle;~(, zararını te
lafi etmek için ciddi ve ameli bir 
tedbir ahnamamış~ı"• Şimdilik; 
"İnşaJah i!erde bir ç.a.re buluruz,, 
misillü yaldızlı va-;ıt .. ardan başka 
bir ciddi tedbir sureii göremiyo
rum. 

Avrupa diploma.sisi esrarengiz 
bir muammadır. O!a?:.ilir ki )arın 
İngiltere ve Fransa devletleri İtal
ya ile anJa,smJar ve bizim a.Jela• 
cele zecri tedbirlere ittirakimiz, 
ticari ve belki sİyflli menfaatimi
ze dokunsun. Yedi Kanunusanide 
Fransa ile İtalya arasında akte
dilen dostluk muaheJesini unut
mıyalım. 

Acaba zecri tedhirler itincle 
bitaraf kalmak mümkün değil mi 
idi? Bitaraf kalman.n mahzuru 
nedir? Ben ltalyaya ~;raf girlik et• 
ml!liydik, demiyorum. İtalya, sul
hu ihlal etti .. 

Arsıulusal duru~ karşı büyük 
bir mesuliyet altını fİrdi ve ben · 
cc çok ağır bir ha~ yaptı. Fak~ 
Ju sırf kendisine ait esefli bir iŞ 
tir. 

Bu mesele oldukç1\ mühimdir. 
Binaenaleyh meseleyi etraflı su 
ı·ette tamik ve tetk~k etmit oldu -
ğunuza ve yüksek kararınızı ona 
göre vereceğinize eminim.,, 

Bundan sonra D1~i;leri Bakam 
Tevfik Rüştü Aras söz alarak şun
ları söyledi: 

"Sayın arkadatla.ran; 
Bugün sizden tat7ibini diledi~ 

ğim kanun layihası, İfte bizim bu 
tradisionel şiamnızdan doğmuş 

tur. 

Hükumetimiz, ke. .. ıdisini ağır 
mesuliyetlerle karş! karşıya bu - ' 
lunduran bugünün vftkalarını biı 
taraftan İtalya ile iy · münueb-ai
lerimizi diğer taraftan qluılar ıos~ 
yetesine karşı olan vazif elerimizı. f 
göz önünde tutarak d~}.katle takip' 
clmek mecburiyetindedir 

1 
Arsıulusal alemde bir intizam 

UI}suru olan Türkiye ienel sulhun. 
kollektif emniyet :.e:dbirleriyle. 
milletler cemiyeti ve Kellog mi -
sakı çerçeveleri içbde yapılan 

mıntakavi misaklarlrı , zihniyetler 
de sulha karşı mfüenıadiyen bes
lenilecek muhabbet:er le, millet- 1 

lerin her hangi bir tecavüz önün
de kuvvetle karıı k:>ya.bilmek ka 

1 

rtıriyle, ve bundan silahlanma !ca 
1 

biliyet ve vasıtalarını ihmal etme· 
mıeleriyle, ve bunqan silahlanmd 
rnüsabaaksı çıkmama.51 için silah 
ların adilane tahdidine çare ara 

1 

makla en iyi korunacağına kail 
dir. Türkiye uluılar C"emiyetinde, 
Balkanlar anlatmumda ve umu 
miyetle kcmıulariyle ve diğer bü
tün devletlerle kartıhkh korudu 
ğu münasebetlerinde bu kanaath 
çalışmaktadır. 

Memleketimizin mildafaaıı ek· 
sik veya zayıf ıerai!~ tjbi olan yer 
leri üzerinde hepimlıin dikkat ve 
hassasiyetinin böy!e huzu~uz za•ı 
manlarda daha arlmt4 olacağınat! 
şüphe yoktur. 

B "'l'lb~ ı .ı u soz erım e ogt.z ann vazı , 
yetine iıaret ettiğim derhal yük 1 

sek dikkatinizden kaçmamıttır. 

Müdafaa kudretimizi tamam 
lamak ihtiyacını her münasebetle 

ı 

ve her yerde anlatmcya çalışmak 

tan bir an geri kalmıyoruz. Bu ıa- , 
mimi dileğimizin .fost ve alaka· 

1 

dar devletler taraf mdan iyi anla 
şılacağını ve memleket müdafaa l 

1 

sına ait eksiğin tamamlanacağ' 
günün çok uzak olmıyacağım ü j 
mit etmek isteriz. Hc:r halde he· 
hangi bir tehlil_te mü~ahe~esi ö ' 
nünde bu hususta icap eden ted 
birleri almakta hükiimetimiz te 

münasebetile 
Kamaı Atatürkün 1 
Kalenine _ıeıgrafı 

Ankara, 13 (a:A.) - Sov -
yet ihtilalinin 18 inci yıldönü . 
mü münasebetiyle Reisicumm 
Atatürkün sosyalist Şuralar bir
liği icra komitesi reisi B. Kale
nine çektiği kutlama telgrafı ile 
Kal eninin buna verdiği cevap 
aşağıdadır: 

Ekşelans Mösyö Kal er.tin: 
Sovyetist sosyalist şuralaı 

birliği icra komitesi reisi. 

MOSKOVA 

Birinciteşrin ihtilalinin 18 
inci yıldönümü münasebetiyle 
en nar tebriklerimi, şahsi saa -
detleri ve dost ittihat milletinin 
refahr hakkındaki samimi te -
mennilerimin kabulünü zatr dev 
Jetlerinden rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 

Ekselans Kamal Atatürk 
Cuınur Ba§kanı 

ANKARA 
llkteşrin ihtilalinin yıl dönü

mü münasebetiyle gönderdiği -
niz tebrik telgrafınıza rnütehaS
sis oldum. Teşekkürlerimle bir
likte saadetiniz ve dost Türk 
milletinin refahı hakkındaki te
nıennilerimin kabulünü rica ede . 
ıim. 

KALENiN 

Ankara, 13 (A.A.) - Sov -
yet ihtilalinin 18 inci yıl dönü-

Büyük faşist kurulu bir kaç gün Jçlnde 
buna karar verecek 

Uluslar Kurumuna üye olmakta 
devam etmek ltalyanın sabır 
fedakarhğına bile değmezmiş 
Fedaklrlıja blle değmez 

Roma, 13 (A.A.) -Tevere ga 
zetesi, ltalyanın Uluslar sosyete -
sini terkedeceğini çok açık olarak 
telmih ederek ve Uluslar sosyete
:ıini şiddetli surette tenkid eyliye
rek diyor ki: 

"Uluslar sosyetesine iştirak, mü 
esseı üye sıfatiyle ltalyaya çok 
pahalıya ma) olmuştur. Halbuki, 

Uluslar sosyetesine üye olmakta 
devam etmek bugün İtalyanın sa

bır fedakarlığına dahi değmez. 1-
talya, zamanında, bu dü§manlrk 
gösteri§lerine cevap vermeye ve 
bunu en husedilir tarzda yapma· 
ya karar vermiş bulunmaktadır.,, 

Tamı .. kabul etmez netfcaler 

Roma, 13 (A.A.) - "Giornale 
d'!talia,, gazetesi yazıyor: 

"ltalyanın zecri tedbirlere kar
şı devletlere tebliğ ettiği notanın 
saiki korku değildir. ltalya, sade
ce, durumu tavzih etmek istemit
tir. 

Zecri tedbirlere, ıiddetli bir 
mukavemetle mukabele edecektir. 
İtalya ayni zamanda zecri tedbir
lere i'tirak eden devletlere bu hu-

kabul etmez neticeler doğuracak· 
tır.,, 

Mısır zecri tedbirlere ı,tırJk 
ediyor . 

Cenevre, 13 (A.A.) - Oıniııı: 
ke Cumuriyetile Mısır hükUınet~ 
zecri tedbirl&e i§tirak ettiklerirıt 
tebliğ etmişlerdir. 

Çekilmeye bir kaç gUne kaaıır 
karar verecekler 

Londra, 13 - Cenevreden bil• 
dirildiğine göre ltalyan notasıOJ!l 
metni orada tahkir edici mahiyet• 
te sayılmamıttır. Umumi kanaate 
göre ltalyanm Uluslar sosyetetitr' 
den ç~kHme.i mevzuu bahıolıa • 
caktır. Büyük fatist kunıhrııuıı 
bir kaç güne kadar buna karar~ 
meıi muhtemeldir. Bu'&'Ünkü .aJ' 
yetin bu tekilde ıürüp gitmetiııe 
imkan verilmiyor. 

mü münasebetiyle,~bakan İs- sustaki meauliyetlerini hatrrlat -
met İnönü ile Sovyet Halk Ko- mak istemiştir. Çünkü bu hareket: 

ltalyaya mu,terek teklif 

Paris, 14 (A.A.) - İtalyan o0: 

tasına mütterek cevap: verib11et1 

hakkında İngiliz gazetelerinde ilJ· 
titar eden tekliflerin icabında tfl· 
kik edileceği bildiri!mektedir. s·· 
nunla beraber, bunun bir lta1f"' 
aksülameli tevlit etmesinden ell • 

dişe edilmekte ve mütterek cel'f • 
hın 18 ikinci teırinden evvel bt · 
zırlanmasındaki zorluklar ıöz 6 • 
nüne alınmaktadır. miserleri meclisi reisi Molotof, dünya ekonomisi üzerinde tamir 

al'J}.Sı.nda teati olunan telgraflar '-------------------------
aşağidadrr: ı 

Birinciteşrin ihtilalinin 18 Yu n anı· s t a o d a 
inci yıldönümü münasebetiyle '

1 
Cumuriyet hü~etinin en ha
raretli tebriklem»e terdifen ri - ' Ki I 
yasetleri altında bulunan ittihat va 
hükıimetinin devamlr muvaffa . ı I ı 

den ve balkonlardan çiçek ve koır' 
f eti atılması yasak edilmişti,... 

Kral Venlzelo•I• guru,meyec•" 
kiyeti için en namimi temennile~ 
rimi ekselansınıza. arzetmeyi 
hoş bir vazife addederim. 

ISMETINöNO 

Gel irken Delgrada Atina, 13 - Katimerini g~ 
uğramıyacak tesiJt• göre Kral Jorj bizzat VeıJ' 

zelosçularla VenizeloJ aleyhtarlş' 
Bitaraf b i r k e:a b il 1 e rını uzlaştırmağa t~~ebbüs ed•· 

Birinciteşrin ihtilalnn yıldö
nümü münasebetiyle vaki sevim 
li tebrikl~e samimi teşek -
h.iirlerimle 'öı!-li~ dost Türkiye 
Cu..muriyetinin refahı ve riyasc
tiniz altında bulunan hükfune -
tin devamlı muvaffakiyetleri 
için temennilerinıin kabulünü 
rica ederim. 

ku_rmaK müşkül cektir. Kralın Pari:;ten geçerkeı.ı 
·-~K,_...rall karşılamak Venizelosla görüşec~ri rivayetıe· 

ri teeyyüt etmemiştir. 
için tedbir allnıyor .,, 

Adalara 80 komünist gönderil 
Atina, 13 - Kra! .n mutemedi At' 13 . H"'' ... tı"n 1<1ı· 

ına, - uKume 
Bay Streit General Kondil~~ ve rariyle adıılara 80 komünist siif 
General Metaksasla u:..un muddel .. ·· d ·1 · t" gune gon erı mıı ıi'. 

görüşmüıtür. Bir temerküz kabi- _.,/ 
~~~~~~~~~~~--

Azasından olduğumuz Uluslar 
Se&yeteıi, yakın rualiimunuzdu: 
ki, son aylarda, İtalya - Habe, ih
tilifiyle uğrafb. Biz bu mesele 
ile ancak Milletler Cemiyeti karar
lannm, bizi mecbur Eltiği ölçüde 
ittigal ediyoruz. Bunun dıımda 
tam bir bitaraflığa l":3yet ederek 
ite karıımak istemiyoruz.ltalya ile! 
m,ünasebatımız, evvelki yıl, on seı
ne uzatılan, bitarafhk ve dostluk 
muahedesi çerçevest ;çindedir ve 
son zamanlarda daha iyileşmiştir . 

Habetiıtanla münuebetimiz nor
mal bir haldedir. 

reddüt etmiyecektir.,, 

nesi tetk.i,li gayretle.-, zorluklara Beyazıt kulesindeki 
MOLOTOF ı uğramaktadır. Bay Makaimosun 

~-------------.....ı veyahut Bay Mihnlokopolosun sepetler kal dırı idi 
Dışbakaıup. sürekli surette al• 

kışlanan nutkundan sonra zecri 
tedbirlere iştirakim~::; hakkındaki, 
dün maddelerini ya:ıdığımız ka
nun layihası kabul edildi. 

Alman-Fransız -Sovyet 
anlaşmasına doqru 

Almanya Fransadan sonra 
Sovyet Rusya ile mi anlaşacak? 
Fransız gazeteleri bu hAdlselert mUsbet 

bir gözle görüyorlar 
Paris, 13 - Ribentrop'un sağ kolu 

sayılan Abetz Parlste temaslara ba.ş • 
lamıştır. Ribentropun da Alman -
Fransız münasebetlerine ait bazı me -
seleleri mjinakaşa etmek için Parise 
gelmesi muhtemeldir. 

Paris gazeteleri bu hadiseleri milli
bet bir gözle görmektedirler ve Hit -
lerin bundan başka Sovyet Rusya ile 
de yakında bir tecim andlaşması im -
zalıyacağını yazarak Alman siyasası 
nın değiştiğini ileri sürmektedirler • 

Esnaf bankası koca 
binadan iki odaya 

taşındı 
Tasfiye edilmekte olan Esn~ 

bankası anonim sosyetesinin biner. 
sını değiştireceğini, çünkü şimdİki 
muazzam binanın çok pahalı gel· 
diğini yazmııtık. Banlı:a t1mdi Mı
lllll'lıoğlu hanının iki odasına ta • 
ımmıştır. 

Taş düştü 
Beykozda Ahmet beyin~ o· 

cağında çalışan amele Aziz,~oca .. 
ğpı üstünde Çı1lışrrken bir taş dü
!ÜrmÜf, bu taş arab.ıc~ Mehmediu 
hayvanıma ayağın! 1o{ırm11tır. 

Veni neşrlvat 

tlavacılık ve spor 
Havacılık ve şponın "154,, • üncü 
sayısı çıkmıştrr. içinde değerli ya 
zdar vardll". 

ba,kanlığında bitan.f bir kabine . ,._-lstanbulun herhangi bır 
teşkili muhtemel sı~· ülmektcdir. B .,. " tinde yangın olduğu vakit e,- ,. 
Fakat hükumet mP.hafili, bu tar;ıo zıt kulesine gündüzse, büyük •' 
hallere muarız bulam.-vorlar. petler çekilirdi. 

inzibat ahnıyor 

Atina, i3- Başb:ıkan Generai 
Kondilisin beyanatın&. göre Kral 
Jorj Belgrada uğr~"l1vacak Paris, 
Rom,, Floransa yoh.ııla 24 tefrini
saıüde Atinad-1 bulunacaktır. Kra
lı alıp getirecek ol.ı~ Elli kruva.· 
zörüyle iki muhrip. ~elecek çar
şamba günü Brindi-ıinen hareke.: 
edeceklerdir. 

Hükumet Kralın Atinaya ge
leceği günde fevka~aci.e inzibat 
tedbirleri almaktadc Kral alayı

nın güzergahında h .dunan evleT· 
de oturanlarrn hüviyetleri zabıta• 
ca sorulmuf, Kralın muvasa-

"' at günü mezkur c ılere zabıtanın 
izni olmadıkça misaPr kabul edı~

mesi, alay geçcu:~n pencereler-

Yetmiş seneye yakın bir z 
dan beri her yangıpda çekil~11 

sepetlerin bundan ıonra çekı 
mesi ve sepetlerin itfaiye ın~s•İf 
sine verilmesine kuar verilın•tl 

Bugünden itibaren her Y~r:i 
olduğu vakit, sepetlerin çek1l .; 
demirlere renkli bayraklar çek1 

cektir. . 
Yangın Anadolu tarafındş 1 

• }<ıf 
yeşil, İstanbul tarafında ıse rı 

mızı, Beyoğlu cihetinde iı&e 131' 
bayraklar çekHecektir. Beya:ı~te 
lesi çift bayrak, Galata kule•• 
bayrak çekecektir. I 

k~ ıı 
Yangın gece olursa mınt:ı kıl 

rına göre renkli lambalar ya 
1 • epe 

caktır. BeyRzıt i·ul~si,1delt1 1 

ler dün indiramiştir. 



Nizamlara 
riayetsizlikten 
doğan kazalar 

E:siribirini takip d . 1 e ıyor . . 
Bu içtimai tehlike ile mllcadele için 

bir teşklU\ta ihtiyacımız var ' 
l'\ı~oliain bir rolü de bir fenalığa, Demek ki, böylelikl\!. muzaaf bir 
bun ~n.dan evel mini olmaktır. O- teftit yaratılmıt olacaktır. 
b\' l ıçın adına "Emniyet,, de de- 4 - Kuduz köpe?t!er, ardarda 

'! er... adamlan ısırıyor. Bir vatandaı a-
ni tye emniyetin va:'!:İfesi pek ge- ~ılandığı halde ölüf~'l. Fakat. u.• 

! ır· Siy "d · "d hlA h0 l h 1 l t. • ası en, c!haı en, a a• ıp i ayvan arın ağ~ı. anna bile 
llt)'e k.d 

F ar §ubeler! a3 nlıyor. taama takdmaaı, nauuiye olarak 
lcı &kat, İçtimai ereniyetin bir mevcutken tatbik ~Jilmemekte-

•ll:ıı var k. h .. kü" t ··b d" ler b ı, er f".lD ecnı e- ır. 

le ' unun ihmal a Jıtdiğini gös- Bugünkü gibi, sıhhi cihetten 

2i~ektedir. Esaıen, lıöyle bir va- de, feli.ketler zuhur dmezden ön
d e, ne bizde, ne de h&fka bir yer ce alınması icap edefl. nice tedbir 
'• do'" d ~"d .. llru an doğt":.)a Emniyet ler vardır. 
~· urlüklerinin moayyen bir ıu- Bunların tatbiki için, ııhhiye, 
dt .. •'nle Verilmiş merkezileıtirilmi~ yahut bilmem ne daneai aynca 

it dir. E memur besliyemez, doJatbramaz. 
hile ın.•e.li bqka y:?r!erde olmasa Fakat şayet bahsettiğim Emniyet 
iıın' hı~de bunun tesis ve aayaca- tubesi teetkkül edt'ue, hepsini 
h" Çe§ıtlerdeki iç~imai emniyetin merkezden idare eJehilir; tekmil 
trcld "d . -~- en ı areaı la-ıımdır, santyo daıreler bunun fayd.llum görür . 

. "'Ilı: • • ııı 

HABER - ~tam postaaı 

içişleri 
Bakanhğının 

Muhacırlar hakkında 
bir yayımı 

Muhacırla.r hakkmda dün İçit· 
leri Bakanlığından vilayete hir 
yayım gelmi!tir. Bunda diyor ki: 

"Muafiyet nizamnamesinin Ü· 

çüncü maddesinde, hükUmetten 
hiç bir iskan yardımı istememek 
~artile gelmek isteyen ve bu yolda 
yazılı senet veren ve vakti ve hali 
yardana muhtaç olmıyan muha • 
cırlar yalnız iskan kanununun mu. 
afiyetlerinden istifade ederler kay 
di açıkça yazılı bulunduğundan 
bu gibi muhacırlar da gümrük ver 
gi ve askerlik maafiyetlerinden 
istifade edeceklerdir. Bu hususta 
hiç bir tereddüd edilmemesi ve 
buna göre muamele yapılması la· 
znndır.,, 

içki satıcılarına 
ruhsat tezkeresi 
inhisarlar idaresinin içki satı· 

cılarına verdiği ruhsat tezkerelerL 
• • " Daha böyle nice .nııaller bul- nin hükmü bu ay nihayetinde bit· 

)o:,--;- Son deniz fac::asr gösteri• mak mümkündür: mektedir. Bumın için yarından iti. 
ltrıc)~ı, lnebolu \'ap.ır~, fazla yük- Namık Ismailin V!tatı aıralann- ha.ren içki bayilerine yeni tezke. 
~ •ii için batmıf. Orun için bat- da vapurlardaki 5<hhi imdat do- releri verilmeğc ba§lanacaktır. Ev 
1ı1r:~~,bile olaa, iıt\ıde, fenni ol- laplarının noksanı r.ıevzuu bahsol• veli İstanbul tarafı aatıcılan tez-
cuİ~ derecede yük varmr9. Yo1 muıtu. kere alacaklardır. 
lurılr ve tayfalar, fırtınaya tutu- Yeni çıkacak it kanununun ve idare bu tezkere tevziinde, ba-
te,f ca, ~lyalan bir t:ıraftan bir ta- diğer birçok kanun ve nizamlann yilerin vaziyetlerine, bilhassa bun 

l ~kle bile me<:bur kalmışlar. umumi emniyetle alil.ah nice nice dan evvel içkilere au karıştırdığı 
ltt'°E:.lbette, muayye~J nizamname maddeleri kontrola muhtaçtır. zannolunan bayilere dikkat ede • 

1tı, - lıte bütün bunluı bir elden c-ktı· ... ~hrniı···•Uayyen madJeleri fazla ~ •. 
\re ı menediyor. Fakat, canın teftit edecek bir tet~<ilita ihtiyaç 

tih1~b--!1n ziyaına 5~l ep olan bu vardır. yen l tramvay t 8 rlf esi 
ı Yokıa ''Bir mu•~l>et bin nui-tllh.... r nıemnuıyete riayet edil• 

-.. ııı old .. k k d hattan yeğdir?,, at.t.lar sözüne ri- Yeni üç aylık tramvay tarifesi t'a l I ugu anca aza an son· 
'-tı· rı atılıyor. Mesu! 0 vakit ara- ayet etmemit oluyo'l'\ı%. tasdik edilmek üzere Bakanlığa 

0r. Nizamlara riayet edilmemek- gönderilmiıtir. Komisyon geçen 
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Doktorların kendi 
cemiqeti doktorlardan 

şikô.yet ediqor ! 
Aidat vermiyen 300 doktorun 

12000 lira borcu birikmiş 
"Etibba Odası!,, ı. >n yeni idare 

heyeti i!e baılamıat.n. Fakat bu 
İ§C baılayıı doktor!ar;n pek de 
ho~una gitmiyecek lı~r kararla a
ç.ılmıttır. 

Yeni idare heyet~ latanbulda
ki doktor1ardan pek a21run Oda i• 
le alakadar olduğunu, daha doğ
rusu zahiren alikad&r olup da ai
datını vermediğini gi>mıüt ve bu 
doktorlara aon bir ih!ar yapılmaıı
na karar vennittir. 

Bu karar üzerine doktorların 
hepsine birer tezker~ yazılmııtır. 
Tezkerede Oda aid~ti son bir de-

fa istenmekte ve öd~nmesi için on 

beı günlük müddet v~rilmektedir. 

Bu müddet zarf&nda aidatını 
vemıiyen doktorlarA ıon bir ih
barname gönderileuk ve daha on 
bet gün beklenecekti:. Gene öde
mezaeler, bu defa h~psi mahke· 
meye verilecektir. 

Odadan öğren•:Hs:.miz rakam• 
lar bu itin ehemmiye\ini daha iyi 
gösteriyor. fatanbu\ bölgesinde-

ki doktorlardan 300 i:. aidatını ver· 
memiıtir. Bunların Odaya borç
lan 12.000 lirayı aımt§br. 

Bahçelerinde çam ağacı olanlar 
bunlara bakmağa mecbur ... 
Jstanbulun ıüaü elan çamlann 

mahvolmaktan kurr.ılmuı için a• 
çılan mücadele bu yıl Anadolu 
yakasına te§mil edHe<ektir. Bu -
nun için viliyet zira 'lt direktörlü
ğü tertibat almıf ve 1>\r tetkilit ya
pılmıttır. 

Mücadele bu aydan bathyarak 
Kartal, Kadıköy, ve Osküdar ka • 
zalan dahilinde yapı~acaktır. Bu -
ralardaki ev ve köşk:erin bahçe -
lerini aüaliyen çam ağaçlarında 
tahribat yapan "Kese Tırtıllan,, 
mn göründüğü zam.ı~l bu mevsim
dir. Ziraate zarar veren haşere
lerle mücadele mec:~\\rİyeti hak-

kındaki 1528 numaralı kanun mu• 
cibince buralarda Ç&':D ağacı olan 
bahçe sahiplerinin keı: d. ağaçları . 
nı kendileri temizlemeleri lazım
dır. 

Tırtıl keseleri ft'pılan tetkik· 
lere göre bu ayın sor. günü ba!İı· 
yacaktır. Bu kesele-:" görünür gö . 
rünmez halkın bunlan toplamala 
n lazım gelmektedİ.J'. 

Mücadelenin ilk safhası bu su
retle ba§hyacaktır. Bu tırtıl kese• 
Ierini toplamıyanla .. hakkında hır 
yandan para cezası o.arak onar lı 
ra alınırken diğer tatı\ftan kanuni 
takibat yaprlacaktrt. hut~hsettiğim Emniyet tubeıi, len doğan ''kazalar,. cidden bü- üç aydaki hesaplara göre ıimdiki 

~~~~~~rl~d~~k~d~~ ~hlr~timdhhl~eh~~deb• ~~deb~de~~~~~ptlmu~ı----------------------------
' arın bırç"1.1,rı unüne nizam liriyor!. .• Bununla mücadele için na lüzum gömıemi§tir. Bununla Hal1a~lar cemiyet Belediyeden yardım 
Ctde. e !lulddelerinin t.&\\.;~ini ön- bir teıkilata ihtiyaC".aıuz va~. beraber kömür fiyatları ton başına kuruyor isteyenler 
~ı.ıtıı'1 kontrol ıayes!::-.de geçebiltr (Vl•nO) yüz otuz kunıı indirildiğine göre, 
ti,i ~a. riayet etmiyenler, "Teı- - gelecek üç aylık tarife tesbit edi- lstanbuldaki hallaçlar bir ce· Belediye bütçesinde fakirlere 
ltr ! ... ,rtnadan önce,, ceza görür- lirken fiyatların inmesi mevzuu rniyet kurmak üzere dün vilayete verilmek üzere ayrılan tahsisat çok 
~ - ., Almanyada___ bahsolacaktır. Kömür fiyatları e- müracaat ctmi~lerdir. Bu müra - azalmışbr. Buna rağmen her gün. 

~!lt.dı t\.lf ıeldi, y.ağmur mevaimi • • 

1
. k lektrik, havaga:ıı ücretlerine dete. caat tetkik edildikten sonra izin nahiye müdürleri tarafından yüz-

dıtı i : Fena malzeme kullanıl- iŞSiZ 1 sir edecektir. verilecektir. lerce kimaeye fakirlik ilmühaberi 

~ontJııı, tramvaylar rutubette BI I i t I d 144 ---- verildiği belediyeye yapılan mü-
li,t,~ ~ Yapryor. Yangın çıkıyor. r ne eşr D e Lt\lk Tilrk . . racaatlardan anlaıılmaktadır. 
ı 'Q. Q ı bl tt ı Köprülerin tamiri ~~l'at un ardan bir tanesi benim D ar 1 Hırlstlyan ar Belediye tarafından nahiye mü 
trı~ h.~ da mal olacaktı. Hem "Sandey Ekapreı,, gazete.sinin Blrlfğlnln konferansı Galata ve Unkapanı köprüle- dürlerine yeni bir yayım gönderil-
stt\' k eııı ıniiteakip yangmlan gee yazdığına göre Almanyada iısiz "Laik Türk Hrriıtiyanlar Bir- rinin tamirine harcanmak üzere Mİ§, geri kalan az miktardaki ta 
~lt ı:' Yazdık, tenkit ettik. Fa- a&VT'*ı artnu•tır. Ve i• ıahasmda liği,. 17/11/ 935 tarihine rastlayan bütçede altmış bin liralık bir mü- siaatın kışın çok sıkıntı irinde ka 
)"k unuıı ı· . . .1- ,. :r k l :r 

il lenııı· nıesu ~ydını toptan ki müzayika önemlidir. pazar günü saat 14 de Beyoğlu na a e yapılmasına salahiyet is ~ lacaklara verileceği, nahiye mü 
'l k0tıtrotf bir makam, tramvayla- Gazete diyor ki: Halkevi aalonunda (Kimdir haki· tenmİ§tİ. Bütçe encümeninde tet • dürleriin her isteyene ilmühabe 
~İrbiri l etınekte m\~ir? Bu sene "Berlinde resmen ilin edildi· ki Türk? Ve Akalliyet hukuku) ko kik edilen bu istek taıdik edilince vermemeleri bildirilmiıtir. 
'-trr~krdı •ıra aytıi kazalar çık· iine göre Almanyadaki itaizlerin nuJan hakkında vereceği çok ö • Galata köprüsünün geri kalan ye-
~~tılciı ~:dll'?I Emin deiilim... aayı11 tC!rinievvelde 144,000 art. nemli konferansa, üyelerin, azlık- di dubası esash bir surette tamir Vali Şileye gitti, gel 

o. ı ......... 
1 

• .•ay ara fazla adam mı•tır. ed·ı kt. \ ı "'- c.ıb k :r lar okul direktör ve öğTetmenleri· 1 ece tr. ı e "· ~ ı ço beııt bir madde Al Vali ve belediye reisi Bay Mu 
t ... thık tt" •1 • man if&izlerinin mecmu ye· nin ve bütün kiliseler mütevelli Paranın bir kısmı her iki köp- O b ~ qir e ın emıı or... Bunun• kan bittin stündağ dün sa ah yanın 

3 
&fan Yok... u l,828,000 dir. Mecburi iş heyetlerinin ve yurt sevgiaile duy. rünün mali sene Hnuna kadar o- da Ziraat direktörü olduğu hald 

f -.. Son 1 kamplarmda çalrfan AJmanlar, gulanmıı Türk hrristiyanlarınm, lan daimi masraflarına harcana · Şileye gitmiş akşam geç vakit dö 
1~onıa ah ayın gazete kollek· tabii bu yeküna dahil deg"ildir. ~ 1 l'tlıı a K onur vermelerini saygılarla diler. caktır. müctür. 
'k ~m& ~~~h~~ H~~ddekrinadı~~~ -----~----------------~--:r-----------

~"1ern:~r~~~. fenni feraite riayet miyetli endüstri güçlükleri ortaya [ ~ 
.. •ti aölllijr:-~unden kaç kiti diri, konuyor. Fabrikalara bir ıükünet I ş E H ~ ·ı N . D ER DL ER ı· · .. --- .. J 
t 'l'di, A u, topra.1s: altında can iriz oluyor. Ameleler kitJe halin<le ~ 
~ \l~~ nce.k böyle hir hadise ol• İflen çıkanlmasma haslanacak - ,,_-------~ ..... ----11111:1 ... .,..s-___________ ll!!:!'I _____ ......... 

ldiıe o'b;:ra nıeru'a aranmakta, tır, deniyor. ~ H b • d k • A h ı A 
~~?,,diy ıı.:anvek11za"Geliyo- Hatta ıilAh fabrikaları bile, ar ıye e } umumı e a 
ır ~)' e ağır bağtr bağınrken bugüne kadar mutadm fevkinde 

b L YapıJmaınakladır. 
~ 'll,ıattf.... meıgu.lken, iıçilerinin yüzde 20 ıi 
) lltıJa.11 d 

1
:

11n Eltt!ıiyet tubeıi, gibi yüksek bir miktanna yol ve
~~htı.iaa 0~trol c.'1ebilir. Hatta riyorlar. 
F 'it! ~ ?1aı .. binalara da baka- Yiyecek azlığı gittikçe kötü va· 
'-idil'. r~~u, be'e~iyenin vazi- ziyetler ihdas ediyor. Mesela tere 
::_cıl' ınu d" t beleniye İ§İni ya- yağı almak iıteyen ev kadını, bel

.ıll'. n·?e· onu de. kontrol il- ki yarım saat ııra beklemek zal"U"' 
ıger dalr:eieri de keza... . d d. retın e ır .,, 

Harbiye trnn\\'ay durak yerindeki helliyı elbette 
bilirsiniz. Caddenin geniş n ufacık hiı· park ~ aı>mnk 
i<:in çok mü:;;ait olan hu yerinde etrafa herbat kokular 
yayan bu hela elbette nazarı dikkatinizi celbetmiştir. 
üstelik eski sistemde yapıl mı~. ,.c ga~ et berbat bir şe
kilde olduğundan etrafına pislik le mil\roplar ta;:;ır • 
maktan geri durmamaktadır. üstelik trar.~- ay durak 
~·eri de tam helanın önündedir . 

Her nedense 1~tnnbulun bu u:numi helalar ~ iizün • 
1 den bir talisizliği ''ar. 

Taksim gibi şehrin en ınutenayerinde, cumhuriye 
tdıidcsinin kar:;-ısmda me_cıa bir hela yar. Gazetele 
li:aç yüz defa bu helanın lrnradan kaldırılnrak yan so 
kağn naklini yazdılarsa da bu yazıların hiçbiri tesi 
etmedi. Bilfıkis onun ranına daha muajjnm (!) bir h 
ın yapıldı. 

Harbiyedeki berbat hel5. da öyle .. Bütün feryatla 
kaı~ı~ıncla inadın bir nlimunei zihn)atı gibi yerine ya 
p:~ mr:;; duruyor. nu i;;1t'rin ~·oluna 1 C>h\llması i~in il 

ynprlnıah bilmenı ki:_ 



Habeşler çevirme 
hareketi yapıyorlar 
6 tank, 1000 ıtalyan askeri esir aldılar 

ltalyan Eritresinden bir şef, 
Habeşler tarafına geçti 

Mısırda 
Kanlı bAdlseler oldu 

VEFT 
Partisi, Nesim 

paşadan 
çekllmesını istedi 

Halk Naha• 
Pa•ayı alkı•laclı 

Dün Dolu Afrika dan ıelen ha. baıı arasında bir ibtilif çılmuflır. M-ırda lacilia bQik elçiaile 
ilerle~· Ha"9)erle ltalyanlar ua • Veli.ıat ltalJ&lllara ikihak niyetin M11ır Batkını aruındı, Mumn 
anıda h ... çarplfmalarm batla· deymif. ncrl tedbirlere ittirlki ve muhte-
dıimı bildirmektedir. Şimalde ela- au maskesi gellror mel bir ln,iliz • !taban harbine 
.. aulı bir laarebt kaydediblJe. Adiaababadan bil:lirildiiine kart Mııırm müdafauı etrafında 
mit o:-makla beraber CeJıup cep- ıöre yakında buraya 400,000 gaz ki aörüpnelwe dnam edilirken 
besinde harbin i,iden iyiye kız... maskesi ıelecektir. dün Mteırda kanlı hadiaeler ol• 
tıp " HaH,lerin bazı mu•affa· Erltrell lllr fef Ha..__.. .. qtl IDUfl'at'. 
ldyetlcr elde c.• i:ii anlqılmakta • Adisababa, 13 (A.A.) - Ha. Gelen hawlere pe, ittikJ&I 
dır. Taatan: sfbriinün haynmlan ınünuehe • 

M k il Eritreli bir 181, ukerleri, 1400 tİJ'I• talebe De polialer aTa11Dda 
8 8 8 tüfenıi ve 26 mitralyözü ih Hüet ~- olmat, on doma po-

tarafma ıeçmiftir. lie olnıek üaer. 39 kiti ya1"alan • cephesi Makalle runa• alalldl IBlfbr. 
Jt.ı,.n m.m..lanndan bildi- Roma, 13 (A.A.) _ ltalyanm Talebe, Sir S&111\1el Hor aJe,.. 

rilditine ı&re ltalyu O..etleri Doiu Afrjkaaı IDÜltemlekeleri 1.. hinde baiJrmq, muhalefet partisi 
Makalle tefırinip 12 kibmetre nel valiıi general ele Bono baıün lideri Nahhaı Pqayı alkıtlannt • 
candR.da mefti almıı bulun• resmen Makalleyi tıeelim almqtD'. br. 
IM1ctacbrlar. ltalyanıar zlnciraere vurm ... ıar Çarplflll&]ardan ıonra fiddet 

ş-.ı cepbuinde Habqlerin Röyterin Sü•enteki mW.biri taraftan olan baza kimseler talebe 
mncadi 180,000, Şark cepheıin- telırafla bildiriyor: '9 iltihak ebnİf Ye brmakantıkbir 
de 40,000 ve Ceıwp cephesinde Er'trede 101 intuntda kullaa.. hale ıelen hu halk kitlesi, lnaili~ 
20,000 dir. Aynca 40. 000 ki§ilik lan Mahmud Elgamal iıminde bir ıeneral komoloelaiw Hluma si· 
bir de ihtiyat kamet meycuttu:. Suriyeli kaçarak Eritreyi MllD' derek camlan t&flamıtbr• Ayni 

44 ...atı r....t lta17&1l te1>- Sudanma 1mdar otaa ıünde ,.,. aa.manda h6cmna ulnJan \tiı Yla 
liji bu cephedeki harekltr fCiyle ıeçmiıtir. Elgamal diyor ki: nan matuumm da camlan kmJ. 
1riiliaa ecH,..ı Geçen AğutOlta 101 i ..... ı i- ID1f\lf. Polia, teh"hl iki ınah&Ue • 

Birinci kolordu Deısa mmta • çin Surjyeli diğer kırk arkadatım- ıinde ate, açm.ıc mecburiyetinde 
1sasmı iıpJ etınit Ye bu ıuretle la birlikte ltalyaıalar tarafmdaa kalmıt, bir çok kimMler J'ftlan · 
~l kolilc irtibat temin etme· mukavele ile alından. Mukavele• sntıf\11". 
le ımnaffak olmufbır. IWnci kol miz mucibince ayda 12 lnıiliz li- Şehrin bir çok yerlerinde ve 
ordu da Taklcose hattrna varmı.. ruı alacaktık ve yj,ecek ~ecele bilhUM elçilik binaları etrafuıcla 
tır. Ayrıca yerli ukerler kolordu· ve mesken temin edilecekti.MmaY piJMe latalarile polfs koNonu 
IU 1-zı Mabet garuplarile çarpıt- yaya ıelince,açık havada ve tograll telis ec!Umiftir. 
ma 'm. Te mu.affaldJetler kazan- üzerinde ~--,. mec-.. ..UWik. M•rnla :Jni hadf.eler ),elden. 
ma··~a.lır. Yemelr .. Yenlleclilr. MaJr.ay.ı. • mekteclh'. 

Bu hsherlerln en milhimmi fÜp miz mucibince ıüıade dört Mal Diğer taraftan Veft partiıiniıı 
he yok ki Makalle ve Muaaali yani 1 kk.. 12 t p)Jlbn{ılar icra komitesi hlkemete arlra ol " 
Ş~ va Şuk cephe1eriııdeki kuv çan..~aca. . ik' ~. --ı---1.•-~ .._,.karar Y.mİf Ye hu karat 

• bl-1L· leril • ·ba 1 .uaaun ıçın mcı sun~-- a .. ı..-k bild. !.._.... V ft vetlenn ınuır • ırt t armı ._.:_ tt"k F-'-... . ·rı 1-lL --s11t1 ana tr-.:1111,. .. ır. e par 
• f-L '--l d ., ,,........ e ı • aatK SIDCI .. ....- •• N • p d 1-!'---· • d ı.nroe mırnf -.. o--. an ır. ı:.- la! k bape dild"k. Soar im • tuı eum qa aıa paı1111nuu • 

i• bu haber doiru İH ltalyıın!ar ura . •. 
1 

a iltemittir. Kral iae husünkü tut· 
~erek hh: cephe binin etmek baçla tehıbt edılerek zorla çahı • 1w iPıd• ka'binenia pkilmeainin 
ıur-ltile bu cephede daha müesıir ~l~ık. B~n .Amıara yakın~ JDtW&fık elmıyacalnu tiiJlemiftir. 
olalil~Jderdir. ba- tr~ne. ıızlace atla~ak .. •ur~ l>iinkü kuıpklıklar baklanda •· 

M I • h • kaçab.l :hm ve ıee-. cı-nd\!Z JÜIÜ• Jam bu sahalı fU haberi vsmek .. 
U$88 1 cep eS! mek ıuretile bitkin bir halde Sıı- tedir: 
Bu cepheaeki en mihim hadise dandaki Kaualaya vardım. Yol • Kahire, 14 (A.A.) _ Alman 

Amr ıaltuu Mah•llM!Md Gohalin da ekseriya Erite yerliMri beni mi iatih1'arat büronndaa: 
IOOO ulrwile ltalJanlara ilt'hak safiT ettiler. Dilnkü ~ eanaamda 
etııeaiclir. ltalpalar ancak ba ea• M:l!ıarelle lla•dı talelae polis memurlvmm ıillhla· 
,..de ı. cephede ele bir muftff.. Adiaab&ba, 13 (.A..A.) - Ma • rını a1mrılardJ1'. Bir' kaç poUf 
kiret annmıt olmaktadırlar. Bu k:ıllenin batııın:?a Takun nehri- muru lngiliı bfluıma altı metre 
c111Weki Jaanetleria Ş!mal cep- n:n ayaklarından biri olan Geva yükseklikte olu d1"81'mdan qa· 
hesiaMld Jmnederle iırtiı.tlanm mnağ yakmında muharebe bat • lı ablmqt ... F .na ıouameleye ma 
temin eclea ele A.111 aultanmm il ladığı öğrenilmittir. Makalle ve ruz kalan ~Hı. tefi 1naitiz uker • 
tlaaladD'. Antalo araımda taamaz eden Ha· 1-iain wftD111ni ilteml11• de 

Somali cephesi :::=.ı:=.-;ı:. =::.:=-.:~ 
iki cephe~ lta11anlarm mu· yanlara kan.ı buı maftffakiyet- alla akpm clavet edil• \tir Veft 

Qffaki,etlenıae rajmeD bu apbe. ler elde ettiii IHld :.Oilmektedir. toplubu efiel lanvetlw tarafm• 
--. ,.ı ... ı.ı-ı ... Mabetlerin le. Btr .... ,. ..... toplu bir dan sarilmittİI'· 
laincledir. Bu cepbede Anela mev lluwnll llonmalalll ._...ldllda .. tlewam ... ,... 
ldiıade Habefleriıı mühim bir mu· Harrar, 13 (A.A.) - a...ı Kahire 14 - Kw.cleki kan· 
~ k.aaandıklarr 6 tank bir tebliğde, iki İtalyan üplmm trklıklvck ,....ı ... .,~ann tayıaı 
•ptettillMri •• 1000 Somalili ltal Hazereadlam üzerine 12 bomba ua,u. ~kııqtır. Tantab'tla ,.eaif ,.. ..-w •il' eHiJderi Wuak • atarak tahribat yaptıjı \tildiril • kiti ~ J&ralaamı,tır. Kahire
.. ttlllifdr •. ~cepheye fazla mektedir. HUIUll bi, menbeclu deki ,.,.ıdardut b'1i llmtittiir
~ )'eDI ıılib "cep~ de atrenildiiine ıare, Ru N .. ilnı, Kanpkbk1arm cli~er vil&yetle· 
selaı11 oldui\md~ Habetlorm du bet •iııı Dazıabbur ile Clclsa re de ıh'a,.daclen ~ 
n:-ı ıeifam1&flll~· Ayna. mü. UM111da tepla Wr k6t ı41ti 1-m • dlr. M•ır G*v..-.itelileri tarafın • 
hİlll Hahet tabiye Jntalan d~ bardımaa ettiliai Ciclcadaıı tı... daıı ppdaa pw ti' llnanı etmek 
JOld•d•· ltal~ .har•ketlerı rara teW.ıa bildirmiftir. tedlr. h 'tllsi,et brpırnda hil· 
,.Jaıs !-n•e Jcetiflermıe mUnha· ktmetia pldleeeli annedHmek· 
tır bhiütaclır. Bir rivayete ıare Kalpak glyml• t.1• 
de ffabeela' 1na ~· bir p-rir- Sirkeeide ltonyA otolia.t. e'11· ~~ 14 (A.A.) _ Jtlrter a· 
me bar.a.tl ppmalc .çan ça)lfJDalr ran Rizeli Mehmet \atım~ juaaı blldiriJor: 
taclD'lar. ıi1dili için yablanmıfbr. D1D , .... 30 Wn Jdtiaba itti· 
Cephe gerisi AQır yaralandı raldle ,...Ju MiJtik bir mitinıdc 

Hallee ......... llllU 111a r•lal• Kumıpqada Kt1 .. kaacla ot.· Vaid UW N.... .... lqUisler 
............. .,,.ımall mı ... ,.. ran 29 ptmda Necı1*Je 11 ,.._. alerhia•• tlddetH 1111" •tuk "1 

HMz teeyJüd etmiyen bir da Mutafa tarafınd-a 1e\tepela 1-it ve "- tborble halk tfte 
...... lllre Habet yeliahdi Prena yere tq atılmıı, Necibe bqmdan ..,. l&flarl. pollte hGlılm etmittir. 
~~..,,..._• clUterek 81müt- alır aurette ,..,.W..rak Hulki PoU. .. ıiWala mub1'ele ebalt -
tff. Bir ....-1.9- pe prensle ha- hutaha11e1ine imi~. ~ tir. Yeniden 1Hrsek ili " ıaralı 

Bekçiler arasın~ 
bugftnkfl cinayet 

Busüa uat oa b:,de Aa..,- lraWınlmuı için aı11W iaadat 
da çok feci bir chayet ltlmıli. lir ..wJlae telef• edil•ı• d9 
hekçi öldürüldü, dijer bb- bekçi mobil bir tirlü ıeı.enüt. 

alır ... tte prı•Dcb. U--. Mı- ...,_.. ,aralı 
Cinayettea oa "~ daJdb son· rahpap.y& a111b1dmGt*· 

ra vaka mavlliıae · .. :den_ ... ,. Ciuyet Alaararda .._.,.. 
rirJerüalzla ,_...... taM4 eta Jalm1llt ~ bdm, ..,.._. 
ıöre, bidia• tiJle o!o:uttur: ka JerİDe kOflllUlfa· ~ 

Aban.yda Mıl:-atpata maW· aoma ıı.ıu A .. edl,te _..,.._ 
lesinin bekçilslaclea Z6lflDr ile ~ Fatilı ..-.u
Cmal bundu OD lin enel..,. ıülmek ÜUfa ciuf'li ..... 
makambla &Jfl, ar·'I bat nrarak tlea PSirilmlttb'· 811 ..... 
birbirleriai fik&J.t eaai9'..lir. Bu 8l'bk katilia tsera. 
ıild.Jet üseriae he~ C•al M mitler, yildne tGk:ı:-=~ 
malaaJleclen aı..u..k T~ blı ite llmt ..ı_... 
~lmit, Zillfikar - ,_. ,.. haimutJarcbr. 11a ... 
bir mahall•J• mt.a.ls ... .... yen bir adam ... &:Is .... 
ratp• .. malaalı.i..W ..Wlmlt- nk .. tiHa kafuma tl•cWI 
tir. Bekçi Cemal lt ı maJuılle Mk 
pliihü alabilmek içht --s.lretP 
ae siclea eeld ...,. ı...t MI• 

rette laa7Ji pen. ftl'aİf&İr· v •dili 
parayı çıkaranaaclan 1 opbpı Piti 
fam bir..-. sl•·'.u...t C.. 
mali pk Jmclınmt, lr.m4Wal ti
klyet ecla Zülfilura ..athit _. 
ntt. kin •ı..a-,. betla1• .. r. 

C-.J ba .... Aksara7da 
Horhor çepaeei kaq11mda Mu • 
harnmin künlİM re1mlt. Wr 
kahve içmiıtir. 

Remal elbiMli a.kumds ve 
rami tabancaat da llellıaWlr. Sa· 
at on bire dotra C--1, Horhor 
~i ltqında Ztilf.karla, keneli 
Jetine ...... Ahmed· &'"9Gltlr· 

Cemal, biraz aoma JcaJn.den 
lrallmnt, •llUI pc.,, ta•ncaıı· 
11111 mhfnn &Cjlftlfbr. ... .... 

Ztıffi11ula A•.t ~..- 1-pnda ....... ~. 
Cem-al, ~eımere rildq111ca ta• 

hanmlt çelu:df, Zfl1ftlıana a• · 
kasından iki el ate, etmiftir. Çı
••n lmrtunlardan Mrindıl Zülfi· 
kann kaU.ine sap!~ı:mq, tlrinci 
hrtun d• ltqmm tal tan.fntıo 
rfrmlftlr. 

Zillfibr karıank.n ,._., .... 
sık demeden l'lmll ... 

Katil 1'unclan •D'll1'• keneli .,. 
rbıe gelr.1 Almıede c~ atet etmft, 
onu da al omuzur.den tehtike1• 
lllretta~· 

Ahmet ku _,_...._ 

kann ileiö .. ,. .. yıı. 
varlanmrıtıT..-Katil ik~ el de hava
ya ateı ettikten eoflna nvelce o

turcluiu Muharreınia ka!naDae 
,;tmtı, tabancuiyle 1:ahvedekı1eri 
tehdit etmfftir. 

C....Jin ıö.sleri d~aaif. lrab · 
y.,. sWillal lil'M ........ 
korkmllflar, maaa1an11 a1tlerma 
saldaDJlllflanhr. c.maı eliatle • 
bancuiyle kaltftnia Ott katma 
çılmıq, oradaki odMla teklamn•t · 
br. 

Taı.nc. .. ı.;..,....._.,.. 
tiımiı, katili aaklaıı !~iı yerde ,.. • 
kabJarak polis ...t.iiae allUr · 
mlif]artlir. 

Yaralı Aı...ıım he•h_,. 
--- --·--- - - ~ -

YU'd... Sut 11,19 .. ki ..... 
Witün battı .... ,........, ..... ~ 
u........aa AlsplilJdDnt.k· 
hklarclaa IDce ............... 
diildea 70 yaralı teclaTi olaca; · 
tu. 

la mitiqcle 3 m Mlclelik Wr ka· 
rar ıUNtl Jraı.I omı1111 ..... rı 

1 - lnsilislerl• btt,.a ........ 
ber pl111lmı=aa, 

2 - Nesim pqa kabineli ••I 
bir YUife olmak~ iltifa eta• 
lidir. 

3 - lqilislerle --..... 
clecek .... laUil .... bw...,I w 
tün millet boy)sot ebD.&i.&r. 

" 

ıaı 

- Ailmai mabftttl. Ne 
ı-ı Whairww, -.fttir. 
KavllJten 

geçerle 
Oıldbkrdan KadıJ. üJii8e 

lot JllllllU&lı tramvayla 
Jiiaclmı Ulldiclara ı•• ıe 
tramYay Olki«iu ••rkesi 
cWd kaYİltea 1eprİltD 
birbirlerine çarpmt~ludJT. 
kisinin de camlan n. kapı t 
lan lanlmqtır. Kaıs çift 
birbirlerine yalan cliiıımai 
leri Pbmttir· 
Yer• dD•taı 

Gedikpa .. da Hamam 
ela oturua 32 Jqmd. 
MDNeaberİ müptel~ el 

Uı.ti • ·-· tutmut. ,_. düpaiiıtür. AiTrJMI 
plcllll lsia Hueki hutah 
bl4ın1mıfbr. 
&arhoelukla 

Galatada ~pıcı. 
Mehmet eWıde rakı is-miİ• 
arhot olmat, etrafa ..U 
Alleabdn tiklyeti Ü34"'ine 

,.kalan11uıtır. 

Haliç Şirke 
belediyeye 

geçiyor 
(Boı faTah 1 

heyler tarafmdan bb- O 
nonilll piketl tetkil Nl.llılll• 

Cemile Saltan btra& SO-.... 
rJUbıe YeriJm batip 1' aiırlı~ 

ftbllittir. $irket ,Us Wn 
1lrabk Hl'lllA7• ile ~ 
tb-. 

lmtVu mabftlesinhı 
madd•bıde hasbWl ... DWJ!I 

kmcla dealyor ldı 
'1irDda mlclc1eti WtiD~ 

.acldeli te1aai1 ol....,. 
hmdaktm, lfthn• ......... ~ 
mı,. tldr6 .mi at'I 
\tatma karar TSecM W 

... 1c1a w.. ftJ& wnac 
yln .~.,, 

38 DCI ma'4&fede tie -
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ESARBAROST ~ · NORD~DOYÇE 
SiGORTA ŞiRKETi HAMBURG 

İN T · İ K . YAN GIN,NAKLiYAT 

-!__efırftka numarası : 65 Vaızaın : (V& a NQ) Mü~ or ı üi o f. ~in o u R u e ~si. 
"Bu ateşin delikanhyı mutlaka memnun 
etmeliyiz ! Kendisi ilerde dinimiz uğrunda 
Çahşacağı için ona bir kadın tedarik etmemiz 

günah sayllmaz, sevaptır bile !,, 

lstanbul Telefon: 21014 
En el verişli şartlar • Zararların siiratle 

tesviyesi lstanbul ve taşra için 
Acenteler aranmaktadır ~ 

egggggggggggg-e 
Geçen kıaımlarm hullsaaı - Tuh! ... zincire vurulma11 lizmı gel\rdt. 

Fakat, Sinoı, Feman~o aileıi&\de.ı 
pek çok teyler umduğu için, onu·ı 
her feyİne razı olacaktı. 

blarkl Fernando, yıllarca Bar 
baroaun gemlsfnde kürekçUik e
derken bilhassa kadınsızlık ıstı
rabı çekiyordu. Nihayet kaç -
nu,. kurtulup kadına kavuıa -

cağını umnwştu. Fakat meğer 
Aunaroza düşmüş. Orada da on 
ay kaldıktan sonra, Hızır reisin 
donanmtı8ından kaçan Baştar • 
d<ı ile Yılanlı manastıra gel -

l'nlftir. Şimdi, baş papaz Sinos, 
tek gözlü Torello, iki kaptan ve 
lttarki Fernando konuşuyorlar. 
-'fccliste başka papazlar da var 
dır. 

s· . • • • • . . . 
ınoı, o yumuıak, tatlı sesiyle: 

Sok "-Ynarozlular zatı aıilan~nizi 
F ktıdırmıılar ! dedi. 
'tnando, bir ker~ daha: 

1'1~ Nasıl kızmam. . Nasıl kız· 
!. .. diye homurdandı. 

d,v~hıi bir hayvan gibi bumun• 
~t 11 

soluyordu. Ensesine, yüni
tııll •açları, iÖğsünün kıllariyle ka 
hi;n bakır sakalınıcl eltı, ona, ıa· 
\'''en de bir vahşi lıayvan manz.a• 

1 Veriyordu. 

dif (lrnrünün ilk devreıini Vene· 
de 

1~.kiiçük tertip dfU'ebeyliklerin
di: •ri olarak geçir.dikten, alabil• 
... li•ne h . 'Utk ovardalık ettıkten soara, 
lııtk kadırgalarındA kürek çek
lt: \•, ka.nıçı yemek, deniz ha vasi 
tı.,~e Vücut mümaresesiyle geli-?• 
dit b;e kadın hasreti çekmek ne· 
kıra/_1~'- musunuz? ... - diye hay 
le\'\e a. hele l:I-.,."' büyük ümit• 
~il.d Ayna.roza dütmek... Orasını 
~lt,•~ar manastırı &an.mak:·· Fa
kİnj .. _:na.roza tavuk bıle gırmedı· 
lıı ta.~e.renmek ... Buni11rın istırabı-

li lıl ediyor mu.-.ınuz? 
...... ?eca.nından ayağa kalktı: 

.\yn y a.ka.lanmağı eöze aldım .. 
herıtroılulara dedim ki: "Brrakm 
~ltd~t~ olursam olayım... Si~ziıı 
~Öy} • rını:a:ın dışın4 çıkacağım ... 
ttiı~rı ha.ı~cağım ... Kapıları kıra
~İr ta··· Bır kadın "bulacağım ... , 
lttj ,;aftan: "Gün!lhtıT, böyle ıöz. 

1 
~,Et, ltna alma!,, dediler. Öte ta· 
iılt, nida.: ''Senin burada barındı· 
~~r n aıdır, baıımiza bela açılır! 
'İttde ~lurduğun yerde!,, tavsiye · 
l'Uıe .~lundular... Kendilerine, 
de, ~u~e ınektup get:rdiğirn hal · 

11-tı , enı köpek gibi bahçe duvar 
ll tasuı h l\tın a apsettileı ... Allah be-
~a., 1 

Versin! Kahro:ıunlar ... 
.\~ aya bir yumruk daha vurdu 

Q -..... ~~n bir boğayıı bE:nziyordu. 
Sitil'\. ,,~radan gid~eğim ! ,, diyor 

tlli l olay kolay gidemezsin! 
~· •nırla H 1 ı tel . r. e e bir muvafık ge· 

,, dtJ· aın. Sen' .. ı k d . ' 
0r ~ ~ıler. ''A ı o.yıe ~ev e erız., , 
~J C tlın ol h, b~rı ge:ecek gemide 

L.tle r.r Isa ... ,, dıye dua ediyordum. 
Qı• llie e b b 
Q ı, bar u a§tardR geldi... Ta· 
~ leJt l>k tterniai olıiuğu için için· 
1 lııll ı_ adın Yok .. 'i erin dibine 
Q llU t J' • 
t .. a ısı:a:lik... r :ıh be! ... Tuh 

~•it" 
t..r'-1 ı hayalının . . •'ki . . 
, .. ıs: l'e . h ın · ~-1 erını unu. 
lil nı ay t 

lf etnı1,r., a ına nasıl da teme.s . 
1~· '· Oda ı uaul" .. . n ın ortasına de-

u tukurd·· u. 

Yumruğuyla çenber sakalını sil · 
di. 

- Gemi, Venediğe gidiyormuı. 
Onlara da kürekçi 1iz;m ... Diğerleo 
ri meyanında beni de tavsiye etti· 
ler ... ister istemez bindik ... Gene a · 
ııldık küreklere ... 

Kaptan, iltifatkar: 

- lıte hata burada oldu ... • de
di - Aynarozlular, b\zi phsiyeti
niz etrafında lüzumu derecede ten. 
vir etmediler ... Muteber bir misa
fir olarak Venediğe gitmeniz icap 
ettiiini de kendiliğimizden anlıya· 
madık. .. Affınızı dileriz ... Bizi ikaz 
ettiği için, Sinoı cenaplanna. da 
medyunuz ... Aynar\lzluluın hata· 
sını tamir edeceğiz ! 

- Yere batsınla! yere batsın
lar ... 

Sinos, arayı bulmak istedi: 

- Fakat, onları dı- mazur gör· 
meli ... Zira, pek çok kimse, ken · 
dinin asilzade olduğunu ileri ıürer. 
Hakikatte ise değilclir ... Ben, ıııizir. 
muhterem ailenizin Venedikteki 
nüfuzu etrafında vazıh fikir ıahi 

El pençe, emrini bekliyen rahip•: 
lere döndü: 

- Ne dersiniz? 
- ... 

- Cevap verin ... Çünkü, bu a· 
te§İn delikanlıyı bchaoehal mem
nun etmek istiyorum .. . Kendısi ı• 

lerde hıristiyanlık crrunda 9ek 
çok hizmetlerde bu•ımacaktır, e 
minim ... Onun için, manastırda bir 
ka.dınla bulu,ması günah sa yıl 
maz ... Sorun bakalım , nasıl kadın 
istiyor? ... Tedarike uğrapcağız... ------------------------- --

Bu sözler, çenber !~kallı adamı İıtclnbul Btltdiqui Naşit - Ertuğrul Sadi 
hakiki deliye döndün!ü: ~thir1Yyatrosu 

S h
. . 

1 
S "-. . 

1 
B 111111111111111 

- a ı mı . ... a ı". mı.... ana 
bu iyiliği yapacak ınısınız? 

Sinos: 111111 - Elbette! dedi. 
- Öyleyse, ben de Venecliğe ili 

gidince, bütün mev~udiyetimle s :. f (lf lf f 11 

Bu akpm ıaat 

20 de 

Tohum 
Yazan: 

Necip Fa.zıl 
Kısakürek 

zin için çahıacağım: muhterem p~ . ---------------------der! Fransız tiyatrosu 
(D•ı>a:nn oar) 

Şelızadeba§ı TUllA N 
Bu gece Saat 

20,30 da 

Baykuş 
3 Perde. Aynca Nn
şidin komedisi. Cu
martesi - Pauır yal-

Tiyatrosunda 

nız matinelerde HAMLET 
Her taraf tramvay. Telefon: 22127 

biydim ... Kaptanla rb konutu~ken =======-=====::::::========== 
adınızı duyar c!uyma2 hemen de-

HALK OPERE1'1 

Bu akşam saat 

20,30 da HABER dim ki: "Aman ne yapıyorsunuz! 
kendisini kürek ba,mda çabalat 
mak olur mu? ... Derhet izzet ve ik-
ram etmeliyiz ... Ne arzusu varu. 
hepsini yerine get!nr.eliyiz !... Ge
miye adam yollıyahm... Buraya 
çağıralım, davetlimiı; olsun!,, de· 
dim. 

F ernando, gene ac' acı: 
- Bütün bunlar benim badem 

gözlerim için Cleğil } a... Ailemın 
yanına gideceğimi ve amcalar!mm 
çok nüfuzlu olduğunu l:iiliyor.u 
nuz ... Mevkiimden ~.Atifade etmek 
istiyorsunuz ... Zira hizimlôle~deı. 

umduğunuz pek çol( menfaa~ler 

var!... Onun için, ben. bütün ik• 
ramlarınızın bana Cleğil, onlara 
yapıldığını f arzedi yorum... Benim 
gönlümü hiç de hoş edemiyorsu 
nuz ... 

Sinos, ellerini uğuşlurarak: 
- Emredin ... Sizin memnun ol 

manız için ne yapah'lirim? ... 

- Hiç bir §ey yapamazsınız ... 
Çünkü siz de papassımz ... Şu bizim 
geminin bir yere '1ğramayıp da 
buraya gelmesine bi :· sinirlendim 
ki, tasavvur edemezsiniz ... Kan.yel 
uğrannıken bari bir Jröye varsay 
dık... Orada kadın bulunurdu .. 
Halbuki, burası da, Aynaroz ~ibı. 

Gül hanede 
muayeneler 

Gül hane tatbikat mP.ktebi bal 1 
hekimliğinden: 

Gülhane tatbikat mektep ve kli 
niği 15/ 10/ 935 salı gününden it' 
haren IE"drisata batlamtt olduğun 
dan pol?klinik muayenelerini gÖs· 
terir cetvel afağıya yazıhnııtır. Şe
hir halkının buna göre müracaat ' 
etmeleri rica olunur. 

HAY. BAYAN 

Büyük operet 
... azanlnl' : r.: a:11mll Yesari ,.e Necdet 
Rüştü. ~lüzik: Sezai ve Seyfeddin 
Asaf. 
Gişe gündüz açıktrr. Telefon: 41819 
Fiyatlar: 2:J - 50 - 75 z 100 Loca: 

400 - 300 
Yakında: TELLi TURAN 

...................... ~ 
Selami izzet 

Sabahları saat 10 dan 13 e ka Tiyatro Sanatı 
dar. Her kitapçıda bulunur 

Pazartesi: Kulak, bo~ıız, burun Fiatı: ?S kuruı hariciye, fizik. ! .. ___________ _ 

AKSAM POSTA Si 1 

IOA~E EVi 

lstanbu1 Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbu t HABER 
Yazı işleri teıotonu: 2:\872 
idare ve ıran .. : 24370 

ABONE ŞARTLARJ 
Türk ige 

Senelik 1400 Kr. 
& aylık 730 ,, 
3 aylık 400 .. 
1 aylık 150 .. 

Ecn~bı 
2700 Kr. 
1450 .. 
800 .. 
300 .. 

tLAN TARİFESİ 
Tıcaret ııanıarının •atırı 12,!50 
Ae•ml ııanıarın 10 kurustur, 

Sahibi ve N~şriyat Müc/ürü: 

Hasan Rasim Us 
Basılc/ığı qer (V AKIT) mathaau• 

-----------------------~---------------------
Salı: Dahiliye, nisaiye, bevliy~ -mı=- T O R K s i N E M A s 1 N D A c:e=:ı:::=:ıım: 
Çarıamba: Röntgen cildiye i! V Q N D E R B A R ·=ı aıabiy-', göz. . ~ 
Perıenbe : Hariciye, fizik, ni· i AIJolson - Dolores Del Rio - Kav 

taiye. s:I Francis - Ricardo Gortez 5000 1rüzeı kız ·=! 
Cuma: Dahiliye, göz, cildiye. ı: Bu bUyUk tllml görmlyenler için bu ak,am 9 auvarealnde ı 

ı cumartesi: Bevliye, anbiye, ku ı B ve ya20rınkkl Cumkalmkatlnelherlnde bU
1
yuk

1 
tenz11At

2
:
00 

: 
ak, boğaz, burun. irinci uruı, otu 30, ususi 40, oca ar 150 -

Uılllllilı------•-=-• mr::m:n:.ı .. m:::ı:::::::.-:-.:r.:ı:::::::::-.s:::::s::::ıı• n • 

Bu akşam MELEK ve iPEK Sinemalarında birden mı 
Hiç bir nisbetıe kıyas edilmiyen ve GLAUDETTE 

COLB ERT tarafından temsil edilen 

KLEOPATRA 
manastır ... Kadın yok .. Benimse, Fransızca sözlü şaheserin ilk iraesi şerefine 
istediğim sade kaduu.hr ... An\ıyor •• • 

muıunuz? .. Dünyade1 bundan baş · GALA M us A M ERE LE R 1 
ka hiç bir §eyi gözüm görmüyor. 

Bu suretle konuşan adam, bel- iL 
d b 

ReJitör : CEC B. DE MİLLE Bir Paramunt filmidir. Yerler evvelden alına bilir • 
ki e ir akılhastauvJı. Belki J • .; il•••••• Serbeat dUhullye kartları bu lllm için muteber deölldlr • 

·~~88888888889~ 888888E~m2~~:m;J 
Şimdiye kadar yapılan Fransız fllimlerinln en büyüğü 

BERNS""rlN'in meşhur piyesinden muktebes 

S A A D E T ( Le Bonheur ) 
CHARLES BOYER • GAB'f MORLAY • MICHEL SIMON JACOUE OATALAYIN PAULET DUBOST. Yarın nk,am saat 9 da TÜRK 
~88~ Slnemasmda bUyUk gala auvaresl olarak ilaveten: Dünya haberleri • g~~~~:888:~~~ 
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35 (Nakü, tercüme ve iktibas hakkı malıfuzdur.) 

Dinarlı 
Mehnıet 
yenildi 

Güneş birinci 
kümede kaldı 

Futbol federasyonu bu 
kararı verdi 

-
Sabit beyağabey mahalle tu-

/ 
lumbacı baııları uasında en ha· 

tın ıaytlanlardandı. Beyazıt kule

•İ ipreti çeker çekmez, kö§klü 

elinde kırmızı feneriyle köşe ba

§mda döne döne narasını atar ar 

maz, Sinekli bakkal takımı kol~ 

ıuz, kırmızı fanilelerini başların· 

dan geçirir, ayaklarına çarıkları· 

m takar, tulumba omuzlarında, 

Sabit beyağabeyin siyah atının 

arkaımdan tabanlarını kaldırır -

!ardı. Onun naraları öteki takım-

ların narasını kedi miyavlaması 

,gibi ehemmiyetsiz bırakır, onla· 

rm çevik bacakları mutlak en ev

Yel yangın yerine erişirdi. 

Dünyanın her tarafında böyle 

:yarı külhani erkek teşkilatlarında 

olduğu gibi, onların da yakışıksız 

halleri vardı. Fakat gene o biçim 

erkek teşkilatlarında olduğu gibi 

kendilerine mahsus babayiğitlik, 

namus ölçüleri de vardı. "T ozko

paran... Canyakan" narasının sa· 

bipleri, takımlarının ahlak niza· 

mına çok sıkı merbu~tular. 

S.mekli bakkalın tenha olduğu 

öğle üıtü saatlerinden birinde bir 

kaç delikanlı köşenin başında 

dolaşmağa başladı. Sabit beyağa

bey onların yanından ayrıldı ls· 
~anbul bakkaliyesine daldı. 

Rabia yalnızdı. Kendisine bu 

ziyaret için bilhassa çekidüzen 

veren zengin kıyafetli Snbit beya

ğabeye bakmadı bile. Halbuki o, 

alnındaki kabadayılık macerala· 

rmdan kalma eski yara yerini gös· 

temıek İçin küçük kara fesini da· 

Daha dün örtülerini lJallıya aallıya 

sokakta dolaşan kı:! çocuk bu 

muydu? Buna mağ<up oluna a

venesinin nasıl yüzüne bakardı! 

Ağzım biraz daha çarpıttı, kor

kunç olmağa çalışan bir ~esle: 

"Ben adamı bir lokma yapa~ 

yutarım, bana adiyle saniyle .... ,, 

diye başladı. Fakat bitiremedi 

Rabia fırlamıf üstüne geliyordu. 

"Ya öyle mi? Ama ben senin 

ağzının lokması değilim. Seni kö

pek yavrularının ummacısı, seni 

korkak külhanbeyi! Bak etrafım
da kimse yok. Bakayım bana ne 

yapacaksın? Al sana ... 

tuuu .. !,, 
tu ... tu ... 

Sabit Bey ağabey sahiden kork 

tu Rabia bağırmakta devam e
derse mahalle onu ya!nız vaktini 

gözetleyip bacak kadar kıza sataş 

mağa geldi sanacak, halbuki onun 

maksadı sadece biraz caka sat. 

maktı. Kekeliyerek kızı teskine 
çalıştı: 

"Rabia abla, ben sana sataşma

ğa gelmedim ... Böyle bir fey ak

lımdan geçtiyse köpek olayım 

Eteğinin ucuna dokunan< ben çiy 

çiy yerim. Vallahi... Billahi ... ,, 

O kadar Rabiayı ikna etmek 

istiyordu ki, o kadar viğitliğini is

pat etmek istiyordu ki tulumbası . 

na yemin için "Toz kaparan, can 

yakanın başına,, diy~ bclşlayınca 

Rabia bütün bütün çHeden çıktı. 

Kafasına fırlatmak iç•n dükkanda 

bir şey ararken bir taraftan da ba. 
ğırıyordu. 

Pariste Wagram salonunda Ameri 
kalı Brende! ile Dinarlı Mehmet peh
livan arasında yapılan serbest güre~ 
müsabakası büyük bir alaka uyandır~ 
mış ve bu mühim maçı seyretmek üze. 
re gelen meraklılar kocaman salonu 
hıncahnıç doldurmuştu. 

Müsabakadan evvel her iki güreş -
çinin kuvvetleri blribirile mukayese 
ediliyor ve yürütülen tahminlerde lıu 
çetin maçtan hangisinin galip çıkacağı 
kestirilemiyordu. 

l\laç başlar başlamaz Dinarlı has -
mım müşkül vaziyetlere sokmuştur. 
Fakat AmerikaJı bunlardan (a,•ullü 

Yeni futbol heyeti tarafından birin
ci kümeye alınan Güneş takımının 

vaziyeti malfımdur. 
Bu takımın doğrudan doğruya birin 

ci kümeye alınmasını merkez heyeti 
kabul etmiş, Futbol heyeti de merkez 
heyetinin buna salahiyeti olmadığını 

iddia etmiş bu vaziyet üzerine de iş 
futbol federasyonuna havale edil _ 
nıişti. 1 

Bunun üzerine işe vaziyet edtl1 
bol federasyonu futbol heyetinin 
nnı tasdik etmiş ve Güneş takı"1 
birinci kümede kalması mm·afı~ 
duğuna karar vermişti. 
Güneş esasen geçen hafta Süit~ 

niyeye karşı oy adığı ve 4 .. O kil 
dığc oyunla, bilfiil lik maclarnı:ı 
lamış olduğundan vaziyeÜnde dt 
Jik olmıyacaktır. 

oyun tatWk ederek kendini kurbrma --------------~---------~~~~ 
ğa çalışmış Ye muvaffak da olmuş • 
tur. Karagümrüklület 

Brendel'in ara sıra gayri nizami ha-
reketlere teye.~ül ederek güreşmesi • • d 

1 ne devamı üzerine hakem kendisine yenı en can anıyo 
iht~r etmek ~ecbu.riyetinde kalmıştır: 

Ilır kol çevırmesıne maruz kalan Dı G d .. .. .. k d 'k' 

1 
narlı Mehmet müşkül vaziyete düş • eçen e uçuncu ume en ı ın-
müş ve hasmının favullü oyununu ba- ci kümeye geçen ve l:ugün ikinci 
hane ederek güre~e devam edemi.re • küme klüplerinin iki!•c.İsi olan Ka · 
ceğini bildirmiştir. ragümrüklüler bundan üç dört yıl 

Bu suretle Dinarlı l\fehmet 18 daki. önce olduğu gibi l>tanbulun en 
ka 19 saniye güreşten sonra maçı terle 
etmiştir. kuvvetli klüpleri arasma girmek 

için yeniden çahf m~ya batlamıt · 

Güreş 
birincilikleri 

'f. I. C. 1. Istanbul bölgesi Güreş 
Heyeti başkanlığından: 

11 - 1935 yılı bölge güreş birinci
lik müsabakaları 24-111935 te başlı
yacaktır. 

2 - 2-l-11-935 te Kumkapıda ka. 
in Güreş İstanbul bölgesinde yalnız 
56, 61, 66, 72 kilolar arasında müsaba
ka yapılacaktır. 

3 - Tolerans yoktur. 
4 - Mfü~abaka saat 11 de başlıyaca

ğına nazaran tartı saat 10 da ba~lıya. 
caktır. 

5 - Müsabakalara bütün tecrübeli 
güreşçiler iştirak edecektir. 

tır. 

Bunun için klüp g-eçen hafta 
fevkalade bir toplar..h yapmış ve 
bu toplantıda iki üç l ıldır Kara
gümrüğün ''f eski ve çok kuvvet .. 

li varlığının sönmeJ! sebeplerini 
araştırmış, sonra idaTe heyetinin 
düşürülerek yerler':n:: bundan iki 
üç yıl önceki eski ida ,.e azalarının 
getirilmesine karar verilmiştir. 

Bundan başka kl:..:'.lün eski baş
kanı lsm'lil Hakkım':l evvelce klüp 

için sarf etmiş oldu~ 1700 kusür 
!ira klüp tarafından İsmail Hak
lnya karşı borç ol ır2' k tanınmış 

Bu haftaki lik 

ve İsmail Hakkı da. !Ju paraY1 . 
mamiyle llübe tebe:-rü etııl 

Bunun üzerine yenı idare be 
Karagümrüğün genırı eski de 
sine yükselmesi iç• Q tekrar 

baıla çalışmaya ve h\:.nun içi~ 
yapmak lazımsa ya:>ınaya söı 
mişlerdir. 

Bir zamanlar lstanbulda1'İ 
tün ittifaksız klüplerin şampİ 
olan ve futbol alanında birço1' 

li ve yabancı değer!i maçlar 

mı§ olan Karakümrt;kiülerin 

eski muvaff akiyetlerine yüsel 
lerini bir an önce biz9 de dil 

Karagümrüğün veni idare 
yetini teşkileden zat~ar şunl 

Başkan: Eski !:fatkan 1 
Hakkı .. 

Azalar: Cemal, Celal, 1 
Şahap, Ahmet, Cema, 

TRIKOLO 6 - Tecrübesiz güreşçilerden 56 ,.-e 
61 kilolar için ikişer, diğer kilolar için 
birer güreşçi girebi1ecektir. 

"-- rok arkaya itmic, etr;-f:n~a.lcı' "Sus köpek hayv"'n -lefol be ıııa % x - " " , • 7 - Giireşçilerin Federasyondan maçları Romen takımı 
geliyor ipek mendilin ucu omuzuna daha nim senin himayene ıhtiyacım lisans almaları mecburidir. 

cakalı aa.rkmıf, ağzını içinde tes- mı var? ben senin gibi köpeklerin y 1 d 
pit edilmiş bir nara varmış gibi, haddini bildiremez m 'yim?.,, ugos avya a 
çarpıtmış, kolları yanında testi Kız kudurmuş gibiydi Ağabey Emsali nadir görülen 
kulı'hrı gibi zaviyei kaime yapı· bu defa ricati, hatta ~icilen ricati bir D18Ç 
~or, en çalmılı tavriyle yürüyor -

idu. 
Rabianın lakaydisine canı sı

kıldı. Dükkanın hemen ortasını 

bulmuştu. Biraz öksürdü. Fakat 

kız, &özleri önünde açık duran 

bir defterde onu işitmemiş gibiy· 

Cli. Batını çevirdi, ikimetre öteye 

koltuğunun altından bir tükrük 

fırlattı, uzun bıyıklarını yeniyle 
•ildi. 

"Rabia abla, bana bak, beni 

Clinle.,, 

"Kör değilim ya görüyorum, 

sağır değilim ya işitiyorum.,, 

"Benim kim olduğumu biliyor 

muıun? Ben adamı ne yaparım ... ,, 

"Bakayım, bakayım kim olu

YOl'Jmlflun? Tulumbacı baıı! A

dama ne yaparınışsm? Ablan dün 

dükkana geldi, kolunu kırmışsın, 

aa.rgıyla geziyor. Daha ne yapar 

sm bakayım? Çqme başında krz
larıürkütürsün, köpek yavrusu d!\ 

fiğnenİQ... Da.ha bqka ne yapar· 

11n bakayım? ..• 

Altın gözlerin yetil alevleri Sa

bit Bey ap.beyin yüzünde dolaıt:. 

kabadayılığa tamamen muvafık 

buldu. Nefes nefese kö~e başına 

ko~tu, ''Hadi öteki sokağa,, ku

mandasiyle hepsini ta Selim paşa 

konağının kapısına kadaı· sürükle

di. Orada durdu, en ağır tavriy 

le: 

Yugoslavya Iik maçlarında futbol 
sahasında şimdiye kadar görülmemi~ 
garip bir vaka olmu~tur. 

Yougoslavie ile Radnicki takımları 
tarasında yapılan bir maçta 89 dakika 
geçtiği halde her iki taraf da bir sa. 
yı kaydına muvaffak ol:ımamı~tır. 

l~te oyunun bitmesine bir dakika 
kala Radnicki kale önünde kargaşalık 
tan istifade ederek bir gol yapmıştır. 

"Bu mahallede Rabia ablanın Top ortaya gelmiş oyun başlamış 

pabucunu silmeye layık erke!t ,.e maçın bitmesine birkaç saniye kala 
Yougoslavie de bir gol atarak gene 

yok,, diye ba,ladı: Kim ona yan beraberliği temin etmiştir. Son dakika 
bakarsa kemiklerini kıra:· anasını da mütekabilen birer gol atılma~ı fut. 
ağlatırım,, diye bitirdi. Gençle• hol aleminde nadir ~örülen Yakalar. 

elan biridir. 
hep koltuklarının :ılımdan iki ---------------

metre uzağa birer tükürük fırfattı

lar, bıyıklarını abağ~y vari yen

lerine sildiler, "yapsın be ... yan

gına giderken dükkanın önünd~ 

hep nara atarız,, ded:Ier. 

Sabit Bey ağabey telitla: 

"Hayır, hayır, dükkanın önün

den geçerken fare gi~i ~essiz ... an

la§ıldı mı?,, dedi. 

Anl&J1ldı. Sabit Beyağabey 

takımı Sinekli bakkal srJkağından 

geçerken artık sağa sola bakmaz. 

kimseye omuz vurma·~ oldu. 

(Devamı var) 

Hakiki amatör 
oyuncuları 

olmadığı için 

Ronıanya 
Fudbol olimpiyadına 

iştirak ~tmiyor 
Romanya futbol federn..q) onu son 

bir kararında 1936 Derlin olimpiyat -
lannda yapılacak futbol turnuvasına 
i~tirnk etmivece~ini rcsm~·n olimpiyat 
komitesine bildirmi~tir. Duna da se • 
bep Rom:·n:.amn tam ve hakfüi ıun~ -
tör sınıfı haiz ,·e Romanyayı hihak • 
km temsil cd<'bilecek amatör bir ta . 
kım çıkarmağ:ı muvaffak olamaması

dır. 

Bu hafta üç sahada da yapılacak 
olan lik maçlarının programı suıhu: 

(B) tak•mıarı 
Cumartesi günü 

Fencrbalu;e stadı: 
Ala.n gözcüsü: Ahmet Adem. 
Beykoz - IIilrtl B takımları saat 

l:l,!30 hakem: Ahmet Adem. 1''enerbah 
çe, - Be~iktaş B. takımlan saat: ır>,1:> 
hakem Ahmet Adem. 

Serci stadı: 
Alan gözcüsü: Saim 'furgut'. 
lstanbulı::por - 'l'opkapı B takım • 

lan saa: ı:~,:}l) hakem: Saim Turgut. 
Vefa - Anadolu H tak1mları saat: 
ı:>,ı:J hakem Talat Ozışık. 

Taksim Stadı: 
Alan gözcüsü: Şazi Tezcan, 

önümüzdeki ayın 7 ve 8 zine ı&, 
eden cumartesi, pazar günleri,(.$ 
tasaray ve Beşiktaşla birer maÇ ', 
mak üzere Romanyanın en taıı• 1 
takımlarından Bükreşin Tri1•0

, 

~ehrimize gelecektir. Malünıd0 
~ ' bu takım Galata ·arayı Ronıı1JI· 
4 - 1 yenmişti. ~ 

'l'rikolor bkımı ilk ma~ını J3c;1 
~. ikinci maçını da Galntasar:ı~ 
sı oynıyacaktır. Galata~arayla ) ~ 
İacak ikinci maç Bükreşteld ~~ ~ 
bir nvanşı sayılacağından çol\ 

r~t·Ji· olacağı ~imdiden. tahıtt,'.:ııı' 
hıhrız. Maçların Taksım stad~ ,ı 
dan yapılma.ı:ıı ~ok kunoetli ihfiıt' 
hilindeclir. 

Giine~- Eyüp n takımları saat 1!1,!)0 Sü merspor baı• 
hakem f3azi Tezcan, Galatasaray - Sü. k ıu·· pi erle bı"rle~i '10 
leymaniye n takımları saat 1:1,1:> ha. "' ~ 
kem !3a7 i 'l'eıcan. "Siimcr spor kuliihünden: tii 

(A) takımları Kamun dahilindeki spor 1>
11 

01 
rinin birle:;;tirilmc..;;i mukarrer. ~ 

Pazar günü ğundan bu hu usta görüşınc1• 1o 
F b l t l 1,.. 11 9•)- .. .. ~t · ener a ıçe s acı: ı- - ·>·> p:tzar gunu ~ Jıl 

Alan gözcü~ü: C'nfcr. mukayyet ü~elerin JrnJi.it, k~1'1~1r1" 
Altınordu _ Haliç A fakımları ~nal kalftde toplantısmu gelmclerı c 

11 hakem Adnan Akın, De) koz · Hilfd yetıe bildirilir ... 
A takımları sa:ıt 1:!,1:l hakem lızet Mu ~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!:~!!!!!~!!!!!~ 
hiddin Apak, yan hakemleri: Meh - 1 ı.:ıo hak<·m Suphi, yan 1taliC 
met Ali, 'l'alftt Delidağ. 

Fencrhahçe - Be~ikta~ A takımları 
saat U,:30 hakem Sadi J<arsan, y:m 
hakemleri: Saim 'l'alii, lzzet. 

Şeref Stadı: .• 
Alan gözcüsü: Saim Turgut. 
Karagümrük - Beylerb<':- i A takım 

la!·r saat 11 hakem Saim Turgut, Is • 
tanl;uhıpor _ Topkapı A takımları saat 
11,4:; hakem Suphi, yan hakem lel'i: 
Bahaddin Uluöz. Rıfkı. \ 

\'efa .. Anadolu A takımları saat 

Ekrem Ersoy, Zarif, 
Toksim stadı: 
Alan g-özciisii: Nuri Bosut~ fi 
Fcncryılmnz .. J{a ımpaşa ı 

. . "'cıcıı'" ~ 
l:ırı saat 11 hakem ~azı • · ı"' t .. , 
nP:;ı _ Eyiip A takımları c-aa ....;· 

ıeı·· kem Nuri Ilosut, yan hal<en1 

~in. Halit. \ 
Galata.c;arny . Siile~ manif1~1 (ı 

' 1 1 ı ·1 1 kımlan saat l ' · ı h·• cm . '·•fi f\ 
Fıgü. :·:.!1 h'lk<'r.ı!eri: Feı ıcl .. 
Talat özışık. 
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kazasına tafsilat 
laebotu kazası etrafındaki t&hki -

k&t devam ediyor. Kazaya kurban gL 
denlerden cesetleri bulunanların ce -
llaze merasimi dün lzmirde yapılmış
tır, 

Ekonomi bakanlığının flkr• sağlamlığı uzaklaştırmaktadır. Ölen ikinci kaptan Besim sandala ğumlu lsmail oğlu Ali, )!ersinden tz. 
Ekonomi bakanlığı kaza etrafında Gemilerin sigorta ettirilmemesi büyiik bindikten sonra guya tabanca ~ekerek mirdeki annesine gelmekte olan Ru • 

ehemmiyetle tahkikat yaptırmakta _ bir noksandır, İnebolu vapurunun ba- yolcuların sandala binmemelerini söy meli muhaci rler inden 30 ya~larında 
dır. lzmirde bir heyet tetkikat yap _ tışının yegane sebebi, geminin çürük - lemiştir. Lakin bu da doğru değil dir. Mürül'vet, lneboJu rnpurunun ikinci 
makla meşgul bulunduğu gibi, Eko _ lük ve bakımsızlığından ziyade alınan Kaptan Besim bfütlds ~·olcuları kur - kaptanı Besim, lzmirde Sen-ili tepede 

Kurbanlar kaç kişi? nomi bakanlığının DenizyolJan genel hamulenin çokluğudur. tarmağa çah~rat~tır. oturan Giritli Sait oğlu altı yaşında 
Kazaya kurban gı·denleı·ı·n sayısı, direktörü Sadettin de dün şehl'imize Bizdeki rnalUmata göre, "lnebolu,, Muzaffer, polis Necmeddin ofrlu Alt Ölenlerin cenaze merasimi ~ ., 

lllaalesef dün Ekonomi Bakanlığının gelmiştir. 43 yaşındadır. 9oo ton kadar gayri.sa- :Mersinden Çanakkaleye gelmekte o • 
tebliğinde bildirilmiş olan sayıdan Sadettin, idareye gelir gelmez son ft yük alabilir: Bu milctardan gemide Kazada boğulanlarm cenaz{! mera - lan Edirnenin pınarbaşı köyünden 
fazladır. vaziyet üzerinde tzmirle görüşerel( bulunması lazımgelen mevcut tank - simi dün lzmirde yapılmıştır. lzmirde Çavuş oğlu Ahmet, kansı 50 yaşında 

lngiJiz Polo vapurunun önce haber işletme şefi Ze.keriyadan malUmat aJ_ larrn tatlı suyunu ve kömürü çıkara - ~ömülen1er dokuz kişidir. Bir kişi de Fatma, k[zı 28 ya~ında Hatice Hati • 
\'erildiği gibi ıı kişi değil, 8 kişi kur- mış ve Ankaraya bildirmiştir. cak olursak - ki takriben bunun 250 Urlada gömülmüştür. cenin çocuğu üç yaşında Ekrem. 
tardığı anlaşılmaktadır. Bu vapur 3 Sadettin kaza etrafında şunları - 300 ton olması lazımdır. Geminin Dün cenaze merasimi rapılanların Cenaze merasimine İzmir ,·alisi 
d~ ölü getirmiştir. istiklal vapuru 114 söylemiştir: azami 600 ton haddi istiabisi vardır. isimleri şunlardır: Fazlı Güleç, lzmirin mülki ,.e askeri 
ltışi kurtarmış, 7 de ceset bulmuş • "- Çok acı duyulacak bir felaket Halbuki bugünkü gazetelerde geminin Jandarmalıktan yeni terhis edilen ileri gelenleri, halk bulunmuştur. 
tur. Bu vaziyete ve yolcu adedi 146 karşısındayız. Kaza ne suretle vukua batmadan evvel 768 ton hamule yük- Ünye kazası Pınar köyünden Ali oğlu Merasimde Vali Fazlı, ölülerin me 
oblduğuna göre ortada 14 kişi de kayıp gelmiştir? Bu kat'i surette bilinmiyor. lemiş olduğu yazılmaktadır. Bu ra - AH, Tarsusta oturan Giritli 286 do _ zarı başında bir nutuk söylemi~tir . 
ulun~tah llita~~~~~~~u~~ ~Wro~~~in~W~d~------------------------------

IIaibuki gemide ücrete tabi olma - Fakat hakikat yapılmakta olan tahki- batmadığına hayret etmemek elden I b ı 
dıkian için yolcu liste.sine isimleri ya. kat sonunda belli olacaktır. g~lmez •. H~ddi is_t!abisinden fa~la yük ne o u vapuru 
ııınuyan çocukların da bulunduğu Denizyollan müdürü vapurun isti lu gemılerın, degıl herhangi hır dal -
anlaşılıyor. Bunların 15 ve 18 kişi ol ahından fazla yük almış bulunduğu ga, alelade bir manevra bile muvazene 

duğu tahmin ediliyor. Bu yaziyette a- m.ıh~kştkıır· nk~aı·.~i haberler üzerine de de - seidneibı;~.iştirip derhal batmasını intaç su·· varı· sı· su 1 d ' 
Yeniden hiç bir ceset bulunama_ ••-Vapur 1080 tonluktur. Su ve kö- Ben, geminin kendi kıymeti hariç 

ıa kurbanları 24 kişiden de fazladır. ç u ur 
lrtıştır. mürii dahil olduğu halde 995 ton yük olarak i?in~eki emtianın de~erini 450 e 

Adttye tahkll<atı alabilirdi. Vapur dönüş seferini yapı. - 500 bın lıra olarak tahmın ediyo -

1 yordu. Onun için su ve kömür mevcu- rum. Buna mukabil bu eşyanın sigor- Kaz"'11a u~rı11an vapurun ilk imdad1na ko~an 
nebolunun birinci süvarisi Meh _ 200 b. l' ' 6 

' Y llı du e,ı fazla 150- 200 tondu. Muhtelif tası ın ıra raddesindedir. l t •ki"' l "k • · k b 
1rt et Ali dün Izmirde müddeiumumi iskelelerden aldıgı· hamule de 763 ümit ederim ki, bir çok yurttaşm S l a vapurunun l ıncz aptanı Öq/e digor 

~.a.vini Orhan tarafından üç saat "l"' d • ln d tondur. Demek oluyor ki istiabmdan boğulmasile neticelenen bu faciadan ve Z ave e ıgor : 
ı., u. detle sorguya çekilmiş, sonra tev d 'z 11 "d · ·ı · «llfi fazla yük almamıştır. sonra enı yo an ı aresı gemı erın ' 

bkitnir ı:::: :e:W:n!~I:1zee~i=~st~=~:~ Aldığı yükün havaleli olduğu, yolda sigortası işleri üzerinde esaslı surette 'lnebolu' dan çıkan 
devrilmemek için yük' ]erin aktarma e. meşgul olsun.,, 

liğJne gönderilmiştir. 1 1 • d d 
Hakim tevkif kararı vermiş, kap~ dildi~i ve daha .yolda iken gemiyi su lnebol_u sigorta e~~le~e~dl . yo CU arın ım a ına 

mürettebat 
gitmediler ta.. bastıgı baberlerıne gelince, gemi An - R. Celal Bayarın bu sozlerını Denız 

•• ceza evine gönderilmiştir. talyadan 1zmire hareket ettikten son. yolları idaresinin vaziyet ile alakalı bir 
Kaptan ne diyor ? ra yolda yapılan telsiz muhaberelerin zatın şu sözleri de teyit etmektedir: 

ll1ı1nci kaptan Mehmet Ali vazife. de bu noktalara temas eden hiçbir "- Gemilerin sigorta kumpanyala • 
llil\i hakkiyle yaptığını iddia ve mü _ kayit görülmemiştir. rmca sigorta edilebilmesi için, beyne). 
t~ttebatı itham etmektedir; diyor ki: Mukabil iddia milel bir komisyonun daha önce şe -

" u..:b h hadetname vermiş olması lazımdır. 
- o.A a at bende degwil Mürette Ekonomi bakanlıg·gwı mümessilinin 

hat vazifesini iyi yaamadı.. Vaktin = bu sözlerine mukabil şehrimizdeki Halbuki, bizim gemiler sağlam olduk-
d:n evvel telaşa düştüler. Benim va- milli Reassurans şirketi direktörü R lan halde muayyen yaş haddini a~ • 

k~1Yetimde bulunan bir adam gemiyi Celal Bayar büsbütün aksi kanaatte _ tıklan için bu şehadetnamenin alın -
araya oturtamazdı. Ben üzerime dü • dir. R. Celal Bayar diyor ki: ması mümkün değildir. 
en l 'f • h kk"I tıw k ·· .,_Bizde gemi sigortası maalesef Sigorta işrketleri, böyle gemileri 
lf ·azı eyı a ı e yap gıma anıım. ancak bir sefer için sigorta etmekte -

atam yoktur. İddia edildiği gibi gc... henüz itiyat haline gelmemiştir. Bu -
llıide fazla yük yoktu. Gemiye 950 ton nun yegane sebeplerinden birisi, ge _ dider. Çok masraflı olan bu şeklin 
)Uk koymuştuk,,. ·ı . k 1ı 1 dır D . tercih edilmesi imkansızdıı-.,, mı erm ço yaş o ma.sı • enız -
h· ~akat buna mukabil başta geminin yollan idaresi eskidenberi gemilerini Do§ru çıkmıyan rlyayet!er 

1 
~~ınci çarkçısı olduğu halde hemen sigorta ettirmemektedir. Bence denu Kazadan sonra, yolda birinci kap -

t·ı.tun mürettebat kaptanı suçlu gös _ kazalanndaki en büyük noksanı, ge - tan ile ölen ikinci kaptan Besim ara -
:,rıtıektedir. Mesela çarkçıbaşı Salim rnilerde yapılan muayenenin az sıkı sın da kavga çıktığı ve eBsimiu kapta -

•0Yle diyor: olmasında aramak lazımdır .. Bunun. na tabanca çektiği söylenmişse de son 

Kazaya ilk yetişen istiklal va
puru ikinci kaptanı Ömer de ha

diseyi §Ciyle anlatmıştır: 
- Pazartesi günü aaat 17 de 

lstanbula gitmek üzere Punta -
dan hareket etmiştik. Yeni ka • 
leden çıkııp da Pelikan fenerini 
bir iki mil geçtikten sonra ile
ri den bir geminin geldiğini gör • 
dük. Biraz ay aydmhğı vardı am· 
ma gelen gemiyi pek iyi farkede

miyorduk. 

Vapur uzak sahadan önümüz• 
den bir dolaştı ve gerisin geriye 
döndü. Tekrar lzmire doğru sey· 

rine devama başladı. Bu manevra 

nazarı dikkatimizi celbetmekle be 
''-Vapur demirlediği zaman ocak- la beraber gemilerimizin bir seneden - radan bu rivayetin doğru olmadığı an lar f raber bir mana veremedik. Zira 

aaliyetteydi. Emir verilseydi ka _ beri büyük bir dikkatle muayene edil- laşılnnştır. 
~~ra oturabilirdik. Vapur demirle _ diklerini de biliyorum. Fakat, gemile- Aslı çıkmıyan diğer bir riYayet şu. gemi istimdat işareti vermemiıti. 

1kten yanm saat sonra battı. istikbal rln ek.sildiği, kendilerinden beklenen dur: Az aonra iki vapur borda bor-

,.al>u.ru yetişmeseydi bugün hepimizin ---------------------------------------------
Cenaze mera..c;;imimiz yapılacaktı.,, 

l(•Ptanı suçlu gll:steriyorlar 

d l\aptan aleyhinde bir başka itham 
a Sudur: 

ıı Yolcuların söylediklerine göre va. 
ti llı·da gayri tabiilik Rodos açıkların -
da haşlamıştır. Burada bazı yolcular 

1 °1u çuv:.dlan denize atmak istemiş _ 
rı~tclir. Bunu gören Mehmet Ali mani 

lllu~, çuvalları ellermden alarak: 
-"::;iz karışmayın!,, demiştir: 

k ~fehmet Ali vapurun batacağına i:;.i değilmiş, batarken bile kayıkları 
ırınek istememistir. 

1>ldV~purun yan y~tarak yol almakta 
et llgu anla:;.rlmıştır. Makineler stop 
~ '11ıeclen demirin atlıması hata olarak 
&~Ydedilmektedir. Demirin suya inme 

Yle " b'' b··t·· tm t ll .. •apur us u un yana ya ış ır. 

l'tll ut~n bunlarla beraber yirmi beş 
ır tk emektar ve ayni zamanda de -
~Zttliği çok iyi bilir bir kaptan olan 
~h~et Alinin itidalinde bakim ola -
l'a dıgy, telaşa düştüğü ve vazifesini 

l>allladığı söyleniyor. 
aı lılllir gazeteleri vapurun fazla yük 
-y~l'luş olmasını hata olarak kaydedi -
~~~ \'~ ~undan Denizyolları idaresi 
ta esının, liman başkanlannm ve kap 
ıu~•n suçlandırılması gerektiğini söy. 

"Otlar 1 • 
~ ..... ,,. llman reisinin stlzlerl 

ııijy~~.lllir liman reisi Zühtü ise şunları 
llYor· Cc • 

llıad-: Vapurdan defterler kurtarıla
li d ıgı için hangi rota ile geldiği bel 
~~ç eğildir. Karadan takriben bir, bir 
~ .. llk ıntı mesafede batmıştır. Vapur 
~htt?.a oturturabilirdi. Fakat kaptan 
~u,n•lir ne düşünmüştür. Şunu da 
!tit:ı lltnek U\zımdır ki belki karaya 
~:~Ydi vapur gene batabilirdi. Bütün ı 

ar ınahkemede anlaşılacaktır. 

Kurtulan yolculardan biri 

IFa<enc§lyu anDc§ltoyorr 
tnebohı faciasını bizzat yaşamış o -

lan bir yolcu bu f eliketin bütün saf -
haları:ru şu ş'ekilde anlatmıştı: 

- Daha Antalyada iken bile vapur 
tamamile dolmuştu. Vapurun kaptanı 
hem: 

- Yük tamam fazla almamı diyor, 
hem de mütemadiyen yük almakta de 
vam ediyordu. Ambarlar tamamile dol 
muştu. Artık küfeler, sandıklar gemi. 
nin bordasına yükleniyordu. Böylece 
tamamile işba. edilmiş bir halde yola 
çıktık. 

Rodosa kadar hiç bir f evkaJade hal 
olmadan gittik. Fakat bundan sonra 
yavaş yavaş vapurumuz bocalamaya 
ve hazan sola, hazan da sağa doğru 
yatmağa başlamıştı. 

Yolcular endişeye düşmüşlerdi. Bir 
ara tayfalar bize: 

- Ne duruyorsunuz? Canınızı kur 
tarmak için çalışmanız lazım. Haydi, 
çuvalları karşı tarafa taşıyın! dedi
ler. Biz de bunların sağdan sola, sol.. 
dan sağa taşımağa başladık! 

Fakat gemi bir türlü düzelemiyoı· -
du. Nihayet Pelikan fenerinin hizası
na gelmiştik yanımızdan sonradan 
istikbal vapuru olduğunu öğrendiği -
miz bir vapur geçiyordu. Bizim ma -
kinelerde hemen hemen stop etmek ü
zere idi. Vapurun vaziyeti gittikçe fe
cileşiyordu. 

Artık makineler nerede ise stop e.. 
deceklerdL Vapur iyiden iyiye su al
mağa başlamıştı. Nihayet imdat dil -ı 
dükleri de çalmağa başladı. 

Aman Allahım ne idi o feci sah -

neler! Feryatlar, haykırışlar insanın 
kalbini parçalıyor, tüylerini diken di • 
ken ediyordu. 

Analar telaşlarından yavrolannı 
çiğniyorlar, herkes bir an evvel tahli
siye simitlerini takmağa uğarşıyorlar 
dı. 

Gemide bir kontrol hiç biridare 
kalmamıştT. 

Feci sahneler 
Yüzmek bilenler yavaş yavaş kendi 

lerini denize atıyorlardı. Bilmiyenler 
gitgide kapkaranlık denize doğru daha 
fazla yatan gemmin bordasında çıl _ 
gınlar gibi koşuyorlardı. Bu arada 
bilhassa bir aile nazarı dikkati celbc
diyordu. 

İhtiyar bir ana baba, yirmi beş 
yaşlarında kadar bir kızları ve üç ya
şrnda bir torunları bir kenarda biri -
birlerinin kucaklarına atılmışlar, bir 
insanın değil de bir ağacın bile kal -
bini parçalıyacak bir şekilde ağlıyor -
lardı. Sonradan öğrendim ki bu za -
vallı aile hep birlikte boğulmuşlar. 

Geminin sağından solundan imdat 
seslerile beraber tekbirler de yükseli
yordu. Nihayet gemi iyice yana yattı. 
Kazanın patlaması, ve makinelere su
ların hiicumu bir kaç saniyede oldu. 
lJirdenbire kendimi denizin üzerinde 
buldum. 

Denizde 

Denizde yüzerken önüme bir genç 
kız tesadüf etti. Kızm imdadına git
mek istedim. Fakat o beni görür gör ~ 
mez: 

- Beni bırak, ben boğulayım. Iı'a -
kat ihtiyar anacığımı kurtar? diye 
haykırdı. Ji'akat heyhat! Zavallı ana. 
cığını çoktan kara sular yutmuştu. 

Gene denizde yüzerken elime bir ci. 
sim tesadüf ettim. Bu beş yaşında ka
dar zayıf bir kız çocuğu idi. Onu ku -
caklıyarak kurtarmak istedim. Fakat 
çok geç kalmıştım. Zavallı çocuk çok
tan boğulmuştu. Zayıf ışıkta cam gibi 
parlıyan iri ölü gözlerini hayatımda 
asla unutarnıyacağım. 

lsttikbal vapuru bize iyiden iyiye 
yanaşmrştr. Bize halat, tahlisiye simt
leri atıyorlardı. Kayıkları da müte -
tnadiyen denizde yüzenleri kurtarıyor 
du. 

lstlklll vapurunda 
Nihayet lstikbal vapuruna çıktık. 

Takatimiz Ye kuvvetimiz kesilmişti. 
Orada karşılaştığımız sahne deniz. 

dekinden daha az elemli sayılamaz • 
dı. Feryatlar, ağlaşmalar devam etli -
yordu. Kaybettikleri sevgilileri arı -
yanların feryattan ölüm kadar sert 
ve hazindi. Bir polis memuru gördüm 
ki iki yavrusunu koltuğu altında ts ~ 
tikbal vapuruna kadar getirdi. 

Bunlardan büyüğü sağ, kü~üğü ölü 
idi. Zavallı baba ölü yavrusunun ü -
zerine eğildi, onun soğumuş vücudunu 
nefesilc ısıtarak canlandırmağa çalış 
tı. Bütün gayretlere rağmen ölüye 
hayat verilemçdi. Ilurada vapurun ıs
karafarı iizerinde ısmmağa çalrştık. 
Nihayet kendimizi lzmirde Hilaliah • 
merin ve Uraymızm şefkatli yardım _ 
larile çevrilmiş bulduk. 

daya, bir hizaya geldi. Aramızda 
ki meaaf e ancak yarım mil kadar
dı. O zaman gördüğümüz vapu• 

run İnebolu olduğunu anladık. İne 
bolu istimdat düdüğünü çalmağa 
ba.şlamıştr. Derhal cevap verdik. 
Tehlikede olan vapurun imdadına 
yeti§tik. 

Sandallanmız lneboluya yak· 
laştıklannda geminin içini "ma -
ha§erallah., denilecek halde buldu 
lar. lçerden ahlar, feryatlar yük. 
seliyordu. Belli idi ki müthiş bir 
panik yolculan da mürettebatı da 
sa.rm.ııştı. Herkes kendini denize 

atıyordu. Tayf alarımız çocukların 
kadmlamı feryatları yürekleri par 
çalıyordu diyorlar. 

Denizin üzerinde çırpınanlara 

biraz mukavemet edebilmeleri i -
çin tahlisiye simitleri attık. Vapu 

rumuzun her taraf mdan halatlar 
sarlattık. Bu halatlara sanlan bed. 
hahtlan gemiye almak zorlu bir 
işti. Bununla beraber elimizden 
geldiği kadar çalıştık. Denizin üze 
ri anlatılamıyacak bir facia ıa:h -
nesiydi. Kurtarılıp ta kayıklara 

alınanlardan kimi.si yavrusunu, ki. 
misi anuım arıyodu. 

Bu arada lnebolunun müret. • 
tebatı kendi sandallariıle bize gel· 
diler. Gemiyi ve yolcuları kendi 
hallerine bırakmışlardı. Onlara 

fazlayı çıkarın. Bir kısmınız kaza 
yerine dönerek kurtarma işine yar 

dun ediniz,, dedik. 

Bu ihtarımıza kulak veren ol
madı. Hepsi gemiye atıldılar. On· 

larm bıraktıkları san~la da ken
di mürettebatmıızı yerleştirerek 
kazazedeleri toplamakta devam 

ettik. 

Bu sırada İngiliz Polo vapuru 

da geçiyordu. istimdat düdüğü ça. 
larak onun da yardıma koşmasını 
temin ettik. Biz lneboluya adam~ 
kıllı yana§tık. Halat atbk Fakat 
halatı alan olmadı. Çünkü vapur 

da mürettebat adına kimse yoktu. 

Vapur da yarıya kadar suya kay· 
mış bulunuyordu. 

Eğer halatı attığımız zamanda 
onu alacak kimse olaaydı kurtarı· 
!anların sayısı muhakkak ki daha 
fazla olacaktı, rüzgar vapuru a~ı -

yordu. Bu vaziyette biz de dem\rle 
meğe mecbur olduk. 
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tütuğü tedavi etmeğe uğra§tı. U
nnmıi efki.rla ordu henüz bu ıiya
sayı desteklemeğe hazır değildi. 

Fakat takib eden on yıl ise va:ıi -
yeti büsbütün değiıtirmi§ti. Make. 
donyalılarm kendileri bizzat be • 
layı davet ettiler. Bunların Bulga· 
ristan kanunlarına kafa tutmaları 
emniyet ve hakimiyetine hiç ehem 
miyet vermemeleri işte bu eleğ i -
şikliği meydana getirmişti. 

Dahili çarpışmah,· başlamadan 
evvel tetkilitı sara.1 gizlilik c>er· 
desi ona esrarengi~ bir kudre: ve 
riyordu, fakat komiteciliğin bu es 
rarengiz kuvvetine timsal oh :l a 
damlar hiç sebepsiz yere, oah.ı 
doğrusu sokaklardat; yurtda~la .. 
nn anlıyamadığı seuepler yüı: =Jn . 
den sokaklarda bi,·biı> ini öld~i .. e . 
rek, adi haydutlar ve e,kiyalnr oi . 
bi hareket etme:?c ba,layı~1~a, 
Bulgarlar Vmronun t>ski bürül·~ 
kudretine dair besledikleri dü~üu• 
celerde çok çabuk inkisara n~rt 
dılar. Şimdi anladııaı ki ortıılıkN 
la olan Vmro "heniü kurtulm?.mtı. 
Makedonya parçalar:nda bir •ıı,or: 
koluk,, dan başka h:<.. bir şev de· 
ğ)ldir. Beri yandan ise ''kurhrıl
mıt ve hürriyetine k.ı-ı Ufturulmuş .. 
Bulgar bölgesinde de reımi hüku· 
meli çok geride buakmıslar ve 
burasını siyasal ha"lnrmdan :nah 
rum etmişlerdir. 

Bundan daha kötüsü de vacdı · 
Bizzat Bulgaristanda muhacırla r 

rm kanuni teıekküllcı ini ko11treıl 

altına almıf olan V nıtc çok önem 
li bir siyan! kudret ve nüfuz ka· 
zoomı,, ana yasaaı:ım emrt!'.tiğ i 

dahili politikanın lüzumundan 
fa:zla dışarısına çıkuİ\k böyJece 
Sofya idare makanizm,.inı keıt· 
disine müıait bir yüz ıöstenneai• 
ni te.min etml!tir. 

Birkaç kelime ile hülisa e-:lin
ce görülür ki, Makeclonya ihtilal 
t.ilitı Bulgariabaı çıkmaz bir 
sokağa ıürüklemit bulunuyo~·du. 
Bulgarların Makedonyalılar tara . 
fından yapılan karmakantıklığa 
kızmamalarına hiç !&tılmamalıdu· 
dt!iil mi? 

'827 yılında Bulgaristana ilk 
gittiğim sırada Mak,.donyaldarla 
ııkı fıkı ahbap olmak adeti bulun· 
maz bir ıeref sayılmaktaydı. & 931,1 

d~ tekrar döndüğün.: zaman ise 
Makedonyahlar li'let ve afa!"oza 
uğramıılardı. Ha~k yüzüme kar · 
fi dudak kıvırıyor ve Makedonya
lılwa "Şikagıki CMngıtri,, yani 
"Şikago haydutları, , diyordu 

Bununla beraber onlar hali 
kuvvetliydi; fakat g~nlerinin artdc 
sayılı olduğunu her~es görebili . 
yordu. ve geriye ~a!mıt ola.'l bu 
sayı pek azdı. 

Mihailof devlet ~'damı ve ihti .. 
liki olarak gayet keıkin zeka ve 
iktidarlı bulunduğum. o k?ıdar is 
hat etıti ki, Yunan 'e- Yugo'\la v 
buyruğu altındaki Makedony~ 
parçalarında bir hıı\'\>ket yapılma
sı imkanını bulamaıiığı müddetçP. 
Kral Borisin devleti isinde bir dev 
let yaratmağa açık~ :'\n açığa sa
va!rnağa başladı. 

Bulgarlar nihaye! aıözleriui u• 
ğutturarak uyandıia, ve anla!lılar 
ki; muhtariyete iriımderi içinken 
dilerine bu kadar fedakarlık ~Ös· 
:erilen MakedonyalJ:lr Yunanis -
tan ile Yugoslavy~nın buyruğ'll 

altında kalan Makı::Jc.nyanın on
da dokuzunda bir şey- yapama,.1ak 

la beraber, Bulgarıaım elinleki Polis hafiyesi masasının üstünde küçük bir 
onda bir de amaçları:.. hem de ~ok 

f.~~i~.bir biçimde gorı·•kı.,ti,.,,,.,· kağat parçası buldu: "Neclayı görmek istiyorsan 
bu gece saat onbirde Vinter Gardene gel !,, Eğer bunlar ya!:u:; Petriç böl-

gesine tıkanıp kalsayciılar, Bul-
garlar belki kendi b l! unlarını teh 
likeye atmak pahıu•tra daha d~ 

ses çıkarmazlardı. ;:: akat V mrr. 
imparatorluğu tek dr.t·mıvara~< bü 
tün Bulgaristan kra!h?ının he: ko 
~e ve bucağına dal tudak sarnuıt .. 
Bulgaristanın Mak~ ·~c.nya teş~<lla · 

tı bulunan her şehır. kasab:ı ve 
köyünde Vmro mevcdtu ve b.ı te · 
~ekküllerin yekunu da az değild' 
Bulgaristan da Make fonya m ·.ı'ıa 
cırlarmın tam altı ~ \ i z teşek\:n :: 

vardı. 

Makedonyalılar Bı.lgariat&rıd~ 

hükumet içinde hükC.met ku<mu J 
bulunuyorlardı. Ve bu da mem· 
leket için hakiki bir tehlike te§~ti 1 
ediyordu. Bunlar k~ndi kard·.şle · 

rini kurtararak bir tek hükumet 1 • 

çinde birleştirmeğc ır.uvaffak o 
lamadıkça Bulgar !.:it umeti or.la 
rın muhtariyet dava~1na yar<l;ma 
hazırdı; ancak MaKedonyalıla -
rm bizzat Bulgarİ'5tanda muhta . 
bir devlet yaratmala?'. paza:hğ .t 
dahil değildi. 

Bulgaristanın !O'l on bet yıl i 
çipde iki devlet taufır.dan ',:ani 
bir Makedonya, bir de- Bulga~ hü 
kiimeti tarafından ;dı.re edi1rni~ 
olduğunu iddia su-:t·tiyle pek m i'. 

ba1ağalı davranryo:·•z. Kral Bo 
risle kraliçesi sokakta geze:-ke.ı 
birçok defalar baş .t~~ndürücU bi 
hızla uçan Makedo.,~ ahların oto
mobilleri altında e1.:!mek teh~;kt
sini atlatmışlardı. 

Makedonyalıların Bulgaristan 
da sağlam bir süel ciiktatörlük ' . 
çin sahayı nasıl hazır}apuş olobk· 
ları kolayca anlaııh-:. ·Ç.iinkü hl'· 
kumet mümessillerinin çokluiun" 
<@yanan ve muhalif partilerin he\· 
gün acı acı sorğu ve tpkidine ma· 
ruz olan bir liükUmette Vmro diz· 
ginleri pek de elinde tutmak 1nı
klnını bulamıyordu Ülküye 6üel 
• ulusal bir diktatörlük getirmekle 
ayni za~nda kend. ba~larını d. ı 
belaya sokmuı old11!aı . 

Daha 1924 yılında. Bulgart•ta 
nın ulusal politikacılariyle müte
kait ordu zabitleri Ze'"vno adlı bir 
klüp teıkil etmi§lerr.H. Zevno ,ij. 
zü "Zincirin halkau,, demek~ir. 
Bu partinin programı basit ve do~ 
rudan doğruya faıizmin ti k.,ıdi· 
siydi. Yani birbirirle: sıkı ııkrya 
sarılmıf bir uluıla haıta salah:yet 
sahibi bir hükumet .. 

Bulgaristanda böyle siyasal bi:
nazariyenin atacağı i!k adım Ma· 
kedonyalıların muhv.ı iyet har~ke 
tini anlatmak ola -:aktı. Çünki.ı. 
böyle bir hareket, '>~lahiyet Sil· 

hibi bir hükOmete '.;l'\rşı alay r,· 

lurdu; bundan başkd. Yugoslavya 
da ve başka yerlerde kanuna kaT . 
§ı hareketlerle hükUınetin nüfuz 
ve salahiyeti berbat ~diliyordu. 

- 22 - T om.son muhtelif çeteler ve hır 

Cim, tekrar haydutların tuza- ca, üç aydanberi akmbya kürek 
ğma düşmemek için, limanda du- çektiğini ve haydutlar tarafından 
ran Hopkinsin yahnı tarauuda mütemadiyen atlatıldığını anlıya· 
gitmemitti. Beliiydi ki, haydutlar rak, hiddetinden yumruklarını sık 
kendiıile alay etmitlerdi. mağa ba§lamııtı. 

Üç aydanberi meydana çıkma- Demek ki yatta öldürülen adam 
yan yat dümendıinin, bu kadar Hopkin.s dğildi. Kendisini ziyarete 
takibattan sonra, kendi ayağile gelen Mis Margaritin de haydut -
yataki kamara.ama gelip yatma- lar çetesine mensup bir kadın ol
sına i.mkin yoktu. Fakat, Cim bu- duğunda şüphe yoktu. 
nu o kadar geç anlam·;tı ki.. T omaon yumruğunu manya vu 

Haydutlar nihayet (Vinter gar- rarak: 
den) göriifmesinden tonra, istedik - Felaket .. felaket ... Gazeteler 
lerine muvaffak olmutlardı. bu rezaleti duymasın. 

M,jıter Tomson, Arslan Turgı:· Diye bağmyordu. 
dun bu İ§i bizzat takip etmek üze- T omson muhtlif çeteler ve hır -
re Türkiyeden gelmiı bir zabıta sızlar tarafmdan çok atlatrlmqtı. 
mmuru olduğunu anladığı günde.ı Fakat, bu atlatıı, hiç birine ben· 
beri, Neclanın izi üzerinde şiddet· zemiyordu. Karşı kar§ıya gelmek .. 
le yürümeğe başlamıştı. Morgdaki ceıedi mezarlığa gömdü 

Uç aydanberi Amerika zabıta- rünciye kadar uğratmak .• Çete he. 
sının ehemmiyetle takip ettiği bir sabına temin edilen bütün bu mu
(kız kaçırma hadisesi) nin faille- vaffakiyetler, T omsonun Ameri
rini Arslan J.ırgut meydana çıka- kadaki töhretini bir anda yıkma· 
racak olursa, T oımonun bütün ğa kafi gelebilirdi. 
Amerikayı saran ~hret ve mehn· T omson, muavininin (Vinter 
reti neye yarayace:ktı ? Garden) badiaeıini de ititmiı ol-

T omson, bir taraftan da Hop- aaych, kimbilir ne yapacaktı? 
kimin kız k.;deıi rolünti oynayan Bereket versin ki, Cim, bu ha· 
Mis Margriti aram~la mefguldü. diseyi kendi ağzından dinliyen 

Hopkinain ceıedinig..J!lorgtan Arslan Turguttan söz almııtı •• Bu 
mezarlığa kaldırılmaaı~. da hay. hususta T onuona birşey aöylemi -
dutların tesiri olduğunu anlamı~tı. yecekti. 

Tomson, Kalifornila zabı~ma Tomson, Kaliforniyadan gelen 
bir telgraf yazarak, Hopkinsin kız telgraf üzerine yeni tedbirler al· 
kardeşi hakkında malumat istemiş mağa lüzum görmüştü. 
ti. Kaliforniyadan 0 aktam gelen Bu tedbirler arasında (Kalifor
bir telgraf, T omsonu yerinden hop niya oteli) ni gizlice tara.ssud ettir 
lattı. menin herşeyden önce lazım ol . 

Telgrafta kısaca JU malumat duğuna kanaat getirdi. 
vardı: T omson buna neden lüzum gö· 

"Birdenbire esrarengiz bir şekil rüyordu? 
de üç ay önce Nevyorktan kaybo- Çünkü, Tomaon, Arslan Turgu 
lan milyoneJl Hdpkinsin hemşiresi dun Amerikaya gelir gelmez bu 
iki yıldan beri Ditoit hastahanesin. otele initinden ıüphelenınitli. 
de yatmaktadır. Mis Margarit Nevyorkta oturacak otel mi 
Hopkins, ani olarak Meksika ya ka yoktu? • 
çınlan ç9Fğt.ınun peşindn gittiği~ Böyle kenar ve merkeze uzak 
ni söylemektedir. ,, sönük caddelerden birinde,ekseriya 

lavya ile anlaşma V-! yakınlaşma 

yı kendine amaç e:linmi~ti. 

Çünkü BulgaristAnın küme.s 
hayvanlarını, yumurtt.!arını, etle· 
rini, meyvalarmı v ~ ha~~a to~ra~ 
mahıüllerini Garbi A. vrupaya gö
türmekte olan yolla : Yugosla\f)'a
dan geçmektedir. 

Protogeroff'cıla : kendil~; ini 
yardımcısız bulunca l çünkü ko
münistler onları al -:htmı~tı} ııc:fil 
hizmetlerini Zevvo J.J. teMif et•iler 
ve böylece idealistle ve Krai A
leksandra karşı ~amp:yon savıt.şçı 

lar onun l3,ylgarish .1da ücre tli a
janları oldular. 

Zvenarlara kimse: ehemm:vet 
vermedi ve hiç kimlla bunhrı!l iJ<. 

ti olmayınca meşru\\ yollardaıı biı 
hükumet teıkil edemiyeceklerinı 

de biliyorlardı. 

Biliyoruz ki BulgHıistanda Ma tidar İnevkiine ge1ec"•klerini ne 
kedonyalılara karşı 1'a.rekete ıec,, umdu, ne de bekle 11 Bunlar '<a· 
mek iıtiyen her han~: siyasal bir labalık da değildi . i-!ükumet ,!j~" 
grup yardım için Bclgrada mür ı- . ginlerini ellerine a1 .i ıkları Z;\m an 

caat edebilir. Etm~,e bile vakit kalübün bütün üye~ni yalnız ·k, 
ve saati gelince Be'gı ad ona eli· yüz kişiydi. 

Yaşlı Balkanlarda ve G•.hıey 
Amerikada en emn:yı tli iş h 'lkı'\
met darbesidir. An,~~k ordu da be
raber bulunmadıkça hiç bir htikii
met darbesi muvaffak olamıyaca· 

ğından Zvenarlar >n:uda ve !-il· 
hassa yüz ba~ılar aY'\• tnda, on tar :t 
sıkı bir imtihan ve• meksizin bin 
baş ılık va dederek 5:stemati~< ı. ;,. 

propaganda ve tah . ;kata başl r.. <l. · 

lar. Ve Zvenar ke tl ı lcrine Mlt 
kedonyacılarla kü ;.frük ülkenin 
yalnız kendi menfa .ı~leri için ya· 
rnhldığını so.nan idi politikaı:ılll · 
tarafından hazırlarn.ış olan sc · 
bepler de p~k zayıf değild i. 

Memleketi batr.u "tan kurtar -
mak için ordunun hcı eketc geç -
me zamanı çoktan ~rdip geçmişt ı 

bile. Lfıkin bu k\ • -ta rı~, ülk(!nin 
aç kurtlar t.ğzına rl ·.~mesini İ;ıla~ 

etti. ni uzatır. Fakat h1m" bile lü '!urn l§in tuhafı bunlı.' siyasal hi i 
kalmaksızın Zevno ktilbü Yuı;oa• parti de değildi. B: . siyasal 1ıar- (Devamı var) 

Kaliforniya köylülerinin indiJderİ 
bir otelde yatıp kalkan ~ 

•Jı 
Turgud, acaba Tomsondan '1' 
olarak burada bir ipucu mu bal • 
muştu? 

işte T omsonun zihnini kuıd .
lıyan bu endiıe, onun bütiill elik· 
katini bu otel üzerine ç.-le 
sebep olmuıtu. 

Tomson: 
- Neclayı Arılan Turıu&I bir 

lursa, benim bu mevkiimde pi• 
mama imkan kalmaz. 

Diyordu. 
Ogün yine, kendisine ~ 

gazetel~den biri, hem T~ 
ltemdemuaTim~matıp bJtllllll' 
tu. 

Toımon gazetede fU ~ 
okudu: 

''N evyork zabıtası, ince şjşdet 
içinde çok güzel istif edilmi§ b•· 
vuç vepancar turşula.rmm dlf11' 
dan insanı çeken ve işt.ahasım 1J -
yadıran sahte cazibesine ~· 
Şişeyi açınca, burnunuza v;:: 
keskin bir sirke kokusu sizi a 
tiksindirir. 

Detektivlerin heybetli görODlt 
!erine aldanırsınız. Fakat, ,,:llP 
içlerine girmeyin. Yanı baştilO' ' 
daki adamın göğsün.den para~· 
tasrru aşıran eli siz göıiirsün~ ~ 
bu eli onlar göremezler!,, 

Tomson: 
- itte hu rezalete ~ 

edilmez. Bu hakarete ~sıl ~ 
yummalı •• 7 Nuıl kulak tıJmalP' .. 

Diyerek odanın içinde çeldd' 
gibi zıplıyor ... HKldetm.dm ~ 
de oturamıyordu. 

Gazete muharriri bu aa~ 
bO§una yazmamıştı. Vilsonun ~ 
hurreiıliğine geçtiği günd_.,.,, 
Nevyork zabrta itleri çok g~ • 
mit ve zabıta vak'alan - eskit~ 
nisbetle - iki misli artmqtı. B-
bir çok sebeplerinden batlı~ 
fu idi: Ötedenberi ıiddetle ~ 
edilen içki kaça.kçılan I01l gaoı
de - ıivil zabıta tahsiaatmm keti1Ü 
mesi yüzünden, eıkiıi gibi ıiddel 
takib edilmiYorlardı. . 

Kaçakçılarla mücadele jçİll •1 
rılan tahsisatın üçte biri biitçed-" 
kaldrrılınca, haydutlar t~:rar :ı! 
danı . boı değilse de - zayıf • • 
rak her taraftan faaliyete ıeÇJOif' 
lerdi. 

T omıonun bqmda buıuod11" 
ğu şebekeden yüz yirmi nıeJllurt' 
bu yiizden batka şubelere d•lst • 
mışlardı. Şimdi T omsonnuıı ,.,a; 
iyetinde ancak dört yüz ın~~ 
kalmıştı. Kadrosu daralan tp•-

şebekesin.i her gün bir ~· ::;. 
kilde muvaffakiyetaizliğe ugr• sa 

bit JIJ haydutlarla uğraımak kolay 
değildi. _. 

T omson bunları dütünürk 1-; 
masasının Ü$lünde duran ~ii~ Jıt 
arasında küc.ük mavi bır ki-. ___ ..,,. 
parçası gördü. Bu kağıt ~.,.....~._ 
nın üetünde acemi bir el yas191

' 

!U kelimeler yazılıydı: . . ot-"' 
"Neclayı görmek ııtıY ~ 

bu gec-.c saa.t on birde Vintet 
dene gel! ,, filli) 

(D•uanu ' 
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HABER - ~şam poıtasr 

Bulmacamızda 
isimlerini 

9 

kazananların 
yazıyoruz 

Bir pazar 
eğlencesi ' • ? • 

Yukarda hal 
şeklini gördü • 
ğünüz bulmaca 
mm doğru hal 
!edenler arasın 
da ~cıafıda i · 
almlerl görülen 
222 ki~ muh • 
telif hediyeler 
almışlardır. Bu 
bediyeler, şim • 
diye kadar he -

t;üler, -;; - lstanbul erkek lisesi 803 
~ .Nihat, 78 - Kumkapı ortaokulu C-l 

. ....... .J § fP\1'~ den 101 Nicati. 79 - Erkek lisesi :F.1 
: - V ~ den ~14 .Nureddin Asım, O - ~eref 
: ~ • ~ . sokak No. 3 den Neriman Özcan, 1 -

· ati - Beyoğlu 29 ncu okuldan 191 :\ermin, 
• 2 - 28 nci ilkmektep A.5 den 17 Or· 

. Ahmet Mü . 
tıır 
. ' •ırtında pi-
~· ayaklann. 

terlik, karı _ 
•ırıı '--el-. I> "'"'alet o . 
h' ll?ıda, genit 
it lcoıtu" .. 

~iij .. ga go -
tatı lbüt, tatlı 

1 18.Zete oku 
>'Otdu. 

t~ ~rıaı Nadi-
' anaıznı oda 

)'11, tıth-d· G
1 

l"k • • • .. r ~ • ı. ece ı entarıeınrn uze-
' 'l\t b• lt.r ır aabahlrk almıştı. Çorap . 

1
' lfık kemikleri il2erin~ düşmü~ 
~~ taranmamış, hülasa, henüz 
~ille çekidüzen vermemiıti. 

~ Ahtnet Münirin kar§uında, "lcL 
d~;ıe., der gibi durdu. Kollarını 
t~k Rlın ıöğtü üzerinde çapraslıya. 

, aksi aksi baktı: 
~l; ~aa.t on bir oluyor. Hala ga

tnı okuyorsun? Tren kaçta? 
tr "':-İren mi?... Ne yapacağız 

~Ilı .• 
cıcnn? 

~I - Ne yapacağız, ne demek! .... 
... 

0
"Ya.ya. gideceğiz... Bak, hava 

<tf! .. 
be ~zel. .. Eğer gözünü açıp da 
b.. 

111 ıayfiyeye götürecek kadar 
f""ta k 
d &zanamatlınsa kabahat ben. 
t Qı"'> 

, 111d 1 
• Pazarımı §U dört duvar ara 

ı,h. :\ ICÇirmeğe niyetim yok val -
ı .•. 

~tıı - itiraz için söylemiyorum 
}'~;,~ &abahleyin epeyce yağmur 
dr.\1'· S~kaklar çamur içinde kal-
1'-ıı el~ı de, öğleden sonra ıslanı 

... Şıınat tarafı epeyce bulutlu! 
!\t h Ehemmiyeti yok ... Ne baha
ttı.. tılıarı beni sokağa çıkmaktan 

'-l\td 
~il •• tmezıin ... Anlıyor musun?. 
flr~ hizmetçiyi de ıavdrk ! Dı . 
~it ' !emek yemeğe mecburuz!. .. 

, lıtYin bakalım! 
Ahtn~ M" . . . . t . tc kat '"" uııır, ıstemıye ıs emı-

tir· ktı ... Ah, bu tatil gününü şu 
t~? t\'lerinde ne güzel istirahatle 

'"'bilirlerdi. 

~~ht"de oturmak mı? .. Meni! .. 
Sİti, er RÜnümü ayni suretle ge-

~:trurn:·· Sen ite, hiç olmazsa 
}'or e daıren a:raamda gidip geli-
bodb:ileniyorsun ! Siz erkekler ne 

11\&iniz' 

tt ~Demek.ki mutlaka illa scska· 
d, ~.d'cağız? ... Kötü bir lokanta· .... ,. ,._ .. bo 

1) :uııı zacağız? ... 
tlitl-. tıdı~zler, bayaru büsbütün si -

çil l d. 
~ .. , 11 r 1• Bağırmağa baılo.yınca 
k,lkt 1 Ahınet Münir, ister istemez 
}'~. T erHklerini sürükliyerek 

a\Uıu •. • • 
"'~ k n \U!erıne, Nadire de, ay-

l clİiı&ltt' t.rı~.•ına geçti. S:lçlarmı t' 1' \' U%ünü boyadı. Endiıey· 
l'tilıt1eı-eden bakıp: "Oh! Yağmur 
~tdiJttYt.cak ! Bulutlar dağılıyor !11 

l'ttı. l<tnl •onra, gardrobuna yak -
~'~ tib·o acıdan yeni getirttiği sa· 

~.~beyaz elbisesini çıkardı. 
l\l~ ~ecek cici bir elbiıeıi o · 
~ ill:~ca fırlamak !uı.dınların 
l~ ır. Ne gezmek. ne hava 
Jtt~l\, ~~ !U, ne bu! Nadireyi ıev
~~ b de huydu. Onun için, 
he .... 1 a.ı §ık elbisesini büyu"k bir 

~. e aıl"tıll ' 
F.ıc.t .. a~~eçirdi. 

th'1llt. Yurcgı anıızm hop elti ! 1 
t'tnial' l' ~lıun... Kolacı lekeleri 
)ılı. • . -'Yeyıın d' l • . 
~ ıye e bıaemı neyle 

krı..... t, aonr 1 -..:~? a na.sı kolalaml! bu 
~()ıl.. .~·Etekler cekilmiı 1930 
taı -~ ••Qi d' - , 

'!~ °'1tt" .~ 12 kapaklanna çrk • 
llrüleyli.ya d.. .. 

• OtlDW!•• 

diyeler! tevzi E'- lf1~(4~~t]~ 
dilen <V AJ{lT) 
kütüphanesin • 

de verilmiye • ----------••••• 
cek doğrudan doğruya idarehanemir. • 2'.! nci ilkmektep 83 AyŞe, 15 - 46 ncı 1 
de dağıtılacaktır. ilkokul sınıf 5 den 188 Aliye .. 16 - ls. 

Bu ll~tede isimleri yazılı küçiik o • tnnbul lisesi B-2 den 1567 Behzat En • 
kuyuculanmızın cumartesi günU öğ - gin, 17 - Lpscki ilkmektep. l.5 den 70 
leden sonra ldarehanemize uğrıyarak Bozkurt, 18 - Otuzuncu mektep A-4 
hediyelerini almalarını rica ederiz. Bil den 326 Betul Tüzin Türk, 19 - Ve -

Giyilecek gibi değil... merelerini ,·aktfnde göndermiyenler fa lise.sinde 625 Ekrem, 20 -·JstanbuJ 
Bayan Nadirenin yüreğini bü - sayılmamıştır. BuJmacaları gönder _ lükek lisesi 1060 Feyyaz, 21 - İsfan. 

yük bir elem kapladı. Gözlerinde mekte gecikmeyiniz. En ~ok 10 ncu bul birinci ilkokul B-4 den 206 Fat • 

1 l k k 1 d. wünti ak-mı postu.·a ,·erilmiş bu • nıa, 22 - Kız ortamektep talebesin • yaı ar, !i)y e e e e ı: a )/'" N 
ıunmalıdır. den 6S Feride, 23 - Bu1'5& sokak .ı.: o. 

"-Ah ... Elbisem ... Güzel eJ. Saat kazanan 42 den Gönlil Necati, 21- lsmet Inö· 
bisem ne hale gelmi§ •• Bense, bunu 1 _ Şişli Terakki u~esi Acar Bele.. nü ilkokulu beşinci smıf Z76 Hurşit, 
giyeceğim diye sevinip dunıyor · Dolma kalem Kemal Cantürk. 25 - Ankara Bay 
dum .. ,, kazanan lltekin mektebi sınıf A..4 den 748 Ha.. 

Aynaya bir daha baktı: 2 - « ncü ilkokul R.5 den 29 Cetal. san. 26 - Kabata§ l~l talebesinden 
Bununla sokağa çıkmak, tıklrk Kolonya kazanan 1399 Hayreddin, 27 - 34 nen ilkmek. 

k 1 , ..... __ 3 _ Jstau:11 :ı kız muııllim mektebi tep sınıf A.5 den 315 Hüsniye Ramiz. 
§Öyle dunun, maa ara o maKUUı 28 _Cumhuriyet orta okulu 275 HU -
baJka bir ıey değildi. orta kısım Celalet Giray. seyin Güner, 29 - Beyoğlu dokuzun • 

Nadire soyundu. Elbiseyi sardı. BISKOl KAZANANLAR: cu ilkokul B..5 den 331 ismet Banş, 
. f l T kr ' - 17 nci okul 538 A. Rıza, 5 - 40 .:ıo - Maseli lisesi talebesinden sınıf Dolabın tepesıne rr attı. e ar ncı ilkokul B.5 den 177 Asin Asım, 6 

gecelig" ini ve sabahlığını giyerek, ç ha H 1 b. f 5 Korin Pi~aco, 31 - Gaziantep or • 
- arşam nyr ye mekte ı sını 4 tamektep birinci sınıf 372 LAmla Gür. 

bir köteye büzüldü. Dineklerini den 18 Behçet Binyan, 7 - İstanbul 
d. 1 · 11 · · d 1 lisesi birinci srnıfdan 10:>8 Cevat Ba _ 32 - Beyoğlu on ikinci mektep sınıf 
ız erıne, e erını e avuç anna 4 den 41 Leman, 33 - lstanbul erkek 

dayadı. Somurtup oturdu. Kolacı şaran, 8- Cumhuriyet kı7. ortadan 13 f 
Fikret. lisesi 680 Zek, 

mıdırlar, lekeci midirler, çamatır· KiTAP KAZANANLAR: ÇlKOLATA KAZANANLAR: 
cı mıdırlar, fU menhus dükkinda. 9 _ Taş Q'lektep sınıf C-S den 285 34 - tık Musevi mektebi 5 nd sı -
ki adamlann hepsine hirden linet Aslan Ncf, 10 _ Kumkapı ortaokul nıftan Alber Aclman, 35 - Beşiktaş 
Ier yağdrrmağa bqlardr. sınıf 3.1 den 5 Abdullah. Akaretler Şair Nedim caddesi No. 35 

Ahmet Münir, sokağa çıkmak 11 - Vefa Erkek lisesi sınıf C-3 Asin Kaya. 86 - Bağlarbaşı No. 60 

1 b h ld • · dm 360 A. Nuredd:... Ayten, 37 - Kadırga, PiyerloU cadde. üzere hazır anmıt ir a e ıçerı .... ak i 
12 _ Pangalh Jl<1esi 9 ncu sınıf dan si 83 Ay~e Köpıi.llU, 38- Şi§li Ter k girdig"i vakit, kansını i•te bu vazi. ı· ··ık k"-b" k 388 F • K k .,. 17 Arapazyan, J:l - 44 nen ilkmektep ıscsı ı me ı.c ı ısmı ua. or -

yette buldu. • d ~ A y:r • ı• U...J·"d maT., 39 - Fındıklı Mo11abayır 40 Fa· A... en Z'l-. • ~ayatı, .. - l')n.u ar 
- Ay ..• Hazırlanmaclın mı? ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!! zilet, ·10 - İstanbul kız lisesi B.A den 

Yoksa öğle yemeği derken alqam mi, va1lahi, annenin tam kopya . F. Oögöra1, 41 - Aksaray Cellfıtçeş -
yemeğine mi sokağa çıkıyoruz?... mesi Ara.blar sokak 16 Güner Türker, 

sıım ! 42 - lstanbul erkek lisesi A-2 den 
- Oturalrm oturduğumuz yer- - Rica ederim, annemi araya 1192 Hikmet

7 
43 _ Şehzadebaşı: Fev • 

de ..• Sokağa filin gitmekten vaz kanştmna... Herhalde o, senin ziye caddesi 15 Hale Gürmen, 44 -
geçtim... morfin kullanan annenden daha Beyoğlu akşam kır. sanat mektebi sı -

-Niçin? hrrlrdır ! nıf 2 den Tengüz. 45 - Aksaray 45 nci 
- itte ıen evde oturmak isti- _Morfine hastalığında alı§. itkmektep 5 den 993 İrfan, 4'-YeşiL 

Yorsun ya... Ben de arzunu yerine bu d b" h köy saadetli sokak 59 Jlhan Kızılten, 
mqtr, ne yapım.. a ır uta- .17 - 2 nci ilkokul C.4 den 540 ibra· 

getiriyonnn.. hk sayılır ve ömrünü dedi kodu ile him. 48 _ Istanbul lisesi G.J. den 567 
- Yok, cicim .•. Haftada bir ol geçirm.eğe müreccabtu. thsan, 49 - Sen Jozef lisesi 117 İrfan 

sun hava almak hakkm ve ihtiya- - Gençliğinde neler kant - Göksel, 50 - Eşref efendi sokak 10 lr-
cın olduğunu tasdik ederim .. Ni - trrdrğmı bana açtrrma... ma Şahnaz, 51 - Kabataş lisesi 6 ncı 
çin böyle ıöylüyorsun ! Haydi çr - Ahmet Münir, tehdit edercesi- sınıf 901 Kamil, 52 - 37 ncl ilkokuJ 

5 nci sınıf 113 Leman öıkan, 53 - 3 
kalım... ne ayağa kalktı. ncü llkmektep 3 ncü sınıf 477 Mediha, 

- Evet, evet .•• Gidetin de her - Haydi, vur bakayım had - 54 _ Taksilll .Akaret sokak 18 ?\f. Ali. 
yerde, ahbaplarına, dairedeki ar • dinse ... iki gözüm çıksm ki, haykırı 55 _ ı~tanbul yeni nesil mektebi 24 
kadaslarına "kanma ne fedakir - nm •.. Bütün komşulan batnna şa- Necdet Yal~ın, 36 - 27 nci ilkmektep 
lılda; yapıyorum, onu istirahat diye top)annı. birinci sınıf ısı Necla Abdulla.h, 57 

günlerimde gezmelere götürüyo · Bu tehdit, erkeğe soğuk - 44 ncü mektep A-4 den 3.i Nebahat. 

rum ... Hem de camm iıtemez . kanlılığını iade ettirdi. İ§ dayak 5S - 7 nci ilkmektep 4 den 75 Osman, 
1 • Kiiçüktepe. 

ken .. ,, diye öğünesin... stemı - faslına birunediyae de birihirleri· :\IENDlL liAZANANLAR: 

yorum! .. V a.zgeçtim. nin bütün kirli çanıaıırlarmı or. :J9 -: Dikili taş cami civarı 184 P:ı • 
- Vallahi fedakirlık değil... taya serdiler. Köpürdükçe köpür· kize, 60- Erkek lisesi D-1den189 Rı. 

Benim için zevk, aktama kadar düler. Saat yediye kadar, böylece, zn, 61 - Hııyriye Jisesi sınıf 4 den 201 

bir yeer gitmeden oturmak, ten - alı§makla geçti. Bereket versin, Rezan, 62 - Davutpa:.a ortaokul A.2. 
bellik etmektir. Mademki bu olma bu ırrada, hizmetçi eve döndü. den :l3"' aSit Atılgan, 62- Erkek Jiscsi 

dl, g·ıyı"ndı'm, haydı', artık sokag .. a y .. · f h ld C-1 den 56:? Salahaddin. 63 - 44 ncü emegı ısrttr, so ranın azır o u· 
ilkokul ııo Sami, 64 - ~7 nci mektep 

da çıkalım ... Mesele kalmadı. ğunu haber verdi. 4 s Selfımettin, G:i - lstanbul kız lisesi 
"Hem de giyindikten ıonra, el- Ancak bunun üzeı;ne karın . 17;12 Sıdıka, 66 - al~~ımpıışada Kul:tk 

biseme baktım. Bu yazlık kostüm larının fena halde acıktığını his • c:;ız fırın sokak Xo. 7 Seher Hikmet. 

bana pek yakıtmış. Artık gezme· settiler. Çorbanın buğusu, hiddet- Gi - Sel<:uk kız okulundan 20 Saba • 

ği tercih ediyorum... ]erini büsbütün geçirdi; i~taha ile hat. 
Kocasınm güzel ve yeni elbise· ka§rk ~Hamağa ba~ladılar ve biri 

lerine bakınca, Nadire, hiddetin · birlerine hiddetsiz nazarlarla hak. 
den tıkanacak gibi oldu. tılar. Bütün bir tatil gününü dol -

Onu hodbinlikle, yalancılıkla, duran kavgayı unutmuşlardı bile .. 
iki yüzlülükle ittiham etmekle be- Geceleyin, dostça sanlıştılar ... 
raber: Fakat zavallı pazar ... Biçare pa-

- Zaten bana "o adamla ev· zar, ya.ndr, gitti ..• 
lenme ! Seni bedbaht eder! •t de -

Ekseriya, günlerimizi ne mana- 1
1 mişlerdi, dinlemedim .. 

sızlıklar işgal eder; ne incir ~ekir- 1 

- Bunu sana kimse söylemedi, 
değini doldurmaz hadiseler hayatı 

eminim ... Bilakis sen, üsi tabia · 
zehire döndürür! 

tinle hayatımı fitil fitil humum · 
dan 1:etirdin ... Bir fCY. aöyliyeyim Nakleden: HC!.tice Sürcy>a 

l>EF'l 'Elt l~AZANANLAR: 
GS - Gnziosmanpa'=a kız ortaokulu 

A-2 den 214 Şerifl', 69 - Taksim Ka. 
znncr camii arkası ~okak No. 1 Kam. 
bet Demir. 70 - Ad:ıpa1.an 'J'ığcılar 
mahalJe~i kaldmmcılar ı:;okağı 34 I\nd 
riyc, 71 - 1:.1 ncü ilkntektep 4 nrü sr -
nırtan 910 Lutfi lbrahim. 7:! - 'l'a • 
rabyıı eByoğlu caddesi No. 7 Mehmet 
.\li. 73 - Be~ikta~ ''a ldc~cşmeı:;i l'.! ı 
Mehmet, 14 - Jla) ri~ c lisesi sınıf 1 
<len 33~; )f. Cemaleddin. ;:; - f;~l;ii . 
dnr Kı.sıklı BuJgurhı c~tlde:;I :\o. 10 
Muazmı Mustafa. iG - T:-.tanbul :--ı 
ncii iJl;mektep sınıf B..3 den 20S !'ihn t ı 

han Gürz, 83- İstanbul birinci ilkmek 
tep 99 Hilstem, 84 - Gaziosmanpaşıı 

mektebi birinci sınır 241 Rezan, S:l -
Zile ortaokul sınıf 2 den 131 ~. Alp, 
G - İstanbul kız lise.':iintlen 19:5 Sa

bahat, 87 - 44 ncü ilkmektepten ~e • 
him Suner, 

CETVEL KAZANANLAR: 
88 - Cağaloğlu No. 3 Şükran öz.. 

can, S 9- Ayaspaşa Osmnnpaşıı apar. 
tımamnda Te,·hide, 90 - aKn1u:a kör. 
f ez cacldcsi ~Ahmet Atuf, 91 - Sa • 
raçhanebaşı şekerci sokak No. 5 Akay 
Pekcan. 92 - Galata Nazlı han No. I 
Alber Yıldınm. 93 - Fatih Xo. 7 .A. 
F. Kutsal, 94 - Aksaray küçük l.1:inga 
tramvay caddesi 112 Asuman Barba. 
ros, 90 - 37 nci ilkmektep sınıf 4 den 
369 Bahaddin Ergun, 96 - Beşiktaş 
18 nci ilk mektep 599 Bürhan, 97 -
Ka.sımpaşa 9 ncu ilkmektep sınıf 2 den 
501 Bülent Tümer. 98 - SUleymnniye 
29 No. Bedri, 99 - Üsküdar 12 No. 
Bedrünnlsa, 100 - İstanbul erkek Ji. 
sesi E..1 den 305 iChat Blecen, 101 -
Ortaköy lnönü okulu 55 C. Nemli 102 
- Fenerbahçcli sporcu Cemal Azmi, 
103 - Bostancı hatboyu 9 No. Cemile, 
104 - 44 ncif ilkmektep B.2 den 52 E
min Uzcan, 105 - Pertevniyal lisesi 
E. Ozek, 106 - Erkek lisesi E..2 den 
Etem, 107 - Aksaray büyük Langa 
karakol caddesi No. 3 den Feriha },n· 
ruk, 108 - Şişli tramvay deposunda 
biletçi B. Hayri kızı Göksel, 109 - Sa. 
matya Çakmak sokak ilkmektep ta -
lebesl Georjlya, 110 -10 ncu okul A-1 
den Handan, 111- Kasımpaşa Tabak 
hane meydanı 48 No. Huriser, 10.2 -
İstanbul erkek lisesi K..1 den 618 Hü. 
sa.meddin, 113- Unkapanı yeni hayal 
sokafı No. 7 Hayreddin .Met.e, 114, -
Kanlıca Fıstıklı mahallesinde No. 'i9 
Hasan, ll5 - Gelenbevi ortamektelıi 
SOS İbrahim, 116 - DarüşşaCaka lisl'Si 
41 İsmail, 117 - Darüşşafaka li:;esi 
9 İsmail Oktay, 118 - İstanbul er • 
kek lisesi E-1 den 569 İbrahim. 
119 - Atatürk kız ilkokulunda B-:3 
den 197 Mehmet, 120 - Kumkapı orta 
okul smd 7 den 591 Muzaffer Doğan· 
alp, 121 - 3 ncü ilkmcktep sınıf 5 den 
l\I. Emin, 122 - aGlatasaraydan l\f u -
hiddin, 12.1 - Fatih 13 ncü mektep sı. 
nıf 3 den 526 l\t. Faruk, 124 - Eyüp 
Otak~rlar ~teşk:Cırc Olcay, 125- Beyoğ 
lu 12 nci okul 213 Nejat, 126 - Şişli 

Abidci hürriyet caddesi Akdeniz a -
partımanr Neyli Sinnan, 127 -12 nci 
iJkmekte U den 160 Nurhayat. 128 -
2 nci ilkmcktep sınıf !i den Nimet, 
129 - Bakırköy birinci okul 180 Nec
ıa Kansu, 130 - Feyziye (Işık) lisesi 
birinci sınıftan 376 Uğur Şeren, 131 -
Kumk:ıpı erkek orta okulu 1-5 den 252 
Uegaip I\ızı1nmak, 132 - Usküdar 
Yenim:ıhalJe mescit sokak No. 25 Rn. 
bia, 133 - 4 ncü ilkmektepten 50 Se. 
mih, 13-1- Galata yazıcı soknk tram • 
-ray ltan S:ıbahnt Hnmdi, 135 - Be • 
yazıt Yezneciler Zeynep J{cimil so • 
kak !'o. •16 Scvjm, 136 - Beyoğlu Yo· 
ğutltane 6'0knk • ·o. 2G Saı-a, 137 - İl'. 
tanbul erkek Jic;;csi c.ı de:ı cŞrafcddin 

A1'A1'0"UK'0N CÇ RENKJ.l 

RES~11Nl l\AZANA~I,AU: 

13..., - lfaba ta~ lisesi GiS 'fank, 
Yurelen. 139 - Kuleli süel Jisrsi sınıf 
lO dan l 1:i9 Tevfik. 140 - • amatya Et 
yemez ~imendircr cnddesi No. 4n Ülkü, 
141 - Fcshane fabrikasında dokuma 
ustası Ahmet, 112 - Unkapanr Salih 
pa~a Haydarhnnı paşa sokak No. 12 
Ahmet. J i:l - Kiiçükp:ııar Anadolu 
oteli A. Hikmet, 144 - Süleymaniyc 
Mehmdpn~a yoku~u Knsnakçılar so -
kak No. 4 Attila Güney.145 - Gedik -
pa~ı ::;arayiçi No. 26 ,\.Cesaret, 146-
Narhlmhçc :;;okak !\o. 9 Alcksandr 
Bah~n·an oı';-lu. 147 - Beyoğlu Mah -
muta~:ı yoku~u .A._~uman Nedim, 148-
Telgı-af mi!dürü oğlu Riilent. 149 -
Kara~ümrük No. :;o CclaJ, 130 - Ga -
latada yoku1 .. ıcle mah:llle ve sokağı 22 
Etem. ı;;ı - SuJtanahmet 1 Etem.15:! 
-- Fatih Ömer <'frndi caddesi No. 19 

Fitnat Cnal. (Svr..u ~aruıl 



H L S 
Deri, yün, ipek ve her türlü mensucat ile bütün elbise~erde ve çama§ırlardaki mürekkep. vağ, pas ve demir ve her nevi le~~leri katiyen ve gayet kolaylıkla ttıoyanı Jıayrtl 

bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şi,esi 25 ku.ru~lur. 

H s AŞ R, A 1 TOZU 
(:e.maıırlan aıcak ~uda yıkarken bu tozdan koymalı Vf' uğuşturmalı. Çama,trla.rdaki lekeler ve bütün kirler kolaylıkla çıka.:. gayet temiz olur. Kutusu 10 kunıttur'· 

HASAN Deposu: lııtanbul - Ankara - Beyoğlu ~ 

? • NEO 

Bu 

NEO 

Tesisabnı 

Satie 

yapmıştır. 

-Neonn her renkde aydınlık neşreden bir nevi cnm tüptür. Gece rck
lamlarmda ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir hat alinde bulu 
nan ayduılılt son derece az elektrik cereyanı sarfeder. Asri ve Modern 
bir rekllm vaıutaaı olduğu için Avrupada pe!i çok istimal edilmekte· 
dir. Boruların her şekle girebilmesi resimleri reklamları dahi temin 
eder. Neon tüpleri ile reklam yapan mUesseseler reklam hususunda 
rakipleri hayrette bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve Mtttncı 
reklAmın ancak Neon tüpleri \"aSJtasile elde edileceğini bugün bütün 
tekUm mütehassrslan tasdik etmektedirler. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır. 

SA TiE 'ye anışınız. 
Sahpauın, Necatı Bey caddesi, Telefon: 44962 - 3 

. -------------------------
1 ı~tanbuı t::)cledtyes' ıl n •an --Ke§İf bedeli 946 lira 16 kuruı olan Çatalcaya bağlı lıtiranca mek 

tebinin tamiri pedarlığa konulmuş tur. Şartnamesi ve keıif evrakı le
vazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler 2490 No. 
b artırma ve ekailtme kanununda yazılı vesika ve Bayındırlık direk
törlüğüne tasdik ettirilmiş ehliyet vesikasile beraber 71 liralık mu • 
vakkat teminat makbuz veya mekt ubile beraber 15/ 2 ci teşrin 935 cu· 
ma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "1,, (6838) 

Operatör Dr. 
SelAb SUN 

Deniz haıtaneıi Cerrahi Şefi 

Diş Tabibi Kemal SUN 
istiklAI caddesi 

No: 322 
< Bevoaıu Yerli 
Mallar Pazarı 

üstü> 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hl -
kinriiğlnden: 

Taksim Sıraseniler BillilrcU sokak 
23 sayılı eTde oturmakta iken 2'7-10 
-936 tarihinde ölen Yani Kiryadnin 
terekesine mahkemece el konulmuşt • 
tur .• Ilan gününden ba§lamak üzere 

alaaıklı ve borçluların Uç ay i~indc 
Bey~lu dördüncü sulh hukuk mah • 
k~eslnne başvurmaları ve vaktinde 
alacak1annı kaydettirmeyenler hak -
ktnda kanunu medeninin 561,569 ııcu 

maddeleri hükmü tatbik edileceği il!n 
olunur. 

Tür 
ME 

Cümhuriyet 
BANKASI 

AKTiF 

911ıı1935 vaziyeti 
PASiF 

&..I,. 
Kas11ı' 

:~~~;;~'. ... ~.~~~~ .. ~.~·.:.:.~.:~~= i ~ 2::~ ~;:~!! ~ 
LıfaldJh ...................................... ~ , ,. 705.723. 45 

Dahlldekl Muhablrler: 

fütlr Orası ...................... _ ..... f L 670.053.83 

t-.arlçtekl Muhabirler; 
Altın Safi kilogram 4.401,275 J 6.190..757 96 
Alona rabvili kabil Serbest dö,;zlt ~ 994 250 85 

~azine Tahvllferl : 
Deruhte edilen evnla nal."tfye 1 
arşılığı L.JSS.748.563.-
Kınunun o \'C: 8 !ncı mad-

, delerin" ıc~ikın . Ha~ne rarı· ! ıo.ıso.gso.-
tından vakı ıediııı f.~"-----
S enedat CUzdanı : 
Hazıne bonolm ....................... , L. J 820.000. -

f icarf senetler -·········-········· .. 21 932.04.'H9 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

3l .99~0H 73 
ıabvillt l ttibırf kıymetle 

Lira 

30.7902713% 

.670053 83 

10.185 00881 

Ser"'aye ........... ıs.OOo-~ 
lhtiı•t akçesj .............. __ ..... _ .. ,........................... l ~6.1 

1 edavUldekl Banknotları 

Deruhte edilen evrakı naııtiye ıC- 158.748.56S.
Kanunun 6 ,.. 8 ind madde· 
leıiııe tevfi kan hazine tara 
bndan v1,ki tediyat 10.7 50.980. -

DerQbtc. edilen evraı..ı nutiyt 
bakıycsi ........................... - •• - l47.99l' S83.-

13.000.000. - l 60 ')97 !S1 ,,. 
K arşıtığl tamamen altın olarak 

' tedaTI!le iltvetcn ~~dflen JL . .._ _____ , 
TUrk Lirası Mevduatı : 

J 47.997.5~q - ~:!:~: ı ::::::::::::::: :::::~::::: : :: 1 12 Gii9 3.~7.79 
1 
... oJg :ı,.5T 1~ 

Döviz Mevduat. : 
Vade~iz ····· .......... - ............ 1 f2~:S~ 788.90 

23 752 043.(9 1 M: ~;:il! -~.:.::.::~::::::::::~.:: ............ :2.'.. '.. :t.~~:~ 
{ 

Deruhte- edılen evrakı nak-ı 
~ tiytnin kırplıRJ esham Te 

B ' Strbest Esham ~ Tab,ilit - 4.429.072 9~ :'-' 6 .4~t .117.68 

Altın \e dönz üzerine 1v4nı; 
f ahviUt ilurine anııs 

1 -. S0.866.03 
:ı 4. ı 61.600 05 4 19'! 466 08 

Hissedarlar ................................................ · · •~oocoo - --4 muhte:lf 

Öksürenlere: 

YekOn ~ 
1586026712 

Yek On ~~68.811 :J:g 
::ı fr"erf ıE~3 t•rlhfnden itibaren. 

t<ı-crdl )l..zde 5 1·2 - IHtın '6ıerine vans yüzde 4~ rr 9"cnto 

T HAKKI E RE!! 
TL:.:J Q K iVE 

llQ~LJ..T 
BANKA51 

.DA·QA 
BiRiKTiREN 
RA~T.,bObQ 

tHfE 

ip Muayenehane nakli 

od;: ··çrp R1Uf. 

1 
Beyoğlu, Rus sefarethanc:ll sı~ 
da po!ta sokağı köşesinde 1' · 
menet apartrmanına taııınmr ı:ı:., 

• --- Telef on: 4335.'! _,_,...-...-
_.......,,._..._.,......,_.._~--/ 

m:ı::::n S a t ı l ı k -=· 

1 Yıldız 
1 hamamı 

L ' 
: Bahçekapıaında meıhur ~ 1 
il D 1 Z HAMAMI ~tdrktıt'• . 

1 Basiret hanmda 28/ 28 ~ 
raya müracu.t. 

--
Rutubetli gDnlerde: 
Kendinizi Em"lyet Alttnd• 

Bufwıdurunu% J 

. 
PektoriJl 
Ôksiirüğe;Neıleye, Bron~te ~ 
en müessir bir sil!h yerine geçer· 

s:unısu ıa C1Jl1JI 

IESll lfHl-IHMll CEIU EClJlfSl,Sfllfd 
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$imdiye kadar binlerce kişiyi 
ı . zengin etm1ştir. 

ıstımal edersenız nuı. ~ koruyacak en ıyi ilaç budur . 
ı~nnızı tak~yededersdi • ~jmıımllllllill~~ ismine dikkat buyurulması "llmıı Hffiillittlli ::--.:: 
ıuz ve vucu unuz a il 111111 llllıı .~ 

· cı keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir~ 
mevcut toksinleri imha 
cdeerek Devlet Derniryollarından : 

A. Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ytıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lere ( 20.000) liralık bir mükafat vardır •• 

Romatizmalardan 
halfts olursunuz. Fazla malQmat al 
mnk i.stiyenler Galntada Voyvoda cad 
desinde Unlyon hanında 49 numarada 
''Londrada H. D.L.EE müstemleke · 
Ier müstahzaratı ithal ve f hraç,, ajanı 

Erzurum hatları hariç Mudanya - Bursa, Samsun - Çarıamba 
ve Aydın hatları dahil olmak üzere en çok 70 kilometre içinde bu• 
lunan her hangi bir istsnyon arasında mektebe devam e!mek için se
yahat edecek talebeye mahsuı aylık seyahat kartları tuifeai :bdaı 
edilmittir. 

~.:,. ...... 
B ..... ::········ .. -· .. ········-·-············n· ı V. Tubiniye mUraoaat ediniz. Seyahat kartlarının ücretleri ı 

a ~ ı rVi··v··A··c;···e: .. R ... ij Posta kutusu Galata 139 il Mevki HI Mevki 

---~ •• 1·1 Ondille l~ln 
~ US 8 m e d d İ nilı Elektrikten korkan 

Drogerl santral Dorian dükkllnta • 
rrnda ve bilcümle eczanelerden ara • 
yınız. 

1 - 8 kilometrelik meıaf eler .. 150 100 ıçın 

Uit·ltıurni idrar tahlili 100 kuruştur.!i bayan) ara müjde l 
l' ı· 9 - 14 

ıs - 2s 
26 - 45 
46 - 70 

Kuruthır. 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, ,, 200 125 
,, ,, 250 175 

" ,, 450 300 
,, ,, 750 $00 

~ t:-be.~.:~~~ ~.h~~::. ~:~~=~~.~~.~t.: Hakiki buhar makinemiz gel- =·i.irA·•·•dn=e=-mnc ... ~.r:k:ı:-t=.;=d· : ... a:r:r-ıl= · ı mittir. Bayanlar buhar makinesi 
: ... ""::::::-.... .. ..... - .. !! ~ V E · :r·: s--=:-•mu=:ı::=m:c::u ... -......... diye bir çok yerlerde aldanıyor· 
'j lllk mobilya::::fü lar. Bunun için bir kerre Aksa· i 
~l,,~'la.kveyemekodaıı takım· 1:.il' DBel geveşkll~lne~.: .. : .... ~ı rayda • Millet caddesinde Gü 
i~ .\~ \>e saire. Beyoğlu Cihangir, i 1eryüz Kadın berberi Ba}'an ş~ Hor m o b i n j! . ~a~Bu caddesinde 60 No.lı Fat~:i kürenin.ıalonunda hakiki buhar lS . ~~j 
~ 'a..ıt · apartıman 6 numaraya H :: Tafalllt: Oalata poat21 gl 
:::..:::::··~.? · 12 ye kadar müracaat. H· makinesini görmeleri kafidir. ii kutusu t2as n 

Bu tarife, mevcut tarifelerden daha ucuz düştüğü münasellet 
lerde 1 Birincikanun 1935 tarihinden ve daha yüksek düştüğü mUna• 
sebetlerde de 1 lkincı'.cilnun 1936 tarihinden itibnren t?ıtbil< edile
cektir. Ve bu tarihlerden itibaren şimdiki tarifeler lağvolunacaktır. 
Tarifenin tatbik §artlariyle diğer tafsilat istasyonlardan öğrenilebi-
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--" ·----------------- --------------------- Eh, Hnşmetpenah, bu.ıun sulhc 
bir tesiri olamaz •. Belki biraz faydası 
olur. 

Keliisle Mojirona gelince bunlar da 
Dnnjuya: 

- Monsenyör, intikamınız alındı. 

'l'uhaf bir tereddüt gösteren Moröver 
olmasaydı size bu müjdeyi daha bir 
saat evvel verecektik ne ise, artık bu 
heladan da kurtulduk. l\endisi gibi 
bir kaç serseri ile beraber diri diri 
Yandılar haberini verdiler. 

Dük Danju knşlnrına kormatik sü
rerek: 

- Siz hakikaten kıymetli arkadaş
larsınız. Kral olunca sizleri de Hl)ık 
olduğunu derce.ede mükUatlandıraca
ğım dedi. 

-40-
ŞöVAJ,,YE 00 PARDAYANIN BiR 
KERE DAHA DARA~INfN SöZONO 

D1NLE1\IEMES1 

Bir taraftan Kelfüde Mojiron ö • 
b'· i.lr taraftan Morö\'er diişmanlarrnın 
Ölmesine sevinirken iki Pardayan tu. 
haf bir tesadüfle karşılastılar. 

Baba oğul ölmemişler, sağ ve sağ -
lam olarak bu ateşten kendilerini kur 
tarmışlardr. 

1' kcrler en alt kata yığdıkları ça.. 
lı' ı ateş Yerdikleri ve nle\·lerin evi 
6ıı :;:ı sırada beyaz bir duman onla. 
l'ın bulunduğu odayı sarmıştı. Bu du-

man nefes almayı yavaş yavaş güç • 
leştiriyordu. 

1 
Beş dakikadanberi du,·arı kazma i. 
<lelmeğe ~alışan şövalye bir saniye 

kadar ter içinde durdu. O vakit kaz • 
~~Yt babası alarak, dumandan bir şey 
gormek kabil olmadığı için, körle -
nıeden VUimağa başladı. 

Bu suretle bir kaç dakika daha geç 
ti. Nefes almaları büsbütün gliçleş _ 

mişti. Her an ölümü bekliyorlarkcn 
kazma 'On bir kovnt1i vuruş sonunda 
duvarın öte tarafına geçerek genişçe 
bir delik açtı. 

Bunun üzerine baba ile oğul ve kuv 

\'etçe iki kadından iliitün olan Katu 
duvardaki tnşlarla tuğlaları kopar • 
mnğa baı"ladılar. lki dakika idnde in. 

~ -
sanın geçebileceği bir delik açıldı. 

Yüzleri, elleri tırmık ve sıyrık için. 
de olduğu halde geçtiler. 

1'anı vaktinde kaçrnışlnrdı. Çünkü 
iki üç saniye en-el bulundukları kat 
gürilltü ile çökmüştü. 

Üç ki~i. uwuk tüccarının, br~qJediği 
tavuklar i~in almı' olduğu yemlerin 
bulunduğu nmbnrrmsı bir yere gir • 
mişlerdi. Bura . .,ı e.ski bir kapı ile kapa,. 
1ı idi. Kilidi bir kazma darbesile sök. 
tüler. E,·in mutfağa giden ibr merdi
venden çıktılar. Bu mutfağın iki kapı. 
sı ,·ardı. Birisi a.c:kerle dolu sokağa 
öbürü ise dört tarafı kümes ve olduk • 
ça geni~ bir avluya açılıyordu. 

Katu: 

- Kaçalım! dedi. 
- Bir saniye dur .. 

- Eret, nef'cs alalım. 

- Nnsıl nt'fes ahnacağmı güç bela 
hatırlıyorum. 

Bu şakalar bir taraffan da bulun
dukları yeri gözden ge~irmelerini en. 
gel olmuyordu. 

A\·lunun etrafı oldukça yüksek 

duvarlarla çevrili idi. Fakat bir kil • 

mesin üzerine çıknrak hu dm•arlar • 
· dan atlamak giiç bir şei değildi. 

PARDAYANL 'AR 

On dakika sonra üç yağ küpü yu -
karıya çıkarıldı. Bunlardan ba~ka 

meyhanede bulunan ekmekler, elli ka 
dar içki şişesi, bir demir manivela \'e 
bir kazma da alındı. 

Babası ynğı göstererek: 
- işte cephane I dedi. 
Oğlu da parmağı şişelerle domuz 

pastırmalarına doğru uzanıp: 

- Bunlar da erzakımız dedi. 
Baba.<!iı: 

- Haydi merdivene! diye bağırdı. 
Ağaçdan olan merdiven kurt yenik

lcrile delik de>'ik olmuştu ve bir kaç 
büyücek çivi ile döşemeye merbuttu. 

- Ka tu, evini yıkmamıza razı o ~ 
Iuyor musun? 

Ateşin üzerine büyüt\ bir demir ten
cere koyarak içine bir küp ccyiz yağı
nı döken Katu: 

- Yıkınız mösyö! cevabını verdi. 
Her iki adam. karnıa n manivela 

ile merdivenin çiYilerine ,·urmağa baş_ 
!adılar. Ve çiYilcr çıkınca ellerile ,-e 
ayaklarile merdivene yüklendiler. 

Birdenbire dehşetli bir gürültü 
koptu. Kapı kırılmıştı. Askerler, ça -
\'llfj \'e ahaliden bazıları karmakarı -
şık olarak içeriye dolarak kapının ar
kasına yı•;.ı1an öteberiyi dağıtma~n 

başladılar. 

Bu anda ikinci hir giirültü daha du. 
yuldu. nu da yıl\ılan merdiwnin ça • 
tırdı . .;ı idi. Bu suretle Pardayanlnrla 
düşmanları arasında irtibat kalma -
mıştı. 

- Katu, yağ ısındı mı': 
- Kaynıyor mfü;yö: 
- Prkfılft, haydi bakalım, u mös -

yölerin h:~rarc'!crini k~l,in erlel1m. 
T\·ı: na mn ya* tecrcPini yıkılan 

merdivenin birinci katla niha;> etlen • 

diği açık yere götürdüler. 
Aşağıdnki salon askerlerle tama • 

men dolmuştu. 
Büyük Pardayan eğilerek bağırdı ı 
- Çekiliniz! yoksa sizi haşlıyaca.. 

ğrz. 

}{olaylıkla muvaffak olacaklarını 

sanan a'3kerler: 
- Sizi yakalıyacağız, zorla tutaca

ğız, diye haykırdılar. 
- Pekala, kendileri istiyorl::ır, bize 

ne? 
Büyük Pardayan geniş bir kaşık 

ile kaynıynn yağdnn alarak aşağıya 

doğra serpti. Ah, of, bağırtr, çağırtı, 
küfür, beddua, müthiş bir ,·elvele 
koparıyordu. 

Bu müthiş, yakıcı mayi ikinci defa 
olarak yuknrıdnn döküldü. Sonra bir 
daha, ve sonra sık sık, çabuk çabuk 
dökülmeğe başladı. 

mminin yüzü kiminin eli yanarak 
bağırıyor, herkes kaçışıyordu. Bu su. 
retle yirmi s.'lniye zarfında nlt knttakf 
salon tamamen boşaldı .• 

- Katu kaynat, daima lrnynat kı. 
zım. 

- 1\aynatıyorum mösyö. 
Sokakta müthi bir giirültü kopuyor 

en yaka.c;ı nçılrnar:u~ küfürler savrulu. 
yordu. 

Bir marangoz uzun ve sağlam bi.r 
m'!rdiYcn getirmişti. 

l\loröver: 
- Pencereye dayayımz, diye ba • 

ğırdı. 

TIUyiik Pardaynn: 

- P<'kf\Ia. lştc yeni bir çare •. Bek. 
lcyiniz roculdar. Şimdi gene gülece • 
ğiL .. dedi. 

Forma: 42 
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202 - Güzel adamlardan biri işaretlerle sanki 
Salamonu teselli ediyordu. 

2o:ı - Onu fabrika gibi bir yel'e götürerek bü
yük makineler gösterdiler. 

204 - Sonra amyanttan yapılmış, :yanmı~ 
bir elbise giydirerek... · 

3>5 - ••• asansörle daha aşağılara indirdiler. 206 - Salamon: - Aman Allalum ! Burası 
cehennemdir. Beni affet! diye haykırdı. 

2<11 - Büyük bir ateş yanıyor ve bir takrm a. 
damlar uzun değneklerle btı ateşi kanştmyorlar. 
dı. 
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Merdiven şiddetle pencereye kondu. 
Üf't tarafı camlan parça parça ede • 
rek çerçeveye dayandı. 

İhtiyar kurt pencereyi açarak a -
§<'lğıya bakınca yedi sekiz kişinin biri
biri arka.'3ından çıkmakta olduğunu 
gördü. 

Ilalıa ile oğul biraz daha bekledik .. 
ten sonra merdivenin yukarı ucundan 
tutarak kuvvetle ittiler. 

Merdiven bir saniye kadar orta yer 
Cfe muvazenette kaldıktan sonra ge _ 

riye doğru yuvarlandı. lki kişi ezildi. 
:Oç dört kişinin kolu bacağı kırıldı. 

!Ayn~ saniyede tencere de pencere -
n1n kenarına getirildi. Şidedtli bir sa.. 
tfeme ile iki Pardayan bunu tamamen 
boşalttılar. 

Askerler ve ahali dehşetli bir va _ 

veyla kopartarak kaçıştılar. içlerin -

den on beş tanesi yaralanmış ve haş • 
]anmış olarak çek.ilmeğe mecbur kal. 

dılar. Lakin öbürleri baba oğlu yakala 
maktan hala vazgeçmemişlerdi. 

Katu soğuk kanlılıkla tencereyi ge
ne ateşin üzerine koydu. İçine bir küp 
yağ daha dökerek kaynatmağa baş. 
ladı. 

Yalnız içini çekip: 

- Böyle nefis ceviz yağına yazık 
oluyor sözlerini mmldandr. 

Drşardakiler yeni bir hücum için 
hazırlanıyorlardı. 

Kel üs: 
- Bir adam gönderiniz, daha 

asker gelsin, diye bağırdı. 

Mojiron ise: 

· - Galiba bu şeytanlar yakalığı -
:ma yağ döktüler. Bak bakayım Ke -
lils ! diyordu. 

Hakikaten l\lojironun ensesi yan • 
mış, ve deric:i par~a parça kabar • 
mıştı. 

l\loröver: 

- Mademki bu kudurmuş herifler 
yakan şeylerden hoşlamyor1ar. Öyle 
ise biz de onları yakalım dedi. 

- Evet, evet! Bu ahırla içindeki 
domuzlan yakalım. 

- Evi yakınız. 

- Büyük Pardayan bu sözleri duy-
du. Diri diri yanmak korkusu dudak • 
hırını manalı bir şekilde buruşturdu. 

Yalnız: 

- Oğlum, şarap nr de içeJim söz 
lerini söyledi. 

Şövalye üç bardak şarap doldur • 
du. Uçü de içtiler. 

Delikanlı: 

- Zannedersem. bu gürültii yakında 
dinecek dedi. 

Katu: 

- Mösyö, bu adamlann bizi yaka
cakların inanıyor musunuz? diye 
sordu. 

İhtiyar Pardayan: 

- Jnanıyorum. Adam sen de, far • 
zet ki ölmüşün de cehenneme gitmiş • 
sin t cevabını verdi. 

Şörn1ye birden bire: 
- Katu, bu duvann öte tarafında 

ne\·ar? diye sordu. 

- Komşum bulunan tavuk tücca • 
rmın evi. 

Babası bağırdı: 

- Düşünceni anladım oğlum. Ta. 
vuk tüccarının evine geçmeğe ça1ışa -
lım. 

Şövalye kazmayı yakalayıp duva • 
ra vurmağa başladı. Babası bir hare • 
ketle oğlunu durdurdu. 

• 
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- Bu herif, kazma sesini duyarak 
askerlere haber verebi1ir. Kaçacak yer 
de bu heriflerin girebilmesi için bir 
delik açmış oluru. 

Şövalye soğuk bir tavırla: 
- Eğer bu işte öyle bir tehlike 

varsa, ben göğüs göğüse ~arpışarak 
ölrneği, biraz sonra kor haline gelecek 
olan bu evde diri diri yanmağa tercih 
ederim dedi. 

- Öyle ise yık oğlum. 
Kazma darbeleri yeniden başladı. 

Duvar sağlam ve kalındı. Bereket ver 
sin ki dışarda gürültü devam ediyor· 
du. Fakat evin altına da çalı yığınları 
dolduruluyordu. 

Bu çok müthiş ve tehlikeli bir an -
dı. 

BüyükPardayan: 
-Bari tavuk tüccarı duymasa 

diye söylenirken oğlu da duvarı kaz; -
rna ile de1meğe uğraşıyordu. 

Kata, ihtiyar askeri pencereye ça -
ğırch. Parmağiylc sokakta ağhyan, saç 
Jarını yolan bir adamı gfü~tererek: 

- işte, fa\•uk tüccarı budur! dedi. 
Ilu anda dışardaki halk: 
Şenlik, şenlik? diye bağrrmağa. 

başladılar. 

- Şenliğin bu işle ne ilgisi var'! 
diye söylendi. 

Bunda da hakkr Yardr. Halkın ~en 
lik ! diye bağırması ise çahlara at~f;I 

verilmesinden ve iki tammadrkları a
damın diri diri yanacağından ileri ge
liyordu. 

Çünkü, insanların yandığını gör -
mek insanlara zevk verir. 

Ilirkaç saniye ~onra bu sevinç son 
dereceyi buldu. Kahn hir duman sü -
tunu yi.ikı-c1crck arkasında alevler 
meyhaneyi kapladı. 

l\loröver yangına sevinçle bakarak 
~övalyenin kılıciyle yaralanllll§ olan 
yüzünü kaşıdı. 

Meyhane tamamen yanıp kül oldu. 
lşte henüz adalet fikrinin tamamen 
mevcut olmadığı o zamanlarda hak 
yerine böyle getiriliyordu. 

Yangın bitişik evlere geçecek bütün 
mahalleyi yakmak tehlikesini göster• 
dikten sonra güçbel1 söndürüldü. 
Komşulardan bazıları mühim zarar • 
lara uğradılar. Fakat buna aldırış e • 
dilmiyordu. Asıl mesele Moröver, Ke • 

lüs, ve Mojironun kolkola saraya git• 
miş olmalariydi. Kelüsle Mojironun 

Moröverle dost olmaları böylece ilk 
defa olarak vaki oluyordu. 

l\foröver kraliçe Katerln tarafın .. 
dan kabul edildi. 

Jantiyom, kıskançlığından ~apsarr 
kesilen Nanse)in önünde: 

- Madam, intikamınız nlrndr. Genç 

serseriyi, ininde yakalanan bir tiUd 
gibi ele geçirerek bulunduğu evi ya " 
lnp kendi!-'ini de ka\'urduk. Eğer Ke .. 

Hisle Mojiron biraz ge,·şek dnvranmı!J 
olma...;alardı hu işi daha iki saat C\'\·el 
bitire~ktim dedi. 

- Moröver, sizi krala methederek 
miikafatlandm1manızı istiyeceğim. 

- Beni ihya ediyorsunuz Haşmet • 
penah. Asıl hoşuma giden şey elimle 
öldürmeğe muvaffak o1abi1diğim bu • 
dalanın yanması değil, kalTulanlarm 
Hügno olduğunu söylediğim zaman 
ha1kda uyanan se\'inçdi. 

Kra1i~e gülümsiyerek: 

- Sus! Tliignolarla sulh yaptığı • 
mızr bilmiyor musun? diy<! yapma • 
cık bu· tavula Sıkı~tL 


