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dış bakanını vurdular 
Yaralayan kaçtı, fakat arkasından atllan 

silahlarla onun da yaralandığı sanıhyor 

ankinde örfi idare ilftn edildi 
( Yazısı 4 üncü sayfada ) 

Uluılar .Kurumu ıoplantıfo undan birinin g?rünüıü ... 
• 

'lngilizler 

. Saltanatın 
yıkıldığı 

gün 
Bugün saltanatın resmen kal• 

dırıldığının on üçüncü yıldönü-

müdür. On üç yıl evvel bugün 

Atatürk Türk milletinin batına 
kara bir baykuş gibi tüneyen 

Osmanlı hanedanlığını yıkını§ 

ve egemenliği hakiki sahibi o
lan ulusa vermiftir. 

Bu büyük günün yıldönümünü 

1 
her Türk kalbinde kutlulamalt• · 
dır. 

ıır-------------

• 

Kılıç dişli· 

Kaplan 
13 Uncu forma 

satışa çıktı 

Sene: 4 • Sayı: 1372 

siyasa.ıarı n ı 
dc§ıqti..-ııııyor,, Gaz 

Sir Samuel Hor bugün maskesi 
Cenevrede bunu söyliyecek 

Kamutay bugün saat on beşte açılıyor. Büyük Önder, önem ve
rilen nutkunu söyliyecek, bundan sonra Kamutay baıkanlığı seçimi 

}apılacaktır. Bu seçimi başkanlık divanı takip edecektir. Komisyon
lar seçimi Kamutayın müteakip toplantısında yapılacaktır. 

llgünkü toplantı zec
i tedbirlerin tatbikini Kibrit kutuları 

._ Çok zaman eksik 
~ararlaştıracak<Yaz1114üncüde> vebazen yarım 

~ __...._,;::...........~ ......... 

ii;t;;;şadımp;~;t(;;; 

satılıyor 

Bunlar kapalt 
satılmalıdır 

Okuyucularmıızdan gelen bir 
ıikayet, piyasa.:la.ki kibrit kutula
rından bir kısmının yarım olarak 
çıktığım bildiriyor. 

Kibrit kutuldrının gevtek ıu• 
rette veya, okuvucumuzun bildir
diği gibi, yarım olarak müşterile
rin eline geçmeli verilen paraya 
nisbetle hiç dojru bir §ey değil 
dir. 

Kibrit ucuzladı. Fakat kibrit 
sosyetesinin, hü!&.metimizle yap
tığı mukavele nucibince, kibrit 

fiyatları dolar fiyatına göre tespi~ 
edilmektedir. Ceğeri ne ise onu 
veriyoruz. 

Son zamanlarda - belki de i
dare etmediğini sebep göster~ 

rek - sosyete pek kullanışlı olan 
küçük kibrit kutularını piyasadan 250,000,000 

ln k ı· 1 k t• • 1 k Şimdi soruyoruz: 

kaldırdı. · .. . 

fabrikamız 
Senede 300,000 

maske 
çıkarabilecek 

bir mahJyettedir 
(Ya.mı 3 ncütle) 

Çocuklar 
Hergünkü sayısında bir çocuk romanı bulundurmak 

suretiyle sizi en çok düşünen gazete olduğunu gösteren 

HABER 
yarından itibaren .şimdilik her cumartesi günU gazete • 
nin i~nde aynca çocuklar için bir ilan verecektir. 

ÇOCUK HAFTASI 
Adını taşıyan bu ilave, içindeki bol renkli resimler, 

zengin ve çok alaka uyandırıcı yazılarla• tam bir çocuk 
me(muası halindedir n sizi ayrıca bir çocuk mecmuası 
almaktan kurtaracaktır. 

Varın çıkacak olan 
"Çocuk Haftası,. ile beraber HABER'in çocuk bi1 • 

mecelerini ha11edenlere verilen hediyeler hem daha ço
ğaltrlmakta, hem de bunlar daha değerli şeyler arasın
dan seçilmektedir. 

Varın ki HABER ia iç 
sayfalarında 

l 
• ! 

. . 
" • • n .. 'ff ıra 1 serve ini mem e e- Kibrit kutuları neden yarım 

tinin ~üdafaasına terketti ç~cyor? Yoba d~ın~ormu?~~~~A-T-A~T~D~R~K~K~C-P_R_c_s~c~~~-
Bunun bir kontrolü olamaz mı? 

ltalyanlar yavaş ~:~:;::ı:ry~::!'.n..".~hi::.ı.:!: Altı ay sonra kurul-
l7avaş ilerleyorlar bul~::::~=~!n.vardırvebuya- mıy a başlanıyor 

. . <Yanıl 2 ru;ltJ.). . . pılmahdır. {Yazısı r1 Miide) 
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ıtaıvan - Habeş harbı Şimdiye kadar 
Alma oyada 

416000 kişi Askerlik muharririmizin görüşleri Hıfzıssıhha 
kanununa göre 
kısırlaştırıldı ve en SOD geJen telgraflar Almanyada ırk hıfzıssıhh~~ 

kanununa tevfikan 416.000 Jôf 
kısırla§tırılmıttır. Bunların iki~ 
bini doğuftan budala, sekıen bi . 
muayyen bir hastalıktan, yi 
bini cinnet, altmış bini sar'a d .. , 
hini doğu§tan kör, on altı · 

Doğu Afrika•ıııdan dün gelen 
haberler, vaziyetle büyük bir de· 
ğitiklik olmadığını, ve İtalyan kuv 
vetlerinin yavaı }avaı ilerlemek
le devam ettiklerini bildirmekte
dir. 

Aduva cephesi 
Romanın dü.ıkü harekat için 

neşrettiği resmi f(.bliğ ıudur: 
ı'Şimai cephesinde ltalyan or

duları yeni büy"jk hücuma hc1zır 
lanmaktadırlar. '3ıyah gömlekliler 
alayı bugün yerli İtalyan askerle
riyle beraber He:i harekatına de
vam ederek Makalle yolunda bi· 
raz de.ha ilerlemiştir.,, 

Brükselden ~elen bir habere 
göre de, Makall:'nin §İmal ve ce
nubunda takauı.:t eden Habeş kuv 
veılerinin mikta. ı iki yüz bindir. 

Gene Romadan bildirildiğine 

c3re, ltalyanlar Makalle yolu üzee 
rinde Maçuf ıelırini zaptetmışler
dit. 

MusaaU cephesi 
Bu cepheden gelen iki, üç tel

graf, burada da gen it ölçüde as· 
keri hazırlıklar yapıldığını ve ). 
talyanların Desse;'ye hücum et
mek için hazırlanmakta oldukla· 
rını bildirmekte<lir. Bu cephede 
hnlyanlara kartı bizzat İmparator 
Negüs harbedecektir. Şu h-llde 
yakın bir istikbalde bu cephede de 
kanlı muharebelerin baılaması 
beklenebilir. 

Haba,ıer bl r ltalyan hUcumunu I 
tardetm şıer t 

Adisababa: 31 (A.A.) - Musaali 
bölgesindeki ltalyan hare!cetlcri hak
kında bildirildiğine göre, bu hareket • 
ler bir tabiye manevrasından ibaret
tir. ltalyanlann atlı, piyade tank kuv
vetlerinin iştirakiyle yaptıkları bu ta
arruz Habeşler tarafından tardolun -
muştur. Bu hususta resmi haberler 
henüz alınamamıştır. 
~mt çevenlerde Asmara ltalyan 

telsizinin verdiği bir haber yalanlan -
maktadır. Bu haberlerde ltalyan ha -

Ya kuvvetlerinin l\fagalo şehrini tama 
r.ıile tahrip etmiş olduğu bildirilmek -
te idf. J{cza, l>ir Habeş cephane f:ıh -
rikasımn tahrip edildiği haberi de 
doğru değildir. Habeşistanda tek bir 
c~phane ve silah fabrikası yoktur. 

Somali cephesi 
İtalyan menbalarından verilen 

yegane haber Habe,lerin Davua 
nehri civarında ltalyanlara hücum 

etmeleri, fakat ıt~lyanların bu hü· 
cumu püskürtmelerinden ibaret• 
tir. • 

İ§te son dakikaya kadar Doğu 
Afrikadan gelen harp telgrafları
nın hülasası budur. 

Cephe • • ger ısı 

ve icabeden mukabil tedbirlerı al
ını§ bulunuyoru-ı. Zecri tedbirle 
re rağmen baıudığımız iti tiona 
getirecek, bütün istediklerimizi a• 
lacağız.,, 

Savklyat devam ediyor 
l\lassuva 31 (A.A.) - İlkteşrinin 

ilk 15 günü zarfında limana 60 bin ton 
eşya, 37 bin asker ve 6 bin hayvan çı
karmıştır. 

3300 asker daha gitti 
Napoli, 31 (A.A.) - 3.000 si

yah gömlekli dün Biancamano ge · 
misiyle Doğu Afrikasına hareket 
etmİ§ ve Umana ,.kın eden halk ta• 
rafından selamlanmıılardır. Gene
ral Traditi ile gönüllü olarak gi
den iki oğlu da ayni vapurla Af· 
rikaya hareket etmitlerdir. 

Siyah gömleklileri teftit etmek 
üzere gemiye çıkan Veliaht, ıuker 
tarafından coıkun gösterilerle kar 
ıılanmıştır. 

Berlin, 31 - Habet hükOmeti 
İngiltereden önemli miktari::la ıi · 
lah ve cephane ~atın almata ha
zırlanmaktadır. 

imparator bUtUn servetini 
yurdun mUdafaasına bırakh 

İmparator Haile Selisiye SQ(j 

milyon marklık (250 milyon Türk 
lirası) ıahıi servetini yurdunun 
müdafaasına ta!ıaiı etmiıtir. im• 
paratorun bu hareketi üzerine ka. 
bile başkanları ve Raslar da ara
larında 200 milyon mark toplamış• 
lardır. 

Bundan batkff. memleket t.?hH· 
kede bulunduğu takdirde sarf c· 
dilmek iizere İmparator Mcnelik 
tarafınd;ın lnra'<dan iki yüz mil-

yon mark da yurdun müdafaasına 
tahsis edilmiştir. Bütün bu pa· 
ralarla hemen silah ve cephane a
lınacaktır. 

Diğer taraftan İmparator Me • 
nelik zamanınd.ı Italyanlardan 
iğtinam edilen toplar da cephelere 
gönderilmi§tir. 

sve;ll general daha harb· 
baflamadı§ını slSy"Uyor 

Londra, 31 - Habeı hükUıne

ti süel mü~avirleı inden İsveçli Ge
neral Vergin memleketine döner
ken gazetecilere §unları söylemi!
tir: 

"- Hakiki hPrp henüz başla

mamıştır. Şimdiye kadar olan çare 
pışmalar gayri muntazam kahile 
kuvvetleriyle İt.\!yan askerleri a -

rasında cereyan etmittir. Asıl 

harp bundan sot\l'a muntazam Ha
bet kuvvetleri 11\raf ından yapıla• 
caktır. Bunda:ı dolayıdır ki Ha
beıler şimal cephe~inden geri çe
kilerek daha cenuptaki müsai~ 

mevzilerde tahııdat ve tahkimat 
yapmaktadırlar.,. 

Tiğrede 
General de Bono memnun ıt:alyanlar daha 

Roma, 31 - Doğu Afrikasın - şimdiden alt:ın 
daki ltalyan orduları ha, kuman· aramıya başladılar 
aanı General de Bono bugün hal- Tigrenin iıgal edilmiş kısım
yan ve yabancı gazetecileri kabul larmda ltalyanlar altın ve diğer 
ederek ıunları söylemittir: madenler aramağa giriımitlerdir. 

- "-Büyük zorluklara rağmen Bu iti Habeı harp esirlerine ve 
evvelce tespit ettiğimiz planı şim- serbest bırakılmıı kölülere yaptır
diye kadar harfiyen tatbike mu• makta ve kendilerine gündelik ver 
vaffak olduk. Şimdi mühim mu- mektedirler. 
harebeler arifesinde bulunuyoruz. Bu mıntakada altm ara.ma te -
Bundan sonra da muvaffak olaca- ıebbüsü ilk defa 1900 senesinde 
lmuzdan eminim. Uluslar Kuru• yapılmıştı. Fakat İJ;İ azlığından 
mu tarafından bize kartı alınan vazg~ilmişti. Bunun!a beraber 
~ecri tedbirleri etraflıca incelemit 1933 de daha faal bir ıurette ite 

yeniden baı vurulmuıtu. Ve mah-ı 
sul 128 kilograır.dan, ertesi yıl 
500 kilograma çılcmıştı. Eritrede 

Habeı imparatorunun muhafız alayı 
kumandanı General Balambaraa 

Mokriga 

de faaliyet başlamıştır. Her ay bu 
rada 30 kilogram altm çıkarıiı -
yor. 

. 

Habeş araziair:-de altını iıtis -
mar eden ltalyan sindikası, Ha'Jeş 
makamları tarafından §İmdiye ka 
dar devamlı müşkülata çarpılmı-k 
ta idi. Zannedildiğine göre, Tigre 
ve Eritre bir altın çıkarma &ahaaı 
haline getirilecektir. Böylece ihti

mal Afrika.da iki mühim altın mın 
takası olrı.caktır. 

- Mançeıter Gardiyandan -

Son haberler 
Bir ltalyan subayı esir edildi 

Adisababa, 31 (A.A.) - Oga
den civarında bir tanktan ineref< 

kuyu ba§ında ıu içmek istiyen bir 
İtalyan subayı esir edilmit ve bu· 
raya getirilmiştir. 

Makalle de dUfecek mi ? 

Asmara, 31 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosunun hususi mu· 
habirinden: 

Makalle pek yakında harekata 
merkez olacaktır. Raa Kassa, 20 

bin kitilik kuvvetlerini Makalle· 
nin cenubunda toplamııtır. 

Mısır kabinesinin istifa 
edeceği sanılıyor 

Hükumetin yeni tekliflerini 
ing.li7 fevk~lade komiseri 

reddetti 

doğuştan sağır, yirmi bini vah~ 
bedeni :uite~ekküller, on bini İ 
alkolikti. Bunlar hemen 
yarıya kadın ve erkektir. 

Hava 
RUzgAr yıldızdan 

esiyor 
Dün kısmen açık geçen hJ 

bu sabah yine bozulmU§, ya" 

yağmıya baılamıftır. Rüzgar 
dızdan saniyede 7 - 8 metro •~ 
le esmektedir. Hava da epeyc~Jtl. 
ğumuştur. 

Dün ıabah yediden bu .. ~ 
yediye kadar iki miliıMtre ,J 1 

mur yağmııtır. 

Sarıy~r ve Büyükdere önle 
de demirli bulunan vapurlar 
fırtına dindiği için dün Karad 
ze açılmIJlardır. 

-o-

Uluslar Kurumu 
aleyhinde harekete 

geçerse 
Macaristan LaheYı 
adalet divanına 

müracaat: edece 
Buclape§te'den yazılıyor: 
Pe•ti Hırloo pA7PJP-!\t .. lcQ~.; 

mık zecriledoırlere ııtırak etJll 
diğinden dolayı Macaristan ole1' 
hine Cenevre tarafından ahn:ıı.._ı 
muhtemel olan tedbirleri tiıııdi 
den protesto ederek diyor ki: 

''- Eğer böyae bir takıın J<S ' 
rarlar alınırsa, Macaristan, dl~~ 
seleyi Lahey Ulur lararası ndsl 
divanına verecektir.,, 

-o-- ' 

Balat MusevHer1 

Suikast teşebbilsOn' 
tel'in için 

toplanıyorlar . , 
Balat Musevi cemaati pazar giir, 

Balatta Ahrida Sinagoğunda bir .t~~t 
Jantı yaparak Büyük Öndere suı1'.;
teşebbüsünde bulunanlar tel'in ed1 

cektir. 
Cumhuriyet bayramı münase~ 

le Balatta Türk Kültür ve yardııtl: 
miyeti karumunda Vitalis Sürbal1~1 
Jak Dassa tarafından konf crııJıS 
verilmiştir. Bu konferansların Jd~ 
u cumhuriyet deni muhassenatı, ; 

Mısırlılar toplantılar yapıyorlar. kabiliyet ve medeniyeti etrafınd• 
muştur. 

Kahire, 31 (A.A.) -Alman İs · değildir. Milliyetperver partisi - -------- ----
tihbarat bürosundan: nin icra komitesi, durumu ince - Davet: 

Liberte gazelesi, kapitülasyon- lemek için parti üyelerini fevka - İstanbul atletizm heyeti 
ların muvakkaten veya daimi su• iade bir toplantıya çağırmııtır. lığından: ıJ.' 
rette kaldırılma•• mütasavver ol - İngilizlerle mutlak bir teırik; Bölgemizde dahil bulunan 
madığını yazıyor. mesaiye karşı muhalefetin arttığı tefik klüplere ait atletizm işleJi. 

Hükiimet, Avrupalıların mısır · görülmektedir. Milliyetperverler, konu,mak üzere genel bir topl 
daki hususi hak:arma zarar \ler • gittikçe daha genit ve daha acil yapılacaldır. Klüplerimizin 5 .. ı 
meden zecri tedbirlerin tatbikini ulusal istekler ileri sürüyorlar. 935 ıalı günü saat 17,30 da Be;,t' 
temine çalıtmaktadır. İtalyanla - ---o--- lu Halkevi binasındaki bölge .4 

ra kartı alınacak zecri tedbirlerle 12 net yıl kezine birer murahhas göndeı'P"-
bu memleketin Mısırdaki imtiyaz· Mısır sefaretınde leri tebliğ olunur. 
ları nasıl telif e:lileceği henüz bel• büyük bir t:örenle 
li değildir. kut:lulandı 

Gazeteler, lngiliz fevkalade 
komiserinin, Nesim paşanın ka -
nunu esasisinin baki kalmasım ve 
yeni bir İngiliz - Mısır andlatması 
aktine dair olan teklifini heddet· 
tiğini yazıyorlar. Kabinenin he -
men istifa edip etmiyeceği belli 

Kahiı e, 29 - Cumuriyetin 12 
inci yıldönümü Kahire elçiliği -
mizde büyük törenle kutlulan • 
mııtır. Bu mÜnllsebetle Mısır ha· 
riciye veziri Aziz İzzet Paıa elçi
mizi ziyaretle Mısır hükmneti na
mına tebrik etmiı ve elçimiz tara-

f ından iadei ziyaretle teJekkÜ' 
dilmittir. . 

Gece de elçiliğimizde 300 ~ 
lik bir ziyafet verilmiıtir. Bu " 
f ette başta Vefd fırkası lide~İ fJ. 
has Pata olduğu halde bJ~ 
mümtaz şahsiyetler ve a:Jelel" 
lunmuıtur. 

I 
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~içüı: 4 - - ... 
çılan gaz maske-
•i fabrikamızın .. . 

onemı 
.~diye kadar "zehirli gaz,, 
ı-, da prazetelerde türlü yazı
'- ~~tı. Zebirıi gazdan korun

Dört: taleben 

Balıkcılık 
enstitüsü . il'fl kitaplar yazıldı. 

it .. ".itaplard~ ve bu gazeteler Arlık mektep değil, 
. ~hırli gazlann çetitlerinden tetkik merkezi oldu 

iti\ diliyor ve: "Çok korkunç, Balta limanında bundan dört 
~11/i~li!,, lf!)'ler olduğu anla- yıl önce kurulan fakat bir türlü 

· .. iL.~u. bir ite yaramıyan yüksek balık • 
L. qyet bu çok korkunç teyler-
~ "·- çılık enstitüaü Y.eni bir mahiyet 
~ -..ıı koruntnak lazım geldiği 
;'lllın&ktaydı almqtır. 
• ~t neyle k.>nınacaktık? " Balıkçılık enstitüsü 9imdiye ka· 

.... lllUt\iıı hayatımız, dünyada mev dar bir mektep halinde idi. Fakat 
''""' ola "Ç ancak dört talebesi bulunuyordu. lı.._ · il ok korkunç,, bir ıeye 
~· lraalömat dolgunluğuyla ge- Buna mukabil genit bir idare kad
'"'lllllttd" 8 rosu ve yabancı müteha1111lar gru 
~\· ı. ugü.ıı kartımıza bir 
,. ıre çtkıveren Türk gaz mas• pu bu talebeleri yetiıtirmeğe me· 

nADe.K - AKtam poıtası 

1 Atatürk köprüsü 
Altı ay sonra kurul
mıya başlanıyor 

Atatürk köprüsünün bir Alman 
firmasına ihale edildiği belediye
ce içitleri bakanlığına bildirilmiş, 
alman cevap üzerine mukavelenin 
hazırlanmasına batlanmIJtır. Mu
kavele üç güne kadar belediye ve 
firma murahhuları tarafından 
imzalanacaktır. 

İmzadan sonra firma, demir, 

ve dökme kııımalrının Almanya

dahazırlıima baılanacaktır. Bu 

Balattaki atelyesinde montaja 
başlanacaktır. Montajı Türk işçi
leri yapacaktır. Köprü üç sene zar· 
fından bitirilmiş ve açılmış olacak 
tır . 

tt, 1 f~bri!,alarnıdan ilkini görün· mur edilmitti. 
bırd · · d"k G 1 Ekonomi Bakanlıg"ımn verdig"i hazırlık altı ay içinde bitirilecek, ' en sevınıver ı . öz e 

Köprünün Unkaparu ve Kasım
paşa cihetinde belediye tarafın· 
dan iki sene içinde bazı yerler 
istimlak edilecektir. Unkapam ci
hetinde §İmdiye kadar pek az yer 
alınmıttır. İstimlak bittikten son
ra yoJlar açılacak ve tramvay sos
yetesi bundan sonra köprüden çift 
hat geçirmek üzere yapıya başlı
yacaktır. 

)\q b'l.çdJ,. Çok yerinde ve ha . bir kararla bu mektebin ne tale- bundan sonra hazırlanan kısımlar 
~ -lr it i:.-aıar • :mıt olduğun~ se· be yetiıtinnek bakımından, ne de fehrimize getirilerek belediyenin 
-~~ meml~~m~~~ri~~~~~ ---------------------------
~'llıak"da aç.ıan yeni gaz mas nen neticeyi vermiyen bir müesse rıhtımdaki sandallara Yazlık sebze halinde 
~ :''brikamu !.;in Batbakan h· se olduğu anlatılmıttır. Bunun mot6r takılacak kış hazırlığı 

• · ., Qönü ,Jiyor jd: için enstitüye yeni bir tekil veril· 
• kt 1 akt k l Rıhtmıdan vapurlara yolcu ta· Belediye Haller direktörlüğü L:'° Caz ma•ke•İ, ordu ıilahı mit ve me ep o m an çı ari • 
~'~ uyan ••ndalların beledı·y-e mo yeni sebze halinde kıc. dolayısile 
ıı... - 111en ~ıktı. Büyük bir ehemmi· mııtır. r - """ • :ır 
~ flid törleftirilmesine karar verilmit • bazı tadilat yapılmasma lüzum 

"' 

ı.,, Bundan sonra enstitü yalnız 
• L tir. Fırtınalı zamanlarda bir ada· gönnüştür. Hal yazın yapıldığı 
"'-.ı. 0 a. ksn zeh!rli gaz meıele- deniz mahsulleri üzerinde tetkik-
~q .. L mm çektiği kürekle vapurlara a- zaman kıtın buralarının soğuk 
t. -~. 0ır halk, bir yurtdatlık en• Ier yaparak, Ekonomi Bakanlı-
"'ftı dam tatmıak ve vapurlardan yol- olacağı nedense dütünülememit 
h.. ~ı IÖnnektı~ ve bu enditeyi ğına alınması lizun gelen tedbir· 
~~ ı_ · cu çıkarmak çok mütkül olmakta-
,. t11: i~in en modern ve U)'anık leri bildirecek ve baldiçılan ir • 

~telle çalıtmaktadır. §ad eden bir müeueae olarak ka· dır. 
Ş._d Sandallar motörle§tirildikten L: :. i kitap \'e gazetelerde ze- lacaktır. Enstitü direktörlüğüne 

:"tlı - sonra daha çok yolcu alınabilecek k.-· •. ••z meselelerine dair gö:dü- bir müddettenberi müeeseaenin 
~. L hl bu ıuretle tatmıa ücreti indirile-
ııı... .. 11ahisler, bizde ancak mev- ıslah projesini hazırlıyan Ta iıi· 
~ led f ceği gibi bu gibi vurtalarında gi-
111.._ .... 1 a üt vaııtalarımızın çoğal- ye genel direktörü Necmettin v~ 
:"'- dip gelmeler ve hem daha süratli 
....._ · 1 leıirini uyandıracaktır. Şa• kileten tayin edilmi9tir. Necmet• 
~'D ht.lunıyacağız .. Fennin deh- tin bu ikinci vazifesine de ha!la- hem daha kolay olacaktır. 

,,tıt, fennin Clayanıkbğıyla kar mqtır. Bııoiinkii...,.nrlakılıtra .•• ,...1.1. 
S\ılb-- " _ -r!""~------..----.. larma motör takmalan için mua~ 

• \ ~ Un korunması için milletle- i'i ~,-L ı* ~ T 1 yen bir müddet verilecektir. 
~ ~· 't\tetli olması nazariyesi :c:or-~ W ' l --o-
~ lıakikat i>:arak kabul ~dil- ~-.:."'"-..~-•.._ _____ __._ Od k 6 Ü 
\ •onra, saf tedafüi silahlann Kolu çıkt:ı un m r 
-- ~i~Inıuı bu kuvvetin soluğu- İnhisar idar~sinde amele Şa .. pahalılaştı 

ş· kıl edecel;:tir. ban ile Hatim kavga etmitler, Son günlerde havaların bozul-
1llıdi, 1ı1iınaklar kalıyor. Hatim tatla Şabanın koluna vu- muı üzerine tehrimizde de kömür 

Hikmet MUnlr rarak kolunun ç.kmasına sebep ve odun fiyatları yükselmiştir. Bir 

ve yazıha~lerin önleri açık hıra· 
kılmı§tı. Fakat kıt gelince dört 
tarafı açık olan halin içinde so -
ğukt.an durulmaz olmufhır. 

Bunun üzerine haller direktör
lüğü halde mağaza ve yazıhane tu 
tanlardan, yazıhanelerin önlerine 
birer camekanla kapatmalarını 

i.c.cml§tfr. Bu camekanlar biribiri 
nin ayni olarak yapılmağa baılan 
mı§tır. 

Direktörlük her yazıhanenin 
önüne birer levha konulma11nı ia
temittir. 
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Şebi r Meclisi 
toplanıyor 

3 

C. H. Partisi 
Gurup asbaşkanlık .. 
larHe üyeleri ayrıldı 

Ankar.J., 31 C A.A.) - C. H . 
Partisi Kamutay grup idare heyeti 
baıkanlığmdan; 

C. H. Partisi Kamutay grupu 
bugün ismet lnonü'nün başkanlı• 
ğında toplandı. 

Nizamnemey ~ göre yenilenme
si gereken grup asbaıkanlıkları
na ittifakla An:alya saylavı dok
tor Cemal Tunca ile Trabzon 1.ay
lavı Hasan Sakayı seçti. 

Bundan sonra Hasan Sakanın 
baıkanlıgmda grup idare heyeti 
seçimine geçerek aıağıda isimleri 
yazılı üye!eri ayn dı: 

. 

Rasih Kaplan (Antalya), 
Aziz Akyürek (Erzurum), 
Abdülhak Fırat (Erzincan) , 
Ali Kılıç (Gaziantep), 
General İhsan Sökmen (Gire-

sun), 
General Şükrü Gökberk (lstan• 

bul), 
Hamdi Yalman '(Ordu)', 
Damar Arıkoğlu (Seyhan), 
Ruim Baıara (Sivas). 

Gaz maskesi 
fabrikamız 

Senede 300,000 mas
ke çıkarabilecek bir 

mahiyettedir 
Ankara 31 - Kızılay kurumu tara

fından l\lamakta yaptırılmakta olan 
gaz maskesi fabrikasının açılış töreni 
bugün yapılmıştır. 

Başbakan lsmet lnönü ile Bakan -
Jar, saylavlar ve bakanlıklar ileri ge
lenlerinin hazır bulunaukları bu tö . 
rende Sıhhat İşleri Bakam Refik 
Saydam bir söylev vermi"' fabrikanın 
kurulmasındaki yüksek maksadı an -
latinl'§tır. 

Başbakan Ismet lnönü de Kız.ılay 
kurumuna, kendisint; verilmiş olan 
ödevi bu kadar güzel başarmış olma
sından dolayı takdir ve teşekkürlerini 
ifade eaerek gaz maskesinin bugünkü 
ehemmiyetini işaret eylemi§ ve bun · 
Jara bir silah değil fakat herkesin e
vinde balundurması gerekli fabit bir 
eşya mahiyetinde görülm~i lazımgel 
diğini soy)em1ştir. 

···-- olmu•tur. '--1:' b. :r K&Ç gün evvel kömürün perakende 
>-.Cne 1 Bisiklet: çarpt:ı kilosu dört kurutken son günler-

D r f . . 1 Göztepe mevki polislerinden de bet kufUfa, odunun çekisi 
1 

Başbakan bu kısa söylevinden son-
Şehir meclisi bugün saat on ra motörlerden birini i~letmek suretile 

dörtte toplanmaktadır. Bugün reis fabrikanın açılı§Inı yapmıştır. 

~ 0 eSOr er 1551 numaralı Osman timenciifer de üç liradan dört liraya çıkmı~ 
ı~"-&ra Fakültesi istasyonuna gide:ken Abdülkadir tır. 
~ getirilecek isminde birinin bindiği bisi~et 

vekilleri ile daimi encümen seçi- Fabrika günde 8 saat çalı~:ık su-
mi yapılacaktır. retile senede 100,000 maske çıkara • 

caktır. Tesisat üç ekip üz.erinde işledi
ği takdirde yılda 3J3,000 muke imal 
edebilecek kudrettedir.Cumhuriyet hü 
kllmeti fabrikanın inşası için 1,270,000 
Ji.ra tahsisat ayırmı§tı. Bunun 801,000 
lirası bil O mum tef erruatile inşaata, 
~u, yol ve kontrol mruıraflanna har -
candr. 333,000 lira da 25,000 maskenin 
iptidai madde!i bedelidir. Geri kalan 
ı.ıo .. ooo küsur liradan 56,000 ihtiyat 
ol:ırak a)Tılmıştır. 84,000 lira da mü
essesenin f ennf ve idari ma.sraf'ları ve 
amele ücretleri karşılfğıdır. 

-0--

r l'Ofesörlerin çarpmıf, polise yere düterek ağır 
l'\Ukaveleleri surette yaralanmıtbr. Yaralı Zep-

Sayım bUrosunun 
vazifesi bitti 

iş bulacakmış 

Şehremininde oturan Musa ile 
Muradı ite koyacağını aöyliyerek 
Üsküdarlı Mehmet Tevfik 280 ku· 
ru~larını dolan•lrrmııtır. Suçlu 
yakalanmııtır. 

~ 9önderlldi nep Ki.mil hastanesine kaldırıl• 
~ t ~r .ı, 31 - Ankara dil, ta- mı,, suçlu yakalanmııtır. Nüfus sayım büroıunun işi dün 

bitmif, evrak ve dosyalar vilayete 
devredilmittir. Sayım bürosu mer 
kez heyetinin de bu suretle vazi
fesi tamam olmuttur. 

~ Coinıfya fakültesi için Av
~-~ ıotiri!t.i..ek profesörlerin 
~~ ltıeleri gôr. derilmiıtir. -[ a .. 
\: ' l•lecak profesörler tunlar -

\ !'lrirıç ünivenitesi kadim dil -

\~r~~eı.ö~ L:ındis Berger, Hi • 
-..:ıı1 •Çın d•,,ktor Güterbock, 

ıı~ o .. 
'IQ·~1• i~in ll2yan Fon Galmi, 
~ ~· h ıçın doktor Ruber, coğraf• 
~ ~·-- &.ı ı· . . . . f L:ltti ~r ın unıveraıteaı prc e-
~~den Luis, antrepoloji için 
,, 1 iiııiversılesi profesörle-

Şevket Aziz atanmıtlır. 

..;;:•t: Demir yolları it,"-• Dlrekt:örü 
""ahım Kemal 
~ltlfesinden 

~tlf a et:t:i 
~d 1., 31 - Bazı idari se· 
~ 1 trı dolayı devlet demiryol
~ iıi,e) direktörü İbrahim Kee 
~ it: etnıiı ve istifası Bayın
' lcanlığınca kabul ~dil· 

~~ direktôı tayin edilinciye 
'"">.flit ~•e ıenel direktör mua• 

11
" bakacaktır. 

Araba çarpmuJ 
Zindankapıaından ~aııkpaza • 

rına giden yumurtacı Hayımm ka-

nsı 55 yqında Sir.oraya Rahminin 
çift atlı a.·abaaı çarpmıf, ayafın• 
dan yaralamıttır 

Kumar oynarken 
Samatyada Sü'eymanın kahve· 

sinde Emniyet İkinci Şube memur

ları tarafından h:ftit yapılmıı, Nu• 

rettin, Sabri, Yusuf, Süleyman 

isminde dnrt kişi kumar oynarken 

yakalanmıttır. 

-o-

Çarşıda seyyar 
ahçılar 

Kapalıçar§ı içindeki dar so -
kaklarda seyyar atçıların çoğaldı
ğı yolunda, bu sokaklardaki dük -
kincılar tarafından belediyeye §i

klyette bulunulmu§tur. Böyle sey· 
yar atçıların durmaları yasak e _ 1 
dilecektir. 

Tokyo bilyllk elçlllk 
oluyor 

Buraya Hüsrevin 
. tayin edilmesi 

muhtemel 

Memurların vazife 
sırasında işledikleri 

suçlar 
Ankara, 31 - Memurların va

zife esnasında ig?edikleri suçiarın 
k.ıt.rarlaşmıştır. Tokyonun Türki- kısa bir zamand:ı kesinle§tirilmcsi 
ve büvük elçiliğine §İmdilik Hüs- lüzumlu olduğundan buna mini 

, olan kan!Jnsuz hallere yer veril· 

Ankaradan ge.en haberlere gö

,.P.. Tokyoda büvük elçilik ihd,,sı 

rev in tılVİn edileceği kuvveti~ 
memesi bUdiril-.·,ken gene bnzı 
vilayetlerden g;;,,derilen tahkikat 

aövlenivor. 

[ Ş E H R ·ı N D E R D L E R ı· 1 ~:::~!n:~n~:y:ta~~~~:ri ~~ı:::!~ 
y~n itiraz dilekçelerine tesadüf e-

ııı--------------------1911-------=~ils:!:::":ll--~=-l'Vlll~----~~ dılmekte ~lduğ·J görülmüıtür. Bu 

Yağmurlar başlamada-;~Ö~~; ~:~~n~::;~;~!~~'.iy•tl··•biry•· 
. . . . . . . l Oglunu d6vilyordu 

Hepınız bılırsınız. Yagmurlu havalarda yaya kal - bat. •. Bir çok yerlerde yağmura rahmet okunacak dere ! K d k"" l '" M h t• C il t" 
d ı rdan yu·· 6 k h lk i 1 b' 1 .. .. a ı oy u e me ema e ın mm a r me a ç n ır azap o ur. Çunku cede musluktan boşanır gibi ha,·adan sular dökülmek • · . d b' d h ld ~ 
hemen her mağazanın yağmur sularını boşaltan borusu tedir. 1 ısmın e ır a am sar O§ 0 ugu 
yaya kaldmmlann Ustüne açılmaktadır. Bu sebepten Belediyenin nazarı diknktini cclbcderiz. Dükkanla-j halde dün gece Yenicamide 1, 
yaya kaldmmlann llstünden yürümek, küçük mikrasta rın sa~aklarınr tamir ,.e su borularını dol rudan doğ • Bankası önün r:Je 22 ya~ındaki oğ-
bir der~ üzerind.e yürümekten farksı~ oluyor. Bundan ruy:ı caddeye dökülecek ,·e yaya kaldırımı dereye ben-,1 lu Mehmcdi döverken yakalan-
ha~A Jnr ~ok diıkkAnlatın 8aç11.k ttırtih11.tr d11. pek her. 7.etmiyerek ı;:ekildt" tRrlil ettfrme1idir. m11hr. 



4 "'ABER - ~lişam poıfasr .....________ l so:NTEŞRIN -193.> 

!~!e,n_: HabeJ, h.!'rblo!,f!.!!Y!,SB!~l!.rl!_,m~ 

Faşist gençleri Romada lngiliz 
sefarethanesini kuşattllar: 

Gazeteciler 
Nihayet bir yurt 

sahibi oldular 
15500 liraya Bey. 
oQlunda bir bina 

aldılar 

. 

SON DAKiKA 
Gergi~lik henüz za 

olmuş değildir 
"Kahrolsun lngiltere ! ,, Slr Samuel Hor bir nutuk söyleyecek 

Paria, 1 - Pariate dol&§&n §a- dir. Sir Samuel Hoare., 
yialara göre Sir Samuel Hoare Ce aon ıünlerde Pariateki _...._, 
nevrede bir nutuk verecektir. in· rin göriitmeleri hiç bir netİI' 
giliz Dıı Bakanı bu söylevinde in- mediğini aöyliyecek " --· 
gilterenin meeelenin batlancrcm- gilterenin Ulualar kurum 
danberi takib ettiği battı hareket- dık kaldığmdan dolayı ilmrİ 
ten vaz geçmediğini tebarüz ettire diğini anlatacaktıl'. lnciltll' 
cektir. hular kurumu paktı u.. ..... --

diye bağırdılar 
Zecri tedbirler konferansı bugDn toplanıyor 
Uluslar Kurumu : Amerika: 

Amerika Cumur Reisi gazete· 
cilere verdiii bi'.." diyevinde demiı

Cenevrede zecri tedbirler kon
f erJ.nıı bugün toplanıyor. lngili1: 
ve F ransı" dıt bakanları Cenevre
ye gelmit olduğu gibi İtalyan bat 
dekgesi baron Aloizi d~ gelme~ 
tedir. 

tir ki: 
"- Amerika, bugünkü anlat · 

ma.zlıia müdahale etmemek ka • 
rarındadır. Ulusumuz, bilhaın 

harbin ıürmeıini aağlıyacak olan 
gereçin ıablm8.4t gibi bazı müsait 
tecim imki.nları karııımda. kala -
bilir. Fakat haıp alanlanndak! 
muhaıamanm d~vamiyle temin e -
dilecek kazançlarm Amerika u • 
lwu tarafından kabul edilemiye -
ceğini sanıyorum. Amerika bü -
k6meti, harbeden her iki ülkeye 
yapılan ihracatı kontrol etmekte • 

Fransız gazetelerinin yazdıkla- cak Habeıiıtan tarafmc:laa 
rına göre !talyan • Habe§ duru • edilebilecek bir ani...,. 
munda gerginlik zail olmu§ değil- ndır. 

Bunların gelmesinden Cenev
redc büyük bir iaaliyet deiiıikli 
ği olacağına ihtimal veriliyor. 

Habeşler mukavemet ediyor 
Adisababa, l (A.A.) - Makal- dirler. Habeılet kayalar 

le cephesinden gelen haberlere da siperlere sıkıca yerleı • 
nazaran, bu ıehrin f imalinde tid- Habef ler bu mevzilerde J 
detli muharebeler olmaktadJr. I· larm kat'i hücumunu beki 
talyanlar hücum esnasında tankla. ve dütmana büyük zayiat 
ra ve tayyareleıe istinat etmekte· mektedirler. 

Habet meselesinin halli için 
üç büyük devlet ~raaında sıkı mü• 
zakereler yapılacağı sanılmakta

dır. Söylendiğine göre, zecri t~d 
bul er konferansı muvakkat bir zar 
man için kat'i kararlar almıyacak 
ve çal1§1D&aı ea:.~11Dda, yapılacak 
olan bu üç devlet konutmalarım 
göz önünde bulunduracaktır. 

lngiltere: 

dir.,, 
Romadan gelen bir habere ıö

re, f aıist üniformuı ıiyen yüz ka
dar talebe, lnglli2 konsoloshanesi 

Çin dış bakanını 
vurdular 

İngiliz dIJ bakanı Londradarı 
ayrılırken gazetecilere demittir 
ki: 

''Ban§ konuımalannın Uluslar 
Kwumuna kuvvr.t verecek bir ıe· 
kilde bitmesini samimiyetle nile-

karıısında gösteri yapmı,lar, ''kah Matbuat 'Cemi-yetinin sahn aldığı Şanghay, 1 - Kumitangin top
rolsun İngiltere,, diye bağmııqlar bina ve binayı sahn alan Cemiyet lantısında bir hadiae olmuıtur. 

Reiai H. 1 arık Ua Çin Dıtitleri Bakanı Aua - Thing 

. . . 
Cani, bir Jaron ıaze 

Kaçmağa muvaffak olmakla 
raber onun da yaralanmıt ol 
tahmin edilmektedir. 

Nankinde örfi idare ilin 
mittir. 

rım.,. 

İngiliz gazetderinden Tsynu 
Lavalin Musolidyi ikna etmeğe 

çalışmasının yakında _bir netice 
Tereceğini tahmin ettikten sonra 
§UDU diyor: 

dır.Talebe, üzeriııde "Kahroisun lıtanbul Basm kurumu kongre • Ouel bir suikasta maruz kalmıı
lngiltere., yazılı bayraklar tatı- ıince tünelle Taksim arumda bir tn. Aatılan bir kurıun karnına 
maktaydı. Sonra, zabıta kvYVetiy- bina almmaama karar verilmifti. isabet edip hayabnı tehlikeye dü-
~ da~~m~ard?~ K~~uehQ~~br~t~_~_r_m_h_·,_~_·r_. _______________ ~----

bik ederek Beyoğlunda lstikli.I 
sır Samuel Hor caddesinde Cemal Bey lokantası Samuel Hoare J 
Cenevreye niçin kartısmda 4o .. 42 nmnaralı bina-

lt 1 yı aeçmit ve satın alınan bina dün g m ş soruyor 
teıellüm edilmittir. Bina 15.500 

Cenevrenin bugünkü toplantı- "Böyle bir zaman-liraya alınmıttır. 
ıma lngilterenin DIJ bakanı Sir da hClkOmetı tenkit 
Samuel Hor'un de gitmesini "Dey l!!!!!!!la!!!r!!!ın!'!!!!!!!il!!!r!!!le!!!m!!!e!!!s!!!inı!!!·!!!b~e~k~l!!!em~ek!!!!.!!!B!!!i!'z etmen iz do§ru 
li Herala,, gazetesi çok manalı l:>una ıulhu "satınalma,, diyelim. - • •..,. • '.. ? 
bularak uı vn}da tefsir ediyor: Eski lngiln Bafb~ Loyid ır- ~ - Siz, nezaket tabirile "uzlaıma,, de 

"Zecri tedbirlerin tatbiki hak- Corc:un ıon :zamanlarda durmadan yiniz.,, l 

Lold Corca sual 

"Çür.kü ıim ~iye kadar, hüku· 
metlerin muva':akiyetli surette 
mUdahn.!e edebi\cc~kleri bu daki
J.;aya ,·arılmttmrf ve Uluslar Ku· 
1-umum.ı-:ı vaziye•ten nasıl h~ber -
dar edileceği k:narlaıtrılmamıt .. 
tır. Halbuki her ihtimalde her 
hangi bir uzlatnı" vulruunda bonv 
Uluılar Kurumıı~un knbul etme · 
si lazım gelir. L'ivalin teklifi, eks · 
per~~r ta.rafından tetk"k edilivor. 
Bununb b~rabe ... mü::a.~creler için 
§imdiye kadar ı~.g:am bir tıemei 
konulmamı~ ıır. ,, 

kında bir karar venae günlerinde "Deyli Herald,, gazetesi bun • aöylevler vererek bugünkü nciliz 
MtSter Eden bu iti kendi batma dan sonra Edenin evvelce aöyle - hükfunetinin siyuuım da tenkid Denize bir U\'&k d 
yapmağa ve ağır mesuliyeti yapa· mit olduğu bil' sözü hatırlatıp hü • etmekte olU§u, hükUmet erkinıru Londra, 1 (A.A.) _ Bir 
yalnız yüklenmeğe terkedilmitli. k.Umetin istical hususundaki eski bazı sualler aormağa mecbur et • --Lı ... ~• 

Saint Zean bumu ~..,.. ... Şimdi, ruznamede gösterilen diyevlerini kayıtla diyor iri: mi§tir. ·ıJ 
b 1 d·ı · ı nize dütmüt, tahlisiye gemı işi, evvelce ka u e ı mı§ 0 an zec:· "Mister Eden: (imanlann öl • Bu cümleden olarak İngiliz dq 

db. ı · b·•~ · · b. t birvok U""klar kaza yerine ri te ır erın tat ııu ıçın ır a - dürülüp durduğu bir zamanda ge- bakanı Sir Samuel Hor, Cenevre- r-

rl'b ıo··ıtermekten ibaretken ve in- "km k 1 Ul 1 k h mitlerdir. 
cı e o amaz. us ar urumu· ye gitmeden verdiği aöylevde em -----------

gilterede inlahabat propaganda • nun vazifesi harbi derhal hareke- kendisini, hem bat bakan Baldvini Fransa: 
Fransız gazr.lelerinden Jurna!, Iarı IOD haddine varmııken, Dıt te gerip dur..lurmaktır) diyordu. s· Co s· 

::r Y. hem iç bakanı ır n ımonu 
bakanının Uluslar kurumu itleri Bu gibi &Özleri şimdi Sir Samu tenkid eden Loyid Corca hitaben halyan baş deleı;esinin Cer.evrey<' 

ıitc~sini ıu yolda iu.h ediyor: bakanı Mister Edene refakat etme elden i•itmek istemeyiz.,, ki 
~ demittir ·: si neden? "Baron Aloizinin Cenevre ile 

Roma arasında 1rtibatı temin et • 
mes!, ltalyan:n Uludar Kurumu 
k'a!rosu içinde kalmak hususun · 
dr.ki dileğini bLat etmektedir.,, 

Alman durumu "Müteeaaifimki, büyükbirma-
Bir tarih tetıbiti için kabinenin ne o 1 aca k ? zisi olan Mister Loyid Corc bugün 

iki azasının bil'den gitmesi mana• CeneHe, 1 - Havas aytarının söylevlerinden anlatılan vaziyeti 
aız bir !eydir. Şu halde el altmda haber aldrğına göre Almanya U- takınmıştır. Büyük devlet makam 
bir •ey var; bu nedir? l ı ku htır b 

Övr gnzetesi he bedbindir. Ce
neVl'ede bugün ba!lıyacak ola ·ı 
konu§malara d~;, yazarken: 

::r uı ar rumu.nwı mu asına u· ları iıgal etmi§ olan bir adamın, 
Bunun cevabı g-enlerde hü • ·· vere .. ekt· B hb 

-~ ıun cevap .. ır. umu ra· büyük bir buhran anında meıul ha 
L.-Umetin hazırlamıı olduğu ıiya • da Almanya İtalya. Habeş ihtila· 

"T:ısarlanan hal suretinin, k~ 
nuşmaya esas olarak bile kabulü 
muhte?ıcl decH•J1r.,, diyor. 

sal formüldedir. Bu formül Sinyor fında bitaraf kalmak istediğini kanların müşkülatını takdir etme
Musolini ile yapılacak herhangi bildirmektedir. ıi ve bugünkü menfi tenkidinden 
gprÜ§mede Uluslar kurumu yo • Berlinin lsviçre gibi bir hattı vazgeçmesi bekle1.irdi. Kcndiıine 
lundan ayrılmıyacaktır. hareket takib edip Habeşistan ve iki sorgu soracağım. Ve umarım 

ıtalya: Sir Samuel Hor, görüşmelerin 
İtalya mahafih, zecri te:ibirle- ya Uluslar kurumunun bir uzvu 

rin taföilti meae1c:.ainde, İtalyan ti- vaııtaıile yahut bir nevi Uluslar 
care!inin yüzde 53 ünün, tanzim kurumu cephesi ardında yapılma
komitesine dah'i bulunmıyan ıını temin için bir metod bulmak 
memleketlerle yapılmakta oldu • üzere Ce~vl"eye gitti. 
ğunu bi!dirmel"t<?dir. HükUmetin bugünkü yegane 

Bunun yüzde otuzu Almanya düıüncesi, harbi durdurmak ya -
iledir. 1 hut tecavüze nihayet vermek meı 

Gene Roma ,.;yaaal mahafilin· · uliyetinden kendisini kurtarmak 
den gelen haberlere göre, lngil- üzere mümkün olduğu kadar ça .. 
tere, ltalyanın Trabluıtaki kuv • buk hareket etmek olduğu anlatı· 
Yellerinin bir fn-kaaının daha çe - lıyor. 
kilmeaini iıteme:dedir. Ayni ma - Göründüğüne göre, tasavvur, 
hafil, böyle bir t.eklifin son defa zaten kararla.tmıt olan zecri ted • 
Musolini ile lngilterenin Roma el• birleri "Ulualar kurumunun itiba· 
çiıi arasındaki görüımeler eına- rını kurtarmak üzere,, hemen tat -
ımda yapıldığrn. söylemektedir. bik etmek sonra onları ne çoğalt-

lntiltennin Akdenizden henüz mak, ne de ıılnlatbnnak •. 
lıfç bir ıemi çekmemit oldu~n - Sonra da oturup, Habeılerin 
aan Musolinl'nin bu teklife red ce- sulhu ıatm alma mevkiine düf1De
vabı verdiii ıöy!eniyor. ıini temin edecek kadar Jtalyan • 

ltalyaya silah ihracını menedeceği ki gelecek söylevinde bunlara va· 
zannedilmektedir. zrhan cevap verecektir. 

Zecri tedbirlere gelince ayni za Bu buhran anında lngiliz hü • 
marula Almanya. ltalyaya olan ih· kômetinin yapmadığı ve yapmIJ 
racatını pek fazlal~ştınnamağa olması lizım gelen feY nedir? 

çalışacaktır. Uluslar kurumu azalarınm müş 
Habeş elçisi de terek harekete ho.zırlanmıt olmz 

Romadan ayrıldı dıkları zannile, lngilterenin mün-
Fakat karısım bıraktı feriden hareket etmesini mi tav· 

İtalyanın Adiırababa elçisi Kont 
siye ediyor? 

Vinçi'nin Habejİstandan ayrdma• 
ıı üzerine Habeşistanm Roma el- Miıter Loyid Corcun bu aade-
çisi Afevork da Roma dan ayrıl- ce menfi tavrı bırakıp, ya~ı · :ı-"' 

tekliflei varsa bunları hükumete mııtır. 

Yalnız itin §ayanı dikkat olan 
tarafı ıura11dn ki, Habe~istanm 
Roma elçisi Habeıistana yalnız 

dönmüı, kanısını ve çocuklarım 
bırakmııtır. 

Habeı elçisinin kansı ltalyanw 
dl!'. 

· · - Niyuz. Kronikl'Jen -

yapması, ve ortada iftirak uyan -
dınp mesul bakanaln büyük bir 
buhran kar§ııında mütkül vaziye
te dütürmemesi umulur.,, 

Sir Samuel Hor, Loyid Corçtan 
pratik tekliflerde bulunmuım iı · 

temİftİr. 

- Mançeıter Gardi>:andan -.. 

Gül hanede 
muayeneler 
Gülhane tatbikat melııebi 

hekimliğinclen: 

Gülhııne tatbikat mekt.p -ti 

niği 15/ 10/ 935 salı pnüsıd" 
haren t~driıata batl&IDlf ol 
dan pol!klinik muayeneleri-' 

terir cetvel a,ağıya JUılmlf"'. 
bir balkının buna slr• 18 

etmeleri rica olunur. 

Sabahlan saat 10 dan tS 1 

dar. 

Pazartesi: Kulak, lioP., 
hariciye, fizik. 

Sah: Dahiliye, niaaiye. 
Çal'f&mba: Röntgen. 

uabiylJ, göz. 

Perıenbe : Harici1e, fiti' 
ıaiye. 

Cuma: Dahiliye, ıö~ • .Mı 
cumartesi: Bevliye, ... ...,..... 

lak, boğaz, burun. 
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Hızır düşman gemisine yalnız başına atladı. 
Küp~şteye arkasını dayadı, kıhcmı şimşek 

gibi oynatmıya başladı 
··••n llıaımla"n hu••··· r 

Küçük Ha.an, mancınığın ba-
f'ntla muharebel/I wgredJgor: 

Bütün beyinler! ıu ıual uir&ft•-ı 
:-1)ordu: 

"-Hızır, ne yapmak iıtiyor?,, 
O, bunu anladıiı için, adamla

nna haykırdı: 

Dllıman kahir bir ekurlyet teı 
kU etmlftlı-. Bınnn genıQi dört 
11eml tarafından ıanlmııtır. 

Küçük Huan birdenbire, b1r 
'-rilcamn doid·ığunu ıördü: 

Hızır, bir kaplan çevikliiiyle, 
..... dırganın direiine brmanıyor ~ 
8&tün ıemilerdea bir ses ititildi: 
-Hızır ..• 
Ne mük=nmel bir hedef teık1l 

teli yordu. 
ifa.an, ilk Cince: 
.. _Ya YUrUlana ?,, diye dütün-

46. 
F abt, aonra ıu bnaate ıeldi: 
''- Vurmazlar! Esir etmek İ• 

'-rler.,, 

Riizılr hill esmekte ve tekne· 
'-ı iki yana aalla.makta devam e
t1ordu. Manewa yapabilmek i• 
lhl olacak, yelkenler heniiz indi · 
~ti. Daha doinuu, bide
leaı, bunlan iDclhmek lbım ıeli" 
>rordu; ilkin Türklerin yelken ib-

~. durduklarım ıören dit· 
~ ka~arma mini olmak i· 
er. onlan taklit edi1ordu. Rilza&r "~ .. aaaıua A&lf& ••-..C UUIUllU)'VI'-.... 
eır kahramanlık 

mucizesi 
Birdenbire Rmmı ıürledili i

.titudi: 
- Çocuklar! •.• Hepiniz sancak 

~fmdaki bdırıa ile ujrqın? 
l.Jceıe tarafındaki bravelayı ba , 
-- bırakın. •• 
L.. J:faydi, Türk ceqiverleri kendi 
~ırplarma rampa eden bdır. 
'-ile ajrapmlar, onu mahvet.in· 
~; fakat Hmr, karavela dediii 
ııııq koekoca Jelkenli ile tek bqma 
'- Japacaktı? ... Hem elinde pat• 
'-11e1 madde namına bir teY olma 
~lı. da ıBrülüyordu. 011& bile, 
~ ın•nm tappeap madde, ne 
....,.. ola11D bir ıemiyi haldıJa· 
'-aı 
~ a aonra donanmanm öteki kı• 

~?:··_Türkler, ondan nuıl kurtu
~arclı7 ... 

lfaaan: 
~ .. _ Bittik. •• Bittik ... Esir olaca· 
~. Ne k~nanhimm kalacak, ne 
kıı111aız, ne f8Nfimia ! ... ,, diye iP 
_.iiJordu. 

F'abt, birdenbire, Türk kamr 
::-i1Ie karavela arumda bir yel· 
it il dolaıımaaı oldufunu ıardü. 
._~ıirla sallanan iki ıemi, birbir· 
~ doiru, reverans yaparça'.ı · 
1ııı._..•iildilderi urada, Hmr, keneli 
~mm direk tepe.inden, ka. 
"-•elanm iplerine ııçradı. 
.l'..ıt~!-ini kesti. Kimine tutundu. 
~ bt arumda, randanm ya
~ buldu. iplerini keatiii yel· 
~· Japraldqıyor, aapır aapı:
-..ıt11ordu. 

LSanJri, bir llhze içind,, bütün 
~ lalmesl durm111, herkes, lalt
~ır:--ı, topumuı fitilini 
~ • ... lcalaramanlık salan• 

~\ leJ•ecliJ•clu. 

- Sancak tar&fındaki bdırga 
il~ uirqm di1orum ıize ... Ne du
ruyorsunuz ? ..• 

lıte o zaman, ıökyüzünü aayba-
t .. r inletti: 

- Allah! All&b ! Allah! Allah' 
Karıı taraf da: 
- Hurra •.• 
Fakat ''Allah! Allah!,, "Hurra,. 

yı bubrıyor, boeuyor, ıittikçe a
zaltıyor ... 

Bunlara, kılıçların fA)urbıı, b!· 
kanlarm çarpıfmuı tempo tutu· 
yor .•. 

Kürekçilerin araımdan fırlayıp 
diifman kadırıumı basan Türk 
koraanlan anlerine ıeleni seriyor· 
lar .•• 

Tabiat, onlarm bazularma, her 
milletinkinden dAha ful& kuYYet 
vermiftir. Her biri birer pehlinn· 
dır. V • Türk pehllTanlan her a• 
ıınla dünya Jiirinde birincidir .•• 

Vurduklarını ;leviriyorlar ..• Hiç 
kimse onlara kartı duramıyor-•--- . ~ 
'Kdıcmı bırakan, tealim olanla· 

n aonradan zincirlenmek üzere 
bir kiiteJe 'JlllJ\>rlar. 

Fakat, akılları HızırdL •• 
Ona bir feJ olmasın •.. 
Hı:ma kim ne J&pabilir ki? O . 

diifman bravelumın yelke.aleri 
arumda bıaia diifen bir tikir 
olmaktan çok uzak ..• Hızır, oraJ& 
bir beli yıldırımı gibi düımiiF 
tür. 

ipini keamediii en büyük yel• 
keni ortasından, kılıcıyla yırtarak 
kendini atalı koyuverdi. 

Onun bu l.ni kadar yapbklan · 
m hayretle aeyreden ıemi halkı, 
ancak o Takit kendilerine ıelebil
diler ••• 

- Yakalayın .•• 
F abt, o, bir lr6p91teye arkasP 

nı dayadı. Kılıcın' timtek ıibi oy· 
natmala baıladı. 

öniine ıelen dıirt bet kitiJi de
Tirdikten aonra, bir tanesinden bir 
blkanbptı. 

Böylelikle, riaıdunu daha iyi 
muhafaza edebiliyor 1 

Haykırdı: 

- Hey, kürekçiler .•• 
- Emret Reiı ..• 
- Sizi kurtaracajım. •• 
-YqaReia. •• 
- Fakat aCiylediklerimi aynen 

yapacakımız ... 
- Sen söyle •.• Canımızı bile ve

ririz, Reiı. 
- Küreklerinizin bütün ukar· 

mozlarmı kırın .•. 
Bir çabrcb duyuldu. 
Müalüman ıemilerindeki kürek

çiler nuıl esir alınan hırııtiyan
lardansa, hıriıtiyanlarınki de ak
ıi1di: Müalüman Türklerdendi ! 
Bunların hepsi Hızm Reia tanı · 
dıklan, onun harikalar yarataca · 
ima emin oldukları i'in, söyledi 
lini yaptılar. 

Artık, bu karavela, ne yelken· 
le harekete geleb!lirdi; ne de kü • 
rekle ! Olduiu yerde kötiiriimlet -
mitti. 

Hızır, kendisini muhasara eden 
ıilihıörleri bir kılıç oyunuyla yar· 
cb. 

Kıç kuaranm merdivenlerin-. 
fırladı. 

Dümenin yanına koıtu. 
Bir kılıç darbeai .•• 
Dümenin bütün hareket terti • 

batı bozuldu. 
Şimdi, koıkoca tekne, denizin 

ortumda hakiki bir inmeli huta 
halindeydi. 

Kaptan, haykırdu 
- Bir ıemi balkı bir adamı 'fil· 

blıyamıyacak ınuımz? Yazık ıi· 
ze .•• 

Fabt, Hmr, kınlan lubcmı ye
re atmıı, iildürdülü adamlardan 
birinin meçini almııb. 

Yan tarafta, birinin, bir meta• 
leyi kendi kadırıuma fırlatmak, 
oradaki cenglverler muharebe ile 
m91gulken yanım çıkarmak iıte
diğini ıördü. 

Bir hamlede kundakçıyı &ldür· ......._ 
Metaleaini kalkanlı eliyi~. 
Vuruyor, deviriyordu. 

iki gemiye karşı 
bir adamı 

Öldürdüğü adamlar, belki on i• 
ki olmuttu. Fakat, kendi de, ko
lundan, f&kaiında ve aol böirün
den yaralanmıfb. Kanlan akıyor 
du. Yaralanma alır mı, hafif mi 
olduiwıu bilmiyordu. Bunu dü
ıünmüyordu bile ..• 

Yalnız, kaptanın: 

- Öldürmede!! Jakalayın ! Bü
tün it bundadır! dediiini itiliyor 
du. Korkmayın, socuklar ... Deniz· 
de barektaiz kalmıyacaiız... itte, 
imdada ıeliyorlar ..• Marküı kap
tan bize rampa ediyor •.• 

Hakikaten de, Hızmn bchr
ıumı mubaaara eden dört ıemi
den biri imdada ıelmiıti. Rampa 
ediyordu. 

Hızır, iki ıemi halkıyla batecle
cek delil ya ... 

(Deoamı oar) 
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--TDAK SINEMASINDA--•• 
lld film birden 

Vah•I Atlar Krall B E K S 
Türkçe sözlü heyecan filmi 

PSENSES EGLENIVOR 
WlLLl FRlTZ • LlLlAN HARVEY - HANS ALBERS • PAUL HOR 

BlGER-KATE DE NAGY-llh. Büyük yıldızlann güzel filmL 
Habeş harbi - Yunan vakayli 

dk :~~e-c ~~_.. . 
Yunanlı futbolcular 
Varın ilk maçlarını 
Beşiktaşla yapacak 
Dün tehrimize gelen Yananistanın 

en kuvvetli takımlarından Panatinai
kos ve Apollon takımları muhteliti ya
nn ilk maçını Taksim stadında Beşik 
ta~ takımiyle yapacaktır. 

ikinci maç pazar aflnli gene Tak -
simde Galatasarayla oynanacaktır. 

Gerek Beşiktaş, gerekse Galatasa • 
ray takımları, Yunanh futbolcular 
kal'fl8Jnda iyi bir varlık gösterebil • 
mek için en kunetll takıınlarfyle ra
kipleri karpsma çıkacaklardır. 

l:·unan takımı kafilesi erkt.nmdan 
ve Apollon ku1Ubü başkanı Mösyö 
Malohosla konuıtuk. Bize dedi ki: 

- Takımımrzm h8cum hattı en, 
kuvvetli ve mükemmel bir pklldedir. 
MUdaf aamız da bugün Efe TBpurile 
gelecek bir oyuncumuzdan sonra ta • 
knn tam kanetlnl bulacaktır. ,, 

Da 8iz1erlmlsden anlqılacafı gibi 
Yunan takımı çok kunetll bir halde 
bulunmakta ve takımJanmıi için cid
di bir tehlike teşkil etmektedir. 

Lik maçları 
Bu hafta başlıyor 

Jstanbul lik maçlan bu haf ta bq
byacakhr. Yann B takımları arasın· 
da 3"Uı1a~ seneıtin n& ilk lirşılaf
maçlanndan sonra; 8 btlrdıl de ile ... 
nerbahçe •e Beşiktaş alanlarında bl· 
rincl • lhM.d kUme maçtan batlıya • 
caktır. Bu haftaki maçlarda günün en 
mühim hldisesl olan Fenerbalıçe • jg. 

Taksim 
stadında 

Tornlkelere numara 
takıldı 

Taksim stadında, iç kapılarda bula
nan tornikelere, şimdi stadı idare ·et
mekte yeclladll taraf dan numara takıl 
DUftır. 

Tornlkenin her dlntlş!nde ba na • 
maralar, tıpkı Tilnelde oldata ılbl 
yazılmaktadır. 

Bunaıı ipa bqüıaden itibaren tar • 
nikelerden bllet&lz hiç ldmee bırakıJa.. 
mıyacaktır. 

Stadyuma parasız girmek hakkı o
Janlar, mldllrfyet dafresladen yeni ya 

pılmıı davetiye alacaklar,tomikeye bu 
na ffrerek ıfreeeklerdlr. 

Topkapı kulü-
bünde şölen 
Evvellsl akpm Topkapı blilblailn 

on altıncı senel ·demyesbıha cirit dö-
nUm yılı oldalundan kultlpte Uyele • 
rine bir ~y fileni vermfttlr. Bu a -
mimi f6lende ~vre bbtlklerl yarbq
kalll ~ıu-.111 n N 1'akt8 lalar 
dauedllent et1...u.lldr. rıilrinci 
'tlmeye 7enl ~- Topb.pı kultlbii -
ne maftffakryetler dileriz. 

Arsenaı 
tanbulspor maçından başka, Beykoz - Dördüncü olablldl 
Anadolu, Topkapı - Vefa maçlarının 
da ayn birer ehemmiyeti vardır. Çün 
kU birinci kümeye yeni g~mlş, seçen 
seneki ikinci kümenin bu en kunetll 
iki kulübU, yeni kümelerinde ilk ma • 

lngiltp llk pmpi70n11 mqbar 
Arsenal bu mmdm yaptıfı on iki maç 
ta beş defa galip, dlrt defa berabere, 
Uç defa maf10p olm11ftar. 

çı yapmış olacaklardır. Anenal cumartesi gftnl keadl •· 
Yapılacak maçlann programı p • hası olan Hay Boride Prestoa taldıalle 

dar. yaptıfı ~ 2 • 1 kaaa•ıftır. Bu 
TebJIO maçta '5,000 1eyircl bal111UDqtar. 

T. ı. C. 1. Jstanbul Bölgesi Futbol Preston takımı lqi)iere JUdade 
Heyeti Başkanbftndan: yirminci olarak selmeldedir. 

2- 11 - 935 cumartesi gilnti yapı • Arsenal bu plibiyeUle yecllndllk • 
lacak resmilik maçlan: ten, dördüncUIUfe kadar ytlbelmlt • 

1 - Fenerbahçe stadı, Alan söz - ., ..r. 
ciisii Şazi Tezcan, L d 

Vefa - Topkapı, B. takımlar saat a U m eg 
13,30, hakem Şazi Tezcan. p f J ilk t 

Fenerbahçe - Jstaabulspor saat 15 rO eSf ODe en 
15 de hakem Şazi Tezcan (B> takımla kurtulamadı 
n. 

2 - Şeref stadı, alan gizcUsU Ek • 
rem G8ç181er. 

Beykoz - Anadolu B. takımlan sa
at 13,30 hakem Ekrem Gflçlüler. 

3 - 11 - 935 Pazar aflnfl yapılacak 
resmi lik maçlan: 

1 - Fenerbabçe stadı: Alan gtiz -
claU Saim Targat. 

Karqtlmrlik - Ortaldiy (A) ta· 

Fransızlann mefhur kotucaaa ft 

dünya 800 metre rekortmeni Ladumec 
bundan bir müddet evvel Fra1181Z At· 
letfzm Federuyonanca düıkaliftye e • 
dilmifti. 

Kendi8inin prof esyöael oldafu ka
bul edilerek diskalifiye edilen l.Adu • 
metin lstefiyle toplanan özel komil • 
yon, Fransa Atletizm Federasyonuna 
hak vererek dİBJ(alifiye karannı tu • 

kımlan aaat U hakem Suphl Batur. dik ettikten başka Ladumeg ne Atle. 
Vefa - Topkapı (A.) takımlar sa-

at 12,45 hakem izzet Muhittin Apak. tizm Federasyonu arasında mtinaldt 
Fenerbahçe - lstanbalspor <A) ta- mukaveleyi de feshetmiştir. 

kımlan saat 14,30 hakem Sadi Kanan, Haksızbfa uğradıtrm iddia eden 
Yan hakemleri: Ekrem Enoy ve meşhur koşucu son çare olarak, Fnn· 

Feridun Kılıç. sız spor teşkilatının ballı bulunduta 
2 - Şeref stadı; Alan gizciisü Şa- Ktiltür Bakanhfına bat nırmapu. 

zl Tezcan. "'Sıw rıııı::ı:aa MU ıw m Z zıır 
Kasımpap - Sumenpor <A.) ta

kımları aat J1 hakem AH Rıdvan, 
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"Kızın çok 

Hafız oldu.,, 

(Nakil, tercüme ve iktibas lıakkı rnahfuzdur.J 

büyüdü, Tevfik! kat gece oldu mu, haydi yemiş 

bahçelerine... Sabaha kadar vur 

Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insanların 

.heyecanh romanı 
of( 

VaZ&n: Rosny alrııd * Türkçeye ~·e\·lren: Nacıve izzet 
No.22 

"Babanın adı ne, kızım?,, 

"Kız Tevfik.,, pa:!;~~:n~:ı?~ynasın..... C'imdi ırma "'ın ormanın 
Tevfik sustu, bu gecelerin açık Y 4 q ' 

anlatabılırdı. Kf'ndı kendıne: U ı ~ 

Birçok §ey blrden oldu. Cuce 

kapıya dayanmr§ ağlıyordu. T ev• 

fik Tuna Nehri gibi taşmıştı, tay 

fon gibi kızının etrafında dönü

yor, kapıp kollariyle kaldırıyo!", 

dükkanda aşağı yukarı divane gi• 

bi dolaştırıyor, arada bir bırakl · 
yor, biraz yüzüne baktıktan son· 

ra tekrar kızı kapıyor, nöbet gel· 

miş deli gibi sayıklıyor, ağlıyor

du. 

ve gali~ ~ğl~nceleri.ni nas~I kızma alabı'l' J 1•;;1tne genı•şıı•klerı' 
"Çiçek bozuğu bir çingene çen• • ı c .J t k b k l t 

gi karısı vardı, sarat düıkünü am· lÇerısınue e aşına a mış l. 

Biraz :iükun bulunca Rabia ile 

cüceyi bir sabun sandığına oturt• 

tu, kendisi aralarında, bir kolu bi· 

rinin bel:nde, bir kolu ötekinin 

omuzunda, ikisini birden sıkıyor, 

ikisini de sıra il~ şapır şapır öpü. 

yordu. Bu mesut badirede en ken. 

disine hakim olan gene Rabia 

idi. 

Tevfiğir. çocuk ruhu, cücenin 

çarpık ve biçare vücudu, hacet iv 
tiyen, sevgi bekliyen iki zavallı 

kimsesiz ... Rabi.t ikisine birden 

sahip çıktı. 

Tevfik, oturu:- oturmaz. sürgün

de geçen hasret ve gurbet yılları

n~ anlatmağa haf ladı. Sırasız 'Ve 

karmakarıtık b! ... hikaye, fakat o 

kad~r canlı ki Rabia kendini o yıl• 
ları babasiyle beraber geçirmiı 

zannediyordu. Hk seneltrin se

faletinde birkaç ı.•ara edinebiJmel< 

için pazar yerlerinde halkı eğlen~ 

dirmiş, hazan yapyalnız kafasını 

sokacak bir damdan mahrum. ek· 

mekçi dükkanla;, önünde gözleri 

ve ağzı sulanarak aç ve avare do

laşmış .•. 

Hikayesinin bu kısmiyle kıznı 
şen gözleri yaşardığını gören Tev

fik, sergüzeştini .ı başka bir safha· 

sına atladı. 

"Zati bey' Geliboluya mutasar 

rıf olunca sürgünlerin yüzü güldü 

Ben derhal yanına kapılandım, 

ba,ımı bir yere ıoktum, sırtım es• 

vap, midem sıcak yemek buldu. 

Fakat hepsini atnımın teriyle ka· 

zandım ha! Evi.a içinde de, dışın

da da gece gündüz çalıttım.,, 

"Ne iyi adam, Allah razı olsun, 

fakat padi,ahta., korkmadı mı?,, 

"Ne bileyim, &ekerim. Öteki ıür

günler mahsus yapıyor, dediler. 

Giiya sürgünlere :yi muamele edeı 

ıe, "Con,, lardan olacak diye kor· 

kar, ona memuriyet verirmif. Gu 

ya lıtanbulda dııha evvel yük~e\ 

bir memurmuf, mutasarrıf bir ne~ 

vi sürgünlükmüf... Mit. mi§, mi~. 

Anlarsın ya, it ;çinde İf.,, 

Tevfik, bu kıırı§ık lakırdıları 

daha iyi anlatm4lk için bir de gÖ'l 

kırptı amma, Rabia gene bir şey 

ma, şeytan mı ~ey1an.,, ,. • . .. .. . ... 
R b" E · · h l Çıgdemın yuzu asıktı. Acı acı du~u 

a ıa, mıneyı alır atan kuru nüyordu. Yorgunluktan, gözleri kapa. 
bir sesle: nıyor gene sıçra;pşlarla uyanıyordu. 

"Çingene demek, fena kadın. Çevresindeki adamlar birer birer uyuk 
lamaya başlamı~lardı. Bu sebepten 

demektir.,, diyo.·~u. korkusunu arttırıyordu. Kendisini 
Tevfiğın yüzü bulutlandı: bekliyen bu adamların azhşı ona de· 
"Öyle deme, Rabia, göğsünde rin ürküntüler veriyordu. Bir kaç yıl -

dız parladı. Sonra söndü. Gökten sey
rek iri yağmur taneleri dü~tü. Biraz 
sonra bu iri taneler sıklaştı. Bardak -
tan bo;;anırcasına hızlı bir yağmur baş 

msan yü. eği taşıyan, orada bir o, 

çilıgene vardı. O olmasa. ben ne 

olurdum? Bir köpek, efendileri 

eğlendirmek için burnuna halka 
takılıp oynatılan bir ayı ... Beni bir 

o, insan yerine k."ydu.,, 

"Öyle ise fena kadın değil. Fa• 

kat sen ne vakit eeldin, Tevfik?,, 

Kendinı bildi l: aeli babasından 

herkes ona Tevfik diye bahset-

mişti, ona da babasını adıyla ça

ğırmak tabii geliyordu. Fakat öy· 

le sevimli bir Tevfik diyiıi vardı 

ki, her defasında babası, kızı sı-

kıyor, saçlarını öpüyordu : 

"Seni nasıl lstanbula bıraktı-
lar?,, 

"Zati beyin ı11'hiliye Nazırı ol• 

duğunu duymadın mı?,, 

"Ha ... Ha ... ,, 
"Beni, o getil"~i. Biraz da para 

verdi.,, 

"Bu vakte kadar ne yapıyor

dun?,, 

"İş aradım. Sizim zuhuri koJu 

parçalanmış... Aı kadaşların bir 1 
coğu aktör olmuş. Ha ... Ha ... Ha ... 

Nasıl oyun bu? Söyliyeceklerini 

kitaplardan öğreniyorlar. Bir tür

lü aklım ermedl. Oyuncu diyeceği

ni kendi hemen bulup uydurmaz

sa, bilmez:;e, ezberden "sure., 

okur gibi oynamaz mı?,, 

Tevfik eski ar~ adaılarmın da

ğılmalarına, bi!hassa tiyatrcnun 

tahta. barakalaıı içinde tercüme 

eserler oynam~Jarına kızıyordu . 

Başka alemin, yabancı hayatların 

bizim halkta alf:ka uyandıracağı~ 

na bir türlü aklı ermiyordu. Her 

halde en uki ulc:lldaşı, orta oyum! 

nun meşhur cüce!.i Rakımı buldu

ğuna çok seviniyordu. Artık ölün· 

ciye kadar ondan ayrılmıyacaktı. 

Cüceyi derhal dizinin üstüne çı_I 
kardı, yeni ba§tan Rabiaya: "işte 

senin altı parmak Rakım amcan.,, 

diye takdım ett1. Cücenin gözle

ri Rabiaya çarpıklığı, sakatlığı 

çirkinliği için af dileyor gibi, bi~ 

raz muhabbet deieniyor gibi gel

di. Ne kadar Sarmanın sarı göz-

!erine benziyordu. Kollarını cü• 

!adı. 

Irmaklar ovayı doldurdu.. Sular 
gölleri yükseltti. Bir çok hayvanlar 
inlerine girmek için koşuşmağa başla
dılar. Dayku~lar kötii ~sleriyle hay
kırdılar Çakallar yavaş, tatlı hayla -
malariylc şikfıyetli sesler çıkardılar .• 
Ateşler birer birer söndü. Bazalt taşı 
gibi kapkara bir gece yaş toprak üzeri 
ne çöktü. 

Adamlar orada burada kıpırdanı:.. 
yorlardı. Soğuk sular körüklerinden, 
saçlrından, her yerlerinden gmyor, 
kollarını, burun deliklerini tıkı 

yordu. !Koca odun kütüklerini söndü _ 
ren su ~imdi onların duygularını, ar -
zularım söndürmüştü .. 

Böyle olmakla beraber solukları 
Çiğdcınl ~uJı•:·"'•, ~ :.:. ·ö-!-: •---··-•- ı .. -
la dolduruyordu. 

Daha çok dayanamadı. Kapkara 
gecenin karanlıkları arasmda sürüne.. 
rek dürümeğe başladı. Ta~arlanmış 

hiçbir dü~üncesi yoktu. Kurt kokusu 
alan bir keçi yanuı;;u gibi, Kaplanın 
yaklaştığını duyan bir ceylfı.n gibi 
sa,·uşmak, kurtulmak istiyordu .. 

Yerlerde uzanmış gövdeleri ya • 
vaş yava:? dolaşarak ilerliyordu. Kö~ 
pekler Çiğdemin kokm;unu duyara!\ 
kesik kesik homurdandılar. Genç kı1~ 
iyice alı5tıkJarı için gene ha~larını ba. 
caklarının arasına sokarak derin bir 
uyuşukluk içerisinde kaldılar. 

Çiğdem yalnız kaldığını görünce 
daha hızlı sürünmeğe başladı. Yavaş 

ya,·aş konaktan çıl:tı. Şimdi ne bir so
luk ses, ne de ıslak toprak. ot, ağa~, 
suların kokusundan başka bir koku 
"·ardı .. 

Yorgunluktan biraz durdu. Dağınık 
diişüncelerini bir araya topladı. Pa -
patyeye kavuşmak. Kaya oğlunu da 
görmek istiyordu. Ona da kardeşi Pa
patye gibi derin bir se\'gi ile bağlı 
idi. 

Genç adam başkalariyle beraberdi. 
Kendisini koruyamıyacakb. Oradan 
uzaklaştırılmıştı. Niçin uzaklaştırıl -
dığını bilmiyor, yalnız başkanlara 

karşı koyamıyacağını anlıyordu. Kap
lan oğlunun korkunç gölgesi karanlık 
lar içeresinde, önüne dikiliyor sanı -
yordu .. 

Kaya oğlu niçin bir daha görünme 
mişti? Yoksa ölüme ... 

Gene yürümeğe başladı. Yaı{mur 

oluklardan boşanırcasına yağıyordu. 

Gürültüsü bütün gürültüleri bastın -
yordu. Çakallar bile susmu~lardı .. Şim 
di ne ova, vardı, ne adım ablacak yer 
vardı. Hepsi bu zindan gecenin karan
lıkları J~ine gömülmüştü. 

anlamadı. Bun'1nla beraber la- cenin boynuna doladı, iki yana

kırdı kesilmesin diye, anlamıı gi- ğından öptü. F~kat cüce bunu 

bi batını sallıyordu. derhal alaya vurdu. Rabianın öp-

l:jte çayırlıklar, işte küçük tepeler 
suların arasında görünmez olmuştu .. 
Sular göğsüne çıkıyor, nereye kaçtı -
ğını bile bilemiyordu. Elleri hep buz 
gibi sularla kar~ılaşıyordu. Birdenbi
re ~ert bir şeye çarptı. Suların ara
sında oynıyarak kımıldanıyordu. Çiğ

dem bunun sandal olduğunu anladı. 

Tutarak kendisine çekmeğe uğraştı. 

Boyuna kadar yükselen sulara batmış 
olmakla beraber içcrisinc girebildi .. 
Bulduğu kürekleri gclişi ~üzel kullan 

"Gündüz tulumbadan su çeker tüğü yerleri oğu~or, gevrek gev

çocuklan mektebe götürür getirir rek gülüyordu. 

elim, zerzavat bile ayddardım. Fa- (Devamı var) 

mağa başladı. llızlaşan, yavaşhyan 

tatlı bir kayma ile gittiğini duydu .. 
Bu kapkara boğucu gecede boşluklara 
dalmış gibi idi. Kürek çekiyor, arada 
bellisiz bir duygu ile duruyor, titri -
yordu. Korkunç bir sıkıntı, tükenmez 
bir yalnızlık göğsünü sıkıştırıyordu.(} 
nünde ucu bulunmaz geniş sulardan, 
kara bir meçhuliyetten başka hiç hiç 
bir \'arlık yoktu .. Ara sıra orada bu -
rnda kiiçük fosforlanmalar görünü -
yordu. Öyle bir çağ oldu ki eskiden 
yanında bulunduğu iğrenç adamları 
araştırdı. 

Uyu~uk, bilmeden duymadn ilerli • 
yordu. Yalnız duyduğu, suyun bütün 
toprağı batırdığı gibi, kendisinin de 
batıp gittiği idi. Uzun bir zaman bel -
lisiz, umutsuz titredi. Sonra uyuştu 
kaldı. Bu baygınlığa benzer soğuk bir 
uyku idi. Karmakarışık sıçrayışlarla 
sarsılıyordu .. 

Uyanınca gün doğmak üzere oldu
ğunu gördü. Büyük yağmur durmuş, 
bulutlar açılmıştı. Küçük ışıklar, yu _ 
karıda parlayıp sönen uf~k aydınlık -
lar gördü. 

Ova belli bellisiz gözüktü. Çiğdem 
kPnnini srepiş sular üzerinde gürdü. 
Nerede oldugunu hıç t>Untt) o' u ..... ~. 
yılar sular altında yok olmuştu. 

Biraz sonra gün doğdu. Kül renkli 
bir beyazlık gökün derinlikleri içerisin 
den süzülüyordu. Bu beyazlık büyü -
dü büyiİdü ... Hiç tükenmiyecek gibi 
görünen gece bitmişti .. Çiğdem uzakla 
ra baktı. Kayaları, otları seçti. Akıntı 
onu ırmağa sürüklemişti. Küçük bir 
umutla yüreği doldu: Kızıl yarımada 
ya varmak, kardeşine kavuşmak is -
tiyordu. 

Gökırmaklılarla arasındaki uzaklı_ 

ğı çoğaltmak için bitkin kollariyle 
durmadan kürek çekiyordu .. Sandalı
nı gözden geçirdi. Bir kargı ile keskin 
bir taş lıuldu. Kargının ucu çok kul -
lanılmakla körle;-mişti. Yalm~ küçük 
hayvanlar için elverişli olabilirdi. 

Soğuk içerisine geçmişti. Güneş 

gerilmiş, uyuşan etlerini yumuşatttı. 
Genç, dinç varlığını yeniden canlan -
dırdı. K<'ndi kendine: 

- Papatyeyi göreceğim: diye sevi
niyordu.Sandal geniş ırmakta ağır a
ğır gidiyordu. Çiğdem sol kıyıya ya -
na~tı. Karnı acıkmıştı .. 

Sandalı gördüğü kayalık bir lima
na Çl'kti. Yahan Domuz oğullarının 
bıraktığı deri halatlarla bağlıyarak 

kayalığa tırmandı. Sular yukarıya ye
tişemiyordu. Kayalıklardan sonra kü
çiik bir çayırlık, sonra hüyük orman
lar geli) ordu. Bu o:·:n:ı-11".!" r;ece adam 
}arından çok daha yaşlı idi. 

Çiğdem korkmağa ba .l:ımıştı. Yır

tıcılardan ziyade ormanJarın gizli de. 
rinliklerinden, bütiin m:ıhlıiklan ürkü 
ten şu adsız şeylerden korkuyordu. 
Papatye ile kaçtığı zaman!ar kardeşi
nin, c;ocuj'i'unun nefes alı~ları hile o -
na <·esaret ,·criyor. korku nedir hil -
miyordu .. Şimdi ırma~ın. ormanın a -
lahildiğine genişlikleri içerisinde tek 
başına kalmıştı. 

Ormana girerken yürrği hızlı hızlı 
çarpıyor. Çayırlıklarda hit;bir şey gö -
zükmiiyordu. Yalnız uzaklarda. yeti -
şilemiyecek yerle,rde bir iki küçiik 
hayvan gözükiiyordt•. 

Beya1. mantarlar lıoldu. Yaban Do ı 
muz oğulları bu mantarları pek se -
Yerlf'rdi. Ci) licn kiifl~nmi<: 1ahta l<n'n• 1 

su ~ibi pis lıir kokusu ,·ardı. C'iı1<1er.ı 

a~lığını hirıp; yntı~tırma!~ iı;in iki ta ·ı 
ne yedi. Sonra iğrendi. Ateş yakmal\ 

istedi. Her yer nemli idi. Bir çınar il· 
ğ-ııcmın a:;;ağıki dallarında iki sincaP 
gözüktii. Biı' ağaç arkasına gizlenerel' 
ı~özetle:li. Tüyleri barut renginde idı. 
Ilir fll'çadan ~ıkmış gibi dümdüzdü· 
Kuyruğu göğdesinden daha uzun, pel' 
kabarktı. Gözleri fare gözleri gibi 
parlıyordu. Her kıpırdanışlarında inrt 
bir güzellik görünüyordu. Bir ok ol • 
saydı bir tanesini vurabilecekti. E1i11· 
deki kargısı hu işi göremiyecekti .. 

Sessiz sessiz kemiriyorlar, yapra1' 
küme.';i arasından kendilerine yak • 
laş::ın ölümü gÖr€miyorlardı .. 

Bir yaban kedi keskin gözledylt, 
kö~e:i kulaklariyle, uzi.Jn bıyıklarilc, 

benekli tüyleriyle orada idi. Bir yara· 
sa sessizliğiyle dallann arasına gir • 
miş sinsi sinsi ilerliyordu .. 

Birdenbire onu gördüler. Sıçradı -
lar. Küçük yırtıcı şimşek gibi bir hıı· 
la Üzerlerine atıldı. lki pençe ile bel·' 
}erini par~aladı. 

Yere yuYarlandılar. Kedi çınanJI 

boyunca kayarak indi. Avlarını alacak 
tr. Karşısında genç kızı buldu. 

nuJduğu bu güzel aYJarın efindel1 
gitmesiyle öyle bir kızgınlık duydu ki 
ı:ıırt kemikleri oynuyor, sarı ateş göz -
leri titriyordu. Boğuk bir haykırma 1· 
ı,. "'""" kTz•ı nrnrp:;İni t-... ı,:ı, .. ,:ı, 
Çiğdem kör kargısını • u1.atıyordu. 

Kedi ÇiZ"demin yüksekliğini öl~mek 
istiyormuş gibi süzi!yordu. Ara sıJ"Ş 
ormanlarda gece adamları görürdil· 
Bu füi ayaklı canlılar uzaktan attık -
lan tırnaklarla kurtl~rtlan daha kor· 
lrnnç idiler. Yaban kedileri bunlar ö -
nünde alabildiklerine sıvışı) l'' lardı .. 
Yalnız o şimdiye kadar böyle iki af 

birden ynlmlıyamarnıştı. Kaçmak i <ı tt.

miyordu. 
Ç'iğdem kediyi iirkütr.ıe!.; için h:ığır

dı: 

- Çiğdem yaban kedisinden dinç· 
tir.! 

l{edi homurdandı. Çiğdem :rnr~ıyı 
fırlattı. J{cdi kızgın hir boyun l'~ i it 
iki üç sıçra),şta or& ·1 altına dal -
dı. Sincaplardan b;ı ı.ıek ü;:ere bU 
lunuyordu. öteki kımıldaımuyordU· 

Çiğdem bu avların etleriyle kuvye'il1İ 
kazanacaktı .• 
Sincapları yüklenerek san<lala doğ • 

nı ilerl~di. Ateş yakmak i~in çakmnı. 
taşları araştırmağa. ko) uldu. JsJ::lı 
bulunan yaprakları, otları güneşte ktl 
rutmak iizere topladı. 

Sincaplardan birisi ona giicünü ,·et 
miş, uyku.sunu da getirmişti. Bir sıtı· 
nak aradı. Bulamadı. Orası ısmak ki· 
yısı olduğundan yırtıcıların gdcbil&
ccği bir yerdi. Ormanın en sık bir ye· 
rine bile güvenilemezdi.Sandalında u· 
yumayı dü~iindü. Aslanla. kaı>l:ın bir 
ı;ıçrayr,.ta oraya girebilirlerdi. -Kar -
deşi ile yaptıkları gibi sandalı tersiJll 
d!indiirmek istedi: 

Çok ağırdı ... 
Bir ada en güzel bir sığınak oiahf· 

lirdi. Su alçak adaların heµsini ba.cı' 
mıştı. Yalnız tepeleri gözüküyordU· 
Çiğclcm küçiik hir ada bulmak istiY0 ' 

du. Burasını kolayca arayabilecel'• 
yırtıcılann bulunup bulunmadığını~ 
rccekti. Papatye ile birlikte oturduli1' 
rı yüksekteki mağaralarını acı bir *"' 
sa ile düşündü. 

Sandal yürümeğe başladı. Çfğdt"; 
bir <:ok araştırdıktan s'lnra i'd ad 
buldu. Birisi ötekinden dala büyiil< • 
tü. Kücük burunlarla, düz. sık bir ot" 
mantık. olup ırr.ıağa doğru u7,anıyor .-
1 n·• ··ı 1 k . . t" n"ıl"I' < "·. ull\ ı•;: sn lıt'" 1111 ırı ım!'i• ı 

dl· 
) ılanlaı ı aclaııııı ol'ta,,,:n a topluıtı•) 

(Dcv::mı JJOf 



RABB'R - Akşam Postası 

'' Moda Payıtahtı,, nın 
sarayları birer 

birer yıkılınıya başladı! 

Terzileı~ 
Kralı 

imdi hükumet 
yardımiyle 
Yaşıyabiliyor 
Pariıin çok zengin ve pek ta • 

--.., terziai Pol Puvare'nin bu. 
~ büsbütün mahvolmut ve gün
.,. elli kanıttan büktlmet yardımi
~ leçinir bir bale girmit olmuı 
°""'-i hayrete dütürmüttü. 
L._ Fakat timdi, ondan daha meı· 
"11111t olan Ye 3000 mangen çahıb · 
._.. Jaa Pata isminde bir diğer 
" ele oda diktatörü,, de müeıseseain-
laafiye yapmaktadır. Oç tane 

~otomobil filosu ve mükemmel 
~hulya yeri sayılan huıual aaray
~ hep aablıia çıkanlmııtır. 
ıl.." "Fransız elbise moduı üzerin
~ ıiineı hiç bir zaman batmıya
~ •• diye bir darbı mesel çıka
~ftı. F akar bu darbı mesel 
~en hemen sonraki seneler i -
nq dotru idi. 

Jan Patu 

Patu iıimll moda pren • 
ıbün eıNıde b811le bir ha • 
VIU olduğunu W ddDetli • 
lerln gözüönünde buraga Patunun mangenlerf arumda 
manken kızların elbiaele • Viyolet en güzellerindendi. h 
rl11le dalarak Patu tara ·ıa d F 
tından atıl""f bir torba z sonra an ramanm metam 
paraya almala çabaladık mali rezaletini çıkarmq olan Sfa. 

Patıfnım mü. lannı anlatırlar. vi.Hi ile evlenmiftir. Teeadiife ba. 
eueıeıinde A • kmız ki, Hodo adlı bir diler aaan-
merlkan bar. muına ıe- geni, ifıiı olan Amerikalı bir 

bep oldu. cevahirciyi öldürdüii için ,.dl 
Patu en ıene alır hapse mahkOm ohnut

mqhur ak • tur. 
trisleri, harp Bir diier manıen de T oponyer 
zenginleri . iıimli kızdı. Ba da bir erkek ar
nin karıla _ kadqmm 83zlerine biber atıp 

kendiaini makula yaraladıfı için 
1 .: :.nnı, met 

reılerini 

giydire giy • 

dire başlan· 
ııçta iti ile
riletti. Oka
dar ki artık 
Amerikalı -
nm paraca 
yardımına 
bile lü'zum 

hapae ıbmiftir. 
Palu, dehfetli bir w J'&ptmmf, 

bunu kriıtallarla ıüslemifti. 
Yemek salonunun tannma a:r· 

nalar koydurmut, biiJ6k bir ha..a 
açtJrmlf" bu bawzun içini ı.. 
kuvaz mavi.i ile zümriit Yetili p 
nilerle dötetmitti. -

''Saray,, dedikleri bu erine Wr 
defa, eski lapanya kralı da sel· 
mitti. 

ı._ faaris Yalnız Amerika ya milyop 
~ frank mukabilinde model ör. 
~eri aatıyordu. Şimdi bu güneş 
tJz... Yerde birc!enbire söndü. Bü -
...._ düıiyayı kaplıyan moda sal -
~bir batı karaltısına diindü. Ya 
.. ~iki zifiri karanlık olacak ... 
g~•ııı meJhur "Rü dö I~ Pe,, si 
~bir h~ddedir. Alıcılar hemf'!n 'en burayı terketmiıtir. Müeı· 
"- lerden yalnız bir tanesi bugün 
"-a "-eYcuba da, diğerleri Pari -

hatJca yerlerine latınıyor. 
"-ftu, bir sebepten doğuyor: "Mo
dit "-u_hakkak Pariıten gelmeli . 
L-ı '' dı!e çekitlirdiğimiz bir ha · 
~ rıbi ortaya atılan söz bugün 

Patunun en gu:...,, ınankenl Mlflllan 
lvan Taponiyer ilimli bu kız, ıon • 
radan ıevglliainl, gözlerine biber e. 
kip makasla yaraladığı için hapıe 
girmiftir. 

kalmıyor _ Palu burada da mltterileıri cet. 
du. Müeue. betmek için türlü tubaflıklu J'&• 
sesi bir sa. par, meaeli, içeriıinde birbç aJ.. 
nat methe • tm parçalan bulunan oJQDCak Mr 

balonu haTUZUD içiriaine atara1i 
ri aayıhyor, 

çıkardıiı ör-
m&n1enlerinden birkaçını birden 
elbise ile ıuya daldatıp bu altın 

nelder, "El- balonu için döiüttürürdü .. 
~~üz kalmrthr. Amerikalı - Şimdi hü. 
'-a' ~da için Parise bakmıyor. kü~t yar. 

, beri delilere elbise yaptığını aöyle-J 
\ yip geçtiler. 

t..at'ln Amerikalılar da ayni dere- dımJyle ge • 
-~ t 1- b. k çinen ve bir '-eh la; ıç iler vücuda getirmek- zamanlar 

~i--· Amerikalılarmki. kendi "terzller kra. 

l Tiyatro aleminin bir buhran 
ıeçirmeıi de Patunun ticaretine 
dokunmuttu. Çünkü mütterile-

"-tt. eıine göre, daha pratiktir. Ve{ lı., sayılan 
~ Paria d...-.umı taııyan Ör· Pol Puare \ 
'~en üç miıli ucuza çıkıyor. 1 bir biçim üzere yaptırıp! 

da.._ l6ıı pek fena bir vaziyete hiç olmazsa kara sev • · 
~~ 1 

ç.~ '*t olan Palu bir ara zararmı dadan mua\arip olan • 
~le üzere lokantacılıia baı- ları bu suretle iyi etme
>oı_ • Fakat rakipleri de ayni ii dütünüyordu. 
~~ '-Ptılar. Müıterilerinden bat-' Puvare, makaıdarla -
~tat ~talyanlarm uker piri meı nna ve diki!Çilerine it 
~t '- bri1el Danonçiyo idi. Fa- çdmılf olmaıı için bu 
~ !-ir, timdi ltalyadaki villa- teklifi kabul etmitti. 
di '.o~r llboratuvar kurmuı, ken Dr. Tuluz bu tarzdaki! 
dıa- ·qlarını kendisi yapmakta- elbiselerin hastalarına 

~. iyi tesir ettiiini söyledi. 
L Y'llad· • • L-&.L-~ ~ı tamamen bozulmut o- Ve IM4Ul bunu ilin et-
~ L_· İle, delilere elbiıe biç- melde kendisine reklim 

81. F'laınqtı. bile olacaimı ilave et-
ran.a tımaı4ıaneıinin mü. ti. Fakat ne yazık ki, 

~"-aDr. Ra:rmond Tuluz de- bunun büyük bir yardı- 1 ... ~ elbiaeleri düpedüz ve zevk- mı olmamııb. Böyle biri 
"- L.._!-Jam kaha 19yler olacağı- reklamı iıitenler, Pu · 

-..uarı parlak renklerden ve varenin zaten eıkiden • 

rinden bir çoğu tanmmıt ve pek 
tık ıezinen sahne yıldızlarıydı. 

Meseli Kazino dö Parinin ope
ra J8.rkıcısı matmazel Jan Mar
nak, Patunun eli açık bir müıteri
ıi iken itler keaatlattıktan sonra, 
parlak hayatını bırakmıı ve her 
yoldan murafını kısmağa batla· 
mııtı. Bu ıuretle Patunun kasa
ıma akan oluk da kesilmiıti. 

Patunun diier bir yükıek müt
teriıi de bir zamanlar bir milyon 
frank deierinde elbiıe murafı 
yapmışken bugün ptoıunu ıatmt!, 

mücevherleri mezada çıkarmıt o
lan dansöz Jeni Dollidir. 

"Patunun yaptığı bir fis • 
tan sakatları biçime ıokar., diye 
töhret almııken, Pariıin bu terzi· 
ler prenai, en modem barlarda, 
Havvanm ıeçme ve en güzel kız -
lariyle dolatırch. 

, Patum·. ,,ıan-

biae halin- lıte bu gidit çok sürmeden, 
de ıiir,, ola• önce Puvareye, sonra Paluya tür· 
rak telikkj lü felaketler ıetirmlfti. 

Puvare tam manuiyle iflla et· 
mittir. Palu tedricen hu itten ıi
linip geçiyor. 

kenlerlntlen blrl ediliyor ve 

kullandığı 
canlı man· 
kenler "Şa· 
rap kadar 

Puvare, bir vakitler senede iki 
milyon liralık it yapıyordu. 

•• 

Beyinleri bombot olan bu kız· 
ların vücutları mücevherlerle ıü,.. 
lüydü. Bunlarm bir çoğu için, Pa .. 
tunun mütteriıi olmakla beraber 
hem de ıeygiliıi olduğu söyleni -
yordu.Mütteriden ıevgiliıi olanla
nn itleri çabucak bozulduğu gibi 
Patunun da hükmü çok ıürmemit· 
ti. 

latif., görü-=-=============== 

Fakat Patu cidden yakışıklı bir 
adamdı. 

Gençken, bir itlemeci maiaza

lüyordu. 
Bir Ame-

rikalı ka
dın, niçin 
bir revü kP 
zı kadar gü. 

sında katiplik ediyor bir yandan zel görün .. 
moda mecmualarına elbise ömek- mediği hak· 
leri çiziyordu. Bir sim mağazaya kında ken· 
gelen müıterilerden bir Amerika· diıini tab
ir kadmla tanıttılar. lil ettirmek 

Tesadüf bu ya! Bu Amerikalı- için belki 
nın yalnız meraklı b"r ıık değil, 
ayni zamanda zengin bir kadm ol Patuyll yir
duiu anlaı'lldı. Patuya paraca yar- mi d~fa gel. 
dım ederek onun bir müesaeae kur mitti. 



MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
... * 

Balkanları ölüm tuzağı ve pusu yeri 
haline ıetİ1mi~ olan teşkilatın iç yüzü 

Tefrika No; 2~ 

Yazan : 
Stoyan Krlstof -

Bulgar komünizmi ise bütün 
dünya Proletaryaıına dayanarak 
Makedonyayı kurtarabileceğini 

ileri ıUrUyordu. Hatta çok kur · 
nazca yapılan propagandalar Ma
kedonyalılardan birçoğunun dü . 
9Uncelerini çekmeğe baılamışh 

bile. 
Makedonya merkez komitesi -

nin Viyanadaki ajanı Dimitri Vla 
hoff' du. Bu adam hali orada ko
müniıt Vmro hizbinin batında 
Makedonya meıeleıi için yegane 
hal çareai olarak kitle iıyamnı 
ölütleyip durmaktadır. 

Llkin Viyanada bütün Make
donya kitleleri ıadece yirmi iki 
kit iden ibarettİT. Çok kanlı geçen 
dramın kalmıı biricik üyesi 
Vlahoff'tur. Petro Çoleff, Todor 
Panitza ve daha bir çokları öldü
riilmütlerdir. 

Vmro ile komünistler araıın
daki konuımalarda o günlerde 
Sovyetlerin Paris elçisi olan aı • 
len Bulgaristanlı Hria.to Rakovı • 
ki mühim bir rol oynamıştı. Bu 
adam, Aleksandrof ve general Pro 
togeroff'la uzun uzadıya konuttu 
ve Makedonyalıları "sola,, çeyire
bilmek için elden relen herıeyi 
yapb. 

Aleksandrofla Protogeroff Sof 
yadan Viyanaya ıidince arkala • 
rmda, hareketi Bol§eviklettirmek 
İçin çok kuvvetli bir duysu bırak
mıılardı. "Elinden,, teıkilatının 
ıüçlü baıkanı Y orgi Cankoff ve 
Elinden ıazeteıiniıı ıahibi Arae
ni Y ov kof f daha timdi den maka
leler yazarak Makedonya ha • 
reketinin yeıine hal çareıi "so -
la,, gitmektir demeje baılamıı • 
lardı. 

iki lider Viyanaya varınca o • 
rada meılektqları Petro Şoleff, 
kendi ajanlarıDimitri Vlahoff'la 
daha bir çoklarının komünist tara 
fma ıeçmiı olduklarmı ıördüler. 
Makedonyada iıe adi komiteciler 
bu yeni itlerden hiçbir ıey bilmi
yorlardı. Onlar büyük baba Rua.
yanm yardım elini uzattıktan son
ra ifleria düzeleceğine inanmıı 
kimtelerd i. 

itte bunun için Petriç bölıeıi
niu bilbaata Razloı vadisinde ko
münizm büyük adımlar atmıf ve 
Banako ıehrinde yalnız yirmi dört 
Kat kadar yaııyabilen komünist 
bir belediye kurultayı kurulmut • 
tu. 

Böylece Viyanada konutmalar 
baıladı; hertey ve bütün ipretler 
"sol,, a dojru yürünmesini göı • 
teriyordu. Büyük itler müzakere 
edilmekteydi. Nihayet S mayısta 
bomba patladı, "Viyana beyanna
mesi,, neıredildi. 

Bu beyanname bütün dünyaya 
daha doğrusu dünyanın bilmek ve 
dinlemek isteyen kısımlarına Ma
kedonyanm eski dahili ihtilal ko
miteıi olan Vmro'nun komünist 
entemaıyonaline iltihak etmit ol· 
duğunu bildiriyordu. 

Eğer bu beyanname kıamen 
doiru olsaydı bir çok kan dökül
mesinin önüne geçilebilirdi. 5 ma 
yıa 1924 tarihi Makedonya hare -
ketinin tarihinde bir dönüm nok
tasıdır ve bu dö~üm ne "sola,, ne 
"ıağa,, ne de "banı§a,, doğru ol -
mayıp doinıdan doğruya sayısız 

cinayet ve dereler gibi akacak 
İDlan kanına doğru idi. 

Vipna be7annameainde Vmro 

merkez komitesinin üç üyeıinin 

imzası vardı: Bunlar Todor A - •••••••22 ••••••••• 
leksandroff, Aleksandr Protoge - • • • 

hususi bir otomobille roff ve Petro Şoleff'di. Ancak bu- Tomson, muavınının 
~:~:~::ı;:ıadnö:~~:n~:~~:: ~·: lokantadan ayrıldığını öğrenince, telefonla sor 
leksadroffla Protogeroff imzala· "C• • d k• k d •• 1 • d• 
rını inkir ettiler ve beyanname- ımın yanın a 1 a ın genç ve guze mıy 1 
nin ıahte oldujunu söylediler. - 13 - gidecek memw-ları seçiniz.. Ve - Muavinim Mister (C 

K .. · tl p t ff'l ş Tomson, yaziyeti Nevvork po· bu (Arılan Turgut) adını taııyan oralarda ıörmediniz mi? 
omunıı er ro ogero a o • ı . . . 

1 ff,. b' t · ı d ki A liı müdürüne anlatnrordu: adamı hiç kimıe ile temas etme- - Görmedım, Sır .. lkı ıa•t_..,11n111 e ın ızza ımza a ı arını, - •ı 

lekıandrofun ise imza için sali • _ Memurlar, Türk kızının izi- den poliı müdüriyetine getirerek ce bir masada miıafirlerile b 
hiyet vermiı oldug"'unu iddia eder ni kaybettiler. Necla bili paruını ıorıuya çekiniz! te yemek yiyordu. * • • s ? ler. Sonradan olup bitenler uzlaı- almak üzere bankaya ıelmedi. - onra .. 

dd H k . · I d • T omson vapurun ıelmesini - Gitti. 
mayı re etmi§ olmasına rağmen op ınıın ö ümü e eırarenıız 

bekliyordu. - Yanında kimler vardı? 
Protogeroff imza attıiını meyda- bir safhaya ıirdi. Hopkinıin kız 

Cuma ıünü polis emrinin ya · - iki erkek .. Bir kadın. 
na çıkarmıttrr. kardeıi; biraderinin hayatta oldu- mndan çıkınca, derhal kendi ya· 

Aleksandrofun imzası meıele - tunu IÖylüyor. Morıdaki cesedin zıhaneıine ıeldi. 
aine dair rivayetler, yalanlamalar milyoner Hopkime ait olmadığı- lıte bir l'arip hadise! 
ve iddialar o kadar çoktur kı·, tahakkuk etti. c· T Muavini ım, omsonun ma· 
bunun gerçekliğini meydana çı • Polis müdüHi kqlarını çatarak 1aıı üzerine fÖyle bir pusula ya -
karmanın imkanı yoktur. Her ne cevap verdi: zıp bırakmııtı: 
iıe ayrılma ve ihtilaf tohumlan - (Anlan Tursut) imzalı bir "Neclamn fotografına çok ben-
Vmronun toprağına atılmıt bu - telıraf ıelmitti.. Bu telırafta: ziyen, ayni yaşta bir kadım, zen. 
lunuyordu. (Necli esirdir t) deniliyordu. gin bir buğday tacirile lokantada 

Şimdi 1924 yaz mevsimine, Türk kızınm eıir olduiuna göre yemek yerken gördüm. Qnları ta
Aleksandrofun Vmroyu yeniden 1:.ankaya ıelmesine imkin var kib ediyorum. Döıt saatten fazla 
diriltmesinin yılına giriyoruz. BU- mıdır? gecikirsem, Broovdveyde Maces · 
tUn bu yıllarda iıe umumi 1:.ir kon TOIDIOD 1:.irdenbire tataladı.. tik lokantasında beni gelip bulu. 
ıre toplanmqtı. Halbuki temel Fakat, kendini çaltuk topladı: nuz 1,, 
Yata merkez komitesinin ıazden - Bu telp-af ahibinin kim ol 
ıeçirmek ve yeni memurları ıeç • duiunu bilmiyoruz. Birini takip • 
mek için kongrenin her üç yılda ten menetmek için bazD'lanmq 
bir toplanmasını emreder. bir tuzak da olabilir. 

En son kongre genel aavqtan - Ben ıizin dÜfÜDcenİzin ak· 
evvel toplanmıt ve timdiki idare- ıini dütünüyonmı. Telaraf, bir 
cileri ıeçmiftİ. Uykuya dalan tramatlantikten ıeliyor ... Bu İm· 
Vmroyu 1920 yılında Alekaand - za sahibinin, Neclimn aileainden 
sof ay...ıınrken ade m~ko- b1rl ol.,_ '81' 1iuh\t.\\'1dir. 
mitesinin faal Üyeıi ııf alile vazi- - O halde iki ıün daha bekli-
f eıini yapmııtı. yeceiiz. 

Konırenin topJanmaıı için l - Tr&Dlatlantiiin ne vakit ıe
Eylul 1924 tartbi teıbit edilmifti. lecelini sordunuz m1,1? 
Bu, Vmronun 16 ıncı genel kon. - Evet. Acente, vaparun pa· 
greıi olacaktı. Toplanma yeri Pi- zar aabahı Nevyork limanına ıe· 
rin dağının kucağındaki gizli olan leceiini aöyledi. 
Lopovo köyü idi. Ve 31 Aiuatoe- - Buıün cuma. iki sün var. 
ta orada bütün ihtilil bölıelerin- O halde timdiden tramatlantiie 
den gelen delegeler toplanmrı bu 
lunuyordu. 

Bunlar orada Makedonya tari
hinin en önemli bir kararını vere
ceklerdi. Üçüncü enternasyonale 
iltihak için rey verildiii takdirde 
yeni merkez komitesi bu teıkilatı 
komüniıtleftirecekti. 

Böyle bir karara büyük ihti -

c. 75. 
Tomson, kapııında duran me

mura ıordu: 
- Bu kiiıdı Cim ne vakit bı • 

raldıl? 

- Altı ıaat kadar oluyor. 
Tmmon bu cevabı almUl te · 

lita dütmiiftii. 
~ ~- ~ • .ı~in.i 

tabmiıı eden Cim 4emek ki altı 
aaattenberi yazıhaneye uğrtdna -
mqtı. 

T amton derhal telefonla Ma · 
ceatik lokantasını buldu.. Lckan · 
tanın tefini telefona çağırdı: 

Lokantada bir kaç saat iiçnde 
mühim bir vak'a oldu mu? 

- Hayır, Sir! 

mal vardı ve ancak .Meksandro • Yugoslav ve Bulgw anırı komitecilerin geçmemai ~çin ifte böyle tel 
fun korku salan yüzü buna mani örgüleri• örülüdür. 
olabilirdi. Voyvodalarla kanl ı ko 
mitec"Jerin hepsinin Aleksandrofa 
tükenmez bir itimadları vardı. 
Bundan batka teıkilatta Aleksan
drofun yetiıtirmiı olduğu yeni bir 
nesil de vardı ki bunlar Vmronun 
uluıal, dahili ve müıtakil bir ku -
rul olarak kalması için kanlar dök 
meğe ve bir çok hatları uçurma• 
ia hazır bulunuyorlardı. 

Fakat Alekıandrof kolll'rede 
bulunamazsa, ne olacaktı? Yolda 
ona bir hal olur da toplantıya ıe
lemezse, yeni bir yol tutturmak i
çin çırpı.ıan elemanlar nasıl zapte 
dilebilirdi? Evet ne olacakb? Fa
kat biz burada masal anlatmadığı 
mız için asıl olup biteni yaza -
hm. 

30 Ağustoı gecesi Aleksandrof· 
la Protogerof f yanlarında phıl 
muhafızları olduğu halde Pirin 
dağının cenup eteklerinde Melink 
~kınlanndaki Gorma Şuıitzaya 
vardılar. Burası Bulgar Makedo:ı
Y,&ıındadrr. Orade. dört haberci ile 
kartılaıtılar. Bu iki kitiyi 8lüm -
lerden evvel ıi.&e takdim edeyim 

çünkü daha yalnız on iki gün ya·\ 
ııyacaklardır !. 

Aleko Patanın asıl adı Alek • 
ıandr Vaıilefrtir. U.kin bütün 
Petriç vilayeti (,DU "Aleko Paıa,, 
diye taDıII' ve burada aıağı yukarı 
bir derebeyidir. Bu haydut iri yarı 
bir devdir. Koır.iteci olmadan ev· 
vel eıki1a reisi idi ve bili da etki 
ya ruhunu taşnnaktadır. Alekaan
drofun bir çok ihtarlarına rağmen 
o komiteciliği ticaretle birbirine 
karııtırmakta ve Petriç vilayetin 
de genit bir kaçakçılık yapmak • 
tadır. · 

Miralay da uzun boylu, iri ke
mikli, ıinirli ve daima tetikte bir 
adamdır. Kendisi Vmronun Pet
riç valisidir. Aleksandroff onu Sof 
ya kahvehanesinde göatermit ol -
duğu fevkalade cesaretinden do• 
layı V mroya almııtı. V mronı.n 
latanbuliski adamlarile, f ederaliat 
ferle ve bqka dütmaı.larl~ çar · 
plfmalarında bu miralay çok ya • 
rarlık giSıtermi9ti. 

Ale!::> Pata ile birlikte de 1923 

EylGlunda olan komünizm ayak • 
lanmaaını baıtırmz.kta büyük ya· 
rarlıkları görülmüştü. Fakat mira
layın bir çok kusurları vardı: Doy 
maz bir ihtirasa sahipti. Bütün o
iup bitenin notunu tutar, krokiler 
çizer ve fantastik bir takım ihti
lal hareketlerinin projelerini ya -
pıp durdu. Kendiainin çok büyük 
biT ihtililcı olduğuna inanmak -
tadır. Adet hili.fına ~lduğu halde 
harekette bu kadar yeni bir üyeye 
çok mühim vazifeler veren Alek
sandrofa rakip keıilmiıtir ve o -
nun yerine gö" dikmittir. 

Bu iki deierli kişiyi böylece ta . 
nıdrktan aonra artık hikayemize 
devam edelim. 

AJekıandrofla Protogeroff ge
ceyi Gorma Şuıitza köyünde ge • 
çirdiler. Ertesi sabah 31 Auıtoı -
ta saat ons doğru iki lider katD'• 
lara bindiler ve yanlannda tahıl 
mu.hafızlari1e birlikte dağın ke • 
narm:ı , T opovo istikametine yü -
rüdü-rler. 

(D•vamı ota) 

- Genç bir kadm mı? 
- Evet .• Genç ve güzel bir 

dın. 

- Lokantnm kapııından 
rılmıt olmasınlar •• ? 

- Hayır, Sir ! Ben gö ·· 
gördüm .• Bir otomob.:le binip 
tiler, 

- Otomdbil taka mı idi? 
- Hayır, Sir •• Husut idi. 
T omaon telefonu kapadı. 
O tün yazıhaneaine altı 

uğramamanın cezu1111 çeki 
du. Cim, tefinin nihayet iki Üf 
at tonra yazıhaneıine dölmec~ 
den emindi •• Ve pu.ulayı b 
bir emniyetle bırakmqtı. Cilll. 
kantadan iki saat önce ayrıl 
ıöre, demek ki yanındakileri 
ıaat lokantada oyabyabilm · 

Acaba Cimin yanındaki a 
lar kimlerdi? 

MasaJarmda oturan g 
güzel ka<tm; Cimin iddia 
benli Türk kadını mı idi? 

Eier Cim, Neclinm izini 
duysa, muhakkak aurette bi 
ğa diifmüı demekti. 

Cim, bu müddet içinde 1 
sonun kendisini takib ettiğ' 
otomobil nereye giderse, 
dan ıeldiğini umduğu tüPhet 
Halbuki T omıon geç kalmı 
timdi ne otomobilin numar 
biliyordu, ne de bu odada k' 
bulunduğunu •.• 

T omaonun birıeyden 
yoktu. 

Hala Neclanın bir haydut 
de olduğuna inanmak W 
yordu. Kimbilir? •• diyordu. B 
bir aık macerasından ibaret 
dığını iddia edebilir miyiz? 

Tomıon, Neclinın lıtan 
çok zenıin babasından para 
mek için Amerikaya ıeldiğiıa 

nidi. 
Bir aralık Maceatik otel· 

meyi dütündü. Fakat: 
- Cim bir yerden telefo 

ni ararsa, ikinci bir fınab 
ka.çırmıt olacağım. 

Diyerek bir müddet beki 
Saatler bOfUna geçiyordu, 
Ve ıaatler geçtikçe T 

sinirleniyor, hiddetleniyor, 
rujunu maıa•mm üıtüne vur 
poliı müdürünün yanında B 
tiği için kendi lrendine kızı1 

Pipoeunu yaktı •• 
Şimdi ne yapacaktı? 
Gece yar111 olmuıtu. 
lıte bir telefon •• 
Mikrofona sarıldn 
- Allo .• Allo .• Ben Tolll 
Polis hafiyesi, telqla k 

ni anyan bu yabancı seti 
madı .• Sordu: 

- Kimainiz ••• ? 
(Df'ıo• 
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l91!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Taksim abide karşısında~~~~~~~~~~~~~~~ 

•• 
Kardeş sev~isi 

8tr adamı kırk yıl 
KIŞLIK BELVU SALONUNDA 

.. ıı 

,,tttia 
hapiste yatırdı 

3en.,fen yazJıyor: 
el~ il adasıntia geçirilen kırk 

DıahkUmiyetten sonra ge-
İiill hiikUnıetin verdiği af ka• 
• 'llaya kartı bağlılık ve kar

~Iİıinin romanlarda bile gö
l}eıı hir örneğini meydana çı• 

tır. 

1'1aa. a· lca r1 ıgant kötü kitilerle dü-
d !lanağa alıımıf olan küçük 
'91 Raoulr koruyacağına daiı 

. '~a ölüm döteği baııhda ver
;.ı Yüzünden kendini yaıı

uler sırasına koymağa mah· 
ebrıitti. 

l894 Yılında Madam Emily 
'd adlı bir lr.ailiz hasis kadın 

•k' 1 aparbmanında hırsızlar 

.. llldan soyulduktan sonra öl-
iittü. 

c;~ç bir adam karakola gide-
111.ud biraderlerden birini 

ti lll.•~llinde ve kadının fer -
~t •tıtildikten sonra büyük bir 
l •tet İçinde sıörmüt olduğunu 
,~lllitti. 

•
1 lcardeı birbirine çok benzer

.~. •e tüpheJe .. daha ziyade Ra .. 
'*il •• lia.n Uatünde toplanıyordu. Fa-
ka ri bütün suçu üstüne ala
i l dını parasını çalmak mak
' e öldürdüğünü söyleyince 
eı •· "1 ~tıp kalmııtı. 

•ae 'hkenıe bu adamı müebbed 
lllahklım ederek Şeytan a
~ ... d d' \' on er 1. 

l. 
1Plırun güv~rtesinde Manil

, •111 
!ti lnından ~nılırken nitanlı-

!ln Yüzüğünü parmağından 
'"'' k blta ... a. denize attı. Fakat a • 
~ ~ gıı, bu mınzara kraıısında 
,, eısür göste:ı medi. 
~1tlıd· 
\dJ· 1 tam kı:k sene sonra Fran. 
ıt 1!e bakanlığı bir papastan 

·" ~ ıhbarnameden asıl mücri• 
il 'olll olduğunu öğrenmiıtir. 
~ li Unı!an birkaç hafta evel öl• 
,.~ere iken bu papası çağırta

' 'llllahını ç•kartmıt ve kırk 
İti ~el yapmıı olduğu cinaye• 
"f ... _ .. 
~ --~ııtır. 

~ ıl katil, Rigaud kardeıler? 
'd ııı-lıallinde gördüğünü ,ddi

tıı •e karakola bildiren adam 
lldO vakit iüpheler Raou~'ün 

• e toplanmıı, faka\: HanTi 
d ıııe Vermit olduğu söz yü -
: hütün suçu kendi üstüne 

it~, •ffedilmiı olmasına rağ
• ad}I hata yüzünden ta2mi-
llle11ıiy- kt' .. k" •'~ • ..."'e ır: çun u cezaya 
'·•• aeı..uep oiınuıtur. 

~ defa evlenmiş/ 
'et Ruıyanın Sverdlosk halk 

~ ~~·i utmıt sekiz defa ev
L.~dığını iddia eden Bo
~hin adlı birisini on sene 
~ 4SOo lira para ceza.ama 
~ etnıiıtir. 
~d •daın uzun memuriyet ha· 
d, '..,s_o.,.,eı hükumeti kasala 
~ ~~ ınlerce para ihtilas et
~~ 'llnıııaktadır. Mahlrumiye
liI 1~eıni değiıtirdiği için 
b ~· . t devlet paralarını çal
Q '- llldır. 

0/ct b ~n alık gağdı ! 
)'r ~ lngilterenin Lin-

~tt tehrıne gökten halık 
~~ Bilginlerin yaptıkları 
ı.-ıtlt~ ell, f ırtmaların bu tatlı 

-....,,. •ehirden on ki1omet. 

re uzaktaki gökten alarak oraya 
yağdırmıt olduğu anlqılmıttır. 

Bir köpek idama 
mahkum oldu ! 

'Kuiz adlı bir çoban köpetini, 
Birletmit Amerika cumhuriyetle • 
rinin Jllinois devleti temyiz mah -
kemesi, bir avukatı fena halde ısır 
dığı için idama mahkUm etmittir. 

Eskiden hayvanlar ıık sık tev -
kif edildikleri ve haklarında par • 
lamentolardan kararlar çıktığı hal 
de timdi hayvanların böyle kanu • 1 
na çarptırılmur pek nadir vaka . 
lardandrr. Bir vakitler Almanya • 
da bir maymun cigara içtiği için 
tevkif edilmiıti. Geçenlerde bir F. 
ransız film kumpanyası kontrabfes 
hettiği için bir ıempanze maymu
nunu muhakemeye vermiıti. Mea • 
lekteıı aktör olan bu ıempanze 
maymunu taklid bir palmiye ağa
cının tepesinden, aktörün batına 
taklid Hindistan cevizleri atmak 
için kiralanmıftı. Fakat bu may -
munun menejeri kumpanyanın 

yaptığı taklid ağacı beğenmemi§ 
olduğu için maymuna rolunu Y.ap
tırm&Dll!tır. 

Framada bundan bir çok sene 
evvel kudurmut bir boğa polisler lıl!!!!!!!i!!!!!~ 

ı-

-Her akşam zengin saz, sonsuz neşe, Telefonı 43345 

:e:~;d::v~:~:!!n:!i~;e:~:;:; -Y--u-r_d_u--m--u--z-u--n ___ h_e_r--y--e-r_i_n_d __ e_n __ 
idam kararım verince Noity Le 

Temple de ida:m meydanında kel- k • ı t l' • t ı fi 
=~:~::.:.d::a..~!nf: ee ı en e ın e gra arı 

Anamurıular ta uyandırdığı büyük IN11eean w ıe • bir dilek isUyor. Bu alçakların ulu -
cümle yazılı idi: "Bu boğa bira· ( S zahürat devam etmektedir. Yurtda• • sa teslim ile 801"0'110•uz. ve hemen par· 
d ıd d Ankara, 28 A.A.) - ize ve ')( •e. .... 
amı çılgınca ö ür üğü için ida- ların Atatürk'c çektikleri telgrafla· çalanmalan. 

h::1_ d 1 büyük ulusuna kartı hainane ter· mına Wuııe i miıtir.,, rın neşrine devam ediyoruz: Urag bafkanı Pertw Balmucu. 
D b !_ :ı d tip olunan suikast Anamur hal • ünyanm ir çok yerinue l et Artvin, 28 {A.A.) - Ona kötülük Sarıkamı~ 29 (A.A.) - Gelen ha · 

ı h 1 _1_ kında derin acılar uyandırdı. Bu ve anane ere i 1 ııla ıuu,a say· yapmak istiyen bir kaç kişi çıktığını herler sana ve yurda çevrilmiş nlç.nk 
gı gösterilmekte olduğu için hay- mel'unca hareketi Akdeniz kıyı ~ şimdi duyduk. Can evimizden vurul - bir teşebbüsü bize haber veriyor. Sn· 
vanlar mahkemelerin huzuruna çı- larmda bütün alçaklara lanetler duk. Likin tedbirli hükumetimizin bu rlkamışm 90cukları, ihtiyarların kn· 
karılmakta ve tuhaf tuhaf hüküm- ıavurarak haykırdık. Size büyük yılanları tuttuğunu öğrenince de se • dınlı erkekli bütün halkın hainleri 

ler verilmektedir. varlıklar ve sağlıklar dileriz. Bü- vindik. Bizi kurtardın. Dize vatan tel'in ettiği ŞU anda ana yurdu kur • 
yük önderimiz. verdin. Sen olmasaydın biz yoktuk. taran varlığına, bütün benliğimizle i~ · 

Suçluları söyletmek 
için bir usul 

Parti başkam Okdem Sen var ol. Canımı:ı; yoluna kurban ten bağlı olduğumuzu bildirmek iste· 
olsun. . riz. 

Tanrı bizi gUne,slz atamaz R f'k S" s bi () Bcrta nahiyC8i halk namına ibra - e ı uner, a t zkazan, Tev • 
Akaaray, 28 (A.A.) - Yirmi fik Alt S-'- Alk S k lıl Arjantinin Sa.nta Kruz polisleri 

bir katili söyletmek için akıl ve 
hayale gelmiyen en son si.tem u -
sullere bq vurmut ve-fazla ırkmtı 
çekmeden muvaffak olmuftur. 
Mesele T ounaa Viç ve Hendeuon 
adlı ikilskoçun öldürülmeıile ilıi
lidir. 

ilim lflelımet Rıdvan. · ay, ~ an, an ·amıf aı 
milyonu aıamıyan kurşun ~endi - adına Rasim Tandoğan, C. R. P. ba~ -
1 • d"ncI·· T b" . .. . Eleşkirt, 28 <A.'.A.) - Size kötülük kanı ve •arbay Dursun. 
erme 0 u. anrı ızı guneşsız yapılmak istenildiğini burada şimdi " 
bırakmaz. Sonsuz saygılarımla e • i5ittik. Size kötülük yapmak, Türke Elaziz, 28 (A.A.) - Son suikast 
ğilerek ellerinizden öperim. kötülük yapmaktır. Size kötü el uzat· teşebbüsü dolayısile ytice Öndere fe 

Zaime Keskin mak Tür~ün kalbine hançer vurmak· na duygular Ye bu duyguyu besliyen 
Büyük Önderimize yapılmak illlc • tır. Şimdi bunu işiten, duyan halk bu· nankör yurtsuzlar bütün EIAziz hal· 

nen suikast teşebiUünün bütün yurt- rada toplandı. Sizden ,.e hüktlmetten kının tanetleriyle yadedildiğini '°' bu 
ulu Ataya bütün halkın birleşik yU • 

Polisler, ıüphelenmekte oldu· 
ğu otelci Emilio Guatavo Lajuı 

adlı iki la.koçun öldürülmesile ilgi
götürerek bir tayyareye bindirmiı 

ler ve pilota da havaya yükselir yük 
selmez bildiği bütün tayyare can
bazlıklarım yapmasını söylemitler 
dir. 

miş; binada bu iki lngnlizdcn ha§ 1 
ka kimse olmadığı için adamca -
ğızı önce tabancalarının dipçik -
lerile bayılttıktan sonra beyinleri
ne birer kurıun sıkmışlardır. 

Otelci, ıuç ortağını da haber 
vermiıtir. 

Havada tayyare ite takla at • İstılnbuf Belediqesi 
maktan batlamıı ıonra ağaçlar .. ~ h rP. 
dan düten yapraklar gibi yere doğ .,e İr ıiyatrosu 
ru düfDlek itine kalkıımc.a Lajus· IJIJllllllJllll 
un sinirleri gevıemiı ve toprağa 

indirildiği takdirde herıeyi itiraf 111 il 
edeceğini söylemiıtir. 

Kara.kolda yapılan sorguda a· 111 

damlan nasıl öldürdüğünü olduğu 111111111 

Bu akıam saat 
20 de 

Tohum 
-o---
Yazan: 

Necip Fazıl 
l{ısakürek 

gibi anlatmıı ve bunlardan çala - ---
rak gizlediği 113.000 peçetanın Naşil :-- E1 tuğrul Sadi 
(bizim paramızla kırk bet bin lira- Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
nm) nerede saklı olduğunu anlat .. Bu gece saat 20,30 da 
mııtır. Polis bu pan.lan bulmut - Cumartesi - Pazar 
tur. matine 15 te Büyük 

Bu iki lngiliz, Anglo • Cenubi bir temsil hlldisesi 
Amrika bankuının Sanla Kruz B A B A 

Beynelmilel meşhur 
şehri tubesinde memurdular. Ge · aile piye~l 3 perde. 
çen mayıs ayında akıam geç vakit Aynca Naşldin ko
iki maskeli hayd~ ·bankaya ~r • medisi Yakında: HAM/,ET 

Yeni rteşrlyat 

SUzme sözler 
Raif Necdet Kestelli kendi tc· 

lifi olan vecizeleri bu isim altın
daki iki ciltlik bir eserde topla -
mış, bunları Akşam matbaası bas
mıştır. 

Güzel tertib edilen bu eser tav 
siye olunur. --.. 

Yücel 
Aylık bilgi ve kültür c!ergisi 

olan (Yücel) mecmuasının Tq • 
riniıani sayısı yepyeni bir şekil
de çıktı. Bu sayıda da bir çok gü
zel yazılar vardır. 

liUP(JN 

292 
. 10. 935 

reğiyle esenlik ve sağlıklar dilediği • 
ni ve bağlılık duygularını saygılarla 

sunarım. 

Şarbay vekili M. Güngör. 

Telgraf çekenlerden bir kısmının 

adları şunlardır: 

Yenişehirden miting komitesi adı · 
na gençler birliği başkanı Şevki Gür 
su, Oltu'dan p:ırti b:ışk:ını Süleym:w 
Tak, Cemitöıüden Demir, Emirdağ . 
dan parti başkanı Ömer, şarhay Ke
ment, Çankmdan ~arbay n~kili Uo 
lunak. Samsundan idman ~'\Şkanı Gir· 
gin, Samsun spor klübünden Muhit . 
tin, halk spor klübünden H., I\ara . 
deniz klübünden Faik. ldman yurdun 
clnn Naim Ömer, spor klübünden Mus 
tnfa, Demir spor klübü, Ardahnndan 
halk namına şarbay Sait Yüce, Ollü' 
den şarbay Yasın, Enrct'ten parti 
baş!tanı Tuncel, şarbay Erten, lstan . 
buldan Trabzon baro başkanı A:tmi 
Özel, Bigadan miting ba~kanı 
A. Uygut. Tarul'dan parti başkanı şar 
hay Celal Uç, Rizeden Ş.'lThay Beh • 
çet Artan, parti kurumundan B. Meh· 
met l\lntnlcı, halkevinden B. Galip, 
Il('yoğlundan Türk \!rmeni ki~i-eleri 

müte\'ell!Jer heyeti, Viranşehirden 

şarhay C. Bahane. Germcncikt:-n ~7 
köy halkı nnmımı şarbay Te\'Jik Yn -
zarçeciren. 
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Dikkat! 
En hafif bir 
soğuk algınlığl 
in&ana günlerce 
ızt1rap çektirir ı 

K arı, ya~muru, çamur 
ve soğuğile işte niha

yet 14ış geliyor. Kış, nezle 
soğuk 3 lgınlrğı, baş, diş 

adale ağrılan, romatizma, 
grip mevsimi.. Mendiller 
o.imdiden burunlarda .. Va 
purlarda, tramvaylarda, 
sinemalarda öksürük ses
leri duyuluyor. Adım ba
§Inda soğuk algıhğmdan 

Jnüte\·cJlit baş ve diş ağn 
Jannden müşteki bir dost, 
bir ahbap .. Hep ayni nasi
}ylt işitiliyor: "Aman ken 
dini üşütme, sıkı giyin!,. 
Acaba sıln giyinmek üşüt
memek i~in kAfi mi? Sı
kı giyindiği halde soğuk 

alan bir insan ne yapsm 
Yapılac, k ~ey hiç §Uphe
sJz sıkı gi' i:lmekle bera -

anyoraunuz 
işte size bir adres: 

L 
IHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek Terzi&i 

fscanbul • Ycniposıane karşısında 
Foto Nur yanında Letafet hanında 

m::1111::·············································· D K i···M··:y··A·G··E .. R .... ~~ 
ffH ü sa meddinfll' 
Ü Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.~~ 

I
:! Bilumum tahlilat Eminönü, Emlal<ii 

ve Eytam bankaST karşısında izzet-:: 
bey hanı. H 

:: 
IJ 1' 1 it-ı .. ı:::::::::::::::::::n:c::::::: :::::::::::: 

Setami izzet 

:.:ırb~a~tc,bir .1::;: Tiyatro Sanatı 
verl:en ehemmiyetle bir Her kitapçıda bulunur 
kaç kaşe GRlPlN alıp bir Fiatı: 75 kuruı 
kÖfeyekoymaku~ 111 ............. EBllEİl!m ..... mıı 

GRlPlN'ln ehemmiyeti 11 ıı ı cı::c::::au:at=:ı..-==:::::::::::::::::::! 

;~:y:~::d:1:ı:~: il Ademi iktidar ~~ 
ra anlaşılır. Baş ve eli~ n v E H 
ağnlarlle diğer bütün ağ- ı. :: 
nıan mıde1i bozmadan, f:Bel geveşkliğineH 
kalbi ve böbrekleri yorma- r H b . :: 
dan keser, Nezleye, adale P. 0 r nı 0 1 n i~ .. .. 
ağnlann& romatizmaya. 5 Tafsilat: Galata posta g 
gripe., ü~tmeden müte • ij kutusu 1255 ii 
vellit hastalıklara karşı ı:::::=n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii 
bilhassa müessirdir. 

işte 
RADVOLIN 

in 
mucizesi ı 

Yalnız birkaç haftalık tecrilbe 

Radyolin 
in emsalsiz bir diş macunu olduğuoll 

size filen lsbat edecektir. 
G RADYOLIN: Ağızdaki mik
ropları% 100 katiyetle öldürür. 

G RADYOLlN: Ditlerdeki
1 
~,. 

keleri çıkarır, kefekeleri erıt11' 
• RADYOLIN: Ditleri ıni0' 
tabakaamı çizmeden beyazt•td G R İ p İ N OperatörDr. 1 

Kaşelerini tecrUbe ediniz 1 Deni~h~ı!~i ~~~i Şefi 

8 RADYOLIN: Di§leri çürü • 
mekten, dit etlerini hastalıklar
dan muhafaza eder. ve parlatır. 

Radyolin Diş Tabibi Kemal USNI 
lSTANBUL iCRA TETKiK H AKlMLl(ilNDEN: istiklal caddesi .kullanacağınız yegAne diş macunudu~ 

Kapalı zarf usulfyle eksiltme . 
Sarıycrde Cami arkaıı sokağın da 21 No. lu Hikmet Eminin evin - No : 322 

de oturmakta iken halen nerede ot mduğu belli olmıyaıı Ekreme (Be· ( Bevogıu Ve:Jli 
reketzatle) Mallar Pazarı 

Emniyet Sandığına birinci derecedeipotekoluplatanbul4cüicra, .. ___ o.·s •• tu.··..:>__ Na•ıa bakanlıg\J Illd8~ 
dairesinin 934/1767 numaralı doa yasile yapılan açık arttırma netice lıtanbul Dördüncü icra memur J. 
ainde 9350 lira bedelle alıcıaı üze rine ihale edilen Beyoğlunda Feri- luiundan: ~ 
köyünde Kurtulu• caddesindeki es ki 146, 148, 150 yeni 177/3 numa· 

:r Bütününe iki bin lira kıymet t _Eksiltmeye konulan it: Ankara Vilayetinde Çubıik k ralı apartımanın ihalesinin feshi h akkmda yaptığınız tikiyet üzeri • k 1 E ı.tı 
b esi en yüp civarında Küçükköy içinde Çubuk çayı üzerinde Betonarma Çubuk köpriilii inpa~""' neduru~ma yapılması için tayin olunan günde duruımada hazır u d k K 

h e es i ariye üstü yeni Çamlık lntaatm keıif bedeli 12500 lira dır. lunmanız ir.in ikametgahınıza gön derilen davetname ikametgi. mı • sokağmda eski 9- 9 mükerrer yeni 
zın me~lıuliyctinden bahsile bila t eblia iade edildiğinden mezkUr 2 - Bu ite aid ıartnameler ve enak ~ardırı - • 26 No. lu arsa anbar ve ebniyenin 
de1.vctnamenin hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 inci mad- bütünleri ikinci açık arttırmaya A - Eksiltme tarbıameıi, 
desi mucibinte ilinen tebliğine ka rar verilmi§tir. Mezkur mürafaa • çıkardmı§ olup §artnamesi 2/ 10 B - Mukavele projeıi, 
nm yapılacağı 21/11/ 935 tarihine teaadüf eden perfembe günü ıaat 935 günündenberi herkesin gör • C - Nafıa itleri ıeraiti umumiyeıi, -- ~ 
10,50 da lstanbul icra tetkik mercii mürafaa aalonunda hazır bulun· mesi için açık olup 28/10/935 gün D -Teaviyei türabiye, Şose ve kagir intaata ti~lr f;~t -~) 
manız, gelmediğiniz veya gelmiye ceğiniz takdirde hukukunuzu mü • lemecine raslayan per§embe günü · me. 
dafan icin salahiyetli vekil gönde rmen.~z, gelmediiiniz ve vekil da· aaat on dörtten altıya kadar da • E - Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni f&l!D~O.. 
hi göndermediğiniz takdirde gıya bınrzda mürafaa yapılacağı da .. · d k" 

ıremiz e i mıci arttırması yapıla- F - Keşif hülisa cetveli, 
vc'---c makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (6824) cakt B' . . 

Lluı.uı rr. ırmcı arttırmada gayri G - Proje, 

menkule 800 lira ile istekli çık - f ıteyenler bu ıartnameleri ve evra1'ı 62.S 10mıt l;eClel mwı.. lt_ ~ • • , • • , ,. • 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
Yeni tertip planını görünüz 

7. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayrıc;:: 15 000~ 12.000, 10.000 liralık ikramiye
ler e ( 20.000 lira , lık bir mükafat vardır •• 

Pıanbrı okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilif eri arasına giriniz. 

. ,, .. ;. •', ' . 

FRAN~IZ TiYATROSU 
m 

S ÜREYYA 
Opereti 

Bu akpın 20.30 da cumartesi ,.e 
pazar matine 16 da 

BAY-BAYAN 

Büyük Operet 

l"azanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
IW~tü. Be.stelfyenler: Sezai ,.e Sey • 
!ettin Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te • 
Jeton: 41819 

Soiuk 
algınlık

ları ve 
her tilrlft 

afnlara en 
çabuk tair eden 

YENi KAŞE'dir. Birlik kutular 
7 112, 12 ilk 50 kuu~tur. 

mııtır. de Nafıa Vekaleti Şoseler reisliğinden alabilirler. 
Arttırmaya girebilmek için 3 _ Ekıiltme 11/11/935 tarihinde Pazartesi günü aaat 18 cı-

% 7,5 teminat akçasi alınır. Birik _ı_ --'~-
kara Nafıa Vekaletinde Şoaeler reiıliği dairesinde ;r.ap~· mit vergi belediye resimleri ve va-

kıf icaresi müıteriye aittir. 4 - Eksiltme kapalı zarf uuıliyle yapılacaktır. ti 

Arttırmada gayri menkule ke- 5 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklinin 937,5 lira mu~~· 
ailen kıymetin % 75 n1 bulmak minat vermesi bundan batka qağıdaki veıikaları haiz olması iP"" 
prt olup aksi halde satış 2280 No. drr. 
lu kanun hükümlerine göre sonra- 1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 1 
tdacaktır. 929 tarihli kanununun 2 - isteklilerin yapmıt odukları itlere aid vesikalan ihat~d:ı 
119 uncu maddesi mucibince ipo- az Üç gün evvel göıtererek Nafıa Vekaletinden alacaklan ehhY 
tek sahibi alacaklılarla diğer ala- ıikası. . ı/ 
kadarlarm ve irtifak hakkı sahip· 6 - Teklif mektupları yukarıda Üçüncü maddede yazdı ,_-il', 
lerinin gayri menkul üzerindeki bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek t1ıf , 
haklarmı husu.sile faiz ve maara- me Komisyonu Reisliğinemakbuz mukabilinde verilecektir. P~' 
fa dair bulunan iddialarını müs- gönderilecek mektuplarm nihayet Üçüncü maddede yazılı saate J' 
bet evrakile birlikte ve 20 gün İ· dar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile eyice kapab1f11Jf 
çinde dairemize bildirmeleri li • ması lazımdır. 65". 
zım olup aksi halde haklan tapu Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. .(3052) ( 
sicillerile sabit olmadrkça ı&tıf ------------------------.. o I 
bedelinin paylaşmasından hariç Beyoğlu Birinci Sulh Hukuki ğini istemekle muhakeme ,as'~ 
kalırlar. Daha geni§ bilgi edinmek Hakimliğinden: lan 25/ 11/ 935 saat 14 te ısı fi 
istiyenlerin 34/ 1297 dosya No. ıile Yuvana.kinin Feriköyünde Bah meye mi\ddeti kanuniyeai ~ 
da~remize müracaatları ilan olu- çe sokağında 68 No. lu evde otu• da itiraz ederek gelmen~ il' ~·; 
nur. (55) ran inekçi Sami aleyhine açtığı leli gıyap kararı makaın

DOKTOR 

Kema!Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

Krakö11 - Ekselsiyor mağazaf· ı 
yanında. Htr gün öğleden ıonra 
2 . rl~n 1\ r kadar. Trl: "12.'JS 

alacak davasında borçlunun ika· olmak üzere ili.n olunur. ~ 
metgahı meçhul olduğundan yir • ~ 
mi b,. .. gün müddetle ilaııen teb •

1 
................................ _ 

~ ·································•···• liğat icra edildiği halde mahI.e - • Diş haki mi 
meye gelmediğinden gıyaben mu· . R - TO k AIU 
hakeme icraıına karar verilerek 1 atıp r o~ ' 
davacı ıenetteki imzasını i~tilttap Anl•c=ra caddesi M••~ 
ve gelmezse istiktaptan ka~nmış :. otell Kar,ısı numrara • 

.. bı· !==--···· ... ··············-----····· ... --:::::·· aa.yılmak uzre gıyap karan te ı · ı ........................................... . 
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8ıA OOLAR iç.İN Su KADA 
SiLİF\İM .. FAKA\ 

Oo L. ~çı v ER.\I< 
.SENİZ ..... 

HASAN KUVVET URUBU 
lAAFI UMU Mi, KANSIZLIK ve KEMiK hastahklarma şifai tesirleri çoktur. Çocukla 
~çler Genç Kızlar ve ihtiyariar her yaşta istimal edebilirler. Hasan Ecza depos 

- ---·- --- -

280 PARDAYANJ.AR -
- Ah, ah! .. Pek tuhaf bir hik:\y~! 

diye mırıldandı. 
Şövalye bir d:ıklka kadar su4'tu. 

So:•ra biraz titrek bir sesle: 
- Baba, kızın bu düşünceyi kabul 

edi:inc ne dersiniz? diye sordu. 
- Hangi düşiinct-yi'! Monmoransi 

&i!esinden bir kızın senin gibi bir ko. 
pukla evlenemiyeceği düşüncesini mi? 

- Eevet Mösyö! 
ihtiyar Pardayan omuzlarını silk· 

ti. 

- Bu çok genç bir kızın, uf ak bir 
ç~uğun düşüncesidir, derim. Şunu da 
bil ki aşk, zengin fakir tanımaz. Hiç 
bir zengin ve kibar kadın düşünüle • 

;tıez ki hoşuna giden bir papaz çömezile 
e ı-lenmeğe razı olmasın .. Ne ise, mab • 
PUS kadınlardan birisi Monmoranıi a
fle~in den mi? 

- Evet baba" 
- işte mesele çatalla~ıyor •• Haydf 

bakalım, de\·am et. Htkiyen gittikçe 
merakımı arttırıyor. 

- Janet, Munmoran.si ailesinden 
bir kızın benim gibi bir fakirle ev • 
fonemiyeceğine aklı yattıktan sonra 
Yavaş yavaş istediğim §eye razı olma • 
fa başladı. Faka( g~ce saat sekizden 
ene1 beni mahpusların yanına ıötflre 
llllye,~;nnı de siyled•. Bu sözden şUp -
lıeye "''şerek Janetln bana geeeleyin 
tel "'"1;ğiml rica edeceğini sandım. 

Pakat o biraz kızararak: 
- O zamana kadar benim odamda 

kalacaluınız M"ösyö. Sizi şimdi oraya 
IÖtfirect!Kim. Bunu yapıyorsam emin 
olunuz id yürekleri parçhyacak kadar 
•fl1ya4 bu genç kız:. acıdıtım lçir. ya.. 

11170111-:tt Sevdlii aı~amla evlenmesine 
J'llrdım etmeli isterim. Haydi acele 
•delim. Çflnkfl Jlllo flmdi nerdeyae çı 

kar gelir. Dediğini duyunca şüphem 
geçerek kendisine teşekkür ettim. Ba· 
na karşı gJ8terdiği iyiliği unutmıyaca. 
ğıma yemin ettirdi. Ben de yemin et
tim bunun üzerine kendisini takip et
memi söyledi. Hemen küçük ve dar ko 
ridordan geçti. Ben de arkaa\ndan git 
tim. Bir kapı açarak karanlık ve kub
beli bir sofaya girdi. Ben dalma ken • 
dlsini takip ediyordum. Derken sofa • 
nın 6btir ucundan birisi çıkıverdi. 

ihtiyar Pardayn : 
Gene mi mel'un Jil? diye batır • 

dı. 

- Hayır. Bu sefer çıkan Jillo idi. 
- ikisi de biribirinden utursuz .• i-

kisini de şeytan alsın! Vah zavallı şö 
valyeciğim, bu sefer iş meydana çıktı 
değil mi? Nasıl kurtulabildin? 

- Şimdi göreceksiniz. Baba sofanın 
sağ tarafında hemen bir iki adım ka. 
dar geçtiğim karanlık bir köşede bir 
kapı vardı. Janet taş gibi donup ka • 
lınca ben de kendimi arkasına saklı • 
yarak bu karanlık köşeye kadar geri
ledim. Janet başını çevirerek yaptığım 
hareketi ıördü. Ve gelen Jillo ile ba. 
tıra baftra konuşmağa başladı. Bu sı 
rada ben de kapıyı açarak mahzene L 
nen merdivene ayak bastım ve kapryı 
yavaşça iterek dln1emeğe başladım. 

Janet: 
- Böyle nereye gidiyorsan Jlllo l 

diyordu. 
- EvvelA seni kucaklamak için ki· 

lere Janet. 
Bulundufum yerden bir öpücükse

si duydum. 
- Sonra? 
- Sonra amcam Jll, bana bu gece 

saat on birde körtiklil büyük arabaya 
lkf iyi hayvan koşarak hazır bulundur 
mamı emrettL Fakat araba çoktanberl 

1 
SON ICAOLARIN EN HEVECANLISI : 

L. T. PİVE R' in 
TALKSIZ 

MATITE 
GÜZELLiK PUDRASI 

MATITE nın yedi 
vufı ı 

1 · Kat'l ıurette talk· 
111 dır ; bu 11ze her 
zaman aranılan fakat 
ender elde edl· 
len renç çehrelerin 
matlıtını ve kadife 
manuruını te'min 
eder. 
2· Cilde yapı•maz ve 
pllkalar vGcude retırmeı. : bü· 
ton çehre O:ı:erinde aynı kalın· 
lıkta iltisak eder. Ne bır yerınde 
bir kabartı, ne. bir yerinde bir 
eksiklik iÖrürıünüı 
3· El ile dokunuldukda his· 
sedllmez ; çünkü, en son 
baddına kadar ince elenmiftir. 

4· Yüze fevkalA· 
de iltisak kabl· 
llyetl olmuı llpOr· 
cuların pudruı olma· 
sını mucib olmuştur. 
YürfinGzden aabah 
hafıf bir ponpon 
ötledcn ıonra da 
yıne lıalif bir ponpon 
reçirlnlz 1 itte bü· 

tün bir ,OnOn tuvaletL • , • 
6· Tamamen mutedn clslm· 
!erden mürekkeptb ve her cilde 
elvcritlidır. 

6· Gizli ve hoş kokusu 
llZln müntehabınız olan kok~ 
nu:ıla ahcnklı aurette birleşecek 
ve onu kapahnıyacaktır. 
7· Altı muhtelit rengi vardır. 

ParfOmbri l. T. PIVER A. Ş •• lstanbul Şubesi 
Şlfll Ahmet Be1 sobk No. 56 • .:r eıeton : 430U 
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PARDAYANLAh m 
----------------------------------------------..---------1 - Görilyorsunuz ya, ldleie kadar - Belki de böyle olmU§tur. 
size arkadaşlık ediyorum. Beni yeğe • - Kızmadmız delil nıl Janet? 
ninlz falan diye tanıtıl'Bınız. Maksa • _Neden kızayım? Yetenlztnl gör. 
dım içeriye girmektir. · meği ben de isterdim. Hem bundan 

- Ah Mösyö lö Şövalye, eğer ve • kimin haberi olacak.Konatm bu kısmı 
kilharç... Adeta bomboş. Asıl oturulan kunmla 

İhtiyar Pardayan Haykırdı: daima kapalı bulunan bir koridorla 
- Gene mi nkirharç? bu heriften ayrılmıştır. Bu koridor yalnız yemek 

son derece nefret ediyorum. Kendini vakitleri açılır. Onun için onu buraya 
kollasın! Eğer sana tena bir muamele getirmenizin hiç bir zaran yokta. 
de bulunmuşsa kulaklarını keseceğim. -Teşekkür ederim sevgili Janetfm. 
Neyse, devam et oğlum. lldsinin de beraber bahçeye çıktık • 

Evveli sözünün bu suretle kesilme Jarını işiterek bu fırsatı kaçırmayıp ht 
sine şaşan şövalye devam etti: men kilere girdim. 

- Hüget sözünü, eğer vekilharç 1 • ihtiyar asker: 
şln farkına nrırsa Marşalın müşteri- _ Off 1_ Ne tehlikeli vaziyet! Be • 
)erimizin arasından çıkmasına sebep o nim bile sırtım terledi. Sonra ne ol • 
lacaksınız! diye bitirdi. Fakat yumu - du.? Çabuk söyle! dedi. 
şamadığımı görünce çaresiz razı ola.. _ Pencereden hizmetçi kızla Hü • 
rak beraberce içeriye girdik. llk rast- getin beni bahçede aradıklarını ve ar
ladığımız yer dar bir koridordu. Bu • tık ümidi keserek Hügetin gittiğini 
nun satında kiler ve solunda mut -
fak vardı. Nihayetinde ise bir kapı gördüm. Janete baktım. Siyah gözlü. 
bulunuyordu. Hüget sağdaki kapıdan siyah saçlı, genç, güzel bir kızdı. 
girdt Kendisini burada bekliyeceği - - Ah, ah 1. lşte otel Dömemeye nl. 
mi söyledim. Sonra dipteki kapıyı a • çin girmek istediğini fimdi anlıyo • 
çarak bil" oda görflnce hemen buraya rum. 
girdim. On dakika sonra HUget dışarı - Yanlıı dilşUnUyorsunuz bab.'\ 1 
ya çıktı. Yalnız Janetin geri dönüşünü bekle • 

dim. Tekrar kilere girince onu kolla. 
Tatlı bir ses de: 
- Bakınız, yeğeniniz burada de • 

fil r diye batırdı. 
Hüget: 
- Bekllye bekllye yorulmu'ş oldu • 

tu için §Upheslz bahçeye çıkmıştır. 

cevabını verdi. 
- Hayır madam HUget, çilnkü peni 

eereden onan sizinle birUkte geldiğini 
ıördüftlm gibi gittiğini de görmedim. 

- Belki dolabınızı açtığınız zaman 
~kmıştır. Çünkü o vakit bahçeye bak 

1 
mıyordunuz. 

nmın arasına aldım. Ve korkudan 
koparmak istediği çığlığı bir öpücllk • 
le yatıştırdım. Bir çok sorgularla kar 
şılaştım. Nihayet yarım saat sonra 
zavallr ktz kendisine delicesine Aşık 
olduğuma inandı. Fakat kendisi ve • 
kilharca yaranmak için evlenmek 1 • 
zere bulunuyormuş! 

- Ah, bu sefer artık o herifin ku .. 
laklannı muhakkak ke~eceifm .. 

- Evet, vekilharca yaranmak için 
Marşalin yanında Seyisi olan onun 



127 - Jorj: - Bu mey\·eler çok büyüktür. Fa
kat yüksekte olduğundan ufak gibi görünürler. 

128 - Salamon J orjun teklifi üzerine bıçağL 
nı ağaca sapladı. 

129 - Ağaç yumuşak olduğ·undan bıçak 
lıkla girdi ve ağaçtan süt gibi beyaz bir maJ 
mağa başladı • . 

130 - Acıbadem kokusunda ve lezzetli olan bu 
mayiden kana kana içtiler. 

131 - Bu mayiin bir nevi sarhoşluk verme.si 
üzerine Salamon oynamağa, göbek atmağa başladı. 

132 - Bu mayi kannlannı doyurmadı. 

ıüfekle bu meyvelerden birinin sapına nişanı 

o 
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ye~cni ile evlenecekmiş. Vekilhurc111 
ismi Jil Yeğeninin ki ise Jillo ımış. 

Bu zavallı Janetcik bu Jillodan son 
derece nefret ediyormuş! .• Bütün bun 

forr öğrendim. Bunlar oldukça mü -
him şeylerdi baba. Biz böyle haşhaşa 
'':?rmiş tatlı tath konuşurken birden .. 
bire koridorda bir ayak sesi duyduk. 
Janet büyük bir dolap açarak kilerin 
kapısı tam açılırken beni buraya so · 
kup kap:ıttı. 

- .i:vct, tam sırası değil mi? Bahse 
~ire.im ki gelen bu ahmak Jillo idi. 

- Hayır, amcas1.. 

- Jil, vekilharç ha!. Allah bu heri· 
fi kahretsin. İsmi geçtikçe tüylerim 
ürperiyor. Ne ise yeter, bu kepazenin 
kulaklarını keseceğim . Ah, zavallı, 
dostum. Dolabın içinde kimbilir ne 
haller geçirdik? Oradan nasıl çıktın? 

- Onu l .ı şimdi göreceksiniz baba! 
Gelen ·veldlharçtı. Bunu da Janetin 
Jlk sözlerinden anladım. Işittiğim söz 
leri size tekrarlıyorum. 
' - Janet, mahpus kadınlar bu sabah 
sana bir şey söylemediler mi? 

İhtiyar Pardayan boğuk bir sesle: 
- Mahpus kadınlar mı? diye hay. 

kırdı. 

litlirler. Size bundan bir şey söyliye • 
mem. 

- Bu kadınların konakta mahpus 
bulunduklarına dair kimseye, hatta 
Jilloya bile bir şey söylemedin ya? 

- Oh Mii,yö, kimseye idr şey söy -
lememekliğim için sıkı sıkı tenbih et. 
miştiniz. 

- Pekala! Eğer akıllı ve itaatli o -
Iursan Monsenyörün sana büyük bir 
çeyiz vereceğini unutma! 

- Monsenyör pek cömerttir. İtaat 
etmek zaten vazifem olduğu için bu • 
nu yapmakla mükafat kazanmış ol • 
mam. 

- Pekala yavrum. Sen Jilloya ka
rı olmağa layık bir kızsın. Ve onunla 
da evleneceksin. Akşam yemeğini gö -

türdüğün zaman mahpus kadınların 
hareketlerine iyice dikkat et ve sözle
rine kulak ver! 

- Oh Mösyö, daima ayni hali gö -
rüyorum. Bu kadınlar hep ağlıyorlar. 
Ye yemeği bile zorla yiyebiliyorlar. 
Bakınız benim bile merhametimi çekti 
ler. Onlara yemek götürdüğüm zaman 
pek fazla üzülüyorum. 

-Neyse, bugün artık sondur. Ja • 
net, yarın burada bulunmıyacaklar 

- Evet baba? Vekilharcın ilk sor - Monsenyör onları serbest bırakıyor. 

. gusu buydu. Siz nasıl müteessir oldu- Biliyorsun ya, bunlar Marşalin akra • 
nuzsa ben de o anda dolabın içinde az basmdandır. l\farşal genç kızı kibar 
kalsın çıldıracaktım. Kalbim o kadar 
şiddetli çarpıyordu ki bunu Vekilhar
cın duymamasına şaşıyordum. 

Sözün burasında şövalye bir bar_ 
dak şarap içerek terliyen alnını sil -
eli ve sözüne devam etti. 

Janet cevap verdi: 
- Jrösyö Jil, bana bir şey söyleme

dllfr. Bu sabah da öbür gOnler gibi 
------.:c!!ııu.ııı=k..:::la::....ac!:t.:.ııı.t!:!·:.c.· ~B~o kadınlar ok veic:ı.. 

birisiyle evlendirmek istiyor. Matma • 
zel de bunu istemiyor. Krzı kandırmak 
için Monsenyör çok çalıştı. Fakat bun 
lar inatçı olduklanndan ana ile kız 
bir türlü razı olmıyorlar. Anlıyorsun 
ya, bu sözler aramızda kalmalı? 

- Merak etmeyiniz Mösyö Jil, ha 
kadınların gitmesine çok seviniyorum. 

- Hemen bu ece idecekler. Mon 
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senyorun artık sabrı tükendi. Haydi 
Allahısmarladık Janet, akıllı bir kız -
sm ve Jillo ile evleneceksin. 

İhtiyar Pardayan sözü keserek: 
- Evet, evet .• İhtiyar budala, sen 

hala öyle san. Bana kalırsa bu Janet 
Jillo ahmağiyle evlenecek kadar ap • 
tal değil, gayet kurnaz bir kızdır. Ah, 
seyisin de kulaklarını kesebilsem. 
Ne ise, deYam et oğlum. Hikayen çok 
meraklı. Bu akraba, bu mahpus k.a -
dınlar kimlermiş? diye sordu ve yeni 
bir şarap şişesi açtı. 

- Baba, bunu da şimdi öğrenecek
siniz. Şeytanın vekilharcı dışarı çı -
kar çıkmaz ben de dolaptan fırladım. 

Janet: 
- Haydi şimdi çabuk gidiniz eğer 

hoşunuza gittiysem yarın sabah ge • 
liniz ! dedi. 

Ben de: 
- Evet Janet, çok hoşuma gittiniz 

onun için burada kalacağım. Niçin git 
memi ıstiyorsun? dedim. 

- Çünkü nişanlımın geliş zamanı 
yaklaşıyor. Rica ederim gidiniz. Eğer 
Jillo sizi burada görürse, bağrrmağa 
başlıyarnk herkesi başma toplar sizin 
haberiniz yok, konak o kadar sıkı mu 
hafaza olunuyor ki.. Uşaklar bile biri 
birlerini gözlüyorlar. 

- B€ , gitmiyeceğim J anet .. 
- Ya Jillo şimdi gelirse? 
İhtiyar Pardayan: 

- Bu Jilloyu şeytan alsın l Onu 
bir ele geçirirsem! diye homurdandı. 

Şövalye, aJnet ile olan konuşması
nı anlatmağa devam ediyordu. 

- Değil buradan çıkmak, hatta be . 
ni konağın daha içeri.sine götürmeni 
istiyorum. 

- Daha i ·er.sine nereye_? ___ _ 

- Nereye olacak? Vekilharcin 
]ediği kadınların, Marşalin alu-. 
olan mahpus kadınların yanına .. 

Janet: 
- Bu sefer artık zırvaldın I 

bağırdı. 

Sonra, kim olduğumu, konağa 
geldiğimi sordu. Beni muhakkak 
pusların yanına götürmesi için 
ettim. Şiddetle reddetti. Nihayet 
acele ettiğimi, kazandıklarımı bir 
da ka;> betrnek üzere bulunduğum 
ladım. Ümitsiz bir haldeydim. 
sevgilimin halinden bir şey anla 
yordum. Kızcağız acı acı: 

- Şüphesiz siz bu matmazeli 
yorsunuz. O da sizi seviyor. .,, 
Monsenyörün teklif ettiği adamı 
lenmemesinin sebebini anlıyorum 
kat bu hususta size yardtm edec 
ummayınız, diye bağırdı. 

Bunun üzerine ağlamağa 
Aklımdan hemen bir düşünce 
Janet heni kıskamyordu. 

İhtiyar Pardayan: 

- Saf kızcağız! dedi. 

- O nıkit onu yatıştırmağ·a 

tnu. l\cnciisine yemin ederek, gen 
zın kibar takımından birini sevd 
ve bu adamın beni gönderdiğini, 
la :.ıunun için göriişmek istedi 
yemin ederek söyledim ve l\lonm 
si ailesinden olan böyle bir kızı 
nim gibi bir fakir delikanhyı, bir 
ci karısının yeğenini, parasız p 
bir serseriyi se,·mesinin imkansr 
larını anlattım. Bu son sözlerim 
minden çok tesir ettiler. Ve nih 
Janct: 

- Çok doğru! dedi. 
İhtiyar Parda.} an giilmd.ten 1\ 

!arak: 


