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7'igrttnin merkezini bombardımana hazırlanan ltalyan sahra topları. Yukanda solda 12 santimetrelik bir top doldurulurken. diğeri mevziine götürülürken görülüyor:. Bu cephede Babeı 
kumandanı kıla bir mııkavemetten sonra çekildiği için toplar pek ehemm.igetli rol oynamanuştır. Son dakikalara kadar da büyük bir hôdise ohnanuıtır. Fakat Habeılerin. ktıeı 

lllrette k(lrıı durmağa hazırlandık lan son haberlerden anlaşılıyor. 

Habeşler Ü( ~ıi ç~~~l)~~v~_ c:!!Y_~r_k_i_; 

koldan ilerliyor Şark şimendif erlel-inin 
ltalyan taarru~unun ~~rmas~ Devlet hatlarına iltihakı z~manı 
liabeş manevıyatmı yukselttı k l . h l 

artı qe mış u unuyor 

Kral Yorgi 
Yunanistanda 

l!au sabah merasimle 
"e hiç bir hBdisesiz 

karşılandı 

l',. 
,,,.,. Kraı, Yorgi, Paristeyken <.eneral Guro'nun refakatinde zafer 

"- llleçhul asker mezarını ziya ret etmiş ve oradaki "Altın kitap,. a 
la,q imzaıını atmıştır. (Yazı•ı 4 üncüde) 

*idtr, Ytutan Kralı Fransız Gc nerali ile ··rünüyor. 

----------ı Eski bir ruhla kUbne vesaitle daha 
E O 1 R J\I E Jazla kalmasına efki\rı umumiye 

'SugOn mllildt dejtldlr 

kurtuluşunu Şarka tayyare seferleri yapılıyor 
kutluluyor 

Bu gün Edirnenin kurtulu~ 
bayramıdır. Trakyamızın göz. 
bebeği Edime, on üç yıl öncf 
düıman istili.amdan kurtulmuş. 

ana vatana kavuşmuıtu. 
Günden güne ıenlenen, imat 

edilen Trakyanın bu tarihi tehr· 
bugün, büyük bir şenlik içind' 
çalkalanıyor, birkaç istila görer 
Edirneliler, son ve ebedi kurtu• 
luıu candan kutlularlar. 
Edirnenin kurtulut bayramındz 
btllunmak üzere saylavlar, üni• 
versite ve yüksek mektep tale 
heleri dün Edirneye gitmitlerdi. 

Eclirnecleki bugünkü merasim 
tal•ilatı 4 iincü •aylamızclaJır. 

Karadenizde 
Kereste yüklü bir 
Yugoslav gemisi 
EreQlide karaya 

. oturdu 
Kıaa bir fasdadan sonra Karadeniz· 

de fırtına yeniden ıiddetlenmiıtir. Yol
da olan vapurlar limanlara sıiınnuşlar• 
dır. 

Bu aabah deniz ticaret müdürlüğüne 
gelen bir telgrafta V elopit isminde bir 
Yugoslav gemisi Ereğli limanında 

karaya oturmuıtur. Gemi kereste yük
lü idi. Rornanyadan geliyordu. Kara
denizin ıimalinde Vovrotiski limanının 
nhtmu da hasara uğramııtır. Kırktan 

fazla Sovyet ve yabancı gemiler limana 
sıimmıılan:lır 

Bir ev yıkıldı 
Evelki gün yağan ıiddetli yağmur• 

dan Hasköyde bir ev yıkılını§br. Has· 
köyde Camialtı caddesinde sekiz numa· 
ralı iki katlı kargir bina ansızın çökmüt. 
içinde yatan Hasköy kayıkçılanndan 

Erzincanb Abdurrahman enkaz altında 

kalnuıtır. Abdurrahman etraftan yeti
ıenler tarafından kurtarılmış, batından 

yvalandıfı için hastahaneye kaldınl· 

Ali Çetinkaya, telefon ıirketi •atın alınırken mukaveleyi 
böyle imza etmiıti 

Ciridciler 
Dün Veliefendi çayınnda Türk •porunu göıteren ciritçUer, oyunun en 

hararetli bir zamanında 

Hava tehlikesi 
Eyüpte bu tehlikeyi halka 
göstermek maksadile bir 

sergi açlldı 



HABER - Aktam poıtaıı 

Çin işleri ve 
Japonyada ~arpışan 

cereyanlar 
Son günlerde Uzak Doğu memleket. 

lerfnden gelen haberler, dahili ve ma. 
ll birçok dertlerine rağmen, bazı Av. 
rupa ve Amerika memleketlerinin 
dikkatini çekmekten hllt kalmamış • 
tır. Son aylann en mühim hldlsesi o. 
lan Habeş • Jtalyan ihtilatı bile bu 
ytlzden ikinci Safhada kalmış, bütün 
gözler şarka çevrilmiştir. 

Ras Desta cenup cephe
sinde Italyanlara hücuma 

hazırlanıyor 

Bagfln Çin sahnesinde §ahit oldu • , 
iumuz Takalar fimdiye kadar Japon. 
ya ile beyaz milletler arasında en 
dddl ~rpıfmayı teşkil etmektedir. 
San tehlike rüya değil bir hakikattir, 
Ye artık kaplumbafa gibi değil, dev 
adımlariyle ilerllemektedir. 

Italyan taarruzunun durmuş 
olması Habeş maneviyatını 

yükseltecek.tir 
Çin ülkesinde yalnız A vrupanın, bil. 

huaa Jngiltere, Fransa ve Amerika. 
nın ticari menfaatleri tehlikede de • 
ğildir. Aynı zamanda beyazlann Ati. 
yadaki nüfuz ve hakimiyeti de kökün 
den sarsılmaktadır. Asyada bugün e. 
sen fırtına yarının tayfununu haber 
vermektedir. 

••• 
Çin iıılerinde takip edilecek yol hak. 

kmda Japonyada birçok cereyanlar 
çarpıştığı gibi Çinin merkezi olan 
Nankia şehri de birçok mücadelelere 
sahne olmaktadır. 

İtalyanlar tahkimat yapıyor, Habet· 
ler hazırlanıyor. 

Yeni Habet kuvvetleri cephet.re 
doinı ilerliyorlar. Şimalden ttalyanla· 
nn yeni bil' taarruza aeçeceJderi anlqı
hyor. - Güçlüklerin fazla olması do
lay11iyle - cenup cephesi için tahmin
lerde bulunmak güçtür. 

Cenup cephesi bataklıklarla ve bu 
bataklrld.er sivrisineklerle doludur. Sıt· 
ma da aanki pusuda bekliyor. Şimal ve 
cenup cephelerini ıaon h.ı.erlere ıöre 

gözden geçirelim: 

Şimal cephesi 
Çin ülkesinde Japon nüfuzunu ar • Bu cephede ltalyan saflarından ka· 

tırmak, Japon ekonomiaine mahreç çıp Habeflere sıiınına hacliMainin çok
bulmak hususunaa biltün Japonların luiundan bahsediliyor. 
birleştiği muhakkaktır. Yalnız takip Adisabahadan ıelen bir habere ıöre, 
edfJecek siyasa hakkında ordu, do • Tiıre bölıesinde Okota, Debrezyon ve 
namna ile JaPQn mukadderatını lda. Hovzien ahalisinden 200 kqi kaçıp pek 
re eden politikacılar a1'881nda derin fena J,ir halele Habeılen sıinumtbr. 
ihtilaflar vardır. General Santini kolordusu Danakil 
· Beş senedenberi Japon iç ve dış iş. cepheti bo7undaki dağlarda bir temiz· 
Jerinde rittikçe bfiyüyen bir nUfuz leme hareketine hazırlanmaktadır. Bu
kazanan ordu ve donanmanın bazı ralarda Halteı kıtaatı ıörülmüştür. 
şahsiyetleri artık harekete geçmenin ltalyan latalan Takkue boyunca 
lazımgeldiği fikrindedirler. Bu fikri INr devriye kordonu kunnuılarclır. 
güdenler Amerika ve Avrupanın iç ve c h • 
dış işleriyle mefful olmalarından is. en u p cep esı 
tifade ederek kaybedilecek bir dakika Dönen rivayetlere ·· it 1 ı 
1 

..J.• il l Ü ıı-tecllr:ıı , gore ayan ar, 
oma~~ er s nnea. ,1.11r. Horar ....-iri ...-..kÇerçer daiı· 

ü ç S!ne evvel de .Mançurlde de Jrurmuılarchr. Buraya Jizım olan eıya 
baYle yapılmamış mıydı? o zaman nın ~teğinde bir uçak ü11ülharekeai 
Mançuride Japon nüfuzunu .kunet • ha.,.. yolu ile ıetirilmittir o·· de 
lendirmeie çalı§&n Japon generali dıfınm gibi Garasinin tekrar°;;.~ 
Doiharanm arkasında yalnız Man • tarafından almdıiı Ro dan tela" • 
çuri ordusu delil, btltün Japon renç. dilmekteclir. ma ıp e 
lifi, endfistr! (sanayi) erbabı vardı. Habet kaynaklanndan ıelen haber· 
Japonyanın ıstikballnl elinde tutan • len .- e İtal• 1 D b · 
Jar onunla beraberdi. lleriye yilrU • or ' J an ar. aııa ur un 

mek zamanıydı. Ban Çin siyasal a • 
clamlarlyle bile mutabık kalmmıştı. 

Ruhi ve maddi hanrlıklar biter bit. 
mez Japon generali Doihara ve taraf. 
tarlan birka~ ıiin enet harekete geç. 
tiler. Pekin de dahil oldafu halde beş 
fimal Çin eyaletinin bir de.Jet haline 
selmesiııl kararlqhrdılar. Ve bu di. 
'lek1erlnl bir tlltimatomla Pekindeki 
Nanldn hUkdmetlnin yani merkezin 
mümessiline bl1dfrdiler. 

yan da dinlemek lazımdı. Seksen beş 
ya§lndaki Maliye Bakanı Takasahi 
senelerdenberl bütçenin iki ucunu bir 
araya getiremiyordu. Herkesin kork. 
tufa ve hllrmet ettifi bu ihtJyar ar • 
tık yaklaşılmaz bir hale gelmişti. Ta. 
kaaahi açıktan açığa istifadan bahse. 
diyor, Mançuri ordusu masraflarına 
artık dayanmak imkinı olmadığını 
söylüyordu. 

Bir Habeş yaralU1ının yaraları sarılırken 

altmıı kilomeh'e cenubunda bulunmak· 
tadır. Sanıldığına göre müstahkem 
mevzi tutmakta olan Habeılere saldır· 
mazclan önce ltalyanlar, gelen askeri 
toplamakta ve ayni yerde temerküz et· 
tirmektedir. 

ltalyanlarm emeli, bu cephedeki 
HalMıt kumandanı Raa Deat!YI m..itun 
etmektir. Ras Desta, SO..OOO kitilik bir 
ordu ile l talyanlann garp cenahma ta
arruza hazır bulunmaktadır. 

* • • 

tayyareler, tek motÖTlü, oturacak 
üç yeri olan tek satıhlı tiplerdir. 

imparatorun erkinmı Habeti.ta· 
nm muhtelif yerlerine götürmek i-
ç.in kullanrlacakt~. 

Bu tayyarelerin ıilihh olmıya· 
cit.iı bildiriliyor. Saatte 172 mil 

·yap.bilecektir. Bu ta,YYaref~; son 

zamanlarda lngiliz tayyareciai 
Miı Baten•in Cenubt Atlantiii re· 

Netice itibariyle her iki cephede de kor kıraralC geçtiii tayyare nevin-
büyük muharebelerden evel görülen den olacaktır. · 
durgunluk, daha doğrusu sıkı bir ha· - Mançeıter Gardiyandan -
zırlanma göze çarpmaktadır. Marefal dll ~ono 

Fakat ltalyanlann ileri hareketinin Roma, 24 (A.A.) - Maref*) dö 
dunnuı olması, Habetlerin maneviyatı· Bono, mareıal Badoılio'yu karıılamak 
nı yükseltmeğe yardım edecektir. üzere yann Asmaraya sidecektir. Ma-

Hab•fl•r nereelnl aldı ? re~ dö Bono, ertesi günü ltalyaya ıit· 
Londra, 24 (A.A.) - Röyter ajan- mek Üzere vapura binecektir. 

sının Harrardan aldığı telgrafa göre, Harbin henUz baflangıcında 
Gorahinin 2 kilometre ıimalindeki Gab- Beri in, 25 - İtalyan Afrika or-
redane köyünü tekrar almıtlardır. im- dularının ıabık bq kumandanı 
paratorun kuvvetleri her biri 25 ıer bin Mare,al Di Bono İtalyan pilotları· 
kitilik üç kol halinde ilerlemektedirler. na verdiği bir diyevde: 

imparator tayyara ••marladı ~ "Dü§lllanlarmuza tunu hatır • 
• • • • • • 

· Tok)'o ise eeasta Mançari ordusu Bu cereyanların aruında kalan Ja. Ha:bet İmparatoru İJl8iltereye latmak iıterim ki ltalyanlar he. 
gibi, ve onan ruhu sayılan General pon hüktlmeti ve onun namına hare. dört tayyare ıamarlamıttır. . nüz Afrika harbinin batlangıcrn· 
Doihara gibi düşündüğü halde tatbi. ket eden Sil Bakanı (Harbiye Nazırı) lngilterede yapılacak olan bu dadır.,, 
b~u~hn~~*n~Wuh~ te~~tetmedi~A~kh~nm~.-----~----------~------------

rılmaktadır. faatleri şiddetle müdafaa. edilecek, 
Tokyo. M.ançuri ordusu gibi yalnız lngilterenin Çinde fuzuli karışmala • 

Çtn. ile deiil herkesle uiraşmak, Ja . rına müsaade edilmiyecekti. 

Çin_ i_şi Japon İŞİ 
- 2-'~ - r=t ~ ... ..._ .-.- ,_., 1-1,.-,, _.....__., 

pon fhtiraslannın her tarafta uyan • Fakat Mançuri ordusuna haddini 
drr~fl tesirleri düşünmek mecburi • bildirmek lizımdr. Doihara çok ileri 
yetfndeydl. Ve sonra Mançurl ordu • gidiyordu. Bunnu üzerine yeni bir yol 
sunun gittikçe bUyfiyen muraflannı takip edilmek karan verildi ve Pe . 
ödemek Jlzımdı. ldndeki mUzakereler Nankine, merke . 

Muhtar bir hükUmet 
kuruldu 

.Japon dıt aly8888Ulı idare eden Hi. ze nakledildi. 
rota Londrada, Vqlnıtonda konUfU- •• "' Ayaklanmay .. 1 k . . r· 
lan şeyleri. dönen rivayetleri nasıl Japon hWulmetinin fikirlerinden 1 on~eme ıçın ıyen 
hiçe sayabilirdi? Amerika ve ası1 in. h~berdar ve belki de. mllhem ~Jan Çin de örfi idare ı·ıa-n edı.ldı• 
glltere ha defa aumakıllr ku,ekulan. Çın devlet reisinin müzakerelere ıştl. 
mql&rdı. İngiltere prka en mUhim raki çok ehemmiyetlidir. Pekin etra. Tiyençinden gelen haberlere göre, 
şahsiyetlerinden birini, Maliye Ba • frnda Japon tazyikinin muvakkaten ıimali Çinin muhtariyeti yalmida ilan e
kanlıft MUtdeşan Frederik Leith Ro. ota'un azalmasiyle iki gaye takip edil. dilecektir. Yeni devlet, Şahar •e Ho
su göndermiş, Çin maliye işlerine ka. mektedir. Japon,l."a bUtlin, daha dot. pei mmtakalariyle Nelmi ve Tiyençin 
rışmış. gümüş para yerine kağıt pa · rusu nüfuzlu, Çin şahsiyetleriyle Çin ıehil'lerini ihtiva edecektir. Hüku· 
ranm ikamesi için Çin hükumetini ik. umumi bir anlaşma yapmak niyetin. met "komünist aleyhtan muhtar komite,, 
:na etmişti. de olduğu gibi, Avrupayı da sUel (u. ismini alacak ve merkezi gene Pekin 

Çinde yavaş hareket etmek için baş. lkeri) harekatla fazla şüphelendir . olacakbr. Doğu Hopeyi'nin gayri aske. 
ka sebepler de Tardı. mekten çekinmek istemektedir. ri mıntakasmdaki genel vali ıimdiden 

Çinde bir Japon taraftarlığı cere Fakat bir taraftan Nankinde konuş mıntalcanm muhtar valisi ilin edilmiş-
yanr uyanmıştı. Bunu şiddetle hare 11:ılar devam ederken Yakan Çinde tir. Bu hükumetin merkezi Tunıcov 

ket ederek ürkütmemek, bu cereyana iir ayrılma hareketinin başlaması olacakbr. 
yavaş ya,·a~ kap11an Çin de,•leti rc1'i ~ok manidardır. Diğer bir habere göre :de, dün ak-
Chank . Kai Chekin mevkiini ~arsma. Man~ori Japon ordu.4'unun takip et. ıaın çıkanlar. jtivelerle Hopeyi viliye-
91ak lhımdı. tifl hareketin, bir çok defalar olduğu tinde muhtar hükumetin · tqekkülü 

IMlft taraftan btiyilk bir şaMiyeti llbf resmt Japonyayı emri vaki karp. ilin edilmittir. Bu hükUınet bet koatit 
ntektar bir devlıt ad. amı, flerlyf rö.1 1srada bulundurmağa matuf olması da teden teıekkül etmiıtir. Siya.-J korm. 
ren, herkes ve bütün .işler için JJ&ra '~k muhtemeldir. ttain baımcla, on yddanberi aiyaaetten 
1"1huk mecburiyetinde olan bir ihti. Raif N. Meto çekilip Japonyada yaıann§ bulunan Ge! 

neraJ Şihaiym Yuan vardır. 
Süel.komitenin batında da, çoktan

beri ayrılma hakkındaki fikirlerini mü
dafaa eden Genen! Şibyuaan bulunu• 
yor. Dıı siyasa komitesinin hafmcla ela 
Yungpao gazetesinin aalu°hi K.onUi 
varcbr. 

Bundan batka bil' ekonomi " bir de 
antikomünist vaziyet alma komiteti tef· 
kil olunmuıtur. Pekinde sükıinet nr· 
dır. Buna mukabil Tiyençinde bir pa· 
nik havası esmektedir. Hallan ayaklan 
-rıasmı önlemek için Tiyençinde örfi 

iare ilin edilmiıtir. 

. Ame!"lkade e:?d~,e 

Vqington, 25 (A.A) - Şarki 

H~j muhtariyetinin ilam . hak -
kındakHıaıberler dq hakanlıimca 
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Habsburglar 
Prens Ottonu.ı 

Avusturya tahtına 
dönmesi 

Çekosıavak Bali 
bakanı sulhü tehdit 

edar buluyor 
Viyana, 2.ı (A. A.) - Havas AjaP. 

sr aytarı Avusturyada imparato~l~l 
taraftarlığı hareketinin terakkts•ll 
anlatmaktadır. Daha şimdiden 25 be
lediyenin Arşidük Ottoya ntandaf • 
hk hakkını vermiş oldukları riyayet 
edilmektedir. 
İmparatorluk taraftarları, Viyalll

yı imparatora sadık komünler a...,S. 
na koymak için çalışmaktadırlar. 
Başbakan 20 teşrinievvel tarihi~~ 

Otto'nun doğumunun yıldönüınuıır
kutlamak için yapılan dini Ayinde ,... 
zır bulunduğu gibi Prens StarheJll • 
berg de saltanat taraftarlarının ~ 
terisine iştirak etmiştir. Saltana*" 
iadesi hususunda tesadüf olunan -'' 
küller daha ziyade hariçten gel_. 
tedir. İngiltere artık muhalif bir d • 

ziyet almamaktaysa da Fransa - ~ 
has..v. küçük itilafa karşı tesanUdtill 
göstermek maksadiyle - daiın• il' 
I~ muhalefet etmektedir. 

·Küçük itilAf ~zast olan devletler • 
den Çekoslonkyanın Dış Bakanı I" 
rek Habsburglann Avusturya· tahtııı' 
dönmesi gerek Anşlus <Alman)'•'1 
Avusturyanın baflanması) hakkııtdl 
demiştir ki: 
''- Ben her ikisine de aleyhtarıfll~ 

Çünkü her iki mesele de sulhü teh4 
edecektir.,. 

Yahudi talebe 
Var.ova Unlver•lteelnd• 

yaralananlar var 

DNIVERSITE 
KAPATILDI 

Sekiz yabudi talebe, aralarında ~ 
de kız olduiu halde V arıova ünive~ 
sinde yabudi aleyhtan yeni bir lıarP· 
esnaamda yaralanmıftır. Oniwer~ 
ıayri muayyen bir zaman İçın ~ 
mııtır. . ı .. 

Y abudi aleyhtarı kız talnelet, lı 
cuma katdmıtlardı. Ve bu ~ 
pli.nı methur yabudi aleyhtan ltir ı-' 
teıeklcülü olan '"Enclek., tanlt'4~ 
tanzim edilmiıti. 

Lembergde diier bir üniftrtİ ..... 
de ayni tekilde bir hücum neti~ 
otuz yadabi talebe yaralanmıtbl'· 

Bunlardan ikisi, afır surette ,.,; 
dır. ~ 

Lorz'da, yedi yahudiye dayak •11 

ımt ve hücuıp esnasında bir yahudi afi' 
yaralanımşbr. 

Garbi Lehistanda bir havraya ~ 
nulmut olan bombanın infili.ki neti" 
sinde yaralanan on dört yaıında b~r ~ 
hudi çocuğu aldığı yaralann teıitW 

ölmüttür • 
- Mançeater Gardiyandan -

Habeş harbındall 

so.nra Çin harbı 
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Fransızcanın Türkiyede 
yaytlmasına engel : 

Ciritçiler 
ICitap ve gazetelerin Dün Vellefendl 

çayırında bir 
müsabaka y·aptılar fahiş pahalılığı! 

D--.1~ 1 k' b' .. __ L. Bugün ünlvers ite lir temenni yazmınm altında 
"''-re hulunuyor: 
~-.nı aidinin dikkatini cel· 

!,, 
• \' e hemen daima, ıbu makamı 

'id. bir Türk dairesidir. 
B.a Jazıda ite ecnebi bir maka· 

.._ di.k:btini celbediyorum. Fran 
'ıı tef·.-.:_. ' -. ... ıı.ıum. 

4 • • 

.~ 0 UJ« 1
' •• •r ~.ıraD' meydanında 

sız tüccarım~ ':°cnafn:!~lr:iyede gösteri yapacaklar 
F ra1111z hanının ıereıı ıiln ya • 
yrlmuma mani oluyor.. Bir müddettenberi ıehrimizde 

Fr&Dıı11Z reamt m•k•mlaTı bu iti 
böyle dütünüp tecl>ir altalar ye• 

ridir . 

3 

Hava tehlikesi 
Eyüpte bu tehlikeyi halka 
göstermek maksadile bir 

sergi açlldı 
Türle Hava kurumwiun Fatilı 

Hçeıi tqkilitı Hava lcurumwıa yar 
drm temin etmek, halka hava teh· 
likesinin ehemmiyetini ı&termek 
ve alınacak tedbirleri tesbit et -
mek hU1U1unda büyük bir faaliyet 
göıtermekteilir. ilçenin Eyüp ka· 
rnunu tuheıi de bu faaliyetin en 
hararetli kısmını bqanna:lctadır. 

Eyübün Hava kunmıuna yaptığı 
teberru miktarı diğer kamunla • 

nn l>ir çojunun ültiin.dedir.· 
Türk ban.cdi.iile bu kadar 

kından ilcili olduiunu ıöater 
Eyüp halkına bava tehlikeainin 
yüklüjünü ,c;.tennek için E -
ilk defa 'bir bava ıer,iai açı1mıt 
tır. Yirminci yüz yılda bav 
önemini bütün varbğile canland 
ran bu ıerıi her ıün ıec:e _,,.._.
kadar halle tarafından ıezilme 
tedir. 

t Fran.ız kitapları, mecmuaları 
~ l&zeteleri Türkiyeye pek malr 
'- . Dlutavauıtlar taraf ınclan ada· 
~ halinde aokulmaktadr. 

Diier taraftan, bu em do.t 
mili« mütefekkirlerinin "Franoız.• 
ca, eakiden hikim olduiu havza • 
larda ıittikçe meTkiini kaybedi • 
yor, diğer diller onun yerin• ıeçr 
yor!,. d.iye ürildüklerini biliyo • 

bulunan Bayburtlu ciritciler dün 
Veli efendi koıu aahumda ilk 
müaabakalannı yapmıılardır. Ha· 
va aüzel olduğundan, en eski Türk 
oyununu seyretmek üzere büyük 
bir kalabalık tribünleri doldurmut· 
tu. Bu arada ordu müfetitlerinden 
orıeneral Fahrettin göze çarpıyor· 
du. Bayburtlu ciritciler beyaz ve 
kmnm renkli elbiaelerile sahaya 
çıktılar ve ikiye ayrıldılar. Müaaba 

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

l1n üzerinde fiyatlar, tabia -
~ frank olarak yazılıdır. Fraır 

da fiyatı malüm. 
, ıo franklık bil' kitabm Tüıifr 
ıı~ ~araza 80 kuruta aatılmaaı 
;-cıır. Halbuki ancak 1 oo kuru 

ruz. 
• • • 

Biz, tatlı au fernıi framrzeaar 
nan Beyoilu kaldD'mılamıda ıe • 
velenme.aine ne kadar aleyhtanak. 

kalar saat on dörtte baılamıf, iki 
saat kadar sürmüım. Ciritcilerin 
birbirlerine 40.50 metre yaklqa· 
rak ciritlerini atmalan ıeyircileri 
çok heyeeanlandmnı,ln'. Müaaba· 
kadan aonra orgeneral F ahrettin 
müaabıklart ayrı, ayrı tebrik etmit· 
tir. Ciritciler burün öileden aonra 
Onivenite meydanmda, ünivenite 
tale'beaine bir ıöıteri yapacaklar· 

Bu seneki tütün mahsulü 
cins itibariyle çok iyi oldu 

..... bil:mektodir. Hele mecm~ 
~ .. da ve ıazetelerde ihtikir büs· 
~ fahittir. 

Bir nıisal: 
~'Lu,, mecmua.aınm üzerinde 2 
ı-._ ~ diye yazılı iken biz bunu 25 
~alabiliyoruz. Yani 16 yeri-

• 
kültür ve irfan ıetirici Franaa eeer 
terinin münevverlerimiz tarafın • 
dan olrunmaıma o kadar tarafta • 
nz. Hükametimizin ecnebi dille-
rine ve Defl'İyabm. kartı ıiyuuı 
ile, mekteb tedriaatmdan ve Lo • dır. 
zan muahedeti ablr.immdan bel • -----------
lidir. 

Onuniçin, Frannz pzete, mec 
mua ve kitaplarmm ucuzlatılma• 
11, her iki taraf balnmmdan ela ha Kumarcılar 
yrrlı olacalcbr. Hatta, onu atan yakalandı 
tüccarlar bakwnmduı bile- Çün• Küçükmustafa pafada Yusuf, Mah 
lrii pahalı olduWsr ~in, bu fakir mut, Halil, Ferhat, Halim ile Sa. 

inhisarlar idareai evvelce muh
telif tahminleri yapılmıt olan tü
tün rekolteainin kati rakamını ıon 
ıelen malGmatla tea'bit etmİflİr .. 
Elde edilen rakama ıöre bu JJlm 
tütün rekolteai 33,256,652 kilo
dur. 

Bu miktar·ıeçen yddan fazladır. 
FakatıeçenJJlmtünrekoltesi'bü. 
tün Balkan memleketleri ıibi biz. 
de de çok az olduğundan bu n.zi. 
yette bir ıayri tabiilik bulunmak· 
tadır. Geçen yıl mahlulün azLim· 
dan dolaJJ elde bulumanlar çok pa. 
ra ettifinden bu JJI bugün elde. 

edilen rekolteden çok daha f 
bir rekoltenin meydana çtkmum .. 
dan korkulmakta idi. 

Bu JJlm reblteainde 8,106,34 
kilo ile lzmir mmtakaaı birincilili 
almaktadır. Ondan aonra Manisa 
ve aonra Samsun ıelmektedir. -

Bu yılm rekolteainin biraz fu. 
laca olmasına mukabil nefuet İti· 
barile fevkal&dedir. Bilhaua inhi-
aarlar idaresinin ıeçen JJldanberi 
tatl>ik eltili uauller aayeainde muli 
telif cimlerden atandard tipler el· 
de edilmiftir. 

2S ~veriyoruz. 
!'eft~li ki, bayiler, bütün 
it atı iskontolu olarak alırlar. 

'lta 'bu iskonto yüzde yirmi bef, 
~ .~e daha fazlayı bulur. Öyle 
ftiıtt 'tiizde yüz ticaret! ... Görülme" 

ley' ••• 
memlekette icap ettikleri derece matyada Sancaktar Hayrettin ma· -------------------------" $"':~::a1.!.:!:~ da ondan... satr~lar ... Ucuzlarlana, .. • halleainde Ohanesin. kahvesinde Talebe blrllğl Tarlbt blnalar · 

rii..J_,, ·-~ .... ar-....n•arta· ~--..oA.R.4•1n.._,.,.. ....•n•resl vapıldı vanında1·I taml-t 
~~.-cali bir Paria 1azete1i, Ja1 • :ktır. mrlarken yakalanDUflardır. ...~ uU Til,.rk Talebe.,BfrJ'&ı .,.11~ıı.. # • • .. 

ltanbul brincl • • • d di- ~ .. ., ,,.ı.ua Tarihi ve mimari kıymeti hais 
l"-i ıe e ıyıt are e c...L.--=-te---beldeme- Kömür çarptı kongresini dün yapmı§tır. Eneli nl . .. .. hıı Türk gazetelerine yakın ~ •-YUU binaların Ye mabetlerin yakmmda 
~l-. H 1 den fi-a•arm tüccarla:r tarafa • Galatada Tatarik •okagm"" da otu 7.amnamenin deiittirilmeai meselesi -nı· bı'na -pıı---ı y---ı ...... _. Bu 
l'1;..ı ... ~ • ele franaızca kitap arın 7 -.a - il "im- b .no; d ü .. 1r .. -ı ,,_ ,,_ ama. ...aur 
-.. dan indirilmesini de temenni ede· ran Halile kömür çarpmıf, baygın gor şu u§, 0 ,,.uz en m n_,.. ar 

l'.. 1Yede !'eft.CI, muhakkak ki olmut. neticede 63 maddelik yeni ld. 
f .. "-

1
k kitaplarından eksik deiil, riz. bir halde Beyoğlu haatahaneıine zamname kabul edilmiştir. 

"ı adır. Difer illerdeki ecnebi kitaplar kaldmlmqtır. Bundan sonra rençlik marp meee. 
!>it Bf u ~plar kart•mda bariz haWanda &J'lli teY ·nrit delildir Masaları devirdi lesi görüşülmüş, Hukuk Faktiltesln • 

-1ııtlcir Il!eydana çdayor. denemez! .Ali Rıza iıminde birili aarhot den bir talebenin yazdığı mamame 
4 4 • (Vl•NI) olarak Be,.oiluncla Dudu ıokaim kabul edllmi~ Birlifin bir gazete çı. 

............._ karması kararlaşmlfbr. 
--------- da itkembeci DamyanUIUD dük· Birliğe bir bina temini için para 

lllL Blektrl k Dere ti 1 Ma latyada bez kinma ıitmif, itkembe çorbası toplanması kararlaştıktan sonra )lon. 
~ iç.mit, para vermediği ıibi masa· gre bitmiştir. 

'1ııdırlık bakanlığı lıtanbul f • k lan ela d · • tabak) krrmı -------------
"L abrı ası evınDlf art ,. Sarkıntılık ah.! " t.irketinin üç aylık tarife- Al R ~-... ..,_-' tır. Şikiyet üzerine i ıza yaka- Fatihte oturan kunduracı Tev· 

O~ -.cıil: ederek göndermiftir. y U d J ) 
tu et eakiıi ıibi 14 kurut otuz pa- eni V CU 8 ge en &Dllllfbr. fik, aileaile Unkapanı köpriiaün· 

sihi yerlerin ancak on metre uza• 
imda bina yapda'bilir. Bazı bele.. 
diye fen heretleri bunu yanllf ..;. 
lıyarak tarihi binalann yanında: 
tamirata da izin vermemektedir 
ler • 

Y uak yeni iDtaAt için olduian~ 
dan belediye, alakadarlara bu hu. 
1111ta yeni bir emir vermiftir. T• 
rihi binaların yanmdatamirata mi .. 
saade edilecektir. ' 

,~rr. Maden kömürü fiyatlarında teşek ktll ite başlıyor Kum yüzünden den geçerken Küçükpuarela otu· 
~ t 1 Davutpqa iıkeleainde Edip, Sü- ran komisyoncu Necati hayuızca Geri kalan konferans 

,, ~f ~nzi it ancak ıelec:ek üç Malatya bu fa'brlrMmm 'blir leyman, Adil deniz kenannda kum sözler aöylemiı, sarkıntılık etmi.. Fen F akülte.i Kn,a talebe bir 
eaınde tesirini gösterecktir. an evvel faalwete 1ecnMJ1i ir.in ,, 1 ka --s ı· •_..ı_ 

.,, -s-- -~ top amak yüzünden vıa etmit· ti"r. Şiki•et u''zen"ne N-·tı" -L-. ıii ...... : fL -o-- Sümer, Ziraat b.nh,Jan tarafın· " - >'-q\ti)~llhıııgra sahip çıktı lerdir. Bunlardan Adil bqmdan lanmııtır. Enek.e i1b eUiiBiz •em• 
... ~ elan milli bir lef rlr.ltül ricada ıe- -- ı d • ı ı 

11 tı'n·•~. · ~ ... annnf, te avı a tma a mmıt· Damarları keslldl sün OniTenitede konferam ..W 
"""- isminde İtalyan tebaalı biri ~ ..... 
' '"' batvurmuş, Beşiktaşta Ihla • l Cibalide tütün kutu fabrikalı nunda Genel Kimya Ordinaryiil 
~-1'aesf~lnin kendisine aft olda. Nailli, ............ ince..,.. - Merdivenden düştü karpaında kahveci O.man fazla Profesörü "Frib Amdt,, tarafm. 
,,ift1;arasmı s:ıtmak istedlflnl aa;r. lar, Kayseri f.ıbriba-:1' bbaal mal Ayvanaarayda un değirmeninde rala içmiı, tarhot olmuı, elile cam· dan verileceiini bildirdilimiz kon 
' • lar ~ma mubıl_>il. M atya ça}tf&D gece İtçisi 51 yaıında Kon· lan kırmıflrr. Bu eanada sol elinin 

idaresi tetkikat yapmaktadm faıb~t orta ımıf~ ihtı,.açlar~ yalı Ali, merdivenden dütmüt, ka-1 damarlan kesildiği için hutaha-
~ ---o-- tanın edecek malı imal edecektD'. burıa kemikleri kmlmıı, Balat mu neye kaldırılmııbr. 
hadolabfsarı ~eni tete~I yalnız Malatya sevi hutahaneaine kaldmlmıftır. Yangın 

~kongresi fabrikum.m ınpamı deruhte ede Yandı Ta.kaimde Sazlr dere caddeain· 

feramı, aJDi ealonda ••ayni aa • 
atte C. H. P. Genel ..Ueteri B. 
Recep Peıkerin lnlali.p deni oldU"' 

iund&n bqka bir süne bırakmak 
mecbwiyetinde bldık. l'11t Uhieern idman Yurdundall: ceji ai1ri Tiirkiyeniıı iyi J*DUk ye- Oıküdarda Tophaneli oğlunda de Jozefin mutasamf bulundufu 

'i 8 ~Qqn senelik mutat kongre. tiftiren aahalarmclan biri olan li· tramvay direğine elile dokunan aıçı dükkanından yanım çıkmıf, 
lt ... ~nuenel 1934 pazar gilnO sa. dil'de bir meDIUC&t f.brikaaı daha Durmuta cereyan çarpmıf, Durmu· bir kısım tahtalar yandıiı halde 

Ba konferamm ftl'ileceği gün 
aynca bildirilecektir. 

,, Anadoluhisanndaki yurt kuracaktır. Malatya fahmuı için tun parmaklan yanmııtır. ıöndürülmüıtür. Kimya Talebe Birliği tt1-eı .de toplanacaktır. Azlnm bet milyon lira han:anacakbr. -
flini dileriz. -----------------------------------

F'ırtınadan Yıllık toplantı [;. 
Türk Genç)• a..bfeli bafkao- -~ 

~ Ölenler 1ı~~93SÇarpmb&SiiDiiaaat 
ŞEHR~N. DER~~:~~~~R_İ_SL~l 

~•tı erı gitti kc;e 20 de Letafet aputJmanı aalonun· 
artı yor da kunaımmmun ~ı· ıenel top-

~ 12 yt buldu lantaı yapılacatmdan üyelerin 
..._ ~-..... 21 gelmelerini dileriz. ~ ~ (A..\.) -Cenup ltaipa- , ________ _.. ........ _ ......._-. ~ -·Ub~ fırtmaclllD ~ ~ l'tlle NaJmaktadır. ICa· 
~ timdiye kadar 42 

ÇOCUKLAR! 
HABER, ıdzla 1"8 htr euman.i dal 
bir flln 't'el'IJOJ'. Takip 1411ntS.? 

·Kuledibinin hAll 
Şehrimizin en çirkin manzaralı yerlerinden biri de 

Kaledibi denilen yerdir; yani Galata kulesinin dibi
B111'UDU 1IZ1ID uzadıya tarif etmefe, anlatmah ltinm 
fok. Ne halde oldaiuna hemen herkes bfllr. BDmiyen. 
1er de kolaylıkla bilenlerden öğrenebilirler 1 

Balbakl fl.stelik burası • şehrimize gelen seyyahla. 
nn da sık mk afradddan bir yerdir . .Bianealeyh l>ara. 

1 

· nın adamakılh tamir edihneai, hattl luJenlB etıalma 
bir de park yapılması hJ~ ftklt reçlrihneden bqarı1-. 
m JAsımplea bir ittir. 

Esuen Beyoğlunn .. • ctfclyll yerinde ıtlr.el bir 
parkıa bulunması hallma da mhllatl)'le alakadar bir lf. 
tir. Beledi yenin harekete reçmeafnl 't'e 1U ......... 
kadar burayı yohma koyınumr lteklertr.. 



CbOrgOn 
a...,;lla ı a • a • lıirtııliır. ı .... 

....................... aıllll

............ ti ........ llüiik .................... 
t.trtiht ............ ...w ..... . ......... ...,...... ...... ... 
............ luarraf ••bu .. 
• ... .......... ruıltolsbr. 
..... il iiaiı ........ ,.. ... ................... 

Bir yılan 

Akdenız 
hakimiyeti 

Bu sabah m raaımı 
ve hl<: bir h8dl11esl' 

karşılandı .. , ~ 
~ ..._ .... Ywsaira• ~ 11111"9 Jin• ~urlyet reJilllfılj 1 .......... 111......_ ... 2.,.... ...,. ...... , ............. 

küçük a~ upm•* ....... ...... ..... , ..... ,...., ....... . 
K..I ......... * •• .,.... Son dakika: ............. °'-........ ,. ________ _. 

ıtdı•k• . 
..... itan ft a.I .. fttl .... al 
KM~._. 41"ıt ,_........._ teJ .. 
...ıı..-ı.-. 

Atim .. "'911 lpq ....... ._. 
,.~~~.~
....... it ..,..ı-ı, ~· 
wa.lmpltlllt .. •w W 

imibatt ~ alrilPlı1•4 
Kr..ıa ~ iMifu_...u. 

bhiikte •• , ... ta,U.. ....... " 
._ .. ,.... .... ,,:ıa,_..U.p. 

diki b~etb. aeR"ll .... .., 
,.. .... .,... ,........ il"" .... ,......... ·~---·-·----·-----· 
~ ela ..ı•• .... ~ .. "•la· 

nk mlHeti, ......... azı J8",. 
plecek için ~..... ... ... 
eden IJir ~ ~·•-rtlllr 

YunaniatancfaW @.....rr.U .. 
ıel~ •...,IJı..U.• s.ı.. 
daria . -&cltlba -- ftklla9 .... 



- 25 SONTEŞRlN - 1935 HABER - :Aliıam postası 

BARBAROSTA 
• • INTIK. 

Tefırnka numarası: 76 Yazan: (VA - NQ > 

Papaslar bu kadını nerede bulmuşlardı? .. Sırma 
saçları çözülmüş, yerlere kadar sarkmışlardı. 

Mavi gözleri heyecanından dışarı uğramıştı. 
Yanakları penbe penbe olmuştu ... 

Geçen kısımıarm hullsası 
Marki Fernando, başpapazın 

odaıındadır. Bir türlü gelemi • 
yen kadını bekliyor. 

Marki F ernando konutıAlanları 
llluntazam olarak dinlemiyordu. 
Aklı fikri hep kapıdan gelecek ka 

drndaydı. Acaba Artaki teşebbü
sünde muvaffak olacak mıydı? 
Kadını getirebilecek miydi? 

itte, koridorda gene ayak ses
leri ititiliyordu ... Kotutmalaır var .. 
Herhalde mühim bir haber getiri. 
Yorlar .. Bari, bir kadın müjdesi 
olsa... · 

lazmı .•. Bu fikri Venedikte herke smız ! ·diye katlarını çattı. Fakat, 
ıe &§dayın! kıza bir kere daha baktıktan son-

Sonra, Marki F emando'ya ye • ra: 
tilkaplı kitabı bir daha hatrrlnttı - Odama götürün.. latintak 
Bu uğurda çalııacağına dair on- edeceğim! · emrini verdi .. 
dan 11kı vait aldı. İvan, kucağında kız, ilerledi. 

Yol göstericilerle birlikte, ıey- Arkada Artaki ile başpapaı, fÜ· 
yahlar, yer altı dehlizine indiler. tunlu sofadan uzaklaıtılar .• 

Bir koridora vardılar ... Kapak tam üatlerine kapanmıf· 
tı ki, arkada bir konufllla, bir t~ Yerde, zehirleri alınmıf yılan-
1&§ eseri daha hiaaedildi: lar dola§ıyordu. Alqkın kediler 

B&f papas: gibi, papaslarm eteklerine dola~ 
- Ne o? ... Türklere dair yeni yor, bacaklarma dolanarak vücut. 

bir haber mi? • diye aordu. lan na tırmanıyorlardı. 
- Hayır, efendim, kadını ... 

Salonda bulunan diğerleri de Bulduk da •• 

Biçare Emine, neye uğTadığını 
anlıyamamıtb. 

"- İsmimi nereden öğrendi
ler? .. Bana ne yapacaklar?.. Ya
rabbi... Bu halde batpapaıın oda· 
ımda neye uğrıyaca.ğnn? Nasıl 
kurtulacağım? Allahım bana im
dat et!,, diye düşünüyordu. 

hu hızlı adrınlardan kutkulanıp ' Arta.ki önde, lvan arkada içeri 
kulak kabarttılar. Baılarmı kapı- girmiılerdi. 
da.n yana çevirdiler. Dev cüsseli papaıım kuc.ağmda 

San saçlı güzel kız cidden bir kadm vardı. 
Çırpınmaktan ımna saçları 

çözülmüt, yerlere kadar sarkıyor· 
du. Mavi gözleri heyecanından 

Kanat, hızla açıldı:: 
Bet altı rahip birden içeri gir

di: 

- Felaket! 

.. 

(Devamı var) 

dııarı uğraml!tı. Yanakları pem- Naşit - Ertuğrul Sadi 
be pembe olmuftu. Kimbilir bu Şehzadebaşı TURAN Tiyatroıunda 

"' l~tif. ma~luku nerede bulmuılar Bu gece saat 20,3'} da 
' ,...,, ~-..--...L...dı;...yataa~ k11ı tatlı aaıbah 0.nJar ermiş 

- Ay .. manastıra,. 1>ukın mı uykuatınu uyurken mi qrrmıılar- -
"erdiler? muradına dı? •. Sırtında bir tek gömlek var-

- Hayır!. .. Fakat, Baıtarda- dı. Dekolte yakuından nefis göğ- Vodvil 3 perde 
nın sahillerimizde gizli olduğunu Nakili: Bedia 
ke§fetmiıler. Yakında ba•kın ve· sü, yukarı doğnı sıyrılan etekleri 

arasında ise, cidden mevzun ha· Her tarafa tramvay. 
receklermif.. Bu gece burada 
kalmak kabil değil .. Belki aktan 
Üıtü bile misafirlerimiz yakalanır. 
Onun için derhal kaçsınlar .• 

Sinos, ayağa kalktı: 

- Mühim mesele... Bizim de 
hatımrz belaya uğramasın ... Gemi 
derhal hareket etmelidir .. KoŞ\Dl, 
kaptanları uyandrrın .... 

Marki F ernando: 
- E)'Tah ... - dedi. bütün ümit. 

fer auya düftü. Kadın gene hava · 
landı. tt-;tu ... Denize açılacağız ... 
es.ca hayata döneceğiz .• 

Si11os: 
- !limizden ieleni yaptık .. 

Fakat mukadder değil'!lif ... Kusu
ra bakmayın ..• Hüsnü niyetimiz

den emin olwı ! ... Bilhassa Gazan· 
fer rei.in hazinesini unutmayın ... 
ıBu hazine, ıize, dünyanm bütün 

lc•dınlarmı secde ettirecektir. Ve
llediğe varmanıza çok kalmadı. 
l>i,inlzi sıkın .•. Artık saadete ka
'tllfacak.amız ••. 

Böyle konu~tukları ıırada, pa
laa fJandrrae, kaptanlar da geldi. 

Uykuya henüz dalmııken u
Yandmlmıtlardı. Senem sersem: 

- Bulana uğrıyacağız demek. 
liaydi d«bal kaç.alım.. Burada 
nkalanmak hiç itimize gelmez. 

Saray müntesipleriyle aelim
latttlar. Sino., iki kaptanla Mar
ltiyi yer altı dehlizlerinin medhali· 
ile kadar ıelimetledi. Onlan alın
larından öptü. Her birinin üzeri-

ne doğru haç çıkararak: 

- Ujurlar olsun! •••• dedi. 
kaptanlara ıu sözleri söyledi: 

il __ ,.-Söylediklerimi unutmaym! .. 
~ros kardq1eri ma.hvetmek . . 

Telefon: 22127 
cakları ve birer güveTCİn yavruau ------------
gibi pembe beyaz ayakları görü 
nüyordu. 

Yarabbi!... Bu kız buraya iki 

dakika evel gelseydi de, Marki 
F ernando onu görseydi ne yap • 
mazdı? Mutlaka çiy çiy yerdi! 

Artaki: 

- Kim bilir ne kadar memnun 
olacak? ... Nerede? ·diye aordu. 

- Gitti. 
- Kapağı açıp çağıralım, efen .. 
dimiz? ... Herhalde daha uzak. 

l&§manııttır. 

Sino., kısa bir tereddüt geçirdi. 
- Uzaklqtı... Markiyi geri 

döndürmek olmaz.. Kaptanları 
kızdırır ve belki de Baıtardanın 

yoluna mani ohmız ... Yolcu yo
lunda gerek •. Gitsinler, varsınlar .. 
Bu kıza gelince ... 

Y ana.ğmı okşadı ... 

- Ne cici bebek bu böyle .. Be. 
nim odaya götürün... Çok kork
muı yavrucak .•. Korkma, korkma, 
krznn •. Sana burada fenalıık ebne
yiz. Ad!n ne bakay1m? ..• 

-Meryem .•• 
- ! .... 
Artaki: 

- Evet! • dedi . Siz onun yal· 
nız adını hilininiz ... Hiç görme-

İı111nbul Btlrdiqtsi 

~ehir1i"~atrosu BugUn saat 10 da 

Çocuk tiyatrosu 
Saat 15 te ve akşam 

20 de 

111111111111111 

111...111 
Saz, Caz, 3 perde 

Yar.an: Ekrem 

Reşit, Müzik: 
111111111 Cemal Reşit. 

ilk kanun içinde Pazartesi akşam
larında operet oynıyacaktır. 
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mittiniz.... Meşhur Meryem bu- -------------

dur •... Öbür imli de F.mine .. Hani ,_---------~-mml!. 
size bahsettiğimiz kız... Mutlaka 
kadının getirilme.ini emir buY\11'
muştunuz .. Bu da zeten gelecekti .. 
Getirdik... "Bir tatla iki kuş vu
rulsun!,, diye •.• 

Sinos: • 
- Emrimi hayli yan)lf aDlamıt 
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Amerikanın altınbabas 
açlıktan öldü! 

V aktile günde kendisine 
186.000 lira getiren bir al

tın madeni bulmıut ve itletmİ§ o
lan bir adam geçen hafta Los Anr 
celosta yoksulluktan ölmü§tür. 

Telsiztelgraf 40 
yaşında 

Telsiz telgraf icat edilel 
kırk sene oluyor. Bu yı 

Bu adam 1890 da Klondik al· 
tın hücumunda muazzam acrvet· 
ler bulmuı ve İsraf etmiş J on Svan 
sondur; 65 yaşında ölmiiJtür. Bü. 
tün milyonlarını Amerikanın meş
hur kumar şehirlerinde, kum".'r 
masaları başında kaybetmiştir. 

dünümünü kutlulamak için Leni 
gradda "kırk yıllrk telsiz telıraf, 
adlı bir ser&i açılmıtbr. 

Bu sergide telsiz telgrafın il 
gününden bu gününe kadar geçir 
mi§ olduğu tekamül çağları göst 
rilmittir. 

Tevkif ediren 
operatör 

R omanya kral ailesinin 
doktorlanndan ve Bükre

tin en ~hretli operatörlerinden 
olan doktor Dimitri Gerota hwu-

Sergide bilhaua yapılmıı ola 
bir havuzda mini mini birçok va 
purlar görülmektedir ki bunlaT u 
zaktan gönderilen telsiz telgrafl 
İ§letilmektedir. 

si ha.atahanesincle ıenç bir kadına 
ameliyat yaparken polisler gire- ıl' 
rek doktoru ameliyat maaaaından ~ 
dIJ&rıya çağmnıılardır. ~ 

Dıtanda kendisUıe bir tevkif :S 
müzekkeresi gösterilerek karako-
la kadar relmeıai eöylemniıtir. Bu ıG 
tevkif müzekkeresinde, kral Karo- E 
le kartı hazırlanmakta olan sui- en 
kastta iştirakinden dolayı dokto- m 
run tevkif edilmekte olduğu yazı- ~ 
h idi. '° 

Doktonın hatladığı ameliyata E 
asistanlan devam et mittir. 
~---------------------------Z 
HALK OPERETi 

Bugtin matine 
16 da 

Bu akşam 20,30 da 
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Son Hafta Aç karnrna bir kahve kaşığı alındıkta 
Yazanlar: Malımut Yeıari ve Necdet K b 
Rilftü. Müzik: Sezai ve Seyfeddin 3 Jzhğı def' eder 
Aıal. 
Gişe gündüz ~çıktır. Telefon: 41819 Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

Fiyatlar: 25 - 50 - 75 'ıoo Loca: Hazımsızlığı, mide ekşilik 
400- 300 

26 ikinci teşrin sah akşamı ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. 
SEVDA OTEL/ ~rzhk ve kokuyu izale eder. 

~D~P~~,6..R.! 

TORl<•TiCARET ·BANKASI 
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Galatasaray Istanbulsporla 
O - O berabere kaldı 

Anadolu 
Süleymaniyeyi 2-0 

Güneş Vefayı 2 - 1 yendi Beşiktaş topkapıyı 
Bu sene lik maçularının dünkü 

dördöncü haftası yılın ilk sürpri:ı
lerile ba§ladı. 

Taksim ıtadyomunda oynanan 
Vefa - Güneş, Galatasaray - ls
tanbulspor maçları ümidin aksine 
neticelerle bitti. 

ilk Vefa - Güne§ müsabakasın 
da Vefalılarm kazanma ihtimali 
daha kuvvetli iken Güneı 24 1 ga• 
lip geldi. 

Bir iki ay evvel tam takımını 
altı golle mağlup eden Galatasa• 
ray dün Nevzat ve Sami bulunma
yan lstanbu!sporla berabere kal• 
dıla.r. 

Hakem Ahmet Ademin idar~ 

sinde bir buçukta oyuna baılan
dı. 

Güne§: Safa - Alaeddin, Mü
nir - lsmail, Reşat, Münip - Ni
yazi, Hristo, Cambaz, Mehmet, 
Tevhit 

Vefa takımı da Saim, Gazi, Cu
di, Süleymandan mahrum olarak 
Haluk - Münir, Ahmet - Mus

tafa, Hüseyin, Münir - Kani, La· 
tif, Rıdvan, Muhteıem, Salahad
dinden mürekkeptiler. Görüldüğü 
gibi Vefada Gazi ve Cudi gibi 
kıymetli oyuncular eksikti. 

Oyuna müsavi olarak başlandı 
fakat Vefalılar biraz sonra haki
miyeti tesis ettiler. Bununla bera
l,er Güne!in ara sıra yaptığı akın
lar daha tehlikeli oluyordu. 
Güneş takımının mütemadiyen 

l&ka geçen oyuncularile Vefanm 
Güneş kalesi önünde beceriksiz 
likten hiçbir şey yapamıyan mu· 
hacimleri zevksiz bir oyun oyna· 
dı1ar. Devrenin bitmesine on da
kika Güneş müdafii topu elle tut· 
tu hakem penaltı verdi. Bu suretle 
Vefa bir gol yaptı ve devre 1-0 
Vefa lehine bitti. 

İKİNCi DEVRE: 
Vefa takımı on kişi olara'k bu 

devre~ başladı Muhteşem bir 
tekme yiyerek sakatlanmıştı. Gü · 
neşliler de diğer kısma nisbeten 
bu kısımda daha iyi oynuyorlardı 
Nitekim onuncu dakikada Hristo 
plase bir şütle beraberlik golünü 
yaptı. Devre ortalarmda Vefalılar 
biraz açılır gibi oldularsa da fazla 
devam ettiremediler. 33 üncü da
kikada 18 pas çizgisi yanından 
Vefa kalesine Reşat tarafından 
çekilen frikik Güneşe bir gol da
ha kazandırdı. 

Son dakikalarda Vefalılar tek
rar gayrete geldiler. Güneş aley· 
hine beş, altı korner olduysa da 
vaziyet değişmedi ve bire karşı 
iki ıayı ile Güneş bu maçı da ka
zanmış oldu. 
Vefanın eksik bir takımla çık

masına rağmen, Güneşin böyle yep 
yeni ve genç bir takımla ta lik maç 
!arının ba§ındanberi kazandığı mu 
vaff akiyetlere, dünkü gibi bir ra
kip karşısında da kazandığı haki
katen şayam takdirdir. 

Süleymaniye, Eyüp ve Vefaya 
kar!ı bugünkü tanınmamış oyun
cularla kazanılan muvaffakiyet
Ierden, Günetliler ne kadar övün 

ıeler yeridir. 
Vefaya aelince, bu çok enerjik 

talmnm im senede sahasızlık yü· 
zünden muntazam idman yapama
mış olduğundan bu senede daha 

formunu bulmadığı muhakkaktır. 
Vefanın bugünkü gençleşmiş takı
mı, her sene olduğu gibi, ilk dev
renin sonlarına doğru bilhassa 
ikinci devreye kadar, maç yapa! 
yapa hazırlanacağına, ve en kor 
kulu takımlarımızın, tehlikeli biri 
rakibi olacağına ,üphe etmemek• 
lazımdır. 

gün fevkalade idiler. Ve bu güzel 
oyunlarıdır ki dünkü maçı günün 
en heyecanlı ve sıkı karşılaşması 
yaptı. 

4 - O yendi 

Güneş - Vefa maçından sonra 
Nurinin hakemliği ile Galatasa
ray - İstanbulspor müsabakasına 
başlandı. 

Bu maç günün en mühim bir he 
yecanlı kar§ılaşması oldu. Galata
saray hasta olan Kadri ve Necdet. 
ten mahrumdu. 

Avni - Osman, Lütfi - Suavi. 
Nihat, Fahir - Danyal, Fazıl 
Gündüz, Adnan, Yusuftan mürek
kep bir takımla çıkmıftı. 

lstanbulspor: Hikmet- Samih. 

Sabih - Enver, Hasan, Aziz -
Tevfik, Orhan, Şinasi, lsmai11 Ni
hat. şeklinde dizildi. 

Oyuna Galatasaraym hücumu 
ile baılandıysa da bugün çok gü
zel oynayan lstanbulspor müdafii 
Samih ve merkez muavin Hasan 
tarafından hemen iade edildi. 

Bir hafta evvel Süleymaniyeye 
on gol atan Galatasaray takımı 
bugün de galibiyetten emin gibi 
görünüyor, çok· yavq oynuyordu. 

Buna mukabil lstanbuJsporlula 
çok çalışıyor hasım taraf muha
cimlerine göz açtırmıyorlar ve 
fırsat buldukça da hücuma geçi-

Galatasaray rakibini benimse
menin cezasını bir puvan kaybe
derek kazanırken, lstanbulspor da 
canlı ve güzel oyunu ile, hakikaten 
güzel ve şayanı tebrik bir varlık 
göstermiş oldu. 

ikinci kümeler 
.....__. - =-= zwwwz ._,, _. ...... 

Kasımpaşa: 2 
Haliç: 1 

Dün iiç sahada oynanan ikinci kü. 
.:ue maçlanndan en zorlusu I{asımpa. 
şa ile Haliç arasında Taksimde yapı. 
lan karşılaşma oldu. 

lki tarafta da bir buçuk ı:ıaat bir 
enereji sarfederek oynadılar. 

Çok güzel oynanan birinci dene}i 
Kasımpaşa 2 - O galip bitirdi. 

ikinci devre gittikçe sertleşen bir 
hava içinde oynandı, Haliç bir gol at. 
tr. 

Devre ortalarında evvela Haliçten 
devr e sonlarında da Kasımpaşadaıt 

birer oyuncuyu kasten tekme attıkla. 
nndan hakem dışarı çıkardı ve maç 
da 2 - 1 Kasımpaşanrn galibiyetiyle 
bitti. 

lki tarafın da sarfettikleri enerji 
biraz da futbol bilerek sarfedilmiş ol. 
saydı, dün bu maçta sertlik yerine 
f eykalade bir oyun ~eyredilebilirdi. 

Altı nord u : O 
Ortaköy; o 

Başiktaştaki ikinci küme maçında 
Altınordu ile Ortaköy karşılaşmış, i. 
ki takımın da bir buçuk saat sarfet . 
tikleri gayret fayda vermemiş oyun 
O - O berabere bitmiştir. 

yorlardı. Anadoluhisarı : 3 

Şeref ıtadmda oynanan ilk bi· 
rinci kiline maçı Süleymaniye ile 
Anadolu arasında oynandı. 

Bu maçta, lik maçlarına bat -
ladı başlıyah, geçen ıenenin birin 
ci kiline takımlarına karşı boyuna 
muvaffakiyetler. kazanan Anado • 
lu, dün de geçen ıene terfi 

maçın.da bir tür1ü yenemediği Sü·/ 
leymaniye acı bir mağlubiyete , 
uğratmıya muvaffak olmuştur. 

Aşağıda tafsilatını okuyacak -
sınız. Bu maçta, Aadolu bu gü
zel zaferi kazanırken, bu sene bir 
türlü toparlanamıyan birinci küme 
nin değildir. Takımı Süleymani • 
yelilere, mağlubiyetten kurtulmak 
için elinden geleni yapmış fakat 
vaziyeti deği§tirememiıtir. 

İlk akmı Süleymaniye yaptı ve 
ufak bir tehlikeden sonra kurtul-
du. Oyun mütevazin bir tekilde 
lakin çok favullü devam ediyordu. 
Süleymaniyenin Muzaffer, Ali, 
Daniş kombinezonu ve bunun çı
kardığı akınlar Anadolu için hay· 
li tehlikeli ve kurtarılmaaı ııüç °"' 
luyordu. 

28 inci dakikada Süleymaniye· 
nin bir korneri bota gitti. 33 üncü 
dakikada Anadolu ıağ açığının 
yerden bir paımı ıol iç gole çevir 
di. Ve birmci devre de mutevazin 
akınlarla bitti. 

İkinci devre: Süleymaniyeli· 
ler daha geyretli idiler. Üstüıte 
yaptıkları iki hücum akim kaldı. 
Alinin bir şahsi hücumu bota git· 
ti. 20 nci dakikada bir Anadolu 

Anadoluyu bu yeni muvaff akİ
yetinden ötürü tebrik ederken, 
kıymetli Süleymaniye takımIJllJZ 
zın da çok çalıımasmı temenni 
ederiz. 

Topkapı • Beşiktafl 
Şeref stadındaki ikinci birinci kil ' 

nie maçı Beşiktaşla Topkapı arasında 
yapılıyordu. 

Topkapının Jikin başlangrcındanbf.. 
ri çıkardığıg üzel oyunlar ve Beşik • 
taşın eksik bir kadro ile çıkacağı f"' 
yiaları bu maça çok ehemmiyet ved • 
yordu. 

Fakat Beşiktaş sahaya tam kadro 
ile çıktı ve hakem Suphinin idaresiıt· 
de başhyan oyunda ilk akınr Beşiktaf 
yaptı. Hücum haf hattında kesUdL 
üstüste yapılan iki Topkapı hücoıtt0 
favalle kesildi. 

Onuncu dakikada Beşiktaş merkez 
muhacimi ilk golü yaptı. Oyun seri 
cereyan ediyor. Topkapmm bir akını, 
m kaleci kesti. Beşiktaşm bir akının· 
da Topkapı kalecisi sakatlandı. :Bit 
müddet sonra oyuna tekrar başlandf• 
Topkapmrn sol içi Haydann ortada• 
Ye sıkı bir şütü avutla neticelendi. 

27 nci dakikada Hakkının sağda1' 
verdiği bir pası Eşref gole çevirdi. 

Oyun uzun bir zaman Beşiktaşın rıt 
ticesiz hücumlart ve Topkapının ke • 
silmez gayretleriyle devam etti. llaY• 
darın bir şütünü kaleci yerde tutabil
di ve ilk deneyi Beşiktaş 2 - O gatf• 
biyetle bitirdi. 

20 inci dakikada lstanbubpor Karagümrük: 1 

ikinci dene başlar başlamaz Ee • 
şiktaşın gol adedini arttırmak istedf· 
ği muhakkak. Lakin gen~ ve çe1·ik 
Topkapı müdafiJeri mukabelede b3 " 
riz bir varlık gösteriyorlar. 27 nci dil; 
kikada Hakkı sıkı bir şiltle topu 53& 
köşeden içeri soktu. lki dakika sonrl 
terar falsolu bir vuruşla top içeri git· 

hücumunu favulle kesen Süleyma- di. Topkaprlı Haydar kaleci iJe kıırŞf 
karşıya iken muhakkak bir golii kll· 
çırdr. 

solaçığı muhakkak bir gol kaçır· Ka-0'.ıköy stadında yapılan ikinci niyenin müda{aasrbir penaltı, çe-
dr. Devre sonlarında sarı kırmızı- küme maçında, yeni federe oJan genç kilen şüt gol oldu. Bundan sonra 
ıar bl'raz gayrete geldilerse de bu Anadoluhisarı takımı, çok güzel bir ld b oyun daha sert bir hal a ı ve öy 
dakikada ııansızlıklarından bir iki oyundan sonra, zorlu rakibi Kara -

~ gümrüğü 3 - ı yenmeğe muvaffak lece oyun 2 · O Süleymaniyenin 
fırsat da onlar kaçırdılar olmuştur. mağlubiyetile bitti. 

43 üncü dakikada gol ile karşı - --------------------------

karşıya kalan lstanbulsporlu Or- ffJe}aA ı Eyu•• be 9 __ İ 
han topu havalandırdı. Bu suretle tJ 
iki muhakkak gol kaçırmış oldu-

lar. Fener Beykoza 
lKlNCl DEVRE: 
lstanbulsporun canla başla oyu· 9 - o g a 1 i p 

nile başladı Galatasaray da bu Dün güzel bir havada Kadıköyde 
defa biraz daha düşünerek oynu- Bu sene ikinci kümeden birinci kü-
yor fakat hücum hattında sağ da meye terfi eden klüplerin ilk defa biri· 
Necdetin bulunmaması, Adnanm birleriyle çarpıtması: 
bozuk oyunu bilhassa muavinler Eyüp - Hilal A takımları. Hakem 

aralarında irtibatı bir türlü temin 
Bay Suphi. Hilal oyuna on ki§i ile baş
ladı. Maamafih on kişi olmalanna rağ-

edememeleri yüzünden akınlar bir men çok güzel paslarla Eyüp kalesini 
türlü semere veremiyordu. lstan- sıkışbnyor. Eyüp kalecisi çok fedakar 
bulspor kalesi önünde sarı kırmızı. kurtan§lar yapıyor. 
lılar ya beceriksizlikten, ya asabi- Eyüplüler kendini toplamağa başla· 
yetten ve bilhassa tansızhktan gol dı. Ustüste tehlikeli akınlar yapıyor, 
çıkaramadılar. Fazıl da bugün hep Hilali adeta bir çember altına aldılar. 

Fakat forvet1erinin beceriksizliği yü
arkaya kaçıyor adeta muavin hat zünden çok mühim ve yüzde yüz gol o• 
tında oynuyordu. lacak fırsatları kac;ırdılar. Ve ilk haf-
Haftaymın ortalarına doğu oyun taym Eyübün bariz faikiyeti altında bit· 

sertleşmeğe başladı. Oyunun sonu- ti. 
na kadar iki taraf da çok çabaladı 
fakat tek gol atmak kısmet olmı

ikinci haftaym Hilal 11 kiti ile oyu· 
na ba§lıyabiJdi. Eyüp hakimiyetini mu
hafaza ediyor. Sağ açık Haydar gü
zel bir sürü§le kaleye giderken Hilal 
beki bir çelme taktı. Ve penaltı. Bu 
arada bir hadise oldu. HiJal kalecisi 

yarak sıfır sıfıra oyun bitti. 
Galatasaray takımı çok şan.sız 

olmakla beraber geçen haftaki ga
libiyetten dolayı kendine güvenil' ı 
bir hal vardı. Birinci haftaymda I 
hiç gayret etmediler. ikinci dev-, 
renin sonlarında akıUarı başlarına 

' geldiyse de iş işten geçmişti. 1 

lstanbulsporlular sert oynamak- ı 
la beraber çok güzel bir oyun çı- 11 kardılar. Bilhassa müdafileri bu 

Eyüplülerden biriıine yumruk vurdu ve 
bir Hilalli de tekme ile arkadatının bu 
çirkin hareketine İ!tirak etti. Hakem 
yumruk vuran kaleciyi ve tekme vuran 
müdafii dı§M! çıkardı. Ve penaltıyı E
yüplüler attılar. Hilal oyuna 9 kişi 
devam ediyor. Fakat bu penaltıdan ı 
gol: Hilallilere sanki bir hareket i!areti ,, 
oldu. 9 kişi olmalanna rağmen Eyüp 

kalesini sağdan, soldan yaphklan bilgi· 
1i alanlarla tehdide batladılar. Ve çok 
geçmeden biri penalbdan olmak üzere 
üç gol kazandılar. Eyüplüler de bir gol 
daha atarak 3 - 2 Hilalin galibiyetiyle 
bitti. Hilali bu çetin maçı kazanmaım· 
dan dolayı tebrik edilmeği hak etti. 

Son maç: Beykoz - F enerbahçe 
A takımlan. Hakem Bay Adnan Akın. 

Her iki taraf tam kadrolariyle çık· 
DU§• 

Fener: Hüsamett.in - Yaıar, Fazıl, 
M. Reşat, Esat, Lebip, Niyazi, Şaban, 

Ali Rıza, Naci, Fikret. 
Beykoz: Kandilli, Mehmet, Baha(" , 

Sait, Turgut, Sadettn, Faruk, Kemal, 
Şaban, Kazım, Namık. 

Fenerliler Niyazi vasıtasy]e Beyko
zu sıkıştınyor. Maamfaih Beykozlular 
çok canlı bir çalışma neticesi oyunu mü· 
teva~İn bir ~ekle sokuyorlar. Her iki 
taraf karşılıklı akm yapıyor. Fikret 
bugün çok güzel. Kalenin önüne ka· 
dar götürdüğü toplan arkadaşları k:ı

çınyorlar. Bu arada Beykozlular da 
bir iki akın yaı;>1yorlar. 

Yirminci dalcka, Esadm yerinde ver· 
diği bir pası Naci çok güzel bir şütle 
gole çevirerek 20 dakka gol endişesiyle 
lnv..-~nan Fenerin tarnftarlannı ıevm

cl irdi. Oyun Fen erin ni~b:ıten hakı'1~ye· 

ti altında deam ederken Beykozlular 
ca,p.la başla gol yememek için didiniyor. 

Oyun gitikçe sertleşti. llakern bit 
B4!şiktaşhyı sahadan attı. Kaınill" 
çok sıkı bir şütü kalecinin elinde kal• 
dr. 

Ve oyun bu netice ile 4 - O TopJlJ· 
pmın mağlıibiyetiyle bitti. 

Genç Topkapılılar, dün mağJUp ol ~ 
malanna rağmen gene güzel ve rn11 • 

vaffakiyetli bir oyun çıkardılar. ~ 
Gol atamayın gol yemelerinin e11 b 

yük sebebi, rakiplerine nazaran, tee• 
rübesiz olmalarıydı. 
------~------------------~------Orta Avrupa kupa•ında 

....__..~,,_,, .-. ,., zw 

Italya Macarlstanla 
2 - 2 berabere kaldı 

Dün ımlanoda 32 bin seyirci önUıt~ 
de oynanan Orta Avrupa kupasJ11 ,7 
son maçında ltalya, Macartstanlıı. ,,.. 
2 berabere kalmıştır. 

Niyazi başlı ba§ma tehlikeler ryarab1°:~ 
Fikretin atbğı bir korner abıından Ş 
ban Fenerin ikinci golünü yapb. Arıı-; •. c:uı 

undan Ali Rıza phsi bir akınla üç1Jt1 ~ 
golü atmakta gedkmedi. Ve ilk de 
bu vaziyette bitti. lı 

F enerbah.-eliler ikinci deVl'eye ç~. 
y • jııo-" 

eanlı başladılar. Ve 10 dakika ıç 
1 

,. 
2 goi atarak gol adedini be§e çıkard::. 

ah • il~··· 
Bu devre Beykozun birkaç f •1 .Jıi• 
müstesna mütemadiyen Fenerin hfilı" 
miyeti alhnda oynanıyor. Şaban sef" 
retten gelen bir pası albncı def 8 • iti~ 
koz kalesine atb. Biraz sonra A 1ı tıJ. 
kafa ile yedinci golü, bir favulden se c:• 
zinci golü,' penalbdan Fazıl dokQ%\11~ .. i-. g•,.. 
golü atarak oyun 9 - O f ener1n 
yetiyle bitti. . · .. ei 

d bıfl•• 
Daha geçen seneye ka ar birİ" 

klimenin en tehlikeli talamlar1ndıı~ ,.,.. 
ıi olan Beykozlu1ann çok ça!ı,ara t rıl'• 
tık böyle acı mağlubiyetlere ujraın" 
larını temenni ederiz. 



HABER - 'Alitam poıtaıı ,, 
GiZLi KiTAB '' 11 FİVUM ,, UN ITALVA ARAZiSiNE 

ILA VE EDİLMESİNE SEBEB OLAN 
MACERA DCŞGCNC 

ll"ALVAN ŞAiRi DANUNÇIVU'NUN AŞK 
iWIACERALARINI ÇOK AÇIK ŞEKiLDE 
ANLATTl~INDAN YASAK EDiLDi 

lir dalda durmıyan laercai 
,,..,, ' • .:, f..J al'fJJtn 6iiy#k 

Donunriyonun en me~ 
hur afklarından biri
nin kahramanı olan 

lda Rubenflayn'ın '°" 
biçimli ~ oar-

~ Eleonra Duze'yi vakti
;_ ıet:ketmifti. Şimdi iıe onu 
. ..,.. tle ıahuer olan bin hey-

lteiden iiıtün görmektedir. 
Prima Donna Lina Kavalieri'yi Je ıair, hayranlıkla ıevmİf ve 
Fakat bacaklarının kııa olduğunu ıöyliyerek onu incitmif ti ... 

tlı. Şair bunlar i~n 

"Kendilerine ha ve 
mü•takil bir hayatları 

vardı,, diyor. 

Pa · · rıaten yazılıyor: 

ta ~l'ftaıunın, belki de bütün ç.ağlann 
'"- UYiik işığı olan Gabriyel D'an -
'le 9o "gizli kitap,, adını verdiği bir 
ı.: Yazarak büyük bir açıklıkla aşk.. 
~ı:lll hikayesini anlatmıştır. Fev _ 
8t de nıerakll olan bu kitap haya 
~~na açık yazılmış olduğu için 1-
~da Papa ve Musolini tarafından 
lttla~dilmişse de Jt'ransada birkaç 

)( \'ardır. 

ı.r.,-ıanova belki de daha çok kadın 
ttlt •ndan se\·ilmiştir. Fakat hiçbir 
Jr. _.tk l>'annunçyo'yu se\"en kadınlar 
~t ~11..-~ 41t11 ".'U\ltek n parlakları tarafın • 
111ı, lle\rilmemiştir. Ona kalblerini ''er 
~:an kadınlar arasında lda Ru 
bıı: 1n, lzodora Duze Fleonora, 
~ktkan gibi gerçekten sehhar olanlar 

Qr. 

dit, ~11 libi kadın lal' onu niçin sev -
~~ Buna dair kitabının pek nüfuz 
ltbf.e:iinılelerinden bazı şeyler öğreni 
t~efi gibi hay~tında başından 
~)' bn °1!'n hadisat bize bu hususta 

I>• &1 sunar. 
tiıdı •llnQnçyo hiç bir nkit güzel de. 
~~;İ D.ha genç yaşında iken kafası 
lltl "~ olınuştur. Çağının en oriji -
)o bl rl ve dramcısı olan D"annunç
tt ~'cadının güzelliğini sarhoş edill..__ ne kelimelerle söyliyebilirdi. 
l'-lta n başka kendisi ateşin sözlerile 
)~ ~ harbe sürüklemiş olan, tay • 
)"'-~ torp(tobotlarda harbeden, Ö· 

\G"-r r12 defa karşılaşan bir hareket 
ti; flJq, dl. Ona prens ünvanı verilmiŞ
ll111açy t kendisi sadece Gabriyel D'an_ 

..; kalınaih tercih etti. 

~ lleltlertnden hiçbirisi Eleora 
"" ~ i 0Ian sevgisi kadar çok heye • 
tQll l'a 

1
fke Yaratmamıştır. Kadın, bU. 

~t 1fın1 kendisine vermekle kaL 
111 "-tna •Ybl zamanda bütün ~nati
~'~1-.ır ~erlerine vakfetmicıti. ~af rle 
llıtıh barı sonra "I..adamo Ka -
" -~ "lkt Jııt4re " nt1 madam 1'ankörey., 
tııı, btlitı Ruhlar,, \'e kendisine Yeril

n klasiklerin standard re -

pertuvarJarından vazgeçerek kendisi. 
ni şairin dramlarındaki "La Jizonda., 
''La Citta Morta,, "Françiska Rimini,, 
ye vakfetmiştir. Ve Eleonora'nın de. 
hasıdır ki şairin eserlerini Italyadan 
dışanya çıkararak onları bütün dün· 
y•aya tanıtmıştır. 

Duzenin bütün sanat, ihtirası gii. 
zellik ve füsununu takdir etmiş olan 
D'annunçyo her kadından olduğu gibi 
ondan da usandı. Kadın yaşlanıyoh _ 
du. Onu bıraktı ve "il Fuoco,, "Ateş,, 
eserini yazarak bunda sel"gisinin hi -
kayesini anlattı ,.e bir güzel kadının 
ynklaşan ihtiyarlık alaimini tasvir et
ti. Bu kitap bütün dünyodn öfke u -
yandırdı. 

ilk önce Duzenin fena halde kalbi 
kırıldı. Sahneyi bırakarak bir köşeye 
~ekildi. Sonra onu bağışlayarak hh 
müddet için gene birleştiler. Şairin bir 
kadını bıraktıktan sonra onunla tek -
rar birleşmesi bu Yaka ilk ve sonun • 
ClL<ilU idi: kadını tekrar terketti. 

Ancak Duze şaşılacak derecede af
fedici bir karakterde idi: "Denim se\'
giliterime, ,.e ellerime dair yazmış ol. 
duğu şeylere nazaran solmakta olan 
bir güzelliğin birkaç defa aldanmış ol 
masının ne ehemmiyeti var?,, diyordu. 

Şair bunları yazdıktan sonra Du -
zeye bir bakışı, hepsi şaheser olan bin 
heykele bakmağa beneztmektedir. 

Lakin biraz sonra bu kadınla aşkı
nın en ateşli günlerinde onu çok seh -
har, istidatlı ve ahlak düzenlerine 
ehemmiyet vermiyen iki kadınla nasıl 
aldatmış, olduğunu yazmakta \'e ken
disini şöyle mildafaa etmektedir: 

"Aşk dolayı.sile biribirine sadık hiç 
bir çift yoktur. Ben aşk dolayısile sa

dakatsizim.llatta bu, aşkın lcabıdır!Çıl 
gınca, öle.siye bir aşk bunu icap etti -

:nr.Aşk herhangi bir mahlüktan ayrı ya 
şayamamak demek değildir ve ben de 
ruhu etten ayırmam. Bundan haı.ka de 
rim ki et her şeyden üstündür. İşte bu 
yalnız bu aşktır? 

Ben kadınları ancak hay,·ani ihti. 
rasları için severim! Onları hazan ili.. 
hi yapabilirim, nasıl ki haynn da ilA. 
hiliğin bir şekli, hatta on)Jn en esrar
engiz bir safhasıdır. Bütün tecrübe -
)erime rağmen kadınların benim üze_ 
rimdeki tesirleri yalnız dünye\"idir • • 

''Dünyanın bütün mahlükları ara • 
srnda tetkik edilmesi en lazım olan ka 
dındır. Ben de bunun için inat ,·e ıs. 
rarla devam ediyorum.,, 

Lina Kovalieri için opera sahnesL 
nin en güzel kadını denmişti. D'an • 
nunçyo ona hayran olmuştu. Fakat 
günün birinde bacaklarının çok kısa 
olduğunu söylemek "küstahlığında,. 

bulundu. 

"Ona bir dans 'e aşk gece~i dedim 
ki: Bacaklarınızın biçimleri çok gü • 
zel, hele çizgileri eş.<:ıizdir, yalnız üç 
yahut iiç buçuk parmak daha uzun ol. 
salardı büsbütün güzcllcşcceklerdi.Ka 
dın hiç fldeti olmıyan çok acı biı· ses
le bana: "Aldanıyorsunuz do~tum.Ba. 
<'aklarım şimdiki haJleriJe bana mü _ 
kemmel bir surette hizmet etmektedir
ler. Uzun bacakların işime bundan da 
ha iyi yarayabileceklerini hiç sanını -
yorum,, eledi ,.e tapınmağa layık sır • 
tını çe,·irerek u1.aklaştı.,, 

t.: .. 

Ida Ruhen tayn tiyatro sahnesinde 
bir eşei daha görülmemiş derecede 
sanatkfu· ve usta bir dansözdü, Bu 
kadının cazibesi harikuHi.de kun·etıi 
idi. D'annunçyo en büyük ihtirasını 

ona karşı duydu fakat kadına bacak -
larıntn başı başına bir hayat olduğunu 
söylediği zaman ne kast etmiş olduğu 
pek anlaşılamadı. Bu kadına dair yaz. 
dıklarında şunları okuyoruz: 

"Aktrisi kendi tarafımdan inşa olu
nan ne papaların, ne kralların, ne 
Duçelerin ne de sultanların sara.) la -
rında biı· eşi daha olamıyacak .süsler • 

le tezyin ettiğim bif sarayda bekliyo_ 
ı·urn. Bu kadında uhi olan, gençliğin 
tanm;el zenginliğine benziyen bir şey. 
Jer var. · · 

Danstan enel sessiz oturdu. Göz. 
lerini aşağıya dizlerine dikti. Bu ha • 
cakların hususi ve müstakbel can • 
Jıhğına bir daha dikkat ettim. Ken
di kendine iki mahlük gibi yaşıyan, oıo 
ları taşımakta olan şahıslardan büs. 
bütün ayrı olan, gören fakat kendi 
görünmiyen birisine aitmi~ gibi gözleı 
yok mudur? Bağlı bulundukları bilek. 
)erden ayrılmış gibi başlı başlarına 

hayat süren eller yok mudur? 

Kleopatra ''e Şehrazad günlerim 
aşkı, ani bir fırtına ile taşmış bir il' 
mak gibi kalbime hücum ediyor. Ihı -
tırlıyor musun? Aklına geliyor mu·: 
Bütün o günlerin hatıralarını ,.e onun 
du) gusuz ağzına konan ilk öpücüğii ! 

Şimdi riiyamda saray gene boşal -
dı. Aşk sözlerimi tekrar nasıl huln -
cağım? Vücudumun tekrar hir yanar 
dağı krateri olduğunu nnı.ıl görece _ 
ğim? 

Zavallı bir koc.a111n galiba engel ol. 
duğu bir köy evindeki macerayı şair 
şöyle nnlntmaktadır: 

"Soyunuyorum. 1'epeleri dört na • 
Ja aşarak henüz geldim. Nicin o !,adın 
l;apalı odayı buyruğu altına almış? 

Neden onun hayatının lıizzat Ö7.Ü \'e 

1 
kendi ahengi burada her ~c.rc hük • 
mediyor? Kadın banyoyu clolduran 
suyun i~indc, larnnta damlc>ları YÜ -

cuduna dokunu)or, ham:ım havluJa • 
rının katlaıına şarılmıc;. Onu se\"diği. 
mi sanıyorum. Bir gün San Morise gi. 
diyordu. Kenclic;ini kolh!r: mın arası

na almıştım. Hiç şü.,,hcsiz onu daima 
istemiştim. I\ocası hir<lenhire oda)a 
girdi bereket versin ki biribirimizin 
tam vaktinde avnlmış hulunayorduk,, 

Bu da ba~ka bir manzal'a: 
.. Poiret terzihanesinin prova oda • 

-
F rannz mizah mecmuan Fan-
ta.io~ nun yaptığı bir karika
tür. Yaflanmakta olan Danun
~iyo aik melaikesi Küpldon'un 
kanatlannı takmıı, yay ve ok
lannı aldıktan aor.ra kendine 

çeki düz.en vermektedir. 

• Meıhur dansöz lıaJora Dun· 
kan da kııa bir müddet için 
Gabryel Danonçiyonun sevgi 

liaiydi ... 

sındayız. Birinci salondaki manken -
!er dolaşıp duruyorlar. Prova odası. 
Ayna karşısına dikileceklerin esmrını 
faşedecck gibi duruyor. Terzi de ipek· 
lue bürünmüş. 

Prova odasından çıkmağa mcc!>Ur 
oluyorum. Çünkii incecik ipel\il'n p·ın 

ta!onlar pro,·a edilecek. Kcnclirni hi • 
tişik odada beyaz ve kırmızı kord<'li. 
ln.r arasında buluyorum. Araştırı~o -
rum. içinden balcabilcceğim 1ıir ar.:ıh. 
tnr deliği buldum. 

Yarı çıpl~k kadını görüyorum. Ya. 
m b."l~ndaki mum heykele o kndar lıı>n 
zi) or ki .• Demek ki cansız! Ne ~oluk 
alıyor. ne de yüreği çarpıyor! Ccv • 
resinde yüksek ,.e müteha rrik n:·nnlar 
,·ar. Şahsının bu aynalaı·da sayısız a. 
kislcri görünüyor.,. 

• • • 
D'annunçyo'J u pek çok kadın FCY • 

dl. Muzibin birisi de onun bC.i.> le anah
tar deliklerinden bakmak küstahlığın 
da hulıı ncluğu için ~<''ilmiş olduğunu 
söylüyor. 

• • 
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"Kim olduğunu biliyor muıun, Zatııahane bu Bevi gizli kuvvet• 

aiabey.,, lerden huylanır. Yoksa Ebülhüda 

"Fesinden kim olduğunu anla- ve avenesi gibi dilenci alayını üfü-

dun: Bure.da ne sordu?,, 

Rabia da nihayet anlamıftı. Uzun 

kırmızı feslerin hafiyelere ali.met 

oldujunu ititmitti. Fakat Sinekli 

Bakalda onlara benzer adam gör

mediği için unutnıuıtu. 

"Zati bey babamı çağırtmıf.,, 

"Silsilesinin mezarına ... Dinine, 
imanınL .. ,, 

"Dine ıöiülmez, ağabey.,, der

ken birdenbire elini ağzına. götür
dü, iıaret etti. 

Merdivenden ayak ıeıleri geli• 
yordu. Ağabey, timdi tezgaha da

yanmıt: 

"Bir okka sabun, bir okka ıo

ğan. .. ,, hatırına gelen ıeyi ıımar
lıyordu. 

Tevfik, pırtlak gözlü yabancı ile 

Rakunın arasında sallana sallana 
yürüyerek dükkana geldi: 

"Aktama gelirim, Rabia, merak 

etme, bir yanlı§hk olacak.,, diye 

kızı tatmine çalıştı. 

Hafiye kolundan çekildi, Rakım 

arkalarında sokağa çıktılar. 

Tekerlek sesleri kesilinciye ka
dar Rabia ile Sabit bey ağabey, 

' kapının önünde durdular. Sonra 

haılarını dıtarı çıkardılar, sokağa 

baktılar. Hakikaten kut uçmuyor, 

kervan geçmiyordu. "Krrmuı fes,, 
Sinekli Bakalda musibet yeli gibi 

eımit, fakir fıkarayı damlanmn al
tına ıığındırmıfh. 

xx 

Dahiliye Nazırı önündeki jur· 
nah onuncu defa okudu. 

"Acizleri, Sinekli Bakkal ima· 
1 mı ... Ubudiyet ·ve sadakatimden 
naıi,, diye batbyan bu kluik cur

nab ~ihninde tahlil ve tasnif ettik

teıı sonra elindeki kırmızı kurıun 
kalemiyle, işine yarıyacak nokta 
ları çizdi, bir taraftan da bot bir 
kiğıda bazı ıeyler yazdı. 

rük, efsun, muaka yaptırmak için 
niçin batına toplasın? 

"Bu ne, bu ne?,, 

Şimdi. Jurnal Kanarya adlı sa
rıtın bir halayıktan bahsediyor. Bu 

kız oyuncu diye saraya verilmif .. 

Makıat, onun vaııtasiyie paditaha 

yakından nüfuz etmek. Kız taifei 

nisaya mahıuı bilcümle deıayiı 

ve hile ile mücehhez... Kırcıızı 

kalem havada kaldı. Bu, Zati be. 
yin çok zayıf olduğu bir nokta. 

Dahiliye Nazırı okudukça Se. 

lim pqanm bu çaprqık jurnalda 

mevkiini biraz ikinci derecede, 
hatta kaza ile jumala aokulmut 

buluyor. imamın anlatılan batlıca 
kaygusu, T evfiği yere vurmak. O
nu "menfadan avdetindenberi mü

barek topraklarımızı hU%UJ'Uyla 
telviı, ahlikı umumiyeyi ifsat 

eden nabekar merkum,, diye tav
sif ediyor. 

Hakikatte imamı sabık dama

dını jurnal etmeğe sevkeden ıe

beplere meıru, denilemezse bile, 

insani denilebilirdi. Rabiadan pa• 

ra kesilince çok aef alet çekmitti. 
Bunun üıtilne Eminenin hastalığı 

ve yoksuzluk- içinde can veriıi ... 
Ve ömrünün son nefesine kadar 

Tevfiğe beddua ediıi, imamın esa
sen periıan olan kafasını bütün 

bütün altüst etmit, Tevfiğe gayzı

ıu körüklemitti. Bununla beraber, 

gene ıon çareye bqvurmadan pa· 

fa.Ya müracaat etti, halini anlattı. 

O günlerde kendi derdiyle meı
gul olan pafa, birdenbire: 

"Ömrünün sonuna kadar bir 
kant çocuğun aırbndan geçinecek 
değilsin ya, batının çareaine bak.,, 

diye hayli dürü~t bir tavırla ima• 

mı başından defetti. Ve ancak 

o zaman Haci İlhami efendi Se

lim pqayı da, İntikam almak için 

fırsat beklediği T evfiğin listesine 

ithal etti. O günlerde halk arasın
da Selim patanın yıldızının söndü

ğü ve Zati beyin yıldızının parla

dığı da pek kuvvetle §&yi idi. Kim• 

bilir, belki böyle bir jumalla Zati 
heye de çatabilirdi. 

Zati bey Selim paıaya ait fıl. 

İhtiyar rakibi Selim pata aley
hine kullanabileceği en kuvvetli 

noktalar hangileriydi? Pqa halkı 

dilgir ediyor," ümmeti muhamme· 

de zulüm ediyor.mu§ ... Puf, bu, ne 

hünkarın, ne de Zati beyin umuruu 

da. Patanın oğlu Jöntürkmüt ge-
l · k d 1 • I l ' f ralan notettikten sonra T ev ~; ğe ce er1 ar a at arıy e top anıp e-

t f
't · d 

1 
. 

1
· taalluk eden kııımları bir 

sa , ı ne tertıp e er ermış.. . şte · 
k l k b

. k K dikkatle okumağa bqladı. 
ya a anaca ır no ta .. ırmızı 

kalem hemen altından g~ti. "Al
lahtan korkmadan, peygamberden 

utanmadan, meleksimat efendimi 
zin ihsan ettiği mevki ve kudretin 

arkasında bu makule erbabı fe
sadı saklıyor ... ,, bunlarm altına 

iki~r çizgi. 

Jurnalın Selim patanın konağı

na ait kıımı Zati beyi hayli eğlen

ilirdi. Kamı sevici imi§,· büyücü 

imi§, kocaıını paditaha tirin gös

termek için büyü yaparmıt··· Hadi 

Tevfik Selim pafanm 
imi§, Hilmi ve avenesi dükkanın 

üstündeki odada toplanırlarmış ... 
Bunlar okumağa değmez. Tevfik 

Kabaıakal kıraathanesinde med

dahlık ederken yepyeni bir "Mi4 

raayedi,, hikayesi söylüyormuf. 

Bu yeni "Mirasyedi,, nin Zati bey 

olduğu herkes tarafından söyleni

yormuı. "Gelibolu bahçelerinde 
sefa,, diye öyle ıefahat ve gdzet 

sahneleri yaratıyormuş ki... 

2.5 SONTEŞRIN - 193!'. 

Arslan TurgLıt ( Kız·11 otel ) de sabaha ka 
uyuyamamıştı. O ne ? ! Tavanda mıhlan 
gibi duran iki göz gördü.. Ve biraz sonra y 

küçük bir kağıt parçası düştü 1 
Arılan Turgut karanlıklara ! bir anda beş on kişi olurlar. Ka • 

gözünü dikmif, etraftaki binalar- çacak yol, saklanacak siper bil • 
dan yollara dökülen ve gittikçe mediğimiz için, çaTÇa.buk lalar • 
kararan ıııklar altında - birbirle· danz. 
rine sanlarak yürüdükleri için, Bereket versin ki, takib ettik. 
bir insan gibi görünen - gölgeler leri haydut fazla yol yüri.imüftü .. 
birden bire ikiye aynldı .. Acı bir karanlıkları yararak, uzakta görü 
ıes itidld: nen bir küçük evin önünde dunlu. 

- Ah .... Alçak ... Bana neden Cebinden bir elektrik feneri çı -
kıydm? kardı... Kısa fasılalarla üç defa 

Gölgelerden bri yere uzandı.. açıp kapadı .• Ve sonra birden or 
Haydu,t kadını eleklerinden tadan kayboldu. 

ıürükliyerek yolun kenarında bir Belliydi ki bu iş~t üzerine e. 
ejder ağzı gibi açdmıt olan uçuru· vin. kapın hemen açılmı§ ve har 
ma yuvarladı.. qut içeriye girmifti. 

Yoluna devam etti. Ahmet pehlivan: 
Tavan delığlnden · - itte, beyim! dedt. Talihi .. 

bakan iki göz 1 miz varmıf. Çok yorulmadan hay 
Aralan Turgud: dudun girdiği evi ketfettik. 
- Bu ne canavar herif ..• Ka • Anlan Turgud evin önüne ka• 

dma nefes alıdırmadı. dar gitmekte ıaru ettiyıe de, peh 
Diye mınldamyordu. livan bıraıkm.adr: 
Ahmet pehlivan aindiği yerden - Yarın gece barda obr 

lamddadı: nmken, erken kalkar ve eve gide-
- Burada imandan ucuz bir riz. Şimdi dönelim. Oraya gider 

te1 yoktur! Arb.k dönelim. sek, bu ıuız dağlann yamacmcla 
- Dönelim mi dedin? Kabil de ölümle kartıla~caimuz muhak • 

iil ! Haydudun gireceği evi gör • kaktrr • 
mem lazım. Bu kanlı sahneye ta· Ve yavaı yavaş yüriiyerek ote· 
hit olduktan sonra, aeri döne • le döndüler. Odalaı-ın& gittiler •.. 
mem. Arslan Tur~d niş~lnının da 

- Buralarda insam kolay har- ~ evde hapsediİdiğlııi um'.'uyor • 
carlar, beyim! Y arm bd~ın ce· du. Delikanlmm içini yeni bir ümit 
sedi meydana çıkaa bite, çarça • sa~ış, Necluma kaVUı§mak bul • 
buk ört ha. ederler. yasıle, o gece eabaha kadar gözü· 

- Buranın zabıtaaı yok nıu? ne uıyku girmemi}ti. 
- Köyün içinde bir karaıkol Alnnet pehlivan: 

var amma.. Komiser geceleri de· - Ben çok yo11gunum •• 
mir kapdı odumdan dqanya bi· Diyer• iıri gövde.ile kendini 
le çıkmaz. yatağın içine abvermifti. 

- Oh.. Ne güzel yer burası! A!hmet pehlivan başını yastığa 
- Haydut yatağı olan bu köy- koyar koymaz horlamağa bqla • 

de hemen her alqam biri ölür. Fa· dı. Ne de derin u~ıusu vardı 
kat, otelciler dqarıya sır vermez· ya ... 
ler • . CıKızrl otel) ia sahibi buranın Arşlan Turgud odanın içinde 
İmparatorudur ! . ıaatleree. aşağı yuka.n dolaftığı 

Ahmet pehlivan arkadaşmm hald~, .koca pehlivan sağmdan so-
kolundan çekti: luna bile dönmüyordu. 

- Daha fazla ilerilersek, biz Arslan Turgud o gece• otelde 
de kadının yuvaTlandığı uçuruma kendisini göz hapsma aldrklarını 
gideriz. • ancak sabaha karşı • aezmifli. 

- Korkma be! O, bir .• Biz, iki Oteli.n karş.rsmda heybeli bir deve 
kişiyiz O aat'ho~. Bizim aklımız gibi yükselen demir dağmm etek 
batnnızda. Baatığmıız yeri görü· lerile penbe bulutla·r düıerkeıı, 
yoruz. 1 1 Türk poliısi bir aralık nastlaa ba· 

Ahmet pehlivan buralarda do- şını tavana kaldnmıştı. 
latmanın çok tehlikeli olduğunu Tavanda i~i toparlak hava de-
söyledikten sonra: liği vardı. Arslan Turgud bu. delik 

- O, şimdi bir kişidir amma, lerin içinde ıtıl~:;yan iki göz gör 
dedi, bizimle kavgaya tutufuraa, dü. .... 
~---------- - ----- - -

Hayvanlar musikiden anlarlar mı? Bu hıit· ' 

i:unız, Pariali bir kemancı kemanı 

Tepeden bakan iki · 
Arılan T urgud bu göz 

dükten sonra, nuıl yatab 
- Demek ki saatler 

tavandan beni tecessüs 
lar .... ! 

Diye mınldanarak, 
önündeki ıezlonga mand 

Tavandaki gözleri gö 
bi davrandı .• T elaı ve he 
ıeri göstermeden cigar 
dirdi. Eline bir gazete 
kumağa baıladı. 

Artık bqmı tavana 
yordu .•• 

Acaba bu gözler, kim' 
ri,'di? 

Kendisinden Jiiphe m 
lerdi? 

Yoksa her fiipheli g' 

adamı tecenüa ve taraH 
leri gibi, onu da alelade 
he üzerine mi tarassut e 
dı? 

Aralan Turgud şimdi 
dolaştığı memleketlerde 
ce esrarengiz bir otel gö 
insan burada yatarken, 
kaplanlar inine düşmüf 11 

her tarafı haydutlarla 
olan ou sayfiye mahallin 
ce kim biliT ne dolaplar 
ne tuzaklar kuruluyordu 

iyi ki otele gelir gelm 
fazla konupnamışlar •.. 
yorgunluğundan hahsed 
men yatağa devrilmişti. 

Otele -biT ecnebi sıfat 
mi!Ielldi. Zaten ilcisi de 
gilizce konuttukları için, 
Türle olduğunu kimıe ta 
mezdi, 

Acaıba otel sahipleri, 
hadiıeaini biliyorlar mıy 
yorlana, lstanbuldan 
Türic kızı hakkında da b" 
lan olmaaı muhtemeldi. 
pehlivanla tür'kçe konu 
zmıdı. 

Aralan Turgud gitt 
ifin içinden ıağ ve muz 
ra:k nasıl çıkabileceğini 
ken, birden, tavandaki 
liğinden odanın içine 
kağıt parçası düştüğünü 

Derhal yerinden fırladı. 
kanlılığını muhafaza ed 
uzandı .. Kağıdı aldı. •• H 
gizliyerek okumağa bq 

(Deo 



C4ı 'lttalike, yirmi üç yatında idi. 
ii eaf uz, fakat eaulı bir süzelli. 
• . ~ı. Vücudü pyet tenasüp. 
~ •tlı, aaçlan ıiyah, teni mat. yü 

ti Pudraaızdı. Modanın epeyce ıe 
~ bir teklinde giyinirdi. 

1-i Ülcaek mektep mezunu ve çok 
titı d&t.Jı olduju için tam mana· 

; Driinener bir kızdı. 
clı. -'cat erkek cihetinden f&DMIZ-

dtı. IJJe.inin evinde tertip edilen 
etlere rağmen onunla evlen. 
~ İltiyen bir ıenç, zuhur etmek 

leçikiyonfu. 
belcı ltızQirz, evde eaneyip kumet 
~ekte .. e, bir ite girip oya. 
'-- . k ietediğini aileaine .c;ylecli. 
~ ••rortaya yerletti. Giinü bi • 
~ ede reaim ıergiaini gezerken, 
~ka.daılanndan ilirinin kar. 
' e uzun uzadıya konupnak 

bıu buldu. 
~ Ce~det imıindeki bu çocuk, iri 
~ 't"ücut.lü, muntaz•m hututlu 
~ la beraber, fikrince Malikeye 
"'1 1akmdı. lkiıi de derhal tunu 

•dılar: 

._:ııkadd~ onlan eı yarat· 
~birleriyle sevipneleri 
~ • yazıaıydı. Nitekim, 
~-- hır r..nan içinde biribirlerin· 
~hnaz lodular. Her fmatta 
~ rlar, görüfiiyorlvdı. Ya 

a nitanlanacaklan belliydi. 
• • • a· ~il' atin atleden tonra, Malike, 

lr-d ilc.t için, Şakire ieminde bir 
~lft mne ıitımek mecburiye 
~ lcaıdt. Bu itçi kadmm ıayri 
...... ~ ~ir ~ocutu doimat· Bereket 
~il iri, çocuiun baıbuı, onu ı~ 
lW...1-ıt,, birçocuk evinde de
~ ebnİf. 
~~leyi yapmak üzere ÇO· 

~.._kadar birlikte gitmek 
"1;baaıloldu. 
~ lcnı, a&l'lfM bİT latanhul-

~~:-:-batacak derece-
t.a..._ -n.n.ı kenc:li.ine çirkinc:lir 
lıı..~i. Doinıau, yüzü, bir 
~~esinden fazla nıaam 
~ benziyordu. 

ı...:--a rajmen Malike, bu kule-
~ '-likte bütün tdıri bqtan 

h..!9Siınek mecburiyetindeydi. 
'-: ~ Çlkarlarken aynaya bak. 
~ • Janında öyle eoluk duru
' lcı ••• Gayri ihtiyari, çanta

'~: Dudaklarma, yanaldan-
~ allık .ürdü: 

9't 4ffet1.,.inis ... Evde unutma 
• d-.J• 

~vuı. 

...:- JÜl'Ümeie bafladılar. 
~"- dderatm hainliğine bakın 
'-'. ~cletin ıeçtiiine p.hit oldu-

Delikanlı, batını çerirdi. Gör -
memezlite pldi ve halı halı Her 
ledi. 

Doil'Ulu, o, aevsiliainin boya 
~ipn•nı olduiunu Te hakikaten 
iyi bir muhite memup bulundu
ğunu aanm:lı. Mel• bepei aabte 
imif.. Bu aaatte, Be1oihmda, ve 
mahiyeti maltmı olan bu kızla yan 
yana ne arıyor? •• Nereye aidiyor?. 

CeYdet, erte.i N.11d4m1Ja pi • 
medi. Soluk bir mektup yazdı. 
Malike de bu uzaklqmama ee · 
behini anlamakta pciLmecli: 

Kısa bir buhran seçinti: 
itte, aaadeti, hiç yoktan yere 

aarıılmlf, yilalmlfb. Ve o, Cevde
te aiderek hM:ibti ,aaa yakıla 
anlatacak kadar Mtİn bir ineti 
nefia sahibiydi. 

Ba hazin hali, haftalarclanbe
ri aüriiJorda ki, siniin birinde 
yolda mahut Şakireye rutladı. 

Kıxaia, kucaimcla bir çocuk, 
Malikenin yanma kotlu. Eakiıine 
nazaran pek az boy&nml'flı. Yü. 
zünden saadet akıyordu . 

- Bakın çocuiama.. Ne ıüzel, 
delil mi? .... diye taze bqladL • 
ne oldu, biliyor 1DU1UDUZ? Benim
ki ile babası anlatm19lar. Zanne. 
der14!11l evlenecejiz. Ah, hahtiyar. 
bpmn sebebini .c;yle1m1 ıatar· 
.llDJZ, •• 

"Geçen aefer, minle aobk\a 
yüriidüiümüz sırada, benim Halit 
le babaeı bizi iönnütler. Meier, 
aizi ötedenberi tamrlar, pek hefe. 
nirlennif. ikimizi at.b.p 1anaıq. 
la.r ••• 

"Bizim miittalmel lcayin pe.· 
der: 

"-kkadqlan iyi olanın ken 
di9İ de iyi olv. Demek iri bu kız 
ıalah ole.bilecek... Çocuia da ya
zıktır ! Evlen fUllG"la: Halini be
iendim!. demif. 

"Halit bütün 1-mlen l.na an· 
lattı. 

"K-.cuı tiıaidi pek maaclmn.. 
Bu aadetimi de o sün aisinle bir-' 
likte 90kaia çdcbim !Hdyu
....,. ••• Çocaia ne deniniaT ... Ba· 
km, l&Dki o da bahtlyarbfmm 
farkında da ıülümaüyor •• Öyle 
ya ... Altık b.huı var r 

Bu tözler üzerine, Malice der • 
hal kendi derdini anuttu. Ya..,,.. 
ki, Beyoihmda, lteld kaldmm
caiı kwalma alarak 1-imia bu-
b: 
. - Sbe aaadet ıetinlilim için 

ben de memdam •• Tebrik ederim! 
dedi. 

Nakleden : H- ea..,,. 

- - - - --- - - - - - -

HABER - :4lipm poatuı 9 

paktilo ve k8tibeleriyle 
evlene~ milf onerler 

. 
Amerikada böqle evlenmeler aşktan 

başka sebeplerle izah edili1Jor 
Nevyorktan yazılıyor: 

Amerika ve Avrupada timdiye 
kadar yalnız "Yükıek ~ileden,, de 
dikleri ve kendi tabakalarında 
ıördükleri kızlarla evlenen mil
yonerler, yakın vakitere kadar ıa· 
dece bir itçi gözü ie bakılan ıek· 
reterleriyle evlenmeğe de baıla 
dılar. 

Bundan bir müddet eve), bütün 
dünya gazeteleri, Amerikalı çok 
methur bir milyonerin 39 ya§ın • 
daki sekreteriyle evlenmesi dola· 
yııiyle, ıütunlar dolusu yazılar 
yazdı. Bütün Amerika ve tanın· 
mıt Avrupa ıotyeteleri bu ha nfEs 
le çalkandL 

Bu milyoner, Amerikanın tütün 
krallarından Corc Vqington Hil 

idi. Vatinıton Hil'in ıenelik kazan 
cı t.000.000 dolarla 2,500.000 do
lar arumdadır. 

"Yüksek tabaka,, diye anılan 
aileler arumda dolqan milyoner
ler nuıl olup da aylıklı ve niıbe
ten kendi muhitlerinden uzak gör 
dükleri kimaelerle evleniyorlar? 

Bunu sebebi atktır diyecekıi • . 
mz ••• 

Halbuki bunu ~~yle tefıir edi
yorlar. Nihayet birlefİp muntazam 
bir aile kuran bir it aahibi ile aek· 
reteri, i>iribitlerini herkesten dah 
Ji anlamq imanlardır. 

Me.eli Amerikalı milyonerle 
evlenmiş olan sekreter Miı Mari 
Bameı, bu milyoneri, itilerinin en 

iyi ıünlernden tutunuz da en bozuk 
gittiii zamalarma varmcaya ka· 
dar tanıyordu. Onun en mühim 
aayabileceği mektuplara en evvel 
cevap vermeaini, konl.l!Dl&k iate. 
mecliti kimseleri bir bafka güne 
talik etmeaini, aevdiii kitapları 
aeçmeaini ve nihayet onun ıinirli 
hallerini ve bu ainirlerile mücade
leyi çok iyi biliyordu. Bmıu sene· 
lerce onun muhitinde çalııarak 
dikkatle öirenmifti. 

O kadar ki, milyoner günün 
birinde bu kadının kendi hayatın· 
da pek lüzumlu bir amil olduğunu 
anladı. Ve onu kendine hayat ar
kadqı etmekte duraklamadı. 

Bu arada tunu kaydedelim ki, 
Amerikada ilk defa kadın 1855 
yılında Sako ıehrinde F raoklen 
Ha.milton imıinde bir tüccarı mü· 
eneae aahibi tarafından kitip=ola
rak iıtihdam edilmiıtir. Tabii 
müthit tenkidlere uğradı. Halkta 
infial uyanmqtr. Bununla beraber 
bir kııı:m halk da ayni zamanda 
merak uyanmıftı. Merak, müşte • 
riyi retiren ,eydir. o kadar ki, 
kadınlara it hayatmda f ırıat ver· 
mek ıittikçe daha çok taammüm 
etti ••• 

Sekreterile evlenen zengin A· 
merikalılardan pek metfıur olan 
bir diieri de, Nevyorkun belediye 
rei.i Fiarello Kazardiyadır. Bun
dan altı yıl önce 33 Yatındaki 1&• 

nım, mavi ıözlü ve nirin yapılı 

Mari Fiter'i kendiıine hayat al'ka.. 
datı etmittir. 

M• Mari Fifer, Nevyork bele· 
diye rei.inin 16 yıldır sekreteri bu. 
lunuyordu. Onu ,Amerikan mecli
Iİne aza seçilmek için ıiriftiji mü 

cadelelerinden bugünkü belediye 
reisliği mevkime kadar tanııordu. 

Bütün bu mücadelelerinde yanm· 
da ıekreterlik etmitti. 

Nihayet 1929 da evlendiler. Ve 
Mari Fiter, La Gardiyanın gayri 
reami aekreteri old1,1. Yerini bir 
bafka sekretere terketti. Fakat 
e1&1 aekreterlik itlerini evden ken 
diai idare ediyor. 

lngilterede de en güzel hekre • 
ter ola.rak tanınan Mi. Stella Çar
nod bir lordun kansı olmuıtur. 

1930 yılında lord Radinin ka· 
rııı ölmüttü. Tutup 37 yqmdaki 
sekreterini aldı. 

Bu zat, lnıgilterenin bir vakit· 
ler Amerika büyük elçiliiini yap
mıttır. 

Ancak bu evlenmede bir Yat 
farkı göze çarpıyor. lnıriliz lordu
nun yqı 71 dir. 

Yatlı bir llle§hur Amerikalı 
gazeteci de kendinden daha ıenç 
olan sekreterini Amerika.da almıt 
br. 

Bu adam Rivyu of Riviyuı mec 
muumm bq mubarriTi doktor 
Albert Şov dur. 

Bir zamanlar kendHerinden 
aayamadıklan kimaelerle bugün 
hayat arkadaılığı kurmakta bir 
mahzur gönniyen insanların ço • 

ialdıima bir miaal olabilecek bu 

VENi KiTAPLAR : 

hadiselere &ir bqka teri daha 
tılabilir. 

Zeqin ve fazla tataf atlı haya 
yqıyan kimaelerin hazan aaJe v 
çok defa aiizel olmıyan hasta ba 
kıeılarile de evlendikleri görülü 
yor. 

Amerikanın en zenıin beıklr 
lanndan ıayılan Henry L. Dohe 
ti bunlardan biridir. Bu adaml 
se"eti, petrol ticareti ve tahvilat·, 
la temin edilmek auretile 
200.000.000 dolara varmlfhr. 50 
yqlarmda. iken, pyet ağır bir bu 
tabia tutuldu. iki eene yatb. Ve 
bu zamanlarda kendine bakan or
ta yqlı ve mütevazi bir haataba
kıcıyı, iyi olduktan ıonra almıftır. 

Amerikalı kadm romancdann· 
dan Meri Robert, kocuı doktor 
Raynhart ile rene böyle bir 
hutabeb:rJıiı yüzünden evlen -
mittir. 

Meri Robert, bir haatahanenin 
bat hekimi olan Raynharttan tıbla 
alr...-k hakkında 6tüt almaia 
gelmifti. 

Doktor Raynha.rt kendiaine bu 
tabalacrlrk öfrenmeği taniye etti. 
AJ'lli :umanda bir romancı olan 
Meri Robert hutabakıcıbk diplo
maanıı alddctan sonra, d~or Ray 
nhardin bir çok haıtalarile birlik· 
te bulundu. Neticede ev~l~r. • 

,, ., ("! 

Memleketimize dair 
DEGERLI iKi KiTAP 
Son zamanlarda Türkiye hıkkmda 

Avrupa basını sıkı allka göstermekte
dir. Bir çok makaleler ve kitaplar 
çıkmaktadır. Bu kitapların içinde çok 
değerli olanlan da vardır. Aşaiicla 

hUlbalannı verdlflmiz iki kitap, 
memleketimizde bulunmuş iki AV118 -
turyalı diplomat tarafından yazıl • 
mıştır. 

Bunlardan biri bir müddet enel 
memleketimizde Avusturyayı temsil 
etmiş olan orta elçi Von Angut V. 
Kral'ın eseridir ve "KamAl Atattir • 
kün memleketi,, adını taşımaktadır. 

Diğer eser ise Avusturya elçiliği 
müsteşarı V. BÜ§choff'un "Ankara,, 
adlı kitabıdır. , 

"ATATDRKDN 
MEMLEKETi,, 

Orta elçi V. Kral, Osmanlı inıpara 
torluğunun paylatıhnasından kurtan. 
lan Türkiyenin kurtuluş savaşını an· 
tattıktan sonra elde edilen memlekeL 
te modem manasında bir devlet ku • 
rulması teşebbüsünü ifade eden biitün 
devrimleri, kanunları ' 'e bunlan ya. 
şatmak üzere kurulan mües8e8eleri 
gayet objektif bir :metodla inffele . 
mektedir. 

Kitabı eline alan bir yabancı, Ata. 
türkün Merini ilk çağ lan olan SıvaE 
ve Erzurum kongrelerinden geçen . 
lerde yapılan 1935 sayım hareketine 
kadar takip edebilecektir. 

KitaJ>ta devrimler, siyasal, ekono 
mik yahut k61tiirel bir istikamet ifa. 
de eylemelerine göre tasnif edilerek 
hem topluca. hem de Tilrk devriminde 
mevcut olan ahenkllfi ve bOtlnlüf(l 
:ık~Ptirecek bir surette inc-plemiştir. 

Kitap, Ttirklyenln bUytik bfr dostu 
tarafından yazılmıftır. Hattl bu hu.. 
susta bazı Viyana gazetelerinde •faz. 
la Tftrkiyeden yana,, diye ·tarizlere 
bile .llframıştır. Fakat ba tarizler ya. 
panlan orta elçi Kralm ldtabnulald 

objektif metinler, deliller '°e tahlili• 
\"e bundan başka da rakamlar, 11us. 
turmağa klfldir. 

B. Kralın Türkiye do,,tluğo emrin. 
deki ba ıerçek malzeme, Tiirkiyeye 
ezberden hücum etmek illetinden 
hail kartulmaml'f olanlan, samimi 
adamlara ikna etmete deti18e bit. 
iaklt etmefe bol bol yetecek &ibfdir. 

Tlrldyede dest A VllSturrayı tem . 
sil etmekle kalmıyarak Türldyeden 
A V11Staryaya Tiirkiyede olup biten •· 
sulı hayat hamlelerinden haber ra. 
türen orta elp Kral'ı önee tebrik e • 
der, ondan sonra büyük bir dostumu 
olaraz sch\mlanr:. 

"ANKARA., 
Orta el~l V. Kral'ın filzel eseri Al' 

ka_dar objektif bir ottid ve malzeme ki. 
tahı .ise, mibtepr V. Bisehoffun An. 

'kar~ı da o kadar sübjektif tutulmu~ 
bir duygu ve dilşfince kitabrdıT. 

Türk devrimine ve onun pnlr teti
ne, y8§1t devrimler ve te~r arasında 
değil de Türk tarihi ve insanlık ~f • 
lerl arasında yer ve ölçü vermek, işte 
B. Bfschoffan hareket noktam ha 
olmu,tar. 

Kitapta Tfirk milleti tarihin muh. 
telif demmlerfndeki çık11 n yayılı~ • 
lan ile ele alınarak kurc1uğu devlet. 
lerfn n kftltUrlerln karakteristfji ve. 
rilmekteclir. 

Aynea, Tlrk devrimi "' bunun sL 
yasal, ekonomik ve kültürel amaçlan 
hakkında ııJtibjektlf olmakla berabft 
(Ok enteresan rnUtalealar vardır. 

Meseli, kapitillbyonlar hakkında 
yazılan sabrlan ve Avnıpanm ba • 
ki ft alır duhmı bir Tlrk bile 
Bischofftan iyi yazamu. 

ANKARA TftrklUtfl severek TUrk 
teri tanımak bttlyerek yazılmış bir 
kitaptır. Oma da alınana •nen Tlrk. 
len ta'fll,e effrfs. 



Devlet demiryolları We IİDJanlan işletme umum idaresi ilanları 

Muhaıaaen bede11eri yekunu 108000 lira tutan üç guruptan mürekkep Sivas atelyesine ait bir 
kıaım tezgah, kapalı zıilf usuliyle apğıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara idare bine.unda ihale edile
cektir. 

Gurup Muh.-.. .. '*lel Muftk"-t tudnat Ekailtme sün ve aaati Şartname fiati 
1 58000 LiT& 4150 Lira 10 - 1 - 936 saat 10 290 kuruı 
2 18000 ,, 1125 ,, 10 - 1 - 936 ,, ıs Parua 
3 38000 ,, Jll5 •• 11 - 1 - 938 " 10 17$ ku111t 

Bu lte -1rmek iıtiyenlerin lıer fUt'U~ i~in ayn muvakkat teminat ile kanunun tayin ettltf ve1tb
lar, kanunun dördiln6ii maddui mucibinee ite airmele kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna
me ve tek1'1\er1ai eltalltane ~ tatftı olunan saalttın bir eaat en'ehine kadar Cer Daireei Komisyon 
Reialifine vermeleri lazımdır. 

lha ite alt ~ )'ikuda ya111h Mcleller mukabilinde Ankara ve H.ydarpqa ve:m.ı. 
rinden alınabilir. (3444) (7391) 

Mutiaınmen 1*:leli 9820 lira olü 19000 kllo muhteHf eb'atta 
~tnko tevLa 23 Airinciklnun 1 ~S Pazartesi güttfi ıaat 15,30 da An 
ürada iaare hinumda kapalı zan usulü ite sattıı ~lrnacakttr. 

Bü İte ıirmek iıliyenlerin 42 t ,50 liralık muvakkat temiııat ile 
kanunun tayin ettiii vesikaları •e tekHfleritıi aynt rUn saat 14,30 • 
Jtaclar komisyon relsHfme Temıeled ll.21mdır. 

8u lte ait ıartmunelet para.uz olarak Ankarada Malzeme dai· 
rttnııden n Haydarpap.da !eseHtim ve ıevk müdürUiiündett dalı· 
ıllmliktadrr. (7360) 

Muhammen bedeli 10000 Ura olall lokomotif bakır ocaktan, o
cak aJrsamı vesair bakır ma1zeme 9 llrincikinun 1936 Pertembe günü 
saat tK,~ da kapalı Wf uaulitle Ankatada idare hinumda ıatın 
aloıacak1ir. 

Bu ite iirmek İstiyenierin 415<> liralık muvakkat tf:minat ile ki
nunan tiYin Milli veiilralafi •e tekHl1efhri atnl fün saat 14,30 a ka• 
ctlr Kaitfon liiıUline •etmeleri llStaıdır. 

llti ite alt taftMtDelet * ku l'Uf mukabilinde Ankara ve Hay· 
di*'P'ta 'ffthelerinde •tıknalttidır. (7301) 

Côt f it 

Apjıtla leha, aikW, llıiuh.ın:nen bedel ve muvaklııat teminatı 
yazılı malzeme iki partide ri liialana• ai«eriled tarihlerde Anka· 
rada idare MaMniH W Met 15,30 da kq&lı arf Muliyle satın alı· 
...eaktır. 

Bu ebilbiııtel•nleb her lla .. i birisine ıirmek istiyenlerin buae 
ait teminat ile kanunun tafbl ellifi veeilralah ft tekliflerini eksiltme 
tünü aaat 14,30 a kadar komilyon rei81ifine v...eleri IUrmdır. 
ı Bu ite ait tarta&me Ankaracla malzeme dairesinden, Haydarpa· 
tada tesellüm müdirltijünden paruı• olarU tetlarik olunabilir. 

ı ) Surat tc~ntrol ıaati 
yede fi 

2) Heintz sistemi tofaj 
çantası 

Miktan Mdammen Muvakkat 

59 kalem 

165 adet 

Bedeli Teminat 
Uıi 
88,2! 

(7361) 
Eksiltme 
Tarilıi 

24/ 12/935 

25/12/135 

Nezle .. 
birçok bUyUk 
basta lık ları o 

anasıdır! 

Nezle, olunca b~ tehlikelerir, 
önüne ı~.nek üzere 
yapacağ.aız ilk it 

BiR KA$B 

6 ipin 
almak oımalıllır. 

a E • b n 2 e W n o n • ltft ott -• t t n z 1 s ş • 

1!!1h.i~'!':l~r~;.,~ü~ürlüQünden:I 
G R 1 P 1 N tojuk alımlılma, 
gripe, romatİZDMtya kup oo\ 
müe11irdir. 

1 - Şartnamesi mucibince beheri 180 lira muhammen bedem • 
8 adet esin bmy;.\11 pajirlıkla n bla~. 

G R 1 P 1 N bütün iltJ, ım Tt 

eancdall(erh~l ite.er. 
Z - Şartname1er para.m olarak K.1'at.qcla L.vumı ve Müba-

yaat Şubesinden verilir. • 
3 - Pazarlık 30 · - 11 - 935 tarihine rutlayaa Cumartesi ıü· 

G R 1 P 1 N baı, dit, ade&. Ye 

bel afrdarmdil ıörülen aerı 
ve kat'i teıiriv!l' tanınmıtbr. aü saat 1 O ela Kaba&qdaki Alma Komüyoaunda ppdau ktır. 

4 - lateldiler tayin ohmia ıiia Ye u.ab '5» 7;1 ttıminat parala- llUtln ecaen•l.,.h •ühihur. 
Ht~ bltlikte ......, ~ ıelmeleri. (7315) Fiıifi 1,11 iünqfrir. 

Akav işletmesi 
Direktörlüğünden : 

ı - Akay ltleliiiilmln k&mür ytikletöe ve botaltma iıl.t 1/ Ka. 
tmntiwıl/938 elan itihaien trit ıeae için ~k ebiltmeye konul!DUf
tur. 

2 - lbiltine 13/khunuenel/935 Cama sünti aat IS tla lda. 
... "'..Usiade .. fler endiilieninJe 7apıJacaktır, 

3 - EbUemeye ;lreceklet, anınklrat teminat olarak 750 lira 
ıetıreceklet ve ihale khne yapıtına iM miktarı tlOO liraya ibl~ e. 
decektir. 

4 - Bu hU1U1da hazırlamnıı c. Jan ıattnameyi ıımnek ve tamam
layıcı malUmat almak isteyenlerin idare Leyazmı hallimüne müra· 
catlaıs. (7428) 

10 ve 15 liraya 
Kışlık palto, pard6sft 

En son moda ıafi yün miinta • 
hap çqitli yerli kumaılarımız
dan iki prova, temiz malzeme, iyi 
it yapılır. 
Ankara Cadden, Orluınbe,. itan 

biriıtci kal terzi Halil Kamil 

iş arıyorum 
Defter tutmumı bilir, muha.e

heden anlar, iti bir efendi, ıüniin 
muayyen aaa\lerinde çalıpnak ü
zere it anyor. Gazetemiz iltn m• 
murluğuna müraaıat. 

2 ta• t,71X2, 72><0,40 l>öyunda slb'ıenden yemek dol&Lı 
J-.k odaamftld bücreleN Mmekb •• zari 

2 ...._ txeo -,, o,ss e1ı " 1(&.eWIWe çocft :ranetc _..-
4 w.. 2,80X,o,2Sxo,30 bo,..- 7-*' wı. 

1 X0,67 eb'at mutbakla yemek oduı an.ama pencere ,-4 ff 

9911'•• 
3 taae 1 MXG,IO)(t,11 M;za .. •• t 111 •••• ... IJlll 

,-üı•ı-..ı 

3 tane Y......._ .,_ ... W. tlfM ..... •• 1ııelt • 
4 •ne ıx~.o .. ,....._ o,OM Mk .. ._.,_.., 1lftml .-

0,85X.,_ tw.,,a• 4 lhlü mutbak için taWddr.. 
txt,IO ftkıeWllla .... metro.u kapalı ve bir ........ ,.,,,. 
kin W.de .._. ..... bölme. 
Mev• 1"r ,..... Mtlufu düzeltiff• dlrt raltr bir _.., .~ 

~ liiıe llOticakt .... Mt ,encereye Y&f lual1ıq: dolap)ala r 
kUit ft ıürm• ,.,..ı .... 

18 tane 1 xo,30xo,tl ltofW*Ja ark.ahldı 111a1ıc arıuc. 
1 tane 1,20Xl.-Xo,,tl •'adında GetG •iri \'e kapaklı ~ ........ 
O~ ttit ft ...... ~lan Mlaıri9fl i~n lkma olatl ~ 

k&1- •ıllı•s,....... Mlhılm1iftlr. IDlarnı ....... 418 
beclel ..._.. .almftdr. htlkl aleallr ll,IO liralık IDU,,.a]dlat tf' 
mhaai ..... ...,. •llAıMI• ltera .. •- 1 l - 935 aalı ~ ,r 
at 18 cla .................. -'••• ........ (8.) (1"5) 

Bltı Mette 'fftftl.tJatfta 3 lira defet~- Alnant yaaflll 1" 
rind~ Balabatııafa M. Hatlbedeıltt !. 9 inci adada 111/ 31 lı' 
N. h araa arkasmda 63 mette 25 Aıft'titlıette Mlaasmda.ki yilı~.! 
sa alabdatl•ı uaamcle atılmak bere açık artttrma,:ı ~ 
muıtur. Şa.tbı&dlell lnuma lllldürlllthtd• ıBrftlGt. Artttrma'f* ~ 
mel&: tıte~let 14lin14 brdfluk maftkbt tmnmat makbd -P1

: 

'trıektuMle IKW&&er l/1 d kbun 935 perpm1'e atımı ••~t 19 d• dft 
mt enetltHade höhımnahchr. (il) ("'1'l 

·· SetMI• ıacdammen ~ 
kirası tenıi.,,tl 

leyotmü faWmhl mMll~in· 
et. YüM* kaldrtıM S. lıüt4J•b• 
bi11a11 
Kapalı fllltcla ,... ..... s. 1 
N. lı lraılf dllrlcl11 
IC6palt ...... R11ase S. l'I N. 1ı 
4tlklta'a 
Kapalı ...... '*" fll*ıl'fMdiit s. 
11 N. lı d*hlcfbs 
Kapalı çarıula Dlwtlt 1. •137 
N. lı dıilkH• 
Gaialoi...._ Cari ıc..... K 
hadan H.. ,..a •••••brin 
6 N. b ocluı 
Tahtablede RüM• ,.._ M. •I· 

180 

tı 

18 

s,tl 

bpw S. 17 N. h dftlckAa 144 

Yubtıla eemtl, leMllk r.mhanmien kiruı n muvakkat t-~ 
b JUtlı .lala _...Jw 118 Hnesl maııaı aomına kaciar kira)'•.• if. 
Mek lıere ayrt a)'n -t• ......... ya konalmuıtut. Şartnamel~_ı.• 
\'&mln lldkllrlqta .. taıtllP. Arttınnata ,U.ek ilteyenler hıP""". 
Wbcla ıw.ileB a...W.ı .._i•at makbu vqa mektubil• ~.JI 
bet 4/1 ti WmM 83S ~- pü aat 15 de tlaiml ~ 
wm .. lnbr. (L) (7111) . 

Ketif W•li 111 IWll 6' kurut .ı. Kaıll•llit a • ~ -:;,. 
ft Jr&Dtirlik ı.,.. pUatbfa ko-111111f1*. ~ •• Jilflf ;I' 
la a.v... ..würlGtüa•• ıWl1lr. P.-.rkia finMk iltaf~ ~111 
N, lı artm'dla w -.atw baubu Ha ,...a. ftlib .-. bODa ~; 
İt yapatMa •atr .._,......,.. .. Idık~ IMdik ettirit•if • 
liyet veıikuı ile 45 liralık lllWaldrat teminat 'dAddıu Tfl'/a ~ 
bile ..... ııı d ..... 935 p&.ıteli Siiaü .. t il ele -""

1 

cümende bulunmalıdır. (1) (td') 

ıc.ti# Weli 4dl8 ffiıa 71 ı..r., .W Koa .._.lafa ...--'1'Ç. 
•i tuıltt aflk ellllhlltt'e k....._11 fbır. Şartname 'M kıetif .~ ., 
..._ aıil41tlt18ıMle ,aridlr. Ekeilbll.,.. ainn• -.,..nNr ~ ~ 
1500 liralık it faplrf!M alt lta1na4uhk dİNld&'IQü.Mb --~ 
•hlir-' wawı .. M90 "· h artt ...... .wı .... ~ ~~.,, 
vesika ile 303 liralık muvakbıt Mıinal .U'baa ~ ~ 
.._._. 211 c1 w... NI puara.ı ~ .... ıs t1e --' 
mende ---alım. (1) (7ZM) ~ 

KAŞE 
öOKTOit 

Kemalözsan 
Urnloo - lıperol~r 

&evliye MUteh•••• 

1'rtıkö11 - Hbd.,llOr ...,..mı. 

llfDlllltlG. Rer 11in &dl•den ...,o 
1 d~ 8 ,. lta~ar .. T~I: llZJS 

NEOKALMiN/) 
Crip • NnralJl ~ Bt11 .,. Jfı eİf1'ilai'I. ArtritUıtt- lf*"'1111Mwı 



r ~ !Olift'EBRlN - 1935 

I NE K TEYZENiN 

.ŞIN\Oi iŞTI Et.ir.\E 
6EC:.' CEJ<SİH m 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 

zengin etmiştir. 
2. ci keşide 71 7. ci Kanun 935 dedir. 

.. HALI ALINIR 
Her nevi eski hah alın~." 1 

Mektupla Istanbul P. K. -:._I 

i Ade~i •iktid;-ı 
VE 

Bel geveşkllOine 

Hormobin 
Tefalllt: Galeta poate 

kutuau 1285 Büyük ikramiye: 30.000 Liradır 
Ayrıca : 15.000' 12.000' 10.000 liralık ikramiye- ııı Muayenehane nakli l 
~-ı~e.rl•e••'2•o•n•oo-•)•li•n•l•ık-b•ir-m•h•.k•i•h•t-v•a•~•ı•~--•ıı~~~m 

Beyof la, Rus sefarethanesi sırasın
da posta sokafl klfe8İııde Mey. 
menet apartrmanma tqmmıştır. 

-=== ................... ... 

•---Telefon: 4335.1 ---

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden : 

~tltekaldln Eytam ve Eramllln Mart, Nisan, r seıamı ızzet 
'1ayrs 985 maaşlarının iskontosuna 4.12.985 -

11 

MIRASI 76 

• 

/ UOlANlS~ DAN~ :ar:~:ı:.~~3~~.~!ıe~~!~::.n;:.:~::ı~:. malUllerin itlerine I Tit~!:!'2da~~'!atı 
lnlacakbr. Bu tarihten sonra müı ~caat eden malüller umumi aıra- Fiatı: 15 kanıt 

1
' dahil olurlar. (273) (7382) -ı•--------• 

K"ARAKe~PAlXS ALAltt1Ci ~AN 

Z76 PARDAYANI:ıAK 

tulmaklığım neye yarardı. Burası ka. 
ranhk, rutubetli .. Ben ise :ıayıfım. Her 
türlü mukavemet boşunadır. 

Pardayan bu ıSuretle söylenerek 
kapıya nihayetlenen merdiveni bul • 
du. Ye ıkapıyı açmağa uğraştıysa da 
muvaffak o1amadı. Çünkü kapı hem 
Bağlam hem de etrafındaki duvarlar 
konağın temel duvarlan idi. Sonra 
düşündü. Kapıyı açamadığı gibi dışa. 
rıdakiler gibi güçlü kuvvetli bir halde 
olmadığı için kendisini uyku içinde 
ildürebilirlerdi. -Son bir ümit ile, Pardayan açlık _ 
tan ölmeğe razı olmuşken uyku içinde 
körü körüne ölmeği doğru bulmadı. 

Her ne ise, kendisi buradan ççıka • 
mıyacağı için iiçeriye kimsenin gire • 
memesi için kapının arkasına öteberi 
yığarak açı1masına engel olmağa ka. 
rar verdi. 

Bu hususta Jizımgelen şeyleri a
ramak ve işe başlamak için merdiven. 
den inerek şişelerin bulunduğu kö .. 
'eye gidip bir tanetsini yakaladı ,.e 
hemen bunun ağzını kırarak içti. 

Fakat, birdenbire durarak bir kü • 
für salladı. Bu anda Marşal dö Dam. 
vilin askerleri tarafından hücuma 
uğradığı zamankinden daha büyük 
bir heyecana uğradı. 

Aklına oğlu şövalyenin mahzende 
bulunduğu zaman başından geçen şey 
ler gelmlşti. 

-· Oflu bu vakayı anlatırken domuz 
pastırma1arından bahsetmişti. lşte 
ihtiyar Pardayanın heyecanına sebep 
buydu. 

- Efer oflunun bulunduğu ayni 
IQhzende bulunuyonsam ve eğer do. 
•1:1• ~brma1arı yerlerinde duruyor. 
fiiıa .rtık kutulhm deJMkMr. Hiç 

olmazsa açlıktan ölmiyeceğim, diye 
söylendi. 

Pardayan şarap şişesini tamamen 
boşaltarak pastırmaları aramaia baş. 
ladı. Çünkü zayıf, harareti fazla ol • 
duğu kadar karnı da zil çalıyordu. 

Biz bu araştırmadan ve denize dü. 
şen bir adamın ufuklarda bir kurtu. 
luş izi aramağ'a benzlyen ihtiyar Par• 
dayanın ümitlerinden, hülyalarından 
bahsetmiyeceğiz. 

Yalnız şunu söyliyelim ki kuru ot. 
Iarın üzerine yerleştirilmiş olan pas. 
tırına1ar bulunmuştu. Pardayan ilk 
rastladığı kümeye sarılarak: : 

işte yatak, işte kuvvetli bir içki, 
işte sağlam bir yemek! demek ki ar
tık on beş günlük istirahatim temin 
olundu, dedi. 

Kapının arkasına kalas tahtalarını 
dayıyarak bir engel yaptığını söyle • 
meğe lüzum yok. 

Artık, bunun üzerine uykusunda 
kendisini gelip habersizce öldüremiye 
ceklerinden emin olmuştu. 

Kavga sırasında kılıcını kaybet • 
rnişse de hançeri yerinde duruyordu. 
Ye kendisini bununla müdafaa edebi· 
lirdi. 

Yavaş yavaş karanlığa alışan röz. 
leri artık mahzenin penceresinden 
giren hafif ışığı bir güneş büzmesi gi. 
bi görüyordu. Bu suretle geceyi gün
düzü biribirinden ayınyordu. 

Bu sırada günler de geçiyordu. 
Bünyesi demir gibi sağlam olduğu L 
çin Pardayanın ateşi bir haf tada geç. 
ti. Yaralan da Jrapanıyorda. 

Fakat ne yaZTk kf, pasbrmalar da 
ayni hızla bitmek Uzere fdf. Bununla 
beraber muhasarada kal.mafa nktfle 
alışık olduğundan erzak meaeleslnl 

kederden ancak üçü yaralanmıştı. Fa
kat bunlardan bir tanesi tamamen ye. 
re serllmf§ inliyordu. 

Bu anda, saf elinde tuhaf bir a • 
ğnlık duydu. Bu da Daspermon ta • 
rafından açılan ve tekrar azan yara. 
dan ileri geUyordu. 

Kılıcı sol eline aldı. 
Ayni zamanda Hoıaerin mualla • 

nndaki kahramanlardan biriymiş gibi 
üsnomal (fevkalade) bir gayret ve 
ustalıkla hücum etti. 

Bir taraftan da: 
- Alçak köpekler, casus herifler, 

kandan daha korkaklar, sahibiniz si
ze kılıç tutmuını öğretmedi mi? Ge. 
ri upk sürüsü! Bakınız nasıl vuru • 
]ur? diye bağırıyordu. 

Bir adam daha düştü. 
Fakat bu sefer Pardayan ceketi -

nln ön tarafının yırtıldı(ını ve göğ • 
sünden kan akmağa başladığını his • 
setti. 

Hanri: 

- Ha gayrd?" Ha gayret? işi bi -
tiyor .• diye haykmyorlardı. 

Öbürleri de: 
- Hayvanı sıkıştırdık! diye kol'i 

doru çınlatıyorlardı. 
Pardayan zabit.in üzerine saldıra • 

r ak onu cansız yere serdiği sırada sol 
bileğinden yaralandı. Fakat karş1Sın
da daha dört kişi vardı. Bunlardan 
ikisi sapasağlnnrnı. 

Son derece yorulduğu gibi sol bi 
leği de fena halde afrıyordu. fülıcı 
nı tekrar sağ eline almağa mecbur ol 
du. Srk sık nefes alarak sol elile du · 
nra dayandı. Gözleri karardı. Az 
kalsm düşecekti. Damvilfn &'\llndığı 
deh,etli bir darbeden kurtulmak için 
iki adım daha geriye ~ekilmeğe mec • 
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bur oldu. 1',akat askerlerden birisinia 
.kılıciyle dizinden yaralandı. 

KarşLc;ındaldlere kanlı bir bakıt 
fırlatarak: 

- Artık bitti? sözünü mırıldandı • 
Kılıcı da elinden düştü. 
Bu anda sol elite du,·ara dayana • 

rak geriliyordu. Birdenbire bu duvar 
da bir kapı bulunduğunu hissetti, Ya. 
nında açık ve karanlık bir delik gör • 
dü ,.e hemen lıa),lma'k dereeel rine 
geldiği halde kendisini içedye attı. ~ 

Hanri: 1ı 
- Kapıyı kapayınız, mahzende ge. 

bersin ı dedi. 
Askerler derhal kapı), kıtpatarnk 

kilitlediler. Otel Dömcmede derin 
bir se~..sizlik oldu. 

İhtiyar Pardayan, hakikaten hir 
mahzene ) uvarlanmıştı. Burası da 
Yak tile oğlunun kapan dığı mahzendi. 
Eğer mareşal kendisini takip etmi~ 

olsaydı muhakkak öldürecekti. Faka t 
Hanri şö,·n Jyenin ağır s uretle yara • 
!andığından emin olma dığı gibi karan 
lıkta geçecek bu dövüşün neticesinden 
de korkuyordu. Çünkü askerlerde ar. 
tık ezilmiş \C ha lsiz l a lmışlardır. Par 
dayanı kend i ine mezar olacak malı • 
zene kaparnnğa mu\affak olduğuna 
se\'inmişti. 

- Bir knç gün sonra mahzende bir 
re~cttrn başka bir şey bulunmı:vacak 
,.e onu da Sen nclırine attıracağım! dl 
)'t• düşündii. 

ihtiyar Pnrdaynn bu sırada artık 
kımıldanamıyordu. Yarnlarından faa 
la kan aktığı için ölmek tehlikesi pek 
büyüktü. Fakat ihJiyar kurdun sanki 
canı vllcuduna çevili idi. Bir saat ka
dar baygın kaldıktan sonra kollarını 
,.e sonra bacaklarım kımıldatmağa· 



267 - Burada harp yoktur. Mallar şehirler a. 
rasında taksim edilmiştir. Buna rağmen şehirler 
arasında ihtiyaten aşılmaz elektrikli duvarlar 
mevcuttur. 

268 - Biz ilk ,·akitler sizitehlikeli 'e mutaar
rrz sandık. Onun için kürenizi denize attık. 

269 - Yemek yenirl•e Yahalenk .) eraltı şehir. 
terinin kanunlarını anlattı. 

270 - Jorj kristal bir haruztfa 
bir banyo yaptı. 

271 - Mükemmel saray odaları kendisine tah
sis edildi. 

272 - Jessi de Avenkanın odasında misafire
dilmişti. 

PARDAYı\NLAR P~RDA'.YANl,A R 37:> . 
başladı. Nihayet başını doğrulttu. tuğu aklını başına getirdi. Ve düşün. oynamış sallanıyordu. Bumu da sıy • · 
Mahzenin serinliği aklını başına geti • mek, karar \'ermek haline gelebildi. . rılmıştı. Sağ dirseğindeki ağrı da bun. 
rerek doğruldu. Elini alnına götür • - Birçok şişeler ! Rüya mı görü dan ileri geliyordu. 
dil düşücesini toparlamağa muvaffak yorum. He~i de dolu. içinde ne ,-ar? Sonra, Daspermon ile olan düello. 
olamadan uzun müddet bu vaziyette Hele bir bakayım. da sağ elinden yaralanmış bu yara da 
kaldı. Yakaldığne şişeyi toprağa çarpın· dehlizdeki dövüşte azmıştı. 

Nihayet düşünmeğe başladı. Aklı • ca üst kısmı kırıldı. Pardayan sc • Üçüncü olarak, sol bileğinde bir 
na ilk gelen şey: ''inçle içmeğe başladı. içindeki serin, kılıç yarası, dördüncü olarak da sağ 

- Hele, ölmedim? fikri oldu. lezzetli ve güzel kokulu bir şaraptı. dizinin biraz üstünde derin bir yara 
. Arkasından gelen ikinci fikir bu Pardayan bir dikişte şişeyi yarılL nrdr. 

yarak: birincisini hükümsüz bıraktı: • ağ omuzu baştan başa kesilmiş 
- Acaba burası bir mezar mı? - işte bir ölü diriltecek ey dedi. bir kılıç da göğsünün sağ tarafını det-
Bu düşüncenin dehşeti onu son de- Kendisi yarı ölü halde bulunduğun mişti. 

rece ürküttü. dan tamamen dirilmek için şişeyi son P d k d" . . d 
damlasına kadar bitirdi. ar ayan en ısını uzun uza ıya 

- Gömülmüş olayım veya olmıya. yokhyarak bunlardan başka yara gör. 

Yaraları yıkamağa su bulunmadı 
fı için Pardayan su yerine şarap k 
landı ve yaralann üzerine de şarap 
ıslatılmış bezler koydu. 

Bilmem, bizim kahramanımızın k 
landığı bu illç ve bu pansımanı do 
torlar befenirltr mi? Yalnız muha 
kak olan bir şey ,·arsa o da bu çal 
ma sona erdikten sonra ihtiyar ask 
rin f erahhk Ye rahatlık his8etmesi 
dl. 

Ayağa kalkarak el yardımiJe 
kaç adım atmağa çabaladı. Sevin 
mırıldandı. Çünkü vücudu iyice i 
Pardayan b usuretle on beş gün dl 
leairse hemen tamamen bileşecek yım! Ne ise gene yaşıyorum. diye - Yay canına: Artık bir mahzen • medi ve bu yaraların bir mahze öl • 

homurdandı. de bulunduğuma şüphe kalmadı. Şim. mek için sebep teşkil edemiyeceğine Bunun üzerine, kuruca Te yumu 
di bakalım ne haldeyim, sözlerini söy- karar verdi. bir köşe arayıp bularak deı:in bir a 

Beş on adım kadar sürüklene sü • ledi. kuya daldı. 
rüklene gidince bir mezarda gömülü - Hem topal, hem de tepeden tır-
bulunmadığını anlıyarak büyük bir Şarabın tesiri görüldüğü için Par. nağa kadar yara bere içindeyim. Ar • Uyandığı zaman, hafızası yeri 
sevinç duydu. dayan kuvvetinin yerine gelmeğe baş. tık tam Pardayan değilim. Şimdi ken. gelmiş gibi idi. Yattığı yerden doğ 

0 zaman: ladığını hlc;setti. dimi düzeltmeğe çalışmalıyım. dedi. larak kendi kendine: . 
Bu andan itibaren DamYilin kona- .eo. unu da so"ylı'yelı·m kı' varalar ol • - Şimdi blr dtl§llneyim t Uyku h - Vay canına! Acaba neredeyim? .., .7 

,... • b d b 1 ., ş· di ğındaki kavgayı, Marş.alin, hiddetini dukra tehlı'kelı' ı'dı'Jer. Çünkü Parda • tığı zaman, bütün bu ~·araların. tam _.,, 1$tn ura a u onuyorum. ım ne :ı 
askerlerin hücumunu, koridordaki ) an bütün kuvvetile kendisini topla _ men kapanması için on beş gün ki 

yapacağıpı? Nekadar da susadım! Şim ··th' ka d' d tHt 1 eğ' h.ıık t · ti p k"'I' mu ış ,·gayı mer 1\·en en er. mağa çalıştığı halde ikinci kere 0 • ge ec ıne u me mış m. e ".., 
diye kadar böyle susadığımı hiç hatır 1 · h t ı d enmeyı a ır a ı. larak bayıldı. Fakat bu biıincisl ka • ma. on bet günlük bir dinlenif için 
Jamıyorum. içecek bir şey •• Ah, susuz. il bir tak, 

Başını salhyarak: dar azan sürmedi. KencUslne ıelclfif ve iyi ya soara kanetlf 1 
laktB:n kuduracağım, sözlerini keke • - PekllL Mademki öldfirillme • zaman gene ~raret basttlını hİale .. melder "" alhayet kuvvetli bir lltç 1 
ledi. dim. Mademki işimi bitirmete cesaret derek hfmen bir site dalla yakalayıp mm. Bulana laepa_lnl Mreden bula 

Yaralı böyle söylenerek ve ıslak edemediler, biraz kendimi toplamağa son damlasına kada rlçtl. eatım? diye siyleadl ve mahzenin 
topra.ı..n Uzerinde stiriinerek ilerleme.. ı l E il hald • __ ,..._ •..&ade e&-•ma -'"m~-

51 ~ lfllla IJJID. vve ne eyım. O vakit yaralarmı sarmala ... • ·- •• • .,. ..... ıı.a w • 
fe devam ediyordu. Birdenbire elleri Gerçi bir yerimin kmlmadıtını anh. Jadr. - Ama tuhaf! Yarat&maı ve 
tokça tozla ve yuvarlak bir takım şey- yorsam da aeaba yaralanm nasıl! Nefse, bin zorlukla elbiselerinden bet gtinlUk dlnl•ltf dlfhmek bi 
lere rutlath. Bunlan r8rmeUJim .. dedi. bir kısmmı (ıkardı. Ceketinin alhnda faıla! .. Eter alClaaınıyoram dlrt 

- Bular nedir acaba? dedi. Bunun llserine bir cerrahtan daha ıimle*I bulundnfundan: da sonra ilBm ha meseleyi klkiln 
Bunlardan birisini tutmak ister • asta olan Pardann kendisini muaye. - Tcıte vfnnf \'Rravr 111ı.racak ka • den hallederek. varalanmt fril"tire 

( ken yıkılır ıfbl oldu. Pardayan fite kı- ne etmefe başladı. dar hfr ,strf!T! cn,,e 9'ttmtfy. r•k heni PMdt "'" fırtfnt!late •rft 
nJmur slbl bir gilrtilttl duyda ve L BnelA baflnın arkasında bir J,ara fff"lftP "'"~'!ı!l'f,,f eti :ırt" mmn ter tfrer.tMfr. Buradıı Blttdfm. Snnnnd: 
bil bir oeyln dizlerini mlattrHou Jıla. ftrdL Bu da mahzenin merdlvenlH l'ft ~ ~ "'" ""'~ ,,~1,. -nr • llOhk bir mahzende aehktan llmel 
aettl. Gllrillttl ve bundan dojan he. •itmekten hUA1e gelmişti. Gene ay. t.irak •uman zarfında bir fak sar. i(ln yirmi puudan. otH muharebe 
1M&ll dklertnl ıslatan mayiin soiak· al •hepten dolayı bir dlti yeri941en ıtlal'. ~~---=-~:......:.~-___;_~-..L....:-~·-ıdo..:uz.1&....11e1Ja1ıan..-.L1U1L ______ .....:_ ________ ~--------.:.......~--=~.:-----...:..........:...__;__: ____ ~'._..--=------------~--~~---------


