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ATATÜRK 
Bugün açılan Kamutayda 

önemli söylevini verdi 
Söylevden parçalar: 

Kamutay arsıulusal durunıun çok 
önemli bir zanıanında 
Çalışrnıya başlıyor 

Hadiseler Türk milletine iki ehemmiyetli 
düsturu hatırlatıyor : 

Yurdumuzu ve haklarımızı 
müdafaa edecek kuvvette 
olmak; Sulbü koruyacak 

Arsıulusal çalışma birliğine 
önem vermek- , __ B_u_-_n_K_~_~_a_y_d_a_B_~_m_l_i_fu_~_._a_~-~--"-'-~_K_~_M_A_~_~_~r_k_ 

J\nıiara, 1, (A.A.) - Cumur 
~"ikanı Atatürk, kamutayın be • 
~~i intihan devresinin birinci yıl 

I> ~mı qağıdaki aöylevle aç 
lllıtllrdır: 

''B üyük milletin yüce vekilleri, 
l\eunutayın beşinci devresini a

Slrken sizlere derin saygılarımı 
'\tt\ar nn. 

I<anıutay, arsıulusal durumun 
Çolc Önenıli bir zamanm~a çalı§ -
tlıtya haılıyor. 
h liadiseler, Türk milletine, iki 

: ernrniyetli düsturu yeniden ha -
ttla.tıyor: 

d 'Y Urduınuzu ve haklarımızı mü • 
Sa:~ edecek kuvvette olmak •. 
bı 'U. hu koruyacak arsıulusal çalış -

a. birliğine önem vermek.. 
Cl Sulhun hozulmuı olmasından iz 
'4{ra.p duymamak mümkün değil -
ıe.7i Her halde, bugünkü ağır iıhti
~i ~rın ortadan kalkması, mede
~ 11l&anlığm ba§lrca dileği olmalı 
l ~ .. 

OlJ:lJn .uı:ı- ü}' I...!!-•• kad t,, .. L u Kuaune ne ar 
iq oldua...,.... b ··ık·· " .. -.el\}· o--..uzu, u u unun gu 

ı..... ik altına alınmasındaki dilegvi 
IQJı• 

~~ ne~adar esaslı bulunduğunu 
IUZUJn görmiyorum. 

)tt 11.ı_ ~uausta çalııan uluslar so&
-d eaınıın tecrübelerden istifade 

~r ..... 1- • l . . '-~ 
'~ Prensıp erını te.U.mül et -
'1-f-.... 1 ve aulhu koruma kudTetini 
i_,~ı samimiğ arzumuzdur. 
l l'l1' arkadaılar, 

~ .. t; idare teıkilitmıırzı, yurdun 
"~rı bölgelerinden bat lıyarak ge-
\~ok ihtiyacmı duymaktayız. 
~ ~ıden iki genel ispekterlik 
~enid~ bazı viliyetlerin kurul 
~ da lüztnnlu görülmektedir. 
la 'b~~d~ Dersim bölgesinde esas 
de d .. ~lahat proğrammm tatbiki 

"tilniilnıii.+'" 
V·ıa ., .. ur. 
~ 1 Jetlerinıizin devamlı tefti • 
•e._ •• 111~erek işlerinin bir el -
~l~Dmı kollayan genel ispek 
~sok faydalar bekliJOruz. 'iLN.:_- vil&yetlerimizin belli baı 
~ orta n batı illerimize 

demiryollarla bağlanmaktır. Şar • 
ka ilerliyen iki ana demir yolunun 
hızla bitirilmesini ve bunları hifl
birine bağhyac&k yollar örüğüne 
§İmdiden batlanma11m lüzumlu 
görüyoruz. 

İran - Türkiye transit yolu • 
nun teıkilitlanmaıı özenle bitiril
melidir. 

Liman ve sulama itlerinde a • 
cele yapılacak §eyler vardır. Sağ· 
lık ıavatı da yeni icaplara göre, 
geniıletilmek zaruretindedir. 

Saydığım bütün bu iıleri, hü • 
k&netin kesin bir proğram içinde 
gütmesini bekliyebiliriz. 

Üzerinde önemle durmak iste
diğim bir ciheti de bildirmeliyim. 

Türk ülkesi içinde köylere va • 
rmcaya kadar küçük büyük bütün 
ıehirlerimizin birer genlik ve ba· 
ymdırlık göreyi olması önde tut • 
tuğumuz amaçlardandır. 

Türke ev bark olan her yer 
sağlığın, temizliğin, güzelliğin, 
modem kültürün örneği olacak -
trr. 

Devlet kurumlan yanında, doğ· 
rudan doğruya bu itlerle ilgin o -
lan uraylarm bu görü§ ve düıü • 
nütle çalış.malarmı istiyorum. 

Urbaylarm devlet merkezinde 
toplanıtı bu itin sonucu değil baı· 
Iangıcıdır. 

Bayanlar Baylar; 
Endüstri programımız, nomal 

gidiıindedir. Bununla beraber yur 
dun endüstrileımeıine daha çok 
hız verilmesi ve yakın bir çağda, 
yeni bir ikinci programa baılan • 
nuuı lüzumuna dikkatinizi uyan • 
dırmak isterim. 

Mağden itleri yeni bir açılma 
devresindedir. Mağaden mühen -
dislerimizi, ihtiyaca yeter ıayı ve 
değerde yelittirmeyi önemek ge
rektir. 

Kömür havzasının rasiyonel iı · 
lemesi için tedbirler aramak ta 
lazımdır. 

Bir de arkadaflar; köY,lümiU:ün 

genlik düzeyinin yükaelmeti ted • 
birlerine daha genit ölçüde özen· 
le devam edeceiiz. 

Aydm aaylavlar; 
Kültür kmavımızı, yeni ve mo • 

dern esaslara göre, teıkilatlandır 
maya durmadan devam ediyorm. 
Türk tarih ve dil çahımalan, bü
yük inanla beklenilen ıııklı verim 

ltalyanın Afrika ile 
yolunu kesmeli 

lngilterede yeniden böyle bir 

lerini §İmdiden göstermektedir. Londra, ı (A. A.) _Dün 9.k. lerde faikiyetimiz çok büyük ola· 
Uluslar musikimizi modern tek tam Al bert • Hali' da yapılan bir cak ve hiçbir kudret bize muka -

nik İçinde yükseltme çalqmala • gÖsteri sırasında Lord Robert Se- vemet edemiyecektir.,, 

fikir ileriye sür.üldü 

nna bu yıl daha çok emek verile - ıil, İtalyan - Habq anlaımazlığm Harrar, 1 (A.A.) -Röyter ay. 
cektir. dan bahsederken muhasamayr tarı bildiriyor: 

Ulusal kültür için pek lüzumlu durdurmak için en iyi çarenin Somali kabilelerinden birinin 
olduğu gibi, arııuluıal ilgile akı· doğu Af rikası He ltalya arasında tefi olan Ahmet Hassi, zincire vu· 
mmdan da yüksek değeri belli o • irtibab kesmek olduğu fikrini tek· 
lan radyo İ"ine önem vermeniz çok rulınU§ olarak 12 arkadaşile Go • 

:s lif etmiıtir. h ., • ·ı · · yerinde olur. xa aı ya getırı mı§tır. 
Lord Sesil, buou elde etmek İ· B ı t ı h b "Sayın arkadaşlar; un ar ta ya eıa ma casuı -

çin müıterek bir hareket yapıl - k 
"Maliyede, geçen yıl, cesaretle Iuk yapmakla ittiham edilme te • 

maıını istemiı, bilhassa lngiltere-
aldığıruz tedbirlerin, ne kadar ye- dirler. 

nin ve Fransamn yardımım elde 
rinde olduğu sabit olmuıtur. Tuz Gorahai'da durum karanlıktır. etmesi gerek olduğunu söylemi! 
ve teker fiyatlarmın dütürülmesi, Cebeiu··ttarık, ı (A. A. ~ - Üç ve demiıtır ki: -
halkı boınut etmif ve yoğaltımı "- Eğer Fransa bizimle bera- İngiliz gemisi Maltaya hareket 
artırmıttır. ber hareketi kabul ederse, deniz - etmittir. 

Bu yıl> başka konularda da. bu ----------------------
yönden bdbirler alacaksınız. Sa• yüce ilgisini h"yecanla anmak 1 dini mutlu sayabilir. 
yım vergisinde ve bina kıymetle- borcumdur. Sevgili arkadaılarım, 
rinde indirim faydalı olacaktır. Son arsıulusal hadiseler, Türk işlerimiz çoktur, genittir, o 
Arazi ve yapı vergilerinin hususiğ milleti için kudretli bir hava ordu- nemlidir. Fakclt başarılacağına 
idarelere devri önemli ulahattan sunun, hayatiğ önemde tutulması. sarsılmaz güvenim vardır. Çünkü. 
sayılacaktır. na bir daha hak verdirdi. Çok e- Kamutay vatanseverliğin, çaııı • 

Vergi indirimlerini hazinenin mekle kurduğumuz, canımızla ko· kanlığm, tedbirJt:ı isabetin ideal 
karıılayabilmesi, ülke ekonomi rumaya and içtiğimiz kutsal yur· örneğidir. Kamutay, yurdun ko -
kudretinin yüksekliğine değerli d ldı 1 k runmuı, onun bayındırhg" ı için dun, hava an sa n§ ara arşı . 
bir belgedir. d I d en yük. sek ulusal ilham ve kudret güvenlik altın a bu unması e • 

Ekonomik tetkilat, teknik le • b d ki k d. kaynagwıdır. mek, ize sal 11 aca arın, en ı meller üzerine yerleıerek yüksel • 
yurtlarında bizim de ayni zarardikçe yurdun verimi çok daha zi-

yade olacaktır. Ancak bütün öze· lan yapabileceğimize güvenimİ'Z 
demektı·r. Bu gu·· venı·, her gu'" n, arnimizi vererek vatanın tetkilit • 

lanması hızım a~·tırmak gerektir. tıracak araç oulmakta, büyük 
Arsıulusal aiyasanm giditi ulu- Türk ulusunun, ne göksel bir duy

sal korum araçlarını artırmaya da guyu kalbinde tatıdığını, her fer· 
lüzum göstermektedir. Bunun dinin vatan için tutuıan gözlerin· 
maliğ çaıelerin; dikkatli ve İsa - de okumaktayız. 
betli bir surette araıtmnanızı di • Havacılarımız, bütün ordu ve 
lerim. donanmamız g\b•, vatanı koruma,. 

Tayyare filo!arımızı vücada ya anık kahramanlardır. Büyük 
getirmek iç.in büyük milletimizin 'milletı bu aoıak evlatlariY,le ken· 

Reis ve reis ~eklllerl 
Ankara, 1 (Özel) - Kamutay. 

da başkanlığa Mustafa Abdülha • 
lik, reis vekillerine Nuri Con -
ker (Kütahya), Refet (Buna), 
Fikret (Konya) seçilmitlerdir. 

Katipliklere de Naıit Uluğ, Zi· 
ya Gevher, Süreyya (Tokat) ve 
Sabiha seçilmişlerdir. 

idare amirleri tunlardır: lr . 
fan Ferit, Halit bayrak Saim 
,(Manisa)_. 
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ıtalyan - Habeş harbı 
Askerlik_ muharririmizin görüşleri 

ve en son gelen telgraflar 

Şimdiye kadar 
Almanyada 

416000 kişi 
Hıfzıssıhha 

kanununa göre 
kısırlaştırıldı 

Almanyada ırk hıfzıaaıhhatt' 
kanununa tevfikan 416.000 kif 

kısırlqtırılmııtrr. Bunların iki yiİI 
bini doğuştan budala, seksen bioİ 

Doğu Afrikaaından dün gelen 
haberler, vaziyetle büyük biT de
ğiıiklik olmadığını, ve halyan kuv 
vetlerinin yavq )avaı ilerlemek
te devam ettiklerini bildirmekte
dir. 

Aduva cephesi 
Romanın düııkü hart=kit için 

ne~rettiği reımt ı~blii ıudur: 

''Şimai cephesinde ltalyan or
duları yeni büy'ik hücuma hc1.zır 
l:ınmaktadırlar. Sıyah gömlekiiler 
alayı bugün yerıi İtalyan askerle
riyle beraber ile:i harekatına de
vam &:lerek Makalle yolunda bi· 
raz daha ilerlemittir.,, 

Brükıelden relen bir habere 
göre de, Makal!l!'nin timal ve ce
nubunda takattüt eden Habet kuv 
vetlerinin mikta.·ı iki yüz bindir. 

Gene Romadan bildirildifin~ 
göre, İtalyanlar Makalle yolu üze
rinde Mo.çuf ıetırini zaptetmııler· 
dir. 

Musaali cephesi 
Bu cepheden gelen iki, üç tel· 

graf, burada da genit ölçüde a .. 
keı'I hazırlıklar yapıldığını ve ı. 

talyanların Denei'ye hücum et
mek için hazırlanmakta oldukla· 
nnı bildirmektedir. Bu cephedf' 
lt:ılyanlara kartı bizzat İmparator 
Negüs harbedecektir. Şu b.ılde 

ya1nn bir iatikbalde bu cephede de 
kanlı muharebelerin baılaması 
beklenebilir. 

Hahe,ıer b?r ltalyan hUcumunu 
tardetmı,~ar 

Adlsababa: 31 (A.A.) - Musaali 
bölgesindeki İtalyan hareketleri hak
kında bildirildiğine göre, bu hareket • 
Jer bir tabi.re manenasından ibaret
tir. ltaJyanlann atll, piyade tank kuv
ntJerlnfn l~tlrakiy1e yaptıkları bu ta· 
arrnı Habeşler tarafından tardolun • 
.nnıştur. Bu hususta resmi haberler 
henüz alınamamıştır. 

Resmt çevenlerde A~mara İtalyan 
telsi1.inin verdiği bir haber yalanlan -
m:ıktadır. Bu haberlerde İtalyan ha • 
va kuvvetlerinin Magalo şehrini tama 
mile tahrip etmiş olduğu bildirilmek -
tf(_ idi. Keza, bir Habeş cephane fab -
rikasının tahrip edildiği haberi de 
dofru değildir. Habeşistnnda tek bir 
uphane ve silah fabrikası yoktur. 

Somali cephesi 
İtalyan menbalarından verilen 

yegane haber Habe,lerin Davun 
nehri civarında ltalyanlara hücum 

etınelerl, fakat ftıtlyanların bu hü
cumu pilskürtmelerinden ibaret• 
tir. 

l, te son dakikaya kadar Doğu 
Afrikadan gelen harp telgrafları
nın hülasuı budur. 

c g • • r Si phe 

ve icabeden mukabil tedbirler& al
mıı bulunuyoru"Z. Zecri tedbirle
re raimen baıardığımız iti aıona 
getirecek, bütün iıtediklerimizi a• 
lacağız.,, 

aevklyat devam ediyor 
Massuva 31 (A.A.) - llkteşrlnin 

ilk 15 gUnU zarfında limana 60 bin ton 
eşya, 87 bin uker ve 6 bin hayvan çı
karmıştır. 

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

yah ıömlekli dün Biancamano ıe · 
misiyle Doğu Af rikuma hareket 
etmit ve limana l".kın eden halk ta• 
raf rndan ıeli.mlanmıılardır. Gene
ral Traditi ile gönüllii olarak gi
den iki oilu da ayni vapurla Af· 
rikaya hareket etmiılerdir. 

Siyah gömleklileri teftif etmek 
üzere ıemiye çıkan Veliaht, uker 
tarafından coıkun ıöıterilerle kar 
tılanmıttır. 

Berlin, 31 - Habet hükOmeti 
lngiltereden önemli miktarda ıi · 
llh ve cephane •atın almağa ha
zırlanmaktadır. 

lmpal"ato.. bUtOn ••rvetlnl 
yurdun mUdafaaeınaı bıraktı 

imparator Haile Seliaiye • 500 
milyon marklık (250 milyon TüTl< 
lirası) p.bsi ıervetini yurdunun 
müdafaasına tahsis etmittir. im• 
paratorun bu hareketi üzerine ka · 
bile ba~kanları ve Raslar da ara
larında 200 milyon mark toplamrŞ" 
lardır. 

Bundan başk1l memleket t~hli
kede bulunduğu takdirde ıarfe · 
dilmek üzere imparator Menelik 
tarafından bıra'cılan iki yüz mil-

yon mark da yurdun müdafaasına 
tahsis edilmiştir. Bütün bu pa· 
ralarla hemen 1tlih ve cephane a
lınacaktır. 

Diğer taraftan imparator Me • 
nelik zamanınd.. ltalyanlardan 
iğtinam !'dilen toplar da cephelere 
gönderilmiıtir. 

faveçll general daha harb'. 
be,ıamadıAım alSyiUyor 

Londra, 31 - Habet hükiime
ti süel mü~avirler-inden İsveçli Ge
neral Vergin memleketine döner 
ken gazetecilere tunları ıöylemit
tir: 

"- Hakiki herp henüz batla
mamıttır. Şimdiye kadar olan çar 
pıfmalar gayri reuntazam kabile 
kuvvetleriyle lt-'~:van askerleri a -
raSJnda cereyan etmiıtir. Asıl 

harp bundan sol\ra muntazam Ha
beş kuvvetleri lMaf ından yapıla• 
caktır. Bunda~ dolayıdır ki Ha
beşler timal cephesinden geri çe
kilerek daha cenuptaki müsa;~ 

mevzilerde tah~ıdat ve tahkimat 
yapmaktadırlar., . 

Tiğrede 
General de Bono memnun ltalyanlar daha 

Roma, 31 - Doğu Afrikasın· şimdiden altın 
Claki ltalyan or::luları bat kuman• aramıya başladılar 
1

danı General de Bono bugün hal- Tigrenin itral edilmit kııun
yan Ye yabancı sazetecileri kabul larmda ltalyanlar altın ve diğer 
ederek ıunları ıöylemiıtir: madenler aramaia 1ıiri1miılerdir. 

,._ Büyük zorluklara raimen Bu iti Habeı harp esirlerine ve 
evvelce teıpit e~tiğimiz planı ,im- serbest bırakılmıı kötülere yaptır
diye kadar harfiyen tatbike mu- makta ve kendilerine gündelik ver 
nffak olduk. Şimdi mühim mu· mektedirler. 
.... beler arifeıinde bulunuyoruz. Bu mıntakada altm ara.ma te -
lluadan Mnra da muvaffak olaca- tebbüsü ilk defa 1900 ıenesinde 
lmıızdan eminim. Uluslar Kuru- yapılmıttı. Fakat itçi azlığından 
mu ta'l"&fmdan bize kartı alınan vazgeçilmişti. Bunun!a berabt"r 
ucrt tedbirleri etraflıca incelemiı 1933 de daha faal bir ıurette İfe 

yeniden baı wrulmuf tu. Ve mah-ı 
sul 128 kilogramdan, ertesi yıl 
500 kilograma çıkmııtı. Eritrede 

Habeı /mparatorurwn nwhalız alayı 
kumandanı General Balambara 

Mokrlya 

de faaliyet bqlamıtlır. Her ay bu 
rada 30 kilogram altm çrkarılı • 
yor. 

Habeı arazisinde altını iıtiı -
mar eden ltalyan sindikası, Habeı 
makamları tarafından ıimdiye ka 
dar devamlı müıküli.ta çarpılmak 
ta idi. Zannedildiğine göre, Tiıre 
ve Eritre bir altın çıkarma sahası 
haline getirilecektir. Böylece ihti-

mal Afrikada iki mühim altın mm 
takası oll".caktır. 

- Mançester Gardiyandan -

Son haberler 
Bir ltaıyan subayı esir edlldl 

Adisababa, 31 (A.A.) - Oıa· 

den civarında bir tanktan inere'1 
kuyu batında ıu içmek iıtiyen bir 
İtalyan subayı esir edilmit ve bu• 
raya getirilmittir. 

Makalle de dUfecek mi ? 
Aamara, 31 (A.A.) - Alman 

iıtihbarat büroıunun huıuıl mu
habirinden: 

Makalle pek yakında harekata 
merkez olacaktır. Raa Kassa, 20 

bin kitilik kuvvetlerini Makalle· 
nin cenubunda toplamıştır. 

Mısır kabinesinin istifa 
edeceği sanılıyor 

Hükumetin yeni tekliflerini 
ingiliz fevkalade komiseri 

reCIHetti 

muayyen bir hastalıktan, yirJllİ 
bini cinnet, altmıı bini sar' a döıC 
bini doğuftan kör, on altı bioi 
doğuftan sağır, yirmi bini vahiıll 
bedeni suiteşekküller, on bini i,.C 
alkolikti. Bunlar • hemen yar' 
yarıya kadın ve erkektir. 

Hava 
ROzgAr yıldızdan 

esiyor 
Dün kıımen açık geçen ha., 

bu sabah yi™' bozulmuş, yağmd 
yağmıya batlamıştır. Rüzgar yıl
dızdan saniyede 7 - 8 metro sür•t 
le esmektedir. Hava da epeyce tlY 

iumuştur. 

Dün sabah yediden bu aaW 
yediye kadar iki milimetre yal • 
mur yağmıştır. 

Sarıyer ve Büyükdere önleriO
de demirli bulunan vapurlar d• 
fırtına dindiği için dün Karadenr 
ze açılmIJlardır. 

--o-

Uluslar Kurumu 
aleyhinde harekete 

geçerse 
Macaristan LaheY 
adalet divanına 

müracaat edecel< 
Bud apqte' J en ycaJ ıyor: 
Pqti Hulop aazeteıi, ekon;, ' 

mik zecri tedbirlere ittirak etme' 
diğinden dolayı Macariıtan alef • 
hine Cenevre tarafından alınmafl 
muhtemel olan tedbirleri timdi ' 
den protesto ederek diyor ki: 
"- Eğer böyle bir takım ka ' 

rarlar alınırsa, Macaristan, me ' 
seleyi Lahey Uludararası adaJıl 
divanına verecektir.,, 

-o--
' Balat Musevilerı 

Suikast teşebbilsüud 
tel'in için 

toplanıyorlar 
Balat Musevi cemaati pazar güııd 

Balatta Ahrida Sinagoğunda bir toP' 
Jantı yaparak Büyük Ondere suik~ 
teşebbilsUnde bulunanlar tel'in ediJI" 
cektir. 

Cumhuriyet bayramı müna.sebetif 
le Balatta Türk KüJtür \'e yardım el' 
miyeti kcrumunda Vitalis SGrbar.u ~ 
Jak Dassa tarafından konfcr::ınsl!ld 
verilmiştir. Bu konferansların rne'~ 
u cumhuriyet devri muhassenatı, TilP' 

Muırlılar toplantılar yapıyorlar. kabiliyet ve medeniyeti etrafında ol
muştur. 

Kahire, 31 ( A.A.) - Alman is- değildir. Milliyetperver partisi - ------- - - --- _../ 
tihbarat 'bürosundan: nin icra komites?, durumu ince - Davet 

1 f k İstanbul atletizm heyeti ı...nc:.1<9' Liberte gazeltsi, kapitülasyon- lemek için parti üye erini ev a - V°":i 

ların muvakkaten veya daimi su• iade bir toplantıya çağırmııtır. lığından: 
rette kaldırılması mütasavver ol - İngilizlerle mutlak bir te~rik~ Bölgemizde dahil bulunan ııı.~ 
madığını yazıyor. mesaiye kartı muhalefetin arttığı tefik klüplere ait atletizm işlerı 

Hükfunet, Avı-upalılann mısır · görülmektedir. Milliyetperverler, konuımak üzere genel bir toplaDtı 
daki hususi hak!arına zarar ver • gittikçe daha genit ve daha acil yapılacaktır. Klüplerimizin 5 • 1~ 
meden zecri tedbirlerin tatbikini ulusal istekler ileri sürüyorlar. 935 ıalı günü saat 17,30 da BeY J 

temine çalıımakladır. İtalyanla - ---o-- lu Halkevi binasındaki bölge tıJl 
ra ka111 alınacak zecri tedbirlerle t 2 ncl yı 1 kezine birer murahhaı gönder.o' 
bu memleketin Mı11rdaki imtiyaz· Mısır sefaretınde leri tebliğ olunur. 
ları nasıl telif edileceği henüz bel· b Ü y Ü k bir tören 1 e ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#' 
li değildir. k utı u 1and1 fından iadei ziyaretle teıek]ciit ,-

Gazeteler, İngiliz fevkalade 
komiıerinin, Nesim paşanın ka -
nunu esasisinin baki kalmasını ve 
yeni bir İngiliz - Mısır andlaıması 
aktine dair olan teklifini heddet• 
tiğini yazıyorlar. Kabinenin he -
men iıtif a edip etmiyeceği belli 

Kahiıe, 29 - Cumuriyetin 12 
inci yıldönümü Kahire elçiliği • 
mizde büyük törenle kutlulan • 
mııtır. Bu mümuebetle Mısır ha· 
riciye veziri Aziz izzet Pata elçi· 
mizi ziyaretle Mısır hükumeti na
mına tebrik etmit ve elçimiz tara· 

dilmiıtir. • ;. 
Gece de elçiliğimizde 300 Jıif 

lik bir ziyafet verilmiıti~. Bu. s; 
fette batta Vefd fırkaaı Jide~ı ~ 
haı Pata olduğu halde bır bıf 
mümtaz ıahıiyetler ve aileler 
lunmuttur. 

~ 

1 
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!ta!ya_!i-_Hl!!>eı harbinin !!Y!sa! d~'!..m~ Gazeteciler SON DAKiKA 
Gerginlik henüz zail 

olmuş değildir 

Faşist gençleri Romada lngiliz 
sefarethanesini kuşattllar: 

" Kahrolsun lngiltere ! ,, 
diye bağırdılar 

Zecrt tedbirler konferansı bugün toplanıyor 
Uluslar Kurumu : 

Cenevrede zecri tedbirler kon
feransı bugün toplanıyor. İngiliz 
ve Fransız dış bakanları Cenevre
ye gelmit olduğu gibi İtalyan bat 
delegesi Baron Aloizi de' gelmek
tedir. 

Bunların gelmesinden Cenev
rede büyük bir iaaliyet deği~ikli 
ği olacağına ihtimal veriliyor. 

Habet meselesinin halli için 
üç büyük devlet C\rasında sıkı mü• 
zakereler yapılacağı sanılmakta

dır. Söylendiğine göre, zecri ted · 
birler konferansı muvakkat bir za• 
man için kat'i kararlar almıyacak 

: ve çalıtması esr.ı,sında, yapılacak 
olan bu üç devlet konuşmalarım 
göz önünde bulunduracaktır. 

lngiltere: 
lngiliz dış bakanı Londradan 

ayrılırken gazetecilere demittir 
ki: 

"Barış konuşmalannın Uluslar 
Kuıumuna kuvvf'!t verecek bir şe
kilde bitmesini samimiyetle rlile-
rıın.,, 

lngilh gazetelerinden Tayms 
Lavalin Musoliriyi ikna etmeğe 
çalışmasının yakında bir netice 
vereceğini tahmin ettikten sonra 
şunu diyor: 

"Çünkü şim:Hye kadar, hüku· 
metlerin muva U akiyetli surette 
müdahale edebilecekleri bir daki-

. kaya varılmamr.I} ve Uluslar Ku
rumunun vaziyc• ten nasıl haber · 
dar edileceği kararlaştrılmamı§ • 
tır. Halbuki her ihtimalde her 
hangi bir uzlaşm'4 vukuunda bunu 
UJuslar Kurumur.un kabul etme · 
si lazım gelir. L-ıvalin teklifi, eks 
perler tarafından tetkik edil;vor. 
Bununla beraber müzakereler için 
§imdiye kadar s: ... ğlam bir temel 
konulmamıştır.,. 

Fransa: 
Fransız gazP.telerinden Jurnal, 

İtalyan baş delegesinin Cenevreye 
gitmesini §U yolda izah ediyor: 

"Baron Aloizinin Cenevre ile 
Roma arasında 1rtibatı temin et • 
mes!, ltalyamn Uluslar Kurumu 
ka!rosu içinde kalmak hususun -
daki dileğini i:ıhat etmekt.edir.,, 

Övr gazetesi he bedbindir Ce· 
nevrede bugün ba,Iıyacak ola •ı 
konuşmalara d .... ;ı yazarken: 

''Tasarlanan hal suretinin, k~ 
nu!maya esas olarak bile kabulü 
muhte:."!lel deği~<l1r.,, diyor. 

ltaıva: 
İtalya mahafih, zecri tedbirle

rin tatbiki meselesinde, İtalyan ti
caretinin yüzde 53 ünün, tanzim 
komitesine da" "i bulunmıyan 
memleketlerle yapılmakta oldu • 
ğunu bildirmektedir. 

Bunun yüzde otuzu Almanya 
iledir. 

Gene Roma ~iyaıal mahafilin
den gelen haberlere göre, İngil
tere, İtalyanın Trablustaki kuv • 
vetlerinin bir f nkuının daha çe ·· 
kilmeıini isteme~dedir. Ayni ma • 
ha fil, böyle bir teklifin son defa 
Musolini ile İngilterenin Roma el• 
çiıi arasındaki görütmeler esna
sında yapıldığın& söylemektedir. 

lnsiltennin Akdenizden henüz 
hiç 1'ir ıemi çekmemit olduğun -
dan Muıolini'nin bu teklife red ce
vabi verdiii söy!eniyor. 

Amerika: 
Amerika Cumur Reisi gazete

cilere verdiği bi:· diyevinde demit
tir ki: 

"- Amerika, bugünkü anlat · 
mazlığa müdaha'e etmemek ka • 
ranndadır. Ulusumuz, bilhassa 
harbin sürmesini aağlıyacak olan 
gereçin satılma6t gibi bazı müsait 
tecim imkanları karıısında kala -
bilir. Fakat hatp alanlarındaki 
muhasamanın df'vamiyle temin e -
dilecek kazanç\arm Amerika u • 
lusu tarafından kabul edilemiye -
ceğini sanıyorum. Amerika hü -
kfuneti, harbeden her iki ülkeye 
yapılan ihracatı kontrol etmekte • 
dir.,, 

Romadan geien bir habere gö
re, faşist üniforması giyen yüz ka
dar talebe, lngili2 konsoloshanesi 
kartısında gösteri yapmışlar, "kah 
rolsun İngiltere, , diye bağırmıılar
dır. 

Talebe, üzer~nde "Kahrolsun 
İngiltere,, yazılı bayraklar taşı
maktaydı. Sonra, zabıta kuvvetiy
le dağıtılmışlardrr. 

Slr Samuel Hor 
Cenevreye niçin 

gitmiş 
Cenevrenin bugünkü toplantı

sına İngilterenin . Dıt bakanı Sir 
Samuel Hor'un de gitmesini "Dey 
li Herald,, gazetesi çok manalı 
bularak şu yolda tefsir ediyor: 

"Zecri tedbirlerin tatbiki hak
kında bir karar verme günlerinde 
Mister Eden bu işi kendi başına 

yapmağa ve ağır mesuliyeti yapa
yalnız yüklenmeğe terkedilmişti. 

Şimdi, ruznamede gösterilen 
işi, evvelce kabul edilmit olan zec
ri tedbirlerin tatbiki için bir ta -
rih göstermekten ibaretken ve ln
gilterede in.tahabat propaganda • 
ları son haddine varmı§ken, Dış 
bakanının Uluslar kurumu işleri 
hakanı Mister Edene refakat etme 
si neden? 

Bir tarih tesıbiti için kabinenin 
iki azasının birden gitmesi mana
sız bir şeydir. Şu halde el altında 
bir şey var; bu nedir? 

Bunun cevabı geçenlerde hü • 
kUmetin hazırlamış olduğu siya • 
sal formüldedir. Bu formül Sinyor 
Musolini ile yapılacak herhangi· 
görüşmede Uluslar kurumu yo -
lundan ayrılmıyacaktır. 

Sir Samuel Hor, görüşmelerin 
ya Uluslar kurumunun bir uzvu 
vasıtasile yahut bir nevi Uluslar 
kurumu cephesi ardında yapılma
sını temin için bir metod bulmak 
üzere Cenevreye gitti. 

Hükümetin bugünkü yegane 
düşüncesi, harbi durdurmak ya • 
but tecavüze nihayet vermek meş 
uliyetinden kendisini kurtarmak 
üzere mümkün olduğu kadar ça
buk hareket etmek olduğu anlaşı· 
lıyor. 

Göründüğüne göre, tasavvur, 
zaten kararlaşmıı olan zecri ted • 
birleri "Uluslar kurumunun itiba
rını kurtarmak üzere,, hemen tat -
bik etmek sonra onları ne çoğalt
mak, ne de sıkılattırmak .. 

Sonra da oturup, Habeşlerin 

sulhu satın alma mevkiine dü§me
sini temin edecek kadar İtalyan -

Nihayet 
sahibi 

bir yurt 
oldular 

15500 liraya Bey
oAlunda bir bina 

aı~ııar Slr Samuel Hor bir nutuk söyleyecek 
Pariı, 1 - Pariste dolaşan fa- dir. Sir Samuel Hoare söylevi~' 

yialara göre Sir Samuel Hoare Ce son günlerde Paristeki ekisperl' 
nevrede bir nutuk vereceldir. in • rin görüşmeleri hiç bir netice 'fer 
giliz Dıı Baka111 bu söylevinde ln- mediğini söyliyecek ve bunun fır 

1 gilterenin meıelenin başlangıcını- gilterenin Uluslar kurumuna ti 
danberi takib ettiği hattı hareket- dık kaldığından dolayı ileri gel 
ten vaz geçmediğini tebarüz ettire diğini anlatacaktır. İngiltere tJ 
cektir. lwlar kurumu paktı dahilinde ıJf 

Fransız gazetelerinin yazdıkla- cak Habeşistan tarafından kaı,.ıl 
rına göre İtalyan - Hahet duru - edilebilecek bir anlaşma tarafU 
munda gerginlik zail olmu§ def:il- rıdır. 

Habeşler mukavemet ediyor 
Adisababa, 1 (A.A.) - Makal· dirler. Habeşlt!r kayalar arasfll' 

le cephesinden gelen haberlere da siperlere sıkıca yer!eşmişlerdİ' 
nazaran, bu §ehrin. şimalinde şid- Haoeıler bu mevzilerde ltaJyııll' 
detli muharebeler olmaktadır. 1· ların kat'i hücumunu beklemel<l' 

talyanlar hücum esnasında tankla- ve dütmana büyük zayiat verdir 
ra ve tayyareleıe istinat etmekte- mektedirler. 

Çin dış bakanını 
vurdular 

Matbuat Cemiyetinin ıatın aldığı 
bina ve binayı ıatın alan Cemiyet 

Reiıi H. 1 arık U • 
latanbul Basın kurumu kongre 

since tünelle Taksim arasında bir 
bina alınmasına karar verilmitti. 
Kurum idare heyeti bu kararı tat· 

Şanghay, 1 - Kumitangin top
lantısında bir hadise olmuştur. 

Çin Dıtitleri Bakam Aua - Thing 
• Ouel bir suikasta maruz kalmış
tır. Aatılan bir kurtun karnına 

isabet edip hayatım tehlikeye dü
türmüttür. 

Cani, bir Jaron gazetecis\dİ' 
Kaçmağa muvaffak olmakla. be' 
raber onun da yaralanmış oldui' 

tahmin edilmektedir. ·~ 
Nankinde örfi idare ilan ed• 

mittir. 

-----------------------------------~---b i k ederek Beyoğlunda istiklal 
caddesinde Cemal Bey lokantası 
karıııında 40 - 42 numaralı bina
yı ıeçmit ve satın alınan bina dün 
tesellüm edilmiştir. Bina 15.500 

Samuel Hoare 1 15 günde 
564 deprem Lold Corca sual 

Halk çılgına döndO soruyor 
"Böyle bir zaman• Helena, - Amerika - 1 (A.A.) / 

da hükümetı tenkit Dün yenic!en tiddetli bir depr1 
liraya alınmıştır. 

1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' etme n iz d 0 Ar U olmuf ve bir kişi ö}m ÜŞ, 20 kif İ ~ 
lann ilrlemeıini beklemek. Biz ~ 'fi mudur ? u yaralanmıstır. Bh·cnk binalar ·ı' 
buna sUlhu '~aatınalma,, diyelim. k 1 ti tı S n E&ki İngiliz Başbal;aru Loyid 1 mıf veya ça amı§ r. 0 

Siz, nezaket tabirile "uzla<tma,, de ·· · · d b 564 ·· cu·· depref 
ır Corcun ıon zamanlarda durmadan gun ıçın e u un 

yiniz.,, dir. Halk çılgına dönmüttür. 
"Deyli Herald,, gazetesi bun _ söylevler vererek bugünkü İngiliz ~ 

dan sonra Edenin evvelce söyle - hükUmetinin siyasasını da tenkid _D_e_n_l_z_e_b_l_r_u_ç_a_k_d_U_Ş l' 
mi' oldugw u bir sözü hatırlatıp hü - etmekte oluşu, hükUmet erkanını A ) B" ·' ır Londra, 1 {A. . - ır UÇ" 
kUmetin istical hususundaki eski bazı sualler sormagw a mecbur et • b ki d d1 

Saint Zean urnu açı ann a 
diyevlerini kayıtla diyor ki: miştir. hl · ·ı i fi nize dü§mÜf, ta isıye gemı er , 

"Miıter Eden: (insanların öl - Bu cümleden olarak İngiliz dış 1 • 11ıf 
d d b birvok uçaklar t.aza yenne • 

ürülüp dur uğu ir zamanda ge- bakanı Sir Samuel Hor, Cenevre-
'k k l uı 1 mitlerdir. cı me o amaz. us ar kurumu- ye gitmeden verdiği söylevde hem ------------~ 

nun vazifesi harbi derhal hareke- kendisini, hem bat bakan Baldvini 
te geçip durdurmaktır) diyordu. hem iç bakanı Sir Con Simonu 

Bu gibi sözleri timdi Sir Samu tenkid eden Loyid Corca hitaben 
elden iıitmek istemeyiz.,, demiştir ki: 

Alman durumu "Müteessifim ki, büyük birma-
n e O! aca k ? zisi olan Mister Loyid Corc bugün 

Cene~re, 1 - Havas aytarırun söylevlerinden anlatılan vaziyeti 
haber aldığına göre Almar.ya U- takınmıştır. Büyük devlet makam 
}uslar kurumunun muhtırasına bu- ları itgal etmiş olan bir adamın, 
gün cevap verecektir. Bu muhtıra· büyük bir buhran anında mesul ba 
da Almanya İtalya - Habeş ihtila-

kanların mütküli.tını takdir etme
fında bitaraf kalmak istediğini 
bildirmektedir. ıi ve bugünkü menfi tenkidinden 

Seriinin İsviçre gibi bir hattı vazgeçmesi bekleı.irdi. Kendisine 
hareket takib edip Habeşistan ve iki sorgu soracağım. Ve umarırr 
ltalyaya silah ihracını menedeceği ki gelecek söylevinde bunlara va 
zannedilmektedir. zıhan cevap verecektir. 

Zecri tedbirlere gelince ayni za Bu buhran anında lngiliz hü -
manda Almanya ltalyaya olan ih, kiimetinin yapmadığı ve yapmıf 

raca tını pek f azlalaıtırmamağa olması lazım gelen fey nedir? 

çalışacaktır. Uluslar kurumu azalarının mü! 
Habeş elçisi de terek harekete hazırlanmı, olrn

Romada n ayrıldı dıkları zannile, İngilterenin mün-
Fakat karısını bıraktı feriden hareket etmesini mi tav· 

İtalyanın Adi6ababa elçisi Kont 
siye ediyor? 

Vinçi'nin Habe,istandan ayrılma· 
sı üzerine Habeşistanın Roma el- Mister Loyid Corcun bu sade-
çiai Afevork da Romadan ayrıl- ce menfi tavrı bırakıp. """ ""'·::ı--
mıştır. tekliflei varsa bunları hükumete 

Yalnız işin §ayanı dikkat olan 
tarafı §Urasıdır ki, Habeşistanın 
Roma elçisi Habeşistana yalnı% 

dönmüf, karısını ve çocuklarrn1 
bırakmıştır. 

Habeş elçisinin karısı İtalyan• 
dır. 

- Niyuz. Kronikl'den -

yapması, ve ortada iftirak uyan • 
dırıp meıul bakanalrı büyük bir 
buhran karşısında müşkül vaziye
te diişürmemeıi umulur.,, 

Sir Samuel Hor, Loyid Corçtan 
pratik tekliflerde bulunmasını is 
temiştir. 

- Manç.cster Gardiyandaıı -

Gül hanede 
muay~nele~ bil 

Gülhane tatbıkat mP.ktebı 
hekimliğinden: . 

ııtı 
Gülhane tatbikat mektt:p YI! .,, 

niği 15/ 10/ 935 salı gününde~\,, 
baren tedrisata başlamtt ol.d~i1'6" 
dan poliklinik muayenel~rın1 1 

terir cetvel aşağıya y~zılmı!tır c.~ 
hir hal~ının buna gore mura 
etmeleri rica olunur. 

Sabahları saat 10 dan 13 e 1" 
da~ ~ 

Pazartesi: Kulak, bo.ğıız, bur" 

hariciye, fizik. 

Salı: Dahiliye, nisaiye be"\~~ 
Çarşamba: Röntgen - cil~' 

asa biy ~, göz. , 

f . "1' ~~ 
Perşenbe : Hariciye, ı:zı ' 

sa iye. 

Cuma: Dahiliye, göz dldi1'~ 
cumat tesi: Bevliye, as~biyeı 

lak, boğaz, bu~~ 

HABER ,,,,.. 
ıstanbuıun en çok satı eti' 
hakiki akşam gazete91 

ilanlarını HABE~'6 

verenler kar ederıer• 
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~efrlka numarası: 52 Yazan: (Va - NQ) 

Hızır, düşman gemisine yalnız başına atladı. 
Küpeşteye arkasını dayadı, kıhcını şimşek 

gibi oynatmıya başladı 
Ge~en kısımıa .. ın hulasası 1 

Küçük Hasan, mancınığın ba
şında nwharebeyi seyrediyor: 
Düıman kahir bir ekaerlyet teı 
kil etmiştir. Bızınn gemisi dört 
gemi tarafından sarılmıştır. 

l ~üçük Hasan birdenbire, bir 
lllrıkanın doğd·ığunu gcirdü: 

r L Hızır, bir kaplan çevikliğiyle, 
qdırganın direğine brmanıyot' ~ 
8Utün gemilerden bir ses ititildi: 

- Hızır .•• 
Ne mükemmel bir hedef teıkil 

tdiyordu. 
liaaan, ilk önce: 

it CI··"- Ya vurulana?,, diye dütün-
u. 

ı~ Fakat, sonra §U kanaate geldi: 
''- Vurmazlar! Esir etmek ia• 

il' terler.,, 

ı_~?zgir bili esmekte ve tekne · 
d' ı iki yana sallı.makta devam e-
1>'ordu. Manevra yapabilmek i• 

~hı olacak, yelkenler henüz indl 
l'flııaemitti. Daha doğrusu, kaide
ltıı, bunlan in ditmek lizım geli~ 
)Ordu; likin Türklerin yelken üs-

lGnde durduklarım gören düt· 
~il, kaçmalarına mini olmak i· 
Çlft, onları taklit ediyordu. Rüzgar 
;hnlarına kartı aleste bulunuyor-

11. 

aır kahramanlık 
mucizesi 

Birdenbire Hızırın gürlediği \
Iİtildi: 

- Çocuklar! ... Hepiniz sanca\;: 
tra.fındaki kadırga ile uğratın! 

kele tarafındaki karavelayı ha 
!la bırakın ..• 
L liaydi, Türk cengaverleri kend: 
qdırgalarma rampa eden kadır 
r- ile uğratsınlar, onu mahvetsin 
er; fakat Hızır, karavela dediği 
hu koskoca yelkenli ile tek batın3 
~e Yapacaktı?... Hem elinde pat• 

d'~ıcr madde namına bir teY olm:ı 
t ~ar da görülüyordu. Olsa bile, 
Qtr • I ınsanın ta§ıyacağı madde, ne 
0 Ur:;a olsun bir gemiyi haklıya
ı.ı,z ! 

\r a sonra donanmanın öteki kıs
~•? ... Türkler, ondan nasıl kurtu
lcaklardı? ... 
lia.ıan: 
•• t - Bittik ... Bittik ... Esir olaca-

~ı. :Ne kbraanlığımız kalacak, ne 
l"nırnrz, ne ıerefimiz ! ... ,, diye üa 
Uliiyordu. 

t ~akat, birdenbire, Türk kad; 
k '-1Yle karavela araımda bir yel
it~~ dokuıması olduğunu gördü. 

ı Uıairla sallanan iki gemi, birblı · e. 
~ l'ine doğru, reverans yaparçur · 
ıc_ efiJdikleri sırada, Hızır, kendi 
~ dll'ıaımrn direk tepesinden, ka. 
"elanın iplerine sıçradı. 

Ca leinıini kesti. Kimine tutundu. 
lle kat arasında, randanm ya
~ buldu. iplerini kestiği yel
d~eı-, yapraklqıyor, sapl1" sapı :-

liiyordu. 
._ s-llld, bir lihze içinde, bütün 
cilt l'Ja labn•i durmuf, herkes, kıh:
\)11' lll lcapzasmı, topunun fitilini 
~ltı.nf, bu kahramanlrk sabne-

leJrecli1orclu. 

Bütün beyinleri tu sual uirqt•-ı 
r1yordu: 

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

rına haykırdı: 
- Sancak tarafındaki kadırga 

il~ ufrqın diyorum size ... Ne du
ruyorsunuz ? ..• 

lıte o zaman, gökyüzünü sayha-
1 cır inletti: 

,..- Allah! Allah! Allah! Allah' 
Kartı taraf da: 
- Hurra •.• 
Fakat ·'Allah! Allah!,, "Humı,. 

yı basbrıyor, boeuyor, gittikçe a
zaltıyor ... 

Bunlara, kılıçların takırbsı, kal~ 
kanların çarpıtması tempo tutu
yor .•• 

Kürekçilerin arumdan fırlayıp 
düıman kadırgasını buan Türk 
koraanlan önlerine geleni seriyor
lar .•. 

Tabiat, onlann bazularına, her 
milletinkinden daha fazla kuvvet 
vermittir. Her biri birer pehlivan
dır. Ve Türk peblivanlan her a• 
sl1"da dünya yüzünde birincidir ••• 

Vurduklarmı Jeviriyorlar •.• Hiç 
kimse onlara kartı duramıyor ••• 
.- Aman ..• Vurma .••• 
Kılıcım bırakan, teslim olanla

rı sonradan zincirlenmek üzere 
bir köıeye yığıyi>rlar. 

Fakat, akılları Hızırda .•• 
Ona bir ıey olmasın ... 
Hızıra kim ne yapabilir ki? O. 

dütman karavelasınm yelkenleri 
arasında tuzağa düten bir tiki.r 
olmaktan çok uzak ... Hızır, oraya 
bir beli. yıldırımı gibi dütmür 
tür. 

ipini kesmediği en büyük yel• 
keni ortasından, kılıcıyla yırtarak 
kendini aıağı koyuverdi. 

Onun bu ini kadar yaptıkları· 
nı hayretle seyreden gemi balkı, 
ancak o vakit kendilerine gelebil
diler ••• 

- Yakalayın ... 
Fakat, o, bir lrüpefteye arkasP 

m dayadı. Kılıcın• tiniıek gibi oy
natmağa batladı. 

Önüne gelen dört bet kitiyi de
virdikten sonra, bir tanesinden bir 
kalkan kaptı. 

Böylelikle, vücudunu daha iyi 
muhafaza edebiliyor 1 

Haykırdı: 

- Hey, kürekçiler ..• 
- Emret Reis .•• 

- Sizi kurtaracağım ... 
- YaıaReis ••• 

- Fakat söylediklerimi aynen 
yapacaksınız ..• 

- Sen söyle ... Canımızı bile ve
ririz, Reis. 

- Küreklerinizin bütün 11kar
mozlannı kırın ... 

Bir çatırdı duyuldu. 
Müslüman gemilerindeki kürek

çiler nasıl esir alınan hırıstiyan• 
lardanaa, hrristiyanlarınki de ak
ıiydi: Müslüman Türklerdendi! 
Bunların hepsi Hızırı Reis tanı -
dıklan, onun harikalar yarataca · 
ima emin oldukları için, söyledi 
lini yapblar. 

Arbk, bu karavela, ne yelken -
le harekete geleb;lirdi; ne de kil • 
rekle ! Olduğu yerde kötürümlet -
mitti. 

Hızır, kendisini muhasara eden 
silihtörleri bir kılıç oyunuyla yar
dı. 

Kıç kasaranın merdivenlerine 
fırladı. 

Dümenin yanma koıtu. 
Bir kılıç darbesi .•• 
Dümenin bütün hareket terti • 

bab bozuldu. 
Şimdi, koskoca tekne, denizin 

ortasmda hakiki bir inmeli hasta 
halindeydi. 

Kaptan, haykırdu 

- Bir ıemi halkı bir adamı ya 
kabyamıyacak mısınız? Yazık ıi-

ze ..• 
Fakat, Hızır, kınlan kıbcmı ye

re atmı§, öldürdüiü adamlardan 
birinin meçini almııtı. 

Yan tarafta, birinin, bir meta• 
leyi kendi kadırguma fırlatmak, 
oradaki cengaverler muharebe ile 
metgulken yangm çıkarmak iste
diğini ıördü. 

Bir hamlede kundakçıyı aldtir-
d .. u • 

Mqaleıini kalkanlı eliyle aldı. 
Vuruyor, deviriyordu. 

iki gemiye karşı 
bir adamı 

Öldürdüğü adamlar, belki on i• 
ki olmuıtu. Fakat, kendi de, ko
lundan, ıakağında ve sol böğrün
den yaralanmıttı. Kanlan akıyor 

du. Yaralannın aiır mı, hafif mi 
olduğunu bilmiyordu. Bunu dü
tünmüyordu bile ... 

Yalnız, kaptanın: 

- Öldürmede!! yakalayın! Bü

tün it bundadır! dediğini itiliyor 

du. Korkmayın, çocuklar ... Deniz· 
de harektaiz kalmıyacatız... lıte, 

imdada geliyorlar ••• Marküı kap
tan bize rampa '.!diyor •.• 

Hakikaten de, Hızmn kadır
gasını muhasara eden dört gemi
den biri imdada gelmifti. Rampa 
ediyordu. 

Hızır, iki gemi halkıyla bqede
cek deiil ya ... 

(Devamı var) 

·HAB ER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı btaabul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
Yazı tşıerı teıofonu : 2ll872 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Turltig~ Ecn~l11 

Senelik '"°° Kr. 2700 Kr. 
e •Ylık 730 •• 1450 •• 
3 aylık 400 •• 800 .. 
1 aylık 150 •• 300 •• 

llAN TARiFESi 
Tıcaret ııanıarının ••tırı 12,50 
R••m1 ııanıarın 10 kuruetur, 

Sahibi ve Neşri9at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (YAKIT) matbaaaı 

--TDRK SINEMASINDA .. 
Jkf film birden 

Vahşi Atlar Kralı BEK S 
Türkçe sözlü heyecan filmi 

PSENSES EGLENiVOR 
WILLI FRITZ • LILlAN HAR\'EY - HANS ALBERS - PAUL HÖR 

DlGER-KATE DE NAGY-Jıh. Büyük yıldızların güzel fitmL 
Habeş harbi - Yunan vakayii 

Varın ilk maçlarını 
Beşiktaşla yapacak 
Dün şehrimize gelen Yunanistanın 

en kuvvetli takımlarından Panatinai
kos ve Apollon takımlan muhtelit! ya
rm ilk maçını Taksim stadında Beşik 
taş takımiyle yapacaktır. 

İkinci maç pazar günü gene Tak -
simde Galatasarayla oynanacaktır. 

Gerek Beşiktq, gerekse Galatasa -
ray takrmları, Yunanlı futbolcular 
karŞJ811lda iyi bir 'farlık gösterebil -
mek için en kanetlf takım1arlyle ra
kipleri karpmıa çıkacaklardır. 

Yunan takımı kafilesi erkt.nmdan 
n Apollon kulflbU başkanı Mösyö 
Malohosla konuıtuk. Bize dedi ki: 

- Tabmrmızm hücum hattı en, 
kuneW ft mtikemmel bir tekfldedir. 
M6dafaamız da bugtin Eğe vapurile 
gelecek bir oyuncumuzdan sonra ta -
kon tam kuwetinl bulacaktır.,, 

Bu sözlerimizden anJaşılacaiı gibi 
Yunan takımı çok kanetll bir halde 
bulunmakta n taknnlanmız için cid
di bir tehlike teşkil etmektedir. 

Lik maçları 
Bu hafta başlıyor 

ı.tanbul Uk maçlan bu hafta bq
hyacaktır. Yana B takımlan arama· 
da yapılacak senenin ilk llk karfllat
maçlanndan sonra, 6 bilrgiln de Fe • 
nerbahçe n Beşlktaı alanlannda bi
rlnd • lldncl küme maçlan bqbya -
caktır. Bu haftaki maçlarda gilntln en 
mühim hldisat olan Fenerbahçe • ls
tanbuJspor maçından başka, Beykoz • 
Anadolu, Topkapı - Vefa maçlannın 
da ayn birer ehemmiyeti vardır. ÇUn 
kü birinci kümeye yeni geçmiş, geçen 
seneki ikinci kümenin bu en kuvvetli 
iki ka1übU, yeni kümelerinde ilk ma -
çı yapmış olacaklardır. 

Yapılacak maçlann programı şu • 
dar. 

TebllO 
T. t C. l . lstanbul Bölgesi Futbol 

Heyeti Başkanhğmdan: 
2- 11 - 935 cumartesi günU yapı -

Jacak resmi ilk maç lan: 
1 - Fenerbahçe stadı, Alan göz -

cüsü Şazi Tezcan, 
Vefa - Topkapı, B. takımlar saat 

13,30, hakem Şazi Tezcan. 
Fenerbahçe - lstanbulspor saat 15 

15 de hakem Şazi Tezcan (Il) takımla 
n. 

2 - Şeref stadı, a1an gözcüsü Ek • 
rem Güçlüler. 

Beykoz - Anadolu D. takımları sa
at 13,30 hakem Ekrem Güç1üler. 

3 - 11 - 935 Pazar günü yapı1acak 
resmt lik maçlan : 

1 - Fenerbahçe stadı: A1an göz -
cUsU Saim Turgut. 

Karagümrük - Ortaköy (A) ta. 
kımlan saat 11 hakem Suphi Batur. 

Taksim 
stadında 

Tornlkelere numara 
takıldı 

Taksim stadında, iç kapılarda bula
nan tornikelere, fimdi stadı idare et
melde yedfadlt taraf dan numara takıl 
mııtır. 

Tornikenbı her dönüşlnde bu nu • 
maralar, tıpkı Tünelde oldufu ribi 
yazılmaktadır. 

Bunun için bugtlııden itibaren tor • 
nikelerden biletsiz hiç Jdmee brrakıt. 
mıyacaktır. 

Stadyuma parasız clrmek hakkı o
lanlar, mUd6rlyet dairesinden yeni ya 

pılınıt davetiye alacaklar,tornikeye bu 
nu vererek gireceklerdir. 

Topkapı kulü-
bünde şölen 
Enellsl akfam Topkapı kulübünün 

on altıncı seael devriyesinin &iriş dö
ntlm )'Ih oldufandaa bltlpte Uyele • 
rine bir py töleal ffl'lldfUr. Bu sa • 
mlmt tölende rene b81flkleri yarba~ 
kam bahmm11f n 19' ftkte kadar 
dansedileret eflenllmlftlr. Birinci 
itilmeye reni seçen Topbpı kuUlbi • 
ne mlPaffaloJetler dllerb. 

Arsenaı 
DördOnco elablldl 

lngiltere ilk pmpl10•• •eohar 
Arsenal ba mevsim yaptılJ oa Od ma~ 
ta bet defa salip, d8rt defa berabere, 
6ç defa malltp olmqtar. 

Anenal emnartesl rfln8 kendi •· 
hası olan Bay Borlae Preeton taklml1e 
yaptıfı map Z • 1 bp.n•ııtır. Ba 
maçta "5,000 1eylrd blllanmupm. 

Preston takımı İngflten JJJdnde 
ylrmfnd olarak gelmektedir. 

Arsenal bu gallbl7etlle 1ecllndUt • 
ten, dördflndllüfe kadar )1ibelalt • 
tir. 

Ladumeg 
Profesyonel ilkten 

kurtulamadı 
Fransız)ann meşhur ko1acu11 "f8 

dünya 800 metre rekortmeni Ladumes 
bundan bir müddet evvel Fransız At
letizm Federasyonunca diskalifiye ı • 
dilmfştL 

Kendisinin profesyönel olduğu ka
bul edilerek diskalifiye edilen Ladu -
meğin isteğiyle toplanan özel kombi -
yon, Fransa Atıetizm Federasyonuna 
hak ,·ererek diskalifiye kararını tas • 
dik ettikten başka Ladumeg ile At1e. 
tizm Federasyonu arasında münakf t Vefa - Topkapı (A.) t:ıkımlar sa

at 12,45 hakem İzzet Muhittin Apak. 
Fenerbahçe - Istanbulspor CA) ta- mukavele.); de feshetmiştir. 

kımları saat 14,:JO hakem Sadi Karsan, Haksızlığa uğradığını iddia eden 
Yan hakemleri: Ekrem Ersoy ·re J meşhur koşucu son çare olarak, Fran-

Feridun Kıhç. sı~ s~or teşkilat~nın bağlı bulunduğa 

2 Ş f tad Al 
.. .. ü Şa J{ultur Dakanlıgına baş vurmqtuı. - ere s ı; an gozcus - · 

zi Tezcan. llıltnı11tlllfllllllf11tıntfllllln11tı_.1Jıat Z bit .. 
Kasımpaşa - Sumerspor <A.) ta-

kımları saat 11 hakem Ali Ridvan, 
Anadoluhisarı - Doğanspor (A.) 

takımları sa.at 12,45 hakem Halit Ga . 
lip Ezgü. 

Beykoz - Anadolu (A.) takımları 

"3.at 14.:ıo hnkem Adnan Akın. 

HABER 
ls1:anbulun en c;ok satılan 

hakiki akşam gazetesidir 

il~nlarını HABER'e 

verenler kar ederler. 

Yan ha!~e mleri: Saim Talu ve l'a lrit l 

UZifik· .,. ............. 11111111 ............ 
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Tabiatla, vahşi 
birbirleriyle boQazıaşan 

heyecanlı romanı 

hayvanlarla ve 
insanların 

( ı\ akil, lc-rciıme ve iktibas lıal.:kı malıfuzduı. J • 
Yazan: Rosny alnd * Türkçeye çeviren: Naciye izzet 

"Kızın çok 

Hafız oldu.,, 

büyüdü, Tevfik! kat gece oldu mu, haydi yemiş 

bahçelerine ... Sabaha kadar vur 

No.22 

"Babanın adı ne, kızım?,, 

"Kız Tevfik.,, pa:.~~~~n:ı?:ynaaın ... ., f:imdi ırma ... ın ormanın 
Tevfik sustu, bu gecelerin açık ":/

4 !f ' 
ve gal1z. ~ğl~nceleri.ni nas~I kızına ·alabı'ldı•g~ı'ne genı•şıı•klerı .. 
anlatabıhrdı. KPndı kendıne: 

Birçok ıey birden oldu. Cuce 

kapıya dayanmrş ağlıyordu. T ev· 

fik Tuna Nehri gibi taımıftı. tay 

fun gibi kızının etrafında dönü

yor, kapıp kollariyle kaldırıyo!", 

dükkanda &§ağı yukarı divane gi• 

bi dolaştırıyor, arada bir bırakı

yor, biraz yüzüne baktıktan son· 

ra tekrar kızı kapıyor, nöbet gel• 

miş deli gibi sayıklıyor, ağlıyor

du. 

"Çiçek bozuğu bir çingene çen• • • • _J t k b k l t 
gi karısı vardı, sarat düıkünü am· lÇerısınue e aşına a mış ı. 

Biraz 1ükun bulunca Rabia ile 
cUceyi bir sabun sandığına oturt• 

tu, kendisi aralılrında, bir kolu bi 

rinin beHnde, bir kolu ötekinin 

omuzunda, ikisini birden sıkıyor, 

ikisini de sıra il~ şapır fapır öpü· 

yordu. Bu mesut badirede enken· 

disine hakim olan gene Rabia 

idi. 

T evfiğir. çocuk ruhu, cücenin 

çarpık ve biçare vilcudu. hacet is' 

tiyen, ıevgi bekliyen iki zavallı 

kimsesiz ... Rabi.. ikisine 

ıahip çıktı. 

birden 

Tevfik, oturu:- oturmaz, sürgün

de geçen hasret ve gurbet yıUarı

nı anlatmağa ba~ladı. Sıraıı:ı ve 

karmakarııık bi· hikaye, fakat o 

kadar canlı ki Rabia kendini o yıl• 
ları babaıiyle beraber geçirmiş 

zannediyordu. 1 k tene1nin ıe

f aletinde birkaç µara ediuebilmek 
için pazar yerlerinde halkı eğlen· 

dirmif, baz an yapyalnız kafasını 

!okacak bir damdan mahrum ek· • 
mekçi dükkanla: ı önünde gözleri 

ve aizı sulanarak aç ve avare do~ 
1a~mıf ... 

HikA.yesinin bu kısmiyle kızm 

ıen gözleri yatardığını gören Tev

fik, ıergüzettini l batka bir safha• 

sına atladı. 

''Zati bey Geliboluya mutasar· 

rıf olunca sürgünlerin yüzü güldü 

Ben derhal yantna kapılandım, 

baıımı bir yere ıoktum, ıırtım e~ 

vap, midem 11cak yemek buldu. 

Fakat hepsini a•nımın teriyle ka· 

zandım ha! Eviıı içinde de, dı,ın· 

da da gece gündüz çalıştım.,, 

''Ne iyi adam, Allah razı olsun, 

fakat padiıahta., korkmadı mı?,, 

"Ne bileyim, •ekerim. Öteki ıür

günler mahıuı yapıyor, dediler. 

GOya sürrünlere :yj muamele edeı 

ıe, "Con,, lardan olacak diye kor· 

kar, ona memurtyet verirmİf. Gô. 
ya fıtanbulda d&ha evvel yük"~\.: 

bir memurmu9, mutasarrıf bir ne• 

vi ıürgünlükmüş... Mit, mit, mi§. 

Anlarıın ya, it lçinde if.,, 

Tevfik, bu kuıı ık lakırdıları 

daha iyi anlatmak için bir de gö-z 

kırptı amma, Rabia ıene bir ıey 

anlamadı. Bumınla beraber la

kırdı keıilmeıin diye, anlamıı gi

lai batını aallıyordu. 

ma, §eytan mı ·u~rtan.,, 

R 
b. E · · '. h l k Çiğdemin yüzü asıktı. Acı acı düşü 

a ıa, mıneyı alır atan uru nüyordu. Yorgunluktan, gözleri kapa. 
bir sesle: nıyor gene sıçrayışlarla uyanıyordu. 

"Çingene demek, fena kadın. ~vresindeki adamlar birer birer uyuk 
lamaya başlamışlardı. Bu sebepten 

demektir.,, diyo:uu. 

T evfiğın yüzü bulutlandı: 

"Öyle deme, Rabia, göğsünde 

ınsan yü eği taııyan, orada bir o, 
çi.ıgene vardı. O olmasa, ben ne 

olurdum? Bir ?i'öpek, efendileri 

eğlendirmek için burnuna halka 

takılıp oynatılan bir ayı ... Beni bir 

o, insan yerine koydu.,, 

"Öyle ise fena kadın değil. Fa• 

kat sen ne vakit eeldin, Tevfik?,, 

Kendinı bildi bileli babasından 

herkeı ona Tevfik diye bahıet-

mişti, ona da babasını adıyla ça

ğırmak tabii geliyordu. Fakat öy· 

le sevimli bir T~vfik diyiıi vardı 

ki, 'her defasında babası, kızı sı-

kıyor, saçlarını öpüyordu: 

"Seni nasıl lıtanbula bıraktı-

lar?,, 

"Zati beyin il;1hiliye Nazırı ol• 

duğunu duymadın mı?,, 

"Ha ... Ha ... ,, 

uBeni, o getir~i. Biraz da para 

verdi.,, 

''Bu vakte kadar ne yapıyor-

dun?,, 

"lş aradım. t3izim zuhuri kolu 

parçalanmış... Arkadaşların bir 

çoğu aktör olmuş. Ha ... Ha ... Ha ... 

Nasıl oyun bu? Söyliyeceklerini 

kitaplardan öğreniyorlar. Bir tür

lü aklım ermedt Oyuncu diyeceği-

ni kendi hemen bulup uydurmaz-

ıa, bilmezse, ezberden "sure .. 

okur gibi oynamaz mı?,, 

Tevfik eski art· adaşlarının da-

ğılmalarına, bi!hassa tiyatrcnun 

tahta barakalaı ı içinde tercüme 

eserler oynam,ıJarına kızıyordu. 

Başka alemin, yabancı hayatların 

bizim halkta alf.lfa uyandıracağı-

na bir türlü akit ermiyordu. Her 

halde en t.ıski al,<.t\datı, orta oyun!! 

nun meşhur cüce!ti Rakımı buldu-

ğuna çok seviniyordu. Artık ölün• 

ciye kadar ondan ayrılmıyacaktı. 

Cüceyi derhal dizinin üstüne çı-1 
kardı, yeni baştan Rabiaya: "İşte 

senin altı parmak Rakım amcan.,, 

diye takdım ett:. Cücenin gözle

ri Rabiaya çarpıklığı, sakatlığı 

çirkinliği için af dileyor gibi, bi~ 

raz muhabbet deieniyor gibi gel

di. Ne kadar Sarmanın sarı göz

lerine benziyordu. Kollarını cü• 

cenin boynuna doladı, iki yana

ğından öptü. Fakat cüce bunu 

derhal alaya vurdu. Rabiamn öp-

korkusunu arttırıyordu. Kendisini 
bekJiyen bu adamlann azlışı ona de -
rin ürküntüler veriyordu. Bir kaç yıl -
dız parladı. Sonra söndü. Gökten sey
rek iri yağmur taneleri düştü. Biraz 
sonra bu iri taneler sıklaştı. Bardak • 
tan bo~nırcasma hızlı bir yağmur baş 
Jadı. 

Irmaklar ovayı doldurdu- Sular 
göJleri yük~eıtti. Bir çok hayvanlar 
inlerine girmek için koşuşmağa başla
dılar. Baykuşlar kötü ~sleriyle hay. 
kırdılar ÇaknlJar yavaş, tatlı havla -
ma lariyle şikayetli sesler çıkardılar .. 
Ateşler birer birer söndü. Bazalt taşı 
gibi kaplrnra bir gece yaş toprak üzeri 
ne çöktü. 

Aclamlar orada burada kıpırdanı. 
yorlardı. Soğuk sular körüklerinden, 
saçJrından, her yerlerinden giriyor, 
kollarını, burun deliklerini tıkı 

yordu. Koca odun kütüklerini söndü • 
ren su şimdi onların duygularını, ar -
zuhmnı söndürmüştü .. 

Böyle olmakla beraber soluklan 
Çiğdemi sıkıyor, yüreğini kuruntular
la dolduruyordu. 

Daha çok dayanamadı. Kapkara 
gecenin karanlıkları arasında sürüne.. 
rek dürümeğe başladı. Tasarlanmış 

hiçbir düşüncesi yoktu. Kurt kokusu 
alan bir keçi yavrusu gibi, Kaplanın 
yaklaştığını duyan bir ceylan gibi 
savuşmak, kurtulmak istiyordu .• 

Yerlerde uzanmış gövdeleri ya • 
vaş yavaş dolaşarak HerJiyordu. Kö. 
pekler Çiğdemin kokusunu duyarak 
kesik kesik homurdandılar. Genç kıza 
iyice alıştıkları için gene başlarını b~ 
caklarının arasına sokarak derin bir 
uyuşukluk içerisinde kaldılar. 

ç,iğdem yalnız kaldığını görünce 
daha hızlı sürünmeğe başladı. Yavaş 

yavaş konalttan çıktı. Şimdi ne bir so
luk ses, ne de ıslnk toprak, ot, ağaç, 
suların kokusundan başka. bir koku 
vardı .. 

Yorgunluktan biraz durdu. Dağınık 
düşüncelerini bir araya topladı. Pa _ 
patyeye kavuşmak, Kaya oğlunu da 
görmek istiyordu. Ona da kardeşi Pn
patye aibi derin bir sevgi ile bağlı 
idf. 

Genç adam başkalariyle beraberdi. 
Kendisini koruynmıyaraktı. Oradan 
uzaklaştırılmıştı. Niçin uzaklaştırıl • 
dı~tnı bilmiyor, yalnız başkanlara 

kar§I koyamryacağını anlıyordu. Kap
lan oğlunun korkunç gölgesi karanlık 
lar içeresinde, önüne dikiliyor sanı -
yordu .. 

l{aya oğlu niçin bir daha görünme 
mi5ti? Yoksa ölUm~ ... 

Gene yürümcğe başladı. Yağmur 

oluklardan boşanırcasına ya4:rryordu. 
GürüJtü~ü bütün gürültüleri bastırı -
yordu. ÇaknlJar bile susmuşlardı .. Şim 
dl ne o\·n, \'ardı, ne ndım atılacak yer 
nrdı. Hepsi bu zindan gecenin karan .• 
1ıkları içine göm ilim üştü. 

"GUndüz tulumbadan su çeker tüğü yerleri oğu.) or, gevrek gev

çocuklan mektebe götürür getıri,.. rek gülüyordu. 

İşte çayırhk1ar, işte küçük tepeler 
suların arasında görUnmez olmuştu .. 
Sular göğsiine çıkıyor, nereye kaçtı -
ğını bile bilemiyordu. Elleri hep buz 
gibi sularla karşılaşıyordu. Ilirdenbi· 
re sert bir şeye çarptı. Suların ara
sında oynıynrak kımıldanıyordu. Çiğ· 

dem bunun sandal olduğunu anladı. 

Tutarak kendisine çekmeğe uğraştı. 

Boyuna kadar yükselen sulara batmış 
olmnkla heraber i~erisine ırireblldl .. ' 
Bulduğu kürelderi gelişi güzel kullan 'dim, ••rzavat bUe ayıklardım. Fa- (Devamı var) 

mağa başladı. Hızlaşan, yavaşlıyan 

tatlı bir kayma ile gittiğini duydu •• 
Bu kapkara boğucu gecede boşluklara 
dalmış gibi idi. l\:ürek çekiyor, arada 
belli.siz bir duygu ile duruyor, titri -
yordu. Korkunç bir sıkıntı, tükenmez 
bir yalnızlık göğsünü sıkıştırıyordu.O 
nünde ucu bulunmaz geniş sulardan, 
kara bir meçhQliyetten başka hiç hiç 
bir varlık yoktu .. Ara sim orada bu -
rada küçük fosforlanmalar görUnil -
yordu. Öyle bir çaf oldu ki e!-lkiden 
yanında bulunduğu iğrenç adamları 

araştırdı. 

Uyuşuk, bilmeden duymadn ilerU • 
yordu. Yalnız duyduğu, suyun bütUn 
toprağı batırdığı ıibi, kendisinin de 
batıp gittiii idi. Uzun bir zaman bel -
lisiz, umutsuz titredi. Sonra uyuştu 

kaldı. Bu baygınlığa benzer soğuk bir 
uyku idi. Karmakarışık sıçrayışlarla 
sarsılıyordu .. 

Uyanınca gün dofmak Uzere oldu
funu gördü. Büylik yağmur durmuş, 
bulutlar açılmıştı. Küçük ışıklar, yu • 
kanda parlayıp sönen ufak aydınlık -
lar gördü. 

Ova belli belli.siz gözüktü. Çiğdem 
kendini geniş solar üzerinde gördü. 
Nerede olduğunu hiç bilmiyordu. Kı -
yılar sular altında yok olmuştu. 

Biraz sonra giin doğdu. Kül renkli 
bir beyazlık gökün derinlikleri içerisin 
den süzülüyordu. Bu beyazlık büyü -
dü büylidü ... Hiç tUkenmiyecek gibi 
görünen gece bitmişti .. Çiğdem uzakla 
ra baktı. Kayaları, otlan seçti. Akıntı 
onu ırmağa sürüklemişti. KUçük bir 
umutla yüreği doldu: Kml yarımada 
ya varmak, kardeşine kavuşmak is • 
tiyordu. 

Gökırmaklılarla arasındaki uzaklı_ 

ğı çoğaltmak için bitkin kollarlyle 
durmadan kürek çekiyordu .. Sandalı
nı gözden geçirdi. Bir kargı ile keskin 
bir ta~ buldu. Kargının ucu çok kul -
lanılmakla körleşmişti. Yalnız küçük 
hayvanlar için eh·erişli olabtıirdt. 

Soğuk içerisine geçmişti. GUneş 

gerilmiş, uyuşan etlerini yumuşatttı. 
Genç, dinç varlığmı yeniden canlan • 
dırdı. Kendi kendine: 

- Papatyeyi göreceğim: diye sevi
niyordu.Sandal geniş ırmakta ağır a
ğır gidiyordu. Çiğdem sol kıyıya ya • 
naştr. Karnı atıkmıştı .. 

Sandalı gördüğü kayalık bir Uma
na çekti. Yaban Domuz oğullarının 

bıraktığı deri halatlarla bağlıyarak 
kayalığa tırmandı. Sular yukarıya ye
tişemiyordu. l{nyahkJıırdan sonra kU. 
çük bir çayırlık, sonra büyük orman· 
lar geliyordu. Bu ormanhr gece adam 
Jarmdan çok daha yaşlı idi. 

Çiğdem korltmağa ba~lamıştr. Yır

tıcılardan ziyat:e ormanların gizli de. 
rinliklerinden, bütün mahhlkları ürkü 
ten şu adsız şeylerden korkuyordu. 
Papat) e ile kaçtığı zamanlar kardeşi
nin, çocuğunun nefes alışları bile o -
na cesaret nriyor. korku n~dlr bil _ 
miyordu .. Şimdi ırmnğın. ormanın il -
lnbildiğine genişlikleri içeri<·inde tek 
başına kalmıştı. 

Ormana girerken yiireği !hızlı hızlı 
çarpıyor. Çayırlıklarda hiçbir ~y gö • 
zükmüyorclu. Yalnız vzakl.,rdr. yeti -
şllemlyecek yerler~c h1r fki kUçUk 
hnyvnn güzttkilyor<l~. 

Beyaz mnntnrlar boldu. Yahnn Do 
muz oğulları bu mantarları pek Re -
,·erlerdi. Çh ltcn küf Jel' mis tnhtn kokı• 
sn r.-ihi pi~ bir l;okuc:u \•ardı. rii?der.ı 

aı;'ıf;ın• hitaz · ~ 1 ı <;tn·.-a'( Hn iki fa -1 
ne yedi. S:>nra i.;rc:ı::li. Ate' yakmak ı 

istedi. Her yer nemli idl Bir çınar • 
ğacmın aşağıki dallarında iki sincaP 
gözüktü. Bir ağaç arkasına glzlenerel' 
gözetledi. Tüyleri barut renginde idi• 
Bir fırçadan çıkmış gibi dümdUzdil· 
Kuyruğu göğdesinden daha uzun, pe) 
kabarktı. Gözleri fare gözleri gibi 
parlıyordu. Her kıpırdanışlannda ince 
bir güzellik görünüyordu. Bir ok ol • 
saydı bir tanesini vurabilecekti. EJiJI• 
deki kargısı bu işi göremiyecekti •• 

Sessiz sessiz kemiriyorlnrt yapra1' 
kümesi arasından kendilerine yak ~ 
laşan ölümü göremiyorlardı .• 

Bir yaban kedi keskin gözleriyle, 
köşeli kulaklarlyle, uzun bıyıklariJe, 
benekli tüyleriyle orada idi. Bir yarı&· 
sa sessizliğiyle dal1ann arasına gir • 
miş sinsi sinsi ilerliyordu .. 

Birdenbire oııu gördüler. Sıçradı -
Iar. Küçük yırtıcı şimşek gibi bir hıj' 
la ilzerlerine atıldı. lki pençe ile bel· 
lerini parçaladı. 

Yere yuvarlandılar. Kedi çınarı11 
boyunca kayarak indi. Avlarını ala~ 
tı. Karşısında ıenç kızı buldu. 

Bulduğu bu güzel avların e1inde11 
aitmesiyle öyle bir kızgınlık duydu ki 
sırt kemikleri oynuyor, san ateş göz -
lerl titriyordu. Boğuk bir haykırma lı
le genç kıza pençesini kaldırdı. 
Çiğdem kör kargısını uzatıyorao

Kedi Çiğdemin yüksekliğini ölçme1' 
istiyormuş gibi süzüyordu. Ara sırt 
ormanlarda gece adamları görürdil· 
Bu iki ayaklı canlılar uzaktan attık , 
lan tırnaklarla kurtlardan daha kot· 
kunç idiler. Yaban kedileri bunlar ö • 
nünde alabildiklerine sıvışıyodnrdı .. 
Yalnız o şimdiye kadar böyle iki af 
birden yakalıyamamıştı. Kaçmak ist• 
miyordu. 

Çiğdem kediyi ürkütmek için bağır• 
dı: 

- Çiğdem yaban kedlcıinden din~ 
tir.! 

Kedi homurdandı. Çiğdem knrgıY' 
fırlattı. Kedi kızgın bir boyun eğişle 
iki üç sıçrayışta onu ··n altına dal -
dı. Sincaplardan birL . .;ımek üzere bil 
lunuyordu. Öteki kımtldanmıyordtt• 
Çiğdem bu avların etleriyle kuvvetif11 
kazanacaktı .• 
Sincapları yüklenerek sandala doğ• 

ru ilerledi. Ateş yakmak için çakmn1' 
taşları araştırmağa koyuldu. Isl··" 
bulunan yaprakları, otları güneşte Ji'll 
rutmak üzere topladı. 

Sincaplardan biri.si ona gücünü ,-et 
miş, uykusunu da getirmişti. Bir sığı• 
nak aradı. Bulamadı. Orası ısm:ık lef' 
yısı olduğundan yırtıcılann gelebile
ceği bir yerdi. Ormanın en sık bir )t' 
rine bile gUvenilemezdi.Sandalındtl ıı· 
yuma}, düşündü. Aslanla. kaplan bit 
sıçrayışta oraya girebilirlerdi. Kar ' 
deşi ile yaptıkları gibi sandalr tersin' 
döndürmek istedi: 

Çok ağırdı ... 
Bir a::la en ~Uzel bir sıfın:1k ol:ıtf' 

lirdi. Su alçak adaların hepsini b~ ' 
mı~tı. Yalnız tepeleri gözUkUyordll
Çiğdem küçük bir nda bulmak istir0' 

du. Darasını kolayca arayabilccelM 
yırtıcıların bulunup bulunmadığını~ 
recekti. Papatye ile birlikte oturduh1' 
rı yilkseltteld mağaralarını acı bir il' 
sa ile dilşündü. • 

Snndtıl yürUmeli-e bnıdadı. Çfğdtıf 
. d• bir ~ok arastm.lıkt:ın sonrıı iki a 

buldu. Birir,i ötekinden daha büyUIC • 
tü. Küçük burunların, diiz. mk bir 0 '' 

mantık olup ırma<ra dor{ru uzanıfor; 
du .. Büviilt su ha.nhnı ir i tım~ı:ıııl•t 

,.i'• 
yıl:u:l .l n a:lamn ortr-•":ı to'.'llınt' 

(Devamı aJat) 
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Moda Payıtahtı ,, 
sarayları birer 

birer yıkılmıya başladı! 

'' nın 

Terziler 
Kralı 

Şimdi hükumet 
yardımiyle 
Yaşıyabiliyor 
Parisin çok zengin ve pek ta • 

11llımıı terzisi Pol Puvare'nin hu:iin büsbütün mahvolmuı ve gün
le elli kuru§lan hükftmet yardmıi· 
he geçinir bir hale girmit olması 
erkesi hayrete düşürmüştü. 

h Fakat timdi, ondan daha meı
Ur olan ve 3000 mangen çalııtı . 

~~~ Jan Patu isminde bir diğer 
d 0 da diktatörü,, de müessesesin-
e tasfiye yapmaktadır. Üç tane 

~~tr, otomobil filosu ve mükemmel 
l ır hulya yeri sayılan hususi saray
lrr hep satılığa çıkarılmııtır. 

"F d ranuz elbise modaıı üzerin-
en güneş hiç bir zaman batmıya

~ktır,, diye bir darbı meıel çıka
h tnrştı, Fakat bu darbı mesel 
.. ~l'Pten hemen sonraki seneler i -
:tin .ıo.. "d' ~ ~ru ı ı. 

l Paris Ya!mz Amerikaya milyon 
ti.ark f~an!t mukabilinde model ör. 
h ~ lerı satıyordu. Şimdi bu güneş, 
er Yerd h" d b" ·· d.. B'" t·· e ır en ıre son u. u . 
tın d·· 1 d t unyayı kap ıyan mo a sal -
~r bir batı karaltısına döndü. Ya 
I> belki zifiri karanlık olacak. .. 

&tisin rn h "R'" d"" l" p . o)\i , e§ Ur U O a e,, Si 

h hır haldedir. Alıcılar hemen 
, ~en burayı terketmİ§tİr. Mües
d:&elerden yalnız bir tanesi bugün 
ti ~eve>.ıtsa da, diğerleri Pari • 

"
8 

a,ka yerlerine latınıyor. 
da u, bir sebepten doğuyor: "Mo. 

d. ıtıuhakkak Paristen gelmeli -
ır d' 

Jan Patu 

Patunun etı guz ı mankeni ıayılan 
/ııan Taponi{/er isimli bu kız, son • 
radan sevgilisini, gözlerine biber e. 
kip makasla yaraladığı için Jıapse 
girmlştir. 

Patu ulmll moda pren • 
sinin evinde böyle bir ha
vuz olduğunu .,. davetli • 
lerin gözüönlltıM buraya Patunmı mangenlerf arasmda 
manken kızların elblıele ·Viyolet en güzellerindendi. Bu 
riyle dalarak Patu tara -kı 
fından atılmıf bir torba z ıonradan Fra.nanın mqum 
parayı alma4a çabaladık mali rezaletini çıkarmıı olan Sta· 

Patu'rwn mü. lannı anlatırlar. viaki i1e evlenmittir. Teaadüfe ba-
e.,eıeıinde A • kıruz ki, Hodo adlı bir diğer man .. 

maıına ae- geni, itıiı olan Amerikalı bir 
hep oldu. cevahirciyi öldürdüğü için yedi 

Patu en ıene ağır hap1e mahkGm olmut
meıhur ak • tur. 
triıleri, harp Bir diğer mangen de T oıponyer 

isimli kızdı. Bu da bir erkek ar
kadqmın ~zlerine biber atıp 
kendisini maka.ala yaraladıiı için 
hapse girmiıtir. 

zenıinleri • 
nin karıla -

Palu, dehıetli h1r ev yaptırmıı, 
bwıu kriıtallarla aüılemifti. 

ı :: :.rını, met 
reılerini 

giydire giy• 

dire başlan· Yemek salonunun tavanına ay. 
gıçta iti ile- nalar koydurmuı, bUyük bir havu~ 
riletti. Oka- açtırmı§ ve bu havuzun içini tur
dar ki artık kuvaz mavisi ile zümrüt Yetili çi
Amerikah - nilerle döıetmişti. 

nm paraca 
yardımına 

bile lüzum 

"Saray,, dedikleri bu evine bir 
defa, eski ispanya kralı da gel
mitti. 

kalmıyor _ Patu burada da m(lşterileri cel-
du. Müesae.. betmek için türlü tuhaflıklar ya

sesi bir sa· 

nat meıhe • 

kk' ıye çekittirdiğimiz bir ha . lfl~~~~ 
h~.k~~ gibi ortaya atılan söz bugün 

u um .. k la suz almı§lır. Amerikalı • Şimdi hü. 
r, m d · · k l!u • 0 a ıçın Parise bakmıyor. ·ümet yar. 

1 
beri delilere elbise yaptığını söyle-/ 

\ yip geçtiler. 

ri ıayılıyor, 

çıkardığı ör ı 
nekler, "El· 

biıe halin .. 

de ıiir,, ola• 
rak telikkj 

par, mesela, içerisinde Tnrkaç al
tın parçalan bulunan oyuncak bir 
balonu havuzun içirlsine atarak 
mangenlerinden birkaçmı birden 
elbise ile suya daldrrtıp bu altm 
balonu için döğütlürürdü .. 

lıte bu ridiı çok sürmeden, 
önce Puvareye, aonra Patuya tür
lü felaketler getirmitti. tedRun Arnerikalıkr da ayni dere- dımiyle ne · 

e şık b · k'l çinen ı·e bir 
ted' l ıç ı er vücuda getirmek- zamanlar 
Uıu;~ e~. Amerikalılarınki, kendi "terziler kra • 
hatt erıttıe göre, daha pratiktir. Ve{ lı,, sayılan 
llekt Paris damgasını taııyan ör- Pol Puare 

a:d.~n üç misli ucuza çıkıyor. bir biçim ü2ere yaptırıp ! 
du~ .~un pek fena bir vaziyete hiç olmazsa kara sev -
ÇıJta mu! olan Patu bir ara zararını dadan mustarip olan .

1

1 lartl tmak Üzere lokantacılığa ha.!- lan bu suretle iyi etme-
1 

l>o):lh. Fakat rakipleri de ayni 1 ği dü§ünüyordu. 
hc.a.s '~Ptılar. Mü§lerilerinden bat· i Puvare, makasdarla -
h~ ~ ta!yanlann asker §airi meıl rına ve dikişçilerine iş 
~at b abr~yel Danonçiyo idi. Fa- çıkmış olması için bu 
'lllda~~aır: !İmdi ltalyadaki villa- teklifi kabul etmişti. 
~ile ~r laboratuvar kurmuf, ken Dr. Tuluz bu tarzdaki 
dır 0 

larnu kendisi yapmakta· elbiselerin hastalarına 
Şimd· . . İyi tesir ettiğini ıöyledi. 

lan p 1 1!t tamamen bozulmuş o- Ve hatta bunu ilan et
~'le ~re İse, delilere elbise biç- mekle kendisine reklam 

b· tlanııttı. bile olacağını ilave el· 
oıt Fr 

dii!'\i 
1 

•ntız tımarhane!İnin mü. ti. Fakat ne yazık ki, 
liJer• G an Dr. Rayınond Tuluz de- bunun büyük bir yardı- 1 · •n elbise) · d"' d •ı~ h• erı upe üz ve zevk- mı olmamıştı. Böyle bir 
ıı, b ır ~ırn kaba §eyler olacağı- reklamı İfİtenler, Pu · 

un arı parlaJ( renklerden ve varenin zaten eskiden • 

Tiyatro ileminin bir buhran 
geçirmesi de Patunun ticaretine 
dokunmuştu. Çünkü müşterile

rinden bir çoğu tanınmış ve pek 
tık gezinen sahne yıldızlarıydı. 

Mesela Kazino dö Parinin ope-
ra ~rkrcısı matmazel Jan Mar
nak, Patunun eli açık bir müıteri· 
si iken işler kesatlaştıktan sonra, 
parlak hayatını bırakmış ve her 
yoldan masrafını kısmağa başla

mıştı. Bu suretle Patunun kasa
sına akan oluk da kesilmişti. 

Patunun diğer bir yüksek müt
teriıi de bir zamanlar bir milyon 
frank değerinde elbise masrafı 
yapmışken bugün şatosunu salmış, 

mücevherleri mezada çıkarmıt o
lan dansöz Jeni Dollidir. 

"Patunun yaptığı bir fis -
tan sakatları biçime sokar,, diye 
şöhret almışken, Parisin bu terzi· 
ler prensi, en modern barlarda, 
Havvanın seçme ve en güzel kız · 
lariyle dol&§ırdı. 

1 
Patuı.uu ,,ıan

kenlerinden biri 

Beyinleri bombot olan bu kız
ların vücutları mücevherlerle süs
lüydü. Bunların bir çoğu için, Pa
tunun müıterisi olmakla beraber 
hem de sevgilisi olduğu söyleni • 
yordu.Müşteriden sevgiliai olanla
rın itleri çabucak bozulduğu gibi 
Patunun da hükmü çok ıürmemiı
ti. 

Fakat Patu cidden yakıtıklı bir 
adamdı. 

Gençken, bir itlemeci mağaza
sında katiplik ediyor bir yandan 
moda mecmualarına elbiıe örnek
leri çiziyordu. Bir gün mağazaya 
gelen mü9teriler.den bir Amerika· 
lı kadınla te.nııtılar. 

T eıadüf bu ya! Bu Amerikalı· 
nın yalnız meraklı bir tık delil, 
ayni zamanda zengin bir kadın ol 
duğu anlatıldı. Patuya paraca yar
dım ederek onun bir müessese kur 

ediliyor ve 

kullandığı 
canlı man
kenler "Şa• 

rap kadar 

Puvare tam manasiyle iflas el· 
mittir. Patu tedricen hu işten si· 
linip geçiyor. 

Puvare, bir vakitler senede iki 
milyon liralık iş yapıyordu. 

• • 
latif,, görü00 ========================== 
lüyordu. 

Bir Ame
rikalı ka-
dm, niçin 
bir revü ki" 

zı kadar gü

zel ıörün

mediji hak .. 

kında ken

disini tah
lil ettirmek 

için belki 

Patuya yirı 

mi defa gel
mişti. 



Dikkat! 
En hafif bir 
soğuk algınlığı 
insana günlerce 
1ztırap çektirir l 

K arı, yağmuru, çamur 
ve soğuğile işte niha

yet kış geliyor. Kış, nezle 
soğuk algınhğı, baş, diş 

adale ağrıları, romatizma, 
grig mevsimi.. Mendiller 
şimdiden burunlarda .. Va 
purlarda, tramvaylarda, 
sinemalarda öksürük ses
leri duyuluyor. Adım ba
şında soğuk algılığından 

mütevellit baş n diş ağrı 
larınden müşteki bir dost, 
bir ahbap .• Hep ayni nasi
hat işitiliyor: "Aman ken 
dini üşütme, sıkı giyin!., 
Acaba sıkı giyinmek üşüt
memek için kafi mi? Sı

kı giyindiği halde soğuk 

alan bir insan ne yapsın 

Yapılac7k şey hiç şüphe
siz !'\rkı giyinmekle bcra -

G • 
1 p 

HABER - Akşam postası 
.,,,-~~="'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-------=-= 

iyi bir terzi mi 
anyoraunuz 
işte size bir adres : 

iHSAN YAVUZ 
Kadın ve Erkek T erzlal 

lstanbul • Yenlposune ltarşısıo dı 
Foto Nur yanında Letafet hanıoda 

s:-··::ac::=·· ••••••••• ·-··· ••••••••••••••••••••••••••••• 
·if ... K İ-
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.. H 

~~H ü sa meddi nti 
fİ Umumi idrar tahliJi 100 kuruştur.H 
g Bilumum tahliHi.t Eminönü, Emlakii 

H 
.. ve Eytam bankası karşısında izzet-j~ 

bey hanı. :: 
ı: ::==::: :::: ..... :::::::::::::1::11ur.::am:::::::=:: 

... ! .. EEi~lmCillll:mılilliillı:E:zı .. ~j 

Selami izzet 

ber bir fanila, bir boyun rı·yatro Sanatı 
atkısı bir palto almıya 

reri:en ehemmiyetle bir Her kitapçıda bulunur 
kaç kaşe GR1P1N alıp bir Fiatı: 75 kuruı 
köşeye koymaktır. ..•mımm::ım:::::1ti111CE11Clillmm-dl 

GRIPlN'in ehemmiyeti = :: ı ı ::.-::::::zu:mc::.::::::n:::::::::::::r.::: 

~e faydası soğuk algmlı • u Adem 1• •1 ktı· dar ii 
gırun başlamasından son- :: li 
ra anlaşılır. Baş ve diş ~ V E H 
ağnlarile diğer bütün ağ- r: !: 
rııarı mideyi bozmadan, fiBel geveşkliğineü1 

kalbi ve böbrekleri yorma- S: H b • H 
dan keser, Nezleye, adale~ 0 rnı 0 1 fi 
ağrılarına romatizmaya. fi li 

Tafsllat: Galata posta 
gripe, üşütmeden müte - ~ kutusu 1255 i~ 
\·ellit ha~ta.lıklara karşı -~···-··-····· ... ·--.... ·······-·····--·--·······== bilhassa mües~irdfr. ••••••••••••· ... -···--··········--····• ... ••••• .. ••••••• 

• N Operatör Dr. 
SelAb SUN 

işta 
RADVOLiN 

in 
mucizesi ı 

1 SONTEŞRIN - l!i~j ..--/ 

Yalnız birkaç haftalık tecrübe 

Radyolin 
in emsalsiz bir diş macunu olduğunu 

size filen lsbat edecektir. 
& RADYOLtN: Ağızdaki mik· 
ropları % 100 katiyetle öldürür. 

• RADYOLIN: Dişleri çürü • 
mekten, dit etlerini hastalıklar
dan muhafaza eder • 

0 RADYOL1N: Ditlerdeki lr 
keleri çıkarır, kefekeleri eritir• 

• RADYOLtN: Ditleri min• 
tabakasını çizmeden beyazlatd 
ve pa.rlabr. 

Kaşelerini tecrübe ediniz! Deniz hastanesi Cerrahi Şefi 
Diş Tabibi Kemal USNI Radyolin 

1STANBUL iCRA TETKiK H AKIMLl<:ilNDEN: istiklal caddesi kullanacağınız yegAne diş macunudur. 
Sarıyerde Cami arkası sokağın da 21 No. lu Hikmet Eminin evin - N O : 322 

de oturmakta iken halen nerede oturduğu belli olmryan Ekreme (Be- ( Bevo{llu Yerli Kapalı zarf usullyle eksiltme 
reketzade) Mallar Pazarı 

Emniyet Sandığına birinci der ecede ipotek olup lıtanbul 4 CÜ icra İiımli:imlıl:!ml!Cuı:!!··~s:ıl:t::iliuı!Z!· ~)ID!!!!!ml-mli Nafıa bakanlığında-1 
dairesinin 934/ l 767 numaralı dos yasile yapılan açık arttırma netice lıtanbul Dördüncü lcra memur .JJ 
sinde 9350 lira bedelle alıcısı üze rine ihale edilen Beyoğlunda Feri· 

luğundan: 
köyünde Kurtulu, caddesindeki es ki 146, 148, 150 yeni 177/ 3 numa· Uu"tu""nu"ne ı·kı' bı"n ıı·ra kıymet 1 k ul ı A-'--- v·ı· ti d Çub k '- ~ 

h kk d 'kA · ~ 1 - Eksi tmeye on an ı: .u&ara ı Afe n e u aa .. ralı apartımanın ihalesinin fes i ha m a yaptığınız fi ayet üzerı • kesı'len Eyu"p cı'varında Ku"çu"kko"y Ç buk k . .J-4 
b içinde Çubuk çayı üzerinde Betonarma u öpriiali "'tl•t·~· neduruşma yapılması için tayin olunan günde durutmada hazır u de eski Kariye üstü yeni Çamlık 

Junmamz icin ikamelgnhınıza gön derilen davetname ikametgahını • k lnıaatm keıif bedeli 12500 liradD'. 
~ ao ağında eski 9 • 9 mükerrer yeni 

zm meçhuliyetinden bahsile bila t ebliğ iade edildiğinden mezkur 26 No. lu arsa anbar ve ebniyenin 2 - Bu ite aid f&rinameler ve enak tunlardırı 
d::ı.vetuamenin hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 inci mad- A - Eksiltme ıartnameıi, 

bütünleri ikinci açık artbrmaya 
desi mucibince ilanen tebliğine ka rar verilmiştir. Mezkur mürafaa - çıkarılmıt olup ıartnamesi 2110 B - Mukavele projesi, 
mn y~pılacağı 21/ 11 / 935 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 935 günündenberi herkesin gör • C - Nafıa itleri şeraiti umum1yeat, 
10,50 da İstanbul icra tetkik mercii mürafaa salonunda hazır bulun • mesi için açrk olup 28/ 10/ 935 gün D -Teıviyei türabiye, Şose ve kiıir lnp.ata dair fennt p.rtna' 
rnz.nız, gelmediğiniz veya gel:niye ceğiniz takdirde hukukunuzu mü • lemecine raslayan pel"§embe günü me. 
dn~<•'\ için salahiyetli vekil göndermeniz, gelmediğiniz ve vekil da- saat on dörtten altıya kadar da - E - Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni prtname,. . 
hi ~öndermediğiniz takdirde gıya hm -~la mürafaa yapılacağı da • · d k 

~ ıremiz e i inci arttırması yapıla- F - Ketif hülasa cetveli, vc:-1ne makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (6824) 

".~~· ...... ~. · •. LA,.lto .,::.ı. ... ··" ,.,. ' . "- • .• . .... ' . 

iürk Hava urumu 
Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
3üyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Aytıc?. : 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
ler e ( 20.000 lira t lık bir mükafat vardır •• 

P anları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
taliliferi arasına 2iriniz. 

MP.·~~\ . ~--.. .. . .. : . . • • • , . . ~ . " ... 

FRAN~IZ TiYATROSU 

ÜREYYA 
Opereti 

Bu akşam 20.30 da cumartesi l 'C 

pazar matine 16 da 

BAY-BAYAN 

Büyük Operet 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
Rüştü. Bcsteliyenler: Sezai Ye Sey • 
fettin Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te -
lefoıu '1811 

Soğuk 

algınlık

ları ve 
her türlil 

ağrılara en 
çnbuk tesir eden 

YENl KAŞE'dir. Birlik kutular 
7 112, 12 lik 50 kuruştur. 

caktır. Birinci arttırmada gayri G - Proje, 

menkule 800 lira ile istekli çık • lsteyenler bu ıartnameleri ve evrakı 62.5 1nmıf bedel mukablfb" 
mııtır. de Nafıa Vekaleti Şoseler reisliğinden alabilirler. 

Arttırmaya girebilmek ıçın 18 d JI 
3 - Eksiltme 11/ 11/ 935 tarihinde Pazartesi günU saat a o/o 7,5 teminat akç.asi alınır. Birik cakt 

kara Nafıa Vekaletinde Şoseler reisliği dairesinde yapıla ır. 
miş vergi belediye resimleri ve va-
kıf icarcs~ müfteriye aittir. 4 - Eksiltme kapalı zarf uualiyle yapılacaktır. , 

Arttırmada gayri menkule ke- 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 937,5 lira muvakkat ti , 
silen kıymetin o/o 75 ni bulmak minat vermesi bundan baıka aıağı daki vesikaları haiz olması I~JJS' 
tart olup aksi halde satış 2280 No. dır. 

lu kanun hükümlerine göre sonra- 1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, ~ 
tılacaktır. 929 tarihli kanununun 2 - isteklilerin yapmıt odukları itlere aid vesikalan ihalede1' ~ 
119 uncu maddesi mucibince ipo- az Üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden alacakları ehliyet~ 
tek sahibi alacaklılarla diğer ala- ıikası. ~ 
kadarl~rm ve irtifak hakkı sahip- 6 - Teklif mektupları yukarıda Üçüncü maddede yazılı saatt , 
lerinin gayri menkul üzerindeki bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksil~Jt 
haklarını hususile faiz ve masra- me Komisyonu Reisliğinemakbuz mukabilinde verilecektir. Posta 1 . 

fa dair bulunan iddialarını müs- gönderilecek mektuplarm nihayet Üçüncü maddede yazılı saate 1''
1
, 

bet evrakile birlikte ve 20 gün i· dar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile eyice kapıttdmıf 0 

çinde dairemize bildirmeleri la - ması lazımdır. 
zım olup aksi halde hakları tapu Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3052) (65391 

skill~lePh~ ~m~~~ ntış ------------------------------------------~ 
.• #' 

bedelinin paylaşmasından hariç Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk ğini istemekle muhakeme güıı" ( 
kalırlar. Daha geni§ bilgi edinmek HakimJiğinden: lan 25/ 11/ 935 saat 14 te ınab1' ıı' 
istiyen!erin 34/ 1297 dosya No. aile Yuvanakinin F eriköyünde Bah meye müddeti kanuniyesi zarfı t' 
dairemize müracaatları ilan olu- çe &<>kağmda 68 No. lu evde otu- da itiraz ederek gelmeniz ıntıa~tı1 
nur. (55) ran inekçi Sami aleyhine açtığı leli gıyap kararı makamına 1'•1 

DOKTOR 

Kemalözsan 
Uroloa - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

H. raköy - E kselsiyor mağaza1> 1 
yanında. Her oün öğleden sonra 
2 . den 8 e kndnr . Tel: ıl12.'l5 

alacak davasında borçlunun ika· olmak üzere ilan olunur. ) 
metgahı meçhul olduğundan yir • (1~ 
mi be, gün müddetle ilanen teb •

1 
...................................... :::ı-~· 

Jiğat icra edildiği halde mahke • ···········c;·i·;···;;·~·;j;;._'j'"' 
meye gelmediğinden gıyaben mu- R t• T .. k ğl U 
hakeme icrasına karar verilerek a 1 p u r o 
davacı senetteki imzasını istiktap 1 Ankara caddesl Mesarrs• 
ve gelmezse istiktaptan kaçınmış tt otell Karşısı numrara (88) 

l .. bı· !==···············································::-.::, ıaY.ı mak uzre gıyap kararı te ı · ............... --.......... - .................. . 

I 
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SAYFA 

... 1 kalılf · Telef on: 23872 2 Sonte•rln 1935 Cumartesi Sene: 4 • Sayı: 1373 

Sulh inıkanıarı 1 

ortadan kalktı 
lngilizlerin buldukları yegane çare şu : 

laterlerse Italya ve Habeşistan toprak mObadelesl yapsın ı 
\'ek&a biz. mtltecavlzln tekllflerlnl Habeşlstana cebredemeylz! . 

1l4pll Ara" ulıul,.r kurumunda lngUiz mu-,.'·'ıaaı Ec'-:nlc llO"'flU"kıell 

Bir ltalqan 
ordusunun kaqbolduğu 

teegqit edifer 
usaali dağındaki ltalyan 

bayrağı · dirildi 
v oıa iltihak le&• 
kayboldu. --R-eUes Al getirene 

50000 dolar veGteGttıdl 

Vunanıstanda 

---- aliyetçl .Kondilis 
işçileri ve köylüleri tutacak, 

sermayedarlara aleyhtar 
olacakmış 

... _~ler de geneloya lfUrAk edecek 
'" ..-.,, 2 (A.A.) - Joamal p- mn kapital ale,hinde oldapma. 
~ keaalliain bir diyevini Def itslleri Ye JdS7Jflleri tatacaimı IÖJ· 

.... ' 1 llir. Kondilia parıam.. lemiftir. 

' ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

1 Suikastçılann 
Veni llstelerl 

buhıadu 
A••ıw 1- Çen. B.._ U. lw 

detl Tnflk, boblr Bdbt x-ı, 
o- ı...u lilftbf ... amüta. 
dır. Bnlarm Ttntıe lıtlttllİetlH 
te81ha edlllp ~lerl ut . 
lmldah ........... ..ıtmat 
Jeklar • .bıU tarld Srdla Jılklae
tl çm. ~ bllbbde ,, . 
nfclew ~,.,..., nlbat 
tepbblldne alt 1ılrpt ftnk dallı 

1 bulmapar. 
B1I &l'8ftlrmlar ......... ç.r. 

k• Bteıııila ...... ...... .. -
raberlur..._0.....,.ftm 
dlleri ile Pli lllr ...... _... 
ve alhst hpDMı bnl.,. kellr. 
olarak U)"fll•• ...... lana I· 
ıdmlerlae n tetldlita P''lll• tan 
larma .ıt ı-1 Dıdeler ........ 
tv. (TAN'du) 

SuJkaatten kurtulan Çan • Kag • Şei 
(J' amı z ndcfeJ. 

ÇOCUK 
BABALARll ~· •bwlia artık hallrçı parti- lfll INIPlel .. ,.. .... -..... la b ,, lllllNWI ..._. &a,on pzeteınizin 9 ve 10 

"'ti 1 
- l••ı ~·par· Atine, 2 (AA.) - ltçi partisi unca 1ajfalanm k11erek çocuk-

': '-hi amh.....ı l.a- pnel07a iftirak için lriltibıigilere larama verinis. Bu ayfalar 
~ ..,lwait ft PfOll'MllP lir ..,......, .. ~-..... 1 bw yamdarmm eilen4irecek 

e V · ve iJi 191ler :ıp.tecek, hem de 

ıngene gı :: =~=~la-
ed •Jdl j HABER ÇOCUK 

DlahV _) - zvaz••:.ı rJj!:!~a!..tu. 

Atalilrlc w /mwt lnönlJ Ktlllllltaqa 111...mr"-

Atat ü r i{li n 
söylev 

Dün •ece Cafaloflantltı ~ 6ir 7flllP'lla 6ir """"' lıeıwlirai paaor 
reden atmqtır. R..,,,;,,,mfe X iftıreti 6a ~ ı&teriyor. Yauı 

3 incii •• ,.,.,.. 

Hayli\z bir Aşık 
Kendisine yüz vermiyen 

sevgilisini vurdu 
Dün Ayvanearayda bir~ ken bu teklifleri üserine Anıe Wr kaç 

diaile enenmek iatiyen bir kızı sin enel SileJtD&D& hakarette 
YDl'IDUfl111': baliliiiifillb1r. AtJona mukabil ha· 

AJyamuayda Atik Maafapa. kanıt .... Stlleym&n kızdan in· 
f& mahalleainde obs'an Melniaeclin tibal almJJ& karar vermit, büyük 
km 18 yqmc:la Asi1e Balattaki bir baPk tedarik ederek dün Aai
Sürena Pap. fabrikumda igi ,.enin yolunu beklemiftir. Saat 
olarak ça)lfllla:ktadv. Aliyar• ak- oa ikide f&brikanm düdüiü ye . 
rabalanndan lbrahimin otlu Sü- mek p&Jdownu çalınca Asiye de 

i leyman &tık olmut, fınat dÜftük- çılmut, nine doğru giderken Sü-
1 çe .Aaiyeye bundan ı.heeclentk ••· le,man amısm köteden inqne çık 

lenmek teklifibde ~· mıt blÇ&imı Aaiyenin arkuma 
Aaiye henüz uıkerlipi yapma • ÜÇ defa aapl&mlfbr. 
mıt olan ve ipia tlplatan Süley. Genç kız kanl.r içinde,_. 
manm bu teklifini kabul etmiye- diifünce 1UÇlu elindeki 1nça • 
rek red cevabı nrmiflir. Buna iile ortadan kaybolmuttur. 
rafmen SüleJlll&D Asiyenin pefİDİ Alır bir ~ yaralı bulunan 
bırakmamıı, itten çıkbiı •m•n· Aaiye Balat MaaeYi hutahaneaiııe 
lar yolunu bekliyerek atkından kaldırıbmt, Süleyman da alqam 

1 uzun uzun bahsetmiftir. . ~ ,,.Jralanmqtır. c:,ı;.:;.ı 
sw.-.. i& bir w . 11& mlil&1ıls•·•iliie y • • 



2 HABER - Mrffl poltut 

ıtatyan - Habeş harbı ~:1~~~~~: 
skerlik muharririmizin görüşleri Darısı :::~o~a:ukl 

Ankara 1 - BelHiye •ecllll 

ve en· son gelen telgraflar ~E:-512 
Dola Afrikunıdaa •111 ıelen cephedeki huek&t için de f11 lh ... ltallan gldu ın11maıer ler, 1996 harbinde &lmüı 5 ltalflln işletilmesi lşlnJn tetkik edlldfif. 

....._ .. durmmm ta tekilde ol- leri li1lemiftir: Malta, 29 - Enelce kararlat- ubrinin iskeletlerini bulmuılar • kaç .... içinde btltla ıollama 
-- tlib"emektedir: "ltaltaDlar bir a1clanberi ça - bnl&lıiı dsere aoG zahit .. ulıe- dtr. Bunlardaa bitinin kafa ta11 olarak dlfe.....ı bulaaemil 

h • bpnalarma melrQU fimdiye ka • rin aile efradmdan mürekkep 800 üserinde kurtunlarla delinmiı bir liyorda. Ad V8 C P 851 1 N 1 ....ı..ı M-1 Ranuaed*I 111• aruaula dar aacAk a.ı.aın Ue Gc>rahaP ıiYi , &n Ja Y&P...-•.7 e 1Ut&Jl t•lme• kuketl lrdanmalda7ch. baylık makamının ha• teklifleri 
_....,darı• ini M-blt.')• ka. Ji e1!f pçireMhaitlerdir. Ve hu terkederek lqilterqe pdecekler- il•• aukawn ewl , ..... edlldl kunda. Ba arada 1kJMk .,. u ••••ti Mt aemna ralmu phirl.t ... ~ Mr mayaf. dir. Aamara, z (A.A)-Stefani aJ· -· ıslahı ve lhtiklra aeydaa 

pek llatiratb lutıeket ettiklerinden fakiJ'et •11lmu.., ...,_ P .. 181 kurulu tan bildiriyor: memesf •çta uray tarafnadaa 1 
olr11lr pis ,.... U.1-ekteclir. Adleababa, 1 (A.A.) - Cenap tep•llr• ...... ~. . Ru s.,,._. batıl:tosak kgy. dilmek tir.ere 200000 ntlfua wt 
Gıe'- Mr llab.r ...... ltal1mJa. cepheli lmmudanı Ru o.ta•· . Roma, 2 (A.A.) - Bu,.nk fa- vetlerinia ~Hedeki mai yal· !1:;: "..:::~alllldl! 
na ••elae ele !...., oldaldan JID 29 uda Dolo plmnnda hir tilt kanala ha •J'ID altıamcla •e ha- ma ettUdwi •• ail•i erktnma fe- nrlldl. 
A..,_. ·Adaa Alu 111 'hattmdan ltal,aa acalm dlflrllclQUnti kanlar lmnılu Jla otumada toplan· na maemeleler ,..~ Reı ---------~ 
ıa.d9e kMar ar.calr 10 kilometre telpafl• Mldlrmittir. bJa da•et olmmatlar•ır. Gak•J& blldinJmiftir. E • 1 • 
... ,.s1~•.Arac1ac1a. C h . • Son haberler u p il czane enn 
- 'IO ldlometraiik meaafe oln ep e ger ıs• nited na a,tan • ppı.lı 

.. w111, .. ...,,.... ..,... bir ılrtlmede Ru Gaku, HabetU.. sayısı 
im" ı1a1,..ıarmyirmi aünde haberleri Napou, z (A.A.) - lldacikl- ı.ı. dırifmek 1nuuunclald m.. 
10 ldlamtı1re il•ledikleri •" a- nan •e 1 Şahat fırkalarına ..... tini w1rm1t.,. Mrçok Hallet ..ı çoğaltılmal 
..._abama Malralleye kaclar an- •r- pzeteallerl ff•b ... • l.uüa 1-'--'-;..la Mrl--elr ar-
calr _ _..._ Wlecekl el ...... mUfMlllt .. ra,... IUP 10.000 SiJab ılaaleldi, puar MMl,7-- -...- Nlfus savımı D u 

iç 91- •ara. •, e- A.di.allaba, l (A.A.) - Mah- süai Satunüa, Colomho ••Pi•· ... da oldaldarau lf&n etmir 1 

•aktirl p111 Prena u,1 Yum, Adiaaba• moate ......,1an u. Dola Afrika- tir. lerl Dzerlne blrie 
Kalairedea 99)en bir radyo ha• ba bölıeai isinde bulUDaD Radol- ama clotra JOla çabcaltlanhr ... Gabanm elinde tflDdi hin zaruret varmıı 

._.. ,are d~ hu c.pbenbl ltal- foya nakleclilaıit .,. daha ııla biı SelYio Yapanı bu pc:e 15 •· 500 .-a.r ..-.. ftl'la da kMdlsl Ges• qm 1armiliDcle _. .. 
7Ulan. iltihJ.; •tmlt olaD Ru haJ " 144 Sl-L ı&nleldi alarak pelı ,alaacla 11 • 20 hla bclar M- --• -.aL..- LL Gakla, ortadan ka1bolmatbu Ha mullafua altma elm•'fbr. Dire- ~... ._. .alllp olecatmı tlmlt etmek- •- •una •Jlllll Ull' 

... )lktmetide batım ıetir«.ek daua'tfan bilclir.ltfiline ı&re, Ha- Jola pkmqtır. Aaati._o ftpar11, ecl memleket niifuunan, diler 

..._ I0.000 dolar ndetmit ~ betlerin ~ıkarchldan aıilfldll&ttan 88 ..-, •• IOO SiJah ,a.leldi ile t lr. dan lıtanbul nüfuaunun artmq 
J atilrii çalıtmak imkAamı IJalamı • •1n MmaTft'J& hareket etmiftir. 1-------------.ı dulunu aiatermektedir. Şa 
w lrtıedlr. yan Framm ıueteclleri, Eittr,. ıtetrant••· Adi ....... •lil harpte Zecri tedblrleı ziyete ıön, adetleri bulunC111K• 

usaa ic p esi 
,Acliaababadan bildirilclliine 

aere, Mma Ali dalmm ünrincle 
Wman haljaa baJl'&lı kalcld'll • 
......... v. ~·-Dtrln• ... -
mm•lrir ltalfaD kolunun kaJbol • ...... -- ..,. ........... 

Dit- taraftan 25 llktetrintl~ 
Mabetler D~I sBliln ..... 
.. olaa bg ltalyan 1-amm k~I• 
- Jauca•• ederek ll ~... il· 
tlliriııalfl• ... 25 ••• ile labpk 
..,.,. miiaaclere e1miflercllr. 

ff&yu ajaaaına ıire de, ta,,. 
..ı.. tarafmdan ı...leamek •ur• 
tlılil n.liJ• bir ltal,aa kOla •· 
......... IU Jm.ruJariJ'Ja brfılaf· 
• ..- " WIJiik bir ukmbp dit...,._ •. 

• .,. Somali1e ııtmek müıaacleai. ıı ..... .,_.."" nmılderlftı ve Bu lgarlstan yerin insan çokluiunu eau 
• · • ı clir INlllulaP cı f • ( • •) B ı-.ı.-. .. -- rak -·"'aneleria de _ _. __ -

m iatemıf er • Roma, Z (A.A.) - Aamarada~ ...,3 ,., • AeAo - a •-----· ~- ... _.... 
Bu auetecil•na Solu. timdi de LIJ.Jirilcll• ır.:-

1
__ a.d·ı-t 

1
•
1
_ dalyap karşı ::: __ rJ tedbirine itti- zım ıeldifi ileri sürülmektedir. 

IR u •- unr, A •·- ,.;- rakfnln l:-IYilterenfn teMrl altında 
CihatiJ'• harekr eıtmitletdir. Entlldo arumda Amblo .. laıa'de ve bir takn ekoao•lk tamler kar· Bilhuu llt&Dbula timdi lııa 

d -L :..: l..x.. d d .ır... dal ka ha.. ruret ıiSrillmektedir. 927 n iki taraftn uılall hlr bama amtı ilan.a ~D topra· şı ••• n a ol uauaa r çı n 
A&allaba, ı (A.A.) _ Adaa it ....-.ı. '1°r1,.rnııanen telaıl~ olunlfta~t=-.t,,. aa1ımma 16re l:tanllalu llCSI~ 

etrafmdaki 1D11barebeler •DMID· ne adedi çoktu. Fakat bQ:&DI 

apılan suikast 
Etrafında tafsilat 

Dtblldl ...,_.. wnıldalaDa Kuomin Tanaı pamılala kon • 
...._ ftnlitmla Çin hat n dq sreai ~lırbn, kar ıuete fotol 
..... v ........ .,.ba, .... ... ralç111, maldaealaba arkaw lak. 
dQI Wlcllrill,.... l•dıiı tabanca Olı•enl»IM ltatlNa -

Diler hir last.•, .... ,alan- baa Uf kmfQD abmftır. 
lemakta Ye hakanın ııhhati iJilet· Sonra Ud a•kaclatiJI• Wrllkt .. 

nUfala l6re ha eczahaneler u 
laillbaktachr. Ecalaa-1• 
dil eclildifi zamandaıa1*l~ 
balda ecahane atlecli ~ ., 
mamıı, yalna !"luhitin icap 
Da ıönt, JSleri delitwa" ~uı· .....,. 
Son Jl)larda m .. ıa Tablm 
mane me,.danmda, beledl1• 
111mdald anada, Cihansirde, 
pqada J'•Di m&11alleler 
etmlftir. Buralarda Japılan • 
hma•rcla ıok fasla iman 
d ... için Jeni Wrer ec•••• 
mala millait imi~. 
_..neler mlfettiflill 1aa 
tetldlder yapma1dadB'. tlllal ~. yıekalnmııbr. 

Polia tarafmclaa ıaralamml , Salkub 7ap1U1 fotolrafçı 183:/. -----------
lu lıratil, Çla la4*•"'inla ,..,

0 
yıhada Çin .-dnaa• oallata rU" lzmlr pana11rı 

Yeni •wldwat 1-.ıılala Mr .......... bal1le Ja~va a,. harp et· mad&IJ8 
Napoli, at (A.~) - 3.300 Si- mftftG.D_,adt.ı; WIJapoal ta 

)'ah ıöuılekli dun B ancamano ıe- ...,._,.... selea haberi•, pi ı. ... - 1 .ü-maalık •---lan ı..tıC hmlr annal-1 paaJ'lllllD 
-1. 1 ..._., .. .., 1 •- pavlyon meydana ıetlrenler •• 

mili ile Dolu Afıil.aıına hareket ._., -~ora mittir. ,,. da yerli mlle.tlSfalerlmlzda Boarı. 
etmiıler Y• limua akın eclen halk ..... fallleri Is ldtlcllr. •• Karptabk .,......, fotolraf· raderlerla paft7oaa pil JIUUt 

tarafmdaa eelbal.:'lllllflarclıT. Ge ..... wn ... .,..... ............. çmm diler iki llı·kadap da eillh tt cellletmfttl. Serıt komitm•ln 
n--1 Tnclill il• ıa.illl olarak si· n ..,.,..._ praJaam., lteld I· atmaia hqlaclildarmdn iki kiti dt 'flyonun a11vaftak17ettnl takdir 
den iki ollu da •J'li npurla Af- idil .......... pbl--.lanlır. yaralanmı:fbr. ret Boarla Biraderi'" bir altın 
rib- harekat efmi='•.cllr. Kad'L adı ._ __ • ua- • S.d Bunlarclan Mrl __., a-ı-a,.. dab'e dnclerdtilnl memnanlyetl• 

ı - • .. -... ......_ .-. • u7•....-ı ber aldık. Kendflerbd tebrik e 
SiJÜ ılmlekl'leri teftlt etmek .t.. Jap09 8-&ık elclei. Nuldn dm Saqça, ~i kjlttn itleri tef •1_. _ _._ _____ .-....-... 

liur• _,..'Çdıran Veliaht, aılcer ..W Japoa ........_, tıı11lr· Kanlaylmaa'm. 
t&d.finiau côfkb ı&terilerle kar ı.iDI Mldb .... mllllar etmlttlr. RiYayetlere .rlre, aaikutfda Ball tırmalar .,.....,..,. 
tılum•Jln'· Loadracla .............. t'li Ma,...ı ....,.,.ld de alclinnek rarak lkind nm bit ..... 

Boıun ellen ...... .......n•• lldnreala Wr ...... iatıyorı.-. Faut .... pi kon ...U fl*-ltl•dlr· ... ...,. 
Roma, t (A.A.) .. TehHI- He- ,...,._ ol-- lalldlrmek· are binuına ıe'-llln,ea bu teh ,.ı kartılaınq, yatmk kamıeı• 

nls ltaal edilllMIDit olu bllple- te ...Wir. likeden lmrtulnmftur. ppl llt.mlştlr. Bu ekmek Jlsde 
Y1n i8fleri " etrah ltaJ,.an elel --------------:-~~-:-:-~~---::-ı mit aeı1, yUzde 30 yaaapk 

k 1 Ç K il 
• da ,.,.1aeatt1r. rmaeaar 

.. a.r1aıma.areaatadeYamet- omany ra 1 ingene ra ıgı )'alttıktaa•nra Wrtına• 
~. ekmekler pkanJacü, bl •.U. 

s--ır ~•~•mele, Mitin bit- M8blm btr nutuk Mahvedildi a tkhfd ne'fl ümet aau111.aı• 
pterd• ...._ Mr ... ,ı,.. 1aa11- llrlereeek 
Jeti b,....... Upldar •ı- Btikret, a - Almaa haberlere 
ma ô1n1* .,. Wr faali· ... .....,. balı plnad- ... 
1et ,a.termltletthr. 

7el lnemH Mr .,, .. •1liJecek· 
tal;Janlera --- a,1-n tir. ltıral laa --tnlacle dahili..., -- -~ Roma, ı (A.A.) _ R....- IW ruettan claha siyade lıarid ıi1a-
clirildi~ llN, ilk t.ıa lçiıad• aete hmn Yerecektir. 
ld ~--·de hir ltalJ,U aa· IClral RomaaJ'WD ardUSPl'a 
tiQı " clkt u1reri llaa1$t " llai- nrietlencllrmfk " ~endll' • 
._.. Jadad• 1eae Wr auha:r •• melı mecWıl1ettnde ol~ i~ 
a:z ..... , ..ı.11ıııa1tt1r. .-.._istir. 

VfJ&aadaıt bl_.lrihliiiM sare, 
sabıta Varana el VJIİda 1apyan 
Çiqeae luallıimı ( 1) ,.,_la 

karar YWmit.,. ba lrararma tatbik 
etmlıtir. G~ ıene kral illa e-

dilen ı..... .. -~d·-
ıiJt. . l 
irim hazineleri • .1mn.-

irtihal 
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Sulh teşebbüsü bir 
arpa boyu bile 

yol gitmedi 
lta.Jyaya karşı devletlerin ta · 

kındıkları tavır, bugünkü haber
~erle yepyeni bir safha arzetmeğe 
Ull§ladı. 

Aksini de aöyliyebiliriz: 
Meğer lngiltere, ilk gündenberi 

~!11.~ ıiyaıasında devam etmif de, 
Ulltün dünya, bir iki hafta kadar 
t.•ehhümlere kapılınıt ! 

• • • 
ltalyanm Habe§istanı iıtila et

:~k .. hareketine girişmc-..ai üzerine, 
-uyuk Britanya, bütün fırkalan 
te dominyonlarile bunun aleyhi
Qe kalktı. Uluslar kurumu vasıta. 
tile önüne geçmenin en hararetli 
~ftarı oldu. Zira, bu istila, her
~n ziyade onu alakadar eder 
:İ: Müstemlekelerinin yolu üzerin 
e kuvvetli bir "Roma,, nın belir· 

itle.in razı olamazdı!. 

Aıkdenizde tah§idat, Mr$ırda 
~inıat, Cebelüttarrık ve Süveyş 
~fında tedbirler, diplomatların 
etair leblebi gibi &Özleri birbiri· 
~ la.kib etti. 

-..,_; e herkeste şu kanaat hasıl ol· 

ln.giltere, ne pahasına olurıa ol. 
"-ıı, ltalyanın Habe~istanı yutma
""- imkan vermiyecek. 

• • • 

nı müstemleke haline getirecelr 
miydi? 

Bir iki gün evvel telıraflardan 
..,zilen vaziyet buydu: 

İtalya, aiyuada galebe çalıyor 
Mussolini, dediğini tamamen ol • 
m.ua bile kısmen yaptıracak ! .. 

Fakat, bugünkü nüshamızda çı 
kan son siyua.l haberleri okuna
nız, meğer, vaziyet hiç de böyl~ 
değil mit. 

ln.giltere, Bqbakanmın ağzile. 
ltalyaya dostluk tertnesi kanşık 
tehditler savurduktan ıonra, Ti . 
mes (Taymis) gazeteıi vuıtuil• 
de §Öyle diyor: 

Habe§iatan tam hukuklu bir 
devlettir. O, bizim uluslar kurumu 
arkadaıımızdrr. Ona, mütecavi 
zin istediği muameelyi yapama· 
yız. İtalya iaterae,onunla arazi 
mübadeleai yapabilir. Biz, sulh 
anlaıma11ndan ancak bunu anlıyo 
nız. 

Ve bunun üzerine de, Muaoli· 
ni köpürüyor, aletin nutkunu söy
lüyor. Fqist gençliği, lngiltere 
sefareti etrafmda mitingini yapı· 
yor. 

Fransa, İngiltere 
saftutuyor ... 

••• 

cephesinde 

"Az gitti, uz gitti, dere teue 
Fa.kat, herkeı, birdenbire f&!I· düz gitti, bir de arkuına baktı 

tr.erdi: k i bir arpa boyu yol gitmif .•• ,, di-
Bundan bir müddet evvel La - ye bir tekerleme vardır. 

~müdahaleai üzerine anlatma Sulh meselesi ve ltalyanın ıi· 
..._lti.nları hasıl oluyor gibi bir va· yasal muvaffakıyeti de bu vazİ· 
'1)eı zuhur etmitti ! yet,,, Hatta arpa boyu bile ilerlC4 

I ''intihabat arifesinde bulunan medi ! 
~~iltere, ltalyaya karşı yumuıak Meğer, lngiltere: 
~ ır ıiyaa takibine mecbur kaldı !,ı "- itte ben, harp olduğu 11'1'&· 

eııildi. da gene sulh tetehbüaünde bulun-
'\'ine büyük devletler küçükler; dum !,, demek için bu araya gİr· 

kyiatmak hususunda anlaşmış . mek teıebbüıünde bulunmuı .. 
~ lnıydı? ltalya, Habeşistanın bü Dediği, gene dedik. .. 
tiik bir ku.mıru yutacak ve buraıı· (Vl•tfO) 
........____---~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\ l\urçueşmedekl l lkramlyell yenice 
önıur depoları derdi clgaraları 
kuruçeımedeki kömür depola· Yenice sigaralan paketlerinde 

~İçin henüz bir )er bulunamamış· dünden itibaren yüz liraya kadar 
· Depolara hilraretle yer aran• ikramiye bonoları ve fitleri bulun. 

~ktadır. Dep~ıoraın kalkması maktadır. Fakat dün geç vakte 
ı. kkındaki mafıkeme kararı kes kadar kimae paketinde fit çıktığı-
Qı k t• • • .ı b d nı ıöyliyerek paraımı almak irin ,.._ a ıyet etlığ "1'1en ura a de- T 

PQ inhisarlar veznesine müracaat et-
lıl Yapılmıf olan arsaların botal- memitti. 
k lllaaı hazırhklan başlamıtlır. 
l'u arsaların bir kısmı Evkafa ait--------------.-

~ Evkat bu ta.taları satılığa ÇI· Genral Esat 
Iftır. o•• ıdu•• 

Buğday yükseliyor 

Ekm~k de 
artacak 

Buğday fiyatı borsada yeni • 
den yükselmiye baılamı§tır. Dün 
borsa kapandığı zaman azami fi -
yat 9,35 para olan yuınutak buğ

day dün 10 kuruı 25 paraya çık
mııtır. Buğday iki gün içinde 50 
para yüluelmittir. 

Dün geceki yangında 

Bir adam kendini 
iist pencereden attı 

lstanbul değirmenlerindeki 
un ve buğday stoku 13000 tonu 
geçmittir. Buğday yük!eldikçe un 
fiyatları da yükselecek ve tabiati· 
le ekmek fiyatına yine zam yapı· 
lacaktır. Bakalım bu itin sonu ne
·eye varacnk? 

--o-

Şehir mecllslntn 
toplantısı 

Şehir mecliıi dün saat on dört· 
te ikinci devrenin ikinci senesi mü 

Bu gece ıabaha kartı saat dört 
buçukta Cağaloğluda Nuruosmani 
ye caddesinnde Kapalı fırın hanın 
ikinci katından yangın çıkmtf\ır 
Y agın hemen itfaiyeye haber ve . 
rilmi!, lstanbul grupu yangın yeri
ne yetiımiıtir. Yangın iki nat 
sürmüt, hanın bir kıımı ve yanm
daki fırının içi yanmııtır. itfaiye
nin gayreti ıayesinde yangın ci · 
vardaki tahta evlere sirayet et -
meden aöndürülmüttür. 

Han ve fırın Yugoslav tebaa · 
amdan Yuvan Markoviç ve ortak· 
larının malıdır. Halit ieminde bir 
bakkal hanı ve altındaki dükkanı 

kira ile tutmaktadır. Han sigorta-
lıdır. ! 

Hanın üıt katmda yatan Yu· 
van Markoviç merdivenler tutU!· 
tuktan sonra uyanmıf, inmek iete
yince alevlerle karıılaımrı, geri 
kaçarak kendisini üst kat pence'l'e 
sinden sokağa abnıthr. Yuvan 
Markoviç taşlar üzerine dütfüğü 

için viicudünün muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıf, Cerrahpqa has
tahanesine kaldırılmııtır. 

Y angmm neden çıktığı henüz 
belli değildir. Han sigortalı oldu· 
ğundan tahkikat devam etmelct~
d ir. 

zakereıerine ba,1amııtır. ee1seyi Yabancı 
vali ve belediye reisi Muhittin Üs· 

t?11dağ açmıı ve §unları söylemiı- tarifeleri 
tır: 

vapur kumpanyalarının 
tüccarı zarara sokuyor 

"- Bütçe tatbikatımız devam 
ediyor. Mali vaziyetimiz normal 
tekilde yürüyor. Varidat muham· 
men esaslar üzerinde iyi bir ıu -
rette inkiıaf vaziyetindedir. Mas· 
raflar da hüsnü suretle idare edi -
liyor. Flurya üzerinde mesaimiz 
güzel neticeler vermiıtir. Buradan 

faydalar bekliyoruz. Bet ıenelik 
yol programı da bu ıene en ve
rimli devresine girdi. Tahsisat b:t
meaine rağmen yeni ıene tahsiıa
hndan vererek yol yapısı devam 
edecektir. ilk tahıil vaziyetimiz cü 

zelciir. Açıkta çocuk kalmamııtır . 

Ankarada bir belediyeler kon· 
gresi toplandı. Bizi pek alakadar 
eden bu kongre münasebetile Bat. 
bakana ve lçiıleri Bakanına birer 
telgraf çekilmesini teklif ederim. 
Bundan batka Atatürkün hayatla
rnıa suikaıt teıebbüsünde bulunan 
hainler görülmüttür. Hepimizin 

bu teşebbüsü tel'in ederek büyük 
öndere bağlılık telgrafı çekilmesi

ni de teklif edrim.,, 
Muhittin Üstündağın bu teklif

leri alkıtlarla kabul edildikten son 
ra reis vekilleri seçimi yapılmış . 
tır. 

Birinci reis vekilliğine Nedp 
Serdengeçti, ikinci reiı vekilliğine 
Tevfik Türe, katipliklere de Fa

ruki, Refik Ahmet, Seli.mi izzet, 
Reıat Yılmaz seçilmişlerdir. 

Daimi encümene de Fuat Fazlı. 

Geçen yıl Ekonomi Bakaqlmız 
Celal Bayar AtiI?aya seyahat et
tiği zaman oradttki konuımalar a
raaında Türk ihraç eıyumın Yu· 
nan vepurlariyl~ yabancı liman• 
lara tafınma11 da muvafık görül
müttü. O vakitten beri tatbik edil· 
miyen bu İ!İn bugün ıırası geldi
ği görülm~JCtedir. 

Yabancı ve.pur kumpanyaların• 
dan bazılarının ihraç me•iminin 
en hararetli olduğu fU zamanlar· 
da tarifeleri yükselttiklerini yaz
mııtrk. Bu yükulit ihraç tacirle
rini zarara sokmaktadır. 

Fırtına hafifledi 
Vapurlar Karadenlze 
çıkmağa başladı 
Üç gündür Y ddızdan esen rüz· 

gar hafiflemiı, fırtına durmuştur. 
Limanda fırtına kesilmesine rağ
men Karadenizdt- ulu dalgalar yÜ·· 
zünden vapurlar•n gelip gitm~leri 
intizamını kaybetmittir. Sarıyt-r· 

de ve Büyük der-' önlerinde bitkaç 
gündür duran vapurlardan büvük
leri de Karadenize çıkmıılardır. 

Karadeniz limanlarında yeni p 

den bazı kazalar olduğu•ve nüfuı -
ça zayiat olmadrğı bildirilmekte -
dir. Bu arada Giresun açıkların -
da bulunan fındık yüklü dört ma v 
na ile Kefken açıklarında iki mav
na batmııtır. Vapurculuk ıosye. 

teıinin Güney Su vapuru da Vona 
limanına ıığınmıttır. 

Ihsan Namık, Avni, Mehmet Ali, OUzeltme 
Bican, Cemalettin Fazıl, Amca Tev Dün, Cumhuriyet bayramı münase-

Bir yandan E.konomi Bakanlı• 
iı bu hıuusta tetkikler yaparken, 
diğer taraftan ihraç tacirleri bu 
hal devam edene boı Yunan Ye 

boı Türk tileplerini kiralıyarak 
birletik bir tekilde ihraç mal!an • 
mızı yapancı m~mleketlere çıkar -
mağa karar vermitlerdir. Bunun 
için lzmirdeki ihracat tacirleıiyle 

temaslarda bile bulunulduğu anla-" 
td,naktadır. Bu kat'i adım k-..rşı• 

ıında yabancı vapur kumpanyala

rının buna meydr.n vermiyecekle· 
ri umulmaktadrr. 

Soyguncular 
yakalandı 

• Bundan bir hafta evvel Balıklı 
Rum hastahanesi gardiyanların -
dan Vasil, ni§anhsı ile birlikte Ye. 
dilrue haricinde gezerlerken önle
rine iki kişi çıkmıt, ve bunlar Va· 
silin yüz yirmi kuruıunu, niıanlı -
sının da ipekli mendilile el çanta· 
ıını alıp gibnitlerdi. 

iki gün evvel de ayni iki kiti 

Tııbbiye mektebi talebesinden Mı1 
zaf ferin önüne çıkarak üç yüz elli 

kurutunu al!P kaçmıtlardı. 

Bu iki vak'a üzerine polis mi

leca vizleri yakalamak için arattD' 
malarını tiddetlendirmif. Netice 
de bunların BakırköyüDiin o.ma
niye köyünden Ömer oflu Bekirle 
arkad&Jı Receb olduğunu anla • 

mıtbr. h._ Boğazın en g;izel yeri olan Ku-
. ~tfnıede önümüzdeki yaz bü -
~ bir inşaat faaliyeti olacağı 

Eski latanbul poliı müdür:i ve fik, Sadettin seçilmişlerdir. betiyle Balat Musevilerinin toplantı.. 

1. · 1 sına dair olan yazımızda konferans 
Bekir yakalanarak adliyeye ve. 

rilmiftir. Receb hali aranmakta· 
dır. .~ıımaktadır. 

Bir izah 
~ Ceçen gün gazetemizde Bay la. 
il. tıtlerin valdcsi Fuat Paşa kızı 
,,. Ya.n Z~nebin vefatı haberini 
'"'~tn k l'r 1i lt • Muharrir arkacla§la · 
d~ııda.n lskender F ahrettin, ken 
)e~·ne o gündenberi bir ç.ok tazi. 
d .mektupları geldiğinden ve val-
tıın· h it· ın ayatta olduğundan, bu 
•ı.ı ben l' .... · · h'h" · · 'tatı zer ıgın.m tas ı ını rıca 

ektedir. 

~Vefat eden diğer bir arkadatı
tid: 8-y lskenderin annesidir. Ge. 
ti k•1anlara uzun ömürler dile-•. 

va ıaı o an mütekait general Eaat Bazı maddeler görü§üldükten ··C'renlerden Yitali Soryanonun ismi 
Fener yolundaki kötkünde dün öl sonra toplantı bitmiştir. yanlı' çıkmıştır. Düzeltiriz. 
müttür. General Eaat eıki Sadra- ---------------------- ---------------...... ----
zam izzet Patanın küçük karde -
ıidir. üvari kumandanı olarak U . 
mumi harpte, Şeri& muharebesin
de müstakil süvari fırkumın za. 
yıf kuvveti erile faik düıman kuv
vetlerile çarpıfmıt, mağliib etmit· 
ti. Bu muharebelerden birinde de 
bacağından yaralanmıttır. Kahra
man bir uker olan merhumun ce
nazesi bugün aaat onda kötkün
den kaldrrılmıt, Kadıköyünde Os
manağa camiinde namazı kılm • 
dıktan aonra Karacaahmet mezar 
lığına gömülmiiftür. 

Ailesine ve dostlarına taziyet
lerimizi aunarm. 

• [ ŞEHDİN DERDLERI ] 
•• 
Usküdarda bir çeşmenin hali 

Üskildarda lnadiye mahallesinde oturan l\lediha 
anlatıyor: 

- Mahallemizde bir çeşme var. Bunun yüziinden 
bütün mahalle halkı dünya kadar sıkıntı çekmektedir. 

Sabahın daha saat beşinden altısından itibaren 
bir çok sakalar mcrkepleriyle birlikte bu çeşmenin ba • 
fUU1 yığılmaktadır. Bir taraftan bunlann gürültiisü, 
bir taraftan tenekelerin patı,.dısı ı•c bir taraftan da 
~rkeplerin f er11atları sabalı namazından eııvel bütün 

mahalleyi ayağa kaldırmaktadır. Gürültü Ue 111İlee1M· 

le nizamnamesi nerede kaldı.? 
ikinci mesele de sakaların buçeşmeyf ddeta bir •· 

l'i inhisar altına almış olmalarıdır. Çeşme,•en su almak 
için gelenler bunun için büyük güçlüklerle karşıla!} • 
maktadırlar. Hele çoluk çocuk. çenesi veya kolları ku~. 
retli olrmyanlar sabahtan akfama kadar beltlneler sı
ra alamazlar. 

l\'cdir bu çeşmeden hall:ırı çdtiklai? Bıt i~ nıani 
olmağa imkôn 110"/c nw? 
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Atatürkün kamutaydaki önemli 
söylevi 

" Yurdumuzu ve haklarımızı 
müdafaa edecek kuvvetlere 
sahip olmahyız, sulhu koruya
cak arsıulusal çahşma birliğine 

önem vermeliyiz .. ,, 
Dün gece ikinci bir tabı ile okqyucu 

Janmıza bildirdiğimiz Atatürk'ün .Ka
mutaydaki söyl~ini bugün bu sütun • 
!arda gene veriyoruz. 
, Ankara, 1, (A.A.) - Cumur 
sa:ıkanı Atatürk, kamutayın be -
f inci intihap devresinin birinci yıl 
toplantısını qağıdaki söylevle aç 
mıJlardır: 

"Büyük milletin yüce vekilleri, 
Kamutayın bcf inci devresini a

çarken ıizlere derin aaygılanmı 
ıwıanın. 

Kamutay, arsıulusal durumun 
çok önemli bir zamanmda çalıt " 
mıya baıbyor. 

Hadiseler, Türk milletine, iki 
ehemmiyetli düıturu yeniden ha -
tırlatıyor: 

Yurdumuzu ve haklarımızr mü -
daf aa edecek kuvvette olmak •. 
Sulhu koruyacak anıulmal çalıı -
ma birliğine önem vermek •. 

Sulhun bozulmuı olmaamdan iz 
Clırap duymamak mümkün değil -
dir. Her halde, bugünkü ağır ihti
lafların ortadan kalkması, mede
niğ insanlığın baılıca dileği olmalı 
dır. 

Bizim sulh ülküsüne ne kadar 
bağlı olduğumuzu, bu ülkünün gü 
venlik altına abnmasmdaki dileği 

mizin nekadar esaslı bulunduğunu 
izaha lüzum görmiyorum. 

Bu hususta ç.alı§an uluslar sos
yetesinin tecrübelerden istifade 
ederek prensiplerini tekamül et -
tirmesi ve sulhu koruma kudretini 
artırma~ samimiğ arzumuzdur. 

Sayın arkadaşlar, 

İç idare teşkilatım121, yurdun 
doeu bölgelerinden baıhyarak ge
niş!etmek ihtiyacını duymaktayız. 

Yeni den iki genel iıpektörlük 

ve yeniden bazı vilayetlerin kurul 
maıı da lüzumlu görülmektedir. 
Bu arada Denim bölgesinde esas 
lı bir islahat proğrammın tatbiki 
de dt:şünülmüştür. 

Vilayetlerimizin devamlı tefti -
tini ve müşterek işlerinin bir el • 
den takibini kollayan genel İspek 
törlerden çok faydalar bekliyoruz. 

Doğu vilayetlerimizin belli baş 
lı ihtiyacı, orta ve batı illerimize 
demiryollarla bağlanmaktır. Şar · 
ka ilerliyen iki ana demir y:olunun 
hızla bitirilmesini ve bunları biri
birJne bağlıyacak yollar örüğüne 
!İmdiden başlanmaıını lüzumlu 
görüyoruz. 

İran - Türkiye transit yolu · 
nun teşkilatlanması özenle bitiril· 
melidir. 

Liman ve sulama işlerinde a · 
cele yapılacak şeyler vardır. Sağ -
lık ıavafı da yeni icaplara göre, 
genişletilmek zaruretindedir. 

Saydığım bütün bu itleri, hü • 
kumetin kesin bir proğram içinde 
gütmesini bekliyebiliriz. 

Üzerinde önemle durmak iste
diğim bir ciheti de bildirmeliyim. 

Türk ülkesi içinde köylere va • 
rmıaya kadar küçük büyük bütün 
§chirlerimizin birer genlik ve ba
yındırlık göreyi olması önde tut -
tuğumuz am·açlardandır. 

Türke ev bark olan her yer 
sağlığın, temizliğin, güzelliğin, 

modern kültürün örneği olacak -
tır. 

Devlet kurumları yanmda, doi
rudan ®ğruya bu it )erle ilgin o • 
lan uraylann bu görüt ve düfii -
nütle çalıpalannı istiyorum. 

Urbayların devlet merkezinde 
toplanıtı bu itin sonucu değil baş
langıcıdır. 

Bayanlar Baylar; 

Endüatri programımız, nomal 
giditindedir. Bununla beraber yur 
dun endüatrile§mesine daha çok 
hız verilmesi ve yakın bir çağda, 
yeni bir ikinci programa baılan -
ması lüzumuna dikkatinizi uyan -
dınnak isterim. 
Mağden işleri yeni bir açılma 

devresindedir. Mağden mühen • 
dislerimizi, ihtiyaca yeter sayı ve 
değerde yetİf tirmeyi önemek ge
rektir. 

Kömür havzasının rasiyonel it • 
lemeıi için tedbirler aramak ta 
lazımdır. 

Bir de arkadaılar; köylümüzün 
genlik düzeyinin yükselmesi ted -
birlerine daha geniı ölçüde özen -
le devam edeceğiz. 
Aydın saylavlar; 
Kültür kmavımızı, yeni ve mo . 

dern esaslara göre, teşkilatlandır 
maya durmadan devam ediyoruz. 
Türk tarih ve dil çahımaları, bü
yük inanla beklenilen ışıklı verim 
lerini §İmdiden göstermektedir. 

Ulusal musikimizi modern tek
nik içinde yükseltme çahımala • 
rına bu yıl daha çok emek verile -
cektir. 

Uluıal kültür için pek lüzumlu 
olduğu gibi, arsıulusal ilgiler bakı 
mından da yüksek değeri belli o -
lan radyo i,tine önem vermeniz çok 

. yerinde olur. 
"Sayın arkadaşlar; 
"Maliyede, g~çen yıl, cesaretle 

aldrğımz tedbirlerin, ne kadar ye
rinde olduğu sabit olmuıtur. Tuı. 
ve şeker fiyatlar•nın düşürülmesi, 
halkı hoşnut etmiı ve yoğaltım• 
arhrmı§hr. 

Bu yıl, baıka l<onularda da. bu 
yönden t:!dbirler alacaksınız. Sa· 
yım vergaıinde ve bina kıymetle
rinde indirim fay dalı olacak hı . 

Arazi ve yapı Vt"cgilerinirı hususi8 
idarelere devri :nemli ıslahattan 
ıayılacaktır. 

Vergi ındirimlerini lıazin~nin 
karşılayabilmeıi ülke ekonomi 
kudretinin yü~rekliğine degt"rli' 
bir belgedir. 

Ekonomik teşl..ilit, teknik le -

meller üzerine )'erleıerek yüksel • 
dikçe yurdun verimi çok daha zi· 
yade olacaktır. Ancak bütün öze · 
nimizi vererek vatanın teıkiiat • 
lanması hızını aı·tırmak gereidir. 

Arsıulusal ıivasanın giditi ulu
sal korum araçla,.ını artırmaya da 
lüzum göster~ektedir. Bunun 
maliğ çaı elerin" dikkatli ve i~a -
betli bir surette ~raştırrnanızı di • 
lerim. 

Tayyare filo:arımızı vüc'1da 
getirmek .çin büyük milletimizin 
yüce ilgisini h .!yccanla anmak 
borcumdur. 

Son arsıulusa, hadiseler, Türk 
milleti için kud"'el li bir hava ordu· 
ıunun, hayatiğ ouemde tutulma11 · 
na bir daha hak verdirdi. Çok e

mekle kurduğu.nuz, canımızla ko· 
rumaya and içtiğ;miz kutsal vur· 
dun, havadan saldırıılara J.:arş> 
güvenlik altında bulunmaıı de • 
mek, bize ıaldıı acakların, kendi 
yurtlal"ında bizim de ayni zarar· 

lan yapabileceğimize güvenımi-ı 

demektir. Bu güveni, her gün, ar· 
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yegane çare şu: 
isterlerse Italya ve Habeşistan toprak mübadelesi yapsın ! 
\'oksa biz, mütecavizin tekliflerini Habeşistana cebredemeyfz! 
Cenevrede topJannn zecri tedbirler 

konefransınc' .. dün muhtelif devlet -
lerden zecri tedbirlere dair gelen cc. 
vaplar tetkik edilmiştir. 

Eko:wmik zecri tetlıirleıin tatbiki 
brilıi bugün kararlaştırılacaktır. 

Bundan sonra Jng:Iiz Dışişl~ri Ba
kanı Sir Samuel Hoare ve İngiliz dele 
gesi Eden Londraya dönecclderdir. 
Fakat Samuel Hoar, efkarı umumi -
yeyi tatmjn için, Londraya dönmeden 
GnCJ - dün de . "'.Zdığımız gibi - rad 
yoda bir söylev verecektir. 

Taymls:n mUh!ın maka!esl 
·gifü:ce Times <Ta~ mis) gazete -

sinin son vaziyet üzerine neşrettiği 
bir makale her şeyi açıktan açığa ay
dınlatmaktadır: 

"Bugün, Hoare, Lavnl ,.e Aloizlnin 
Cenevreye gelmelerini müteakip yeni 
teklif'"'r yapılması ihtimali mevcut 
değilr':r. Sir Hom·eın seyahatindeki a.. 
sıl maksat, Ingiliz hükumeti üyeleri 
. .... <;: .. ;laki birliği tebarüz ettinnn':tir. 
Eğer Fırsat düşe~, Sir Hoare, her 
türlü şüpheleri dağıtmak için bir sör· 
?ev verecek ,.c İngiliz hükQmetinin 
durumunu değiştirmiyeceğini ,.e U -
luslar Sosyetesi dışında bir hal sureti 
bulmıya matuf tekliflerle uğraşını • 
yacağını ileri sürecektir. 

Son ::: ·· · ·~,.,, yapılan Fransız - ln 
;iliz lco····:mnları, istifadeli hiçbir SO· 

··uç ,·ermemiştir. Du sebepten dolayı, 
bir uzlaşmıya C!:aS teşkil edecek bir 
Fransız - İngiliz anlnşmasından hah 
setmek gülünçtür. 

Sanıldığına göre, Patis g-0rüşme1e
ri biribirinden :wrı iki safha arzet • 
mi~tir: 

Enela, Habcşistanın parçalanma
sı Ye bu memlcl:etin en büyük kısmının 
ltalyan kontrolu alt nn konulması 
hakkındaki Italynn · .. fleri münalm 
~a edilmiştir. FrnnsıL ,.e İngiliz ek! -
perlcri, İtalyan tekliflerinin Uluslar 
Sosyetesi paktile telif edilecek mahi • 
ye' :c olm•ulıklnrını, llabcşist:ının bun 
lan nazan dikkate almıyacağını ve 
netice olarak bu tekliflerin mii1.ak<'
re esası teşkil etrniyeceklerini kabulü 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

~ksperler, bundan sonra. yalnız 

mütecavizin Jıir sürli arzularını t:ıt • 
min edecek bir uzlaşma değil, fakat 
ayni zamanda tecavüze maruz knla -
nın haklı taleplerini ve Uluslar Sos • 
yetesi paldır !a yazılı arsıulusal ka -
· leleri de göz" ~ünde tutan uzlaşma 
esaslarını g:>rüşmiişlerdir. Bu ko -
nuşm:ılar ise, mukadder surette, beş. 

hracak araç -:.ıulmakta, büyük ( 

Türk ulusunun, !le gökse! bir duy
guyu kalbinde tatıdığını, her fer · 
dinin vatan için tutuıan gözl~rin· 
de okumaktayız 

Havacılarım ıı:, bütün ordu ve 
donanmamız gib?, vatanı koruma· 
ya anık kahramanlardır. Büyük 

millet, bu ıoyak evlatJariyle ken
dini mutlu aaya;,,ilir. 

Sevgili arkadaılanm, 

lılerimiz ço;dur, genittir. ö 
nemlidir. Fak.ıt ba§arılacağına 

sarsılmaz güven;m vardır. Çünkü. 

Kamutay vatan&everliğin, çaııt • 
kanlığm, tedbirJe. isabetin ideal 

örneğidir. Kam Jlay, yurdun ko -
runması, onun bayındırlığı için 
en yüksek ulusal ilham ve kudret 
kaynağıdır. 

Seçim 
Ankara: 1 (A.A.) - Cumur Başka

nı Atatürkün söylevinden sonra Nuri 
Conkerin başkanlığında yapılan se -
çimde kamutay başkanlığına toplantı 
da bulm~an 329 üyenin ittifakiyle Ab • 
d:'ll1alik Renda seçilmiştir. Bu sonuç 
üzerine başkanlık yerine gelen Ah -
dülhalik Renda şu dfyevde bulunmuş 
tur:.,. ,. 

"Başkanlığa tekrar seçmek sure -
ti.} :e ı;östcrdiğiniz yüksek güvenden 

le . kom inin tavsiyesile aı,';u.sto.s 

ayında Pariste toplanan Üçler konfe
•ansının tekliflerinin yeniden ele n -
Jrnması sonucuna varmıştır. Eksper • 
ler, arazi mübadelesi suretile iki ta -
raf arasında yapıl: . .:ak pratik tavizle 
ri gözönüne almışlardır. Bu suretle 
ltalya, kendisine yakın Habeş ara • 
zisinden bazı par~alar alacak ve buna 
mukabil, rümktin olursa İtalyan ara.. 
zi-inden, Hnbeşistana denize doğru 
bir çıkışla bir ';oridor verilecektir. 
Bununla 1 · ~ - '·er. bu hususta hiçbir 
ka~'i anla~mıya \'arılmamış ve bi'tiin 
muvaffakıyet ümitleri Romanın bu 
rr-',abil tekliflere karşı gösterdil:ti 
durum üzerine suya dii:;-müştür.,. 

lcr.ı2diğimizi ispata .:ı;ok çalı§tı ••• Eğetı 

Uluslar Sosyetesine karşı olan ,·aıiflt' 
lc-i miı.i yapıyorsak, eski dostluklarfıı 
mızı da ayni zamanda muhafaza et ' 
meği arzu etmekteyiz.,, 

Fransızlar ne diyor? 
Frans . _ -;etelerindc!1 Journsl 

(Jurnal) İtalyan - Habeş işinin sil' 
ratle hallolunamıyacağını tahminle 
şunları yazmaktadır: 

"Sir Samuel Boare, buluna~ 
her hal suretinin, Uç tarafı da rnern • 
nun edebilmesi Hizımgeldiğini bir de• 
fa daha anlattı. Bu üç taraf, Uluslııf 
Kurumu, ltalya ve HabeşistandJr. JJll 
şart, hal suretinin hemen bulunabil ' 
mesi ihtimalini ortadan kaldırmak ' 

rariste toplantısı bir kaç gUn sü - tadır.,, 

rer. Radikal so~yalist partilerinin ka -
rarJarı L!val kabinesinin mevkiini 
:ok sarmıştır. ı~tifa.sı beklenmektedir. 
.,..,u istifa hadisesi ,-ukubalduğu takdir 
de üç hafta sonra saylavlar meclisi 
t . .. ., fmdan istif aya mecbur edileceği 
: •laşılmaktadır. Kuvvetli ihtimallere 
isti ~ -ıaen söylenebilir ı·· te~ekkül ede. 
cek yeni Fransız kabinesinde Heryo, 
1'ardiyö, Pol Bonkurlar gibi siyasiler 
bulunması yüzünden dahili siyaseti 
pek karışık olacak Fransa hükilmeti 
Habeşistan ihtilafında İngiltere nok
tai nazarına iştirake mecbur kalacak
tır. 

Beynelmilel cephede yalnız kalacak 
olan Mösyö Mu.solini belki o zaman 
Habeşistandaki askerf muvaffakıyet • 
lerinh hiiyük bir mana ifade etmedi
ğini Ye bu sahada devamın kendisi için 
çok tehlil<eli olacağını görerek anlaş -
mak çarelerine baş vuracaktır. 

Baldvln?n manidar slzlerl 

ltalya da bedbfn 
Italyadan gelen Habeı· • .:. , nyni de

recede betbindir. Roma yarı resmi mil' 

hafilinden söyJendi~ine göre, JtnJyaıt 
1'aşdehgesi Baron A1oizinin Cene,·re' 
de bulunuşu, ltalyanm anlalıimazlığf 
nihayet vermek üzere tekliflerde bu• 
lurı"'"n~ına işaret de~ildir. 

Muaollnl atoş pUskUrUycr 
l\tusolini de Romada Yerdiği bit 

söylevde şunları söylemiştir: 
'' Cene\'renin .f crdiyetpere~tlik brt• 

sı, ve para kuvYctiyle hareket e .!ell 
koalisyonu, ltalyanın "Siyah gGmJe]{· 
liJer., gençlif'inin ileri hnreketine m :ı.
ni olrnafra ~.ahşırl•cn Roma iinh ersitc
si yeniden yükseltmektedir. 

Yabancılar iyice bilmelidirler ıd. 
her medeni ulusun hicaba, er 1et: ' td 
etmesi gereken bir ekonomik hloldi.sC 
bütün kunetimiz Ye bütün şiddetimiz· 
le karşı geleceğiz.,, 

Faşist talebenin lngiliz elçili..,I o 
nündeki teznh\iratr lm .dnn sonra ol • Ingiliı lla~'ınkam Baldvin de ln • 

gilterede ''erdiği bir SÖ) Ievde Jnglliz muştur: 
eforumu ile Italya dostluğunu gayet Talebe, İngiliz sefnrethanesi önt! ıı· 
ince surette anlatmıştır. de, İngiltere aleyhinde bağırmr0, trı· 

"Eslti dostluklar ve eski ilgiler bu- ğırmıştır. 
gün büyük bir imtihan geçirmektedir. Avuatura!ya ve lnglllz donenmatf1 

Fakat ben bu eski dostıuklann teh • Londra: 2 (A.A.) - Anıstur t}' 1 

tikeye dü~ceklerini zanentmiyorum. hükumeti, Jngilteredc yapılan SidneJ 
Frn .. --cta bir çok gürültüler yapan ' 'e zırhlısını İngiıtercnin kul' - c:· .. 

bu meselede bizimle ayni fikirde bu_ müsaade etmiştir. Bu zırhlı Celıel"ttn· 
bnmıynn bazı unsurlar vardır. Fakat ıktada bulunnn ikinci an:ıyurt f ilo • 
her iki hükumet tesanl:t halindedir ve suna iltih3ic etm ic:tir. 
JTJuslar Sosyere inin sadık üyeleri ltalya ve Ccbelitarık 
bulunuyorlnr. AE!ıl lazım olan da bu - Londra: 1 <A.A.) -Mnnçe ter Gnr· 
dur. diyan gazetesine göre, ltalyu deı1itı 

ltalya ile Uluslar Sosyetesi ara.c;ın konferansına, (" !belütt.arık Eo ~nLınt11 
daki anJaşmazhk çok ciddidir. Fakat -ÜYeyş kanalının tabi oldu'tu T" ··r.-e 
l•crhal le bizim Itnlyaya karşı olan •"': tutulmasını teklif eill'cektir. 
<1ostluğumuzdan daha ciddi değildir.-------------
Biz, ttatyaya knTŞT hicbir rena his bes Olgunluk ve hah· .. 

ötürü her birinize ayrı ayrı şükran YC 
saygılarımı sunarım. 

Ödevimi yaparken hepinizden yar. 
dırnlarınızı eair~ememeni:r.i bilhassa 
dilerim. (alkışlar) 

Bunun ardınca baŞkanlık divam 
seçimi yapılarak kamutay asba~kan • 
lıklarına: 

Refet Canıtez (Bursa) Nuri Conker 
(Gaziantep) Fikret Sılay <Konya). 

K:ırr · ·y k~törlüklerine: 
İrf"- lf'erit Alpaya ( ı~ .. din) Halit 

Bayrak <Beyazrt) Doktor Saim Üzel 
' :anisa) 

Divan katipliklerine de: 
Sabih., Gökcül (Balıkesir), Ziya Gev 

her Etili (Çanak m'"), Ali )'fuzaffer 
(Konya), Naşit ···uğ <Kütahya), SU _ 
r t'yya Te,•fik (Tokat) Seçilmi~1,.rdir. 

Seçi- sonucunun anlaşılması Uzerl
ne söz alan asba~kanlardan Nuri Con 
ker demiştir ki: 

".Asbaşkanlığa beni ve arkadaşla • 
rım Canıtez ve "' Jnyı seçtiğinizden do 
layı en sarniml teşekktirlerimizl hu • 
znrunuzda sunarım. Bu seçimde bize 
göst,,-..ıin'iniz teveccühe liiyık olduğu
muzu öde\:lerimizi yardımlarınızla ya 
parken iı> \izerinde göstenneğe ça1ı~a
cağ·~." 

Nuri Conkerin alkışlarla karşıla . 
_ ın bu sözlerinden sonra başkan ka.. 
''ıtay giindernfnde başkt' • ir şey ol
madığından toplnntrya son vermiştir. 

r .. m·;'ay gelecek toplantısını önü • 
müzdel\i çar~n-:ba günü yapacaktır. 

lorya imtihanla ı 
Bu sene olgunluk ve ba!mlcrY" 

imtihanlarm:!a bir gruptan muv::ıf 
fak olamıyanlarm yeniden imti · 
hana tabi tutularak muvaffak oltı' 
caklann Üniversiteye kabul e:li
leceklerini ilk olarak yazmıştık. 

İmtihan programları f(iyle tes· 
bit edilmittir: 

Bakaloryadan kalanlar: ayfl' 
25 inde yabancı diller, 26 !ıncll· 
felsefe, 27 sinde fizik kimya, 2S 
inde tarih coğrafya ve tabii mııı· 
ler. 

0 1gunluktan kalanlar: 
25 inde türkçe kompizisyon, 26 

sında felsefe, 227 sinde fizik kiill' 
ya, riyaziye, 28 inc!e tabii ilimlcfı 
tarih coğrafya. 

Taş istifi altında 
Ulen adam 
On dört gün evvel Beyoı' 

lu hastahanesine kaldırılan Mıır 
taf a isminde bir adam dün öhnÜf 
tür. Zabıtanın yaptığı tahkikat' 
göre, Ortaköyde oturan Must8f" 
ismindeki bu adam Ortaköyde A1' 
barhderede yeniden yaptırmakt" 
olduğu bir ev için laf toplat111f1 

bahçesine yerleştirirken taJ yığ~ 
çökerek kendisi altında' kalmı§t1• 
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ARBA OSIA 
\ Ankarada atlı 

müsabakalar 
Yükse 
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-Tefrika numarası: 58 Yazan: (Va 111 NlYJ) 

Yanan meşalesini, "Hurra,, diye bağıran uzun 
sakallı ve vahşi suratlı birinin ağzına doğru 

uzattı ve herifin yağlı sakahnı tutuşturdu 
Oaçen kısımlaMn hul1••81 ı 

Hızıra, sevgiliainln helnflre -
si olduğunu söylemişlerdir. O
nun için, sırf şehit olmak nuık 
aadib'le akla gelmedik kahra • 
manlıklar yapıyor. Şu anada 
yalnız başına bir düşman ge • 
misine atlanuş, orada çarpıı 
maktadır. 

"- Ölmeliyim... Şehit olmalı
yım ... Mademki dinimiz intiharı 
bize yan.k etti, mademki bqıma 
bu felaket geld\. taksiratım ancak 
böylelikle temizlenebilir ... ,, 

Hızır, çarpııtıiı ıırada hep böy· 
le dü§ünüyordu. 

Sarığının bir ~anı çözülmüı, o
ınuzuna dütmüıtü ve kana boyan
lllıflt. Bütün bir ~ecenin tesiri, bü• 
tün bir sabahın heyecanı, ve niha
yet yarım aaatleııberi devam eden 
bu çarpı§ma onu son derece yor
ınuıtu. 

keli yerlerini tuttular. Yirmi, o\ 
tuz silihtör de itürekç.ileri katlia
ma tahsis edildi. Bunlar, gözle 
kat arasında m..-:ıum vazifelerini 
gördüler. Zincir.ii adamların ke· 
sik boyunlarından dökülen kan, 
bir an içinde güverteyi kapladL 

Hızır: 
- Bire namertler... Ben size 

gösteririm ... diye haykırdı. 
Bu hainlik fefkalade asabına 

dokunmuı, hidd~t, ona yeni bit 
kuvvet vermiıti. 

Bir darbe ... Bir darbe daha ... 
İki kılıç kırdı. 
Yeni hamleler yaparak, dütman 

hattını bir bqıruı yardı. 
Ufak tefek yeni yaralar aldL 
Fakat, ilerledi." 
Hila y~..nan mcıalesini, ''hurra,, 

diye bağırarak üzerine ablan u • 
zun sakallı, vahti suratlı birinin 
açık ağzına doğru uzattı ve ke
rih herifin yağlı •akalını tutu§tur· 
du. 

- Gebertin şunu! diye emu 
verdi. 

Hızır, bir kılı; salladı. 
Zebella, cansu bir halde yere 

yığıldı: 

- Haydi, camn cehenneme ... 
Elinde metale, barut fıçıların · 

dan birine yaklcltlı: 
- Ben, ölmekten korkmuyo • 

rum, görüyorsunuz ya... dedi. Bu 
cephaneliği patlatacağım ... Sakm 
ok falan atınağ.ı kalkı,mayın. Si· 
ze lumbarlardan atlayıp kaçmalı 
müsaadesini veriyorum ... Üzerime 
gelen oluraa bu l:üstab gibi cehen· 
nemi boylıyacaktır ... 

Cephanelikte -:.,et kadar dütman 
askeri vardı. Biri: 

- Hızır! de Ji. Meryem hakk1 
için Hızır!... Buı aya kadar ıel• 
mif ... 

- Kaçalım ... 

Şeytan ıörmü,cesine, açık (um· 
bardan denize atladı. Öteki bıriı 
tiyan askerleri de onu koyun ıü• 
rüsü gibi takip etti. 

Netlceleodl 
Ankara, 1 (A.A.) -1935 c.rdu 

ath müsabakasının üçüncüsü olan 
konkur (mania atlama) kısmı el~ 

bugün atlı ıpor klübünün mani" 
hahçesind~ yapılmı§tır. 

Müsabakaya Baıbakan İsmet 
lnönü, T aı ım Bakanı Muhlis Erk· 
men ile askeri ıüra üyelerinden 
Orgeneral Ali Sa~t, Orgeneral Fah 
rettin, Kurmay ikinci başkanı Ge
neral Asım Gündüz ve daha bir· 
çok general ve büyükler onur ver
mi9lerdir. 

Subaylarımız birinci günü at 
terbiyeai, ikinci günü değişik, 2or· 
lu, manialı arazide dayanıklık sı
nacı, üçüncü gün olan bugün de 
konkur müsabakasına yüksek kan 

lr, Macar ve yerli olmak üzere- üç 
muhtelif alla İ!tirak etmişierdi. 

ve askerlil' 
Ankara. 1 - Yül.sck okul rı~ cz· · - · -

nndnn askerlik ehh, cnamc i ol . r. 
hrla sihht ebcplerd_en dolnı r 
ği tecil edilenler iJterlc e bu ;. 1 c ı 
askerliğe alınnuyncak1ardır. 

Jlun1:ırın c!e' lct memur?. l.L .. -: ı 

ücretli ,·- zifelerde vcyn manslı '·"'' • 
rolarda namzet olaralt i tihc1~ n r ·•. 
mc~crinc bakanlar J,urulu tamfmc'~ ı 

'cnrar \'erilmiştir. 

içki dllşmanla 
yarın toplanıyor 

Tilrkiyc lçl:i Aleyhtarı Gcnçleı· /(u 
rumu Genci Sekreterliğinden: - l\u
rumumuz 5 nci yıllık kongre ini a ilk
teşrin pazar günü saat 9,5 ta lst:ın -
bul Halkcvindc yapacal{tır. Bu kongre 
nin ülkümüz ye it;ki düşmanlığı ile 
her yönde ne I adar önemli bir bağı 
olduğunu söylemcği gereksiz buluruz. 

Uu sebeple bütün üyelerimizin ı.on 
grc. e gelmelerini dileriz. 

Ve derceler bu üç günlük müsa- ---------------
bakalarda kazanılan numara ye- MEVLUT 
kununa göre ve her üç sınıf ayrı Ebediyen bizleri terkeden an-
ayrı hesap edilerek sonuçlandırıl · nemiz Behiyenin ruhu için ikinci 
mıtlır. Sonuçta her üç müsaba• teırinin üçüncü pazar günü öğle 
kacı grupundan mükafat kaz!\· namazını JnÜteakib Kadıköyünde 
nanlar ıunlardrr: Osmanağa camii §erifinde olama· 

Yükaek kanh atlar!a: cak mvlutta bizi seven ahbaplar 
Birinci: Sv. binicilik okulundan ile dinknrd~lerimizin tetrifleri ri

y zb. Aptullah Önhon, Macar at . ca olunur. 
lariyle. Topçu -YaTaubay ŞühüAautay 

Birinci: Hrb. Ok. Sv. grupun· Naci Asutay 
dan Aıteg F ahrettin. 1 !!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ikinci: Mb. Sv. G. dan T egmen 
Kudret • 

Üçüncü: Mh. Sv. G. dan Asteg 
Cahil 

Yerli atlariyle: 
Birinci: 5. Sı. A. dan T eg. Ki• 

mil olmu§lardır. 
Her üç gruptan yazananlar<\ 

ayn ayrı mükafatlar verileceği g:• 
bi, her üç gruptan birinciliği k 
kazanan Sb. ların birliklerine d :? 
değerli birer hediye verilecektir. 

Ter içinde kaldığını, aoluk ıo· 
luAa geldiğini ve renginin sapsarı 
kesildiğini göre:ı düıman ailih!CSr· 
leri, onun pek daha uzun zaman 
dayanamıyacağını anlamıtlardı 
Hızırın kar§ISID.\ nöbetleıe reli· 
Yorlar, silah 9allryorlardı. Onu 
kementle a;;ta 'Rkalamak iste · 
ınişlerdi. Fakat, Türk korsanı, bit 
ince direğin ar1 ·aaında geçmitli. 
Bu gibi tehliketf'rden böylelikle 
korunuyordu. B' . kere de. boynu· ı 
na doITT-u gelen bir kemendi yakala 
dı. İpi çekti, o. tıumdan kesti . 

Herkes bu manzaraya hayret 
ve korkuyla bakarken, kuaradan 
fırlayıp güverteye atladı. Hızır, timdi kf'ndini cephane· -----------------------------

Bir gemiden bir 
gemiye ... 

Sonra, kemer.di fırlattı. Gü· 
\'ertenin tavanında aııh duran bh 
fenere geçirdi. 1 ez bir hareketle 
ınuayene etti. 

Pek muhkem bir fenerdi }:;u ... 

Küpef tenin üstüne atıldı. 
Salıncakla bir yandan, bir yana 

uçnr gibi, kendine kılıç ıalbyanla
rın b&fları üze:.nden geçti. .. Ge
ıninin dııına doğru fırladı. 

Vücudunu koyuverdi. 
Hayır, denize düımedi. 
Demin kaptanın haber ver~iği 

Markus'un gem·ıi bir iki dakika
dauberi, bu karavelaya yaklatmı§ 
ona yana!mak iç:n çabalıyordu. 

Hızır, bunun farkına varmıf, 

fırsatın tam kıvamına gelmesini 
bekliyordu. 

Ve itte, beklediği olmuıtu. 
Böyle, ıple bir yandan, bir yana 

uçu,, onu, bu, ikinci düıman ge
ınisinin içine attı. 

- Dikkat ... Yelkenlere ... Düme
ne dikkat! Öldürün ... Fonalar?, iı
Yan etmesinler... Hızır size atla
dı ... 

Karavelanm kaptanı Marküaü 
böyle ikaz etti. 

Silihtörlerde"l bir kısmı Hızr 
rın üstüne doğr'l yürürken, ateki · 
ler, dilmeni ve yelkenlerin tehli-

"- Oh, Allaha çok tükür ... Al· 
lah bana yardım ediyor... Anbar 
kapağı açık. •. Brn nuıl olaa .nah· 
volacaiım, fakat eler arkadqla
ra muharebeyi kazandırabilinem 
ne mutlu bana .... , diye düıündü. 

Bir elinde m"taleyle kalkan, ö
tekinde kılıç, kapaktan içeri girdi 

- Aman! ... Dikkat!. .. Cepha • 
neliğe gidiyor ... Bizi mahvedec.ek. 
çocuklar ... Üzerine hücum edin ... 
Diri yakalamaktan vazgeçtik, öl· 
dürün, öldürün .. Bu adam ele a· 
vuca sığmıyacak. .. 

Hızır: 

- Geçmit olA .. diye haykırdı. 

Sanki evinin k:ıpıaını kapatıyor 
mut gibi, gayet kolay bir hareket· 
le, anbar kapağını sürdü. Kendi 
içinde kaldı. 

Belki yirmi o:C. bu kapanan ka 
pağa aaplandL 

Fakat, Hızırın da söylediği gi· 
b i: Geçmit ola! 

Zira, o, içerdE.n sürgüyü bile 
ıürmüttü. 

Bir an, içerde kimse varsa, hü 
cumlarına hedef olmamak için; 
meıaleyi bir kenara soktu. Fakat, 
buna hacet kalmadığını gördü. 
Zira ti tavanda'ı1 bir fenerden ve 
açık lumbarlardan içeriye ıtık sız· 
dığını ıördü. 

Cephanelikte ... 
Üzerine ze}>eıla gibi bir herit 

atladı: 
- Burad~ ne "rıyoraun? Bura· 

ıı cephanelik. Metaleyle girilmez. 
Çık dııarı ..• 

Fakat, kılığın~an, karşısındaki• 
nin Türk olduğunu anlayınca kö· 
pürdü! 

likte yalnız sanıyordu. 

Fakat, bir inilti duydu: 
- Hızır ... Hızır ... 
Batmı çeYinH. 
Karanlıkta bir ıey sezemedi. 

Çok bekliyece't zaman değildi. 

Zira, tepesinde kıyametler ko· 
puyordu. 

Baltalar, balyozlar, kapalı ka• 
pağa iniyordu. Kırmak, içeri gir· 
mek istiyorlardı. 

Dııarda ise, toplar abhyordu. 
uAllah, Allah!,, "hurra!,, sesler11 

rüzgarın ulumasına, dalgalarm 
çatlayıp pklamaıına karıprak 

lumbozlardan içeri giriyordu. 

- Reis ... ReiJ .. 
Karanlıktan gelen bu ıesler, 

türkçeydi. 
Hızır: 
--Siz .kimıini~? diye sordu. 

(Devamı var) 

--------~---~~~-----
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Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insaoıarın 

.heyecanh romanı 

23 (Nakil, tercüme ve iktlbaa hakkı mahfuzdur.) 
~ 

Yazan-: RÖsny-aBnd •Türkçeye çeviren: Naciye tzzet 
~ 

Söyliyecek tev kalmayınca Ra

bia fırladı, dükkanı teftiıe koyul

du. Burnunu he".' çuvala, her ku· 
tuya sokuyor, kokluyordu. 

"Arbk biz dı~kkanı açacağız 

Belki Rakım amca ile para birik

tirir de ikilik bir orta oyunu kum• 

panyası ıapanz Bu Ramazan ge· 

celeri K'iragöz oynatacağız. in

san binz gevezelik etmezse dili 

paslanıyor.,, 

Raltia. Tevfiğin dükkandaki ha· 

yatını ber-aber yafıyacakmış gibi 

dinliyor . raflarm düzeni için öğüt 

veriyordu, Eğeı· Rakım sebze se

petini devirip de soğanlar yere 

yuvarlanmasalar, Rabia, bu tath 

rüyadan hiç uyanmıyacaktı. Ey

vah, öğle yaklaşmıştı... Çarııdan 

döndüğü günler bile Emine söyle

nirdi, bugün ne diyecekti? Sepeti 

kaptı, dükkandan fnladı, hem ko

fuyor, hem ba§ı arkaya çevrilmiş 

ıesleniyordu: 

"Yemekten r.CJnra gene geli . 

rim.,, 

Tevfik dükka.un kapısmda dur

du, elin\ sallad!, Rabia kö§eyi 

döndükten epeyce sonra, hala eli . 

ni sallıy ı:>rdu. 

Rabia geldi ve temizlik ba§la

c;lx. Entarisinin p ?şleri kuıağına so• 

kulu, b ir çıplak ayak tahta fırça• 

sının Ü~hinde, öteki çıplak ayak 

yerde; 1:>:.r el be'rle, öteki müvaze· 

ne yapmak için havada, dükkanın 

üstündeki odayı ovmağa baıladı. 

Rakım da yalınıyak, elinde paslı, 
delik b;: kova, t-ahçedeki kuyu-

dan su t<'şıyor, Rabianın gösterdi• 

ği yere ;.~öküyor, bahçe ile ev ara· 

sında rneklk dokuyordu. 

.Qükkinda Karagöz takımmı 

bitirmekle meşgul Tevfik, arada 

bir sesleniyor ... Oçü de çocuk gibi 

mesut. 

Senelerin yığdığı pislik, kir ve 

tozla uğraşan Rabianın kalbi su 

gibi hafifti. Ömründe ilk defa et

rafını çeviren memnuat duvarı di· 

bine kacıar yıkılmıştı. Guya bh 
el, kalbin~n bağhı ını çözmüş, ona: 

"istediğin kada .- gül, oyna, sevin 

ve yaşa!, , demişti. 

O sabah öğle vakti eve dönün

ce, Emined.en çol. şiddetli bir azar 

yemişti. Canma sokacak kadar se

vimli, t~th bu]dı;ğu babasiyle illt 

miiliikattan son~a, anası ona bir

denbire ~ok sevimsiz gelmi§, içini 

kinle doldurmuıtu. Emine ne sor

du)~a, geç kalmasının sebebinin~ 

kadar anlamak istediyse o, o ka

dar inat~ı bir sükUtla mukabele 

etmiıti. Eğer imam vaktinde ye

tişmese, belki Emine onu döve

cekti. Fakat bu inat, Eminenin 

Ne yapacaksın ..• Bırak, babama No.23 

gideyim.,, diye h~ykınmftı. o 
"Baban mı? Hele bir lıtanbu- belli belirsiz duygu-

la ayak banın, ıeli.mldcta padiıa• l l l t B 
hınarabaıınına:tınayatar,vüke- ar a an amış ı: u yır-
liııın kapılarını aıındırır, o heri- • b 
finnekepazeolduğunuanlatırun. tıcılar kendıne ezme-
T ekrar ct·bennemin bucağına sür 

!::~:um bana. Emine deme· mekle beraber onu bir lokmada 
Rabia, bundan ürkmüt, dudak· 

ları mübürlenmitti. Babasının 

döndüğünü Emineye sezdirmemek 

için doğru konağa gitmeğe karar 

vermitti. Fakat gene dayanama

mıı, konağın kapısından dönmüı, 

dükkana gelmiıti. 

Şimdi, tahtaları adeti. parçalı

yacak gibi bir ~iddetle ovarken 

dütünüyordu: Babasının geldiği

ni EminecJen saklamak kabil de

ğildi. O halde? Çocuk, SabihB 

hanımı, bu tehlikeye karıı biricik 

selamet yeri, diye hatırladı. Ona 
anlatacak, iltica edecek. Hemen o 

gece söyli)ecekti. Öğleden ıonra 
konağa gitmediğinin kim farkına 

varabilirdi, o, akıam yemeğine gi

der, ye:nekten ıonra Sabiha hanı· 

mm odasında içini dökerdi. 

gutavereceklerdi. 
Çiğdem bunu görünce sandalını oraya sardr. Şimdi ormanlar da sararmıştı. dikildiğini görerek durmuşlar, bağtr
yanaştırmadı ... Küçük olan öteki ada Büyük bir ateşin alevleri bulutlara masından şaşırmışlardı. 

daha elverişli gözüktü. Seyrek ağaç · karışıyor gibi idi. Gökyüzü ucu buca - Yanm ay etli enselerini, sivri diş -
lar, cılız otlar gizli hiç bir varlığı sal ğı olmıyan bir lUem olmuştu. Gündüz lerini gösteriyordu. Bunlar iri soydan 
lıyamazdı. cü hayvanlar uyandılar. Serçeler gene kara kurtlardı. Bir pars gibi birkaç 

tki adanın arsında iri bir kaya par karanlıkları, ölümleri soğukları ko - metreden atılarak bir adamı kolayca 
çası vardı. Çiğdem sarmaşıkları biri- van güneşe, bu ateşe döndüler. Gö • boğabilirlerdi.. Yalnız işlerini gizlice 
birine geçirerek yaptığı bir iple san .. ğüslerini şişirdiler. sinsi sinsi görürlerdi. Açlıkları bile 
dalı bağladı .• Adaya çıktı. Yorgunluk Çakal küçük sızıltılı bir ses çıkar • onları ihtiyatkar olmasından meae -
tan bitkin uyudu. Uyanınca yükselme- dr ... Kaçıp kaçıp gene geliyordu. Kah- demezdi. Küçük çakal savaş~ı kızın 
ğe başlıyan güneş sağ kıyılardaki ve renkli sırtı, solgun göğsü, ince ku· arkasına saklanmıştı. O belli belirsiz 
ormanlar üzerinde tutuşuyor, ırmak laklariyle pek giızeldi. Hareketlerinin duygu1arla anlamıştı: Bu yırtıcılar 

sularım pırıltılarla dolduruyordu.. her birisi yeni büyüyen bir hayvanın kendine bezmemekle eeraber onu bir 
Yaşlı bir su aygırı adanın tepesin- ince güzelliklerile dolu idi. Genç kız lokmada yutuvereceklerdi. 

de uyanmış, ağaçtaki bir kuş durma .. ona bakarken anlaşılmaz bir tatlılık Çiğdem kurtları ürkütmek için a -
dan ötüyordü.Ynaş yavaş sallanan dal duyuyordu.. vazı çıktığı kadar bağırıyordu: 
)ardaki sineklerle böcekler gene her Açlık gene başladı. Bu küçük adada - Adamlar kurtlardan daha ye -
günkü işlerine koyulmağa başlamış • adam besliyebilecek hiç bir ot yoktu. · ğitdirler ! 
lardı... Yaban Domuz oğulları zıpkınla, bazı Çiğdem kargısıile onlarrn karınla -

Çiğdem yalnız olmanın verdiği kereler de elleriyle balık avlamasını rını deşecek .. Topuzile kemiklerini 
korkuyu gene duydu. Adayı dolaştı. bilirlerdi. Çiğdem sudan geçen turna parçahyacak .. Kurtlar dikaktle din -
Ateş yakmak için çakmk taşları araş - balıklarını, uzun uzun gözetti ... Sonra liyorlardı. Adam sesi onlar için yaban 
tırdı. Topladığı kuru dalları tutuştur bir kaplumbağa gördü. Bir kaya üze- et değildi. Gece adamlarının haykı • 
du. rine çıkmış, yılan başına benziyen ha- nşlarını bir iki kere duymuşlardı. On 

O ak~am Sabiha hanımın misa• Çiğdem lrl alevlerle yanan ateş şını suyun içine sokmuş olarak avlanı· lar hiç konuşmazlar, yalnız avlarlar • 
önünde; yalnızhğmı daha az doyuyor yordu ... Kendisi tutulurken bile o a - ken bağrışırlardı. 

firleri olduğu için Rabia bir ıey 

söyliyemedi. Ertesi akıam C'esa

ret ede~m~di. Eminenin pek az so . 

kağa çıkması, belki komtuların 

eve pek seyrek gelmeai, T evfiğin 

geldiğinden onu haberdar etmedi. 

Konak, Rabianm öğlelerden son

ra gelmesine dikkat etmedi. Bir 

hafta bu vaziyet devam etti. 

Bu me~hur haftanın her günün

de öğlele~·den ıonra Rabia gitti: 

dükkanın üstünd~ki evi temizledi, 

mutfağa çeki düzen verdi. Baba11, 

cüce o, bırbirlenne pek ahımıtlar. 

seneler lenberi beraber yafıyor 

muş gibi teklifıiz olmuılardı. Ara

da, bu vaziyetten Emine haberdar 

olursa ne olacağını dütünüyorlar, 

keyifleri kaçıyordu. Fakat Ra-

kım amca, Rabiaya anasiyle baba• 

sı arasmca intihap hakkı olduğu• 

nu anlatıyor, Rabia babasını ter-

cih etme:[e yemin ediyor, Tevtiğin 

yüzü gülüyordu. 

Rabianın bu sergüzeıti keşfe· 

dilmederı bir gün evvel üçler, en 

şen ıaatlerini ya,cıdılar. Artık ev 

hazırdı, ~ükkan badana olmuş, 

du. İkinci sincabı kızartırken bellisiz raştırmasını b·rakmanuştı_ Başı içeri Çiğdemin ince, çok değişik olan se
gizli bir sevinç damarlrına yayıldı. ye çekildi. ~imdi yontulmuş bir taşa si güvenç vermemekle beraoer a ifl. 
Gün bitiyordu. benziyordu. maktan caydırıyordu. Bomboş mide!e 

Kızıl, iri güneş aşağıdaki orman - Çiğdem ateş yakarak kaplumbağayı ri, açlıktan yanan bağırsakları onlara 
lan tutuşturuyor gibi görünüyordu. pişirdi ... Çakal durmadan dolaşıyor • }ılmamazlrk, cesaret veriyordu. 
Korkuyu oldukça atlatmıştı. Uyumak du. Korkup korkup kaçıyor, sonra u • Çiğdem gene bağırdı: 
üzere uzandı. Gün doğumuna yakın mutla gene dönüyordu. Ön kemikleri- _ Kurtlar buradan 
ufak bir gürültü ile uyandr. Yıldız - derisi önüne atı:ınca inancı büyümüş
lann verdiği küçük bir aydınlıkta sin- til. Kendi benzerleriyle ortak olduğu 1 

capların kemiklerini kemiren bir baş gibi Çiğdem !e de ortak oldu .• Şimdi f 
gördü. Bu küçük bir mahlUktu. Genç ona sürünmeğe bile başlamışb. Küçük 
bir tilki boyunda olup sivri kulakları bir elin başına değmesinden hiç kork 
vardı. Gözleri ateş böcekleri gibi par- muyordu. Yalnız Çiğdem onu alrp 
lıyordu. sandalına götiirdüğünü, ırmakta yüz

Çayırhklar üzerindeki gökyüzü da düğünü görünce gözb:b2kleri sarı bir 
ha yıldızlarla ışıldıyordu. Çiğdem kü.. ışıkla parladı. Biraz sonra sandala da 
çük aydınlıkta bunun bir çakal oldu - alıştı. Bu iki varlığın mukadderatı ar
ğunu anladı. Hayvan daha yavru idi. birleşmişti. 
Bu küçük adada nasıl oluyordu da 
bulunuyordu? Su baskınıyle sürükle -
nerek kayaya tılmış olmalı idi. Çiğ -
dem onun yalnız olup olmadrğını an.. 
•amak i~n karanlıklar içerisinde J[Ör· 
meğe uğraşarak etrafına bakındı. Yal 
nız suyun üzerinde uçan bir kuşdan 
başka bir şey göremedi. 

Genç kız çakalı öldürmeyi düşün
medi. Kemikleri kemirirken dişlerinin 
çı• kardığı küçUk çıtırdıları dinliyor -
du. Durmadan kemirmesi ne kadar 
aç olduğunu gösteriyordu. 

Çiğdemin artık uykusu yoktu, ya -
vaş yavaş doğruldu. Çakal korkarak 
kaçtı. Çiğdem onu av ' amadığına şim -
di pişman oluyordu. Biraz sonra ge -
ne geldi. Kü çiik ti d·tr1!a r a rlrn ... ı na 
saklanmağa uğraşarak korkak. yavaş 

-ıo ·-
GECE ADAMLARI 

Çiğdem ırmak üzerinde bir kaç gün 
geçirdi. Sular üzerinde hızlı daJgalar, 
girdaplar ortasında bile kenaini ka -
radan daha güvenç içinde buluyordu. 
Gün geÇfıkçe, karaeşine yaklaştıkça 1 

içi içine sığmıyordu .• Şiına:i çakalla i
yice anlaşmişıar<ir. Genç hayvan çe -
limsizliğini, o1gunlaşmıyan duyguları 

nı anladıkça genç kıza daha çok yak
laşıyordu ... 

boyunlarını 

kırsınlar, geyik, ceylan, karacalar a,.
lasınlar. 

Kurtların daha güclüsünün karşı
sındaki avın kokusiyle !steği artmıştı. 
Hızlı hızlı soluyarak iri dişlerini gös
terdi .. Karnını doyurabilmek isteğile 
titriyordu. Bir sıçrayışta dişlerini 

gırtlağına daldıracak,bu avın bol etleri 
ne güzel onu doyuracaktr. O zaman 
onun boş midesine girmemek için kar 
şı koyan bu iki ayaklı mahttik için de
rin bir kızgınlık duymağa başladı. 
~ Çiğdem sivri uçlu taşlar fırlattt. 
Yalnız çok sert, çok hızlı atmıyordt.t. 
Yaralanan yırtıcıların hiddetinin pek 
korkunç olduğunu, biliyordu. Bir trş 
daha az kuvvetli olan öteki kurdun 
başına geldi. Kızgrnlıktan ulumakla 
beraber korkrnağa başlamıştı. Geri çe 
kildi. Oteki bu avın pek korkulu oldu
ğunu daha iye anlamıştı . Bununla be 
raber gene Çiğdeme sa!dıracakmrş gi
bi gözüktü. Çiğdem ikinci bir taş fır -
Jatt1. Karnına geldi. O da geri çekil -
di. Kurt bu iki ayaklı dik duran var -
lıklarm seslerini tanımış olsaydı on -
ların yalmz uzaktan durma kudretll!
rini an lıyacak, çekinmeden boğaza a
tılacaktı. 

temizlenmiı, mallar yerli yerine adımlarla ilerliyordu. 
Gene kemirmeğe başladı. Sincabın 

derisini bularak çiğniyordu. Çiğdem 

şimdi onu pek güzel buluyordu. Bu 
küçücük canlı da daha kuşkulanma 

duyguları kök salmamıştı . Yavaş ya

Bu küçük hayvan yalnızlıklar or -
tasında genç kız için sevgili bir var -1 
hk olmağa başlamıştı. ince anhyışi -
le yırtıcılardan sakınmasına. av bul
masına yardrm ediyordu... Öyle bir 
zaman oldu ki çakal onunla yaşama -
nın verdiği bir alışkrnlrkla genç km 
iyice anlnmağa başladr. Keskin duy -
guları, klpırdanışları, sürünmeleri 

1 
Çiğdemi şaşrrtıyordu. Şimdi o Çiğdem 
için beslenilen bir kedi gibi, bir kuzu 
gibi olmuştu. Yalnız küçük çakalın 

gözleri bir kuzunun donuk duran göz 
teri değildi. Parhyan bu gözler dur· 
madan oyn1yor, kıpırdanıyordu . 

Gece adamları onu hiç avlamadık
ları için bunu bilmiyordu ... dizilmif, ı aflar süılenmif, tavana 

renkli kağıtlardan kesilmİJ, :ıskı

lar asılmııtı. 

Tevf iğin Kara.ıöz takımı da ha• 

zırdı. Üçler, bahçede perde yeri-

ni, fener yerini tespit ettiler. Ra

mazan yaza ge~iyordu. Geceleri 

Allahın kandiller~ sarkan koyu la• 

vaş Çiğdeme alışıyordu. 

O ansızın. tiz bir korku ile alabi -
diğine kaçacağı gibi korkutulmayın • 
ca alışmağa da hazırdı. En küçük yıl 
dızlar sarardı. Sonra hep<:ıi birer birer 
söndü. Büyükleri daha yavaş sönü -

Çrkıntıh bir kayanın arkasına gir
di. Şimdi bu bambaşka avı öncekinden 
isteksiz, sıkıntı ile gözetmcğe başladı •. 
Gittikçe büyüyen açlığını yatıştırama. 
masile kızgın bir istek onu orada tu
tuyordu. 

yordu. 
Irmağın sağ kıyısında, Gökırmal,Iı

çenesini açmış, kızın ne kadar ku• civert kubbe, dünyanın günahkar

Bir gece ateş sönmüştü. Çiğdem u -
yuyordu. Çakal omuzunu tırmahya -
rak onu uyandırdı. Genç kız inliye -
rek iki iri, kara kurdun sürünerek 
yavaş yavaş kendisine doğru geldiği -
ni gördü .. Uyanmamış olsaydı gırt -
lağına ~arıtacaklardı. 

Ay gittik~e küçülüyordu. Bir ara
lık genç kız gene kurtların yeşil yr) -

dızlara benziyen gözb~be~ilerinin or -
taya ~ıktığınr gördii •• Onun uyuması· 
nı bekliyor olmalı idiler. Onları ku -
runtuda bulundurmak için sözlerle 
karışık haykırmalarla bağırıyordu. 

ıuru varsa babasından geldiğine 

aöylerken, Tevfiğe ağzını açmıf, 

gözünü yummuştu. ilk defa Rabia 

anasınm gözlerine isyanla bak

nuı: "Ben de, babam da fenayız. •• 

larma gülecek, btanbulun ıhk ve ların Yaban Domuz oğullarını kovala 

tatlı havumda binbir minare mah. 

yalarım sallandtracaktı. 

(Devamı cJ ~') 

dığı yerde bir sarılık yükseldi. Yal . 
nız o kadar ağır ağır yük..cıelivordu ki 
hl~ yllk:tnlara, orman la""'" tize·· terine 
yetlşemiyecekmiş gibi göı·iinUyordu. jı 
Bununla beraber ormanların üzerini 

Ateşte sertleştirdiğ[ kargısını fır · 
latarak haykırdı. Çiğdemin bir de 
.-:aUom ağacı tahtasından yapılmış bfr 

1 
toı>uzu, sivri uclu bir kaç ta~ı \"Ur -
dr ... Kurtlar bu iki ayaklr mahlukun 

Keskin taşlarını bitirmemek için ara 
sıra ~-erden moloz taşlan toplayıp, ge· 
lişi giizel fırlatıyordu. 

(Devamı ucır) 
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Kı~--ları bu oo·lgenı'n u··ç vo-.y· ' ii lÜI ırk k o~ o . ~ 2 • ._. yılırdı ! Bu vak'amn olacağım da 
k~d~ıdır, bunları da.bölgenin ha- daha önceden bilen zavallı yaıh 

1'1llıı olan Aleko paıa ile ıinirli mi- general bayılmaktan batka ıela • 
"• a.y Ata.nanof ıeçmittir. met çaresini nasıl bulabilir, yahut 

Ka.tırlar yürüyor, hereka keyifli da zevahiri ne biçim kurtarabilir. 
~e lle§eli görünüyor, Aleksandrof- di? 
• aeneral dizdize ilerlemekte ve Katiller generalin yüzüne ıo -
:~d&§Ça konuımaktadır. Gene- ğuk ıu ıerpi§tirdikleri için, yavaı 

ın Aleksandroftan ne kadar yavq ayıldı. Ayılll', ayılmaz da 
llefret ettiği ve onun çok önemli ilk hatmna gelen İ§; daha gözle
ble\'k'' • )' ıını ne kadar kıskandığı bi- rini bile oğmadan hemen Alek -
1Dı?ıekle beraber ağustosun bu sandrofun deri çantasını kavra -
&o~ ıününde gösterdiği fevkalade mak ve içindeki mühim vesikala
~r a.daılık duyguları biraz tuhaf- la evrakı almak oldu. 
~ gibi geliyordu. Yolculuğa tekrar bqlamadan 
b' Bir yerde, Pirin dağının buz gi- evvel katiller Aleksandrofla mu. 
b~ IOğuk kaynaklarından birinin, hafızının cesetlerini ormanın içine 
.. •r ll'leıe ağac,ı kökünden fııkudı- gizilyerek üstlerini çalı çırpı ve a
:~ nokta da ihtilalciler öğle yeme- ğaç yapraldariJe örttüler. Lopovo 

1
.1 için durdular. Kendilerini bek- civarına yakla§ınca Aleksandrofu 

1
1~en kongrede çok önemli mese- öldüren iki Voyvoda geri kaldılar; 
~er beklemekle beraber, insan general ile tahıi muhafızı ve ü • 
d rnın·ı doyurmak mecburiyetin- çüncü Voyvoda dosdoğru kongre-
edir. ye giderek Aleksandrofla muha. 

'-. Alekıandrof kendi yemeğinden fızı Panzo'nun kılavuz iki Voy -
0ır ·ıc° d d ı ı defa ayırarak muhafızlık vo a tarafından öldürülmüı ol .. 
~ en voyvodalara verdi. Bunlar- duklarmı ve hiç hir§ey yapmağa 
'n hiriıi lıtan·buJiıkinin turuncu meydan bırakmadan ormanlara 

~tınlekli muhafızlarından ne acı kaçtıklarını bildirdiler. 
f encel~l' görmÜ§ olduğunu uzun General keder ve elem içinde 
-Uı~dıya anlattı. görünüyordu. Aleko Pqa ile mi• 
( Alekao.ndrofonu teıelli edici ıöz ralay Atanaıof f' da onun gibi de • 
erte oktadı ve Vmroya ıata,anla- rin bir acıya dütmüt göründüler. 
~ ll'luhakkak gebereceklıerini an- Hepsi birden hemen katillerin ölü 
•'ttr. Evet lstanbuJski timdi topra.- müne karar verilmeai ve bunlan 
d I?& iki metre altında, Sofyada da kim görürse öldürmesi için teşeb
d ~t bir hükumet it batında bulun hüslere giritilmeıini büyük patlJ'• 
l lliu için Alekaaııdrof böyle at:p dılarla istediler. 
llt&bilirdi. Delegelerin içinde biriıinin göz 
~anı yavaı ayağa kalktxlar. lerini kan bürümüştü. Tetkilatm 

.. ırlarına bindiler. Yüksek çam ıırahuına .memup iki 'basit ada • 
~açları arasından yürüye yürüye mm büyük Aleksandrofu kendilik 

1 •a.att~, çayır çimenle örtülü bir lerinden öldürmeğe kalkışmıya • 
'çıkJığa vardılar. Aleksandrof bu· cakları pek belli idi. Burada bir 
;~da biraz durarak hayvanları is- ıuikast vardı. Aleksandrofun ce
f~.._hat ettirmek ve otlatmak tekli- sedı kendisine tapınmakta olan 
11'de bulundu. Böylece yenidc.n bir takını adamların toplanchk • 

).ere indiler ve kılavuzlardan biri- ları kulübeden pek uzakta olmı • 
;~. k.brları otlatmak için çekip gö- yan ormanda yatıyordu. 
.. urdu. lki komiteci tefi çayırların Bu adamları hemen orada ka-
\iıt .. ö une uzandılar. Aleksandrofun saplıktan menetmek çok zordu. 
d ~l korucuıu kendisinden az öte- Tuhaf değil mi hepsi de katille-
'tere çökerek, gocuğunu ıefi~in rin kim olduklarmı, bunların gös
h~!Ulanna attı. Tüf engini de yanı term.ek istedikJri büyük keder ve 
-tında çayırın üstüne uzattı. eleme rağmen biliyor gibi idiler. 

,. Refakat etmekte olan üç Voy- Büyük lider Makedonyadan Sof
odadan ikiıi Alekaandrofla ge • ya, Belgrad ve Viyanaya kadar 
:r~. ~~o.~ogeroff'un arkasına doğ dal budak salan bir ıuikaste kur
Ç()kY\irüdu. Üç adımlık yerde diz ban gitmitti. 
d erek tüfeklerini omuzlarına Aleluandrofu Bulgar komü -
~)'adılar ve epeyce nİ§an aldık - nistleri değil, fakat V mronun beJ 
._: aonra tüfekleri çektiler. Alek- li baflı adamları öldürtmüşlerdi. 
ti droff gık demeden öldü. Lide- Bu işte eJeba§ı ikide bir de bayılan 
t" llluhafı:u hemen tüfeğine dav· general Protogeroff, gramofon 
Ç~clı aınma fakat geç kalmı§tı. miralay Atanaıoff ve Al ek o Pa§a 
,. Utıkü tetikte duran üçüncü Voy· idi. ilk ikisi kalben fati&t kişiler· 
,...~~- kurıunu ırkını§ herifi öldür- di üçüncüsü ise cahil, etkiya, ka • 
~uıtu·· b'l k ı e.. ça cı ve faşizm ile komünizm ara 
,1 dK-.yıerin ve Hindenborgu.n şah sındaki farkı bile bilmiyen bir hö 

1" 0 •tu, Makedonya ihtilalinin a- düktü. 
itl 1 •e Balkan savaşlarının birço- General Protogeroff her hava
,_;urı kahramanı general Alek - ya göre saz çalan ve ekseriya da 
iil ~r Protogeroff generallığa de- hava oln1adığı zaman bile kendi 
)• llta bir askere hiç yakıımı - kendinin sazını öttüren h.ir adam 

et.le bir it yaptı: Bayıldı! dı. Bugün sizinle 3.rkadatlık ve be 
d~ ~inıbilir ! Belki de bu durum- raberlik uz1a§ması imzalar, yarın 
te . •Yılnıak eyi bir ititi. Hakikat- ise sizin idam hülanünüze imza 
~ ııe be.yılmak bu generalm eski atmaktan çekinmezdi. Bütün o!
kitn.:zlıklarmdan biri idi. Ne va- gunluk ya§lanru bir ayağı Make
ilt •e nasıl bayılmak lazım oldu· donya dağlarındat ikinci ayağı da 
tia~ll ç~k iyi biliyordu. Mesela bi· Bulgar ordusunda olduğu halde 
katu Re!ıp generalın yüzüne karfı geçirmişti. Telin her iki ucunu da 
acsbı hır hakikati açıktan açığa çalmasını bilen, hatta bir tel yet· 

J eırı w b Jt..d C&'e &§}ayınca, general ar- mez ise kendiliğinden ikinci bir 
t;a~ t.n. ~a~a müthi, §eylerin de telin de akordunu uyduran usta 
bildi~.·~~uğü gibi söyleneceğjni bir adamdı. 
· lh 1"'ın he · · • · 1 G 1 Pi ' tı l•Jcaı ~ men gerınır, ıınır e enera erıni ona Makedon-

hıs eder ve birdenbire ba· ya ihtilalinde korkulacak bir ve .. 

........ 23 .... Dll .... 

Polis hafiyesi Cim, Çinliler mahallesinde izini 
bulduğu ( Türk kızı ) ile karşı karşıya afyon 

çekerken, Tomson da sevinçle yardıma 

- Ben 75 .. Aman üıtat, bana 
yardıma yetiı ! Çinliler mahalle· 
sinde, ikinci sokak, 13 numarada-
yım ... 

- Orada ne itin var? Kimin 
petindeain? 

koşuyordu! 
"- Ben, gençliğimdenberi he-( 

yecan arıyan bir kızdım. Şimdi de 
yaılı değilim amma .. Çok yer do
lattım .. Çok şeyler gördüm. Yirmi 
beı yll§ına girdiğim halde, altmı~ 
ya§ında bir kadır., benim gör .iük

- Necla ile işıkı ve ben.. Bir !erimi görmemi~tir, diyebilirim. 
aradayız. Af yon içiyoruz. 

- Allo .. Allo .. 
Telefon kapannııttı. 

Sizinle tanııtığımıza. o kadar 
çok memnunum ki, Mister Bruk ! 
Bu aktam lokantada yemek yer -

Bu ıe•, (Cim) in ıeıine 
benzemiyordu. 

hiç de ken, birdenbire aklıma Çinlilerin 

Cimin •eıi acaba afyondan mı 
kısılmıttı? 

Tomıon bil' dakika tereddüt ve 
heyecan içinde bocaladı. 

Bu adamın, ı~ıi ne kadar deği• 
tik olurıa olıun, Cimden baıka 
biri olmasına imkan yoktu. 

Cim, (75) paroJaımı kullanalı 
daha üç gün bile olmamıfb. Bu 
gizli numarayı T omıonla Ciınden 
baıka kimıe bilemezdi. 

- Cime yardıma gitmeliyim .. 
Türk kızını bu ıef er de kaçırll'•ak. 
belki bir daha ele geçiremeyiz. 

Ve kendi kendine kollarını ka
bartarak muddandı: 

- N ec:li.mn bir atk macerası 
geçirdiğini, ben, bu iti takibe bat
ladığım ilk gün keıfetmiıtim ! 

Rovelverini cebine· yerlettirdi .. 
Cime ve kendisine o kadar çok gü• 
veniyordu ki .. Yola çıkarken, ya· 
nına yardımcı bir memur bile al
mağa lüzum görmedi. 

Bir taksiye atladı: 
- Çinliler mahalle•ine .. 
. . . . . . . • • 

Cim, afyon çubuğunu eline al• 
mı§, kartııındaki ıedirde uzanan 
ve kendisi gibi afyon çeken genç 
kadını dinliyordu. 

afyon içit leri geldi. Atığım, be
nim bütün arzularımı tatmin et• 
mekten zevk duyan temiz yürekli 
bir adamdll'. Niçin gülüyorsunuz? 
O, her zaman böyledir.. Buraya 
ne vakit gelıek, iki nefeı afyon 
çeker çekmez ıızar. Fakat1 uyku
ıu çok hafiftir. Onun bir saatten 
fazla uyuduğunu hatırlamam. Siz 
de böyle afyon çekince çabuk mu 
uyursunuz, Mista!' Bruk? 

Bu, Cimin loL:.ıntada kendisine 
verdiği uydurma bir isimdi. Genç 
kadına gülerek cevap v~rdi: 

- Evet, Mis! Ben de a§ağı yu
karı, qığımz gibi, afyona hiç ta• 
hammül edeuıem. Birkaç nefes 
çekince derhal kendimden geçe
rim. 

1 .:_Fakat, l>u kendinden geçiş, 
inıana ne iadi:;Iltlr geliyor. Ben 
afyon çektiğim zaman gördüğüm 
güzel ve heyeca4lı rüyalan, nor
mal uykularımda katiyen göremi• 
yorum. insanın hazan böyle tat-
lı ve heyecanlı rüyalar görmeğe 

ne kadar çok ihtiyacı vardır, de-
ğil mi? 

- Şüphesiz, Mis! Fakat, bü· 
tün gününü bin türlü heyecanlar i
çinde geçiren bir insan, gece uy· 
kuıunu huzurla, hatta hiç rüyf\ 

Yugcnlauya - Bulgaristan sınırlarından bir görünüı 

ı 

' görmeden geçirmek iıter. Ben de 
bınlardan biriyim .. 

- Bana yem~kte mühendiı ol• 
dığunuzu söylemeseydiniz, !İmdi 
sizn bir poliı hafiyesi olduğunu
za ıükmedecektim. Mühendiıler, 
me~ekleri itibariyle daima sakin 
ve ttğuk kanlı o~mazlar mı? 

C:n, kırdığı pı1tu tamire kalkıt· 
tı: 

-.fühendiılı::r, bir binanın pli. 
nını ıuvaffak.iyetle çizebilmek i
çin, ö!e heyecanlı dakikalar ya .. 
şarlar i.. En meıhur bir polis ha• 
fiyesi lle, bir c."\niyi takip eder
ken bu eyecanı duymaz. 

Genç adın su~mu§tu .. 
Gözleı gittikçe mahmurlaııyor 

•esi dakiaıar geçtikçe kısılıyor: 
du. 

Cjm frsdtan istifade etmeyi 
dü,ünırel: 

- lu leCe bana adınızı ıöyle
meyişiizit sebebini bir türlü an· 
lıyamdı~ Mis! Hüviyetinizi ben .. 
den n in Jaklıyorsunuz? 

- anıınamanız daha muva • 
fıktırHenı siz lokantada ilk ön. 
ce a§Cmla tanı§hnız .. Ve o ıize 
beniıtdınu vermek istemedi. Za• 
ten Qeni hiç k;mcteye tanıtmali 
isteı::ı:. Kendisi çok zengin oldu .. 
ğu i~ ben de onun arzu etmedi
ği k;elerle tanr~makta iarar g3a. 
terırı . 

.J halde be.ıimle birlikte 1m
ray'1dar nasıl gelebildi? 

-la .. Bu sizin lehinizdedir, 
dosı ! Kendiai birkaç bin• yap• 
tmtadır. Siz kendinizi mühen
diaı.rak prezante edince, o ıi• 
zi~ost olmak ve icap ederse bu 
in;tan birini dze havale etmek 
ist 

1 lafı ba§ka yola dökerek: 
::iözlerinizin iriliği ve hakıt

l~daki cazi \.~e bu gece bana 
--len bilmem? - daima Şark 
gıerini hatırlatıyor. 

li ve yarı ~ apah gözünün u
c genç kadım süzdü . 
ll, lokantada tanıştığı daki• 

litberi, bu kadının, aranan 
(t kızı) old•Jğuna hükmetmis-
tendi kend1ne: · 

Ne yapsa b rakmam .. Birke
me geçti .. T omson da nerede 
!lir. Hepsi ,ıi birlikte yakala• 

kar ve ıalahiyet veriyordu ve Ma· ı defa öğütlemitti. ye seviniyordu. 
kedonya ihtilalindeki vaziyeti de Nefret, kııkançlık, ihtiras ve ınç kadın çubuğunu tüttüre-
generallığına ayrıca celali ve mir. yaralanan hiaaiyat bu ölüme ıe - Cime döndü: 
tik bir hale katıyordu. hep olan kuvvetlerdi. Komünist - Siz galiba Şark kadınlarm-

Öteki iki elehatı hakkında yu- lerde itte hu duygulara parlak bi- çok ho§lanıyorsunuz? Bana 
karıda malumat vermİ§tİm. Alek<> rer ideoloji buJmaktan ve ihtilal ıce: Kara gözlü ve esmer Şark 
Pata Petriçteki kaçakçtlık itlerin hareketini koyu milliyetçilikten ko lerinden lıa:!an hoılanımn 
den epey bir para biriktirmiş - münistliğe çevirmek için propa - a.. Her zaman değil. Geçen 
ti. Aleksandrof ise bunun önüne ıandalar yapmaktan geri kalmadı sinemada (Bir Şark maıalı)' 
geçmek için bir takım tetebbüs • lar. Bulgar komünistlerinin bu İ§le gösterilen filmdeki erkek hiç 
Iere girişmit bulunuyordu. Aleko ri idare eden batı, ayni zamanda~av;ur ettiğim Şarklı tipi de
Paşa Aleksandrofun bu kaçakçı - Bulgar parlamentosunda Saylav1· Sız o filmi gördünüz mil? 
lara bir lıihayet vereceğini biliyor olan Dinio Hacı Dimoff'tu. Alekc- Hayır, görmedim. .. 

du. Miralay Atanasoffa gelince, Pap ile miralay Atanaaoff gizi- Tavsiye ederi ...... , 
'ht•lAI l'd · d d h ~·1 · · ] d · · d V h m, gorunuz. ı ı a ı e~ı ~na a a ~ mut~~ı ıçtıma ar an .~•r.~n .. e .. mronuı. oşlandığınız Şarklı ksdrn 
olmasmı, ıhtıraslarını bıraz son- Alekıandrofu olduruldukten son erini 0 filmde se etmek f _ 
d" . ' kT't k d' · " l d k ... k yr ır•a urmeıını ve teı ı a ın en ısıne ra so a,, ümen ıracagım on aç.ırrr3nnız acırım size! 
venni§ olduğu mütevazı mevkii söylemi~lerdi. 
daha iyi benimsemesini bir k..ç (Devamı var) (Devamı v :"') 
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ıf. Fransız aktörü Fernandel "kafa. 
sısı satan adam,, adlı bir filmde baş 
rolü yapmaktadır. 
)f Marta Eggert'in Holivudda çe-
virdiği ilh filmin adı "Sevinç şar
kısı,, dır. 
... Gitta Alpar yakında Pariste 
Fransız tenoru Til Jorj ile birlikte 
Verdinin meşhur opera.-.ı "Rigoletto,. 
nun filmini çevirecektir. 
ll-- Küçük yıldız Şirley T emp) 

F oks sosyetesiyle altı sene müıld~t 
le bir mukavele imzalamı§tır. · , 
... Berlinde çevrilecek olan 'Aşk 
§erkın,, filminde baş rolu Miano
nun meı'hur "La Scala,, operısı te-

Pffd .. 
1 

)f Büyük rejisör Maks Raynhart, 
"Bir yaz gecesinin rüyası,, filmi· 
nin gördüğü reğbetten cesaret ala
rak bir baıka klasik eseri daha fil 
me çeknieğe karar vermi§tir. Bu 
eser "F aust1, dur. Maks Raynhart 
bu filmde .Margrit rolunu Greta 
Garboya, Faust rolunu Fredrik 
Mar§a ve Mefisto rolunu da Bela 
Lugosiye vermek arzusundadır. 

... Sesli sinema ile film hayatın• 
dan çe'kilmiı olan artistlerden ha· 

f zıları son zamanlarda sinemay• 

dÖ~cktedirler. Bunlardan birka· 
çı: Roa ~arok, Konvay Tiri, Do 

norlarından Alessandro Zili.ni ya Jares Kestello, Korin Grifit, Koo 
kt 1 r , 

paca ır. . l in Mur, Çester Konhlin, Anton 
)f.. Stendhal'ın "Cllartreae d~ ya Mere.mo ' Frank Mayo •.. 
Parme adlı eseri ile Antol F - ---------~-------:--
ra.nce':~ "Kızıl Zambak . ' eseri ~lYllrYD'tlYıclY!Oeır 
Fransada filme almacakır. · lfil@~.?<S '}.fallf'<Şılr 1' 
lf-.. "Hoovoko,, ve "Robeta,, film Gü ültücülerin·hayatta muva' 
}erinde gördüğümüz feci ALa~rl .• ... 

1 -u ı ·,.~,.1<' ·--=.. "" ı l e -
ile Ginger Rogers beral:r çevire · dilmı§ bir hakikattır. .... .. ' Y.·rn 
cekleri son filme yakına başlıya- 'ı 
caklardtr. İki artist budan sol!r~ 
ayrı ayrı filmlerde o,ıyacaklar~ 
dır. 

bo§ kafalı adamlar vardır ki yap
tıkları gürültülerle, hakiki kıymet 
lerin ifgal 'etmesi lazım gelen 
mevkiled're 'oturmu§, keyif çatarlar. 

'· ' 

.. 

ıf.. M~hur Amerikan pereti "Ros 
meri yeniden filme alınacakiır. ,, FalCat ' şimdi · bahsedeceğimiz 

• r • 
"gürültücüler,, bu nevi gürültücü Ba! roller Janet Mkdonald ile 

Nelson Sdi'ye verilDıtii Filmin 
rejisörü Van Oyhed~. 1 

ll-- Meşhur Viyanalı ıper; mugan 
niyesi Madam Şınnın biıAmeri
ka film sosyetesi taaf ına.n an • 
gaje edilmiştir. 
ll-- Bir zamanlar sestiz shmanın 
en meşhur artistleri .. den ri olan 
Lora Laplant son zaınaruda si
nctmadan çekilmi§, Londrit miln 
zevi bir hayat geçirmektej. Ar
tistin geçen hafta Londravarın 
daki evi yanmıf, kendisi dıasta 
olduğu için yanma tehlikt ge -

-

lerden.~değiİdir; bunlar to~u topu 

yirmi 4;hre§ ki'§idir ve Hollivodun 
sinema ıtüY.olarında çalı§ırlar. Va 
zif eleri, 'f9mlerde icab eden gü • 
rültül~ri yapmaktır. 

' 
Meseli Pinto Kolvig, isimli 

ı.: • 
adam, Mikifare filmlerinde Miki· 

nin köpeği "Pluto,, nun ses vazi .. 
fesini görür. Tommi Kar isimli a• 

dam da filmde kekeme konuşması 
gereken artistleri "duble,, eder. 

Minimini bebeklerin ağlayı§ını eD 

iyi taklid eden kimse kırk yaşın ~· · 
Faddi Delmar adlı birisidir. 

I 

Margrtut 

Veının lb>Dır fDDlii'fi\ 
scsyetesn 

Paramuntun eski sahiplerin -
den J es Laski eski yıldızlarından 
Meri Pikford'la birliLrte yeni bir 
sinema sosyetesi kurmu~tur. Bu 
sosyete hesabına Fransız artistle· 
rinden Josselin Gael angaje eil • 
miştir. Rejisör Aleksandr Korda 
da bu sosyeteye girmiştir. 

Laski geçenlerde Parise uğra • 
mı§, Simon Devro adlı bir genç 
kızı angaje etmiştir. Bu kız, Lil
yan Gişe ta!ılacak derecede ben ·· 
zemektedir. 

Be<dlcava Sftlfl1ema 
saDclii1D<aııro R 
Amerikanın bazı sinema sa 

lonları seyirci sayısını çoğaltma~ 
maksadile yepyeni bir reklam usu· 
lü bulmuşlar ve tatbik etmeğe ha;; 
lamışlardır. Bu usul şudur: 

Sinema salonuna girip film s.ey 
retmek için evvelden bilet alma
ğa lüzum yoktur. lstiyen herkes 

salona teirip film seyredebilir. So
ae çıkarken bir bilet alması lazll!l 
nuna kadar gördüğü filmi beğenir 

dır. Beğenmezse hiç para ödemez 

Fevkalade tehlikeli bir usul de 
ğil mi? Fakat işin tuhafı bu usul 
Amerika:!a iyi netice vermit, tat
bik eden sinemalara giren seyir
cilerin yüzde sekseni bilet parası · 
nı ödemitlerdir. 

Bizde tatbik edilebilecei[ini 
aklınız kesiyor mu? 

IB<n hasta 
Sinema yıldızlarından ikisinin 

ağır ha!ta oldukları bildiriliyor. 
Bunlardan Adolf Mcnjuya kan 

vermek zarureti hasıl olmuıtur 

Hasta olan öteki artist Mey Marş 
tir. 

Frcuwz ydclıJiırmJan Jf'lrnten Oaaq, 

Pola Negri "Mazurka~, filminde 
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Küçük hesap 
soruları .No. 1 

Bir kümeste bir .çok tm-şan 
\•e tm·uk yardır. Diz bunlnrm 
ba.,larını saydık 24 baş bul ~ 
duk. Ayaklarını saydık 62 çık 
tı. Acaba bu kümeste kaç tane 
tavşan \'e kaç tane tavuk var-

dır? Cevabı önümüzdeki haf -
}taya. 

- ea,taratı birincide 
- Auın.ıı, dedi, bc•nslzlçağıran ]{ara Konc.-.ıı.yım .. 
Kara Konca 'Mlklnlıı hırsız 88J1ıldığmı görünoo ycti~I: 
- Aman Bay Bulan, decll, ?rllkl hll'8tZ dl'.fildlr. 
Bu lınrıııJJJ hafiyenin r.aıırmsıkmıştı. 
- .:Se ·domok istiyorsunuz ve siz Jdmslnhp cliye ı;ık-ıştr. 
Kam .Koııca kendisinin ta~ndığı hafiyenin, kendisini de tanıma _ 

•tuu görünce: 
J~ollıı hafiyesi utandı, \'c: 
- ~·nbll biliyorum, diyedüzeıtn:ıcye u,ğra5tı: Glirdüğünı ç-0hreyl 

bt'iyycıı uuutnınnı. 

Pollş hafiyesi yaptığı acaştırmayı kafi ı;ünnüştü. Ne yapacağını 
110nnıdan tasarlıuımk U:ı.cre ayrılıp giderken: 

-' Sakın ha Jdm!M'ye bir ,ey söylcme)1n, lm5u ürk\itürıılinlıL de-eli. 
Jl:ıfiyc buııunlıı, ıhrrsı7.ı kaı;ınrsını:ı: dem!'k l'>tr.nıl~tL 

Aııra Konca: 
- Hl!.' ıneruk c.-tıueyin" dl'di. 
.\Ukl ı10U1 hnflyeslnln haline ve ııurutıııııı ııc:ılııllğlne b:skanık l•r.n. 

e l<ı>ndlno: 

- Amanın udı.ınıa tla bakın .• ılt>di. 

Vnk\'uk onlar odada meşgul olurlarken bo'j durııııunıs, wutazacım 

~ 1Jdalarını gü1.deıı gr.çlroıl' \'O hırslzı ele geçirmeye çalı5nıı,tı. Bir ara 
:J11kl ve Knrı:ı lion<'n le odnda bir kıyametin koptuğunu l5ltmi~or ve 
Vn!C\·nk•m: 

- Vakııladıııı hırsız.ı, ~'llknladım .• :1{o5uıı •. \'etJşlıı! diye huğırdığı. 
aı dııymuşl:ırdı. :Knrn Uonca: 

- Bu no glirilltu \'ıil(\"ak,dlyrhaykırdı. 
Az sonrn \'nk\·ak'uı kendisinden on defn daha büyük bir adanu 

gl.irdüler. Adamın lph•rlo 1.ınğlıunı, otdıığıı halde l~rlye soktuğunu 

p:uıtcıloııu bile yokhı, nyıığ'ında ..• 
\' llk\'tık: 
- Uırshı yalml:\dım, ıllrc ,~filüyor. 
Adam: 
- Bu cdııpslt.llli.. Danı edec<'ğlm dl~·c ntR5 sn~ıyordu. 

lfom :Konca aduıııı görür gürme-z tanınu,,tı. TelA~la bağırdı: 
- Anııııı bittim \'ııl<Vnlc! ne :raptın .. Bu mll~·oner, l'n iyi mü-şterlrn. 

içeride bir ııııııtulon pro\.·a rdlyordu, de-OJ. 
VakYıık bu adamın dnyı:sınınmlio:terl"i oımı~'>uıa pek <'Mıı ınkılnu' tL 

- Yn, dedi nıii:ı~rlıılzdJ ha •• 
,\ il:ım 1<17.gmlıld:ı ııyıığm:ı puntalon bile giymeden çıkıp :;ittikten 

•onm )llld ile \·nıaıık da ıfükklimlan ııyrılılıl;ır. 

\ 'nlt\"U.I': 
- Doğrusu bu l~te ferııı ;)nmldım .. diye ii:ı:iiliirkt!n .Mlld ona ~üylo bir 

u•l;li:rt.~ bolundu: 
-Dinle \'nkvak ! ll11kiki hırsızı buln.uıya talışıılım. 
"Gclecolc haftıı 1\Ukl Ue Yak\'llk'ı hırsı7.m peşinde bulııcaksmn:.,. 
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ERCCJMEND 
.Bir Türk gencinin Seylan 
adasında taşından geçenler 

-1 ·-
Yazan: r.;. M. 

Coğrafya dersinde öğretmen 
sordu: 

- 'Hindistanm cenubunda 
güzel ormanlarla süslü Yahşi 
hayvanlarla dolu hir ada yar
dır. Bunun ismi nedir? 

BütUn sımf derin bir düşün. 
meye \'ardı. Hiç kimsede ses 
çıkmıyordu. Ercüment etrafı
na· baktı. Kimsenin cevap ver -
mediğini görünce elini kaldır
dı. Koyu mavi gözleri parıl 

parıl yanıyordu. 

- Efendim bu Seylan ada -
sıdır. İngilizlerin idaresinde -
dir. En büyük limanı Kolom -
bodur. Bu adada daha keşfe -
dilmemiş bir çok ormanlar. 
görülmemiş bir çok vahtşi hay 
vanlar vardır. nu adanın hal
kı hala ilk zamanları ya~ _ 
maktadır. Bir İngiliz kaşifi -
nin söylediğine göre bunlar 

bol bol altın kullanmakta i -
mişler. Buralarda keşfedilme 
miş bir çok altın madenleri 
de bulunduğur.da şüphe yok -
tur. 

Ercüment kendine güvendi -
ğini gfü~teren bir sesle konu -
şuyordu. Fakat tuhaftır ki bu 
seste garip bir hasret sezili -
yordu. Sanki u1.aklarda, hiç 
görmediği bu ,·ahşi ülke için 
sıla çekiyordu. Acaba .niçin? 

Öğretmen talebeleri arasm
da adanın ad mı bile söyliye - · 
bilecek birini ummuyordu. 
Ilöyle toplu bilgi onu hayrete 
düşürmüştü. 

:Fakat Bu küçük niçin bu 
yabancı, vahşi ülkeden hasret 

-

~ 
~ 
~M~ ~'·~~ 

le bahsetmişti.? Niçin gözleri 
öyle parlıyordu? 

Erclimendin arkadaşları se
bebini biliyorlardı. 

O bir kfll3İf olmak istiyordu. 

~·* 
Coğrafya öğretmeni bir gün 

sınıfa azıcık geç kalmıştı. Gü· 
rültü ile karşılaşacağını U• 

marken derin bir sessizlik bul 
du. Sebebini anlamaltta güç • 
tük çekmedi. Kapıdan yavaMa 
içeriye girince Ercümendin 
arkadaşlarını başına toplıya -
rak kaşif Levingstonun hatıra 
larını anlattığını duydu. 

Çok iyi anlatıyordu. Ilelli ki 
bunları bir yerden okumuş ... 
tu. 

- Aferin Etlcüment ne gü • 
zel anlatıyorsun. Fakat sen 
bunları nereden öğrendin? 

Ercüment bu sesin öğretme· 
nin sesi olduğunu anlayınca 

şaşırdı ve kızardı. Önündeki 
İngilizce kitabı göstererek: 

- nu lngilizce kitaptan o.. 
kudum. 

.Çocuklar yerlerine ge('.İP o
tu rm uşJardı. 

- İngilizce biliyor musun? 
- E,·et .. 
- Londrada babam sefaret 

İ!jyarı idi. 
- Mektebi bitirdikten sonra 

tekrar Londraya babamın ya .. 
nına okumaya gideceksin de .... 
ğil mi? 

- Fakat babam ~imdi orada 
değil ki ... 
- Ya nerede? 
-Tokyoda ... 
- Çok yazık. 
- Niçin yazık olsun .. Daha 

iyi. Asya Avrupadan daha iyi. 
(Arkası uar) 

... 
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Mlki ile Vakvak hırsız peşinde 
Mlld ile Vakvak t.11 eıbdaftırlar. B1r ctbl 7ol4a INınılNır Jlclerleırkea 

Mlld.D.lll aklma Vakvakm cla7wı Kara Koncuun elJıılle ~ Jur. 
... girdili geldL 

- Dllkklııa hınız gl.nUflndeaı.eıt da)'Dl ııaml t. 
DIJ'e eorcfa, Vakvak: 
- Çok fcoa dıOdl o gUndeobert cll1kkAna bflr ıakpm lmWls ~or 

dl7e cevap vcnU. 
- Tuhaf ee7ı" Hınız pua ~oımu, ö)'le mı 
Vakvak: 
- Hayır, dedi. 'Yalnıı: elbise &§trl)'Or .. Dayım mon.knıtlan ~dıra,. 

c&k ••• 
\'alıvak'la !llkJ hınnz.m yakalanıp yakalaıımadıjmı öfreo.mek U • 

r..ere Kııra Konranın dUkk&nma g.ltWeır. Vakvak. Kara Konca cl&Jl8ml 
odaıım ortasında., lursında.R f.dclır tıldJI' dönerken buldu. 

- .Dayı, hınııtlıır bulundu mu diye llOrdıL 
Kn:gııı kngm: ' 

- Dlr polls haflyosl ~ağırdım. Neredeyse ,gellr, ona beldlyonım. 

Diye cevap ~ı. Bu cıevaı-V~ çok bOJlUU' ~u. 

- Muhakkak )'aman bir b&flyedl.r, ona bcıı de yanlım oocrl.111, dı.,'dJ. 
A.radaa çok ccomaml'JU. :PoUa hallyesl reJdl. Daha kapıdan it.eriye 

clrer girmez.: 
- ~ hafiye Arar oğ'lu Ilıılan'ım, dedi. JDç bir f>l'YO dolcunnuıyuı. 

ölen nerede: 
Bu sonıdaıı Kara Konca eıısırlDl§tı. Çünkü men falan yoktu. mr 

clııayeı 'l<;la çağrddığmı sanan polla baOycslne: 
- Cinayet va:kası değil, dedi. Sado bir hı:rsnlık. 
Kara Konca bunu söyler söylemez yamanpolltt h:ıfiyeııl Araroğl• 

Bulan birdenbire 1'111dyo döndil. 
- Hırsu.Jdı: yapddığı saatte si& nerede idinlzP dlyc 11ordu. 
Anlıı.:ıılıuı b11llyo Mlklyl huın2 11ıuuwştı. l\llk1 bliylo bir soru ile 

IUU1ılaşlK'.ağuır zıınnotmemlştı. Onun için azıcılt pşırdı. Bu amaa ~ 
Us batlyesl, onun reva,p \'crmedltlnl gürünre: 

- Demek ki sUylemck jstt'!rnlyorsun? dedi. 
l\llkl nltJAyot dayıuııunadı: 

- Ne, dedi. Beni hırsız :mi zannediyorsunuz t 
<Arkası t ncüdc) 
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:Son gunlerde 1'ifliste nevvi j w ~YJ'lJ;::.. 
şahsma mahsus bir demiryo. u GRAŞ. MALA~ .... · lu Kültür parkında işlemeğe 

:i:~ı:::J~1~z~=~~~~i 4~~ =~' - . • 
re olan bu drmir yoıunun iki Kolayca peçete halkaları 
istasyonu ve üç vagon çeken nasıl yapılır? 
bir lokomotifi vardır. Tülis 
mekteplerine devam eden 5()0 

çocuk bu yolu tatil saatlerin
de yapmışlardır. T.reni çocuk
lann kendileri işletmekte ve 
ancak mektepte iyi talebe o • 
)anlar bununla yolculuk ya -
pabilmektedir. 

Üç ay tatil günlerinde bu 
demiryolu 65000 yolcu taşımış 
ve 1000 kilometre yof almış -
tır. Talebeler şimdi yolu 1000 
metre d:ıha uzatmak ve bir ü
çüncü istasyon kurmak için 
projeler yapmışlardrr. Yerli 
fabrikalar çocuklara lazım O

lan malzemeyi vermekte ol -
doğu gibi yeni bir lokomotif 
le iki vagon daha lıazırlamak
tadırlar. 

* Dünyada ne ka-

51 
~ar in,ek, koyun, 

iomuz vardır? 
Son yapılan bir 
sayıma göre dün 

· yada 600 milyon 
inek, .50 milyon koyun, ve 300 
milyon domuz vardır. 

G!J 
ı} 

Amerikanın U 
la Ula şehrinde 
büyük bir mey _ 

lan daki yere yel 
kovanile akre -
rebi olmı,ran bir 

saat kadranı yapılm1ştır. Bu 
kadranın tıpkı saatlerdeki gi -
bi ral• fnları da vardır. E -
ğer buradan geçenlerden bi -
ri saatin kaç olduğunu öğren
mek i.~terse bunun tam orta -
sında durup gölgesinin gös -
te'rdiği yere bakar. Gölge han
gi rakamı gösteriyorsa saat o 
kadardır. 

Garip bir güneş saati, değil 
mi? 

Çok zahmete girmeden gü -
zel peçete halkaları yapabilir 
siniz. Bunu yapmak için üç 
dört santimetre kalınlığında 

bir tahta ve bir oyma testere
sinden başka bir şey lazım de
ğildir 

Resimde görüldüğü gibi bu 
peçete halkalarına kedi ve 
civciv şekilleri verilebilir. 

önce bir kopye kağıdı ha • 
zırlayınız. Sonra resimde gö -
rüldüğü gibi üzeri murabbalı 
kağıt bulunuz. Murabbalı kL 
ğıdın çizgileri arasındaki a -
~ıkhk 8 - 10 miJim oJmahdır. 

4ili 
~ 

Sonra resime bakarak bu ka - · 
ğıdın &zerine kedi ve civcivi 
şekillerini çiziniz ve kopye ki 
ğıdını tahtanın üstüne koya • 
rak bu şekilleri tahtanın üze
rine çıkarınız ve tahtayı oyma 
testeresini çizgilerden kaçrr -
mıyarak kesiniz. istediğiniz 
şekilde halkalann meydana 
çıktığını göreceksiniz. .. 

Fakat bu kafi değildir. Bun
ları süslemek lazımdır. Elde 
ettiğiniz halkaları güzelce 

parlatmız ve güzel re:ıKte bo
yalar temin ederek boyayınız. 
MeselA civciv için turuncu 
rengi seçilebilir. Kedi için en 
iyi renk siyah veya gridir. 
Halkaların dış ve iç kenarları 
ise ince bir kırmızı çizgi ile 
boyanabilir. 

Ba suretle ~diğioiz şekil • 
de güzel peçete halkalan ya • 
pabilir ve yemek masanızda 

kullanabilirsiniz. 

Okurlarımızla başbaŞa 
Bize sayfalarınızın nasıl olma.sını 
ve daha neler görmek istediğinizi 

bildiriniz 
HABER sizin sayfanızı bu ı 
haftadan itibaren bu gördü -
ğünüz şekilde vermeye baş • 
lıyor. Gazeteden sayf aruzı a
yırarak ikiye katladınız mı 

bir mecmua şeklini alacak. 
Her hafta kapağında Miki L 
le Vakvak'ın romanı renkli 
olacak ve içinde hoşunu7.a 

gideceğini umduğumuz yazı
lar liulun.acaktır. Gazetenizde 

daha ne gibi yenilikler gör -
mek istiyorsanız bize yazınız. 
Onlan da yapmıya çalışalım. 
icap ederse mec~uanızı se • 
kiz sayfaya da çıkarabiliriz. 

Yeter ki siz ilgi gösteriniz. 

Bilmecelerimizin hediyeleri 
zengin olacaktır. Her hafta 
geçtikçe, daha çok okuyucumu 
za hediye verdiğimizi· görec~

siniz. 
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Vahşi hayvanlar ve mürebbileri 250 Kışiye Mükafat 
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Bugünku oyunumuzun adı . 

"vahşi. hayvanlar ve mürebbi. 
leri,,dir. Bu oyuna başlamak 

için önce oyuna girecek ço -
cuklar aralarından birini ele 
başı ' gibi se~erler Bunun adı 
mürebbidir. Mürebbi çocukla
rın bulunduğu yerden uzaklaş 
tınlır. O yokken oynıyanlar ~ 
dan her biri bir vahşi hayvan 
ismi alır. 

Mürebbi gelir, akhna gelen 
bir vahşi hayvan ismi söyler. 
Mesela: 

- Bir aslan istiyorum, der. 

E61encell denemeler 
--~~~~~~----

S ü 1 ü k 
barometresi 

Sülük gayet iyi 
bir barometre - ı 
dir. Bir sülüğü 

alıp bir bardağa 1 
koyun ve bar - ' 

1 

dağı tülbentle ' 
>rtün. Bununla 

mükemmel bir 
barometre sahi -
bi olmuş olur -

sunuz. Yegane zahmet üç dört 

günde bir bu yeni barometre. 
• nin suyunu değiştirmek mecbu 

riyeti olacaktır. 

Eğer oyunculardan hic;biri Birinciye bir saat, 2 nciye 
bu ismi almamışsa mürebbiyi dolma kalem 3 üncüye kolonya 
b~!· 1ccd~~a. ça~ptı1rırlarb.. Eğer l r.JI S _ z ~ ____, 
fiıöy e ıgı ısını a mış ır ço • 
cuk varsa derhal koşmaya baş ! 
lar. Oyun başlamazdan önce 
çocuklar M> - 50 metre uzak
ta ebelik bir yer ayırmışlar -
dır. ismi geçen çocuk oraya • 

1 

doğru koşar. Mürebbi tarafın ' 
dan yalcalanmadan ebelik yeri 
ne yetişirse kurtulmuş olur. 1 
Yakalanırsa mürebbi olur. 

Diklmt ediyor musunuz? Bu 1 _ 
I,~'~ r 

oyunda hemen in8anm aklına -3~~ . 
gelebilecek bir vahşi hayvan 1 _ LO-~. 
adı almamaya dikka~ etmek 
lazımdır • . Vahşi hayvan denin . . .. ~· . . . . 
ce insanın aklına önce gelen Bu resmı kesıp gonderecgınız ıçın ayn ca bılmece kuponu 

hayvanlar vardır. Mesela as - • " koymı yoruz-
1 k· lan kurt "bi iste Bir tavşanla bir kaplumbağa bir kapıdan girip öteki ka 
an, .. a.~ . ' gı ·• :._ pıdan kimin çabuk çıkabileceği hakkında iddiaya girişmişler~ 

bu ısım.en. alma;1'aya bakın.. neticede kaplumbağa, çok düşünceli ve tedbirli olduğu içi.n 
Yoksa ebehkten kurtulamaz - iddiayı kazanmış. A:;aba hangi yolu 1akip etmiş? 
sınız. Kap'l' umbağanm geçtiği yolu doğru olarak renkli bir ka.. 

lemle çizip de: "HABER gazetesi <bilmece memurluğu) Is • 
tan bul" adresine gönderenlerden: Slhfrbaz diyor ki : . 

saada mı? 
Solda mı? 

Bır•nclya b r saat. ik• nclye dolma kalam 
UçUncüye kolonya 

Dördüncüden 2.lJO nciye kadar muhtelif hediy 
yeler verdlecektir. 

Bulmacamn halli i~in müddet (10) gündür. Kazananla.. 
nn isimleri bu bulmacanın çıktığı tarihten on üç gün son -
ra gelecek olan perşembe günü ilan edilecek ve cumarte.sl ~~ 

~J1tl 1 
günü hediyeler dağıtılacaktır. 

a masını ve ar • 
kasma saklama duğu rakam 19 dur. Bu ikil ~e~_mn bllgll; .= _ 

Arkadaşınıza bir 
eline beş diğer e 
line iki tane taş 

sını rica ediniz. taşların sol elde olduğunu i.~- Bunkla
1 
rı esıp 

1 ha • • • h · sa ayınız Bu taş arın ngısının angı pat eder. K"" ··k k 1 rııruza bu 
~ . . • uçu o uyucu a 

elde oJdugunu bılmemız lazım Eğer 17 adedinin tarhediJ _ sayımızdan başhyarak her sa. 
dır. Bunu anlayabilmek için 

elinde taşları saklı tutan ar • 
kadaşınıza sol elindeki taşları 

(iki) ile darp, ve sağ e1indeki

leri de (üç) ile darp ederek 
bulduğu rakamları aklından 

mesi mümkün olmadığını söy- yımızda birer resimll bilgiler 
]erse iki taşın sağ elde oldu _ vereceğiz. Bunları yazılariyle 

beraber kesip ayrı bir albume 
yapıştırmız. Arada sırada bun 
lan sizden bize göstermenizi 
istiyeceğiz. Gösterenlere gü • 

ğu anlaşılır. Bunun üzerine 
mahsus onu aldatmak için: 

- Öyle ise 10 çıkarın dersi. 
niz. 

Sülük bardağın dibinde bü ı cemetmesini !e size söylemesi 
zülmüş yatıyorsa havanın iyi ni tenbih ediniz. 

. . zel hediyeler dağıtacağız. 
Bıraz geçtıkten sonra ca, 171_· _______ __; __ --r 

adedini tarhetmişse : 

- iki taş sol, elinizde.. Bes 
taş sol elinizde, dersiniz. Yok 

olacağından emin olabilirsi -,ı Ar~daşınızın aklından bul 
niz. Eğer suyun yüzü.ne çıkar- doğu rakam ya 16 ya da 19 
sa yağmur yağacağına işaret. 

tir. Hele çırpınıyorsa rüzgirb 

havayı bekleyiniz. 

olacaktır~ Derhal 17 i tarhet -

mesini söyleyiniz. Eğer tarh -ı 
ederse, demin akbndan bul -

17 adedini tarhed~memişse: \ 
- iki taş sağ, beş taş sol e

linizde .. 
Cevabını verirsiniz. 
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Tac MAHAL 
Alllen Türk Şahı Cihan bo çok gU 

zel mermer anıtı (1829--46) ek 
lml'Dlllm ac1ına BlncUstanm Afr. 

fe)ırtncle yaptnmlftır. Ba 'ftr); 

eecrl dünyadaki ..-.e~ ili 
rtdlr. 



Sovyel sporcuları 
Dün memleketimizden ayr1ldılar, 

yurtlarına gittiler 

Kafile başkanının sözleri 
ı.. latanbul; 1 (A:A·.> - Bir müddet., safirpc •. erliği hiç unutamıyacağız. 
~ri memleketımızde bulunan dost Hül··'lmetiniz, partin spor teşkila
-YJet sporcuları bugün saat 17 de tınız tarafından cösterilen hüsnü ka.. 
~il vapuru ile memleketlerine ha- bulü de dest Sovyet sporeu~:m daima 
!liret etmişlerdir. '•alblerinde saklıyacaklardır. 
. ~firlerimizi uğurlama töre _ Parti mümessili saylav B. Cevdet 

"IQde izciler, şehir bandosu, parti na- •\ erime bize kar§ı gösterdiği yüksek 
.. illa saylav Cevdet Kerim, T. J. c. ı. al3.J,adan dolayı nasıl teşekkUr ede • 
"-ına Ista b 1 b""l . ba k B c ~ · nizi bilemiyoruz. Mıntıka başka • 
b n u 0 gesı ş anı · B F h" B büt"' .-ethı v • . . nı . et ı BŞ&rana, un seyahat. 
.._ e bır rok sporculaı bulunmuş - 1 • . d bi h tfi lU k la 1 ğı ·• -.... · erımız e ze er r o y ı gos 

teren B. Mahmut Şeref, Adnan ve Sa
i · .. Ba:·"n 1\feryeme de aynca teşek • 
kür ederim. 

lır,, '8a.1 Fethi Başaran Sovyet sporcu. 
ı..._ ba§kanı, B. Mançcf e büyük bir çe 
"'Cll\ vermis ve bütün Türk sporcula • tnı • Türk topraklarından ayrılırken, 

rn samimi selamlarını bildirmiştir. samimi dostunuz olan bizler bUtiin 
ı..._ \rapur rıhtımdan aynlırken şehir Ti: k sporcularına candan sellmlan • 
.._doau enternasyonal ve istiklal mar mızı yollanz.,. 
~ ~ımış iki ~·c dost memleket spor- -0- 0-n-y_a __ ş_a_m_p_l_y_o_n_u 
4a rı vapur gozle kayboluncaya ka -

" hlri~irlerini seıamıam.•şla.r~ır. M ar s e 1 T h i I 
--fır sporeulnr kafılcsının ba -

!'-.da bulunan \'e dost memleket spor 
·--.. başkanı B. Mançef Türkiyeden 
::;:ıhrken Anadolu ajansı aytanna şu 

ilde bulunmuştur. 
de" Y'urdunuzu gezerken her cephe -
) ~Yatını yeniden tanzim etmiş yep 
it~ bir Türkiye gördüm. Memleketi. 
) her köşesinde büyük bir faali • 
~le tera!<ki eseri, ve .• ültür işle.· .ı e 
rfllt len büyük <'hemmiyet üzerimizde 

i)'i bir intiba bıraktı. 

lar · ·ada .mecli:te kadın saylav • 
b tiSrdüm, bu da alkışlanacak bir 
lll'eflettir. 

Amertkall rakibini 
de dövdü 

Kırkını qbğı halde hili dünyA 
vasat ıiklet boki pmpiyonlupn1J 
kuvvetle muha~ ~a eden, me1hur 
Framı~ boksörü Marael Thilin ıe
çen hafta, Ame1? kalı bir rakiple 
karıılaıacafmı "&.zmııtık. 

Bu maç yapılmıt ve Franıız bok· 
aörü, büyıik bir 1 ikimiyetle Ame
rikalı ralci!.1 Al O·amonc:l'u mltte· 

. :fi~ 

Korkunç bir spor : Amerikan tutbolO 
Amerikan lutbolü denilen ve rogby 

bir spordur. Her müsabakada mutlak 
değif tlrmesine sebep veren bu oyun 
te, maçlarına yüz binlerce inaan 
miUaade eden Amerikan lutbolünün 
yapılan bir maçta alınnuı olan 

ile 1 ut bol aramda bir 011un olan 
birkaç kifinin haataneye gitmeıUe 
her ıeyde en g#Jbek heyecanı arıyan 
toplıyabilmektedlr. iki rakip tarafın 

ne kadar korkunç bir oyun olduğunu 
yukariki re•~ bir üre bakmak 

Amerikan futbolü hakikaten korkunç 
biten belki de bu gençlerin dlingaaını 
Amerikalılar taralından çok aevilmel~· 
blrlbirlne her türlü zararlar vermesine 
anlamak için, 11e~nlerde N evgorkfa 
kdlldir • 

Bugünkü maç ~stan1!,ulspO!ll!. A!fanadak! m_aç!ar;_: 
Evvelce de yaıdığımız gibi, ıeh B • • • d 9 O 

rimize gelen Yunan Panatinikoı ırıncı oyun 8 Ü• O 
ve Apollon takımları muhteliti ilk 

;:-;:.:.:=.T·luimdeBeıİkla1' berabere kaldı 
Maçın hakemi Suphidir. lk• • •• .b k v ı 
İkinci ve ıon maç yanD' gene ıncı musa a a yagmur arın 

Takıimde eaıateaarayla yapıla· şiddetinden yapllamadı 
caktır. 

Çekoslovakya 
ltalyayı 2 - 1 yendi 

Çekoslovakya ile İtalya ulusal fut
bol takımlan, Pragda Hazarick sta -
dında 50000 seyircinin önünde, 193:> . 
senesi Avrupa kupası maçı için çar -
pışmışlar ve Çekler ltalyanlan zoru 
lu bir oyundan sonra 2 • 1 yenerek 
1934 senesi dünya futbol şampiyonası 
finalindeki mağlUbiyetlerirün acısını 
çıkarmışlardır. 

Maç çok fena bir havada oynan -
mıştır. Sabahtan itibaren durmadan 
,..ıan )'8finur sabayı tierl>at bir hale 
getirmişti. Bu itibarla her iki takım 
da kendilerinden beklenilen oyunu 
gösterememiştir. Üstelik maç esnasın
da esen çok şiddetli bir rüzgar da top 

Jatanbulspor takunJ AdtJIUlda ma§an evwl 
'n, 29 ilktqrlnde iki mfisabaka{ ıoJUnU yaptı. 

ti 8tı buraya diplomatik temaslar i 
-~ ~eğiJ, samimi spor teması için gel
l' 'ftik. Gayemize tamamiyle ulaştık. 1 
• .6~ sporunun pek çabuk inkişaf etti ! 
't 'i'. :.emiyet itibariyle pek fazla yük-; 
,~dıfini memnuniyetle gördük. Her 
~ taraf için de böyle sık sık temaslar 

, kontrolunu her iki taraf için güleş 

tirmiştir. 

yapmak üzere Adanaya giden lstan - Galip TUlyete geçen lstanbalspor 
bulspor birinci takımı perşembe giln • lalar bfr An durur gibi oldular. Bu 
kü Toros ekspresile geldi. İstanbul - malarda idman yurdunu bir hücu
sporlular birinci maçlarını :!1 ilkteş • manu kafa ile durdurmak iatiyen 
rin pazar günü idman yurda ile yap- Hasan topu kendi kalesine atarak id
tı. Sahada iki bin kişi vardı. Miisaba - man yurdu IMeablna beraberlik sayı • 
kayı Fenerbahçenin eski oyunculann· sını yaptı. Bu ıolfl halk çok allntladı. 
dan Ragıp idare etti. Takımlar fiyle DeTI'e böyle bitti. 

Ilı'-~~. ~ · faydalı olacaktır. Bu 
1 

~=-~tle spor yeniliğini ilerlettiğimiz 1 

~'\ · her i'·: mi11ctin kült''.ir ba;:!arının 1 

•lıa daha sık!:ışmasına hizmet etmiş 

1 
"1ıı. 

~Slıe son olarak şunu da söylemeli 
ttın: ..... 

~ ~rk milletini f dare edenlerin bi. 
~ı gösterdi~ samimiyet ve mi-

~Ü n eş kulübü 
~irinci kümeden 
tıkar1lıyor mu? ..,. 

llıı JYduğumuza nazaran, Istı:nbul 
,_•ta.kası merkez heyeti dün akŞam ti::: içtimada ikinci kümeden birin 
~ eye alınan futbol takımlanıun 
' etı konuşulmuştur. Mıntıka mer 
,-Yeti ikinci kümenin birinciden 
~tiye kadar olan takımlannın bi.. 

ı..; kilnıeye alınması hakkında veri
~ran tasvip etmiş, fakat bunlarla 
u:._-er Güne§ takımının da birinci 
~e alınmasının doğru olmadığım, 
~ • bu kulübün, ildnci kümenin so
·~ olduğunu, sonuncu vaziyette 
~bir takımın ise birinci kümeye 

Geceğlne karar vermiştir. 
~ karara nazaran, lik fikistürü 
~lanmış hatti lik maçları başla -
' &zere olmasına rağmen futbol 
~ ethıin birind kümeye aldığı Güneş 
""-'8rıun birinci kümeden çıkarıl -
~p etmekte ve ikinci kümede oy >' icap eden Güneş kulübünün l"'-8. blringi kümeye Altınordu ku • 

t •lmmuı icap etmektedir. 

I~ lif yetin kat't şeklini bilmediğimiz 
'"1. duydufumuz bu havadis üstünde 

bir teY yazmıyoruz. 

MARSELTBIL 

madiyen döverek maçı kazanmır 
br. 

Bugüne kadaı dünya ıampi · 
yonluğu maçlan hemen her zaman 
Amerikada yapmrdı. Bu seferki 
karıılaımanın Avrupada yapılma
•• büyük b>ı mera-k uyandırmıflL 

Franıa:ıa ya,ılan maçda 20, 
25 bin ıeyirci vardı. 

ilk dakikada hücuma bqlıyan 
Manel Thil, Al Diamondu müte· 
madiyen k:>valanaı,; Amerikalı da 
adeti ıaklambaç oynar gibi hep 
kaçmıtbr. 

Bu yüzden maç, 11 raund d• 
vam etmit ve nakavtla yeneme· 
mittir. 

Maçtan aonr&, mail6p Ameri· 
kalı boklar demiftir iri: 

"Marael Thil ;,ugün bulunmaz 
bir bokaardür. Onu mail6p f'de
cek kimseyi tanımıyorum.,, 

İki taraftan iijrenildiiine gö-o 
re, maçtan bir ı.ün evvel Manel 
Thil'in kardeti ölmüttü. Fakat 
menajerleri bunu F ramız bokıö
ründen maça kadar aaklamıflar, 
ve onun müte~11ir olarak maçı 

tatkın bir halde yapmaıınm önü· 
nü almıılardır. 

Birinci devre müsavi cereyan et -
miş ve sıfır sıfıra bitmiştir. 

ikinci devrede Çeklerin daha ağır 
bastıkları, ilk dakikalarda hissedilme! 
ğe başlanmıştır. 

Çek ulusal takımında ilk defa tec
rübe edilen genç sağ açık Roklak, 
insayd Ruc'dan aldığı güzel bir pasla, 
Çekoslovakyanın birinci golünü yap -
mıştır. Bu gol üzerine faaliyete geçen 
ltalyanlar Çekleri sıkıştırmağa baş • 
lamışlar ve 30 ncu dakikada merkez 
muhaclmlerinin şahsi gayreti sayesin 
de bir gol atmağa muvaffak olmuşlar 
dır. 

Fakat aradan dört dakika geçme. 
den, Roklak Çekoslovaklann ikind go 
Jünü de atınea vaziyet artık tamamiy • 
le anlaşılmııtır. 

Çekler bundan sonra sıkı bir mü • 
dafaa sistemini tatbik etmişler n l . 
talyanlann hiç değilse beraberliği te
min için bütün gayretlerine rağmen 
onlara gol fırsatı vermemişlerdir. 

Maç bu suretle 2 • 1 Çeklerin ga
libiyeti ile neticelenmiştir. 

Maçı bir lspanyol hakemi idare et 
mlş ve hiç bir sızıltıya mahal verme • 
miştir. 

Sırt OstQ 
yüzme 

Dünya rekoru 
kır1ldı 

1936 Bertin olimpiyatları yüzme 
müsabakal:mnda biribirlerine çok çe
tin birer rakip olacağı anlaşılan Ame
rikalılar ile Japonlar galibiyeti te • 
min etmek için şimdiden barıl harıl 
çalışmaktadır. Bu yüzden hafta geç -ı 
miyor ki yeni bir dünyn rekorunun kı I 
rılmış olduğuna şahit olmıyahm. Bu I 
sefer de Amerikalı Adolphe Kieffer 
100 metre sırtüstü yüzme dünya reko-1 

runa 1 dakika 7 saniyeden 17 dakika 
6 saniye 2/ 10 çıkararak yeni bir dünyaı 
rekoru elde etmiıtir. 

teşkil edilmişti. ikinci devre 
Parayı lstanbulsporlalar kazandı - ikinci devre ba§laqıa mtisavi bir 

lar RüzgAr ve ıüneşi arkalarına ala- şekilde geçtL Dakikalar ilerledikçe 
rak oyuna başladılar. Oyunun bat • Jstanbulsporlulann hlldmiyeti rirlll 
lanııcında btanbulsporlular kısa ve mele başladı. Bu sıralarda idman 
atak paslarla idman yurdu kalesini yurda kalecisinin attıtı top 'bir arka • 
tehdide batladılar. Dakikalar geçtik- clafmın arkasma vurarak geri ııldi. 
çe tstanbulsporlulann teknik faiki • Salih de topu kaparak lstanba1sponm 
yetini artıyor buna mukabil idman 3 neti solUnU yaptı. 
yurtlular da enerjik oyunlarına mu • 
kabil hücumlar yapıyorlardı. idman Oyunun sonlanna dofru lstanbal· 

sporlularda ,-orpnluk alt.imleri bef. 
yurtlular 25 nci dakikada soldan seri tadı. Bundan sonra idman )'llrllalar 
bir hücum yaptılar • Sol açılın orta-
ladıtı topu kapan Faruk btanbal • saf n sol açıklan vasıtuiyle lıtktm 
spôr kalesine atarak idman yurdunun lara başladılar. Bu htlcamlarclan birin 
ilk sayısını yaptı. de Faruk f dman yurdun beraberlik 

lstanbulsporlular derhal soldan sayısmı yaptı. 
hücuma geçtiler. Bu hücumu idman Bu golde btanbulspor kaleciainm 
yurdu müdafileri korner ile kestiler. çok büyük hatası vardı. !!;kat biraz 
Şinasinin çok güzel attığı korneri sonra muhakkak ·bir siyefı kurtara • 
Tevfik hafif bir kafa vuruşile topu id rak bu hatasını telifi etti. Müsabaka 
man yurdu kalesine sokarak beraber. böylece her iki takımın güzel ve temiz 
liği temin etti. oyunuyla 3 • 3 beraberlikle bitti. Ha-

lstanbulsporun hakimiyeti devam kem Bay Ragıp oyunu güzel idare d 

ediyor. Fakat fazla paslaşmadan do • ti. 
layı gol olmıyordu. Nihayet 32 nci ikinci müsabaka şiddetli yağan 
dakikada Nihadın güzel bir ortasını yağmurlardan dolayı yapılamadı. 
kapan Tevfik lstanbutsporun ikinci F. Por<•V 

Adano idman uurdu takımı 
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Cumhuriyetimizin 12 nci yıldönümü 
/ 

Cumur başkanımıL Atatürk~e çekilen kutlulama telgraflarile Atatürk'··n 
devlet reislerine verdiği cevabları aşağıya geçiriyoruz · 

Ankara, 1, (A.A.) - Cumuri· 
yetimiziLı 12 inci yıl dönümü mü
nasebetiyle devlet reislerinden cu
mur başkanımız Kamal Atatürk' 
e gelen kutlama telgraflariyle bun 
lara Atatürk tarafından verilen 
cevaplar aşağıdadır. 

·Yugoslavya naibi S. A. Prens Majeste Mohammet Zahir Kama! Atatürk 
Paul'a Afganistan Kralı Reisicumur 

Cumuriyetin ilanının yıl dönü - Kabil Ankara 
mü münasebetiyle altesinizin ih · Cumuriyet ilanının yıl dönüır.ü Türkiye Cuımuriyetinin ilanının 
lağ etmek lutfunda bulunmuş ol- münasebeti'te izhar ettikleri te - yıldönümüne müsadif olan bugün· 
dukları temennilerden fevkalade menniyattan dolayı majesteleri • de zatı devletlerinden tebrikleri • 
mütehassıs olduğum halde sizden · ne samimi surette teşekkür ve şah. mi ve Türk milletinin mütemadi 

Kamai Atatürk 
Türkiye Cumur Ba§fla 

Anko~ 

Ekselans Türkiye Reisicumuru en hararetli teıekkürlerimi ve tah si saadetleriyle memleketinin refa refahı hakkındaki temennilerimi 
si saadetinizle dost ve müttefik hı için olan en iyi temennilerimin arzetmekle büyük bir kıvanç du -

Türk ulusal bayramı münıSbe' 
betiyle ekse)anslarma samirni t~ 
riklerimi arz ve ~ahsi saadetleri 
le Türk ulusunu~ refahı için ol 
en iyi temennil~rimi tekrar ede' 

rim. 
Ankara Yugoıslavyanın refahı hakkındaki kabul buyurulmasmı kendilerin • yuyorum. 

Türk milletinin bugünkü ulusal temennilerim in ifadei m~ekkidesi- den rica ederim. FRANKLEN ROZVEL T 

nn: 
Alman Ray Şansö[yefı 

ADOLF HtTLEfl 

b d t d ı tı . . ni kabul buyurmanızı rıca ede • KAMAL ATATÜRK 
ayramın a za ı ev e erınıze u-

mumi hayrın ve sulhün genel men rim. 
Cumuriyeti yııılönümü mürıs 

sebetiyle ızhar Luyurdukları ~a 
mimi temennilerden dolayı eıt5' 
lanslarma hararetle teşekkii• 
tabsi saadetlerirıe Alman ulu9 
nun refahı için ı•an en iyi tel'l'le 
nilerimin kabü! buyurulcıaıı1~ 
rica ederım. ti 

faati namına daha. uzun seneler 
feyyaz icraatlara devam etmeniz 
temennisiyle müterafik olau en sa 
mimi temennilerimi iblağ et -
menin benim için bilhassa l::ai.si 
mahzuziyet olduğunu arzederim. 

CONDYLIS 

Yunanistan naibi hükfuneti E. 
General Kondilis'e : 

Cumuriyetin ilanının yıl dönü -
mü münasebetiyle göndermek lut 
funda bulunmuş oldukları dosta
ne telgraftan fevkalade mütehas -
sis oldum. Bundan dolayı sami • 
mi surette teşekkür ederim. Tür . 
kiye ile Yunanistanı birbirine bağ 
lıyan dostluk rabıtaları, bu iki 
memleketin derin bir suret:e mer· 
but olduğu vif ak ve sulh eserine 
müessir bir surette hadim olmağa 
medar olacaktn·. 

KAMAL ATATÜRK 

Türk milletinin milli bayramı 
olan bu çok mesut anc:!a nihayet
siz meserretle samimi tebrikleri · 
mi ve ediyei halisanemi ve mu -
fahham biraderimin selamet ve 
saadetiyle Türk milletinin şeha · 
metle tealisi ve komşu memleket 
ve devletin terakkisi hakkındaki 

temenni!erimi arzederim. 
RIZA ŞAH PEHLEVl 

Haşmetlu Şah Pehlevi Hazret· 
leri: 

Tahran 
Curmrriyetin yıl 'dönÜmü dola -

yısiyle tarafı haşmetanelerinden 

vaki samimane tebriklere en derin 
teşekkürlerimi ar~eder ve zatı 
Şahinşahilerinin şahsi afiyet ve sa 
adetleriyle asil ve dost İran mille
tinin refah ve tealisi için en har te 
mennilcrimi teyid eylerim. 

KAMAL ATATÜRK 

TürkyeCumur Başkanı sahibi 
Fehamet Kamal Atatürk 

Türk ulusal bayramını zatı fe · 
hametlerine 111cak tebriklerimi ar
zetmek için büyük sururla fırsat 
itithaz eder ve zatı fehamet!erinin 
saadet ve sihhatinin ve necip Türk 
ulusunun refahının devamı için en 
halis temennilerde bulunurum. 

GAZl 

HaşmctlüGazi Hazretleri Irak 
Kralı 

Bağdat 

Türk Cumuriyetinin yıl dönümü 
münasebetiyle vaki olan har teb -
riklerinden dolayı zati haşmeta ~ 
r..clerin~ teşehkürlerimi takdim e
der ve zatı haşmetanelerinin saa
detleriyle necip Irak milletinin re 
fahı için s:ımimi temennilerimi 
tekrar eylerim. 

KAMAL ATATÜRK 

S.E. Türkiye Reisicumuru 
Ankara 

Türkiyenin milli bayramı müna 
1ebetiyJe ekselansınıza memleketi 
nin refah ve şahsi saadeti hak · 
kında temennilerimi arzederim. 

' PAUL 

KAMAL ATATÜRK 
S.E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur Başkanı 

Ankara 
Cumur:yet ulusal bayramı mü -

nasehetiyle çok hararetli tebrik · 
!erimle birlikte ekselanalarmm ıa . 
adeti ve ulusunun refahı için bes 
lediğim samimi temennilerimi a:: 
za müsaraat eylerim. 

NICOLA ALKALA 

S.E.B. Alkala Zamora 
Cumur Başkanı 

Madrid 
Ekselanslarının, cumuriyet ila • 

nının yıl dönümü münasebetiyle 
izhar buyurdukları temennilerden 
pek mütehassis olarak kendiJeri -
ne hararetle teşekkür ve şahsi a:ı 
detleriyle İspanyol ulusunun refa 
hı için olan en iyi temennilerimi 
arzederim. 

KAMAL ATATüR:~ 

Kamal Atatürk 
Cumur Başkanı 

• Ankara 
Türk ·ulusal bayramının yıl dö· 

nümü olan şu anda şahsi saadeti· 
nizle Türk ulusunun refahı için 
beslediğim en iyi temennilerimi 
arz.emekle bahtiyarım. 

BiRiNCİ FUAT 

Samajeste Birinci Fuat 
Mısır Kralı 

Kahire 
Cumuriyet ilanının yıl dönümü 

münasebetile majastelerinin izhar 
buyurdukları temennilerden pek 
mütehası,İs olarak §ahst saa -
detleri ve Mısır ulusunun refahı 
için olan samimi temennilerimin 
kabulünü kendilerinden rica ede · 
nm. 

S. E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumur Başkam 

Ankara 
Türk ulusal ba.yramı münase • 

betile ekselansınıza Türkiyenin re. 
f ahı ve ekselanslarınızın şahsi sa· 
adeti hakkındaki temennilerimi 
tekrarlarım. 

VlCTOR EMANUELLE 

Viktor Emanuel !kinci majeste 
İtalya Kralı 

Türk Cumuriyetinin ilam yıldö
nümü münasehetile mejesteleri 
tarafmdan bildirilen tebriklerden 
ziyadesile mütehassis olarak har 
teşekkürlerimle birlikte majeıte • 
lerinin şahsi saadetleri ile ltalya · 
nın refahı hak1ı:mdaki samimi te
mennilerimin kabulünü rica ede · 
rim. 

KAM.AL ATATÜRK 

Türkiye Cunıur Başkanı 
Ankara 

Cumuriyetin ilanı yıl dönümün
de ekselansınıza en har tebrikle .. 
rimi bildirir ve şahsi saadetleri ile 
ürk ulusunun refahı hakkmtlaki 
temennilerimi candan sunarım. 

HtROHlTO 

Majeste Hirohito 
Japon 1mparaton1 

Tokyo 
Türkiye Cumuriyetinin ilanı 

yıl 1önümü münasebetile majeste· 
Ieri tarafından bildirilen tebrik -
lerden çolc mütehaı;sis olara!. ma -
jestelerine hararetle teşekkür e -
der ve şahsi saadetleriyle ulusla · 
rının refahı hakkındaki samimi te 

menlilerimin kabulünü rica ede · 
rim. 

KAMAL AT ATORK 

KAMAL ATATÜRK t!) 

S. E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumuriyeti Başkam 

Ulusal bayramınız münasehe -
tile ekıelinslarmdan en samimi 

Birle§ik Amerika Cumuriyeti Re
isicumuru B. Franklen Ro-ıvelt 

Hazretlerine 
Vcqington 

Cumuri.yetin yıldönümü müna · 
sebetiyle bana gonciermek lutfun
da bulunmuş olJukları telgra.rna• 
meden fevkalade mütehassis ol -
duğum halde en hararetli teşek • 
kürlerimi arz, §ilhsi saadetiniz ile 
Amerikan milletinin mütezayit 
bir refaha naili.yeti hakkındaki 
en samimi temennilerimi kabul 
etmenizi rica ederim. 

KAM.AL ATATÜRK 

E. Kamôl Atatürk 
Türkiye Reisicumuru 

Ankara 

Türkye Cumı.ıriyetinin ilanınm 
12 inci yıldönümü münasebetiyle 
samimi tebriklerimi arz ve §Ahsi 
saadetinizle do.n Türk milletmhı 
refahı hakkmdclk.i temennilerimi 
kabul etmenizi rica ederim. 

KALINlNE 

B. Kalinine 

Socyaliı:c Sovyet Cumuri· 
yetleri Birliği Merker.i le· 

· ra Komiteai Baıkanı 
Moskovcı 

KAMAL ATATORrı 

Ankara) 1 (A.. A.) - Cuıtııl~ 
yetimizin 12 ine. yıldönümü '"', 
nasebetiyle Başbakan ismet 'ı1C 
nü'ne gelen telırik telgrafl<;.:-.~ 
Başbakanımız ~ı af ından veril 
te~ekkür cevap:arı: 

Türk Cumur;yeti ilanının "f1 
dönümü münasebetiyle, benirf. 
Sovyet Sosyal :~t Cumuriyet!e 
Birliğinin Halk Komiserleri }Ç~ 
rulunun tfibrik\e,..·mizi ve haşk11 

lığmızdaki hükumetin dev.ı 
muvaffakiyeti v-c Türk ulusull~ 
refahı için olan temennileriını 
bul etmenizi rica ederim. 

V. M. MOLOTOf 

Türkiye Cumuriyeti ilanınııı ( 
dönümü münasebetiyle pek nl 
kane bir aureth ;zhar J ·ıyurı.1~

1 

ğunuz temennilerden Cloıayı. c~ 
muriyetin Bakanlar Kuru)uıt~ 
ve benim en hanretli teşekkli1te 
rimizi ve doıt Bil lik uluslat1t1 
refahı için beshdiğimiz en safi' 
mi temennileri kabul etmeni'i.i 
ca ederim. 

iSMET INON(J 

Cumuriyetin ilanının 12 rncı 
yıldönümü münasebetiyle bana 
göndermek nezt!ketinde bul•1n -
muş olğunuz tela-rafnameden tev• 
kalade mütehani.s olduğum hal- ============:::::: 
de en hararetli tE'tekkrülerim1 ve 
şahsi saadetiniz!e dost Birlik mi! 
Jetlerinin refahı hakkındaki ~a • 
mimi temennileı·imi kabul etme -
nizi rica ederim. 

KAM.AL ATATÜRK 

tebriklerimin ve şahsi ıaadetlerile 
Türkiyenin refahı için beslediğim 
hararetli temennilerimin kabulü · 
nü rica eder ve hürmet ve dostluk 
hi11iyatımı teyit eylerim. 

DiKKAT! 
BORlS 

Samajeste Kral Üçüncü Bori~ 
Sof ya 

Cumuriyetin yddönümü müna -
seehtile bana liitfen çektikleri na
zik telgraftan dolayı pek Nfüehas
ıu olarak ,ahsi saadetleriyle Bul
ga•·istanın refahı için beslediğim 
Samimi temennilerimin en iyi doı;t 1 ~ 
luk hissiyabmla birlikte kabulünü ı l 
majastelerinden rica ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
S. E. Kamal Atatürk 

1 
Ankara 

Türk u1usa1 bayramı münase · ı 
betile, ekselanslarına hararetli teb-
rikleriıni ve memleketinizin bü • ı 
yüklüğü ve refahı için olan en sa- ı 
mimt temennilerimi arzetmekle 

Radyolarınızı almazdan evvel 
önümüzdeki hafta gelecek olan 

VEN~ MODEL 
a 

D 
Radyolarını görünüz. 

1 ürk Philip$ Limited Şi1keti Frenkyan Han Galata, Tel. 44690 44699 
bahtiyamn. j 

MOHAMMETZAHIR "1 .. mam.:111 .................................. 11.Zl&!?lBiBl&li~~.~~ 



be- Ahmet, pek iradesiz bir adanunnl yanımda duran bonbonları yemckun 
rzi menedemiyorsun! 

- Nereye böyle:' 
- Eve •. Karımın otu: yaşına gfri • 

flrıin unrmcu yıldöniinıünü kutlula • 
llacağız! 

- Galiba bir hedi11e taatisi yapmak 
fil:rindel~r. karıcığım! 

~~o~ ~ö~ 
- Semiha ile n-Jden evlcnme

diıı? Hem çok güzel, hem de 
Sok zengin kızdır. 

- El} r.zısıru bir gr.&.fologa. g;;s
lerdim. Bana "Bu lmdmla evle -
lıen bir :;ene rnn;:a ölür,, eledi. 

- Ya? Peki Semiha simdi ne 
~~Pryor? • 

- Grafologla evlen<li ! 

tbt~' 
ti r~ \r.. 
~ ~ \ 

Kavanoz 
cDmaz mo '? 

Doktor haıtayı inceden inceye 

muayene ettikten ıonra evdekile 

re ıordu: 

- Hastaya on tane vantuz çek
mek lazım, ·vantuzunuz var mı? 

- Hayır. Fakat bir kavanozu

muz var. On vantuz yerine bir de. 

fa bunu kullansak olmaz mı? 

- Senden piliç latedim, bana piliç 
derisi üe kemiklerini getirdin • 

- Tüylerini de oetireuk değildlm 
ya! 

Knırollaıın pct 
- Gele<:ek pazar günü için 

aizi evime davet ediyorum. O gün 
evimde pek ço!i akıllı, malumatlı 
hoş sohbet insanlar göre<:eksin. 

- Olur dostum. Y almz §Unu 
söyliyeyim ki evine akıllı, malu -

matlı ve hoşş.ohbet insan!aı- için 
değil, senin için geleceğim! 

Resim sergisinde sanat meraklı -
ları! 

ırtYıv~eDeır 
itlYıvbesı 

H. h" h"I - ı, ı, ı. 

- Neden aflıyonun karde -
ıim? 

- Kocama ben ölürsem baıka
ıiyle evlenir misin diye ıordum. 
Hih, hi, hi ! 

- Vay utanmaz vay. Evleni • 
rim mi dedi? 

- Hayır! Hi, hi, hi ! Kat'iyyen 
evlenmem dedi. 

- İyi ya itte, o halde neden 
ağlıyorsun? 

-.Fakat bunu ıöylerken aldıfl 
tavrı görseydin atlamama hak 
verirdin. 

Talimli köpek/ 

ŞaırBoınun yeni 
fi im Bari 

Y dlardanberi pek nadir film ya 

pan Çarli ~lenin 7eni bir faali
yet devresine girmek üzere oldulu 

anlatılıyor. "Birlqmİf artiatler., 
aoıyeteıinin ilan ettiğine göre Şar· 
lo önümüzdeki iki yıl içinde alb 
fibn yapacak, bunlardan ikisinde 
bizzat rol alacaktır. 

- Baba, kırk para ile 21 ldlo 11e -
lirscm beş kuruıla kaç kilo gelirim? 

Scını aırzu 
Cellad - Son arzunuz nedir? 

Mahkum - Benim yerime şu 
ipe a•ılın da sağlam olup olmadı
ğını anlıyayım ! 

Şekeır ve tuz 
Anne - Haydi oğlum. aenı öte 

beri almak için sokağa yollıyaca• 
ğım. 

Çocuk - Anneciğim öyle yor
gunum ki... 

Anne - Köşebatındaki !eker
ci dükkanı o kadar uzak değil 
ki ... 

Çocuk - Hakkın var &nno, te
kerciye gitmekle yorulmam! 

Anne - Afe .. in yavruın, şeker
cinin tam kar§ısındaki bakkal -
dan bana biraz ı:uz ahver ! 

--
o o D 

--'·-J--- . --J- . 
-- - --

- Merak etmeyin/ Kocam raduolu bir otomobil aldığındanberi otomobili 
ar<Uıra aalona getiriyor. 

Sıkan 
ayakkapDaır 
Yeni evlenmiılerdi. Belediye. 

den çıkarken gelin, kocumm ku
lalma eğildi: 

- Gece olmasını o kadar çok 
i.tiyonım ki. 

- Ben de ıevgilim ! 
- Ya? Demek ıemn de ayak-

kaplann ayakı.nnı ..kıyor 1 

Yml gelllt- 'N• ~ Mlmnı 
kocacılım1 Kırartma l/(IMUZğa bafla· 
• Wa.11 ~ ılıl,._ .. r• dalao 
on daklka lınn4iı bınıklriam ldzunl 

BllAkls 
Yolda erkek her s6rdGIO s«l • 

zel kadma bf.kıyor, kanaı da o • 
nwı bu hareketine dehıetli wrette 
iÇet"liyordu. Niha7et dayanamadı: 

- Galiba IÜ'Zel kadmları ıö -
rünce evli oldufunu unutuyor.un? 

- Bili.kiı kancrinn, bilaki•. 
Atd o zaman hatırlıyorum. 

- Anne, babama aöyle de beni ku· 
cağına alsın! 

- S~lannu ortadan ikiye ayınn. 
Berber - Başüstüne! Uçüncil uli 

•ai.a mı ala~ aola rru1. 

- Bir daıdka yUzl140mlJ tutar ,-. 
aın, fazla a4ırlık olmcuınl 

Fel61ket 
- Ne o Ahmet? Neden ~ 

le kederli görünüyorsun? 

- Doktor karımı mUhakkak 
ıurette banyolara göndermemi 
tavsiye .etti. 

- Vah, vah ıeçmif olıunl 
- Evet. Maalesef hiç bir ta -

mdık olmadığı için bizzat benim 
götürmem lazım! 

- Korkmayın eanrnr, köpek rok uılu dur. Yalnız pek canı sıl•ılıyor da ara 
.ıra vaki.t ge,irmek ifin ıaırı11..or !, 



·' ' . ı, . ·, ' .•.. , ' 1 

14 HABER - Akşam postası 

1 1 1 j 1 ' ' ' l ı t ' 1 ' 1 1 : 1 ! ' ; ! 1 1 ; ~ 11 
" ' ' ,, " 1 ' •• ıl 

Türk Antrasiti 
- Ekonomi Bakanlığı tarafından fiyat tesbit edilecektir. 

Kışın yaklaşması dolayısile 

Müşterilerin Vaki Talebi üzerine Fiyatın Tesbitine Kadar 
Bedeli Avans Olarak Alınmak Şartile 

Depoda teslim beher tonu 24,50 liradan 
A~trasitinin satışına başlanmıştır. Türk 

Tesbit edilen fiyat daha aşağı olduğu takdirde farkı ahcıya geri verilecektir. 
Sipariş kabul yerleri: 

Maden kömürü işleri Anonim Şirketi 
Istanbul, 

Türkiye 
Yenicami, iş Han, Telefon 23862 

Şubesi 
44630 

iş bankası, Galata 
Galata, Voyvoda Caddesi, Telefon 

.. :. ... , ıu· .· , ı . , . . , , . . .. 1 
'ı, . ı ·•· ıil ' U ı ıı , . · ı ı .• ı.j. • 11u1 ,.. , lı ı ır 11 I u ılıiııl •ı.ı •ı ,j ı•lı .ı. ı1 

• 

ıstanbuı ~elcdlyesı ııanıarı 

Sirkecide Vezirçıkmazı ıoka . 
ğında 9/ 11 No. lı Eminönünde 421 

35 metre murabbaı yol artığı 
Sirkecide Vezirçıkmazı ıoka • 

ğında 3/ 5 No. h dükkanın önünde 
3, 25 metre murabbaı yol artığı 

Sirkecide Muradiye S. 35 N. lr 
bina yall!nda 50 metre murabbaı 
yol artığı 

Sultanahmette Park M. ıetüıtü 
S. 22 N. lı dükkin önünde 54 met
re murabbaı yol artığı 

Beyazrtta Kqıkçılar S. 35 N. h 
dükkan önünde 25 metre murab • 
baı yol artıığı 

Senelik muhammen muvakkat 
Kirası Teminatı 

75 5,63 

60 4,50 

300 22,50 

90 6,75 

130 9,75 

GRIPE YAKALANM/~ BiR HASTA 
NEVROZıNl.E 

ABU/'- EYi OLVR-

Beyazrtta Buğdaycılar S. 9 N.lı 
kahve önünde 31 metre murabbaı 
yol artığı 

Süleymaniyede Tiryakiler Çar· 
şı sokağında 55 N. h dükkin önün 

138 l0,35 

Eczanelerden 10 tanelik tüb isteyiniz. Çok kirlıdır. 

de 36, 12 metre murabbaı yol ar
bğı 

Süleymaniyede Tiryakiler Çar
ıı sokağında 63 N. lı dükkan önün 

• de 43, 9 metre murabbaı yol ar .. 

9 00,6! 

T.. k H K tığı 15 1,13 Uf ava urumu Süleymaniyede Tiryakiler Çar-
şı S. 61 N. lı dükkan önünde 54/ 26 

Bu··yu··k p 1·yandosu metremurabbaıyolartığı 9 66,68 
1§ Süleymaniyede Tiryakiler Çar· 

Şimdiye kadar binlerce kişiyı• ıı s. 43 N. lı dükkin önünde s1 
metre murabbaı yol artığı 12 o,90 

zengin etmiştir. Süleymaniyede Tiryakiler Çar· 

Y 1 şı S. 59 N. lı dükkan önünde 90 
eni tertip p anını görünüz metre murabbı yol artığı 12 o,90 

k 
Süleymaniyede Tiryakiler Çar· 

1. ci eşide 77 2. cı 1 eşrin 935 dedir. şı s. 65 N. lı dükkin önünde 228 

B•• ••k Jk • 25 000 L• d metre murabbaı yol artı.ğı 30 z,2S uyu ramıye : • ıra 11 Yukarda senelik muhammen kiraları ve muvakkat teminatları.,.. 
K U Pt)N kil" Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- zılı olan mahaller 936 ıenesi mayısı sonuna kadar kiraya verilme 

293 zere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri levasdll lerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır" ~ 
müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler hizalarında •""": 

PJinları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 2 · 10 • sas terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber s 12 ~ 
talilileri arasına giriniz. liıııım _________ teşrin 935 cuma günü ıaat ıs de daimi encümende bulunmalıdır; 

___________________ , lar. (8.) ese&' 
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aQsız Gündüz, Varım VaQıı gece ve Acı Badem VaQlı 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iqen izale' eder. 
aıan mevcud kremlerin en nefialeri, ea aıhhtleridir. Nazik cildli kadmlarm ha1at arbdıııu. lhtiprlan ıeacllıtlıfr Tf .-cleri ails•lleflirir. IDMN ebedi bir taravet 
Hasan Acıbademyaiı ile ya,ıız sündüs Ye JaraD yallı ıece kremlerini unutmaJDUL Kabala IO, tGp halinde IO, ,....,. ... ppılıp ta AYrapa etiketi ,apJlbnlan ve 
aldatan kremlere veaair ıtriyat& aldaam&Jllm. Huaa ilmine ve markuma dikkat ecliais. HASAN DEPOSUı A+ra • Ltubal • Be,-atla 

çıkarır. -
CT 

- 181 PARDAYANLAR 

---------------------------------------------------AD dejil mi? ihtiyar babanı yalancı
lıkla itham etmlyeceksin sanırım. 

- Siztlnttze inanıyorum baba. 
Zavalh ,&niyenin son lmldl de 

kmllDlftl. 
ihtiyar asker tekrar s8ze batlach. : 
- Ben sana arabanın aerıyı git • 

tttlal bllmedltlml siyledim. Fakat sen 
bana blyle Mraenglz bir surette kaçı. 
nlan kachnlann kim olduklarını her
halde alyleraln. Bunlann Monmoran
al allf:lfne mensup n Marplln akra
INalanndan olduklannı biraz çıtlatmıt 
tın? Pakat benim tanımadrflm bu ka
dınlar kimlerdir. 

- Baba, glttijinia ıttn bana ı8yle
•lt oldatanaz bir saza hatırlıyorsa • 
•a detti mi? Size alt olmıyan biri 
o1madıtı için ismini söylemek lsteme
diftala kadını · heniz anatmadıfınızı 
•nl)'8rum. itte bu kadmlar birfst o 
llllrl de kaçırdıfınız kızıdır. 

t•ttyar Pardayan titredi ve biraz 
larardı. Şlvalye: 

- Bu im, ba çocuk Lafa dl Plyen 
.... dotruaa Lafa dl Monmoranafdlr ...... 

- Oaa ...t10r m11n11T 
-a .. tı.ı.ı 
- Nı atanmak. 
ita bir ..tzllk oldu, Sonra ıeaç 

lhal7e titrek bir ..ıe devam etti: 
- O.a ...tyonun. Cmltııds olarak 

...ı1onun. ipe banan için her ne o-
1-..... keadWnl kurtarmak lete..... ---da oaJann balandafandaa 

·-~ ..... mlslnT 

• -Tamamen t•lafm. Kllçtlk Jane-
.... lıi1lffltl lllhılerl hatırlıyor 

...... , Bu lllzler bittin hakikati 

........ DJ.IQ.W• Aaa O. im • bet 

&iin kadar enel kaçınlcblar. Ben Mar 
pi dö Damvilden fUphelenlyordam. 
Şimdiyse bu ıBphem dotra çıktı. Fa• 
kat banlan nereye ıitlrdl, nlpa yer 
terini deflttlnllT 

- Ah, pmdl her ,eyi anlıyorum. 
Dan Te bU&iln benim hakkımda alman 
tedbirler bofana delllmlf. MarpJ ken 
dl konatrnda iki kaclınna mahpaa ba. 
lundufana ve bu kadmlann kim ol. 
daklanm benim anlamamamı isti • 
yordu. Ç8nldl eter hakikati ve senin 
tetehbUslerlnl bllmlt olaydım una 
yardrm3 kalkışacaktım. 

- Pakat 118ba, nud oluyor da sizi 
Marşalin hizmetinde 1ir87orum? N• 
vakltdenherl onan konalmda bulunu· 
,yoraann? 

- Din akpmdanberl 1 Hatta ora • 
da hep kontrol altında idim. Yalms 
Marpl t.na ıeeeyatısından aonra ser 
best kalacaflmı elyledl. O saatte dı 
sana plmete nlyetlenmlftlm. 

Banan &zerine Pardayan, Pon Dl
se hanmda Marp.lı rutıa1111nı veba 
nua 11&1111 Detleelendltlnl otlana anlat 
ti. Şi.alye de t.bumm ıldlflndenbe • 
rl olu bitenleri naklederek Hrrl • 
zettlnf tamamladL 

KonU§llla blttlll zaman pf ak da 
aökmete başlamıştı. 

ihtiyar Pardayanın otel Dimemeyı 
dlnUto ve Martale siyul tefebbUt1e • 
rinde yardım etmesi kararlattırıldı. 

lhl da Jan dö Plyenle knmm ne ol 
daklannı anlamak l~n en iyi ~re idi. 

lla&lyar uker: 
- Ba•11 bilmesi llzımrelen birisi 

var ld ba da araba11 kullanan Vikont 
l>Mpermondar. leap edene Oll1I mrla 
slyleteeett111. Merak etme, u ...... 
lçlade ne 7-&Pmak lbmapleeelbd aa • 

ıvrbır terzi mı 
UIJO'-- KiMYAGER 

Hüsameddin ı, te size bir adres : 
Umumt idrar tahlili 100 kuruştur. 

IHSAN YAVUZ 
ICadua n ErDk Tenlll 

Blboaam tahlillt EmlnönU, Emllk 
Ye Eytam mnkam karpnda izzet. 
bey bam. 

lltlabll • Ya.,_. .. Urfltıada "'° "•,..... ...... baaı•ü 
DOKTOR 

Kemalözsan 
Vroloq - Opmıtör 

Her. ldta111ıcı. .,..laDUr 
Füılı: ?S .,... 

........ MMtehiı•ıiil 
""""'- - .,,..,..., ,,,.,_, 

l/fllll1Ul& Ba ,an 81,.,_ 1011ra 

I · ._ B • • hdtu.. 'tel: 41m 

0 PAR DAYANLA'!\ 

kallamlmacbtı l~a ona dtlleltmek 1 • 
1ere çallf'Mia mecbaral. lfe bqla • 
mak 1$1n de bir flle fU&P atı)'aealım. 

- Ne, mu'8e mi sldltomaaT 
Fakat ya mabSft meman clu,ana T 

- A4am HDde ona kim haber ve • 
reeekT Sen ll1lem1181n clelD mf f 
-Pekl, ..... alaa,_kllttUI 

- Oll• blns nftl a• JUet. 
- O,le ile belamle Mrllkte Mru 

kilen pl.I DUa ftktln var. 
- Olmul Analatan Hmtn yerine 

ko,..bjm lbm. 
Banan berine kapı açılclı. Korku

dan titrl7en Janethl ,U.Unl iki eliyle 
irttQilnll prd&m. Ben dı geri geri 
ıldlJOrdam. Nihayet mahzene ıtrdfm. 
Ve davara yulandna. Mahzen ldeıa 
kapkaranlık oldalıi lçln utık Jlllonan 
belli ılrmeeine lmkln 1okta. O prap 
ararkea bea de 1akanya ampuaia 
karar ftl'dlm. Fakat aptalın 1edlll hal 
ta bakr Beril bir meple yakmu mı? 

llatlyar Pardayan: 
- Of 1 dl7e haykırdı. 
- Herif beni ılrllnce korkudan ol • duta yerde kalcb. Llkin aklı başma 

gelince bajırmak istedi. Fakat arhk 
ı itten ıeçmlştl.Batrrmadan evvel tam 
vaktinde gırtJalmdan 7akalaaııtım. 
ÇtiıtkU ayni zamanda yukanda mah • 
zen memurunun . dlkkatalzlitinden 
dolayı homurdanan bfr ses dı:ydum. 
Bu kapıyı anahtarla killtliyen vekil • 
lıarç Jlldi. Şiipheslz- Janet de kurtul • 
•atta. 

ihtiyar Pardayan: 
- Hay kir pytan ! Gene mi bu H • 

ftl T9ldlla&1'1 Bu lterlfta Df yazık ki 
yalms iki lnalatı var! ttte mahzene 
kaP'lftdm ! BaradAa qkabUecetlne hiç 
ilmldfa J01r.i 

- Fakat itte yanmıuda delil mi • 
Jlm baba 1 Demek ki oradan çıktım. 

- Dotra. dofru-
- Kmaca, kapı aailua oldaia gibi 

kilitte li~ kere çevrllerek tamamen ka 
panmıttı. Ben se batırmasına meydaa 
vermemek için dalma Jillonma sutla· 
tından mloyordam. Birdenbire herif 
kızardı, arkasından morardı. O mit 
eUml pVfettlm. Rahat rahat iki kere 
nefes aldıktan sonra Jlllo ayaklar~ma 
kapanarak: 

- Merhamet ediniz muhterem hır· 
mz! Yaşamakhğıma mtisaade ediniz. 
Emin olunuz ki sizi ele vermem, dedL 

ihtiyar Pardayan: 
- Herif seni hırsız sandı ha! diye 

batırdı. 

- EveL Kıhcımdan maada belim
de bir hançerle bir de tab8nca vardı. 
Bununla beraber daha ziyade emin ol 
mak için herifin ağzını tıkadım. 

ihtiyar Parclayan gUlmekten ha • 
11ldı. 

- Bu vaka saat kaçta olmuştu 1 
- Gallt. sabahın on birinde .. 
- Tam ba 911'&cla ben de uşak Did • 

yenin ajmu tıkamıştım. Ah, Parda • 
yanlann hareketleri biribirine ne ka· 
dar benziyor? Ote1 Dömeme ikisini de 
ayni sUn ayni işi yaparken görtiyor 1 

- Sözlerinizden bir şey anbyama
cbm baba. 

- Bunu sana sonra anlatınm. De • 
nm et, Jillonun ağzım tıkadıftm .u,.., 
itiyordun.. ' 

- Evet canımın ne kadar mlnldı • 
tını anlıyorsunuz ya? Bir saat. Od 
saat geçti. O sırada 81kı1dıflm kadar 
acıkmış ve susamıştım da. 

- Mahzende baJundafun için sa • 
Forma:31 ' 
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133 - Tüfeğin patlaması üzerine bir canavar 
kuş onlara hücum etti. 

134 - Fakat bu sırada çakan bir yıldırım kuşu 
öldürdü. Muhakkak ölümden kurtulmuşlardı. 

135 - Biraz ileride meY,Veleri daha alçak bJr 
ağaç buldular • . 

136 - Bu sırada bir yıl<lmm daha ~kh ve ar .. 
ka arkaya .. 

137 - üç meyve dü§meğe başladı. 

p A n n A y A N f, A R 
'-~------.... ..... ~----------------

suzL .• :. ınn o kadar srkıntl çel~medin 
sanırım. 

- Çok doğru, hakikaten öyle ol -
-.lu. 

- Ya açJrğı ne yaptın? Madam Hü 
getin böreklerine epeyce hasret çek -
tin sanırım. 

- Pek de o kadar değil, çünkü mah 
zende dolaşarak domuz sucuklarının 
bulunduğu yeri buldum. Börek yerine 
bununla karnımı doyurdum. Ben yi -

yip içtikten sonra esirime de yedir -
mek ve içirmek istedim. Onu aramağa 
başladım. Nerede buldum biliyor -
musunnz? Merdivenin üstünde .. Hem 
de yumruğiyle, tekmesiyle kapıya vu
rarak gürültü etmek üzere iken. He -
men aşağıya sürük1iyerek: 

- Ahmak, beni ele vermek istedin 
öyle mi? dedim.Ağzı tıkalı olduğu için 
cernp vl!remiyordu. Bütün vücudu kor 

ludan titriyordu. Evvela burada açlık 
tan r.usuzluktan geberteyim dedim 
ge:ıc acıdım. Ağzından tıkacı çıkara

rak pastırma ile karnını doyurdum. 
Dir şişe de şarap verdim içti. Sonra 
ağzını gene tıkadım. Sıkıca bağlıya -
rak sucukların yanına uzattım. 

- Bari herifi biraz da tütsülese 
idin .. 

- Bu aklıma gelmedi. Bu iş bit!: -
tik t"n sonra kapıyı açmağa uğraştım. 
Fakat emeklerim hep boşa çıktı. Me -
şale de sindü. Artık karanlıkta kal -
mıştım. Merdivenin basamağına otu -
rarak bir elime hançerimi öbür elime 
tabancamı alarak mahzenden şarap al 
mak için gelecek adamı beklemeğe baş 
ladım. Fakat saatler geçiyor, gelen gi
tlen olmıyordu. Hiç bir gürültü işitmi-
7!>rdam. Jillonun Janete söyJediklei
nl, saat on birde hazır bulunacak ara-

bayı, nereye gittiklerinden haberim 
olmadan mahpus kadınların götürüle
ceklerini ve onları kurtarmağa mu • 
vaffak olamıyacağımı düşünüyordum. 

İhtiyar Pardayan: 
- Zavalh Şövalye! diye güldü. 
- Gülüyor musunuz baba? .• 

- Aldırma, ahmak Jillo aklıma 
geldi. Herif eli ayağı bağlı ağzı tıkalı 
olarak domuz sucuklarile pastrrmala· 
rm arasında kimbilir nasıl kıvranıp 

duruyordu. Senin de malın pek o ka -
dar iyi değilmiş ya, neyse .. Nihayet 
kapıyı açabildin mi? 

- Hayır, Janet açtı! 
- Ne iyi kızmış. 
- Artık tamammen ümidimi kesti-

ğim sırada yavaşça anahtarın gıcxrda 
dığmı duydum. hücum etmeğe hazır
lanırken kapı açılıp Janet göründü. 

- Çabuk, çabuk! .. Analltarı bir da-
kika için alabildim. Çıkınız dedi. 

- Saat kaç var? diye sordum. 
- Onu biraz geçiyor .• dedi. 
Rahatça bir nefes aldım. Çünkü a. 

raba saat on birde hareket edecekti. 
Janeti bütün kuvvetim~e kucakla • 

dım. 

- Tekrar gelecek misiniz diye sor· 
du. 

- Şüphesiz dedim, seni nasıl unu • 
tabilirim? 

Janetin aklına birdenbire nişanlısı 
geldi. 

- Jillo ne oldu. 
- Jillo aşağıda bütün pastırmaları 

sucukları yiyor dedim. 

Bunun üzerine o mahzene indi. Ben 
de bahçeye fırladım. Sokak kapısını 

kapalı görünce duvardan tırmanıp so
kağa atlıyarak otele geldim. Bu işte 
alakalı, olanlara haber vermek için va 
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kit yoktu. Arabayı yalnız başıma takip 
etmeğe karar verdim. Fazla bekleme
den gidip otel Dömemenin kapısını 

gören bir köşenin başında beklemiye 
başladım. Çok geçmeden büyük kapı -
run açıldığını gördüm. Araba sokağa 

sapınca ileriden giden bir atlı tarafın· 
dan muhafaza olunduğunu gördüm. 
Hemen planımı yaptım. Bir kurşun • 
la arabacıyı yere sermek, atlıyı kav 
gaya mecbur etmek, onu öldürmek ve 
ya yaralamak sonra arabanın körükle 
rini yırtmak içindeki mahpus kadın -
ları kurtarmak .. 

Arabacıya ateş ettimse de vurama
dım. 

- Zavallı dostum ı 
- Nedemek istiyorsunuz baba? Ak 

lım darma dağınıktı. Umit, korku, sı-

kıntı düşüncemi altiist eden binlerce 
şey metanetimi kırmıştı. Tabanca pat 
lar patlamaz araba dört nalla kalktı. 

Ben de arkasından koştum ve yetişmek 

üzere idim ki birdenbire arkamdan bi 
risinin koştuğunu duydum. Başımı çe-

virdim. Bir adamın elindeki kılıcıy • 
Ja bana hücum etmekte olduğunu gör 

düm, yana doğru sıçradım. Ve siz ba
ba, bundan istifade ederek hemen ara 
ba ile benim arama girdiniz. Otesini 
biliyorsunuz. 

lşte karanlık meyhanenin dar sa -
lonunda, gecenin sessizliği arasında, 

basık bir tavanın altında, kırık ayak -
Jr bir masanın başında şövalye babası 
na bunları anlatmıştı. 

Kilerci küçük kızı yalanla kandı -
ran, biraz budalaca seyisi kuYvetiyle 
~enen, tabanca atmakta ve kılıç kul • 
lanmakta usta olan bir kahramanı,f 
şiddetin ve istipcladm hüküm ~ürdüğü 1 
bir denin kabadayısını tamamen gÖ!ii 

termek için bu küçük vakayı anlattık. 
Babası kendi.sini gözücuyla ve tu • 

haf bir sıkıntı ile karışık bir hayret 
ve takdirle seyrederken Şövalye sözü .. 
nü bitirdi: 

- İşte bugünü nasıl geçrcllthnl 
size anlattım baba. 

İhtiyar Pardayan oğlunu karanlık 
düşüncelerinden kurtarmak ümidi»: • 
le: 

- Fakat ben sana gidişimdenberl 
yaptığın şeyleri anlatmakbğmı SÖY. 
lemiştim. Hikayense yalnız bir gün • 

lük. Sen tuttun işe en sonundan baş • 
ladın, dedi. 

- Ah baba, en sondan başlamama 
sebep bunun en mühim olmasıdrr. Her 

ne olursa olsun otel Dömemeye girişim, 
orada bu iki kadının konakta bulun• 
duklarını öğrenerek onlara yaklaş • 
mağa ve nihayet kuvvet ve hile kulla
narak onları kurtarmağa çalışışım ha 
yatımın bundan sonra bu iki kadın& 
bağlı bulunmasından doğar. Ya onlar: 
kurtaracağım yahut öleceğim. Fakat 
baba, buraya gelmekten maksadımız 
biribimize olan biteni anlatmaktı. Ben. 
söyledim. Şimdi sıra sizin. Müsaade e
diniz de size bir şey sorayım! .. 

- Siz arabayı muhafaza ediyor • 
dunuz değil mi? 

- Evet şövalye, hatta bu arabayal 
yaklaşanı öldürmek üzere emir al • 
mıştım. 

- Öyle ise arabanın nereye gide • 
ceğini biliyordur.uz Çünkü demin içiıt 
de kimin bulunduğunu bilmediğinizi 

söylemiştiniz. 

- Doğrusu da budur. 
- Fakat arabanm nereye gittiğini 

biliyordunuz ya .. 
- H2.yıı· oğlum! Sözüme itl&nı)~or • 


