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ltalyanların ikinci ileri 
hareketi bugün başlıyor 

ltalyanlar yerli halkın isyanından korkuyor 
Makallenin düştüğü tekzip ediliyor ' 

Allah da Italyanlara karşı 
yağmurlarla zecri tedbir 

lnıll_U.Tator Haile Seldsiyenin harp emirlerinden biri okunurken 
<Ya.mı Z ncide) 

alıyormuş 1.-------------....... ------· ltalya istatistik 
neşrini menetti 

Roma. 3 (A. A.) - Devlet dair& 
!erinin ekonomik, finansal statis 
tikler neşretmeleri bir emirname 
ıle muvakkaten yasak edilmiştir. 

ltalyada buhr•n 
Roma, 3 (A. A.) - Bu ayın alb 

sından itibaren 46 trenin IAğvedil
mesi kömür sarfiyatında tasarruf 
maksadiyle alınmış bir tedbirdir. 
Dlfer taraftan benzin fiyatlarının 
artması taksi tarif elerinln yilksel 
meşine sebep olmuştur. 

JapooJarın Çine 
mfldahalesl 

Pekin, 3 ( A.A.) - Japon ma
kamatının teıebbütil üzerine 30 
mfi lifkif" eiiilibitif. lajiÖiilii' 
bunlann te1limini iatemitlene de 
Pekin ve Tientsin valisi tahkikabn 
mevkuflan cezalandırmak veya 
mahkUnı etmek itinin münhaıll'&n 
Çin makamatına ait oldujunu aöy
liyerek Japonlarm bu talebini red
detmiıtir. 

(Çin aulktutine dalr gan Udnclde) 

Habeş harbinin siyasal yüzü 

Zecri te.dbirler 18 son 
teşrinde tatbik edilecek 

ltalya siyasada yalnız kaldı 

'-'urahhaslar Cenevreden ayrıldılar 
, ( Yazısı 4 üncü sayfada ) 
~-------------------------------------------------~~~~--~-----ı 

Ye,u Gireaun'un bu aakin denizlM "~ inanmak olmaz ha-,, 

Giresunda fırtına 
etmediğini bırakmadı 
ltasanıar dalgalarla pençeleşti 

(Yazısı 4 anca say,taGla) 

l Yunan 
Geneloyu 

Bugün! 
Bugün Yunanistanda geneloy yapıl

maktadır. Bugün Yunanistan, hangi 
tekil idare altında yaşamak isteditf· 
ni tayin edecektir. 

Geneloydan sonra, Çaldaris ve Me 
taksas gibi kralcılarm da dahil olma· 
siyle geni§ bir ittihat kabinesi kurul
ması meselesi düşünUlmektedir. 

Fakat ne Kondilis, ne de Çaldaris 
böyle bir kabinenin kurulmasına ta • 
raftar olmadıklarını söylemişlerdir. 

Çaldaria ve taraftarlannın diittin -
duklerl, kral geldikten sonra, parlA • 
mentonun çokluğunu elinde tutan 
Çaldarisi, kabine teşkUlne memur e
deceği şeklindedir. 

Kondilis ise, kralın icabında parll· 
mentoyu f eshel'1& hakkına malik ol 
duğunu ileri sürüyor. 

Kral gelmeden öne~, hükumet pa,r
llnlentoyu feshetmiyecektlr. 

üç sefir 
Cumhuriyet 

bayramımızda 
Son C-wıM"i)et bapamma da· 

ir timdi,. bdar epeJ1C8 reaimler 

çıktı ve ,_ı. ,..,.w.. 
Fu.t .lb'• ~ hu tç re

-., •• • l ·- .. _ .... -
fada alAlcQ. celbecllcldirı 

lhtillf halinde bawn üç dev· 
letin elçtal, Camua iı.et bayramı • 
mız töreninde! 

Oatte ln,iHs elçisi. 

Ortada Habet elçW. 
Altta ltalyan elçiei. 

Kadını kazığa geçirip 
sonra kızarttılar 

iki cani yakalanarak adliyeye 
verildiler. Tombak kadının 

ölümü pek acıklı 
Aydın, 2 - Bozdoğan ilçeşinin Ala 

1 

Tombak kadını kaldırarak tar1aya 
mund köyünde işlenen bir cinayet şim götürüyorlar. Sıkıştırıyorlar, parayı 
diye kadar işitilmemiş bir mahiyette kendisinin çaldığını itiraf ettirmek 
dir ve tüyler ürperticidir. istiyorlar. Kadın çalmadığını söyll • 

Alamund köyünden Veli. bir gün yor. 
180 lirasının çalındığını görüyor ve Veli ile Htlseyin, itiraf ettirmek hır
bunun ayni köyden Tombak adındaki siyle işkenceye ba~ıyorlar. Tam 12 
bir kadın tarafından çalındığına za - gün. Hem bu, akıllara durgunluk ve
hlp oluyor. recek kadar feci olmuştur. 12 gün fa· 

Kardefi .HUseybur danışıyor. Niha · sdah fasılasız dövmüşler, Tombak 
yet kadıry köyden uzak bir yert" kaldı kadın: 
np sıkıştırmayı ve paralarını kurtar - Ilen almadım, ben çalmadım. ls-
mayı kararlaıtınyorlar. Gün geltyor. · (Devamı! neltle) · 
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ıtalyan - Habeş harbı 
Askerlik muharririmizin görüşleri 

Çinde lngilit 
menfaatları . 

Ç. de~ 
Londra, 3 - Kuzey ın ·~ 

istiklal teşebbüsleri burada bir ~ 
gi ile takib edilmektedir. lngi(te 
nin burada büyük yekunlara bl 
liğ olan alacakları vardır, ve bıı' 
lar o aya!etlere gümrük vergili ve en son gelen telgraflar rinden alınmaktadır. J. 

Şayet Japon!ar bu ayaletl 
müstakil yapmıya muvaffak ol 
lana gümrük vergilerini meıııle 
ketin dahm kalkınmuına sarfr 
dece!derdir. Binaenaleyh lnıgilt• 
renin alacakları batmak tehlilce 
sinde olacaktır. 

Doğu Afrikadan dün gele'ı ha· 
berlcre bakıhraa, cephelerde yeni 
ve mühim bir hadiae olmamıştır. 

İtalyanlar Tuaen katolik yor -
tusundan dolayı ileri harekat yap -
mamıılardır. Cephelerdeki ha • 
reketler ~u tekilde hülasa edile -
bilir: 

lunmaktadır. Bu askerlerin nerede 
harp hattına sokulacakları bilin
miyor. 
lngltlz kızılhaçmın hediyesi 

Adisababa, 2 (A.A.) - impa
rator ile imparatoriçe İngiliz Kı -
zıl salibinin hediye ettiği iki ame
liyat ve dört hastahane çadırını 

Aduva Cephesi• gezmişlerdir. Bu seyyar kliniği 

Avu"turyalı doktor Şupler idare e
Londradan Royter ajansının decektir. Doktor yarın Dessie•ye 

bildirdiğine göre, Tigre cepheJ:ne hareket etmektedir. 
Habeıler büyük kuvvetler yığmak imparator, yaAmur altında 
tadırlar. Diğer taraftan ltalyan · Bugün imparator ince bir yağ-
lar da bu bölgeye yeni kuvvetler murun altında, batıdan yedi haf -
scvketmektedirler. tada gelen 12 bin Gore ıavatÇı -

Bu vazıyetten anla§ıldığına göo- nın geçidinde bulunmuıtur. 
re, İtalyanlar ıimdiki halde zahi- Bunlardan bir çoğunu üzerin-
ren itaat gösteren yerli kabil~lere de ancak altı kurıun vardır. 
pek itimat etmemekte ve arkala- imparatorun Deaıie•ye gitmeıi 
rından vurulmağa mani olmak i· için bütün tertibat alınmııtır. lm
çin tedbir almakta.dır. Asıl ikin- parator bu ayın 10 una doğru ha
ci ileri hareketlerine bu tedb!r)er reket edecektir. 
alındıktan ıonra başlamalan muh Bombardıman uçakları tallyette 
temeldir. 

Londradan verilen ikinci bir 
telgrafa mı=aran, yerli İtalyan 
kuvvetlerinden mürekkep piştar -
lar Makalle ıehrine girmiılerdir. 
Fakat Adiıababa bu haberi tid • 
detle tekzip etmektedir. 

İtalyanlar Ras Kaaaanın Çana 
gölU civarında olduğu ve bu mın -
bkada 100.000 Habetlinin toplan. 
dığı kanaatindedirler. ilk cidd1 
Habeş mukavemetinin de bu mm• 
takada olacağı tahmin edilmekte 
dir. 

Musaali cephes· 

İtalyan bombardıman uçakları 

Ogadende büyük faaliyet göster -
mektedir. 

Raa Cukaa kayıp 
Dün bildirdiğimiz veçbile Ras 

Guksanın kaybolduğu teeyyüd et
mektedir. Raı her tarafta aran -
maktadır. 

Yani aevklyat 
Napoli, 2 - Doğu Alrikaya 

yeniden mühim kuvvetlerin gönde 
rilmeıi kararlaştmlmıttır. Gönde
rilecek kuvvetlerin büyük bir kıs
mını ,Siyah gömlekliler teşkil ede· 
cektir. 

80 klf ometrellk cepheden 

Adisababadan Dessie'ye uzana -
cak olan 220 mil mesafelik ka -
br yolunu inıa ile uğratacaklar • 
dır. 

Sanıldığına göre, imparator 
Dessie' de birkaç gün kalacak, 

lar, salı günleri kapalı o~acaklar · 

dır .. 
Oteller, lokantalar, kahvelt.r ve 

tren lokanta vagonlarında her 
müşteriye, her yemekte bir tabak
tan fazla balık veva et vermek 

Fakat buna ihtimal verilerP1 

mekte:lir. Çünkü Chiang . J(a.İ 
Şek bu sınırları büyük kuvveti 
le takviye etmektedir. 

Japonyamn bu siyaseti uıuslfl 
kurumun::!a lngilterenin Rusya~ 
nırlarım garanti etmesine muka. 
bir hareket addedilmektedir. 

Çin deki 
Suikast 

Habeş süvarileri hücum halinde 

Evvelki gün vurulan Çin 9.! 
bakanı Vangsingvey'in iyiliğe d 
ru gittiği h~ber verilmektedir. dl 

Bu hadise dolayisiyle yarı 

kalan parti kongre3İne diın dev 
edilmiıtir. 

sonra Adisababaycı dönecek, ve 

bu defa üç motörlü bir tayyareyle 

Harrar' a gidecektir. 

Biz gazeteciler de seyahat es -

nasında İmparatora refakat et -
mek istediğimiz için gene impara • 

torla beraber dönmek iatiyoruz. 
Çünkü imparatorun himayesinden 

fazla uzakta kalırsak, mütaassıp 

HahC§ muhariplerine kurban gi -
de biliriz. 

Buradaki emin olunabilecek 
menbalarda ıöyhndiğinc göre, 

harbi durdurmak için el albndan -konuşmalar yapılmaktadır. 

memnudur. 
Pek esaslı yiyecek maddeleri i· 

çin vesika çıkarmak meselesi gö
rüıülmüıae de Muıolini: "Halkın 

kendini disiplin &lbnda bulundu
racağından emin olduğu için,, bu .. 

Vanıingvey'e ~uikast yapan 
dam da zabıta ta"afında n f'~ 
lanmıştı. Aldığı yaraların teıit•f 
le ölmü§tür. 

na lüzum görmediğini ıöy~emiştir. ______ :...__ _____ _ 

- Deyli Miror'dan - Kadını kazığa 
ltalyanlara teallm olan Heba• 

••fıerl birer anka mı? 

Adiıababada resmi bir beyan-

name nqredilmiıtir. Orada deni-
yor ki! 

geçirip sonra 
kızafttliar 

( Baştaraf ı l ncf dl~. 
k .. .,cuı .. :,ıze tarıamı, evırnı ""ıe. 

1111 
13 altınım var, onları vereyim. Yal t' 

bana işkence yapmayın. Beni döffll 

Bu cepheden gelen haberler..! g().. 
re, burada Habeş ve İtalyan kuv• 
vetleri ar~smda ufak mıkyasta si
lahlı çarpıtmalar devam etmekte
dir: 

Heri hareketi 
1
.,.. ________ ..,.. __ -r 

Aımara, 2 (A.A.) - Alman 
haber alma bürosu bildiriyor: 

Habeı hükGmeti, ltalyan beyan• 

namelerinde katiyen meçhul mm

takalarda Habeı ıeflerinin teslim 

olmalarından bahaf'dildiğini görü

yoruz. Bu şefler içln garip isimler 

ortaya konuyor. Hab:!Ş hük\imeti 

böyle kimselerin mevcut olmadı• 
ğını bildirir. 

~n. ·~ 
Kadının bu yalvarmaları, Veli t 

·t e Hü.scyine şu kadarcık olsun tef-1 . 1 • 

İtalyan kuvvetlerinin ileri ha· 
reketinin ikinci ıafhası baılamıı
tır. Bu hareketin hedefi Makalle 

Somali cephesi ıehrinin ele geçirilmesidir. Bu 
ıehir timdiki İtalyan hatların • 

balyan men balarından gelen dan 90 kilometre uzaktır. Ueri ha
haberlere bakılırsa, Somali mınta· 

reketi 80 kilometre geniı bir kasıı,.da ltalyan kuvvetleri tid det 
cephe üzerinde yapılacakbr Bu li yağmurlara rağmen Heri hare 

ketlerinde devam etmektedirier. bölge ıimdiye kadar Tigrede iıgal 
olunan araziden daha aarp olduğu Bu mevsimde bu kadar yağmur 

. d' k d h' .. .. l iÇin ileri hareketinin de daha ya-
yağmaaı ıım ıye a ar ıç goru • . . . b kl . 

. ld ğu d H b l b va§ ınkııaf etmeıı e enıyor. 
memıf o u n an a et er u-

1 Alı h 1 1 1 k tat Bazeteclle r katır karvanlle yo a 
nu, a ın b yan ara arıı . çıkıyor 

bik ettiği zecri tedbir ( !) gibi sar Adiıababa, 2 (A.A.) - lmpa· 
maktadırlar. rator Desaie genel karargahına 

Şimdiki halde motörlü ltalyan kendisilt: birlikte gazetecilerin de 
kuvvetleri~in H~~ar'ı.~ yarı yolu- gelmesini müsaade ettiğinden ga
na kadar ılerledıgı soylenmekte- zeteciler için de bir katır kervanı 
dir. hafta başında yola koyulacaktır. 

Ecnebi r.:ıütehassıslar, İtalyan• Bazı gazeteciler kamyonlarla ba-
ların Habeşlere asıl bu cephede reket ediyorlar. Gazeteciler yiye· 
kat'i darbeyi indireceklerine emin. cek ve içeceklerini kendileri teda-

dirler. rik edeceklerdir. Kamyonlar, lü-

cephe gerisi zumu olan benzini birlikte nakle-
deceklerJir. imparator De~ie'ye 

haberleri bu ayın 15 inde gidecektir. 

Habe•lstan tecavUze ujradıjı 
için para yardımı istiyor 
Cenevre, 2 (A.A.) - Habe§İs

tan Uluslar sosyetesinden istediği 
para yardımını, tecavüze uğrayan 
devlete yardım edilmesi hakkında 
ki 2 ilktetrin 1930 tarihli anla§ • 
maya istinad ettirmektedir. 

35 bin muntazam aakarln 
nereye g8nderlld1AI belll delll 

Adiıababa, 2 (A.A.) - Bu sa· 
bahtan beri Askor kuvvetleri Go
re bölg~ine doğru ilerlemektedir. 
Bugün buradan 35 bin asker geç
mittir. Bunlar iyi teçhiz edilmit bu 

ltalyanların şimal cephesinde 
Makalle üzerinde yürüyüşleri de
vam ediyor. İtalyanlar Danakil 
arazisindeki ileri hareketinde çok 
ihtiyatlı davranmaktadırlar. 

Son haberler 
Cazetecllerln can1 tehlikede mi? 

Adisababadan 0eydi Miror ay
ları yazıyor: 

Habet imparatoru, cuius ~en · 
tikleri yap ıldıktan sonra Adisa • 
babadan ayrılıp Dessie'ye gide • 
cektir. 

O güne kadar, yüzleıce adam, 

Adisababa 
Iogllterenlo harbe 
karışmasını bek ltyoı 

Adisababada dütünüldü -
ğüne göre , ltalyaya kartı 
silahla zecri tedbirler alınma
dıkça, timdiye kadar baş vuru
lan çarelerin hiç bir tesiri ol -
mıyacakmış.. Ve Habeşistan, 
son dakikada lngilterenin, ıi · 
lahla bile olsa, işe karışacağı

ne kanimiş ... 

ltalyada kıtlıAa kartı tedbirler 

Zecri tedbirlere kartı durabil
mek için ltalyada Muıolini'nin al• 

dığı mukabil tedbirler devam et

mektedir. Hüktlmetin tas.ırruf hu· 

ausundaki tedbirle:·ini suiistimale 
kalkışan 60 tane kadar dükkan 
kapatılmıştır. 

Bu ayın beıinden itibaren altı 
ay içinde lta1yadakı bütün kasap-· 

Her iki hudutta belli başlı bir 

hareket olduğuna d:sir havadis gel 

memiıtir. Fakat ordunun te§lcilah 

gittikçe ilerliyor ve bir mükem

meliyet dereceıine ,· arıyor. Her 

gün binlerce kiti askerlik için mü
racaat etmekte ise de silah vece~ 

hane az olduğu için hepsini ala-

memiş, nihayet bilakis işkcnc:eıcrıJI 
artırmaya yol açmıştı:· . . pr 

Nihayet kadını kazıga geç;rmıŞ 1 
ve ateş yakarak işi kızartmaya 1•!1°:. 
vardırmışlardır. Ifadınc:ı:}rz :ı:rıar 

çinde ölmüştür. . . 
Caniler, cinayetlerini yapıp bitJt', 

dikten, kadmı kızartarak öldiird~~ır 
ten sonra cesedini tarlanın hi: ko·, ~ 
sine gömmüşler, fakat hirlmç g~I1 5~( • < 
ra da buradan çıl•ararak kuytu bır · 
re götlirüp bua.kmışlardır. e 

Kadmm günlerce ortada _görürı:,. 
mesi iizerine iş~ ~l lrnyan. Ja~dar·:ıl' 
kısa bir zaman ıçındc c:ınılerı yak •t 
mağa ve hadiseyi bütün aç:kıoı~f· 
ortaya koymağa muvaffak olmuş ~ 

mıyoruz. Caniler yalmlanmışlar ve adliyeye 
Makalle şehrinin ha!kı, muh- rilrnişlerdir. 

temel bir İtalyan taarruzuna karşı ..d 
sivil halktan tahliye edilmittlr. o' 

Cenuptan gelen habeıler, ltal• BUyUk harp çlkacalı umulrnll1 
t d s· .. oJI yan ta.yyarelerinin bomuar ımanı Londra, 3 - ıyası çe~:a~ 

kestiği bildiriliyor. Çünlrü fayda- Hoare • ~aval görü!~.el~rı rl-'' 
sız görülmüştür. son derece memnun go~nu.yo-' 

. , Bilhassa eol cenah partılerı ısı _111 _ Man~e•ter Garclıyan elan - . ti · · · h tmekten "v 
nunıye erını ız ar e , 
dil erini alamıyorlar. Bu lngil::.: 
Fransız yakınlatması Uluslar ;,y 
yelesine daha büyük bir ıad dit' 
siyaseti olarak izah edilmekte 

Fakat bunun harbi n~tic:e::: 
direceği beklenmemektedır. ~ ,1 
kü Roma ve Adisababanın b~r~ 
la§ma yoluna doğru gitmeler• 
ediyor. ,/ 
~~~~~~~--__,,, 

... 

HABER 
t••"" ıstanbulun en çok şa dl' 

hakiki akşam gazetesi 
itAntarını HABER'• 
verenler kar ederıer• 

Yeni Alman Elçisi, Cumhur Başkanına itinu:tnamesini verdikten sonra mill~, 1...------------
marşını dinlerken 
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Ah şu tramvay 
sosyetesi ah... cCci~'iı;ı;." Yenicami civarı sabı-a..ua. Y&nm aaatten fazla 51 kitiyİ bindiren tirket cezaya 

~beklediğim için bu ıabr- Ç&J1>ılıın ! ayrı l ı y o r k 1 ı d t . 1 d . 
~=-~i:::r:;;~den. .. So- !Ja,kabir~OI:.....~ Bunlardan mimari a 1 ar an emız en 1 

....... ·._.' J&imurun itlediği bi;are - Hani tramvayların basamak- değeri olmıyanlar Emniyet Direktörlüğü cami 
den, kemiklerimden... larına atlamak memnudu? Nere- tasfiye edilecek d 1 

• • • de i>uamaklardaki yeni demir ka- Evkafta bundan iki yıl önce avlusunda 0 aşan Serserilerle 
~tına tahin, vereceğine pılar? ... Eskileri yaiaızldrtan •çıJ. camiler arasında bir tasfiye ya. •• dele ed• 
.. oı.n bu tirket, pazar giinlee mıyacak kadar bozuk. Ap.iıdan parak bugün için eski vaziyetleri- muca IYOr 
~ Jolcu oluyor diye seferleri itersen açılmaz, yukardan itersen ni kaybetmit olan camilerin ay· Emniyet direldörlüğü bir ::ıüd-ı aabıkalılaıını ve ııerserilerini ta _ 

ettirir. Öyle ya: Tıklım açılmaz! Yenileri ise, ancak bir- nlması için bir komisyon aeçilmit- dettenberi lstanbulun en mühim kip etmiılerdir. Bu mücadele ne_ 
dolnıamıı vagonıarda az ka~ arabada. .• Acaba, yasak yal- ti. Bu komisyon uzun çalıımalar- dertlerinden b!riyle meıgul ol • ticesinde bugün iddia edilebiHr ki 

ltaldetae de kinna kıran mz -> arabalara mı mah1Uı ?... dan aonra, itini bitirmek üzeredir. maktaydr. Direktörlük Yenicami Y enicami ve civat ında bir tek mu-
İçi rahatlar mı? • • • Komisyon bu çal14-maaı ıonunda ve civarının ge;en asırdan her; zir ıahıs kalmamı§br . 

.l.: -· - - P.irrok müe11eaelerde tekzip ve camileri §Öyle aymnııtır: tavcı, ya-'-esı"cı· ve hır11zları.1 ye--..._ yaımur yagıyormut, ,. C • I DA Bu suretle te!J:a halkına oldufu 
"vapura bir saat var, yavq tavzih etmek hastalıiı vardır. 1 - emaatı o mıyan cami - ri olduğunu ve bcnlarla esaslı bir kadar, bilhaaaa bu camii görme--

liderim!,, diye düt~nen va- l!elediye ile tramvay tirketin- ler: mücadele yapılmamasından dola• ie gelen yabancilara müsallat o-
lar, Jirmi dakika ötedeki is- de r. ksi: Vurdum duymazlık hasta- 2 - Ayni mmtakada ıık olan YT gemi azıya aldıklarını ıörmüt 

·ı d 1r;::-ük· 1 · ~ - lan bu ıahıaların ıerrinden kurtul-86 dakika ıonra varmıclar, lığı!· camı er en •-... erı. ve .. ehir için bir yüz karası tetkil 
,. 11 bed h d M" ri "h k · ,. mak kabi lolmuıtur. 

1 
e zamanında yetiten;ıemit- Hak ı ıiı a at ereceıinde 3 - ıma ve tarı i ıymetı eden bu kimselere kartı ıiddetli 

"'1aıı Tazifeai mi?... mdydanda olan bir iddiayı ileri bulunmıyan camiler... harekete geçmiıtir. Yenicami ve civarındaki dük-
1\.. • • • ıüı-eı siniz. Kolayca tashihi ve Oçüncü nokta bilhassa g&za • Bu mücadelerun 80nunda kat'i kin aahipleri yüzlerce imzalı bir 
::"'"bir doatum dedi ki: hafian zarardan kurtulması müm- nünde tutulmut, mimart ve tarihi olarak muvaffak olunmuıtur. Her teıekkürname hazırlıyarak Emin-

Bir tramvay arabasında tam küLdür. Fakat, IOlyetey.a de, be- kıymeti olmıyan camiler cemaati gün Eminönü merkezinin birkaç önü merkezi vasıtaaiyle emniyet 
•· bet kiti ıaydım. .. Halbuki, led:ye de vız ıelir. Alamı bile az olaa dahi, diğerlerine nazaran ıivil ve resmi memuru Yenicam\ direktörlüiüne tetekkür etmiıler-
~.laaınının ne kadar olduiu- etm,._:rler. tercih edilmittir. Bu tasfiyede ru- ve civarında dolap.rak buraımın dir. 
,..ecli,.e tespit etmiı. duvara Du iki ıaym müeıaeaeyi alika- ıele mahalle aralarındaki minber 

Nt . Buna rajmen, az V&ifOJP ~:.::e~1::· v~i::a:::t1t lseizia7=eaıy~v:ı=~enar dmeazt~·bfıı:: Köylüler pamuk ekimine değer 
tolcu tatıyarak çekme icuv- __,. -

w_; kar etmek için. kumpan- ki.ye.tini bildirmlttim: Fatih tram ye edilme~edir.. . yermegv e başlıyorlar 
r\~ vayJarının altı mmtabda kalarak Bu tufıye edılecek camılerClen 

-0"-li'-, orb.ıraddaem, late"r·b··ı·yesı·zce yedincisine yani Ortak6y aibi bir çıkan balılar, puıideler ve tama· Yurtta kurulan pamuklu do. yetiftirmeie müsait olduğu, ıö • 
•ıııı: 1 ub" • • • • b "k l ....:~·-im i b rülürae zeriyata batlanmaktadır. ça JfJDa m itine ııtmemesının danlarla avizeler diğer camilere kuma fa rı a an"'-~ e e at· 

m•nlıksızlığmı •e tirbtin bun- taksim edilmektedir. Geri kalan . ladıkıça pamuk ziraatine verilen Böyle yerlerdeki köylüler tar • 
.. : 
...... •-- . . v ......._ ~ gır... atmanın yanDP 
-~yuak. 
,. "" IÇerde yer yok! 

,' l'oliı çafmrım. .. 
'taııu .•. Biletimi aldım. Şu 
? halini görmüyor mu-
~ ffereye sireyim ? ... 
dt-... sanpnam ... Yaıaıu ı •.. 

' 1ahut tramvayı kaldır-
.. 
' 8ehey mübarek ıoıyetenin 

l Jçeriye fazla aJam dol• 
J&aumı niçin tatbik et

L~ · ? ••. Niçin nalıncı keseri 
,..._.kendi tarafına yontuyor-

t '• .. 

~ 
\, t, doatum illve etti: 

lica ederim, yazın 1 Bele
~'--•ayların haddi istiabiıi· 

4eiilae resmen ik~ misline 
lt Bir nıona re.men ve ha. 

SO kiti binebilsin. Likin 

d d 1 ld • x: • lalarından biç olmazaa beter dö • 
aa o ayı e e etti •• ıayrı met· larm değerli olanları da müzeye ehemmiyet de om.bette artmakta nümünü kanunen pa.ınnaa bırak . 

ru kin, anlattım. lraldmlacaktır. d --
~ --~ ır. mai• ve burada peımak zeriyatı 
nn aeavar, ne ..a& YU... o Onıumüzdeki wrl karalmalan 
Tı·-k --•-•--- • ·ı · i G v "· yapmağa mecbur iken pamuğun 

UT ÇUQl&llU"llllD ve •K• enn D u·. m ru·. g u·. n tamamlanacak olan 'bütün pamuk 
ec .ıcbi ıermayedarlara mütemadi- diier malmıllere nazaran daha iyi 

h d 1 . be- tt v lu kombinalar için ihtiyacı koru· para getirmesindt:n ve alıc:ıs[Jlln 
ye~ Ley u e para verme erıne 58 lal ec:va yacak kadar pamuk yeti§tinnek da hazır bulunmuından dolayı 
led;.ye daha ne kadar sös yuma- ,,.. ••,dH n Y-.~'" ._1.ft_ -~ 
cak1 nÇanp,uZ 19 eDrUp BD dzere bir propam 'UUSID eailmek· daha vui mikyuta pamuk ekmek 

Fatih. Betiktat tramvaylarmm başkasının eline tedir. Bunun için timdiye kadarı tedirler.latenilen pamuğu vere • 
Ortaköye kadar uzablmalannt geç mi yormuş pamuk yetittirmiyen yerlerde de, bilecek tobam, istaıyonlardan ve-
mutlaka iıtiyoruz! Gümrük anbar ve antrepolarm- yapılan tetkikattan eonra, pamuk rilmektedir. 

Düz bir yolda, emaali ıibi, ye· da uzun yıllardahberi bITakılmıt Çö Q Q Q 

1
--y-

1
-----=====-

di mıntablık bir aeyrüaefer iıte· ve değeri mily.onu bulan eıya ile :ç 
1 

Y z O yapısı durdu 
mek kat'i hakkımızdır. O aah' i· her zaman gümrük resmi verilme- g rm yen Kıt dolaymile e't"t'elki günden 
çinde gidip gelirken bizi iki truı dilinden veya ıahibi çıkmadığın- mahallelere mo.J.de 1 itibaren villyetin her tarafındaki 
vaya binmeie mecbur etmek ce· dan dolayı gümrükte kalan e,ya- Belediye ÇOP J'OI ve fOle İDf&&tı durdunıl1D11f. 
bimizden paramızı zorla almakl~ nm aatııı timdi gümrüğün yeni h I tur. Yalnız Edirnebpı. Eyühün 
eıtir. tanzim ettiği ıatıf anbarında ya- ayvanı a ıyor inp.atma havalar -ık aiderae de 

Hem de, tekral"ll)'oruz: ltçi v., pılmaktadır. ~ 
talebe gihi en himayeye muhta; Bu anbar modem bir mağa. Belediyenin elinde tebrin te · Tam edilmesine fati1ı ilçebaY.hit 
zümrelerin parumı... za intizamında olmasma rajlnen mizlik itlerinde kullamnek üzere karar vermiftir. 

CVl·nG) ne yazık ki muayyen bir grup açık kafi derecede hayvan bulunmama Tatil edilen yollann yapdmza. 
~b-------t--------------- göz vatandattan batka bu aalıt . smdan dolayı bazı semtlere hafta- na Marttan itibaren J'eDİd• 1-t
eş - 1 a 1 va n har b 1 lardan kimse istifade edememek- larca çöpçü uframadıimı ve böy. lanacaktlr. 

9). •• k k ı teclir le semtler hallanm gönderdikleri (ur iye ta VU arının B~anbannhergünküıatqların tiki.yet mektuplarım bu ıütunlar· 
da bu grup etyayı ideta kapalı · da müteaddit defalar yazmıftık. 

~ • ı • b ı vermektedirler. Bunlar evvela et-
q) mesıne se ep o uyor yayı görerek ve f&rlnameaini öğ. 

renerek salona girmit oldukların· 
~ memleketin büyük bir( memiş bir derecede, ytikaelmiştir. Ar- dan e .. ya aatı•a konulur konul • 

• .. a tavuklanmızın, yumurta pa, mısır, burçak bilhassa son ltal • ,. ,. 
dflştlkltiğünden dolayı, yan mUbayaatlyle şimdi tavuk yemi maz dıtarıda uyuttukları gibi der-

\~~ azaldıtı ileri sürüldüğü- değil iyi para getiren ~ kı~tli hal kapatmaktadırlar. Bu hal, sa.-
~teıı tavuk ve piliç fiyat- birer madde haHne gelmiıtir. bta gireçeklerin erbabı ticaretten 

Buna rağmen bu semtlerde çöp 

derdi elan bütün ıiddetile devam 
etmekte ve çöpçü yine ıelmemek
tedir. 

Şimdi de bu mahalleler halkına 
bir müjde verelim! Belediye ni • 

hayet bu ite bir aon vermeğe ka

o 

Suriye demlryolları 
için bizden travers 

alıyorlar 
Suriyede yeni Jimeadüfer hM • 

lan yaıpılmuma karar verildili 
anlqılm&ktadır. Bu batlarm ,apıl 

ması için icabeden Çam travenler 
kimilen memleketimize iamarlan
maktadır. ~Je kadar görülmemiş de· Bu sebepten bu defa da artık para olmalan lizmı geldiği hakkında-

~ oldufanu yazmı§tık. da etmlyen tanıklann bilhassa bü · ki kayıt da yardım etmektedir. 
..:;:e yumurta ffyatlan yük yiik şehirlerde kesilmekte olduğu gö Bu hal alakadarların nazarı dik 

rar vermİf ve her tarafa çöp ara· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ftt .._ __ mıştır. İstanbul piyasa· 1 riiJmektedir. katini celbettig" inden önüne g,.,.e. 
~lerin sandığı 3' liraya ı--Ç--k ___ E_t____ -3' 

le ~lftır ki bir sandıtm evvel· 1 er es em cek tedbirler alınmak üzeredir. 

baaı gönderebilmek için 65 tane 
çöp arabası çekecek hayvan al -
mağa karar vermittir. Bu hayvan-

larm almmuı için de temizlik İf . 
leri bütçesinden 6500 lira aynl
mıttır. 

iM..,.. ~dar düştütonu dzö - r hakkında maltlmat 
't":'Vlak bu iyi bir fiyattır. • ... ----------~------------------~~llll!!!l!YLlll!İll!~!I• ıa. lef er de talih gene tavuk· Son zamanlarda Atatürke karşı su ['. • • -1 ..:r olmamı~tır. ÇUnkU tavuk- ikas~ yapmak gibi mel'unea ve çılgın- Q E H R 1 N . D E "" D L E ~ 1 

.... esine yarayan hububat ca hır f~re kapılmış olan Çerke.s E- """i' ..C ~ 
~ h11 Jd, son 

11
ııarda görUI • tem hainı hakkında şu maldmat ve- ____________________________________ ._ _ _. 

·"""il rflmektedir: 
lllamulatından Çerkes Etem bUY8k denaetinden v d ti k 

~lı.tadlavefMilerftarafm- sonrailköncelrakaseçmiıveorada apur yanaşma an a ama 
~ 1255 tonluk yat semlsi, ya~mafa b&§Jamııtır. Ba Birada çok 
tL•WIUe •e maftffakiyetle denize I sefıl seneler geçlrmft. Şeyh Sait ve 

- """'O 

''1aeaı- temastan 'I (A. A.) - KOltür Bakanı 
~lirette (ziyarette) bulun • 

haıtn Y&IJ.Ovaıa hareket 

, Ağrı hareketlerine kanflllAia yelten 
miştir. 

Bunun üzerhıe Irak hüklmeü ken 
disfnl hudut harici etmiştir. tıte ken 
disf o zamandanberl Maverayıerden' 
in payıtahtı olan Amman tehrinde 
kardeşinin yanmıl.a yapmaktadır. 

<Zaman'dan llil•aten) 

Hareket halinde)ken tramvaya atlıyanlarla tramvaydan 
inenlerden ceza alınıyor. Güzel ve halkın selameti için i); 
bir şey. Fakat buna mükabil npurlar iskelelere yana· 
şırlarken birçok kimselerin iskele verilmesini bekleme
den atlamalarına hiç ses çıkarılmıyor. 

Bu hidise her gün, hemen hemen her iskc:ede birçok 
kereler tekerrür ettiği halde iskelelerac bulunan belediye 
tWemurları bu 'manzaraları Jakaydane seyretmekle iktifa 
etmektedirler. 

Bugünlerde bu sebepten dolayı bir kaza olmuyorsa 
yarın pekala olabilir. Bir ,·eya birkaç za\·allının vapurla 
iskele arasında kalarak parçalanmamasını, birkaç alle 
ocağının sönmemesini istersek huna mani olacak tedbir
leri vakit geçirmeden almahyıs. Bence henüz iskeleye 
yanaşmamış olan ,·apurdan iskeleye atlamak, herhalde 
hareket halinde bulunan bir tram,·aydan yere atlamak· 
t:ı:ı daha tebli"elidir. 

Belediyenin sör.ünü bir daha çeledı.. 
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Zecri tedbirler 18 son 
teşrinde tatbik edile.cek 

Is tan bul dün gene 
• ekmek sıl ıntısı çektı 

Bunun sebebi" Halkın tabacUmU,, deldt 
ıtalya siyasada yalnız 

l'v1urahhaslar Cenevreden 
k a ı d ı 

ayrıldılar 

fırıncıların ihtikAr arzusudur 

ikinci nevi ekmek tecrübel 
Uluslar Kurumu ekonomik zec

ri tedbirlerin tatbiki tarihi olarak 
daki tetriki mesainin bu sahada Fakat, bazı ahval yüzünden 

ekonomik tedbirler ııayet zayıf ne-

yapıhyor 

18 Tqriniaaniyi ıeçmıttİ'r. 

lnglllzler ne dUfUnUyor? 

halya ile Habetiıtan arı.ısım 
bulmak için de büyük, fakat henüz 
semeresiz bir faaliyet ıöze ~~rp
maktadır. 

da kendisini gösterme•i hususunda 
mutabık ka!mıtlardır. Bu öde'Y 
hele Fransaya ehemmiyetle leret
tüb etmektedir. Çünkli Fransa 7 
temmuzda ltalya ile İ>ir dostluk 
andlaşması imzalamıştır. Ve ben 
müzakerelere esas olabilecek bet 
türlü unsurların araıtırılmasına 

ticeler vermektedir. Bu ilk tecrü
be yalmz ekonomik tecibirlerin, 

mütearrızın itini bozm11.y'l ve ~arr
tı temin etmeğe kafi gelmiyeceii
ni gösteriyor. istikbalde buna ben-

zer hallerde yalnız ekonomik ted
birlerle iktifa mümkün ohrnyacağı Mevcut tekliflerin, önce Habeş yorulmak bilmez bir gayretle de 

imparatorunca kabule mazhar- ol· vam edeceğim. Şurasını da kay. nı anlıyoruz.,, 
ması lazım geldiğini İngilizler ile- detmeliyim ki, müzakel'"~fer Ulus Aym on -klzlnde tatbik 

f k 1 ·ı· ı ıh · edilecek zecri tedbirler ri sürüyor, a at ngı ız er su ı- lar Sosyetesi dıtında asla kat'f 
Zecri tedbirler komitesinin al

dığı kararlar ıöyle hüliıa edile
bilir: 

iki gün içinde buğday fiyatı
nın ~ili para yük.eldiğini haber a-1 
lan bazı fınncılar, dün gene az 
ekmek çıkamııılardır. 

Saat betten aonra fırınlarda ek
mek bulmak mümkün değildi. Sif" 
kecideki lokantalar, uzak yerler
deki fırınlarde.n ekmek edine'bil
miılerdir. Birbirlerine üdünç ek· 
mek vermitlerdir. 

Dün akşamki ekmek azlrgr hal
kın fazla ekmek alması neticesi 
değildir. 

ucuza aldıkları unlardan tt 
etmek için az ekmek çıka 
du. 

Beledyenin artık birı f 
ması veya İıtanbulun ek...ı 
eline alması lazımdır. 

lkCncl nevi ekme~ m 
Eskiden olduğu gibi ı•"' 

ci nevi ekmek çılnrntak t'. . ..at 
baıvurulmu§tur. Oün bir?". 
rmlardan ikinci nevi ekmel 
muneleri alınmıttır. 

ikinci nni ekmek çit 
nümunelerin tahlili net" 

çin yapılan tekliflerin hepsinı bir teklini almıyacaktır. f eklifJ~rin 
kül halinde geri çevirmiı dei:ldir. incelenme.si ve bu hususta bir ka· 
Yalnız bir zorluk varsa, tekliflerin rar alınması ancak Uluslar Sosye
geri kalan kısmı da ltalya tarafın· tesine ait olacaktır. Sosy~tenin en 
dan zorla kabul edilecek mahiyet• yüksek barıt ödevini yerine &eli· 

belli olacakbr. 
Bazı frrınc1lar pazartesi günü 

narhın değiıeceğini göze alarak, 
A- Kredi ambargosuna dair o. ______ .....__.....___........,. ........ .-.-=---..--=--------------..... -----

tedir. receğine ıüvenim vardır.,. 
lan kararlar= 39 devlet nalya v~ Al pulluda bir tren kazası 
kolonileri ile mali münaaebetı 

:=:k:=. kılacak tedbirler Bir lokomotifle bir vag 
e - ı, 2, 3, 4 nam&Tah tedbir k d • ıd• 

İngilizlerin düşündülüne ı&re, Bundan sonra söz a'an ln~liı 
betler komiteainin teklifi &zerine Dııbakanı Hoare ise hülasaten ıu
ortaya konulan aruuluaaJ yardım nu demittir: 

ıiıtemi yeniden ele alınarak. ltal "- La valin sözlerini büyük bir 
yaa ile Habeıistana aralarında a· sempati ile ve tam bir taıviple din
razi mübadelesi 1apmaa taniye I~. Zecri tedbirleri derin bir 
edilmelidir. Meseli Ogadenin E • teeaaürle ~tbik edecejiz. Mak 
Titre ve İtalyan Somalili Hinter - aadmua harbi kısa keatirmekt;r.,. 

ler hakkındaki kararlar! Bunl~r çarpışara evrı 1 
balyaya ihrac.ab ve ltalyadan ıt-

halab menetmeye dairdir. Buka- iki kişi ağır yaralandı 
rar, 44 hükUınet taTafmdan kabul 

landı ile birlikte ltalyaya lmaln · Balkan antantı ve kOc;Uk 
larak buna mukabil Habeji&tana anllafma 

edilmiftİr. 6 hüktl.met komitenin 
bu kararını geç aldıkları için me-o 
seleyi büınü niyetle inceledikleri

denizden bir mahreç ve liman ve • Balkan aıataab Ye küsük aata-

ribneai.. tıa ıumH.aa Romanya Oıtbekanı 
ni bildirmiılerdir. 

er11zlyl ••t;mek Hab .. l•fanın Titülesko söz ıöylcmit VI! fik.-e İt" 
Bu, her ik tedbirin tatbiki f>u 

ayın 18 inden itibaren baılıyacak-
hakla lnttf tirak etmiılerdir. 

tır. 
Perıembe sabahı, lnııiliz büyük ltalya. f rt.Maaın ~ôMeae ta • 

elçisi Lavalle fU tarzda bir teklif- Y•HubalW Mkkıyla takd1r etmek- Fransa 
te bulunmuıtu: le ben.bw, zecd te.lbirt. bMU • 

"Kızıl denizde kendisine bir ıwıda Framaya karıı da, diğer Almanyayla ve 
li~n verilmesine mukabil, Ha · ~emlektelere oldup k~rlar enerji lgiltereyle 
beııstan tarafından ltalyaya ve • ıle mukavemet edecektır CJ devıet'.ar anıaş-
rilecek araziyi Habeıistanm biz Murahbaalar c~ ayrtlllt ~asını yapmak 
zat ken~iai se~ecekt!r· ~erçi, hal - Llvat, Eden ve Aloizi Cenev- ls1:iyo'rmuş 
yanm boyle bır proJeyı ka\nıl et. reden aynlmqlardır. E.l~n nhya "JI stn- Gardiyaıı,. Parla agta -

• • • h ·· l mit flllÇe mesı ıçın enuz zaman geme · kadar Cenevrede blacakbr. ruulalt: 
tri. Fakat La Yal ve Hoare, bay le bl 1 -~-r _,,.•--inde Madam Tabut, a cnyetrer Ekanamfk ted rler "" __ __, 
Wr zam&JUD geleceiinden emin - az lltuklyor Lokarno misakı ve Soryet - Fransı:ı 
clir.,, Sevyetlerin Poumal de Moscou paktı hakkında Almanyanın Fransa 

Lav•I Haoraun autuklart isimli ıazeteai, zecri tdebirlr. ya bir nota verdiğinden bahsediyor · 
Dün Cenevrede zecrt tedbiJ"ler du. Bu, resmen tekzip edilmektedir. 

hakkında kuvvetli hır makale net- "Fakat, Madam Tabui'ntn havadi -konferansında Laval ve Hoare ar Bu d d" ki 
retmiftir. D a IJ'OI' : ıtnln tamameıt a!llm olınadığtnı ıös n ayn söylevler +ermiflerdir. La- "Bu edb" •-...!..._ • ·k· h 

t ırıerm ıayesı. ı ı mu · tereeek sebepler de vardır. Bu Fralt" 
nl demittir ki: telif mahiyet arzediyor: Birinci- sız muharriri Alma• aotamun Ber • 

"Fransa ile lnıiltere, araların- ıi, tak.U. kabul ebniyen ba"'ın Jinda ıavartn memuru mabsuu M. 

mubaf aza11 içia anmluMI teYniiı- dö Briaen tarafıada.11 getirilmif ol -

lnglllz Dıt 

Bakanının &Uylevl 
Sir Samed Hoare Cenevre. 

dea ~ önce lnsüiz 
nlıllem hitaben radyoda nrdi· 
ii bir IÖJ}nde, zem tedbir~ 
rin tatbiki ıil>i miilaim 1-.il'ıeyt 
iftirak edeo büyük ve küçük b\ 
tün devletleri "samimiyetle leb. 
rik ettiji.a.i,, .öylemi§ ve de.it
tir k.iı 

dün en mii.lbel bir t.rzd.ı hazırlan- doğunu söylüyor. Dö Brinon, birkaç 
maaıdır. ıiin iııce Bitlerle ıörüşmüştü. 

ikinci gaye ~ muhtemel bir "Benim anladığıma &ör~ Fraa.sız 
hUkQmeti, FraDSa, İngiltere ve Al • mütearrıza, kendi.ine kattı buna 

benzer ve halli daha tiddetli ted• manya arasında bazı meselelere alt, 
bir üç devlet anlaŞması vücuda getir 

birler ittihaz edileceği hatu lat- me fmkanlannt araştmyor. Fakat, 
nıak suretiyle, diğer devletler ta· Jngiltereye fhttyatkilrane kur yapan 
rafından barıtın bozulmasına ma- Bitler, Fransanm te~bbUslerlrtJ fşit 
ni olmaktır. muınlikien gelmektedir.,. 

Avrupa gazetelerinin 
Cenevre konuşmaları 

Ewelki gete saat 2,5 da Alpulluda 
bir tteıa kaıaaı olnıUf, iki kişi Ağır H

rette yaralanuuştir. Kazanın tafsila 
tı şudur: 

Çerkesköyündcn AlpulJuya gelmek 
te olan mar~ndiz treni Alpulludn 
pancar vagonlariyle manevra yap -
makta olan §eker fabiika91nın lOko
moüfine çarp1111Jtır. Bu çarpma neti 

A vusturyanın 
istik IAlfnl devam 

ettirmek için 

Muhalefeti 
eziyorlar 

Avusturyada. ağ ve sol muhalef&
te karşı tazyikler başladığını ıöste· 

ren emareler belirmektedir. 
Son defa A vusturyada yapı1an lm

tolik ve Haymver toplantılanna ge -
rek Başbakan Şuşnig, gerek ml!avini 
Ştarhemberg bugünkü rejime kar§• 
koymak isteyenlere tehditlerle dolu 
söylevler vermişlerdir. 
Ştarhemberg demiştir ki: 
"- Mütefes.sih demokratik bir mn· 

zinin bütün hatıralarını tasfiyeye ha 
zır olduğumu anlataak isterim. Bu· 
nu yapaea.ğlm. Yarınki Avusturyada. 
ancak yeni Avusturyaya karşı k:ılp -
)erinin en i~rl llüeıwinde mti&ptt bir 
vaziyd taktnanlann saz söylemek 
hakkı olacaktır. öte tarafta. kendi 
dmderinin yak1a,hfın1 zannedenle 
re karşı dertm ki: 
''- O devrin gelmesine hiçbir ıa · 

maıı fırsat vermiyeceğiz ! 

"Ecnebi politika kargaş.alıfının A · 
vustarya istikballne tesir edecefinl 
sanan sathlr nr. Fakat Ansfirrya -
nın ebediyyen var olacağını blliyo · 
rum. A+cmtorya içtn yalnız bir tehli 
ke vardır. O da A vusturyalılann ken 
dl kendiforine ihanetidir. Bununla be 
raber, bu da nıevzuabahi& d~ildir.,. 

Bütün endifemiz, Uluslar ku
rumu, ltalya ve Habetistandan 
mütqekkil üç tarafı tatmin ede. 
bilecek bir çareyi mi~mkün ol· 
duiu kadar çabuk bubnak ve 
barbe son vermektir.,, 

hakkındaki fikirleri Katoliklerin toplantısında söz söy
Jiyen Başbakan Şuşnig ise, "Ulusal 
veya sosyal menfaat perllesi altında 

Havu'm Cenevre aytarı bildi- bup1'k6 rfjime mult&lefet edenlerin Deyli Telgraf diyor ki: f 
lngiliz Dıt bakanı bu ıayeyt 

varmak için ayn ayn F ransu 
ve İtalyan deleıelerile kODUt · 
tuiamı da anlatarak tunlan i 
li. ve etmittir: 

Barıtı korumak için Uluslaı 
kurumu tarafmdan sarfedilen 
bu pyretleriu ne dereceye ka. 
w mava.ffak olacağım bilmi
,.,.,.ı. Bu, nkit ve biribirimizi 
dalıa iyi anlamak meselesidir .. 

"Şimdiki halele Cenevredelô fi
lm. balya ile ~ Dir kcm.,m:a ze. 
mini mevcut olmadığı merkezin
dedü-n 

Times fUnU yazıyor: 
'' Aloizinin Roma ya elleri bof 

dönecefi sanılıyor.,, 
Ekıelsiyor yazıyor: 

"Roma, sinirlilik alametleri gös
teriyor. Bununla ba-aber, İtalya 
hiikClmeti emin olmalıdır ki, bu İ! 

~ birliği, ancak bir uzlaıma yo • ._ ___ _._ .... ___ .__ ... l luıwla kendini ıötterecektir. 

riyor: b9 harekdi, en şiddetn mukabil ted • 
"Geç vakit öjrenildiğine ıöre, birleri intaç edeceğini,. söylemiş ,.e 

ı 10nunda "bu muhalefet teşekkülleri-
Sir Hoare, Laval i e dö.inkü ko • nfn büsbütün ortadan kaldmlma~ı 
mıpoalarmda lngikerenİft ne ıibi tla,. mümkün olduğunu ilave etmiştir. 
f&J'tlarla Akdenizdeki gemilerini _ Manc;csler Gardiyan 
ualtacaitm nisbeten •azıh ola-------------------
rak töylemiıtir. Depremler 

İngilizler, Lidyadaki ltalyan OttaYa., 3 (A. A.) - Ontario'nU11 
kuvvetlerinden üç fırkanm ıeri birçok şehirlerinde hafif depremler 

k d• olmuştur. 
çekilmesini isteme te ır... Nevyork, 3 (A. A.) - Nel'york hü 

Nihayet lngiliz kabineıi, ltal- kt1metinin simal bölge.sinde ,-e hiitün 
yan hasmındaki bazı münakata- Kanada sı~m boyunca yeniden hafif 
ların da azalmaıını istiyor.,, depremler olmuştur. 

cesinde lokomotifle bir vaptt 
miştir. 

Çarpışmanın neticesinde ını 
şef dö treni başından ve şekel' 
kası makinisti de bacakların~ 
surette yaralanmışlardır. B• 
demede raylar da h&aul•llf • 
dan tamir edilinceye kadar 
8 saat gecikmiştir. 

Glresunda 
Fırtınanın f 

tahribah 
Giresun, 1 (A. A.) - DJDk.t 

dan batan ma,•naların deniz ·· 
kalan tayfalarını kurtarma rş 
20 ye Ratlar siirınüş ve 50 kişi 
tayfaların hepsi de kurtarr 
Fırtınadan 10 mavaa, bir ktir* 
çalanarak batmıştır. Doyçt> 1 
iniye kumpanyasının Angor:> 
runun borda ında ı;ötürdüğü wJ 
na ile tayfaların akibetlerir.c~ 
her alınamamıştır. Bu hi>fa!& 
pura a1ınarnk can tarının kart' 
sı vapur kaptanına teJSizJe ha 
rilıaek üzere. gece saat lf da 
yollan idaresine yıldırımla bi 
miştir. Batan mavnalarla 
ttlcearlann 2000 ~uval olttnğ'd 
fındık, frndrkiçi ve cnizleri 
ze dökülmiş. bunlard:in iki ) 
dar fındrk ve cenz çu'-allan 
larnk kurtanlmışlır. Batan bU 
rın sigortalı olduğu Mmlıyor. 

top 91ltı~lann btanl>ttlla• yıl 
gortalarının zamanında yapılrf 
pılmadığı belli değildir. Zaı'Al' 
yan henüz tespit editmHılŞM '* 
80 bin lira arasında olduğu 
diliyor. 

"' .. 
Karadenizdeki son tırtınaı.f 

cesinde şimdiye kadar tespit 
zarar 150000 lirayı geçmifd'· 
fındık tüccarları da fır~~ 
zarar görmü~lerdir. Gene rın--.. 
zünden fındık sevkiyatl uaJJıtlf 
yatlar yükaelmiftir. 

---..;...;...-~ 

Amerikalılar 
Franaız aJan., 

kızdı 
Amerika D19 Bakam Hail tl/I: 

konferansında Ha,·~ AJ&DSIJI' 
det1e tenkit ederek demi§tir ifı 

"Btt ajans Ameribnm cbf 
sına ait .hakilrn tleri ta ?irif e 
şingtondan ~ıkan Havas tel 
bitaraflık mt>selesi karşısuıb 
kama vaziymni. tlifu llük-ı 
ki ile yakmdan ala.'!mlı bir ha 
teriyor. Halbuki tam tereble· 
kan ~iya.ıı:a.1111, katı Hnt~ .. 
dir ... 
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Göz kamaştırıcı şaheserinde büyük muvaffakiyetler kazanıyorlar. 

~- -
---!!_ f~'ffırnka lf'DtYJmaıraı~o : 54 '1"a\(ESltnı : « v~ CI NlYı » == ugun saa 1 de tenzilatlı mat ine. ~ 

Hı.zır, kurtardığı esirlere "Siz kaçın!,, dedikten 
sonra, elindeki meşaleyi, barut fıçısının 

üstüne attı ! 

•:1ıııııınıııımıınııııııııııııııııınıııı•ııaveıen: PARAMouNT ıunNAL G ıımmıımı~~mmı111• 
ŞUNDAN ~UINIDAN -.... ~ - ~ _.,,, ~,..,, .... ___ __ 

Ancak kadın hilesile 
yakalanabilen haydut! Geçen kıaımlarm hulasası ı 

lJızır, elinde meşale, patlatmak 
iizere düşman gemisinin cephane 
li~ine gidiyor. Tam o esnada kö 
~dekl boşlukta isminin çağrıld 
fiırıı duyuyor. "kimsiniz?,, diye 
•oruyor. 

- Biz Müılümanız .. Türküz .. 

- Ne arıyauunuz burada? 

h' :- Esiriz ... Bağlıyız .. Sen, sa -
'h ıcı Hızır mism? .. Allah seni bizi 
u~;!.dan kurtarmağa mı gönder -

kapaklar, çatırdayordu. 
k Belli ki biraz daha uğraşsalar 
ırac.aklardı. 

L Dtıarıda top ıeıleri ve nareler 
•ı.-:Iatn:ıı1t1. 

korsanların reiai, bunlara rağ -
bıep, .ıinde meş'ale, karanlık kö
leye Yaki.,.ftı. 

h. Fakat bir hileye uğramaktan 
. ~ hu.aia dütmeıkten çekindiği 
~n, ihtiyatla yürüyor, elinden 

lka.ııını, kılıcını bD'akmıyordu. 
Bir kaç adım daha atınca te • 

~edtfüde lüzum olmadrğmJJ gör -
ii. 

l Zira, bunlar, hakikaten esir • 
;r~i. Müılüman ve Türk esirle-

Qıı on beı tane kadar ••• 

Zincirlerini takırdattılar: 
- Bizi bunlardan kurtar •. Ka

~lrın .... 
~ - Fakat nasıl? ... Kıramryaca
lbı ki ... 

•--Tavanda, kapağm çatırdısı ar· 
.. .rordu. 

Reia: 
ft 

~ - Bunları kurtarmağa uğrat· 
~ aatl itimi göremiyeceğim .•• 
l eL~ık gemiyi bu müslümanlar
ı" "'CJ'a.ber uçurmağa mecbur ka • 
'lcat;,.,_ c·· ı · · .. ·· d b l'Q\ •-·· oz ermın onun e a· 

;.ı •• ~ıçdann.ı ateıliyeceğim !,, diye 
~U§tı-..J·· QQU. 

bir eıir: -h- Zincirlerimiz kilitlidir. A • 
Ilı ta?'J da demin öldürdüğün ada 
d'tn belindedir ••• Getir, aç ..• - de-

ı. 

Çifte infilak 
' -..ıe ~ız~r, kottu. Zebellanın belin
t akıkaten koca bir külçe anah 
ar buldu. 

tün- ~n küçük açar .•. - diye, bü -
eıırlerin elleri uzandı. 

tı' Hızır, hunlardan birinin kilidi 
1 açtıktan sonra emir verdi: 
-Sa"d b -SÖ g an aıla . sıra ile hepsini 
~ ... Eğe k d . l de k r ar a af arını çözme -
n end" k ıe .... · '"ld ın açamağa kalkarsan ••l o ...... 

iıti ururum... Sırayı bozmak 
Yon olursa da sen öldür. 
Falte.t b t hd' 1 · · tinı .. u e ıt erı yerme ge • 
ege lüzum kalmadı. 
-Be 1 k Ça n on arı urtarmadan ka-

r llltyu1' • ? d. . 
diain ·: reıs · - ıyen esır, ken· 
ı. e venlen v~z·f • .. y Qa I d '~ ı eyı gorrneg'.? 

! a ı. 

Ötekiler de • ·· ··k b' diaipl' . ı:;uyu ır cebirle 
ıne rıayet ettiler. 

Kurtul ı H na k an ar, ızırın ayakları-
&J>anıyor elle · · .. ·· d T ' rını opuyor u. 
a.vanda · k k oyllanı ... ıae, apa , yerinden 

a.ga b&.Jlamııtı. 

Reis: \ 
- Fazla beklenecek vakit de-

ğil. .. Haydi, atlayın denize! Cep
haneliği ateşliyeceğim ! - dedi. 1 

Biri: 
- Denize atlamağa hacet yok .. 

Burada filikalar duruyor! Onları 
indiririz ... 

- Fakat nereden geçireceğiz?. 
Filika himbardan geçmez ki? ... 

- Onun da kolayı var. Külçe
deki fU anahtarla açın şu kapıyı ... 

Bu esirin söylediğini yaptılar. 
Girdikleri bölükte de iki filika ve 
bir çok cephaneler vardı. Üstelik, 
burada, bir topun başında üç kiti 
oturuyordu. Kendilerine endaht 
için verilecek emri bekliyorlar -
dr. 

On bet on altı Türkün içeriye 
saldırdığını görünce, üçü birden 
korkuyla denize atladı. 

Hızır, arkasına baktı: 

Yukardakiler, kapağı kırmıt -
lar geliyorlardı. 

- Cephane henüz patlama -
mış ••• Kurtulacağız! ... - diye bağ -
rıııyorlardı. 

Fakat, ümitleri boıuna çıktı. 

Çünkü Hızır, on bet Türkle bir 

"- Eyvah .• - diye düşündü. • 
İfte buna bir 9ey yapamıyacağız ... 
Şimdi mahvolduk ... ,, 

Demin kadugasını ihata eden 
dört düşman gemisinden biri, ora 
da, ta. yanrbaşlarındaydı •• 

Topları Üzerlerine çevrilmitti ... 
Neredeyse atef edeceklerdi 1 
Fakat tam o esnada ne oldu? 
Bir mucize miydi bu? .. 
Hızınn cephaneliği patlatması 

nevinden ayni hal bu dütman ge
misinin ba§ına da geldi: 

Güvertenin tam ortasında bir 
patlama ... Cephaneliğinde bu infi
lak bir kartdık .. 

Yarı kalan haykırmalar .. Göğe 
yükselen bir alev ıütunu ... Hava
dan yağmur gibi yağan tahta par
çaları. •• 

Bir an içinde , koskoca gemi , 
berhava oldu gitti! 

Yaşa bire Kanı 
Arkadaşları g:bi Hızır da bu 

patlayışm aebebini anlıyamamı§. 
tı. Fakat felak\!tc uğrıyan düşman 
teknesi ortadan kalkınca, tam ar· 
kasından Evliy::- Reisin kumanda
sındaki ve için ~e HasanJa Alinin 
ve Kaninin buhrnauğu Türk borto. 

Barselondan yazılıyor: { 
Otuz beş yıldrr müthiş Juan la

kabile tanılan Juan Karanjo Fran
sa, Andorra ve ispanya sınırları a. 
rasında Pirene dağlarının en kor· 
kuç eıkiyası idi. Zaten bu dağlar 
haydut çetelerile doludur. Fakat 
Juan bwıların hepsini yıldırmış 
ve hepsinden baç almıştır. 

Bu dağların yaşlı kurdu Juan 
sınır muhafız ve jandarmalarının 
kurdukları bütün tuzakları atlatan 
ve yakayı bir türlü ele vermiyen 
çok kurnaz bir hayduttu. 

Bugün iıe müthit Juanın eese· 
di kurşunlarla delik deıik olduğu 
hükfunet meydanmdatethir edil• 
mektedir. Çünkü bunca yıldır bü. 
tün hilelerden kaçmağa muvaffak 
olan kurnaz tilki nihayet en basit 
bir kadın tuzağına düşerek canım 
vermiştir. 

Geçen hafta tüfeği sırtında An 
dorra sınırlarında dolatırken çö · 
mezlerinden birisi kendisine bir 
mektup vermiş; zarfın içinden 
çok güzel zarif bir kadın fo • 
tograf ı çıkmış ve bunun arkasında 
şu satırları okumu.,tur: 

nnn11 gii1'C1üler 1 ~ 

!eğinin daha ilk .\ılın da kazanmış 
bulunmaktadır. Bundan ba,ka 
Jak dünya tampiyonu idi. Joe he
nüz dünya şamp:}onu olmamıttır. 
şimdi şampiyon Rraddok' dur. 

Max Baer'le yaptığı maç için 
Joe Louis, bizim paramızla 285 
bin 625 lira alm1ştr. Bradok ile 
karıılaımak için bunun iki mis
lini alacaktır. 

Joe Louis bundan evvel Şikagoe 
da yaptığı ilk boka maçı için 10000 
lngiliz lirası alm'f, karşııındaki 
Jak Kraken'i birinci yumruğunda 
yere devirmişti. O günden beri 
yapmıt olduğu ytrmi bet maçta ra
kiplerini hep yenmiıtir. 

Bokstan milvon kazanmıt olan 
yalnız iki kiti vardır: Tunne·1 He
Dempıey ... 

Alkopan kültür sahibi 
olmıya çalışıyor 

Bir vakitler Şikago haydutla• 
rmın kralı olan yırtık surat Alka
pon şimdi büsbütün değitmittir. 

Reis: "Romant!k geçen hayatınız 
pıamı kapadı ve ıürgüledi. dolayıaile size atrk oldum. Çarıan~ mııtır. 

Arbk bunu da kırarak içeriye ''- Afkolaun Kani ... Bu, :>nun ha aıiinü ög~ leden ıonra saat dörtte On bir sene bapse mahkum o-

"Amerikanın Şeytan ada11,, di· 
ye tanılan Alkaıraz adas1 hapis'" 
hanesi bu adamm ahlakını defi!· 
tirmekte çok mi.,him .bir rol oyna· 

y "fff dd. .,.-
girmeleri için hiç değilse bir çey- mancınıgımn m.lrı e ı .... ,, e '· sizi Rubimı köyünün eteğinde çeş- lan Alkapon ht: · gün hapishane· 
rek lazımdı. (DeıJamı ven') me başındaki bir katlı, mavi bo . nin kütüphaneıi.ode bir iki saal 

- Haydi, çocuklar! T opçu!a- yalr evde bekliyorum.,, geçirdikten ıonl'\, direktörlüğün 
rm arkasmdan topu da denize atın IEm::mtİkt:=:::::;;::k:;::ık~ Haydut bu satırları okuyunca verdiği hususi iz n sayesinde ya-
·da ıandalı indirmek için ·delik a - y lek r en or an!İ çar,anba gününü iple çelan §ve nm saat de Baııjo çalarak musi• 
çdsm... G bayanlara ondille ~ o gün bütün ihtiyatı elden bıraka· kiye çalıtmaktadır. 

Beı on babayiğit dayandı. Top ft için mil.jde İJ rak kitaruını kaptığı gi.bi köye v k . 
denize gitti. !İ Hakiki buhar makinemiz geIJE inmiş.tir. Söylenen evin köte pen. .n..OT u romatızmaqı 

S. d' d f"l'k b' · i! · t' B ı b h k' .:: ceresinde yu'"zü peçeli bir kadın geçiriyormuş / - ım ı e ı ı anın ırıni ko- :: mıf ır. ayan ar u arma ıneıı 
yuveri~. Ü diye bir çok yerlerde aldanıyor· görmüş ve ardına kadar açık, ken· Birleşik Ame...-ikanın Java H-

ı: I B · · b · k Ak disini bekli yen, kapıdan girmedert baylığmda Gilmor şehri bankası-Denizin yükıelmesini bekledi· ~ ar. unun ıçın ır e~re sa· 
ler. Zaten gemici olan bu esirler H rayda .. Millet caddeaınde Gü _ evvel bu pencerenin altında kita. na giren haydutlar, H. S. Van Al• 

' "! l .. K d b be • B ş rasile bir ıerenad yapmak istemis, len adlı memura binada bulunan sandalı büyük bir ustalıkla dalga- b eryuz a ın er rı ayan e- ~ 
.. k'" · l d h k'ki b h Kitaran-- tellerı'nden daha ı'lk herkes gibi sırt üstü yere yatmaGı-ların üzerine koyuverdi. Yedi ki!l.i Ü uren. ın •.a.on·u· n a ~ ı - . u. ar &' .. 

~ u k l k- f d notalar çıkm•dan. havayı bı'r kur nı söylemişlerdir. içine atladı. :: ma ıneıını gorme erı a ı ır. .. . 
--· .. •••••r.·-.mm::aı:ıc:m=::ı:=:r-==m tun seıi yarmıt ve arkasından tü· Bu memur verilen emre şiddet-

lkinci sandal da aynı" suretle .. -........ ... • - f ki l 't' tmı't 1 "zle ı'nde roma e er patlamağa batlamıthr. e ı ıraz e , ıı r · • 
denize indirildi. · Id - · · ·· ·· Müthiş Juan vücudü delik de- tızma o ugu ıç :n sırt ustu vata-

lçerde yalnız Hızır kaldı. şik ve cansız olarak yere yuvar. mıyacağını söyleıniştir. 
Burada, gemiyi uçuracak ka • H A B E R lanmıştır. Haydutlardan birisi bunun üze-

dar cephane vardı. l L rine tabancasmm namlusunu aös .. 
AKSAM POSTASI JOe ouis ne kazanıyor? 

Hızır, yanan meş'alesini, barut iDARE EVi termiş: 
fıçılarından birinin üzerine attığr lstanbul Ankara Caddesi Joe Louis kazancını yakınlarda - Romatizmam unut da yat 
gibi, kendi de denize, arkadaşla- Posta kutusu : lstanbul 214 bir buçuk milyon Türk lirasına çı- bakay!m ! 
rımn yanına fırladı: Telgraf adresi: ıstanbul HABER karacak olan ilk zenci boksördür. Deyince adamcağız ister iste _ 

Yazı ışıerı teıofonu: 2:t872 Son on be · · d · gt 60 
idare ve ııan .. : 24970 f ay ı~ın e rın en mez uzanmış ve tuhaf değil mi ro-- Varol, Hızır... . b' 1 ·1· ı· (b' • 

ın ngı ız ıraıı 1z1m paramız- matizması yüzünden timdiye ka• 
- Aman bağırmayın, çocuk - ABONE ŞARTLARI 1 

l a 374.000 lira) almııtır. dar hiç yapamadığı bir iti ba~ar-ar ... Bizi güverteden gördüler... TDrltig• Ee11•bi H .. · · b' d 1 -
seneıık '400 Kr. :noo t<r. enuz yırmı ır yatın a o an m ış: Yere sırt ü~tü, dümdüz uzan-

- Evet, sahi .. Üstümüze nİ§an e avıı1c 730 .. 1450 •• bu delikanlı •imdiye kadar mey- mış ı 
3 avı11c 400 ,. eoo •• ~ 
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Tevfik: 
"Rakım,, lazım gelen şamatay: 

yapmak :çin tefimiz yok.,, dedi. 

Rabi;ı atıldı: 

"Ben konaktan getiririm. Ben, 

hem prkı söy)i!:-, hem tef -;ala

rım. H·~m de Le 6 üzel çalarım, ba. 
yı~ırsı:ıt.,, 

Ge~1ç baba, Jlizlerini kıstı, kı· 

.ıınr.n çalımına ~üldü. Fakat bir· 

denbire yeisle ba~ını salladı: 

"Sen bir hafızsın Rabia, bu 

maskara türküleı i nasıl söy)e:-sin. 

.(Yar acına bir eğlence, yar) diye 

bağ1ran hafız ne;ede görülmüş?,, 

"Bir here tef '.:aldığımı dinle de 

ıonı\\ s~yle .. Beu Vehbi Dedenin 
tale~esiyim.,, 

"Orası iti boı:uyor ya... Senin 

uıulün sokak çocuklarına, met.hal· 

le karagözcüsüne gelmez.,, 

Rabia sırıttı, rr-utfağa daldı. Bir 

dakika sonra elinde teneke kahve 

tep~sinden bir tef, uzun parmak 

ları Vıtünde dolaııyor, çalıyordu. 

Baabıu tepsiyi elinden kaptı, ava

zı çıktığı kadar bağırarak: 

"Ben sana demedim mi sevme 

dokuz yar.,, diye hem söylüyor, 

hem de en ıamatalı usuliyle tepsi 

çalat~rdu. Sonra tepsiyi fırlattı, 
kızına: 

"B b" en sana !r maymun alsam 
da, sen sokaklarda oynatsan na• 

sıl olur l Sende l·u istidat varken. 

pencerelerden b<ı ıına çil kuru! 

yağ•r, biz de ekmek parası edini· 
riz.,, 

:e&basının bu ~akası, ona, pen· 

cereden maymu.1 seyrettiği günle• 

ri hatırlattı. Sokaktaki çocuk ala

yına iltihak için ne kadar içi s12.

lamı§, cama yapııan burnu yam• 

yasa.ı oluncıya k~dar gözleri man. 

~':'ncu çingeneyi ıeyretmİ§tİ. 

ikindi vaktiyJi. Şükrüye h!inım 

kapıyı çalarken çamatır çivitli · 

yen Eminenin zaten kulağı tetik· 

te ... Zihnı; Rahiesnın son günlerde 

tavrının başkalığıyla me§gul... 

Sabunlu elle .. iyle kapıyı açıp 

da kahy~ kadın selam sabahtan 

evvel yekten on 1 1 Rabiayı niçin 

öğlelerden sonra dersten alrkoy -

duğunu sorunca şaşırdı. 

"Rabia konakta değil mi?,, 

"Y 000 ... Bir haftadır öğlelerden 

sonra gelmiyor .. , 

Eminenin gözleri küçüldl: iki 

batıcı iğne ucu, :fodakları büzüJ• 

dü; bir tek dar ç·zgi oldu ve ~ah

ya kadına) aklına ve ağzına gele . 

ni söyledi. 

Kız, geçen cuma, pazardan geç 

geldiğind~nberi, esasen içine kur• 

dü~müştü. Kimbilir nasıl bir fe

lakete uğramışt•. Tüüü... Y :ızık

Iar olsun! Elin fıkarasının, , '1liırz 

bakire evladını terbiye edeceğ\z 

diye konağa aiı;. da nasıl böyle 

sokaklara salıverıyorlardı? hanı
mefendi ha! 

Şükrüye hanım, Rabianın h~ 

nüz çocuk denilecek çağaa oldu· 

ğunu söyleyince bütün bütün kö

pürdü. Memeleri koynunda elma 

gibi, adet görmesi yakb§:nış kos
kocaman kız! Biricik evladım 

böyle sokaklara salan Sabıha ha
nımın duzgünü.1den, allığından , 

rastığından, seviciliğinden ve da· 

ha nelerinden tutturdu. Kahya 

kadına; çanak yalayıcı raketi. 

boynuzlu karı, diye bağırdı. 

Eğer, bu pattrdıdan, ikindi uy,. 

kusu batına sıç;ıyan imam aşağr 

koşmasa, iki kadın, avluda saçsa

ça, haşhaşa dövüşeceklerdi. 

Şükrüye hanım, Rabianın öğle

lerden sonra nerelerde dolaıtığını 

anlamadan konağa döndü. Fakat 

hanımefendinin adasına ayak bas• 

tığı andan itibaren bir curcunadır 

batladı. Riba, orada, Sabiha ha-

Eğildi, yerden tepsiyi aldı. Bir

~enbire maymun oynatan bir çin· 

Jene oluvennitti. Teps:ye ıert, 

l .:rt, tam tam "-'Uruyor, baıı bir 

taraf ta, göğsü ilerde, bir ayağı 

muhayyel bir maymunu tekmeli- nıma nihayet babasının avdctini 
yerek, oynatara'{ bahçede dolanı- anlatıyordu. Derken Emine kona-

yordu. Rakım, çocuğun ıan'.ttkar ğa geldi. Eğer ':·ütün bu vakalar 

temsiline dayanamadı. O d ı he· da Sabiha hanım soğuk kanını ve 

idaresini göstermese maazallah 

bir felaket olac·ıktı. 

Ağzı köpürer6k Sabıha hanıma 

tam bir cephe hücumun:ı geçen 

men .bir maymun oluverdi. !lört 

ayak yürüyor, gözleri dört dönü· 

yor, maymun gihi çığrıyor, güya 

abl&n fındıkları kaparak, dişleri

le kırarak kabuklarını T evfiğir. 
Emine, Tevfiğin avdetini du · 

ıuratina fırlatıyor, çingenenin en yunca, patdadak düştü, bayıldı 
çevik maymunu gibi bahçenin bir 

tarafından öbür 'araf ına, yan yan 
taklak atıyordu. 

Ayılır ayılmaz, biricik çocuğunu 

o soytarıya V\?rmektense eliyle 

boğmak için Ra'ı.Jianın gırtlağını

atıldı. Bütün ko::ıak, Emineyi r.ap• 
O hafta, böyle kahkahalı, oyun• 

lu bir sahne ile kapandı. 
tetmeğe uğraşır!,:en, Sabiha hanım 

Rabianın 0 hafta derslerine gel. imama haber yolladı. Mabeyu ka-

mediğini ancak perıembe günü 

kahya kadın, V ~hbi Dededen öğ

rendi. Çocuğu iter akşam sofra• 

da ve yemekten ıonra da hanıme

fendinin odasında görüyordu. O 

kadar çalıtkan ve uılu bir kız 

tlenten kaçamaz... 0 halde mul

llk Emine onu evde alakoyuyor. 

pısında imamla müzakereden ~on . 

ra, aldıkları karar şu oldu : 

Şeriat, zaten hu yaşta çocuğa, 

anasına veyahut babasına gitmek 

için hakkıhıyar vermişti. İşi 

mahkemeye düşürmektense Selim 

Patayı hakem yapıp, i!i dostane 

halletmek daha münasib değil 

Hemen batını örttü, imamın evine miydi? 

alttl- (Devamı var) 

hayvanlarla ve Tabiatla, vahşi 
birbirl~riyle boğazlaşan 

heyecanh romanı 
insanların 

* 
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Çalılıklar arasına 
saklana saklana 
ormanlarda dolaştı. 
Elverişli bir sığnak bulamadı .. ., 

Gece pekk orkunç, pek uzun oldu .. 
Kurtlar hep atlıyacaklarmış gibi gö -
züküyorlardı. Gün doğusuna doğru 

üç metre yaklaşmışlardı ... Sonra ge
ri döndüler. lki keskin taş, ya başka 
bir av kokusu onları saldırmaktan 

caydırmıştı. Gölgeler, sisler araı;;ında 
gözülcmez oldular. 

Irmak üzerinde dumanlı bir gün 
doğumu belirdi. Bu ormanları, çayır· 
lıkları kaplryan buğulu soğuk bir gün 
doğumu ki genç kızı tirtir titretiyor
du. Sandalını bağladığı yere gitti. Bu 
kötü sığanağı bırakmak, onu yırtı • 
cılardan koruyacak büyük sulara ka
vuşmak iı;;tiyordu .. Sandalını bırak -
tığı yere gelince büyük bir korkunun 
bütün damarlarını döndürdü: San -
dal yok olmuştu. 

Yalnız aç mahllıkların kemirdiği 
halatlardan başka bir şey görünmü -
yordu. Irmağın yüzü köpükler, yap -
raklarla dolu idi. 

Olçüsüz, derin bir tas_?. genç kızın 
üzerine çöktü. kıyıya oturdu acı acş 
ağlamağa başladı- Gökırmakhların 
konağından kaçtığı gece gibi korkunç 
bir yalnızlık bütün varlığını kapla -
mıştı. Kendini arkac;ından, ac:ıl..!an 

iniltili, sızıltıh !'le.ster çıkaran !;aknl • 
dan daha çelim iz daha za) ıf gördU. 

Küçük bir rüzgar sisleri dağıttı. O 
va alabildiğine uzanıyordu. Çiğdem 

kendisini kardeşinden ayıran yolun 
uzaklığından ölçüsüz bir korku ile tit
riyordu. Gelecek günler yüreğini u • 
mutsuzluklarla, ölümden büyük kor
ku !arla dolduruyordu. Bir gün ev,·el 
pişirilmiş biraz eti vardı. Birazını ça
kala ' 'erdi. ötekini de kendisi yedi. 
Karnı doyan mahhiklar için şenlenen 
dünya Domuz oğulları kızının gözle
rinde cançekişiyor gibi idi., Yola ko · 
yuldu. Ormanla kıyı arasında bir o • 
va uzanıyordu. Yürümek kolaydı. 
Yalnız her köşeden bir ölüm korkusu 
çıkabilirdi .. 

Çakal güne~in ışıklarına pek ah • 
şamamakla beraber sıçrıyarak keyifle 
ilerliyordu. Genç kız bir kayayı dö • 
nerken durdu. Titremeğe başladı: iki 
ayaklı mahhiklar görmüştü: 

Bunlar kapkara yüzleriyle, at ka
fasına benziyen haşlarile, sivri, tüylü 
kulaklariyle, deri gibi sert etleriyle, 
oyuk karmlarile beş kişi idiler. Genç 
kız Gökırmaklıların ortakları gece a
damlarını tanıdı. 

Yendikleri adamların etlerini yiyen bu 
adamlar sırtlanlar gibi vahşi idiler. 
Hepsi kargılar, taşlarla silahlı çırıl 

çıplaktı .• 
Çiğdemin gözleri bu korkunç kara 

yüzlere dikilmiş taş gibi donmuş kal -
mı~tr. 

"Kayaya doğru ilerledikleri için onu 
görmekte gecikmiyeceklerdi. Yüreği • 
nin ~arpıntrlarile beraber soğuk kan -
lılığını takındı. Taşlı yol dikti. Sığı • 
nncak bir yer göziikmüyordu. Çayır -
lıldar ormana kadar çıph:ktı. Geri dö. 
nerck bin metre aşağıya inebilse kıyı
nın yi.ik.cıek otlan arasına saklanabi · 
lecekti.. 

Gece adam tarı üç yüz metre kadar 
ötede idiler. Hızlı hızlı ilerliyorlardı. 
Genç kızın ne yapacağını düşünmesi 
pek kısa olm:ıkla beraber gece adam ·j 
ları bir otuz adım ilerlemişlerdi. 

Ko;?mağa ba~ladı .. O taşlık ülke _il 
sindeki en iyi koşucularla yan!;a çı -
kabilirdi. Bunun için çalılıklarla dolu 
kıyıya yetişebilecekti. Bu sırada bir 
karacalar sürüsü ormana doğru ilerli 
yordu. Bunu gören gece adamları dö • 

nemeç yere doğu saldırdı. içlerinden 
birisi Çiğdemi görmüştü. Haykırarnt.. 
arkadaşlarını çağırdı. 

Gece adamları sürüyü mü yoksa 
genç kızı mı kovalamağı bir an dü • 
şündüler. Sürü öyle alabildiğine koşu~ 
yordu ki artık yetişemiyeceklerdi. Bu 
nun üzel'ine büyük haykırışmalarla 

Çiğdemi kovalamaya haşladılar .. 

Genç kız şimdi kıyıdaki otların a-, 
rasına saklanmağı düşünmüyordu. 

Gece adamları kolayca onu kuşatacak 
lardr. Yalnız çel'ikliğine güveniyor -
du. 

Kısa bacaklı bu adamlardan daha 
çok koştu. Onlar bin metre ilerlemis 
ken on Oin beş yüz metre ilerlemişti. 
Gece adamlarile kendisi arasında bü. 
yük bir mesafe bıraktıktan sonra or -
mana girmeği tasarlamıştı. Yavaş ya 
vaş yüriimcğe başladı. Ormanın alt
larının da boş olmadığını düşünerek 
yavaş adımlar atıyordu. Biraz yürü 
dükten sonra başını çevirerek arka • 
sına baktı. İğrenç biçimlerini gene gör 
dü. Durmadan ilerliyorlardı. Yorul -
muşa benzemiyorlardı. Daha çok co. 
muşlardı. 

Küçük çakal artık gücü tükenen 
bu bitkin adamın arka~ından koşuyor
.ıu. ÖIUuı l•v• IHibunu 'bclll L...ı: • .,; .. cu•

Jamıştr. Bu korku ki ceylanlar, geyik
ler üzerine saldırc."t}ı gibi çakallar ü -
zerine de ebediyete kadar saldıracak
tı. 

Çiğdem yüre•-;i yorgunluktan, kor
kudan hızlı hızlı çarpıyordu. Ayakları 
keskin bir acı ile ağrıyor, bacakları 

titriyordu. Aşağıda gece adamların -
dan ikisi ötekilerinin önünden koşu -
yorlardı. Genç kız derin bir umutsuz -
luğa düştü. llu umutsuzluk onu ölü -
me doğru sürükliyecekti. Bu umudu 
kaybetmemek, kendini bırakmak üzere 
olan kmıvetini kazanmak istiyordu. 

Orman otluklarile ötede uzanıyor. 

Uğursuz bir sis ağaçların tepelerini 
kaplıyor. Genç kız son bir kere dö -
nüyor. Gece adamlarının ba~larının 

durmadan ilerlediklerini görüyor. Son 
ra kimseyi göremez oluyor ağa~lar o
nu gözden saklıyor. Bu korkunç bir 
çağdı: Koşmalı mı yoksa ormanlar 
arasına :saklanmalı mı? •• 

Kesik solukları, yüreğinin hızlı hız 
1ı ~arpıntılarla duracak gibi olması 
ile beraber yapacağını tasarlıyor, izle. 
rini beJli etmemek için taşların üze -
rinden yürüyor, bir bataklıktan atlı • 
yor, sayısız varlıkların sığınağı olan 
ağaçlar arasına giriyor •. 

Çiğdem çalrlıklar arasına saklana 
s:ıklana ormanlarda dolaştı. t:h-erişli 
bir sığınk bulamadı .. Dallar yuzune 
çarpıyor, dikenler ellerini, ayaklarını 
kanlar i~erisinde bırakıyordu. O yal • 
nız gece adamlarından kurtulma!• is . 
tiyordu. Yolunu kapı~·an lıir ırma~ 

yüzerek geçti. Çakalını kucağına al 
mı~tı. 

~onra küçük hir ormana ~ıktr. Sı!; 
n• k:ıranlıktı. Orada Yaban Domuz 
oğullariyle karşılaşm:lk korkusu da 
,·ardı ... 

Ne olursa olsun oraya ~irecekti. 

Yorgunluktan bitkindi. Elini ytizünü 
yırtan dikenli otlar arn.c;ından sürüne 
rel< kayıyordu. Ortaya, ağaçların sey. 
rcldeştiği bir yere geldi.. 

Kendinden ~eçerek yere yuvarlan 
tiı. ICorkuyu gideren bir çeşit haygm
lı:';n cliişmüştü. 

Dallann ~ölgeleri yerlerini de • 
ği~-tirdikçe arka!'ından lıoşan gece 
adamlarının izi l\aybcttiklerini umu .. 

yordu. Onlar dört nala epeyce ko~ • 
muşlar, sonra birdenbire izi kaybet· 
mişlerdi. Çiğdemin önce hızlı koşması 
avı ellerinden kaçırtmıştı-

Sonra gölgeler büyümeğe baş • 
Jadr. Şimdi orman kıvrılan, büküleıtı 
oynıyan bu kara gölgelerle doluyordu· 
Kovalamaktan caydılar. Yalnız bu sJ 
onların vahşi arzularını kamçılamış • 
tı. Bu adamlaı· Gökırmaklrlarla hİÇ 
uyuşamıyan bir soydan idiler. Çiğdt • 
min yalnız sırtını gördükleri isin ka • 
dm mr, erkek mi olduğunu bil(' nıılr • 
yamamrşlardr. Yorgunluktan soluk· 
ları tükenmi~ti. Iliraz durdular. J{e11· 

di adetleri üzere konuştular. On larııt 
zekfıları çok dumanlı, çok karışıktı· 
Yalnız kurtlardan, çakallardan biraJ 
daha üstün, ince idi. Konu~malnrr, bf· 
ribirlerile birleşmeleri onlara korkunç 
bir güç ,·eriyordu. Bununla beraber 
bildikleri ~özler çok azdı. Kprrd:ınmJl• 
larının her hiri.~i bir söz yerini tutar
dı. izi geçtiklerini, geri dönmek J:i • 
zım olduğunu anlamışlardı. 

Onlar böylece toplu dururJarktJ1 
ırmaktan haşka gece adamları çık. Bit 
kaçının elinde avladıkları balrkl:tt' 
bulunuyordu. 

Birisi ha~kanlarr idi. Yalnız gert 
dUiiuıt.sıııuu oa,,kanrnrının hUl\umlefl 
yaptığı işlere göre azalır, ya çoğalır· 
dı. Kurnazlıkları, hile düzenleri göçe .. 
benin öteki adamlarından daha çok, 
daha üstün idi. ötekilerden iyi av yn• 
kala.r, balık avlardı. Çiğdemi kova • 
lıyan beş adam i~i ona anlattılar• 

Söyledi: 
- Yabancı gece adamlarının yanın

da yaşıyamaz ! .. Başkanla savaşçı " 
lar onu parçalılacaklardır! 

Başkan o an için gene başkanlığı· 
nı almıştı, öteki adamlar da söyledL
ler: 

- Savaşçılar yabancıyı parsah " 
yacaklardır ! 

Ba~kan adamlarına dağılarak a .. 
rastır~alarını söyledi. Onlar kurtl3' 
rı ;vhyorlardı. Niçin bir adamı yaka" 
lıy:ımasın la r'! 

Balığı tutanlnr i~e çabu::ak haş "' 
lamak için pi)rmeden yiyip yut~ulat• 
Başkan önce izleri araştırmağa ko .. 

lu. C~4!.? c ~ .... . .. - -~ l. •••• ı . 

lar. 
Gece adamları Gökırmaklılar ka .. 

dar zeki değillerdi. Fakat karıncalar 
gibi sabırlı idiler. Günün dörtte üc;ü " 
nü aramakla geçirdiler. 

Ba<:kanın hir ~mrile .soluk almak U .. 
zere durdular. 

Yaban domuzlarının, ala ge) iklerİf1 
karacalrın, ara sırada mamutların 
geçtiği ormanda izler biribirinı• ka " 
rışmıştı. Başkanın hiikmü gem• azal • 
mağa başladı. Gece adamları ist~d il• • 
teri gibi serbeı;;t hnrcl•ct edi):!>rtard1

• 

Onu dinliyen yoktu. Akşama clof!r~ 
<;;tk ağaçlar arasına girmiş hir a,·cı ı· 
~itti~i havlama sesile durdu. 

Çiğdemin hir ~akalla birlikte ol " 
duğunu hatırladı. Ark:ıdnşlarrnın )lif 

kaçını çağ"trdı .. 
Çiğdem ) olu şaşırmış ormanıarıJ1 

içinde dönüp dolaşıyordu .• Çakal si~
ri yüzünii uzatıyor. ince kulak)arııı• 
dikiyordu .. Boşluklarda adam kok1l!l11 

dalgalanıyordu .. Havladı. Ağır yorgul1 
luklarla Çi~demin her yam ~ızhyordU• 
Ayakları pıhtılaşmış kantardan k~P " 
kara olmuştu. Dikildi. koklıldı .. 'a "' 
kınına adamlar gelmişti! 

Irn,.·n. hir ir.ilti rıknrdı. Göğsü ıt· 
hir gibi acı bir umutsv71ukla doJdU• 

(Devamı var) 



Yunan kalesine bir frikik çekilirken 

Dünkü maçta 
Yunan takımı Beşiktaşa 

3 - 2 yenildi 
Yunanistanın en kuvvetli ta

~larından Panatinakoı - Apol• 
0rı ınuhteliti dün ilk maçını Be
~ t&kımiyle yaptı. Ve neticede 
3-2 yenildi. 

Birçok k11mı zevkli olan bu 
ı.ı,~m tafsilatı tudur: 

Saat tam 15.llJ de önde Yunan· 
~lar, arkada d!l. Betiktaıhlar ıa• 
lllJa çıktılar. Saha, yağan yağ

~rlardan dotavı çamur içindev· 
dl Buna rağmf'n tribünlerin ya· 
l'ııından fazlası ~oluydu. 

Supbi'nin hakemliğinde sa• 
't 3,27 de mar, başladığı zaman 
~ında Şerefin bulunmadığı ve 
~iktatın 10 k"?; olarak oynadığı 
IÖr\ildü. Maarr.afih aradan bir 
~ika geçmedeı• Şeref sahaya 
Iİrerek yerini aldı. 
L Betiktat oyuna fU kadro ile 
"""tladı: 

Mehmet Ali, Nuri, Nuri, Fa
~ Mustafa, Feyzi, Hayati, Hak· 
Q, Muzaffer, Ş~ref, Eıref. 
t ilk hücumlu, Betiktaı yapb 
tkat biraz ıonıa Yunanlılar Üs· 

\\iıılüğü ele ahu ak mukabil hü· 
~lara baıladılra. Maamafih hu 
"cumJar o l adar tesirli olmuyor 

dıi. 
'-şlkt:aşın ilk golü 

7nci dakikada Beıiktaı sağdan 
liiıel bir hücuru yaptı. Top Şeref 
~il Etrtıfe geçti. Eıref güzel biı 
:tt.la.yııla topu Yunan kalesinin 
~~Üne düıürdü Muzaffer hafit 
V.,. dokunuıla topu kaleye soktu 

e lau suretle Seıiktaım ilk golü 
.ll" li Yaptı. 

,. 2u golden •onra Beıiktaşhlar 
~liste hücumtar yaparak Yunan 
l le.ini sıkııtr:makta devam ett\ 
ıt.,.: Fakat Yuu!lr kalecisıyle bek· 
~~in ıüzel oyunları gol olma11· 

•ıııkin verm ~yordu. 
11tıncı ve üçQncQ 

goller 
ti-~ ncı dakikada Beıiktafhlar 
~lüğü büıJ: ;itün ele aldılar. 
~~ Muzafferden aldığı bir pa 
1'-11 bir vuru,ıa kaleye ıoktu. 
~~dan iki dol,ika ıonra da Be 
~~~ldar gene Hakkının ayağıy 
l ı,ır serbest vuruftan üçüncü gol 
~ili yaptılar. 
\lnanıııarın golQ 

l llu üçüncü ıotclen ıonra Yunan 
;: bir canlılık gösterdiler. Sol
~ hpbkları hir hücumda Nuri. 
dt~ı sol açığı hatalı bir tekil 
t\ d~rdurdu. Bu hareket Betikta· 
ılı.. ı,ll' penaltı Vf' bir gole mal ol· 
~ Bu •ekilde ~aziyet 3-1 olull' 
~l~i~lıla:- yeniden Yunan 

~ıııı ııkı,tırmağa bqladılar. 
abanın çamurlu olmasına rağ· 
~ OJUD •evkli oluyoTdu • 
~ • ltref, Htlt: la, Muzaffer, çok 
"f 1 OJnuyorlar .• Fakat Bqiktaş 

hattınm iyi oynıyamamuı 

bunların daha fııızla bir it yapma· 
larma imkan vıJrmiyordu . Ve haf· 
taym da bu şekilcle bitti. 

ikinci haftaym 
ve son gol 

İkinci baftavru Yunanlıların se 
ri ve canlı hücumuyla başladı. 3 
üncü dakikada He§iktaf aleyhine 
bir korner oldt•. Yunanlılar kor· 
neri iyi attılar. Bir ara kalenin 
önü karmakarışrk oldu. Ve top 

Kaleci, Hakkının bir hücumunda 
topu b6yle kaptı 

ıol açıklarının ayağıyla Beşiktaş 

kalesine girdi. 
Vaziyet böy!ece 3-2 olmuştu 

Fakat aradan ·.ki üç dakika geç
meden bir ihtilaf oldu. Hakem 
Suphi karıı takımdan bir Yunanlı 
oyuncuyu sabadan çıkarmak iste
di. Yunan takımı bunun üzerine 
sahayı terketti. 

On dakika süren münakaş!llar 
dan sonra Yunf;.n takımı on kiti 
olarak sahaya çıktı. Ve oyun ye· 
niden baıladı. 

Yunaniılar, cm kiti olmalanna 
rağmen bu haftnym daha üstün 
oynadılar. Top ekseriyetle Beşik· 
laf kalesinin önünde dolqtı. Son 

15 dakikada tidc.1etli yağmurlar 

yağmala bqla·iı. Oyun; sicim gi• 
bi yağan ya.ğmudarın altında bit
ti. Ve böyleliklf' Beıiktaf kuvvet
li rakibini 3-2 mağlup etmiş ol• 
du. 
Oyun nasıl oldu? 

{)yunun yağrr.ursuz geçen bi· 
rinci haftaymı çok güzel oldu. 

Misafirlerim:2.in iki açığı, 
santrfor, santdıaf, sağ bek ve 
kalecileri çok gi.1:r.el oynadılar. Ka. 
leci yediği üç go!de de kababatsiz
di. Takım 3--0 mağlup vaziyete 
düttükten sonra iki gol yapabil
mesi, ve ikinci lıaftaymda on ki· 
•i oynadıkları halde Betiktaıtan 
üıti~n bir oyun çıkarmaları gözönü 
ne alınacak oluna kuvveti kendi· 
lifinden meyclaca çıkar. Yann sa• · 

Sadi Karsan diyor ki~ 
-. ,,_, - ,_. --._g~ - ~ 

Yarıda kalan 
maç! .. 

Çoktanberi tam kadrosu ile oyunu 
nu seyretmediğimiz Beşiktaş takımı 
nın, lik maçlarının arifesinde kuvvet
li bir Yunan muhteliti ile yapacağı 
maçın ne netice vereceği, yeni sene 
futbol maçlarına başlanırken 193ıl se 
nesi Türkiye şampiyonunun nasıl bir 
kadro ile sahaya çıkacağı oldukça me 
rakla bekleniyordu. 

Rakip takım kalecisinin, Hakkının ayağından güzel bir top kllrtarı~ı 

Düslk 
Ecnebi takımlarına karşı ekseriya 

iyi bir oyun çıkarmak şöhretini ka -
zanmış olan siyah - beyazlılar, dün 
de aşağı yukarı bildiğimiz kadro ile 
sabaya çıktılar. 

Dünya rekoru için 
ihtiıat çıktı 

Birinci devrede canlı, temiz, hlkim 
bir oyun gösterdiler. Oyuncuların ek: 
serisi anformdu. Hatlar arasıı;ıda irti· 
bat vardı. Cenahlara verilen paslar 
sahanın bozuk ve çamurlu olmasına 
rağmen, yerini buluyor ve bilhassa 
sol taraftan yapılan akınlar hasım 

kalesi için bir tehlike oluyordu. Yal 
nız sağaçığın mutat oyununu göster&
memesi naz.arı dikkati celbediyordu. 
Mühacim hattından en fazla muvaf -
fak olan Hakkı atılgan oyunu, yerin· 
de pasları, kuvvetli şütleriyle hUcum 
hattının nazımı rolünü ve belkemiği 
\'1lZifesini görüyordu. 

Muavinler geriye olduğu kadar ile 
ri) ;! de yardım ediyor, iyi yer tutmar 
larr sayesinde karşı taraf akınlarmı 
kesmekte fazla müşkülat çekmiyor • 
)ardı. Müdafiler, biraz tereddütle OY" 
namalarına rağmen, hata işlemediler. 
Her üç hattı da biribiriyle ahenktar 
bir oyun oynıyan Beşiktaş muhtelitt, 
bu sayede mü~a,·i fasılalarla Uç güzel 
gol çıkararak galibiyeti tahtı emni • 
yete aldı. 
Eğer sahanın fazla kaygan ve ça -

murla olmaeı dola)'laiyle kale iaiia
de çok defa ' 'ukua gelen kargaşalık· 
tar olmasaydı belki bu sayı adedi da 
ha fazla olurdu. 

Yunan muhtelit takımına gelince: 
Gösterdikleri oyuna nazaran bir fev
kaladelik göze çarpmıyordu. Yalnız 
içlerinde bir iki oyuncu şahsi gayret 
ve kabiliyetleri ile arkadaşlan ara · 
sında temayüz ediyordu. Sağ ve sol 
açıkların inişleri muntazam, kale ö· 
nündeki vaziyeti nazarı itibara ala • 
rak topu ortalamaları kusursuzdu. 
Bunlardan orta istifade edebilmiş ol· 
saydı, herhalde bir iki sayı da onlar 
çıkara.bilirdi. Takımın diğer Oflıncu· 
)arı üzerinde durmağa değer bir va· 
ziyet görmedik • 
Yalnız dünkü maçta kayda değer 

olan bir cihet varsa, o da hakem tara· 
fından ikinci devrenin başlangıcında 
misafirlerimizden çıkarılan bir oyun
cunun oynamakta ısrar etmesi ve ha· 
kemin kararındaki sebatı karşısında 
bütün takımın sahayı terketmesidir. 

Bunun üzerine hakem düdük çal • 
mış ve sahada ispatı vücut etmiyen 
takımı, pek haklı olarak, mağlup ad 
detmiş ve oyunu bitirmiştir. 

Ben bu vakadan sonra stadı terket· 
tim ve maçın buraya kadar olan sa· 
fahatından bahsettim. Bence, her 
maçta hakemin verdiği karara itaat 
edilmek mecburiyetine göre dünkü 
maç burada bitmiştir. Ondan sonra 
oynanan oyunun hiçbir kıymeti yok· 
tur ve bu bir egzersiz mahiyetinden 
de dışarı çıkamaz! ... 

Sadi Karsan I 

İsveçli Anderson, 13 teşrlnievvelde 
yapılan atletizm müsabakalarının bi -
rinde diski 53,02 metreye kadar ata -
rak (5) metre <42) ile, evvelce gene 
kendisine ait bulunan dünya rekorunu 
kırmış bulunuyordu. 

Alman Shhroeder ise bundan daha 
evvel 28 nisanda Magdeboug'da bu 
dereceden daha iyi bir rekor elde et • 
miş diski 53,10 metreye fırlatmaya 
muvaffak olmuştu. 

Alman federasyonunca resmen tes
bf t edilmiş olan bu rekoru beynelmilel 
atletizm federasyonu bugün tanıma • 

Dünkü 
lik maçları 
OYNANAMADI 
Dün başlıyan lik maçlarında birin· 

d k1lme (B) ta.kımlan karplapcakr 
tı. 

Fakat Beykoz • Anadolu maçında 
Anadolu (B) takımı sahaya gelmedi· 
ğinden BeykJz hükmen galip gelmiş, 
Fener sahasmdaki Vefa - Topkapı ve 
Fenerbah:e - lstanbulspor CB) takım· 
lan maçı da .... rn panrrla olma· 
sından tehir edilmfttlr. 

Taksim 
stadındaki 

Numaralı turnukller 
Evvelce de yazdığımız gibi, Taksim 

stadındaki iç kapı turnikelerine nu -
mara takılmıştır. Böylece turnikeler
den geçen her insan için yukarıki sa· 
at bir numara kaydetmektedir. 

Bu yüzden turnikelerden, biletsiz 
ve davetiyesiz hiç kimse bırakılma • 
makta, hattA stat müdürü bile içeri 
turnikeden girerse cebinden bir dave
tiye çıkarıp kapıya vermektedir. 

Dün bu yüzden birçok anlaşama • 
mazlıklar olmuştur. 

Bunun önüne geçmek üzere stat di 
rektörlüğü davetiyeler yapmış, \'e ite 
ri bedava girmek hakkı olan memur
lara, sporculara. direktörlük odasına 
uğrayarak bu davetiyelerden almala· 
rını bildirmiştir. 

Bugünkü maç 
Yunan takımı, bugün ikinci ve son 

maçını gene Taksim stadında Galata 
saray takımiyle yapacaktır. 

Fiyatlar duhuliye (2:l), kapalı tri · 
bün için (50) kuruştur. 

haya daha ahım•t bir tekilde çr· 
kacağını göz ö::iine alırsak, ha
kiki kuvvetini bilmediğimiz <1lla· ' 
tasarayın karınında ciddi bir teh· I 
lik~ olduğunu kabul etmemiz li• l 
zımdır. ı 

Beşiktaf takı:ın birinci devrede 
çok güzel oyn~·lı. En fazla göze 
çarpanlar arua:da hatta Hakkı 
olmak üzere L~tfiyi, Muzafferi 
Mehmet Aliyi ve ikinci haftaymda 
07nıyan Hüsnüyü sayabiliriz. 

makta ve Andersonun derecesini dtin. 
ya rekoru olarak tescil etmiş bulun· 
maktadır. Buna da sebep Schroeder 
o gün kullandığı diskin nizami siklet 
olan 2000 gram ağırlığında olmadıjı 
ve ve tartıda 1996 gram olmasıdır. E

sasen bugüne kadar yapılan mü.saba • 
kalarda her iki diskoboltin elde et .. 
meğe muvaffak olduldan derecelerin 
vasatisi alınırsa Andersonun (51) met 
re ile (47,50) metre vasatiyi geçme-
miş olan Schroederden yüksek oldüfu 
anlaşılıyor. 

ALMANYA 
lnglltere ile yapacağı 

maca hazırlanıyor 
4 Kinunuevvelde Londrada ya. 

pdacak Almanya • İngiltere maçı 
için Almanlar timdiden bütün 
ıayret)erile hazırlanmaktadrrJa.-. 

Almanlar, lncilizlerin evvel! 
çok ırkı bir müdafaa aiıtemi takib 
ederek Alman akınlarını kestikten 

sonra yav8f yavaş hücuma geçe -
ceiderini ha auretle Alman ınüha
cimlerinia elanını kıracaklarını 

zannetmektedirler. Buna karşı ko
yacak bir plln tertibini tasavvur 
etmektedirler. 

Bu itibarla çıkaracakları takım 
da yeni bir plin kullanmayı dü • 
tünmektedirler. Bulıariıtan ile 
yapacakları maçtan istifade ede· 
rek lnıiltereye karıı oynatacaklo.
n taknnı Bulıar maçında tecrübe 
edecekler ve ıimdilik gizli tuttuk
ları yeni ıiıtemlerini de bu maçta 
deniyeceklerdir. 

Ü nlversltelller için 
Macar Üniversiteler F ederu • 

yonu, ancak ünivenitelilerin i•ti
rak edebileceği bir Avrupa tana -
piyonuı tertibini düşünmektedir. 

Bu turnuvanın ilk defa 1936 
sene.inde Peıtede icraıi kuvvetle 
muhtemeldir. Almanlar, lngiliz • 
lerle, Letonyalılar ve Romenler 
•imdiden bu turnuvaya girecek . 
lerini bildirmitlerdit. 

Her iki senede bir yapılacak 
olan bu turnuvanın galibine veril
mek üzere dokuz Hirx 45 santi -
metro boyunda ince işlenmiş bir 
gümüt kupa hediye edecektir. 

M. S. Dünkü maçla11 evrei iki takını bir arada 

• 
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ihtitaı Komitesi 
Bofkanları ölüm tuzağı ve pusu yeri 
haline getİTmiş olan teşkilbtın iç yilıü 

Tefrika Noa 24 

Yazan: kaçırılan ı ~~~ 
Stoyan Krlstof - irlÜI ırk ko~o 

Hacı Dimoff bu teklifi çok mı.:
vaf ık bulmakla ayni zamanda ken 
dinin de idam hükmünü imzala
mıı oldu. Çünkü az ıonra yapı • 
lan temizlikte bu adam yüreğin • 
den yediği bir kurıunla öldürül -
dü. Hem onu öldüren adam 
9 Teşrinde Yugoslav kralı A
leksandrla, Fransa cumhuri -
yeti Dış işleri bakam Lo -
uis Barthou'yu öldüren katildi. 

~mronun altıncı kongresinin, 
programı veçhile toplanmamış ol 
duğunu söylemeğe lüzum var mı 
bilmem; çünkü hava bir toplan -
maya engel olacak kadar nefret, 
itimatsızlık ve intikam için ateşli 
hırılarla dolu idi. Toplantıyı, bir 
komitecinin atacağı kurıuı.! arla 
bir mzbahaya çevirmesine karıı 
koymak çok zordu. Belki de bu 
toplanm~ı geriye bırakan el, teş
kilatın sıralarında bir taraflı ve 
tam bir temizlik yapabilmek için 
mahsus böyle da vranmı§tı. 

Bir isyan ilk mühim adımını 
büyük muvaffakiyetle başarmııtı. 
ikinci mukabil isyan da şimdiye 
kadar Aleksandrofun birinci yar
drmcraı ve müıaviri ve gelecek on 
yılda teşkilatın baıkanlığın1 oma 
zuna yüklenecek olan delikanlı 
ta.rafından hazırlandı. 

Make~onya komitecilerinin en 
ileri gelenlerinden altmıf kiti ile 
Sofyadan hemen çağırılmı~ olan 
arkada!larile akrabası huzurunda 
Aleksanclrofun ceıedi Pirin dağın 
da gömülürken onun ölümü bütün 
dünyadan gizli tutulmu9tu. 

Liderle muhafızı Pamzonun ce
setleri üıtüne taze topraklar atı . 
lırken, mezarın ayağında lvan Mi 
hailoff adlı delikanlı duruyordu. 
Bu adam on bet gün sonra kendi 
ıefinin intikamını aldığı gibi, o
na halef oldu. 

Acayib cenazealaymdan son -
ra ihtilalcılar dağıldılar. Liderler 
bir grup halinde dağların arasın
da gizli olan Sugarevo köyüne 
gittiler. Orada bir eve girdiler ve 
daha hepsi oturmadan miralay A· 
tanasaof ne yapılacağını sordu. 

1van Mihailoff kııık çenelerini 
açtı v-e ilk i§ olarak V mroya karşı 
açık yahut gizli sava~a girmi, 
olanları temizlemek lazım geldiği
ni söyledi. Mümkün olduğu kadar 
çabuk bir toplantı yapılarak bu 
itlerin bir karara bağlanmasını 
teklif etti. Mihailoff böyle bir tek 
lifte bulunmakla bütün asilere 
yardakçılarını bir çatı altında top 
lamak ve intikamı toplu bir halde 
alabilmek amacını gözetiyordu. 
ötekiler de bu teklifi kabul etti
ler çünkü böylece gerek Mihailoff 
gerekıe Aleksandrofun diğer ta • 
raftarlarmı ortadan kaldırmak 

fırsatı çıkacaktı.itte bunun üzerine 
yukan Cumada 12 Eylul gecesi 
toplanmanın yapılmasına karar 
verildi. 

Yukarı Cuma eski bir Türk 
tehridir. Buranın basık evlerinin 
pencereleri kafesli, sokakları yam 
rı yumru ta.§larla kaldın:nlıdır. 

Şurada burada yapılmıı asri bina 
lar da ekıik değildir. 

12 Eylw aecesi tehrin havasına 
sanki korkunç bir ağırlık çökmüı· 
tü. Ahali erkenden evlerine çekil
di. Ordu ile poliıi de verilen gizli 
emirlerle kışla ve karakollarında 
kadarz.lt, ıchri sokaklarda birer 
cadı gibi dolaşan korkunç yüzlü 
adamlara bıraktılar. 

Şehrin merkezinde olan yeni 
binalardan birinde general Proto 
geroff, Aleko P44a, miralay Ata
nassof ve başkaları oturır.Jflar, 

lvan Mihailofu bekliyorlardı. Bu 
delikanlının yakın arkadaılarm -
dan dört kişi gelmiı, bekliyenle -
rin arasına katıımı§lardı. Mihai -
lofun böyle gecikmesinden dolayı 
sabırsızlık ve kızgınlık gösterilme 
ğe başla:ımııtı. içlerinden bazı -
ları bunu açıktan açığa gösteriyor 
lardı. Arkadaşları bile onun hak 
kında arasıra hoıagitmiycek &Öz
ler s<>ylüyorlardı. 
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Necla'yı aşıkı ile beraber, Çinlilerin esrarkeş 
odalarında yakaladılar. Türk kızı gözünü açtığı 
zaman kollarmı kelepçelenmiş görünce şaşırdı! 

... 
c 

ıı 

Nihayet geceleyin saat ona doğ 
ru, genç bir haberci ıanki çok u -
zak bir yoldan koşa koşa gelmit gi 
bi yorgun argın göründü. Oyıam 

V mro komitecilerinden bir tip 

ki delikanlı bititik evden geliyor-

Cim af) on çııbuğunu hafit ve 
seyrek çe!Ctiği halde baıı dönme
ğe baılamııtı. Biraz daha çekecek 
olursa, ıa:hoş olup sızacağından 

korkuyordu. 
Tam bu aırada karıısındaki kü

çük kapının perdesi aralandı ve 
perdenin arasından projektör gibi 
iki göz ış,idadı. 1 

Cim ustasınm pözlerini tanmu~ 
tı. 

- işte T omson geldi! 
Diye bağırmş,k iıtedi. Kendin! 

zor tutuyordu. Zabıta mesleiine 
girdiği gündenberi bu kadar müı
kül vaziyete düştüğünü hatırlamı· 
yordu. 

Misafirlerin ikisi de iyice sız • 

mışlardı. 

Cim, eliyle tehlike yok ita • 
retini verdi •. Ve Tomıon ayağımn 
ucuyla basarak yürüdü .. Perd.enin 
arkasından meydana çıktı .. Yavaı 
yavaı muavininin yanma yaklat -
tı .. Kulğına eğildi: 
- Bu ne hal Cim? Buraya na• 

ııl düttünüz? 
Cim mağrurane bir tavırla mı

rıldandı: 
- Orasını şimdi sorma! ikisi 

de uyuyor. l!k önce Türk kızını 
yakalıyalım. Y :udmıcı arkada~ 

getirdin mi? 
- Yalnız çıkmııtım. Fakat, bi

raz önce senin burada yattığınt 
gördüm .. Müdürıyete telefonla bil• 
dirdim. Gelen polisler yanımız -
daki salonda bekliyorlar. 

- Nasıl, bu kahramanbğımı 
beğendin mi? 

T omson, çetin bir kaleyi fethe· 
den muzaffer bir kumandan eda• 
ıiyle muavininin omuzunu ok,a · 
dı: . 

du. Soluk soluğa &Öze başladı. Ne _ Ben senin istidat ve kabili • 
fes alll!ak için boyuna sözünü ke - yetini çoktan keıf etmit ve kendi • 
ıiyordu. Mihailof yolda birdenbi- me muavin olarak seçmittim. T eb 
re hastalandığı için bu toplanma· rik ederim, Cim! Yarın bütün A . 
ya gelemiyeceğini haber verdi. merika matbuatı senin bu muvaf -

Cim yattığı sedirden kalktı ve 
ustasına sokuldu: 

-- Siz buradan uzaklqınız. 
-Neden? 
- Sizi tanımaıınlar ... Daha iyi 

olmaz mı? 
- Fena bir fikir değil! Ben sa• 

londa bekliyeyim .. Memurlar bu
raya gelsinler ve onlar uyurken, 
kelepçeleri kollarına taksınlar. 

- Kollarına kelepçe takmadan 
tevkif etsek daha muvafık olmaz 
mı? Çünkü, Necla, nihayet banka
dan parasını almak istiyen bir ka• 
dındır .. Mücrim değildir. 

- Ya öteki? 
- Onun bir zengin fabrikatör 

rolü oynadığım sanıyorum. Şim -
diki halde Necli.nm i.şıkıdır. 

- Bunu nereden anladın? 
- Necla kendisi söyledi. 
- O halde bu adamm sahte 

Hopkinı olması muhtemeldir .. 
Necla da bu vaziyet kartıımda o
nun cürüm arkadqı ıayılabilir. 
Tahkikat ve takibatımızı kolay • 
Jqtırmak için, ikisini de tevkif 
etmeğe mecburuz. _ . _ 

- Peki.la. · 
Tomaon, odanın 'boiucu llava • 

aından bunalmııtı. Sedirde ya -
tan genç kadına uzaktan baktı ve 
içinden: 

- Nihayet elimize düttünüz ! 
Diyerek kollarını kabarttı .. Per

deyi tekrar açb ve yanmdaki ıalo
na geçti. 

O gece Çinli eırarkeıler, polis 
bukımna uğradıklarından korka
rak birer birer uyanıp kaçmak is• 
temiılerdi. T omson esrarhane 
sahibini çağırdı: 

- Bu adamlardan hiç birini ta
kip etmiyoruz. Herkes keyfine 
bakım. Biz, ıu küçük odadaki ka
dınla erkeği tevkif edeceğiz. 

Ve polislere iıaret ederk: 
- Haydi, içeriye giriniz! 
Diye seslendi. 

Aleko Pata ile Atanaaaoff'un fakiyetinden bahsedecekler. 

f~ah~dekudill~~~Mkd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
belli oluyordu. Bunun]a beraber 

Gelen resmi memurlar sekiz ki• 

vaziyeti kendi hatlarına tasfiye et 
meğe karar verdiler. Fakat ancak 
yirmi yaımda hem de cihen har -
binde kemiklerini savaş ala?ıların 
da bırak4lltş meşhur bir Bulgar 
miralayının oğlu olan bu deiikanlı 
yi ne yapacaklardı? 

Çocuğun olup bitenden herlıal 
de bilgisi yoktu; kurşunlar pat • 
lamağa başlarken onu bur"Ja ala 
koymak manasızdı. 

işte bunun için Aleko Paı.a a
yağa kalkarak Mihailofun genç ha 
bercisini bir ıey söyliyeceğim diye 
dışarıya çağırdı. Kapınıın eşiğinJe 

durarak çocuğa çıkması için ita -
ret etti. Fakat iyi yetiıtirilmiı 
ve terbiyeli bir çocuk olan bu genç 
ihtililın muhteıem liderlerinden 
Aleko Paşanın önünd~ saygı gös
termek için yerlere kadar eğildi 

ve koca adamın kendisinden evvel 
geçmesini bekledi. 

Aleko fıçı kadar kocaman gö
beğile kapıdan geçerken, geride 
kalan delikanlı tabancasını çıkar 

dığı gibi altı kuşrun birden boşalt 1 
tı, iri yarı Aleko da soluk bile 
almakıızın canıız olarak yere ıe
rild i. 

Delikanlının patlattığı kurıun 
hareket için bir işaret olduğu gibi 
bizzat hareketinin başlangıcı idi. 
O dakikadan sabaha kadar Yuka 
rı Cuma (Gorma Cumaya) sanki 
bir harp sahnesi oldu. 

Ertesi sabah güneı doğunca, 
bütün sokakların kaldırım tatları 
kıpkızıl kanlar ve et pıhtrlaril" 
bulatmıttı. Ahali döşemelerle ka-

etiklerini ellerine fırç · ve 
tahta bezlerile temizledi. 

Komünistler lvan Mihailofun 
o gece iki yüz ki,iyi öldürmu~ 

olduğunu iddia ederler. Mihailo • 
fun kendisi ise V mronun Alekaar. 
drof katlinde suçlu olanlardan yal 
nız yirmi kişi idam ettirdiği:~i 

söylüyor. 
Ölenler arasında tabii Aleko 

Pqa ile miralay Atanassoff da 
vardı. Bu sefer bayılmamıt ol:ı · 
maymun iştahlı general öldürül · 

memiıti. Tabanca ve tüfekler ça • 
tır çatır i~lerken Yatlı general di
çökmü~ ... e hayatının bağı,lanma
ımı ağlıya ağlıya yalvarını§tı. 

Her ne ise Petro Şoleff Viyan& 
duğundan timdi Vmronuu mer • 
kez heyeti üyesi olarak yalmz ge
neral Yukarı Cumada kendisile 
birlikte suikast tertib etmit ola:ı 
ve bir aktam evvel gebertilen 
arkadatlarmın idam hükümleric.i 
Vmro namına imzaladığı gibi öl
dürülecek daha bir çok kişilerni 
hükümlerine imzasını koydu. 

Komünistler generalın kendi
lerine hiyanet ettiğini sandılar. 
O da ancak bazı maksatlar için 
sağ bırakılmıttı; bunlardan bİri
si de idamlara kanuni bir mahiyet 
vermek içindi. :C:ğer general kur
§Una dizilmit olsaydı Vmro başsız 
kalırdı; halbuki ölüm hükümleri· 
ni imzalamak için başta Atanas -
sanın ver.liği salahiyetleri haiz 
bir adamın bulunması lazım ge • 
liyordu. j 

(Devamı v :.ır) 

ti idiler .. Birer 'birer küçiik od•1' ı~ 
girdiler .. T omson vaziyeti uzalıt" 
tecessüs ve idare ediyordu. ı~ 

Polisler İçeriye girince, iJk 8IS: 
ce Neclinı aııkının kollannı k• 1 l 
lepçelediler.. ~~ 

Zengin fabrikatör rolün il 011'1~ 
yan adam yavq yavaf eaniY,,.. la 
kımıldandı: 

- Bana bir çubuk daha doldd 19 
Lama! 20 

Memurlardan biri kolunu ~ 2ı 
rek: 22 

- Haydi, gözlerini aç! Te•~ 2,3 
haneye gideceksin! 

Diyince, bu ıözden ilk öne' t 
yanan Necla oldu. 

Genç kadın gözlerini açınca.
tııında dikilmit bir ıürU poliı ~ 
dil. Gözlerini uğuıturarak dlJP" 

dandı: . f 
- Rüya mı görüyorum, aeabl. 
Cimin ıenemliği h!ll üz~ 

idi.. Ayakta durduğu yerde ,d ~ 
deliyordu. Neclinm yanma solı:f 

7 

du: 
- Aktamdan'beri gördil~ 1 ı 

rüyalar içinde, tevkif edilece~ 
de görmediniz mi? l~ 

Cim bu sözleri ıöylerlien, b~ l~ 
gibi kabarıyor ve dişlerin~ ~ l ı 
na kıstırdığı piposunu yaJDP-

ça.lıııyordu. .. ~ l~ 
Genç kadm, rüya g&mediP lG 

anlamıştı .. Yanındaki adama ,,1 la 
lendi: ' 

19 

- Budala.. Hil& uyuyor rıı'' ~i 
sun? Kalk.. Gözlerini aç. ve~ ~~ 
da dikilen cehennem zabanil' ~~ 
iyice gör! 

Necli.nm kollarına da kel~ 
vurmuı lardı. 

Necla: 
- Ben adam mı 

Hınızhk mı yaptım? 

tevkif ediyorsunuz? 

&ldür~ 
Benine 

Diye bağırmağa bqladı. 
Fabrikatör de gözlerini açrtJt 

tı .. Fakat bir tütlü ayılamıyot~ '
O kadar çok afyon çekmitti V' ] 

Belki de polis müdüriyetine gidi'° 
ciye kadar da ayılamıyacaktt· 

tNecli muhakemesini topla~f .. , 
Yeni dost olduğu Cimin yüıilS' 
baktı: . ·~ 

- Affedersin!z ! Siz de bıst 1 ~~ 
yüzümüzden rahatsız oldu1.1ııl ~ 
Fakat, emin olunuz ki, ben ve u~; ~il 
knn, hayatta hiç bir cürüm itle~. 'lı 
ınsanlar değiliz. Görüyorsunu:ı ~ )il 
bizi, bilmediğimiz bir sebepti a~ 
dolayi, tevkif ediyorlar. ~i 

Yarın, öbür gün hakikat elbet" ~ 
anlaşılacaktır. Dostluğunuıza b'; h~ 
lel gelmesini iı:stemem .. Şüphe 1° l\i 
ki yarın polis müdüriyetind~ ~ 
kımın hüviyeti .ıT"la§ılınca iktııı ~ l~ 
de serbest bırakacaklar. Yarı~ Jo' tı\ 
ce her halde sizi gene Macistılı ti 
kantasında yeır.eğe bekleriz. it, 

Cim: ıf"' li1 

- Merak ~t~~yiniz.. B~ b'' ~ 
felaketler hepımızın, herkesıJS 
şına gelebilir. e' 

Diyerek kenarc.. çekil::!i.. Ve ısı , 
marlar Necla ite aşıkım yakalı~, 
rak Nevyork po!is müdüriyeti te 
kifhanesine götürdüler. ) 

(Devamı ""' · 
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lstanbul Viliyeti Muhasebeciliğinden: 
Zat maaşları sahiplerinin T. sani 1935 ikinci 6 aylık yoklamalarına ait cetveldir 
Tarihi Eminön~ malnriidürlüiünden Beyoilu mal mlldUrlllftlnden Üsküdar malmüdürllltlnden 

mülkiye yetimleri aksertr yetim 
Kadıköy malmüdürli.ığünden 

Kaaımpqa pbeslnden Beyofla pbesfnden mülkiye tekailtleri aakeri yetmileri 

fll/935 Puartesi 

6 " ., Sab 
7 ,. " Çarıamba 

,. " Peı"§embe 
8 
9 " " Cunıa 

" •' Cunıartet!i 
ıı 

t1 ., Pazartesi 

ı~ 
" " Salı 

" '' Çarşamba 
14 
ıs '• '• Pe11emhe 
16 " " Cuma 

" " Cumartesi 

" " Pazertesi 
19 
ıt '• •, Salı 

,, ,, Ça~amba 

ıı 
~ ,, " Perıembe 
~ '' " Cuma 

'• •, Cumartesi 

l•rihi 

41tt19 S 35 Pazartesi 
'• •, Sah 

6 
" '' Çarıamba 

7 
,, " Perıembe 

a 
g t1 ., Cuma 

" •' Cumartesi 
tı 

" " Pazartesi 

,, " Sah 
13 
li " " Çarıamba 

., '• Perıembe 
ls 
lG " " Cuma 
la " ,. Cumartesi 
lt " ., Pazerteai 
- ., ., Salı 
~l " " Ç81'§amba 
~ " " Perıembe 
~ " " Cama 

'• ., Cumartesi 

ukeıt yetimleri ukerl 79tlmleri 
3001-3350 
3351-1700 
3701-4050 
4051-4500 
millldye yetimleri 

4001-4150 1-150 &001-UOO 
6101-5200 
l201--UOO 
UOlı-l400 

'151-&300 151--
4301-HISO 2151-&oO 
"5l_...l50 ---

1-350 
351-700 

701-1200 
askeri tekailtlerl 
5001-S.150 

5351--5'100 

5701-eGSO 
6051---"00 
6401- lll 
mülkiye tekatltlerl 
1601-1950 

... ... 
'801-4m 

mllklye yetimleri 
8001-8050 

... IUJ · 

1951-2300 1451-ssst 
351- lll 1551-2751 

mllldr• tekatltlm 
hidematı vataniye pqln maq 8201--8300 

&101-6322 
ilmiye Te avans. 

Beşikta~ malmüdiirltiğiinden 
ukerl yetimleri 

1-SO 
251-SOO 

501-750 

751- ill 
mülkiye :yetimleri 

3500-3750 
3151- 111 

ukerl tekafltlerl 
1800--1851 

1101-ZSSO 
Z351- Dl 

mllkl19 tıelmltled 
5050-6Z50 
5251- il& 

"1nl1• ".,..... 

111-711 
'101-805 

mtllldye yetimleri 
Dl-.ZUO 

1111 .. 

MOl-llOI 
ll01- lll 

mllldye tekaltlerl 
4001-4100 

mı .., 
uked tekafltlerl 
1001-1100 aot-440 

4401- lll 
llm!z- ve pep IDUJ 

1101-1200 
1201-1300 

:uoı-1400 

1401--1500 
1501-1885 
mBlkfye tekaltlerl 
301-3150 
3151-3300 
3301--3531 

Eytlp Ş. Eyllp maq 
ttdlye mahallinde 
ukeı1 7etlmleir. 

19Q.--..220ll 
2201--2.140 

ukerl tek&Utlerl 
I0'15-625Q 

5251-MSZ 
mtilkfye yetimleri 

7391-7'166 

2001-m50 0001-100 
Zll1-mo 101-200 
2251-2350 201-ı'JOO 
2851-2C50 301-400 

llll-Z550 401-500 
2151-2650 501-600 

Jıl51-2'150 601-700 

1111-a&O 701- il& 
mülkiye tekaflt .. _.. 1500--1600 

!951-3050 1601-1700 
I05t--3150 1701-1800 
1111-mo 1801-1900 

IZl1-0I mı-ıooo 
ıuıkerl tekalf. 
ı-aoo . Dl-2100 

aoı 800 ---801-UOO 
mı- il& 

llOl- 111 

'--
latlh malmtlcllrlflttlnClea 
Samatn ..... Samatra 

..... ....,. ll&balliad• 
uklll 19tballrl 
ıuı-ı. 
uoı-.t• 

l'lllı-Ull 
ukert tılbl&lerl 

1&11 ... 

ilGl •• 
uoı-..c" 

mUlklJ9 ,.elmı.t 7...,.. 
ınUlkl19teb ... 

sm-1'111 

8701-a911 

300-3150 
3151-1300 
3301--3450 
3451-3600 

3601-3750 
3751-1900 

8901--4150 

'151-4300 

4.101-4400 
askeri tel)a• 
5000-5150 
6151-5300 
6301-MSO 

&601-5800 
l801- il& 

.,t'atlli ptieel malmld6rlQI 
bhauıada 

uk.t 79tbaleıt 

ı-. 
1Gl-U'8 

,101--4281 

sc-.....so 
mUJkfye yetimleri 

6761-705& 
'l'lrt-'1961 

11• 81• 
mUd1'9 tekaltlut 

DOl----8350 
1351-8579 
8980-9'00 

Dmlre Ye &ftll& , __ _ 
1 

>'t~ ";.~•lnönU, Beyoğlu Beşfktaf, Kadıkly, Ulldldar Te Fatni malmilık1Uiilhn maq alanlarm ,.,ttlama muameleleri eehel• D811 ola ma1ia11«.de cetvelde numaralan tahft edil•. 
2 --.er kualann yoklama işleri de cetvelde tayin edllen ~nlerde kaza merkeslerlnde icra kılınacaktır. 
a - Yoklama muamelesi 4 T. sani 935 pazartesi sflnl bqbyarak 23 cumartesi gtinil bitecektir. 

4 : Zat maqlan sahipleri yaptıracaklan yoklama llmllbaberlerlle birlikte yeni ve fotofrafh nlfm etlzdanı, rend ...eı, .... eNe•• n maili ise raPorlannı retirecektlr. 

1 !tltlraeaat zamanlan 10 - 12 ft 14 - 18 ya kadardır. 
1 -Yoklama UmGhaberlertne fotofraflann zamk Ue yaplflmlmur. Ve resmi mahirle iptal ettlrllmeal talimatname •IDdee+.. 
'l - YokJama berine yapqtmlaeak fotopaflar yeni pb.nlmıJ olup kopyalı olmı:yacaktır. • 

• - Yoklama llmUhaberlerlnde fotoğraflar tasdikli Ti nemi mUhürlerla üunakb olm881 prttır. ,.. 
t - Bankadan maaşını kırdıranlara :yeniden etlzclaa 'f8i'fleeellndea kepyaam fotofraflarlle tatbik mtlhlrlerlne ,..,__ llmlliailrt.ne MrUlrte seUrmelerf prttır • 

..... G&nflnde yoklamasım 18Ptırmryanlarm 7oklamalan 11111aml •Uf tıedlyeıdnden aonra yapılacaktır. ... 

aşbakan inUnüye 
~ elen telgraDar 

Konferanslar ....... ,.,... Gu··ıhanede 
ftrk FizUd WJ Taba Ullnln C.,,,_ " _ .. 1I .. 

,,.ılntlen: Berlinde Kayzer Vllhelm (I) W .W...... ı 
Enatftiisil Biyo §imi ıabesl Mlidllrtl B A B A muayene er 

~ 1 laaalaruım Türk Cumari • ve Cumuriyet hlikGmetinin Eleıı 
~llnnını 11ldanümü münase- hüktmetine en hararetli teıelr • 

Profesör Kari Neube11r tarafından ~ Mb'lk .a. 
8 aon teşrin tııalı rttnft saat 17.30 da .,ı,..a s ...-. ~ Gl&me flıt6ilıat .Mte6i lill 
Fen Fakültesi konferans salonunda cıa Naplia k...Uel ltalılınlifinl•ı. 

"'1cra .... litfen çektikten na· kürleriyle aall dest uluıun aaadeı 
~ .!• h11111aı hir aeYinçle n refahı için b..ledilim eamiml 

"lmanbk hizmetinde mikroplar,, me.- Yalmulaı HAMLE'I: QaJhaae tatbikat melltep "1111· 
n11 flzerlnde umuma mahsas bir kon· H• tanla bwv., Telefon: 11111 
ferau Terilecektlr. Konferans tiirkçe- alil 11/10/935 alı sGnOndea iti · 

1renhrda barqm lril. temenniyatamn bbalilnl badi
~ lael'ine olantk Türk ve Ya• !erinden rica ederim. 

ye terctlme edilecektir. -----------• hara tMriaata batlumt oldulan-
• • • 

--. ..: .... lanıu bailıyan aami. iSMET INONO Profesör Dr. Tevfik Remzi ha &1JD 
~ '-falı d ti k "fakın on ikinci salı günü saat on dörtte ls-'1.!"ai Dl u ve ittı TGrk Cumur!yeti il&nınm rıl • tan bul Halkevinde ebelere bir konf e · 
-~ Ditan .. ınden dolaJı eu dönümü milnuebetiyle eluelana- rans verecektir. 
'G ~ ~liderimin kabulü· larma ea hararetli tehriJderim; -----------
~ ~den rica ederim. ve d01t Türk uluaunun refahı için F R AN S 1 Z T 1 YAT R OSU 
~- t.e..a.tmm en 1ıararetu bellec111im 1aararet1i temennu.n su·· RE V VA 
' bal Ye adi Türk uluau • anetmelde bahtiyarım. 
,....:::. .. ret.ı.. için ı.e.ıe.ıı- M. A. FURUGJ - Opereti it.:..... temennilerimi ebe · Oımuri)'etin ~&Anmm -ldlnO. 8~ ara için ha--ı ld t "· Buaiia matine 16 ve suvare ~,30 da 
~-..._ ~ •un e e e • mü miinuebetiyle TOrk aluav 
~&..attan huauai hl• b•kkmda izhar buJmduklan na-

iltifade ediyorum sik temeımilerclen Ye umiml teb- KiMYAGER 

Hüsameddin 
BAY-BAYAN 

BUyUk Operet 1'.. KONDIUS riklerclen dolar. altealerine ba.ra· 
~ '>s •Griyeti illnmm yıl • retle tetekldir eder ye doat Iran 
~ ~Jle IOtfen çelr uluaumm refahı ;çin healediiim S -.&k telpa& huaaa hh hararetli temennilerimin kahulü· 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet Umumi idrar tahlili 100 lnuı11tur. 
Rflttil. BesteliyenJer: Sezai ve Sey · ı Bilaınum tahlillt Emlnlall, Emllll 
fettln Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te - vl Eytam bankası karşıpırnda tzzet-

aldına. Bunclaa do1a11 nO kudilerbulen rica ederim. -..._.._1a ~ &eadddlr iSMET INONO 
lefon: '1819 bey hanı. 

Flatlar: 25 - 50 - '75 - 100. l.o - wu 1111 rr--••11111111111111ıwm 
• 400-300. 

dan poliklinik muaJeMlerini ıa.. 

terir cemi qaiıJa JUJlmıttır. ~ 
hir halkmm hana ı&re müracaat 
etmeleri rica olunur. 

Sabahlan eaat 10 dan 13 e lsa 
dar. 

Pazartesi: Kulak, boiu, burar 
hariciye, fizik. 

Salı: Dahiliye, nisaiye beYHye 

Carıamba: Röntgen cil:liJe, 
uabiya, göz. 

Perıenbe : Harici1e, flsllr. ni
aaiye. 

Cuma: Dahiliye, göı ~iJdlye. 

cumartesi: Bevliye, aobiy~ 1<U· 
lak, boiaz, burun. 
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Bozkurt Tıraş Bıça§lı 
'Milli bir~\lgile yaptırılmış, malı ,.c anbalajı itibarile düıında ..,ı yok 

tur. Her gün aldığınız ve isimlerini an lamadığrnıı yabancı markalı bıçaklara ~ 
artık iJ:.tiyaç kalmadı. Çünki BOZKURT tıraş bıçağı ihtjyacını~ görecek ve J 
yüce tarihini hatırlatacaktır. lsmi yüce tarihli ANBALAJI sevgili yurdun & 

SAHtnt öz karda~ndır" j 

BOZKURT BIÇAGI 
· VE YENiLIKLERI l 

1 - % 5 ikramiy~idir; şöyle ki ala e.ıi'uuz be§Jik küçük paketlerdea .çıka 
cak B02KURT :rwmli kuponla BOZ IU1R:1' bıçağı satan her sahada• para 
aız bir küçük paket bıçak alabilirsiniz. 

2 - Sert n yunıu§ak sakallar için tid .ciu bıçak çıkarılmıştır. 
3 - Traş olacağınız günJ~r bıçalda nn kenarında yazılıdır. 
4 - Alıcıya bir te.cıriibe fırsatrnı ,.e r,PU.mdı: 1'in paketler beşer taaeltktir. 
S - Hiç bir bıçakta bulunmayan sa f fıwe.ç '~lj,ğile Avrupanın ea •eıhur 

bı!:ak fabrikalarında yaı;tırrJmıştrr. 

BOZKURT bıçağı zabitan, memurl n, talebe ,.e bütün Türk g~lerfle mü 
nevverJerinin bıçağıdır. BOZKURT bıçağını her satıcıdan israrla. araynuz 
Ye başka marka verirlerse kabul etmeyiniz. Her yerde tanesi 5 Kr. SAHIBt ı 1 
ve deposu Marpuç~ular. Fehmi Ardalı Ye Mehmet Tngrat)l Tel. 22811 ı 

1 nevıeı rıımllgrı ur. ıı~~nınrı ıııeıme l• iiraı iltnı1rı 
Muhammen bedelleri miktar ve vasıfları aıağıda ,.azılı {10) ka • l 

lem malzeme her biri ayrı ayrı iha le edilmek üzere hizalannda yazı· 
lı taırih ve günlerdeHaydarpaşa<{a gar binası dahilindeki 1 ind iılet- 1 a 

me komisyonu tarafından açık eka iltme ile miiba,.aa edilecektir. lı · 1 
teklilerin muva1dtat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarr ve 1 

kamınun dördünçü maddesi mucibince işe girmeye manii kanuni bu· ı 
hmmadrğma dair be)·anname verm eleri lazımdır. Ba ite ait tartn"-me· 
ler Haydarpaıada 1 ind İ!letme ko misyonu tarafmdan paruız olarak 
verilmektedir. 

adi krampon muhammen bedeli 5 
lira 70 kurut olup 18.11.35 pazar· 

1 
l 

2 - 10 adet cep voltmetresi, 14 adet mütemadi ve mütenavip am-

1 - 25000 adet normal hat için 
1395 lira ve muvakkat teminatı 104 
tesi günü saat 10 da. 

HABER - '.A:k!am po.taıı 

Sişe, kavanoz ve 
benzeri eam işleri 
alırken artık 
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ŞU MARKAYI: 

ş 

ARAYINIZ! 
Bu Marka: 
Sağlamlık, güzellik - ve ,;.ı 
" ölçü - ayar yasası ,, na 
uygunluk garantisidir 

Tbhırk 
permetre muhammen bedeli 305 Ji ra ve muvakkat teminatı 22 lira 85 ~ 
J<uruş olup 18.11.35 Pazartesi günü saat 10 da. in 

Te 1 efo n • ıatanbul bUroeu • I• Han 22219-22.S~ 
• Merkez Pafabahçe : 30 ı 69 • 70 

TUrkCye •••• ve Cam fabrlkaları Anonim Soayetd 

3 - 47 adet Şeytan .arabası 7 a det bagaJ· arabası, 15 adet el ara • 1. •ıınunnırıımıırn1111ınıı11111ııınıtf1lllltım1111rnmııuıııu1ıımnıınııııılllllllllnnıııııınnııınnı"•'"111111ıın,ııınmııınflM1lf"aııntıl mııı-.ıu..-ııımm~mım:::=rmı·-=-ı!C:=mCıC:n:::I~ 
11111 ıı1111u111ııııtıiı111uniil ııııııııuunıı ııııınıuıı ıııııuunıı ııııuuuıı qııııuıııu uııo1111111nınıııUııı11111ıınııllllııJlıııUlnııııııı•ııuuıuııı.ı11 uı11ıı1ıııııııuııı11111ulll ıııııııııı """"'' 

Dası (demir) muhammen bedeli 16 39 lira 29 kunı.J ve muvakkat temi-
Datı 122 Jira 95 k urut olup 18.11. 35 pazart~i günü saat 10 da. 

4 - 42 adet Bilyah yatak rnuht elif eb'atta muhammen bedeli 107 
6ra ve muvakkat teminat 8 lira 5 kuruı olup 18.11.35 pazartesi gü -
ııü saat 1 O da. 

S - 1000 adet küçük ve 7500 ad ~t büyük hasır süpürge muhammen 
bedeli 1580 lira ve muvakkat teminatı 118 lira 50 kunıı olup 18.11.35 
~zartesi günü saat 10 da. 

6 - 35 adet Alafranga abdeah ane hazinesi tamandırası, 47 adet 
ıbdeshane sifonu muhammen bed eli 211 lira 65 kurut ve muvakkat 
femindı lS lira 90 kuru! olup 21. 11 .35 Perşembe günü saat 10 da. 

7 - 6 adet Kamyon dış lutiği, 6 adet kamy.,n iç lastiği muham . 
men bede!i 504 lira ve muvakkat teminatı 37 lira 80 kunıt olup 21. 
11.35 Per~embe günü saat 10 da. 

8 - 200 M. Bezli ve dıt helezo ni telli lastik hortum muhammen 
bedeli 190 lira ve muvakkat temi natı 14 lira 25 kul'Uf olup 21.11.35 
Pe"}eml:re günü saat 10 da. 

9 - 14 adet demir yol açıklık gabariai ve demir aleti, 1 adet Ray 
aşınma ölçü aleti muhammen bec!e li 370 lira 22 kul'Uf ve muvakkat 

teminatı 27 lira 75 kurut olup 21.1 1.35 Perıembe günü saat 10 da. 

10 - : 30 düzine bezli zarf mu hammen bedeli 585 lira ve muvak· 
kat t~natı 43 lira 85 kurut olup 21.11.35 Perşembe günü saat 10 
da. (6859) .. 

ti'ater~z ihtiyacı için 45.000 Kg. Rezidü yağı 8/ 11/935 Cuma 
günü saat 1 O da Haydarpa~aaa l inci itletme Komisyonu tarafmdan 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4725 lira ve 
rnuvakk!lt temin?.h 354 Hra 35 ku:-- uştur. 

isteklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti vesikalan ve 
kanunun 4 ün:ü maddeti mucibince ite girmeye manii kanuni bulun· 
madığına dair beyanname verme] eri lazımdır. Bu ite ait prtname 

Haydarpa§ada 1 inci itletme komiıyonu tarafından paruız olarak 
verilmektedir. (6703) 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu başkanhğından: 

M. K. N. ağırlığı Kıyme ti Ciııei eJY.a 
K.G. L.K. ' 

1568 12892 1708 .80 Ham petrol '{orta halif 
Yukandaki etya 31/ 10/ 935 G. •aat 14 de açık artırma ile aabla • 

c.aktır. isteklilerin yüzde yedi buç ak pey akçelerini götterir makbuz. 
la. Komisyona gelmeleri ilan olunur. .{6786) 

Beyoğ~SulliMahkem~eriB~ı~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~ 

ya•~:::~:dd:"~e1ımeıTevfikil• Türk Hava Kurumu 
Çelikzade Alinin birlikte mutasar-

rıf olduklan ve s1s1 lira s1 ku. Bu·· yu·· k Pı·yaogosu 
ruf muhammen kıymetli, F erikö • 
yünde Bilezikçi aokağında ea-
ki s mükerrer 5 ve yeni zı, Şimdiye kadar binlerce kiıiyl 
21/1 sayılı ma dükkan bir a- zengin etm~tlir. 
partmıanın tamamı ıuyuunun 

izalesi zımnında açık artırmaya Yeni tertip planını görünüz 
konulmut olmakla 3.12.935 tarih. 

ne m&adif Salı günü .aat 15 ten 7. ci keşide 11 2. Cl 7 eşrin 935 JeJİf• 
16 ya. kadar Beyoğlu Sulh mahke- d 
meai batyazganlığınca müzayede Büyük ikramiye : 25.000 Lira ıt 
ile satılacaktır. Artırma bedeli mu • A 
hammen kıymetin yüzde yetmi§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikranıı1· 
betini buluna o gün ihale edilecek terle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 
tir. Bulmadığı takdirde en ıon ar- Planları okuyunuz. Ve bu zengin PiyangonUO 
tırmanın taahhüdü baki kalmak talilileri arasına giriniz. 
~ik~nci~ırmat~l~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gününe tesadüf eden Çarıamba 
günü saat 15ten16 ya kadar icra 
olunacak ve en çok artırana ihale 
edilecektir. 

2 - ihale tarihine kadar birik· 
mif ve birikecek maliye, belediye ~ 

vergileri vakıf icareai ve tellali 
ye mii§teriye aittir. 1 

·~~~~ ~llli•lllUmlml Beyoğlu, latiklil caddesi 
( Eski santral) 

Veni Türk salon 
Memlaketlmlzln en sevimli okuyucu•" 

HAMiYET 
3-Artırmaya iştirak edecek· 

ler muhaımnen kıymetinin yüzde 
yedi buçuğu niıbetinde teminat 

akçesi veya milli bir bankanın te·' - - ------------··----------:-: 
minat mektubu getirmeleri tarttır. diğer ali.kadarlar gayri menkul ü. ( 

' 1 1 ' •I 1 I, , ' ' lıı 'I 1 /l,li 1\: il ,1, 
' 1 ' ., 'ı 1 1 ' 1 +ıl lı' ' 1 .h' lı '!ı 1111 1 '1, 

4 - Arttırma bedeli ihale ta· zerindeki haklarının, bahusus fa· 
rihinden itibaren bet gün zarf m· iz ve masrafa dair olan iddiaları· 
da mahkeme kaıasına tealim edi· nı isbat için ilan tarihinden itiba
lecek aksi takdirde ihale feaih ve ren yirmi gün zarfında evrakı mÜJ --------.---....-
farkı fiyatla zarar ve ziyan faiz I bitelerile birlikte aabt memuruna K U, p O ~ 
bilahüküm kendisinden tahsil e · müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
dilecektir. 1 hakları tapu ıicillile sa.bit olmıyan 294 

5 - 2004 numaralı icra ve if· ı lar sabt bedelinin paylatınuın • -~~ a .10•.,.,... lis kanununun 136 ıncı maddeai· dan hariç kalırlar. l 
ne tevfikan gayri menkul Uzerİn· 6 - Şartname mahkeme di · _________ _._...... 
deki ipotek ıahibi alacaklılarla vanhaneıincle herkesin ıörebilece 
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ıstanbuı 

1 NE K 

HABER - :tJCtam poıtuı 

TEYZENiN 

~o .. AllMİ ~ır 
6i1'~1N ~U İtıNe 
~e f4-ıN 
0\İ~ÜNm8.. 

l>•N .. 1 

tt 

MIRASI 

Beledlycsı ll•nıarı ı 
Hayatın n••••I 

Dinç olmaktır. 

............................... ~, 
•ıaaı~ Eczanelerde.1 ~ • ı·ı . 

ı , , ı ııl ' , ı ı~I 

Senelik muhammen muvakkat 

d Beıiktatta Sinanpafa mahallesin 
~&afırın sokağında üstünde bir 

ı 9 N. lı dükkun 

Kirası 

48 

Teminatı 

3,60 

1 HASKALMiN 
Hormobin iıteyıniz. 

Raş - Diş - romatizma - Grlpe karşı 
I . F.aainönünde Rqadiye mahal· 
";'de eski Kantar kulubeai 330 24, 75 

" '*a.·t:a aemti senelik muham men kirası ve muvakkat teminatı ,,, ... 1 la 
ti 1 o n mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilr. ek 
._:~ a!,"ı ayrı açık arttırmaya ko nulmuttur. Şartnameleri levazım 
ICSat ~luiiınde ıörülür. Arttmnay a ıirmek isteyenler hizalarında 
ltt .erilen :nı:-..c.! !t:ıt temir.at möb uz veya r.:c' •tubi!e beraber 4 12 d 

rııı Pazartesi g~nü ıaat 15 de daimi enı:i'..::nende bulunmalıdır. 
(8.) (6SG1) 

lı. 34 uncu mektep tamiri 
lia:Iı:<' . .::.:y mektep tamiri 

988,86 
712,25 

Muvakkat 
teminatı 

76 
54 

._. Bakırkcy Safral:öy mektebi ta-
lri Gt0,20 46 

Tabıetıerı 

Yorgun vücutları 
dlnçleştlrlr 

lktıdarsızlıtı ve bel 

gevıeklltlnl 

clderlr, yapmak n..-nı iade e

der. Eczanelerde balanar. btanbal· 
da fiyatı 150 kUl'llf. Tafadllt lpa 

Galata posta kat.a 1251 

~ emsalsizdir. "HAS1, kelimesine dikkat 

Yüksek Mühendis mektebi arthrma 
ve eksiltme komisy~nundan: 

Mektep aimyahane llboratuvan içba olbaptaki prbaameai •eç
bile ft açık eksiltme ıuntiyle bazı cihu almacat.tır. Tahmıni fiyatı 
4971 lira ve p9J akçeli ~73 lira ız lmnqtar. 

Eksiltme 22 - l l - 931 aaat 14 de yapdacairrdan girmek iati
yenlerin vaktinden ene! teminatı annı mektep ,, ezneaine yatırarak 
arttırma ve ebiltme b.aunınun 2 inci ve 3 8Dc6 maddelennde JUi· 

b Yeaaik ile bera~er belli sün ve saatte •• p.rtnameaini s&mek icin 
her aOn komityona mtlracaatlan. (1241) 

ett·~•?°f bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan mektepler tamir 
'l ır ımek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulm·•stur. Şartnamesi ve keşif 
}~kı levazım Müdürlüğünde görülür. Pa2ıırlığa cirmek isteyenler 
"J N. h arttırmaya ve eksiltme kanunun ' ;ı yazılı vesika ve buna 
~Z~?' iş yaptığına dair BayındıTI ık direktörlüğün.c en ehliyet vesika 
~.- h;:ra1ann<!a gösterilen muvak kat t eminat makbuz veya mchu • 

• beraber 4 2 ci teşr:n 935 paza rtesi ffilnü saat 15 de da?mit encü· 

Geceleri uk aık abdeste kalkaalar 
rahat etmek f~ 

-· ••E YARAMAK iÇiN -•• 
Puartell •• Peqembe ,anlerl sa.ı • • 5 den 17 w ı 7 • ı 9 Dd lllUf açıl 

aqtsr. 4 .., sarfmcla ticaıt hesab, usulü defteri. bulte, münafa, parkn 
damar, Amerikan Ululü w Bankacılık tedril olunur. Svn imtihandan ıe 

çenlere muhaıebeci ıehadetnameıi verilir. Programı almak ve kayıd olmak 
için Alemdar Park caddeainde No 23 Amerikan lilan ve Ticaret denane 

~tnJ~ 1:-ulunr.: ~lı:lır. (l) ' C534) 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira Katran ld • 

rar yollarının nezle ve iltihap, arw1 
lylleştfrlr. l aine müracaat Huauai den de kabul olunur. 

•"Af?JlAV \ST 41? PARDAYANL~R 

- ı~ muhterem ..aı ~ 
r:ı. i kral ile göruşme~e gidiyor! di
yorlardı. 

lda Fransuva ile Parda)an hiç 
bir şey konuşmadılar. 

Marşal daima düşünüyordu. Bu 
debdebeden hayrette ka lan l'ardayan 
İ.! " "rnnsa kralının huzuruna çıkmak 
ta" doğan heyecanını unutmuş bir 
Monmoransl ile kendi arasındaki far
kı düşünüyordu. 

Luvr sarayına vanldı. 
Marşal dö Monmoranslnin kralı zi

yaret etmesi haberi bir kUçtik şehlre 
benzlyen Luvra derhal yayıldı. 

Senelerdenberl saraydan uzak ya -
fryan Monmoransinin birdenbire ge • 
lişi burada hakiki bir merak uyandır
dı. 

....... ?ıa o sab'\h dokı.ızur , Şa-1 , · -

kudan kalkar kalkmaz nedimlerlni 
kabul etmişti. Kral neşeli görünüyor
du. Bunları sihhatte olduğu gUnler • 
de görünen iltifatlı tavırlarla kendi 
hususi dairesinin altına rasthyan ze. 
min katında yaptırdığı yeni odaya gö.. 
türdü. 

o.:a gerçi kendine _ ... - rıldukça 

b .. "·. ise de Luvr sarayının öbür oda 
laı .. ı yanında pek ulak kalırdı. Do
kı..,. u.,cu Şarl barasım slllh odası o • 
larak J aptırdığını söylüyordu. Bunun 
fçf" kıhç, tüfek ve tabanca namına ne.. 
•I varsa buraya ta§lmıştı. Kuvvetsiz el 
lerb ln kulJanamadığı ağır palalar, al 
tın kakma ile itlenmiş kılıçlar, Fas -
lılara mah.4'us hancerler, kısa İtalyan 
•ızraklan av bıçaklan, kısa ve uzun 
•111111111 elns dns tUfekler, irlll ufak
h tahancalan av borulan bu odanın 
thn-arlannı siislUyordu. 

Odanın pencereal Sen Nehrine ba. 

. ı.}or 't! ancak bir iki metı·e yüksek • 
likte bulunuyordu. 

Bu yerde bir rıhtım olmadığı için 
nehir serbestçe akıyor ve rüzgar ideta 
bir ormancık teşkil eden sıra kavak a
ğaçlarını sallıyordu. 

Henüz yeni olan Luvr'un beyaz 
kütlesi, suyun yüzünü buruşturan ha. 
fif bir rüz:rarın hışırdattığı y~il ka
' ·aklar, Sen nehrinin parlak ve sarım
trak rengi ve daha uzakta bir sürü ça.. 
tı yığını büyük duvarlar, camla pence
reler tuhaf ve güzel bir manzara teş • 
kil ediyordu. 

Belki de dokuzuncu Şarl bu odayı 
sırf bu manzara için seçmişti • 

Pencere tamamen açıktı. Güzel bir 
nisan güneşi altın ışıklarile Parisl 
yaldıza boğuyor ve Sen nehrinde par. 
lak kırışıklıklar hasıl oluyordu. 

On on bet kişinin toplanmıı oldu • 
fu bu odaya girdiğimiz sırada Şarl 
sllahçısı ve kuyumcusu Krusenin tak
dim ettiği bir tilfeii eline almıı ve 
gözünün önünde canlanan bu manza.. 
raya dalmıştı. 

Bugün Sen Bartelemi cinayetinin 
kanile lekeli olan bu kral, henüz yir
mi yaşında kadar, zevke dütktin, ava 
meraklı, eğlenceleri basit, kendisine 
tapan bir güzel kadını çıldırasıya && 

ven bir delikanlı idi. 
Kral. bu manzarayı seyrederek he. 

lecanlandı ve hafifçe: 
- Mart t diye mırıldandı. 
Kruse: 
- Şevketmaap, bu tüfek hususi ter 

tlbatla son derece doiru olarak nişan 
almafa yarar dedi. 

Tatlı h61yasından uyanan kral tit
rlyerek: 

- Sahi 8yle mi? deyip silahı mu• 
ayene etmeje koyuldu. 

lıyacağım söılerlnl ilave etti. 
- Ben de Marşal dö Monmoransi 

ye bu gece olan vakalan haber verdik 
ten sonra sizi Devlnlyerde bekllyece • 
tim. 

- Devlnlyercle ml dedin 1 Bastlle 
bir kere daha mı gh:mek isti> orsun 1 

- Dotru, bunu unutmupum. 
- Sen burada kalacaksın bu mey • 

hanenin sahibiyle aramız çok iyidir. 
Hem burası öyle fena bir isim kazan • 
mııtır ki ne devriyeler ve ne de zapti
yeler kendllerlnl tehlikeye koymak is
temezler. Onun için burada tamamen 
emin olarak kalablllrsin t Sana bir ev 
de hamlamalan için emir verecefim. 

Bunun ttzerlne baba oğul blrlbir • 
]erini kucakladılar. 

ihtiyar Pardayan o uzun zamandan 
beri uyuyan meyhaneci kanyı uyandır 
dı ve llzımgelen ten bihlerl verdi. Şö • 
niyenin kralın Luvrde emniyette bu-
1un1D881ndan daha emin olduğuna 

yemin edip clderken fiivalye babası • 
na: 

- Baba, Deviniyerde birisini. bir 
dostumu bıraktım. Mademki ben o • 
raya gitmiyecetfm bari cldip arayınız. 
dedi. 

- PekllA, ha dostun kimdir? 
- Pipo isminde bir kHpek. 

-n--
LUYR SARAYINDA 

Şövalye dalma mtlballlayı seven 
meyhaneci kadının muhte,em bir ya
tak dedilf fena bir flltenln tlzerlnde 
iç dlrt saat kadar uyudu. Da yatak • 
ta ismi prenslere mahs118 oda olan 
pis, karanlık ve basık bir yerde bulu.. 
nuyordu. 

Delikanlı bu odaya glrdltl zaman 
prenalere mahllaa oda biyle olana ya 

Markilerin, haronlana yahut şövaly .. 
lerln odası acaba nasıl olacak diye 
dtiıiindüyse de bu dUıtince onun ga • 
yet rahat olarak uy1U11&11na encel o. 
lamadı. 

Sabahın uat yedisine doğru pvaı. 
ye yataktan kalkmııtı. Hemen Mon • 
moransinin konağına giderek kendisi. 
ni sabırsızlıkla bekliyen Marşali bul • 
da. 

Fraasuva, bqUn ve bu geceyi mtl
hlm düşünceler içinde geçirmitti. 

Bazan ilk düşüncesini takip ede • 
rek kardeşini bulmadığına pişman o

luyor, hazan Şövalyenin haklı oldu • 
fa ve bu işte hilenin kuvvete tlstUn 
geleceğini kabul ediyordu. Bazan dil. 
ıünceai kendisine hayal gibi görünen 
bir vakaya saplanıyor, ve: 

- On yedi yaşında bir kızım var 
mıı da benim haberim bile yok? di) e 
gülümsiyor ve hemen gözleri yaşa • 
nyordu. Vaktiyle uzun müddet Mar • 
jansiye gidip ıelişlerinl, f eliketine se 
bep olduğu zavallı anayı, sadık Jaru 
düş6nüyordu. HAIA o kadını sevdiğini 
hissetmekteydi. Hayalinde Jan ken • 
dislne hAIA, kestane ormanında son 
kere gördtifti güzellik ve tazelikle gö
rlinUyordu. 

O vakit, mUthiş bir sorgu zihnini 
perişan ediyor ve her ne kadar bu dU· 
flnce)'i koğmak istiyorsa da o gene 
btitUn dehşetiyle zihnini kemlrly · • 
da. 

Bu da, kendisinin Dlyan d6 Frau. 
la evli nlmasa) t' . H nttl ba anda bile 
Dlyan kendisine yaklaflnak istiyordu. 
Ayni zamanda bu kadından aynlmak 
!ılın lmkluızlıtı, kral ailesine ha • 
karet etmek ona pek ağır geliyordu. 

Gerçi avalh Jam feda etmek lpa 



139 - Salam on haykırdı: - Bakınız meyveyi 
kapmak için bir vahşi hayvan geliyor. 

140 - öbür tal'aftan da keskin dişli kertenke
le göründü. 

141 - Havadan da bir canal·ar kuş ayni hedefe 
hücum etti. 

( 
I 

112 - Yolcular korkarak bir mağaraya sindiler. 143 - Jorj: - Bakın, gördünüz mü? O yara
salar gene meydana çıktı .• 

144 - Bu kadar ietahbya karşı biz gene a' 
kalacağız. 
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bir papa bulunduysa da kendisini DL 
yandan ayıracak bir papa bulmak im 
kansızdı. Bununla beraber Jandan u-

! . 

zak yaşamanın, masum bildiği bu ka-· 
dını sefalet içinde bırakmanın da 
mümkün olamıyacağını anlıyordu. 

Hayatının perişan olduğunu, saa -
'det günlerinin artık geçtiğini, mes'ut 
olarak yaşaması lılzımgelen on yedi 

senenin acı ve ümitsizlik içinde geç -
tiğini düşündükçe hiddetinden elleri
ni ısmyor ve müthiş bir intikam dü _ 
§Üncesi dimağını sarsıyordu. 

lşte bu namuslu ve bedbaht ada -
mın zihni bu suretle bir perişanlık 
içinde idi. 

Şövalye yanına girdiği zaman ona 
J ·~· şey sormağ·a cesaret edemedi. Ji'a
k.:1 ateş fışkıran gözleri bütün iste _ 
'dl-'1.Ai ortaya koyuyordu. 

Pardayan, daha dün tabii gururu, 
azameti, Konnetablin lıareketlerile 

şöhreti ve şerefi kat kat artan Mon -
moransi sülalesinin muhteşem necip -
liği ite kendisine dehşet veren bu yü7-
deki değişik1 •• • ~·- ürktü. 

Si!ndi bu zavallı acı içinde ezilen 
bir adamdı. O kadar kuvvet, şiddet ve 
g;ıruı: mahvolmuştu. Bu aciz ve fakir 

~{>vaıye bile böyle Fransanm en bü -
Yük vir senyörüne acıyordu. 

Gözlerinde, bekleyişten doğan acı
yı gördü: 

- Monsenyör düşüncemde aldan _ 
mamışım. Kadınlar h:ıkikaten otel Dö 
memede imişler, dec~. 

- Orada imişler ha! 

- Fakat artık şimdi orada değil -
len Ah, Monsenyör, bu işin içinde ak
lın ermediği bir uğursuzluk Yar. Az 
kalsın onları kurtarıyordum. Fakatı 

boşa giden bir kurşun, titriyen bir kol 
yeniden başlamayı icap ettirdi. 

-Demek ki vuruştunuz öyle mi? 

- Evet Monsenyör, fakat muvaf • 
fak olamadım. Bazan taliim o kadar 
aksine gider ki; kuvvet, cesaret gibi 
tedbir ve hile de bir iş göremez. 

- Benim için vuruştunuz öyle mi? 
Şövalye, .size o kadar teeşkkür borç -
luyum ki, dostluğumu nasıl göstere -

ceğimi bilmiyorum. Sizin gibi feda • 
k<"tr, cesur, kendisini düşünmez bir a
dama rastlaclrğım için hakikaten bah
tiyarım. 

Şövalye hafifçe kızardı. Dudaklan 
bfr frn kadar alaylı bir tarzda bükül. 
clüysc de pek çabuk geçti. Çiinkü bu , 
anda :Man;a lı o kadar bedbaht, o ka· 
dar acınacak bir halde görüyordu ki 
hatta Luize olan aşkı olma.sa bile ge
ne ke· -lisine bütün kuvvetiyle ve bü _ 
tün kalbiyle yardım edecekti. 

- Demek ki kardeşim bu kadrna 
işkence etmekten hala vaz geçmiyor 
öyle mi? Ailemden, kanımdan böyle 

bir adamın yetişmiş olması hakika • 
ten acınacak bir şeydir. Haydi baka • 
hm bildiklerinizi anlatınız bu sırtlan 
herifi gördünüz mü? 

- Monsenyör, sakin olunuz. llid -
:lct, idare edilebilirse iyi bir ;ıeydir. 

Yal··ız yakayı onun eline vermemeli, 
daima ona hakim olmalı. Ben Monsen 
yör dö Damvili görmedim. O da beni 
görmedi. lşte vaka şudur .• 

Şövalye vaktiyle babasına anlattı. 
ğı ayni hikayeyi kısaca tekrarladı. 

Bazı taf.sılatı ve bu arada babasını 

söylemedi. 

Bu suretle bile hikaye Marşalin 

hayretine s~bep oldu. 

- Dunu yaptınız ha! diye bağırdı, 
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- Evet Monsenyör. Bundan da bu 
kadınları kaçıranların Marşal dö Dam 
vil olduğunu anladık. Arabanın nere_ 
ye gittiğine gelince, bunu kısa bir za
man sonra öğreneceğim. 

Fransuva onun elini şiddetle tut • 
tu: 

- Delikanlı, ben de bunu şimdi öğ 
renmek istiyorum. 

- l\fonsenyc-, Monsenyör! ne yap 
mak istiyorsunuz? 

- Bana söylediklerinizi, sizin için 
bazı tehlikeler doğurdu bile, hatta 
kardeşim Hanrinin karşısında bile 
tekrarlar mısınız? 

- Hazırım I Tehlikeye gelince, 
Monsenyör, tehlikeyi bir eğlence say. 
dığımı size bir kaç kere isbat ettim. 
Zannederim. Benim gibi dünyada hiç 
bir şeyden korkusu o1mıyan bir adam 
kılıç veya hançer darbesinden kork -
maz. 

- O halde benimle beraber krala 
kadar gidersiniz değil mi? 

Titremekten kendisini alamıyan 

Şövalye: 

- Hatta bu anda, dedi. 
- Pekala, şimdi Luvr sarayma 

gideceğiz kral adildir. lki l\fonmoran
sini:t biribirini öl dürmesi gibi vah~i 
bir hareketle alemi kendimize gü1cHir
mektense böyle hareket etmek daha 
doğrudur. Eğer kralın da ftdaleti kafi 
gelmezse ... 

- Evet? .. 

- Evet Alfahrn adaletine müra -
caa t edeceğim. 

~::ırşal bu ı;;özleri söyledikten son -
ra dairesine gitti. 

Parclayan kendi kendisine dii::;ünü. 
yordu: 

Yay canma! Kralın yanına ha! Ya
ni krali!;e Ktı.tcrinin evine .. Bu u,iur • 

suz kadm beni vaktiyle Bastile tıktır. 
dığı gibi şimdi de muhakkak yakalat
tıracak. Galiba gene geri kalan ömrü • 
mü muhterem Kitalanın himayesi al
tında yaşamağa mecbur olacağım,. 

Haydi bakaht!' verilen sözler geri a -
lmmaz. Luvra gideceğim ... 

On, on beş dakika sonra Marşa! 

tekrar göründü. Resmi elbisesini giy
miş, boynuna uzun bir zincirle takı 1ı 
Kolyedor nişanını takmış, başına be .. 
yaz tüylü siyah şapkasını koymuştu. 
Ceketiyle pant:-Ionu siyah ipekren Ye 
mantosu boz kadifedendi. Ayağına u
zun çizmeledni giymiş fakat resmi 
günlerde takılan kabzası elmaslı kılıç 
yerine demir sapı istavroz şeklinde 

bir muharebe kılıcı kuşanmıştı. Rengi 
belirsiz sararmış olduğu halde kendi • 
sine pek fazla yakışan bu elbise içinde 
Konnetabl kadar muhteşem görünü • 
yordu. 

Kral ile ayni seviyede olan l\fon -
moransi hakikaten devrinin en b'":·iik 
senyörii gibi görünüyordu. 

Şövalyeye kendisini takip etmesini 
işaret etti. 

Avhda, Marşalin koşulmasını em
rettiği bir araba duruyordu. Bu ara -
ba~ '. dört yağız at koşuldu. Kla·rnz. 

önde iki arabr:.cı ile dört uşağı ].\fon -
-10ransi ailesine mahsus armalı res • 
,.• -:-Jbiseleri giymiş olduklan halde 
arkada duruyorlardı. 

Ma· _ • ile Pardayan arabaya bin.. 
diler, önlerindeki yerde beyaz ipek 
elbiseli göğü.sJcri armalr, ceketli dört 
~.,··:: siı:.::ş:;r ~ · · · iaı. 

Büyük araba, ısclam duran on iki 
askerin önünden geçti Ye konaktan 
<;ıktı. Ağır a~ı:- I.un :-ıarayma do~ru 
gitnıeğe ba;;ladı. 

Geçtifü yerlerde halk biı ~biriııc: 


