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fugiltere Akdenizde Faşist impara-
torluğuna karşı ittifak hazırlıyor 
~abeş işiyle Yunan kralhğmın iadesi bir 1 Yunan geneloyunda 

birine b8Qlı h8diseıermiş: Reylerin °/
0 

90 iyle 
lnglltere Yunanıstanın sevkülceyş vazlyetlndeA 

istifade etmek istiyor. kralın gelmesine 
Fransada ltalya aleyhine karar verildi 
Cereyanlar kuvvetleniyor Muhalifler reye iştirak etmed• 

ltalqa lngiltereqe ilene başvurdu 
Akdenlzde lnglllz alyaaetl ve 

Museviler 
Dil n Balat slnakoğun
da bir tören yaptılar 

Yunanl•tan 
Pariı, 4 - Jurnal ga~eteainin 

nqrettiği bir yazıya gört:, Habet Dün Balatta Muaevi Sinaıo • 
meselesi ile Yunanis\anda krallı - ğunda bet yüz Musevi bir tören 
ğm iadesi birbiriyle bağlı imit, yapmıf, ulu Öndere ıuikut tqelr 
tuna dikkat etmek lazımdır ki, büıünde bulunan hainler tel'in e • 
Kondiliıin yaplıi~ darbei hükômet dilmittir. 
ve krallık için ceyiim Yunan ıa -ı Törene latildil llUU"fiyle bqlan• 
hillerinin lngilteıe için büyük bir mıt, avukat lbrahim Nom edebi • 
önem kazandığı anda gelmittir. yata dair bir aöyleT Termit, Jak 
Kral Jorjun son teneleri İngiltere- Dana tarafmdan bir konferans 

de geçirmit olması onda lnıiltE• IJu perıenbe günü Yunanistamn ken- verilmittir. Jak Da11a ezcümle de· 
· · b. h bb t d mi•tir ki: re ıçın ır mu a e uyan ırmıı- d' i bl h t "-..1-- ek tahtuı d ~ 

ıs ne r eye gon.ucser a a- "-Yüce varlıiına .lçaklıiın 

A,..._. • nci .. naıl-... 11et eüe~ Kral Yor,ı en tiksindirici bir dfltGnceıiyle el 
4 üncü sayfadaki (Habeş har· (Y azuı 4 üncüıle) (Dnlamı ! nciü) 

Tevfik Rü,tü Ara. ve Yıınan murahhcuı Makıimoa Ulualar Kurumu binin ıiyasal yüzü) yazısını da ---------------- ----
büleıincle... okuyunuz. 

18 Suikast~ı 
yakalandı 

Bunlardan biri teslim olmak 
istemediği için öldürüldü 

ikinci taarruzun başlangıcında. 
ltalyanlar ilk 
merhaleye vardı Suriye zabitleri suikastçıları 

tel'in ediyorlar 
Habeşler kendilerini kuvvetli buluyor Çerkes Etemle kardeşinin . 

teslimini mi istedik ? 

.........___ H abq harbinclen bir göriiniif ••• <Yazıaı 2 nclde) 

Antalya, 3 - Dün gtlen bir habere göre, Suriye• Türkiye 
hududuna yakın Payasbt ~tatürk'e- ıuikut hazırlamakla maznun 
18 kiti tevkif edilmittir. Bunlar arasında bulunan eski zabit· 
lerden Ahmet Server, teslim olmak iıtemediği ve kaçm~ya te
tebbüs ettiği için jandarmalar tarafından öldürülmütlür. Maktu
lün evinde birçok vesikalar bulunmuıtur. 

Çerke• Etemle Refldln te•llmlnl mi l•t•dlk 1 
Amman, 3 - Burada ıayi olan bir habere göre, Türkiye kon

solosu Çerkeı Ethemle kudeşi Retidin teslimini istemittir. 

Surlyedekl eski zabitler sulklaçıları tel'in ediyorlar 
Beyrut, 3 (A.A.) - Atatürk' d kartı hazırlanan suikastın 

Suriyede hazırlanmıt olması buradaki eıki zabitler ar~ında 
asabiyet uyandıTmııtır. Etki zabitler bu münasebetle fU telgra· 
f ı göndermiılerdir: 

"Suriye, sefil ıuikutı tel'in, kiralık adamlardan teberri eder . 
------------~~~~-------------~----------~------------- Allah sizi siyanet etsin ve Şarkın ıerefi olmakta berdevam eı. 

Fırtına devam 
ediyor 

kar yağması lhtlmall şimdilik yok! 

Uçan kiremit yüzünden 
Eleşiktaşta bir arabacı yaralandı 

(Yazısı 2 nsı sayfada) 

Çek - Leh hududunda sın.,, Bir bomba ._ _________________ __. 

Pra,,Pat~~~i~Çeko,,0_ Bir avukat tramvay 
vakyaya ait olan kısmım Polon• • 1 • • 
yaya ait kıımına birleıtir~n köprü- zı 1 n ı 
lerden birinin altmda bir bomba 

3 kere çalınca 
pattamııtır. Zarar pek •zdır, fa- Tramvay durdu, camlar kırıldı, vatman 
kat halk çok heyecana dütmüştür. d K dl 1 d 1 k A 1 dl 
Polis tahkikatı henüz hiç bir rıeti- yaralan ı. en 8 e ev ne gitme uzere n 
ce verıııemiıtir. · (Yazısı 3 Qncü sayfada) 



2 HABER - Akşam postası 

:R..~a ş h~ 

Aske lik uharririmizin görüş eri 
ve en so ·geJen telgraf ar 

Dihı sa-hah saat 6 dan itibaren 
ltalyanw bütün cepMlerden bir 
den taarruza geçmişlerdir. Vazi
yet cephelere fU şekilde taksim e

dilebilir: 

Aduva cephesi 

ve üç arkadaıı şehrin büyük cad· 
desinden otomobille geçerken bir 
kaza neticesinde ölmüşlerdir. 

Taç giyme töreni 

Adiıababa, 3 (A.A.) - impa
rator taç giymesinin yıldönümü 

münasebetiyle yapılan kabul me
Şimdiki halde ltalyan hücumu· rasiminde ezcümle demiştir ki: 

nun en kesif olduğu yer burasıdır. "Kendisine tamamen güvendi
Ve bu cephedeki tanrı-uz Makalle ğimiz Allahın yardımı ile, Habe
ye doğnı tevcih edilmiştir. şiıtanın bu savaştan şerefiyle çı· 

ltalyan kuvvetlerinin en önün • kacağını ümit ediyoruz. Bu fır -
. de yerli askerler bulunmaktadır. sattan istifade ederek hükümdar
Jtalyan tayyareleri de büyüle faa- larmız ve devlet başkanlarınız i
liyetler göstermektedir. Askeri ha çin en iyi saadet ve refah temen -
rekat Aduva - Adigrat - Makalle nilerimizi bildiririz.,, 

m.~selleıini. daraltmak gayesini Habe• imparatoru Vehlp Pa,aya 
gubnektedır. çok gUvenlyor 

Musaal •I cephes·ı Adisababadan bildirildiğine 
göre Habetistana her gün yeni si
lahlar gönderilmekte devam edil· Buradakiltalyan taarruzu da

ha ziyade tayyare ve süvari ku v -
vetleri tarafından yapılmaktadır,. 
ltalyan süvarileri Fransız Somali
ıine müvazi bir ekild~ Musaali 
dağının cenubunda ilerlemekte • 
dirler. Burada Habeş ve İtalyan 
orduları arasında çok kanlı çarpış 
malar olmaktadır. 

Somali cephes · 
Bu cephedeki faaliyet §İmdi -

lik yalnız tayyarelere münhasır 

kalmaktadır. Harp daha yeni baş
ladığı için netice hakkında hiç bir 
yeni haber gelmemiştir. 

mektedir. Mükerrer ateşli tüfenk
lerin sayııı şimdiki halde 500.000 
i bulmuştur. Ve her gün de artmak 
tadır. 

Habeş imparatorunun cenup 
cephesinde Vehip Paıaya çok gü
vendiği söylenmektedir. 

Sevkıyat devam ediyor 
Napoli, 4 (A.A.) - 2 lkinciteı

rin tarihinden beri hareket eden 
ve yahut 5 lkincile~rine kadar ha• 
reket edecek olan Siyah gömlekli
lerin adedi 16 bine yükselmi~ir. 

ltalyenıar ilk hedefe vardılar 

Hauıen - Maıobu yolunu takip 
edecek ve Ficia nehri sahilinden 
caktır. Bu yol, haritalarda işaret 
Mausen - Makalle yoluna çıka • 
edilmemiı olmakla beraber haki -
katte mevcuttur. 

H•b••l•r V•ZIY•tlerlnl iyi 
görUyor 

Adisababa, 4 - Habet ordu
sunun sol cenah kumandanı D~ 
cas Mac Ayelu İmparatora haber 
yolhyarak takviye kuvvetlerine ih
tiyacı olmadığım bi~dirrnittir . 

Bu kumandan ıık sık Eritreye 
hücumlar yaı;>tığını ve Birinci ki• 
nun baılanııcında toplarıacak o
lan yeni mahsule kadar kafi dere
cede yiyeceii bulunduğunu bildir
mektedir. 

Şlddetll muharebeler 

Adiıababa, 3 (A.A.) - HükU 
met mahafilinden öerenildiğine 
göre, ltalyan kıtaatı Doğu timali 
bölgesinde Alageraya varmı§tır. 

Danakil hölıeainden gelen ltalyan 
kıtaatil~ lmmini bölgesindeki Ha· 
bet kuvvetleri arasında tiddetli 
muharebeler olmuştur. 

Cenup cepheıinde İtalyan uçak 

}arının istiktaf uçuıları hariç ol • 
mak üzere, sükunet vardır. 

Son haberler 
Mukavemet görmlyorlar 

Asmara, 4 (A.A.) - Dün ak-1 
tam üzeri neşredilen bir tebliğde, 
Tigre cepheıinde, taarruzun saat 
6 da hatladığı bildirilmektedir. 
Yerli kuvvetler, saat 13 te Hausien 
bölgesine varmıtlardır. 

General Santini kolordusu, ge-

neral de Bononun huzurunda Ede
ga Hamusdan hareket ederek. yer. 
lerin arızalı olmaıına raimen, ia
fe kamyonlarile birlikte Endano -
seroya ulatmıttır. 

Dütman geriye çekildiğinden, 
bu kuvvetler hiç bir mukavemetle 
kartıla§maksızın ilerlemişlerdir. 

ltalyanlara nazaran Habef 
sevkUlceyfl 

Aımara, 4 (A.A.) - Hala sa· 
ltalyan kuvvetlerile karıılaşmak 
nıldıiına göre, Habet kuvvetleri, 
üzere, Kuzeye doğru yürümeğe 

karar vermezden önce, Makalle
nin güneyinde tekrar toplanacak· 
lardn"., 

Staviski rezaleti 
mahkemede 

Cep e erisi 
habei~~ eri 

Asmara, 4 (Tigre cephesinde-

ki He.vas ajansı aytanndan) - Yirmi suçluyu 50 avukat 
Dün birkaç saatlik bir yürüyüşten 

Doğu Afrlkasındakl m ahrukat 
Asmara, 3 (A.A.) - ltalyanm 

·Doğu Afrikaamdaki iki müstem -
likesinde bugiin mevcut mahrukat 
her iki müstemlikenin de daha bir 
sene bütün ihtiyaçlarına kifayet 
edecek miktardadır. 
10 bin siyah gömlekli daha 

Roma, 3 (A.A.) - Saturnia, 
Kölombo ve Piyemonte vapurları 
pazar günü 10 bin siyah gömlekH 
ile Napoliden Doğu Afrikasına ha 
reket dmişlerdir. 
• 

Bir Decaz öldU 

Adisababa, 3 (~A.) - Bin 
kAilik hususi orduıuy]a buraya 
gelmit olan Decaz Maç Kibrat 

sonra ilk hedeflere varılmııtır. ı. müdafaa edecek 
tal)an yerli askerlerinden mürek-
kep kuvvetler Ambasion ile AM Dolandırıcılık 250 milyon frangı bulmuş 
masmahal mevkHerine varmışlar· Pariı, 4 (A. A.) _ Staviıki da· 
dır. Kara gömlekliler <lf' dü!l sa- va11 bugün baılıyor. Staviskinin 
at on buçukta Hausien'e vasıl ol• sebep plduğu dolandırıcılık mik -
ınu§lo.rdır. tarı 250 milyon franga yükselınek. 

ltalyan tayyateleri Dessiede mü tedir. Staviskinin karısı Arlet ve 
him Habeş kuvvetleri tcplandığı · Bayon uray bankası direktörü Tis
DI ve Makalleye doğru üç bin kiM ye de dahil olduğu halde adedi 20 
şilik bir kuvvetin ilerlediğini gör· ------·--------

ye yükıelen suçluları el,li avukat 
müdafaa ede:ektir. Muhakeme 30 
celıe sürecektir. 

iddia makamı 20 ,ahit ikame e· 
decektir. Bunlar arasında bazı es
ki bakanlar ve parlamento men · 
ıupları varclır. 

müşlerdir. 

Danakil mınt;\kasındaki Ital • 
yan kuvvetleri henüz ileri ha.tekte 
baılamamışlardır. 

Bazı mülahaulara göre, An -
tiıio' dan yola çıkan yerli ltalyan 
kuvvetleri Hausene geldiği zaman 
General Santini ile hirleşmiyerek 

Atatürk için 
Musevilerin töreni 

(BQ§taralı 1 nclde) / 

uzatmak iıtiyen bir komplonun or 
taya çıkarıldığını ogrenen biz 
Türk Muıevileri bugün ulu Ata • 
türkümüzün varlığı önünde topla-

narak bu çok mel'un dütünüt ve 
davranıır ıilinmez, unutulmaz, de 
rin bir kin ve nefretle, lanetle a • 

nıp kar11hyoruz. Bugün Atatürk 
evlatları gibi Balatlı Muıevi yurt· 
daı ve çocuklarımız kutsal varlığı 

na kartı beslenen böyle alçakça 
duygular taııyan kafaları yok 
etmeğe her an andhyız. Hainler, 

ljehlstan Çekoslovak
yayı prole~to etti 
Varşova, 4 (A. A.) - Leh Tel

graf Ajanıının salahiyettar maha· 

filden öğrendiğine ııöre, Lehiıtan, 

Çekoslovak gümrük memurlarının 

ibliıler, ifritler ve yer yüzünde ya· 
tıyan herkes iyi bilsin ki O'nun tek 
bir kılına dahi kimıe dokunamr 
yacaktır. 

"Çiinkü O, çelikten daha kuv • 
vetli olan sonsuz ve derin ıevgile· 

rimizin zırhı içinde yaııyor ve ya• 
fıyacaktır •ıı 

Son olarak ıemtin en büyük ha· 
hambatııı tarafından bir düa o 
kunduğu ribi Sinagoiun imamı~a 
reiıicumhurlara mahıuı bir dUayı 
okumuş, Cumhuriyet marşiyle tö
rene nihayet verilmiştir. 

Nişanlanma 

Kemerli oğullarından topçu As

teğmeni Sami Ardçine ile Bayan 

Aysel Ülker'in nişan töreni Park 
otelinde yapılmı§tır. 

Bu törende İstanbul ~aylavı Cev 

ıebep oldukları ve ıon zamanlar- det Kerim bulunmuı, nitanhlara 

da tekerrür eden hudut hadiıele- ıaadetler dilemiş ve yüzükleri 

1 
rine kar!ı Prag hüktmıeti nezdin - Cevdet Kerim takmıttır. Nitanh· imparatorun ordusunu kuvvetlendi rmcğc gelen Habeş muharipleri .tidiat> 

babada saray avlusunda eski silcilı yeri ne yeni tüfekler alıyorlar. de protestoda bulunmuıtur. lara aaadetlor dileriz. 

llalya hata etmiş 
• de "Echo de Paris,, gaıetesın 

çıkan bir yazıya göre, ltalya ,oıt 
uzlaşma ümidini ı.uya düşürınel<lt 
bir hata etmiş oluyor. Fakat şiıı1' 
diye kadar ayni hata başka de" 
Jetler tarafında"l da yapılmışlft 
Bunun şayanı esef tarafı ltalyanrıJ 

ı: bu hatasının acı,;ını Fransa .;e 
mektedir. 

Yabancı devıet 
tab'aları 

Vergiler ni 
Doğrudan doğruve 
ba§lı oldukları mali' 

ye d irelerine 
verecekler 

Ankra, 3 - Muhtelif İ§lerde ~· 
b,.. 

lıtan yabancı memleketlerden 
zı kimıelerini, kazanç vergisindeı\ 
devlet bütçeaine olan borçhuını 6' 
demek için, mensup bulunduklaıt' 
yabancı devlet konaoloaluklarıııll' 
tavassutuna müracaat ettikleri ~· 
laıılmıştır. Bu gibi kimseleri~ 
Türk vatandaılar gibi doğrud~~ 

1 . • e 
doğruya mıntakalarmdaki mc. t} 
dairelerine müracaat ederek bon 
larını ödemeleri liiz\lmu alaJmdıl( 
lara bildirilmiştir. 

Sütü devirince 
Taksimde HAcı Ahı:ı<'t m "h:ı1 

lesinde oturan Hüseyinh: ocrlu bi' 
yaşında Mehmt=t Ali man~ald~ 
kaynıyan sefer ··o.:nndnlu ı;üd : i ctc

1
• 

c.. 1 

virmiş, yüzündel" yanmış ;;ıf 
Çocuk hastahanesine lmld1rıı·.11ış 
tır. 

Trenden iner en 
'(' 

Dün ak§am &anl on Jelr:zde Sı 
•'!\' kedden kalkan tren Bnkırköyı.ı· 

1 
vardığı zaman balıkhane nıeınıır' 
Fevzi acele ile inerken düşr.oU~ 
ıol kalundan ya .. Plc.nmıttıt. 

Carpıştııar 

Ş f .. N . . ' d • de~i o or urıtıın ı are&ın ~ 

3618 numaralı kamyon ile vat.P1' 1 
Mesudun 123 numarn~ı traın"'1 
çarpıımıf, lramvl\yın sol larafı e 
zil mittir. 

saatına bakarl<el" 
Hamal Bilal cğlu Bila~ düıı ~ 

ce saat onda köprünün Kadtl< ' ,. 
iıkelesinde saatine bakarken 'ti 
bıkah Hidayet birdenbhe s"'' 1 

kapmış, Bilalin feryadı üzerine 1 
kalanmı§tır. 

Saçları çalmış r 
Kalitaryada oturan Sat\h, fil~ 

yadl\ römlekçi Yaniye ait ba~1' ç 
ların üstündeki saçları sökmufı 1, 
vine aötürmüıtür. Şikayet uı~r,. 
ne Salih yakalnarak saçlar gerı 
lınmıttır. 
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~ 
Polonya: 

Orta Avropanın 
Ingllteresi 1 

• Şiles;>çiler !Bir avukat tramvay 
bırleştırılecek ili I S k 

TDrk Ofisin yaptıtı Z D ere Ç8llOC8ee 
8- ld eene zarfmcla Lelai8- Mumafih HitJerin Berliae ha
politib OJUDUDU lnsllteredea kim oı...Be ftSİJel •ellttt Da • 

tetktka!:;:.retıeeyı Tramvay durdu, camlar kırıldı 
vatman yaralandı, kendisi de 

evine gitmek üzere indi ~lia olclaiwm iabat etti: ldlt af7•1t w parti prwlpleriain 
ille& wrclan itibaren lnailiz ica1H, o -·- ..... Alman,a
deiitmi7en Anupa ai7ua • ~ ,.em dOlta olu R ?ayayı 

~ ~. bülisa edebiliriz: Av. mlttefk Iİltellnclen .U•L Fakat 
~-baa &zerindeki devletlerin bmm ppmalda Alm••.,a J&INJal 
~elan iatifade ec\ip banlar ms ka1ıJon1a. ltt- o saman Pil • 
.,_lllda müvazene temin ederek aaclekinin aradıtı fnat doldu. iki 
~olmak l Lehiıtanda Alman dnlet, lnailblerin dedikleri aibi 
'-ra 1alaal.,maia meylettiiini elleriadeki dlpaan1ık aatırlarmı 
"9terirken, Orta Avrupada mü- topraia a&aenk biril>irlerine el 
~1.i temin edecek kuvvetin uzattdar. Leh· Franaız ulatm· 

i olup Varıovamn tlzünün ama mubWI Leh • Alman anlat· t:'. i llzım ıeldiiini demek maaı ricada .. idi. 

.. .. .. 
Ceıaeı aavqm doiurdaiu dn

biri de Lehiatancbr. Al • 
~.._19b_ kolunu kanadını keten 

. . .. 

Deniz ,oliyle ihraç eclilec:ek 
mallarmumı dlf pipaalara daha 
acm maleclilmeai ve mallarmaam 
bozulmadan aevki için Türk or ... 
çe ppdan tetkikat netice venait-
tir, 

Bu incelemeler aeticetinde am
ballj itinin birinci derececle ıel
diii anlafılmııtır. lkbıd m...Je 
olarak mallanmmn keneli vapm
lanmala daha ucuz bir navlmala 
Ye daha emin bir mntte nakli iti 
plmekteclir. 

Y apdacak 7eni projeye lire, 
TtiıiE ıilepçileri 1..U bir tefkilAt 
altmcla birlettirilecek ve haalarm 
dıt denizlere eefer yapabilecek n
afta olan vapurlara aınlarak ban 
larla ihracat efpmma midi iti 
temin edilecektir • ~JI ihya ettiii aibi 

ile beraber Polon
iaJat verdi. Frama bama· 

-.laedede, Avrupa hakimi
~ temin edecek çok el•eritli 

Iİl&Ja balmuttu Ondan iatifade 
~ı Y111oelaYJa. Çekoaloftk. 

..... ,.., ve Lebiatan Fran
"1a llledJ&nil ıükran oldukJarm. 

99 matltb olanlardan aldık· 
~elden kaçırmamak 

Bir ....... bit ah.. lwinde 
mfleeair oldaia tetkib. deler bir 
meeeledir. ıca.,... VilWm'in harp 
ten enel Alman •i7uetiae tehli
keli iatibmetf ftND 7eslne adam 
oldala laerblÇ9 malCbadar. Da· 
,... olan, hasUten kralı, 1edinci Bale yeni alınan 

daima Fnnenm ıfittiill li· 
~- ,._ takib edeceW.i tflp 

Llftl'dı lmlm•n Alman impara· maddeler 
tonı ona inat olnn dire Alman Limon, mandalina, portalsal 
donanmal9D lntaJ& bltnnq " Gwincleki toptan aabflann baaJID 
harbe eehep olan Alman • tatiliz on betind• aonra Halde ,....._ 
huaametiai clolmmaftar. catı allkadarlara bildirilmittir. 

Piltadeldle aJDI derecede Po • 
loDJ& ai,...U Ilı iDe tem etmit
tlr. Hitl• •liulı Fnmea Scw· 
7etlere kup olan .._ı••aetiai mm 
tarak onlarla ittifak ..... JCOG& 
Aacllapnamn w ı..laiama ela 
aJDi ıiy:..&etl takib etmelai 1izım 

zail oldu, ve Çekaelovak,a da &J• 
nca Moekova ile hir ittifak akdet. 
ti. Fakat Lehbtaa ~in ba imlrin
mdı I BiDla- Ps-leld Lala dik· 
tatlril ..... .. 

Vilmda dolan miDi,.ç Pil· 
..deki Rulana elinde olan bu te· 
hini• ta pn\Nlamclaa heri mU.
tebit Çar idanli altmda esilip kal 

Nıpnlısını vuranın 
muhakemesi 

Bet a7 enel San,eıde bir im 
ıaintiai _,..ında nipnh11 Bel
kili Wl'an lbralrimbı mubakeme
ıine bugün 1aa ikide ıulb ceza 

içki dDtmanlannın 
kongresi 

içki al91htan aençler karama 
betind lrollp'elini din ,...,.," • 
tır. idare heyetinia rapora olmn. 
lll1lf, ...... için bir blaa almma
ama karar vuilmit, ,..ı idare he
Jeti eeçilmiftir. 

91Ufb. 8iJiJilp Poloap iltikllli '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e. 
için pbıll'kea Rmlar ona Sibir. 
J&J• llrmUtler. laapbmn • a& • 
ul calım J& sindalarda vqa 
Çar poliaiaden lraprak prbet 
eli .......... pi-laine ..... 
Jet~itlnL 

Bir ad•m 1lanlan alllllm..n
na lmMn ,..__ 

Lehdiktatlrl mulalnia i.,an 
eltili bir ıl,ueti taldh ..... ezeli. 
Hem de ıam Fnaenm teeirind• 
lmrtulmaJS dlflaGrkea... 

• • • 
Lehlltan Alnunıp ile ulat . 

malda m bnmh'l • bre Al • 
man bomheemm telaideri lzerin. 
a patlameı-.. kartalda. ~ 
ra ~ ft diler Orta 
Amapa dnletl..m. ilbat elti ld 

dir? Yeni bbbıecle mütneffanm 
muavini Alba1 Bekin dq Mbn
bimı muhafaza etmeli ı&terir ki 
timdiHk PoloDJ& harici •buetini 
delittinnek niyetinde delildir. 

••• 
Fakat .-ı 1lllldmalDak icab 

eder: BDaün için klrb ilrlinıau ba 
ıifuet tabii delildir. Lehilbuı tim 
diki llllll'larmı mahafua ettilrçe 
Almanya ile dÜfDIUl blma11 ça
ntizdtr. Eaa..n aDIM hana ... 
teriror. Tanı.te Lehiltama cloeta 
daima Fransa oJmattur. Almanp 
Şarka dofnı ıenltlemek ittidadmı 
sa.terdilbıden daima v&J'IOftDm 
cliltmam kalacaktır. Hitler Alman 
1U1 AftltarJ&J'I ilıak ettikten 
acmra ittahalı sözlerini Polonja. 
Ja çevirmiyecek midir? 

Nrıri 11""-t 

Dan aceleci bir mtifteri JbGn • iandank durmattar. Vatman teb 
tlen 1air tranna7 bw• o' ..-. ilke sili çalmdılmi İfitinc:e ...._ 
ıu namaralı Hdaci wtli tram • tramftJlll yolaaa b11rek frmlsi 
ft.J' arabuı Wr m.,li ,olca ile Km llkıftırautbr • 
tuluta ıiderkea mifteriler araanr 
da bulanuı anbt Leoa TepeıQ .. 
tinde U.ek ilt-iftir. Biletçi 8n 
tuafta, lreaclill de arD .... Dhk• 
ta••· Ba....,. ......... Wlet-
pp lraava)'m dardw•haeım 
t11liremiJ.-ll•. Awbt t. ... • 
DID pk .... oldaia hir almie 
birbç ....,_ ...... ıitmak .... ·-=-. . . ~ı-· ,..... ~m tramvaım 
siline ........ .. ..,. W6ate 
çeJnnlftir. 

A'l'&lbt PLletli ft We pi • 
cbiı sillerbı tellllJre ieanıtl demek 
o!clalama bi....,illnd• ... nan 
ve mlaterlı tramv&Jdaa btmel• 
hamrlamrk• tralDva1 Wrclmbire 

SUtçDler 
Baglln bararetU bir 
leflm 1•fı1or1ar "S8t......,,... ft S8dlt. 

owlJetl,,,.... .... ..,. tePml 
...... bir ..aclclet .... ,.... • 
llllf, fakat ebmJet olmadıjmdaa 
eeçim seri laralalmqtı. 

Bu ıeri 1cabt ba JJ1 çok ehem-

,..a lluırllldıara ..... .,et YW • 

•ittir· s.ç-. ......... beri 
tmardftam .. bıeldetllr.Yal
aa ba defa~ cmı1,et .. bw 
zinde •etli otomohille lltıçllerin 
• pk 1-hmaMlecell,... .-.. 

·--~· lmıind_ ............ 
"lltdiler..aı,.tl Od lıılı• dm 
.... •• ......_ .. ıaoo .-. 
olanen~uah Mr~. 
Ba cembeti tetld1 .ı. • 1Dla • 
tahlUleri ile llllçGler evıelee 8d 
.,,. cmıl,a ........... . .............. ~. 
Fakat ha Wılıı...._ ._..da lld 
....... WrlMrBe pek. bl ... 
sn-ittir. Ba Jıl ha ld idban 
blriltirlle ~D'· Netlceo 
niamolacatı haakp•~ 
tuniftea eaara u•·trlet:aldır· 

Y alna ha hareket pek liıt oJcla. 
landan tl'alllV&Jlll birkaç camı • 
faDllr fUDpr lmıhmt, vatmanın 
tol blçau hir demire çarparak • 
hemmiJ9lli lmette ~ İ" 
çerideki •fitterller de biribirleri • 
nla G1tibıe 1lidarak blnı.hteriiün 
a,.Jdarma lıuautlardır. 

Araba dunmea ailia kimin tara• 
hadan plmd. &l'afbnlmlt, w • 
le!~ .. ldtterilenl• •alan,.. 
........ ldmamia dfltlp dtitme· 
dilini iaceleaüflerclir. Neticede d
il a'ftllrat Leomm pldılı aalapl • 
.... ._.., Jakalmrak ....... 
da lr''leefa hetlannı'flu'. 

Hırsızlık 
Meıva balladen -.1• 

lan 78kalandl · 
.,._ Halinde kabamel Ab

chllehm bir eok egw b1bolıiaut 
ftk'a pollee W- v..Oerek tah
khta hatlanmqtll'. 

Sıkı Wr tekikt ...... baa
bt." ...... ~-~Uılan 
~ ,.. 
....... ..,.... pkarank bu 
ademmeYIDclearatbrmappıhnq 
tar. v.,..u. ..n.de ti&~ 
meJN h&Hnde pllfUI •• Niko, 
batar --• K-el, l..U, 
Arap M...._, AH, Sil.,._, 
Koso" AWl .. md.W ımı.-1 
1ua alt Wr p..,. Wmmattar. 

................. ..,.ı.r 
'1a W.rre•apr. Polla taWAta 
dfıw .. IJor. 

Mille mektepleri 
k ada lneel · e 

J'&pıl:..,. ... 
Klltlr direlt&lllll • ..... 

~--~----- •• .m .... •p1.n acı-.., 
..._ olmadılmı w•• .._. 
DltlceJl aGratle hlldiımelerW ille 

tlmalrat enstltl- ~tir. Ahenk..,... ... Mr 
sinde tedrl t lmftr wrlleael6. 

OaiYenite Halaak faklltell -"-------------------
• bNlı lçtimaipt " ikbwhpt • Y 

r.w .. ,.. ........ .. 
illm1Wi enititlilllncle lnı a1 eomm- d 
da t.driaata liatfamcaldır. Bir a1 
lllecek olan ...tlttlcl• ....... 
neltldtiP-'llL•--
fUla ...... ~tahmin ..... 

. .... ,.... .... -- .... 
.,..... Almaa.ruam ,..._ mlttefild ••· 

fatile Tana dnletleri aiJuetiud( 
Frama kadar, ye laelJd de Frama· 
.... bl,GIE bir ehemmiyeti haiz . 
dlr. Yani Fraaenm teeiriadea kur ' 
talap bir birincl deıece devletler 
aıruma tlrmiftir. 8a anlapa ile 
Fw IPn ele Lehllbıa mühim 

ŞEHR N D 
bir mntd inal etmlJe 1-tlaaut • . 
br. Fraaeap, AJman,a olchılu sl- Ttınel hakkın görtlş 

Jl:rle akta• tlHrl aat 11 ile 19 arunula r.olaau ... nalardaa •rfmuar naoalara ........ M, on.a mtltt8llderi de, bir heyt 
il sibi ......... irler. 

• • • 
Pilladlld ildi. ıto.clalkonki 

diktatlrla taraftarlanm bertaraf 
ecı.lk Mr aın.. mcla. Falıat 
._,, ... acaba .......... tald1t 
111111 llaricl ........... mi-

dl§laU,.raa da Karaki7e .._ " Ddad •eni ile Be- lallelrk liillk1n dola• bit telallu Wuw •• .. ı.r 
J911m pkwak lpa TQMle Waba. au..a ikinci •nld ftlODD üba arb4a hl••ıe 

Ba nretı. •- bir rulaU :r.pmq, Mil de lla -t h ftlODU freıa tertibatı ot.adılma ....... lıi;lr 
imle Ttlnelle nlerine dlnea balkın aeıkb llalllll ...... la tlk&de blJllk ladalar ••l•alıllaı :IH 4' .... 
ol1US11DD. alam ft&Onlara karine• ... •ence ........... .. 

Ancak bir ba~ak dakfka atlren bu ee1abatte a)'&kta lnd•a .. bdrr. Ve .... •1BI .. .,.,... .... ,. indeki _. 
sltfiB sliM, kann karna yapıpa hallaa sektlll estr•t 1 Pli tldael. arluulül ._.,. hlrlad -.ki elmabm • 
aıaıııa .. ,.eak derffededlr. Allbdar w•ba.liam fl•detle uurı dtkkatbd eel-•••r• • 



4 HABER - 'J\lişam posta11 
================================~==~==~~======== 

Habeş berbioln siyasal yOzll 
.,,,_,_ ,_ -~s=z~ -

50 hükU.met Italyaya 
karşı cephe alıyor 

Balkan antantı ve küçük itilaf 
Uluslar Sosyetesine sadık 

ltalya /ngiltereqe qeni 
tekliflerde bulundu 

Zecri tedbJrler konferansında de bulunmuıtur. Bu teklifler Lon-
kabuı edllen kararlar c:lradakilerden h?nüz çok. uzak ol-

Cenevre, 3 (A.A.) - Zecri ted• malda beraber, oldukça mutedil• 
birler konferansı tarafından lvlbul dir. 
edilen kararlar a§ağıdaki tekilde Habeflstamn Ulusıer •oeyete-
hülasa edilebilir: sjnden tstadıjl para 

1 - Kredilerl' tatbik edilecek Cenevre, 2 (A.A.) - Habefis-
ambargo hakkında, 39 devlet, 1- tan uluılu aosyeteainden iıtediğ: 
talya ve ıömür1eleriyle her "ürlü para yardımını, lecavüze uğruyan 
finansal muameleleri imlti.nsız kı- devlete yardım .,dilmesi hakkın · 
lacak tedbirler .ılmıı veya almak- dald 2 Uktqrin 1930 tarihli anla§• 
tadırlar. maya istinat ettirmektedir. 

2 - ithalat ve ihracata müteal- Balkan antantı ve kUçUk ltlllf 
lik 2, 3 ve 4 numaralı zecri tedbir- Cenevreye aadtk 

ler hakkındaki teklifleri 44 dt-vlet Cenevre, 3 (A.A.) - Anadolu 
kabul etmiı ve ayrıca 6 devlet. bu ajansının husuıt muhabirinden: 
tekliflere ait metni çolr geç al• B. Titülesko, zecri tedbirler 
dıklarmdan, mevzuu hflhis tek konferansmın dünkü celsesinde, 
lifleri teveccühte incelemeğe ha- küçük anlaıma ve Balkan antantı 
zır bulunduklarını bildirmiılerdir. adına söz söyliyerek, bu iki anlan· 
Finansal ve ekonomik zecri ted · tm paktın sadık f-adimi "lduk!arr 
birlerin tatbikine 18/ 11/ 1935 de nı, yaptıklan fedakarlıkların vüc 
başlanacaktır. ati anıulusal camia tarafından 

3 - Konferans, ltal,..dan ithal takdir edileceii ümidinJe bulu,r 
olunacak mallar üzerıue mevzu duklanm ıöylemiıtir. Ve, "fakat. 
ambargonun tatb·ki hakkında !U uluslar sosyetesinin amacı, he:
kararı vermiştir: Bilhassa klering ıeyden evvel H.\l'afın 5nüne re~· 
anlaımasından doğan ve ~ecri ted. mek ve ıavq '>atladıiı vak:.t de 
birlerden ötürü l:asfiyeleıi imkan- barışı tekrar teıiı etmektir.,, de
srz bir hale gelen ltal"91ln borçla• mittir. 

n olduğu gibi 'calacak n bu hu· ZecrJ tedbfrlere ka_..ı ltalyanm 
susta naklen ö•l eme yerine aynen mukabil tedbirlerl 

tediyat yapmak üzere ltalyanlar Rom~ 3 (A.A..) _ Zecri ted· 
tarafından yapılması muhtemel b' l kar ··d f t k'l"b h . . , ır ere fi mu a aa e§ ı a a 
tekhflere itıbar t-dilmiyecektir. ti d tmekt d' 8 k 

ltalyan hükU.ınetinin uluslar 
sosyetesi paktın.ıı 16 ncı madde
sinin kendi aleyhine tatbiki mev
zuu bahis değilmiı, alac!\kh dev· 
letlere kartı teahhütlerin? yerine 
getirmesi için, "'ecri tedbirlere İf· 
tirak eden bütün uluslar sosyete11 
üyeleri, bu teJbirlerin tatbik ~ 
dileceği son güne kadar karıılıklı 
yardımda bulumu~aklardır. 

Devletlerden biri, bu tedbirler 
yü2ünden zaran uğradıfı takdir· 
de münasip tekillerde bu zartlrla
n telafi etmek üzere, 16 ncı ınad· 
dedeki karııhklı yardım hüküm
leri tatbik edile<-ektir. Karşılıklı 
yardım komitesi, mevcut alacak
ların bir listesini yapauk ve dev
letlerin uğrıyacağı zararları t"'lafi 
edebilecek vasıtalan inceliyecek • 
tir. Bugün tatbik edilmekte ..>la11 
anlatmalara riayet meıeleai, bu 
kararla bir ıonuca bağianmıı de
ğildir. 

Konf eransm ekonomile kom it& 
si, bu husustaki ıi)rü,me!erine ge
lecek hafta devam edecektir. 

50 hUkOmet ltalya aleyhinde 

Cenevre, 3 (A.A.) - Sir Sa
muel Hoare, radyo ile yapıla.1 bir 
diyevinde dem ittir ki: 

''Elli altı ül1'.eden elli.si, ulu• 
lar kurumuna müzaharıet vaa1 et
miılerdir. Harbi o dehıf'!tine niha · 
yet vermek makaadiyte hu elli u
lusun birle§İk b:ıreketleri dünya 
tarihinde dikkate değer bir hadi· 
sedir.,, 

ltalyanın yeni tektHlerl 

Cenevre, 3 (A.A.) - Havas ay
larının bildirdiğine göre, Baron 
Aloizi dün ıabah Sir Samuel ile 
görüıtüğü sırada, bazı teklifler-

rare e evam e e !r. u a · 
f&Dl yapılan bir tebliğe göre, 6 t 
kinci teırinden ';tibaren kömür l3 

sarrufu için yolcu trenleri seferle 
ri yüzde yirmi azaltılacaktır. Ke 
za kıt aylarında c!aireler ve mağ!l· 
zalar erke:ı kapatılarak diğer ta
aarruflar da tt=min edilecektk 
Resmi gazete, mensucd ve savaş 
endüstrilerine li.zım olan bir çok 
mühim maddelerin ihracını mene 
den kararlar neıretmeictf'dir. Rf's• 
mt gazete de az sayfa ae çıkmak 
tadır. Tarım bakanlığı, buğday 

mısır, patates Ye sebze ktihsalini 
arttırmağa matuf emirnameler 
nqretmiıtir. 

KllmUrden tasarnlf 

Roma, 4 (AA.) - KCimürden 
tasarruf için timendifer ıeferleri
nin günde 9750 kilometre azaltıl• 
masına karar verilmiftir. 

Slllh ticareti ne auıarda ? 

Loudra, 4 (AA.) - lngiltere· 
nin silah ve mübimmat ihracatı bu 
sere hemen hemen iki m:sline çık 
mııtır. Peypil gazetesine göre. 
1935 yılının ilk dokuz ayı içinde 
ihracat 816 bin lngiliz lirasına 
y \i k ıe lm it tir. 1934 de 498 bin li• 
raydı. TQrpil ihracatı !4 binden 
135 bin liraya, uçak :li\acah 1 
milyon 400 bind~n 2 mıi) on 70 bin 
lnıiliz lirasına ve harp ısemi•; ih· 
racatı da 597 binden 811 bin in · 
giliz lirasına yükselmittir. 

Bir Frasız gazetesinin ankeU 

Paris, 3 (A.A.) - ı>~>ti Purna! 
gazetesi, "bitanflık mı, yoksı 
zecri tedbirler mi,, anketinin neti
cesini bildiriyor: 

Grupmanlarm yüzde 53, 15 : 
zecri tedbirler ve gerisi de bita· 
raflık lehinde rey vermiştir. 

YUNANISTANOA 

Krallık kazandı 
iç işleri Bakanı ~'ha l ... 
kın yüzde 90 ı krala 

rey verdi,, diyor 
Kondilis dış s iyasa· 
s•n•n deAişmiyece
ğini temin ediyor 

Atina, 4 - Geneloy neticesin 
de rey veren halkın yüzde dokse: 
nınm bu reylerini krallık lehindt 
kullandıklarını iç itleri Bakanı 
söylemİ§tİr. 

Parlamentonun bu hafta içinde 
feshedileceği haberi doğru değil -
dir. Kral Yunanistana gelmeden 
parlamentonun feshine imkan yok 
tur. 

Atina, ( Özeh - Dün sabah 
erkenC:len baıhyan geneloy, aktam 
geç Takte kadar devam etmİ§tİr. 
Reye ittirak edenler aanıldı~ından 
fazladır. Rey varakalarmın renk • 
leri nazan itibara alınarak tasnif 
edileceği hakkında iç İ§leri Ba • 
kanlığı tarafından bütün vilayet· 
lere emir verilmittir. 

Çaldariıe taraftar olan Vradimi 
gazetesinin yazdığına göre, Atina. 
ya gelmekte olan Streit, kral tara· 
fından kendisi gelinceye kadar 
parlamentonun bütün gruplarının 
iıtirak edeceği bir kabinenin ku -
ıulmuını elde etmek vazifesiyle 
gönderilmi!tir. Bu kabinenin bar 
kanhğmı Streit alacaktır. 

Daha §imdiden ıeneloyda laal
cıların kazandığı sanılmakta ve 
bunda §Üphe görülmemektedir. 

Kondilis ıazetecileri kabul e • 
derek krallığın dıt i!leri siyasası 
ile evvelki rejim siyasası arasında 
hiçbir fark olmıyacağınt teyit ede-
rek demittir ki: " 

cc_ y unanistan bütün büyük 
devletlerle dostluk münasebetleri 
idame etmekte ve Balkan paktı 
prensiplerine tamamen bağlı bu· 
lunmaktada.,, 

Atina, 3 (A. A.) - Reyiam bü· 
tün memlekette tam bir nizam ve 
ıükUn içinde ureyan etmektedir. 
Alınan ilk neticeler krallık ta~f • 
tarlarının kahir bir ekseriyet ka -
zandı!darını bildirmektedir. Ati • 
nanın 6 ıncı seçim bölgesinde 865 
reyden 849 u krallığa ve 16 ıı cu
muriyete rey vermittir. 

Agia Paraskevi banliyösünde 
824 reyden 820 si kraUığa ve 4 ü 
cumuriyete rey vermi§tir. Muhacir 
ler kalabalık kütleler halinde rey 
vennitlerdir. 
Muhallfler reye lftlrak etmedi 

Atina, 4 (Hususi) - iç itleri 
bakanı dünkü seçime İftirak eden
lerin o/0 90 nının krala rey verdik
lerini söylemesine rağmen muha· 
lifler, liderleri sürgünde olduğun
dan, reye ittirak etmemitlerdir. 

Tevfik Rüıtü Araa (Arkası dönüld , Yunan murahhası Maksimos ((}r 
tada) ve Yugoalao murahhan; Uluslar Kurumunun bir celıe artP 

fında konu§urlarken ... -
Fırtına devam 

.. ediyor 
Kar yağması Jhttmall şimdilik yol( l 

Uçan kiremit yüzünden 
Beşiktaşta bir arabacı yaralandı 

Bir gün fuıladan sonra dün 
yine ba§lıyan fırtına devam edi
yor. Dün gece yajmur ıabaha ka
dar fasılalı bir.ekilde yağdığı gibi 
bugün de öğleye kadar arasıra yağ 
dı. ·Rüzgar yıldızla karayel arasın 
da saniyede 10 metro ıüratle esi
yor. Hararet dereGeai bu sabah ıe
kiz dereceye kadar dütmüttür. 
Dün ıabab 7 den bu sabah 1 ye 
kadar 16 milimetre yağmur yağ -
mııtD'. 

Yağmurun devam edeceği u -
muluyor. Bazı gazetelerin yazdığı 
gigi kar yağmak ihtimali ıimdilik 
yoktur. 

Karadenizdeki fırtına da ıür-
düğünden vapurlar yine denize a
çılamamaktadırlar. Bu sabah Bü· 
yükdere önünde 12 vapur demirle
mit duruyordu. Bununla beraber 
büyük vapurlar Karadenizden gel 
dikleri gibi Boğazdan da çıkmak
tadırlar. Bugün öğleye kadar Ka
radenizde bir kaza olduğuna dair 
Deniz Ticaret müdürlüğüne ve Li 
man reisliğine hiç bir haber gel
memi§tir. 

Dünkü fırtına yüzünden ıehri
mizde yine bazı evlerin camları 

kırılmı§, kiremitleri uçmu§tur. Bu 
yüzden Beşiktaıta bir de kaza ol-
muıtur. 

Be§ikta,ta Mahkeme çıkmazı 
sokağında 3 numaralı evin çatı -
smdan dii§en bir tahta o esnada 

yoldan geçen arabacı Sabrinin 1"' 
ıma isabet etmİJ, ağır ıurette ., 
ralamııtır. Sabri baygın bir ıurt' 
te Beyoilu hastahanesine kald•' 
rılmı§tır. 

Ankara, 3-Meteoroloji e~· 
titüsü, yurdun hava vaziyeti eır' 
fında gelen raporlan inceleme)' 
tedir. 

Anadoluda bir çok yüksek ~ 
takalara kar dütnıÜ§lÜr. UludJ' 
dü§en kann irtifaı 30 ıantinıde' 
fazladır. Yozgad ve civa.nns ~ 
kar yağmaktadn. Bir çok mmtı-1'1 
)arda ıeller yüzünden zararlar tİ 
muştur. 

Mersin, 3 - Şiddetli ya~ 
l~r m ühim zararlar verdi. Toro.1" 
ra yağmurla karışık dii§en doı-ı 
taşları ve büyük ağaçları bile ıl 
künden sökerek sürüklemiş, 9e~' 
rin yukarısında bulunan de;~ 
ağzını tıkamı§lır. Dereden akac:J 
yol bu1amıyan sular, İhsaniye~ 
hallesile yirmi mahalleyi kap1' ' 
mışttr. Buradaki halk fazla h~~ 
can geçirmiıtir. Derhal tertı~ 
ahnmı!, mecralar açılını§, keı1' 
evlerde oturanlar ç1ko.nlnı1tt11' 
Seller 1! bankasına ait elli biıı pl1 .... 
çaya yakın keresteyi alıp götii1 
müştür. 

Selefkeden gelen haberlere ~ 
re, Se!efkede 130 bin parça k~ 
te suların cereyaruna kapıl 
denize sürüklenmiştir. 

iki sar' alı 
Reye i§tirak etmiyenlerin ne ka. Biri mangala düştü l 
dar olduğu henüz belli değildir. yandı ; Cteki mer
Bugün hükiimet krala aadakat ye- d iv ed den d üs (l p 
mini edecek, perşembe günü de üç çenesi kırıldı 

~ 
gibi Sabrinin üstüne çuval atst' 
elbiselerini ıöndürmüılerdir. O' 

Biraz sonra da sıhhi imdat 
mobili çağınlarak haatahaııe,, 
kaldırılmı!tır. Sabrinin vüeudıJ 
çok yerlerinden ~cuımııhr. 

kitilik bir heyet Londraya hareket 
edecektir. 

Her taraf ta Juallık marıları 
çalınmaktadır. 
~----~~------------~---

Tramvay 
seferleri 

Kış tarifesi başladı 
Tramvay Kumpanyaaının kıt ta· 

rifesi tatbika baflanmı§hr. ilk se • 
fer saat altıda batlamaktadır. Na
fia baflllüfettİ§İ yeni tarifeyi göz • 
den geçirmif, tasdik etmiıtir. Se • 
ferler arasındaki fasdalar da ba-

Sar'alı iki adam dün kaza ge • 
çirmiıler ve hastahaneye kaldırd
mıılardır: 

F eriköyünde Pata mahallesin -
de, Cami sokağında 20 numaralı 
evde oturan 22 ya§ında Sabri ev-

de kimse yokken sar'ası tutmuı, 

mangalın üzerine dü,müıtür. A • 
te.tler Sabrinin elbisesini yaktık -
tan sonra etlerini yakmağa batla· 

mıf, bu sırada Sabri biraz ayıla -
rak yanmakta olduğunu görmÜ§ · 
tür. 

Genç kendisini yanmaktan kuı · 
zı hatlarda indirilmiştir. Bu fasıla 
Şişli • Tünl hattında 6, Harbiye - taracıyacağını an!ayınca feryada 
Fatih hattında 8 dakikadır. Kum. ba,lamııtır. Çığlıklara kom.Jular 
panya günde en az 400 ıefer ya• yetifllli§, yere dökülen ateıleri top
pacaktır. lıyarak yangının 6nünii aldıkları 

ikinci vaka ise C>m;.köyde J~ 
muıtur. Papazoğlu sokağmd• ı 
numaralı evde oturan Şerif diiJI '· 
vinin merdiveninden inerken:;.. 
ası tutmuı, on beı basamaklı ·~~ 
divenden yuvarlanrİiıftır. şer~,,. 
çenesi kırılmıt, baıı yarılnı•f'~lı' 
de veremiyecek bir halde BeY' 
hastahanesine kaldırılmııt~ 

Zayi bllezlk ,, 
Maçka ile Ayaspafa ar~";~ 

incili ve pırlantalı bir bilt%tl< '1 
şürülmüıtür. Bulanm Ay~f.pr.t' ti 
M l k b

. ,, 1111 e e aparbmanının 11 rı~ • 
sme iyi mükafat mukabihnd• 
limi.. 
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fj ŞUNDAN BUNDAN 

BARBAROSTA 
• • INTIK-

;(üçük Hasan, Hızıra uzaktan bir işaret çaktı: 
"Sus! Gürültü etme! Beni ele verme!,, dedi. 

8-çen kıaamıarın llu .... eı 
Bıur, muharbede gararlıklar 
oiiaurdfkten .anra kıtrtardığı 

r&rk esirlerile birlikte 1myı/darla 
Türk gemisine dönüyor. Muha. 
rc!Jc hala devanı etmektedir. 

lankaduga. 
8 inci.i - ikinci kadırgasının e

sir aldığı ve bay,ak çektiği kara
vela. 

9 uncusu - Yanan Türk kadır-

delim, karavelayı da teslim alarak 
kaçan üç geminin takibine çıka .. 
lım ... Fırsat bu f·rsattır ... 

Gemidekiler kotuıtu. Silahlar 
getirildi. Hızıra yaralı olduğunu. 

gasınm yanında onunla muhare- kan kaybettiğini söyledilerse de 
Bindifi kayıkta, küreklere otu- beye tulutJDUf, hayli hırpalanmı' dinletmek kabil defildi. 

t~n kurtulmuı ~•iriere emir ver-- olan bir battard~ duruyordu. Gali- - Siz karavdayı teslim alın! 
dı: ba, yaqını çıkarmak muvaffakiye emrini verdik~n sonra, iki sandal 

- Haydi çocuklar ... Çabuk fU tini de g&teren tlydu. Lakin, mağ- dolusu arkadaşiyle birlikte hala 
hortona çekin... Benim kadırga Jup ettiği Türklerin Sen Jan fÖ - çarpıtan kadırgalara doğru iler -
dllıa. ötede kaBr ... Düımanınkine valyelerinden bir karavela zapte- lemeğe baıladı. 
l'anıpa etmiı, muhareb ediyorlar... derek bayraklarını çektiğini gö.- Geriye doğru aon bir defa bP 
Fakat, aalebenin bizim aslanlArda rünce artık bu baştardekilerin kınca, deminki l~mbardan ihtiyar 
old .. ' uııu anlaıdıyor. ümit ve cesareti11den eser kalma- Ali amcanın usulla dııarı doğru 

Muharebenin mııtı. Kırılmıyan küreklerini ve uzandığını ve Kıiçük Haıanı bağ-
m u hasebe s 1 yırtdmıyan yelltenlerini harekete h olduğu yerden çözerek içeri al-

Cözlerıy le ar&dı: geçirmeğe uğr8.fıyorlardı. Nite • dığını gördü: 
"- Oteki kaıJırıam nerede? .. .,, kim bet alb dakika ıonra muha · "-Tuhaf fey ... Tuhaf fey .. di-
Birdenbire yü:eji ciz etti. Çün- ırebe meydanını terkederek, yel ye tekrar söylendi. 

lcü, ikinci kadrTsumın ateıler i- yeperek, yelken kürek timal isti · Hasan ise, bu aırada Ali amca• 
$İnde oldujunu gördü. Az daha: kametine doğru kaçmağa batla - ya diyordu ki: 

u_ O tarafa g .. delim ... imdatla- dı. - Hani kendimizi "öıtermiye-
rtna yetitelim !,, ıiyecekti. 10, 11 ve 12 nciıi - Bu sonun- cektik ... Gördüler, ah gördüler ... 

Fakat buna lüzum kalmadı. Zi- cu üç gemi hemen hiç zedelenme· - Zarar yok... Onlar görsün, 
ra, Yanan kadırrs~nın ta yanı ba· mit gibiydiler. ~apsağlam duru- canım ... Mesele ~ ukardan görün • 
tında bulunan b:r büyük dütmar. yorlardı. Lakin, diğer dokuz par- memekteydi... Hem istersen bir de 
ıeıniıinden Rodoı fÖvalyelerine çanm uğradıtı akibetten sonra yalan kıvırmz: "Çocuk gazayı sey 
•it bayraiın indirildiğini, onun hangisinde kuvvei maneviyeden retmek istedi de oraya oturttum 
Yerine kendi bayıajınm çekildiği· eser kalrr? ... Hele bqtardekin kaç düfmesin diye bağladım!,, derim 
ili gördü. tığını. görmeleri üzerine onu taklit Yalan fenadır amma, böyle idarei 

" Ayni zamanda, bu gemiyi fet- hevesi kendilerinde uyandı. Türk- maslahat için olursa zararı vok -
heden Türk cengaverleri, hep bir !erin "bakıyyetüssüyuf,, la metsul turl- Mancınığı senin atbiını IÖy 

atızdan makam1a baılamıtlardı: olduğunu görerek serbest bulduk- lemeyiz ! ... 
- Allahümme salli ala, seyyi· ları cenup istikametine doğru kaç- Küçük Hasanın gözleri parladı: 

d. M d b .. · .. b ı d ı - iyi attım, deg"il mi? ... Ni•an· ına uhamme in inne ııyıo ve maga aşa ı ar. ~ 

ali... lıte, Hızır, Hasanla Alinin ve cılığıma bir diyeceğin yok ya, Ali 
, ''- Oh. .. ,, diye içi rahat etti . Kininin bulunc1uğu bortona ka _ amca. .. Tam bana tarif ettiğin gibi 
''Y•nan gemimiz:n yerine daha i• yık yanatlırırken. dütman donan- yaptım: Düşman gemiıi önümüze 
1i . · l J f · · · b k gelir aelmez, bfae rampa etmek is· •ını e e geçirmıı er ... ,, masının ecı vaı:.yetı u mer ez- • 

Şöyle bir hesapladı: deydi! tediği sırada, kıvırdığın teli açtı ... 
"- Harbe ooılarken üç tekne· 1 1 b 1 ki Mancınık bo,andı ... Kimbilir, yu-

rniz vardı. Deme'K biri yandı. Fa- Karşı ık 1 te r er karda Kani ne tatırmııtır .... Ne 
lca.t benim kadırga ile rampa ede Hızır, ne tar~ta yana,mak mü- yapıyordu? ... 
hi arkadaılar esir alırlarsa ve kö• nasip olur diye batını kaldırdığı - Orasını hiç sorma... Hızırm 
tür:~-• · d. ... k vakit, bortonun toplarından biri gemisine atmak istediydi. AblıoaL "UWeıtır ııım aravelayı va -
IUllarıak, demek dört ıemiyle kenarında bir imnddama gö:ıüne dığım görünce şatırdı... Aleti bo-
lıarpten çıkmıt olacağız ı,, ilitti. zuldu sandı. Bozukluğunun nere-

Ufka çepeçene bakb. On ikl Hayretle baktı: de olduğunu bir iürlü anhyamadı. 
Parç..dan mürekkep düşman do _ Lumbarın ıaç kapağı altında, Evirip çevirip bakıyordu... Man-
"-ıınıaaı IU ftZlyetteydi: Küçük Haaan, ktAtakla sımsıkı bağ cımk o yaman patlar atqi dütma-
. 1, 2 'f'e 3 ünc\hü _ilk önce, ya- lı, uslu uılu otun.yor! na fırlatınca ne afalladı, görsen ... 

llı kavgaya tutuşur tututmaz alet Aıağıd!ln yukanya doğru ses - Hasan, gevrek gevrek bir çocuk 
ed~ip ınahvettikleri... Bunlar, tim• lendi: kahkahası attı. içeri girmiılerdi. 

ı, alevler içind-!ydiler. Battı, ba- - Ne arıyorAın orada, çocu • Ellerini birbirine vurarak olduğu 
tacak vaziyettevdiler. Heke bir ta- jum? .•. Seni kioı bailadı. yerde sıçradı: 
:~i, adamakıllı yan dönmüştü. Çocuk; sai elinin bat parma - -Hah, hah, hah, hah ... 
ırkaç dakikalık ömrü ya kalını§ , ğmı dudaklarına götürdü: - Tısaı ... 

~a ~almamııb ... Diğerlerinin için- "- Sus! Güri.iltü etme! Çaktır - - Sahi, Ali amca ... Korsan o!-
eJriier de. ümidi keamiılerdi. Zi• ma!,, manasmd.ll bir itaret yaptı. duğumu unuttum ..• 

:" ~ran ~•1iblarnu indirip Bat parmağıyla da, yukarıyı, ihtiyar, oğlanın yanağını olqa• 
enıze kendileril!i darattıklan gö- güverteyi gösterdı. dı: 

lillUyordu. Orada, koskoca mancınık botan - Hem de ne konan ... Ne ya-
ti 4• ~eüıü - Kendi kötilrümlet- mıf bir halde duruyordu. man korsan ... Bu bindiğimiz gemi-
d~lli, yelkenle1 ini, küreklet-ini, Hızır, kendi kE<ndine: yi zaptettik. .. Biı gemi batırdık ... 
I 0!'1•nini harap r.ttiği karavelL.. "-Garip ıey ... bunda bir it o- İki teknenin ardarda havaya uç• 
•tıka- t• · d • · ·· ) k d bak l h l m d" nı b'·Zguna ugvrattı . -.....e ını ta'n mıı, enızın uze- aca amma, ur a ım e e ... ,, ası, uıma ., ... ;:de bocalıyordu. Sularm ıev- dedi. Hızırla sen, bize bu cengi kazan-
~e kalmııh. Bunun tepesinde Onun yaklqbiını gören arka• dırdınız ... 
~z tealim bayrağının dalgft!an- daılan, güverteve ütüttüler: Hasan, hocasının elini öptü: 
d.:iuu ıörerek Hızır, memnun ol- - Yata ... Var ol Reis •.. Bu cen· - Kendini de unutma ... dedi. 

.... · b 0 k d d Ya a (Devamı var) gı ıze ıen azan ır ın... t ... 

--, --~ ,,_, ~ ,_..., ,.., ..., - --
Çocuk doğurma yarış» 

Kanadada Toronto Jehri ka-ı Son zamanlarda Hind:ıtan~a 
dınlarından bir kaçının hayli xa - çocuk ticaretinin önüne geçmek i -
mandır gir~şmiş clduk'arı, çel: ço· çin alakadar yerler keıin te::l!,.ir -

cuk doğurmak yarışının as~ sebebi ler almhğa karar vermiılerdir. 
gelecek yıl "On sene içinde en ço~ En çok Çinii1crin uğradıJ..!r..rı 
çocuk doğurmu~ anaya verileceh çocuk satışının pazarı Hongkong• 
olan 100,()()() )ngiliz lirası (biı~r:.ı tnd<r. y cksul ai!e1er , ÇO\..Uhlarmı 
paramızla 625,00:J lira) mükafat- ve hele kız çocuk}armı daha pek 
tır. lcüçült ya!ta iken en çok para tek· 

31 llkte~rin 1926 da ölmüt olan lifinde bulunana satmaktadırlar. 
Çarls Miller adlr zengin, serveti · Yapılan incelemelerden aon• 
nin en büyük kısmını ve ifliyecelt ra bir çok se~tlerdeki hi:ımctçilc
faizleri fU şartla vakfetmi~ti: rin sırf bu gibi r.a.tdmış kız çocuk

"Ölüm tarihinden itibaren on lar oldukları anla§ılmıştır. Nitekim 
sene içinde Toronto telırinCie en Şanahving adrndalci Çinli kadının 
çok çocuk doğuran ve bunu nüfus e'finde hizmetçilik yapan on ile on 
kayıtlarile isbat eden kadlD& .e.-.. iki yatında bir !Ürü k1z1n bulun
vetimde~ 100,000 lngiliz lirası duğu aörülmüı -:,e yapıl&n ara! 
ile bunun on yıl içinde birikecek tırma sonunda , bunların, Çinli ka• 
faizleri verilecektir,, . dın tarafından ailelerinden beşer 

Dokuz senenin sonlarına doğ . İngiliz lirasına !~tın ahndığı te'
nı bu eervete namet altı kadın bit edilmi,tir. 

vardı. Bunların bafmda Kanada.. En büyük gazete 
da dojmuı Madam Gru Baznata makinesi 
gelmektedir. Bu kadm 29 çocuiun 
anasıdır. Ve ıon dokuz çocuğu 31 
birincite§rin 1926 tarihinden beri 
nüfusa kaydedilmiıtir. Madam 
kırk iki ya§ındadır ve bir müesse
sede tercümanlıkla çalqmakta • 
dır. 

Madam Bamato ile en çok ço • 
cuk analığını Madam Matyö Ken
ni iddia etmektedir. Bu kadm 
gençliği ve ikiz doğurmak i•tidadı 
dolayısile rakibesine tabit üstün -
lüğü olduğunu M§ylemektedir. Ma
dam Kenni afak tefek bir kadın
dll'. On altı Y&flllda evlenmiıtir ve 
16 ıene içinde 16 ~ doğur .. 
muıtur. Madam Kenni on bir ço -
cuğunun M. Millan öldüğünden 

beri doimut olduklanm '" doku% 
zunun ya§adıitnı söylemektedir. 
Madam Bagnato iıe balmı ıne di· 
yor: 

"Onun yalnız sekiz çoculu nü
fU1& kaydedilmittir. Bunu biliyo. 
rum.,, 

Son aya kadar adı hiç de iti· 
tilmemi.§ olan otuz yaımda Kana· 
dah Madam Jon Nagl birdenbire 
yarıta gimıit ve en batta bir yer 
almı§tır. M. Millar'ın ölümünden 
beri dokuzuncu çocuğunu doğur • 
muttur. Anıcak bu kadının bütün 
çocuklarını T orontoda doğurup do 
ğurmamıt olduğu meselesi tüphe
lidir. 

HükUmet dairelerinin ismini 
gizli tutmakta oldukları ve evli 
olmıyan bekar bir karlın da son 
yedi sene zarfında dördüncü ikiz· 
lerini doğurmuıtur. 

Millar vasiyetname.indeki tarl 
ta kadının evli oJup olmıyacağına 
dair hiç bir kayıt olmadığından 
bu en son kadının mükafatı ka · 
zanması çok muhtemeldir. 

ihtilal rekorunu 
kazan~n memleket! 

Bu yılın sonunda Me-luikada 
büyük ölçüde istiklal ~enlikleri ya• 

pılacaktır. Bundan yüz on bet yıl 
önce, 1830 un sonla:-mda bir Mek
sika generalı İspanya visur:-sm:::. 
kartı bir baskın ,Yapmı! , kendisini 
al aşağı ederek cumurlu~ ila!ı ct
mitti. 

İsveç hükumeti merkezinde 
"Stokholm Tidningen,, adında ti• 
rajı yüz binleri geçen bir gazete 
çıkmaktadır. Makinelerini değiş
tinneğe karar yernıi! olan bu lsveç 
gazetesi dev kudretnide bir bunn 
makinesi kurdurmaktad1T. 

Amerikadan getirilmekte olan 
basım makinesi Amerikadan bu 
güne kadar Avr,.ıpaya gelen en bü
yük makinedir. Saatte 32 sayfalıh 
90.000 'f'eY& 24 sayıfalrk 120.000 
nüsha basmaktadır. 

7 orpille mektup 
gönderecekler ! 

Noyeı Viner Jurnal gazete,,İ· 
ne Londradan yanldığna göre, İı•· 
giliz muhteri yüı: batı Buron pra 
tik olarak kullarulmuı mümkür. 
olursa Avrupa ile Amerika arasın• 
daki posta itlerinde büyük bir dev. 
rim yap:ıcak bir torpil yapmı~trr. 

Burton torpm 300 mektup ta· 
şryabilec:ektir. Muhteriin söyledi· 
ğine bakılırsa , tnrpil, lnıiltereden 
Fransa.ya yarım saatte varacakbr. 
Hatta bu torpilin daha büyük mo 
deli 49 saatte Amerikaya gidecek
tir. 

Ormanlar servef.ti,-
Bir yandan balta , öbür ya;,1dan 

aletle ormanlarımız harap olurken 
A vnıpa gazetelerinde , lıveç hüku 
metinin, Skandinavya ormanlarmı 
uluaal park yapmağa karar vcr4i• 
ğini okuyoruz. Bu kararı veren ül
ke, en zenğin ormanlav olan ülke
lerden biridir. 

Nobel edebiyat mükafatı 
Viyana gazetelerinin yazdığı• 

na göre bu yılın Nobel ec1 ebiyatı 
mükafatı için iki kişinin adı ı~
mekte·:Hr. Bunlı-.rdnn biri. Fc:- ·~:ı
diyah yazar Silanpn, öbi:'rü de 
FramJ!:E fairi Pol Valeri'dir. 
"------------- -- -
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ş~. Marküı k&:\ptanın ıem?ai... Baı korl&Dl.D aeıi yükseldi: Şehzadebaşı TURAN Ti••f!troSllnda I 
~ 1 artık &nC'ak parçalan deni- - Allat IU'Uı değil, çocuklar. Bu gece saat 20.nı> da 

il Gzerinde Jiizüyordu. Çabuk bize ıilet• verin ... Biz eğri Büyük bir muvaffnki 

Bu tarihten sonra biri biri ar 
kasından bir çok isyanlar ve huku
met devrimleri oldu. Dev:et şe~li 
allı defa değiştirildi; türlü türlü 
siyasal istikametlerde 150 b;y:::ı.n 

Senetık 
6 Oylık 
3 l)ylık 

• evıııc 

1400 ~r. 
730 .. 
<:OO ,. 
,~o .. 

Et:11riı 
2700 Kr. 
1450 .. 
800 .. 
>00 •• 

1 .. 
6 ncııı - Man(',mıim attıiı pat- kdca, palaya alışığız ... Bu meçler· )'etle devam eden 

.!:;1 lll~ddeyle ııçurulan aemi ki, le olmuyor. Hem arkadatlaruı da meşhur eser 6 ncı 
., ... Yazi tt .Jı defa. olarak 
7 . Je ey .. i. ıilihı yok. .. Esaretten yeni kurtul- B A B A 

"-llCiai - Kendi kadır.asiyle dular •.. Hep birlikte benim kadır- 3 Perde. Aynca 

-.,':..,ederek m~ıharebeye tutu . gaya yardıma ı•deceiiz ... Onların Na~idin k!>mccfüi Ya!und::: ı-~:.: .::..ET 
an, claba fazla uaailiP. o• p.lebe. çabnaunı 9&buk temin e- Her tarafa tnnnra1 Telef on-: 2'l127 

çıktı. 1 

Çocuklarını satanlar 1 

iLAN TARiFESi 
T•caret ıı.anıarrn•n satırı 12,50 
Resmi ıl4nıann 10 kuru•tur. 

Sahibi " Neşrı9at Müdürr: 
Sefalet en kuvvetli manevi 1 

bağları bile koparıp atıyor. Viynnaj 

gazeteleri İngiliz gazetelerinden , ~===========::11111111" 
alarak ıunlan yazıyorlar: 

Hasan Rasim Us 
Bauldıjı 11er (VAKiT) matbaa., 



Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle bo(lazıaşan insanların 

heyecanlt romanı 
.,, 

(Nakli, tercütM ve iktibos hakkı mahfuzdur.) Vazan: Rosny alnd * TDrkçeye çeviren: Naciye !zzet 

lmam, derh"a\ kabul etti. Eıa• 

sen Tevfiğin Dahiliye Nazın Za· 
ti beyden himaye görmesi, aıyaıi 

rakibi olan Selim paıanın gözü

ne girmek, kendisine acındırmak, 

mümkün olursa bu rekabeti hafif.. 
1 

çe körükleyip, patadan bir külah 

kapmak. .. Bu, imama, en muvafık 

bir ıekil gibi göründü. Hem da

vanın halline kadar Rabiayı ha· 

nımefendinin kdnakta alakoyma • 

aı, itin en muvaf Ik tarafıydı. 
Cuma selamlığından sonra ka· 

rısı ile uzun bir müzakereden pa

§a, selamlığa çıktı ve evveli .ma' 

mı kabul etti. O gün Hacı llhami 

efendi, gözleri JAflı, boynu bil· 

kük bir ihtiyar manzarası veriyor

du. Dedi ki: 
''Patamızın verecği kararı, fe• 

riat hükmü gibi kabule amade

yim. Çocuğun babasını istiyece

ğinden korkuyorum. Asıl yandı• 

ğım şey; bu kad:ır emek ve zah· 

metten sonra kepaze herifin ma

sum kızı , Zati bey gibi sarhoş ve 

biedeb bir adamın evine götürme

si olacak.,, 

Paıanın gür !;aşları 

karıttı: 

''Rabiayı Zati beyin 

birbirine 

konağına 

götürmemesini Tevfiğe söylerim. 

Götürürse, kız, bir daha bizim ko
nağa ayak basamaz.,, 

imam, elerini uğdu, 

çalttı: 

se~~ni al -

"Şurasını da ıu zedeyim ki ma· 

halleli, T evfiğin nereden para bu· 

lup dükkan açt;ğına hayrette ... 

Herkes, Zati bey<. hafiye yazılmıt 

diyor. Sinekli Bakkalda bizim gib: 

fıkaralara hafiyelik edecek değil 

ya ... ,, 
Pata güldü. l :namın manevrası· 

nı derhal anlamıştı. 

"Politikayı büyüklere bırak, 

imam efendi. Kendi itine bak ,, 

Rabia birdenbire T evfiğin eli· No.25 

ni yakaladı: C" d il 
"Babamın benden ba,ka kim· ~an Q ar qün batma

önce döndüler. Hiç 
bir iz bulamamışlardı. 

sesi yok, efendim.,, J 
"Kızına bakrn.ığa iktidarın var U Q n 

mı, Tevfik?,, 

Rabia atıldı: 

"Dükkan açıyoruz, paşa efen· 

di, herkes bizde&ı ahı verit ede· 

cek, ıiz de ederıiniz, değil mi 7,, 
Kızın gözlerinden damla dam

la yatlar akıyordu. İmam, partiyi 

kaybediyordu. Yutkundu: 

Aslan oğlunun qüreği 
ile dolmuştu 

sıkıntı 

"Kızın kazan~ına göz dikdi de: 

aklını çeldi, bunca senedir evli..dr 

nı bir kere arad•, sordu mu?,, 

Tevfik, ilk defa ağzını açtı: 

"Rabianın kaı:llnçları gene .ma. 

ma verilsin, ef e:ıdim ! Ben kızıma 

bakarım.,, 

Bu teklif, şayanı kabul görül

dü. Pata Rabiayı hareme yolladı, 

imamı savdı, fakat Tevfiği ala· 

koydu. 

"Kızının tah~ili ile ben hayli 

meşgul oldum, Tevfik .. Devamına 

müsaade edecek misin?,, 
''E d . · mre ersınız pafam.,, 

''O halde be::ı;m de bir ıarhm 

var. Kızını Zati beyin konağına 

götürmiyecekshı.,, 

"Allah eairgeıin ... ,, 

Demek, Zati beyin ahlakınm 

düşüklüğü, Tevfik gibi bir serse 

riye bile çirkin geliyordu. t>ata 

öksürdü: 

"Doğr.ı söyle Tevfik. Zati bey, 

sana, mahalled~ bir vazife verdi 
'? mı.,, 

"Nasıl vazife, dendim? 

Herifin yüzündeki hayret. 

mimiydi. 
x 

sa-

Üçlerin dükkan hayatı, ertesi 

olmıyan bir bayrf ma benziyordu. 

Onlara göre, k,r,k kaldırımlı, p1a 

kokulu, karanlık Sinekli Bakkal, 

Gene yatarak kulağını toprağa 
yapıştır. Otların hışırdadıklarını, yu • 
muşak ayak gürültülerini duydu .. Ge.. 
ce adamları onun çevresinde idi •. Her 
yeri ateş gibi çayır çayır yanıyordu. 
Kaçmağı düşündü. Ne yapsa adamlar 
la karşılaşacaktı. Daha yakın ayak ses 
leri, sonra sürünerek yürüme hı~r -
tıları duydu. Ne yaptığını bilmeden 
kargıyı topuzu eline aldı .. 

Fare bakışh, hantal, yaban bir baş 
gözüktü. Kargıyı salladığı için baş 
çıktr .. Bir çağırma sesi ortalığı çın • 
lattt. Ayak sesleri çoğaldı... Ölüm 
korkunç dişlerini göstererek sırıtıyor 
du. Çiğdem Yab:ı.n Domuz oğullarının 
gizli Yarlıklara kurhan ettikleri ka -
dınları hatırladı ... G'izleri korkudan 
bUyüyerek nasıl oluuklarım görmüş
tü. Ölüm iniltilerini, can çeki~me hı • 
rrltılarını biliyordu .. Şu kara adamla.. 
rın kendisine getirdikleri de bu idi. 

-11-
DöNUŞ 

GUn doğmıuna ka<lar büyük ya~mur 
GökırmakJılarr canlarından bezdir -
mişti .. Karanlıklar içerisinde, ateşsiz, 
bu sık yağmur altında kara bir çukura 
gömülmüş gibi kalmışlardı. Bu sayı -
sız, yumuşak sesler arasında soğuk 
bir !'IU altında ıslanmış titreşiyorlar

dı. Ara sıra boğucu, Üzerlerine çöken 
bir uyuşukluk kendileıini sarıyor, son 
ra sıc;rıyarak uyandırıyorlardı. 

Çiğ l"min çevreslndcki adamlar o -
nu unutmuşlar bile .. Böyle kara, zifir 
gibi bir gecede onun kaça bilmesi ihti 
mali hiç birisine gelmiyordu. 

Yağmur dindi. Gök doğumuna doğ 
ru soğuk bir rüzgar bu ıslak, titriyen 
gövdeleri derin işkencelerde bıraktı. 
Küçük bir aydınlıkla etraf seçilmeğ'e 
başlamıştı. Göçebeler doğruldular ... t
ktc:ıi büyük bir şaşkınlıkla hağ-ırmıştı.: 

tutsağın bulunamıyacağı anlaşılmıştı. 
Yağmurlar, bataklıklar ortasında yor
gunluktan, soğuktan ölmüş de olabi 
lirdi. Jzlerin hepsi yok olmuş. Yağ -
mur her yeri altüst etmişti. Bununla 
heraber durmadan araştırıyorlardı. 
Sandalı bağladıkları yere gelince 
sandalın yok olduğunu gördüler. As -
l:ın oğlu Çiğdemin bir sandalla geldik 
]erini biliyordu. Genç kız çok güzel 
kürek çekiyordu. Demek sandalı lr·~a
rak onunla gitmişti. Genç kız i~in yü
reğinde kızgınlıkla karışık bir takdir 
duydu. 
Mırıldanarak söylendi: 
Gt'nç kız ifaya oğluna bile karşı 

ı A ı ı. Erke!\ ğibi bir yüreği var. 
Şimdi onu ele geçirmeği daha çok 

istiyor~:ı. Onun kinden parlıyan göz
lerinin Kaplan oğluna na.sıl dih:tiğini 
görmiiştü. Ninesini düşündü: Kendi • 
·in i karısı yapmak istiyen bir s.waş _ 
çıyı öldürm::;tü. 

Emir nrdi: 
- Ud sandal domuz oğulları kı -

zınr kovalasın. Yalnız güneş sulara 
ulaşmadan geri döneceklerdir .. 

Kaplan oğlu ile Ka:·:ının dönme -
meleri ona kuruntular \'ermeğe başla
mı~tı. 

Sandallar giln batmadan önce dön 
diller. Hiç bir iz bulamamışlardı. As.. 
lan oğlunun yüreği .sıkıntı ile dolmuş
tu, söyledi: 

Dor.w- oğulbrının kızı bir tilki -
de.ı claha kurnazdır. 

Uğursuzluklara bacı eğilmiş ge -
ne oturdu. Eğmiyecekti. 

Aşağıdaki nöbetçiler konağa ge
lincl' bakır rengini alan güne~ iyice al 
~almıştı, .söylediler: 

- J\aplan oğlu tepenin arkasından 
eliyor. 
Aslan oğlunun çenekemikleri titredi. 

Düşmanının kazundığını sanmıştı.: 

- 'Yab.ın Domuz oğullan nek bit· 
kinlerdi. 1 

Alaylı, sessiz bir gülüş Aslan üi· 
!unun alnını buruşturdu. Kaplan ol'· 

Ju kadına öfkeli gözlerle bak'tı. '"Ti] • 
nız Gökırmakhların bir çoğu bu sor • 
gularla, karşılıkların içyczünü iyi ka\' 
nyamamışlardı. Sevinçten deli gibi i· 
diler. Kaplan oğlunun yeğitliği, ku'f~ 
veti büyük bir takdir uyandırmıştı· 

SaYaşçılar tutsakların çevresinde top· 
]anıyorlardı. Berikiler acınacak bit 
bitkinlik içerisinde idiler. Kanla ~· 
mura bulanmışlardı. Ayakları yara 
bere içindeydi. Açlık karınlarını ke • 
miriyordu. Gözleri sıtmadan bUyü · 
müştü. Derin bir korku ile titre~iyor · 
lardı. 

Gökırmaklılardan bir kaçı ağız do
lusu küfürler sanıruyor, ölümle kor • 
kutuyorlardı. Kaplan oğlu söyledi: 

- Kaplan oğlu Gökırmakhlarnı, 

düşmanlannın yüzünü görmelerini is 
tediği için getirdi. Burada yok edilı• 
ceklerdir. Onlar da Gökırmakhlarıı\ 
ihtiyarlarını, çocuklarım, kadmlan11• 
öldürmediler mi! 

Bir savaşçı baltasını yukarı kal .. 
dırdı. ötekiler bunu sevinçle alkışla ' 
dıJar. Dört yandan mızraklar, zıpkııt• 

Jar uçtu. Tutsaklann gövdelerine, ka• 
rınlarına saplandı. 

Berikiler yalvararak, acındırıcı ~ 
Jcr çıkararak kollarını kaldırıyorlar· 
dı. Topuzlar durmadan inip kalkıyor· 
du. Kargılar dimdik duruyordu. Ya ' 
ban Domuz oğulları yerlere yıkılmış· 
lardı. Debeleniyorlar, acı acı inliyor • 
lardı. Kanları kızıl dalgalar gibi akı .. 
yordu. Bağırsakları mavi yılanlar gibi 

akıp süzülüyordu. Ölmeden Ön(e göz• 
leri çıkarıldı. Başlan parçalandı. Ji11· 
Jaklnrı, kolları, bacakları kesildi. Ya.-

lmam, kendince ince bulduğu yalnız neşe ile vümbür gfönbüt 

- Yaban Domuz oğulları kızı ne • 
rede? 

Astanoğlu güçlükle kalkmıştı. Et -
lerinde büyük bir ağrı dolaşıyordu .. 
O rütt.betten korkacak bir yaşta bu -
lunuyordu •• SaYaşçrların bağrrmasile 
başını çe,·irdf.. 

İkinci nöbetçi de geldi: 
l\aplan oğlu tuLc;aklar getiriyor. 

vaş yaYaş dehrenmeleri, iniltileri ke • 
sildi. Gece adamları sıcak et parçaı.· 
rını çabuk çabuk atıştırıyor, yürekteı1 
koparıyor. kanları içiyorlardı. 

siyasette bu def alık israr etmeıdi. 

Asıl maksaJmı, endişesini, pa~ayı 

müteessir eden h:r çıplaklıkla aç· 

tı: 

"Çocuk babasına giderse, ha• 

fızlıktan kazan"' da elden gide

cek. Biz o kadar para,emek sar· 

f ettik. Hem ~cc.uğun getiı diği 

varidat kesilirs~. yan aç, yarı tok 

kalacağız. Ma10m ya, dünyada 

Allah korkusu ltalmadı. Benim gi• 

bi fıkara bir imamla, mahalleli, 

her ilmühaber iç!n bezirgan gibi 

atan canlı bir ki1nahn ruhu, mer· 

kezi oluvermiıti. Onlar hayat!a 

kedi yavrulann•n ipek yumaklar. 

la oynadıkları tibi oynuyorlar, 

İpeklerin bir gün ellerine, ayakla

rına rlolatabil eceğini akılların!t 

hiç getirmiyorlaı dı. 

"lstanbul Bakkaliyesi,, gene o 

semtin en itlek alış veriı yeri ol• 

mut, mütterilerin sayısı, Emine· 

nin zamanındakini çoktan a§mış · 

tı. 

Üçlerin reisi Rabia, dımağı v~ 

pazarlık f'diyor ., nazımı da cüce Rakmıdı. Rama-

Kahya efendi, bu aralık, Rabi- z.ana bir hafta kaala dükkanın tek 

ayı, sonra T evfiği odaya aldı. 

Paıa, evveli çocuğa dedi ki: 

"Kızım, itte baban, itte büyük 

baban, hangisinin yamnda otur· 

mak istersin.,, 

"Babamın ya:unda, efendim.,, 

"Büyük baban sana emek vef" 

di, bunca yıl seni himaye etti. Ba. 

banın yanında hir kadın da yok. 

Sen §imdilik büyük babanın ya· 

nında kal, bahanı istediğin za• 

man ııider, görürsün.,, 

lifsiz ve daimi hir misafiri haaıt 

oldu ki o da cünbüte, neıeye çok 

ili.ve ediyordu. Bu, Geliboludan 

dönen çengi Penbe idi. Sabiha ha· 

nımı eğlendirmeA. bahanesiyle ko· 

nağa postu sermif, her gün bir de· 

fa Sinekli Bakkala yollanıyor, kö 

şcde kadınlarla şak:ılaııyor, ço· 

cuklarla dil dalatı ettikten sonn 

dükkana dalıyoı-ciu. Cüce Rakım 

ona "Üçlerin buçuğu,, diyordu. 
(Devamı oar) 

Esire yerinde yoktu. Derin bir kız
gınhlJa. yanakları titredi. Gürliyen 
bir ~esle b::ğrrdr: 

- Yaban Domuz oğullarının kızını 
bekliyen nöbetçiler ne yaptılar? Göz
leri ' ·ör mü id' ? Kulakları sağır mı 

idi? 
Yerlerde süranen sümüklü bö 

cekler gibi miskin miskin uyudular 
mı? 

Genç kızı heh1iye·1 dört sa,·aşçı baş 
larını önlerine eğdiler. naşkan gene 
h:ığırdı: 

- Kör, sağır adamlar sayaşçı ola . 
- azlar. Köpeklerden daha aşağıdır -
l:ır? ! 

Adamlard:ı!l biri~i utanarak !'Öyle. 
di: 

- Kö;>ekler ha\'lamadı. 
- Domuz oğullarının kızını tam -

yorlardı. Bunun için havlamadılar. 
Su~tu. Bunu onların yanına bırak 

mıyacaktı. Yalnız ~ekinb·or, kayırıcı -
tarını elinden kaçırmakt'ın korkuyor
du. 

Çiğdemin kaçtığına bakılırsa gizli 
hir dü~üncesi ''ardı. Kııı>lan oğluyla, 
Kaya oğlunu yanlış h:r iz iizcrinc de 
koşturmuş oJabilirc!i. S:>ylecli: 

- Sa,·aMılar iyice araştırsmlar. 
Kendi de işe girişti. Biraz sonra 

Başkan j ~·-.i.sinde keskin hir acı 
duyclu. Kulakları çınladı. Şimdi Kap. 
lan oğlu Başkan olacaktı. Başını te -
pelere r'oğru ~e\irdi. En yüksekte ge
ne K:ıplan oğlunu ayakta gördü. J{ol
lıırım muzafferiyetle sallıyor, iki Ya.
han Domuz oğluyla dört kadını göste
riyordu. 

Gökrrmaklılar seYinçle bağrıştılar. 
Birisi büyiik bir yılmazhkla söyledi: 

- Kaplan oğlu büyük bir ba~kan 
olacakI 
He:ı.:: i gelenleri karşılam:ı.ğa koştu. 

üç savaşçı kcn c1 i karılannı görerek a.. 
tılmışlardı. 

T<aplan oğlu önce başkana doğru 

yürüdü. Horhyan gözlerle baktı. Son
ra a1.amt'tle söyledi: 

- lki esir, dört kadın getirdim. Cç 
de Yaban Domuz oğlu öldürdüm .. 

Aslan oğlu içerisindeki ldni helli 
etmemeye çalışarak söyledi: 

- Kaplan oğlu kurnaz bir sav:ış ~ 
~ıdır. Kaç Domuz oğlu ile dö,•üştü · 
nüz? · 
Kadınlardan birisi söyledi: 
- Once yirmi Domuz oğlu ile on 

'rnclın vardı .. Su baskını ile on beş sa • 
Ya'.)çı, altı kadın boğuldu. Sonra Kap. 
lan oğlu arkadaşlarile geldi. 

' <;lan oğlu kurnazca.sına sordu: 
- Ilc~ Yaban Domuz oğlu ile dii · 

vilştünüz mü? 
Kadın hu r.orgurlaki düzeni anla · I 

mı yarak karşılık verdi: 

Aslan oğlu ile bir kaç Gökırmak11 

hundan iğrenerek geri çekildiler. 

Aç gözlerle çevresini araştıran K•P 
lan oğlu Çiğdemi göremiyerek sordu: 

- Çiğdem nerede? 
Aslan oğlu içerisini ezen bir kU • 

runtu ile: 

- O kaçtı dedi. 
Kızgınlıkla titriyen Kaplan oi111: 
- Ne diyorsun kaçtı mı? 
Geniş omuzları i.irperiyor, gözJeri1t 

kşkana yiyecekmiş gibi bakıyordu: 
- ~a<:ııl olup da kaçtı? Buna kit' 

yol ,·erdi? _ 
Aslan oğlu başını salhyarak 1111 "' 

rrldandı: 
- Başkan onu sonra arayıp U • 

rıyacak. 
Değildi. Kin ona l'Ski kuvntinf .. ,. 

riyordu. 
l\aplan oğlu ileri gitmenin dofr

0 

olamıyacağını anlıyarak: 

- Onu aramalıyız dedi. 
- Iliz aradık. ); 

Koca. geniş göğsüne bir durguıtf11 

gelmişti. Sık sık soluyordu. Se.1d r11 • 

mu-;adı. Sortlu: 
- J{aya daha dönmedi mi? 
- Hayır dönmedi. .11 
H'.,.plnn oğlu gür hir kahkahll' 

1• ı· ·ı ··ı .. tr.1ıı.;1;tl Fart ıı. ' =''11'" unun o muş o• · 
dan, yüreğini sevinçle doldurdu. ) 

(Devamı vat 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
• • 

Bal~anları ölüm tuzağı ve pusa yeri 
hatme gefümi~ olan teşkilatın iç IJÜZÜ 

Tefrika Noı 25 

Yazan: 
Stoyan Krlstof 

-1. 1 

.~ lllııo sola gi~eyince Viyana 
~ll1'ıeaıilkri olan Dimitri Vlahof
~ Petro Şoleff orada komünist 

d 
11
, Vınro vücude getirdiler. Buna 

a. 'B' ı ırl~ıniş Vmro,, adını takb · 
ar. 

h' Bu teşkilat gerçekten adı gibi 
ıtleını. b. . . . . d k' ıı ır cemıyettı, ıçın e 

ı~'~er yoktu ki: Çeşit çeşit ihti-
~ a cıler, siya.sal aergüzeştçiler. 

şuboşu•na arad.ııktan sonra, Şolef -
fin Mi-landa saklanmakta olduğu
nıu duyunca tekrar buraya dön • 
müş. Günlerce müddetle büyük 
Piazzada kahvehanede oturarak 
hep gelip geçenleri gözetlermiş. 

Bir sabah nihayet Şoleff'i ta • 

4 SONTEŞRIN - 1935 ___ ....., 
Am ~rn kayaf~f!.~f1_ 

kaçırılan ı ~~~ 
'Till rk k.o~o ... 
----•2.5 _____ _ 

O gün bütün Nevyork gazeteleri büyük bir 
skandaldan bahsediyorlardı. ( Necla ) diye 
tevkif edilen kadının, zengin bir Amerikalının 

metresi olduğu anlaştlmıştı ! 
-14-tensip v b . ·nı . y e gaye azırga arı, ıs--n edecek hiç bir sebepleri olmı

)'an .. ·ı d ası er, itsiz kalmıt devlet a-
h al~l~rı ve daha nice ne idikleri 

nunış. Ayağa kalkarak petine ta· 
kılmış ve ona on metre kadar yak 
la§mıt, fakat batka bir kimseyi 
öldürmek yahut yaralamak korku 
sile kurşun atmamı§. Duomoya ge. 
lince Şoleff tramvaya atlıyarak 

gitmiş. 

Polls müdüriyetin
de bir skandal 

Bu rezaletten sonra beni kolum • ı - Nevyorkta ya~ıyan bir Türk 
dan tutup atsanız da, sesimi çı . kızının izini takib ediyorlarmıı. 
karmağa hakkım yoktur. fakat, Bir kadın, bu kadar budalaca ta.~ 
bana bir kaç gün daha mühlet ve- kib edilir mi 1 

e ıra ·z k' ·ı ışı.er ... 

i . Bi~leıınit V mroya üye olmak 
Çın hıç b~r pasaport, yahut hüvi
)Pt Yara~asma lüzum yoktu. Bura-

~: ~!.nnek için lazım olan ıey: 
h Kus Yumruklamak ve lvan Mi
' ~ıf'lofun Vmrosuna okkah bir iki 
I(~ •• 

Ur savurmaktı. 

le Birleşmiı Vmro çok geçmeden 
d '\'aa.l.a.r ve döğüşmeler neticesin
~ ehdaiddı ve Vlahofu Viyana kah 

ı e "-!lelerinden Makedonya kitle-
er· · 

11 
11'h ayaklandırmak için tek başı 

t' bnaktı. Hala ayni işi yapmak-
' o) ...... Vla.h ff ·· .. ·· t )' ~ o uçuncu en emaı -
ıc::ı~ ıinneden evvel Bulgar hü
... etınde mühim bir çok memu -
~'1et.lerde bulunmuttu• Sırbistanın 
f lllaturya - Bulgar ordulan tara-
811\dan İfgali ııralarnıda cenubi 
~:~iatanda Yenipazar vilayetinin 

" 1•i idi. 
) Vla.hoff'un Viyanada birinci 

1 'tdııncısı Petro Şoleff vaktile A
l'~&androff ve general Protoge -
k 
0 P~ıii Sırlikte Vmro'nun merkez 

'tOJ:xıile.1 azası idi. Şoleff bir iki 
t ~e AV"rupa. paytahtlarmda dola
hır en hem Bolteviklerden para, 
~'frl de Vmrodan maaşım almı~t· 

d
. ekaandroffla Protogeroff ken ,. .. 

i ını Makedonya ya durmadan ça 
p~! ve bunda İll'ar etmiılerdi. 
~l t o her defumda bir mazeret 
i,t ·&l'a.k !'1rduna bir türlü dönmek 

0 
~emııti. Bunun üzerine Vmro 

F n~n da idam hülmıünü imzaladı. 
b~ at o, Mih:ıilofun elinin yetişe
a1 ~ii ne Makedonyada ne de 
.,bu gariıtanda bulunmamakla be -
,. ~er Vmronun intikamcı r-ençe
{:~~~ uzanamıyacağı bir yerde de
l· ... ı 1

' Bu pençe Prağda Rayko Das 
v "'ftt d "' ' u a gebertmişti. 

tı Petro Şoleff, Vmronun yasala· 
ı ~· Pe'. iyi bildiğinden kendini 
tla~lltnak için tedbrler aldı. Vya . 
l·fl:l an ç!ke.raık ltalyaya gitti. Ma -
e' onya ihtilal adaletini tatbik 
·lllek 'f . ~. vazı e11 omuzlarına düşen 
ır de''k ""'h 1 ar.lı cnu Milanoda bir kah 

<>~tı~r;;de bularak idam hükmünü 

()} 23 Ya,ında bir Makedonyalı 
~n o· .. s I1:a 1nııtrı tefan.off 23 birinci 

ta:;hn 1924 te Şoleff'i öldürdü. Bu 
•a~. ten on altı ay sonra 1926 Ni
ltaİtı a ınahltemeye çıkan katili 
ltıii;anın en şöhretli iki avukatı 
ll)ff ~faa etti. Hapishane:le Stefa
l'ıled l~IYanca öğrenmişti. Mahke
h<).k'e ıfac!esini İtalyanca vererek 

ıını . 
l'e erı §aşırtmıştı. Mahkeme -

Şunları anlattı: 
. tatilde b h tltin,· . n eı afta evvel de 5 
la1le>d:erınde hal yaya gelmiş; Mi 
lil'at 

1 
ahveleri, lokantaları ve 

trıad:~ arı dolatarak hep hu tam-
gı ve hic .. . ld "' &.danı ~ gormemış o ugu 

•-L 
1 araınıt · o"ldu",,_ ... · d -u· d ' .... cegı a amın llled· 

)'al'ltı &ıı:na bir fotografı taşı-
UJ. 

r~?;;1 :ilanoda hulamıyan Ste
, Ollıaya gibni§. Orada bo-

Ertesi sabah Stef anoff yine kah 
venin taraçasında oturmuf. Şolef
fin geçmekte olduğunu görünce 
tekrar ayağa kalkarak peıine ta
kılmıı ve gelip geçenlerden kim
seyi yaralamamak için Jrurıun at · 
mamıf. Böylece Verziere caddesi
ne- kadar varmışlnr. Burada Şo . 

Kadınlar ela \rmro'cla vazife a· 
larak çalqmı§lardır. Bunların ba
zılan komiteci çetelerine kuman· 
danlık bile yapmıılardır. Yukarda 
gördüğünüz kadın T etovolu M ma 
Buneva' dır. 1928 yılının Şubat a
yında Yugoslavycmın Maked()nya 
vali muavini Velimir Perlig'i öl
clürmüftÜ. 

leff kahvehaneye girerek köşeler
den birine oturmuş. Stefanoff da 
girerek kendine bir kutu cigara 
alıp dışarıya c;ıkmış ve beş dakika 

ura tekrar kahvehaneye döne · 
rek dosdoğru Şoleff'in masasına 

yürümüş, bütün bu sırada gözleri
ni öldüreceği adamın yüzünden a
yumamış ve masamn üzerine yak
laşınca: 

- Petro Şoleff sen Alekıand
roffu öldürtmüş olduğun için ge· 
bertileceksin; ölüme hazırlan! 

Dedikten sonra tabancasını çı
karmış ve tetiği çektiği gibi şar
jurdaki bütün kurş:.ınları onun göv 
desine bo~altmış .. 

İtalya mahkemesi Makedonya 
gizli hükumetinin verdiği idam 
hükmünü infaz ett=ğ:ni ve bu katli 
kendi istek ve arzusile yapmadığı
nı, verilen hükmün ise Makedon· 
ya resmi hükumetlerinin verdiği 

hükümler kadar muteber sayıla
bileceğini ileri sürerek Stefanoffu 
beraat ettirdi. Muhakeme dört 
gün sürmüş ve bütün ltalyada bü
yük bir heyecan uyandırmıştı 

Hükmü İ§iten Makedonyalılar: 
"Yaıasm ltalyan adaleti!,, 
Diye bağırdılar. Komünistler l 

ıse:"Kahrol•un Faşist adaleti !,, 1 
Çığlığını bastırdılar. 

* Milano kahvehanesindeki ka · 
tilden altı a;r sonra Makedonyalı· 

Önce poliı müdüriyetinde bil· 
yük bir skandal oldu .. Tomaon, ilk 
tahkikata bizzat kendisi ba,lamak 
istiyordu. Neclayı odasında sorgu. 
ya çekmişti. faıkat, tevkif edilen 
kadının yüzüne iyice bakınca, ev• 
veli sol yanağındaki beni göreme
di.. Cebinde ta§ıdığı resme benzi· 
yorsa da, Türk olmadığı muhak · 
kaktı. 

Genç kadm, kendisinin aranı· 
lan kimse olmadığı için, soğUıkkan 
lılığmı muhafaza ederek mütema
diyen gülüyordu. 

O zaten Çinliler mahallesinde, 
mühendis Bruk diye tanıdığı ada
ma da bunu söylememiş miydi? 

Biraz sonra, genç kadının itı
kım da sorguya çekmişlerdi. 

Bu adamın da Nevyorkun ma -
ruf zenginlerinden biri olduğu an
laşılınca, T omson utancından ne 
yapacağını şaşırnuştıı .. Maznunla
ra mütemadiyen özür diliyordu. 

Tahkikata nezaret etmek üzeıte 
gece yarı11 müdüriyete &elen u . 
mum polis şefi de bu skandal kar
şısında, çok güvendiği meşhur po
lis hafiyesine: 

- T eesaüf ederim ••• 
Demekten başka bir ıöz bula .. 

mamıttı. 

Maznunlar derhal serbest bıra
kılmışlardı. 

Cim, ustasının yanına girmeğe 
cesaret edemiyordu. 

T omaont Cimin bu utandırıcı 
skandallarına ilk defa tahit olmı
yordu. Bu rezalet onun beıinci 
yüz karasıydı.. fakat, nedense, 
T omson bu muavininden bir türlü 
ayrılamıyordu. 

- Bu rezalet, timdiye kadar 
meydan verdiğin skandalların en 
büyüğüdür. Artık, seninle bir bü. 
roda çall}amam. 

Demişti. Cim ise: 
- - Ne töylıeniz hakkınız var! 

lar Avrupalılara bir facia daha 
gösterdiler. Bu sefer öçlerini kıta
nm daha yukansmda aldılar. 8 
mayıs 1925 te Viyananın belediye 
tiyatrosunda lbtenin Pergunt pi -

yesi oynıyordu. Pergiint'ün ana -
yurduna dönmek için binmi~ oldu 
ğu gemi batarken, Makedonyalı 
gen~ bir k~ localardan birinde 
aranameai olarak küçük bir piyea 
oynadı. Bu, canlı Makedonya dra 
mının hakiki !.ahnelerinden · ' ·i 
idi. 

Genç kız el çantasından küçük 
bir tabanca çıkararak önünde o -
turan adamı öldürdü. Tabancanın 
sesleri batmakta olan geminin pa
tırdı ve gürültülerine karıştı ve 
orkectranın gölı: gürültüsünü andı
ran nameleri tiyatroda bulunanla. 
rın bir paniğe u~ramasına engel 
oldu. 

Bu incecik esmer kadın 1imdi 

riniz •• Üzerinde yürüdüğüm Nec- Cim terini silerek cevap verdi: 
lanın izini bulup meydena çıkar - _ Gazetelerde okuduğuma gÖ. 
mazıam, o vakit ben kendiliğim · re, bu, içinden çrlalmaz bir mu -
den bu mesleği terkedeceğim! ammadır, Mis! Bir zabna memu-

dedi. Tomıon tmirlerini temin ru, böyle bir iti takibe bqlıyacağı 
ve teaıkin ederek, Cimi bu sefer de zaman, elinde küçük bir delil bu
affetmitti. lunmahdrr. En mühim cebir mua

T omaon, ertesi gUn aazetelerin 
bahsettiji bu müthit rezaleti okur
ken, 'hiddetinden titriyordu. Fa · 
kat, Cime IÖz vermifti •• Kendisine 
bu İ§İn iç yüzünü aoran muharrir· 
lere: 

- Bu bir skandal değil! Fakat, 
siz bild·iğiniz gibi yazabilirsiniz. 
Yakında göreceksiniz ki, bu işin 
esrar perdesini Cim kaldttacaktır. 

Diye cevap veriyordu. 

• • • ~·· ' ' 

Cim, önce, Macestik lolianta · 
sındaki miaafblerinin davetine 
kof!D&ktan kendini alamadı. 

Kendisini onlara bir dost gibi 
tanıttl'ğı için, bu dostluğu birden • 
bire ve bilhassa onlann ~üphesini 
uyandıracak bir tarzda kırmaktan 
çekindi. Onlara her zaman ve her 
yerde raıtgelebilirdi. 

Lokantadan içeriye girdiği za
man, tevkif ettirdiği kadını aşı -
kından Önce gelmit buldu.. He -
men masasına sokuldu: 

- Geçmit olsun, Mis! Dün ge
cedenheri nasrlımız? 

- Nasıl olduğumuzu, bugün 
gazetelerin bahsettiği rezaletten 
elbette an.lamıts•'nızdrT ! 

- Evet .. Teessürle okudum . 
meıhur poliı hafiyesi Tomsonun 
zekaıından bunu beklmezdim !. 

- Haydi canım .. O ve onun 
muavinleri dünyanın en aptal a -
damlarıdır ! Ne yazık ki Nevyor -
kun en mühim ve dalavereli iş . 
ferini onlar takib ediyorlar. 

- MuV"affak olduklan ve mey 
dana çrkardıklan bir çok İ!lerde 
vardır, Mis! 

lvan Mihailofun karısı olan Mel
pomen Karniçeva'dır. Öldürülen 
de Makedonyalı Voyvoda T od ot 

Panitza id. Pantzanın boynunda 
1907 ıenesindenberi bir idam hük. 
mü uılı duruyordu. 

O yıl Sof ya sokaklarında ro -
mantik Bori:s Saraffofla lvan Gar. 
vanoff'u işte bu Voyvoda öldür
müıtü. Öldürülenlerin her ikisi de 
o günlerde Vmronun elebaııların· 
dandı. Müteasup genç kadın Vi
yana tiyatroeuftd.a o eaki idam bük 
münü değil, fakat yeni bir suçun 
cezasını infaz etmi§ti. 

Bu eski tedhi!Çi için Makedon· 
ya meselesi bir kazanç iti olmu~ 
tu. 1908 meşrutiyetinde genç Türk 
ler kısa bir müddet için komiteci
lerle sarma§ dolat kucaklaştıkları 
zaman ona Drama civarında bir 
malikane vermiılerdi. 

(Devamı v~') 

delelerinin bile halledilecek bir 
açık kapısı bulunur. 

, Genç Ka.dm güldf1: 
\ - Ayol bu muadelenin 'dar im· 

pıat da açık amma •. Mister T om • 

son ve omm adamJarr, bu açık ka
pıları bırakıp rlatndan ve bacadan 
içeriye girmeğe çalışıyorlar. 

- Bu hadiıe beni biç alAkadar 
etmez .• Fakat, gazetelerin verdi-. . 
ii meraklı haberleri okuyarak, 
bende de garip bir merak uy.andr. 
Hangi açık kapılardan baluetmek 
istiyorsunuz.. Biraz C:laha izah e • 
der miainiz? 

- Ben Cle sizin gibi, sabahtan 
beri bu mesele üzerinde zihin yor 
maktan kendimi alamadım. Buka 
dın mademki Nevyorka gelmiştir •. 
Yatın ilk girdiği ve demirlediği 
noktadaki liman amelelerinden bu 
İ§İ sorutturmak mümkündü. 

Dahası var: Gazeteler bir sah. 
te Hopkinsten bahsediyorlar. Za • 
bıta, hakiki Hopkinsin katillerini 
bulmakta bu kadar gecikmelimiy -
d'? . 

1. 

- Hakkınız var amma •• feY .. 
Nasıl söyliyeyim? ! Hımnt duydu
ğuma göre milyoner Hopkinı lia .. 
yatta imiı. 

- Ya morgdaki ceset •• 7 

- Onun hakiki Hopkinae alt 
olmadığı teshil edildi. 

- lıte bu tuhaf! Demek ki iki 
aydanberi Nevyork zabıtası akın
tıya kürek çekmİ! .. 

Cim içini çekerek itirafa mec~ 
bur oldu: -

- Öyle olsa gerek. 

Genç kadın, uzaktan gelen l\şr
kını görerek mevzuu değiı:tirmck 
istedi: 

- Kocam geliyor... Dün g~::e 
sizin de bizimle beraber cok r:ı . 
hataız old~ğunuza ve üzülrJ.\.' C ür.i.;
ze canı sıkılmıştı. Bana: ( ".~ · st~r 
Bruk gelirse, ıakm ben u-c:::rc..:::: 1 

bırakma!) diye tenbih ctrr.:. :ti. r. i 
ki davetimize ic:ı~:::t c~m · '">:c ,.,.e _ 

t.I 

dkmedini2! 

Bu sırada genç k~dının u~ı!:ı 
maaanm başına ce!mitti. Cinıi gö
rünce, candan b:r dost aamimiyc
tile elini uzatt: 

- Hoş geldin.iz, Miater Bnık ı 
inanın ki buraya gelinceye kadar 
hep sizi dü§ündüm. Ne idi o dün 
geceki rezalet, azizim?! Ufak i:>İr 
benzeyiş üzerin~ hepimizin raha· 
tını kaçırdılar. Keyfimizi bozda. 
lıır ... Valfo.hi bu gece abl bıra1maı 
va::a ~ıın ! 

( Devanu iıar'.), 



buna derler 
spor 

çalışmaktadır ? 
ıt' - Bu programı yalnız hM10 

Spor işte 
Beyoğlu Halkevönin 

nasıl 

kolu 

Vefa - Topkapı maçından bir görünüş ..• 

Kadıköy sahasındaki lik maçında 
_, ,_. ~.-z ~ -.auzg~ ~ ,-,.-.-----. - .._, ,,....,, ___ ......_,,.. 

Vafa 
6-

Top kapıyı 
2 yendi 

Kadıköy $abasındaki birinci ı 
kümenin ilk lik maçı eski birinci 

kümenin zorlu takımı ile: ikinci 

kümenin zorlu takımı Vefa ile, i• 

kinci kümeden birinciye yeni ge

çen Genç T opkapı takımı arasın
da oynandı. 

Günlerdenheri yağan yağmur. 

sahayı vıcık vıcık çamur yapmıı 

olduğundan, iki takımın oyunu da 

tirıµezdi. Fakat çamurlu sahalar
da gol meselesi daha ziyade bir 
şans işi olduğundan, ve Vefa ta
kımında da, Muhteşem, Gazi gibi, 

dün, hakikaten birinci klas bir 
futbol oynıyan, maç tecrübesi, ça· 

murlu sahada top oynamak müma
resesi bulunan oyuncular bulun-

ması Yeşil Beyazlıların lehine mü• 
him bir avantajdı: 

Son olarak ~ımu da söylemek 

lazımdır ki, T opkapı dün çok gü

Kentimizde eşsiz bulunan Be
yoğlu Halkevi Jimnastik salonuna 
indim. Direktör Naili Meran et -

Bu sene tehacüm daha büyük ola
caktır. 

- Burada sözünüzü kesebH:r-
rafına otuz kadar heykel vücutlü miyim? 
yağız genç toplamış tam havası- - ...... 
na uygun bir tempo ile kız!l deri - Ge~en sene oyuncu olmadı -
dansını öğreniyordu. Bizim lstan- ğından Federasyon basketbol tur· 
bulda hu kadar muntazam, bu ka nuvası oynatmamı~tır.? 

dar herkesten başka ve sıhhate \ , .. 
uygun vücutlu gençler gördüğüme .' 
hayret ettim. Hayretim Direktör 
Naili Moranın hususi bürosunda 
bir kat dahaarttı. Gördüğüm bu 
gençlerin iki yıl evvelki fotograf -
larını gözden geçirdim. Tıpkı bi
zim kahve köşelerinde başını tav
laya sokmuş sigarasına hayat eşi 
demiş bir grup. 

''Evet fakat onlar vaktinde U · 

yandılar. Biz Türk inkılabının ya· 
rınki büyük mesuliyetini yüklene
bilecek sağlam omuzlar hazrrhyo
ruz,, , dedi. 

- Programınızdan bahseder 
misiniz? 

tam randımanını veremedi. Fakat 

buna rağmen gerek yepyeni ve ek
serisi genç oyunculard~n müteşek- zel bir maç yapan kuvvetli rakibi Biraz düşündü: 

kil pir kadro ile sahaya çıkan Ve• 

fa, gerekse eskiden beri sport
menliğiyle tanınmış T opkapı '!'akı-

mının i~sandan , iyade top oynı
yan Çok dürüst ve hakiki futbol 

oy'.nama~ı sayesinde. maç zevkli ve 
güzel oldu. 

Bilhassa birinci devrenin 2-1 
net;cesi, sporcuları. heyecana dü -
'Şirdü. 

ilk devre, rüzgar altında 

olmasına ·rağmen, canla başla 

oynıyan T opkapı, yeni deği~'k · 
tikten sonra, ilk anlarda oyunda 

tekniğini temin edemiyen Vef Allln 

yeni kadrosundan fazla gol yeme
di. 

karşısında çıkardığı oyunla, birin- _ Programımız çok geniş. Ne 

ci kümeye liyik bir takım olduğu· yazık ki bizim gibi çalışabilen bir 

nu mükemmelen isbat etmiştir .. tek başka teşkilat yoktur. Herşeyi 
kısa bir seneye sığdırmak güç olu
yor. Bununla beraber teşkilatımı· 
zın çerçevesini pek geniş tutmak 

Beyoğlu Halkevi Spor kolunun 
çalıtkan başkanı kıymetli atlet 

Naili Moran 

mecburiyetinde kalıyoruz. Her ak - Bu işlerde kurma teşkilattan 
şam üç yüz kişiyi bulan spor üye- ziyade gece gündüz uğraşabilecek 
terimiz jimnastik, boks, grup 0 • hayatını bu işe hasretmiş adam la
yunlarr, şahsi müdafaa usuller!, zımdır. Sonra Federasyonlar çok 
aletik jimnastik, ve daha bir çok yıl evvel yapılmış nizamnameleri 
şeylerden istifade ederler. Munta- uğrunda bir takını lüzumsuz müş 
zam soyunma odalarımız duşları· külatlara uğramaktadırlar. O gün 
mız vardır. BizE: gelenler her gün kü ve bugünkü ihtiyaçlar çok fark 
bir parça daha temiz bir parça hdrr. Nizamname zamana uydu -
daha yakışıklı ve hayatı yüzde rulmalıdır. Ambargo kaldırılma -
yüz görerek ayrılırlar. dıkça, revize edilmedikçe gençli-

Onun için, Genç T opkapılıları Bundan maada her sene bütün ğin ihtiyacı temin edilemez. Geçen 
tebrik etmek isteriz. seneki basketbol birinciliklerimiz 

mı idare ediyorsunuz? 
- Hayır. Bu meslekte etP~ 

mesul olabilecek insan yetiştirııte1, 
tir. Ben durmadan çalıştığılll b~r 
de çizilmiş programa yetişeıııe , 
ğim çok anlar oluyor. ~izde k\ 
rara geçmiş hiç birşey kağıtta ~,r 
maz. Darda kaldığım zanıal1 
yetiştirdiğim muavinlerden bil' 

yük yardım görürüm. . . 
err Gelecek yılın ortasında Artı 

ka yüksek beden terbiyesi Onh'er: 
sitesinde mesleğimiz yüksek t~ 
silini bitirmeye gidiyorum. 1 ~ 
belerimizden mükemmel bir ge 
olan Ali Besim yerimde tartı ~ 
iki ay bıraktığım programı b•~ 

racaktır. Ondan maada şahsi~ 
dafaa yardımcısı Tevfik, uab• 
grubu yardımcısı Çıplaker, ji~' 
nastik grubu yardımcısı Mub•1~ 
Voleybol ve basketbol yardıJO~ 
Çerasi vardır. Bunlar hep bil1,, 
işler yapabilecek, büyük meJ&Jlı 
yelleri sırtlıyabilecek bizde iyi f 
tişmiş kimselerdir. Bu arkadatl-" 

ı t' dan maada çok kıymetli gen~ e 
den müteşekkil bir spor koınit~ 
miz vardır. Çok ağır bir yüküııt , 
var onu taşımak çekmek için ıJf 
mi gayreti sarfetmekteyiz. 

- Ya bütçeniz? , 
- Bütçemiz dar olmakla ~, 

klüplere ve teşkilatlara açık tutu-
F akat ikinci devredeı baştan Vefaya gelince; takımını genç· lan voleybol, basketbol, kır koşu- de tam ü-ç yüz elli oyuncu üç ay 

ıo~a kadar hiç durmıyan biraz leıı.tı·rmekle bı·ç bir •ey kaybetme- d l müddetle oynamıştır. 

raber kendi yağımızla kavru~d 
liyoruz. Gençleı· ufak bir. pat'·':\1 
kabiHnde Spor üyesi yazıhr1a"6 
gençler on ikiden yetmiş yat~ 
kadar her yaştadırlar. Herke• 

1 
ücreti sevine sevine verir. sojll' 
senelik üye savaşımız vardır. fAJt 
ayyen bir zaman arasında rouh1' 
lif takımlar bir kupa için çarfl' 
şırlar. Her takım azami üy~ t~ 
layıp yazdırmağa çalışır. Bu •' 
vaş belimizi bir hayli doğrııltll'' 
Evin. menfaati için çocuktaar~ 
çalıştığını görürseniz yapılan W 
büyüklüğüne iman ve inan:: sığı~ 

:r :r su, eniz s.por arı, anter teşkilat 
sert ve ilk devredekinin aksine mı·•, bı'laAkı"s çok •ey kazara· mıştı. l k . Son kır koşumuzda... doksan :r :r yürüyüş eri, ampıng, spor gece . 
anlaşma ile oynıyan Vefa takımı Dün Vefa takımında, bilhassa lerimiz vardır. sekiz atlet vardı. Deniz yarışları -
kar~ .. ı·ında, Genç T opkapı, atılan mızda 3500 seyirci üç yüz on spor :r '7 ikincı· devrede aksıyan tek bir ta· Bu teıı.kı' laA tımız zannedild. v 'n :r ıgı · cu bulunmuştur. Bu seneki progra-

- )1' 
drrırsmız. Onlar inanıyor ~ar , 
için çırpınıyorlar. Biz genflik ~' 
hunu isteklerini anlamış olarak ,ır 
yatmuzı o yolda kullanmağa ç 

~(4) gole mini olamadı. k d b·ı· H c d d k k ki" · ı l raf yo tu, ene ı ır.. alUk, u i, en pe ço yü u ve genış oma' mımıza pantatlon müsabakası ve 
Buna rağmen şunu da söyle · G M h b k t d · azi, u teşem gi i, çok yetiş en a rr. takım yürüyüşü ilave ettik. Yürü-

mek lazımdır ki, dünkü oyunun ve futbolü anlamı .. oyuncular ara- Temin ederim bugün siz bir yu" 'Ü ikinci kanunda yapılacak çer :r 1~ f Ed. :r şıyoruz. ı.ıı 
umumi vaziyeti hiç de bu kadar sın da, bu gençler pek a2 bir za · &Ö.şi siniz. Bir ıson, bir Kristof çevesi Şişli - Kilyos - Şişli olacak Aşağıda, salonda supies grıJ": 
f 1 -'l'"k b. t' · • t Kolomp. Şaşmayınız .• Yanılmı • ş· d'd b k ka d t>,, az a gcı-ı u !t ne ıceyı ıcap e • manda yetişeceklerine, riördüncü tır. ım ı en otuz eş işi Y o- toplanıyordu. Vücutlara haY , 

hl yorum. Meslektaşlarınız arasında l t hayran bakıyordum. Koca dire~ .. 

Voleybol 
maçları 

Galatasaray Jadraos
kt, Teomoo galip 
Dün Beyoğlu Halkevinde 193~ 

1936 senesi voleybol birincilikleri 

batlamıştır. Yapılan maçlar üçün
cü seriden olduklarına rağmen çok 
heyecanlı ve güzel olmuştur. Ka

labalıık bir seyirci kitlesinin he -
yecanla takib ettiği maçların tek
nik dereceleri şudur: 

Jodranski, Beyoğlu Spor klü· 
büne 15 • ıo, ıs. 9 galip. 

Galatasaray Halkevi takımına 
15 - 9, ıs - 6 galip. 

Teoman, Darüuaf aka takımı· 
na 15 - 10, ıs - 11 galip. 

H. Güngördü 

TOP 
· T opıpor ve Radyo mecmuası -

nm 50 nci sayısı zengin mündere
cat ve resimlerle bu sabat. çıkmış
_tır. SP,Orculara tavsiye ederiz. 

kümenin en te ikeli oyuncuları o· ilk defa olarak gece gündüz dı:..r· unmuş ur. ~~ 
lacaklarına şüphe etmemek lazım '- . Kentimizin bu gibi başka saha- törden ayrılırken Beyoğlu J-Iıı.1 ~ 
gelir. sı olmadığından Ulusal atletleri • vinin Spor şubesini bütün ıılıJ 

man bir programlauyandırmağa mize muayyen saatler ayrılmı•tır. b b'l' · 
Dün Vefa takımında yeni gör- çal• te k•lAt mıza h .d ): tanıtmaya orç ı ınm. 

ı:ran Ş ı a 1 · aşını cı • Sonra Süel mekteplerimizin vo- * * "' 
düğümüz oyuncular içinde hilhas- di bir alaka ile ilk &<>kan siz oldu- · b~ leybol birincilikleri bizde yapı • Bundan sonra gazeternıı j, 
sa genç sağ açık Rıdvan nazarı nuz. hr. Kimsesiz çocuklar yurduna sa· çahskan kurumla da sık sık ııl , 
dikkati celbediyordu. Bu seneki Voleybol turnuvamı· ha temin edilir. Geri kalan boş za kad~r olacak, ve burada yap•;~ 

Vefa takımının dünkij kadrosu zın üç kategori galipleri yüz dört manlarımız anlaşma üzerine muh- cak bütün mfü;al:akalan yakıtı 
şuydu: karşılaşmadan sonra anlaşılacak· telif klüplere tahsis edilir. takib edecektir. 

HalUk - Cudi, Saim - Mü• tır. Geçen mevsimki basketbol, __./ 
nir, Hüseyin, Adnan - Rıdvan, şampiyonlarımız tam seksen oyun- p ı · J L • il!!!! 
Muhteşem, Gazi, Latif, Kavi. dan sonra meydana çıkmışlardır. a U 1 n 0 • 0 e 0 U 1 n;1 ( 

~ıı111111Plll nııı1111111H1lllllll1111111uııımıııı11111ııııtfllllttııhlfttllıttltllltıtı11uııııhUll1111111ııııımnı11111111ııınmııııı111111nnırııı1111111ııı~ 1 N o e 1 d e kar ş ı I aş 1 v o r ı s 
l Spor kulüpleri İ il•~~:~;...~~~=;~:::1 ~;:d~:~:' ~~ğ:~1~::u~:.cı~:~i:~:m:;:;:.~; 
§ M • • ık• k ı § nin evvela oduncu Paulina ile boy da ne derece mukavemet edeb' 
t u ıye ma am arınca ' ölçüşmesine karar verilmiştir. ceği merakla heklenmekteditr..-~ 
l kontrol edilecek l Mike Jacobs'un organize etti- B K~~neraka'nm, Schdmelidn~~~Jll''", 
= = ği bu mühim maç 4 kanunuevvel- aer ın n avut e eme ıgı 1ç 
i Ankara, 3 - Türkiye idman Cemiyetleri ittifakı, içişleri~ ı de Nevyorkta Coliseum'da yapı - linoyu bakalım Joe Louis yer• 
~Bakanlığına müracaat ederek spor kurumlarının vilayet ve kaza ~ I lacaktır. rebilecck mi? 
§ makamlarınca ve cemiyetler kanunu hükümleri çerçevesinde § 1 Bu maç için Paulino 40.000 do
~ sık, sık mürakabe edilmesini istemiş~ir. Bakanlık bu istek üze-~ ! lar alacağı gibi ker:slisine hasılat -
§ rin~ bu kurumların idari ve mali bakımdan da mahallin en bü-~ i tan da yi.izde hesabile bir para ve· 
~ yük mülkiye amirlerince kontrol ettirilmesini vilayetlere bi!dir . ~ ' rilecektir. 
~ miştir. ~ 1 Paulino'nun yenmesi ihti mnlı 1 ~llllMlqHıu111mıııı1111111ııııımıııı11111111ııııııııı11111~tt1'1~IUt11tljqjlllltUl-ıı11ıUıtıll1~ 1 olmamakla bera.ber busüne kadar 



Galatasaray gol rokoru kırdı 
Dün Yunan takınıı 7 - 2 yenildi 
Soğuk, rüzga:-h, fakat yağmur-( gollerini çıkardılar. Vaziyet 3-2 

•~ı bir hava, battan aşağı çamur olmuştu. 
hır saha ve bir buçuk ~aat kart~ Bir evvelki günkü maçı seyre-
lıkiı didinme.. deraler Yunanlıların ikinci devreyi 

İtte dün Taksim stadında ya- daha iyi oynadıklarını dütünerek 
Pılan Galatasaray _ Panatinaikos iyiden iyiye endiıeye düıtüler. 
illa.çının tabiat bakımından görü• Fakat Galatasaraylılar paniğe 
:iitü .. Gelgelelim itin futbol tara- uğramadılar. Yeniden hızlarını 
•na.. artlnarak Yunan kalesini sıkış br 

1 

nasıl oynadılar 
Avni iyi oynıyamadı. Kendisi 

ne az it dütmekle beraber iki go! 
yemesi buna işarettir. Osmanl.ı 
Lütfi vazifelerini yaptılar sayıla· 
bilir. Nihat çok iyi ve çok canl ı 

bir oyun çıkardı Lik maçları arı ' 
fesinde takımında eski yerini al 
ması Galatasaray için hakiki bir 
kazançtır. Kadri de güzel oyna·j 
dı. Suavi ise pek ala muvaffak ol· 

Yunan kaleci•inin güzel bir kurtarııı ... 

Kadıköy sahasındaki lik maçlara . ,,_, ~ ,,.. - -~ ,_, ~ .... ,_ '-._., ._, ~ ...._,.. 

Fenerbahçe lstan-'l Beşiktaılı Sadrinin hakemliği makta devam ettiler. Nihayet Gün. 
~ e .baılıyan maça Galatasaray fU düzün dördüncü golü bu endiıeyi 
aaro ile çıkmııtı: azalttığı gibi Danyalin falsolu bir 

Avni, Osman, Lütfi, Kadri. Ni- vuruşla takımına kazandırdığı be
tinci gol, galibiyeti sigorta ettirdi. 

du.Necdet çok iyi idi. tzmirde bulsporu 6 
Sovyetlere kartı yapılan maçlarda 

- 2 ye11 di 

~~t, Suavi, Necdet, Adnan, Gün
uı, Fazıl, Danyal. 
Bu takımın en büyük hususiyeti 

leçen sene Vefa - Galatasaray 
ııı.çında yaralanan ve '• zaman• 
dar.beri kendisini görmediğimiz 
~ib d adın oyunda yer almıt olması-

ır. Münevverin takımda bulun· 
llllznası hali iyileımemiı olduğu· 
~delalet ediyordu. 
l. t&murda oynanan bir fut
~lda yüksek değil, hat • 
\\ vasat bir teknik bile 

Artık top çamurlara saplanmıt 
gibi bir türlü Yunan ka!esinin (). 
nünden ayrılmak istemiyordu Bu 
sırada Yunanlılc1.r aleyhine bir pe
naltı daha oldu. Yunanli oyuncu
lardan biri buna itiraz etmek iste• 

diğinden hakem kendisini dıtan 
çıkardı. Necdet hu penaltıyı da 
gole çevirmekte güçlük çekmedi. 

Vaziyet 6--2 olduktan 1onra 
Galatasaraylıla!" oyunlarını biraz 
gevıettiler, Yunanlılar da ümitl~ 
rini kayhetmi§ olJuklarından ken
dilerini pek sıkmıyorlardı. Bu su• 
retle oyun hızını kayhetmit bulu
nuyordu. 

Bu sırada Adnan topu yedinci 
defa Yunan kalesine soktu ve o
yun da bu ıekilde 7-2 Sarı Kn• 
mızılıların galehE'siyle bitti. 

Galatasaray mur.acimlerı böyle hücum ediyorlardı . 

~örınenin imkansızlığını aıöz- ı 
Onüne alırsak maç güzel oldu de- s o vy et 1 e r 
~nıez. Göze çarpan manzara Dönerken ne söylUyorlar 
h lataaarayın rakibine çok ağ1r Moskova, 3 (A. A.) - Tas A • 
~lıiı idi. jansı bildiriyor: 

muvaffakiyetini duyduğumuz hu 
oyuncu hu sene l•k maçlarına, ge
çen seneden laakal bir m: ali daha 

iyi olarak batlıyacak demektir 
Adnan, Gündüz, Fazıl da muvaf
f akiyetli oyunlar çıkardılar. 

Bu netice Galatasaray için çok 
kıymetlidir. Galatasaray böyle

likle bu sene ıehrimize gelen ve 
yeniler bir sürü dost Yunan fut
bolcularına en fazla gol atmak re
korunu da kırın.~ bulunmaktadır. 
San Kırmızılıları tebrik ederim. 

M. s. 
Beşiktaş Şeref ------------stadında -- --Anadolu 2 

Beykoz O 
Birinci devre hatlar batlamaz A
nadolu sol açığı güzel bir sürüşle 
ilk golu attı. Ve birinci devre mü-

tvazin ve (1 - O) Anadolu lehine 
bitti. ikinci devre Anadolu penal
tıdan bir gol daha attı. Ve oyunu 
2 - O kazandı. 

Birinci kümeye yeni gçen Ana· 
dolu ile Beykozun, ilk lik maçı böy 
le bir sürpirizle bitti. Anadolu hak 
lı ve güzel bir ~alibiyet kazan • 
mıftı. 

Gerek T opkapının Vefa kartı· 
smda gösterdiği oyun, gerekse 
Anadolunun bu galebesi ikinci 
kümeden birinciye geçen takım -

-.el B 'k k tı eıı tatlılara kraşı oynadıkla· Tür iyeyi ziyaret eden ıpor he- larm, buna hak kazanan bir var· 
._ ~l\u çıkaramadılar. Galata- yetinin batkaru, Sovyetler Birliği lıkları bulunduğunu ishat etmiş 
Jc· taylıJr ise bilakis ümjdin fev .. yüksek heden terbiyesi kurulu bat ld 
ınde eanlı oynadı. kanı B. Mançef, Çiçerin vapuru . 

0 
u. S 

Oyunun umumi nun -adyosu vasıtaıiyle Taı Ajan· Kasımpaşa. umer 
tk' . k " · 'Ik k 1 Şekli sına aşağıdaki beyanatta hulun • ıncı umenın ı arşı atması 

0~n baılar başlamaz ilk golü muıtur: olan bu maç Kasımpaşanın tama· 
le . attılar. Bu golde hem bek- "Sovyet ıporcularırun seyahati men üstün oyunile batladı. Ve öy
~ hena de kaleci Avninin ka- yeni ve parlak bir Sovyet. Türk lece bitti. Neticeyi Kasımpaşa 

ti vaı Jır. dostl\ık tezahüratına münkalip ol· 1 • 9 ğibi mühim bir farkla ka • 

0 l OYUn hu şekilde bir müddet muıtur. Daha Türkiyeye geldiği· zandı. 
, n e.rın i'•· ünlüğünde geçtikten miz in da, samimi dostlar arasın· Ana do 1 u hisar • 
dorıra G· .. tasaray hatları arasın da bulunduğumuzu hissettik. Tür doğanspor 
Va. Yavaı yavaı irtibat tesis etti. kiyede kaldığımız iki hafta zar • ikinci kümenin ilk karşılafmasm 
ti et'~&rt kırmızılılar hücumlara gı· f mda, Türk ulusunun bize kartı O· da maça Doğanspor 9 kiti olarak 
.,,! ı er. Bu sırada Yunanhlara bir lan ıevgiıinin ne kadar derin ol • çıktı .. Buna rağmen Doğanıporlu-
~Itı oldu. Necdet hunu gole duğunu anlamak imkanını elde et- lar çok çalı•tılar ve ancak Hisarın Çe-.ırdi. 'S' 

B tik. Bütün yol esnasında, hararetli serbest vuruştan attığı bir golla 
b .. bu golden sonra Gatatasaray alakaya mazhar olduk. Veda bil · yenildiler.. "' -· ·•· 

'-• Üt" k l un açıldı. Atağı yukarı tek hassa heyecanlı oldu.Binlerce halk 

t a. e oynuyordu. Ve haftaym bi• dost bir memleket mümessillerine 
enek d 

•iird" ~. a~ Necdet Nihattan alıp "Allahasmarladık,, demek için ao 
el" Uiu bır pasla ikinci ve Gün- kaklara fırlamı•tı. 

\lı. ele ·· •· 'S' IJı• UÇuncü golleri attılar. ''Türk sporcul<lrının yüksek o • 
la. ınci haftaym gene Yunanlı- yunla.rını bilhassa kaydetmeliyim. 
u,~n l~~tünlüğüyle haşladı. Ve bu Oyunları eskiıine niıbetle ~ok yük ı 

11 ukten İstifade eder•k ·ıkinc"ı 1 • • ...- ıe mııtır.,, 

SPOR POST ASI 
Spor hu sene6ini ikinci sen~ 52 

inci sayısını, yaJnız / ~) kuruş 

veıip alırsanız, 'bu hafta zarfında 
yapılan bütün Sj)Or ha .. ~::etlerinin 
en güzel resim ve yaztl&rını bul 
muı olursunuz . 

Dün ıehrimizin iki stadında bir- ve azimkir bir oyun oynadığı gö-
den haılıyan lik maçlarının en rülüyordu. Bütün oyuncular canla 
mühimmi f üphesiz ki Kadıköyün· batla çalıfıyor, didiniyorlardı. O. 
de F enerbahçe ile lstanbulspor a· yun bu tekilde deva.m etmektey • 
rasında yaprlan maçtı. ken sol açıktan topu yakalıya11 

Havanın çok ıoğuk ve yağıılı ol Fikret çalımla evveli önündeki 
ması hu mühim maça pek az se • muavini sonra da müdafii atla~ 
yirci toplıyabilmitti. Fener bahçe rak takımının ikinci golünü yap
hildiğimiz oyunculan ile sahaya tı. Biraz ıonra da Niyazi ıayı a • 
çıktı. Yalnız Naci gelmemi§, yeri· dedini üçe çıkardı. Devrenin niha• 
ne muhacim olarak Esat oynatıl· 
mıftı. lstanbulsporda da pek az 
değitiklik görülüyordu. 

Oyuna baılanmadan evvel, ge -
çen hafta vefat eden Galatasa • 
raylı T evfiğin ruhuna hürmeten 
bir dakika sükut edildi. 

Kale intihahmı F enerbahçeliler 
kazanmıştı. Rüzgarı arkalarına a· 
larak oyuna baıladılar. ilk on da· 
kika Fenerbahçenin sıkı akınları 

ile geçti. Bundan sonra İstanbul • 
sporlular sağdan ve ortadan yap· 
tıkları hücumları ile sarı lacivert
lilerin kalelerini tehdit etmeğe 

baıladılar. Oyun müsavi cereyan 
ediyordu. Bir haftadanberi fasıla· 
sız yağan yağmur sahayı adeta bir 
balçık haline getirmiş olduğundan 
oyuncuların oyununu bozuyor, 
top kontrolünü çok güçlettiriyor • 
du. Balçığa yapışan ayaklar topa 
falsolu vuruyor, şiddetle esen ka • 
rayel topun istikametini değiştiri 
yor, bu yüzden hiçbir oyuncu ha· 
kiki kıymetini gösteremiyordu. 
Fener bahçe ekseriya hücumlarını 
sağ ve sol cenahları vasıtasiyle 

yapıyordu. Dün çok iyi bir günün· 
de olan Fikret lstanbulspor kulü· 
hiinii ince ovunu ile allak hı>Hak 

ıstano..:ı:ıpor S?a.ectsr nın 

tehlikeli bir kurtarıfı 

ediyor, ok gibi fırlıyan Niyazi de 
her an gol tehlikesi doğuruyordu. 
Oyuna başlandıktan pek az sonra 
kale önünde topu kapan Esat gü· 
zcl bir şütle F enerbahçenin birinci 
golünü yaptı. 

lstanbulspor sağdan yaptığı bir 
hücumla buna mukabele etmekte 
gecikmedi. Müsavat teessüs edin. 
ce oyun tekrar zevkli bir cereyan 
aldı. lstanbulsı>0run çok çalııtıiı 

Bir Fener hücurr:u keaiiirkcn 

yetlerine doğru bir çarpı§ma neti
cesinde Cevat sakatlanarak oyunu 

terketmeğe mecbur kaldı. E ~rinci 

devre bu suretle 3 . 1 Fener bahçe
nin lehine bitti. 

ikinci devreyi rüzgara kartı on 
kiti ile oynamak mecburiyetinde 
kalan sarı lacivertliler dört muha-

cimle oynadılar. Bu devrede lr 
tanhulıpor F enerbahçeyi epeyi n 

kıttırdı. Fakat mühacimlerin da• 
ğınık oynamaları dolayniyle bir 

sayıdan fazla çıkaramadı. Fener • 
bahçe de lstanbulspor müdaf~ • 
sının çok fena oyunundan İstifade 
ederek eıapelerle üç gol daha attı 
ve maçı hu suretle 6 • 2 kazandı. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi 
sahanın çok çamurlu ve havanm 
da rüzgarlı olması dün her iki ta• 

kım oyununu da bozmuıtur. Dün
kü netice her iki takım arasındaki 

farkın hakiki bir miyarı olarak 
gösterilemez. Dünü maçta nazan 
dikkati celbeden bir buauı ta bü
tün maç esnasında bir defa komet' 

çekilmit olması ve lstanhulıponm 
da hiç ofsayt yapmanuı bulunma
sıdır. 

4 
KaragUmrUk : 1 

Ortaköy: O 
Kadıköy sahasındaki ilk lili 

maçı, ikinci küme Karagümrüli 
ile Ortaköy arasında oynandı. Ol
dukça müsavi geçen bir c,yundan 
sonra, bazı oyuncularından mab • 
rum olarak sah3ya çıkmıt olan 
Karagümrük firikikten attığı bir 
aolle, neticeıi 1= 9 k·~. 



f ~.~i~~ Ayağım niçin uzatmış ? 1 
Eraün çOk ya • 

ramaz, fakat 
çok zeki bir ço -
cuktu. Bir ak . 
ıamaile dostla 
rından dolrtc. 
Yaıar yemeğ 
davetliydi. Sof 
rada konuşuyor. ' 
lardL Doktor, f.r 

ıünün babasına anlatıyordu: 
Azizim Cemal ! Bizim çocuk 

fotograf objektifine benziyor .. Ya 
nında bir ıey yapmağa gelr:ı ·yor 
Hemen kapıyor .. Ertesi günü tat -
bikata g~iyor. 

Ergünün babası ciddi bir ta -
vırla cevap verdi: 

- Çocuklann hepsi öyledir. 
Ben onların yanında, aile reisleri
nin çok terbiyeli ve ihtiyatlı dav
ranmalarına taraftarım. Ço::ulda 
rın yanında münatebetıııb mcvz• 
lar, ahlakı bozacak fıkralar anla. 
tılmasını hiç de hoı börmem Aile 
büyük edep ve terbiye mektebi
dir. Ç'.>cuk ilk terbiyesini ailede 
eiaılı ahrsa, mektebe gittiği za -
man bozulmaz. 

Ergün, babasının bu aö:derini 
unı1tmamııtı. Fakat, Er günün ba
baaı evde, hiç de anlattığı gibi de· 

iildi. Ayaklarını yemek masaaı -
na uzatır, kendi kendine fakat yük 
ıek ıesle eline geçen her kitabı, 
her mecmuayı okurdu. 

Ergün, bir akfam yine böyle 
babasının ayaklarını yemek ma . 
ıasına uzatarak kitab okuduğunu 
gördü. 

- Baba, dedi, ben büyüdü -
ğüm zaman ayaklarımı masanın 

hangi tarafına uzatacağım? Bir 
başında siz, öbür başında annem 1 

oturuyor .. Bnna aya!:. uzatacak yer 
kalmıyor? 

Bay Cemal o gün Bursada e · 
peyce para kaybetmişti .. Yorgun
du. Küçük Ergünün ne demek is
tediğini kavrıyamadı: 

- insan, ebeveyninin yanında 
ayak uzatır mı .. O nasıl laf? 

Diyerek Er~ünü payladı. 

Zeki çocuk, bir kaç aktam ön
ce babasının sözlerini hatırlata . 
rak: 

- Siz, doktor amcama, çocuk 
her§eyi ailede öğrenir.. Aile ilk 
terbiye mektebidir, dememişmiy
diniz? Ben de 'ıizden gördükleri· 
mi taklir ediyorum .. Ayıp mı? 

Deyince, Bay Cemal yavat ya
vaş ayaklarını yemek masasından 
indirdi ... Oğlunun yanında duy -
duğu mahçubiyeti sezdirmemek 
için, içini çekerek fu cevabı ver • 
di: 

- Büyüdüğün zaman aakın 
Borsanın önünden seçme, yavrum! 

Sen de benim gibi, hava oyunla . 

rında para kaybedersen, ayağını 

uzatmak değil, masanın üstünde 
sırtüstü bile yatarım l 

Her kaidenin bir istisnası var· 
dır. Sakın sen bana benzeme, oğ
lum! 

Maide Sertelli 

CEP 

--

klavuzunu 
elinizden 
ayırrnayı

n ı zl 

Çocuklar! Bu yıl elinizde, her 
sözün Türkçe karşılığı olan bir 
cep lalavuzu var l Bunu hemen 
her saat ,gözden geçiriniz .. lçinde
ki sözleri belleyiniz ! Ve bize gön 
dereceğiniz mektupları o sözlerle 
yazmrz. Yani, gönderdiğiniz mek
tuplar ve yazdrğmrz yazılar - is
teyonız ki . baştan başa öz türkçe 
olsun. 

f . 

Dertleşelim 
Gelin biraz da dertleşelim 1 
Dertlerimizi eşelim .• 

Zeki, çalışkan çocuklar! 

Konuşacak ne çok dert var! 
Hayat çetin ve sarp bir yol.. 
Oyunla. yürünmez bu yol. 

Topa vurup kendinizi, 

Astınız mekte binizi t 
Once kitab, mektep ve ders .. 

Y <>ksa işiniz gider ters! 

Once bilgi, de~ fen gerek .. 

Cahili boğar engerek. 
Bilgütay 

Apartman ararken 
Ayten. anneaile bir apartmıan 

bakmaia sitti. 

Annesi kapıcıya ıorduı 

- Hangi daire boı? 

- Üç numara.. 

iki ay önce Kaliforinyada, he
nüz bir yqım doldUl'DUJ&n mini 
mini yavrular araamda bir milta
baka yapılllllflı. Bu müaabakada 
çocuiunu en iyi lmcaklıyan ve a • 

BtlyUk bir 
kaplan derisi 

Geçen 711 Afrikada 
- Kira&.? çok büyük bir kaplan 

- - Uyuıunız. aYlamıtlar ve bu hay-
- Bir numarada kimler otu - vana (dünyanın en 

ruyor? büyük kaplanı) adı. 

- Ba1 Adem.. nı nrmitlerdi. 

- ikincide .• ? Kaplanın yarası 

- Bayan Havva.. geçmediği için iki ay 

Ayten, anneıinin kolundan çek aonra ölmüt Ye de • 
ti: riıi resimde ıardG • 

- BU ka:dar iptidai iD1anlar i- ğünüz tekilde yüze • 
rek direklere ıerip 

çinde ben korkarım, anne! Haydi 

bqka apartıman arıyalım ... 

Parkta 
O gün mektepten çıkınca Me

lahati babuı parka götürdü. Çok 
kalabalık yardı. 

Melahat dolaıırken, bahaamı 

kaybetti .• Çok aradı .• Bulamadı. 

Birdenbire park bekçisinin ıel

diğini ıördü •• Yanma sokuldu: 

- Bekçi baba! dedi. Küçük kı 

nnı kaybetmit bir baba ıCSrdiin .. ., 
mu. 

- Gördüm amma .. Küçüle kı • 
zını mı anyordu.. Büyük kızmı 

mı? Sormadım .• 

AÇIK 
KONUŞMALAR 

An karada Kemal Tunçer' e -

Mnutazam gazete okuyabilmeniz 

için, en kestirmesi gazeteye abone 
olmaktır. 

kurutmuılardır. Kap

lanın büyüklülil, ya

nında duran adam -
larla ölçülebilir. 

pen anaya Ye çocuğuna mükif,t' 

lar verilmiftir. Müsabakada ı.lrf' 
d gelen çocul.u anuı lSP.erken I 
riiyonunuz. 

lzmirde Yasin Akgün - Bu yıl 

yatı mekteplerinde bot yer olma· 

dığını öirendik. Gelecek yılı beki 

eyecekaini. 
Yukardaki parçaları muntazam kesip yaprştıruuz .• 

Bakalım ne çıkacak? 
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YILDIZLARIN GEÇiT RESMi 
Şehrimize gelen Amerlkall bir muharrir 

Holivudun iç 
Yiizünü anlatıyor 
lne"'a perdesinde beğendlilmlz artistlerin 

~ğu, hakiki hayatta bambaıka 
şahsiyetlerdir 

Moris Şövalqe artık 
kabak tadı vermiqe 

başlamış/ 
ecip Fazll burada ne duruyor, 
hemen sinemacı olsun 1,, 

11.a eayfadaki erkek, kadm ıi· kaıeldlli vakit en çok köpeie tu
..... JJl4ızlarmm reıimleri ara- tulmattur. Hatta denebilir ki bu 
"-ela, bakın bakalım, tanıdıimız ndeki kapeli aevdiii için, bu eYİ 
.,.. Yar mı? Atm almak İltedi • .,, kifi derecede 

"Con Krovfordu, Mey V elti, Gre- eaçm• J& f Bir Holliwd yıldızı • 
Jt...Carboyu, aonra erkeklerden nm tabiatlerine ve apamız verdili 

bert Marıalı Ramon Novaroo hükümlere UJUJor demektir. 
~laıudımz. Ya Necip Fazılı!? E-
~ bizim çok tutulmuı ve gerçek- * 
..... anlayıılı, duygulu ve çok O za••nki Con Kranordu tarif 
:-tair ve piyes muharirimiz Ne- etti de f&fbm: "Gizleri i.panak 
1-1ı1 Fazılı seçebildiniz mi? içine lanlmq JUlllur& wzuhunda 
.~u sekreterimiz · bu reaimler Ye Jilzil çilli idi, diyor. Fakat aon 
:--una koydu. Çünkü bu y zıyı ralan ..-ımı ı&terdi. Buıün en 
~aya sebep olan Amerikalı bir beienilenlerden biridir. Greta 

muharririnin, Necip Fazıl Garboclan küçüktür.,, 
, ıinemacılık bakımmdan ıöyle "- Otu J&tmda kadar var 

enteresan bir aöz~._..._~.-~,..., 
hl~ uç gündenberi lıtanhôlda -~·"'1_..aJD""~·· •• Garba 29 7qlarm
"n.1Uıaıı meıhur Holiwt muharrir da kadar olduiuna ıöre bu yirmi 
,_ den Herbert Howe, kendisile yedi, yirmi tekiz kadardır •. Fakat 
..:;ıan bir görüımede, gazete- ödeme iılerinde biraz 7avqbr. 
'd. ~ reamini ıördüiü Necip Fa- diyebilirim. Taklitlerini ıecik. 

IÇın dedi ki: ti • d" nr ı. 

~ Aınan azizim, bu delikanlı 
~burada duruyor? lıte Holi-
~-aradığı erkek ıimuı. Va
.:-U-onun bundan farkı yoktu. 

• eaıner De kuvvetli adam ! Holi
~ aelae milyoner olur bu deli
"""""· Sizi tem;n ederim!..,, 

* ~4-erib ıinema muharriri Her-
~owe henüz kırk yaf~annda 
Iİrd" .~ına rağmen çok genç 
.._ b~ı ıınema yazıcıhiı hayatın
~ .. yıldızların muhitinde 
Otta a bugün isterse bir kitap 
t..,.,!" koyabilsecek kadar bol ba-
-"llltll' edinmiıtir. 

- Şimdi ne alıyor? 
- Hkftada 5000 dolar 

Mey Veat! •• Konuıtalum A • 
merikalı muharrir tehrimizde ıe .' 
çen yıl iki fihni ıöaterilmit olan 
bu yqbca yıldızm aiyiniti Ye mak 

~•liraların çqidi hakk.:ıda pek 
~tzı çatıp kollarınızı kawıtu. 
'İcldi boiazaaızı temizle:rip ciddi 
~ CSlcaGrerek, hatti yqlıyaan.•z 
ı.....:--:. Ye tecrübe ıözlüklerinizi ta· ~-ı...:-:z.e •elen Amerikalı Wıema 
~ Jı••Loı.~- VW'u"'" 

u.um vermeie kalkmaym. malaorriri Haberi HOUle 

J,ir ~ &arımız medeniyetinin • • • , 
._.Grin akiıleridir ki, yan çizmez J&J mullennm haJl'&Dı .•• ,, 'Y qı 
ta~ de ilzerinizde bir alırlık bı- kırktan yukarıdır,, di:ror fakat Hol 
--....ı.r. liwdda timdiye kadar hiç akandal 

~ çıbrtmamq olan bir yıldız.. Soa-

•f ~rikalı muh • Co :Kro- yal hayat ve münubeti hakkında 
-..! Ordu daha ıı'nemarrhır, t n kimıe i.&atlı bir hüküm veremi • 
,.., IİI' • a aya ına ye -
~ dıli Ye henüz haftada "an. yor. Her aabalı kiliae:re ridiyor, 
clıtı 7So dolarcık kadar,, kazan. aklımda kaldıima ıöre katolik 
led· laaaanlardan tmudığmı IÖJ• kiliaeaine sittiiüıi elylerdi. Sigara 

.. • • .A.ll. :-L: ko 
ıçmı7or. -.zma ~· JlllUJor, 

ı.ı~tıharnnn Hollivudun Sev ı; ,..kından s6zel delil. Fakat ıine-
.. , llleyJdinde bir evi der ma:ra abetmeclen ance, topukla-
~...... Yar ır. 

1 •e bir de köpeği.. nna eklediii uzunlak, aaçlamuı 
ıl~bain adı Cellini •• Ka etin yaptırdılı h111111t tun.Jet, elbiıesi· 
'..,_•cli:rorum. Çünkü .::. evi nin çetidi, kullandılı koru, Jibü· 
lal. ~ak ~re Con Kranord niba boyuı ve kendiaini uzun boy

keadı aJ:uaile birllde çı- lu ılltermek için h• .-akit ıinema 

Con Kroulord, Greta Gcırho_ Necip Faıl, H..._, •,,,..ı, Ra ınon Nooarro H Varner 0"""1-
"Ba bq rinama artidi araınJa Necip Faılın raminin llllllıaı ne,. "iyo...aım, defil mi? Falıat 

7G'YI olmyunccı cmlı)'CICGkmlu; lci al41icua Nr: Necip Faıl, Ameriicı lı liir .U.... muharririne ,,ira, 
Holioatla ~ise am.tlilıle milyon lar lıaanaı:alıtır! 

objektifini kendiıine brtı &f&ito yazan 1 Hikmet Münir 
dan doiru tutmaları ona bo7lu 
boalu tedövr haline koyuyor. 

~ 
Hollivudda kiliaeye ıidea yıl

dızlardan biride Ramon Nan.ro 
olduğunu öirendik. Bu arada bir 
kaç Hollivudlunun Amerikalı mu
harrirden öğrendiiim humaiyetini 
birden aöyleyivereyim: 
~ , ~ıimi,..ail&e.r:U. fil-.1-in 
1>lrk~da tS..ilüllbdb IArbert 
M&11alın bir ayalı talı.ta imiı. Bu 
ayağı harpte kaybetmif. Kanamı 
bırakmıı olan bu adam, timdi ._.. 
ıiz filmlerden kalma artİlt Glor
ya Svanaonla beraberdir. 

Varneroland'ı taıuyac:almma: 
(zaten kolaylık ollUD' diye bu AY· 
faya • bulabildiklerimizin • reaim 
)erini de koyduk. ) Çok defa kor
kunç bir takım Çinli, Meluikalı 
rollerinde görünen bu artiat Greta 
Garbonun memleketliaidir; ineç· 
lidir. 

Amerikaya on Uç yqında pi· 
dili vakit tek kelime İngilizce bil 
miyordu. Fakat ıonra meıhur hem 
teriai Strindberıin bir eaerini ter
cüme ederek kendisi de OJD&dı. 

* Valentinoyu unuttunuz mu 
bilmem! Amerikalı muharrir, bir 
vakitler çok iyi ahbap olduiu bu 
artiat için pek dokunaklı tözler 
aöylüyor. Amerikaya ilk ıeldiii 
Holliwdda ilk oyunlara bqladıiı 
vakit, Valentinoyu halk tutmamıı, 
ve vermiıler kaleme kuneti ! Ta
bii en batta bizim kendiıile müll
kat yaptıtımız Mr. Herbert Howe 
geliyor. Arkadaıı da olduju için. 
Valentinonun bütün meziyetleri • 
ni kuıurlanna ıalip getirecek bir 
tarzda geniı bir ne1ri7at AY&fm& 
giriıiyorlar ••• 

Valentino 1.09 Anceleate bir 
0 Türk kahveıi,, adı Yerdikleri 7e
re bu muharrirle birlikte pek ıık 
gidermiı, orada nargile Ye kahve 
içer, ve kendilerine ikram edilme
ıi adet olan lokumlardan yermif-

Tabit 61ümüne bunların aebep 
olduiu iddia edilemez .•• 

* Moria Şovalyenin artık Ame • 
rikada teairiai kaybetmekte oldu
iundan haberiniz varmı. Her a
man ayni ıeyleri yapmakta olut11 
hiç deiitme:riti pliba kabak tadı 

.-ermefe ı.,1mn .. Han muharrir 
diyor ki: "H&J&tımda 7la Jiize 
pldilim b~ hir ıinema utimni, 
Moria Şcwal:re kadar aolak hat • 
madDD. Koaapuamı Wlmiyor. 
Hani Fttftndeki delikten para a
tınca ıülen bazı m•kine OJUDC&k· 
lar vardır. Onlar ıibi bir te1· Hiç 
bir ıinema artisti, bilhuaa pzete
ciler m-iad• ,.. Morla So-17• 
baar lattl Wlr lt1rsN MlımJitP.,, 

Muharririn dltOnc-bai pldf • 
tirecek dejiliz. ~im Beti B • 
laJta.. 

~ 
Bir ....mtler latanWa tla p • 

lip bmen filmini hrada çnir • 
mit olan bu eald ,..Jdm batırluu
nm. Şimdi kocuile tank ,.titti
rerek Ye portlıbl iatihaal ederek 
ıeçiniyorlarmq. Vazİfetleıi oka
dar İJİ delilmif .. 

A,,.,.._ı mıılu::rrir, ile;, Vat 
Wmli ba ;raflı lıatlınan nmlqaJla 
lıemli.ini orta )Gflı ~6i •iWr 
melıtelti maltardine lttı;rr1111 W'•· 

lanı sJJyla,.r. 

rafı da aıtryorda ondan. Muraf ~ 
ial.,.or. GGnlin birinde aıfm tüke
tı,orlar. 

Fakat ~erinde kendini t>il:p 
para mtanlar çoldur. Geçenlerde 
tek ıözlfi Strato.f., uçucaau Villi 
Poetla birlikte t&J&I'• ile dfltüp 
ölen yine ıinema arti.ti Vil Rocera 
bir kaç mil,onluk adamdı. 

- Vil Roc.a •11li samanda· ................ 
- Eftt, miah muharriri .. Sea

ıb filmler amanmcla atudyolar • 
da konupnak aerbeatti. Gayet nük 
leci olan Rocen herteJ'e bir baha
ne bularak bot bir .az t67lerdi. 
Bunlarm delwlni HZea direkt&ii, 
Roc:erain arlr.uma ıekreterini tak· 
b. Ve her 1•de onu takib ederek 
J&Pblı nGldeleri ka,detmesini 

.tirlecli. 
GOailn Mrincle Mmlv, batlı 

..... bir ew' olUYenli. Setli ti
-alanla amhtelif rollerde hu 
ilsim lmllaadılar. Fabl arka -
clatlarmclaa hiriai, Rocene "em 
balan DİJ• kendin lmllama.,.aa? s- k~i katibini alarak 
psdınanai,, diye bir tani,..le 
bahmda. Ondan ..... Rocen ~ 
lwlaımm clediii pbi ,....
mabarrirlile de batlamıt ve haf • 
tada bet binden ,.ulran dolar b
AD111&ia baflamıtbr• 

)$. 

Yuıyı burada bith...Uen 1. 
ce Holliwdun aon m•nzvaanu 
kaydedeyim. Seali ve aözkl iılmler 
çıktddanberi Hollivuduİı haptı 
epe:r deliflnif .. Artiitlerde 87le 
eakiıi ıibi aefahet denebilecek 
hayat;ıok.Çünküt6dü ıinema, 
tiyatroya benziyor. it ciddi! Rol
ler uberlenecek. Eaki .nkitL..de
ki ıibi olaa7dı, itiniz aadece bir 
takım pozlar alarak OJlll'mak o -
lacaktı ve zihİıinizi o derece k.
calamıyacaktnuz. 

Şimdi ile, rollerin hatırda bJ. 
maıı için bfanm aailam tabii • 
muı llznn pliyor. 

Sinema malmftrinie IOl'dam: Sinema muharriri Ha•llt 
- Bu Jddmlar, hu kadar para Howe dedi ki: 

kazandıkları halde, aonra bazan • - Banimorlar f111a, ....... 
açlıktan il&yorlar. Ba nasıl olu· fazla içtlll için, ıimdi hafaallm 
yor? rol uberlemeğe ıelmediiinclm 

- MuY&ffakiyetleri Ye kazanç· ıündensüne aözlü ıinema ..,.1.,. 
lan arttdrp.. baptlarmm ltlka ~· amdaa pldllfOl'lar. -
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GORCJNDŞLIER 
--= ~ - _zaw±,_, ,,_,, ,_, ....._,. 

,,_:·A.ns yo 

a 

' n er,, e gidip " an 
ıranlar gittikçe çoğal 

on,, 
or. 

e 

YeniLahçe hasıahatıesini.n iç 
hastalıkları mütehassıslarından 
Dr. Ekrem Şerif, ftOD çıkan ede
bi mecmualardan bırınde (Tansı
yon merakı) başlıkl. bir yazı yaz. 
mış ... Ünlü ve anlı doktorun bu 
yazısım okurken baıta bizim ga· 
zeteci arkadaşta., dan G ~. 1tli Hilal: 
olmak üzere gözümün önüne ka 
dm ve erkek kimler geııuedi aca 
ba? Mesel" bunlardan bizim Hi· 
liıliye: 

- Bugün biraz dt§İm ağrıyor! 
De,eniz, o hemen: 
- Git hir dişçiye! 

Diyece~i yerde: 
....... Koş bir dol,tur • tl"nsivon~ 

na b Hır! 
Sözünü yapışbr<r. Y lnız u ko. 

dar mı y ? Siz, gene on : 
- Kulaklarım b:.;gi.ın ne kadar 

da çınlıyor! 
Diyecek o1samz onu11 size ve

receği kar§ıhk mutlaka ~udur: 
- Tansiyonuna b-aktıtdın mı? 
Dahası var; m ıe}a yold yürür. 

ken: 

- Hilali, ya va~ J ürüvclim çün
kü ıskarpinıer fen.l halde ayai .. 
mı sıkıyor! 

Derseniz, o genr. ıize ayni toYi 
s(}yler: 

- Tansiyonun kaç acaba? 
Sevgili doktor Ekrem Şerifin 

(Tansiyon merakı) dediğ; bu tan
s:ı.r.on modası son :>.amanda o ka
d~r aldı yürüdü ki burada adı la• 
zı?:t değil, gene bizim babacan 
Hilalinin dost ve hem1 hriletrin
den bir başkası tu>kı aniı (batı

ra) defterine her qünkü hat<rala• 
rmı kaydeder gibi küçük bir cep 
def lı!rine adeta ıüııün tansiyon ra. 
kamlarmı tarihleriyle kayd.ader. 
durur! 

Bir ba9ka ~nıdık V&! ki orta 
ya~a bile daha girmemi~ •aytlabi
lir. mübarek kendi evıudeki ka 

· dın erkek, çoluk ;ocuk bütün in
aanlnrm tansiyon oerec-eterini hi· 
rer birer ezberden ı yıp döktük .. 
ten b tlta ~Utün dostlarının, a.h 
baplarının lanıiyoA de:«celerini 
de bilir ve onlara birer birer ayrı 

l'\Y1"l yeme . . içme, y•,lma. kalkma. 
uyuma, uyanma, h.-na e:ğler.me 

gidip pansıyonuma (taımyonumaı 
olacak) baktıracağım I 

rüyoraun ki son zamanın 
zumundan çok fazla, beU:.1 de büs• 
bütün lü:;ı;umıuz tansiyon merakı 

1 
- Nereden böyte Şükrüye b· ken r mahallelere kadar almış yü. 

la 1 rümü§, oralarda aünün hastalık ' 
- Bakrmbaneden (Bakım evi modası durunıunu almı§tır. Onun I 

olacak) geliyorum; üzer.nize iyi• için sen hiç merak etme. o da ar
lik sağlık, orada pan ıyonuma tık geçmİ§ yılların apanclisiti gibi ! 
baktırdım da... Bakalım tansiyondan sonra orta• 

- Kaçmıı pansiyonun? ya hangi marazi moda çıkacak-

1
1 

- On bet dediler amma, bil- br? 
mem ki... Tanıiyon için söylediğiniz şu 

- A .•• On bq ise iyi.. aö:;ı;, ne ka~ar yerinde, helı.imce bir 
- iyi mi ya on bet? sözdür: 
- iyi ya .. On y~di oh.rsa (~na. "Bizim hekimlikte pe:C meşhur 

On beş, on dört bunlar i-Ok iyi İ· bir kaide vardır. Bir hıatalık ki, 
mi§ ... Biliyorsun y.ı, bizill' Vadiye birçok ilacı vardır. hMtalığrn kat'i 
hal nrn panıiyonunn bak11n Y hu• ~e hususi bir teda"Visi yoY- demek-, 
di doktor onda d ,,n be~ bulmuı· br.,, 
tu d h r e~ yeme:.ine izin ver· Fa.kat gelin de ıiz bunu tansi· 
mişti. yon ve pan3iyon ( !) meıaklıları· I 

- Ey beninı sayın ve sevimli Jok· na anlatm ! j 
torum, Ekrem Şer1fçi~İm. iştt- gÖ· O. C. Kaygııız ______ ........ _________________ ....._. ____________ ~-----------.-- ' 
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? • 

esi satını 

yapmıştır. 

"Neon,, her renkdo aydınlık neşreden bir nevi cam tüptilr. Gece rek· 
I!mlarıncla ve dekorasyonda kullanrlır. Devamlr bir hat halinde bulu· 
nan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı sarteder. Asri ve Modern 
bir reklllm vasıtası olduğu için Avrupada pek çok istimal edilmekte
dir. Boruların her şekle girebilmesi reJSimfori reklamları dahi temin 
eder. Neon tüpleri ile reklam yapan müesseseler rcktam hususunda 
rakipleri hayrette bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sattırıcı 
reklamın ancak Neon tüpleri vasıtasile elde edileceğini bugün bütüıı 
reklam mütehnssıslan tasdik etmektedirler. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır. 

AT.E' 
J 

d nı ınız. 
Salıpazarr, Necati Bey caddesi, Telefon: 44962 - 3 

lh ·yatsız ığın Cezası 

Ah bir 
iPiN 

zevklentne rejimle .. :ni tayin eder. ı 
Dehıetlibirtang•yonmerakh~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eceleri tutacak baş Ve iş 8~rılorına karŞ 

bir de kadın vatdır. Hır. ıtinyan O• evinizde dalma birkaç kaşe G R i pi N 
lan bu kadının işi gücü de tram• bulundurm yı unutnıayınız 
vaylarda, otobüslerde rasgelene 
tansiyondan b hsetm~ktir. Me· 
sela tramvayda bir kadııı bir bat· 
ka kadına şu rüyeyı anlatıyor: 

- Allah hayırlara lerdil ~yle
ıin, bu gece rüyamda rahmetli Ay. 
§e teyze bana bir kurabiye ilcram 
etti, rüya hali bu ya, bf!n de ha
tırı kalmasın diye kurabiyeyi alıp 
yedim. Fakat yiyeıı sen m1ıin, 

biraz sonra mi-lemde hn şifkinlik 
yüreğimde bir çarp ı nll a~ kan ter 
içinde uyandım! 

Bunu dinliyen o tansiyon me
raklısı kadın, hem?n sôn ka"ışır: 

- Siz bir keret bir doktora gi· 
dip tansiyonunuza baktn sanıı fe
na olmaz! 

Bu tansiyon me:akı, vahut m~ 
dası, ıon zamanla(ifa ''e dersmiz, 
bi~im kenar mahatie bavanlarma 
nnncıya kadar alıp yü· üdü: 

- Nereye böyle Hadiye tey
ze? 

- Şeye kızım, dışpıınsere ( !) 

Tür Hava rumu 

Büyuk u o yan 
Şimdiye kadar binlerce kiş·yi 

zeng·n etm~şt·r. 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 

1 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca: 15 000, 12.COO, 10.000 liralık ikramiye

ler!e ( 20.000 lira) lık bir mükafat vardır •• 

P.anları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. 

d•d Bütün ağrıları, kalbe dokunmadan, mideyi ve böbrekleri yorrnıı 

en k11a znmanda ve en kat't şckild c keser. 

-------------~--~-----------------~~-____./ 
Gü hanede muayeneler 

Gülhane tııtbikat mP.ktebi ba1 Pazartesi: Kulak, boijaz, bu1'1'"' 
hekimliğinden: hariciye, fizik. 

Gülhane tatbikat mel<tep vr. kfi O i b ~li1~ Sah ı ahiliye, nisa ye. e 
niği 15/10/ 935 ıah günündetı it• Çarşamba: Röntgen cil:li1eı 
baren ıedrieata bati m1ş olduğun bi ö 

dan pol•kHnik muayenelerini gö~ 

terir cetvel aşağıya yazılmıthr Şv 

htr halkının buna gör~ milracaaı 

etmeleri rica olunur. 

Sabahları saat 10 dan 13 e ka 
dar. 

asa Vt, g z. ... ,,~ 
Pe•şenbe : Hariciye, fizı~r 

sa1ye. 

Cuma: Dahiliye, göı; cil.c1i1'e~ 
cumar teai: Bevliye, a•~ bıye, 

le.k, boğaz, burun. 
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CRJPE YAKAl.ANM/$. BiR HASTA 

NEVQOZINll. 
ABU/"- EYi OLUR-

10 danelik tüh iıteyiniz. Çok karlıdır. 

HABER - '.Ak'şam poıtaı=ı =========~~=====~=========1=5== 

İN 

.. , ................................... _. ................. " 
ı: ·-··········· ... ···························-····• ..... ,; 
rlEıek trıı~ten korkonU 
~~bayanlara ondllle H 
H ı-:ın mtljde U 
i~ Hakiki buhar makinemiz gel-U 
.. · · B l b h ak' .t= :; mıştır. ayan ar u ar m ıneıı 
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DUtkUnler evine l&.zım olan 18.000 kilo patates pazarJığa ko 
nulmuıtur. Bu pa.taleıle. in hepsi ne 1080 lir değer biçilmıştir. 5art 
nameıi levazım müdürlüğün de görülür. Pazarlığa girme 

ıstiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanu 

nunda yazılı veıika ve 79 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 11/2 ci le rin 935 pazartesi günü saat 15 d~ do 
imt encümende bulunmahdır. (6743) 

Bandırma Şarbay ağından ; 
Bandırma Uralı için "650,, lir muhammen bedelle bir tane ~is 

düdüğü alınacaktır. 

Bun aid şartname be<Ielalz oltı rak Ur ydan .,.eriJecektlr. 

........ ._ ... Bm1E!3:~--S 
Seıami izzet 

Taksitle mant , 
~f diye bir çok yerlerde aldanıyor
:i lnr. Bunun için bir kerre Aksa• 
! ı·r yda • Millet caddesinde Gü • 
. leryüz Kadın berberi Ba)an Şe-

Bu İfe aid eksiltme ihalesi ikinc ci teırin 935 aymm on bef inci Cu· 
ma günü aaat 15 de Uray Komiıy onunda yapılacaktır. ihaleye gir -

mek isteyenler "48,, lira "75,, kuru§ muvakkat teminatı Uray vezne -
ıine yatrracaklardD'. 

TiyatrOSanat 
1 Her kitapçıda bulunur 

1.!!!1-. Fiah: 75 kuru~ 

1 i kürenin salonunda hakiki buharı Şermin terzihanesi Sultan ha- .::E: 
makinesini görmeleri kafidir. 

marn Camcıbatı.ı han No. 1 Leman :: ............................. ·-·-········ .. ··········-· 

ayyur,rop 

:r ······················································-···· 
Hanım. 

istekliler 2490 aayılı ihale kanu QUDUndaki. taarin edilen Tesikaları 
göstenneğe mecburdurlar. 

Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere illn olunur. (6787) 
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Dokuıuncu ~:ırl başlylc tasdilt etti. 
Bunun üzerine Marşal tckrnr söze 

başlcıdr: 

- Ynlnız ! kadar · ·:ı şe,·ket 
ap, haklumdaki teveccühünüze sığına 
rak herşeydcn ewel Marşal dö Dam
vilin de Luvr sarayına çağırılmasını 

dilerim. 

- Demek ki huzurumda bir aile 
ıneclisi kurnl • istiyors•ınuı, öyle mi? 

- Evet şevketmeap, bir nile mecli 
si. Fransa kralı bütün hbaasınm ba 
hası "'1 <iu1u için bu meclisin baba hu· 
~urunda kurulmasını istiyon:m. 

Dok,.. .. ·-'"u Ş:ırl iki kardeşin :mı · 
·-ı.daki kin \'c nefreti pek iyi biliyor

·au. Fa~at bo nefretin sebeplerini bil 
rni)·ordu. Her iki l\farşalin t>nelerden 
bert gt21f tuttukları bu sırrı öğrene· 
ceğinl anladı. Fransuvanın hazin ve 
titrek esi, bu şnhidin bulunuşu, bu 

hazrrlıklnr kendisine dokunarak ma· 
cera;tı sonuna kadar takip etmeğc ka 
rnr verdi. 

Gunıaş bir tokntnklA zlle Yurnrnk 
oda hizmetçisini içeriye çağırdı ve mu 
hafız kumandanı Mösyö dö Kossenl' 
iste' ti. 

Hizmetçi: 
.-:-.. Zanneder~~m şevketmeap Mösyö 

d' .< "lSene üç glin izin '·erdiklerini 
Um··' 'ur. dedi. 

- Ha, evet. .• 
- Faknt muhterem l"raliçen1izin 

tntıhafız kur..--?ndanı burad:ıdır. Eğer 
arzu e6erseniz çağırayım. 

- Nansey mi? Peki, o da bu işi gö 
1-bilir. 

dilıirdaktka sonra .. 'ansey odaya gir
. Kralın huzurunda yapılması Hl • 

znn~elen merasim çok milhimken, ~'"n 
Be>: bltzat )'Dkalı):arak &stile götür-

c'.i!ftl '.i:, •• . • görür ı:•11n1cz htt~ Ic 
tinden olduğu yerde l.alıp gözleri ye· 
rlnden fırladı. 

l'ardııyan, duvtlrda asılı bir tüf c 
ğc '1akıyormuş gibi göründU. Fnluıt 
.. fansey kendisine bakmn.ilta dcYam e· 
dince o dn ona gör. kırp:ırnk alayla 
gülümsedi. 

J{ral kaşlarını çatarak: 

- Size ne oldu Nansey? dedi. 
- Aft edersiniz şevketmcap ! Birden 

bire gözlerim karardı. 

Pardayan: 
- Eğer iş böyle giderse o kadar im· 

rışacr.k ki bunun içinden çıkmak li -
mitleri de tamamen a1.alac.ık! 

l'lye dUşlindü. 

Kral: 
- Pekala, hemen otel Dörnerneye 

gidip Marşal dö Dam"il~ kcndlsi~·lc 
görüşmek isteulğfmi . öyle l emrini 
,·erdi. 

- Yalnız mı gideyim, yoksa yanımn 
birkaç asker alayım mı? 

- Yalnız git? l{:ıhro!ası herif, kim· 
se)i tevkif edecek değilsin. I\erıdimi 
annemin yanında mı sanıyorsun? 

Kralın arasıra böyle dokunaklı 

sözleri de vardı. Bunları hemen krali· 
çeye yetiştirirler, o da hiddetinden 
mosmor keslHrdf, ,•e ancak ikinci oğ· 
lu Dük Danju hakkındtıki hayalleriy
le t elif bulurdu. 

Nansey yerlere kadar el:rilerek dı~a· 
nya çıktı. 

O vakit Fransuva: 
- Şimdi fcvketmeap, sizden ndatet 

istemeğe geldiğimi arzederim. Muzu 
runnzda Marş.al dö Damvili hiyanet, 
yalancılık ve liadın kaçırma c· ıayet· 

lcrfyle itham edeceğim. Ah, şedtetmc· 
ap, düşüncenizi keşfediyorum. HAhim 

- Şüphesiz, mesela ~evkeımaap 

bir dü manınm şu anda pencerenin 

önilnden geçtiğtnl fnrudolim. Bn diiş 
man karşıdaki knvnk nğaçlnrınclnn bl .. j 
ri olsun. Borndnn ateş ederek onu ye
re serebilirsiniz. Kral tecrübe etmefi 
arzu ederler mi? 

- Ne ıuzumu var? Ben düşmanım 
bulunmadığını sanıyorum. 

Kral bu sözleri söylerken bembe • 
yaz olan alnı buruştu l'e gizli bir en ~ 
dişe Jle gözleri bulandı. 

- Gerçi hiç bir düşmanınız yoktur 
Şevketmaap, fakat bu tiif eğim o kadar 
doğru atar ki.. 

- Öyle olsun! diyerek kral kavak 
ağa~larından birine nfş:ın aldı. 

Nedimleri de tecrUbede hazır bu 
lunmak üzere yakltıştıltlr. 

lfral: 
- Dük, bakınız sahilde kimse var 

ını? Silahı tecrlib~ ederken bir kimse
)i öldürmek pek fena bir şc,>'dir, dedi. 

:Rcndisinc bu sözler söylenen Dük 
dö Giz, pencereden eğilerek: 

- fümse yok şe,·ketmaap I cevabı. 
nr verdi. 

O vakit kral pencereden otuz ndım 
kadar uzakta bulunnn kank n~aç • 
Jarmdan blriro;inc nl~n aldı. Genç dük 
dö Giz elinde yanan bir fitil olduğu 

alde yaklaştı. 

- Hnydi 1 dedi. 
Dük fitili yuklnştırdı. Tüf eli patladı. 
Odanın içi dumanla doldu. 

Kruse: 

- isabet etti. Bakınız Şc'tektmtuıp 
kurşunun ağnçtn açtığı delik buradan 
görünyor. Oh, bu çoli mükemmel bir 
"IJfthtır, diye bağırdı. 

Dük Danju edalı blr esle: 

- F t nı:nbeyim de Birinci sınıf 
nişancıdır. ded1. 

Bunun Uz.erine krnlın nedimleri bu 
ni~ncıhğı mcthetmeğe başltıdıbr. 
Orada bulunan Dük Danjunun genç 
nedimlerinden bazıları da el çırptılar. 

Kruse: 
- Kralın gözü hiç aşmaz! di:r• 

hnykırdı. 

ltlorijonı 

- Kral Fmnsnnrn en usta VCISJdır. 
sözUnü ilavct etti. 

Biraz ötede duran oldukça kcdcrlt 
yüzlü birisi de gülerek: 

- Kın·ak ağacının yerinde tosa • 
düfen bir Hügno bulunsaydı kAfir 
fiİmdi ölmüşlerine kavuşmuştu 1 sözle. 
rini söyledi •. 

Birkaç günd<ınbcrl Dük dö Gizin 
ınniyetinden çıkıp Danjunun yanına 
giren Sen Meğren isminde başka b!rl 
<le: 

- Bravo Moröver! diye bağırdı, 

Bu sözler söylenirken beti benzi atan 
,.e sararan kral da knval~ ağacında a
çılan yaraya mahzun mahzun bakı -
yordu. 

Şiddetle tüfeği hir köşeye atarak 
sert bir sesle: 

- Inşallnh lıir daha cnm u~açlara 
atmak nr.sip olmnz, dedi. 

Nedimler birşey söylemeden e2'ildl· 
Jcr. Dokuzuncu Şarl ise Dura ile bir 
köşede bağır ab'i'lrn konu~:ın Rönro· 
rı çağırarak bir ki.işeye oturdu ve: 

- Siz bu hususta ne düşünüyorsa • 
nuz baba l cliye sordu. 

Kralın şaire "baba,, demesi hem o
nu cok sevdi~inden, kem de hususi 
bir ~lıcrnmiy<'t ,·crme.3indcn ilel'i ge
liyordu. 

Fornuı.: 87 J 



iTEG 

145 - Bu üç hayvan arasında meyveyi kap. • 
mak için şiddetli bir mücadele başladr. 

. -

146 - Yarasalar da bir nevi yıldı~ımlarla 
bunlara hUcum ettiler. 

--
- .. _---=-

147 - Yolcular fırsattan bili~tifade küreleri
ne gitmeğe karar veriyorlar. 

148 - Fakat sahile geldikleri zaman küreleri· 
nin yerinde bulunmadığım gördüler. 

149 - Küreyi ararken onu bir mağaranın i~indc 
buldular. 
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Tüfei:ıin patlamasını bile güç duy -
muş olan sağır şaire sorguyu birkaç 
kere tekrarlıyarak anlatabildi. Ken· 
di.c;ine tüfek ve kavak ağacı gösteril
dL . 

Ronsar: 

- Şevkctmeap, tabfatin bir evladını 
böyle sakatlamak acınacak birşeydir. 
Bu ağaçtan kan akıyor, bu ağaç ağ· 

Jryor şevketmeap, kendisine böyle bir 
§CY yapılma.~ının sebebini soruyor. 

Dedi. 
Hanri dö Giz: 

- Ne güzel, işte bizi nebatlnrın da 
eanlı olduğuna inandıracak bir şair? 
diye alay etti. 

Ilonsar gerçi bu s-Ozleri duymadıysa 
da Gizin yüz~nden kastının alay ol 
duğunu anladı. Beyaz kaşlarını çattı 
ve: 

- Geyikleri, karacaları öldüren av 
eılar:ın da cinayet işlediklerini iddia 

ederim. Kendisine zararı dokunmıyan 
ve bakışlan ile merhamet dileyen bir 

ba1Vnnı öldüren kimse bir insanı da 
öldUrebiUr. Avcı tabii bir l'nhşidir. 

Ynhşiliğini terbiyenin dış elifi.siyle 

boş yere örtmeğe çabalar. Halbuki öl
dürmesine sebep, kendisinde bir katil 
ruhu bulunmasıdır. 

Sözlerini homurdandı. 
AYcılığa çok merakı olan bir krahn 

huzurunda bu sözlerin söylenmesi 
çok hüyük bir küstahlıktı. Fakat do 
kuzuncu Şarl gültimsiyerck sadece: 

- Şair! ... dedt 
Bu anda kralın re.cımi birodahizmet 

çisinin i~eriye girmesi herkesin dikka 
tini çekti. 

Bn hfmıet~i kralın yanına iki adım 
tadar yaklaşarak durdu. 

Dokuzuncu Şarl: 

- ~ ·e ,·ar? diye sordu. 
- Şevketmeap, Marşal dö Monmo-

ransi geldi. Huzurunuza. kabul olun· 
mak şerefini dileyor. 

Kral, kulaklarına inanmıyormuıı 

gibi: 

- Monmoransi mi? llan edilmek is
tenilen umumi sulhfi duymuş olmalı. 
Zannedersem artık hoşnutsuzluğuna 
bir son vermek istiyor. Pekftla, içeri
ye buyursunlar. 

Dokuzuncu Şarl hemen, süsJil bir 
suretle işlenmi' bir abanoz koltuğa 
oturdu. Odada bulunanlar ise koltu
ğun sağ ve sol tarafında dizildiler. 

Kapı açılarak Marşal, Pardayanla 
beraber, içeriye girdi. 

Fransuva dö Monmora.nsi koltuğa 
tiç adım yaklaşarak hürmetle eğildi. 
Sonra dofrularak kralın ~öz söyleme· 
sini bekledi. 

Dokuzuncu Şarl bir saniye kadar 
sustu. Marşalın mağrur görünüşünü 
bir .~niye kadar seyretti. Kendisi cı
lız ve sıhhati bozuk olduğundan onun 
uzun boyuna, geniş omuzlarına haset
le bakıyordu. 

Hazır bulunan nedimler, kralları • 
nın kabul tarzına göre gülümsemek ml 
yahut hiddetli mi bulunmak lazımge· 
leceğini anlamak için kralın ı:;öz söy
lemesini bekliyorlardı. 

Yalnız Ranri dö Giz, Marşala haka.· 
retli ve kin dolu bir bakış fırlattı. 
Hattl Fransuvanın içeriye girdiğini 
görünce yavaş se.qle: 

- Kafir1ertn dostu! diye alay bile 
etmişti. 

Nihayet dokuzuncu Şarl: 
- Safa geldiniz muhterem Marş:ıl. 

Uzun zamandanberl Fransa Krallığı 

sarayını unutmuştunuz. Hatta öldüğü 
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nüzü bile sandığımız zamanlar olmuş 
tu. Ekseriya Sen Dcnisde ölen baba
nız mı, yoksa siz miydiniz diye soru · 
yorduk. Çok şükür ki sizi sağ ye sa· 
lim gördüm. 

Dedi. 
Dokuzuncu Şarl, bu suretle gizli bir 

nlayla kalbindeki ehemmiyetsiz kini 
ni yatıştırdıktan sonra daha ciddi bir 
sesle: 

- Neyse, asıl mesele sizin burada 
bulunmanız ve bizleri , görmeğe gel -
menizdir. Dir daha safa geldiniz! 

Sözlerini il:iYe etti. 
Bunun üzerine Ilanri dö Gizden 

ma:ıda bütün nedimler Marşa1a gü · 

lümsediJer. Ye sanki bu beklenilmiyen 
geliş onları son derece sevindirmiş 

gibi bir tavır aldılar. 

l\fonmoransi: 
- Sevketmeap sizinle görüşmek şe 

rcfine ermek i~in geldim. dedi. 
- lşte huzurumdasınız, söyleyiniz. 
- Şevketmeap, hustLc;i bir görüşme 

istiyorum. 
- Pekal:i, öyle olsun! 
l\ralın bu sözü üzerine odada bu · 

lunanların hepsi eğilerek dışarıya 
çıktılar. 

Kral, Pardayanı göstererek: 

- Benimle yalnız bulunmak mı ar 
zu ediyorsunuz? 

- E;.'?er kabul buyurursanız şe"ket
meap ... 

- nu dehkanh ni~in burada duru 
yor? cliye sordu. 

Şömlye titriyerck krala baktı. 

Kral ile :\larşal yukanda anlattı 
~ımız şeyleri konuşurlarken odanın 
içinde bazı hadisC'ler daha geçmişti. 1 

Odaya girince, şövalyenin hakrşıı' 
Kebüs, Mojiron , .c Moröuc ilişti YC 

kendisine mah.c;us olan soğukkanh • 
Jıkla gülümsedi. 

Anjunun iki nedimi ile Morövr de 
onu tanıyarak kendisine terbiyesizce 
,.e dik dik baktılar. 
Şövalye, farkına varılmıyacak bir 

tarzda sağ kolunu l\lojirona doğru 

çevirerek kaşıdı. Okuyucularımız ha • 
tırlarlar ki Sen Denis sokağındaki bir 
gece rastlayışında, Parday:ın Mojiro· 
nun sağ kolunu )'Uralamışh. 

Mojiron bunun farkına vararak hid 
detıe haktı ve ~övalye de sanki: 

- Bu hiddete sebep ne? demek isti· 
yormuş gibi ha)Tetle bakarak kar~ı· 
Jık verdi. 

Sonra Morövere döndü . Bunun da 
kendisine hiddetle baktığını aörünce 
şövalye yavaşça yüzünü okşadı. Çün• 
kü aynı gece şövalye kılıcı ile onun 
yüzünii okşamıştı. 

Haydut herif yumruklarını sıkarak 
kudurmuşça..;;ına sarardı. Yavaşça: 

- Gene görü~ürüz ! dedi. 
Pardayan ayni suretle: 
- Ne vakit iıo:ter~en! •.. cevabını nr 

di. 
Odadan çıkarken l{elüsle Norjiron 

ya,·aş sesle Dük Danjuya birkaç sez 
söylediler. Bunun üzerine dük Parda· 
ya&.:ı dönerek öyle bir bakış fırlattı 
ki, zavallı şövalye lıu sefer kendi ken· 
dine: 

- or, bu sefer sağlam hapı yuttuk r 
Artık Dük tarafından tanındıktan 

·~nra bumdan sağ olarak çık:ırs:!k hi
le bu da ya Tampeli ,·ey:ı Bnstili bor 
lamak içindir. 

Diye söylendi. 
T\ralın son ... or~usuna Monmoransi: 
- Şry!;etme:ıp, huzurunuzda anla-

·a:lğım me.<-clcye şa·:nlyc dö Pardn· 
ran şahit olacaktır. cevabını ,·erdi. 
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1 T •• ur k e • Antrası 

Ekonomi Bakanlığı tarafından fiyat tesbit edilece' tir. 1 

Kışın yaklaşması dolayısile 

Müşterilerinin Vaki Talebi üzerine Fiyatın Tesbitine Kadar 
Bedeli Avans Olarak Alınmak Şartile 

Depoda teslim beher tonu 24,50 liradan 
Türk Antrasitinin satışına başlanmıştır. 

l'esbit edilen fiyat daha aşağı olduğu takdirde farki ahcıya geri verilecektir. 
Sipariş kabul yerleri : 

Maden kömürü işleri Türk Anonim Şirketi 
lstanbul, Yenicami, iş Han, Telefon 23862 

Şubesi Türkiye işbankası, Galata 
Galata, Voyvoda Caddesi, Telefon 44630 

i NA 
tiil - Nevralji - Baş ve Diş ağrıları - Artritizm - Romatizma 
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'-IUSUSİ ŞARTLARlt-llZ l-IAl(k'.'INDA 
~IŞ~LERiMiZOEN MALUMAT ALIN 1 Z 

1
11 

• Orta okuma , 
b'ht:r, 2 nci, 3 üncü sınıf ilk fasikülleri çıktı 

İuı:ınbul Belediqrsi 
t' h• m· f Bugün ... t 10 da 
"'' ır ı ıyn rosu ,ocuklara tiyatro 

111111111111111 (KO~;~I) 

1 1 

Saat 15 te ve ak-
şam saat 20 de uz 

111 
.:az. Opereti yazan: 
E.krem Retit, Müzik 

111111111 Cemal Reıit. 

FRANSIZ TiYATROSU 

SÜREYYA 
Opereti 

Bu akşanJ 20,30 da 
BAY- BAYAN 

Büyük Operet 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
Rüştü. Besteli yen ter: Sezai ve Sey · 
f ettin Asaf. Gişe gündüz aç•kttr. Te -
Jefon: 41819 . 

Piatlar: 2:> - 50 - 75 - 100. Lo -
ca 400 - 300. 

KUPON 

295 
4 ·. 10-935 

Elektrikle suyu verilmiş 
yeni MAVİ JiLET biçak· 
!arının imalindeı en son 
fenni tokamillat tatbık 

edilmiştir. 

"1JPOl\ILIJ·VADEli·MEVD~T 
OTURDUGUN·YERDE·HER·AYıN·BiRiNDE 
PARAN 1 N·FAiı i N i ·AL· 

ilk okuma ----• 
Beşinci sınıf için çıktı 

T•Tzt nıerkezt · VAKiT yurdu. lıtanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 
"- Yeri· VAKiT yurdu. lstanbul Ankara caddesi: Tel. 2437 __ , _______________________________ ~-----------------------------.... 



Çocuklar 
HABER, sizin için her cum.., 

tesi günü bir ilave veriyor. Takip 
ediniz! 

Ogaden ceplıcsinde Habeş askerleri sığınacak bir yer bulmak için koşuyorlar. Habeş askerlerinin bu lıususta 

gösterdikleri çabukluk şayanı hayrettir. 6Q • 70 yaşındaki Habeşlerin bir koşucu gibi büyük bir süratle koştukları gö. 
rülmüştür. Bunlar tüfek ateşinden korkmazlar. Tayyare ve makineli tüfekten çekiniyorlar. 

Adisababaya gelen ve tüfekle kalkanı bir arada kullanan Habeş nwlıarip
leri imparatoru allaşlıuorlar. 

Adi&ababa sokaklannda ltalyanlar 

aleyhinde nutuk söyliyen bir 

müne.vvcr B abeş kadım 

Habcşistanda t;ocuklar pek çabuk 

inkişaf eder. Resim.de gördüğünüz on 
Ilabeşistwıda geceler soğuktur. Res m.inıiz Ogadcn civarında bazı yerlerde 

yakılacak odun azlığından neferlerin :abitlcri için ağaç taşıdıklarını nöste. üç yaşında bir Habeş kızı.dır. 
ri11nr. 

Çocukla 
HABER, sizin için \ıe1 c 

tA!ı günü bir ilave veriyor. 
ediniz! 

Adisababaya gelip imparatora yardım etmeğe hazır olduklarını 
75/)00 kabile halkının rei8lerinden biri Haile Selasiyenin ayaklannı ö 

na mutavaat ediyor. 

ıe' Aduva lıarbuıdan sonra Ras Seyyu mı.ın kuvı·etlerine mensup asker 
ralarını ıardınyorlar. 

~ 
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Habeş imparatoru yalnız beyaz ata binmez 
kerleri kum torbalcırı arkasında /la• Sey11umun mulrtemcl bir tecac:üzün• karıı lıazırlaruuorlar, 


