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KURUŞ 

ni 
e· 
n• 

onıitecilerin yeni bir suikasti da~a 
"mro, 27 kurşunla bir cana kıqdı 

SulkastCjllard an Sllni 

Yeni tefrikamız 
• T:SOOO 
• 

Krahn cenaze merasiminde yeni kral ve ann•lnl takip eden bUyUk kalabahk Yazan: Aka Gündüz 

Yugoslavya kabinesinde esaslı 
H e11ecandan he11ecana lilrülde

necek&inlz-

Balkanlardaki UıtUôlclkrdaı, 
•ulluutçılardan 6alıaeden bıı eur, 
Aka GündJU'ün fQhaerldlr. Unat
llUl/IUI ki, nıielllf, Balkanları G1 l,ı 
bUen bir gaZıcunudır.Baldld oaika 
larla .U.lenlillf, tam bir Balkanlı 

ve mühim bir değişildik yok 
Belgrat, 21 <Ha· 

•ual, •aat 12 de 
telef onla) - Be(· 
tf"-I~ 1-ıb:nc 

.bulır.aı """" ..,,. • 
nilz tamamUe hal 
ledllmemiftir. Bil • 
kiilMt parlüi bu • 
f/Ün öğleden evvel 
M. Y evtl(in ifti · 
rakUe toplanmış 

N NZfyeff ınilnı • 
kere dmlJtir. Y ~ 
nl kablne11e Slo
wn ve Bopıaklar · 
dan da nazırlar fl. 
tllıak edeceği ha • 
beri doğru değU
dir. Yalnız bir iki 
nazır delifecek
tir. 

BABER-Ktı· 
binenin iatllaına 

na devam et· 
mektedir. Dün 
Petri~ kazasın • 

Ziraat Ko • 
operatif Şirketi 

Müdürü M. Va
kim Çokof bu 
cemiyet tarafm • 
dan feci bir su -
rette katledil • 
mittir. 

ruhu Ue gazılmıı ve ~ bir Sırp 
kızının alev gibi aşkı ka"fmlf olan 
bu roman, pek yakında, gazetemiz
de bapıyor. 

• 
Bugün 1.---

Beşinci sayıfamızda 
Gayet heyecanlı bir hikaye baflıyor. 

Odada kaybolan 
kadın 
Nakili: (Vi-NCi) 

ai~_!al•U~J.ildncl Kralln tabutUnu ta91Yan SeJlakı ... ("Yugoelav köylUleri) SGB, amızu-r. 

Alman mala
mata göre bu Zi· 
raat Kooperati • 
fi VMRO cemi· 
yetine senevi mu 
ayyen bir vergi 
verirdi. Son za -
manlarda VM • 

Ancak iJ~ dört ,,;;n devam • 
decek olan bu kua tefrika· 
mızı mutlaka takip edinU. 
Çok memnun kalat:abuuzl 
Bu drrece kılvt·etli bir hlW • 
.,ege nadir raatlanır 1. Sofya, 21 (Hususi) - Make- r l RO cemiyeti alman Yergiyi art:br-

donya VMRO Komitesi çalıtınuı- <Devamı 6 mcıda> 

züncii yddönüm ·· .. betile u munue , 
ortaya, bizim paramızla 100.000 
lira kadar bir mükafat koyarak 
Londra ile Melbum arumdaJCi 
18·000 kilometrelik Yol üzerinae 
bir 7&rlf tertip etnıiftir. 

L(Deftlm • IDClda)) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Katll,,,...deilln Bulgar haplahan•lnde iken ahnmıt 3 pozu 
Krabn cenazeal arkaaından vı d k •• e t b 
giden ab. Bu ata bundan a e omunıs me US 
aonra klmae bln111ııecek ' 

ve bir ~Jftllkte flntrUnUn Dı•mof ll nasıl o••ıdu••rdu•• ta sonuna kadar bakılacak 

Eski eserler tetkikab 
.Anbra, 21 :(Telefonla)' -

P.ra, On~ Pl'Ofaörlerin
den M. Heruynig ~ r.9fakatin: 
de müzel• müdürlüiünden Sali· 
battin Bq oldutu halde Nntehi
re aitmi •• Profetör orada eski 
eserler iizeri'nde tetkikat vanacak-
tır. "· -. 

Dimof'un nişanlısı yeşil gözlü 
Zlatka ne oldu? 

Komtbdat mebus Hacı Dimof 
aenç, atetli bir ad•mdı. Bütün 
BulprUtaiı 'komünistleri kendisi
ni taparcuma severlerdi. 

harpten sonra IJir ihtilaf J1biinden 
kendisini komiteden abnlflardı. 
Dimof da o A11Mn daha pek zayıf 
olan komünitt partİtine iltihak et• 
mit ve az zaman sonra partinin 

Haci Diılıof etkiden VMRO batma geçerek mebua olmUflu. 
Jiomiteei -madandı. Ummnt ~w., ---



2 

··mrük 
m··dürleri 

Bundan sonra çalışma 
şekli değişiyor 

Ankara, 20 (Husuıi) - latanbul • 
dan gelen giimrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Beyle, muhtelif meıeleler Ü· 

zerinde görü§tÜm. lıtanbul gümriik • 
lerinde son günlerde itlerin müraka • 
beıi etrafında yapılan yeni ıekil hak -
kında Vekil Bey dedi kiı 

- Şimdiye kadar lıtanbul güm • 
rüklcrindeki müdürler, sabahtan ak • 
ıama kadar vakitlerini kağıt imzala • 
malda geçiriyorlardı, çalıırna arkadat
lannm iıini mürakabeye zaman bula • 
mıyorlardı. Şimdi yeni tekille, müdür
lere, bu mürakabeyi yapma imkanlan 
verildi. Şimdiye kadar müdürlerin 
gördükleri iılerin mühim bir kısmını 
muavinler göreceklerdir. Müdürlere, 
iılerin en mühimleri, en esaıblan bı • 
raktldı. Bu suretle müdürler hem ar -
kadaılannr mürakabeye, hem de va • 
tandaılarm müracaatlerini dinlemeğe 

ve Ji;cndileriyle esaıh bir ıekilde met • 
ğul olmağa imkin bulabileceklerdir. 

Hangi iılerin mürakabesi IUını gel
diği bir talimatname ile müdürlere 
tebliğ edildi. Müdürler, bu talimatna· 
mede yazılı itlerden her gün ne kada· 
mır mürakabe edebileceklerini, bu it 
için açılımı olan huıuıi deftere kayde
<leceklerdir. Bu suretle, batmüdürler 
ve müfettiılerce müraknbenin iyi ya -
pılıp yapılmadığmm kontrolü kolay • 
lqacakbr. . 

Mecliste bulunan ve kısmen ecnG. 
menlcrce tetkik edilmiı olan tütün ve 
tuz Jayilıalannın Meclisin bu tôp • 
lantmnla çıkanlma11na çalı~ılacaktrr. 

Bununla beraber layihalan tetkik 
ve kabul hakkı Meclisin olduğu için 
bunJann bu toplantıda kanuniyet kes· 
bedcceği mutlaka ileri ıilrülemez. 

Vekaletin Jifyi meaeleaioe gelince; 
lıtanbuldan bu sabah geldim. Ben de 
bu havadiıi bir Jstanbul gazetesinde 
okudum. Mevzu üzerinde hiç bir ma
IGmabm yoktur. 

-0-
Serglde inhisarlar pavyunu· 

nu Vekil Bey gezdi 
Ankara, 20 (Hususi) - Güm· 

rük ve inhisarlar Vekili Ali Rana 
Bey, hazrrlanmaktıa: olan sergiye 
giderek inhisarlar pavyonunu tet· 
kik etmİf, gözüne çarpan bazı 
noksanlara işaret ederek bunla • 
rm üç güne kadar ikmalini iste• 
mittir. 

o 

Yolcu tayyarelerinde de 
tenzilat yapılıyor 

Ankara, 20 (Husuıl) - Tren· 
lerde oldu~ gibi, yolcu tayyare· 
lermde de tenzilat J'lpılmaaı hü· 
kOmetçe kabul edildi. Seyahat, 
aigorta ücretleri de dahil olmak 
üzere, bilet ücretlerinde yapılan 
tenizlatlı tarife §Öyledir: 

22,5 lira Ankara - latıanbul, 
55 lira İstanbul - Diyarbekir, 
37,5 lira latanbul - Kayıeri, 27,5 
lira Eakitehir - Kayseri, 47,S 
lira Eakifehir - Diyarbekir, 17,5 
lira :Ankara - Kıayseri, 35 lira 
Ankara - Diyarbekir, 22,S lira 
Kayseri - Diyarbekir, 12,S lira 
'.Ankara - Eıkitehir ve latan· 
bul - Eıkitehir. 

Bütün merkezler araımda bir 
hafta muteber olmak üzere gidip 
gelme bilet alanlara ayrıca yüzde 
yirmi tenzilat yapılma11 ve zabi • 
tanla askerliğe mensup olanların 
ve llava kuvvetleri mensuplarının 
yarım biletle seyahatleri takarrür 
ebni~tir. 

Ceneral Göring döndü 
Berlin, 21 (A.A) - Hava Na· 

zırı Ceneral Göring Belgrattan 
taYY,are ile bura;r.a dönmüJtür. 

liABER - Akşam Postası 21 blrlnclte,rln ~ 
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Sovyet 
• 

gazetesı 

Tevfik Rüştü Beyin y u·goslav PrusgaBaşv~kiline 
verıgor lt",' 

' gazetesine beyanatı ti~a~0~~=:.:~v~~~~~i 
. Gorıngın Belgratta Def ; 

muhabirine yaphğı beyanatı 
zuu bahsederek diyor ki:; Siz. büyük kralınız 

biz Gazinin karde
şi . için ağlıyoruz, · 

Belgrat, 20 (A.A.) - Avala 
Ajcanaı bildiriyor: 

l!ariciye Vekili T evfikRüftil 
Bey Politika gazetesine atağıdaki 
beyanatta bulunmuıtur: 

"- Sizler büyük Kralmız için 
bizler de Gazinin kardeti için ıağ· 
lıyoruz. Belgratta ve T opolata 
ile Albinataa kadar yollardagör • 
düklerim, Kral birinci Alekaandr 
Hazretlerinin hakikaten Yuıoılav 
milletinin hiç bir zaman unutamı· 
yacağı çok sevilen bir hükümdar 
olduğu hakkındaki kanaatimi tak· . . . . 
vıye etmıttir. 

Meraıim müe11ir ve muhteıem 
oldu. Burada tunu tebarüz ettir· 
mek isterim ki yalnız milletinizi 
değil, fakat Balkanlarda hepimizi 
yese düıüren bu büyük felaket 
huzurunda yapılan merasimde her 
§ey çok muntazam bir tarzda ter• 
tip edilmişti.,, 

Tevfik Rüttü Bey müteakiben 
mesul Yugoslav makamlarile Yu· 
goılav milletinin büyük teıkili.t· 
çıhk kablllyet1yte yUkae'k 'VJCdanı• 

nı tebarüz ettrimiş ve sözüne fU 
suretle devam eylemiftir: 

"Yugohlavyada bulunan he;• 
keı bu vicdan ile bu mütterek 
hissiyatın, bu tefrik mesainin ve 
ayni zamanda Yugoılav milleti • 
1,1in kuvvetiyle disiplininin tahidi 
olmuftur. Milletlerimizin mukad· 
deratı ile menfaatleri araımdaki 
büyük ayniyete iıaret etmeie bi· 
le hacet yoktur. 

Şimdi ıük<in içinde, önümüz.de 
bizi bekliyen büyük iti dütünme
miz ve kahraman kralınız ile nam· 
dar tefin Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerinin bqladıkları esere, 
W1JA9p tlJ!Z!q 'f<U3B QA tJ!Z!I '{3.138 

etmemiz lazım gelmektedir. On· 
lann bu eserleri, beynelmllel tet· 
riki meıal ve beynelmilel ıulhun 
temini eıeridir ve bizler bu ite 
devam edeceiiz. 

Bir çok muhiİi ıe};epler aolayı· 
siyle milletlerimizin daha iyi bir 

Yugoslav kabinesinin "Ceneral Göring milli. 
1
, 

Almanyanın ötedenberı 'oıİ 

laV,a hakkında iyi fikirler ';/ 
diğine beyhude yere ortahil 1' 
dırmağa çalıfıyor. AlıııaJlY'r 
goslavyada karıtıkhklar ç~" 
rak F ranıaya zarar venD~ ~ 
Hırvat ibtili.lcilerine ge~ 
misafirperverlikte buluııJSS 

istikbale müıtehak olduklarına 
inanmalıyız. 

Kahraman kralm menfur blr ıui 
kaate kurban gitmeıi üzerine Yu· 
goslavyarun zayıflamumı bekJi .. 

yenler hayal inkisarma uğramıı 
ve bugün iki miıli olan dahili kuv .. 

I 

velinin harici satveti üzerinde ve 
dolayısiyle Balkanların ve umu • 
miyetle Avrupanm tesanüdü üze· 
rinde tesirini gösterdiği muhte • 
tem Yugoslavyayı herkea hayran• 
lıkla müıahedeye imkin bulmuf • 
tur. 

Ölüm bir lıakikat olmakla be • 
raber vaziyet böyledir: Kahraman 
kralın ölümü, Balkanlarda 11119 Av· 
rupada vaziyetin tanini eıerine 
daha fazla ikdam ile devam edil· 
meıini intaç eyliyecektir. 

Nihayet kardeıinin ölümü ha· 
heriyle büyük tefimizin ne kadar 
mütee11ir olduğunu söylemek is • 
terim. latanbul mülakatmdan aon· 
a kendileri birinci Aleluandri da· 

ima kardeıim diye yadetmekte 
idi. Son defa da milletimize kar
detini kaybettiğini ilan eeyldi 
ve Yugoıhn yanın ittihadını te .. 
min eden kralmızm ölümUne Tü~ 
kiyede bu suretle allandı. 

Türk milletinin biıaiyatmıza 

ne derece iştirak ettiğini telgraf • 
larda da gönnütsünüzdür. Fakat 

bunu daha iyi anlamanız için tu· 
nu aöyliyeyim ki yeni Türkiyede 
bu ane kadar milli matem tutul • 
mamıtbr. Kral Alekaandnn cena• 
zeıinin kaldrrıldığı gün Türkiye • 
nin ilk matem günü olmuıtur. 

Maaleıef Kral Aleluandr al· 
müttür. Fakat eseri ebediyen ya• 
pyacak ve bu eser, bizi Balkan· 
larda tesanüdün ve sulhun tahki· 
mi yolunda müıterek itin bqmda 
ebediyen toplu bulunduracaktır.,, 

Tevfik Rüttii B~, beyanatına 
Marsilya cinayetinin aydmlanma· 
aı için Türkiye hükOmetinin bütün 

kuvvetiyle teıriki mesaide hulun· 
mala karar vennit oldufunuteba· 
rüz ettirerek nihayet vermittir. 

istifası 
Yeni hükumetin teşekkü
lüne kadar eski kabine 

işe bakacak 
Belgrat, 20 (A.A.) - Avala 

ajamı bildiriyor: 
Bu alqam saat 20 de a§ağıdaki 

tebliğ neıredilmittir: 
HilkQmet bugün öileden ıonra 

ayan ve mebusan meclislerinin iç· 
timamı müteakip toplanmıf ve 
teıkilatı esaıiye kanununun ah • 
kimma tevfikan istifaya karar 
~ermittir. 

Bqvekil ıaat 17 de Dedinje ıa· 
rayına giderek kabinenin iıtifası· 
nı devlet nai-bi prens Pola vemıit· 
tir. 

Niyabet meclisi bu istifayı ka· 
bul etmit ve yeni hülrumetin te· 
tek.külüne kadar itlerin tedvirine 
eski kabineyi memur eylemiıtir. 

Macar ve Leh erkanı 
görüştüler 

Varıova, 21 (A.A)' - Mareıal 
rn."'.ıtu.hı lrd--. D-:r • ....&..:~ıt • • .:. 

Gömbötü kabul ei:lerek 'kendisiyle 
uzun müddet görütmüıtür. Bu mü 
llkatta Hariciye Nazm M. Bek te 
hazır bulunmuıtur. 

d~ ~ 
Ceneral Göring timdi de~ 

yetRuıyayı ıuikastler terti~ e ,1 
le ittiham ediyor. Halbuk• it 
ıahat suikastlerden nefrete~ 

lzvestiya gazetesi; C ; 
Göring istediğini ıöylemelddıl 
best olduğunu, ancak h• 
dünya efkarı umumiyeıinin ~ 
hakeme etmekte olduğunu 
etmektedir. ./ 

Silah fabrikaları aceııtt 
Jeri tehlikede 

Vağington, 20 (A.A.) - ~• 
fabrikalan acentalannın ha~ 
rının, ayan tatbikat koJllP'_.., 
nunda yapbkları if ıaattan_ ~· 
tehlikede olduğu ıöylenmek"""ı 

Tatbikat reisi "acentalaİ 
nubi Amerikaya dönmelerioı
olmıyacağını, bir çok tebditl 
dolayı hayatlarının tehlikede 
duğünu,, bıldırmıştır. 

Ayan azasından M. BOn, 
tanın birleıik Amerikada k 
lannın iyi olacağını birletik ~ 
rikanın cenubi Amerika de. ' 

d 
leriyle iyi münasebetler test~ J 

Yunan parlamentosun a mek istediğini ve bu müna•' 
bir cevap . silah fabrikaları acentaları ~ 

Yunan mehafilinden öğ· fmdan bozulmamaları icap ı 
reıidiiünize göre Yunan Par· ğini aöylemittir. • c 

llmentoaunun bir toplan· Ayandan M. Klerk demi~ b 
mumda &yandan M. Kritiku Yu· "Silah fabrikaları ace~ 'I d 
nan mallannın Türkiyeye girme- şimdi ektiklerini biçmektedil' 

ıinde bazı müıkülata uğradığın· --<>---9 1 
dan bahsetmif ve iktiıat nazırı M. Alman KonsolosluğııO 
Peemazotlu: her ay toplanılaca~.J , 

- "Türkiyenin kendi iktiıa'Cii • ' Şehrimizdeki Alman fabri'j !' 
yatmı korumak için aldığı tedbir • rı ve diğer Alman müesıe'j c 
ler, yalnız Yunaniıtana matuf mümessilleri, dün, Alman t:P". 
değil, belki umumi bir ıahadadır. konsoloıu, doktor Toepkeııi' ~ 
Maamafih bu huıuıta aramızda yaaetinde toplanarak, Tür~·~ 
muhabere cereyan etmektedir. Ya Almanya ara11nda iktisadi, 
kmda yeni bir ticari itilifname münasebetlerin inkitaf m 

imzalamak üzere Ankaraya gid~ üzerinde görütmüıtür. ~ 
cejim •• ,, teklinde cevap vermitlir. Alman konsoloıhaneaiııd'/, 

] 

pdan bu toplanh, bundan ~ 

Sabah f azeteleri ne diqorlar? ; ;;~a:i~::;:~~~!? · ............... --~~~~~~~~~--.-.ı~~~--~~~~~~--~----~~- ~ YAKIT- Mehmet Aıım Be11, Vni-1 dan yirmi Ud ıene evvel kurulnwı w 1 gelecek ınllthlf l.nfaat llarıfUU kGBte • Türkiye bisiklet a 
versiteye devam mecburiyetinden müstah8llin, malını doğrudan doğru • derek dlgor kl: "lıte cihan ıullwnu ol 
bah8ederek bu suretle-yalnız zengin ga ıatabUmesinl gaye etlinmif olan tehdit eden dmll, Ceneorede toplanan birincilikleri 'JI.. 
talebenin i.stilade edebileceği hakkın· Aydın incir Kooperatifinden bahae- ıildlıaızlanma konferarwnuı bir netl- . ,,,,- ;# 
da çıkmıı bir ıayiayı anlatıyor. Ve fa- derek, bu kooperatifin bir yandan hu· ce ~rmemeainden ziyade denizlere Ankara, 20 (Husuıt) •• ~, 
kir talebenin eh hakkıyle istifade tm· suıı, umumi menfaatler, bir yandan hdkım olan devletler arasında yarın karada Türkiye bisiklet bıt1 ~ 
künlarını arcqtınyor, göıterlyor- ilim ve cehalet milcadeleıl içinde çek· başlıyacak olan bu ~ekabetti~.,, . Jerimüsabakaıı yapılacaıctd·- ·~ 

tlği zorlukları anlatıyor ve: ZAMA'ftf - Marsıly'!. hcidıseaınden ~ 
Melımet Asını Bey, bundan ıonra, ' ıonra va.n11eU kara gormekte haklı ıabakaya Ankara, tznıir, "'· 

yüksek tahsilin mükatatı demek olan "Bu ıene incir malıaulünün düıük· olduğunu ispat edecek blr söz ele ala- İstanbul, Trabzon, saııı.ıııf''-~ 
diplomalı talebeye hayatta verilecek lüğü sebepleri üzerindeki münakaıa rak 1914 te 1931 hadiseleri arasında 1 OJ
mevkil ele alarak: bu mücadelenin en son ıekillerlnden birdenbire bir benzerlik kendini gös- hkesir, Eıkitehir, Deniz'~'-

"Ne vakit ki çalışan ve muvaffak birini tebarüz ettirmektedir,, fekllnde terdiğinl gazıgor. Maarna/ih ıunu da spor teıekkülleri iıtirak . / 
olan bir genç kendisinin çalışkanlığı sözünll bitiriyor. Udve ederek yüreklere ıu serpiyor: lerdir. Sporcular ayın yir0!'.1. 
ve muvaffakıyeti beyhude gitmiyece- MiLLiYET - Denlz kuvvetlerine "Haberlerin bu kadar fenala~ması- kl-.rw .:i 

ve deniz konf eranaına dair yazan Ah· na ragmen biz gene büsbütün bedbin aında burada bulunaca 1,,. ğine emin olur, işte o vakit her saha- ı ak fik • d d V•1· 1- fi~ 
met Şükrü Bey, lıarpten sonraki d"'- 0 m · nn e egı ız. Mu"sabakadan •"'nra ~a 1 da hakiki istidatların yokluk içinde .,. _, 
niz kuvvetlerinin derecesini göstere- "Harbi umumi felaketini tecrübe et- k t)e " 

fıllkırarak meydana çıktığı görülür.,, ı l 'll tl i '· l k l • imde Ankaradan hare e l Y 
y rek bcilırlyeıl kuvvetli olan lnglltere- m ş o an mı e er n ıw ay o ay yenı b /, 

diyor. U. nisbetle Amerika ,,. Jnnnn bahrl· bir mecrwnluğa kalkışacaklarına üıti- Balıkesir, Bursa, ı.tıan ~t' 
CVblHURIYET - Yunus Nadi B., _,..., mal 'Cermek oüçtür. Blnaenaleylı, şlm- . E k' h. da bı ;,M 

dünden itibaren başladığı serili ma- yesinin son şeklini ortaya koyuyor. dilik aklı selimin hakim olacağını ve mıt, s ışe ır arasın IJIV:. 
kalelerinden ikincisini yazarak, iz- Netice itibarile 11nümüzdekl deni% Belqratta bir eena:e lıuzuruntla tabl- turnesi yapılacaktır. Yarıt•ttJ(;i 
mirde incir liyatlanmn düşüklüğüni2 konferansından da bir enlice çıkmıya· ntile frrzlft gerilmiş olan sinirlerin sii- meğe muvaffak olanlarll 
münakaşa ediyor ve hakiki sebepleri- bileceğini -vaziyete bakarak- tah- kflnet bulacağını kuvvetle iimit edebi-
ni araştınyor. Yunus Nadi Bey, bun· min elmiş görünüyor. l 'c arkcııından liriz.. fatlar verilecektir. 
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Gümüş ·paraların basılması 

Yeni gümüş paraların bu hafta 
içinde basılmasına başlanıyor 

1le uac, 1le flo/ı 
Yılanla suikast! 
Marıilyadaki feci ıuikaıt sunpa 

mevzuudur. Tarihte yapılan ve yapı) • 
mağa teıebbüs edilen suikastlerin en 
garibi 1844 senesinde Franıada olmuı, 
fakat önüne geçilmiıtir. 

Fransa Kralı Lui • Filip'e giinün 
birinde ufak bir aandık gönderilmif • 
tir. Üzerindeki "Krala mahsustur, yal· 
ruz Kral açabilir. "Esran devlet!,, yazı. 
11 ıüpbe uyandırdığı için, içinde bom
ba bulunduğu zannedi!miı ve kemali 
ihtiyatla açılımıbr • 

Yeni gümüt paraların bu hafta mı§ olması, makinelerin uzun za· tadır. Yeni paraların Cümhuri • 
içinde baıılmaaına baılanmuı mandanberi işlememeıi ve yeni yet bayramında piyasaya çıkarıl • 
katileımittir. Paraların çelik ka· paraların kenarlarına Türkiye ma11 matlup olduiundan eğer bu 
lıpları yapdmıt, makineler para Cümhuriyeti ibaresi • yazılmakta gün veya yarın para ba11lma itine 
keımek Üzere hazırlanmıı bulun• olmasından neşet etmittir. Çünkü baılanılrıa paralar peyderpey pi • 
maktadır. Bu itin biraz geri kal· J yazı meselesi pek mütküldür. Ma· j yasaya çıkarılmıf olacaktır. 

amafih yazılmasında muvaffak o- =============== 
Nufüsun kayıt 

müddeti uzatıldı 

Sandığın içinden en zehirli cinıin· 
den dört tane canlı yılan çdmırıbr. 
Tahkikat hiç bir netice vennemiı, 
yalnız sandığın Cenubi Afrikadan ıön
derliği anlaıılımıbr. Mesele itaa e
dilmemiı, yılanlar "Polis müdürünün 
hecliyeıi" kaydiyle hayvanat bahçesi • 
ne gönderilmiıtir. 

Gizli nüfusun cezasız kaydı 
müddeti teırinievelin on beşinde 
bitmiıti. Dahiliye Vekaletinden 
dün vilayete yeni bir emir gelmiı, 
memur azlığı yüzünden bütün mü
racaatların iıaf edHemediği, bu 
münasebetle cezasız kayıt müdde· 
tinin önümüzdeki ki.nunuevelin 
birinci günü akıamına kadar uza • 
tıldığı bildirilm:ştir . 

Cevdet Kerim Bey 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umu· 

mi heyeti azasından Cevdet Kerim 
Bey dün akıamki trenle Anka.raya 
gitmiıtir. 

--0-

Iskenderiye yolcularına 
kolaylık 

Pire ve lıkenderiyeden gelen 
yolcuların gümrük muamelelerini 
yolda vapmak ve limanda kolay· 
ca çıkabilmelerini temin için ~on 
tedbirler muvaffakıyetle netice -
lenmiıtir. Cuma günü Pireden 
ıelen İzmir vapurunun yolcu mu -
ayenesi lzmirde yapılmıtbr. iz. 
mirde bulundurulan kalabalık bir 
kontrol heyeti Pire ve lakenderiye 
yolcularının gümrük muayeneleri· 
ni ıüratle yapmaktadır. 

,, _ 
Fakir çocuklara yemek 

Önümüzdeki ay batından itiba
ren Hililiahmer Cemiyeti ilk mek· 
teplerdeki fakir talebeye haftada 
dört aün öile yemeli vermiye bat· 
lıyacaktır. 

Bu sene iki bin talabeye yemek 
verilecektir. Yemek verilen tale
benin miktan her sene azalmakta· 
dır. 

--o. - -

Cümh uriyet bayramını 
kutlulama 

Cüınburiyet bayramını kutlu • 
lama proırammı hazırlıyan ko -
miayon dün sene belediye reiı mu 
avini Himit Beyin reiıliii altında 
toplanmıttır. Program iki güne 
kadar son teklini alacaktır. Eınaf 
cemiyetleri meraıim ıeçiıi iç.in 
hazırlıklara baılamıtlardır. Anka
ı-ada yapılacak geçite lıtanbuldan 
800 izci gidecektir. 

-0--
p eşte-lstanbul arasında 

vapur 
Tuna yolu ile Budapeıte - lı

tanbul ara11nda muntazam sefer
ler yapacak olan Budapeıte vapu-
ru dün ilk defa olarak limanımıza 
ıelmittir. Budapefte vapuru ma
zotla İflemektedir. İçinde gayet 
modern kamara ve ıalonları bu • 
lunmaktadır. Çok aüratli olan 
'Yapur lıtanbulla Budapefte ara • 
ıında on günde bir ıef er yapacak· 
tır. 

Iurunuştur. Bu i§ ı !mdiye kadar Bulgar hu dut ' 
ancak İngiliz şilinlerinde tatbik 
ediliyordu. Londra darphaneıin· komİsyODU 
den sonra bu kenara yazı yazma 
i şini İstanbul darphanesi yapmı§ 
olacaktır. Bunun için basılma fa· . 

Türk - Bulgar tahdidi hudut 
komisyonu vazifeıini bitirmif, ko· 
misyon azaları ıehrimize gelmit • aliyeti esnasında herhangi bir 

1 1 kt 
tir:. pürüz çıkmamasına ça ışı ma a, 

Bu yüzden bir parça tehir olmak· Miralay Bukof, miralay Tatarôf 
ve Eıkidanofla yüzbatı Doçef ve 
Turkoftan mürekkep olan Bulgar lii!•Li_,Tlj 

Balya dUştU 
İsveç bandıralı Kollan vapuru• 

nun anbarında çalııan amele Ha· 
sanın üzerine bir balya düterek 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 

Bunlarda ~ahn1r mı? 
Mektebi Harbiye arkaamda 

h ağçıvan Süleyman ağanın kulü • 
besinden bir yatak, iki yorgan Te 

bir yaatık çalan ıabıkah fi'iko ya· 
](alanmıştır. 

Kayık devrildi 
Dün alcşam üzeri Büyükdere 

kömür iskelesine yanaşmakta olan 

Bah';ettin ve Ahmed in idaresinde· 
ki kayık rüzgirm tesiriyle devril· 
mit ise de nüfusça zayiat olmamış· 
tır. 

Madamın iti 
Beyoğlunda Hamalbaıı cadde· 

sinde otuı an Madam Olgamn 85 

lir;;;nı çalan Madam Öreli yaka· 
lanmıtbr. 

Ingiliz takımı yenildi 
Dün limanımıza gelen İngiliz 

kruvazörü futbol takımı ile Fener· 
bahçe takımı Fener atadın da bir 

ınaç yapmıtlardır. Fenerbahçe ta· 
kımı bu maçı 8 - 1 gibi büyük 
bir farkla kazanmıftır. 

İngiliz bahriyelileri bugün aa· 
at onbirde abideye bir çelenk koy· 
rnu§lardır. 

Rana bey gitti 
Bir aydanberi şehrimizde bu • 

lunan gümrük ve inhisarlar Veki· 
li Ali Rana Bey Ankaraya dön • 
müştür. 

-O-
Bir futbolcu öldü 

Beıiktaı klübünün genç takım 
oyunculanndan ıol açık Leblebi 
Muzaffer Bey dün Cerrahpafa 
hastahanesinde vefat etmiıtir. Ce· 
nazeıi bugün kaldır.dmıttır. He • 
nüz on dokuz yatında olan Muzaf· 
fer Beyin ölümü arkadatlarını çok 
müteeaair etmiıtir. 

--O-

heyeti birkaç gün Jehrimizi gez • 
dikten ıonra Bulgaristana döne • 
cektir. 

Sinemacıların işi devlet 
şurasında 

İstanbul ıinemacılariyle bele • 
diye arasında çıkan bir ihtilaf yü· 
zünden lıtanbul ıinemaları bir 
müddet kapablmııtı. Bu ihtilafın 
da sebebi ıinemacılann Darülace
ze vergisi vermek iıtememeleri, 

buna mukabil belediyenin de al • 
makta ısrar ve sinemacıları ta~ik 
atm.ai idi. 

Nitekim mücadelede belediye 
galip gelmiı ve ıinemacdar eıkiıi 
gibi 

0

bu~Darüliceze vergiıini ver • 
mek mecburiyetinde kalnııılardı. 

Bunun üzerine sinemacılar 
da devlet tiiraaına müracaate ka· 
rar vermiılerdi. 

Aldığımız malt1mata göre, dev· 
let tilraıı bu müracaatlarını tetkik 
etmeğe baılamıttır. Yakında ka • 
rannr bildirecektir. 

-O-
Belçika heyeti geliyor 

Belçika kralı üçüncü Leopoldum 
hazretlerinin tahta çıkııını Reiıi • 
cümhur Hazretlerine resmen tebli-
ğe memur heyet üç teırinisanide 
§ehrimize gelecek ve ayni ıün A~ 
karaya .gidecektir. Reiıicümhur 
Hazretleri heyeti dört tetriniıani· 
de kabul edecektir. 

-o-
Hususi musiki dersi 

verenler 
Komervatuvar müdürlüiü ev· 

lerde huauıi tekilde musiki dersi 
veren hocalar hakkında bir tali • 
matname hazırlamıya batlamııtır. 
Bundan ıonra herku musiki deni 
veremiyecek, yalnız konıervatu
var mezunları ders verecektir. 

--O-

Marangozların müracaaiı 
Ayakkabıcılar ve maranfozlar 

cemiyeti belediyeye müracaat e-

derek aktamlan olduğu gibi sa• 
bahlan da dükkanların muayyen 
ıaatte açılmalarının tahdidini iıte
mitlerdir. Bu milracaate de ıe, 

Yeni bir hat bep, bir inamı eınafm itçilerini 

Tramvay tirketi Mecidiyeköy ı~bahla.rı eıkiıine nazaran erken 
- Sirkeci hattından sonra Şiıli it batına çaiırmalandır. Belediye 
- Bayazıt arasında araba itletmi• bu müracaati tetkik etmif, sabah· 
ye hatlamıştır. Bu arabalar Şişli ı ları açılma ıaatinin tahdidine im· 
halkını memnun etmittir. kin •örememi.ttir. 

• 
En kıymetli kUrk 

Hannnlar, dünyamn en kıymetli 
kürkü nedir, biliyor muıunuz? 

Cenubi Amerikada Pren ve Boliv. 
yada yaııyan "Çincilli" adlı çok kü • 
çük bir nevi tavıanm kürkü •• 

1 

Bu Çinçilli'clan çıkan kürk avuç 
içi kadardır ve 500 liradır. Kaç bay • 
van kürkünden yapılabileceğini he • 
.ap ederek bir mantonun kaça çıka • 
cağını ıiz bulunuz! 

Pek sevimli olan bu hayvamn cin
ai azalmak üzeredir, zavallılar hanım. 
lann modaıına kurban Bitmiıler, Pero 
ve Bolivya bülcUmetlerinin bu hay • 
vanlann avlanmaıım :raaak etmeli 
fayda vermemiıtir. 

• Bir vaelyetname 
Dünyanın en prip vui,..,,,..,...,. 

ni seçenlerde Lonclrada ölen lair lqi. 
)iz kadını yaznuıtır. Vaai:retn.lml çok 
kııadır ve meali aıaiı yakan fÖyle· 
dir: 

4

':Servedm Y1U1lll milyon ~terlin • 
dir. Bu parayı, zenain olup hizmetçi 
kuJJanması ve bu ıuretle t.enim hiz • 
metçilerden çektifimi onan da çekme
si için, hizmetçime terkediyonant" 

• 
DUnyanın '1•t• 

Nnyork Oainraiteai prafeaörle • · 
rinden Dr. Jolm Merriam uzaa hesap 
ve tetkiklerden ıonra dünyanm yap • 
nı bulmuıtur. Bu hesaba aöre clüa:ra 
tam 1.850.000.000 1ene evvel "dün,... 
ya aelmiflİr!" Bu, n .. .ı hesap edilmlf? 
Onu bilmiyoruz! 

I 

Ruam mücadelesi 
Ruam mücadeaine deya.m edil

mektedir. Yirmi ıün zarfmda 
3617 beygirden kan almmııtır. 
Muayene eınaıında yalnız bet bay 
vanda ruam görülmüıtür. Bu 
hayvanlar tazminat verilmek ıu • 
retiyle öldürülmüttür. Aynca 
1035 katır ve eıek te muayene e-
dilmittir. l' .., 

--O- - -

Ihsan bey geldi 
Nafıa Vekaletinde bir vazife1e 

tayin edilen elektrik tirketi komi• 
ıeri Civantir Beyin yerine lhaan 
Bey tayin edilmif, dünden itiba
ren vazifesine baılamıttır. 

--0-

Gayrimübadiller 
toplanamadı 

Gayri mübadiller cemiyeti dün 
Halkevinde aenelik kongrui ya • 
pılacaktı. Ekseriyet olmadıiın • 
dan kongre batka süne bırakılnut-
tır. • }f 

Bu günkü toplanb 
Maarif cemiyeti lıtanbul ıube

ıi bugün Halkevinde fevkali.de 
bir kongre yapacaktır. Bu konrre· 
de maarif cemiyetinin talebe yur· 
duna yeni alınacak talebenin vui· 
;J.:eti ıörütülecektir. 
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Hoca Zeynelabidin, Nurinin kabul 
edilmesi için ısrar ediyordu 

- O kadar kabiliyetsiz mi? - Evet, dedi. O gün bilmem 
- Emin olunuz! Ben bu ada - nasıl bir dikkatsizlikle üstünüzü 

ma hiç bir it tevdi edemem .. 
- O halde (Hoca) gelince ha

kikati anlatırız. Hariçte başka bir 
iş arasın ... 

Üç gün sonra (Hoca) ya (Nuri) 
Efendinin istihbarat işlerinde ka -
biliyeti olmadığını söylemişlerdi. 

( Hoca) Otel (Ruayal) de Mister 
(T omson) isminde bir İngiliz me -
murunun çalıştığını ve maiyetinde 
bir çok kimseler müstahdem bu -
lunduğunu (Nuri) den öğrenmişti. 
C. H. Q den menfi cevap alınca 

c\ibbesini tophyarak bir sabah er
kenden (Ruayal) Oteline damla
mıştı. 

Mister (T omson) henüz yata • 
ğmda yatıyordu. Bir İngiliz. çavu -
şuna: 

- Benim geldiğimi söyleyiniz! 
Herhalde kalkacaktır ... 

Dedi. Çavuş haber verdi. Fakat, 
(T omson) un bir ta biati vardı, sa· 
at sekiz olmayınca yatağından çık 
mazdı. Geceleri de saat bir de ya· 
tardı. Her gece yedi saat uyku u -
yurdu. Hoca geld!ği zaman henüz 
saat sekize çeyrek vardı. Mister 
(Tomson) Çavuşu: 

-Go aft ... 
Diyerek kovmuştu. Hoca lngi· 

Hzlenn oteli se iz tiuçukta terke • 
derek vazifelerine gittiklerini bili· 
yordu. Salonda bekledi. 

Çavuf Mister (Tomson) un sa
bah çayını odasına götürürken ho
canın salonda beklediğini gördü 
ve İngilizce: 

- Bu arsız ziyaretçi, bizim ka
piteni behemehal görmeğe azmet • 
mif ... 

kirlettim ... Şimdi bile, o manzara
yı hatırladıkça utanıyorum~ 

- Ziyanı yok geçmit bir şey .. 
Olabilir ... 

Filhakika bir gün, Ferit Pata· 
nın Baltalimanında verdiği bir zi· 
yafette hoca ile Mister (Tomıon) 
yemek sofrasında tesadüf en yan 
yana oturmutlardı. Hoca, önünde
ki manyanezli levrek tabağına dir 
seğiy~ basmasiyle tabak, yanında 
ki adamın aimokinini ve pantalo· 
nunu berbat etmişti! lıte bu kaza· 
ya maruz kalaq adam Mister 
(Tomson) idi .. 

(Tomson) bu münasebetsizlik 
üzerine derhal sofrayı terke mec
bur olmuş ve Ferit Pat anın dela
letiyle diğer bir odaya 1ı.eçerek te
mizlenmişti .. Damat (Ferit) o gün 
hocayı yazı odasına çekerek çok 
ağır laflar söylemiş ve bu çirkin 
hadiseden sonra, (Zeynelabidin) 
hocanın tiu gibi ziyafetlere davet 
edilmemesine dikkat edilmitti. 

lşte hoca, ikinci defa karşılat· 
tıiı Mister (Tomson)u otelde gö· 
rün~, altı ay evvel Baltalimanı 
sarayında yaptığı bu hatayı hatır· 
lıyarak ceneleri tutulmuştu. ,. 
-S;zı.Ion • gÜnhv ~;..l~- ~~-

tekrar affı.mı rica ederim. diye SÖ· 

ze başladı: 

-Bendenizi bu sabah, böyle er· 
kenden sizi rahatsız ettiğim için 
mazur görünüz. Çünkü bu saatten 
sonra zatı ilinizi burada bulmak 
mümkün olmadığını söylediler .• 

- Evet, dokuzda gidiyorum. 
Mister (Tomson) sa tine bak-

Diye mırıldanarak odadan içe· tı: • 
ri girdi. 

Saat sekiz buçuğu vuruyordu. 
Hoca, oturduğu koltukta, dizi· 

ne geçirdiği kavuğunu düzeltir· 
ken, salonun kapısı açıldı. (Zey
nelabidin) hoca Mister (T omson) 
u ilk defa görüyordu: 

- Mister T om son ... Siz misi· 
niz? 

Dedi. T omson hocanın yüzüne 
hayretle baktı. 

Mister (T omson) un müstehzi 
bakıtları hocada beklenilmiyen 
bir tesir yapmıştı. İngiliz hafiyesi 
ismini verdiği zaman hoca, felce 
uğramıt İnsanlar gib, olduğu yer· 
de kaldı. Bir dakika kadar bey· 
nindeki hatıraları kurcalamakla 
meıgul olmut ve yerinden kalka· 
mamıştı. Ne olmuşlardı? Mister 
(T 01D10n), hocanın bu tatkınlıiı· 
nı derhal izale etmek istedi: 

- Zannederim ki, beni yeni ta· 
nımayorsunuz? 

- Evet .• Bendeniz de öyle zan· 
nediyorum. caba nerede görüt· 
tük?!... 

Mister ( Con) latifeyi çok se
ver, muzip bir adamdı. 

- Şimdi o elbisem sırtımda ol· 
saydi, benimle nerede gÖrüttüğü· 
nüzii derhal tahattur ederdiniz! 

Hoca, lngiliz memuru ile nere
.. ft nud tanıttığmı hatırlıyarak 
maltçuhiyetinaen kıpkırmızı ol-
muştuı 

Daha on dakikam var ••• 
- Ben de fazla taciz edecek de 

ğilim. 
- Bı.ıyurunuz efendim, zatı aJi .. 

nizi dinliyorum! 
Hoca kavuğunu masanın üstü

ne koydu: 

- Geçen gün, dedi, size bir u· 
fak itim düşmüıtü .. Onu ya~a
mışsınız ! 

- Nurinin iti mi 
- Evet ... Onu maiyetinize al • 

malı idiniz! 

Mister (Tomson) güldü: 

- Fakat, bendeniz (alalı zira· 
İye) komisyonculuğu etmiyorum 

ki ... Kendisini istihdam edebilece· 
ğim öyle bir ticarethanem de yok! 

Hoca daha ciddi bir vaziyet ta• 
kınarak: 

- Mister Tomson! dedi, bu 
genç ıize çok faydalı olacaktı. 

Onu maiyetinize almamakla bü • 
yük bir fırsat kaçırmıt oluyorsu• 
nuz! 

- Ne gibi? •• 
- Ne gibi olacak ... Nuri Bey, 

Kürdistanda tanmmıt nüfuzlu bir 
ailenin evladıdır. 

Mister (Tomson), elinde evirip 
çevirdiii bir sabah gazetesini ya • 
nmdaki koltuğa bırakarak bir 
müddet dütündükten sonra: 

- Fakat, efendim, hu gene bi
ze lazım olan eşhası tanımıyor! 

,(Devamı var) 

HABER - Akf•m Poeta• 

JKTJBASLAR: 
....... ·--·-··------- ·----,-:...' ----------:-l 

Yazan: A K D E N 1 Z K O R S A Jf Çin de ictimai bir 
seferberlik 

lngilizcc "Deyli Herald" gazetesi 
muhabiri, bütün Çini yeni bir ".hareke- 1 
tin istila ettiğini haber veriyor. 
Bu, muhabirin ifadesine göre, ne Man
çuryayı alan Japonla yeni bir mesele 
ne de komünist hareketidir. 

::.::: ŞAHİ!v REİJ 
j BU.yUk macera, aşk ve harp roınanG, 

İngiliz muhabiri diyor ki: 
" Bu yeni hareket, tamamen, Çin

deki çıplak vücut ve bacaklara karıı 
açılan bir muharebedir, içtimai bir se
ferberlik baılamııtır." 

Habibe ile Yusufu Yılanlı kal 
korkunç bir odasına götürdül 

Umumi yerlerde dans menedilmiı 

ve kadm elbiselerine, kadınlann halk 
içindeki hareketlerine dair yeni nizam
nameler hazırlanmaktadır. Kadınla • 
rın, çıplak bacakla gezmesine meydan 
verilmediği gibi, bir çok yerlerde, saç 
kıvırmak, dudak boyamak ve sırtı a
çık gezmek menolunmuıtur. 

Kanton'da, erkekle kadınm bera • 
ber yüzmesi, birlikte dansetmesi, her
kesi içerisinde elele dokunmalan ya -
saktır. 

Hafif kadın tuvaletleri giymek ce
zayı muciptir. 

"Deyli Herald" muhabiri, Çindeki 
serbest düşüncelilerin, bu takyitlere 
serbestçe itiraz ettiklerini ve bu yüz
den münakaıalar olduğunu yazıyor. 

Etraf zifiri karanlıktı. Ara sıra 
etrafta yarasalar uçuıuyor, maz· 
gallardan baykuı sesleri geliyor· 
du. 

Habibe de, Yusuf da . titredi· 
ler ... 

Sütnine tahtırevanın yanma 
gelmif, titrek bir sesle: 

-Haydi yavrum, inelim artık! •. 
Diyordu. Anlatılan bütün yol 

boyunca o da ağlamııtı. 
Karşılaşmca: gözlerinin kızar· 

mıt olduğunu gördüler ... 
Üç dert ortağı bu ıssız dağ ba

şında yapyalnız kalacaklardı. Bu
na da şükür! .. Hiç olmazsa dertle· 
ıebilirlerdi. 

Habibe tahtırevandan indi. Ar
kasından afacan Yusufun batı gö· 

ita/yada veremle ründü. Alevli ve aydmlık gözleri· 
mücadele le etrafını süzüyordu. 

"İl popolo d'İtalia" gazetesinde Sütnine birdenbire onu görün· 
okunmuştur: ce ıatırmıt ve korlcmuıtu: 

fM. Mu11olini Milanoyu ziyareti ea- - Aaaa ... Bu da nereden çık -
nasında Vialbu ve Cremona §elıirle • tı ayol! .. Görürlerse ... 
rinde, yeni inta edilmit verem sana • Diye önüne geçmek, gizlemek 
toryomlannı tefti§ etmiıtir. Bu iki sa- istedi. Fakat Habibe hiç sakmını• 
natoryom, en asri ve en modm esaslar yordu. 
Üzerine inta edilmiıtir ve her türlü te-
sisata maliktir. - Ben getirdim nine ... Haberin 

Faşist rejimi bir taraftan bataklık- yok mu? Hatta kendisi gelmek is· 
lan kurutuyor, diğer taraftan dahi ıemiyordu da, teselli bulurum diye 
verem sanatoryomlannın İn§asına e • kandırdım ... 
hemmiyet veriyor. Fa§İst rejimi son Yusuf mırıldanıyordu: 
iki sene zarfında Cuneo'd~.=Feruaia'da - Allah icin sövlemeli ! ... 

~~ •. ~ 
ve dığer YiliyeUerde yedi modem Kervanın reisi, kaba yüzlü, iri 
verem sanatoryomu inıa etmittir. yarı, kara ve lbni Cebbar isminde 
1935 senesinde 23 asri verem sanator- bir yüzbaııydı. O da Yusufu gÖ• 
yomu İtmam edilecektir, Bu 23 adet 
sanatoryom 'on bin yatak ihtiva ede • rünce hayret etmitti. Habibenin 
ccktir. yanında pek ileri gitmemekle be-

Bu sıhhi müesseseler ikmal edil • raber, elini göğsüne götürerek baı 
dikten sonra fa§İst rejimi ltalyan mil- eğdi ve sordu: 
Jetine büyük hizmet görmüı olur. Mil- - Bu da nereden çıktı? Kerva· 
letin esas selameti, sıhhatin iyiliğin • na katıldığını hiç görmemittim ... 
dedir. Habibe sert ve dargın bir sesle 

· ilim adamları medeni bir milletin, haıladı: 
bir sene zarfında verem hastalığından - Göreydin, kör müydü gözle· 
kaybettiği nüfusun adedi sanatoryom
larındaki teçhizabn adedine göre aza
lır diyorlar. 

ltalyada, bir sene zarfında bu has
talıktan Ö~nler yirmi bin adedini bul· 
mu§tur. lleride bu adedin azalması 

muhtemeldir. 
::::::::::::::.:::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::: 
~ . ~ 

;~ Saray (Eski Glorya) Sine- h 
!! masında Raşit Rıza U 
U Tiyatrosu § 
- = i 24 Teırinievvel Çarıamba akıanu U 
j saat 20,30 da (ONLAR ERMiŞ) .. !İ 
E Vodvil 3 perde .. Yazan: Bedia H., ii .. = :: Vasfi Riza Bey .. Fiatler: 500. 400 :: .. " 
~ 300 - 100 - 75 - 50 • 30.. ii .. " =··················--························· i ·······-········--··························· 1A 

Avdet 
Ebe Şahin Hanım geldi. Bir 

müddettenberi herayı tedavi se
yahatte bulunan Ebe Şahin Ha
nım avdet ederek gene eski adre
sinde hastalarını kabule başlamıt· 
tır. 3274) 

İstanbul birinci iflas memurlu
ğundan: 

Müflis Maryo Sera ile .belediye 
arasındaki mühim davanın temyiz 
saf hası ve diğer husu satı mühim
me görüşmek ve icap eden karar· 
lar vermek üzere alacaklıların bu 
ayın 24 üncü çar§amba günü saat 
11 de huzurumuzla yapılacak top· 
lanmada hazır bulunmaları ehem· 
miyetle ilan olunur. (3809) 

. ? 
rın ... 

Yüz batı kekeledi: 
- Lakin, şeyh haber alırsa ..• 

Orada tahtırevana binerken gör· 
müttü de kolundan tutup attırmıı· 
tı. 

- Çok söylüyorsun geveze he
rif ! ... Senin şeyhin bu kadarına 

karışmaz! .. Onu ben bilirim ... Sen 
git te kumanda ettiğin çöl sırtlan· 
larına kanş ! ... 
·-Ya seyyide? •.• 

Habibe batka bir fey söyleme· 
di, Yusufun elini tuttu, iki admı 
ileride ellerini göğüslerine bağlı -
yarak emir bekliyen iki uıağa dön 
dü: 

- Çabuk bizi odamıza götü· 
.. ' run ••••• 

Ayaklarının ıealeri kale dıvar• 
larına vuruyor, boiu'k •bir hırdtıyı 
andırıyordu. 

Arka tarafta, sırtmı yalçın u• 
çurumla·ra veren üç odal 
ufak bir yeri onlar için çarçabuk 
hazırlamıılardı. 

Habibe her zamandan Claba si
nirliydi. Burnundan düten bin par 
ça olacaktı. Upklara aert sert e
mir verdi: 

- Bizi yalnız bırakınız! ... 
Onlar kapıdan çıkarken ilave 

etti: 
- Çağırmadan da buraya gir· 

meyiniz! ... 

Üçü de etrafa '~ 
kandil bu basık tavaııiı. 
yeri kirli bir ıtıkl• dol 
Duvarlarda kocanıan 
nüyor, yarıklardan ikid• 
kara böcekler ç1kıyorl.,dlt 
ya açılan mini mini P 
nünden yarasalar geÇİ,-ı 
kut sesleri hatlarının ii• 
gibi yakından geliyordu. 

Yemek getirdiler ... 
itti hası yoktu. Fakat ti 
kırılan ve ölen ümitleri 
gibi olmuıtu. Yaıamak fi 
ları yenmek için her 
vetli olmak lazmıdı. 
zorla yeu,eğe çalıştı. 

Sütnine ile Yuıufu d• 
gibi yapmaları için zorl~ 

Sümine ne kadar ol .. 
olduğu için tahtırevand• 
ıılmış ve yorulmuştu. H 
bu halini gördü: 

- Haydi, sen yat! ... 
daha otururuz!... 

Dedi. Y atağmı yaptı, 
tırdı. 

Kendisi de kandili al 
bakarak dedi ki: 

- Yatmadan evvel, 
ğer odaları görelim! ... 

Habibe önde Yusuf :-J 
rüdüler ... Odalardan ikİ"I 
birincisi gibiydi. Onun cif 
açılan bir penceresi va~ı 
dan aynı sesler duyulur 

Şimdi fazla olarak 
da dolatan nöbetçilerin 
ne verdikleri parolalar d 
yordu. Habibe söylendi: 

- lbni Cebbar hemell 
leri koymuf ... Babamın 
Ufağı imit doğrusu ... F 
hir gün buradan kurtul 
elime geçerse, alacağı ol 
den hesap sormanın ne 
öğretirim ona! ... 

Faka bir taraftan da 
kız1yordu: 

- Onu darıltmaaayd 
faydası olur muydu? H~ 
kaleden kaçmak için 
nııydım? ... 

Sonra da mırıldandı: 
-Adam sende ... Oldd 

Üçüncü odaya girdile' 
diğer ikisinden küçüktiİ· 
daha nemli, daha hara 
uıaklar adamakıllı telll

0 

ler, §Öyle geliti güzel 
mişlerdi. 

Çünkü oturulacak~' 
halde değildi. 

Fakat buna rağ111eıl 
hibenin daha çok bot 
danın tavanına doi111• 
yapılmıt olan ufak bit 
vardı. Ufak, daracık, 
bir insan vücudunuo 
bir pencere ... Ceza • 

.._ ........ 

arka tarafında, deaıİ~..M 
rek kaçmayi taaarlaO-~
gibi ... 

O fikir birdenbi,. 
fasında canlandı: 

- Acaba bu peoC 

aında ne var,... • ı<tl.. 
Etrafı kolladı ve il 

- Avluya baldl'a t 
mak zor değil ... f a1'1a 
kıyor? ••• 



Odada kaybolan kadın 
Biliyorsunuz ki p . 

eneıinde büyük b~ arıs~e 19001 beiendi. ilk itlek cadde olan 
uraya d" ır aergı açıldı. Champı • Elyseeı'ye (Şanyelize) 

unyanın her taraf d d 
"""".,ııı1na1Jar gef ·ı· . m an ye nazır ı.. Kendi odası penbe 

ırı ıp teıhır ol d d" 1 
evç f evır · . un u ve 0 teme erle mefnıttu. Yanında 

:r zıyaretçıler geld' b. b 
Amer''--J • ı.. ır anyo dairesi vardı. Banyo da· 

lq ı mılyard M d . . d 
ose~ k er a am ıresın en açılan bir kapı ile anne-

-, ızı Janni ile b be k·· • • kin ·ı , t resm· . era r, u· sının e geçı yordu. Buraaı ise, 
. ıne Yetıımek irin l m . d" . b' ıJorlard _._ _ "3' ace e e- avı oıenmıı ır odaydı. 1·-aak b" ev,orktan ız, .1r sene evvel, . Empire denilen üsltlptaki za • 

lİie biıun· l lcaıkan hır tranıatlan- r-ıf e§yasiyle gözü olquyordu. 
alt taraf 

1~ er; Cenubi Amerikayı, - Demek ki, on bet günümüzü 
alıri Mut.~. devrettikten ıonra burada geçireceğiz, anneciğim. Ne 

aoııra, A ıtılcebire girmitler; saadet! Akıllılık ettik te telgrafla 
Hindi ç· ~lurya, Japonya, Çin, yer tuttuk. Yoksa, Pariıin bu 
Hint, b:U'' S~1lin adası, nihayet kalabalık zamanında kimbilir ne 
liyik t hır &lemin görülmeğe kötü yerlere düteeektik •.•. 

N· 
17 erilli dolaımıılardı - Öyle kızım. F aktt beni faz• 

de d~fet eri Arap memleketl~rini la likırdıya tutma ... Üzerime bir 
na inı•~aktı. F •kat, timdilik b • ağırlık bastı... Hemen yatağa gi-

IUln olına..1-i u • k . . 
ra, p . uı IJU &ördüler. Zi- np uyuma ııtıyorum ... 

•rıa aer · · -'- T b"' · ... · O k d teJ Jc..ı-.. .. _ llaınbı açılın b. a n annecıgım... a ar 
tr&naatl -.ııuttı. Ancak as~na ır yoldan geldik.. Sarsıldığın için, 
il __ L_ llntii'bıe b·ın k dortuh 

1

1 
kınklığın vardır •. Hemen yat, uyu. 

-..vaı.,.1d ere er a 
ıe, .._,. ~il Marıilyaya 'd l Genç kız, annesinin saçlarını 

--·•lllill L..._ gı er er. .. r· On d 
Ceklerd· IÇ••uıaanıa t' b'l op u. un soyunmasına yar ım 

'·· ye ıte 1 e- tt' M d R d J · · ı.. • e ı. a am osen e, anmnın o atta 
tiyle lr:ı_' _ o 1eQe aer . .. ıırtını sıvazladı: 

-"tat • ıı nıunasebe- . 
BüyüJc t I" l'eaıaı Y•Pdan F - Haydı, ıen çık. Ben, kapıyı 
lcorku 

0 
el lllde Yer bul raktanaa kilitliyeyim .. Biliyorsun ki, bu hu· 

:ı Yor ardı D.... &mama n .. 1 •• vllıtede b' • .-..uıun .. d' k. ıuıta aınır ıyım .... 
)o\ıı iL? _ _.1' lelaraf "e'-ıçınkb ır 1

' - Evet, anneciiim .. Allah ra· 
"' V\I& •·'-' :r '&ere an. h 1 k . ~. -.uattııar. at ı verıın ... 

Mad ıçler; '-hatlaın - Sana da kızım... . 
_ &lll l-., ı,.__ ıttı. Janni, dıtan çıktı. Daha doğru· 

8er11·d ~: b d k d diye IO 9lı IOllra, ıu, anyo aireıinden en i 
1'UJordJa. nereye?.. odasına geçli. Orada, bir müd -

.Genç kız, · det, gazetelere basılan serginin 
~~~ •uafj ıca...:::.İlıiıı bu kina. reklamlarını okuduktan ıonra, ya· 

aile~ 0 ~.._.~yordu. rın bu cazip yerleri gezmek hul· 
:.· ~ ~..;:- \iyle ıu· yaaiyle tatlı bir uykuya daldı. 

ıim "Yorlra dön ~1• rdı.) Odumda ıiyah perdeler vardı. 
' " ı. e 1111, '-neci: Fakat, ıabableyin erken uyanmak 

._. - -...ı~ arzusiyle, güne~ yatağına vursun 
·~ ~-.al.. ~ek ki diye, bıM!ltı kapaıiath. 
~ • • • l•lclı?... Fakat, o da anneıi gibi öyle yo· 

llıalcJa .,;-İJle ~ rulmuıtu ki, gözlerini ·açtığı va· 
lto ~ l'&ber, ~ l&ıniınt ol· kit, ıaatin dokuza yaklaştığını 

P.f.d Orcl11. '-ııe, önü • gördü. 
lıı1 ile._~ J . . Aman... Kıymetli vakti ziyan 
biliYord .. ıae ~ ~ nitan- olmasın ••• Hemen yatağından fır : 
llıp ) ... ~ h leTittiklerini Jadı. Banyo dairesine girdi. 
YorJ 'ı!Jorı..... ' er hafta lllek. "-Allah allah, .. Aiınem, bu ıa· 

lrdı 1 n. -• .. lllelttu atte daima kalmı§ olur.. Uykusu 
llİıı akL: --iıı, bhL P ta ah- h 

--~ Jce. --, llaııh benimkinden azdır .. Halbuki e -
lira, 

1 

ileceıdi •bere- nüz banyoya girmediği anlatdı • diıın· 1 libadi .... _ • 11 etdi: ~-..dllll !Öyle bil • yor.. diye dütündü. Demek ki 
''B· cidden fazla yorulmUf .•• ,, 

lllefe ız, rıllerıe o . Maamafib, içinde bir de ku • 
nıektu~di!,0ruz. ~arda gez. runtu -.ardı. Pt1eçhul bir hiaıikab
i'H .. Oıı to?dernıek tn ~ ~radan Jel vuku, yüreğini üzüyordu. 
disilltiıilln ıçin, bir Unıkiin de· Tuvaletini alelacele giyindi. 
etnıe ~~lr~ hava· Sonra, parmağmın ucu ile, han -... ,, --auı.. Merak 

yo dairesinin öteki kapıımı, yani, 
~İ)etlerj ann,etinin odama açılanmı TUr -
-7Qaı• , Jllaiıtin 
rittilJ • ·~ nitanhaı du. 
Ser. ~i~ :~· Pariee "-Uykusu hafiftir .. Neden u· 
re :~ letdilcten ldıl'lnİJeeeldetdi yanmıyor acaba? ••. ,, 
ı_;d el~ IOnra, hirdenbi- Daha hızlı vurmağa baıladı. 
.._ :.. ; lll'ahl,i, ~illa çıkacak· 
•ıl ~ ...._ __ .-_ , o zaman 

~tıceltl;;.~ Ye onlar na. 9'111eruc. ... 
tı Wt -. hl.r, iu aibi OJUnla-

11 erler •.• 
ll>ııe ~, efeıadiın 
den ~, lcbn.. ' 11Zabnıyalım, 
ler ' &o.;.ba 1• haber verme
d, · ~U)a Jclaaı Yapara bindi -

, "er elbıi '; çılctılar.. Oradan 
Otel arlı .•. 

ICac. p' hakikaten ;a...: __ 
İd' &riabı n.h.a- -Ufllllllıydı .. 

ı... -·._.ada bir tane 

'"el ol111 ce lutuhnut olan 
- L~dı, Jer L 1 odalan -\lqalclcakb • UQ &allJacaJd 
•'-i .__ _. .. Zıra, kendi) • ani 
b -~ . ~Ye •tlca le en bırçok ail ler 
tillde ~ed11ere &itmek mecbu .e 
~ ılar nye. 

- .... 
Gene ceTap yok. .• 
Yumruldamu lndirmeie baıla· 

d -·· ı. 

- .... 
Artık ağlıyor, haykırıyordu. 
-Anne .. Anne ... Ne oldun? •• 

Aç ... 
Fakat, banyo kapıımı bjr tür

lü açtıramıyacağım anlayınca, 
kendi odaamdan dolafıp kori • 
dora çıktı. Bu sefer, oradaki k_: 
pıyı yumruklayıp tekmelemeğe 
bqladı. • 

- Anne ..• Anne .•• - .... 
Kapı, duvardı ... 

Gürültüyü itilen birçok adam • 
lar, helirdi. 

l ~ ... 

icaz, oclal&rınnı Yerini de · 

( Arkaıı yarın) 

nık111: (Vt-no> - -----.....,,._,_ 

... 
HABER - Akpm Po.taeı 

Mahmud ve Selçuklar 
,Gazneli, Harezm ülkesini de aldı, ona karşı gelmek 

isteyenler muvaffak olartııyarak hep ezildiler 
Maverayi nehir h•llmn Ali Tekin· ı 

in zulmünden kurtarmaia karar ve • 
ren Mahmut, nehrin üzerinde aallar • 
dan bir köprü kurarak bütün orduıunu 
haıma aezdinneden karı• tarafa aePr
di ve Ali Tekin'in yerlettiii Semer • 
kande doiru yürüdü. Yolda hir çok 
prenalerin itaat ve sadakati' ile kartı • 
lanan Mahmut, yolda Wiyük imdat 
kuvvetleriyle aelen Altmtq ile Ha • 
rezmf&h ile de birletti ve Semerbn • 
din karpıında cephe alarak harp hat • 
bnı 500 fil ile aailamlafbrdı. Ali Te • 
kin bu vaziyet karfıamda muhanMJ9 
gİrİfme:len Semerkandi bopltarak Boa
klrlara geriledi. Mahmudun kuman • 
danlanndan Bilka Tekin onu takibe 
çıktı. Ali Tekinin kendiıi kaçmaia mu· 
vaffak olduyaa da kanlan ve çocukla
" Bilka'nm eline düterek Semerkan • 
de ıönderildiler, Mahmut ta onlara 
makamlanna liyik hürmeti aöaterdi. 

Çok seçmeden Kittir hükümdan 
Kachr Han da Semerbnde gelerek 
Mahmut ile ittifak etmek iatedi. iki 
Türk bükümdan 416 aenesinin 27 in
ci Saferine müaadif Pertcmbe aiinü 
(29 Niaan 1025) mahtetem tezahür • 
ler araıında bulutup aörüttüler. Bu 
güzel habrayı (evamlatbrmak ve ara
daki münasebetleri ıağlamlaşbnlmak i· 
çin Mabmudun kızı Yeynep, Kadır Ha-

0nm önce Yağan Tekin, daha aonra 
Buer., Han adiyle tanılan oğluna, Ka
drr Han da kızlarından birini ŞehZ'de 
Mehmede vennitti. 

iki taraf aramda dirlik, düzenlik 
temellettifi için Mahmut, Semerbncli 
Kadır Hana lmakarak Gazneye dön • 
dü. Fakat Mahmuclan s.i döndiiii • 
nü haber alan Ali Tekia, aaklaadıiı 
yerden hemen meydana çıkarak Kadir 
Hannı üzerine çullandı, onu mağlup 
ederek Semerkande girdi. 

Kndır Han, oğlu Yağan Tekin'i 
'Gazneye aöndererek Mahmattan yar

dım dilediyae de huna i:mün bulama
dı. Çünkü Mahmut Hindiatanm Som
nat'na kartı iefer bazırhJ"Ordu. Onun 
bu aeferden vazgeçerek Kadır Hanın 
imdadına koımaaı, itlerini bozardı, 

plinlarJnı alt üıt ederdi. 
Fakat Mahmut Sonmat seferinden 

dönütünde Naairi nammdaki kuman • 
danım Kacbr Hana yardım için aön • 
derdi, o da Ali T ekin'i mağlup ede • 
rek onu ıulh dilemeie mecbur etti. 

Kadır Han tonuna kadar Malumat 
ile doat yapdı n 423 te (1031) Wıfat 
etti. 

Bu amada Gazneli Mabmadun adı, 
aaıu, nüfuzu pıba her tarUab kap • 
Wmfb. Onun için 417 de (1028), H ... 
ta Han (1) ile Uyğur Han (2) Mah
mucla elçiler aöadswek onunla •oat 
olmak ve doatlaiu ileri ıötürenk ona 
kız vererek im almak iatediler. Fakat, 
Mahmut, Hanlaım Müılüman olma • 
dıldamu ileri .ürdü .. hu teklifi ....... 
detti. 

Me'mun ile Mahmut 
Curcaniye Eaürleri olan Memam· 

ler de Saman ojallanna tabi bir takım 
derebeyleri idiler. lalim müverrihleri 
ta 382 (992) ye kadar bunlardan ı.ı.
ıetmezler. 

Derken Curcaniye Emlri Mehmet 
Ali Memunun, SlllDan oğlu Emir Na
ha, Bahar.elan süriildüjü ura1arc1a 
yardım ettiii mevzuu habaedilir. Me
mun Harezmph EWi Aıbdullabm, 
Sincuriye ihanetinden dolayı 385 te 
( 995 M.) ona kartı rirüyerek Ha • 
rezm'i mernleketine ilhak etti. M...
daha aonra 387 (997) de lratlolammaf, 

( 1) Biruni'ye göre Hata, Çinin ti· 
mali garbinde idi. Cihannameye g8 • 
re ~ata. yahut Hita, Maçinde, yani 
BilyUk Çinde bir tebrin adı idi. Belki 
de burası bugünkü Kuça'dır ki, 41 
derece 42 saniye arz hattı ve 82 dere
ce 55 dakika tul hattı üzerindedir. 

(2) Müverrih Gardizt Uyğur Ha • 
nm admi, Buğar veya Uğar Han diye 
kaydeder. Birun! onun Uyğur Han 
oldufunu nakleyler. Avfi'nin (Britif 
MUzeomdeki eserine göre) Uyğur ile 
Hata, Çinin eıki ülkeal idi. Uyğurlar 
Guz l'Urlderinden bir kabile idiler~ 

yerine otlu Ehülhaaan Ali aelmit, o 1 
da Sultan Mabmudun hemtireai Kab • 
Kalçi ile evlenmitti. Ebülhuan 399 
(1008. 9) da Tefat edince yerine be· 
niiz yirmi bet ,..ı.rmda olan kardeti 
Ebiilab'bu Memun PÇIDİt• Kardeti • 
nin clul bıraktıiı Kab Kalji ile de ev • 
lemnit ve Sultan MUmada fevblide 
1&J'iı ıöıtermiıti. O kadar ki, Baidat 
halifesi ona "Dnletia ıöri, milletin 
fel"9fi" 11nftDIDI verdiiİ zaml!n, ha Un• 

ftDI Mlıhmudun taftllutyle almadığı 
için kullanmak iatememitti. 

muriyetle Gartiıtan ( 1) a aönder • ' 
mit, burantn hükümdan Eaer Şar'in 
kendi tabiiyetine girmeaini . iatemitti. · 
Şar, buna razı oldu ve Saman oğulla
nnm tabüyetinden çıkarak Maluma • 
dun tabiiyetine seçti. 

Çok geçmeden Şamı oilu, bir aeler 
esnafında Mahmutla birlekte hareket 
etmek iıtemiyerek ona kartı seldiii İ• 
çİll o da Altmtq, Anlan Cazip ve 
Manii'yi Gartiıtan'a kartı ~t 
ettirdi. Y ollann pek aarp olmuma 

raimen bu kumandanlar, hu ülkenin 
merkezi olan Aftin'e ainneie munf • 
fak oldular. Büyük Şar tealim olmak 
lehinde olduiu halde küçük Şar mu· 
kavemete devam ebnit ve teahiri a • 
deta imkinuz olan bir kaleye ııfm • 
ımıtı. Mabmudun kumandanJan, ka
leyi mubuara ettiler ve barunu dö • 

ve döve bir rahne açblar. Kalenin mü· 
dafileri gerçi bhramaJIOl micadele 
ettiler, fakat aonunda mağlup oldular 

n lrilçü.lr Şar ile arkadatlannm roiu 
eair alınarak Maatang'a aönden1diler. 

Fakat bu aiize1 münaaebetler u • 
zun ıürmedi. Mahmut, Ebülabbaaa, 
lnıtheleri kendi namına okutmaamı, 
ve kendini ona t,bj aaymaaını iıtedi. 
Ebülabbu ta devlet erkinnu davet e • 
derele meaeleyi anlattı. Hepıi de Mab· 
mudun•talebine muhalefet ettiler. Yal
nız ha karan ordu kabul e~ ve hü· 
kUmete karı• ayaklandı. Ehülabbaı an
cak atiye ve ihaanlarla orduya suıtura
hildi. Bununla beraber YUİyet teldi • 
keli idi. Mahmut, Jaapna• bir hare • 
kette bulunana it vehamet peyda • • 
derdi. Onun için Ebülab'baa ta Tür • 
kiıtan Hanları ile gizlice anlaprak 
ve gizli ittifaklaı' yaparak vaziyetini 

Bu ıuretle Gartiıtan da Mahma • 
dun ülkeleri araıına girdi ve Manii'nin 
idateaine verildi. 

aailamlatbrdr. 
Çok ı~n Mahmut ta nziyet· 

ten haberdar oldup için 'büyük bir 
ordu ile Belh'e ilerledi ve oradan 
Harezm'i tehdit etti. Türkiatan Han • 
lan araya girerek Malunudu aıkerle-

rini ı.-i .imala ikna ettiler. Mahmut 
'bir tek pıt kofmaıtu. Ebülabbum 
lrıeMini metbi .. ,_.. O da ba prtı 
küal eltili, hitWeri ele Mabmudun 
nmmna olmttuiu için Mahmut ta bu .. 
nanla iktifa ederek Gazneye döndi. 

Buharalı Alp Tekinia lnımandaaın· 
daki aakerler Ebülabhaım bu hareke
tini memleketin hayıiyet ve §erefine 
kartı tecavüz aayckklin için hükUmet 
uwdcezine hücum ederek bir iıyan çı-
kanmtlar, ara yerde Ebülabbu el& 
btlolunmuftur. (1017 M.), yerine 
de 17 y&tmda olan bir oflu tahta se
çirilmitti. Aıilere kmnanda eden Alp 
Tekin adeta bir diktatör vaziyetini al
mıt ve Harezmiah'ı dört ay tehdit et· 

mitti· 
Mahmut, kayiıibiraderinin uin • 

dıiı feci akıbetten haberdar olanca a• 
ıileri tedilte karar verdi ve her ıeyden 
...ı h911lfİre1İnİD Gameye Hdetinİ 
tmain ettikten Mtb Türkistan Han • 
1umm da bitaraf kalmalannı temin et· 
ti. Daha aonra büyük bir ordunun ba-

tında hanlıet ederek Belhe vardı. A • 
aiJer aulhe talip olclalana da Malmıa-

Gazneye götüriilen bü:rük Şar en 
büyük aayaı ile kartılandıktan bafka 
kendiıine Mahmudun aaraJJDCfa teref· 
li bir makam aynlmıttı. 

Mahmut ve Selçukiler 
Guz kabilelerinin bir kısmı dijw 

kalNlelerden ayrılarak Dubk, yahut 
Lolman oilu Selçulcun riyaaeti albn • 

• 
ela, dördüncü aann aon ,anamda, Ma· 
·.erayi nehirdeki Müıliman ülkeleri • 
ne hicret etmitlerdi. Bunlar 375 (985) 
ııralarmda Buharadaki Nar havaliain· 
de birleterek Saman oğullarının Tir • 

kiıtan taraflannda yaphklan harpler
de onlara- yardnn etmitlenli. Bu Jaa • 
valideki YUiJet onlann inldtaf etme • 
lerine müaaacle edi,.da. Onaa lçia 
betinci uma 1-flannda Seipalma ol· 
la larail Buharada niifmanu aatfam • 
latbrımt. ve Buharayı zaptetmek laa
auıunda Ali Tekin'• yardım ebnİftİ. 

. Bmer Rıza 
-lhıJamı uarut-

(1) Garç, dağ demektir. Şar, bura
da bllmıüran olan zevatın unvam lclL 
Buram Murgab nehrinin yukarı tara -
fmdaki bugünldl Bap Ulkeslnin pr • 
Jandadır. Utbrye göre Şar, kuclretU 
hiikümdar, mana11ndadır. 

' 

daa pırtlan 10D Mnee ağır oJdup 
erci• l!A~==•=====nm11=nnniiD:mıı=m=ıaatı:aııh=nmııaa .. 11ı .... lil. ip.. Onlar da müdafaaya karar 'Y ı· I! 

1- n 50.000 ki-:ı:ı. bir ordu topladı • 1 Dünya edebiyatından MÇİlmif, 
- ,.... : özlü küçük hikiyeler .. 

Jar • 

Mahmut Belhten (Tinnir)e ilerle- yarasa 
dikten sonra nehri pçenık Carcani
,.,. muftlalet etti. ilk aa........ıar, Çeviren: 

Mahmuclun aleyhin•• netice vereli. lbrahlm Hoyl 
Kartı taraftan hücum eden Humartat. il 
Tai'nin kumanclau altındaki ukerleri g Yakında çıkıyor 
yenmİf, fakat Mabmudun mahahzla.. 
n ona mukabele ederek lnrnetini da • 

iıttıktan bqb - ela ... aeçinnif • l&-IJl!ll---------.. 
1erdi. Ôz Türkçe ilk roman 

iki taraf aramda (3 Tmmmz 1017) 

sünü> 'YUlmhaJan ............ netice - Savaştan Barqa 
sinde Harezm'liler tüJdetli bir mGda • Yazanlar: (Vl-ftO) ile 
fudan ..... maflGp olclalar " daiıl-
dıJar. Mahmut ta carcam,.eye muaf· ÇUrUkaulu Meziyet 
fer olaralc girdi. Carcaniye Emiri E • Yeni çıktı 
hülabbaam katilleri en tiddetli cezaya Fiyatı : 50 kutuf 

pnmıf, Alp T~kin ile arkadaflan l'"•------------lraMJelerin a,.ldan altında can ftl' • 

IİIİflerdİ. 

Malmnat, llmada Altmtap lmmaa
._ taJin etti n ona Harezmph aa
ftlllDI ...-di. Altmtq ile Anlan Cazip 
baracla -nkubalan bütün layamlan 
bertaraf ebnitler ve ba suretle Ha • 
rozm de Mabmadun ülkelednden biri 
oJmaıta. 

• • • 
Mahmut, (999 Mayıunda) Saman 

ofullannclan Horaaam aldıktan aon • 
n, itin onun devri hakkında bir eser 

mi ila Ua.Lf-: .:-.· LL me • )'Uall terl'I .._,,.. - .. -• 11111" 

1 Yarttq; 

Cümhuriyetia oa Wrinci yıl dö • 
nümü meıut paü olaaa 29 Tetrini-1 evnlde be ... let merkezini ziyant 

g et. Bu borcuna ifa ederken bu hi
- yik dnrin yübek feyizlsin ... 

1 
olan ,erli mallanmuın basünldi 
mütekimil ftlbinn hir nada lef • 
hir edecek ilk aerai mm de gez. 

& M. t. ve T. C. 
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[ Ank!1.!}~f2~] Komitecilerin yeni bir suikasti daha 
Klavuz~~k ve . ı <Bao taratı ı ncıde> 

Tayyare ya
1 

(Ba§ tarafı 
Bu yarışa, ilk evvel, 64 

kaydolunmuşsa da, buh~ 
yısiyle hepsi tedariklerJJll 

palamar UCretlerl l mak istemiş, fakat M. Yakim Ço· 
Ankara 21 (Telefonla) - İk· !kof bunu kabul etmemiıti. Bunun 

tisat Vekaİeti tarafından kılavuz- 1 üzerine dün gece evine dönerken 
luk ve romorkörcülük ücret tarife· yolda önüne üç komiteci çıkını§, 
aile bu tarifenin tatbikatı~a ait ye- ve vücuduna 27 kurtun sıkmak su· 
ni bir talimatname hazırlanmıştır. retile kendisini öldürmüşlerdir. 
:Vekiller Heyetince tasdik edilen Komiteciler tevkif edilmiıtir. 
tarifeye göre, Galata limanından Paris, 21 (Hususi) - Marsilya 
nhtımiara ve şamandıralara ba.ğ - suikasti etrafında Fransız polisi· 
lamak için sandallara palamar üc nin yaptığı tahkikatın safhaları 
reti iki lira, çözmek iki lira, Hay • fudur: 
"darpa~ada ve iç limanda palamar - Suikastçiler Franaaya mun· 
ücreti üç lira, Galata limanında tazam Macar pasaportlariyle gir
bir romorkör için üç bin tona ka- mişlerdir. Pasaportlar kat'iyyen 
dar 25 liradır. Üç bin tondan iti- sahte değildir. Yalnız pasaportta 
haren beher bin ton için beş lira bulunan isimler ve resimler sahte· 
zammolunur. Köprüden girit ve dir. Bu pasaportların bir takım 
çıkış ücreti 40 liradır. başka meçhul kimselere ait olma· 
Elektrik, tramvay. telefon sı ihtimali de vardır. 

şirketlerile müzakere Yakalananlardan Silni şu söz· 
Ankara,21 (Telefonla) - Elek· leri söylemiştir: 

trik, Tramvay ve Telefon Şirketle- - Asıl ismim Miyokral'dır. 
ri mümessillerinin ay sonunda An· 1908 senesinde Karlavo'da -hır· 
karaya gelecekleri yazılmııtı. vat ıehirlerinden biri- doğdum, 

Nafıa Vekaletinden salahiyettar sanatim makineciliktir. Manilya 
bir zat bu hususta dedi ki: sukastini biz tertip ettik ve yaptık. 

- Biz şirket mümesillerini da· Maamaf ih Siini'nin söylediği 
vet etmedik. Binaenaleyh gelip bu hüviyetin de yanlış olduğu tah· 
gelmiyecekierinden haberdar de· min edilmektedir. 
ğiliz. Vekaletin noktai nazarı şir- Pavlicjin bUyUk babası da 
ketlere pek sarih bir şekilde bildi· ihtililci imitl 
rildi. Bu itibarla yeniden müzake- Belgrat, 20 (A.A.) - Tarinoda 
re edecek bir şey kalmamı,trr.. • tevkif edilen Sgon Kuatemik, A· 

Bulgarlar 
(Ba,, tanı.fı ı nc!de) 

Komiteciler evvela Mehmedin kol· 
larını, ayaklannı jyice bağladıktan 

sonra pnra ve silah vermesi İfin ken • 
disine tüyler ürpertici iıkenceler yap· 
mağtt ba§lımuılardır. 

Kansının ve çocuklannın feryadı
nı duyan Mehmedin karde§i Hüseyin 
derhal imdada koımınsa da o da bağ· 
lamp iıkcnce edilmeğe haılanmııtır. 

KomitccileT bu esnada sandıklan kıra· 
rak gelinlik kızlanmn çeyizlerini al • 
mıılar ve parasını vermeyen Mehme· 
din üstüne gaz dökerek yalanağa te • 
§e'bbüs etmiılerdir. 

Bu arrada her nasılıa kurtulmağa 
muvaffak olan Hüseyin koşarak köyün 
muhtanna haber vermiş. lşin ört bas 
edilmesine imkan görmiyen muhtar 
tedbir olmak üzere kilisenin çanlannı 
çaldırmaktan baıka çare görememiı. 
Esasen evden ta§an çığlıklar bir sürü 
halkı uyandmnı§b. Komiteciler de bu 
esnada soyğunculuklannı bitirmİ§ ol • 
duklanndan ellerini kollarım sallaya 
sallaya evden çıkıp gitmişlerdir. 

Ertesi sabah canileri takip etmek 
l.iızım geldiği halde bu yapılmamıı, 
bilakis Deli Mustafa oğlu Mehmet, 
Hüseyin, kansı, çocuktan ve vaka ıa
hitleri kasnbaya getirilmiı ve baskını 
Türkler yaptı diye imzalatmak iç.in 
hepsi feci ve dchıetli bir surette dövül
müştür. 

Şahitlerden Sali Mehmet, Turan oğ
lu o kadar dövülmii§tür ki, ölmek üze· 
re olduğu anlaıılmıı ve orada ölme • 
mesi için derhal bir arabaya bindirile· 
rek kasabadan bir saat mesafedeki 
Pazboynayn götürülmüı, orada tenho 
bir yerde vücudüne üç el silah sıkıla
rak öldürülmüı, böylece yapbklan bu 
ıeni cinayet meçhul bir §elde sokul -
mak iatemniıtir. 

Maalesef bu gibi vakalar her gün 
tekerrür etmekte ve bir çok ocaklar 
sönmektedir. 

Bir tekzip 
Ankara, 20 (A.A.) - B. M. M. 

nin 24 birinci tşerin günü için top
lantıya çağnlması dolayısiyle in· 
tihabatın yenilenmesi ve gümrük 
ve inhisar vekaletinin ilgası gibi 
bazı şayialar etrafında mütalealar 
ileri sürüldüğü görülmü§tür. 

Yüksek aalahiyetli makamlar 
nezdinde yaptığımız tahkikatta 
bu neşriyatın tamamen yersiz bu· 
lunduğu ve yazıldığı gibi meclis 
koridorlarında da bu yolda hiç bir 
şayia deveren etmemi§ olduğu an· 
!aşılmı! ve tekzibi için Anadolu a· 
jansına salahiyet verilmittir. 

vusturya Macaristan aaltanab çer
çevesi içinde Hırvatistan için ge • 
nif bir muhtariyet istiyen ve üçün· 
cü Napolyan zamanında ya,amı! 
olan meşhur ihtilalci Kuatemik'in 
hafididir. 

Anne tarafından büyük babası, 
harpte Hırvat muhtariyet fırkası 
müfrit cenahına ismini vermiş o• 
lan Dr. Frank'ttr. Bu fırka, Bulga• 
ristanm da dahil olduğu bir Yu· 
goslav federasyonu içinde Hırva
tistanda muhtariyet istemekte de· 
vam etmektedir. 

Bükreş, 20 (A.A.) - Marsilya 
suikastından evvel orada ikamet 
etmit olan zat Ustaşilerin reisi Pa
veliç olmayıp M. Jorj Pavelesen 
iıminde bir Romen olduğu ve 
isimlerin benzeyif inden dol.ayı 
Paveliçin Marıilyada ikameti zan· 
nının meydan aldığı ania,ılmıt· 

tır. 

Marsilya, 20 (A.A.)' - Kral A· 
leksandrın katli tahkikatı ile meş· 
gul müstantik, Ustqi tethit cemi· 
yeti reisi Paveliçin Torineden 
Marsilyaya naklini talep etmiştir. 

Hariciye Vekili şehrimizde 
Marsilyada öldürülen Yugoslav 

ya Kralı Aleksandr hazretlerinin 
cenaze merasiminde bulunmak ü
zere bir'.Jcaç gün evel Belgrada gi • 
den Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey ve beraberinde giden zevat 
bu sabahki ekspresle ıehrimize 
gelmitlerdir. 

Vekil Bey htanbul kumandanı 
Halis, merkez kumandanı Fehmi 
Pa§alarla vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey, polis ve inzibat 
müfrezeleri tarafından kartılan • 
mıftrr. 

Vekil Beyle giden muhafız bö • 
lüğü zabitan ve efradı da bugijn 
saat on yedide geleceklerdir. 

Yugoslav hUkQmeti Maca• 
ristana Ultlmatum vermemiş 

Belgrat, 20 (A.A.) - Yu· 
goslav hükUmeti tarafmdan Ma· 
carislana hiç bir ültimatum veril· 
rnemiştir. \ 

Havaa ajansının Belgrat muha· 
biri, ecnebi menbadan çıkan ve 
Yugoslavyanın guya Marsilya sui· 
kastı neticesinde tatmin edici ha· 
zı feY.ler istiyen bir ültimatum ve· 

rildiğine dair ıayialan katiyen tek 
zip edecek vaziyette olduğunu' 

söylemektedir. 
Soğuk kanlılığını muhafaza e

den Belgrat siyasi mahafili böyle 
bir 9ey dütünmüt değillerdir ve 
mesuliyetleri tespit eden tahkikat 
bitmeden hiç bir §eye tetebbüs e • 
dilmiyeceğini söylemitlerdir. 

İyi bir menbadan söylendiğine 
göre, meselenin, batta milletler 
cemiyetine bile sevkedilmesi muh· 
temel değildir. .. . . 

lngilizce "Deyli Herald,, gaze
tesinde okunduğuna göre, Yugos
lavya Macaristana filhakika bir 
ültimatom vermek düşüncesinde 
değildir. 

Vaziyet §Öyle anlatılmaktadır. 
Yugoslavya, Macaristanm Hır

vat tethitçilerine yardımı hakkın
da timdi milletler cemiyetine de 
müracaat edecek değildir. Yalnız 
Kral Aleksandnn suikastına mü
teallik bütün evrakı muhtevi birer 
dosyayı, bütün kuvetlere gönder
mek tasaVV'urundadır. 

Küçük itilaf devletlerinin '(Ya· 
ni Yugoslavya, Romanya, Çekos• 
lovakya) nın hariciye nazırlan 
arasındaki görütmeyi müteakip, . 
bir veya iki gün sonra, Yugoslav
ya hükUmeti, Macaristan hüka • 
metine gönderilmek üzere bir no
ta kaleme alacaktır. 

Bu notanm gönderilmesi gayet 
nazik bir mahiyeti haizdir. Yani, 
Kral Aleksandnn babası, Sırbis • 
tan kralı Petroya, 1914 Saray Bos
na hadisesi dolayısiyle Avusturya 
Macaristanın gönderdiği mefhur 
ültimatomun ayni olmasına dikkat 
edilmektedir. 

Bu notada, hiç bir tehdit bu • 
Iunmıyacak, cevabt v~ya tatbiki 
için zaman gösterilmiyecek "·e Ma 
caristanı sulh esasatına. dokundu· 
ğu için asla itham etmiyecektir. 

Bu notada, yalnız, Hırvat mül· 
tecilerinin, Macaristandaki belli 
batlı bazı harekatına Macaristan 
hükumetinin dostane. dikkatini 
celbedecektir. 

Hırvat mültecileri Macaristan
da, Y anka Pusta da ve §İmdi kamp 
lanru 9akletmif oldukları Nagy 
Kanisza mevkiinde bulunmakta· 
dırlar 

Milletler cemiyetine müracaat 
meselesi, icap edene ancak bun· 
dan sonra 'kararlatabilecektir iri, 
Bupu da küçük itilaf devletleri 
hep beraber yapacaklardır. 

Küçük itilaf ve Balkan 
konseyleri 

Belgrat, 20 (A.A.) - Üç dev· 
letin hariciye nazırlarından mü • 
rekkep olan küçük itilaf daimii 
meclisi, dün sabah saat 10.30 da 
Yugoılavya hariciye nazm M. 
Y evtiçin kabinesinde toplamnıı· 
tır. 

Balkan itilifı meclisi ae aktam 
aaat 7 de toplanmııtır. Balkan 

itilafı meclisinin celsesinde Yu • 
nan hariciye nazın M. Maksimoa, 
Romanya hariciye nazırı M. Titü· 
leıko, Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Bey ve Yugoslavya 
hariciye nazın M. Y evtiç. bulun· 
muılardır. 

Tebli§ 
Belgrat, 20 (A.A.)' - Küçük 

itilaf konseyi ile Balkan itilafı 
konseyi, dün akşam birer tebliğ 
neıretmiılerdir. Bu tebliğlerin 

muhteviyatı yekdiğerinin aynidir. 
Yalnız ikinci tebliğte; "Küçük iti· 
laf,, tabiri yerine "Balkan itilafı,, 
tabiri kullanılmıttır. 

Her iki tebliğin metni ıudur: 
"Ahiren Yugoslavya ile Fran· 

ıayı müteeaair et.mit olan feci va· 
kayi kartısında küçük itilafın ha· 
li hazırda ifayı vazife etmekte o• 
lan reisi, daimt meclisi teşriniev· 
velin 19 unda Belgratta fevkala • 
de bir içtimaa davet etmittir. 

Konsey, kendisine terettüp e -
den ilk vazifenin, büyük Kral A· 
lekaandrın ölümü dolayısiyle Yu • 
goslav milletine büyük teessür ve 
kederini bildirmek olduğu fikrin· 
dedir. 

Konsey, ayni zamanda sulhün 
büyük banilerinden biri olan reis 
Bartunun vefatı dolayısiyle Fran· 
sız milletine de teeaaürlü taziyet· 
terini iblağ eder. 

Konsey, umumi siyasi vaziyeti 
tetkik etmekle beraber, Mar11Uya 
suikaa~in ne gibi ahval ve ıerait 
içinde vulqıa gelmit olduğu mese• 
lesiyle de mefgul olmuş ve niha· 
yet !U neticeye vasıl olmuştur ki 
bu ıuikast, hudut &fırı memleket· 
lerde çalıtan kuvvetlerin tesiri al· 
tında ika edilmit bir cinayet ol· 
mak itibariyle harici siyaset saha· 
11na dahildir. 

Filhakika son zamanlar.da ga· 
yesi, bazı memleketlerin kazan· 
mıt oldukları beynelmilel vaziye· 
ti sarsmak, ve yahut milli vahdet· 
leri temine muvaffıak olmu§ olan 
bazı devletleri en tecrübeli ha
dimlerinden mahrum etmek olan 
bir çok tethit hareketleri vukua 
gelmiıtir. 

Yugoslavyanm l>üyük Kralının 
ölümiyle son haddine vaaıJ olmu, 
olan bu kabil beynelmilel bir va· 
ziyet kar§ısmda Balkan itilafı ve 
aaimi konseyi bil,istisna bUtUn 

devletlerin hali hazırdaki mesuli· 
yetlerin tebeyyün etmesi için mus· 
lihane bir ~ihniyetle ve sükUn da· 
iresinde ve objektif bir surette 
tefriki mesai etmelerinin zaruri 
bulunduğuna hükmeder. 

Vahim lhtlllflar «jtkabilir 
Konsey, ayni zamanda bu gibi 

vakayiin istikbalde tekerrür et· 
memeıi için icap eden tedbirlerin 
alınmasını da talep eder. Filvaki 
Balkan itilif ı konseyi, icap eden 
tedbirler ittihaz edilmediği ve bu 
tedbirler, icap eden hüsnü niyetle 
tatbik edilmediği takdirde bizza· 
rure daha vahim ihtilaflar karıı· 
ımda kalacağı kanaatindedir. 

Her ne olursa olsun, Balkan 
itilafı devletleri bir takım tethit 
hareketleri yüzünden timdi takip 
etmekte oldukları nyasetten inhi· 
raf edecek değillerdir. 

Duçar oldukları derin matem, 
Balkan itilafı devletlerini birbiri· 
ne bağhyan bağları her vakitten· 
daha ziyade sıkla§tırmışhr. 
Mukavele hUkUmleri daha 
bUyUk bir itina ile yerine 

get lrllecek 
Balloan itilafı hükumetleri Yu· 

goılavya ile olan kati tesanütle • 
rini resmen ve alenen ilan ederek 

kendilerini birbirlerine bağlıyan 

mukaveleler ahkamını artan bir 
itina ile yerine getirmeği ve hu· 
giine kadar takip etmiı oldukları 
İiyasete yorulmak bilmeı: bir e • 
nerji ile devam et:ıneği taahhüt 
ederler. 

Bundan batka daimi konsey, 
Kral Aleksandr ile reis Bartunun 
o kadar hararetle ve bir çok fe • 
dakirhklarla takip etmit olduk • 
ları tefriki mesai ve mukarenet 
siyasetinin tahakkuku için Balkan 
itilafının menfaati ile kabili telif 
olan bütün gayretleri sarf etmeğe 
de karar vermi§tir. 

Kral Aleksandr, Yugoslavya 

edememişlerdir. 
Bu sebeple, yarışa 21 

iştirak etmiştir. lngiltere 
Kraliçesi ve Veliahtı, .. , 
hareketlerinden evvel go 
çirmitler ve pilotlarla k00 

lardır. Son dakikada, hak 
yetile çıkan bir ihtilaf 
Fitz Maurice yarışı terke 
Böylelikle, yirmi taYYare 
tır. 

Bunlardan karı koea fff 
lar diln sabah altı buçukta, 
kadar seyircinin huzuruııd•, 
larak, İngilterenin Midenh 
danından hareket etnıif; 
müteakıp, bütün tayyarelefr 
fasılalarla yola çıkmııJardıt 
yı kırk yedi geçe bütün 111 
yola çıkını~ bulunuyorlards
mi tayyare §U altı millete 
tur: İngiliz, Amerikan, ti 
lı, lrlandalı, Danimarkshı 
tralyalı: .. 

Biricik Fransız yarıtçı 
yaresi, müsabakadan üç sii' 
zedelenmiştir. 

Yol üzerindeki mecburi 
lar aralarındaki mesaf ele · 
lardır: 

londra - Bağdat 
Bağdat - Allahabat 
Allahabat - Singapur 
Singapur - Portdarvin 
Portdarvin - ŞarlviJ 

Şarlvil - Melburn 

Mecmu yol 
Bütün bu yollar arası~ 

hiş hava boşluklarına, fıft 
tayfunlara rastlamak ve 
uğramak ihtimali pek ço 

At yarışlarında olduğu 
hisler tutufuluyor: lngilizl 
liaonlara pek güveniyorlar• 
rın kazanacağım ileri süre 
kar!ı on iki derecesinde ~ 
yuyorlar. Diğer mühim r 
merikaiı miralay Roscal 1 
dir ... En kü~ük tayyareY' 
ve en genç olan pilot AvtJ 
Pussmoth'tur. Bir çok rakİO" 
Avustralya - Londra yol 
tetm~miş olmalarına ra~ 
bu hattın rekorunu kırnııftsf 

Tayyareler, gazetemiı 
sırada, Hindistanı geçmif 
malan iktiza eder. 

Gelen telgrafları derce 
Londra, 20- Mollis00 

dokuzu on geçe Bağdadş 
lar; 20,50 de Allahabaddl 
veccihen yola çıkmışlar~ 
çok tayyareler Atinada .j 
lep yolunu tutm.u§lar, d!ı 
Karadeniz üzerinden g. ~ ~~ 

Y e§ilköye sorduk. Hı~ 
yarenin uğramadığını .c; 

vahdetinin, birletmesi~ 
amillerinden biridir. ' 
ise bizler için hudut .. dl 
nin en belagatli bir :nıu 
rak kalacaktır. d• 

Dört Balkan itilafı 
bu mirasa candan bir 
ile sadık kalacaklard~r~ . 

Küçk itilaf konsf:1~,,I' 
grat sarayında RoOI 1~ 
Karol Hazretleriyle tj fi"'/ 
naibi saltanatı Preıı• : .. ~ 
lerine mülaki olmuş ~~ 

1 
ne kons~yin mesaisi ~) 
arzetmştır. 1.,ır'!J 

Kral Karol ve ~ ,.,
1 

saltanat niyabeti n• .11,- '1' 
Pol, kendilerine ittl·p ,ti" ..,. 
olan mukarreratı ta• 
dir. 



E k• (Bq taratı 1 Ddde) 
• ı kODı•t · k onu taklit etti. Ani bir hareketle f 1 ecı ar adaıları Di-

un. kt.rıdarmd · . ...._ üzeri içki dolu maıaya şiddetli bir 
tleııdı'i' . . ... a ııttıa!re kuv • t k d 
b .1 

1~•. ıorunce itin tehlikeli e me vur u ve ulur gibi bağırdı: 
ı ecetıııı tezdı'le V kad - Hayır ... 
daıı it . r, e ar aş 

ınelc ~lco~u ke~ditiyle rö· Kilikof bir teY aöylemeden ç.ık-
Hac' J>iıa ıonderdıler. tı. 
rılı ~ir o~la kilikof Sofyada 
tul•··. lazınoda buluıarak ko- Artık Dimof fevkalade ihtiyat-

- la hareket ediyordu. Yetil gözlü 
- Haci D· f ıüzel Zlatkadan kaçarak Dimof 'ye ittir 1~0 tekrar bizim 
_ H' .•il{. etınez miı:n ?. annesinin yanma ıelmiıti. Böyle-
- t.r ıç llıyetirn yok. ce heyecan ve qk dolu bir hafta 

,,eden? ' - geçirdiler. Dimofun arkadqları 
~~iünkij hatırlatmak •terim ki da hiç bir vakit yanından ayrıl· 

b. •ranızda d mıyorlardı. Poliı de Dimofun evi ı k n omuz kovar 
_ 

0•ınuttunuz. önünde nöbetçi bekletiyordu. 
O, <eıki b · Kilikof komiteye giderek va· 

Zlınan •izi k ır ıneaele. Komite ziyeti anlatmııtı. Derhal kur'a 
1111 erın :~ut olabilir. Ona 

ez. ueniın ·f çekilm:ı Selkiyef iuninde 19 ya-,:ze •r•- vazı em tim-
1.f -.ıza tekra · . tmda bir ıenç Dimofu öldürmek ı e'- 1_ • r ıırmenızi r-

A 'Alle"tır. vazifesini almııtı. Fakat Vlade 
; IÖ~~? konıite buna neden Gorgiyef Dimofun esasen eıki bir 
- Be u dütmanı olduğundan müracaat et-. O: tçık konutur b · d mit ve dört gün uğraştıktan ıonra 

liri111, B: içiıı hakikati :ay~y:: bu hakkı Selkiyeften zorla alımı· 
bir •dlJJı liiııl artık çok kuvvet- h. 

ra o dQııuz ş 
Uz bir lciitl · uurlu veya 

or, ı. e arktıı d 
'Tlebua old ız &ıı ge • 

Nihayet meıum gün geldi ve 
meclis açıldı. Haci Dimof hiç bir 
hadiıe olmadan mecliıe gitti. Ora

Şel<ip Habip 
Avrupadan dönmüıtür. Hutala-

1 
nnı Ayaaofya, Y erebatan c:acldeai 1 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar. 

:ı tımanmda kabul ediyor. Camarte • n 
H ai, Pazatteııi, Pertembe sinleri Öf• • 
ğ leden aonra.. f elefon:. 2303I B 
m11am=mwwma (3&?7) anı na 

İstanbul 6 mcı hukuk mahke
mesinden: 

Ayte hanım tarafından Fatih 
Zeyrek yokuıunda altı numaralı 
hanede mukim iken halen ikamet· 
ıihınm meçhuliyeti anlatılan Ih
san Bey aleyhine açılan bop.nma 
davaamın icrayi muhakemesi 19/ 
11 /934 pazarteıi saat 14,30 da ta· 
yin ve bu bapta imla kılman dave· 
tiye varakası mahkeme divanha· 
nesine talile kılınmıf ve 15 sün 
müddetle ili.n&n tebliıat yapılma
ıı kararlqmıf bulundufundan 
yevmi ve vakti mezkOrda Yeni 
P01tahanede lıtanbul aaliye mah
kemeıi altmcı hukuk dairesinde 
heyeti hakime huzuruna ıelmedi· 
ii takdirde tJYabmda muhakeme
nin icra kilmacalt H. U. M. kan~ 
nunun 141 inci madesine tnfikan 
teblit makamına kaim olmak üze
re ilin olunur. P de,reaind 1 __ unuz. Her inti· 

a e qlll" • l1ı1or, hatta .• llll'llt mebus • 
•rıunı lafta ıç111ıizden de ba-

. le.;".; l>iliyo~:ee lllÜzalıeret 
lllı? llatt._ baha aöyli • 

da hiç bir fevkalade hadiıe cere
yan etmedi. Mecliı dağıldıktan , 

ıonra der~al bir ~tom~bile ... atladı 1 LAA LE 

Tayyare Piyangosu almak sıaetile lıem wıtan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman salıibi olursunuz. 

ııı tıraı olmak l~ln bUtUn 
bı~alrlar1n fevkinde -olan 

-S6y1~ .•• 
.......... li .. 

•tta DaM!_ 
el~l._~-1.lllllzitı eJl L 
atıca . ....._._ y. •ll\'Vet• 

ıle e.ı....._. etil ıözl .. 
&r edebilir illi • ~· u - ı .. lbıiı? ~ ~-

uzunı a·· ,. : 
~ .. " oOtnıenı 
~ruyor . 

b 'Lı_~ au.ı.._ ,... • . 
·n--.. -~ .... acl.., 7°"'2. 8ıa 'f'hL __ lter teJini· ....... --·7'1l 1... __ .-. 

-T ~ında 
et'eddGt 

>'et iyi lan 9blae,.1ıı .... 
Ö)d·· l?ııQ. .. • •izi 

Urıneniı J Q9J11 ~ ZJ. 
- z '-" iııın 1 ı· tka-'llinı lale . e •1ord11 
- Pelci o dır edel'İılı D· . 

·Yora halde lled llllof. 
lllıuı? ? J, eıa lerecld··t 

ed"":"" '\'o., ifa,! dan~ çe~ 
ı. Bu i aha" . . 

bir it ' Çok 'basittir alctı ıel-
u mu Urt111a ber i. • \._ :. Oç leva-

racaat ....ıı ..... ·-.uec1 l.. ·ı· tir O ~ecetiın • eaı ır. 
1 . lldaıı -..ı il - bare
t.. e Çalrtaca1ıa alai hla ıetir-
qıJlllene · • Biae '-~ -
1 etın •ınk&n y..ı...._ ~ ko. 
-....: eıı J&,._ -. • Bunu b· -Bu -&11. 
- ıı batic. Lir ın 

'"ler ile • eaeı •. 
~· li~*:" halriJCati aöy-
dır 9f!ıye l&J'llc .. t&ın •teıin bir 

tedir ~ Siz de aJaı~l ~~ ıenç bir 
~i r •daııı .zeki 'Ye muk-

l'orı~ •rııız. Biıib. • • • 
ere.• • ı. }f k,_ ınnızı 

•ıııı. ~ a .. '41. evlenmek 
1 feyJ, unı. .. Jı,_ • • 

r. al -... ın 'Ye ma· 
eı llaıq 1>iıc111q e.lenir eTlen • 

süratle evıne dogru ııtmege bat-

ladı. · Musiki heyeti: 
Mecliıin ilk günü olduiu için Fazilet H. Muzaffer H. Mallmyr• H fllkran H. 

kapıda büyük bir kalabalık vardı. numl,e H. 
Polisler yolları açmıtlardı. Oto- Kemani Cevdet, Pi1aai•t Şeftir, Baeo ''Sellallsli Abdi,. • Udi 
mobil bir viraja ıelmitti. Bilmec· Muko, KJ&raet Şeref, Ne,sea Nıbat. Haaeaclt.ler: 
huriye yavaıladı. Bu esnada ar·· lbrahim ve Yabp beyler. · 

Eski MULENRUJ 

kadan gelen bir otomobil kendisi· Şark danslar.: FERiDE CAnAn Hanım taraflndan 

ne yetitti· Dimof yamndan geç • Meşrubat ucuz, bira tam dubledir. Localar için kullanınız. Ve her yerde ua11nıı 
mek üzere olan otomobile ıbakm • ayrıca Ocret ahnmaı (3775' 
ca Vlade Gorgiyefle gözgöze ıeI· IL--------.:!::..=:=..::::: ________ .Jil!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!! 

TIRAŞ BIÇAÖI PLAY 

di. Vlade elinde kocaman bir ta· Hl.LA" Lı• AHMER Z A y I 
banca tutuyordu. Dimof daha ne Ohannet iamindeki mlihriimG 
oldupnu anlamadan tabanca pat· · :. ~andan iki ay eYel kaybettifim • 

ıadı ve kurıun ayni ,eytani isabet· Merkezi Umumı·sı·nden: den phsi mührünıle devairi r• -
le doiruca Dimofun alnına daldı. miyeye sahte ıenet tamim edil • 

Derhal etraf karııtı. iki polis Eskişehir anbarında: Muhtelif cıvata, saplamalar, otomobil memeıi ve mührü zalimin hiç bir 
Vladenin arabasına atladılar. Vla· makas yaprakları, vesaire 23 tepinie•vel 934 tarihinde ubla· kıymeti kalmadıiı ve kiracım Şe-
de toföre: cağmdan taliplerin müracaatlan. • (3676l rif efendi tarafından bulunan 

- Son ıürat ! dedi ve her iki mührümle sahte senet tanzim et· 
politin tabanca tutan ellerini sıkı Üsküdar birinci sulh hukuk Himayeietfal menfaatine mek ve icra ve devairi reamiyelere 
ada yakaladı. Poliılerden 'birini mahkemesinden: müsamere ibraz ebnemek üzere illa ederim. 
bir aiacm önüne ıeldiii zaman Sııltan tepesinde Balçık sokak HimaJei Etfal Beyuıt Şube- Galata Pertembepuar çut11ı • 
ıidedtle itti. Poliı memuru alaca 10 No. da polislikten muhraç Mu- ıinden: Senelenlenberi memleke- çıkmaz Serpof Han 14 numaralı 
çarparak kafaaı patladı ve derhal harrem efendiye: oda sahibi Kirkor ojlu Obannea. 
öldü. Obiir poliain de kamına lstanbul muhakemat müdüriye- timizin hayır müeueeelerine. ma• '(3271) 
bir ku11uiı ııktıktan sonra yere at· ti tarafından Osküdarda Sultan nen ve maddeten yardım etmıt bu· § Galataaaray liaeainden almıt 
b. Ootomobil ayni teylanı hızını tepesinde Balçık aokaimda 10 No J Iunan Deniz Kızı Eftalya Hanım olduğum tasdiknamemi zayi ettim 
muhafaza ederek ka)tboldu. Gitti. lu hanede mukim lstanbul emni • ve Sadi Bey bu defa da Himayei y eniıini alacağımdan eskisinin 

Zlatka da ayni sabah en sami· yet müdürlüğünün 2015 No. ım • Etfal BaJQJt nahiye ıubeainin Fe-· hükmü yok oldujuııu ilin ederim. 
mi arkadqından bir mektup almıt da mukayyet polis iken kaydı ıilin rah Tiyatrosunda •ereceii büyük - Burhan 
tı Dimofun annesinin bütün ısra· mit olan Muharrem efendi zimme- müsamerede &eaain bir proıram· '(309)' 
nna rafmen yarım saat sonra ge- tinde efyayı miriyeden alacağı o- la konaer vereceklerdir. Keyfiyeti 
ı-~ini aöyliyerek rıktı. o da hiç ) k h Üsküdar birinci sulh hukuk ~ 3' lan (12) lira (27 uruıun ta ıili halkımıza bildirir ft kendilerine 
bir vakit avdet etmedi. d ı ı h mahkemesinden: davasından o ayı mumai ey ıım· diden ıe-.:1.1.::_ ederiz. L-Jl 

.. ecliy0.,._ en •nılaeaıc. Tek· 
-~ 1>iıi111 i..: ller ikinizi C51diir • ------------
... 1tti ·~·11 Çolc 

Murat Selım·ı raa...- Oıküdarda Tabaklar maJJL e-Muharrem efendiye gönderilen 
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dan davetiye zahrına verilen tem· mahkemesinden: ıubesi tebliğ memuru sabıkı Naz· 
ten anlaıılmıt olduğundan emri Kuzruncukta lcadiye mahalle- mi efendiye: 
muhakeme 21/ 11/ 934 çartamba ainde Sıvacıbatı Omannet kalfa lıtanbul mubakemat müdürlü· 
günü saat 10 a talik kılmmıt ol • aokaimda cedit 3, 5, 7, 9, No. lu iü tarafından aleyhinize ikame o
makla yevmi ve vakti mezk6rda dört bap hanenin mutuarnfı olup lunan (3065) kuru• alacak dava· 
Üs. ıulh hukuk mahkemesinde ha· Pariae ıitmit ye elyevm ikamet• ımdan dolayı ıönderileo daveti • 
zır bulunmanız lüzumu ilin olu • -Lul yede ikametgihınızın meçhul bu • 

ph ye bayat ve memab m~ lunduiu mübatir tarafmdan daY.e-
•n,..ur_. ----------•I bulunmut olan HaJUD nledi Aron tiye zahrma verilen ıerhten anla. 
r' YA v u z 2i Azar)'&Dln vuruchma ve bili variı ,ılmıt ve emri muhakeme 21/..t ~/ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün tddar hep orada giyi· 
nirler. Her keıeye ve her arzu· 
ya uygun elbisenizi ancak ora· 
da yaptırabilirıiniz . 

lıtanbul Y enipostahane kar· 
tısında Letafet Han. 

vefat ettili an)afılmuma delin 934 Ç&11&1Dba gün& saat 10 atalık 
hazine tarafından emaneten idare labnmıt olmakla yevmi 'Ye "takti 
edilmek üzere hazinenin kaYJDD mezldirda Oı. ealb hukuk malıke
tayini talep edilmekte olup bu mu• m,sinde buır bahmmanız lüm • 
amelenin ifuı için hazine Tekili • mu ilanen teblii olunur· 
nin vesaiki lizimeyi getirmeai zım !~~--.... -------~~ 
mnda muhakeme 21/11/934 çar• dinin mahkemeye ıelmeai ve ıel· 
p.nıba sünü saat 11 re talik edil· mecliii takdirde gıyabmda muha • 
mit olduiundan yevmi ve vakti keme ve muamele icra kılmacaiı 

f .... 1 .~ .. mezkiirda mumaileyh Hayım e en ı an o unur. 
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Yugoslav kabinesi 
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" M. Courtenay Pollock adlı bir ln giliz heykeltraşı, yaptığı bir büstü hare ket ettirmeğe, yüzüne canlı 
muhtelif ifadeler vermeğe muvaffak ol muştur. 

Balmumu ve kauçuktan yapılan bu heykelin iskeleti yukarıda ortada gö rülüyor. Heykelin hareketi 
temin edilmektedir. Resimde çehreye ve rilen muhtelif ifade §ekilleri görülüyor .• 

elektrikle 

( _____ E_S_N_A_F,_V_E __ I~ŞÇ~I--~) 
Bir berber kalfa-

sının istekleri f zeli re~o~et 
Seyyar satıcı ile 
dükkancı davası 

ihtiyar demircinin 
hayırlı oğulları 
- Hayatından memnun mu

sun baba? 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kunet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

ÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rlo. 61 

- Fala bakmazdan evvel hedi· 
yemi almak isterdim. Fakat hedi
ye aldım diye muvafık bir fal aça· 
cağımı, temin edemem. Gene bun· 
dan evvelki gibi çıkarsa hiç bir 
§ey yapamam .. Bunu böyle bilmek 
]azım .. 

Ki.hinin bu sözünü Başiyaman· 
za tas tik etti ve: 

- Şüphesiz, dedi. Falı muvafık 
veya gayri mvaf ık çıkarmak sizin 
elinizde değil ki .. Biz nasıl olurda 
muhakkak muvafık çrkmaıını isti 
ye biliriz. 

Maıama, falın açılacağını krala 
müjdelemek ve hediyeyi alıp getir 
mek için acele ediyordu .• Kahine: 

- Nasıl bir hediye istiyorsun .. 
Gidip krala• haber vereyim. 

Dedi. 
- Ben hediyeyi kraldan ziyade 

sizden isterim. diye cevap verdi. 
- Söyle öyle ise .. 
- Ben büyük kuvvetlere ermiş, 

gökle yeri hilen bir adamım. 
Bana kızınız Taci'yi zevce ola

rak veriniz .. 
Maşama Kahinin bu teklifin

den §atkma dönmÜ§tÜ. Bir aTalık 
kafasının durduğunu, bir şey dü
şünemediğini hissetti. 

Neden sonra: 
- Nasıl olur, diyebildi. 

Kahin, büsbütün yılışarak: 
- Falın ancak bu suretle doğru 

çıkacağını umuyorum. Bana rüz· 
garlar bu haberi getiriyor, konu
şan yapraklar bana böyle söylü
yor. Siz falın doğru çıkmasını is
temiyor musunuz? O halde .. Neye 
düşünüyor ve şaşmyorsunuz. Kı
zınıza benden daha iyi bir koca mı 
bulacaksınız .. O benim yanımda 
her §eyi öğrenecek ve ondan ola
cak çocuğum kabilemizi kabinsiz 
bırakmıyacaktır .. dedi. 

, ................ . 
• 1 
~Yazan: 1 
! Rıza ( 
i Şekip i 
=----= 

şma rağmen hemen hd. 
• I• 

Manza kadar zengıtı 

halk, ellerinde nesi "ar . 
d.1 .... . · getı onun ı egmı yerıne . O 

vermekten çekinmezdı. 
takdirde sihirbazhğınd• 
bir yere yıldırım dütür . 
müvaffakiyet gösterJ11İf~' 
ba,ka kimse hayallerle 
alemine vakıf değildi. 

Maşama kahinin bdu 
nasıl reddedebilirdi. V 
kocasından kendisini bile 
bulunsaydi, Manza, tel< . 
ermek için taktimden Ç 

Kızı Taci'yi hayli hayli, 
meden verecekti. 

Kahinin bu teklifind' 
ürkek gözlerle Başiy 

bakmı,tı. .i 
O dudaklarını ısırıytr• 

leri, M·aşama'nınkilere 
dince de yere bakmak 
tini hissediyordu. ~ 

Başiyamanza istedikleT' 
ne getirinciye kadar ]<Ş 
teklifine müspet ceye.p 

lunu tutmuştu: 
- Kahinim, dedi. Siı~ 

esirgenecek değildir. s· 
zevceliğe kabul etmeniz 
büyük bir şereftir. Bab • 
adesini alasağımdan e~ 
ve bana itimat ediniz .• 

Kahin boş lakırdılar•. 
recek takımından değildi-J 

- Evvela mvafakat tfl' 
diye cevap verdi. 

Kahinin bu aksi ce"'1" 
manzanın kanını beyniıt' 
mııtı. Sözüne itimatsızl~ 
cek kadar ileriye giden~ 
ölümü laznndı. 

Kadıköy Berber Yusuf usta ya
nında kalfa Hüseyin Hüsnü Efen
di eliyor ki : 

- Şimdiki vaziyette çok rahat 
geçinebiliyorum. Fakat ölünciye 
kadar JÜphesiz böyle kalamam. 
Yani bir aile kurmak lazımdır. Ve 
ben bunu çok istiyorum. 

Fatih Tramvay caddesinde ye
mişçi Faik Efendi: 

- Şunu çok rica ederim gaze • 
tenize yazınız. Bazı esnaf gibi ben 

- Çok şükür oğul.. Altmıt ya- 1 

şındayım. Kendimi bildiğim bileli 
bu örsle, çekiç başındayım. Bir 
gün olsun halimden şikayet etme· 
dim, oh demedim. 

Kahinin bu garip teklifi karıı
smda yalnız Maşama değil,- aynı 
zamanda Başiyamanz da donakal 
mıştı. Nasıl donakalmazdı: Muh
terem pederinin bu genç ve güzel 
kızı kendisine bir zevce olarak 
vermek niy~tinde olduğunu bili· 
yordu. 

Niyamniyam'larda Afrikadaki 

Bir ok gibi fırlıyar~ 
kendisine dönük dura~ 
omuzundan tutarak çe .. / 

-Bana bak, dedi. 5° 
mıyor musun? 

_ Hayır, inanmanıll1' J 
lıma emin bir kalple ı,-Darua kabilesinde olduğu gibi bir 

k•dının kendi kızıyle evlendiği bi .,.. yorum. ; 
le görülmüştür. [~] . Başiya~an.za k~h•.1;. 

Herhalde aile muhabbeti ve a· 
ile sevgisi insana daha başka sa -
adet verir. 

Fkat beni düşündüren ve korku 
tan bir nokta var: 

Bugünkü haftalığ~mla bir aile 
geçindirebilir miyim? Sonra da 
tabii çocuklarım olacak.. Bunları 

okutmak lazımdır. Bunun için de 

çok para lazundır. Müstakil bir 
dü"kkan açtığım takdirde kazana -
bilir miyim bilmem? Bütün hunla
ra rağmen mesleğimden müşteki 

değilim ... 

Yalnız bizim, yani bütün her -
herlerin müşterek bir derdi var
dır. Bilmem onu bir daha benim 
s6ylememe lüzum var mı? Hafta 
tatili! Erken kapatmak... -~· 

de seyyar satıcılardan §ikayetçi· 
yim. Ben, her ay, her sene kira ve 

vergi veriyorum. Onlar kadar sa -
tış yapamıyorum. 

Onların ancak bir ünvan tezke 
releri vardır. Biz öyle miyizya, A-

caba hükUmet fU seyyar satıcılığı 

kaldırsa da biz de fazla alış veriş 
yapsak olmaz mı? Şu gördüğünüz 
üzümü, hen, yerinden on dokuz 

kuruşa aldım. Yirmi bef kuruşa sa 
hyorum. Halbuki on kuruşa üzüm 

Fakat artık bugün san'atımız 

eski !kuvvetini kaybetmiştir. Bu 
zamanda ve bugünün aileleri, bu 
kazançla geçinemezler. 

Ben bunu, daha evvelce anladı
ğım için çocuklarımı demirci yap• 
madım! 

- Çocukların ne iş yapıyor. Sa
na faydaları dokunuyor mu? 

- Üc oğlum var. Bıirisi mektep· 
le, ikisi fabrikada çalışıyorlar. Ve 
günde ikişer lira alıyorlar. Evlat 
terbiyeyi, anadan babadan alır o· 
ğul! 

satan, satana. Böyle on kuruşa Ü· 

züm satılırken benden yirmi beş 
Büyük söylemiyeyim. ihtiyar 

anasına, babasına bakmıyan ev,lat 
yetiştirenler, bilmem anadan, ba

lira Cuma parası verdim. Şöyle hadan sayılır mı? 

kurufa üzüm alan olur mu? Bu se

beplen dolayı çok mazurum. Beş 

böyle iki ayın haftasıdır. Bu para- Bu konuşma, Üsküdarda ihti
yı çıkaramadım~ Bu seyyar satıcı- yar bir demirci olan Salim ustayla 
lardan illallah I 1 geçmiştir. 

[*] Doktor Şiyunifoın'un Afn- kuvvetiyle ıhtı~ar _ka~ .~ 
ka seyahatnamesi sayıfa 102 ne bir yumruk ındırdı. -~ 

Kahin bir köşeye çekilmiş ve ı~ deliyerek yere yuvar. 'fi 
stTtını onlara dönmü,tü. Bir şeyler boş bulunmuş, Başı 
mırıldandıg"ı hissediliyordu. Fa- k b böyle bir hare ette • J 
kat ne yaptığını anlamak kabil de aklına bile geti~e~i·~~ 
ğildi. ihtiyar yere duştu1'lA,J 

Ara sıra, baıındaki boynuzların k 1,..~ 
ucunda sallanan çıngırakların çı· helindeki bıçağı arıt ti'f". 

l tan geri durmadı. lh 
kardığı sesten başka bir şey duyu ra:klarmı çıngırdat• 
muyordu. . . can vermişti. _L 

Bütün Niyamnıyam halkı bu M ile Başi~4 
ihtiyar kahinin ermi,liğine, onun 1 k8:şh~.a ,_. 'k·ı J<.ı' . . yar a ını 1oır 1 ~ 
fevakli.de kudretlı bır adam oldu· . . d ktan sonr• p-

k 
1 

ıyıce sar ı ·~d 
g"una inanıyorlar ve h''ırmet etme l b. ..dd t dii9Y~ 

annı ır mu e 
ten kendilerini alamyorlardı. y kl i•İ g• . 

d 
.... 

1 
apaca arı :s · .ı 

O yalnız hayvanlarla egı 'yap M ht babası }<e~ 
b.1 u erem .,,·ııı 

raklarla konusmanın sırrına 1 e d "ld"" b'lecei' - e ene o ure ı 1 vakıftı. Şimdiye kadar ne söyle· • · d" 1 te 0 n\J 1 
mış mıy ı. ş 

diyse otmuş, ne istediyse yapılmış d l rdı ~ ye uruyor a · (v· 
h. ~ 

Garip tavırlarına, garip yaşayı-


