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ıtalyan erkanı harbiye reis·i .v 
müstemleke bakanı Afrikay 

gidiyor 
Ingiliz hava 
kumandanı da 
Afrikaja· vardı 

Akdeniz kuvvetleri baş amiralile 
birlikte önemli tedbirler ahyorlar 

. Berlin, 11 (Radyo ile) - lngiliz hava kuvvetleri Batkomutanı 
Sır Ro~ert Brook dün lıkenderiye ye n.ıd olmuıtur. 
, D~n aktanı oradaki ıüel erkin la yapbjı temularda lngilterenin 
:Akdemz kunetleri l:>q amirali de hulunmuıtur. Önemli tedbirler alı
nacağı ıüpbeıizdir. 

Ha~ ordu3ım.un n gilzide kumandanı Raş Seyurn 
(Bu kumandanın resmi. diye baıka gazetelerde ~kan resim, Rabeıistan • 

da aleldde bir kabile maine aittir). 

Kazanan 
Numarala 

2 nci 
sayfa~a . 

Ankara tre 
gecikti 

Tuzlada kaza ol 
Ankara treni basan .. 

da Haydarpqaya ıelebilmi 
ki aaatlik rötarın aehehi; T 
tuyonunCla manevra ya 
lan bir mar§&lidiz npnun 
üzerine devri.lmealaclm dol 

Devrilen marp.ndis 
taıyondan blkan 'trene ait 
kiti yalalanmqtır. 

v·unanistan .. d·a ·.~ . .. .. . 

Cumhuriye.t . y1k-ıı .· 
Krallık idareiörfi-ye · .ile getiriliV 

Yeni Yunan kabinesinin listesini neşr:edlyoruz · 

''-Mawliahdl::c'!:..~~~-=,,=-=/'11k .. ~•h•, .. Dış siyasası değişmiyece 
_ 'F anları ..,_,_ tllrtlllnclJ N .o11 blfrnd Ml/falarda 

Bugün Gazetemiz. 
S romana 

Birden başladı 
1 - Slnekn Bakkal 

Halide Edlb'in bu emsabiz .romanını oknyuculan. 
mrs btlyUk bir rıevk TI! lezeztle okuyacaklardır. 

2 ,~~~ 
- Makedonya Komiteleri 

Komite azasından Stoyan Kristof bu eserinde size 
komitenbı ~imdiye kadar yaptıklarını anlatacaktır. 
Korkun~ hAdfseler kar§lsmda ürpertiler duyacak ve 
sonunu sabırsızlıkla beklfyeceksiniz • 

6 ncı ıaylada 
3- Kava oQıu 

Fransız romancısı Rosny Aine'nin ilk zamanlarda ::'Yan bisanların heyecanlı yaşayışlarını, vahşi hay • 
)'tik~ •• blribirlerlyle nasıl bOfazlaştıklarını bü _ 
serf kahramanlık ve aşk hikayesi içinde anlatan e. 

ed ~--Naciye izzetin güzel , .e pürüzsüz ifadesile takip 
ec""""fnlz. 

4 A 6 ncı sayfada 
- merlkaya 

İshak .Kaçırılan Türk kızı 
bu emsaıa!erdınin Haber okuyucuları için hazırladığı 
tntrik hız zabıta :romanında aradığınız heyecanı ve 

ayı ulaeakınnız. 
. 7 nci sayfada 

S :_ Toprakaıtı Krançeai 
Yalam resimlerden mürekkep fevkal!de meraklı 

• heyeeanh alnema romanı. Bu roman sizi topraklann 
altma indirecek ,.e orada şimdiye kadar meçhtl kai-
me harikulade bir llemJe kaqılaştıraeaktır. 1 

16 ncı ıagtada 

( Yamı 2 bıei. ıt111f 

Habeş harbinin siyasal yüzO 
...... - ~ .-- _.... _,_,._..... ~ _, --- zwww:z ,_., _, - r=: :-:-

51 millet ltalyaya 
karşı tedbi~ ·alacak 

Bu, Uluslar Kurumunda karar altına allndı. Fakat 
zecri tedbirlerin nelerden ibaret oıduQu. aynca 

tesblt edilecek 
Macaristan ve Avusturya, ıtalya aleyhine re 
vermedi. Arnavutluk celsede bulunmadı. ısviçr 
her şeye ra{lmen zecri tedbirlere rey verdi. 

1talyan gazetesi: "Zecri tedbir Avrupada d 
harp uçurumu açar ,, diyor · 

Boğazlarımız açık kalalna 
Hükônietimiz, yurduinlızu 
emniyeti için ne tedbir aldı. 

. . 
(Yazıları 2 nci ıaglad 
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HABER - Akş~m Postası 11 1Ll{TEŞR1N - 1935 

ıa!1istanda !Boğazlarımız açık ~kalam 
~aı~~;e!bin!~~~~ Hükômetimiz, yurdumuzu 
ıükUmeti ele Makedo~ya genel ~a.liıi: ~· emn' ı· yetı• ı· PI. D ne tedbı· r aldı 

Mantas, Epır genel valısı: B. Şh- ~ 

en koyu kral. man, Trakya genel valisi: B. Argi. s ı K t • b 1 t k • • 
rdu kuman - ropulos, Girit genel valisi: B. Stan ay 8V eres ecıyanın U SU8 8 rırıne 

~::~i:ıc~=~ to~ •• siya•••• dejlfmlyeck verilecek cevap bunu aydınlatacaktır 
lD'1andanı ge
ise baş vura
nesini yahut 
erdir. Bunun 
istifa etmit· 

Atina: 11 (A.A.) - Atina ajansı Bugilnlerde, karışık durum karşı • 
bildiriyor: sın da, sulh ten başka bir şey istemiyen 

Ulusal asamblenin dün öğleden Türk hüktimetinln Türk yurdumın em 
sonraki toplantısının başlangıcında ye niyetini temin etmek için, her ihtima· 
ni hükumetin tahlif töreni yapılmış • le karşı yurdumuzun en nazik bit 
tır. noktası olan Boğazlan kapaması icap 

Bundan sonra söz eski Ba~bakan ettiği yolunda, Afyon saylavı Keres . 
~oyu kralcıla. Çaldarise verilmiş ve B. Çaldaris ta. teciyan Türker kamutaya bir şifahi 

kip olunan usule muhalif bulunduğu- sual takriri vermiş ve bunda hükume. 
nu söyledikten sonra bir kaç dostu f. tin bu nazik nokta hak km da ne gibi 

ger.eral Kon
arak bütün 
iare ilan et -
•duğu kabine. 
deniz bakar1· 

le birlikte salon terketmiştir. bir tedbir aldığım sormuştur. 
Serbest fikir partisi başkanı B. Keresteciyan Türker bu takririn -

Metaksas yeni hükumete müzaheret e. de aynen şunları söylemektedir: 
deceğini bildirmiştir. ''- Arsıulusal siyasal durum bu • 

günlerde çok tehlikeli bir haldedir. 
Bu durum karşısında yurdumuzun ka. 
pılarını her ihtinıale karşı kapalı tut. 

mak gerektir:. Yurdumuzun en nazik 

noktası olan Çanakkale boğazınm a • 

<;ık kalması emniyet bakımmdan asla 
doğru değildir. Biz tandan banş is • 
teriz. Biz andJaşmaları gözetmek is . 
teriz. Fakat andlaşmalardaki herh.ln
gi bir madde yurdumu:r.u tehlikey" 1'0-
yuyor ve selametini bozmak tarafına 
gidiyorsa biz sevgili yurdumuzu her • 
şeyin üstünde tutmak isteriz. Randan 

dolayı bu çok önemli ,·e nazik 
lenin hiç vakit kaybetmeksizin 
rthnası gerekli olduğundan saY 
ğer hükumetimizin buna dair n 
tedbirler ittihaz etmiş olduğunu 
mutaya bildirmesini rica ederi 

Keresteciyan Türkerin bu 
takririne Dışbakanı vekili yann 
verecek ve hükumetimizin ne gibi 
birler aldığını bildirecektir. 

Gene yarm, Kamutayda Afyo 
tışı hakkında Keresteciyan Tür 
Ekonoıni Bakanlığından sordu~ 
ale Ekonomi Bakanı cevap verece 

almış, diğer Başbakan general Kondilis, hti . 
:ıad ettiği ge· kumet beyannamesinde Yunanfi!ıtanın 

dış siyasanın hiç değişmeden kalacağı 
ırlemento top· hakkında teminat v~rmiştir. 

uı vermiştir: 

da cumuriyet 
Çaldarl• kuvvetle kartı 

durmayı imkansız bulmuf 

Bugünkü keşide de 
kazanan ·numaralar 

s olunan kral
ıştur . 

Atina, 11 (Özel) - istifadan 
evvel, Çaldaria kabineyi top]amıf, 
bahriye ve harbiye nazırlanna, bu 200000 
darbei tükUmete karıı ku'Vvetle Lira kazanan 
ka111 durup duramıyacaklarını ıor 

3 ünde gene-

ndilis kral n~. muıtur. Nazırların duramıyacak_,. 7 o o g 
t olunmuştur. !arını söylemesi üzerine istifaya 
nistandaki cu- karar vermi§tir. 

20223 
50 

14614 
3698 
322 

26526 
9622 

14430 
uıfmı§ oluyor. Eu numaranın yirmi aşağısı 'Te yir- 24911 
mdi Londrada MUfrlt kralcıların deyannamesl mi yukansı beşer yüz lira mükUat a . 21117 

3424 
26908 
17764 
27536 
19838 

1017 
7249 

18650 
27683 
21425 

28706 
26888 
24069 

7971 
5291 

16259 

27375 
21511 
12850 

7427 
25502 

19090 
16425 
25571 

29783 
19531 

356 
0• t il Atina, 11 (Özel) - Müfrit kral. lacaklatdır. 
ı~ .ayya.re . e cılar bir beyanname neırederek 1 5 Q Q Q 3071 1949 16841 25243 

mııtır. Bır rı - 50 Li k 1 • . .d memleketteki anarıiye manı ol.. ra azanan ar 
trınısanı eye- . . . L• k 1 5564 2 546 53 134 3 1 l . - mak ıçın böyle bır tedbir aldıkla - .. ıra azanan ar 1 110 1 
· evve ge mı rım bildirmişlerdir. 22243 9546 21380 5217 

dün gece bu 
ıağıdakitelgra-

10 914 10735 3828 9840 1B662 
Halkın atik• ve •ukOnetl Bu numaranın yirmi aşağısı, yirmi 9040 23376 18575 12533 
Atina, 11 (A.A.) - Uluaal a- yukarısı 150 şer lira mükafat alacak - 7234 5163 26881 1$44..Q 

samblenin dünkü toplantısı esna.- lardır. \9794 25988 555 3516 
;

0
;; Reuter a- smda, büyük bir halk kütlesi par- 1 2 O Q O 25997 25550 8490 21189 

lamentonun önünü doldurmaktay. l• 16498 29957 5760 8578 
tiğinden, kraı - dı. ıra kazananlar ıo631 1184 13383 9246 
ondilis, hükU - Müzakerelerin sonucu halka 

27402 
12748 8829 21008 13868 

line almıştır. b ld ld h i iri i ği zaman, · alk coıkun 28955 12722 9020 28798 
n üç şeriki Bay ·ı b ı O d gösterı ere aş amıştır. r u ve 2.9017 8428 4341 11669 
Economoa' dır . kralcılar bilhassa memnundur. 1 Q QQQ 17537 19513 7900 4510 

·e, ulusal kurul Şehrin bütün sokakları, hadi&el~ 't9633 6787 4687 18303 

tahta geçme - ri tefsir eden ve iltihakını izhar e- Lı·ra kazananlar 69;4 11004 11113 29746 
~üzere toplan~ den halkla doludur. 2644 163 26901 22901 

~~ 89 ~lllllllltM!tUfllt!l Bu dakikaya kadar hiç bir ha· 18 o 21~~~5130 1
7
5
4
2
7
85
2 1

1
7
1
3
3
5
06
2 2

2
2
1
543
383

. 

1 hurrelsl di11e olmamıştır. ~ 
etli l l Bu numaranın yirmi yukarısı , 10547 15320 27498 14739 
lD Cumhur Baka· Habeş mpara orunun yirmi aşağısı yüz elli~er lira ikra- }5192 10000 26324 21921 
smı General Kon beyanat• miye alacaklardır. 22380 4775 16758 9530 

Habet imparatoru "Le Jour,, 15QQ ı·ra 27149 12275 l0397 29697 
u111111ıııııııııı11111111ııııııııııı111 gazetesi aylarına demiştir ki: 1 .?.5856 25802 17;425 8338 
Uz Londrada "ltalya hükUıneti, Habetiatan- kazana n;a 20238 673 1816 23579 
ıki Yunan kralı _ ~ bulunmaktadır la mevcut andlatmayı, Kellog 2.1111 28625 18143 120ZO 
ya gitmek üzere paktını ve uluslar sosyetesi paktP 17012 28441 13666 8008 20996 6418 11044 
d rivayetler de nın yüklediği mükellefiyetleri çiğ 1368 7 21917 25450 5545 23149 1~650 

14214 25842 
16064 5444 
10578 
15822 
28308 
26910 
5538 

11691 
2402 
2578 

18980 
14360 
15227 
20753 
29265 
13778 
17363 
17059 
19201 
4312 

14516 
6070 

23694 
29990 
26778 
2186 
5855 

21587 
10505 

1185 
8794 

18025 
21437 

8200 
18963 
15940 
11496 
20818 

8111 
24244 
3693 

13136 
2G909 
21960 
15838 
13497 

2281 
14332 
9022 

21453 
26558 
7265 

15497 
13508 
7819 
1299 
5878 
6638 

28902 
25541 

5726 
26619 
11899 
15412 
2141.f 
13972 
18349 

1168 
1515 

14975 
14538 
4268 

21162 

4140 
29244 
3324 

23829 
22513 
12457 
21879 

5815 
19566 
8971 

14676 
5687 
9819 
186 

9106 
29416 
11179 
15664 

696 
29788 
23175 
5986 

27799 
1497 

16073 
19849 

23922 
8408 

13566 
1284 
5708 
8644 

19050 

13 
22 

200 bin lira kazat1 

200 bin lira kazanan bilet' katibi tarafından neyerek ve kuvvete müracaat ede- 19220 637 9700 25999 
rek, anlaşmazlığı halletmek ilt~ 1QQQ Lira 13854 16620 10810 3376 parç.aıı Emirganda Mektop E 

miştir. Bugün harp hali hüküm 29867 27574 2$4ı47 11639 ğında Bayan Habibe'ye .atıl ablneslnln 
•ediyoruz 
,) - Yeni hükU-
!Udur: 

eral Kondilis, 
• iJleri bakanı 

>akam: General 
tkanı: General 
'e bakanı: Ami· 
inakalat baka . 
llis, Ulusal eko
)arveris, iç işleri 
, Tüze bakanı: 
arını bakanı: B. 
rardım bakanı: 

ıanı bakanı: B. 
ltür bakanı: B. 

sürmektedir. Uluslar sosyetesinin kazananlar 2833 19850 16574 20383 _ı_rr_. _______ __ 
kararı, beni, ordumun bütün kuv- 15169 15450 12676 25807 3813 27999 ltalyan kumandam az'edllr11 
veliyle muharebe etmek hususun- 13054 12155 25411 lô346 Roma 11 - Or~u erkanı at3" 
da tamamen özgür bırakmaktadır. 200 Lira kazana olar 13755 t45t9 12so 11946 mühim değişiklikler ve aznler 

01 

Siyasal erkinliğimizden veya top• 20221 9075 · 23463 3096 28950 14748 19785 1404 21707 ğına dair bir Fransız gazetesi ~ 
29599 18704 8912 28532 611... dan ya"ılan yazıyı Roma .teıcııP 

rak bütünlüğümüzden fedakarlık ,) 15379 9499 11467 18122 ~ 

1 
. . k h h . 7412 6991 16945 18826 3939 26::::71 6829 19730 SOl l mektedlr. 

yapı masını ıstıyece er ang1 8301 5054 9234 10364 .., ----"-----'------
bir anlaşmayı kabul etmiyeceğiz., . 16522 20$82 5-147 7676 153 8555 2507 16482 

---<>- 15621 24486 28433 7542 ................. , .............................. . 

zecri tedbirler Portekiz 70 Lira kazan au Jar 11844 11584 0562 29895 BARBAROST ~ 
delagealnln ba,kanllfimda 26633 525 29988 17493 17842 2355 10142 9537 25191 INTiKAM 1? 

tesbit edilecek 21636 34 24796 7588 12387 l0879 7269 16844 29570 
Cenevre, ıı <A.A.) - Dün asamble 23132 7025 17637 1732:> 29119 ., 4531 353 6413 7510 

tarafmdan teşkil edilen irtibat komi - 7522 18918 38:>4 282G U2S3- ~ 
tesi, bu sabah toplanarak, başkanlığı- 21046 5271 21944 28687 1503 28082 19597 25742 2~667 
na toplulukla Portekiz delegesi dö 29822 4031 20766 14972 10214 160 24320 27098 25354 
Vas Concellosu seçmiştir. 10747 15953 20169 8214 27464 3212 2609 8360 

Yazan: ('it 
~ıı 

Herkesin heyeı:anla okudl'! 

5410 6408 28582 29398 
9958 20078 2494 10324 

12140 23876. 
amüsteşarıar: lngiltere harp istikrazı 

gUzel tefrikayı henüz takibe d'" 
madmızsa, fırs~tta istifade t ~ 
Bug-ün, beşinci sayfamızda uııl 
hüllsast vardır. Sade onu o1'tl. .,, .. 
ronHınm kıymeti hakkında ~1 "/ı 
fikir verecektir. Beğcnmeıs~11~e& 
kasım okumamak gene elirı1ı ef 
Fakat emtnfa ki hı:?yc ::-:ındaJl ~ 

iiıteıan: B. Mer- yapıyor 
müstaşarı: B. 

.ık müıte§arı: B. 
>nimi müalef&J'ı: 

Londra, 11 (A.A.) - Hüku m.et çevrenlerinde: yakında ihracı 
beklenen "uluıal müdafaa,, iıtik razımn "ekonomik ıelitim,, iıtik· 
ı aziyle birleıtirilmesi dü§ünüldüğü söylenmektedir. 

40 l,lra kazananlar 
8787 5703 22173 24328 : cana düşeze~·~sbi z ! ,.1 

27025 15990 11652 122ZJ '••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••"••••'' 

14578 18571 9154 10539 



11 JLKTEŞltIN -19SS 

13uıim q&iişülK : 
~-. ~ ~ ,_.,, -
Dünya harbinin önüne 

geçmek kabil olacak mı? Boğazın derdi Avukatlann kazanç vergileri 
Bundan bir müddet evvel fÖY· 

le deniyordu: 
lu.lya, bu kadar tahtidat yaptı. 

V~:rur Tapur askerlerini Eritrcye, 
Sdmaliye taııdı. Böylelikle, he&n 
büyük maaraflar etti, hem de it~ 
nq!l için artık haysiyet meaeleıi 
oldu. Maddt, manevi menf aa\leri 
bakımından harp etmeğe mecbur
'dur 1 Y okıa, faıiat rejimi yenmle 
duramaz! 

lere karar verdi. 54 milletten 51 Körnu··r 
taneıi, ltalyanm Habeılere karıı d 1 
harbini güçletth'lneğe çalıpcak... e po arı 
Jngiltere, bu cereyanm bayraktar Kuruçeşmeden kaldı-
rıdır." rılacak amma pek 

Baro, Maliyeye yanlış 
ntal(imat mı vermiş? 

ki:Fakat, diğer laı aftan biliyo?uz uzağa göttlrUJecek 

Almanya, Amerika, Japoııya, 

uluslar kurumundan delildir. Hat. 
ti Almanyanın uluılar kurumım
dan alikaıını keımeıi tarihi bu-

değil 
Mahkemenin, Kunıçetm=den 

kaldınlmuına karar verdiii kö
mür depolarının kurulnıaıı içbı 
yer aranmaktadır. Mahkemenin 
verdiği karar henüz kömür depo,ı 
lan ıahiplerine resmen tebliğ c· 
dilmemiı olmakla beraber kararm 
verilmesiyle depo sahipleri bunu 
tebellüğ etmiı sayılmaktadır. 

Mally,~, bJr çok avukatların baroca bildi· 
rlld~ğlnden daha fazla kazandıkları 

kanaatinde ••• 

Tahminler d~ğru çıktı. lıte, 
maalesef, harp oluyor. 

. . ~ . 
Fakat, fipıdi de batka bir h.h 

min yürütülmektedir: 
İngiltere, Akd<'nize bu kaclar 

donanma yığdı. ~üel (askeri) büt
çesini arttırmak için gayretleri 
ma.lumd~r. Gerek fırkaların, g~ 
rek domınyonlnrımn fikrini aldı: 
"halyaya karıı ınukavemet ene
cCk miyiz?,, - ''Edeceğiz!,, ... 

Gelen haberler, büyük Britnn
ya camiasının tarihinde asla bu 
kadar birleşmemi! olduğunu anlo,. 
tıyor. Hatta bir de nükte iıittinı:· 

aündür ••. Ve Macariıtanla Avua
turya, zecri tedbirlere ittriak et

miyorlar. Öyleyse, İtalyanın kemo 
dine llzım olan her ıey~ Alman)a 
tarikiyle ve A vuıturya üzerinden 
getirtmeıinde ne mahzur var.cin? 

Zecri tedbirler, bu yüzden Lo
zulup yalnız li.fzı murat bir hale 

gelince, lngilte"e ne yApacaktu? 
Denizden ekonomik (iktisadi) ab
loka? ..... A vuıturya yolu açıkk~"l, 
bu da manaaız bir hal alacak ... 

Bununla beraber bu v~İJ"tte 
düıünmek, depo ıahiplerindon zi
yade belediyeye düımüttür. ç-;;ı., .. 
kü vaktile KuruçeflDeyi, kömür 
depoları ıahiplerine belediye göı-

İstanbul ıı.-oaliyeainin verdiği 
kararlarla İıta.ubul barosu garip 
bir vaziyete düt.müttür. 

Bundan bir müddet önce kar 
zanç kanununun verdiği vazifeye 
uyarak İıtanbul ba.roıu avukatla
rın kazanç kanunmna göre dere
celerini tayin etmit Te bunu mlV' 
liyeye bildirmitti. Maliye bu de-
receleri tetkik etmit Ye çoğunu 
bcnmuıtur. Dün ınaliye tarafın
dan dereceleri bozulan avukatlara 
tebligat yapılmağa bqla.nmqtır. 
Maliyenin derecelerini bozduğu a• 
vukatlarm hepıi birer derece yu· 
karı almmııtır. Birçok avukat Ü· 

çüncü dereceden ikinciye, oldukr 

ça mühim bir kısmı da jkinci 
receden birinci derceye almmıf 
Avukat Nazmi Nuri birinci de 

ceden f evkalide sınıfına ahnm 
tır. Böyle bu avukatlar daha f 
la vergi vereceklerdir. 

Maliyeden bu avukatlara ya 
lan tezkerelerde "baronun ıi 

verdiği derecenin yapılan tetkik 
neticesinde gayri muvafık ve 

.zancınız nisbetinde konulan d 
rece hilafına olarak ... ,, diye ya 

maktadır. Avukatlar bundan b 
ronun maliyeye karşı yerinde m 

lUınat vermediği gibi bir ma 
çıktığını söylemektedirler. 

''İngiliz menafii ile insaniyet 
hislerinin bu derece kaynaıhğı ta
rihı.e vaki olrnamııtı !,, 

Bu taktirde, lngiltere için c]e 
ltalyaya karıı durmak, maddi, 
manevi bir zaruret halini alm:t'tr ! 
lt&Iya başladığı işe nasıl devam 
ettiyse, o da edecek. .. 

Tahtit edilen donanmayı har 
rekete getirerek İtalya ile Afrıka 
araıındaki yolları keımekten baı
ka ne çare var? ..• 

Akıi takdirde, ltalyaya boyun 
eğmiı olmıyacak mıdır? 

temıittir. Bu bakımdan yeni bir 
yerin bulunmaaı gecikir ve mah
keme tarafından burayı terk için 
tabii olarak cebir jıtimal edilirıe 
depo sahiplerinin belediyeyi pr• 
teato edecekleri ıöylenmektedir. 

Belediye timdi depolara yer a
ramaktadır. Kömill' depolarmm 

Romanyadan yurdumuza. 
gelecek Türkler çoğahyor 

Fakat hangi ,ona?... Uluslar 
kurumunun zecri tedbirler yoluyla 
mt? 

· Bu iıe harp demek deiil midit? 

Kuruçqmeye yerleıtirilmeaine ıe- Öğrendiğimize göre dost Ro • 
bep; Bofazm bu kııınmın hiç bir manya hükOmetile Romanyadaki 
cereyana maruz bulunmamuıydı. Türklerin Türkiyeye nakilleri iti 

• • • • • • • Bunun için depolara yeni bir hakkında yeni ve mühim aafhalar 
1914 harbinde de devi tler, lıep yer aranırken bu evıafı haiz ol- üzerinde bulunulmaktadD'. Bükreş 

birden değil, birer birer harbe gir- maıı için icap edecektir. Büyük elçimiz Hamdullah Suphi 
mitlerdi. Ne yazık ki, bu sefer de Öğrendiğimize g&re depolar n- bu meıelelerin halli için di'l"ektif 

· • · · • • • • öyle olmasından korkulur! velce de yazdıimnz ıibi Kuruçet- almakta.da. • 
Uluslar kurumu, zecri tedbir· (Vl-nQ) me ile Ortaköy araamdaki Defter- Bu meselelerin en l)qnida Ro-

T. ko l d • dar bumu civannda boı kıama ~da bulunan ve göçmenler 1 n rem z e ı o g ı · ·ı kti d h'l 1--- k.J .... ·ı Sovyet A]fmlerl yer eıtin ~ . arasına ·a ı o.LUU,.~ ır ~an. 
a ·~ mızm vaziyeti .bulmmıaktadrr. Ro-

~ka.r~, 10 - Altıncı Tıb kon- ve ekonomi bakanının Partinin kongrelerin- manyadaki Türklerden bir kmnı· 
tmsındc~ı So.vyet profesörlerin. sözleri de dllekler ıesbft nm Türkiyeye göçmeleri iki hükO-
deıt Danı§evn §u beyanatta bulun- Ankara, 10- Fındık kongreıi dlll met araamda kararlqtıktan sonra 
mattın-: bugün Ekonomi Bakarunm bir aöy e yor Lir kısan ırkdqlarmıa:m vaziyeti 

- Türkiye hük6meti 5 t levile açdmııtrr. Cumuriyet Halle Partisi ndii • muallakta kalmı§b. Sonradan bu 
do~otlvını Altıncı Tıb kon;::,~. Bakan fmdığıo önemli bir mah- ye kongreleri önümüzdeki Sair gü Romen Türkleri de müracaatlarda 
~0 davet etmiı ve liunun üzerine ıulümüz olduğunu aöylemiı, Trab- nü bitmİf olael\~ır. K?ngrelerde bulunarak diğer ıoydqlan gibi 
Kofy~tl:'" ulusal aağldc komiseri zonluların kongreye iıtirak ehM· halkın .mahallf dıleklerı tesbit e · Türkiyeye göçmek isteğinde bu -
&rntıkı he fmizi göndermiıtir. melerini, eıefle kaydetmiı ve de- dilmektedir. Na.1ıiyelerce bu dilek- lunmuılardır. 

-o-
Ankara hipodromu 

bitti 

Burada karırlaıtJğımız doıth,k mittir ki: ler kazalara oradan da vili.yet ida· --------------
ha:ta.aı bizi gerek TüJ.k1,. hükii. "-ihracat tüccarımn buıün· re heyetine gönderilecektir. V alfnln yarın gelmesi 
nıetine, gerek Sağlrk bakanına kü vaziyet dahilinde, muhtelif Ada kongreainde, Adalarm ıu bekleniyor 
~ meıalektqlarrmıza çok müteıek- memleketlerle mlibadele vaziyeti- meaeleıile Adalarda ıatrlan ek • . Bir kaç gün evvel Ankaraya gi. 

r bıraktı. Türkiyede bulunduğu. mizi nazara almalı ve fiyata vücut mek iti görii!ülmüıtür. den vali ve belediye reiıi Muhittin 
mın bu krıa zaman içinde doıt veren bütün an'aneleri gözönüne Adadaki tek fmnm ihtiyacı Ostündağın yarm ıehrimize döne-
nıemleke~e gördüğümüz feyler getirerek karııhklı alım ve ıatım kartılıyamadığı anJaıılmıftD'. ceği anla§ılmaktadrr. 
~etn. leketın idari ve kültür Merin- vaziyetinin ica.b ettireceg"'i fiyabı--:..__-----------
a l b ır Muhittin, Fluryanm imarına ekn ÜYiik muvaffakıyetlerini a- temine çalıımayı ulusal bir ödev 
çı ca iıt.-t t . t' H • • • saymal d ait programın Ankarada ilgili yer-._,, .. ua e mıı ır. eyetımızın 1 rr. 
ınıy k J lerce tasdiki itini de halledecek • 
tek u vazjf~i, her iki dost meİıı- Hedefimiz ve toplanmamızm 20 llkteşr o-pazar Ge-
" et tıb İfyarlannın tecrübelerini hedefi, ruyonel çalqma yoJlarm.ı tir. 
~lrklı olarak birbirine tanıt • beraberce tetkik etmek ve böyle nel nufus sayımında -0-

:ma 1 rr.bBu yolda alınacak iyi IO - bir çalrpnaya engel olan mü kül- . Un çuvallarına etiket 
nuç :. İzi ıa111irnt ıurette sevindi. leri ve nokıanlan tesbit etm!ktir Sayımın çabuk bıt.mesi için, sayım Değirmenlerde öğütilen unlar-
r~ ır. Dütüncelerimiz ve endi•elerirn'ız. me~~rlannın 81uaıı~.1ne hemen CC\1lP la Kırmacılardaki unlann ü.zerle-

:ı vennız. Memur an oze tutmnk, ken . 
··la bı' r--.helı' deg"""ld" M·· h rine etiketler yapı•tırılmasını be • - r -.- ı ır. uıta - dilerine yiyecek ve içerek ikram etmek ır 
aili de tüccarı da ayni alaka ve mu ya.saktıl".. lediye nbıtası kanunu mecburi kıl 
habbetle gözönünde tutacağız. Ka BCJ§vekalet mı§hr. Bu mecburiyete hiç dikkat 

Öğrendiğimize göre elçiliğim 
bunun için Romanya hükume 
nezdinde bnzı teşebbüsler yapmı 
fakat henüz kat'i bir neticeye v 
nlmamr§tır. Bükreş elçimizin A 

kara $eyah:ı.tinden sonra bu hu 
&usta Romanya hük.Umetilc konu 
malaT yapılacağı anJaşıJmaktndı 

ikinci mesele olarak göçm 
takarrur eden soydaşlarımızın kı 
basmadan aüratle nakli meaclcs' 
vardır ki her iki hükiimet de b 
liusuıta Y.eni tedbirler alacaklar 
dn-. 

DUn gelen göçmenler< 

BuTaa vapurile dün, Romanya 
dan bin göç.men kafilesi gelmİ§lİr 
Bunlar doğruca Tra'kyaya gönde 
rilmi§lerdir. Bu ay içinde bir hayl 
göçmen daha gelecektir. 

Cihangirin haritası 
nihayet hazırlandı 

Cihangirdeki bazı ana aa.hip • 

]eri belediyeden !~Yet etmit~ 
dir. Bunlarm analarmdan yol P" 

çeceği eöylenerek kendilerine bina 

yapma'IC müsaadeıi verilmemekte, 

buna mukabil Y.Ol da Y,&PrlmamaJi.. 
t.adlT'. • 

Belediye, bu miiracaatlan ye • 

niden tetkike baılamııtır. Cihan .. 
gir yangm yerinin haritau tama· 

men hazrrlanmııtır. Burada Sıra• 
selvilerden T op'haneye geniı bir 

cadde açılması da kararla~mııtır. 
Atfkara ıo H' t - ıpodrom (At 

IJll'!)danı) Y"J>ıaı bitıniıtir. Stadyu-
liteyi yükşeltecek, maliyeti dütü· Statiıtik t'mum Müclürlüğii edilmediği anlaşılmıı, belediyece ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 
recek ve lbu ıuretle iıtjhıal ve ih • ~- §ubelere bir yayım gönderilmiıtir. un şehirde birinci ekmek yapma· 

mun da Cumuriyet bayr k 
d b 

.•. 1 ... amına a-
ar ılın ecegı anlaııhnaktadır. 

p 

ÖLOM 

Hıuan Ecza deposu ve H 
·· taht· h'b• uan muı zara ı ıa ı 1 eczac H 

1 asa. 
nın annesi ima bir haata.lığı :rn··ı . 
-'-"b f •• Ue ıuu ve at etmııtır. Kendiıi Y d" 

I"' d h'b • l • · e 1 
ev a ta ı eaı o up ıyıliği çok 1e • 

ver bir kadındı. Kendisini ıevenle. *' ~s ev:ladlannm omuzları ·· • - ~ ~ 
W9de Otak~ılardaki aile kabriıta. 
nma dFnedilmiıtir. Aile efradına 
beyanı taziyet c;rleriz. Allah rafı. 
met eylesin. 

~ 

racı artıracak olan en raayönel ça. l' .. :a-"'"''11ıHIJllllff'H'llı!llfll1""""""ltltlflllllllllttııHHl"ll'I Un çuvallarının üzerine "Bu ğa mahsustur,, etiketi konacaktır. 

lrfma tarzını bulmak baılıca ihti- -~;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;~;;;;;;;;~;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;~;;;;;;;-;;;~ 
raumızdrr.,, ~ ~ . ı~~ ·: l lata~:~~~:;~::~!':~:~1a:: [ ş E H R i ~' .- D ER. ~-~- _R İ . 
Giresun müstahsillerinden Emin ı--.----------.a·ll!m• ııı1111 .. a=e:ıı=~=~ıı:::l9.-ıı---~------==~:"\':::~=Eı=ım.•---~-==mı--~== --·--
seçilmittir. Genel rapor okunmuı, F t•h e d •• ki 
•nc:;,:::::~:~·~~~~~lerini a ı cıvarın a ope er 
bitirecektir. Fatih itfaiye radde inde Güne:. apartımanında için hakiki bir dcrcl olan rıc günden güne artan bu k6 • 

2 numarada oturan l\lehmetten şu mektubu nldık: pcl:lerden bizi laırtarnuısı içirı aUıkadar m.tikanun dik. --v--

Ankarada ekmek 20 
para arttı 

Ankara, 10 - Burada da ek . 
mek fiyatı 20 para artmldı. 

"lJ!alıaJlenıizde bir sürii baı:ıboş köpek uar. Bu 
)' • katini çekmenizi dileriz.,, •ahlpalz köpekler, beş altısı bir arada olmak üzere gu-

rup gurup gezmektedirler. Bilhassa geceleri bunların Fatih kaymaknmlığınm nazarı dikkatini celbede • 
havlamalarından uyumarnn imkarn yoktur. rlz. Allah göstermesin, buttlarm arasında birde kuduz 

Bundas ba~ka bu köpekler ek eriya gece uaktl vnk 0nsr çıkacnk olursa asıl fclfıl et o 7.amnn kopacaktır. 
ötekine, berikine de saldırmaktadırlar. ıllalzallemiz Duna meydan lcrHmcdcn bu köpekler öldürülmClldir. 
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Habeş harbi 
lta.lyan - HaJ>et harbine dai.- bu 

aabah erken vakte kadar gelen ha.
herler az -ve nakıat1r. Bunun en 
mühim •ebebi, Habeı hükUmeti
nin, Adisababadan çıkacak haber. 
lere samör koydunnasıdır. 

Ekseriyetle Italyan menb'\ ~aır 
rmdan gelen haberler*' göre, dört 
cephedeki vaziyet §udur~ · 

Eritre cephesi 
Burada bulunduğu jıaber ve

rilen 80.000 kitilik ku.netin bir 
harekete ı~tiğine .dair hiç bir ha~ 
ber yoktur. 

İtalyan hudutlarına giren lıu 
Ha'be! kuvvetlerinin söylen.ii~i 
kadar kuvvrili olmadığı ~e bir çe .. 
virme hareketinden zivll de orada 
çete muhar.e~leri yapmak <İçin ç..1-
lııtığı ileri ıürülmektedir. 

Bu •W'etle ~radak; kunretle -
Tin :vazifea", jl,k &ün tahmin el.ti
iimi:ı ıibi düJmanı oyalamak, hü
cumlar ve baskınlar vererek rahat,.. 
sız etmek olduğu anla,rhyor. 

Adua cephesi 
Buradan gelen haberier Hahct

liler tarafından Adua ıle Adı3r~
tm geri abndrğı riyayetini tekzip 
etmektedir. 

ltalyanların zaptetmi~ olduk!<ı
rı mevzilerde birleşmeh."'\e ve ikin
ci bir ileri hareketi için hazırla~ 
makta oldukları anla,ılnıaktadU'. 
Ayni zamanda ltalyan tayyareleri 
Makalleye kadar olan mıntakaya 
binlerce beyanname atmıtlar.dır: 
Bu beyannamelerde İtalyanlara 
karşı koymak i&tiyecel<lerin öliım 
cezasına çarpılacaklarr yazılmak
tadır. 

Alman menbalarndan gelen 
h!lberlere-hakılırsa, General San
tini'nin kumandasındak; kuvvdr 
lerinden bir kısmı Adigratrn ce
nubu garbisi istikametinde 15 ki
lometre ilerlemişlerdir. Gene Ar 
digratin 16 kilometre mesafesinde 
Edeganamus da İtalyanlar t:ıra
frndan işgal edilm~tiı. Bunll'l 
İH'b.li çok kanlı olmu,, her iki til
raf mühim miktarda telefat vet• 
mi~tir. 

Ras Seyum'un kumardasın:bki 
ordular Aduanm cenubundaki &ıı ğ 
larti'a çok kuvvetli mevzilere yel"" 
leş.tıif bulunmaktadırlar. 

İtalyan kuvvetleri kuman-:!anı 
C-t:-.eral Bono Adua'ya gelmiş~ir. 

Adisababadan bil dirildi~mt
ga~. Aksum civarında Habeş1er 
bir ltalyan tayyaresini dütürrut.:~, 

lerdir. Tayyarede bulunanlarm i
kisi ölmüı, · ikisi de S;tğır surette 
yıtralanmııtrr. 

Habeılilerin çoI< güvendiklt>r~ 
n~~alyöz kumandanı Kamaıcıcı
ğm olmüt olduğu da bildirilmeK.~ 
tedh-. 

IViusaali cephesi 
l3u cepheden gelen haberler h!r 

b~itıi tutmamaktadır. Dün g~len 
bir haber, İtalyanların burarlaki 
kuvvetlerini çekerek Eritreye aak
I~iş olduklarını bUdiriyordu. 
Bugün gelen bir haberıe, ltaJyan
ların Ogaden çölünde 5{) kilometr 
re ilerlemit olduklarını bi!dirnt~'i;
tedir. Eğer bu haber doğru 1ıe 
yakında bu cephede de kanlı çar
pışmaların haılıyacağı beklenebi,. 
lir. 

Somali cephesi 
İtalyanların buradaki faaliyel

leri günden güne artmaktadır. F a.r 
b.t Habef mukavemeti de buna 
miivazi olarak günden gane art
muı mühim bir muvaffaklyet 

kazanmalarına imkan vermemek
tedir. 

Şimdiki halde tayyareler bü ,. 
-yük bir !faaliyetle civar mmütta -
arı bombardıman etmektedirler. 
İtalyan kuvvetlerinin lrıgiliz So • 
malisine müvazi bir şekHde yu • 
:karıya ~ıkarak Adisal>1\.ba - Cibu
ti demiryolunu ker.nıeğe çalıştığı 
tahmin edilmektedir. ltalyanlar 
.yan taraf tan bir lbücuma uğram...e.k

korkıukları için tayyare bo1:.1r 
bardunarilar:ııri ibilhasaa hu ta rafa 
tevcih etmiş bulitmnaktadırlar. 

Cephe gerisi 
haberleri 

imparator Adlsababada 
EvveJce, imparatorun cepheye 

hareket ettii\ bildirilmişti. Son geleıt 
~ huna .ınakı:cden ıhandis ise ~yle . 
dir: 

'1mparat.or henüz Adisababadan 
a.}Tılmamrştır. Şimdilik mtihtelif cep
helerdeki harekatı hükürnet merkezin 
den e yanmdaJd 'Habe~ 'kuınandaı:ıla. 
rırun :re yabancı askeri müşavirlerin 

yardnıuyla idare edecektir.,. 
Adt.ababan1n •lmaJ cepheslle 

muhaberesi kesllmı, 

Adisababa ile şimal cephesi arasın
daki bütün telli ve telsiz muhabereler 
kesilmiş butunu)'Or. Tigrede birçok 
~ehir ve köylerin alınrp verildiği hak. 
kuıdald rivayetler 'kaydı ihtiyatıa kar 
şılanmaktadır. 

Yenı ltalyan sevkJyatı 
Roma, 10 (A.A.) - Napoliden ye. 

Diden 1300 siyah gömlekli ile 100 zabit 
hareket etmi tir. Ayni vapur SiciJya
dan da. 2000 asker alacaktır. 

ltalyan zayiatı ağırmış 
Daily Telgraf gazetesi yazıyor: 
Bazı düşlince1er sebebiyle 1ta1yan 

zayiat listeleri bugür.e kadar neşre • 
dilnıemiştir. İtalyan kuvvetlerinin çok 
ağır z:ıyiat verdiklerinden korkul • 
maktadır. 

Orduda va:zUe alacak olan 
diplomat 

CenelTe, 10 - Uluslar kurumun • 
d:!kl Habe' delegesi Tekle Havariat 
Cenevreden aynlarak He.beşist.ana gi
deceğini, ve orada bir nzif e alacağı • 
aı söylemiştir. · 

ltalyan ordusunda cUzam ? 
Dlin bir gazetenin yaptığı ikinci ta

\nda Poruaitden aldrğı kaydiyle Ha • 
beşistandaki lt:ılyan askerleri arasın
da cüzam hastalığının çıkmış olduğu. 
nu, ve yüksek rütbeli iki İtalyan suba
yının buna yakalanarak tedavi için 
ltalyaya gönclerildiğini yazmakta . 
dır. 

Bu haberin yanlış olması çok muh
temeldir. Esasen ayni gazete İtalyan 
kumandanlarından general Santini'yi 
öldUrmilş ve Yehip p:ışa kum11ndasm. 
daki 1200 Habeşlinin durup dururken 
canına kıymış olduğlından bu haberi 
almış olduğu membarn doğruluğun • 
dan şüphe edilir bir memb:ı olması 
tabiidir. 

ikinci olarak cü1..am hastalığı, sira. 
yeti bile şüpheli, ve sen~lerle ölçüle • 
cek kadar geç tesirini belli eden bir 
hastalık olduğundan nezle gibi bir an. 
da bir ordunun içine da~rlmış olması
na da imkA.n yoktur. 

Kısacası bu haber şüpheli addedil. 
melidir. • 
ltalyanlar Habefislanda nasıl 

llerllyorlar ? 
Fransızca Le Temps gazet~inin 

muhabiri tarafından gönderilen mek
taptan hülasa edilmi~tir. 

Cumartesi sabahı Marebi aşıp öğ -
)eden sonra.katır srrtında Avuamn on 
kilometre rakınma kadar geldik. na • 
beşlstanda son derece kolay harbe • 
dildi. FloranM fn-kası Mareb şehrini 
kolayca aştı. Önde yerli Italyanlar f. 
lerliyordu. ASkcri meziyetıeriyle t.a • 
nınmış bir İtalyan kumandanr burada 
vuruldu. Harbin ilk kurbanı bu ku • 
mandan olmuştur. Yerli çeteler, tank 
larla taltviye edilmişti. Bu tanklar yo. 
tun illi kısmında çok büyük itler gör • 
düler. Öğleden sonra Habeş muka • 
Yemeti arttı. tki üç bin kişilik Habeş 
muharipleri baskın vermeye, pusu 
kurmaya ba~Jadr1ar. Geniş bir çayır· 
lıkta böyle bir kaç müsademe oldu. 

Ertesi sabah biz buradan cesetlere 
basa, basa geçtik. Bu ilk muharebe 

1 gününün güclliğü ıııca.K olmuştur. Ma. · 
reb ovası kaynar bir stJ kahı halinde 
idi. YoJlann muhtelif yerlerinde a~ı -
lan hendekleri tanklar, bunların et. 
raflarından dolaşmak suretiyle ko • 
tayca geçtiler. Birinci günün akşamı 
20 kiJ-0'.metreye yakrn yol alınmıştr. 

Ilk büyük güçlük cuma sabahı Da
rotakle boiazında meydana çıktı. En 
sert mun1l1ebe burada oldu. Habeşl~r 
boğazın ortasındaki bir yeri tutmuş . 
kadar civar tepeleri tutmakla Yakit 
geçlrlldi. Erte5'i sabah tüfek ateşi ye. 
niaen başladı. Şayet tayyareler yeti • 
şip de mtistahkcm yere bombalar at. 
mamrş o1sa1ardr tüf ek ate~ günlerce 
sürecekti. Sağ kalan Habeşler kaç • 
maya başladılar. ltaJyanlar peşlerin • 
den şiddetli bir takibe giriştiler. Ha -
oeşJer h:iJ! şiddetle mukavemet ediyor 
lardı. !terde bir da~dl\ toplanan Ha • 
beşler gene mukavemete başladılar. 

Uçaklar gene yetişti. l\fuk:ıvemeti kır. 
dılar. Bundan .sonra Adua yolu açıl • 
mıştı. lta1yan kıtalan önlerine geçile
miyecek bir şekilde ilerlediler.. Adua 
her 'ilç taraftan kuşatıldı. Aduayı mü· 
dafa eden kuvvet on bin kişi idi. Bu . 
rada. toplar bir iş göremedi.Yalnıı tay 
yareler çok yardım ettiler. lta1yan • 
far sıcak, ve susuzluktan çok sıkıntı 
~eldyorlaraı. Katır sırtında geçtiği · 
mfz arazi saatlerce kayalıklar arMın· 
da sUrmtktedir. Geçitler bazı rıokta • 
!arda katırların bile geçemiyeceği ka. 
dar dardr. Bazı katırlar sırtlarındaki 
yüklerle beraber llçurumlara yuvar • 
landı. Atlar, kıta1an tal{ip edemedi. 

Ta, atzın Habe,ter değll 
maymunlarmı• 1 

Le .Journal gazetMinin yudığına 

göre İtalyanlar Adua civarında bir 
dağa tırmanırlarken tepede bulunan 
bir maymun sürüsü Üzerlerine t.aş ve ! 
kayaları yuvarlamağa başlamışlardır. 
Italyan askerleri bunu bir Habeş bas . , 
kını sanmıştır. Neden sonra bunlıirm 
Hab:;!Ş olmayıp maymun oldufu anla -
şıldığrndan askerleri ~eri dömnüş1rr, 
'l!ıil:lh n~ mühimmatlarını yerli yerinde 
bulmuşlardır. 

Daily Telgraf gazetesinin verdiği 

malfimata göre İtalyan maliyesi git -
tik~ daha fena duruma girmektedir. 
Esasen harbe bütçesi açık olarak gir • 
miştir. 1934 ),lındald bu açık 

108,000,000 sterling yani bizim para 
ile 68004-0000 liradır. 

ltalfll,nm para ~uhııak için Patis 
ve Londl'ada yaptıfı tcşcbbüs,erin hiç 
biri fayda ''ermemiştir. lddia edileli . 
!ine giSre lta1ya hUkQm eti btlttin lh • 
tiyat altınlarını sarfettiği bt!<dircle 
ancak gelı~k sene temmuz ayına ka . 
dar harbe devam edebilir. Bundan 
anlaşıldığına göre anuk seri "\"e bü • 
yük bir zafer İtalyan maliyesini mah
Yolmaktan kurtarabilir. 
ltalyan erkftnı harbiye reisi 

Afrlkaya gidiyor 
(Napoli, 11 -) Erkinıharbiye reisi 

general Badoglue ile müstemlekeler 
nezareti müsteşart Lessona dün ak . 
şam şarki Afrikaya doğru yola çık • 
mrşlardır. 

Adlsababada tedbirler 
Adisababadan bildiriliyor: 
İmparator, bütün halka; şehrin 

etrafında kendi menfaatleri heea• 
hına •İperler kazmalarını emretti.. 
Ve bu emrin üzerine ilk 8abah da
ha güneş doğar doğmaz herkes 
kazma kürekle, Adisababayı ıa

ran tepelere kotu~tular. 

Habe~lere yardım için ltmerikadan gelmiı olan Zenci tau1;-ared. Con 
Robinson iş başında 

gaz protckolunu hnzaladığı için 
z~hirli gaz kullanmıyacaktır. 
Mısır Habe,lrlere dua eoiyor 

Haf:c1istanın kurtulması için 
Mısırın her tarafında dualar ya -
prlma.l:tadır. Buna çö1Jerin derin -

-----------
Kuponlar!nl3 

saklayınız 
Bunlar size hiç urıınıadıgro• 

likl6"indeki küçük camilerde be • ....· --------~~-:ı 
Cleviler de İ§tİrak etmektedir. 

(Deyli Heralddan) 

ugünkü 
telgraflar 

Şlmal hududunda 15 giln llarl 
harekata yokmu• 

Pari~. ll - Şimal hududunda ltal. 

Bu gece saat 
20,30 da 

BEŞTE GELEN 
Vodvil 3 perde. Cu. 
marte:ıi (Talebeye). 
Pa:ıar (Umuma) 9a· 

at 15 de. 
yanların 15 gün kadar ileri harekatı 

1 
ıaır11taıraım1Dtımlillll~~~~Sj 

yapmıyacaklarr ve bu müddet zarfın • 

da mevzilerini kunetlendireceklerlni 
bil dkmekteair. • 

SUveyş kanahnın vaz~yetl 

Pariıte Süveyş kanali kumpan

yası direktörleri toplanmıtlaua da 1 

kaualin kapanmaama ait hiç bir I 
şey aörü;memiflerdir. 1 

Bundan baıka her hanıi bit 
tazyik usulü de görüşülmemittir. 

Silah nakliyatı için ton batma 
~uayyen bit geıçit 2attımı ya.pıla. • 

ca~ı havadisi de tekzib edilmekte- 1 

dir. 

Kumpatıyanrn resmi beyana • 
tmdn deniliyor 1d: 

"Süvey§ kanali kumpany~ı. bri 
tüccari firmadır. Bu sebeple bita· 
rafbr,, 

Harbin :'-~llmaıına ıon üç gün 
içinde ve Süveı kanalinden 5300, 

Bu akşamdan itibartn Sü•ft 
nemaıııında biletinizi alırken g 

cek defa zirdeıti liratlarlt. t 

llth bilet almak tmklntN ''r 
kuponu iateyintı. 

ikinci balkon : 

Birinci mevki: 

Hususi balkon: 

Koltuk JiikA: 

iu:ınbul Belediqni 

S2hir1Yyatrosu 

ııııııııııımı 

25 Kurut 
40 • 

rıo " 
60 ,. 

Bütün yabancı diplomatik er
kanı, hükUınetlerine telgraf ç~ke
rek, 6000 yabancı bulunan Ad1sa• aaker, 10,143 toh harp levazımi 
babam;ı ve 2000 yabancı bulunan ve 2069 katır geçmişt.ir. ı 

111...111 

111111111 

ölçüy 
ölç O 

Diredova 9ehirlerinin bombardı• Deylı Heralddan 
man edilmemesinin teminini iste· d. 
mitlerdir. 1 

Adisababadaki diploma.tik §ah. · 
aiyetler, İngiltere, Belçika, ~ürk~ ı 
ye, Yunanistan, Almanya, Mısır, 

Amerika ve Fran~ hükUınctlerin-
1 

dendir. - (Deyli Herald'da.n) 1 
Harpta zahlrıl g~z 
k~Hanmıyacc:~ 

"Deyli Herald,, da okundutu· 
na göre, Habefİltan 1922 Vaşin~ 

i···.:.,ı ;r.'.'; ,,,_ı, r..· · ... ~ .... • · ~ . --:ı t!. ·, • • • .••• • • ~ .... ~ . : , ·~-.~~ • t · ~ 

Martha Eggerth 
Ve Philips H oım e s 

Kasta Dl va 
Bu akşam iPEKTE ~~":~-;.et 

Parn.mount Jurna!'de~ 1-fabe~i::tanda umumi seferberlik, her ıld tefi' 
hedtı hazrrhklar, dünya gltzentk kralf ~C!ıfnin ffitihabT \·esatre ... 

~nmu~d~i~i, ~m CRent~m•D•~--~-~---·~•••••••••··~ 
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BAftRB~Ros1-~r~a1 
rNTIKAMt? BARBAROSTA 

• • 
INTIK 

_.!afrl-ka numa.raaa :.s.ı Yazan: ("Va. NO > 

Yazan: (VA· NA) 
Herkesin heyecC\"Da okuduğu bu 
güzel tefrikayı henüz takibe baş .. 
ıamadJD~&a... rı.xsat:tan i&~i~~cte 
ecUni~: &lu_gün, beşi1'Ci sayf~rr.~z:-

, da Uz.Mj!J bir1 hQ as=:sı var.clu::. Ş~ç!O 
onw o~m~ r.om,~ı,n ı·•vn--e.ı.i 
bakk-tnda size bjr fik r v.er"ece.k' r. 
B&1aenme2s.e.ırai;p:. al'ka&1nJ. okuft'Ml
m~ gene eli"~~dedir. Fa&tat 9ml• 
nlz ki heyec:aAdan hexeçarı~ ~,.,. ... 
ş~ekşJnri~ ı 

Kör oldum, fakat zarar yok ı .. Bu, 
varı yaraya şehit. olmak demekt•rı. 
Gem Yi tutuşturabildik mi bari? 

sen onu söyte ı 
dlırmu,Ja.r, ıudan çıkmak iıtiyen

- Beni tut. •• BenJic .,ıaelliiı •. Jere itaat emri veriyorlar, na11l tes 
dı da kaçtı mı? ... Sak~ biUuı cu• 
wıdUi kadır_aalvı ~~v~~a 
bulup gafil avl~m? ... ,,, 

W ismi Hızır leis olan Bar - tuır. Buna .ınıen küteıtr.n ~kl -
baros Hayrettinin se.vgili aiabe - yor. 
yisi Oruç Re.ili Kod08 §ÖYRlyelerJ 
esir etmiit.ir .. Hızır, himaye ettiği 
"e kaı'Ş.Llıl olarak haraç aldığı 
Ağmoa ]tttn8lerinden Cilberto 

• • • • 
Hıall', Driithit wiamu henüz 

iarkuaa vawumqtı. Racı:ı t;id.e· 
ceği iıtikaıuti llıiç;n kendi tayin 
&mi,a.ı-duı da o.ndaıı. ıor111ol'Clu? 
lıta,., 1.•• t.era ~ .. 

- Sıaia .ı.n .... 
- Şmc1t ııt 11aı1 

d"Albmin&'ytt iki katkrgıaei~ 
~ ediy:or.. Yedi gene eaha hi· 
ma)'\?$ini nzataeağmr vatfederei 
ondan avans para atıyor:. Preımfn 
zev~esi, nıiltered;dt olan kocasın ~ - Sonc&I•• b.- sıMiriP 
dan nefret ett\ğt için. 0 !ne kadar ...... •1t~ 
bakire kalmıştır. tstiklAt ve hilrri- - Ben bakmam! Sen söyle R-" 
yet r_~ bir kızdtr. Kendilerini iı ... 
t.~bi bir vaziyete sokan Hızrr'dan - ~-··· 5a ifiti • 
i~tikam almak n;ıakwu,Je gecele. ii.!._ YM-Jmıhi. 
Yın onun odasma giriyor. Fakat, -. ÖyleJııM a~ cWsu. • 
int.ika~ aşk haliai aUy«. Erteli narak :.ati ..ıu .,._ ftr.! Yolma 
sabah, Hızır, bu kum saraw sahi - keaililitiwka a;~..,_ejim, 

" Reia! besi olduğuna öğrenince, himaye. 
si altında.ki bir adama ihanet et . Hızır .. ba inad•n wiebini hlJa 
ntek istem.ediği ~in, kadırgalariy- aaı.-w. bftUer, Mtıi: lr.o • 
le derh~ Y<>la tıkıyor. Ancak yedi Da!maktan çelriaa •• J1WU ..... 
........ di. 
~ııe sonf3, yani mukavele bitince 
Arıfüt)T abnak Ü?..ere so"z V""rmi<ı. Galilwbt. lranmblr içiacle a.... 

ç ~ ,. silli ı8riWüilıerine 1..-L- • tir. ~:r-
du. Hele balar, usaktan pelır 6,le 

Hızır, kadırgasına, Albertino . büyük değilmiı gibi dururlarken, 
laf'Jan kurtarclıiı. .Zübeyde. iamin. 7u8Nar1M~WT'ıs, •••• ... a
dı bir de Tunuslu cariyeyi armış- &aııtak ........ •ii.J'fb'cwlııu.lı. 
tır. Bu kız, Anita maceraauıı bili. Han: 
yor ve Hızın prenses~ kıskanı
yor. ~iib.eyd~, kadırgada, Retep 
A~ ısnın1de bir delikanlı korsa • 
na •. C"t~ı da kalbinde l:»r ~il 
dn~uşt.ur. BöJlelikle Arata nıa. 
:d.:ınıın küçük ve manevi bir in .. 

amını a1 düşijnUJo.r. 

)tyni kadırga :i nem adam.. 
~an Kont Benito tf.Aıttbro yo

~k!Jor. Sösde, Oruç bWa 
ku:t.amınası ~ tavassutta bWu
~ ! Llkin aaıı maksadı Hmra 
ır oyun OYftamakttr. • :~1';in sarayında, :Ramarama 
~ bir .mlarafası vardır. Bu 

' 'kendi!ine yüz venniyen Zti· 
~y~eye, Yılanlı manastır denen 

I' eaa_t "!9 casusluk yuvasından 
elde ettıii bir aebiri . . ,.H.. Bu 
zemri • . ıçınn-ru. 
·";..c; =~ bir müddet IOJln., 
"~ .. i ~ ve çirkin! · • 
nnı ..... qır 

den bir ..,._.,. adrJJa CUUlhık • 

"-- Ola ••• Xlrelrleft hile düa 
ct.niııe indirilmemif ... ır~'ir ~ 
M "6berleri 10~! ••. ,, diye mmf .. 
clalNlı. 

Tam ortalarmı fitlemek IOJH'& 

~h'9yı at.,Jemek llznndı ... Fa • 
kat bu Recep de niçin doğru kil • 
Nk çibti}91'? Gene eancata doi
na fala aldı •.. 

Bir yandan atewi huırlarken a.. 
te ~n ltecebin l&I baca • 
im& dokundu. Derhal lritrekler o
na ,CSre itlemete bqladı. G~ 
konan •ızh mh çelri10l'du. 

• ,. __ ! • 

- '-MU'lp feY ... PrlP teY·- Ni-
çin ukaama bakm1Jar? ••• ,, 

O esnada, lrarfezin kartı -. • 
fmda bir ~ dUJUidu. 

Recep, heyecanla ve fqdtı ha • 
liade eerdu: 

- Bortolard& alet IÖl'Undü 
1111? 

- 8-hana ... Kar ıaiitün? ... - ... ~ Hmnn, 
kadırptarlJıe. Ka.e Y orgf körfe
zine gideeeflnt bir ilet eneı • ..ıı -ntıı Talcit, Hıaır, 
vesellk eden AU anıca ilmin~ lraJhiae Wr ok aplamaıı 11"bi ir • 
iW!yar korandaıı ~ d kildi ... ŞlpWmmifli ... Y ataut &il· 

kıa PArca hDiltl1&n don•nına:r: lwqtı_ Fabl, ha11atiyet 111'.aaı 
na, bu k6deıde HJZ!r'a laukin tletiJtli- itte. bütün hıaluiyle 

Itri fçin haber ~ÜfWr d ...... btlnpaına YUl'UJOl'lar • 
IAln, Yılanlı Manutırda, TOrkı_: dı ... 

rln cuuıları vardır. Onlar da bu :::!'.i: ..._.____oldu: 
nu Türklere bildlnnftlerdir K · -.'"~ 
~nlar, Ali amcayı, Hrzınn·evı:: - •tJan ... Bulana uiradık. .. 
it~ küçük Haaan'a lala )'apmq Alet kaJ'llr ç.,.tı! 
"1retfy}c cezalandınn~lardır. - Banlar f9Jlan mı?-. Nere -

den belirdiler he? .•. 
.. Şimdi, Hızır, a~ kaYiklaziyie - öteki gemiler de tutuıuyor ••. 

r'lucıman donanmasını Yakmak ü. 
... 1 • k:aran1•1_._ Hızır, mulla: 
e··e gece eyın UAWI. hareke. - ~ledim- Çabuk atla, Re-

tl) b~çiYQr. Fakat, kendi kaJ'tinı .. cep! • diyerek arkadatııım koluma 
dnld Recep Afa, tutuşturulacak ç.olcti; oııu AIJ'• dilfiirdü. 
e2alarda bir yanlı§lık J'&PUU§. çı. Fakat, deniae dalımtkea bile 
kan dumandan gözleri kör oımu. Recebi hlrakmads. 

- Şimdi artık söyliyebilirim, lim olmalan liznngeleceğini an • 
Rei• .• T erJühin ~İU' ıu dökmüt • )atıyorlardı. 
tüm... Hepainin aklmı kurcalryan !\IY:· 

- Anladım, ah, anladım... dıu 
- Yii2ünte dUManı geldi •.• Cöz "- Dokuzuncu gemi ne olduil 

1 !I...... '~~· ---&-"- Bo ..... _ .... , b. • .tti, 9Plm 5vuuÜyOI" 9Rfti"• .-~ann ın nere_Y,e gı ·~·· 

- Ne ettim de l6ft8 vaktiyle ~be. z\m:ir v~a k~a~ 

F.akat, Hwı:'ın içini JU ~ yi· 
yordu: 
"- Receb"1. gözleri... Eyvah, 

oğlan mahvoldu! ... Ne bulunmaz. 
yijitti !,, 

(Daıamı "ar.) 
haber-veranedim Recep ... 

- Z°arap yok •.• 'eu da yarı yan- $U NQA~ ISUN DAN 

~~~~·s::: Dünya hangi devletlerin 
~~- aeaı. elinde bulunuyor ? 
- ÖlelftleP. .• 
- OnJtn.. da ... Bet plf de ateı• 

181Mli •.. 

- Oh... Ya kartı tarafta? ... 
Dört boiionun dCSrdil de tutuıtu 
mu? 

BafT11malar, ayuka çilnyordu, 
Kirfezin içi tam manaıiyle bir &· 

na M.ba güniydU. OrtaYr gtindüz 
gibi olmuıtu. ince dilin aahiline 
dofi"tı yüzen adamlar göriinüyor • 
du. BUftlar, atet kayddannı gemi
lere aaplayrp yalrtrktan tom:a der
hal den1ze «llryan, bütün ıüratle
l'ftle elbhelerine Ye iflafirina 
deinı yüzen Tilrltlenfl. 
Hınr betmr Çffirip adamlarmı 

göz tahminiyle ıayınca fazla za
yiat ehnec1rfnn farketti: 

- Çok kayıbımız yok, Recep! . 
dedi. • Öyle 8&Rtnm ki bütan ar • 
kadatlar denizdeJ...... Fakat ah, 
senin gözlerin, ah •.• Bu f ellket ba 
9111tıza neTeclen seldi? ... 

- lleriaini hDmem, fakat ıu 
Anda, ı~zlerimin olmadığına de.. 
fil, ancak diifman donamnaamm 
yandılını g3remediiiın için müte
euiiım ... O kadar anlamall iıti • 
yorum, ten de bana aöylemiyor • 
11111, Relı ... Dört bortondan ne ha· 
ber? 

- Sade 6'ünüa Y&nclım far .. 
kedi yorum. 

- Peki, d6rd6nıc:Gs6? 
-Bilmem ... 
Karaya a,_k M•hJap. ffmr, U· 

kadqmı delllia çaJrm.k çaJrtıiı 
b.Je.Dm clibme etw~ beıdiaine 
bir d. elbiM uatbJctq aoara, 
derhal diler konanlara dlndü ve 
emirler vermeie llqladı. Şimdi 
utık ahili kordoa altına almağa 
çaliflJOrlaıdı. Kaçlfall cfütman as
kerlerini esir ederek zindrlere 
Y1ll'mak ! Me.ele bundaydı! Kale
~~ eki Türklerin yardrmmı almağa 
da çalMlbyorlardı. 

Kaffe%, bir ç31 runıbu gibi atet 
Ye renk içinde pmldıYordu. Ara . 
da 11rada korkunç patlamalar 0 • 

Juyor, atetlenen cephaneler gemi
leri uçuruyor ve böylelikle1 İDA&n· 
larm baykmımalan patlamalar· 
la boiuJuyor, ıemilerin Y&nlfl• bu 
infilildann yanmda gölge gibi 1 
ıöııük kal~du. ! 

Konanlar, be;az sarıkları ha§· 
larqıcla, yalın ~ıhçları ellerinde, 
...._... yüzer adım fasılalarla 

Cenevrec:le olan son garn1meler 
sanıru-,eler (mijateinlOkeler) me . 
ıeleıini yenide.1) canlandt)'1DJf ve 
dünyayı elle~ine ıeçirmiı olan bji
yük devletle;rin haıwileri olduk • 
larmı berk.es ke~i ~«;nclipe §Öyle 
bir dütünp>.iiftür. 

Bu devletlerin baımda hiç §Üp· 

heıiz ki lngiltere gelmektedir. Bü
yük Bri.tanya lmparatorlulunun 1 

28.713.518 kilometre mqrabba1 
toprakta 450,000,000 te.ba~ı var • 
dır Dünya kurulalı beri insan oğlu 
tanlrinile ba bdar senit toprafm 
hir l!Mlyrak altmda toplandıtı gö • 
rOhnemiftir ve belki bundan ıonra 
da ıarnlmiyecektir. 

imparatorluk ırraıında ikinci 
relen Çinlilerdir. Dünya yüzünde 
430,000,000 Çinli olduğu tahmin 
edilmektedir 

Sovyet Rusyanm huıa itukü nft • 
fuu 180,000,000 kitidir-, Bu iç 
dffletten IOftl'a t 40 milJOll 'niifm. 
la birletmit Amerika Cömtkniyeti 
leri, 125 milyonlu Japonya ve 
ı 10 milyon kitilik Fn.nsa ıelmek .. 
tedv 

Bu ton aaydılıına Uçdevleti bir 
araya ıetinek Dile Diiiva yekin • 
Wı t.ıiltere imparatorluiunun 
taJlllDI tutamam-.ktadt.r 
Sağırlar 11e dilsizler 

ti11atrosu 
Mo.kovada seyircileri, oyuncu

lan ve idarecileri hep sağır ve dil
siz olan bir tiyatro vardır. Bu tiyat 
roda sözlerin yerini manalı yüz i · 
fadeti ft ipretler tutmaktadır Bu
na rağmen tiyatronun repertuva -
nnda dünyanın en meıhur ~iyeı · 
!eri vardır. Şekspirin t.rajedilleri 
Miller ve Çekhovun piy~sleri b1!ra 
da büyült bir zevkle oyııanmakte ,.. 

dır 1 
Tiyatro bet yüz seyirci içindir. 

Yirmi beJ aktör ve aktrisi vaTdır · 1 

Habeşlerin en sevd;ğı 
şezı nedir? 

ber yenmesine mGaade etmelC 
mecburiyetinde ~hr. 

Ha'be19istanda kucakta a.ıın:ın 
küçücük bebekler bite en acı kır • 
mızı biber yem efe alııtJTıbr. An ;. 
neleri gidikleri mun entarinin 
eteğini kmnızı biber salçasına ha
brarak bunu çocuğa emdirir. Biz· 
de domateı aa]çaıı ne iıeHn!·c· · ,. 
tanda da kırmızı bibe1' sal-:r-ıt ,., • 
du1'. 

Herhangi bir Hab~Hn:n önü_r.e 
bir çuval kmnrzı bib~rle b~r tınba 

ıe'ker koyunuz; Habeıli te! e"' lnr· 
burm blNkaııa.k kmnızı biber o;u· 
vaJ.ini ahr. Hatta eline g~ersr h:r 
avuç doluau toz hiberi bir l::ır~':lk 
ıuya atarak afzmı taDlat8 ~aplata 
ıçer. 

Vitaminler.in ne 
f aqtlaaı var? 

'A Vitamini toluk alftnhfı mik 
roplaımı kolu ye sinirlwi kuvvet
leıtirir. 

B Vitamini lınlMmm f.Jtlm'. 
C VitamiDI. itkOl"Plt hutahtı • 

- kup ....... 
D Vitamini keaılklere ~et 

E Vitamlaf taTUldana JUIDQl't
lamunu adbnr. 
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MAKEDONYA A m ~ rr ü _kav cSıfi!~~ ihtr.:iıaı Komitesi 
kaçırılan 
TlÜI ırk k.o~o 

. . .. 
8:1.:Canfarı Ölllm lazaf ı v• paşu yeri /_.,,,,,. yazan : 
hc.~in• getitm1ı. olan te1kil4tın iç ~üzıl ,.. Stoyan Krlstof 

Tefrnc:a Noı 
1 -

lvan Mihailof 
Biz• algaaal Uıtlraılann korkunç 

sonuçlanm, kanlı tablolarla bUdire • 
cek olan bu 11anlanmıza Vmro 11ani 
(Makl!donga arıwlu.al llıtUdl koml. 
tesi). nl Ud aerut öncege kadar elinde 
tutan komite bafkanı lvan Mlhailof 
ile bir Amerikalı gazeteci arasında ol. 
muş bir 11örll1me Ue bcqlıyacağız. 

Bir Vaşington gazetesinin agtarı 

olan bu adam da Bulgardlr. Küçük 
yaıında Amerikaya gitmiı ve yeni 
dünyanın, yeni ve geniı kültürü ile 
büyümilf ise de, Makedonya toprağın • 
da yetiımiı ve çocukluğunu eli bom. 
balı, saçı sakala karışmıı, Makedon • 
ya çetelerini görerek geçirmiş oldu • 
ğundan onun yazuında Makedonyacı. 
lara karşı duyduğu sempati açıkça gö 
rülüyor. Ancak böyle bir kalemle ya • 
zılan yazıların bize iç yÜz üzerine da. 
ha derin bilgiler vereceği meydanda 
olduğundan bu görüımeyi dogrudan 
doğruya onun ağzından okuyucuları . 
mı:a sunuyoruz. ileride okuyacağınız 
kanlı yapraklar için en U!fgUn bir ön 
sözün bu görüşme olacağına şüphe 
yoktur! 

Kulübenin kapısı açıhnca, otuz. 
yaşlarında kadar görünen, ıakal, 

bıyık traıh, bir genç odanın orta• 
sında görüldü. Bu oda Meryema· 
na resmi altında asılı bir gaz li.m
basının soluk 11ık!ariyle aydınlan• 

mıştr. Genç adam orta i~oyluydu: 

aırtnıla yeşilimtırak bir &ıkeri ce· 
ket, bacaklarında kum rengi bir 
külot vardı. ilaıında h:pesi ıivri 
mc-r:nli, kırçıl bir kalı:ak göze 
çarpıyordu. Baldırlarına tabii. bC>-' 
yas'z yünden dolaklar sarılmı9tı. 

T epeClen tırnağa kader ıilihh 

i d~ Belinde iiaekle dolu meıin 
fişeklik görünüyor, yanında da a
ğır bir tabanca sarkıyordu. Göğıü. 
ne ve omuzlarına, b'.J fitekliği 

tutı:n çapraz Kayıtlar i eçirilmi~ 
omuzda bir tüfek, belde tabanca 
ve daha bir takım kom:teci teç• 
hizalı arasında bir de fotoğraf ma. 
kineıini andıran elektrik feneri 
vardı. Ayakları atık k~mikleı ine 
sıkı sıkiya bağlanmit öküz deriıı 
çafıklara geçirilrnitti. Omuzda tü · 
fek ve gövdea~nin öte ber!ıine iyi
ce dağıtılmıı tJiğer ıilaİ11arla bu 

admın, her hangi bir teyin üstüne 
atılmak için tamamiyle hazırlan· 
mıt bir halde idi. O, hazırlığn. 
bir resmini temsil eder gibiyd•. 
Bir misafirle en güvendıği iki ar · 
kadatını kabul etmek üzere olma• 
ıının bu hazırlıkla hiç de müna· 
ıebeti yokmu9 gibi davranıyordu . 

Elimi güçlü bir biçimde sıktık
tan ve beni ihtiialin umumi k.,. 
rarr.ihı olan çıpiak odaya dave~ 

etttkten ıonra lvan Mihailof aT · 

kadaılariyle kuc-aklatb. Onları 

yandlarından öptü. Soma da heı
pimiz bir arada toprak olan yere 
seı'iten komiteci gocukiarının üs
tüne bağdat kurduk. 

Oda dediğim gibi çırçıplaktt, 
hatta bir ot minder bile yoktu. İ• 
v.m Mihailofun s;nirli bir gövde· 
ai, keskin çizgıli ve İn'ltç1 bir a\P 
ratı vardır. K.)nutmadıi• zaman· 
larda dudakla ~ı aımnik· kapali 
durduğundan yü1üne ıea bir ger~ 

ginlik vennektedh·. Pek ıag!am 
değildi, fakat yıllarca aağlarda 

geçen meıakkct.tli komiteci hayalı 
onu sertlettirmi,ti. 

8oJU orta, ·'liicudu zayıf Ye ke 
•ikli, pzleri bat.rk, yanakları çö
kük ve çeneıi .:lört kö,e idi. 

Makedonya 'komitesınin kITk 
ıenelik ihtilal tarihi itte bu ad., 

mın omuzlarına yüklenmitti. Ora· 
da J>aidaı kurmuı oldu~m halde 
bu adamın yüzüne bakarken, son - ---""----------------- - -- 1-=------------.....,..-- -----------------
yüzyılın ilk on senelerinde Makeıa •• 
donyadaıeçirJiğimçocuklukh... Arslan Turgut, O gun, polls 
tıralarımınkomitf'ci kahramanları rn u·· d ~,. rı·yetı• nd e tertibat al rn ıştı •• 
olan Gotae Deltçef, Damian Gruef, U 
BoriıSarafffof adlanru düıün· Sahte banknot yapan 
düm. O ıünl~ı de Makedon yada k • • 
her çocuğun en büyük amacı ko- kunıpanyanın mer ezın 1 
mitecioı~ak:.•aka1.a1ıverm~k,~ basacaktı .. Tanı bu sırada Necla 
muzuna hır tufek aımalt ve ıoğıu · I I 
ne içi fi,ek dolu .çapraz kay"l•rı onu Modaya çağrıyordu ! 
geçirerek Makedonyanın eıemen· 
liğini kurtarm'-'k için kavga et• 
mekti. 

\ 

Çocukluiumda Makedonya 
Türk buyruiu altındaydı. Şiıadi 

ise Mihailofun ıöiıündeki ~p
raz kayıılar ıibi çapraııl: ımırla~ 
la parça parça edilmiı bulunmak· 
tadır~ Sırplar, Yunanbıa~ ve Bul-
garlar bu ülkeden birer parça a~ 
mıılardır. Biz timdi Makedonya· 
nın Bulgaiıtana dütmüt parçası 
üzerinde idik. Mihailnf Sırbiıta-
nın elindeki kısımda doğmuıtu: 

ben Yunan Makf'donyaıında dü~ 
ya1a ıelmiıtim. Fakat hepimiz 
Makedonyalı :dık. Benim Ame
rik&n yurtdatlığına ıirmİf olmak. 
lığımın hiç bir tesiri yoktu. lıte ıu 
dağ kulübeainde hep birlepniı bat 
bata vermittik. 

Ben buraya ıadece meraklı Vf' 
ıerıüzeıt pqi.ıde koıan bir ıazer 
leci ııf aliyle gelip gecenin ölü ıu
kunu içinde, korkunç ~ar tepele
rinde bir ihti1ll •efiyle 9örü9ere~ 

okuyuculara Balkan ıuulıkları i• 
çinde komitecilerin si~ahh çetel~
ri hakkında m•lumat vermek sev
dasında değild im Miha.;lof benim.-

le, her hanıi bir ıazececi ile gö· 
rüıür gibi Vmro'nun n~ dduğ'Jnt1, 
niçin l.inaları, dt:miryoılarını, köp 
rüleri bombaladığını, neJen devlet 
adamlarını; generalleri ve hatta 
ıon zamanlard:ı bir kraiı <ildürdük 
lerini anlatm•ğa kalk:fmadı. O. 
benimle bir Mllkedonyalı ile konu. 
tur gibi davranarak ~eni tekrar 
kutlu amaç uğruna vafti ·~ etmeğc 

uğ~aıtı. Ben yirmi yıldanberi bu 
IY!Üfterek amaırtan ayrdınıt ve A~ 
m~rikada yerle1mit bulurJyordum 

v!' kendimi bu heyecana kaptır· 
mak" zor geliyordu. 

BAŞLANGIÇ 
Anlan Turgut, latanbul poliı 

müdürlüiünün en değerli sivil me· 
murlarmdandı. Bir kaç dil bilir, 
bildiii diller arasında İngilizce ve 1 

F ranaızcayı pürüzsüz konUfU.fdu. 
Poliı müdürlüğünde Aralan 

Turgut ıöze çarpacak kadar ıiv • 
rilmiıti. O zaman lıtanbul itp] 
albnda bulunuyordu. Mütarekenin 
üçüncü pi sonları idi. 

Anlan Turgut henüz otuz ya· 
tına bumamıt, orta boylu, balık 
etinde, çevik, kuvvetli ve yakıtık· 
lı bir ıençti. 

Anlan Turaudu aileıi evlen • 
dirmek i•tiyordu. O, Modada, Ab
dülhamit paf&larmdan çok zengin 
birinin kızı ile yeni niıanlanmqh. 

Nedi .•• Bu, onun nitanlıımm 
imıiydi. 

Necla Amerikan kollejinden 
çıkalı henüz üç yıl bile olmamrıtı. 
Görünütle yirmi, fakat hakikatte 
yirmi üç y&flDI bitirmek üzereydi. 
Biraz maceraya temayülü vardı. 
Ba•it, hareketsiz erkeklerden hiç , 
hoılanmazdı. Anlan Turgut onun 
için biçilmit bir kaftandı. 

Bir aydanberi nipnlı bulunu· 
yorlardı. 

Sonbaharda düğünleri olacaktı. 
Anlan T urpt, nİ§anlıımı çok 

beğeniyor ve çok seviyordu. Nec
la, Arslanın o güne kaaar gördü -
ğü güzel kızlardan hiç birine ben
zemiyordu. Kumraldı .. Zeki ve çe.

1 
kici bakışları vardı. Konuıma11, 
yürümesi, yemek yemeıi, piyano 

1 
çalmuı, prkı söylemesi.. Herıeyi 
güzeldi. 

Anlan Turgut onu biraz da 
çapkınca buluyordu. Fakat, o, bu 
bulutunu nitanlıaına aezdirmemiş
ti.Çünkü bu hali, delikanlının en 
hoıuna giden tarafı idi. 

Aralan Turgut o gün Galatada 
Ben Make fon ya drı.bili ihtilii Pertembe pazarında yarım liralık 

komitesi olan Vmro ile münaı~ ' banknotları taklid eden kumpan· 
bt>tlere giriterek, tet~ititın tefi yanın ıizlendiği yeri basacaktı. 
elan lvan Mihailofla ı~riıtmek is.• Poliı müdürünü bekliyordu .. Ar . 
teğini onlara h!ldirmit<iır.. Onun kadaJlarını hazırlamıt, icabeden 
g~nç ve çok alçak ıön•illü bir de- tertibatı yapmıftı. 
likanlı olduğunu söyled"ler. Bun- Odasında sinirli adımlarla ata· 
d:ın baıka yabancı matbuat mü.- iı yukarı dolatırken, bir aktam ön 
mE'uillerinin \cendiıiyh ıörütmek ce nitanlııının okuduiu farkıyı 
için yapmıt oıdukları bırçok mü- hatırlıyordu. 
racaatlara raimf'n henitz bir tek Nedi bu tarkıyı neden sık ıık 
mülakat bile vermemit t.!duğunu aöylüyordu? 
anlattılar. O deima gızıenmektr, Beyninin İçinde bir aydanberi 
ve kendiıine çok r.adık l.i, çete tar takılıp kalan bu soruya kendi del 
rafından muhafaza ed1lm~kteydi. cevap veremedi. 

Çevreıi o kadar eırarla ,arıl- Cigaraıını yaktı .. Ayni tarkıyı 
mıttı ki Sofyadaki Yugoslav ~içi- kendi kendine mırıldanmağa baı
lili, Sırpların Vauçayı ıörebil- ladı: 
meleri için bir fotojraf1r1& 200 in- "Gülmekte çiçekler ; dereler 
giliz lirası verıneğe haY.a t old&1ğu . şevk ile çağlar. 
nu ilin ettimıitti. (Va ıça, lvanın ·Hicrin le bu ıı.ıhum fakat öksüz gi-ı 
Sırpçaııdır). M•kedorıyada Joğ- bi ağlar.• 
mut olmam bana yardtm eltili i- Süslense dehep renk ile, ahenk ile 
çin müllkat talebinde bc.:yuna iı - dağlar, 
rar ettim. Ruhum yine hicrinle bir öksüz gtbt 

.. l 1 (De.,.,. """) ag ar.,, 

Sonra birden kendini, masası • 
nm önünCle duran geniı koltuğa at 
tı. Dütündii •• Diifündü .. 

Acaba, bir öksüz gibi ağlıyan 
bu ruh, nitan1111run ruhumuydu 

Aralan Turgut, Neclinm bu f&I' 
kıyı neden sevdiğini bir türlü an • 
lıyamıyordu. Bereket venin ki, 
daha fazla dütünmeğe vakti yok-
tu. 1 

Telefon çalıyordu.. ·· 

Çok Clefa, aabınızhğm, mu.i • 
bet doiurduğuna inanan ATılan 
Turgut, cigarumı aöndürdü •• Te • 
lefonla konuf!D&ğa bqladı: 

- Alo alo •.• Sen miıin Necla? .. 
Ah, ne tüzel bir teeadüf. Ben de 
timdi ıeni diifünüyordum •. Ne de
din ... Şimdi Modaya gelmek.. Yal· 
lahi bu mümkün değil. Fakat, ıöz 

veriyorum, alqama gelirim. Bili -
yonun ki bugün mühim bir baskın 
yapacağız.. Polis müdürünü bek
liyorum. Talimat alıp hemen i,e 
baılıyacağnn. 

larar etme canım ! Söz veriyo .. 
rum dedim ya •• Akıama herhalde 
gelirim. Dün akpmdan beri nasıl
sın? •.. Bir Amerikalının yatma mı 
gideceğiz dedin? .. Bu adamla ne
rede tanııtm? ..• Ne ise, aktama 
bol bol görütürüz. Allaha ısmarla
dık. 

Anlan T ureut tekrar ayağa 
kalktı: 

- Neclinm ıeıi çok nete1iydi. 
Halbuki akıam benimle konuıur· 
ken ne kadar ıuıkun, ne kadar ha· ı 
reketaizdi. Bir Amerikalı ile tanıı
mıf .. Mister Hopkins ... Anierikada 

• 
bir demir kralı ... Büyük bir yatla 
lstanbulu gezmeğe gelmif. 

Aralan Turgut, zengin bir Ame. 
rikahnın yatında verilecek çay zi-I 
yafetinin oldukça eğlenceli olaca· 
ğmı umuyordu. Aktam üıtü, geç! 

de olıa, it döniiıünde 'Ya.kit ı.P,. 
meden Modaya ıidecekti. 

Diline doladığı f&l'kmın bdte
ıini tekrarlryarak, biraz sonra te
lefonu açtı. Kadıköy poliı ınem. 
zinden, Moda önünde duran ,at 
hakkmda mal6mat iıtedi. 

Merkez memuru, Aralan Tm • 
guda kısaca tunları ıöylemiıtb 

- "Yat sahibini dün yakınaa 
sörClüm. Kırk yqlannda, yakıp·· 
lı, uzun boylu bir erkek. Bir ı. • 
çuk aydanberi Avrupada dolap• 
yonnuı. Fakat, ne gariptir ki. A • 
merikadan gelen bu yatla 1 stım • 
bulda bulunan Amerikalılar hiç de 
alakadar olmadılar. Hatta merke
zin arka ıokağmda oturan N• • 
yorklu bir un tüccarı, Amerik.ada 
bu isimde bir "Demir kralı,, oı ... 
dıimı bile söyledi. Mister Hopla.ı 
in, Kalamıt koyunda gezen ve Jt
kanan genç Türk kadınlarını yala• 
na davet ettiğini • yan f ikiyet ...,. 
zmda • haber verenler de vard .,, 

Bu ıD'ada teliıla odaaan i~ 
ye giren bir poli• memuru: 

- Müdür Bey geldi, dedi, mi 
bekliyor. • 

Arılan Turgut katlarını çatmll
tı. Telefonu kapadı .• Çekmecetlr 
de duran tabancasını aldı; ulra 
cebine yerleştirdi. • ...,;f, 

Polis müdürünün odasına <14•~ 

ru yiirüdii. 
Dizlerine birdenliire ıebeWnl 

anlıy~madıjı l>ir kesiklik çöknMit
tü. Beyninde bir kaç kelime aaıllld 
cani nmıı da rakaediyor gibi,dL 

Şar\cı .. Plij.. Yat.. HopkS• 
Sahte banknotlar .. Bütün bu.tar 
polis hafiyesinin beyninden ti• • 
şek ıüratile geçiyordu. 

Polis müdürünün kapısı önilDe 
gelince kendini topladı.. Önki 
ilikledi.. içeriye girdi. 

(Devamı va,.) -____ ,_ 

Kan şirina-aları 
Moakovanın s. 

kilf usoftki ens· 
titüsü kan tirin -
ga etmek itinde 
kendine başlı ha 
tma bir tarih 
yapmııtır.Bu enı 

titü ölmüt bir a · 
damdan alına -
n.k mu haf aza e • 
dilen kanın bü -
yük bir muvaf . 
f akıyelle ha4ta -
lara tiringa edi -
leceğini nihayet 
bir çok misaller
le isbat etmiş -
l ir. 

Sckakta bir otomobilin altında 
kalmıt olan res!rude gördüğü • 
nüz on be~ ya~ı:ı-:lald kız i.iç lcilo 
1<adar k.-n ~yi etti~-::ten ~onr~ Skil. 
faasofski enstiti.i1üne ta~mmıştı . 

Hemen ameliyat masaıına yatırı· 

lan kıza, bir kaç dakika 
muha.fa:l~ kan nakledilmit tir. 
ra da operasyonun bitmek üzer 
duğunu g&rüyo: sunuz. Amel 
en dZ!.kika sünnt"~tür. Krz n 
manda iyile.terek enstitüden 

. mııtır. · 
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Kaya OğOlUI 
Tablatıa. vahşi hayvanlarla ve 

bir~ı~ıarlyla bo(lazıaşan insanların 
heyecanla romanı 

7 

1t 

Vaiini Rôsnv alnd * Tllrkçeye çe,·tren: Naciye izzet "K..,_,ta ne oaraa lwJMi velalın w hallal, 11a 4\l a11na • ı 
lara vuran alüler wgalwl gölgd~r.,, 

uka aokak bulunclutu rüJütü ona huauri bir heybet ve.- ' 
adını alm19tır: Sinekli Bak. rir. 

No. 1 

hep ahpp ve iki katlı 
çablar; kartıdan karııya 
in üatilae abanır ıibi ı.
eeld aman saçaklan. Or
tanbata uzan1.n bir ara
t olmua, ıokak. ilatü ke
ranlık bir ıeçit olacak. 
babda, bu aralık, renkten 
ren bir •tık yolu olur. Fa
lın yanları her za..mao ıe
tur. 

in batında durup bakar
er penettrede kırmızı top· 
lar Ye Lı&rarmıt ıaz sanr 

Sakıılarda al, be,az, mor 
küpe ~İçeli. karanfil. 

ıklarında öbek öbek ye. 
en. Ti. 1.:ötecle bir mor aal· 

iı, ·ıitında civann en i~ 
mui. Bütün bunların ar
tiyatTo ctekorut1u andıran 

n, iac:e minan. 

kafeıAf!rİn arKaaında ko
tları di~ili. Arada dikit· 

ır pencereden pencere· 

baiıra dedikudu yapar• 
a, ayajı takunyalı, baıı 

"' lü, eli bakraçlı kadın-
eye gıdcr gelirl•ı. Saçla-
.. lü kız çocukları kapı ~ 
e •akız çifner; çakıırı 

alınayak, batı kabak oi
...... ,.. 

~mcla tlmelmiı, 
ıemı Jti•dürürler. 

.dünyanın her hanıi ye
ır fukara mahalteıinden 
1 defilclir. Bir ıeçitten 
plantı yeri: Mahalleli o
habbet eder, konuıur. 
r, etlenir. Ha,atın ora-

ece~ aafbaaı yok ıibı 
arlar ~ile ç91me '-' 
~n kadın bıl.-"lduiu
nvayet edeı ler. 

it 1aoanc1 durur, au clol-
nlarla ahbaplık edene 

P&rmak ona mutlak iki 
·r. Biri Muatliendinin 
1.akiulayeıi,, öt~ki, arka 
• ÇOfmenin !.iatüne açP 
••i. Birinciıi aokafın 

• evlerden birinin alb
lr kOYUk aibi ıamülen 

lteld aokatm L!ricik iç 
• Gerst kapıı• Bteld tar 
' f .tEat ldıçilk Sinekli 

ODU 1..-ı_ - k . -llllllMID• ııter. 
ain f alcir i...ı~tü • 

1111 D CIVar 
' cloiuna, nikllı aibi ha,• 

l~erJe 0 eve ıelmek 
etandedit. 

endi her 1. .. _ _. 
ettif" L--•--:-' llledda-

C .... .., ti'1aJd b • 
DUmah. imam? $1,le b:; 
her h.at'ai bir •ahalle i

Mmer, fakat h&Jdlatt 
tlen ı,l.fka kim.eye he; 
kıllan aibi a7akta dur 
L.... • a.n _,, ıçenye ç5kmüt, lcö. 
ıiyah, kor ıibı yakıcı 
i ketkin iki ufak ıöz: 
n Ye tilki vari. Kara la· 

• lmlatmıf. Boyu kııa, yij. 

ızdır. Fakat beya1 ıarıfrn 
• li, ce:ııı yenli litanın i
ır alır. aallana •flllana yü. 

iri 1arı erkeklerin bile ııpta 

edeceii sür: ~·;n· bi~ ıui v•rdır. ~ara Boın.a Qıalu av' _,an v aazeder ııbı tedıt bır tallkatla a ~ .,, ' 4llj ' , u ~ 
konuıur, aündelik llkır:lıları bile J •• ç• 
kur'~ okur ııhi teçvitlP. söyler, uonüşünde ıademin iki 
her elıf onun apından "dalltn, ~ ' 

deki elif mikt&rı çekilir. d • ' • k k J k d • e 

Defin ilmüh•beri, "iklb izin- ışını ıraca , sonra ua en ısı 
namesi almak İÇln çekite çekite o-

~u.nla pazar~·". edeni~ ona pi~ onu karı lJapacaktı ' 
ü ımam, huıı ımam d.,r ıeçerler. • 
Fakat küçük meaçitte 7&aza de· 
vam edenler, huzuruna• biraz kor 
ku, biraz da rahataızlık hi11edere 
ler. 

Eler Sinekli Bakkal imamı l
kiad AWülhamidin teth~t denin· 
de •elmeyip de on dlrd!incü aaırw 
da ıel1e1di, ıö•lerinin alefİ, ak" 
desinin korkunçlufu, bilbuaa uı
lilbunun lcudntivle ıüriileri hatı
na toplayıp her h&l\fi bir fi. 
kir pefinde ıiiriikliyecek ıof ta 
tiplerinden biri olabilirdi. 

Cemaate telkin etmek istediii 
{naı) lar lnçak sibi keıkindir. 
İnaan için hayatta iki yol nTdır: 
Biri cennete, biri cehenneme çıkar. 
Vaazlarında İm•m ildnc-i 10lu da
ha parlak, dAha canlı Glarak &iP 

latır.Cehennemin bllmed;ii köteai, 

ukuhetin tarif edemiyeceji ıekli 
roktur. Ona aüre cehennem yol
caı&n ~ c6J,ı;u,. dJ,ldln ••· 
fillerclil'. Bunu l>yle bir anlatır ki 
cemaatin ıenç larafından derhal 
bu ıafillere i!dhak etmek hevesi 
uyanır. Cenneı yolcuları bamba,. 
ka imanlardır. Gülmezler, oyna· 
mazlar, rahat etmezler Vf' kinuey~ 

rahat Yermez;eı. Onlar için zevk 

ve nete veren her teY günahtır. 
Oyun Ye eilence zihniy~ti ile •ıle
nen her fiil kebairdendir. Bunlar 

ıuretleri açık, kalpleri P.lem :çinr
er an alaret dütüncf!s:yle met· 

IU eltiler. İ7ilik, kötülük dütÜD• 
c:eaiyle, JOluuUara yardım, yalan 
alylememek, kalp kırma .. ak ıibi 
abllld bideler ıe imam vaazla,. 

nnda hemen haç metıul olmaz. 
Onun clünya7a ô~retmek iatediii 
bir teJ Yardır. Hazza •• aevince • 
umum hayat tecelliıine kartı di~ 
meyen bir kin, affetmeyen bir 
düflD&Dlık. lıte bunun için yolu
nwı üatünde tebeaıümler duda~ 

larcla donar, kahkahalar kııdır, 
çocmklar ~il yavruıu ıibi daldır. 

Sinekli Bakkal ıokaiında dai
mi bir ahret havuı yaratmak iıt• 

yen imam, inaanların ıünab te
mayüllerinin ll&11111nda kendini 
aciz buldu. Mahalle halkı neıeli, 
ıilrültülü, bir dW.iye Allah yolun-
dan ıeytan yoluna kayan inıanr 
lardı., Fakat o meyuı olacak hil
katte delildi. 

. . . . . . . . 
imam karııını ıenç kavbetti ve 

bir daha dünya evine r,irmedi. [. 
mine adlı bir kızından betka kim• 
•ai yoktu. Bu, beyaz ıer9in tenli, 
penbe yanaklı, fare kapanı ıibi 

ıınaarkı kapanan inceı dudaklı. 
küçük kara r.i.t:!ü bir 1.:ncatızdı. 

( Deuamı ucu) 

Adam vıven daa 
Kadınlar mağaraların önUnde du. 

ruyorlardL Giklert yükselen Kml a
levlere bakıyorlardı. 

Gök oyuk bir kaya parçuı pbi o • 
vaların Uzerine çökmüştü. ihtiyar 
Sırtlanotlu: 

- Babalanmız atetten akınlar 
ıörUler,1 dedi. Atef tap su ılbl erlti. 
yordu. Adamlar çekirreler fibi km • 
lıyorlardı. 

O, çok, pek ~k yqb ldL Yaban Do. 
muz ofullar onun yıldızlarla, orman
larla, ırmaklarla birlikte dofdufunu 
sanıyorlardı. Öteki yqlılar derin ve 
inanç dola rözlerle ona bak17orlardı. 

GUçlU adamlann bUyilk avlar bul
mak için çok uzaklara rf ttlklerl çağ • 
larda idi. Kızıl alev daha kork~ 
gözilk8yorda.Dat derfnlfklerllçerl. 
sinden lntltilerle homurdanıyordu. 

Sırtlanof la, adam yiyenleri anlatı
yordu: Bunlar taılar içertslnde y&JI. 
yorlardı. Şafırtra bir kurnazlıkla 11 • 

vışa 'biliyorlardı. 

Yaban Domuz otullan Sıcakkan 
d.tını suh1acaklardı:itafuteii gog~ 
itraia b;Wd:_.ıar, tfN' ~Mita 
yem Tereeeklerc!L 

Kili rengindeki, yalvararak yilbe. 
len elleri ıitFclrlarcla sallanan bir 
kam11 gtbl titriyordu. Alev sarardı. 

Kadınlann mataradan mataraya 
yayılan haykırma, lnlltilerl yavq ya. 
vq sindi. Dalın attrUltOsU kesildi. 
ihtiyar Sırtlanoflu gene elyledf: 

- Yaban Domuz ofullan gtln do
larken kurban nreeeklerdlrl 

Mınldanarak: 
- Bir giln bir atq akmtna her ye. 

rl kaplamııtı. Blr taı kovufundan bir 
yaban domuzu çıktı. Domuz ofullan 
bu yaban domuzunun ÇOeaklandırlar. 

Ulus batıdan ıellyordu. Onlar tunç 
lthmeyl, toprak ltirmeyi biliyorlar • 
dı. Dotudakiler daha taf yoatayorlar
dı. Mataralarda iki yüz savaşçı, o ka. 
dar da yetitmlş kız ve çocuk bulunu • 
yordu. Yaılılar azdı .. GU~lft olmryan • 
lar ve yaşlılar ö1dUr01Uyordu. 

Sırtlanoflu yavaşça söyledi: 
- Yann tlç kadmla bir 1&TBMJ ı. 

lecektfr!-
Bu emir bittin mataraları titretti. 

Dal bunu işf tmlştf. Artık onun şimdi 
yalnız için için kaynaşması uzaktan 
uzafa işitiliyordu. Tepedeki alev he • 
men görünmez oldu. Sırtlan otlu, sa
vaşçı Geylkoflunun kızr Çifdemle yal. 
nız kaldı. 

Çifdem çocukluiundan çıkalı daha 
bir bahar olmuştu. Onda yaban Domuz 
otullarının ne ıfvri başı, ne de jğri 
kaşlan vardı: Parlak çehresinde bir 
suyun çizgileri bulunuyordu: iri göz. 
leri bal renginde idi. Gittikçe sıklaşan, 
kızıla bakan an saçları kıvnntılarla 
dökülüyordu. 

Sırtlanoğlu onun bütün varlığında 
yeşil ıöllerdekl yaban Domuz oğlu 
savaşçılarının ka~ırdıkları kızların iz
lerini buluyordu. O çaf larda kadın • 
lann pek çofu iyi beslenmedikle • 
rinden ölUyor:ardı. Çünkü yiyecekler 
en-ela savaşçılara .,·erilirdl. Çok bit . 
kin düşenler bir topuzla öldürülürdü. 
Çiğdem, gizli ,;artıklara derin bir kin 

besliyordu. O öldürülmlyerefini bili. 
yordu. ÇUnkU ondaki dinçlik hic bir 
li:adındA ynktn. Et1rri e~t , ... ''" ., i"'i.( 
Uzun Te ince boyiJe t-ok ce,·iktf. En .ı. 
Jlır bir ka, ayı bir irnştüyil ~ibi kaldı . j 
rabilirdl. 

Fakat, ••dili bir tanecik km kar
fftl Papatye kealleeek, sfzll Y&rbk • 
lara kurban edflecatL Çilduda aöf. 
dnde klllda bir ilk• 7'Jqle141. Ula· 
na hepam ol&ll Kara Bola otlana 
derin bir lda beall10Nu. Oaa ile • 
tertlfti kabalık " kanbbklall llrenl • 
yordu. O aydan dlllilfle sat kızın 
iki dlflal Jmaeak, 80lll'& da, kendWne 
UnJ&JMMtL 

o. ........ ,....,.., çakal d· 
bl korkan, $fpll .Wtrll• ~ mı 
tfblncllrlyorcla. 

Çftcl-, N'flU.11 bnllflJda INfl • 
lbtl latemlJwda. On• hrtannat l. 
• laerııeJi ıapaeütı Kara Bola ot
lana, Sırtlallollna, Jaatt& slall Tar. 
ı•ıara 1111• ....... eektt. 
Sntluotı•.._aludıı 
- S.• ..... N~a malarana 

~' 
O tllddea ,.ı.a Doma• ofulJan • 

ma .. idi, pdl ltlr llkelet libl kap. 
hr8 alıaupa. r.bt PiM .Uzlerl din. 
leatr, ona •111 ecllllrdl. Çtlnkil ulu • 
11Ul her ttJi bileni, Alimi o idi. Blltün 
erJe~:. ~fttiln .clzUUJderi bilirdi, U • .... ~ ............... "°. ,.ı. 

luS 6 b~ llM • aiW cali dlii~ 
- .., .... & Olldaa .. dalla pil~ 
olanlaT 1ıDe onan kadar d~ll deflldl. 
Gflnila 11U'JSDll )1lrllmtkle ıeçlrtrdi. 
Artık yaban Domas ofullannın he • 
men hepsi onun ölmiyeceflne inanma. 
fa başlam!§lardı. 

Çifdem onu hiç sevml7ordu. Çiinkü 
durmadan gizli varlıklara kurban • 
lar .fsti7ordu. Kanlar akarken o içeri
sindeki snfnci g&ıteren parlak g8z. 
Jerle bakardı. Çlfdem: 

- Mağaraya girecettm, dedi. 
- Haydi git!. 
Çtfchm Papatyenln konıtuna dof • 

ru yürUmete bafladı. Gftı9 kadm ba
şma geleceği biliyordu. Çocuğuyla be. 
raber yatanı korkan~ rtiyaJarla aıçn. 
yordu. Eter o, altı bahar daha kilçtik 
olsaydı kurtalabl1ecektl. 

U7kusu kar1§1k ve tetikti. Cfidem 
kardeşinin elini tuttu. Genç kadın, 
karanlıkta korku fle sıçradı. Çifdem 
söyledi: 

- Kalk Papatye .. Çocufunu da be
raber al. Arkamdan ıel. 

VakıA Papatye Çlfdemden bUyUk. 
tU. Çiğdemi o bUyUtmfiştü. Fakat ge. 
ne hep Çiğdemin canh isteklerinin al
tında boyun eterdl. Kalktı, karanlık 
soluklarla dolu idi. Gölgeler geçidi 
doldurmuştu. 

M.afaranın sonundaki dar ve çıkın 
tılı bir aralıktan geçtiler. 

T11ş duvarlar arasındaki kurumuş 
bir akıntı çukuruna çıktılar. 

Papatye ıııordu: 
- Nereye gidiyoruz. '! 
Geyikoğlu kızı cevap verdi: 
- .Artık ölmfyeceğiq bir yere. 
Dağın böf ürlerinden gelen bir gü. 

rültU işitildi. 
Kızıl alev yıldızlara kadar yüksel

di. 
Papatye bir yaprak gibi titriyerek 

irkildi .. inler gibi bir s..-.ıle: 

- Gizli varlıklar! .. dedi. Oclerini 
alacakla!'! 

J\qrkıı ve ilrküntu nefes nlamıya . 
Ct\k bir ha le ko) muş~u onu. 
Bası dimdik yliriiyen Çiğdem. da . 

ı'tın hU ltiik'ı l.'rr.r~l nh korknn,.luf:u ite 
iki bi'l.Ji'r:ı n' . 1, r • ıı• <lın .... ıı)nı-ı ona 1 
Jtyaklanma,> ı, inanmamazlığı söylil . J 
yordu: 

- Eter Papatye matarada 
ölecekti. Gizli varlıklar bize b 
yapa bilir? 

ince, fakat, kuvvetli elleri 
patyenln kolunu tuttu. Kızıl a 
peyi kaplamıştı. Su, kan, gibi 
du. Daf kükremlt bir ulanı 
.. 1er ~kanyorda. Gen~ kız t 
dılı bir öfke ile kendinden ı 
radılıtta,elzli varlıklara yum 
sıkarak haykırdı: 

- Gizli varlıklar artık pek 
eliyorlar. Ne isterlerse yapsml 
)ardan korkuyoruz... 

Papatyeyl kolundan tuttu. 
cuk gibi sürükledi .. Akıntı çu 
mak oldu. Sönük bir ay kara 
arkasında gözüktü .. Çiidem 
bak yürüyor du. Ne yapacağın 
yordu. }'a)sat gideceği yolu t 
mf§tr. Arbk dağın gilrUltUsit k 
ti. Kızıl bir aydınlık a,, n Tşığ 

fl.ltmrştı. Çakallar k:ıdınlann 
smda uğursuz se,9leriyJe ulu, 
Bir çalının arkasından benekl 
vanlar çıktı. Çiğdem bunun p. 
duğunu anlamıştı. Durdu. J{c 

M8le haykmlı. 
Pan bir }'ilan kadar kıvr 

11M11m1Jtı. Karanlıkta parlıya 
Je.ri bir ateşböceği gibi ışıld 

YaTaşça aln91 liml llerllyordu 
kara söı}Ut afaçlannın yanın 
malın glrültilsU ıeceııln HSSİ 
ayn bir eoluk gibi duyulu;yord 

Çiğdem avcılan taklit eder 
ğırdı; 

- Senf n kemiklerini parça) 
tım? Senin göfsUnU deleceflm 

Yerden iri bir tat aldı. Ata 
gibi kollannı bUtUn hızıyla çe 

Böyle yapması parsı durd 
Papatye batırdı: 
- Çocukla beraber ırmala 

ytlrü ! .. Ben b8tln ddlml• 
flm. 

Papatye kardefillln d"11tnl 
Gerf geri çekilerek ytlrilyen 
arkasından gitti. Panpn bira 
Üzerlerine )'aklqtıfını göre 
kız onu Urldlten bir duruşla d 
da. Fakat, pannn bafll'llaklan 
botta. Kan kok11811 almştı. B 
kendi göfdeslne karqtmnak 
du. Çiğde~ hayvanların hepsi 
zerlerine dikl1en keskin gözlerd 
kindllllerlnl biliyordu. Gözleril 
dikti. Yavaş Ti korkak llerli1 
Birdenbire pan duruşunu deği 
Yan bir atlayııla kadınların te" 
de d<JndU. PapatJenin iinUnde ~ 
Papatye btitün iliklerini donduı 

cı bir umutsuzlukta anlnmı~tı · 
varı kendi üzerine yollıy;nl~ı 
varlıklardı. Kımıldam:ıdnn ~ 
Pars onu kokladı. Sonra yıldın 
bi atıldı .. Çiğdem öne geçrnişti. 1 
hızıyla fırlattığı iri taş parsın 1 

üzerine gelmişti . Ac,ıdan ve kıza 
tan kükJ'iyerek birknc ndım geri 
di .. Dundan şaşırnn ~nkallar mb 
mağa haşladılar. Onlar şimdi 
r1.'nkli t iiylcri, sin i ince kulaklı 
her yer de gözükmcğc baRlamı~J:ı 

Onlar t elimsiz 'e korkaktı. 1 
sinsi '°e kurnazdı. 

Pap:ı.t, a söyledi: 
- Pa ra sene geltcekf 
Cfold~m tekrar bir ta, ıtlara' 

JattJ. Tuıı birfbiri ftrkasınca Uç çı 
hn ~özlerine geldi. 

.(Devamı va. 



Türk - Rus temas
ıar1 kotnıteslnin 

Tebliği 
Sovyet - Türk ıpor karırlaıma

ları komjtesinden: 
1 - 12 Teşrinievvel Cumartesi 

aabahı ıehrimize gelecek olan Sov 
yetlerin futbol, güreş, eıkrim ve 
tenia takımlar; ımuiyle İstanbul, 
Ankara ve lzmirde muhtelif müsa
bakalar yapacaklardır. 

2 - lıtanbul, Ankara ve lzmir
de yapılacak müaabakalar için ten 
zilatlı toplu biletler hazırlanmıı • 
tır. 

3- lttanbulda 13 Ttrinievvel
pazar aaat 14,30 da Fenerbahçe 
.tadında ve 15 TeFinievvel Salı 

ıünü aaa.t 15 de Takıim stadında 
yapılacak müsabakalar için tenzi
latlı futbol toplu biletlerin fiyat
lan tribün 150, duhuliye 75 ku • 
ruıtur. 

4-.Toplu futbol biletleri Tak
ıim stadı giteıiride, İstanbul dör -
düncü V &kifhanı birinci kat 13 
numarada Federasyonlar merke • 
zinde ve Kadıköy iskele caddesjn. 
de Milyon tayyare gitetinde bu • 
glin ı~t 12 den itibaren satılmağa 
haf la nacaktır. 

. 5 - 14 ve 16 Teırinievvel ta· 
rihlerinde saat 20,30 da Makaim
de yapılacak güreılerle 13 ve 15 
tarihlerinde saat 12 de Kadıköy 
ve Tak.im kortlarında yapılacak 
teniı maçlarınm da biletleri aJDi 
ıire!erde satılacaktır. 

6 - Güret biletleri birer lira, 
tcn~s ve eskrim biletleri yirmi be • 
~ er kuru§tur. 

Mühim mesele
ler konuşuluyor 
Arsıulusal futbol 

federasyonu 
toplandı 

Möstö Rimet'in ba~kanlığını 

altında arsıuluıal futbol f ederu· 
yonu Lcmdrada toplanarak mühim 
me~lelere dair müzakeratta bu
lunmuıtur. 

Bu toplantıda görütiılen huıu.-
14t timdilik gizli tutulmakla bera
ber intitar edeo haberlere naza
ran uıl milzakerenin, gelecek sea 
ne Berlinde yapılacak olimpiyat
larda, futbol müıabakal&rına yal
nız Amatörlerin ittirak etmeleri i• 
çin lizım gelen tedbirlerin ıimdi
den alınması etrafında ce-reyan et
tifi anlatılmaktadır. 

J I .)7T' -y): 

Boksta 
Avrupa horoz 

.. 1<ret şampiyonu 
DUBOIS 
Unvanını 

muhafaza etti 
Avrupa horoz siklet bokı tamr 

piyonu lıviçreli Dubois ile Fran· 
ıız ıampiyonu Plotner Cenoda 
yapbkları maçta lıviç-:eli Dubois 
Myı he•biyle galip ge.erek ünva· 
nmı muhafaza e\mİftİ!. 

Bu maçta bet bind~n fazla se
yirci bulunmuıtur. Fransadan ıu
reti mab1111&da bu maçı .eyretmek 

. için ıelenler de çok olmuttur. 

lngilter 
Pooı limanında ·şe 
süratli yapılan ya 

Geçen halta lnJlılterenin Fool timanında, küçücük, lakat §eyfani •ür' atli motörlerle büyük btr deniz ya rtfl yapılmııtır. Su ı 
minin ıonunJaki l·u çelin yartfmaJa, mini mini Kono otolar ıu üze-rinde adeta uçarak 50 millik bir mesafe üzerinde bi 

meye aaVCl§mflarılır. lıte bu yar(ftan, ~ok güzel bir manzarayı, yukarki resimde görüyor1unuz? .•• 

Güreş yıldızlanmızın hayatları 
-.. ~ - ._, - ~ ,_.,, ~aıws.-. - - --

Ankaralı Necmi 
Ağır sıklette Çoban
dan sonra yegane 

güreşçirnizdir 
ve ecnebi takımlarla temaslar yapa • 
madığımız için vakit ,·akit bittabi mü
teessir olurdum. 

6 - En büyük se\'inci ne zaman 
duydunuz? 

- Herhalde Mısırlı Tahsini yendi. 
ğim zaman olacak. 

7 - Spor hayatınızın gayesi ne . 
dir? 

- Her güre ·~i gibi büyük bir şam •
1 

piyon olmaktır. Fakat gene dediğim 

gibi ~imdiye kadar fırsat bulup ec • 
nebi güreşçilerle karşılaşamadım. 

Hatta 1ştanbula -gelerek hazırlanmak 
için kampa çıkmam da ilk defa olmak. 
tadır .. llt'r halde Ruslara karşı iyi bir 
güreş çıkarmak i~terim. 

8 - Güreşçilerimiz içinde en çok 
beğendiğiniz kimdir? 

Futbolda 
lskoçya ile G 
barabere kaldıl 

Gardifte lıkoçya ile Gal araım. 
da yapılan futbol maçmda her iki 
takım da birer ıayı kaydederek 
berabere kalmı,Iardrr. 

lıkoçyalılar hücumda huınila

rından üıtün idiler. Gallrlar daha 
az metonik oynamakla beraber a· 

raaıra çok tiddetli ve tehlikeli a . 

kınlarda bulunmuılardır. 

Müsabaka bqlar bqlamaz ı .. 
koçyalrlar hakimiyeti ele a1mq • 

selen bir pası a-4ilflllll 

kOç merkez müha · 

ci ile beraber kaled 

mllfhır. 

Bu sayı galipleri 

tirmiıtir. Arka ar~ 
bir kaç hücumdan b 
inci dakikada lskOÇ 
hatası yüzünden de 
yı kayd«mi,lerdir. 
bu 11Uetle bitmiftir. 

ikinci devrede 1 
kim oynamıı olmal 
galibiydi temin ed 
bu mühim maç bir 
buhnuttur. 

- tsim söyıemiyeceğim. eaıışan, or·•NYA ŞAMPIYONLUGUNA O 
muYaffak olan, ve bu muvaffakıyetini ...., 

Ankarall Necmi 

Çoban i\fehm('tten sonra yegane a. 
ğır siklet güreşçimiz Ankaralı ~ecmi, 
de·rnm etmekte olan anketimiz için 
sorduğumuz suallere aşağıdaki cevap. 
lan verdi. 

1 - Kaç senedir güreşiyor:rnnuz? 

- On senedir güreşiyorum. 
2 - Kaç yaşındasınız, ve nerelisi . 

niz? 
- '.!1 yaşındayım. Kırklarilinde 

doğdum lstanbulda hürüdüm. Şimdi 
Ankarada çalışıyordum. 

3 - Ne iş yapıyorsunuz : re kaç pa. 
ra kazanıyorsunuz? 

- Modelcilik yapıyorum. Ayda e -
lime geçen para :)() lira kadardır. 7 ki. 
şiye baktığım için Ankara gibi bir yer 
de bu para elbette bana az geliyor. 

4 - Spor hayatınıza nasıl başladı. 
nız? 

- 1926 senesinde Mısırdan gelerek 
Türk pehlinnlarına meydan okuyan 
Ha...qan Tahsini yenmek suretiyle.. O 
zaman Ankaraya yeni gelmiştim ve 
güreşe karşı büyük hevesim vardı. An. 
karada meşhur pehlivanlarımızdan 
Tayyarla tanıştım. Tayyar benim gü. 
reşe olan hevesimi görünce dört elle 
hana sarıldı ,·e bana güreşi öğretmeğe 
başladı. 

Daha 192:> senesinde Ankara birin. 

cisi oldum. 1926 da demin de dediğim 
gibi Mısırlı Hasan Tahsini yendim. 

1927 de rakipsiz olarak Türkiye ağır 

siklet birincisi oldum. 1932 de f ederas 
yonun arzusiyle müsabaka harici Ço
ban Mehmetle karşılaştım, mağlup 

oldum. 
;) - Güreş hayatınızda en büyük 

teessürü ne , ·akit duydunuz? 
- Güreş hayatımda büyük bir te. 

essür duyduğumu hatırlamıyorum. 

Yalnız Istanbuldan uzak olduğumuz, 

._.... .. ~ ,_, ~ - ,_,, ~ ---
uzun müddet muhafaza edenleri be • -
ğenirim. 

9 - tik güreşinizdeki intibalarını • 
zı anlatınız! 

- Büyük bir heyecan duydum. 
Ne de olsa karşımdakinin kuvvetini, 
maharetini bilmediğimden çok dikkat 
Ji dananıyordum. Fakat az laananda 
rakibimi altıma alıp, kuvvetini yakı • 
nen anla)ınca bu heyecanım kalma -
dr. 

10 - Türk güreşinin daha fazla i. 
lrrlemesi için neler düşünüyorsunuz? 

- Güreşin daha fazla ilerlemesi 
i~in bence lüzumlu olan şeyler, salon, 
güreş malzemesi, ve himayedir. Mese. 
la Ankarada Tayyardan sonra güreş 
işlerinin başır.a işi hakkiyle anhyan 
biri gelmemiştir. Sonra güreşe heves 
edenler cok az. Bunların sayısı da 
artmahd;r. Mesela Nu;i mükemmel 
bir antrenör olabilir ve çok yüksek ka
biliyette güreşçiler yetiştirebilir. Gü -
reşin ilerlemesi için lüzumlu şeyler . 
den biri de hariçle temastır. Bence 
hariçle tl'ma.,;; olmadan güreşin iler -
)emesine imkan yoktur. 

Meşhus: Alman 
futbolcusu 

Haffnıan 
öldü 

Almanların 18 defa beynelmi -
lel olmut meıhur futbol oyuncu· 
lan Hoffman 35 yaşında mene -
jitten ölmüttür. 

Hoffmam Almanyanın bugüne 
kadar yetittirdiği futbolcuların 

en yüseklerinden biri idi. Onun 
ölümü Alman futbolculuğu için 
hakiki bir ziyadır. · 

Hoffman vatanını çok seven 
bir adamdı. 

Pederi çok ağır hasta olduğu 

halde harpten ıonra 1931 de ilk 
defa Pariste yapılan Fransa - Al
manya futbol maçında oynamış, 

haftayimda babasının öldüğü ha • 
berini almıt olmakla beraber bu 
ağır felakete rağmen ikinci dev -
rede yine oynıyarak takrmının ga
libiyetini temin etmit ve maç bit
tikten ıonra kıyafe!ini değ=~t=rnıe- I 
den tayyare ile Almanyaya hare · ı· 
ket etmittir. 

Şimeling Joe Lo 
ile çarpışacak 

Joe - Lou1s~İn 

son pclrlak gali
biyetir.Jen ~on

ra dünya ıampi
yonlu~cna doğ

ru emı;t adımlar
la gitmekte o
lan bu mülhit 
zencı boksöre 
karıı lfimin ı;•ka• 
rılacal(ı dütünül
mektt.)di. Bazı

ları doğrudan 

doğru)a Brod
dock, bz .zdarı d" 
Schmeling il~ 

boy öl~ütmesini 
müna,ıı:. görü
·yorlard •. 

Nihayet Alman 
bokıöcü ile çar
pıtmasına karar 
verilmi4 gibidir. 
Müsabakanın 

Nevyorkta 1936 
senesi haziranıDI' 
da yapılması dü. 
tünülını: ktedir. 

Mii"'lbaka tari
hinin bu kadar 
geriye bırakılmasının 1tf!bebi ne 
Amerikada ve ne de Avr.:.pada bu 

kadar mühim bir ma~ gelKek 
kalabalığı ala.Jilecek k::ıı palı bir 

ıtı,d bulunma.naaından ileri gel
mtktedir. Halen Joe . Louis kar 

rı!İyle balayı geçirirk~n. Max 
Schmeling de PolonyaJa 'avlan
moktadır. 

Böyle bir maç hakk,ndaki dü• 
,,. :.celcrini -oran gıtzeteciye, 

Schmeling'in menejeri , talebesi~ 

nin her zamandan dah·ı ıyi antre· 

ne bulund:ıpınu ve m ıı;ıa her zar 
man için haz er ve m:i~ıı bala:ım 

neticesinden Je emin ,!duğunu 

söylemi~tir. 
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a~~ -
a~ 1-<!ızı n 1 
iıgJ satan ana 

Çılgın sansınlar da sözlerine inanmasınlar diye Lidya'nın anC18iylc c:işt• 
kı kızcağızı bir gece ellerinde kırnuzı bir yürı çorap içine yerleştirdikleri <'• 

lektrik feneriyle evde kocalanuşlardı. Bu fenerin kızgın bir demir parças• 
olduğunu kıza söyl(!mişlerdi. Sonra da zavallıyı yere sererek sırtını bir 

:::~ Aşk güzünden kocasını ve 
.,.~ oğlunu öldürdü 

küçük . 

h; 

~ SATDILAN 
~Bu cinayetleri meydana Vurunca 
ııiıİ bu canavar kadmta· sevgilisi 

yakalandllar 
Sa.kreşten yazılıyor: 
On üç Yatında bir krıın gölge· 

iti ıi karanlıklar içinde kotarak Ro. 
manyanın Lugoj tehri dvarında 
Bega ırmağına doğru gitti. Arka . 
ıından iri bir erkek gölgesi, kızt 
takip etti. 

Küçük gölge bir dua fııılda
mc::k için ırm;ığın kıyısında dur-ı 
du. Bu sırada iri gölıe ona yeti~
mişti. 

sal diye dinledi. Çünkü anlatan 
krı on üç yaş rncla olduğunu söy
lem itti. Fakat kızcağız on üç ol
s?- hile on altı yaşında gibi görü· 
nüyordu. 

KUZ 

_.'!'<·""'1~,• da 
aö;ylendi: 

Lidya . geceyi jandarma kara· 
lloJunun evinde geçirdi, Ve bura· 
rfc.. evi idare etmekte olan kadına 
da ayni hikayeyi anlattJ. Ertesi 

sabah çavuı Paraakivesku meıeJ\ 
leyi Madam Savudan anlamak 
için S.ıamon:>ster köyüne gitti. !: 
Dinlemi, olduğu sözleri hala ma 'ıf. ~ 

- Ne diye kantıyorsun? .. Eli.
lemin işine burnunu solcac~ğına 
kE!'ııdi işine bıı1t !.. ' 

.u... F aka.t benim işim, bu!.. Ben 
L111go) jandarma kara.kolundan 
Başça-Vuş Paro.skivesku 'yum .. 

.. J.~ndarma karakoluna dÔğru 
yu~urken kız oaşından geçenleri 
an.t'.tb. Çavu! bu •özlere bir tür
lü inanarnıyorJu . Bu ıı.deti. bir 
masaldı: bir kcıdının bir kere düt · 
tiikten sonra artık toparlanamı
yacağını, en korkunç bir cinayc· 
tin bi1c kendiı.ine vız geleceğini 
ve boyuna dü~mekte devam ede
ceğini hir kere daha gösteriyor
du. 

Kızın adı L\dya Savu idi ve 
bit gün evvetiı;ine kadar Begani
an!~r köyünde anneıiy.e birlikte 
yataniaktaydt. 

Jandanna. çavıı u kızm niçin e
vinden kaçıp hura.lara ıelmi} ol· 
dujunun sebeplerini öğ!-enmek is
tiyordu. 

- Çünkü aonenıden korkUyor
du~. Beni bınkmıyacağından çe
kirıiyordum ..• 

Polis de bu di'ıünce-Je olduğu . 
nu ıösterdi: 
~ Tabii buakmud1 ya! .. An

nen jfi bir kadına benziyor gali
ba? 

- Evet, se\'<lalanmadan evvel 
çok iyi bir kc\dındı. Fakat timd; 
çok kötü, müthiı bir kadın oldu. 
Babamı, ve küçi~k kardetimi öl 
dürdü. Şimdi de beni, ka.rı11 ayı 
kadar şifmnn olan bir çHtçiye sat .1 
mak istiyor; bütün bunlar niçin? \ 
Çiinl::ü bir erkeği ıeviyor ! 

sal sanıyordu. 1 

Jandarma çavuşu köyün az dı- ı 
şmda geniş bir toprak parçası üs.I 
tünde olan eve yavae yavaş yak
laştı. Doğrudan doğruya kapıya 
gideceğine, sokakta du~du. Aşa-
ğı ~an dolaşaıak ayl\k izlerini 
gözden geçirdi, ~ot defterine bir 
feyler yazdı ve daha bir takım es · 
rarlı itler yap.ırak geçip gitti. Yan 
gözle de evin peraceres'nden be
yaz bir yüz gördü. 

Birdenbire dönerek dosdoğru 
kapıya gitti ve dehşet~i vurmak 
suretiyle kapıyı çaldı. Koşup da 
kendisine kızının kaybolduğunu 
söyliyeceğine böyle sinsi sinsi gö
zeten bir kadında tul\\l bir şey· 
ler olaa gerekti. 

Dul kadın kapıyı açınca biraz 
surat asmak \stedi. tik sorguya 
verdiği kar~ılık da tuhaftı: 

- Lidya galiba. bir erkeklP. 
kaçtı! ... iti gi..iip jandarmaya ha
ber vermedinı, çünkü ~eleceğini 
sanıyordum. Ne diye kizımı ela
leme rezil edeyim? .• 

Batçavuı: 

- Kızınız lıer ıeyi söyledi! 
Diyerek asıl ite girişince; kadı-

nın sanki başına ağır bir yumruk 
yemiş gibi sendelediğini gördü. 

- Kızım delidir. Hem de tı

marhaneye gh·ip çıkmış deliler· 
den! 

- Evet kızınızın, sözlerine kim
se inanmasın rtiye siz kendiniz tı
marhaneye sokmuşsunu:ı; bunu 
bana anlattı.. Küçük çocuğu ne-

.. d" . ? reye gom unuz .... 

Vassili Oprı::&kuyusevinciy.e ka. etmeğe çalıtarak cevap verdi: 
aar annem m•,kemmei bir ana ve _ Kızım yalan söylüyor... O 

Madam Savu kendisini kontrol 

mUkemmel bir kan idi. Şimdi ise 1 d ı e idir! .. 
korkuııç bir düşman oldu!.. ı _ Kocanızı Opresku için mı 

Ba§ç&vuş bütün bunları bir ma- zehirlediniz? 

4nasının cinayetlerini sö11liycn 
Lidya Samı 

- Böyle bir ~ey bilmiyorum. 
- Oğlunuzu da onun emriyle 

d .. ? 
mi zehirle ınu: · 

- Oğlum soğuk algınhğınd'M 
öldü!.. 

_ Eğer kızımz Lidyayı çiftçi 
Kristn.'ya satmış olsaydınız, pa
raları sevgilinize mi verecekti· 

. ? 
nız .... 

Kadın hiç bfr şey ksı.bul etmi· 
yordu o. Ça vuf onu tevkif etti. 
Opresktiyu çağrrdı. Komşu ve 
civar ic:öylerde11 tahkika! yaptı. 
Zehirlendikleti söylenen erkekle 
çocuğun cesetleri otopsi için me -
zardan çıkarıfdı. Suçlular yüz • 
leştirikli ve en sonunda bütün it 
anla~ddı. 

Yedi sene evvelisine kadar 
Madam Dimitri Sa.vu kendisin -
den oldukça ya§h olan kocasiyle 
sevinç içinde ;: .ışıyan bi".' kadındı. 
O tarihte ise karşısına Vassili 
Opresku adlı şık, güzel bir deli
kanlı cıktı. Seviştiler; kadın o 
kadar alevlendi ki aşığım elinden 
kacırmamak için, her türlü feda
ka;lığı göze a ı dc-dı. 

Birlikte kaçamazlard1. Çünkü 
dt"likanlının elin~e avucunda bir 

şeyleri yoktu. 
Artık bütün mahalle,{f': dediko

du alıp yürümüı olduğu için gü
nün birinde Vassili, kadına ded~ 

ki: 
- Eğer bu ·~ olmazsa, ben bu 

ralarda duramıyacağın1 l 
- Hangi iş~ 

buz parçasiyle "yakmışlardı,,. 

Anldarın crı iyisi ve karıların en 
milkemmcli iken birdenbire, aşk 11ü. 

Madam Sauu'nun 

tişıkı V asslli 
Opresku 

Kocandan 

kurtulmanın ça

.' reaı. .• 

~n kötü kadını 

Kadın önce dehşet içinde kal
dı. Fakat bu fikre yavaş yavaş 
alı~h. Lugoj istasyon memuru O· 

lan kocası zaten yaşlı idi ve :şten 
baş alıp da karısına baktığı yok

tu ki!.. Bir sabah komşulara, is
tasyon memurunun geceleyin bir
denbire kalp sektesinden öldüğii 
bildirildi. Şüphe edilm'!diği için 
otopsi yapılmadı. Belediye dok· 
toru ölüyü muayene ı;?tmeksizin 
defin müııadetinı verdi. 

Bunun üzerine katil kadın 
Lugojda evini salarak kocasınm 

Begamonosterleki köy evine ta
ıınd ı. 

Evin satılmau ve kocasının 

biriktirmiş olduğu paralar kadınr 
köyde bolluk iç:nde yaşatmağa 

yetecek kadadı. Bu p.,ranın bü · 
yük bir kısmı da kadmır· aıığına 
gidiyordu. Herif bir gün sordu: 

- Böyle r<)sgele harcodığımız 
paralarda çocukların da hiasesı 
var. Bunlar olgunluk yaşlarına 
gelince &en nasıl hesap verecek
sin? Onları yaşatmamah ! 

Madam SaV"u gene dehşet :çin
de kaldı. F altat bu sefer de ya 
sevgilisini, yahut çocuklarım ter· 
cih e!.mek m~cburiyelinde k.ılm-

ca, aşığını seı; ti. tık h.da edile
cek olan Miron adlt on yaşınJaki 
erkek çocuktu. Bu çocuk bir cü11 

Lid11a'yı ölümaen kurtaran 
Başçmıuş Para.qkfpcskıı 

kendisini döven V assil,ye: 
- Bana bir daha el J&ldıracak 

olursanız, dedeme öyle bir teY 
söylerim ki ikiniz de h.ıpı yu.tar -

.sınız !... 
Demek suretiyle kendi ölümü-

nü tacil etti. 
Tesadüfe b.UCm ki çocuk tam 

da o günlerde deh~etli bir soğuk 
almıştı. Doktor çağırıldı . 1la'(lar 
ıehir eczahane3inden ahndı: fa· 
kat ertesi günü doktor gelince. 
geceleyin hastalığı büsbütün art • 
mıt olduğu için bütün ilacı bir • 
den içirdiklerini, çocuğun da aa • 
baha karşı öldüğünü söylediler. · 

Doktor bağırdı çağırdı: onlara:. 
"Aptallar, hayvanlar!,, dedi .ve 
fakat çocuk gene otopsi yapılma .. 
dan gömüldü. Yavrucağa ilaç ye .. 
rine arsenik verdiklerinn• böyle .. 
ce kimse farkına varmadı. 

Şimdi sıra Lidya'ya gelmişti. 
Fakat aradan bir müddetin geç • 

mesi lazımdı. Kız ise karde•i i · 
çin ağlarken, babaıiyle Mirnnu 
kendilerinin öldürmü~ otdukhrım 
bağıra bağıra söyledi. 

Bu sözleri ôrtbas etmek için 
çocuğun deli olduğunu Heriye sür
düler. 

O gece Madam Savu ile Vas
sili kızı evin içinde kovalayıp 

durdular. Ar!casından koşarken 

de ellerinde ateıte kızdırılmıı bir 
demir parçası bulunduğunu söy
lüyorlardı. F ~~at ellermdeki kır· 
mızı bir yün çorap içinr yerle,ti
rilmiı elektrik fenerinden başka 
bir şey değildi. Onu yakalayınca 
yere yuvarlad.lar. Sonra Va11ili 
elinde kana bulaımış bir balta ol· 
du!Zu halde kızı ııaçlarından ya-

"' d" kalıyarak aşağ1 kata ıürük!e ı. 
Kız orada annesinin kanlar için
d c serili olduğunu gördü 

Ertesi sabah tımarhant>nİn hat 
ta otomobili 6elip de kendisini 

(Lütfen sayfayı revirlniz). 
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SAGLIK CGDTLERI K©rrsanDar· 
KrraDöçesn Kalb hastaııgı 

Çlndc "Altın GUzelı, diye anılUw:; Nası1 anlaşılır, Arlzaları 
genç ve gOzel bir kadındı ht ı·ı şeklllerl nelerd 

faka/anarak müebbed 1!:'!1ikteold!kad~halk' birdenbiremeydanaaelir;ı...a ... 
lı hk A d •ı' J • arumda da iyi kulfanılmıyan bir aiiççe bir nefea alma halinde arap Se ma um e l al bilıi vardır: "Kalb diierlerine ıö kumdan bôlucu bir ökaüriik hu-

.Bütün Çimle "Altın güzel• Ja. melde olan yetmiı lncilb çocufu- re en u yorulan ve en çok ~aya- tayı yatırtmaz. Hasta ancalc yabf 
'-b"l t mmı• ola ve Bias

1 

kör- alınarak daia kaldmlmı .. •. "Al. nan bir örsendir!,, Belki de dol· vaziyetinden obmlf vaziyetine 
.aa ı e an :s n 7- l b b"l . b" k k" 1 .. ııı. 
fezinin merhametsiz korsanlarına tın.güzel,, geminin anbarlanndaki ~ 0 an ~ 1 ıı 1~ ıınse e- ·geçer geçmez bu ııak Te CSbünaa 
tam d" e kralirelik yapan yir eıya arasında --L-1 sandıklan nn, kalbm yüldendığı aill' ve Ö· kaybolur. ye ı ten -~ l""a..- l" ...::w: •• • • ka d 
mi yedi yaşındaki kadın nihayet da bulununca, bunları açtJrmlf ve nem 1 ~ wa"n onemın~. .. ~~a ani C) Uykuda iken meydana gelen 
yakalanarak müebbed küreğe portakallan lnıiliz çocuklanna onun ~uta~ığından oturu ılk be - nefes darlıkları: Haıta uyuduktan 

h,J-_ ed'l t• dag"ıttmnıftı. deklerı benimeememek ve yapıl• iir daıt saat IODI"& bojuluyormuı 
ma aum ı mı ır. k 1 d 1 ·ık b --s 

B h d d k d K t _ .ı 1 d ması o ay ve oğru o an ı a- d • 1 ta~ f ı f u ay u a mm an OIK1a Onun akınlar için tasar a ılı UYl'USIY e ya ~uuan ır ar. ne es 
muhakemesi yapıhı-ken yuzunu planları aazeteler metheae ede kılarm geçikmesine ve bu suretle darlqır ve ağırlqır. Kriz birkaç 

.. k . . "Ik . h yanından b . . 1 kad ·ı . de ilk önce tedaviıi imkanlı olan dakika ıürer, kayboluT. gorme ıçın u enın er itıremıyor ar; m ıemı en ta- . . . • 
.. .. .. .. . 1 im'• kı'mı'sı" kta lr.. tekn 1 . ha.talıim tedaTısını ımkin11z ve D) Sabah uvıanTılarmda go··-u. suru suru ınsan ar ge ı,., nrma ve aoyaca.. e enn . . . J- ;a" 

.. .. b d k d' · I b I ekt aonu tehlıkelı bır kalp hastalığı k f d ıkl N I J 10vup saymı§, az111 a en ısıne, kumandan ve zabit erini im e . . en ne es arl arı: orma o&• 
ka . 'l · ·· t · ı d. 'ı l b" h . halıne geçmesıne ıebep olunmak· _,_ ,__ d lcalL'• L-rJı sevgı ve ı gı goı ermıt er ır. f&fl acak ır i tisaa ı6ttermıttir. .-aa uy&11 esnum a um n&um 

"Altıngüzel,, adı verilen hu ka- Bütün akınları da Honı • Kong tadır. sayuı ağırlqll' ve azalır. Normal 
dmı İngiliz donanmuile birlikte ile Şanghay arumCla yapmıfbr. Kalbin normal çalıımaıınm bo- bir insanda uyka halinden uyanq 

1 T .1.. . • zul•ağa bqladıfını bildiren bel- hal" • • d f" 1 ··k ça ıpn Kuang ung vı ayetının Korıanlrk yapmadıx.. zamanlar me geçıfm ver iği ıziyo oıı 
ı ·ı· •• dekleri bilairmek, sıhhatini seven kuvvetleri yakalamı§hr · D&1 ız da da Kanton ve Hon K- tehir• defitmede normal olımyan bir hal -"'!"• lierkeı içni çok faydalıdır. Birçok· harp gemileri, deniz ticaretine püı lerine giderek burada kendiaini yoktur. Kalbinden ha.ta olanlar-

b k ı larnnızrn duyduktan halde aldı-küllü beli olan u orsan ann bir tüccar kanaı gibi tanıtmak IU• da iae vazi,..t tersinedir. Kalp din-
bir çok pusu yerlerini ve inlerini 1 _ _._ rıt etmedikleri bu ld1çük deiitik· 1 hal d hal 

retile en iyi ote lere innwte ve e- likler, hekimlikte ve sailıim bu enme in e uirat ine pçif-
yakıp yıkmı9lardır. tek dolusu paralar harcamakta,-. bakımdaki durumunda J;üyük ve te birdenbire ADAPTE alamaz. 

"Altmmizel,, bundan yedi yıl d Bun larak nef. d bX-···o- ı. aonauz ir d~eri n.rdır. Kalp has- un aonucu 0 • ar •• 
önce kocasının Kantonda kanun • ~ ·· H-_.- 1 ~ Konanlıiı artık büabütün orta• talığınm karakteristik olan ilk a- goze çarpar. _ ... norma DCl'l"eıt 
dan kaçmak mecburiyetini duy - Irkta n kaldmnağa azmetmit olan limetlerinin en 6nemlileri tunlar- alrt "'.e vaziyetine ı~inceye ka-
maaı üzerine gidip Biaı körfezine t.:A ela b k !.lef la d nJ ek 

Kanton hüıwmeti bu kadından fÜp aır: Nefes darlıir ayaklardaki ve r IJ'ÇO a a r 1 enm ye 
11g" mmıftı. ilk ön~e akınlardan hir 1-- ,_I ' • f al k 0ht0 d 

-:r helenmitti. Koiuuuuy lfıa arın . ...:ı_ı._ .ı•ı k l d k" . ıenıt ne eı ma ı ıyac:mı uyar. 
birisine İ!tirak etmemitti. Fakat ~vu ~ı er ıırm arın a ı ••f-

dan hiriıi de haber verince kraliçe likler, ka 1_ nalıiyesnideki ağrılar, E) Yemeklerden '°. nra ıelen 
~üzelliği bütün korsan ıeflerinin edb 11P f d ı ki Kalb L- al ~ yi yakalamak için bütün t ir • çarnmtı ve kalp ritmumın bozul- ne eı arı an: m nail ı •• gözüne battı. Bunun üzemie koca- ·"' 

ler almmıftı. ntuı ... Bunlan kısaca gözden ge- için tamamile özel sayılmıyan bu 
sını başından savdı, korsanlarla Ancak tam vaktinde kendialne rirelim: . .ribi fenea darlıklan çok defa ap-
brlikte yaıamağa batladı. 7 

haber verilditinden, "Altmsüzel,, NEFES DARLl,.I n derecede yemek yedikten tonra Bundan sonra ise "Altın.güzel,, u 
kaçmaia muvaffak olmuı ve yok· röze çarpar. 

çok atakç.a birkaç akın yaptı. Bu Bunu hekimlifin anlattıjr ıibi 
akınlada Şanghay ile Hone Kong ıul hir balıkçı lculubesine ••im · delff de tam bir hatta dilile ı&yle- "P) Hey~ ~~ 'iV 

mııtı. Burada paralan tükenmif,, lıkları: Adından da alll••ıldı~ .;. arasında lngilz bayrağını taşıyan mek lbım ıelirae: "Oturan ve- ...,. •a •· 
Bir kaç yolcu vapuru soyuldu. yakalandığı zaman iıe üstü batı ya :r:atan bir insanm, normal IU· bi ıinirler cümlesinin bir MEKA-

Kadının gösterdiği zeka ile gü· el'ki, kendisi yoraun ve açlıktan rette nefes alıp verirken bini~ NIZMASI altında meydana ıelir. 
zelliği bütün korsanlan kendisi~ I zayıf bir halde bulunmuftur. bire, anki hava yetmiyomıut Anlattığımız dereceye kadar 
bağlamıt ve yavq yavaı liderlik Mahkeme bu kadını müebbed duypsuna kapılarak ebik havayı fenes darlıkları ko~ tedaTi-
C:lerecesine ç1karmııtır. Bu sırada küreğe mahkUm etmittir. tamamlamak için aolumumı 11k- Ierle iyi edilebilir. Fakat hasta . 
Öll sık sık koca değittirmiıtir. lqtırmak zorunda kaTması,, hali nm bu beldekleri benin11ememe1c 

Kadın, korsanlığı idare eder - ile anlatılabilir. Beldeğin büyük ıuretiyle hastalığının ilerlemesine 
Jı.e,ı umumiyetle Biaı körfezinde bir anlamı vardır. Ayni nefes dar- ıebep olduğu ilerlemit tefdinde 
kalmamı§, bir çok defalar da er · ı tıklan, ciierlerinden hasta olan koruyucu tedavilerin etkiıi yok· 
kek kıhğma girerek çetelerini biz- insanlarda da görülebilir. Yalnız tur. Hutalrk ilerledikçe nefeı dar· 
zat aoytılacak gemilere sokmuttur. 9u farkla ki sonuncularda, yani hklan ııklqır ve yerle,ir. Haıta 

Bu yılda bütün gazetelerin yaz- ciierlerinden haeta olanlardaki ancak bir koltukta dinlendiii za. 
mıı olduiu me,hur Tunı Çov kor- nefeı darlığı devamlıdır. Halbuki manda ııefeı darlıklarından biraz 
ıanfığmı bizzat idare etmiıti. Bu kalbindeki hastalıktan atürü olan- ol1U11 kurtularak rahat edebilir. 
korsanlıkta Çefu'daki mektebe git larda iae, hutalrğm seyrine uyan Bu kerteden aonra hekimin titiz 

tımarhaneye ~ötürünce kız bü-1 
tün bunlan antatmağa batıadı .. ' 
Lakin annesinin diri olduğunu he:
keA gördüğünden bun1arm sa;ma 
d!duğu Te kızın çıldırdığı kararı 1 

verildi. 
Bununla beraber kızın dedesi 

ile ninesi ona bir müddet sonra! 
tımarhaneden çıkardılar ve ölün· 
ciye kadar yanlarında ~lakoydu
lar. Bundan 'onra ise kızcağız 
gchıe o müth!t eve gitmeğe mec 
bur kaldı. 

Madam Savu timdi hiç umul-İ 
madık bir cezaya çarpılmak ü-I 
zere olduğunu görerek gene mü ı 

vazenesini kaybetmittL Çünkü 
henüz on üç vatında olan kızı ge
liımit ve çok güzelleşm~! oldu
ğundan ifığın1n arhk kendisine 
değil, fakat kızına ya'l gözle ve 
içini çekerek baktğını farketmit · 
ti. 

Nerede ise gene arş~nik kul -
lanmağa kara:- Vi!:rmek üzereydi 
Bereket versin ki kom,uları şiıko 
karınlı çiftçi Pelro Kriıtea zehir . 
leme itine bilnıiyerek engel ol -
da. 

Çünkü bir g-an kız, üstü batı 

parça parça olmuı bir halde an -
nesine koıaraL, bu komtunun ken 
disine ıaldınnıt olduğunu atlıya 
ağlıya söyledi. 

Kadın bil meseleyi kendi le -
hine olmak ü~~re düze~tmeii :tk -
lına koyarak aoıdoiru çiftçiye 
gitti. 

Kristea ön~e korktu, fakat az 
sonra kızı elde eciebilm~k içiıı ka
dına yüklüce bir para venneii ka
bul etti. Bu para Madauı Savu ile 
ifıiını daha bir sene gene bolluk 
içinde yaıatacak kadardı. 

Lidya bu fl&zarlıia his- yanq· 
mıyordu. Daıak, i~kenc: .. hiç bi 
ri para etmedi. ı,te kıza.ğız jan
darma çavuıu tarafından yaka · 
landığı gece bütün bunlardan kur
tulmak karannı vermit bulunu
yordu. 

Çavuıun tam vaktinde yetiı • 
mesi, uzunuzadıya zahmetlere 
katlanarak tahkikata giritmeıi 
her iti meydana çıkarmıt ve zev
ki için en çirkin cinayetleri göze 
alan bu canavar ana ile sevgilisi
ni adaletin pençesine teslim et· 
mittir. 

• • 

belli bqlı bir devresine kadar a· ve dikkatli tedavioi ile rahat ede
rada sırada gözüken devamsız ne- bilir. Fakat f&DI niıbeti çok defa 
fes darlıkları halinde göze çar- azdır. 
par. Bu nefes darlıkları nöbetleri 
gitgide 11kla9ır ve nihayet yerleşir. 
Nöbet tipleri birkaç türlüdür. 

A) Kuvvet harcamadan ötürü 
nefes darbklan: ilk önce meyda
na gelebilen nöbetlerdir. Bu cins 
nöbetler daha ziyade yaşça genç 
olan insanlarda meydana gelir. 
Hiç bir zoru ve tikiyeti olmıyan 
bir kimıe günün birinde mesela 

bir merdiven veya yokuı çıkarken I 
göfsüne birden gelen bir sıkıntı ve 
afırlığın tesiriyle yoluna devam 
edemez; birkaç dakika dinlenmek 
ihtiyacını duyar. Bu sıkıntı ilk 
lince belirsiz gibidir, az ıürer, ça- ' 
buk geçer. Çiinkü bu de.,.rede1

1 

kalpteki hastalık çok zayıf ve ö
nemsiz bir kertededir. Küçük biri 
benimıeme ve bakım ile önüne 
geçilerek iyi olabilir. 

B) Sırtüstü' yatışlarda göze çar· 
pan aoluma güçlükleri: Birinci tipi 
nefeı darlıklarının yanında yeri 
bulan bu nevi nefeı darlıkları ka-

1 

rakteristiktir. Hu ta, akıam ilıtQ 
yatağına yatmak üzere uzanırken! 

ŞiŞLER. 

Hekim dilinde ÖDEM dediii
miz tiıler deri altmda.ki uyluklar. 
da ince damarlardan, deveran zor-
luğu dolayııiyle aüzülen kanm w, 
yani ıerom kımunın toplanmum· 
dan ötürüdür. Nefes darlıiında 
olduğu gibi hutalıtm ilk zaman
larında ayak ve bilek kıarmlarmda 
göze çarpacak kertede toplanır. 

Saba·hleyin kolayca giyilebilen f o-

tin veya iskarpin aktam i!ıtü ayalı 
gittikçe ııkmağa hatlar. Böbrekle-
rin iyi ıüzer 1~mesi hali de ödem 
yapabilir. "idrarın tahlili,, ile bu 
it anlatılabilir. 

Kalbin yetitememesinden ötü
rü ödemlerin bu ilk tekill=rine al· 
dını etmiyen hastalarda hutalık 
gittikçe ilerler. O zaman karaciğer 
ve kalp büyüdüğü gibi büfün vü
cut ti§meğe ve sonunda kalp zayıf 
lamağa bqlar. Bazı kimselerde 
kalp ile hiç bir ilgisi olmıyan yer·: 
sel ve ıımrı ki:çi.ik olan ademler, 
vardır. (Variı, flebit) bu hal siyah 

kan damarlarmın bo 
atüriidür. 

KALP NAHiYESi 
ACRILAR. 

Bunlan ÜÇ l"lP içeri • 
den ıeçirelim: 

1) Düzenli olmıyan 
birdenbire meydana geleli 
airıları: Bunlann çok 
ile ilitiii ,oktur. Sak. 
de iken gözükür. Dütü 
türü ıinir ağrılandır. ( 
JI). Fakat bu biçim a 
nmda çok 6nemli ve en 
cehdle meydana geleıs 

rilvı vardır ki ağrı ile 
nefes darhiı göze çarpar'• 
nn kökü çok defa kalp 
yafmm ve onu besliyeıı 
rm İl)>"zmozundan ve 
mamumdan ötürüdür. 
kalp uzmanlan bunlara 
rılan admı verirler. O z 
alnıı yalnız lcalp nahiyet 
maz, aol kola doğru az ç 
dıfı s6ftllür. 

2) Ani ve devamlı ol&Jl 
biyesi afnlan: Kalbin 

ANEVRISMA, AORTl'ft 
desamlarmın da tan o 
halleri ıibi butalıkların 
dukları airılardır. Bu cid 
nn yerleri hep örıen ola 
nahiyesidir. 

3) Tamiyon yükaeklifi, 
cenb aibi kalp yakını haat 
yaptrldan ajnlar varcftr 
bu cim ve ıerek az yuk 
trlımız iki cins kalb a 
bildirdik1eri hastalık tlpl 
yırt ve teıhis etmek, 
kendisi tarafmdan kabil 
Gördüiümüz ıibi bunlar 
ne o kadar yakındırlar ki 
rini iyice anlamak ve ' 
ayırt etmek için hekimin 
çok dikkatli muayenelerioİ 
b kılar. 

KALP ÇARPINTILAJll 
KALP RITMASJNI 

BOZUKLUKLARI 

Çarpıntılann da, kalp 
da olduiu gibi ayırt edildi 
taca çok güçtür. Bununla 
sebeplerini kısaca aısl 
Çarpıntı, miyde ve barsak 
riyle ııkı bir ilit iği vardır· ( 
lık, hazmıaızlık .. ) kad .......... ··
ıül örıeıılerinin f iziyoloJ~ 
larla da bailılıiı göze ç 
belik, idet keaimi .. ) 1in° 

zuk olan insanlarda da 1 
pıntı vardır. içki, kahve f: 
ıara içmek çarpıntıyı 
Bunların dışında kalan , 
kalbin hutalıiı ile ilgilid 
sakarda rastlanan solu 
ifraz güddeleri savaşları 
yaptıklan gibi kalbin rit 
bozalilirler. Görülüyor Jd 
bunları ayırt etmek hası
ıüçtür. Çarpmtısı olan b 
bunun sebebini bilmeıi 
rahatlıiı için lüzumludur· 
hutalanmaia bqladıi~ _.,ı 
çaTpıntı ve diier beldek..-~ 
retle anlatmıt oluyoruz. 
dekleri vaktinde beniJlll 
kimae kalbinde baılıyan bit 
lığı vaktinde hekimine 
ırhhatlni koruyabileceiiıl' 
olmalıdır! 

Dr. Baha 
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51 millet ltalyaya 
karşı tedbir alacak ltalya - Habeş savaşı 

Bu, Uluslar Kurumunda karar altına ahndı. Fakat htanbulun çarıı ve panırlannda ba- 1 
zan öyle natürel komedil"•' vodviller, 1 

pandomimalar geçer k.i, m'Uli, insan 
bunlan seyrederken kendiıini bir tiyat· 
ro, bir orta oyunu, bir karagÖZ' ıahneıi 
karıısmda sanır. lıte ıize, geçen akşam 
yine bu çarıı ve pazar!ardan biri1ııde ve 
gözümün önünde geçmit olan bh · ko
medinin aynen bir kopyasını veriyor um 
ki bu komedinin içinde eon zamanm 
serbest vezin şairlerine parmak ;;sn· 

tacak kadar güçlü, kuvvetli manzum 
parçalar da vardır. Vak'a adı laznn ol
mıyan bir çarımın alt baJında araba 
ile kavun satan iki acar delikanlı ile 
orta ya,lı bir ermeni bayanı araımda 
geçer. Kavuncu delikanlılardan aanşmı 
orada bir duvara yaılanmıı, merakb 
rm~takıı elindeki (HABER) gazetesinin 
ludr'an - Habeı ıavaıma dair reaİm· 
lerini süzmektedir. Ortağı olan öteki 
esmer delikanlı da kavun arabaıımn 
yanında vıe bir eli kalçada müfteri bek
lemektedir. Bir aralık, kavun almak 
istiyen bir müşterinin daha ilerideki 
ba,ka bir kavun arabasına yanaıtığmı 
gören esmer delikanlı gazete olluyana 

ıöyle ıeslenir: 

ze.::r i tedbi~lerin nelerden ibaret olduğu aynca 
tesblt edilecek . 

Macaristan ve Avusturya, ıt:alya aleyhine rey 
vermedi. Arnavutluk celsede bulunmadı. ısviçre, 
her şeye ra~men zecri tedbirlere rey verdi. 

ltalyan gazetesi: "Zecri tedbir Avrupada da 
harp uçurumu açar ,, diyor 

Açılmış olan bir harbi durdurmak tında bulunmakta olduğundan hah . f tabileri,, diye tavzif ettiği Avus-
lçfn elli bir devletin ilk defa olarak setıniştir. bırya ve M · ta. · · •un!arı 

ü t k b' t db' acarıs n ıçın 'S 

m. ş ere ır e ır aldığı ve harbin Franeız ve lnglllz del-elerlnln ·· ı·· · 
yıl as .. -• soy uyor. 

,.. m ı.., uzaması onüne geçmek 1.9 cevabı "A . 
tediği görülüyor. · • Fransız delegesi Lava), Uluslar ku vuıturya hük6melı tam •u• 

Dün Cenevrede Uluslar Kurumu. rumunun zayıf bir vaziyete düşmesine retle balyanın tesiri altındadır . A. 
nun umumi meclisi toplanarak Avus- razı olamryacağını ve Uluslar Kuru • vusturya delegesinin &Özleri, efcn
turya, Macaristan devletleri hariç ol. mu misakını arsmlüsal bir kanun gi- disinin sözlerinin aksi sedasından 
mak Uzere ltalyaya kar§I cezai ted . bi tanıyacağını söylemiştir. baıka bir 9ey değildir.,, 
blrler almağa karar verdiler. İngiliz delegesi Eden, lngiliz hli • " • . . . 

Yalnız bir devletin delegesi cel . kümetinin her şeyden önce barışı ko. . .~vr,, ııımlı bır Fransız_ ı.ı~c-
Hde yoktu. Rey hakkını muhafaza e- rumak istediğini n bu yolda taah • tesı ııe, gene bu iki delegenın soz
debneceğf söylenen bu devletin Ar • hütleri yerine getirmeğe hnır oldu • lerinden bahsederken !öyle bir 
navutluk olduğu anlaşılmaktadır. 1 ğunu anlatmıştır. dütünce ileri ıürüyor: 
Tarı· h ,· karar l•vlç.re t•dblrlerl redetmlyol" "Delegelerin çoğu Macaristan 

tsvıçre delegesi, memleketinin 1 • 
DUn Uluslar Kurumu binasının u coğrafi durumunun inceliğine raitİıen ve Almanya delegelerinin ıöz erı-

muınt toplantı salonu bütün devlet : müşterek tedbirlere itiraz etmiyece • ni Almanyanın ilham ettiğini s» - Bana bak, heeey, avallerin. avaü, 
imanım Ali! ltulya, Habe~istan, So· 
mali... Söylemez bize bunlar... Ka
vunlar .. · Bak, olduğu gibi duruyor 
arabada... Adisabobada... Kıyamet 
lropmu~sa sana ne? ... Elin canı çiko
lata istemi§ bana ne? At ~u gazeteyi 
elinden de havunlan dehlemene bak! 

lerin delegelerile dolmu~tu. Başkan ğini bildirmiştir. nıyorlar. Çünkü bu sözler, Al-
mevkiinde Çekoslovak Dışbakanı Be - Franeız denlzcllert zecri ted· manyanın Lehiıtan ve Macaria-
nes bu~unuyordu. Uluslar Kurumu blrlerl ke•kln olarak tatbik tanla faal bir tekilde güttüğü siı: 
konse), tarafından hazırlanmış olan edecek • . T d• 
'\"e Uluslar Kurumu misakının 16 ncı Pariı, 11 (A.A.) - Denizciler yaıa ıle sıkı surette ılgı ıy •··· •ı 
tnaddesinin tatbikini (yani zecri ted - ve balıkçılar birliği Franıadaki ve p!F azı ,,...._H......_.1111111""'11t_._ 
birleri) istlyen karar kabul edilecek . 
tj. Dün bir ikinci basışla okuyucucu • müıtemlekelerdeki bütün tetktlit-
larımıza yetiştirdiğimiz gibi karara, larına verdikleri emirde ltalyaya 
muayyen iki nıemleket (ve ttalyadan) veya İtalyan müıtemlekelern •~
başka itiraz eden yoktu. Başkanm bu li.h taııyan ltalyan vapurllllrına 
~ oldaki son sorgusu tam bir sessizlik- kar,ı boykot yapmalannı ve bu 
le karşıl~ndr. Başkan elindeki çekici boykotu bütün limanlara teınıHe 

Almanyamn Uluslar Kurumu Sonra kalk da Habe~e, Şap denizine 
ile allkaeı bugUn keslllyor Yemene bak! .. ilk savaşı.... Tuzlu bi-

"'asanın Uzerine vurdu. Hükiim veril. çalıımalarını bildirmittir. 
ınişti ... 

Tulıal- bir teaadül neticesi "10.- berli aşı ... Doyurmaz bizim karnımızı .. 
rak bugün, Almanyanın, uluı!ar Biz öniimiizdeki harmanımızı... Sa· 
kurumundan ~ekilmeıi haklu~da ı-uralım ... Mangizleri kıı-ıral.ım···· 
verdiği tebliğin tarihi tamam ol· Nerede ise şimdi belediye gelip 
duğu gündür. Almanya bug:.ir. (caddeyi kapattınız!) diye ikimizi de 

Cenevreyle re.men alôlıasını keıi· ..:p~a..::,y,...,,la_r.,.,..m~ı .:...,p....:ay:....la_r-:!~-'--------:-
Harp uçurumu 

Şu dakikada çıkmış bulunan bir 
ftllyan gazetesinin başyazısında de . 
lllllyor ki: 

"Bu tedbirlerin fenalığı, bunları 
tatbik edeceklerin üzerine sıçrıyacak 
br. Zecrt tedbirler yolunda ilk adım
lar atılrr atılmaz, Avruparun ayakları 
altında acılacak olan uçurum, harp 

lngllterede mUdafaa istikrazı 
LonClra, ıı (A.A.) - HükOmet yor. Bulgaristanda 

mahafilinde devletin yakında hir lngilterede elli saylav zecrt t:?ci · 
müdafaa istikrazı aktetmeıi "hti- birler a

8
leyh

1
ine bir g~~ .~rmu~ Siyasal buhran 

malinden bahıedilmektedir. lardır. un ar, cuma gunu yapar 
Belçika ve zecri tedbirler cakları bir toplantıda, İtalyan - Kabine dUşUp yenlsl-
Brükıel, 11 (A.A.) - Sc:ıato Habef harbine İngiltere tardın- nJn Köse lvanof tara

dı§ encümeni Belçikanm ıüe\ z~c- dan yapılan bir müdahalenin tel~ fından kurulacağı 
~urumudur.,, 

Ayni mevzu üzerinde bir 
ıazetesi de unu yazıyor: 

ri tedbirler fikrini tamamiyle bn,. likelerini gözden geçireceklerdir. söyleniyor 
Fransız taraf etmeye ve fakat ita lyaya Bunlar arasında, geçenlerde Sofya, 10 - Bulgariıtanda ö . 

kartı ekonomik tedbirlerde büyük zecri tedbirler aleyhindeki ıö·de- nüne geçilen ıon suikastlar teşeb
devletlerle beraber ıitmeye kr.r.ır rini yazdığımız eski İngiliz a.ıüs- büıünden ıonra bugünkü kabine-iki llm•n abluka edilecek 

"~legelerin çoğu, ekonomik zec _ 
rt ted.~irlerin vereceği neticeden nik _ 
hin gorünUyor. Umumt olarak besle . 
~e.n duygulara göre, altı hafta yahut 
ıkı aya kadar İngiltere, ltalyanm E . 
ritre \"e Somalidekl iki ba.qbca limanı • 
nı abloka etmt>ğe karar ;erecektir n• 
bu, son darbe olacaktır.,, 

Zecri tedbirlerin 
tatbiki 

hal.raya ka!~ı zecri tedbirlerin 
: Ye~~a vı. ne ~rihten itibaren tat • 

ece~ınl gosterecek olan bir ko. 
ınlıj)·on se · ı . .. çı ecektir. Bu komisyona ve-
rıJmek uzere İngiliz ve Fransız müte-
hassısları bir ptıin haz 1 b 1 .ıramış u u . 
nuyor. Bu pHtnın başlrea maddeleri 
Jtalyaya sil:1h ,.e malzem .1 . e verı mıye. 
rek Hahe lstana verilmesin· t 1 d" 

l>ü UI 1 ı em n ır. 
n us ar Kurumunda • . 
1 1 , zecn 

tedbır er <ararının kahulu·· d .. 
n en oncel her delege kendi devleti ve bazı dele _ 

geler betli başlı devletler m . .. anzumesı 
hesabına kendi gorU!'llerint ö 1 • • :. s y emış. 
lerdlr. Balkan mısakı devleti . "p d 1 erı na • 
mına .. unıın e egesi Mn.kslmos ta vi 
yoJ1u sÖ7:ler söylemimir. s P 

1ta1yen delegeelnln ve dllJer 
delegelerin sözlerı 

İtalyan delegesi Baron Aloizi 
rı 1 ''J B ez • cum e aponyaya, olizya ve Para • 

gu,ııya baŞka tUrlU, ltalyaya başk 
türlii muamele yapılamıyacağmı söya 
1 ı - ,, 
em ş ve Ulw;lar Kurumunun kurulu. 
şundan beri muhtelif tarihlerde harp 
açmıı olan bu devletlere karşı böyle 
__. tldlılrter almmadıfmı anlatmış. 
br. Ve arkamndan, Rabeşlstarun u . 
lu~lar kurumundan gördüğü mUzahe
retle tecavüz! bir şekil aldığından ve 
İtalyan mtlatemlekelerlnln tehdit al . 

vermittir. temlekit baaknı Enrey de vardır. nin mevkii çok sağlamlaşmı§ zan-
ispanya mUme••lllnl Madrlt• • '1111 MO........... llftilll"' nın nediliyordu. Suikast teşebbüsü ak-

çalı rdı """""""'""'11111111111•· "''""'."''"'""'lnnı •ııluııtı 
ıi tesir bırakmış, kabinenin mev-

Madrid, 11 (A.A.) - Cumur zecri tedbirler hekkında 
Batkanının riyuetinde toplanan Fran•d• dUfUnceler kii zayıflamıttır • 

F w ah Askeri birlik bir kaç günden • kabine ltalyan - Habet anlaırııaz- Paris 10 - ransız sag cen ga. 
1 · A-·c:.tur ... ·a M"cıı..:"'tanın berı" o"nemlı' toplantılar ya;parak lığında İspanyanın ne ıibi b\~ har zete erı ~...., 3 

• " '""°' 
kurumun zecri tedbirlerine karşı al • ordudan tardedilmeleri muhtemel 

reket takip edeceğini tetkik el~it dıkları durumu beğenmekle bera • b. 1 · • • • 
ve Cenevredeki mümesaı'lı· Madıı- olan mevkuf za ıl enn vazıyetını 

ber, sol cenah gazeteleri pek te mem • tk kted. 
riaga'yı bu huıuıta görüf111ek iıze- nun görünmüyorlar. te ik etme 11'. 

re Ma~rı'de ,.~gvırmıt•-. . d Aıkeri birliğin toplanmıya bat-.. ~ .... ..- "Echo de Parıs,, e Perdlnoksa 
Macarletan ve Avueturyanın göre, ''Bu iki devletin ttalya lehine al laması üzerine dün ak§am nazır -

muhalefetl lnftel uyandırdı dıkları dorum hiç te şaşılacak mahi • lar heyetinde bir çok gürültüler 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter yette degildfr. Fransanın 193.i senesin olmuı ve timendifer nazirile da · 

Ajansının öğrendiğine göre, A· de Viyana ve Budapeşte ile yaptığı biliye nazırı birbirlerine ağır söz· 
vuıturya ve Macar delerele:rinin anlaşmanın Uluslar Kurumu paktı a. ler söylemitlerdir. Şimendifer na
Cenevredeki hattı hareketleri lon lehine olan neticesidir. A ,·usturya zın, son suikast i~inde dahiliye na. 

,.e Macaristanın, ve bir dereceye ka -
drada teeaaüfle karıılanmt§ ır. dar da lsvi~renin lta]yaya mtizahere. zırının da eli olduğunu alenen söy· 
Şimdiye kadar birçok defalar u • ti lazım olan malların Italyaya ak • lemittir. 
}uslar ıoıyetesinden finansal yar - masını temin edecek bir delil vUcude Nazırlar heyetinde bu münaka
dımlar görmüt ve ilerde de gör - getirip, tedbirleri tatbik eden deYlet · ~:ılardan sonra kabinede yeniden 
mesi muhtemel olan ve diğe • ta ~ Jet hi~bir suretle hunu kapatmağa mu bir buhran b~ g&stermesine ihti
raftan 16 ncı madde hükümle1'1.r. - vaffak olamıyacaklardır. Bu kapı · mal veriliyor. Şayialara göre, yeni 

den l'ıtifade etmek kendi men • nın Alman hinterlandına a~ıldığını 1 k b' . . d"k" h . . 
akıldan çıkarmamalıdır. Bu İtalyayı a ıneyı şım ı ı ancıye n:ızın 

faatları iktizaaından bulunan bu mevadı iptidaiye temininden ala. Kö3 e lvanof kuracakmış. 
devletlerin zecri tedbirler mc'\e • koymanın pek te kolay olmıyacağını 
leıinde uluılar ıosyetesinin diğer i~pat eder. 
üyeleriyle birlikte hareket etme- Sosyalist "Humanite,. gazetesi, 
lerinin çok daha muvafık olacağı Fransız ve tngilizlerin anlaştıkları 
ileri sürülmektedir. takdirde İtalyanın bu manevrası -

nın sukut edeceğini söylüyor. • . ,,. 
ltalyaya kartı her hanıi tedbi-

re iştirak edememek vaziyetinde s t 1 k ot b·ı 
olduklarını söyliyen Avuıturya ve 8 1 1 Om O 1 
Macaristan hakkında en çok lnıi-o Kullanılmış fakat iyi bir t.alde 
liz gazetelerinde mütalealara '"'- Reybi Ford otomobi); sanhktır f e. 
lanmaktadil'. ı neryolunda Muhtarpaşa •;ıkrra · 

"Deyli Herald: "Muıolini'nin aında (6) 11umaralı eve müracaat. 

Kamyonu soyanlar 
yakalandı 

Ankara, 1 O - Geçen ayın on 
üçünde Bursadan kalkan ü~ kam
yonu Pazarcık nahiyesi yakının -
da soyan haydutların İnegöl ltöyü 
ahalisinden Cemal oğ!u Rü§dü, 
İsmail oğlu Yunus ve Ferhad ol . 
duğu anla~ı?mı~, yakalanmışlar • 

dır. 
Haydutların çaldıM:ırı cşva.laı • 

dan bir kısmı ele geçirilmittir. 

Sarı§ın delikanlı elindeki gaze 
katlayıp ensesine sok~rak başlar ka 
!ara müşteri çağırmaya: 

Bayanlar; baylar!.. Değil gü 
geç.~e de aylar ... Bu kavunlar hı§l 
tır, dımlul•ça daha ballanır ... Bun/ 
saplanndan a.mrsanız taı·ana, mii 
r<>lder, kar§znızda altrn sarısı g 
sallanır ha, sallanır... Ilımlar d 
dulcça daha lokumla§ır ... 

Bir ild ay sonra, har yağarken bı 
fardan birer dilim yi)·in, tıpla l 
nayı <;elemiş gibi zmnlaşır !... Kaı 
değil bunlar, bal kutusu... Gel, 
de al, hey, fidan boylu Karabetin 
bekli dudusu! ... Bal yiyen balla 
mış.· Yanakları allanrrmış .•• Ooh, 
babam gel, bala gel, §ekere gel ... 
tıırekel, tekere gel... itersen ilit 
on kere gel ... Bakma sakallı, yan 
gel de al ..• lnanmGZ$an ~te b~ 
del de al!... Hani ya şurup ıati 
rum.•. Küfemi kayup yere .•• Göğ 
mü gere gere... Köşe bQ§lannda 
rup, narayı savurup.satıyorum: B 
bal, bal ..• Bunlar ba~ka çe§iı, bun 
ba~ka mal! ..• 

Tam bu ıırada orta yqb bir 
bayanı ıokulurı 

- Bunlar tatlıdır, yokaam kelektlr 
Ali: 
- Kelek ıizin bahçede olur. Bun 

haliı çilek oğlu çilektirt .. 
- Bunlann kabuklan ne için bö 

maviye çalıyor: 
- Mavi renk bu yıl modadır da ••. 
- Kavunun da modası olur? 
- Mapllah, olmaz olUl' mu? ba!{ 

na mübareklerin canı var, cini de v 
imanı da var, dini de var! [Hemen • 
kavun ahp keımeie kalkı!ır ]. 

Bayan - Kesme durl 
Eımer delikanlı bağırarak: 

- Ocakcı, kesme roııtol ... Yeı·ine 

soiuk gazoz-
- Gazos ela vardır ıizde? 
Eımer delibnhı 
- Gazoz da var! 
Sanıın delilauıbı 
- Arazozda varit 
Eamerı 
- Tanık da var! 

\ 

Sanımı 

- Horoa da var! 
Bayan - .(Ala1la) binblr ~eıitsin 

pliba? 

Sanpnt 
- Bir de ıen ıeldin, olduk bin 
- Bunların fiyab kaç.dır? 
ikisi birden kıvrak bir tllrldl ha 

sile: 
- Bunlar yüzer paraya, tunlar 

diri 
Bayan elile kavunlan yoldıyarakı 
- Bunlar kurun defil, bunlar k 

dir! 
lkiıi birden ayni makamla ve elle • 

çırparak: 

- Keçe ise alma. .. Arabaya 
Boş yere yanma... Alırken aç gözün 
martavala kanma! ... Haydi bal ıatıy 
yoruz .... Tatlı mal satıyoruz .... Dışan 
yeşil, içi al satıyoruz... Baldır baldı 
baldır bal ..• Yatır şeker, kaldır bal ... Ç 
nisi helal imiı. al bıçağı daldn-, bal!. 

Sanşının kesip kendisine uzattığı d 
limden bir lokma alan bayan: ' · 

- A ... Kerçekten çok tath! 
Sarışın: 

- N~ sandın ya, hem tath, hem t 
tafat!r, hem de Üzeri kudretten 5ava 

babaaaam! ... 
Ba~·cn, beş kuru! uz::ı.tıp arabaGc 

iki tane kavun alırken bir gazete m · 
vczzii köşenin başmdan fırlay-1(l bağ 

nr: 
- Balıcr yazıyor, Hab~r, Habe 

Haber! .. Habe~ler ltalyanlarc1an <lör 
tank alr:ıışlar ... 

Sarışr:ı delikanlı bayana: 
- Topu to:ıu iki kavun mu ahyo 

nun? 
- Ya ne aiayım, arabanın hepsi 

nlayım? 

- Al ya, baksana ... Habqler İtalya 
l!'lı-<!cn ~ö:rt tnnk a:nu~!ıır, ıe!l de 
rfo dr.fri'sc bizden !.U Mabr.yı :ı! !ıi l:ayıi 
bir pnrça denk gelr.in ! 

Osman Cemal Kaygısı; 



-:ı 
' r 
aı 

1 

' ' 
11 lLKTEŞRlN - 1935 R ABER - AkMm PP.Stut 

TlETKÖKLlER 

Nüfus işi devlet Dünyayo Pa1raso 
politikasının DoDaştom 

o.~~'~~•~!~ ~.~!t! ~ı!! ~ıtanmııt~. Nq. 1;ı vC:a:C•Ca=n= •• =Se===ı:: n=,=. :;:i 
enim bir ııüfus politikası var4ır. A - Ekonomi me-.·zuu o1arak tetkik e • ·• : • ppı. r•p ın 
deta devletle nüfus politikası hiç bir dilmesi onun müsbet ve faydalı şekil· k l 
devirde birihirinden ayrılmış değildir. ler ahuıu~ına sebep olmuştur. Çünkü 7 . . :.a msc li.ur a ınca ~ 

En ilk el topluluklarda bile ıaüfus artlk bu önemli mesele en ciddi ilim ayııare ın,pııy~, ~ · Q Y 
politikası göze çarpar. :'.'Jfifua polill • konusu olaral< ortaya çıkmı~tır. Onun U J 
~~:~:;:~~,::~.~;~ :~~:p~~:~~ :~:· :ı~ı::.::~::nm'::ı1::!.':':f~·~ ortasında susuz heklemilJ e baş ı.a 
ları kutsal kitaplarında buna dair tur. Çünkil artı~ o ıayıua, mukapeseye 
par91ar, hükümler görürsüoüı. Eski dayanmaktadır. Sagıya, nwkaveseye Birdenbire hava çok oynak/ 
Hindin kut..•l kanunu olan "l\lanou,, dayanmak demek wlitika içinde ne oldu. Tayyare,niz fena halde~ 
kanunları sık sık nüfus meselesinden yaptıpınıızı neler ~lde ettiğimlzi kont k?c vurmai•, ,.alpa yapmaia bat ' 
bahsederctf. Mesela Jrn kanul)a göre rol etmek demcktır. ladı. Kumlar keamiı olduğum de· 
"bir QğulJa cihanlar fcthedllir, bJr to· 1~27 de bir nüfus sayımı yaptık. O l"'-t . · · dı" Az sonra da 1 

rı· h' . .. ld ~ d ı" en ıçerıye gır . runla efıediyet elde ed1 ır, ır toru . ~mtın, ~ır ~un her kes o u_ıu yer e .. w b I d ve 
nun oflu tle güneş fllemi elde editmiŞ durdu. Kaç ki§iyiı, nerelerde oturu • motor çat pat yapmaga •t a 1 

olur.,, .rnruz ııe kadar iş yapıyoruz, işleri • nihayet durdu. 
Esfd lranda Zerdeşte göre üç şey mizin cinslerj nelerdir? nüJasa 1927 Pilot yere Jojru dümen kırar· 

hayırlı idi: ~ılındjlki durumdan bir sı>k manalar ken korkun~ rüzginn tellere çar~ 
Tarla sürmek, gıkar.dık •. o ~.am.andan bufüne ~dar pnak çıkardıAı çirkip sesleri du, 
Afııç dikmek, s yıl gcttı. Şımdı bu s~kız yıl ıçinde u ordum. YU•l>•t• "V ttlp\ane,, 
Çocuk yetiştirmek. de bir SPk şey~er raptık, fa'kat hun • 'Y y ... .. d f ı. t ~· 
Samflerde de nüfus mrse1t!i dinsel !arın şörle~ hir unel mukayesesini y~pmaıa ua~.aııyor 'U, 111\a r-u• 

bir mahiyet almıştı. yapmak is~r~els ne yapJP'1tyız, bu • ıarın ,lddetı bu manevrayı \Jo•U· 
O zamanJıvda bütün meseleler nun tek ~r~j 1927 de olduğu gibi 20 yordu. 

dJnsel bir .h&Ya içinde oltfuğu :çin nü· te~rinff!r,·rlde de l}erk6 in olduğu yer NMd yap~~ğını bil~i,_orum. 
fus politikası sadece bir tak"" emir. • de duraı-ak halimizi tesbit etınektir • fakat tayyar- yer~ Y•~laıırken ~~ilin gördilğ# acaig ~arolGTdan: HindUtamn B'111fl'• #Jırlttt# 
lerle insan lan ~oğaltmak emeline bağ Yen) JJlifus ~·azımı bu. lış. k.und~.n Yi.izba•ı on• ç.Jci d~en v•rd\ vo yak11l(T.k i~in hazırlQ1'1114 tör~~ Cnet llzerlne ır~cın al~ ··kii(t• 
Jr kJIJmıştJ. k ok ı.. t1 d Ç 11 il.HU- _, afıl Arzın fa!ln YerlmH olituf:u; topra • Wk; ama pe ç e~ıemnure 1 tr. un hk bir ıar•raıJ yere konduk. Serll.~.,.'lf.Cff aonra ~~ ır. 

kii 'i27 den bu zamanş, kadar rıe kadar y·· b d f J d n_ _,. k ğın işletilmesinin tek kazanç kaynağı h t ~- ı t d'~mı·z u~ atı •tarıya ır a ı. '"" monata ve IUJ'WllUZUıl IOll dam. dan atait J'8kiıin ..,., ,_.._.!! artJnı ı,z, ya ı.ı ar,.masrnı ıs e ıç.~ • 
1
__ _

1
... • 

sayıldığı ır.amnnda hükmJeP hep nii • yer.: Df: kadar yaklaşmışız. Jlunun de yenmdeR ~tllar.,a, ~uıtın ti• lan bitmif, dil1etiıqiz de ıipnele uzakta oldupnu llJletfi. 
fusun artması ''olunu tutmaktı. Da • k ı i tta d YO ba ,!._ ı.ı·ı.. y .. ı;...... xı:ı ,-&..ııı!ı hebğı takdir, ~kbh~ı kötüieme bu . ö.ğrcneceğiz, huna fJt'nzer nice. ııice e111 eı ıı• 0 r um. ! 11 f."~ ln,~l~ı.ıtı. Gün yimse"fı.\~~~ •on- ..••. .,.-n~*' ç'";.p. ~ 
nun bir neticesi idi. mıı topluluk igln ıuµkayeıe inJkanları ~limize ıeçeçtlc, karıya tırmanıp da m~ın paltQ· n. h-.vfl b.ir-z diner giqi oldu. ·~ ~idilden ~ir ~ 
kapital fazla8I detl'le.k olan ntifm art· Eicr l>ir mıntaka~ niifus a.rtmı§ iae ıunu motörün üıtüne ıermeğe Andre motörii mua~ ~er- y

11111
.,._ caaniı.iain 

ma5ı lınska bir yönden de önemli idi. ~~un ~ebepler.iııl dılti i>~ ıtrıyabil~ce: b~tlaynıcıya !<~dar b~ni i<frme<Ji. ke\1 t~kerle.ld~r\n ~vr~•ini ıar· naııeı.rtfle laabWuhıli 
Çiinltii harp yaşamanın şa:r.tlarından gıı, hı~ ~e~~e .:ıııalmıı ış~ tJ~~n se

1
.. Fakat beni ~örür sörme35 de roı~ alan k"m teaelerini ka:api\anu Çok leçıl!Hen Andfe,, ta 

~pJerını kokü,.den ı·azımak ıçın a • .. ::ı.; • h " 1 · k. ki ı,; <r-;, • • • 
biri idi. 1 t db. J • , w küç~ sıya ıo~ erı ıaru' oyu aı t<iJlecli Tam ikı ıaat ~ıç dutıHJ ni bUra'~ 9.f~ı.rl ta11•,. Harpte fasla niifusla zenginlik, zımg<' en t ır frt a7aeftgl7.. d d f \ k 'b· · · 
ganimet elde cdilir.l{j. Aksi takdirde 8• Bu ısa.yım<\a ne kadar doğru netice nn •il If&!t .n ·.ıy-.ça .mıı ~ı 1 c!inlenmeden çalqt~. T~krar tay• d~n~ indireli., 
sirlik bir ~crçek olurdu. :thTAk nuı"ap:ıelerimiz <> k~dal' pğ· açıldı v~ ıag ~lı bırdenlnre taban~ xaı-eye girnıemi tfrm-ettı. \farchtmuz yerele lıia 

tnsanlık dinsel bir zavl~den ha . lant ola~1'k. haynl<kn. hijlyad~n ~ur · c;o.•ınt. gitti. "'f ~yy~u·~den aşt.ğı· Motörün ıeıi en güıel musik~· yilaltafltmm lMıni pellılerf 
yata baktığı ıaman bu m,..sel~yi böyle- tutmak için t.ek ~are oiddi hır ndfus }'/\ inıııemi eıııretti. T•b•nç2m111 <(~ cı.ıı. i'' bir •uret\~ h<'lllur~ vermiyeceii meselesi an 
re görmüştü. Faknt claha ~onr.lart My

1
mlannr tekrulamakttr •. ERT•V ıoiuk namluau .b!P- üalü!ld&. ijj. danmağa batiadı. Kum tepecik- di aklıma ıeliverdi. 

nilfus mc .. elesi bil" t:konomi değeri o· Sqdrı L44 O f b" k k ld ı ·· ' 
---·--~~~~~~-~~-------~--~ ~ ~naı~- ır ~a ~ ~ l~i~~il~~desu"lanNıan- ~~~d4a~~~ 

ŞlUJrNJ[Q)~rNJ BUNDAN ğumu a11latınak kartl4'rtmı goster. rüyqrduk. Y~zmetre, ikiyüz metre, tediiini artık ona ıo·-·-ır.ııı 
d:m. Kum toıları ajı,mızı, 12\1• d~rken ıar«mtl keıiM;li; hava~p- Çiiilkü af)iulik wUif.a 

Cinde şey"laelar 
nasıl kovulur 

~n deliklerimize girerkon o da 11,.,tık.. . 
1 

ı bıu.. d L:.... ı l;iı 
. d' k d . .. d . . •- . . d k ııy"'e 04f. ~"' e ""!\ şun 1ye a u omrum c tfh•,."' Sarı bulu,un ıçın en yu arıya h ·.L -._ .1• 

d ... · .. L··f·· ı ·· ·· k N'" L~ ap\~aıteft •-""• 9Ro~ lilm aıır ~u ur er, sov-..p sam"· do§ru uçhik, uçtu .. ıbayet uu• Ua kahrd 
1ar bambardımanına batl•uutt~. Iutlarıa üetUne çıktık. Çöl rüneıi ve 11 rca mı. 

Tabancasını tekrar kıl1fina ko· b'zi yakıp ktıYUruyordu Andre Andre, parcııüttin 

Çinde Y angtze Kyang ırmaAı• 
~n. menbaındaki yüksek dağların 
tepesinde ya!ıyan Naıi ltabilesi a· 
raııt4.da h~sta.lıktan kurtulmak için 
çok t~af bir usul vardır. 1 

Bir adam hastalandı mı hemen 
"Tomhasa,, yani papasa ha~or ı' 
g&tderir papaı da hastalığın ıey · 
tanı ile bir savaı tertib etler. 1 

ilk önce bir piliç boğazlanarak ı 
hh tabuta konur ve ölü pilice ar·: 
m~~nlar verilir. Sonra bir şopa· ! 
nın demiri ı•tirilere,~ kızıl ateJ~ I, 
kon.llt ve d.nılar ln.ş1ar. 

Papaı kıpkırmızı kea"lmiı ıa • 
pl~ demirini atetlen a!ank bunun j 
üstüflo yalın ayak basarak danse· ı 
der; :sonra kızgın demiri dilinle 
yalar. 

Sonra bir tencere dolu•u zey • 
tin ~ağını ateşin üstünde kaynahr. 
B-J eınaJa da ellerini ateıe sokar, 
foY°!Jr fokur kaynıyan tencere ve 
yan.tk parmaklarile ,:m~i hastanın 
evh~deki bütün odalara ko!arak 
ağzı•:Ia yalın kılıç olduğu halde 
odaların her kö§esİne kaynar zey. 
tin yağlarını ıerper. 

lıte bu tören hastalığın §eytanı· 
ru evden koğup çıkarır ve ha!tcı a· 
dam söz.de iyileıir. Bu tören tam 
üç sa.at süren ve hatta di! ağnları 
için bile yapılır . . 

Kadın vatmanlar 
.kpoDJada birçok itlerde ka • 

emlar da çahıırlar. Bu kabilden 
olmak üzere Tokyo' da ve öteki bil. 
~ Japon ,ohirlerinin tramvayla-

rın:la birçok luı :':m ,·atmaplar 
kondüktörler vardır. 

yarak, tayyar~ye binı:ııe~i emret- ıJ&na d&ndü, ti• te kanayan du.· daki bailarını çBZip ele d 
ve ti. ikimiz de oturacak yerin dö- dPıklar.iyle gilliJmumelc istedi. atlarken on kadar Pram 

temesine sinerek, kumdan k•çın· Ne kadar .\çtuğumuzv \,ilwni • kotaru ıeldiler. He~i 
Silnf kulak ! 

Praı 'ehrinde bir elektrik fır • 
ması sedanın tam ölçülm~si ve in
san hayatı üzeripd~ te3irJerlni an· 
lamak icin sun•i bir kulak icad et· 
mittir, Bu kulak gürültü meselesi
ni tef:ıkikte ku1lanılacaktır. 

!<adın polisler 

nıRğa uğrattık. Ben hemen arka yonım DütUnebildijitn mriçik b~~ ~·· Ne .~ ... a• ... 
ç:. ntama eltmi uzattım ve lafı şey suydu... . ııs elaa ~e biı ad~ 
mlllcta olduium au titesini çıka- Şi§mİt dilim artık atzıma sığ- le f&flJlllHtlaaidı. Ben fll" 
ruak yüzha~ıya verdim. Yiizbaıt mıyor, heni boJacak gibi oluyor· rada tan""edeıa fll'Jtf• 
güldü ve elini uı..attt. T okalattık- cfu. Franuzın da susuzluktan ha- tim. yq,~ bif ftlQAf 
tan sonra öana: ydmak derecesine gel.lifini •e omuzuma ·~~ ukwle# 

- fite aro.dıiın ~ay.ı bqlch~n. ü.yYar.e~ zorla idare7e ufrattılt· ldı 
dfiil mi? nı gHrüyordum. - Bu Seppl porlinıer' 

Diyince ben de gülerek ba9111tı Sonra bir muci~e ol4\I ! .. /U'4 nu Adrardtıa W'~rele Lehi.tanda da ıimdi poli• kad- ,naa.,.. 
rolarına kadın da ahn.maia bat • l'&tladnn. Son,.a elini pil:-t ıa11da!- ~lda \'.um denizi üıtünd_e fiirüyen ~ lıidi kum te 

~ uının arkasına solcup küçük bil' küç~ ~~çijk ~lat ııir~ük .. Su b•ldom. Kenamnı -lanmıtlır. Ancak alınan lcuıdarın ~ 
!rntu çıkardı. Bunun içinde ·iört ~\r kJ.rvandı_ ve ıuyu bulduk de- sahrada tek °b4•ına Wt. liee •ahadetnameleri olacaktır. Po. d L • • ı· b' \ 

:r •an öviç, aııoır 11Je ıı~onata, ll' ~kti !... tayyareye •I~ bwap # 
liı kadınlar hizmete almdılrnın ~utu ıardaly-. v•rdı. Bon de~'-" T~•ıl•iimi~ kY~• 4ejer değ, m~bur old~. PIİ'fflffi 
ilk seneıi zarfında evlenmiyeeek • hıra iki parça kuru ekmekle illl 1ne' Aadre atqrd-uju yer<{, yıjıl- narl• ~A& bileli 
]erine c!a;r taahhü~name verecek· 1 i J rı'!' ~ 

lll'ket çıkoli.ta i lve ett m. dı. Ben de bütün •ir~a arıma Jdb,ler HDİaı bir ..... _.. 
lerdir. Evlendikleri takdirde eler- YUzbaıı de:ti ki: rüJMI bir tüılU yeriJgden k~lk~- dulUJiü ula,..__,. 
hal hizmetten çıkarılacakla.r ve te· J b · "" .ı 

1
. L,~ 

- ıte ütlın varııruı YOi\ı1n.Ul 11\al.•ı~. bütün e1tfittiler, falult "": 
kaüdlük haklannı kayltedeeelrler· hu! .. fırtına -.furmaıaa hap, ~t" au tırada tayy~remizin çevre· tu!muıtwn. CentiP..8q •p 
dir. Kadın polisler, tefkilitm bil- · d' ç·· k.. b · · l L ı.. ' .J 

tuğumuzun reamı ır. un u u sını aarmıı e aa ••-ı•f"ı "a~ın ve in ... nhk ve mtır\lik .fuy·-rw> 
hassa tetkik ve gizli tubelerinde i k b·ı ..1 ::ı·ı '•l ••I ........ J L-L- '-•- ,~ .... rüzıi.rda ta:yyarey a ı a•s• ç""" ~ra ••- a~ ~~··-n y-•n_ .18 M~k Wt~ wP Irullanılaeaklardır. ı d b .ı.. ... L.: • .1.. ~ '\' 

hava an ıramam... a,., w' ıt Y~•ıy~r,.~m. ıiyle f'a.la•acıiu knJ._,. 
Sokmıgan arılar! ikimiz de yarımtar SAl\d8vlCj Onlar~ nşiltı!\ !;9Pf& ""~ • ıiyel>iliftlhn. 
11l8'ilterenin Bristol tehrinin yedikten sonra yüzbatı bana t&f iıml• ajı1m1 ıöıterdim_ ve hen .l\ı~erler bapıara dofrd 

hayvanat bah4S~inde yeni bir cins yarede kalmamı söyliyerek çevrct dt F.r~ıl ı~bayt ai\li aaydq~. la9ınca, t\u4re MM d(JR 
an yeti•tirilmelııtedi'r. Bahçede bir yi •öyle bir kolaçan etm~ie ıitti. Bu Araılır J~Uta\ıı yürekli 

:r .,. ş 1 ni u,atb ve: 
iki ko(ian arı da vardır ki hunlar Bir saat k.ldar u2ak,arda d°"' Jcifilertli. tliwi ~ydttıla•. İff ~ _ ikimiz hlrhkte 
ancak dehıetli bir surette kızdtrıl· la§tıktan sonra geriye geldi ve htç r1mize ıu. do~qqrft~\M: Anfl!'e de. ~rlp çıkıili! "Sia u19illt 
dıkları takdirde insanı sokmakta- bir kervan izi gör~med1f ini sö~- 'ı ben de tıımıt dilımizı azıır a~ar Ju.klar dilel'im ... 
dırlar. Yolma koğandan bal alınır- ledi. Nerede oldugumu.ıu pek bı- ı"l•tnıadan evvel 1'ını k•~ tÇ • 

ken. katiyeq salchrmamaktadırlar. lemediğini, h.'Kat büyük ıahnnın M«dik, Keııd1mi•i a~a_.aıun. to • Dedi, O ı.nar .. ine 
1 Bu anlarm gelecek ıene nesilleri.' kut uçmaı:, k•l'V&n ge~ır.ez laitfi parla:ttnu Y§"•••ı~a buluna!l ele ku~a iltrli"'"...-

nin hiç bir vakit JOkınıyacaklan l tepeleri bölgeıinde h-JJu-n4uiu- 1 paranın ltijyük b!11 kııM1R• Arap 11un IMJu kaleleri• 
ümid edilmektedir. Bı.:n'arın yine muzu tahmin ettifini antattı. h:ır.ırrırın &\"-\1Çlarrna •ıkytınlık. düm. 
i~leri 1'ulunaeak onu kullanm: ·I O ıünü v.e ıec~i t•yyare~h Kervanın ba§t ola~ adMn T •-
yacalClardır. ı~irdik. Ta.ıyeri aiarm~d1.n l• · ı i.uktenua ch,•rloiru ıii••Ytitt, i»ura 



llASAN 
Çilleri ve sivilcele-ri ve lekeleri kat'iqen izale eder .. 

lnnYanm mevcud hemlerin en nefiıleri, en ı~eridir. Nazik cildli kadınların hayat arka.cl4§ıdır. İhtiyarlan ge~lettir.ir ve gençleri güzelleıtirir. insan~ ebedi hm ta.f&vel 
,..._ Huan Acıbadenıyğı ile ,.,kil% gündüz ve~ J&ğlı gece kremlerini unutmayınız. Kutuıu 50, tqp halinde 20, Tür1'i.yede yapılıp ta Avrupa etiketi yapı§hrılan vo 

halkı aldatuı kremlere veaair ıtriyata aldanma~nuı. Hasan iımino ve markasına dikkat ediniz. 
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Biısok yeni dit -~ 
AJ•tidleıine raira~" ' 

RADYOLiN 
daiına \ 

eşsiz kalacaktır. 
Çünkü onu klı1Jananlarm 
difleri teı.nizlili:, beyazhJr. 

ve aailamlıkb. 
her vakit 

ems.alslzdlr. 
/ 

Fatih SuJh 3 üncü hukuk hakim. evde oturuı ditLYHt p~ia ınem\U'\l 
ğinden : 1 Ab~et ~milin 9 - 10 . 3S t&•ihiıı· 

Aharay Kü~ü b&!l M. Aba· den itiharen va&i tayin edildiği 
ı S. 14 No. lu evde oturan ölü ilan olunur. 
~v"t& l:ıı:ı Emi~ lç\i.le anıi 

l'!llD!~ı:..-~mn:ııçaan;ma:q;ı::m:~-==-=-==an 

KiMYAGER 

Hüsameddin 
Umumi idrar tahlill 100 kur~ur. 

Bilumum tahlil4t Eminönü. Emlak 
ve Eytam bankası karşıs1nda lzzet

h bey ham. 

::ı-• e•zw:a.wa - •rı-::m:==:: 

PEKTOllllM 
Boju yoJJanndan 9''en 111uzir 

IJlikrqplata karfı BOCAiiN bekclsidir. 

1200 If raya kelepir 
hane 

Yecli oda iki sofa .Dd bahçe vualr 
nttilfemllltı havi kullamşlı bir ITı 1200 
liraya aahlacaldır. ea~ çuJcurbostan 
meydan.ı, 29/ 2 No. ya henfin saat 

J döıtten sonra tn~caat olq,nabllir • 
• 
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hi,5 Katcrinln faıla şüph~le.rini çek • 
mea de doğru değldi. 

Ails, l~iraz etıneğe iktlda.rı olanıı . 
Yarak ~'l§kın, şersem bir halde kaldı. 

Nasıl yeni blr darbeye hedef ola • 
ea~nı bekliyordu. 

KraUse birdenbire. söze ~ı. 
- lş\e ~"' bir~ ke.nclin9 seldln, 

artık geçmi§i düşUnmel Senin için~-
~l bir istikbal hazırlı..rorurn. Baaa 
l'aristen uzak bir yerde artık hiuaet 
edemeı.<ıln. Bana Pariste ki &'Öreceksin. 

. ->Fakat madam, Navar kraliçesi. 
nın 1 arfse geleceğinden bahsetmişti . 
nlz. 

b - li:Tet, By]e ümit ediyorum. ]fakat 
Unda• hfç kimseye bahsetme t 8a11a 

!MtyJedfkleılınin kepsinl unut.. Ba.aa ı .. 
ha°:tt eden ahmakların iklbetini bi • 
llrsın. Oh, maksadım sana banu ha:. 

!:at~:ktan .. lbarettil'. Sana pveni • 
• •· kin 80Yle, Jan Dalbre.abl bu • 

:ra. ra ıelMtstnden ne feubk ~: 
ıun?. . lv.1uyor. 

~ Luvra telntesinden mi7 ./ 
-Evet! 

- J'akat Ya beni r&rurae HMDtft • 
ı>tn.a~? Navar lml.Uçeslnin belli bura: 
ılı gormemesı rer.ek llain 
benim için daha 1-' ve gere~se 

. ., • olaıaz mı., Eter 
bana izın Ytr:mtk JQtf~'-d '-

1 
• 

ltı "" e ou unursa. 
rn1 a ay, bJ~ sene kadar buradan 
uukla9mn. Banuala beraber .tbrinle 
htrı zalUn •uha.btrede baJ .. -

H k .... urum. 
- a kın var .. Jan Dalbr i 

ili glSrmesf dotnı değildir! en ıı " • 
Cuı111 kmn doydqfu ae'riııc 0 ka . 

dır bU~ \di ki bunu kraliçeye dl 
~memeJc, için ıoıletfni Y.llmda. i'a : 
bt .. na~ n 86rdti. KaVırt. ttk 
• 9'111 W.tlam.,ı • 

- L11Tr, ura_ymda '3rilnmlyeru * ! BilhasA sana. ltuale ede~...; 
~icabı~~ b~ 1cs~ •• 

mekliğin \lzım. Fakat Paril de terk .. 
etmi>;ec~n. Sad~e biribiri'1Jzle mL 
ha.bere. edeceğtı. Sen ren• ~ 80 .. 

katı_u.daki evhade oturursun. Her ak • 
şam Pr\ip duyduklarmı ban& bildi • 
rirsfn. lşte bunun naaıl olaq~nı da 
sana ö~te~ Sözleıhne zyice dtkka t 
ediyorsua ya? 

- Evet. lf~şmetpena.h? 
- Yeni JBptır~m konalnnı rir . 

~Un d'*'il mi? Kulesial ele biliyoraul\ 
Ya? Pek!IA t Kulenin ~n alt tf,rafın • 
daki ut~ pencere bir adam bo.fll yük 
seklijhıde ve demir ~lıkhdil': 
Fakat el geçecek kadar y~r vardır: 
He11 gece rap.orunu buTadan. içeriye a. 
tarsın.. Sana bazı emitleı vmek la • 
zımıeleirae. içeriden ~ir el okuınakh. 
ğın IAzımgellrse k!~dı sa.na verecek • 
tir. Bunlann hfpsini anladın değel 
mi? 

- Evet, IU,şıuetpenah ! 
- Pekala! Şimdi iyi dikkat etI Ev. 

ve~l sana bir şey sörlemek iste• im. 
Seni mükatatlancbracak kad:-.r hiz • 
nıet ettin. Altı senedenberi hem be • 
nim hem de kralın emellerine vasıta 
oldun. Kızım, şunu da bil ki hangi işe 
memur edildinse tamamen hakkından 
geldin. Ben de aJulhlrğma ve çalış • 
l\anlıfınla iftihar ediyorum. Şimdi A. 
Jls, o1dukça valıştın .• Vu vazife so • 
nuncu olacaktır anlıyor musun, so • 
nuıaeu! 

Alis sevinçle: 
- Oh, Hapıetpena.h, dotra mu s3y 

lfb'oraunu ! diye haylmch. 
- Doğru söyliiyoruTD. Yemin ede • 

rim ki htikt\mete edeceğin bu son hfz .. 
ıaetten sonra tamamen Mrbeat kala • 
ca.btnt 

AliS tf trljertk: 
- Ah \u ıntimkiin olsa! dedt. 
- Serbest blua.üın. 

• 
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D1l§o Benda o da kalmadı ya.. Birkaç 
parça ufak tef ek ,eyler vaaa da bun. 
lu da. benim değil, onları dostlarıma 
ayırdım. Alla, iskemlenin wtttndeld 
ıu keçmece:rl ıetir ı Hah, itte onu-

Alis, abanoz bit ç~eceyi getire .. 
rek Katerinin önüne koydu. Ve krall· 
çe de onu açtı. 

Bu çekmecenin, Ustust.e bir kaç 
gCSzii vardL Her göz kadife kaph bir 
tahta kapakla öbilrilnden ayırlmıştı. 
Kapaklar kenarlarmda bulunan ipek 
kordonlardan tutup çekilerek açılı • 
yorlardı. 

Çekme açılmca birinci göz Alisin 
dikkatini çekti. Burada bir elmas ke. 
mer tokasiyle bir çift küpe bulunu 
yordu bu mUcevhuJer inci ile işlemeli 
olduğnndan kadifenin üzerin do donuk 
bir ışıkla hafif hafif puıldıyorlardı. 

Alis kayıtsız ve soğuk bir tavır al
dı. Kraliçe ona göz ucuyla bakarak 
dudaklarında. tuhaf bir gülümseme 
belirdi. 

Kendi kendine: 
-Tuhaf .. Bizim matmazel biraza. 

cai~leşmi§ ! diye düşünerek yüksek 
sesle de: 

- Ne düşüntiyorsun kızım? dedi. 
- Bu mücevherlerin çok &iizel ol-

daktarmr .. 
- E,·et, pek doğru .. Bu inciJer çok 

güzeldir. Hiç bi~ kusurları yoktur. 
Ha. ne söyliyorduk zihnim pek dağı. 

mk .. Ah, evet hatırladım . Navar kra. 
Uçesi mütevherJerini kime sattı de -
miştik? 

- Yahudi lı:;ak Robene .. 
- Evet, sonra kraliçe nereye gitti ? 
- E,·nU. Sen Jermene gitti. Sonra 

Monko~tör, Parten, Sen Danjel yoluy. 
la Sente gitmek niyetinde idf. Ve zan. 
nederaem Sentten de Ruşele gidecek -
ti.r 

Katerin casus kızın saydığı isim • 
lerl din1edi. Sonra sordu: 

- Kraliçe muhakkak bu yolu mu , 
takip edecektir? 

..;. Oyle sanıyorum. Hqınetpenah, 
fakat belki ~ği§tirebllir .. 

- Neden dei{,tireblleceğfni zan • 
nediyorsunm7 

- Bunu bfr ihtimal olarak 83Y. .. 
lUyorunı. 1 

-Kızım.niçin öyle kederli duru .. 
yorsunuz? On glindftr dinlendiniz. Bu 
mUddet zarfında beni gelip bulmadı .. 
ğnmdan dolayı husule gelen sıkın • 
madan henÜZ bahsetmedim. Fakat 
şimdi şen bulunmalısın? Haydi blru 
daha gayret et! Alisciğim.. Etrafım 
düc::manlarla sarılı olduğu t~in yalnıs 
s~a güveniyorum. Şimdi senden gLr.. 
1i bir şeyim bulunmadığını görecek • 
sin! Sana büyük bir haber vereceğim. 
Kral Hügnolarla tamamen banşmak 
istiy:or anlıyorsun değil mi? O vakit 
Jan Dal bre de bizim dostumuz ola• 
cak. Buraya, Parise, bu ı:ıaraya. ~ele .. 
cek .. 

Katerin söyledikçe Alis sararzyor. 
du. Son sözler üzerine kızın aizmdan 
hafü bir sayha fırladı. Kraliçe bunu 
duyma11,1azlıktan geldi. 

- Bunun için Navar krnliçe&ine 
r e.<;Jlli te!ilift~I). evvel varması lazım • 
gelen bir haber göndereceğim. ~n 

her şeyi bildiğin iç.in bu m\ihlm '\"aıi • 
f'eye Sj)ni tayin ediyorum. 

Al is kraliçenin ~özUnü kesmek is .. 
ter gihi hir harekette bulundu. 

- Sus, söıümU. iyi dinle! ÇUnkl 
vaktimiz ,·aı·dır. Hemen yola çıkacak .. 
sın. Rir sant sonra kn\)tnm ö~Unde 
f>lr :l'()l am'bst bu.lacaksı,n ! Kraliçeye 
yetişene lm da r son hızla gldeceksi~ 
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lM PARDAYANLAR 

Şimdi kulaklannı bana ver .. Sözleri ·J 
mi beynine itle 1 Sana ild vazife ve • ı 
riyenam. Birindsl aon dereee bir ne • 
metle kraliçeye hemen ana vere • 
eeillB hediyeleri takdim edeeeksln. ·ı. 
kincisi de vaziyete lire takdim edip 
etmemekte serbest olatafın başka bir 
hediye, senin tarafıncfan Terilecek kti- 1 
~tik bir ~ydir. Banda benim tesirim 
olmıyacaktır. Oh, merak etıne, bu he. 
diye çok basittir. Bir kata eldiven! 
Sa. itiraz yok. Benim tarafımdan bir 
lıabert blldirmefe memur eclilditfnf 
izah etmek i~n istedifin gibi bir ya • 
lan uydur. Kutuya gellnee, deditfm 
sibl. bunda benim hiç bir tesirim ol • 
mıyacaktır. Onu Parlsten sen satın al. 
mış olacaksın! 

- Haşmetpenah, fazla ileriye git • 
memenizi yalvannm. ÇUnkli beyha • 
dedir! 

Katerin kendi kendine: 
- Eldivenlerin tnrnnı anladı! kor 

kuyor .• diye dUşUndll. 

- Darbe pek atır ıeldL Eldiven • 
ler •. El.ıvenler- ltte bir it daha! .. Ah, 
zamane kadınlan. ae ile... Bu küçük 
kı11 blru yatııtıraıım, diye dlşilndU • 

Taralı eline alarak panldattı: 
- Ha, aklıma ıeldi. Bak, kraliçe • 

nin yanına nasıl ıiltiiinl anlatmamıt
tın. Biraz da bundan bahset •kahin. 

Alil, kendlsilli toplıyarak: 
- Kararlattınldıfı sibl hareket 

ettim. Arabacı arabayı tarif ettfiiniz 
yerde devirdi. Araba kınldr. Ben 
bekledim. Sonra birisi geldi .. cevabını 
verdL 

Kraliçe ba~nı şiddetle kaldırarall: 
- Kim? dedL 
- Nanr kraliçesinin jantiyomla. 

nndan biri .• Beni aldı. Kraliçenin ya. 
mna ıitirdl. Eneli brarla§tırchtr • 
mız yalan hlUyeyi anlattım. Protes. 
tan olmak 18tedltimi, beni kotdatu • 
naza, bunun l~n Beaneye sığınthfl • 
mı liyledlm. Krall~ beni kabal ettL 
Alt tarafmı biliyorsunuz. 

Çabuıak ~ekmecenin ikinci rözünU ' 
fekli, sonra: 

- Bu Jantlyomun tsml nedlrT 
Alis tltrlyerek: 

- KUçilk Alisim, ya bana ne der. 
itil'? dedi. " 

Alls bir elini alamdan geçirerek: 
- Buna mr .. Ne o? Dediğiniz şey 

ln m·ı? diye kekeledi. 
- E .. Evet ba ! Da taşlar, bak, bak! 
Bu lldnd ghde siyah kadife i~n. 

4te Pllnl panl parlryan altı blytlk 
taşlı ıeniş bir altın tarak vardı. Ba, 
phane bir mUcevherdL 

Kraliçe: 

- Bu tarak sana ne kadar yakıp. 
eak ! Adeta bir ta~ gibL Sen de bana 
ltaldkaten llyıbm lazım, dedi. 

Alls yelsll bir hareketle ellerini o
fattmda. 

Katerla k•dt keadlM: 

- Bana bir tiri& lfrenemedfm. 
ÇilnkU ayni rUnde o da yola (ıktı. Ah. 
Hqmetpenala, &'irtlyorsanaz ki bu va. 
zifeyi ,,..._ınam. ÇünkU kraliçe ben • 
den fflphefrnfr. · · 

- Onan ismini hiç öirenemedlttnl 
"1iyltlyordun detfl mi? 

- Kimin lsmlnl7 
- Da jantfyoman .. Ala, evet sahi. 

o da ayni gflncle yola çıktı. Artık on. 
dan bahaetmiyellm. Jaa Dalbrenin fÜP 
helenme.t babaine ıellnee, sen çocuk· 
sun yan111m. J'anet ki ParlM ıeliflnl 
haber .ıc1ım. Nanr krall~le ara • 
nrzda iyi oldUİ'11a• ötrendim. Bant • 
•ak lstedlthad• JUi domnu .,.. 
amile olAn diye fi•dl liyllyeceiim 

PARDAVANLAR l9S ---------· ------- ------------
şeyi bildirmek için seni gönderdim. 
Fakat evveli eldivenlerden bab8ede -
yim. Şunu da söyllyeyim ki, sakın 
b,nıan siyme veya kutuyu açmağa 

kalkııma ! Ona doina Jan Dalbreye 
vereceksin! 

- Fakat bu mUmkiln değildir Ha~ 
metpenah .. Size bunu yapamam dlyo • 
rum! 

Genç kızın sesi prçl tttrekse de 
söyleyişinde bir metanet nrdı. Kate • 
rin casus kıza dik dik baktı. 

- Niçin 7 Bir kere engeli siy leyi
n iz ele bunu ortadan kaldırmağa ça • 
hphm. 

- Madam, bu engel ortadan kal • 
kamaz. Bundan bahsetmek istemem. 
Çtinkli aklıma geldikçe kalbtmln ko -
pacaftnı sanıyorum. 

Katerin sert bir MSle: 
- Bu engel ne imiş baka hm! 4edl. 
Alis başını öntine ej'erek yfizUnU eL 

lel'iyle örttü n: 
- Navar kraliçesi fHkma vartfı •. 

sözlerini mırıldandı. 
- Neyin farkına vardı? Delirdin 

mi sen? 
- Yanında niçin bulunduğumu an. 

ladı madam. 
- Jan Dalbre sizin casus olduiu • 

nuzu mu keşfetti. 
- Evet madam! 
- Buna kat'f surette emin mlain7 
- Evet madamı 
Katerln önUnde bulunan masayı 

şi<' -let1e iterek ibadet odmnnın içinde 
&'ezinmeğe başladı. 

Aradan bir kaç dakika geçti. · 
Katerln dUşOnUyorda. 
Heyecanı yavas yavaş yatıştı. Hld. 

tlt''ine nzan mOddet matlh\p olacak 
bir kadın defDdl. Onan l~ln yerine o. 
tararak kayıtsız bir "9le: 

- işin nasıl geçtitfnl söyle baka • 
hm! dedi. 

- Tahta Köpril vakasında birisi 
dizlerimin Uzerlne bazı emirleri ta • 
şıyan bir pı• ı tla frrlatmıt-- Bun11 
ben görmedim. Fakat kraliçe girip 
almış zaten eskiden de benden biraa 
şüpheleniyorma'- Bu pusula üzerine 
bütün şüpheleri hakikitleşti. Beni Sen 
Jermediye kadar göt~rdtikten sonra 
oradan kovdu. 

Bir An kadar sessizlik oldu. 
Casus kız yavaş yavaş ağlıyordu. 
Bu ağlama, genç kızın kalbinde 

"başka şeyler de bulundajıınu düşü • 
nen Katerlne derin bir hayret veri • 
yordu. Alil de bu suretle kederlerini 
dağıtmak i~n bu bahaneyi uydurdu • 
fana se.Jniyordu. 

- Haydi kendini topla, (ok ucus 
kurtulmuşsun! Darbe pek ağır bilhu. 
sa benim için .• Ne kadar üzUldiliilntl 
anlıyorum. Fakat bu üzüntüye krall • 
çen ve kralın için uğradın. Sana be • 
ceriksizlik ettin demekle bir türlü dl. 
lim varmıyor. Çektitin aeı bana da u. 
züntti nriyor. Haydi Alisdğim, bira• 
cesaret.. Seni tekrar göndereceğim di. 
ye korkma. Sana güzelJitinle, aklınla 
başarabileeetin baŞka bir iş vereee • 
ğim. Artık Navar kraliçesinden bit 
bahaetllliyell• bana karşı olan em • 
niyetim pek btiy6kttir. Banu da lapat 
edeeeğim. 

Alis titredi. . 
Ne yapmalı? Katerlnin kendisi I~• 

yeniden haıırladığt vazifelerden na • 
sıl kurtalmanı? Bu uşursuz itimatta• 
kurtulacak bir harekette mi bal1111 • 
malı? Yorgunluğu, katı istirahat et
mek ihtiyacı mı bahane etmeli? Fa • 
kat hfc bir düşUnt'enin kendisinden 
C,illenmeal mUmkUn olmıyaa b1İ ınlt. 
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DııJet nııimllırı ıe lillDllrt illetle Uıım l~lrlSI illıları 
Muhammen bedelleri ile mik tarları, eksiltme tarihi, rünü, ıaati 

'Ve muvakkat teminat miktarları aı afıda yaulı malzeme ~apalı :r.arf 
uauıu ile Ankarada idare binasın da satın alınacaktn. Bu iıJere ıir, 
ınek istiy~nlerin hizalarında yazılı olan muvakkat teminab vermele • 
ri ve kanunun tayin ettiği veıikala r ve ite girmeye manii .ke.nuni bu
)qıımadığına dair beyanname ve tekliflerle eksiltme ıünü ıaat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine verme leri lazımdır. Bu itlere ~it farlna· 
ıneler Haydarpafada tesei!Um ve ıevk müdürliiiünde, 4nkarada 
lhalzeme daireıinde paruız olarak dağıblmaktadır. (6195) 

lımi Mu bammen Eksiltme tarihi Muvakkat 
Bedeli ıünü ve saati teminat 

77 kalem elektrik telleri 15260 Lira 8/11/935 Cuma 1144,SO 
ve kabloJarı. 15,30 da Lira 

B'ABER - Akşam Posta& 

.KASE 

NEDKAlMiNA Fra.ruız tiyatrosunda 
Süreyya Opereti 

10 kalem muhtelif Krike7 7803, 96 Lira 11/11/935 Pazar. 585,30 

ffff~D ~ıil~~da Lira -----~=-=--~~~~---~~~----~-~ 
Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif ali.t ve edevat 7/11/ llt\••• I k 1 D C 1 

935 Pertembe günü ıaat 15,30 ·da kapalı zarf uıulü ile Ankarada i-

. 11 llkteırin Cuma aktamındar 
itibaren her aktam 20,15 de Cu, 
marteıi ve Pazar matine 15 de. 

S·IDlf...._ · Emir ıeviyor 

dare binasında aatm almacakta. ilk okuma 
Bu İ§e girmek isteyenlerin 111 5,85 lirahk muvakkat teminat ile kitabı çıktı 

.. Operet 3 perde 
Ya.zan: Yusuf Sururi 

kanunun tayin ettiöi veıikalan, keza kanunun 4 • üncü maddesi mu· 
cibince ite girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna .. 
ıne ve tekliflerini aynı rün aaat 14,30· a kadar Komisyon Reiıliğine 
vermeleri lazımdır. 

Buna ait ıartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire .. 
•~den ve Haydarpatada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alına -
~~ (fil~ 

Muhamm.e.a Ledeli 18 bin lira olan 9 tane basil makat t~kımı 25 
İkincile§rin 1935 Pazar~esi günü ıaat 15,30 da Ankarada idare bin., 
•]nda kapalı zarf uıulü iJ., salm alınacaktır. 

· İşe girmek ialeyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vetikaları, kanun un 4 • üncü maddeıi mucibince ite 
ginneğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifle
rini aym gün saat 14,30 • a kadar Komiıyon Reiıliiine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak A nkarada malzeme daire.inden ve 
liaydarpaşada Teae11üm ve Sevk Müdürlüğünden dağıblmaktadrr. 

(6196) 

· llk iki eksiltmesi fe.shedilen ve muhammen bedeli 8856 lira 0 • 

lan mikdarları &§ağıda yazılr yatak etyaaı 26/10/935 Cumartesi gÜ· 
nü aaa.t 10 ·da pazarlıkla Ankarada idare binatrnda ıatm alınacak. 
hr. Bu İ§e girmek isteyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiti veaikalan ve ite girmeye manii kanu· 
ni bulunmadığına. dair beyannamelerle aynı gün tayı"n edilen ••atte 

r. ·nı .. ı ~ 
~ .).,~:~~ dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu işe 
aıt §artnameler Haydarpaıada Teaellüm ve Sevk Mild'' ı··~·· d • --= ' I d · 1 • • • ur u 15un e, .ruı:• 
<ara a ma zeme daıre1J11de eörüle-bilir. 

200 tane pamuk ıilte, 30 tane seyyar karyola tiltesi, 1600 tane 
Yntak ve yorgan çarfafı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük yastık 
yüzü, 50 tane küçük, 300 tane büyük baı ya&tığı, 200 tane cibinlik. 

(6337) 
Miktar isim ve evnJlan &§ağı da yazıh (9) malzeme ve eıyadan 

her gurup gurup ayrı ayrı ihale et!ilmek üzere hizasında )·azılı tarih 
ve günlerde Haydarpafada gar binası dahilindeki 1 inci itletmek kor 
t.1hyonu torafmdan açık eksiltme He mübayaa edilecektir. lateklile
rin hiı:alarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettifi ve
sikab.rı ve ka-:ıunun 4 üncü madde~i mucibince :,c girmeye manii k819 

n;.mi bulunmadığma da?r beyanname vermeleri ıtszımdır. Bu işe ait 
~artnameler Haydarpafada 1 ;nci itletme komiıyonu tarafından pa
tagız o1arak verilmektedir. 

1 - 40 Kg. Linol kaynak pas taar, 50 Kg. Konzler kaynak paıtaıı 
l 10 kg. Süper~lukı kaynak tozu, 10 kg. Harakiri kaynak tozu, 5 kg. 
Süperfluln mz,.rka kaynak tozu, (bu markalar veya emsali olabilr). 
rth·hammen bedeli 678 lira 80 kurut ve muvakkat teminatı 50 lira 
90 kı•rut olup 4 - 11 - 35 pazartesi rünü saat 10 da. 

2 - 500 kg. Galvanize idi demir tel, 70 kg. çelik aaç, 75 kg. 
Yay için çelik tel, 50 kg. yuvarlak çelik muhammen bedel~ 180 lira 
15 kurut ve muvakkat t\!minall 13 lira 50 kuru§ olup 4 - 11 - 35 
P«ıartesi gtln•: saat 10 da. 

3 - 130 M ambala1°h~ı kereste muhammen bedeli 900 liri\ ve mu-
~ 

\"nk}iat leminalı 67 lira sa kurut olup 4 - ı 1 - 35 pazartesi günü 
taat 10 da. 

4 - 20 adet ambuvatınanlı botu, 1 adet FJan~h vana, 16 adet all]f 
h;ıvn~manlı vana, 220 Bciet ambuvatmanlı dökr.ı~ saçak borusu, 10 
iıdet ambuvatmanlı döknıe 1açak borusu döfeni, 100 adet ambuvat
h1anh dökme !Saçak borusu 45, lik dirsek, 4 adt"t buhar vsnası (pi
rinç), muhammen bedeli 1618 lira 26 kuru, ve muvakkat teminatı 
!2t ltra 40 kuru' olup 4 - 11 - 35 pazartesi günü saat 10 da. 

5 - 800 metre küviraıe kablo (1 X 6, 1X10 ve 1 X 16 m/ m' 
~h'adında), muhammen bedeli 810 lira ve muvakkat tem!natı 60 lira 
75 kuru! olup 4 - 11 - 35 pazartesi günü saat 10 da. 

6 - 8 adet bezli ve dıtı helezoni telli lastik hortum, 400 M. larr 
tik horu 50 M. bezli ve haricen demir örülü lastik boru, 200 adet pül
~ometre su teıviye titeleri için laıtik bağa, muhammen bedeli 386 
lira 60 kurut ve muvakkat teminatı 29 lira olup 7 - 11 - 35 perıem
he günü saat 1 O da. 

7 - sso·kg. Kenevir ip 10 ve 25 m/ m lik, muhammen bedeli 
30t lira ve muvakkat teminatı 22 lira 60 kuru~ olup 7 - 11 - 35 per
!eınbe günü saat 10 da. 

Devl~t -~•11mevi tarafın dan, yeni dil devrimine göre bası
~a~ v~ Kultür Bakanlıiınca tek kitap halinde ilk mekteplerin 
ı~ıncı aı~ftnda o.kutulan okuma kitabı çıkmıgtır. Değeri on ye
dı buçuk Kuruıtur. 

Dağnnıa merkezi- VAKiT YURDU - Ankar3 caddesi. 
Iıtanbul. V AKIT'm Türkiyenin her tarafında bulunan satıcıla
rından tedarik edilebilir. 

V AKIT'ın Ista:nbul vilaxe~ satıcıları 
B-...:!t--d . u,. "A«l a: Bayan Anna - 23 Nisan ca.ddeai - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, ıigara ve liitap aatıcııı. 
Beyoflu: Eıat Barutçu - KalyoncukUlhık _ Çakmak 10• 

kak numara 228 
. Beykoz: Muhittin - Fevzipaıa caddesi numara 76 ,. . 
Beıiktaı: AJi Yuıuf-Tramvay caddesi numara '29. 
Ça~lca: Şaban - Gazete ve kitap ıabcmı. 
Fatıh: Hüınü - Büyük Karaman caddesi numara 2. 

. Fındıklı: Remııi - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabri Faik- Anadolu kitapevi-Albyolafzr~ 
Kart.!: Bakkal Cemal. 

Sarıyer: Ali Kemal - B üyijkdere caddeainde numara 250 
Oıküdar - Sabri Cema 1 - Kitapçı. 

DiKKAT: 

Mektep kitapları .• MekteP kitapları 
ilk, Orta, Lise kitapları 

Ankara caddesi 157 Numara 
!nlknDc!ıp kHtafQ>evn 

Tl:.!JOKiYE 

llQ~AT 
B~NJ<~!51 

BiRiKTiREN 
QAl-IAT-[;Db;Q 

BARONiA 
• :TUVALET VAGI 

İstanbul Aaliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

latan.bul Limanına kayıtlı ve 
deniz yollan itletmesine mensup 
Mersin vapuru 6/7 • 9 • 935 Cumıu 
!eai gecesi aut iki h_uç\Jk. rıı.4.d~ 
lerinde Bigadusun üç mil açıkla . 
rında İıtanıbuldan İzmire ıeker ha 
mu1esile gitmekte olan Sürmene 
limanma memup Sürmeneli T ev 
fikin ida.reıinc:le Uç kardatlar mo
töriil e haarl olan müsademe neti
ceıinde Mersin vapuru ba~ kapta· 
nı Cevdet tarafından deniz rapo . 
nınun tanzim ve tasdiki istenilmiş 
ve mahkeme günü olan 18- 10-935 
Cuma ıaat 14,30 a tayin kılınmış 
olduğunun gemi ile, yükü ile ve 
bu kaza i]e alakadar olanların ra
por alınıl"ken tayin olunan gün ve 
ıaatda mahkemede hazır bulunma 
lan Deniz ticaret kanununun ı 065 
İnci maddesine tevfikan ilan olu
nur. '(15399) 

Ihsan Yavu~ · 
ŞIK 

giyineni erin 

TERZiSi 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllralnb 

ISTANBUL 

Y enipostahane 
kar§ısında 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

-~S!'e~ıa!l_•m•i•ı•z•z•e~t•·-11 

8 - 1700 adet galvanize su kovaır, muhammen bedeli 663 lira Salmastra 20 kg. örülmemiı kort e.m - . . - - - --
ve muvakkat teminatı 49 lira 75 kuru§ olup 7 - 1t - 35 per,~mbell men bedeli 414 lira 70 k yan~, 250 k~. klıngr~t, muham- TiyatrO Sanatı 
günü aaat 10 d 1 7 5 uru• ve r.:mva!·;~rnt temınatı 31 hra 10 kuru• 

a. o up - 11 -3 pertembe g .. ·· ı d ;r 

9 - 50 kı. ırafit, 300 kg. plambajm, 140 kg. 4 köte grafitli unu saat O a. 
. .(6345), 

Her kitapçıda bulunur 
Fialı: 75 kurut 

-ia.ICllllmı1lr.ı11:D:ı __ _. 
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1 - Bir takım maskeli adamların yıldırım gibi 
sürdükleri bir otomobil, diğer bir otomobil tara • 
frndan t.akip ediliyor. Silahlar atılıyordu. 

2 - Bir kadın polis hafiyesi haykırdı: - Tes
lim olunuz Jos Foks kurtuluş yolu yok. HerşeY, 
anlaşıldı. 

3 - Şfmdf Mir ettlffnfz mfihendis Jorj Fovleı' 
in nerede oldufanu eörleJ:iııfzl 

4 - Haydut Jos Fok' polisleri bir takım karan. 5 - Polisler mühendis Jorj'o tam vaktinde kur 
Jrk mağaralara götürüyor. · t.armrşlardı. Zavallı genç adam rütubetli bir mah· 

zende otlar üstünde yatıyordu. 

==- -

Çağlayan e:ıı~'™®l 
·Eski MULEN RUJ 

Her akşam muhteşem programı ile devam ediyor. 

Eftalya Sadi Bestekar Bimen 
?rc:tcramımızda bu haftaki yeni ik ler: 

1 - Eftaıva Sadi - Bestekar Bimen 
AYNI SAHNEDE VE BIRLIKDE DlNLIYECEKS1NIZ. 

g2 - Milli duygularımızı ifade eden zeybek türküleri danaları 

il«! beraber (EFT ALYA SADi tarafından) Tel. 40335 
1 

cs:w:ı•-:cn.~=~~'==p111r::ınnıı~=:=e 

~COŞKUN mağazası coştu--.. 
&yanlar: COŞKUN mağazası; gümrükten çıkacak malları 

için Ticaret "daaından 15 günlük yeni bir müsaade daha aldığı 
ve bu münaaebetle, en ıon moda manto ve paltoluk yünlü ku • 

matları fiyatlannda hakiki tenzilat yapıldığını bildirir. 

.. 

NE KADAR 
JSTIRAB 
ÇEKiYOR 

1 saatdanberi 
' cvam eden 
müthi~ bir 
aiş ağrısı .• 

===== 

6 - Hasta sordu: - Siz kimsinizt 
- Benim ismim Jeml Sampron'dur. GfzU b. 

'dın polisiyim. Yalnız doktor Jlkırdı tıôylemeniu 
müsaade etmiyor. 

ı~

1 
Deri ve frengi mütehassısı 

Zühreviye şefi: 'I.! Doktor 

uwmmwwa: ~ 
Diş hekimi 

Ratıp Türko{llLJ 
Ankara caddeal Me•~ 
ot911 Ka ... ıaı numrara ~ 

1 Nuri Osman Eren 
1 Elhapra apart. No. 3 
1 

6 1111 7 

Burnunuzun parll 
parel parlarup:dur• 

dutunu siz deill 
o a6r01or ••• 

Nice ba1anlar genç ·vı 
gQzel olmalarına raam•" 
erkeklerin kendilerin• 
ba• bile çevirmedikle
rinden me'yusturlar •. • • 
Sebebi meydanda : 10ı· 
lerlnln parlaklıaı devııtt 
ettikçe ho$agıtmlyecek' 
!erini hAIA anlayamıyor· 
lar. L. T. Pi VER' lfl 

MATITE 
r{1ıellik -pudra; talksızd.r ve aiıi bu tehlikeye karft ınıuhafaJI 
ile beraber, her vakit mat kalacak bir çehre de te'min eder· 
MAT 1 T E mattır çünkü terkibindeki her~ey mattır ve qaiz bit 
Utiıilt kabiliyeti vUdır. 

ParfGm~ri L. T. PIVER A. Ş._. lstanbul Şubesi 
Şlfll Ahmet BeJ ıouk No. 56 • Telefon : 43011 

Bazı mallarunızın fiyatlan aıağıda göıterilmiştir. 

Kreb döıen metrosu 
Krep Binnan ekstra ,, 

Kurut 
70 Tafta ekıtra metroıu 

130 Velur Suva Şapka için 
240 Velur anglez 

Halbuki bir iki kaşe 

G R i P i N• ---••••iiiliiiiiiiiiiliiiiiiliiiiliiiimmmmmm-..A..,.. 
Kaligrafi ve Okul Krep Saten ekstra ,, 

Krep Maroken ,, 
Krep Monaol ,, 

240 Ropluk 90 santim ende 225 
220 Em perime ıua (paçalar 100 ili 150 

. . •yatlar maktü ve pazarhksızdır. 
COŞKUN MACAZASI, Beyo ğlu lıtiklal ca.ddai 

._ _______ ._ lş Bankası karşısında 

Spor Postası 
Her hafta pazartesi günleri 

hakiki •por mecmuasıdır. 

Kuru 

,, 
çıkar, 

bu dayanılmaz 
ağrıyı bıçak gibi 
kesmeğe kAfldfr. 

G R i .P i N 
bütün ağrı. sızı ve sancılan 
mideyi bozmadan, kalbi ve 

böbrekleri yormadan dindirir 
Her eczanede vardrr. 7,5 kuruş 

fiatla satılır. 

Defteri Satanlara 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

Cemiyetin okul talebesi İçin bastırdığı ve Kü!tür 81 
lığının tavsiye ettiği her ~eşit defter ve kalıgrafilerin ıatıt 
ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACIHAN ALTINV-" 
NUMARALJ Mağ·uadTr. (2959) (f;342) 


