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Japonlar Soyy~tlerin , 
topraklarına girdi 

iki taraftan 1 
Jtalll'DI 11eMralı de Bono ~plıede Ö 1Ü1 er Ve 

t kilôtı yarahlar var 1 Mason eş Ta11 ajansının verdiği maIUnı .. 
diıd • ~ ta ıöre, ilk tetrinin on ikinci ıü· 

1• çı· n JA ğve 1 • nü, Mançoko topraklarından ıe-n n len elli kiti bir kilometre derinli-. 1 k ğinde Sovyet topraklarına ıirmit. 

Bu teşkilatın 1~.o ~İn llra 1 tir. Sovyet muhafızları Wıerine _ _ t k ld alet açmıtlardır. 
emlak ye p8f8$1 hukume e a 1 Bu arada, arka~atlarının im-

---· ka 20 bin lira kadar da dadına gelen on ıekız Sovyet mu1 

iç itleri Babnlı~an selen dan batld i .. lenmektedir. Bu •hafızı üıerine Japon Monçoko bö
l>ir emir üzerine Türkıye Muon para kah~ ... 1 90

{ eçecek para ve lüğü tarafından mitralyözle alet 
loc:aJarmm kapabldıfmı dün yaz. ~:. ıO::: ~i:a kıymetinde o) edilmitti~. 
llllfbk. Cemiyetin Jıtanbul, Bar· d hm" edilmektedir. Maıon Ba muıademede Sovyet uker · 

a.....:.ı ___ ı-ı·r Edirne Muila, ulu ta ın ı · d b" ju ··1m·· aa, ~, ..... ' ' d 1 . • L!....k- bindir. erı.:ı en ır ço o UJ ve yara•! 
Antep Ad·-· locaları vardı. Bu • a et erı ıae un- -s- 1 1 b0 "h · 1 •-- f ' ...- Bu t-kilibn kaldırdmaıını i - •nm•t: ai e ı ı tama K&rfl tara 
ralardaki emval ve emllk de hükG ett:-:r L-p .- parti proı. da zayıata ujramııbr. 
· . b •---·ktadD' cap ıren aeuc , _.. , 

illete leçDllf unauu- · . rammda kökü dıpnda bulunan Moıkova hükUaieti Tokyodak· 
Cemiyetin Beroilunda 30 bm · · d ıı-· .. k 1 • · • t t tm i llra ... ID9tiacle bir binası, Kadı • tetekküllerin memlekmmız e 'yer u~ e çııını pro. eı o e. e e ~e 

b " . J 10 bin lira· lnılmıyacaiına dair o!an kayıttır. tahkıkatyapmak üzere b1r komıı 
JGnde ymı ~· ~ Dil• ileri plmiı bası kimtelır muon· Yon tayini için teldifı. klumai .. 

ide dli• Mr hinuı • .,, da. . memur etmlıtlr 1.._.• de WnalU'I ftl'dır. Bun • 
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Habeşistan harbi ıtalya 
' 

-
İtalyan . Ha1'~ harbinin dünkü! 

durumdnda fazla bir dğitiklilt 
yoktur. İtalyanlar daha evvelden 
elde etmit oldukları mevzilere yer 

le!lJlek için çalıımaktadırlar. Bir 
iki mmtakada ela ileri harekatta 
bulunduldarım ilan etmektedirler. 
Durumun cephe cephe mütaleuı 
föyledir. 

Erit re cephesi 
Bir hafta evvel hududu geçerek 

ltalyan topraklarına giren Habef 
kuvvetlerinin faaliyetine dair he -
nüz hiçbir yeni haber yoktur. Bu
radaki kuvvetlerin ne yaptıklan 
meç.huldÜT. 

Adua cephesi 
Ra.a Guksa'nm binlerce aakeriy. 

le brilikte İtalyanlara katııması 
Tigre hududunu, Habe§Jiler aley -
hine olarak, çok sarsmı§tır. Ha • 
bet tahbna oturmak hırıiyle hare
ket eden bu Rasm daha 1932 snee
ainde ltalyan Kralına dehalet tek· 
lif ettiğini Ciomale d'İtalya gaze .. 
teıi haber vermektedir. Şimdi Ge. 
neral Santini'nin ordusu dehalet e 
den Ras'ın mıntakasında hiçbir 
mania tesadüf etmeden ilerlemek
tedir. Yalnız bu ilerleme çok ya. 
vaı olmaktadır. Anla§ılan General 
Santini diğer kuvvetlerden ayrı -
larak tek başına ilerlemeyi tehli • 
keli bulmaktadır. Fakat Adua il~ 
:A.ksum mıntakasmda bulunan 1 • 
taban kuvvetlerinin bet günden -
beri bir karıt bile ileTledikleri ha· 
beri gelmediğine nazaran ltalyan 
kuvvetlerinin Tigre mmtakasmda 
Ras Guksa'nm ihanetine rağmen 
çabuk ilerliyemiyecekleri anlatı1 . 
maktadır. E~er bu zamana kadar 
R::ıs Seyum bu cepheye asker ye . 
ti~tiriree Tigre eyaleti ltalyanların 
eline ge:;mel"1:en kurtulabilir. 

~gaden cephesinde ltalyanlar ~ldukçabüyük müşkülatla karşılaşmaktadırlar. Habeşler genlı Ogaden rölünde bir çok 
sıperler lıazırlamışlar, mitralyoz yuvalan açmışlardır. Resmimiz nuıntazam Habeı askerlerinden bir kıamuıı Oga • 

den cephesindeki bir siperde gösteriyor· 

bulunmaktadır. Vehip paşa Habeş ce
nup ordusunun başkumandanıdır. 

Aduvaya giden yol 
İtalyanlar Cibuayı Eritreye haf • 

Jıyan yalun artık tamamlanmış oldu -
ğunu ve İtalyan başkomutanı Gene. 
ral de Bononun törenle şehre gir -
meğe hazırlandığını bildiriyorlar. Fa. 
kat bu haberi üç gündiir verdiklerine 
nazaran kaydı ihtiyat ile teHikkl edil
mesi icap ettiği aşiklrdır. 

imparatora ihanet eden damadı 
Habeş imparatorunun damarı Guk 

sanm İtalyanlara geçtiği teyid edil • 
memektedir. Fakat :Quna karşılık o • 
ln.r,..1 .ı:..- ..ta ••a.1.·ı-'•• .a-ı.-.. ·--·••-a--ov -
malilerin akm ~k!n kendilerine iltica 
ettiklerini bildirmektedirler. 

lnglllz ve Japon cephanelerl 
Habefl&tana vardı 

Habeı ?elleri, askerlerinin tüf eklerini gözden geçiriyor-· 

Habe~ kadınları da cepheye l lnglllz gemllerl ltalyan gemlle-M U S88 Iİ cephesi gidiyorlar rının se•amma cevap vermiyor 
Jijiga, 13 (A.A.) - Buradan Oga- 1 Roma, 13 - İtalyan gazeteleri şim 

B. U. D. lngiliz ajanıının bil• 
dirdiğine göre, yarım milyon san
dık İngiliz cephanesi ve 150 bin 
sandık Japon cephanesi lngi
liz Somaliıinden doğru Habqi.
tanın Harar vilayetine varmıı-

Buradan da hiçbir yeni habc.r 
gelmemittir. Maamafih evvelr.e 
50000 kif i oldukları haber veril~n 
bu mmtakada da İtalya ordusunun 

nerlemekte devam ettikleri tahmin 
edilebilir. Esasen buradaki haN -
katm gayesinin Adiıababa . Cibu· 
ti demiryolunu kesmek olduğunu 
evvelce de yazmıştık. 

Adisababadan gelen bir habe -
re göre İtalyan hükUmeti Habeş 
hükumetine asker ve mühimmat 
nakletmemek şartiyle Adiaababa • 
Cibuti demiryolunu bombardıman 
etmemeyi teklif etmi§se de benfüı. 

müsbet veya menfi hiçbir cevap al 
mamııtrr. 

den cephesine doğru hergün binlerce di de başka bir cepheden İngilizlere 
Habeş askeri geçmektedir. Bu asker · ı karşı hücuma kalktılar. Bir müddet -
ler çok keyiflidir. tenberi İngiliz basını (matbuatı) ltal-

Harar civarında seferberlik hemen yan kamoyuna (efkarı umumiyesine) 
hemen tamamlanmıştır. rağmen Mu.solinin ulusu felakete sü-

Ogaden cephesinde valnız müsa · "kl d'·· • h Ik b" ı b. tır. ,, ru e ıgını, ve a rn oy e ır ser • 
demeler olmakta ve fakat heran bü • güzeşti kat'iyyen tasvip etmediiğini Dı~ardan daha çok cephane gel 
yük bir İtalyan taarruzuna intizar e- yazıyordu. Bunu bir tahrik sayan I mes; her dakika bekleniyor. 
dilmektedir. "Lavaro Faşista" gazetesi, ''Faşizm ftalyada lhtllll haberi ve tekzibi 

Yenl sevklyat He İtalyayı ayırmanın hakikate göz 1 

Napoli, 13 (A.A.) - 20 subay ,-e 300 1 kapamak olduğunu, ve bunun ancak 
asker yük\ü olarak hareket eden Tos- ' bir suiniyet eseri olduğunu,, yazıyor. 
cano vapuru, l\fesinada silo fırkasına Duçe ve İtalya blribirinden ayrılmaz 
mensup iki bin asker yüklenecektir. 
Mesinadan haber verildiğine göre Pie-
monte vapuru, Afrikaya giden iki bin 
asker ve elli subayı yüklemiştir. 

bir mevcudiyettir,, diyor. 

Berlin, 14 (Kurun, geceyarııın. 
dan ıonra) - Alman iıtiıhbarat 
bürosunun bildirdiğine göre, Ha
beş harbi İtalyanın her tarafıntta 
ho§nutauzluklar ve ayaklanmalar 
doğurmu~tur. İtalyanın birçok ıe
hirlerinde genit ölçüde tevkifler 
yapılmııtır. Bugün Napolide bir 
hadise olmuş, halk büyük bir he · 

Habeşlere geçen bir ,eı 
Harrar, 13 ( A.A.) - Habeş maha • 

fili, Somali şeflerinden Sam Atarri • 
nin 2/)00 taraltariyle birlikte Habef • Somali cephesi lere geçtiğini bUdiriyorlar. Keza, bir-
çok Somalinin ltalyan saflarından 

Voce d'ltalia gazetesi ise M. Ede -
nin ltalyaya karşı dostluk teminat -
!arının boş olduğunu, ve Akdenizdeki 
İngiliz gemilerinin ltalyan gemileri
nin selamlarına mukabele etmedi~ini 
bildiriyor. "İtalya · Habeş harbi Fa -
şist İtalya aleyhine bir hareket halt • 
ni iktisap etmişler. Çünkü İtalya 

halkını istemeğe başhyan bir ulus ol • 
muştur. 

Bu cephdeki harekat da tama • 
miyle bir ıır mahiyetini muhafaza 
~tmektedir. Gerek Habeı, gerek İ
talyan hükumetleri çıkacak ha -
berlere gayet !iddetli sansür koy . 
mut ve onlar da reımt bir haber 
neretmemi§ olduklarından vazi . . 
yeti bilmiyoruz. Yalnız ltalyan 
kuvvetlerinin Harrar mıntakası -
na doğru ilerlemekte olduklarını 

tahmin edebiliriz. 

Cephe gerisi 
haberleri 

kaçtıklan bildiriliyor. 
Habeş cenup genel karargô./ıı olan 

Harrarın hava taarruzlarına karıı 

mildalaası yeniden bir çok toplarla 
takviye edilmiştir 
imam Yahya Hab•• ere geçmlf 

BerJin, 13 (Özel) - Alman istih
barat blirosunun bildirdiğine göre 
Yemen imamı Yahya Hş.beşlerin tara
fına geçmiştir. imam, Hiideyde lima • 
mm Japonlar vesair' hUkumetıer tara. 
fından Habeşlere gönderilecek harp 
mühimmatı için merkez tayin edilmiş
tir. 

Maltacf a gece manavraaı 

. Maltadan bildirildiğine göre 
hava makamları bu gece bir hava 
taarruz ve müdafaa manevrası 

yapmağa karar vermi§tİr. Manev· 
raya büfün halk i~tirak ede~ektir. 

Bugünkü 
haberler 

Vehlp Paşa cephesinde 
hazırltklar 

yecan içinde, Afrikaya yeni ask~ 
götürmekte olan vapuru hareke! 
ten men'e kalkıtmışhr. Bunun Ü 

zerine, ıevkiyatı idare eden asel 
ri müfrezeler halkın i!zerin,. at 
aç.mağa mecbur olmu~tur. Çcğı: 
nu Afrikaya g itme!de olan ask4 
lerin anaları ve akrabaları te!k 
eden kn.labalıkta yaralananl 
ve ölenler vardır. 

Paris, 14 (Özel) - Bütün lta 
yan ıehirlerinde heyecan görüli 
yor. Bologna, Lombardie gibi , 
Jayet1erde, Habeş harbinden do 
ğan hoşnutsuzluk halkı kıya.J11 
aevkediyor. Zabıta kuvvetlerİY 
ayaklanan halk arasında büyi 
telef atla biten çarpıtmalar olnıa 
tadır. 

Roma tekzrp ediyor 

Pariı, 14 (Sabah aaat 7,45 • ( 
zel) - ltalyada karıtıklıklar " 
çarpıfmalar olduğuna dair Berli 
kaynaklarmdan verilen haber1 
Rome.dan relen telgraflarda kaı 
ıurette yalanlamaktadır. 

lnılllzler ltalyan gemllerlnl 
muaadere edecekml• 

Roma telsizi Pariıten aldıfı 
ıöyliyerek, ıu haberi vermittir: 

Roma, 13 - Pariıte çıkan Eı 
ranıijan gazetesinin bildirdili 
göre, lngiltere Doiu Afrikatl 
daki ltalyan ordularma yiy~ 
giyecek ve silah götürecek ol 
gemileri kontrol etmeye ve hat 
yanyacak her ıeyi müsadereye• 
rar vermiştir. Bu kararda ltalyı 
vap1ırlan da dahildir. 

lnglllz aUel tedblrlerlne Fr•" 
sanın ı,tırAk dereceal nedir 

Londra, 13 (Reuter) - Dün · 
luılar Kmımıu ıiyaauı hakkınC: 
L-~-·._. L-ı.-......... ........ I n -tl• 

r~ ile Fransa arumda ıüel teC1 
birler tatbikine dair hiçbir ıey ) 
nuıulmadığmı bildirmiıtir. Ede 
le yaptığı bütün kODUf1D&lard• 
kisinin de barq yolu ile bir ast 
laf111a taraftan olduklarının .-1 
olduğunu söylemiftir. 

Fransız Fafist Partileri ise dı 
Pariıte hüktimetin ltalya aleyhi 
olan ıiyaaanna karşı bir göt~ 
yapmıtlardll'. 

işsizlerin sayısı 
Vaıington, 14 (A. A.) - Atı 

rika it federuyoııunun aylık dl 

muaıı, itlerin biraz düzelmit ol 
muma rağmen ipizler aayııJ11' 
artmakta olduğunu yazıyor. Fr• 
1&, İngiltere ve Almanyada gtıÇ 
ıene 8.400.000 itıiz varken bu · 
bu rakkam 7.400.000 e düttii 
halde, Amerikada işsizlerin ı•1 
11.000.000 e çıkmıştiT. 

Amt Aduvaya henUz dlkllmemt• 
Bertin radyosunun bildirdiğine gö

re siyasal çevenlerde ltalyanların A
duada törenle bundan kırk yıl enel 

ltalyamn Ad!sababa elçlsl ö"ıen lt.alyan askerlerinin hatırasını 
Londra 13 (Röyter) - İtalyanların 

cenupta Ogaden cephesinde taarruza. 1 

geçmek için harekette hazırlanclıkla -
rı sabit olmuştur. 

Habeş istihbaratı . 
Habe§iı~an orduıu uçak gibi asri vantalaTdcın iıtilaJe ettil' ı AdiSababa, 13 CA.A.) - ltalya el- yad için Romada hazırlanan anıtın 

çisi ne Kalderiniyi hududa kadar gö - henüz dikildiği haberi doğru değildir 
türmek üzere istenilen hususi ti-enin Habe, seferberUiil tamamlanıyor 
gönderilmesi tebliğ edilmiştir. Vinci Adi.c;ababa, 13 - Bütün Habeşistan 
ve Kalderinl hala Ras Destanın ika • da sef erber1ik ikmal edilmek ü1~re • 
metgahındadırlar. Kimsenin ziyareti - dtr. Her istikamette ordular cephele -
ne müsaade edilmemektedil'. re doğru yola çıkmışlardır. 

Buraya külliyetli miktarda askrr 
yığmaktadırlar. Habeşle'r de Ciciga • 
Harrar üzerinde ehemmiyetli km'\'et
ler toplamağa devam edlyorlar. 

Cicigada Vehip papnın kararrlhı 

bi telsiz telgraf da kullanmaktadır. 
• Resim ıize Adiıababa'da telsiz telgral iıtaıyonunu göıtertt'4 
tcdir. Burada yerli f-Jabe,Iiler ıra VCZf ccphca;nden aldıkları eti~ 
haberleri. hulaklıhlardan dinlerken bir tarııf t«n J" Jo'Ga• mt:Jıin-'61"" 
yazmaktadır. 





14 n.KTEŞ'ft~ - 1935 

Habeş harbinin sıvasaı yüzü 
'-,_,, -- _,.... - -- ~ -.. - Yunanistan da 

Fransız gazetelerine göre : 

lngiltere Musoliniyi. büyük grevler 
Kondilisin gazetecilere beyan 

devirmek istiyormuş 
Italyan donanmasını da 

Zecri 
zayıflatacakmış 

tedbirler üç güne 
tatbik edilecek 

kadar 

lngiltere 15 gün sonra abloka 
yapılmasını teklif edecek 

Zecri tedbirler Uç gUn içinde mildafaaya müsaade etmektedir. !tal- harbi durdurmak için müıukün olan 
tatbik edilecek yan milstemlekelerl he son senelerden en vasi zecri tedbirleri almaia davet 

Cenevrede balyaya karşı abna · berl Habe§lstanın sebebiyet nrdlği etmektedir. 
ak zecri tedbirleri aörii§en komia - doksan hadiseye maruz kalmıtlardır. İnıilterenin zirat bakanı, Glaskov· 
7on faaliyete devam ediyor. Anlapl - E•kl ıtipanya Kralı Muaollnlyl da verdiği bir söylevde, demiştir kl: 
dıtına ıöre her devletin bunu tatbiki nasal görUyor "Bizim İtalya ile hiçbir kavga yok -

Atina, 13 - B&§hakan General 
Kondiliı, Atina gazetelerinin di -
rektörlerini çağırarak §U beyanat • 
ta bulunınuıtur: 

"- Evvelki hüktlmetin karar -
ırz hattı hareketi ve rejim meaele
ıindeki tereddütleri ıilabh kuv • 
vetlerin aabnm tüketmeğe ıebep 
oldu. Bu kuvvetlerin mezkUr hil • 
kUmetlere itimadı tamir kabul et
mez bir halde ıarsılmqtır. Bunun 
üzerine üç general Çaldaria kabi · 
neıinin iatif asmı iıtediler ve bana 
müracaat ederek ulusal meclis ö • 
nünde yemin etmek §&rtiyle bir 
hükUmet tefkilini deruhte etmek -
liğimi rica ettiler. Bu vakıalara ıö 
re, ıimdiki hilkUmetin tamamen 
vatanı bir hükiimet olduiu anla · 
ıılrr. HükUmet siikUnu muhafaza 
ve ıeneloyun ıerbestçe yapılması
nı temin için iktidar mevkiini de
ruhte etmiftw. 

"Geneloydan soma hükOmet İl· 

tifumı krala verecektir. Bey 

namemizde bildirdiğimiz k 
ları hazırlamak için timdiden 
tehauulardan mürekkep kanı· 
yonlar seçimine teıebbüa olu 
tur. Bu suretle ulusa Ye krala 
met ettiğimize kaniiz. Sizi, bu 
liiatı yapmak ve bir parti hiil 
ti olmadıfrmızı ve hiçbir 
hizmet tuavwrunda bulunnıa 
innızı temin ebnek için çağırd 

Paris, 13 - Atinadan haber 
rildiğine göre, krallığın geri 
meıi yüzünden Yunaniıtanda 
mumi grev ilin olunmuı ve 
birçok fabriblarm itçileri itti 
etmiıtir. Birçok i,çi tevkif ol 
lllQftur. Grev komünm fıTkası 
rafmclan idare olunmakatdır. 

Viyana, 13 - Atinadan g 
haberle-, Girit adumda bir k 
nqma olduğunu bildirmekte 
Bütün remıt daireler asker 
fından itıal edilmiıtir. 

~~c~~~~"~«~~ ~~~"<~>-&~~~~ t~ru~~~c~~~ ~hnt------------------------~~ 
Her devlet delegesi kendine göre makta olan eski bpanya kralı Alfons ettiğimiz şeyi muhafaza mecburiye- ltalya - lngiltere Bulgar kabin 

bir tedbir Jleri siirmeJdecllr. Xll. Diartio de Voticoz gazetesi ay • tindeyiz. 
lııgiliz delegesi, kendi hükdmetinin tarına verdiği bir beyanatta Habeş - t Bu tarzda hareket muvaffakıyetli Nişanlarını iade eden sinin istifası 

ltalyan ihracatını tamamen kesme - talyan ihtilatı hakkında çok nikbin bir neticeye varmaz.sa, biz, arsıulusal bir amlralı 
llfnJ istediğini söylemiş ve bu tedbirin mOtalealar ytlrtltmft§tür. Muaollnl ile mecburlyetlerfmlzle kendi emnfyetimr beklanı·yor 
müeesir olacağını llbe etmiştir. yaptılt mülikatm neticesi olarak "1 • zi muhafaza için ba'vuraeafımız ~ • Roma 13-Amiral Golyano ken. ~ 

F.ransız delegesi, harp endüstrisine talyanın istedifi yerleri işgal ettikten relerin neden ibaret olacağını yeniden disin~eki lngiliz niıanlarmı geri Sofya, 13 - Bulgar kabi11 
J&llfan iptidat maddeler üzerine ko· sonra sUlhe talip olacafım, ve bu Af- gözden geçirecefiz.,, vermiıtir. Amiral Musoliniye gön· nin buıünlerde istifaıı bckleni:f 
nacak ambargonun vaziyete daha uy · rika harbinin hiç bir suretle Avrupada lnriliz siibakaıu Vikont Halifaks derdiği bir mektupta ıöyle diyor: 21 Nisanda kralın beyannan: 
&Wl dlişeceği.a.i söylemişse de bunda'n bir kargaşalığa yol açması ihtimali Şefildde verdiği bir söylevde şunu "- 1902 _ 1904 yıllarında Mo!- le Bulıar milletine vadedilen 
bir takını meseleler ortaya çıkacağını olmadığı kanaatine varmış olduğunu söylemiştir: b 
anlatmıştır. söylemil'tlr. ''Büyük ltaJya ulusiyle hwıust ya - la bizim elimizde siyasal ir yem ni kanunu eıaıi, y:!nİ seçim 

"Teklif edilen tedbirlerden hiç bl - Duçeyi ~k sakin buldum. Omit hut ferdi bir kavgamız olamaz. Fa • olabilirken lngilterenin ıadık ve nunu buıüne kadar hazırla 
rint esas itibariyle reddetmiyorum. ederim ki Avrupa semalarında birik- kat bununla beraber, kıymetli ve ~ki dürüs~ bir dostu olan ltalya lngiliz .dığa için Tüıef hükWııeti çeki 
Şu prtla kl her tedbir gerçekten mü- miş olan kara bulutlar çabucak dağı • doıtluklar, bu memleketi vermi~ ol - Somalisinin de yola getirilmesi i- mecburiyetindedir. Bu huı 
ess.tr olmalıdır.,, Jacaklardır, demiştir.,, duğu şerefli sözlerden alıkoyamaz. çin bu devlete donanmasiyle yar· kabine azaları M&aında anlaıırı 

Fransız delegesi Llval bundan son lnglltePanln, halyan mlllatl ile İşte bu sebeptendir ~ dllnyyul - .ı.- .~ •. ıs-t.ı. n ... 6 u •• ı.;.ı t •• 5 m .. \!ev Jık varpır. EsJCı parti ıefle;-i 
ra, Fransız efkln umumlyeslnde au- bir zlddlyett yokmuf hüne yapılmalda olan bu baskını bir Jet adamları bunu unutmuf gibi 
itef ehhüm uyanmamasıru temin yollu Londra ticaret konseyinin yaptığı sona getirmek üzere bu memleketin I kamete karıı olan milcadelele 

· k bar k t t görünüyorlar. Onun için ngili:z d d" la o·· d be · ve lnıilizlerle mü~tere e e e • bir toplantıda gayet mühim bir karar diğer memleketlerle birlikte kendisine ev.un e ıyor r. un en rı 
· ı H A · h b. hu··k,Aımetı·nı·n bana o zaman verdi• d !~-.:;. L 1 d b 1 meeine ıpret e avas .ıansı mu a ı- almıştır. Bu karar İngiliz hi!kQmeti • düşen payı tam ve makul surette ic • ya .ı m~ere er e u unan 

rine şunu söylemiştir: nln Uluslar Kurumundaki delegesini, raya hazırdır.,, ği nişanı geri vermek vazifemdir. aek f6ra bu akp.m bir beyann 
~~m~~h ~~u---------------------------- H~w~~~~bll~~t~~.~~dm~~: 

mumiyesinde) görülecek her türlü su- Bir loglllz gazetesine RÖre ltalyan finansı duygularmdan mahnım bir mem-
itefehhüm, barıcz davasına zarar vere- I •1 "lütün Bulıar orduaunu te. )/ f f tt ~~ket ux.....·na talyan denizcı erinin uk ..a.:: ı bilir. lki ülkenin takip ettii:ri hareket - ena vaz ye e 5 ... etm'! te olan eri 111ümeı•• 
ler, ayni olduğu gibi, kensey öntinde canlarını tehlikeye koymu' olduk- dinlendi. Bulgar vatanının ııı 
l'raııaız ve lngillz delegeleri tarafm- Ital,, anın mevcut ların1 eıefle yadediyorum.,, faatlerine muıayir olarak bir 
dan yapılan dfyevler de tamamen biri· J yazım memurları bu zabitin yapmak teıebbüsünd! 
blriılln aynıdır.,, l 

Fransızca Le Jour gazetesinin Ce- Alt b. t. sabah Taksim bahçe- lunduğu aynhk tel'in o unur. 
nevre muhabirinden .ıc1ı1ı bir habe - 101 I ıyor .stnde topıandıtar tün ordu ve mümessilleri kr• 
re göre, zecri tedbirlerin on bet gün arkaımda tek vücut olarak 21 
lçindegayrikifi olduğuanlaşılırsa,ln Bastıgv 1 kigv ıt paranın miktarı Nüfus yazımı hazırlıkfariyle aanda kralın millete vadet 
giltere abloka istemeğe karar vermiş- uğraşan kaymakamlar, mmtaka • prensiplerin tahakkuku uiruo 
görünmektedir. Fakat Fransa delege • g •ıtt" kçe ÇO v a 1 o r lanndaki kontrol mmurları ile ya-
lerl böyle bir ablokaya ~ddetli muha- 1 Q IY zım memurlarmı ıık, ıık toplıya· çalıpcaklarcbr.,, 
Uf hn.lş.. Deyli Herald mali muhabiri ya· harp hazırlıklarına baılamadan rak izahat vermektedirler. Bu ,. • Aıkerl tGra memleketi pat 

Cenevre faaliyetinin aklslerinden o zıyor: ance ;1e 117,720.000 ıterlindi. bah Beyoğlu Kaymakamı Taksim menler bir rejime avdet ettir 
tarak, Fransız gazetelerinden Ovr I bir ic!arenin iktidar mevkiine talyanın finansal bir felaket~ Altın ihtiyatı, kendilerinden bahreı•ıde Taksim mmtakaıma f(>yle bir mütalea yürütüyor: ~ mes::ı kabul etmittir. 

''Herhalde lngtlizler, kendileri 1 - doğnı gitmesinin eserleri, altm harp levazımı alınacak olan ya- ayrılan memurlan toplamı§ yazım Ayın yirmiıine kadar yeni 
$fn daha aempatlk bir hükimetln te - mevC"udunun azalmasından anla - hancı tacirlerin, altindan ba,ka etrafında hendilerini aydınlatmt!· 
fekkilltl llfrunda Musoliniyl devirmek ıılmaktadır. tır. Kalabalık olan Beyoğlu mm . kabinenin iktidara ıelmeıi 

1 b be b da bir s.ey kabul etmemeleri yüıün• 1 i M·· takb 1 '-••bak• istiyorlar .. Bununa era r, un n Altın ihtiyatında görülen cid - takasındaki yazımm nokıanıız ve en yor. us e u_,. 
'lw.atr. ltalya filosunu zayıflatmak is - k den azalmıtlu. ı·yı· olması ı"çı·n ,.

0
k ,._.11 .. ılmakta •

1 
1·ımdiki dıt bakanı Kaıeivanof ~ dl tenezzül, ıür'atle yükselen ban T ~ s 

~~:r!temediklerl de düşiinülıaeğe not tedavülü inflisyonun (fazla Ayni zamanda gayet açık da- dır. lacağı bekleniyor. 

m~ta~a"i~P~ bu~~) hlhi~~~~e~rl~de ~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ayni gazete bir de pyle diyor: ı 

.. İngilizler Uç hafta sonra abloka · ilk itareti olarak telakki e-diliyor. yor. k H K 
)'& başlıyacaklardır. Barışçıl (sulh • Muıolini yalnız ıüel sahada de· Kağıt para buımı, eylüHin o- Tu·· r ava urumu 
perver) bile olsa, ablokaların bazı teh- ğil, iktisadı ve finansal sahada d:ı tuzuncu gününe kadar on gün i-

Ukeleri vardır. Ve Londra ile Paris a- çok mühim güçlüklere tesadüf et· çind~ l~.917,155.000 liradan 15 Bu·· yu·· k Pı·yangosu rasında bazı anlaşmazlıkların doğma-
amdau da korkulabilir.,, mektedir ve bunlar harpte karıda- mily&r 217. 716.000 liraya çıkmıı-

Cenevrede bulunan İngiliz delege.si 1ıl•n mütkülit kadar ve belki de tır. Yani lngiliz parasiyle 248 mil· Şimdiye kadar binlerce kiıiyl 
Eden, cereyan eden konferanslar hak- dah'- mühimdir. yon 617.200 ıterlinden 253.625.600 
tında hükllmetıne malumat vermek M·11 1 ı· · t f d zengı·n etm~atı•r. ı et er mec 111 ara ın an a. t r k bulunuyor -r 
tlzere bu hafta içinde Londraya gide- hnacak olan finansal zecri tedbir- ı er ınel çı mı§ .. k 1 . d F .. .. .. 
ce::İzı Amerlk•Y• nutkunu ler, llalyayı kolayca yenemiyece- Blin ar resmı ra am ar ır. a- yeni tertip planını gorunuz , 

alyledl ği mütkülit karıısında bırakmak.. kat hakikatte finansal. durumun 7. cı· keşı· Je 11 2. ci 1 eşr in 935 deJtf• 
Roma: 14 (A.A.) _Baron Aloizi, tadır . daha ciddi olduğuna ınanılacak Uı 

d.. k d d A ik ı zemin mevcuttur. B •• k Ik • 25 000 L• dır un a ş.am ra yo a mer a u usuna ş;mdiye kadar yüzde otuzdan üyu ramıye : . ıra 
hitaben verdiği bir nutukta İtalyan yukı!'.~·x olan ltalyan parasının altın 
noktal nazarını izah ederek, İtalyanın 000 10 ()()O ı· l k •k İ'/r 
Uluslar Kurumu tarafından haksız karıdığl ıenelerdenberi ilk defa ' Ayrıca : 15 000' 12. ' . ıra 1 1 ram 
muameleye maruz kaldıftm, o sosye - olarak yüzde yirmi yediye inmit· ıer · e ( 20.000 lira ) Jık bir mükafat vardır .. 
tenin İtalyan. Habeş anlaşmazlığı ve tir. p· l'I 
bundan evvel i§tigal ettiği diğer an· ltalyann bugünkü mecmu al Pıanları okuyunuz. Ve bu zengin ıyangonu 
lqmazlıklar hakkında iki tttrın ölçü tın ihtiyatı 70.857.000 s~rlin mik· ı talili!eri arasına giriniz. 
kuJlandıfmı bildirmiş ve demiştir ki: tarındadır. Birkar ay önce bu mik. 

İtalya, Kellog paktm2'. muhalif ha- !I' 

ftket etmemektedir. Çünkü bu pakt tar 96.000.000 ıterlindi. Muıoliııil 
"'...'!,.ı... ~ ·-. Sf5MYNHY 14 a+ı 
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imdi cephanelikten geliyorum. Uzun bir fitil 
a ev edim. On dakikaya kalmaz, gemi berhava 

olur.... Bu zaman zarfında ben de 
ibadet edeceğim 1 

Geçen kıeımlartn hUll•••• ı 
Bınruı mal11eti ıeldı dilpnan 

gemüinl yakıyor. Yalnız en irlal 
karaya vuruyor. On dört kor· 
san bu geminin 00,uuı gUtlli 
vakit, üç wkadcıılannuı da o
rada bulunduğunu görüyorlar· 

ıemi berhava olur ••. Bu zaman zari 
fmda ben de ibadet edeceğim .•• 
Günahlarımın aff olunma11 için 
yalvaracağım... Adamlarım çil 
yavrusu gibi dağıldılar ..• Yazıklar 
oltan hepıine! ..• Fakat ben, her 
teyden evvel ıize tunu söylemek 
istedim ki bir Sen Jan tövalyesi 
kaptanı; icabında keJıraman gibi 
ölmeıini bilir! .. 

yWmeldifindeydl... Buraya nuıl 
varabilirdi? 

Bunlar, gemlnln «P~Blnln 
patJamak Uzere olduğunu ~al>er 
11eriyorlar. Buınn evl4tlıgı Be· 
ki:: yaşlanrulakl Küçük BQ,l(IJI, 
bir çalı dlblrulen bu koraanları 
gözetliyor ve dinliyor. 

. . . . 
Evİiya

0 

reiı palasını t1yırdı: 
- Patlamaıına mani olalmı ! .. 

Borton tamamile boJ ... içinde ki?1· 
se görünmüyor... Cephaneyi kı.m 
ate§liyecek? 

lbTahim dedi ki: 
- Evvela bizde, geminin ya. 

nrna yaklatmca, bütün mür~~.e~a
tını kaçmıt sandık. Halbukı ıçın
de birinin kaldıfmı ve gemiyi yak· 
nıak iatedilini 10nradan öğrendik. 

Palabıyık bir koraan: 
_ Kiratayı yakalıyabm •.• A • 

t~ıliyemesin ... 

İbrahim: 
• -..;11çerlje ainiiek lcabD ola&Fi1ı, 

tabiatile bö7Je yapardık.- Fakat 
her delik ırkı ırkı kapalı. •• 

Bir iki korsan bordoya kılıçla · 
rını vurarak gedik açmağa ufrat

tılar. 
Evliya reiı: 
- Deli olmayın! .. Alqama ka • 

dar çalıısanız nafile t • dedi .• 
Gemi, karaya vurmut bır ba

lık oibi yan yatıyordu. Bordola. 
n d .. rt L:: .... penı-

rında lumbar 4enen ° ~. 
cereler vana da bunların hepıı de.o 

. nkl" d" Ya'-- • .-ık olan nı ır kepe ıy ı. uu.ır. ~ 

bir t~esinden dqany& 'bir top ucu 

UUo.ndığı göriilüyordu. 
yedi sekiz Jronan, birbirlerinin 

, ____ ı.. LD'· canlı kule tet· ornzi!lla oaaaı-- u • 
kil ettiler ve bu topun bafmr genye 
doğl'U itip gemiye bir menfez aç -

r.lağa uğrathlar. 
itte tam o esnada, lumbarm ar

dm dan bir tel duyuldu: 
- Beyhude zahmet ediyorıu . 

nuz ... Top yerine çakrlıdrr •.• Kı · 
b:nldata,mazımız bile .. 

fhrahim Evliya reiee: 
_ Kap~m sesi! - dedi 
Evliya reiı, aeelendi: 
- Sinyor! Sinyor! 
- Ne var? 
- Cephaneyi atetlem~en vaz 

reçer de gemiyi bize t•lım ~er. 
•en namusum üzerine .az venyo • 
r ' k" ·-i aai aalim memlekete UD1 ı, ...... 
İad ... ederiın! 

L mbarm kenarmda dvri kır 
aak lul 1-"' bir yüz göründü: 

a ı, fO e-·· k '? 
- Gemiyi teslim ebne m.ı •.. 

"htimal verıyar Bunu yapacağıma 1 • 

B d ---a benım kuınuıunuz? u oaa-
ınandama verilmittl ••. Dokuz re . 
ıninin de amirali bendim .• Kun_: 
timi malrvettim... Artık yqam 
ne demek? •.• öleceiİm··· Son bor
tonumla ben.her havaya uça~ • 
frm ... Nitekbn timdi cepb~elık· 
ten geliyonmı ... Uzun bir fitıl tu. 
lut~um. On dakikaı• kalmu,1 

Palabıyık konan: 
- Günahını: affettirmeden 

geber ...• diyerek, delikteki ada • 
mm alnına bir ok çaktı. 

-Ah •.• 

Kaptan, gerisin ı~ri devrildi. 
Cafer: 
- Ne yaptın? 

Pala bıyık: 
- Ne yapacafrm Geberttim ••. 

Bizi burada, lakırdıya tutuyor .... 
Vakit kaybediyoruz... On dakika 
içinde ıu ıemiye girmenin bk ko
laymı bulmalıyız •.. 

Kemal: 
- Biricik methal topun çıktığı 

Jumbarm kenanndaki aralıktır. Q. 
n.daa y&ln..,kaptanm yüaünün ya 
1'191 sarillityordu. içeri •ıfmamız 
kabil mi? •• 

- Evet.. Kabil defi].. Ukin 
fa canım Bortonun da gözümil
züıı önünde babnaıma ıeyirci ka
lırsak bize, bütün dünya yuf de
ıin, çocuklar... Beceriksizliğimizi 

öğrenirlerse arkadqlar bizimle a
lay ederler •• Onun için, haydi, gü
verteye çıkalım .•• Her halde gemi
nin en hafif yeri oradadır. Bir de
lik aç•ak içeri girmenin çaresine 
bakalım •• 

Bir an ıeılenmek, birini yardan 
cı çağırmak iıtedL 

Fakat korktu. 
"- Ya bıralon.zlana? ... Ya 

bizim beceremediğimis iti aenin 
hecel'JMJn ne haddine... Sen 
daha konan olmadm... Adamdan 
aayılmryorıun! derlerıe? ..• ,, 

Onun için, mümkün meıtebe 
gürültü elmemeie, kendini farket
tirmemeğe, ufrafb. Mini mini ba· 
tını yukan kaldırdı. Ağaçlardan 
birinin kocaman bir dalı tepeden 
qağı sarkıyordu. 

Huan, pabuçlarını koynuna 
toktu. Kotmafa bqladı. 

Ağaca, eaki bir melekeyle ve 
bir kedi ıüratile tırmandı. Daim 
en ince yerine kadar yürüdü. 

Ne yazık!, ... 
Liimbardan çıkan top, pek da· 

ha ilerdeydi. Hem ilerde, hem 
a§&ğıda! ... Buradan oraya sıçrama 
ıma imkan yoktu ... 

"-Ah, bir İp olaaydı? ... ,, diye 
düşündü. 

ip nerede? O da yok! 
Çare bulamadıfı için, mini mi • 

ni yumruğunu ba!ma vurdu. 
1ıte tam o eınada aklına bir 

usul geldi. · 
Derhal ıarığmı ~özdü. Bir ua. 

nu dala bağladı. ötekini afağı tar• 

kıtarak tutuna tutuna indi. Sonra, 
aalmcakta ıallanrr gibi, ileri geri 
kolan vurdu. 

Bu aallanıf neticesinde, ayak
ları topa kadar ulqıyordu. 

Sallanmaıını artırdı. Kendi
ıini kOyverdi. Biri: 

~D~r:ıamı Nr) 
- Biz yukarda;Yken cephane -----------

patlar .•.. diyecek oldu. 
Bu .az bütün konanlan kızdır

dı. Seseler yükseldi: 
- Bundan mı korkacağız? .. Şe 

hid olunız ! ... 
- Diğer taraftan maskara ol • 

makvar .. 
_ Hem dütünün. Eğer bunu e-

le geçirirsek en büyük gemimiz o· 

lacak ... 
Evliya reis: 
_ Gayret!.. Bizi anamız bugün 

için doğurdu! . dedi. 

BERLiTZ 
Dınk Diller 

Y azılmız, çünkü her asri dili 
çabuk ve eıulı öğrenirsiniz. Bir 

dil bilme diploması ahrsmız. 
FRANSADA bedava okumanızı 

bitirininiz. 
KA YIUAR AÇIKTIR. 
lSTANBUL ANKARA 
istiklal caddesi Konya 

373 caddeıf 
On yedi Türk, bir hamle etti. ._ ___________ _. 

Sahile yulanmıt duran geminin 
güvertesine çıktılar. 

Kapaklardan birini zorlamağa 
ufratblar .. Bütün gayretlerile ça • 
lıııyorlardı. Fakat, acaba on daki· 
kada Dwıa muvaffak olacaklar · 

JlllYdı? nd' .... 1 d'b' Huan, gizle ıgı ça mm. ~ ın. 

d b olan itleri heyecan ıçınde 
g:ze~edi. Söylenenleri kalbi çar • 
parak dinledi. 

Büyükler güverteye fırlayınca, 
0 da yerinden kalktı. Kotarak, 
ıemiye yakla§tı. 

Fakat bordoımıun yanına varır 
varmaz büyük bir ümid.izlik için. 

c!e kaldı: 1 
Boyu çok kısaydı çok! ... Veto-

P.UD çıktılı JOmbar iki koca adam 
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ŞUNC>AINI BUINIDANI 

Artık herşeyin sahtesin 
ve taklidini gapılJorlar. 

Tecrübe tüp . 
leri ve kazanla -
riyle çalıımak · 
ta olan prof eıör 
ler, binbir türlü 
taklitler yarata . 
ı·ak tabiati yen . 
meğe ufrqmak
tadD'lar. T a.h -

ta talatmdan te· ll:~•«L..J 
br, maden kö • 
nrilrODdea mar. Dolttor Berlfİu• 
prin yatı ve 
dra tuzundan kan yapmak IOD 

aiinlerin icadıdır. Daha da gö • 
1'Üp itit~erimb var. 

Buııün AJmanyanın bnyük o. 
tomobil yollarında 43 tane kam • 
yon Ye otomobil, ~olün yerini 
tutmak için icat edilen ayrı ayn 
12 türlü yafnı denemelerini yap -
maktadır. Bunlar odundan, odun 
kamüründen, ziftten, koktan, an • 
traıitten taktir edilmif mahru . 
katla metilleıtirilmiı ispirto ve cli
zel yaf larmı denemektedirler. 

Bellingham malikaneıinde ç.a -
htmakta olan İmparatorluk kim· 
ya enatitüaünde de bqka bilgin · 
ler ıüpriintü ve döküntül~den ye. 
ni bir intaat elyafı bulmuılardır. 

Nobel mükafatmı kazanmq o -

lan Doktor Bergiue, geçenlerde 
Haydelberg' de odundan 6000 ton 
teker çıkarma.ğa mUTaffak ol • 
m~. 

Birletnrit Amen1r:a kfmyaker · 
leri aun't et yapmı9lardır. Bunlar 
taktir edilmit IU ile dolu camdan 

hu.uat manevralar dolayııyile i 
ni ıeri almmıt ve hizmet batın 
çağırılmıftı. 

Aldığı emir bir tayyareye bin 
mek ve pilotun göstereceği yer 
panıtütle adamaktı. Tayyare iı 
tuyonunda tayyareye binmit 
tesadüfe bakın ki pilot evlenece 
köyün üstünden uçarken atlama 
için iıaret vermiıtir. 

Mihael hemen atlamıı ve n 
lenme töreninin yapılmasmd 
birlmç. dakika evvel gelinin kapı 
ımdan birkaç adım ileride topra 
ğa ayak baamııtır. 

Kahkaha kıılilbü ! 
Prag ıehrinde geçen hafta b 

kahkaha klübünün açılma töre 
yapılmııtır. Üye olmak için a 
dat vermek yoktur, yalnız iki ~a 
vardır: 

1 - Her li,-e her gihı en azı, tu 
haf bir maıal ı8yliyeeektir. 

2 - Suratı uık olan her Oy 
klüp komitesinin verecefi bir ih 
tardan ıonra kovulacaktır 1 

Fransız Tiyatroıunda 
Süreyya Opereti 

Yeni Ka.dro 
Şaziye H. Kemal 

Bu a)qam 20,30 da 

EMlR SEViYOR 
o,,..eı 3 pat/• 

YAZAN ı YUIUf Swuri 
BESTE ı Karlo Kapoçelli 
Fiatları 100, 75, !50, 25. 
Loca: 400 - 300 

bir kazana bir parça tavuk eti koy -------------
anıtlar ..,. etten mGtemadiyea par. 
çala,. kemıit olduklan halde bu et 
her aene büyümektedir. Bu dene
me tamamlandığı zaman artık bir 
tek tavuk, bir aileye ebediyen ye • 
tP.cektir ! 1 · 1 

Ruayada kurulmut olan ve ge
çen hafta açılma töreni yapılan i
ki fabrika bıçkıhanelrin talat ıüp
riintüıünden her yıl 18,000,000 
litre ıun'f ispirto çıkaracaktır. 

Surigenin nazik 
haqdadu ! 

Benıt dağlarına korku salmq 
olan meıhur haydut Fuat Allame 
aynı zamanda çok nazik bir adam
dır. 

Kadınlara ka111 daima en ince 
nezaket kaidelerine riayet ettiği 
sibi önce poliı karakoluna kart 
bırakarak onlara ne yapmek iıte
diğini bildirmeden hiçbiT baskın 
yapmamaktadır. 

En son vurgunu Berut . Sayda 
yolu üstünde yapmı§, bunu da po

liıe bildrimi9tir. 

Haydut iki yardakçraiyle birlik
te, iyice muhafaza edilmekte o · 
lan yolda ve jandarma karakolun· 
dan bir kilometre uzakta yolcu do 
lu bir otobüıle dört otomobili çc
virmi9tir. Eıkiyalar otobüsü kur • 
ıun yağmuruna tutarak ıoförün 

1stanbul ,utmcr leni m«ntfr1u
ftmdan: 

Mahcus .- JMU'a,a cemlmen
ne karar Yerilen n 91yaaı açık ar
ttırma ıuretile 15/10/935 tarihi
ne müaadif Sah günü 16 - 17 ye 
kadar Halıcıoğlu Bademlik cadde. 
ıinde 4 - 8 No. lu hanenin birinci 
daireıi önünde ıatılacafmdan ta
lip olanların mahallinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları 
Hln olunur. 

HABER 
AKeAM POSTAat 

IOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta katusu ı lataabal 214 
Telgraf adresi: ıstant>uı HABSR 

Yazı ışıerı teıotonu: Zll871 
idare ve ııan .. : H370 

ABONE ŞARTLARI 
Tlrlti,,. Ün.61 

Benelllc 1400 Kr' 2700 Kr. 
e ayhk 730 .. '450 ., 
3 •vtık 400 .. eoo .. 
, •Vlık 1150 •• 300 .. 

iLAN TARiFESi 
T<caret ııanıar•nın ••tırı 12,50 
Re•ml ııantann 10 kuruotur. 

Sahibi w Neıri9at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 

yanındaki jandarmayı yaralamı§, ------------
arkadn yetiıen otomobildeki iki =::m D r. H A Z 1 M mm:: 
jandarma da teslim olmak mec · ı Cerrahpaşa hastanesi sabık ca-1 
buriyetinde ka~mııtır. Jandarma diye \'C zühreviye mü.tehassuu. 1 
imdat heyetlerı gelmeden, haydut :: Galatasarayla lngihz sefant:I 
lar otomobillerden 2000 lira ka . c arasında tramvay cad. No. 26 

······---·····-········-···-.. ···· ... ·--·--·--dar tophyarak dağları boylamış - ···•-h••• .. ······-··-···-·-.. ··-·-

lardır. Arabaluda kadmlardnn 
hiç.biriıine dokunulmamıt ve para 
hırı alınmamıştır. 

7 am vaktinde ve 
yerinde! 

KUPON 

, 274 
Sovyet tayyarecilerinden Miha- •-------~~~'!!!!!~ 

el lvanoviç'in tam evleneceği gün ---
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&ı önde Tevfik, en arkada cü
ce, birbirlerinin ayaklarma bas• 

HABER - Akşam ro!llta.~ 14 lLKTEŞRtN - 1935 

vahşi hayvanlarla ve 
• • birbirleriyle boğazlaşan ınsanların 

Tabiatla, 

. heyecanh romanı 
• 

Vaii'iii RÖsny aln41 * TDrkçeye çeviren: Naciye izzet 

No.4 
Sinekli bakkal- Bu mahallenin 

meşlıur bir bakkalı bir de imamı var. 
Bakkal haşi& ve tirytiki. lmam koyu 
ı·e kaba 80f u. Karısı öldükten ıonra 
tekrar evlenmemlı, kızı Emineden 
başka kimaesi yok. Emine "Kır Tev
f ik,, lakaplı orta oyununda Zenneye 
çıkan bir çapkına kaçıyor, ~vlenlyor
lar. imam kızı reddediyor. Bakkal ö
lüyor .. Dükkfinı Tevfik lfletmeğe baı
lıyor. Fakat kan koca geçinemiyor • 
lar. Tevfik bakkallığı angarya &ayı
yor. PiJJ, tembel bir adam. Dükkfin ba
kımsız. Veresiye alan bir daha uğra • 
nuyor. Tevfikte para diye bir kıymet 
yok. Nihaye.t dükkanda Emine çalı~
mağa başlıyor. Dört bucağı temizli
!JOr. Veresiyeyi kesiyor. Dükkôn da 
eski zamanından çok daha iyi işliyor. 
Tevfik çırak gibi kullanılıyor. Fakat 
1'cvfikte esrarlı bir hal var. Emine 
kocasının: "Sokaktayken ne yaptığı -
nı, evdeyken ne düşündüğünü öğren
llll'k için lıer hileye başvurdu: Dınllı, 
tatlı dil, kavga. .•. Uuvaffak olamadı. 
llerekct rE>rsin bütün gün didinmek
ten o kadar yoruluyordu ki yatsı na
mazını f.."ı.lar kılmaz çekilip yatıyor • 
du: 

rak Eminenin gazabından sokağa l 
fırladılar, karanlıkta birdenbire Ba fasını 
kayboldular. rastqele salla-

lıtanbul w!.liyeıinin kapı- dı, on topuz birden indi, 
aında Ebe Zebra hanım, hemen 

~~: ;:i ~:.~~~.nb·~:~ savaşçı otlar arasına yuvarlandı ••• 
imamın evine iltica etmif, ve fa
yet imam kendisini içeri almazsa, 
orada canına kıymağa yemin et
miıti. 

Kızının inadını peki.la bilen ih
tiyar, sabaha kartı Zehra hanımı 
bulmuf, T evfiğe yollamııtı. Der
hal boıamasını teklif ediyorlardı. 
Fakat botansa da, Emine, bir da
ha dükkana dönmiyecekti. 

Emineyi ince yerinden vurdu
euna kani olan ve nasıl kendini 
affettireceğini dütünen Tevfik. 
mümkün olduğu kad~r dükkana 
geç gelmi9ti. Kapı önünde çatık 

Bir gece geç zaman Emine a- suratiyle ihtiyarı görünce ıatırdı. 
şağıdan gelen seslerle birdenbire Kadın onu dükkana çekip de va
uyandı,, yatakta doğruldu. T ~v- ziyeti anlatınca, f&tkınlıiı büsbü
flğin yeri henüz yanında boştu tün arttı. Her türlü sıkıntısına 
Terliklerini eline aldı, yavaı ya- rağmen, Eminesiz hayat onca ta
vaı merdivenleri indi. Sah!lnlık- hayyülü güç bir ıeydi. Onda ne 
tan dükki.na açılan kapı aralık. kadar serseriliğe, bafıbot gezme
içenle lamba yanıyordu. Gözünü ğe alııkınlık varsa, o kadar d.ı bJ. 
aralığa uydurdu, dükkanı teftir rine bağlanmak, birinin malı, ku
etti. lu olmak ihtiyacı vardı. Annesin\ 

Petrol limbuının ıarı ıtıiı~ kaybettiğindenberi bu kadar yal
da, havayı bürümÜ§ bir cigara d~ nızlıktan korkmamıfh. Zehra Jia. 
manı tabakası gördü. Şeker, sa- mm T evfiğin ebesiydi ve onu çok 
bun sandıklarının üstüne oturmuş severdi. Arkaaını sıvadı, teselli 
acaip kılıkh adamlar cigara i~i- verdi, Emine ile aralarını bulmağa 
yorlardı. Bunların ekserisi kendi- çalışacağını söyledi, delikanlanın 
sinin dükkandan kovduğu, T evfi. gönlüne biraz ümit serptikten son
ğin serseri arkadaılariydi. Yalnız ra çekildi, gitti .. 
sarı Cübbeli, abani sarıklı, peyke· Bu vak'adan sonra geçen ay 
de bağdaı kurmuı bir cüce vardı Emine - Tevfik münasebetinde s;. 
ki, onu tanımadı. Her halde pek nekli Bakkala göre en romantik ı 
keyifli idiler, el çırpıyor, gülüyor aydır. Kadınlara göre Leyla• Mec
lardr. Tuhaf bir vak'a seyreder gi- nun hikayesi gibi bir şey, erkekle" 
bi dükkanın ortasına gözlerini gene memnun değil. 
dikmişlerdi. Tevfik evvela bozuk imlisiyle 

Emine, "tuhaf vak'a,, nın ne Emineye her gün feryatnameler 
olduğunu çabuk anladı. T evflk, E gönderdi, sonra kapısının önünd~ 
minenin taklidini yapıyordu. DCf' dolaşmağa başladı, daha sonra 
kuma sini örtüsü arkasında gu- kafesin altında yüksek sesle karı
ya yeldirme, şeker çuvalı öniindP sına ilinıatk etti. 
önli:k, yemek pefkiri batında ha· Bundan bir netice alamayın
tö,atü ... Fakat bu taklidin en tuhaf ca, al<tamları içmeğe, çer 
tarafı, kıyafet kıamı değildi. T ev me başında kadınlara dert yan
fifin genit yüzü daralmış, iri tat• mağa kadar döküldü. Dükkan hep 
lı gözleri büzüle büzüle iğne gib1 kapalı ... O, sokaklarda yıkrl.ı yı-

Geçen kısımların kı•altılmıfl 
l' aban Domuzu oğullann.dan Ge

yik kızı Çiğdem, gizli varlıklara 

kurban edileceği.nJ bildiği ablası 

Papatyayı ölümden kurtarmak i
çin kaçımu.ıtır. Yolda Parsa raatlı· 
yan bu iki kadın ı.·e Papatya bu 
lelılikeden kendilerini kurtardık -
tan ıonra yollarına devam etnıek
tedirler. 

Yaban Domuzu oğullarUe, Kızıl 
yanmadada oturan Gökırmaklılar 
artı1ında daiml bir düşmanlık var -
dır. Yaban Donwzu oğullan, Gök
ırmaklıları ortadan kaldırmak i& • 
terler. 
Gökırmaklı Kaya oğlu uluau ko

rumak için etrafta dolaııyordu. U
zaktan gördüğü kalabalığın Kızıl 

yarımadayı bastıklarını anladı. Ya-
ban Domuzu oğulları Gökırmak ka
dınlarının, ihtiyarlanmn, çocukla
rının kannlannı deşiyorlar, parça
lıyorlardı. Kaya oğlu gene göğsün- 1 
den yaralı bir Gökırmak savaşçısı
nın nasıl olsa öleceğini bilerek ha
rE>kcte geçtiğini de görmüştü. Gö
ziinün biri patlanuş öteki de karıla
ra bulanmıştı. Artık duramıyor, 

Yaban Domuz oğullarına sövüp ~a
yıyor, Gökırmak oğullarının öclerini 
alacağına andlar ediyordu. Güclükle 
baltasını kaldırdı. Rastgele indirdi. 
On topuz birden indi. Savaşçı otlar i
çerL-;ine yuvarlandı. Orada gö,·desi de. 
lik deşik edildi. Kaya oğlu büyük bir 
kızgınlık H kinin bütün ,·arlığını sar
dığını duydu. Kendisini tutamadı. 

Hıncından titriyen bir sesle haykırdı: 
- ifaya oğulları, Yaban Domuz o

ğullannı parça parça edeceklerdir! 
Düşmanlar döndüler. Hiç bir ~ey 

göremediler· Kaya oğlu karşı koyma
nın pek ho~ olacağını biliyordu. O ya. 
şamalı idi· P.unun için hiçbir şey yap
madı. Yarım adanın yanındaki tok 
<'alılıklar içerisine yüzü koyun yattı .. 
Yaban Domuz oğulları onu pek çok 
aradılar fakat bulamadılar. Kaya 
oğlu ile kurdu ye köpekleıi hiç görün
müyorlardı· 

Kaya oğlu ile Tavşanoğlu artrk 
yakalanmaktan kurtulmu~lardı. Ka -
ya oğlu kendisini göstermeden iler -
llyordu. Birdenbire kurt ve köpekler 

keskin, burgu gibi delici iki kü- kıla dolaııyor. Her halde T evf P -------------
çük göz oluvermitti. ince ve çı- · ğin vaziyeti adeta "Adabı umumi-
ğırtkan bir sesle kuru fasulye p~ yeyi ihlal,, ediyordu. Mah:ılle1i 
zarlık ediyordu. Fakat bu ses, komiıere ıikiyet ettiler. 
dükkana giren muhayyel müıteri· Komiser, bir gün onu mahalle 
ye• göre sık sık değifiyordu. Öfke- karakoluna çağırdt. Kendi din

.sinden kadın, çıldırıyordu. Fakat dar, muhafazakar ve imamın vaı-
T evfikden gözlerini alamıyordu. azlarına muntazaman devam ~den 

Dükkan sahnesi bitince, Tevfik. bir insandı. Ona, Tevfik, adeta 
Emihenin yatak odasındaki hali• kanı helal bir kafir, ba,ı ezilecek 
ni taklide başladı. T ezgi.hın üs . bir yılandan ba!ka bir ıey değil 
tündeki teneke kutuyu ayna .ıibi di. Birinci defaya mahsus olmak 
kctrşmna almıf, diliyle üst dada- üzere karakolda, Tevfiğc temi7. 
ğını şişirmiı, üst dudağının t;iyle- bir sopa çekti. Bir daha imamın 
rini muhayyel bir cımbızla yolu- kapısında görür, kadınlara dert 
yotdu. Bu, doğrudan doğruya bir yandığını itilirse, vücudunda kır
kadının mahremiyetine tecavüz· madık kemik bırakmıyacaktı. 
dü... Hangi müsliiman helalini Tevfik, dükkanını bütün bütünl 
böyle te~hir edebilirdi? kapadı, Sinekli Bakkaldan kay• 

Sahanlıkta bir insan kasırgası boldu. Fakat çok geçmeden T~v
\a.~il oldu Mutfağın eve açıla~ ~ı fiğin töhreti tekrar mahalleyi çın· 
ralık kapııı 1ıldırım gibi cücey.:- !attı. Gene orta oyununda kadm 
çarptı. Kısık bir kadın sesi: "'Ça· rolüne dönmüıtü. Bu defa "BaJt. 
nak yalayıcılar, köpek ıoyları .••. , kal çırağı,, isminde bir de oyun ı1 diye haykırıyordu. uydurmuıtu. Bu, bir bakkal ka-

drnla çırak olan kocası arasında 

geçen bir maceraydı. Bütün İstan
bul gülmekten kırılıyor, ecnebiler 
bile bu oyunu görmek kin Göksur 
ya gidiyorlardı. Değil büyük ko
naklara, hatta saraya da çağırılan 
bir oyuncu olmu9tu. 

Bu haberi Emine, babasının 

evine döndükten sonra aldı. itin 
en felaketli tarafı; Eminenin dük
kanı terkettikten sonra anladığ. 
gebeliğinin hayli ilerlemiş olmar 
sındaydı. Bütün Sinekli Bakkal 
açıktan açığa "B:ıkkal çırağı,, oyu~ 
nundaki kadının Emine olduğunu 
söylüyorlardı. Emine, sokaktan 
geçerken külhtt.nbeyleri birbirini 
dürtüp gülüyor?a.rdı. Kısmen Emi· ı 
nenin zorund3.n, kısmen de Tcvfi· ı 

ğe ga::abından imam, tala~ için 1 
mahk~meyc mürncaat etti. 

1 
(Drrm:!~ rnr) ı 

Nakil, tercüme, iktfbr.s hakkı! 
mahfuzdur. 

homurdanmaya başladılar. Bir kaya - vuruşunu savuşturuyordu. Kaya oğ -
lığın üzerinde iki yaban domuzu sa • lu öteki düşmanların da geleceğinden 
YaŞ!rlan görmüşlerdi. korkuyordu. lşi çabuk bitirmek iste -

Borası dik, sert bir kayahktı· Or • dl. Topuzunu kaldırdı. Savaşçının a -
mantarla ~evrilmişti. Kaya oğlu ile ğır topuzu inmek üzere idi· Kaya oğlu 
Yaban Domuz oğullan savaşçıları bi- yan bir sıçrayışla bunu geçi~tirerek 

ribirlerini görmüşlerdi. Her ikisi de ö bUtün hızıyla indirdiği topuz düşma -
tekini gözetmeğe başladı: nının beynini parçaladı. 

Kazanana yaşamak, yenilene ölüm Savaşçı kayadan yuvarlandı. Kurt 
,·ardı. la köpek aşağıya koştular ölmek üze· 

Gökırmak adamı kurt ve köpekle - re olan adamı parçaladılar. 
rini o yana saldırdı. Kurnaz hayvan- Çocuğun da bu kar.ançta payı nr -
Jar otların arasından usul usul sıvış- dı. Yaban Domuz oğlunun bacakları
tılar. Birdenbire düşmanı şaşırtmak nı tutarak ilerlemesinin onune geç -
istiyorlardı. mişti. Kaya oğlunun yanma ko~arak 

Kaya oğlu blrfbirl ardınca oklar bağırdı: 

fırlattı. Birlnctqf savaşçının birl~lnin - Yaban Domuz oğullan, murdar 
tepesinden geçti. İkincisi gözün il pa t- 1 çakal sürüleri yok edilecekler ... 
lattr. Adam acıdan ulur gibi bağırır -!• öteki Domuz oğlu sarnşçıl:· rı bu 
ken kurt arkasından yakalamıştı· ı dövüşmeyi görmemişlerdi· lki s:ıY3Ş • 

-.. 

Sava§çının ağır topuzu inmek üze reyken yana ııçrnyı;Jla 
•avuıturJu. Sonra bütün hızıyla inJirJiği topuz diiımanın beynini 

parçalaJı. 

Kaya oğlu baltasını yukarı kaldır
mıştı. Oteki adamın üzerine atıldı. Ö
teki.si kurt, köpeklerle boğuşuyordu. 

Saldıran Domuz oğlu, Kaya oğlunun 
önüne gelmişti. 

Bir ok Kaya oğlunun omuzunu 
),rttı. Şimdi iki dü~man karşı karşıya 
idiler. 

Yaban Domuz oğulları tıknaz, kı -
sa boylu idiler. Omuzları geni5, elleri 
sert ve etli idi. Söyledi: 

- Yaban Domuz oğulları karıları
nızı aldılar, çocuklarını öldürdüler! 
Bütün s~waşçılarınızr boğazhyacak -
lar· Yt'ryiiziincle bir tek Gök!rmaklı 

kalmıy:tcak . 

çının başına gelenleri çok sonra aftla· 
dılar. Kaya oğlunu çok aradılar, bu • 
lamadılar. Artık onu unutur gibi ol· 
clular. işlerini bitirip yola çıkmağı dii 
şüniiyorlardı. Genç kadınları ağılları 
kapıyorlar. ihtiyarlan, çocukları öl • 
dürüyorlardı. 

Bir yaşh adamın, bir yaşlı kadının 
onların ayaklarına kapanarak )aJ\'ar 
dıkları görülüyoı·du. Savaşçılar gül " 
mek ten lmtılıyorlar. i~kenceyi lıü<> • 
biitiin uzatıyorlardı. Artık öldiirme l· 
şi bitmişti· Yere kapanan başkan ıııöY • 
ledi: 

- Ey gizli Yarlıklar! Yaban Do • 
muz oğulları sizi kanlarla suladıl:ıf• 
Düşmanın bütiin karrlarınr a ldı111f· 

ifaya oğlu onların dilini hilnwdi ;1 i Soylarını ~oi{altacaklar. Dıırnuıd.1111 
i~in ne SÖ) lctiiğ'İni anlamı:yordu. Yal- S<'nin için lrn nln r akıtacaklar .. 
nız aclam:n sih"üp saydığını sczmi~li. ı1' 
Söyledi: · Yaban Domuz o;1 ulbrı Kızıl yar~._ 

- Gökırma!dılar murdar ya h:ın adayı biraz d:ıh:ı a raştırdılar. Tek til i 
Dom uz oğtı IJannı yok e ıl ecck Jcr ! tit ri ~::m lı i r ihtiyar, l~or!rnrlan ~ii~ı~rr 

Baltn 1 C:önılii. Ötekinin c!c topuzu ~ cr! crı :ıclcn rıı+ı mı, lnr coc11k ~oru' 0ı-
kalktr. la rclı : l ıw:ı topt•7. cl a lclı rılan oJ>lıt 

tli is f de <;eril.ti. J\cı;;J.;i iı ~<i';. l c l'i. IJc- lıunlarm ela İ '.;i ui lıiti riyordu. 
cerlkll elleri vardı. 1kW de ötelJ.niı1 l.Dıuonu OOll 



MAKEDONYA 

ihtilSI Komitesi .. 
Bollcanfarı ölüm tuzağı ~e pus.u y_er! 
haline getiTmiı olan teşkıllifın '~ .. ,,zu 

Tefrik'"' ,. ' - t.;::J_ .. 

Yazan: 
~toyan Krlstof 

OUnkU ve evvelki gUnkti 
yazt1ar1n kısaltllmı•• 

Umronun kendi elleriyle ölüm ta· 
rabım içti. 

Umronun son on yıllık tarihi 
4 

Makedonya kornitacılannın iç güzü
nü yazan Makedonyalı Stayan Kri8tof 
kitabına komitenin en son fJaşkanı 1 • 
ııan ıUihailoff'un bir miUfıkatile baş • 
lamak için teşebbüslere girişmiştir. 
Biç mülakat ı•ermiyen ve lıele yabancı 
gazetecileri. semtine uğratnuyan, o 
günlerde dağdaJt dağa koşarak gizle
nen Jvan !tlilıailofla görüşebilmek için 
Sof yada Umro ajanlaruıa baş vurmuş, 
mülakat fırsatını nihayet bulmuştur. 
Şimdi komitecileri anlatıyor: 

Makedon~a is~iklnli için sava,. l:S Ben ne . zaman şampanya içsem r.ena~m 
Koımtecıler 2 SS ' fi::I 

Babasiyle kardeşinin birlikle 
· öldürülmüt olduğu haberini ~lan 
hir adamın hiç istifini bozmaması

. na hayran oldum doğrusu! Mi
hailof orada sanki harp ceph.:!sİw 
de iki neferin ölümü haberini din 
lemekte olan bir general gibi :liın
dik oturuyordu. Ben burada ken· 
dimin ne kadar cılız ve değersiz 
olduğumu anladım! ihtilalciler 
arasında, hiç durmadan ö)dürerı 
ve ölüme kotan adamlar kar.şaın
da bulunuyordum. 

Mihailofla görüıtüğümden se
kiz ay geçmemitti ki; meslekdaş 
ve merkez komitesi azasından 
General Aleksandr Potogerdun 
öldürülmesini emretti. Bu ısdam 
Mihailoftan iki misli daha yaşlr 
'V" Makedonya hareketinde uzun 
YıHarca çok mümtaz hizmetler 

törınüıtü 
Bir falcı olmadığımdan gelecek 

'Vak' aları bilememekliğim çok ta
bii bir İ! olduğu gibi Umronun son 
eünt., :.tar.ihinden ve Mihailofun 
ke enaJiıe 1'omite ibaşl(anlıf• 
na yükselmeaine sebep olan hadi
&e!erden de haberim yoktu. 

Mihailofun iki erkek kardeti 
vardı. Ölümü haber veren telgraf 
hunlardan hangisinin vurulmuı 
o)dumnu bildirmiyordu. M:hai
lof y:şh kardeşinin öldürüldüğü
nü sanıyordu Nitekim bu zan bor 

~çıkmadı. 

MihaiJof söylendi: . 
- Akrabalarımı öldümıe~e;ı, 

bizi delice bir takım işlere gmf
~ie aevketmek için bir tuzaktır! 
Fakat ıtldanıyorlar, biz dütman -
larnnızın tahrikitma hiç de al 
dırı! etmiyerek sadece lazı~ ve 
ntüstacel saydığımız teşebbuslere 
airi§iriz ! 

.;.c 
Gelmiı olduğumuz gibi gen.e 

l'ecC'llİn ölü sessizliği içinde Mı" 
hailofu çetesiyle birlikte dağda 
bırakarak ıehre doğru yola çık
tık. Onu tekrar görmeden evvel 
bitÇok hadiseler oldu. O v:akitler 
8alkanlardan başka bir yerdt: pek 
tanınmıyordu. O vakitten beri iıe 
adını bütün dünya gazeteleri her 
tara.fa tanıttılar. Amerika ve A~ 
rupadan yazıcılar)a gazeteciler o· 
llu ihtilal sahalarında aradılar; 
içlerinden pek azı görüımeğe mu 
"a.ffak oldu. 
Şimdi bunu yazarken onun Bul

t&ı-istan Makedonyaıında buyruk 
~~ aalahiyeti mahvolmuş, or~da 
ıdanıe ettirilen ihtilal rnakanız • 
llıaa1 dağıtılmış, Mihailof Tür • 
kiyeye aığınmıt bulunuyor. ~a : 
.kedonya dahili ihtılal komıteıı 
kırk yıllık faal tarihinde binlerce 
darbe yemiş olmakla beraber şim· 
di :n ~iddetli buhranını ge~_irmelo ! 
~r. Umro Mibailof tan once rr 
lttl'l bir çok liderlerinden hiç biri
~i tabii ölümle ölmemiştir. Bazı"' 
le.rı savaşlarda öldü, kimisi d~ 

maktanziyadekendikendinimah,. derhal solar!,, Necla bu sözleri Fransız doktoruna 
vetmek olmu~:,o söylerken, onun kim olduğuriu bilmiyordu .. 

Kısaca Umro adıyle anılan 
"Makedonya dahili ihtilal organi
zaayonu,, Makedonya istiklal mü
cadelesinin başlıca imilidir. Bu 
iş için kanuni siyasal bütün faar 
liyetf er dııanda idare edilmektı, 
olduğundan admdan da anlaşıl -
dığına göre Umro Makedonya 
topraklarında varolmuş, ve ora
da. yafamaktadır. 

Unıro yalnız ve yalnız Mak~ 
donyayı kurtarıp müstakil bir dev
let yapmak için kurulmuttu. Fa
kat on bet yıldır, daima mevcut 
olan amca ilaveten, komitenin 

vazifesi Makedonyanm bizzat varı 
lığına dair olan inancı idame et
tirebilmektir. Çünkü bu inanç 
sür'atle kaybolmaktadır. Make -
donya sadece tarihi bir ad olmak 
üzereydi; Kapadkya yahut MoeSI" 
ya gibi bundan iki bin yıl önce va
rolup ortadan silinen devletler gi" 
bi ... Böyle olnıadığına sebep de 
Umronun onu öldürtmeğe bir 
türlü razı olmamasıdır. 

1912 den evvel Makedonya 
Avrupa Türkiye.inin ba,lı b3.tına 
bir eyaletiydi. O yılda Balkan 
devletleri Osmanlı imparatorlu • 
ğunu yendi .e-Makedonyayr ken -
ai aralarında taktim etti. 

Yunanistanm buyruğu altına 
"Ş' ı· düşen parça yavaf yaçaf ıma ı 

Yunanistan,, Sırbistana düıen kı
sım "Cenubi Sırbiya,, ve Bulg~ 
ristanın payı da umumiyetle "Pet
riç bölgesi,, diye tanınmağa baş
ladı. 

Yunanlılar kendi paylarına diP 
ıen Makedonyanın parçasındaki 
bütün Bulgarları Sla vofov yani 
Slav dili konuşan Rum olarak ta-

nırlar. 

-2-
Aslan Turgut geminin salonun

dan kimseye sezdirmeden çıkmır 
tı. Güvertede kendisi gibi tek tük 
dolaşan davetliler de yok değildi. 
Polis hafiyesi kollarını parmaklı
ğa dayıyarak bir cigara tüttürdü. 

Neclanın bu çılgınca hareketi 
karşısında ne yapacaktı? 

Onu biraz &arhoı görmemi§ ol• 
saydı, parmağındaki nişan yüzü
ğünü Neclanm yüzüne hile fırlat~ 
mayı dütünen delikanlının içindt!, 
Amerikalıya kartı müthi§ bir in• 
tikam hissi uyanmııtı. 

- - Niıanhmı battan çıkarmak 
istiyen bu Amerikalıya güzel bir 
oyun oynamak sırası geldi! 

Diyerek, o aırada yanından ge
çen bit gemiciye tuvaletin nere
de olduğunu sordu. Genıici güverı 
tenin ortasında görünen küçük bir 
merdiven gösterdi: 

- Şuradan qağıya ininiz .. Ve 
karımıza gelen ilk kapıdan içeri
ye girinizt 

Aslan Turgut, gemicinin göıterı 
diği m~rdivenden aıağıya indi.. 
Lot bir koridorda aıralanmıt o
lan dört kapıyı &)'1'.1 ayrı gözden 
geçirdi. Bu kapdarClan birinin 
üstünde "K,, harfi yazılıydı. Bu
rası acaba kaptanın kamarası mıy• 
dı? Yoksa yat zabitinin yattığı 

daire miydi? 

Polis hafiyesi ıe11izlikten istifa. 
de ederek önünde durduğu bu ka
pının -tokmağını çevirdi. Kapı ko
layca açılıvermitti. 

Aslan, burada ilk önce duvar
da asılı olan yat sahibinin fotoğ
rafını gördü. 

- Süslü ve muhteıem bir ka
mara .. 

öbür yandan da sırplar kendi ------------
Makedonyalarmdaki Bulgarlara 
"Eski Sırp,, yahut "Cenubi Sırp· 
lar,, nazariyle baktıklarından a7"' 
lığa dair olan muahede hükümle
rine aldırış bile etmezler. 

Uınronun babası Manastır ~eh-
'nin yakınındaki Marangozla" 

rı D . 
köyü Snıilov' da doğmut amıan 
Grueff'dir. Grueff Sofyada dev
let üniversitesinde okumuttur, an
cak kendisinin peşinden kofanlar 

bir çoğu gibi o da tabanca ve 
~:nçeri Makedonyaya götürmek 
üzere talebelik sandalyasını bı -

rakmıştır. 

Bu adam Selanikte Resse~'li 
doktor Hristo T atartçef yardım1y
le 1893 de teşkilatı kurmuştur. 
Doktor Tatartçef Selanik mer]<ez 
komitesinin ilk ba~kanı olmuş, az 

da Makedonyanm belli baŞr zaman ~ 
lı bütün şeh!rlerinde mahallı şu-
beler açılmı~tır. 

Teşkilatm kılavuzları m~~dep 
muallimleriydi. Muallim oımı . 
yanlara bile bulundukları şehir • 
lerdeki ihtilal ve i 5yan hareket -
!erini hiç tüphe uyandırmadan i 
dl\re edebilmeleri için birer mu . 
allimlik verilmiştir. Grueff d[:, 
kendisini Maked~n:a.da me~(ep · / 
ler umumi müfettışlı~ane tayın ~t -ı 
tirınitti ki bu memurıyet onun ıt • 

lerini çok kolaylatlırmıtlı. 
O günlerde Makedonyadaki bü

tün Bulgar mektepleri, lstanbulrı 
daki Bulgar eksarhanesinin idare
si altında idi. Nitekim bütün Rum 
mektepleri de ayni tehirdeki Rum 
patrikhanesine bağlıydı. Fakat 
ihtilalci tetkilitla eksar halk ara· 
sında anla,mazlık baş gösterdi ... 
Bu makam ahtilalci bütün hare • 
kellere itiraz ediyor ve gerek tah
sil, gerekse siyasalı faaliyetler va· 
sıtasiyle günün birinde Makedotl" 
yanın kurtulacağı düıüncesini i
leriye sürüyordu. 

ihtilalin gözleri kan hürümü~ 
şefleri bu düşünceye kahkahalar · 
la gülerek "Bir külenin dua ile 
hiç bir vakit kendini kurta:tamı~ 
hiv bir vakit kendini kurtarıımı• 
yacağını,, söylediler. 

Aradaki çarpışmanın lcökleri 
sadece tabye anlaşmazlığından 
çok daha derindi. Eksar halk Bul
gar devleti tarafından yaşatılan 
ulusal bir Bulgar müessesesı idi. 
Merkezinin Sofyada olmayıp d::ı 
lstanbulda bulunması ul•Jsal po
litika bakımmdandı; nitekim Rum 
patrikhanesinin de Atinada dmn .. 
yıp rla lstnnbt~Jd:ı ohırmas1 t..ynı 

amaç yüı:ündendi. ı 
(Devamı tıar) 

Dive mırıldanarak kapıyı der
hal içincien sürmeledi. Kamaranın 
içi büyük bir oteiin iyi dö,enmit 
bir bekar odasını andırıyordu. Bir 
kenarda duran karyolanın baıına 
sokuldu. 

Karyolanın içi karmakarıtıktı .• 
Yorgan ve yastıklar altüst olmuı
tu. Yatağın kenarında takılıp kal" 
mıt bir paça bağının ipekli kurde· 
lası ... Birkaç firkete.. (Çünkü o 
zaman her kadının saçı kesik de. 
ğildi. ) 

Aslan Turgut bu vaziyeti gö
rünce, yat ıabibi Misttr Hopkin
•İn akıamdanberi, buraya, da
vetli kadınlardan kimbilir kaç ta.• 
nesini düfürdüğünü dütündü .. Tüy 
leri iirperdi. 

Aslan Turgut, kamaranın içini 
aydmlatan göz kamaıtırıcr elek 
trik ı.iyaları altında, mütecessis 
bir poli~ gözüyle etrafı ara§tır -
mağa batladr. 

ilk önce kal"Jolanın bqında 
duran komodinin ilst gözünü çek· 
ti. Muhtelif renklerde birkaç pru• 
ka .. Ve düzünelerle takma sakal, 
bıyık •. Makyaj takımları . Boyalar, 
fırç.,.lar .. 

Aıılan Turg'Udun polis müdilri· 
yetindeki (kıyafet değiıtirme) do 
lab:nda bile bu kadar çok sakal 
ve bıyık yoktu. Polis hafiyesi bun• 
lan görünce, kendisini bir tiyat-
ronun artiıtler odaıına girmit 
sandı. 

Mister Hopkins bu makyaj ta -
kıınlarını, bu prukaları nerede kul
lanıyordu acaba .. ?! 

Aılan Turgut bir müddet dü • 
~ündü .. Ve kendi kendine ,u ka • 
rarı verdi: 

- Bu adam eğlenceye 
çok dütkün bir Amerikalıya 

Y nt sahibi, geç vakit gelen b:J 
sakallı misafiri gündüzden rata 
gelen gt'nç kızlardan birini baba· 
.sı sanmı~tı. 

iki akpm önce de böyle bir vı:ı
kaohnu,tu: Kızının geciktiğini gÖ• 

ren mütekait bir kaymakam yata 
gele!'ek kızını alıp götürmü,tü. 

Mister Hopkins, sivri sakallı a
damın yanına sokulmak istemi
yordu. Bir aralık ıaz durmuıtu. 

Batını salonun penceresine dıı 
yıyarak temiz hava ile göğsünü ti· 
tiren Nedi, birdenbire yanında 
aivri ıakallı bir adamın durduğu .. 
nu gCSrdil. 

~lan Turgut, değiıik bir sesle 
genç kadmı eelimlrya.rak: 

- Rahatsızlandınız sanıyorum, 
mabnazel? dedi. Size, bazik bir 
doktor ııfatiyle biraz dinlenmek 
tav&iye etsem, kabul eder misiniz? 

Aslan Turgut, bu sözleri, tııtlı 
bir Lyonez !İvesiyle fransızca o· 
lara..~ ıöylemit ti. 

Necil, franıızcayı düzgün ko 
nuı:ım,,zdı .• Fakat çok iyi an1ar

dr. 
K~ndiıine yardıma gelen k:bo.r 

bir Framız hekiminin göste,Ji~.i 
b r .. 

nezakete kartı ilk önce.18aJ!es;b b 1, 

tJTI& tqelddir ederek mukabele e
den Nec.li, birkaç saniye ıonra , 

kendiıinin ru! kadar çok rahasrz 
oldujtunu anlamııtr •. Sivri sakallı 
Franııza dönerek: 

- Yüzüm çok san, değil mi. 
doktor? dedi. Rahatıızhğımı mu• 
hakkak benzimin uçukluğundan 
anladınız t Çünkil ben, ne vakit 
fampanya iç.sem, veyahut sinirlen. 
sem, rengim derhal uçar .. Balmu
mu gibi çarçabuk sararıp suluve
ririm. 

· '(IJerxınıı var) 

benziyor. Yol da ==================:::====::::: 
bu prokalart ge

mıc:.ıere takıp kendini avutuyor .. 
Belki salonda oyun falan da oy
nuyorlar! 

Aslan Turgut, aynanın önüne 
geçt; .. Kıyafetini değiştirdi. Çe -
nes~ne sivri bir sakal, üst duda 4 

ğmrn ü:1erine uzun bir bıyık ya · 
pıştndı 

Arhk onu ıeytanlar bile tanı • 
yamnzdı. 

A,lan Turgut, şimdi bir Fran 
sız profesörü tipini almıştr. Ya • 
vaf(~a kamaranın sürgüsünü aç • 
h .. Kor;dora çıktı . Ve serbestçe 
yürüyerek tekrar danı salonuna 
cirdi. 

s~londaki kaynaşma devam e • 
diyvrdu 

Caz durmadan çalıyor .. Çit tler 
clin~enmcclen dönüyorlardı. 

Dantliler, iğrenç bir azgınlık 
içinde, 1 irbir)crini çekip sürül< • 
lijy:.;rlnrcl ı. • 

Aofon Turgudun yeni bir kı -
y:ıfetlt> sa!ona girİ!İni , M:<;t!r H~ı> 

kin& 'den başka (!Ören olmamıl1ı. j 
Fakt\tı o dn Lira?. sonra omuzunu 
silkP.rek l:endiaine (ho~ geldin!) 
bile clemeğe lüzum görmemişti. 

Bu Japon satı~ısı pirir!ç "1.:·fo •. 
lrırım cırlama!~ i~in bundan ).':i::· 
lerce yıl önce r:talarının yapmı: 
ofrlufh gibi su clol-.:ürm aJ·1:-:,.,;;y. 
le çev"rmch:e-/"r. Jcıfn:-y···:m cı-: . , .. ' , 
ı ç,cr.-nnc ." ·tc;=ır;4!!_ r~r~ .. ::rı : .. ·~ c!..:-
ğişmemi~tir. 
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Sovyetler 2•1 
kazandılar 

Sadi Karsan diqorki 

Fırsatı kaçırdık 
Dün kaza~ma~ıı lazımgelen birf _ı-;\'veke ~öyl~~~~tim, ~ene !~krt~ 

maçı kaybettılt. Karşımıza çıkan ta - edı)orum. Kale onunde yuzde )'UZ ı' 
kımrn Avrupa futbolündeki mevkiini olması muhakkak olan vaziyetleri ki' 
Te yüksek şöhretini göıönünde tuta - cırmamak, manasız yere telaş etınt' 
cak olursak elimize geçen ne büyük memk, ne yapacağını hira)l da kesti' 
bir fırsatı kaçırmış olchığumuzu da - rerek ona göre harekatını tanzim et'. 
ha iyi anlamış oluruz. mek bir futbolcunun bilmesi ve ıat~ 

Oyun zevksiz oldu Türk takınıı 
çok fena oynadı 

So,·yet futbolü, bilhassa son se - etmegi H'ızımgelen başlıca ,·asıflard•" 
neler zarfmda Avrupada birinci saf - biridir. lşte dün hu nok anımız ,ii' 
ta gösterilecek kadar 'ükselmiştir. zünden kale önünde füi bulunmaz fır; 

1 

Yalnız şu bir iki ay içinde komşu sat kaçırdık ki bunlar yüzde yüı ~ 
dost memleket fuJbolcuları 1''ransız - olabilirdi l'e netice de böyle aleyltidlt 
Jarm maruf takımı Red Star'ı 6 • O ze çıkmazdı. 
yenildikleri gibi Avrupa kupasını ka- Umumiyet itibariyle maçın tct~i~ 
zanan Çeklerin meşhur Prag muhte - ve tahliline geçecek olursak: . 
liti ile yaptıkları iki temsili maçta da Bu mühim maç için haftalarda• 
berabere kalmışlardır. beri çahştırılmış olan takımımı~ 

Şu iki misal bugün Sovyetlerde fut çok .iyi hazırlanmış olduğu daha il 
bolün ne derece yükselmiş olduğunu dakıkalarda anla~ılıyordu. Takı~ 
ve Sovyet futbolünün A\TUpada ne teşki1inde de isabet vardı. Dün Jı;ta~ 
mühim bir me\"ki tuttuğunu ispata ka. bul muhteliti c;ok canlı ,.e güzel b; 
fidir sanırım. oyun oynadı. Oyuncularımızın başlı , 

t t b tak d.. . · C nokMnını teşkil eden nefes kabifü1!
1 

c; t ~d-· .~ ~. .k·ımıb un )kenmbeetmt.ıkz~ Hılr- ferinin artmış olduğu görülüyord"' 
. a uşmuş ı en unu ay ı . ç B' . . .. . .k·ııcl 
d ··1 b b k ,_ dk! B t 1 ırıncı devrede musavı, falrnt ı ı 
egı c;e era ere ·aısay ı u ese - d d h"k. • ~,.. 

l .d b·ı h k ld k Ma k ene e a ·ım bır oyun oynadık . ._ 
ı en ı e ma rum a ı • çı e se - • . . , ..s· 

n. tl h~ı.· - yet muhtehtinı çok sıkıştirdık. Ne,. ye e Cu\lm oynamamıza ragmen sa- • 

Türk takınuna penaltıdan ikinci gol olurken Rasil& hasım kalesi önünde 
hayı ma·ıtı. t k ttik re kı gol çıkaramadık. _,. 

g up er e • , 1 .. d f" · • • lP" Bu ba 1 beb. · k 1 .... d u u a ı ve mı·avı ıler.ımız, ya 1 
Dün l\to~kovanın Spartak \'e Di -

namo futbol takımlar muhteliti ile 
lsta.nlnıl muhteliti Fenerbahçe stadın
da knrşıl~tılar. Neticede Sovyet mi -
safirlerimiz bire karşı iki g~lle galip 
geldiler. 

Türk takımı sahaya şu şekilde çık
mıştı: 

AYni, Yaşar, LQtfi, Reşat (Güneşli), 
Esat, Feyzi, Niyazi, Naci, Rasih, Şe -
ref, Fikret. 

Hakem de Şazi Tezcandı. 
Oyun yavaş bir tempo ile başladı. 

l"h ~ bi~, akit önce Çeklerin Prag muh
teliti 1le )>erabere kalan bir takımla 
oynadığını düşünen bizim çocuklar 
çok dikkatli ve nisbeten müdafaaya 
yardım edecek bir oyun sistemi takip 
ediyorlar. Sovyet oyuncularının topa 
çok h3.kim oldukları hemen göze çar
pıyor. Boyları da bizimkilerden daha 
yüksek. Fakat herhalde saha yaban -
cılığından olacak biribirleriyle bir 
türlü anlaşamıyorlar. Bizimkiler ise 
ancak vasatın altında bir oyun çıka -
nyorlar. 

Bir ara onuncu dakikada Sovyetle· 
rl bir hayli sıkıştırdık. Arka arkaya 
iki korner kazandık. Fakat maale -
sef bunlardan istifade edemedik. Bun
dan iki dakika sonra da Şerefin mü · 
sait bir vaziyette attığı şüt yüksekten 
gitti. 
aovyet:ıerin ilk golü 

Sovyetler bundan sonra ya\•aş ya -
vaş açıldılar. lı'akat bir türlü biribir
leriyle anlaşamıyorlardı. 15 nci daki
kada Feyzi yüzde yüz bir gol kurtar
dı. Fakat buna rağmen 16 ncı dakika
da Sovyetler sol içlerinin ayaklariyle 
ilk gollerini yaptılar. 

Bu gol şu şekilde oldu. Haf çizgi -
Binde top So,·yet sol içinin ayağına 

geldi. 
Sol içleri rahat bir sıyrılışla yere 

düşen Yaşan atlattı. Avni yere yat • 
makta geç kaldı ,.e top seke seke ka-

leye girdi. Bu golde hem Yaşarın,, 

hem de A\'ninin yüzde )irmi beşer ka· 
b,;'lhati vardır. 

.Bu golden bir dakika sonra sok f e
na oynıyan Naci fevkalade bir gol fır
satını kaçrrdı ve oyun gene kah onla -
rın, kah bizim üstünlüğümüzde de -
um ederken 28 nci dakikada Soyyet
ler penaltıdan ikinci gollerini de yap
tılar. 

Gol nasıl oldu? 
Sovyet sağ açığı yerinde bir pas al

dı. Sürdü, pas verecek gibi yaparak 
mUdafilet:i saşn-.tıktaa 110nra:..4İil..4la -

rnk !ileri atıldı. Kaleciyle karşı. karşı
ya kaldı. Bu sırada Liitfi topu yan -
dan kapmak istedi. Fakat sağ açığa 

hatalı bir şekilde çarparak yere düş • 
mcsine sebep oldu. Penaltıyı gayet 
c;ıkı bir şütle meşhur e..-.ki müdafiler
den Bürhan gibi gole çevirdiler. 

Bu golden sonra fü;tünlük gene bi· 
ze geçti. Fakat sanki biz de Sovyetler
le anlaşmakta müsabakaya giri mi -
şiz. Oyun zevksiz, Niyazi bir türlü to
pu Söl haftan ge<.;iı emiyor. Sol haf -
lan Niyaziden çok daha seri, me~ela 
Niyazi topu alıp kapıp da ilerlediği 

halde bile heme n arkadan yetişiveri
yor. Ayni ~ahne sol tarfımızda da 
cereyan ediyor. Şerefle }t"'ikret ve Ni
yazi ile Naci hiç anlaşamıyorlar. 

Bizim golümüz 
Bir ara gene bozuk düzen bir hü -

cum esnasında sert oynıyan So,·yet 
beklerinden biri Rasihi hatlı bir şe -
kilde durdurdu. Hakem penaltı ,·erdi. 
Ye biz de biricik golümüzü bu şekilde 
penaltıdan attık \"e birinci devre bu 
şekilde bitti. 

ikinci deyre 
ikinci devre birinciden pek az fark

lı olarak daha iyi oldu. 45 dakika iki 
taraf mütemadiyen didişti. Oyunun 
sonlarına doğru Lutfi, Şeref \'e Fey -
zi çık~rak yerlerine lbrahim, Faruk 

Sovyet ka!Ue reiai Türk tCıkımını ıeldmlarkerı 

,..1 ht . d. d . t d nun ş ıca se ını a e onun e b "ek uht 1. k .. t ,.e u u eşem gır ıyse e vazıye e •
1 

müess· 1 ki w d k 1 aşına ~ Dl e ıt ta ımına uç 
•. d. u· b. ır o amama ıgımız a, ya ·a a . ta "' . ( .h. 1-1' 
gışme ı. ıç ır taraf bir tek gol ata - d <r f tl d . t'f d d a n ~mırno gı ı acar oyuncu ı,.,ımız ırsa ar an ıs ı a e e eme - . . . ~ 
madı n Türk takımı sahadan 2 • ı 1ı ·ı;:: b 1 ki ğ da 1 mahk olan Sovyet muhacımlerıne 8" 

mı:.- u unma ı ımız arama ıvız. d 
mağlup şekilde çıktı. ---------------·-'--- atırma ı. 

Hücum hattında sol cenahımı• 11 

o 
ğa nazaran dah:ı iyi anlaştı ve ~lif 

tı. ,..,.. f. 1 . • 1. ,.., k ~ı1. 
.Talsa ır enmıze ır:e ınce: ~o :r f 

teknik ve kombine bir oyun oynı!' 
Sovyet karışık takımında, müdafa~ 
en fazla mul·affak olanlar aras~ 
iki miida1i ile sol ve merkez mUJ&fl" 
saymak lazımgelir. lki müdafi es'~ 
~la kalelerini müdafaa etmi&11"' 
...... ..ır."""•""• ""'" su" ~c:amcl\ ıfi ~ 
nrmemişlerdir. Sol mua,;~~ hıiC:" 
hattımızın sağ cenahını felce uğ~~ 
tığı gibi merkez muavin de her tBP'. 
yetişerek hem müdafaaya, hem de / 
hacimlere kıymetli yardımlarda 11' 
lunmuştor. ~ 

Hücum hattında meşhur Snıi ·~ 
iki müdafiimizin arasından yılan·"~· 
kayarak attığı gol ile çok tehlfkelı , 
muhacim olduğunu göstermiştir. ~· 
safirlerimizin sağ cenahları, biıiJll,I 
nin aksine daha fazla işlemi:.tir. ~· 
reket versin ki bütün kuvvet ve ı' 1 
retlerini sarf ederek oynıyan müd~, 
amız bu ~ok tehlikeli muhacim il' 1' 
tına göz açtırmamış ve bütün akili 
rı kesmiştir. r 

Gençlerimiz dünkü çıkardıktst1 
yun ile de ürk f utbolünün son ııt'~ 
lerde bir hayli ilerlemiş olduğon° 
pat etmiş oldular. .,ıı 

Türk - SOl'YCl maçından heyecanlı bir an Türk kalesine birinci gol olurken. Bize temiz, zevkli ,.e heyecanlı ı' 
'4 oyun seyerttirmek fırsatını nrnth 

Oyun nasıl oldu? 
Zevksiz oldu. Türk takımt ken

disinden çok daha kuvvetli oldu -
ğu muhakkak olan Sovyetleri müsait 
bir vaziyette yakalamıştı. Fakat maa
lesef biribirleriyle anlaşamamaları ve 
becerik.~izlikleri galibiyet fır.satını ka
~ırmalarına sebep oldu. 

Sovyet misafirlerimiz yukarıda da 
söylediğim gibi ya saha alışamamaz
lığından, yahut ta yorgunluktan iyi 
oynıyamadılar. Oyun sistemleri yer -
den ve kısa paslarla oynamaktır. Fa -
kat böyle oynamaları ferden çok iyi 
ola.n süratlerini takım halinde dü:-ür
mektedir. Pas kesişleri, kademe ka -
deme müdafaaları, pas verişleri çok 
güzeldir. Yalnız dediğim gibi fer iti· 
bariyle hepsi mükemmel oyuncular 
oldukları halde toplu oynarken kıy -
metlerinin yüzde seksenini kaybedi -
yorlar ve biraz da sert oynuyorlar. 

Biz nasıldık? 
Bizimkiler~ kamp ha\"ası yarama

mış olacak ki iyi oynıyamadılar. Bu 
suretle bütün gazetelerin J,c,·i~ki maç
larındaki galibiyete ehemmiyet ver -
miyerek futbolümüzün düştüğüne da
ir yazdıkları yazılar tahakkuk etmiş · 
tir. 

Avni vasat hir oyun oynadı. Birin • 
el golde kabahati vardı. Buna muka· 

bil birkaç kuvvetli şütü tutmak sure • lan her iki takımı da tebrik ederi" { 
tiyle bu kabahati kısmen ödedi. Daha Sadi KARS1'>,1 
yeni formuna girdiği anlaşılıyor. ------------ _.,,, 

Yaşar iyi idi. Fakat fevkallde de- lslanbul blsfklelıt-tı 
ğil. L(itfi de ayni şekilde. }t~eyzi gü - sOr'at şamplyonıue~. 
zel oynadı. Esatr Feyzi ve Ya~rla 935 l bul b iki t bJ 
birlikte takımı hakiki bir hezimetten ıtan is et ıüra • 
kurtaracak derecede mükemmel bir rincilikleri yapıldı. Yarıt Beti~~ 

taşta Şeref ıtadmda yaptırıl.,., i' 
siklet piıti üzerinde büyük bıt 
tizam içinde batarıldı. ~ 

Neticede Süleymaniye kulii~ 
den Abdullah bir kolu ıakat . .tı 

b·,ıfl" 
ıına rağmen elemelerde hep 1• _.. 

iş yapamadılar, yalnız Rasih tek başı- k Jı r 
na bir şeyler yapmağa uğraştı durdu. geldi. Final yarışında lehli e ,t1' 

oyun çıkardı. Ufacık boyuna rağmen 
kendLo;;inin iki misli oyuncular arasın
daki muvaffakıyeti çok kıymetlidir. 
Güneşli Reşat iyi değildi. Karşısında
ki oyuncu kendisini her zaman geçi • 
yordu. ~lyazi, Naci, Şeref, Fikret bir 

Bence Sovyetleri ancak şöyle bir ta kibi Agobu 15 metre geride~ 
kım yenebilir: Hüsamettin, Fozıl, Nu. karak lıtanbul birinciliğini k ·tir 
ri, Cevat, Sekiz Mehmet, Kadri, Nec - dı ve omuzlarda taşındı. lkiıt'~ır 
det, Muhteşem, Hakkı, Salahaddin, Süleymaniyeden Agop, üçiifl' ~ 
Eşref. ğü gene Süleymaniyeden Ilı ~ 

Yazımı tribünde kulağıma çalınan dördüncülüğü Feneryılmazd~~ 
aşağıdaki muhanre ile bitireceğim. mi kazanm,şlardır. Bu yar•f ftf 

- Yahu! Hani hizimkiter kampa birinci ve ikincisi ile geçetl lı'ı· 
falan çıkmışlardı. Bol bol Jt'mek ye. e 
yip, ic;tirahat etmişler, idman ynpmı~ _ yapılan mukavemet birinci ~ tİıı' 
lardı. Nedt'n höyle oynıyamıyorlar? kincileri Türkiye birincilikle ti~ 

- Gayet basit kampta iken bu ~a- girmek üzere gelecek hafta J;. 
atlcrdc uylrn uyuyorlardı, şimdi uyku raya gidc::eklerdir. ~ 
vakitleridir de onun kin. • • a • • m -- ~--· 

Sahada bulunanlar 
0

arasında rnzi .. ,ı ~;-edcn,-hiç hir haksızlık '"~,l11 

fesini <.'n güzel yapan hakem Şazi Tn- elan. t:ıl"l bilgili \'C bitaraf bir!' 6' 
candı. Oyunu hiç bir sızıltrya meydan idare etti. •' 



TDrk • Soog« futbol takımlan maçtan evvel aahaya çıkarken 

VARAN (3) 

Latif bir Ainianya gezisinden sonra istifalan 
vereceklere şimdiden işten el çektirilmel 

Şampanyalı Tokatllyan gecelerinde atıetıerlmlzin göAQ•I•• 
rina takılan son.u"culuk madalyası, neye işarettır. 
blllr misiniz? Bu yazıyı okuyunca anllyacaksınız ı 

t t .,,u maçlarında: 
Ttirk. Sovge e. d Suat Sedat aıaiıda: 

'Yllkarda: Dabl 1"0fın a ' Morikol 
Rıu Singl'de 

Tfirk • Rus tenis 
maçları 

Singlde 6. 3, 6 - ~, A6 -1, Dalde 

6 • ~'. ~I· ~:.:1~~.1B~~c~~~~yle3• 
R.ua ıni,.fırl~r~•.z .e Fenerbah- 6, 6. 1, 6. 1 kaybetmekle ödedi. 

.. O&Jca)arnını bın-:•• Saat on iki· Bundan ıonra çift müıabakala
çe kortlarnıda yapı ıf.. . Karahan ra baılandı. Ruı takımı Midivani 
• __... eçe Ruı ıe ın 

.1i Çe,-.-- 1 ı-~- korta geldiler. ve Nerrebetski, Türkler de Suat 
\re ıefaret erAA»ı S d · d" 
8 . d iki memleektin te- ve e at ı ı. 
ıru toara a c:Lt. " k " b k 

JIİlıgileri ortaya çıktı. Bizim ta- Bu maç te. ,, muaa a ~ 

1dlfJa Siia\; ~! v_• Şiri~ ola- fe p,m la . 

Balkan atletizm oyunlarında 
bize puvan kazandıran atletleri
mizin mmtaka itibariyle takaimi 
fÖy]e yapdabilir. 

Müaab. lat. 
100 1 
200 o 
400 o 
800 ~ 

1500 o 
5000 o 

10000 3 
110 m. O 
400 m. 1 
4X100 2 
4X400 3 
B. Bayrak 1 
Yükaek 6 
Sırık 3 
Uzun O 
3Admı 9 
Diık S 
Y. Diık 3 

6 

Diiermm. 
4 
5 
o 
2 
6 
o 
o 

2 
o 

3 
o 
2 

rak teıkil edılmıfti. . Rualardan Medivani cidden iyi Ye~ 
iki takım kaptanları ta~dı~ e- • ok Dikkat edilecek oJuraa latanbul 

. ·ı Türk takımı mııafırle- oynuyordu. Servisleri, volele~ı ç atletleri kutular diier mmtaka 
~ıldı be~ vbae yrak Ruslar da Türk güzeldi. Diler arkabedqıbço fmü- atletlerine kiyuen muvaffak ola-
rıne ır ' d b" rozet kemmel olmamakla ra er ena u)--.ı I 

L ka tanı Sua a ır mamıılardır. Bütün kot anıa •· 
ta-.ımı p d "k" tarafın da değildi. tanbul atletleri Rıza Maksut da 
•erdiler. Bu eına a 1 1 O. M. K. 
lllilli martları çalındı. .. <Devamı 10 ncuda) lıtanbuldan aayıldı'iı .halde ancak 

Bu merasimden '?nr~ ınusa• • 

l>akalara batlandı. M~ıafırler kı- Tii. rk-Rus eskrım 
la pantalon giymitlerdı. M . 

ille müsabaka Şirinyanla o~- •• b k 1 
kof, araımda oldu. hakem Erık m usa a a arı 
"":.!:diiı.tı~nı•cınd• ş;:n: Kadınlar arasındaki maçta ikinci 
Yan b" daha •fD' baımaia 1 d k • k 1 
ladı ~:·~k geynıi kolaylıkla al~: olduk erkekler arasın a 1 1 iÇ 
iı d h bundan ıonra aç d b• • ·ı· v • •k• ;eae ı.a~:~ .. ikinciyi de Ru• te- müsabak~s~~ ~- .. ı!ı.~cı 191, 1 ın-
1lıaçi ~za_nd.ı. e ok çalıımağa ·u., i ve uçunculugu kazandık 

lkı tenıaçı d .ç. d b"ırer bire:- CI g f" 
1 

·mı'zle eskrim müsa- Suat - Ştuber 5 • 2 Stuber kazandı. 1*1 d J H ikııı e isa ır erı . . ı a ı ar. er Bu dna• Ru& m .. ece Maksim salonunda Halet . Knçmanova 5 • 2 Halet ka· 
)Ü)ueJerek 3 - 3 oldular. 1 ordu. bakalan d~n ~alar bin küsur me • zandı. 
da lnaç çok enterell&D 0 uyalkıt· yapıldı. Mf~:an takip edi1di. Seyirci- Halet - Ştuber 5 • 3 Ştuber kazan • 
ltuaun çok ıüzel smaçlarını rak1ı tara d Rus Sefiri Karahan n dı. 
lryan ıeyirciler, Şirinyan.nı da ~e- Jer arası~ : Kerim de bulunuyordu. Suat - Krlçmanova 5 • 3 Kriçmano-
fiı plu I . i takdir edıyorlar 1

• BaY Oev ~ .. de takımlar ortaya gel • \'a kazandı. 
8 e erın k dı Saat s, .. a k tanı En,·er Kadınlar arurnda Flore neticesin-
İtinci ıeti Şirinyan azan • diler. Eskrim takımı a~ f' tak de 3 galibiyet ne Ştuber, birinci, 2 

d ~ za!Jlan .. J di ,.e mısa ır ım 
hcinci sete baJ~an 1

•· ordu. bir nutuk soy e k hediye etti. o da galibiyet bir mafltbiyetJe Halet ikin .. 
~ovikof daha faık oynuY bu kaptanına hayra ·aben: ''Rus ta • ci, bir ga1ibiyet ve iki mağlftbiyetıe 
fJL ş· ·nyan n- in nutkuna cel Kriçmano\'& üçüncü oldular. " geymi kazanan ın ... ba . Enver . diye kadar uıuslararasr 
dan 1 çok yavaılaınaga ~ kımının ftlll d ğT ilk müsabakanın Kadınlar aruında Flore müsaba • 
l&d 9onrad • u•fade eden Novı• hiç maç yapma) 1 ~ ,.ok sevindikleri • kasındah sonra erkekler arasında kı • 

ı. un an ıı Türklerle ya'JH •fi , · b lıç karşılaşmalarına başlandı. Bunla • 
lcof da arka arkaya altı geyın ya- i söyledi ve bf r buket ,·erdı u es • ra iki taraftan da Uçer eskrimci işti • 

• • d. n " 1111 marşları çaJın. 
krak ikinci ıeti bıtır 1• R nada iki tarafın m asında salon- rak ediyordu. 

Nefeı itibariyle üıtün. 0!an :.~ dı ve takımlar alkışlar ar llhami - KAmil 5 - 2 KAmil kazan • 
t-. • • • ş· . nı ıyı ve d n ... ktılar. A ka d . dı .. nıaçının ırınyan • k a '1' Ubbakaları n ra a Ya· . 
datıcı 0 yu'nuyla üçüncü ıeti ; Tak;'n:n dünkü ferdi ka~ı1aş - Klimof . Mardovin 5 • 1 KHmof ka-

bedec:eii beklenirken bunu;u)dan :::.:dı. ilk olarak kalka~ ;;':,~:: : za;~~ami • Ennr 5 • O Enver kar.andı. 
oldu N "k f b-·-nıı yor .. •·ritl yapıldı ve ço :ı: ·A il .. o E ka ovı o -:- a 1 altı ile zeJJl P"" ki maçlarda da Rus- Enver . Kam . •> • nvtt zan •

1 ~llra son seti de bıre k 11 ddar. Salı ak~Ucum gösterişi· ya • dı. 
qzaııdı bu ıar nıızraklar Klimof · Arkadief 5 • Klimof ka • ı 

1 . · .. Şirinyan, klardır. d zandr. 
tıttiiimize ıore . bahlewin paca d sonra kadınlar arasın a 

~! 1 ,. r Bun an 1 d JJham.i Mardo,·in 5 • O İlhami ka-• '""4Ul&bakadan evve ki mü- "sabakalarrna baş an ı. . . t 
l-.11ıa·k D l:... 1 k klübünde • Flore mu H 1 t 5 1 Halet kazandı. zandı. O. M. K. 
•-.), kı 1 ars':ı ı . oldufundan, P Suat . a~~..;anova 5 • 1 Ştuber 
1.:. a. a ara ıırm't ok daha Ştnber • <Devamı 10 ncıula) 
~nci - ve her halde ç rPD psanclL 
llaUhün olan - hu maça yo 

11 puvan kazandırabilmitlerdri. 
Buna mukabil diğer mmtaka at· 
letleri 24 puvan kazandırmıtlar
dır. 

Bu puvanlan kazandıran diler 
mıntaka atletlerinin hepıi genç 
ve nihayet ıbir iki seneliktir. 

·Bu IÖzlerden ıu netice çıkar: 
Atletizm federasyonu bu ka

dar yıllardanberi çalııbğı ve bu 
it için yüz binlerce lira harcadığı 
halde yetittirdiii atletler, diğer 
mmtakalarda kendi kendi-
ne yetiıenler kadar muvaf-
fak olamamıılardır. Meseli. an
trenör Abraham, 1928 de ayda 
300 lira ile angaje edilmiıtir. Ge
çen ıeneye kadar yani 6 ıene müd-ı 
deıle çalıımıt ve bu müddet zar
fmda lcendiıine 21600 lira para 
verilmittir. 

Acaba bu kadar büyük paraya 

mukabil bu zatın atletizmimize 
ne yardımı dokunmuıtur. Birinci 
Balkan oyunlarmda da sonuncu 
klik Sonunalcla da ıommeu ol· 
duk demektir. . 

Semih, Mehmet Ali ondan 
evel vardılar. Besim bili kırıla· 
mıyan 4 Türkiye rekorunu ondan 
eve) tesis etmifti. Eskiden atJc. 
tizme olan merak !imdikinden 
hiç olmazsa dört miıli fazla idi. 

Bize yeni rekorlar kazandıran, 
Hüseyin, Karakq, Pulat, ve hatta 
Veyai ile Raif kendi kendilerine 
yetittiler. Ve kazandıracak olan 
Galip, Recep, Rıza Maksut üze
rinde de hi~ bir .antrenörün yada 
def er bir çallfJDaıı yoktur. 

Şimdiye kadar gelen antrenör· 
lerin atletizmimize yaptığı f aide 
muhaklm ' • ki yaptığı zarardan --------------..~-
azdır. itte antrenörlere kur· Anadoluhlsarlı 
ban aiden bir ıürü kabiliyetler: SDleymanlyele 
Ziya, Semih, Mehmet Ali, Hüae- yendi 
yİn Şükrü, Remzi, Rqit ••• 

Bunlardan Ziya mükemmel bir 
yarım mukavemetci olabilirdi. 
Eğer formu bozdurulmaaaydı her 
halde 800 ü timdiye kadar iki da
kikada alabilirdi. Fakat zavallı· 
ya bir 400, bir 800, bir 1500 kot
turdular, hatta zanneder.em bir 

Geçen hafta Topkapı kuJü ...... 
hasına dant ederek yenen AU4ola • 
hisarı idman yurdu dUn de Stllqma• 
niye takımlariyle maçlar yapm11tir. 
O~üncii takım maçını Siile~uiye 
kar.anmış, fakat ikinci ve hirfad ta • 
kım maçlarında Anadoluhisaratd f-2 
ve 3 - O galip gelmişlerdir. 

Dünkü futbol karıılafnı08ında aeyircUer. 
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Türk - Rus Virnıinci asırda Türk-Rus 
tenis maçları eskrim 

So~~=~~k:E~= bir esir pazarı müsa~!!<.!'.~ 
Suattan biraz daha iyi. Birinci aet E Eenver Klfmof 5 O Enver ka_. 
de aıwU üç ıeym alan Türkler, sir ticaretinin lag"' vedildifi dt.Klmll ~ Arbdlef 05. 2 Kimli tıır 
8 • 3kaybettiler. zandı. 

ikinci aet daha iyi oynandı. Bi- l J jk • 
zlmkilerbiru daha gayret ettiler. sene eruen evveı l manzarasını zan~~.ver. Mardovin 

5
• t Enver ki• 

Fakat bu ıayret de uzun sürmedi. h d llhaml - Arkadlef 5 • O tıhaınl w· 
Ndicede Ruslar 6 - 4 kazandılar. • .;; • t • • t • d 

Bu suretle çift mütabakada da lÇ e 0 lŞ l r m em lŞ ,,,.. zanK~ll • Kllmof 5 • 3 Klmll ka-
Türk takımı 6 • 3, 6 - 4 yenilmit Simsiyah ıurath, bembeyaz ıa- dan bir ıüt kuzusu iken alınmır aldıkları esirleri azat etmekte, ya- dı. 
oldu. kalh. beyaz uzun cübbeli bir adam tır. Haydi! Pey süren yok mu? hut da kendileriyle evlenerek e- Enver • Arkadief 5 ·O Enver Pli' 

O. M. K. bir tafın fa tüne çıkarak duaya B:ı ıözler üzerine, orta boylu ve ıirHJr1eri kaldırılmaktadır. dı. 
1 

aafefi ko.-maz. Kotmaia kalkıt
aa 'bile dart bet t1D'dan sonra ök· 
.tirüxkln içinde katarak baygın 

bir halde sahadan çeklimeğe mee· 
bur olur. Bana öyle geliyor ki 
huta bir kotucuyu bu halde koı
huan bir antrenör tecziyeye bile 

batladı: orta yatlı bir adam bağdat kurup Ell sebeplerden dolayı Arabi• 
- Allah kölelerin ömürlerini U· oturduflı yerden kalkarak bir ~ tana gönderilen bir eıir çok ıevi-

zatsın ! linde kamçı taııyan sivri ıakallı, nir. Bunun aksine olarak Arabiı-
- Amin J ıeytan ıuratlı esirci ile beraber tana götürülmiyerek bazı müıtem 
- Allah onları hiç bir haıtalı- tatlı kahve renıi derili esir kıza lekelere gönderilen esirler ise dün• 

ğa uğratmasın! doğru yaklaıtı. yanın en büyük felaketini çek· 
- Amin! Anlatılan kızı yakınen tetkik mekt~dirler. 

liyıkb:r. 
- Allah kollarındaki kuvveti, etmek iatiyordu. Evveli bir defa Bu müıtemlekelerde insan alını 

Gelgelelim Hüseyin Şükrü ile 
Ratide. Biri en iyi uzun atlayıcı· 
mız, diğeri ise en iyi mania ko· 
f11CU1DUZ olan bu iki gencin ise bü. 
tün l!pOr hevesleri lmılmııtır. 

dimağlarındaki ıuuru eksiltme- etrafnda dola9tı, ıonra bir adım satımı tamamiyle ıerbeıttir. Ve aı. 

Kırık bri yürek tapyan bir ka
biliyet İM, ne kadar büyük olursa 
ol1UD hiç bir zaman tam verimini 

••emez. 
Bana kalına, bu kadar fena 

idareye raimen atletlerizimin can 
la batla uğratrak al~hklrı bazı 
iyi dereceler, ınf Türk ırkınm ka· 
l>iliyetinden dojmaktadır. 

Şimdi 8nümüze Berlin olimpi· 
,..ıluı var. Balkan devletleri a· 
n.amda sonunculuğu kazanan 
1'ürk atlet takmıırun dünya atlet
leri arasmda alacaiı netice tim· 
diki idareciler it bqmdan ayrıl

ma.zlaraa elbetteki ııfmn altmcla 
olacaktrr. 

Dünyaya Türkiye denilen yer
de de atletizm olduğunu, ve Türk 
ırkmm da bu itte kabiliyetli oldu
i1mu anlatmak için yapılacak ıey, 
timdiki delikanlı antrenörlere pa
.-portlarmı vermek, bunlardan ta. 
aarruf edilecek ayda 400 lira ile 
•ümkün olduju halde çok ehem· 
ıniyetli temaslar yapmak birkaç 
atletizimi muntazam surette çalıı 
tırmak ve bunlan-baılarında id:l 
rsilerini hiçbiri bulunmamak ıa~ 
tile - Berline göndermektir. 

T e!krar ediyonmı, bu İfle mu· 

sin! 
- Aıııin! 

_:-Allah kendilerini ıabn ala· 
cak 1' imsel ere fay dalı etsin! 

-Amin! 
Simsiyah suratlı, bembeyaz aa, 

kalh adam daha birçok teyler IÖJ
ledikten, uzun uzadıya dualar 
ettilcten sonra esir panayırının Al
lahın izniyle açılmlf olduğunu ili• 

'\ 
ve ederek tt.§ın üatünden indi. 

iner inmez de taıın üstüne tath 
ahve rengi derili bir genç kız çı

karıldı. Bu panayırda satııa çıka
rılan ilk ıirdi. 

Derhal etraf ta gen it bir daire 
hasıl oldu. Öndekiler yere baida! 
kurdular. Sakallı olanlar sakalla• 
rını ııvazlıyarak, bıyıkli olan
lar bıyıklarini bükerek genç ktzi 
ıeyrf!t bqladılar. 

Tatlı kahve rengi derili olan bu 
kız çok güzel ve çok 9irindi. Çok 
muntazam ve beyaz ditleri, biraz 
kahn olan dudaklarının arasında 
sıkıımit kalmit iri taneli bir inci 
gerdanlik gibi zaman zaman gö -
rünliyordu. Saçları arap saçı gibj 
çok kıvırcık deiil, dalga dalga. 
daha doğrusu bukle bukle, he • 
men hemen beline kadar aarkmıt· 
tı. Üstünde hafif krem renginde 
bol, fakat çevikliğini gizliyemi -
yen bir esvap vardı. 

Esirci, malının yapbğı iyi te • 
siri m\i!terilerin gözlerinde gö -
rüp kafi derecede emin olduktan 
sonra malını methetmeğe baıladı . 

- On altı yatın dadır. Yemek 

· 'nlffakıyet, ancak timdiki idare · 
nin deifimesiyle kabildir. Evelce 
pap ceplerinde tqıdıkları isti· 
fanamelerini latif bir Almanya 

yapmasını, çamatır yıkamasıni, 
pzbinden sonra takdim edecek 
id ·ı 'md'd 1 t" .1 Eve bakmasını, dikiş, nakit bilir. 

arecı ere tı ı en e geç ırı me-
1id. Ç"nk" h 1 İyi çalgı ~alar, iyi okur, iyi rak-" ır. u u un arın on sene· ~ 
'Clenberi atletizmimizin ilerleme· ıeder, haydi, ıatıyonım. Kıvır kı• 

vır saçlı, kara gözlü incimi satı 
elnde hiç bir muvaffakıyet göıte· 

yorum. Mauski adasından gelen 
remedikleri sabit olmuttur. idare· 

bu incinin talibi yok mu? Harraç ! 
leri müddetince günden güne sö- y ok olur mu? Titriyen dudak
nen atletizm ateıini yeniden alev· 
iJiyebilmek için genit göğüıler, ve lar, baygın gözler, çöl ateıinin e-
bi'ıili eller lazımdır. sasen kızdırdığı kanları yuzune 

vurmuı hatlar birçok talibin mev · 
Doğnmmu isterseniz bu İf hem cut olduğunu ispat ediyordu. 

parasız, hem de fahri olduğu, ve _ Haydi satıyorum! Kızım bi-
Jr~ndilerine istifa etmeleri bu ka- raz gül de ditlerini ıörsünler ... 
Clar nrarla teklif edildiği halde Hepsi tamamdır. Hiç bir hutnlP 
atletizm federasyonu azaları niçin it yoktur, kendiıine hiç bir el değ
hili yaldızlı koltuklanndan kendi memittir. Daha anumm koynun
ayaklariyJe inmediklerine hayret !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ediyonmı. Bu kadar dikenli bir albnda olduiun halde ıene fırsat~ 
yerde niçin oturmakta devam edi- buldukça varhimı ıöaterdin ! J 

yorlar Ayni eller tarafmdan pmpan-
Ali fU (Caka) ! Meler ıenin yalı Tokatlıyan gecelerindts ıöğ-

ne ltıkhlarm nrmıı ! tüne takılan aonunculult madalyası 
Sen de zavallı Türk atleti, düfo yüzünü kızartmasın! Bu madalya 

müt ha§mı kaldır! Çölanüt omuz. senin kabiliyet itibariyle sonuncu 
lamu 3er ! Alnındaki çizgiler, göz- olduğuna değil, göğıüne bu ellerin 
lernideki Yatlar ıilimin ! Hayır! ıonuncu defa olarak def diline 
Bitim halkm içinden kopan bu hü iıarettir. 
cumlar aana k&J'!ı yapılmıyor. "Evet, sabah olacaktır!,, 
Sen bir takım bilgisiz, (Ca. Şimdilik bu kadar! 
kacı ve palavracı) ellerin idaresi Murad SERTOGLU 

daha atarak yaklaıtı. Bir adım len Avrupalı olan bir çok kimıeı 
daha attı, sol elini yavaı yavaı ler, kakao ağaçlarında çalııtırmak 
uzatarak satılık kızın yerde sürü· için mukavim vücutlu esirler sa 
nen eteklerinin altından sokarak tın almaktadırlar. 
ayak bileklerini muayene etti. Bunun için yediğiniz tatlı ç{ · 

Esircinin çenesi hiç durmuyor kol&.talann yapıldığı kakaonun 
du: her parçasnda bir parça eıir kaı• ı 

- Kolları, bacakları, sağlam - ve tE:ri vardır. 
dır. Sabahtan akıama kadar yol Murad SERTOGLU 
yürür, it yapar, ve hiç yorulmaz .. ___ l_ş_k_a_n_u_n_u_n_a ____ _ 
Hali~ Mauski malı... Erbabı kıy-
metini anlar, haydi harraç! haz•rhlilar 

Birdenbire satılık kızın tam kar Ankara, 13 - it kanunu li.yi • 
tısında yere bağdat kurmuı otu • hasını tetkih etmekte olan Kamu· 
ran yetmitlik bir ihtiyarın soba tay muvakkat komisyonu yann aa· 
borusundan çıkar gibi kalın ses; hah toplanacaktır. Kamutay Ge · 
duyuldu: nel Sekreterliği layiha etraf m•~a 

- Üç yüz lira! Kamutaya gelip de encümene ha-
Bu söz, genç kızı yoklıya yok. vale olunan temennileri ve her tür 

hya muayene eden adamı elekt- lü evrakı komisyon azaların& ver· 
rikle vurulmuı gibi durdurdu. Ya• mi§tir. Bu evrak araımda liğvedil 
vaı yı.vaı geri çekildi ve halkanın mif olan Ali iktısat mecllıinin de 
içinde kayboldu. bir raporu vardır. BUndan hatka 

ihtiyar adam partiyi kazanmıt- yün ve pamuklu mensucat imaline 
tı. Esirci batka talip çıkmadığım mahıua Türk Anonim Şirketi, TüT 
görünce genç esir kızın satılmıt kiye Madenciler Birliği, t.tanbcl 
olduiuna itaret olmak üzere ba· Marangoıı:lar So.yetesi, Süel fab· 
tına, örtünmesi için beyaz bir ba- rikalar direktörlüğü, Ereği: ka -
törtü verdi. ihtiyar adamın ya· mür havzası amele birliği it ICanu· 
nınd~ kahyası olduğu anlaıılan nu projesi hakkındaki mütaleala· 

b d 
rını birer muhtıra ile Kamutaya 

ir a am ayağa kalkarak esirciye 
doğru yürüdü. Kendisine bir iki _b_il_d_irm_i_,ı_e_r_d_ir_. -------

ıey söyledikten sonra satdmıı kızı Sovyet Rusyada Çek 
pe!i ••e- takarak halkadan çıkardı. koloni lerl 

B~ ı sefer lafın üstüne on iki ya• Völkischer Beobachter'in Praı 
ıınd:l kadar hadım ettirilmit bi·: özel aylarından aldığı bir habere 
çocak çıkarıldı. Diğer bir köıede göre, Çeklerle Sovyet Ruıya ara. 
katip kılıklı iki kiti kamış kalem- smda birçok Çek ailelerinin Rus· 
lerini cızırdata cızırdata yazıyor- yada iskanı için konutmalar ya • 
lardt: pılmaktadır. Çekoslovakyada it . 

•'Mauaki ırknJan 16 ycqında sizliğin fazlalığı hülrilmeti müt -
bir hatun lıifİnin 300 lira mukabi· kül mevkilere ıokmaktadır. Bu 
linJe bütün hukukunun JevreJil yüzden komünist olan itsiz ailele
Jiğim mübeyyin ıenettir. Mevl·1 rinin Ruayada iskanı düşünillmüt
sah!bine ve kendisine uzun ömür· tür. Çek kolonileri kendi kasa . 
ler ihıan eyleıin; amin!,, balarını inta edip, kendi mektep • * leri olacaktır. 

Yukarda okuduğunuz gibi bir Y egine mütkül bu muhaceretjn 
dua ile açıf töreni yapılan bu esir kur'a ~dedini azaltmasıdır. Fakat 
panayırı bundan dört bet ay ev· Prag hi~kQmetinin kanaatine göre 
ve! Arabistanan kızıl deniz kıyıla· küçük devletler için ıelamet haki
rma yakın ıehirlerinden birindf: ki müttefikler teminindedir. 

açilmiıti. Ve tesadüfen orada bu. Ru ~abah 
lunan iki seyyah bu insan satma, • " • 
sabn alma muamelesini. bütün in· Bır kız otomobıl 
celiklerine kadar takip etmitler- it d ·ıd• 
di. a ın a ezı ı 

Arabistan dünyanın en büyük 
esir ' ' istihlak,, daha doğrusu itha: 
eden memelektidir. Fakat esirler. 
satılmak için Arabistana sevke 
dildikleri vakit büyük bir sevinç 
duyarlar. Çünkü onlar Arap!nrm 
çok iyi kalbli, ve merhametli ol -
duğunu biliyorlar. Müslüman A . 
rapiar kölelerini ken~i ıofraların . 
da .>turtup, onlara aile efradında.n 
biri imiı gibi baktığı gibi ayni za• 
manda büyük bir ekseriyetle satın 

1 

B·J sabah aaııt sekizde Topha· 
ned' bir kızın ölümüyle neticel~ 
nen bir kaza olmuıtur: 

Galatada Mumhane caddesin
de 175 numara_lı evde oturan Fat· 
man .11 kızı sekiz ya§ınt!o. Aysel 
Tpohancde Kapıiçi karakolu önün 
. de caddenin bir kaldırımında o 
kar~ldaki kaldırıma geçerken Ka · 
rako~ cihetinden gelen 2145 nu
mar~\İı ctomobil çarpmıf, kız yere 
yuvarlanar~l; tekerlekler altında J 

Klmll • Mardovin 5 • 1 KAmll ki• 
zandL 

llhaml - Klfmof 5 • 3 llhaml 111 ' 
DDdL 

Kılıç mllsabakasmda Enver, ,..,,, 
fi ~ mtısabakada hiç yenllm,._ 
hatü bu karpla§malann yalnız bit tr 
nesinde aleyhine tek tq kaydedil'' 
rek birinci ıeldl. 

Jkindllif 4 plibiyet ve 1 maf Jd° 
yetle nhaml, 

lJ~UncUlilğil 3 ralibiyet ve 2 mat' 
biyetle KAmll, 

DördüncUliifü 2 galibiyet ve 3 _,ı 
IQbiyetle Klimof, 

Beşindlitl 1 galibiyet n 4 mailt' 
biyetle Mardovln kar.andı. 

O.M.1' 

Spor Haftası 
mecmuasında okudo• 

Gariptir hali llem, bilen ıöyler, 1" 
miyen ıöyler ... diye pek methur t11 
aöa vardır. 

Şu altıncı Balkan oyunlan faJdtf 
bapnı yemek Uzeredir ... Bulpr tfl 
tetkilitmm en büyük adamı, ~ 
lvanofun CSlUmü altıncı Balkan ~ 
lannda Bulgarlan hemen hemen r'-
aabaka harici edince kabak bizim bffl 
mıza patladL 

Alaacı Jilellauı ~da ~ 
yalılar mayıs da yapılan maraton -~ 
ıuaunda kuandıklan 11 Myı ile tJlll: 
dördilncil mevkide bırakıverdiler. _ l 

Bulgar takımının bu milA~ 
girmeyiti, bir milletin kudreti dahdll' 
de alacağı u.yılan eıe doıta da~ 
ğa yardım etti. 

Atletik ıporlardaki kuvvet ve ki 
retleri malum olan milletlerin harici'. 
de kalanlara yarayan bu aayılar, aıf//I 
Balkan oyunlanndaki curcunayı do~ 
du demekte tereddüde mahal yo.,., 

Balkan oyunlannda çok defa bit " 
p kaldığımız Romanyalılara kendi_~ 
raklannuzda yaptığunız müaabaP"" 

da çok yaklaımıt olmaklığımu ~ 
enditeleri doğurdu ... Türk takmıı it 
nada yapılan bir müsabakada R~ 
yalıların kazandığı ve bir kambur I" 
sırtımıza yükledikleri 11 aayıyı .,,.,, 

namaz mı idi lafı o kadar uzadı ki tA 
bize kadar dokundu durdu... ~ 

Bu sebeple CUfU huruıa gelen r~ 
gazetelerin adeta bir anket ha)iıar 
netriyatı yine bu ıU~nlarda yu~ 
gibi Acizleri tarafınc:'~ ileri c" 

bir fikir olarak söylenip dur~ 
Atletik sporlarda her taım •~ 

kafamı arayanlar; endiıelerini o Jel~ 
i:eri götürmüıler ki İstanbul atle.sol". 
heyetinin batında kulüp gayreti · .~ 
yısile duran Ömer Besimi; atlecP'" 

f ederaayonu bqkanı olmaia ahde~ 
görmektedirler .. Eh ne yapalım? 
de spor itleri paıa ile olmadığına ~ 
zaran her halde ııra iledir 1.. A 
kalmııtır. Kazadan sonra ~ 
otomobili durdurmuf, kaııl~ 
çinde yerde yatan kız hemell -J/J 
tane} e kaldırılmak üzere "") 
bir otomobile konmuıtur. ~ 
Beyoğlu hastanesine götütUlfli'I"" 
yolda ölmüttür. ~· 

Şoför Sadettin yill;alanıolfr1'! 
zanm olduğu yerde ketif yaP1 ;,f 
tır. Bu kaza yüzünden tr.SSS ~ 
lar } arım saııt l:adar iıliyedl 

tir. ceı1't 
(•60) ~ 



·-

IMtılrtlll• 7GJlqor: 
Hallefiatan • lta1p' .... ıetlnin 

menaabalala olcl11ia ta sİnlercl• 
Markoni tarafmdan J8lli ilatira o
l~ ,.._ 1118YC9,, 1-in "" "I • 
itim paalan" IUD harpte airecefi 
hbmetleri •JIP dabrken, insi -
lialerin ele Grandel Mattllewa 11&• 

mmda MlJlk ft luıawtb Mr mala 
terileri oldutaaa wıut .. mak il 
sımıelir. 

Yirmi aene oluyor ki Matthewa 
fen İıayatma! manffaldJetle ha
prdılı harilmllde deaeMlecek 
bir tecrübe lle atalmıt hahmmak • 
tadır Bu Ml,ok fen ada•mm ille 

• ffald1eti her tarafta takdi1'· 
~u~lamnlf •• kendisini dün • 
• .. __ .._•la yeaile olmaftur. yafawua.-

0 am•D henb dalaa aenç ~' 
rmilrci olaa Matthewl tecrilheaı· 
• Richmond • Park'de. Möeyl ;..,;tm., Amiral Fisher'in Ye bu 

.. malil ilim" aiyuet saha -na mm !--al • 
unda Jtibek iahav•werm •e u-
kerl ......-an1arm brt111Dda 
yapmlfbr· 

ı.,utere filolunan en larnetli 
krandrleriadea biriaia ldiçti • 
dik bir modeli parlmı hawmnda 
nkı Mr tel ll• Lailammt dlll'llJOI' 
da. SaJun ......,.. ela iiltii bir -
çok allt" edeni ile dola bir ma· 

• laıamntb'· 8a -·nm lniln • 
de sa11f n 11mn boJ11 l1e ayakta 
d:....a Matthew• ......... Amiral 
,...._. •• hitap _._. dedi ki: 

- Amiral, ....... daran .. 

liyormuı. Kendisinin kimin ta· 
rafından kaldmldıiının ve nerede 
aaldandifının farkına varmq . 

Bunu aezen Rettich de bayab· 
dan vazıeçmif, oı:.u içini çinmento 
doldurduiu bir tandıia kOJ'lllUf 
ıandıiı da denize fırlatmıf .. 

Atıinun ölümünden ıüphele · 
nen Walıb'in metreıi de haydut 
lar ınezelik eder korkuau ile 
kaldırmıtlar, ayni mahzende al. 
dürdükten ıonra ayni tekilde tan· 
dıkl11arak ayni yerde denize at· 
mıtlardır. 

BuJapqteden yazılıyor: 
Faziletin yirm! yıl sonra da ol

aa mükafat ıöreceğine dair olan 
bu ıibi hikayelere ekıeriya ilk 
mekteplerin kraat kitaplannda te
tadüf edilir. Fakat, qafıda oku· 
yacağımz yazı hikaye dejil, ol
mut hem de ıeçen hafta ıerçek-

de bu dili bilmedikleri için kom· 
fulara baıvurdular. 

Karıılarında oturan ve tehir· 
de bir terzi dükkinmda çalıpn 
Anna Honik onlara tebirdeki her 
hanıi bir tereüme bürosuna gitme
lerini öiütleyince kızın dediğini 
yaptılar. 

Tercüme bliJ'OMlndaki ıüzel 
kıs daktilosunun bqına ıeçip de 
bir iki aatır yazdıktan ıonra ba· 
ıını çevirdi Ye bu lalılulz, kiyaf et
ıiz, perif&D delikanl.,.. uzun u .. 
zun baktıktan ıonra: 

- Be adam, buralarda ne du· 
ruyomın? Tam otuz sekiz binli· 
ra mirasa kondun r ... 

Diye batırdı.. 
Fred hiç f&lum&dı, aofuk lian-· 

lıtmı kaybetm9cli: 
Şimdi her iki itıim cesedi içi 1 

çimento dolu iki aandıim içinde 
yanyaıia deni:zın dibinde yatmak· 

- Bir :ranlıtlık olacak ... Benim 
Framada hiç bir akrabam olma· 
dıiı ıibi orada kimaeJi de tam • 
mam! tadır. 

etti. 

Bütün aeyirciler hayretler ı;İn· 
deydiler. Gemlyi hareket ettiren, 
toplan patlatan ku.net handaki 
elektrik cerepn •• meYCelennin 

Badapeftlnln nan amandır 
ifelıs olan, puta pitbiciai Ered 
Fehrwaper tehrin "Melekler ül
keli,, adıyla anılan en aefil mahal· 
le1inde annesiyle birlikte yap· ..... .,.. 

F....,,__ IOD bet JlldD' it
meli,--~· Mrbkte ıeçinebil
-- için ne raqeline o iti slr
..kte olan bir adamdı. Ana ile 
olahm 1apmalarma acı aefalet
tm bqb bir tef dmemesdi; çiln
ldl elaeri ,oaJerini atıslanna biT 
lolmaa ko,mabam ıeçirmekte1 • 
diler. 

Geçen ıtln IH posta mheali 
kapılarını çalarak ellerine kalın
ca bir sarf nrmittir• Zarfm üa
tilnde bir Franm: pulu vardı. Ad· 
ret de "Momieur Fredrilc F ebr
waper,, J'Ullı idi. 

Zarfın 6atiDe Fehrwaper'iD 
handan yirmi yıl enel ;ocak iken 
J&t&dılı yerin adresi JUll11dı. 
Mektup on, on bet fer dolattık· 
tan ve buralarda GatliDe :reni yeni 
adrealer psdclıktan sonra nihayet 
timdi balancluldan No. S G&nıb 
Ucca'ya ıelmi2tl. 

• Zarf açıldı. içinden çıkan 
mektup franaızca idi. Her ikiıi 

Dedi. 
Bunun herine im melda'tia 1>at 

tan &f&iıJ& kadar okuyarak, bu· 
nun bir awkattan ıelmekte oldu
ianu aBylecli. Bu awkat müıteri· 
!erinden on bet yıl önce Pariae 
sBçetmİf Mösyö Koloman Sütö 
kendilerine 38.000 lira ftliyet et· 
lifini anlatb. 

Futa yaptıiı bir ticaret ıesl • 
sinden dönerken birdenbire ölen 
Möaya Koloman Sütantln Y&Siyet
nnmeıi açılmıt ve aynen ıu cüm
leler okunınutbı: 

"1915 yılında beni TunOflA 1fp;-.,.,_..,.,. --.... ""--"-'•· 
pefWİ Frel F•Arw.,.,,'e 6lr 
,alıra ...,,._ olınaJı iisere 38 
6in lira,,.,...,. ..... 

sa,.ı. handan .... mirum 
handiai Baclapeftede çabucak 
ya11lmıt ve suetecil• Jenİ sen
ainin çeYNllni sararak, ona sonu 
,....._ aorıa yalnnum tabmq

lardır. O da topuna blnlea tan
lan ll:rlaııııiftir: 

- Para11 alınca ne mi ppaca. 
ima? Enel& borslamm ldiyec:e
lim· Zaten pek fasla boıcum yolr. 
Z..ainlik haftdialeri ........ 
l9Palt oldulaaclaa timdi ne g. 
dar bohçacı kan Ye ..,,... .ad 
ftft& kapmam &fllMhra-klar, pa. 
r&JI IOlll'& alma, df7e ..ııanm 
lnrabc:aklardır. itte .... tara .. 
para •enaek lbna ıelecek.. ..... 
elan aoma da nlenecefim.,, 

Kiminle nlenecetini aormata 
lilsmn kalmamqtır. Çlnldl Frecl 
mn samandır brtılarmclaki 
komtu Alma Honlb ha)'r&Ddır. 

iatenildifi tekilde kallamlmum· ı 1• eclilmiftir. Bu tato ukeri mu-
dan ileri ıeliyorcha. hafua albndtdır. 

lnıili• Bahrire Naareti, teaü Oma lauaaal müsaade almadan 
be1e prapn bBHia .. al&t n e- ancak iki kiti ziyaret edebilmek
dnatı aabn ald•lı 11"bi muhteri tedir. Bunlardan biri lnıHtero 
Mattlaewa'l de bGJii)r bir maat ile Kralı, dileri de Entelicens Ser -
hismete heilamıtb- Yiaten metbur Mh·alay Elbenon' .. 

1918 da k milthit fen adamı dm. 
denisalb ıemllerlDİ tl maklar • Mattlaewı'in meıai arkadqla
dan haber Yerecek bir alet icadı· nmn da ne büyük bir ihtimam ile 
na çalqtı. Bu ıh~ ıama ancak Bü- ıeçildiii kendiliiinden anlatılı -
yak harbm so11unt!a muvaffak o· yor. Bu tatonqn içindeki hayat • 
labildi. Eter harp içinde emeline tan dıtar11a htçb r teJ ıızmu. 
muvaffak olabilH:rdi, insaniyete Yalnız, aruıra, bu han1mllde 
ne büyük yar.:lım etmit olacaktı. dimaidan lnııltme han ve de• 

Matthewı'in "hatsız edilme niz kunetlerini mMafaa ecleca 
den emniyetle çahıabilıneıi :çin yeni bir ih•iratn çıktığı kulaldan 
kendiıine etrafı rilksek duvarlar kulaia f&Jİ o;ur. 
la çeYrilmit biiyük bir ıato bedi • • • 
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TIETK~KL~~ 
~~~~~~~------' 

Statistiğin ehemmiyeti 
ve nüfus sayımı 

Statistik tarihine bir göz atar- lerinin halkı da muhla'.; oldukları 
ıak modem nüfus sayımının on mahsulleri ted ;.rik etmek vasıta 

yedinci asırda Avrupada hatlad.- ve imkanlarından mahrum olduk. 
ğını, ve lsveçin bu İfİi~ başında Jarından 11kıntıya, kıtlık ve ıefa
ıeldiğini görürüz. Bundan sonra~ Jete maruz kalırlar .• 
dır ki nüfus sayımı İfu.:.: medeni Statistiklerin terkimi sayesin • 
memleketlerde de önem verılme- de bu gibi manrumiyet!erin, istı -
ğe baılanmı§tır. rapların önüne geçmeğe muvaf -

Birkaç gün sonra yurdomuzun fakiyet hasıl olmuıtur.,, 
her·köısinde bir gün içinde genel Ayni yaprağın biraz aıağıaın• 
nüfus sayımı yap1lacak, İki sene j.. da şöyle yazılıdır: 
ç.inde de Türkiyenin sahici niifusu ''Staliıtik bütün memleketlerin 
hesaplanacaktır. mr:htclif mcnbalarına ad malumat 

1927 yılında yapılan iıüfus sa- verir, onların menlaatfarını bir
~ı ile rakanıın artık bizde clE- birine yakla§tırır ve yekdiğeriyle 
bir yeri olduğu, ona önem verildi · anla1malarınt kolayla.ıtır<..cak mal· 
ii anlatıldı. An!a§ıldı amma, ni- zemeleri temin ve imkanları hazır
hayet bu rakama önem vererı ve lar, büvaıda harplerin önün!i al. 
takdir eden i:İmseler sayılıdır. mağa yarıyan kuvvetli VP. kıymet· 
Gün geçtikçe r:ıkamın ıfade ettiği li bir vasıtadır.,, 
mana derinleıiyo:-, ve ona dayar Yaprak 23 de Bay Aykut d~ 
narak çok öne:nli kararlar verili . yor ki: 
yor. Yurt davalarına t'akama ha· 
karak manalar veril:yor ve onlar
dan sonuçlar çıkarılıyor. 

SavD.§ların kazanılma&ında ve
ya kaybolması.ıdan rakamların bü 
yük rolü olmuıtur. Demek ki doğ
ra rakam fU veya bu itin Üerle
mainde veya gerüeme:1incle kuv· 
vetli bir alet, bir vasıtadır. Ra· 
kam arsıulu•al bir liıanclır. Ve hiç 
fiip/ıe yoktur ki medeniyetin en 
olgun bir ölçüsüdür. 

Küçük çocuklar rakamı en son
ra öğrenirler ve onun hayatta ifa~ 
de ettiği veya edeceği nıanayı geç 
anlarlar. Ayni ıeyi kabHelere ve 
ıeri milletlere teşmil edebiliriz. 

Fertler ve milletler olgunlClftık· 
'Cl. &1e bilgüeri çoğaldıkça. rakamın 
ha_yaltaki yükıek yerini anlamıya 
ba.Jlarlar, ve ondan bilgÜeri niı
belinde faydalanmıya fall§ırlar. 

Birinci sayimda olduğu gibi birin• 
ci teırinde yapılacak genel nüfus 
aayımı da bize kuvvetim;zi, varlı
iımızı gösterecektir. 

Bfr memleketin iyi iJare edil· 
mm için bütün kuvvet ve kudret 
men balarının iyi ıaptanması ge . 
l'ektir. Bu da ancak rakam ve •ta. 
tiltikle kabildir. 

/f üfuı, tecim, ziraat, /inan•, kül-
. iib', aağlık, ölüm, bayınciırlık v. s . 
iflerinde doğru •tatütiğe dayan-
mayan bir devletin it görmesi güç-
lefir. 

T eıviki aanayi kanunundan ön. 
ce yurdumuzdaki ulusal büyük 
kifçüX san' at atölye ve fabrikaları· 
nm aay111 tahminden ibarettL 
Bunlarm aayıaını 500 olarak Ve· 

renler olduğu gibi 5.000 diyenler 
"de vardı. Halbuki kanun kabul e-

1 dil'ince bu müe3seselerin statisti-
1 ii yaprldı ve sahici sayıs· 1473 o· 

1arak hesaplandı. Bu hesaplan· ı 
madan sonra de,·letin bu müeı: .. 

1 
seseler üzerine alacağı tedbirler 1 
tabiidir ki dahn bilgili "e fenni O· ı 
lur. 

Sta.tistik genel direktör muavi .. , 
ni Bay S. Aykut, "stati-stjğin fer ·l 
dt!!, cemiyete ve devlete olan hiz
met ve faydahrı,, adlı küçük fa.I 

"Statistik, tetkik olur.an hadi
senin bütün zayıf, kuvvetli, tcesif 
noktalarını nerelerde olduğunu, 
hangi noktalarda durmak, hadi
senin hangi n okta.larında bütün 
kuvvetleri tespit etmek gerekliğiı"' 
ni gösterir ve hükUnıetin yapacağı 
bütün itlerde alacağı kararlarda 
ona kuvvetli bir rehber- teşkil e
der.,, 

Kısa!t, stati•tik hid;"t:ler ve va
kaların aynası, röntgenidir. Nasıl 
ki bir ferdin vücudunun röntgeni 
alınır ve onun birçok gi2li yerleri 
meydana çıkar.sa, statiıtik de bir 
yurdun içinde gizli kalmıf birçok 
hayati noktaların meydana çıka;• 

rılmasına ve ona göre tedbirlerin 
ölçülerin ahnmaıtna yarar, mede· 
niyetin en JmvvetH ölçülerinden 
ve vasıtalarından biridir 

Statistiğin bu feydalMmı gör 
dükten ıonra genel nüfus sayımı 
yapılırken ra~am!arın çok doğru 
olabilmesi için h~tün yu..tdaşların 
nüfus yazacaklar la bera her ;alı§r 
malan onlarla İıeı hususta teıriki 

mesai etmeleri, kolaylık gösterme . 
!eri ve statistik genel Jirekt:;rlü· 
ğünün lalimatname:;ine göre sıkı 

sıkıya hareket etmeleri .rurt, ulus. 
devlet İ§idir. 

Dr. H. Mal;k Evrenol 

ka.t değerli eserinde diyo rki: ''Es- --------------
iri. zamanlarda insanlar yalnız ··-···· .... ···-········ ........................... : .. ••••• 
kc!ndi ihtiyaçlarma göre istihsa· ii .................. ôo"i<ta·r·· .. ···· ... ·····i~ 
ıa.tra bulunurlar ve fazfa istih•a· Alı· ·ısma·ıı . . === .. ~= 
lfıtta bulunmıya ~e bunun iç~n de 
mahreç aramağa lüzum görmez- HaydmpClfa hcutane.i bevliye Hl 
lerdi. Esasen fazla iştİhial yapan- müteha11ısı H 

:: 1 

lar da nakil vasıtalarının iptidai • Urologue _ Operateur ~~ 
bir halde bulunması ve çok pahalı !1 
olması yüzünden mahsullerini h~ Ei Babıali caddesi Meserret ote· ~ 
rice ıevketmezlerdi. . a li 88 numarada her gün öğledenj 

Z
. l . . :; sonra saat ikiden seki7E' kadar.Si 
ıraat a ıştıgal etmayen veya :ı:· ········---·-·-·················-·-··············:: .......................................................... 

arazisi ziraata müsait oımiyan yer 

-- . 

• 

DlÜllfi1y©ıyo P©ırr©ı~D~ 
D©D©ı~tunı 

~=========::J. No.15 .----------~ 
Yazan: Seppl Popf in ger 

Alman kaptanı alnının ortasına 
yediği bir kurşunla qerlere serildi 

Anaforcular Kralının dünya 

Şanghaya vardığnnrr.. üçüncü\ 
günü limanda ortalığı kolacan et
meğe batlamııtrm. Bir .)'erde İ§İt· 
tiğim sözler beni havaya aıçrattı. 
Bunlar almanca söylenmekte "lan 
sö'Zlerdi ve genit yüzlü, mavi göz
lü r,enç bir tayfanın ağ~mdan çı· 
kıyordu. 

Herif beni görünce: 
- Bir mark bahsa g;rişirim le\ 

sen Almansm l 
Dedi. Bu a6zlere: 
- Ben bunun iki misline bahsa 

gir:tirim ki sen ~imali Almanya,
da ,, geliyorsun! .. 

.Karşılığını verdim. 
Evet, delikanlı Hamburclu :mi, 

ve o aün Şanıhaydan Japonyada
ki Tokyoya hareket etme!< üzere 
bulunan Tokyo adlı Alman ıile
binde gemici imi,. Eğet Çinden 
bir an evvel çıkıp gitme:k istiyor
sam beni vapura iıçi gili aldırar 
bileceğini söyledi. 

lıte, böylece kendimi gene eDI" 
gin denizlerde patates soymağa 

koyulmuf buldum. Bu &efeı: de 
"Doğan günef,, ülkesine gidiyor
dum. 

Gün batmak üzere İken, ö.nü • 
müze dört köse yelkenlerı direkle
rine çarpmakta olu bir Çin mav
nası çıkarak vapurumuzu durdur· 
du. Kaptan, gemisindP. ön dire
ğin tepesinden güverteye düşerel< 
çok tehlikeli bir surette yaTalalll" 
mıt bir tayfa bulunduğunu söyle
di , .e bu zavallı adamı Yokohama. 
ya f ötünnemiz, yahut vapurumu· 
za alarak yanımızdaki ilaçıarla 
tedavi etmemiz için çok yalvardı. 

Kaptanımız da bir kayık indi• 
re!ek yaralıyı getirmelerini 1>ağı
rarak söyledi. Kayık indirildi ve 
içi hit ho!a gitnıiyecek t;irkin su · 
rat!arla dolu olduğu halc:ie Lize 
doğru geldi. Ancak bundan ıon
ra olan hacl\Jeler için hiç de ha· 
zır değildim. 

"Yaralı adam,, la ari<ad,.,thrı 
.te~mden tırnağa kadar sHah'.1 o1-
duklnrı halde ke.rıncala. gibi gü· 
ve ·temize üıüştüler; Alman .Kap· 
tam alnının ortasına yeciiği bir 
ku,~un]a boylu boyuncl\ yerlere! 
serildi. K~rsanların baskınına 
uğramı§tık. 

Tokyonun tayfaları :.ı.ıçta tü • 
fek:ere ko~tular ve bir m:iddet a · 
damakıllı harp ettiler. Ben silah · 
ıız olduğum içın, güvertt;de halat 

aeyalıa tinden uğradılı Rlade Janelro 
ka~gallarmdan birinin arkasına} 

yü~ükoyun yattım ve sa\ atı bu • 
radan gözetlemeie koyuldum. 
Vardavelanm üstünde duran bir 
ko ~sanın kafa11 parçalanınca deıe 
ni~e düttüğünü gördüm. 

Tokyo tayf alarmdan üç kitinin 
ıavaı hatb haricinde kaldıklarını 
ıaydım. lkiıi ölmüttü, birisi de 
ağzından kanlar akarak kendisini 
rüvertede sürüklüyordu. 

Konanluın ıayııı b;zden üç, 
dört defa daha fazla idi. Bizim 
cephane tükenmek üzere olduğu 

halde onlarınki bitmez tükenmez 
gibi görünüyordu. Nereden ele 
geçirmit olduklarını bilmiyorum, 
fakat ellerinde en asri ve en teaiP 
li makineli tüfekler vardt ki, mav
nanın güvertesine diz çökmüş Çin
liler bunları takır tak1r iıletiyor
lardı. 

Korsanla.·dan birisj, uzaumı, 

olduğum yerde beni gördü. Göğ-.. 
ıüme tabancaıını dayadığı gibi i-
ıaretle üstümü baıımı çıkarmab 

lığım lazım geldiğini anlattı. 

Elbiselerimi Hindistanda satın 
almıtbm. Birçok yolculuk yaptı
ğım halde bu elbiseler hala· iyi t 
di. Ayni zamanda b1r de maili' 
tarh Kolonyal şapka aatm almıt
bm. 

Çinli, elbisemle ıapka.mı aldı 
ve beni ite kaka ileride vapurun 
aşağısına giden merd?venlerden 
birine götürdü. Merdivenlerden 
atağı inmekte hıç vakit kaybet
medim ve atağıda geriye kalan 
bütün zabitlerie tayf alarm çırçıP"' 
lak olarak bir araya gdirllmiı ol
duklarını gördüm. Kapıiar kilit
lendi ... 

Yukarda korsanların gürültü 
ve patırtıları dininciye kadar dı~ 
şan:ya çıkmağa hiç te§ebbüı etme. 
dik. ikinci kaptan met divenden 
yukarıya bin oir ihtiyat:& çıktı ve 
Çin mavnasınm ufukta .. ~a bir nok 
ta gibi uzaklaştığını gördü. 

Korsanlar, vapurun liitün de· 
lik de~iğini aramı;lar 'it' ellerine 
geçen değerli her !eyi a1mışludı. 
Tayfaların dolapları kır1lmı~ , i~ 
neden ipliğe ~adar bütii'l mallart, 
hatta yemek aalonlarındı ki tabak .. 
]arla mutfo.ktalei tencereler bHı? ~ö 

türülmü§tü. 1 
Kaptanla. ;)lü hyfak rı .. i?rin 1 

acı duyarak kıç üt.tü lcamara"'rnn 
taııdık; ikinci kaptan ua hadiı~I 

ltmamndan blr manzara f 
yi reamt makamlara bildirme~ 
zere tekrar Şanghaya doğru d 
men kırdı. 

Erteei günü ölleden sonr• , 
tümde kirli bir muıamba eJbitl 
le kendimi gene ŞanghaJın ıt 
mı boyunda buldum. Tokyo ~ 
nı Şanıhayda bir, belki de 
hafta kalabilecefinden Alma~~ 
kadatıma Yeda etmif, genit OJlj 
nmu qarak Amerikaya gide"' 
bir vapur aramağa koyu.lmu§tut' 

O ıece ıeç vakit aram~/ 
chığımıu buldum. Bu Toronto J 
bir Amerikan tilebi idi. G~ 
bir k&mürcO eksikti. Eler ŞP 
haydan, Sanfranıiakoya kad~ ~ 
caia pasa kömUr küreklem~ 
çekinmezıem, yolculuiumun :fı 
parasına mukabil bq makinitl 

ni kullanabilecekmit·· ~ 
Vazifeyi kabul ettim .. 
Ertesi günü erkenden Şarı · .J1 

yın çok kalabalık limanmdarı ~· 
tık. Bat makiniıte Tokyo ~ 
sinde bqımdan geçmit olaJI~ 
anlattım ve bu çekik g:Szlil ;!, 
sanlardan biriyle kartıle.ıırt ..J 
ihtimali bulunup bulunmadtl'" 

sordum. ,.1.. 
Makinist güldü ve bana I 

rika tüfeklerinin dizili oldufO 
raları gösterdikten sonra: .J 

- Bqta ve ktçta daha ~1 Y 
böyle sıralar var. Eğer Çinh 'I 
sanlar dayak yemeğe özerıİJ 
se Torontonun tayfaları bun" ,İ! 
kemmel bir surette abnı:.ğa h 
dırlar. ~ 

Dedi. Ben makiniste hir ~1 ,I 
lememekle berab~r içimcieıı ~ 
bir sevinç duydum. Çini\ k~ ~ 
larla bir tek temaı benim iç111 

tip artardı bile. V 
Şanghaydan Yokohanıa1~:J 

dar olan yolculuğumuz hiç h!:'~ 
siz geçti diyemiyeceğim. 'I~ 

kocaman bir •ilel-in ocağın! 'il_ 
na kömürle beslt!mek he?ısı'"" 
hadi,elerin en biiyüğü id1. 
böyle i,lere haslım. J 

Toronto ko;:nman bir ge~,,'' 
Biiyük okyanu1ta çalııan ''ı~ 
rin en uzunu ve en ge:r.iti 0 ~ 
gibi en yükıe~i idi. Hele 1' ~' 
istihlak kabili yctı şaıı hu~:}1' d 
cedeydi. Ben ııc..-ığın p~1' e 1. 
b~nc:ıı olmadıcım hal !e, b~; 
m 'nin kızan ~aiıe5i kn ?.~r ·r 
hir yeri fimrümcle g·~r:n~u1ittı 

( DevC&m.ı var) 
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&ABER - :Abam PoefUI 

!(AD~_!'!LA~_!ç•~ Toplu evi e 
Kışın nasılfe.mekler .. Alm~n.yad~!w.ı~aly~d~ ve Çin~.e. . 

Yemelıdır? yuzlerce çıftan dugu!'len bır arada h k me m 
yardımde yapıhyor 

Kadınlann yeınek. içmek mese
leaj son zamanlarda en önemli i§· 
Mr a'"r~sına girmiş bulunmaktadır. 
~ünl<\İ fİ§manlamamak, vücudda 
lüzumsuz yağ toplamamak için 
kendilerini hasta yapacak kadar 
per....-iz eden, moda dütkünü pek 
c;ok kadınlar vardır. Bunun doğru 
olmadığım söylenıeğe ise lüzum 

yok. • 
Size bugünkü yazmıla yıyece. 

... d • b. kaç ög"' üt vereceğim. Ya ge aır ır . 
lanlanacağımdan hiç de ürkmıye-

k d. b·ı· ·m ki kadınlarımızın re ıye ı ırı ' 
bir Çl>ğU timdi yağ yapa. ... cak ye 

ki d ··mkün oldugu kadar 
nıe er en mu 
ka•.mmaktadırlar. 

~~ . azın pek de zararlı de. 
u ıı y d b"" ••k 

"'·ı~· k kı• esnasın a uyu 
gı uır anca ')' ç··n1<·· 
tel1likelere sebep ola.bilir. u . ~ 

·ı b gıbı ti~manlamak korkusı e u 
kadınlar bilhassa ıoğuk havalarda 
tiicuda lazım olan gıdaları al~az· 
lar. yazın ye~l sebze ve meyva ar
la pek güzel beslenilebilir. F~kat 
havalar soğumağa ba§laym.ca _ ~ • 
dınlar ğünde hiç olmazsa hır ov~ 
et, patates, bol sebze; (hamur ııı 
tatlı yemeseler bile) çukulat~ ~l : 
~alı; sabahları tereyağlı hır ıkı 
dili::n ekmek yemelidir. Bunlar kı
şın sizin güzelliğiniz için lazım o
lan dtaminleri ihtiva ederler. 

* Sbn y~lard.a vitamin aözü oka· 
dar aldı yürüdü ki, insan gıdası İ· 
Çin yalnız bunların lizım olduk • 
lan sanılmağa batlandı. Tanıdı • 
inn kadınlardan birçoğu; yüz gü
:tell""'· • ve vücut çizgilerindeki 

ıgınm da. 'h 
tenasübün 24 aaat zarfın nt~ • 
lak edecekleri A, B, C, ve D 'Vtta

ıninJerinin mikdarlarma ballı ol· 
duğu:nu l&Dlyorlar. 

B '-d tar Protein denilen u JUi m .b. 
maddeyi bü•bütilıı umıtm114 gı 1 

davranıyorlar. Protein ile et, ba • 
Wr, ta.ak, hindi yummta ve hay · 
't'aıı mahsullerinde vardır. B~un 
Yanıbaımda karbohidrat demlen 
'ln1lddede vardır ki nifutah ye· 

meklerde bulunur ve vücudda kuv 

vet yaratır. 
Eğer vücudünüzun mükemmel 

sıhhatte kalmasını istiyonanız bil· 
tün bunlan ve bunlar kadar önem
li olan yağlan da münasip miktar· 
larda almanız lazmıdrr. Çünkü aıh 
hat güzellik demektir; onsuz gü
z~ım-: ve ca::'!ibe olır.az. 

* Cukulata deyip de geçmeyin ve 
ala; eder gibi dudaklarınızı bük· 
meyin. Şekerleme ve tatlı yiyeyiye 
davul gibi §İşen bir takım insan • 
lar vardır diye, kendinizi bunlar
dan mahrum etmek hiç te akıllıca 
bir iş değildir. Soğuk havalarda 
herhangi bir ~ekilde alınacak şe -
kerin vücuda !:Ok lüzumu vardır. 
Hele çok çalı~an kadınlar, şeker 
almak mecburiyetindedirler. Çün
kü §eker vEcutta kolayca kuvvete 

çevrilir. 

~ 
Hava değittikçe ıiz de gıdanızı 

ona göre değiştirmelisiniz. Soğuk-

1 bac.lar başlamaz kahvalhnızda ar ~ . . 
5 bir dilim fazla ekmek yeymız. ~-

at on bire doğru bet kuı:uşluk hır 
pak t ukulata yahut hır bardak 

e ç kl · · çukulata alınız. Öğle yeme erınız 
d bol patatesle birlikte, yeşil seb
z: ve kuru meyvalardan bir ko~
po&to yeyiniz. Akşam yemeklenn
den sonra ise taze ıneyva yoksa 
üç dört tane kuru incirin faydası-
nı göreceksiniz. 

Portakal yemek bijtün VÜcQda 
faydalı olduğu gibi deriye .de çok 

Krc.m günde en az hır J:><>ı· -yarar. :r ••• 
takalı muhakkak yemehsımz. 

* Kqm her gün tişmanlama~ kor-
kusile tartılmaktan vaz geçın ve 
baskülü unutun. Sanki VenüsmÜ§· 
.. .. ·b·ı davranın bütün dün· aunuz gı , • .. 

1 
yada sizi gerçekten hır Venus sa·ı 
nacaktır. 

GUzellik Doktoru 

25 bin çift evlendiren Kral, kendi 
400 çocuğunu öldürmüştü! 

Dünyanın bir çok memleketle- geniş stadyumlarda yapılmakta . 
rinde bilhassa Almanyada halk, dır· 
derhal evlenmeğe s~kedilir. Ev - Almanyada yapılan bu evlen· 
lenmeli ve çocuklerile ırkı zengin· melerin yalnız öz Almanlar ara -
lettinnelidirler. ıında olduğu ve işe Yahudileri hiç 

Almanyada Hitlerciler, her ıağ karı§tırmak iıtemedikleri tabiidir. 
lam vücudlü, sıhhatli adamlar he- Bugünkü toptan evlenmeler re· 
men evlenmesini bir yurd evi (va- koru ltalyadadır. 
tani vazife) saymaktadır. Müm • Geçenlerde Fa9izmin teJekülü
kün olduğu kadar fazla çocuk sa· nün yıldönümü kutlulanırken yedi 
hibi olmalarını istemektedirler. yüz yeni gelin güveyi Başbakan 
Böylece, memleketin sağlam ve Mıussolini her çifte paralar verdi. 
hatın sayılır bir hale gelmeıini di- Çiftler, önce kendi kiliselerinde 
liyorlar. Bu da bittabi harp es evlenmitler aonra bir arada "Se . 
nasında memleketin ınüdafauma narıi kiliaesi,, ne yüribnüılerdir. 
daha çok asker temin ede'bilmek Orada da tören yapılmıt, sonra fa
içindir. tiıt kararglhlanm. giderek tahsi-

ltalyada da düşünceler, bundan &atlarını alm.qlardır. 
farklı değildir. Her memleket bu Ayni zamanda ltalyanm her ta
fikri taşır. Hatta, Framada bile rafmda 2600 çift evlemnit ve yine 
dü§üm:eler değİfmİştir. Bugün o· hediyeler alml§br. 
rada da ''Fransız nüfusunu çofalt. Diğer bir münasebetle, bir gün 
ma birliği,, diye bir cemiyet var. ~inde evlenen 253 çift Romada 
dır. Ülküsü, harp eınumda mem· taltif edilmittir. 
leketi sağlam bir mevkide tutabil· Hep bir arada evlenmeler Çin· 
mektir. Aile hayatının kutsallığı· dede görülür. Buradaki toptan ev. 
na çok önem vermektedirler. Ni. lenmelerde de muraft:an ekonomi 
tekim geçenlerde bir Amerikalı ebnek emeli gaze çarpar. Bir ara· 
bar dansözünü, fa2 Ja a9ık oynadı- da evlenmekle, müsavi surette hep 
ğı için aile bağlamn ge~ir ma· sine a.:yni derecede dilfün, ~lik 
hiyette görmüt ve oyundan mene- Ye ikram yapılabilmektedir. Son 
etmişlerdir. zamanlarda Şangbay belediye da· 

Nüfusun çoialmasr için evlen • ireıinde 57 çift bir arada evlenmi~ 
meler, hem toptan evlenmeler or· tir. 
ta çağlarm ilk devrelerinde çok Hem e.k:I mal eYlemne'fer, bir 
görülmüştür. Ekonomik ve uygun çok paraya da maloluyordu. Şimdi 
olduğu için evlenecekler hep bir her çift yalnız 20 lira kadar bir pa. 
araya gelerek düğünlerini yapar - ra vermekte ve bu para çay, puta, 
lardı. Öyle genit mmtakalar vardı tören ve eve gidecek takai masrafı 
ki, papaslar oraya pek seyrek ge- m karfdamaktadır. 
le bilirdi. Köylüler de papaam gel Elbiseler, duvaklar ve 'diğer an
mesini fırsat bilerek hemen bir a· anevt §eyler kira ile alınabilir ve 
rada evleniyorlardı. sonra diğer gelinler tarafından da 

Şimdi bu fikir, yurda hizmet ba kullamlır. 
--~~~~~~~-:-~--:-~~-

k nn m dan yeniden canlamlmqhr. Şanghayda yapılmıı olan top-
Almanyada toptan evlenmeyi tan evlenmede gelinler hep mo • 

yeniden canlandmLnlardan biri, dem ımıftand:rr. Öğretmen, haıta 
bir defa 54 Hitlerd çifti birden, bakıcı ve bazı klüp tahıiyetleriy -
Berlindeki "Apustollar kilisesi., di. 
inde evlendirdi. Çinde ikinci bir toptan evleniş· 

Papu, tören esnaıında Hitle . de Hanko §ehrinde oldu. Bu defa 

gelinler Hankov, öksüz mektebi 
den gelen dokuz kızdı. Bunlar d 
kuz genç ve modern Çinli ile ev 
lendiler. 

Hindistanda da toptan evlen 
lcr olur. Son defa Hindistamn Ti 
va köyünde Mumna adı veril 
Hintlilerden 64 ~ift bir arada ev 
lendiler. Bu törene her güveyin g 
)işi bir top alJ§ile ıelam1anıyord 

Mumnalar her iki üç yılda b 
toptan izdivaç için bir köy ıeçer 
ler. Bımunla beraber uğr&§an bel 
başlı bir komisyon vardJr. 

İşte son defa Titva köyü seçti 
mişti. Her güveyi elinde bir kıl 
tutarak köye gelmişti. Arabal 
içinde geliyorlardJ. Her ara 
önünde gayet sert gürültüler ya 
pan davulcular yürümekteydi. E 
lenecekleri geniş bir mahalde öğl 
vakti partilere ayrılarak ayni ka 
tan yemekler yemi§lerdir. Böyle 
kendi inanışlarına göre arkada§ 
hklal'mı sağlamla§tmnakta kay 
naımakta idiler •.. 

Hindistanın Katiavar şehrind 
de 374 Hindu bir arada evlenmi~ 
tir. 

Afrikada Zulu adı verilen ka 
hilelerin 1810 dan 1&28 sene5İn 
kadar krallığını yapmıf olan T şa 
ka adlı bir hükümdar her sen 
memleketinin bütün delikanlıları 
nı, kendilerine eı olabilecek bütü 
kızlarla evlendirmek Uzere emi 
çıkarırdı. Ancak, her delikanl 
kralın ıeçtiği kızı almaia mecbur 
du. Bunun aksini yapmaia kalJb§ 
mak ölüm demekti. 

Bu suretle her sene Zulaların 
ICrah 25,000 kadar Zulu erkeğini 
bir o kadar Zulu kadınla bat göz 
etmekteydi. 

Kral Tıaka'nm kendisinin 400 
tane çocu~.ı vardı ki, hepsini de 
ölclürdüğü söylenir. Bu itibarla Zu 
lu hükümdarının nüfuıu çoğalt • 
mak gibi modem bir ınyasayı akıl 
edemediği görülüyor. 

•• 
rin §U sözlerini ıöyledi: 

"En iyi aile, baba Ytırduna da.
ha çok asker yetiıtiren ailedir.,, 

Bundan sonra çiftler büyük bir 
yemeğe davet edildi. Böylece top
tan evlenmeler moda halini aldı. 
Bir defa da 47 Hitlerci çift, erkek· 
ler parti elbiselerini giymif olduk
ları halde Berlinin şarkındaki "Lo 
zarus kilisesi,, inde evlendiler. 

Denizlide spor 
hareketleri 

Törenden sonra çiftler, büyük 
bir bira bahçesine ziyafete çağı . 
rdddar ve propaganda bakanı Gö
bel§ Alman ırkının muhafazası ve 
dinçleşmesi için fazla çocuk yetit
tirmenin, faziletlerinden bahsetti. 

Son defa Hitlerin nüfus çoğalt
mesmı isteyen bir söylevinden son 
ra elli çift daha birlikte evlenmİ§· 
tir. 

Bundan sonra Alman hükUmeit 
nin mahalli mümessilleri, en sağ· 
lam ve sıhhatli doğmUJ, yeti§mit 
bebeğe mükafatlar vermektedir. 
Otto Franz Vulf ismindeki küçük 
bebek, aranılan bütün meziyetlere 
sahip olduğu için kendisine gümü! 
bir asker trampeti ve Nazi i~retile 1 

ıüs?enmİ§ değnekler verilmi~tir. 11 Bazı toptan evlenme törenleri 

Denizli, (Özel) - 935 senesin· 
de Türkiye birincililcleri için ya • 
pılan grup karşılaşmalarında De· 
nizlinin gösterdiği oyun ve teknik 
kabiliyeti, sahada bulunan aport · 
men Aydın halkı üzerinde derin 
bir alaka ve sempati uyandırmış
tır. Bu itibarla Denizli sporunun 
üzerinde dunılmağa değer bir var· 
hk olduğunu kaydetmek isterim. 

Deniz!i rnmtakasının Mende · 
res. idman, Yeşilova isminde üç 
klübü, Sıklet ve Futbol heyeti mcv 
cuttur. Bisikletçilerin, fcc!erasycn 
nazarında önemli bir mevkii \·ar· 
drı. 936 şubesi için Türkiye birin
ciliğine namzet gençler çoJ..-tur. Bu 
hususta Denizli Bisik1et heyetiniı! 
iimidi pektir. l 

"14,, senelik parlak bir maziyo 
malik bulunan Denizli fporu, za • ! 
m.nn, zaman buhranlar r.cr.·r:liğ: 

ha!de m~v~udiyctini ~ cl.:hık için,Je 
hile idame ettiren bakımsız lıi.-J 

varlık kaynağıdır. 

Merkezden ~imdiye l<adar mad. 
di hiç bir yardn:ı görememesine 
rağmen tpor sever halkın yardım· 
larile ya~ıyan Denizli mıntakaın 

bir zamanlar Zafer denile::e!: ~oh 
parlak neticeler elde etmi,tir. lz · 
mir sporunun en !a'şaalı deviric . 
rinde, 1unirde yapılan "3., muh · 
telif maçta, Denizliler Altay l;~ı;. 
ta clnı:ık üzere berabe") İği ern•n 

etmişlerdir. Ge;en sene U;o.kta, 
U;;ak kailşık talmnile Deni;:: i hı · 
nşık takımlt>.rı ara::nnda y=.r. !:.n 
temsili maçta Denizliler l - O ga· 
lip ee!mişlerdir. 

Bukndar yardımsız ve gay1·imü
sait :erait da ilinde ça!ı:;an Deniz
lili ecn~ler cidden takdire değer 
bir faali~·ct göhtermcktedirler. De
nh::Ii .s:>::>r mıntaka$t bu itibarla zik 
re şayan b:r 1.1.::. İ!·et •nzetmc1rtc· 
dir. 

KC:.mil KaramU 
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HASAN KUVVET 
ZAAFI UMU Mi, KANSIZLIK ve KEMiK hastahklarına şifai tesirleri çoktur. Çocukl 
Gençler Genç Kızlar ve ihtiyarlar he.r yaşta istimal edebilirler. Hasan Ecza depo~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~---

,-COŞKUN mağazası coştu 1 
Bayanlar: COŞKUN mağazası; gümrükten çıkacak malları l 

için Ticaret odasından 15 günlük yeni bir müıaade daha aldığı j 
ve bu münasebetle, en son moda manto ve paltoluk yünlü ku . 

maşları fiyatlannda hakiki tenzilat yapıldığını bildirir. 
Bazı mallarunızın fiyatları aıağıda gösterilmi§tir. 

Kreb döıen metrosu 
Krep Birman ekstra ,, 
Krep Saten . ekstra ,, 
Krep Maroken ,, 
Krep Mongol ,, 

Kuruş 

70 Tafta ekstra metrosu 
130 Velur Suva Şapka için 
240 Velur anglez 

Kuruf 
3 
2 

240 Ropluk 90 ıantim ende 225 
220

1 

Emperime sua (paçalar 100 ili 150 

B(~IR KEMAL NASIR llACI 
Sizide 2-3 günde kurtarır. 

D11lei ı, emlrJıllırt ue ıımanıırı ısıeıme rmum i~nresı ilanıır 
Muhammen bedeli 40 000 lira olan Ankara; Eskişehir , Kı 

ve Samsun depoları su tasfiye lesi salları 31 - 10 - 935 günü 
10 da pazarlık usuliyle Ankara idare binasında ihale edilece 

Bu işe girmek istiyenlerin 30 00 liralık muvakkat teminat m 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanu nun 4 üncü maddesi mucibine! 
girmeğe kanuni manileri bulunma dığma dair beyanname ve tek 
rini ayni gün saat 14 de kadar Cer dairesi komisyon reisliğine ver 
leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 200 kuruş mukabilinde An 

••••• , •••••••• ve Haydarpaşa veznelerinde satıımaktadır. (2982) (6400) 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve makkablaı 
Kuru 

Fiyatlar maktü ve pazarlıksızdır. 
COŞKUN MAGAZASI, Beyo ğlu istiklal caddesi 

lş Bankası karşısında ---------ur. f not Sn~it-1 
boya tabancaları 12. 11. 1935 sah günü saat 15,30 da kapalı za. 
ıulü ile Ankarada idare binasında satın almacakdır. 

Bu i,e girmek isteyenlerin 86 2,5 liralık muva'kkat teminat j 

nunun tayin ettiği vesikalan, keza kanunun 4 üncü maddesi mu 
ce işe girmeğe kanuni manileri b ulunmadığma dair beyannam 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine v 
leri lazımdır. 

f • .; ' ._:. • ,t "° • i, , ;,: ~' ·~ • . , .'. J ~ • • ' : ,'• • ' I • ' . . ' . 

( Saryano ve Hananel ) 
-Büyük Tuhafiye Mağazası 

ıstanbul. Meydancıkta 

Tayyare Piyangosu Müdüriyeti yanında 
Trikotajlar 

Seyahatten avdetle Beyoğlunda 
Sakızağacı caddesi 19 No. 1r Tu -

G> ı>ini aparhmanına nakletmiştir. 
- f elef on: 42055 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

glylnenlerln 

TERZiSi 

, ;:, 
:..,..t -./. ~ :~ 
., ,J, , 

-)\f/ .\ 

Buna ait f8.rlnameler parasız olarak Ankarada malzeme d 
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve ıevk Müdürlüğünden al 
bilir. ' (6338) 

Erkek ve kadın çamaşırları Her ayın 
modelini 

orada 

y~ı:Z:~\ 
;i~~~4 ~.:; 

.· ;·'·~ t:I 

ilk iki eksiltmesi feshe'dilen ve muhammen bedeli 8856 lir 
lan mikdarları &f&ğıda yazılı yatak ~yası 26/ 10/ 935 Cumartes 
nü saat 10 - da pazarlrkla Ankarada idare binasında satm alın 
tır. Bu işe girmek isteyenforin 664,20 liralık muvakkat teminat 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve işe girmeye manii 
ni bulunmadığına dair beyannamelerle aynı gün tayin edilen s 
malzeme dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. B 
ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, 
karada malzeme dairesinde görülebilir . 

Sattı{lı eşyalar: 
Gömlekler ve kravatlar 
Çocuk eıyası 
Eldiven ve çantalar 
Şapkalar vesaire ..• V. s. 

Prensipleri: _.,_ 
ŞIKLIK 
UCUZLUK 
METANET 
EMNiYET 

l 

Hb~ ağrısı. u ~ aırısı 
Nevralji 

Bütün ıshraplan teskin eden 

GRİPIN 
l3j!bassa l;u11lara karş1 nıiiess " rd 

•, 

. ı[. ~ ·J ···r:Y , l . . 
bulablllrsfnlz: · ' 

ISTANBUL ~ ·f.:·"l. J . i . L~ 
Y enipoıtahane ı 1 

kar•ısmda ~~ t JJ :, j. ~ . ı! . 

Foto Nur · ~l');' 
1 

yanında ' . 4· 
Letafet hanm da N ---·m ~· ' m=:::r:c:::.-::. .. .:: :H~11:211: ::::;::::::::::::t: :: .. .. Ad . ·kt·d u r: em ı ' ı ar ~i .. .. .. 

-~ .. 
5 VE :: .. .. 
i~seı gevşekliğine~~ 
ttHorrnobin ~~ 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 16tl0 
yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük y 
yüzü, 50 tane küçük, 300 tane büyük hat yastığı, 200 tane cibi 

(633 

Muhammen bedel~ 18 bin lira olan 9 tane basit makas tr.kı 
lkincile§rİn 1935 Pazar~es1 günü saat 15,30 da Ankarada idare 
sında kapalı zarf usulü ılt~ sattn ah nacaktır. 

1,e girmek isteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile k 
nun tı:ı.yin ettiği vesikaları, lcanun un 4 • üncü maddesi mucibine 
girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teki 
rini aynı gün saat 14,30 • a kadar Komisyon Reisliğine 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A nkarada malzeme daireıinde 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağrtılmaktad 

(6196) 

f~ Tafsilat: Galata posLl H Muhammen bedelJe..-i ile mile tarları, eksiltme tarihi, günü, 
U kutusu 1255 fi ve muvakkat teminat mıktarları aş ağıda yazılı malzeme kapalı 
!! ..................................... .,. .......................... :: usl, lü ·l'e Ankara da fd .. r .. bı"nasın da satın alınac2ktıı Bu ·ı«-lere ............................................................. l "''"' ... • "S 

mek istiyenlerin h;zalarmda yazılı olan muvakkat teminab verm 

l
l'.fflltllll*--••--•-••0m:ı:a•••m=11m1aıı.mı• ri ve kanunun tay in ettig1 vesika1a r ve ite girmeye manii kanunı 

OOKT lunmadığma dair beyanname ve tekliflerle eksiltme günü ı:aat 1 
Keınal Özsan a kadar Komisyon Reisliği~e vermeleri lazımdır. Bu i!lere 3.İ\ ıa 

Urolog - Operatör 1 nıeler Haydarp~şada tesedüm ve sevk müdürlüğünde, Anka 

1 Bevliye Mütehassısı f!l malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (6195 
f\raköy - Ekselsiyoı mağaza~ . , İsmi Muhammen Eksiltme tarihi Muva 

1 
yanında. Her •ün öğleden ıonro - Bedeli günü ve saati tenı 

en 8 e kadar~ Tel : 11235 77 kalem elektrik telleri 152 60 Lira 8/ 11/ 935 Cuma 114 
ve kabloları. 15,30 da Li 

10 kalem muhtelif Kriko 7803, 96 Lira 11/ 11/ 935 Pazar- 5 ........... ~················~·················· ---·---·· ·····················5c;·J<t"o·r··· .. ········-·~~ ve veren tesi 15,30 da L 

Ali ismail ~I :t 
Haydarpaşa ha.tanesi bevliye il 

mütehcursısı h 

Vrologue - Operateu1 
.. 
:: :: .. .. .. 

H Babıali caddesi Meserret ote Ei 
Ü li 88 numarada her gün öğledenlİ 
Ü sonra saat ikiden seki7e l<adar.~ .. -......................................... 11 ............. - .... -................................................................. , 

"lJPBl\JLIJ ·VADELi ·"dEVDIJAT 
OTURDUGUN·YERDE·HE:R·AYıN·BiRiNDE 
PARAN IN·FAi~iN i·AL-

.............. mııı ...... 1m .. a 
Sellimi izzet 

• . 1 Tı·yatro-Sanatı ;: uıulıaur mayı uıı Ul mayınn: 

Kalbi bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. Her kitapçıda bulunur 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ F•i•a•tı•:•7•5mku11211ru .. §ımlllBl.-&I• 

ıf Mektep kitaplan .. Mektep kitapları 
ilk, Orta, Lise kitapları 

Ankara caddesi 157 Numara 
nırnn<ooap 1ı<ntal9>evn 

1

. ı••• .. ••••••••••••••••••••••tıı•••• ::=:"•••-•-••••••r•• •• ............ c;ı·ş···t1·e·k i mi ............ E! 

1 -

'I Ratıp Türkoğlu ~ 
ı jl Ankara caddesi Mes~rret i~ 

otell Karşısı numrara (t18) :; 
~E!!!i!!=~~~!!!!!!!!i!i!i!=!!i!il~~~~~~~~~=====" , ....................... ·-·-·· .......... · .. -········-·': - M•l-lllle•ıa•lllAlllll•e ... M•••••••'tt•• .. ••••••••ı••• .. 

·AOAPAZAP..I · 
T'1AK •Ti~•MEY •BM 
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I 1 NEK TEYZENİN M 1 
flimst luze 
j;r ı •y 'PS.· 

pa n,az! 
l-f a"" /a, ~ z ,;;,, t,;; n,; 
s lJ v o ""a. ol "''l 
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KASADA 
SAKLADIÖINIZ Nurkalem 
DAllA 

KURU 
BİQ 

Kurşun Kalem Fabrikası 

([$Ml 
Mekteplilerin, Mühend iılerin, Resaamlann, Devairin 
ihtiyacını temin eden her cim kalemi yapmaktadır. 
Her kırtasiyecide satılır. Ecnebi mümaıillerinden 
kat'iyyen üstün ve ucuz olan çqitleri qağıdadır: 

801 No. lu Mektepli kurşun kalemi . , . 
VAZI Y ETH·..( DEDIQ 501 No. lu ı, 2, 3, derece sert Jikte resim kuf§un kalemi. 

DAGDELEN JO muhtelif sert llkte en iyi cins kurıun kalem. 

ONU rAİZLt:: 
OANl(AVA VE~İNİZ 

1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi. 
99 .ı. 'o. lu Taşçı kurşun kalemi 

701 No. Ju B ve C, 2 sertlikte devar irin kopya kurşun kalemi 
702 No. Ju A, B, C, renkll kopya kalemleri 
901 No. lu Bir ucu kırmızı bir ucu mavi kalem 

.. 
&-IUSUSI S'A'2TLARIMIZI 

SOQUNUZ 

1312 No. ıu 6 renkli kalem 
1823 No. lu 12 renkli kalem 

Nurkalem: Türk yapısı, ucuz ve üstündür. 
Nur kalem: Her Türkün elindelti kalem olmalıdı 

lı•' ' • ... \ DROLOc!İ • OPERATCR ---· 

Dr. REŞiT SAMI 
İdrar yolları hastalılclal'ı mütehaı sm, Beyoğlu İstiklal caddesi 

(E•ki Malen Ruj'1kartın) Vehab B. Ap. No. 61 

1200 liraya kelepiL 
hane 

Yedi oda iki sofa iki bah~e ,e_.a i 
mU§temDltı ha'ri kullanışlı bir ev l:lt: 
liraya satılacaktır. Çapa çukurbosta 
meydanı, 29,11 No. ya hergün snn 
dörtten Nnra mttrat'sat olunabilir. 

20 P A R D A Y A N J, A R PARDATAML:tJl· 
. -- -------------·~---- ~ ~ .......... ~·------------------~ 

Pardayan: . 
_ Do tum Deodayı ! ce\"abını ver~ı. 
Adam, şiddeti ge~erek tatlılaşan bır 

gtsle: . .. . . 
1 
.... 

- Affedersiniz l\fosyo, ısının zı so.). 

ter misiniz? 
_ Ben şövalye dö Pardayanım. 
Bu i mi duyar duymaz, adam se • 

•. / 1 kapı'• açarak delikanlıyı bir ;-;-.. ç e J • 

ır'\'luyn götürdü. O ,·akıt: . 
- Mösyö dö Pardayan, safagel.dı • 

mı .. Sizinle tanışmayı ne ka~~r 1 ti-

yordum. 
Sözleri nf söyledi. 
Birdenbire şaşıran şö,·atye: 
_ Affedersiniz, fakat ... diye keke· 

ifıeo<ll. "? 

_ Beni tanımıyorsunuz değil .~' • .. 
PekfLIA, şimdi tanışrrız •.• Den Mosyo 

dö Telinyl'Jim. 
-30-

BVGNOLAR 

Amiral Kolinyi'nin damadı olan 1'e· 
Jiuyi yirmi scJdz otuz y~şlnrın.da bir 
adamdı. tri yapılı oldugu glbı he~ 

kası hem de silah kullanrnaktaln 
J:~nlığı yüziinden çok şöhret almış-
tı. 

Yüzü açık, yumuşak bakışlı, tanr
ı rı nazik, düşüncesi sağlamdı. lşte 
b~ huylnrından dolaJ• Ami~alin .. kı~ı 
bir ürü zenginlere, hatta Dük do Gı
ze bile değişerek ona \·nrml§tı. 

Jnntiyom şö\'alyeyi içeriye aldık -
tan onrn kapıyı sıkıca kapayar~k bir 

k gı~ rıp tabanca\'1 onn teslım et-
uşa ça • 
ti. 

_ Gelecek bir kişi daha \"ar. Dunun I 
kim olduğunu bildiğin için aldanma· 

mnkhğtn J!zım r 
Son.ra Pardnynnın elinden tutar:~ 

&\'luyu geçip bir taş merdivenden ·, 
çUk bir odaya girdiler. 

'felinyi: 
- Bu gece toplantı olacağı için ka

pıda lıen kendim lıeklemeğe mecbur 
olmuştum. Amiral, Mösyö dü I\onde, 
Nnvar J{rah hepsi buradalar. 

Diye izahat nrdi. 
Şövalye kendisine karşı gösterilen 

bu itimada hayret etmedi. Yalnız: 
- Yoksn Deviniyerdeki gibi bir fe· 

sat cemiyetinde mi hazır bulunaca -
ğım? diye düşündü. 

Bu sırada Tellnyi kendisini odaya 
oktuktan sonra son derece samimi 

\'e belli bir sevinçle kolları ara~ında 
bütün ku,·vetiyle sıktı. Ve: 

- lşte bizim .rük ek Ye se\·gili krn
liçemizi kurtaran sensin! Ah şövalye, 
bu son günlerde sizi görmek ve teşe.k· 
kilr etmek için hepimiz can atıyorduk. 
Bu '..areketiniz, bu kahramanhğrnrz, 
bu fedakarlığınız o kndar bliyüktlir 
ki hnttfl Protestan olmadığınız halde 
bÖy1e bir yüksek kalplilikte bulun -
manız her türlü öğütUn üzerindedir. 

Diye bağırdı. 
_ Dinim hakkı için dostum, size 1-

tirnf eder:lın ki kimi korumuş olduğu· 
mu bilmiyordum bile!... Fakat beni 
mazur görünilz. mühim bir mesele. ba 
na yardım etme.) i \'adcdcn do tum 
Deodayn ihtiyacım olduğu irfn hura· 
ya geldim? 

_ Şövalye heı>lmiz burada}ız. La
kin Kont dö Mariyyak •.• 
_ Kont dö l\fnriyynk mı? 

_ Bizim Deoda'nın asıl ismi budur. 
Şunu dn öyli:·e.yim .k~ siz bu adn~ı 
adeta büyüJedınız nzızım. Yemini bıle 
sizin i minize ediyor. 

- Bu gece burada bulunacak mı? 
_ Buradadır. Şimdi gidip ke~dicıinf 

~~ırırım. 
Telinyi, bir u,.ık çağırarak emir 

Uşak: 

- Of, burnum knnıyorI derken bir 
havlama duyarak kaba etine iki dişin 
&irdiğini duydu. 

Pardayan: 
Sahi burnunmu, yoksa başka bir 

yerin mi? diye sordu. Piponun hür -
cümuna uğnyan Js,içreli: 

- Beni öldürüyorlar! diye bağırdı. 
Şö\'alye: 

- Buraya gel Pipo 1 Onu bırak~ ı. 
yi bir parça değil! emrini \'erdi. 

Köpek itaat etti. Sol eliyle sopayı 

tutan Pardayan sağ elini yere dil§C?n 
uşağa uzatarak kalkmasrnn yardım et 
ti. 

lsviçrell, bir saniye kadar tereddüt 
ettiyse de galiba böyle bir dUsmanla 
uğraşacak kadnr ku\'Vetli olmadığını 

düşünmUş olmah ki eğilerek Pardaya. 
mn yardım elini kahul etti. Bere için· 
de, kaba eti ve burnu kanayarak aya. 
ğa kalktı. 

O vakit Pardn) nn oğuk bir ta nr -
Ja: 

- Bu işin netice inin ikf mizden bi· 
risi için hayırlı olmıyacağını 1.nten 
anlamı~ tım. Dedi. 

Yürümek için Ö\"RI) enin koluna da
yanmağa mecbur olan Js"içreli: 

- Vebaya, sıtmaya uğra inşallah! .. 
Diye homurdandı \'e duyduğu acıya 
rağmen dayandığı omuzun. a«ır vü • 

<udunu taz) iki altında bir knya gibi 
metin knldıS:'lnı hayretle gördU. 

Pardaynnın ynrdımfyle oda ınn gi· 
rerek yerine oturduğu zaman: 

- Mösyö, izi tchrik cJerim. Süıle· 
rini öylemektcn kendisini nJamndı. 
Şövalye: 

- Ha ş··)·le! l~tc ş:m li Li.".:ı: acl.!m 
oldun ..• dedi. 

Zavallı adam otarar otmmaz ~n 
derece şiddetli bir aeı dayarak hı • 
men ayafa kalktı ı 

- Bellya bat! Bn az bir hafta e • 
turamı78cafım. 

- Adam sen de., bu o kadar mDhlm 
blrpy değfi ı 

- Senin de bapna gelirse gUrUr • 
sUnl ı 

- Merak etme, tarif edeceğim iHi
cı yaparsan sabucnk iyi olursun. 

- lllcı söyle bakalım. Ay, ay! .. Iyi 
birşey mi bari? 

- Sizi bu hale koyduktan onrn ilıi
cını da öğretmek lı\ırmgelmez mi? 

- Beni bu hnle siz değil köpeğinfı 

koyau. ı~nkat çok fyi köpeğiniz ,,ır . 
mı~l 

- Çok sadıktır ... işte IJı\ç: Şnra hı, 
zeytinyağını, balı bir arnda kaynatır

~mız. (}zerine biraz zenr~fil ekip ya. 
:ra yerini günde iki kere ovnrsınız •.• 
Şimdi h1tfen Mnre~la, Şöml)e .Tun 
dö Pardaynnrn mühim bir i~ için k<'n· 
dileriyJe görlişmclc i. tediğinl söyle • 
yfnizl 
-1\lare al buradn değil. 

- Hay ytan aln ı ı Acalm ne ,.n 
~it gelir? 

- Bunu bilmem. Belki ) nrın, belki 
bir hafta sonra ... 

- Şimdi Pnriste değil mi? 
- Hayır Mösyö. Ay, ay! ... 

Bu ('e\'aptan mcyu gijründüğii h11l
de hakikntte ncı bir c-.inç duydu~u 
ha ide Pardnyan: 

- Hay nk i şeytan! Deme!< ld burn
ya bir kc.re daha geleceğim ha! Fa!-aıt 

ikinci knı·şılaşmnmrzın bu srfcrkf gib! 
otmıya('nğınr umarım. D:di. 

- Bu husustn mernk c:r,ıeyiniz 
l\lösyö ... il:-, ne d!3 ordunuz? Ş:ır:ıp .• 
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Sayımın bittili haber ftrilln~ 

bdar evden çıkmak yasaktır. ÇıbA • 
lar için para" hapis caası: T&l'Chr· 

B~ 
Statbtlk Umanı MQdDTlllll 

= 
5 kuruş • Telef on: 238'12 15 llkteşrin 1935 SALI 

Kılıç dişle 

Kapan 
11 inci torma bugUn 

saıı,a çıktı 

Sene: 4 - Sayı: Ia;)6 

Habeş birliğini yıkmak için Italyanların 
propagandasından çıkan müsbet neticeler: 

imparatorun damadı peşinden · 
Bazı kabilelerin reisleri 
ıtalyanlara iltihak etti 

.. 
' 

ltalya ile Ha beşler 
arasında 

Habeşler mukaddes şehirlerini tek kurşun atmadan teslim ettiler 
Komaya gUre, SOOO Habeş esir alınmış 

Sulh müzake
relerine doğru 

adımlar 

İtalyanlar, Şinıali Habeşistanı bir yürüyüş 
halinde zaptedeceklerini umuyorlar 

ı - Fransız bafba.kanı La
vaJ, İtalyayı lngilteıre ile hanı· 
tumak için gayret sarf ediyor· 

Ingiliz kabinesi f evkal3.de 
2- ltalya ıefiri Vmcinin 

Adisababadan aynlmaniası giz· 
li ıuJh müzakereleri™' atfedili
yor. 

3 - Jatlyan generali Garibal-
di lngiltereye teklifler yapmak 
üzere Londraya gidiyor. 
4 - Zecri tedbirlerin tatbikin
den ~vvel Muıoliniye on gün 

nıuhlet verilmesinde mutabık 
kalmdı. 

içtimaa çağırıldı 

•• •• hl İ Rasathanemtzde Musoliniye 10 gun mu e ! Şiddetli iki 

--- A t Amerika DEPREM 
Almanya ve vus urya donanmasım Hissedildi 

anlaşıyor mu? arttıracak lıtanbul ruathaneıi 13 ilkte§ • 
rin pazar günü biri ıaat 15,25,31 

Deyli Heraldde okunduğuna 
r~e A~turya ile ltalya arasm· 
da '. ı· b. anluma yapıldığı 

gız ıce ır -.,- . 
!eklinde çıkan bir havadise Vıya-
tt-.da çıok inanıl~dır. 

Ba fimdi wlma ıelmemit ol• 

bile yakında gelecektir, deniyor. 
Avusturya, Almanya siyasal 

phsiyetleri arasında bu iki devle. 
tin münasebetlerinin telt.imülü hu 
ıu•unda temaslaı· olduğu iÖrülü~ 

J.Oll· 

Vaşington, 15 (A.A.)- 1937 fi. de ve me:ke~üatü lstanbuldan yüz 
nansal yıl içnide Amerikanın zırhı yetmiı kilometre mesafede tahmin 
Jı, 12 torpito ve 6 denizaltı gemisi ci:lilen çift, diğeri saat 21,36,20 de 
yapmak ve donanma mevcudünü

1 

merkez üstü lstanbuldan 410 kilo
da 100 bin kişiye 71karmak fikrin-\ metre mesafede tahmin edilen şid. 
de oldujµ söylenıyor. detli iki aeprem kaydetmiştir. 

Takınıınuzın galip gelen tek oüreş .. 
çiai Mersinli Alımct, yendiği Sor·uct 

güreşçi.siyle yan yana 

- Yamı ıpor aayfanuzda _ 


