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Kaplan 

11 fncl form• 
aatr,. çıktı 

Kamutay, ihzarı eneftmenln mazbatasını dinledik 
ten sonra Saibin teşrii masuniyetini kaldırdı 

• 

Türk hududuna Kllisten giren bu haydutlar, 
mel'unane maksatlarına çok şükür ulaşa., 

madan ele· geçmiş bulunuyorlar. Bütün 
TOrk Ulusuna geçmiş olsun deriz 

Kamutay kararını Başbakanlığa 
bildirdiği zaman resmen 

uriyede 
lmışlardı 

Ankara, 18 (özel - Saat lt)
Kamutay buıün aut 15 de Hua .. 
nm baJkanhtmda toplandı. Çel • 
ae açılmca aaliye ve teıkilltı eıa
siye encümeninden mürekkep 
muhtelit encümen reisi Bursa uy. 
lavı Refet kürsüye ıeJerek §unları 

atere saat 11 de ıkinci bir ceıae a- üzerine bu baptaki evrak muı.te. 4'QlOln ama aı~ di:lalenm mulJataaı okunmakl mualr ---71' ..... Mt'w li All . e. & j~ • 
çı1-a~a &tar veritdi. lit enciimeBe teYdi lalmşnekl• ela. :1 · 

Mazbata hill niumn•...,in l78 inci •d • J k • •• le 
Miifterek eacüDJenin mazbata- deai hükmüne teriikan bu enak UQ f SO~ rı 

sını aynen Yeriyorw~p tetkik ed~~- iiufe ibzart eacü- " f t f • • • • 1 h t k ld 
"Reisicumhur Atalürke suikut mene Yerıldı. sme nonu. aya ım 1 an 

Al:7::: :-.: .~ince.~ kı~!çt!n keşkin bir öprü· 
ıi olarak tanzim 9"1ediii mana - nun ustünded11, haksızlığa 

16yledi: 
- Hükt\metçe yapılmakta olan 

bir tahkikat dolayısiyle arkadq · 
lardan birinin masuniyeti teırii • 
yeainin ref'i hakkında müıterek 
encümenin mubatuı yardır. Bu 1 
mazbatanın b..pnkü ruznameye 
ahnmumı encümen namma rica 
ellerim. 

Bu teklif reye kondu ve ittifak· 
la kabul edildi. Bundan sonra 
nnnamenin müzakeresine geçildi. 
RUzn&me bittikten ıonra müıt~rek 

yapmak için aralarında gi~lice it
tifak ederek ıi&ihh cepiyet tetkil 
etmekten maznun Y Jya v~ arka· 
dqları hakJu,.da y~lan tahkikat 
sıraıında Urfa stYl•n Ali Saip 
Un.Yat'ın da bu ıizli ittifakta e
li bulunduiu ve awkaet için Tür -
kiyeye ıelen ada.ıııları •evk ve ida. 
re etıneyi ıa.hhüt 9"iii anlqıl -
makta olcluiulldan hıtıkkmda ka .. 
muıt takibat yapabilmek için tef· 
rii muU11İyetinin ref'i Baıvekile
tin J7/10/1935tarihli ve 2744 nu-

.~~~~---'7--"'.~~~~~~ 

Inglllzler Mısıra 
asker yığıyorlar 

Habeşistandaki italyan tayya
releri benzin bulam or 

ıc.laire, ı& (A. A.) - M•ırda ., K~jik t•Jarm nailinde develer 
ld latilis ........ timdilik Jı. kUllanılmaktadır. 

lceacleriyede ... kuracak olu ita ly an la r 
,...i bir pitad• ala11 mafmdan benzınsJz kalıyor 
laa++etlendirilecektir. Bu alay, bi- Süwyf, 18, (A.A.) -Reuter a• 
ri lqiltereden, atekileri doludan jamı ayları bildiriyor: 
aelen 4 taburdan tetekkül ede ~ Doğu Afrikaa.ndaki ltalyan kuv 
cektir. vetlerinin benzin ihtiyaçlarına aid 

Biri Jaııiliz 1'iri Mılmı olntak ü- alımları yerli fabrikalarla aörüt -
aere iki ...._. uker Mana • Mat· mttk ü:aere Eritreden buraya İtal • 
ruk'un batı aalıruma yollanDUf • yan ıüel mümeuili ıelmittir. Erit
~. Duna. t1aJaa npn.nal bir tekle rede timdi bulailınüta .olan hen • 
il iualr .._ k kutnl orada zin ve pttrol stoklan paaladud 0 • 

~.m:.... lup yenilendiril:--rl fÜç~r. 
• ..._,. .... hütün trenler, SüYeyt fabriblan kredı yap • 

........ __ L-- • ile doludur maktan k~6t1Mlırlar. :.....w-..aerç · 

~;~eı: . .ı ...:=:- uğrad11n, bu işi sen tahkik et!,, 
Suriyecle ~ Ata&trke Alt Satp liı Ü'91B Kaıaataydıi Siz 

bir tuibat yaıJılİlilst ıru.rı.ttmı. alarô ..Umle f1dl'lan iıiylemı,tlr: 
~Ye Yahya • ·· ~ ta- - On yedi senedenberi bugüne ka • 

banca ve bomha le..eilil&ı1c1iri • dar Te tfmdf kilrdye ~ıktıiım ane ka. 
)arak bu iti ,.,_aa ·~r edil- dar ltlmayesfni rörd~ ve ken • 
mi 'te HaJe,...en .lir 61t& L ~~~e eaJ$dan b9JJ' 'balunmak aşkını 

' .,. -.eu titttıfı.111 Ratork'* f«pılmıikta olan l>ır 
lniCluda yakm IJ& Jere ıöntleiİI· suUcaste maalesef naüfte.riler benim 
mit Ye lCiliate Türkiye 'huchatlan,. d~ adımı k•rıotvyq~ıı~. 
na gizlfee ı~mit 4'Mlan Ye ya. JJir ay4Mnter.i ben ~ elim -._ı;a 
ptlmuı talaTl&mlllf olan sailrautirl ~ı• aİtutda eıiliywut. Dtindenberi 
ne ıurefle y&pılacatmı lDeb'uı A· çok müatenhtm.1Gerek tiealm masanı. 
li Saip Unaftfll' idare edecefi yetimin kaldmlma.ınnı teklif eden ad
yasılmıp. Hye bemhtına gerelı:ıııe bu tekllfl 
Şu bale nazaran meli'aı Ali Sa- kalial edeli ehc'6mene candan teşek ~ 

ibe atf ve iınat olunan •Uçan illa• kiir ederlna. Ben bu ifteld iftirvı mey. 
hiyeti Türk caa bftUl'unun lla dana çıkaran'k karşınıza ve Büyük A 
baptaki hükümlerine aöre te,lrill- tatfirk'iift kar"'ına aevıı.tne Jiyık 
tr eauiye kanununun f2 nei niad • b;r ar~aıı oa.rak çlkaeatı.-:: (in 
deıine maftfrJr rörii)lllCİf ölclatmf ...... Te d.Ddan tlfWiz flflilıerf). 

~Qtt•, .fçfmd•n gel~n. lunart bir ka. 
nt n kat'iy,-e\le if atfe edf~ oram. 

Ait • alp tetlere kal'fl olan' biiylik 
st'ftiAlnl anlattıktan lllllrl'ft sM.une 
şiyfe clevam etmlftft:-

- Yalnn bıhet h8"fdden rica t · 
diyorum~ Ben adliye tahlctk:ıtını k • f 1 

görmemekteyim. Bu tahkikatta biz, t 
'm'ı1JtU1 olsun. Ben onun cok h m .. ·nı 
.gördllm. Ondan .ÇQk rita ediyoı:nm, bu 
ıişi ~e tafıkik ets1nler. 

Seyhandan Sariy~yı giden adrrn • 
lar bu işi )aptılar. Bunlar ,aı,me b:ı 
ına iftira etmişlerdi. 

1 met lnönü! Hayatım kıldan incl', 
kılıçtan ke kin bir köprünün üs' ünde. 
dir. Uaksızhfa uğradım, sen bu M 
t)lhkik et. 

li: $,aip.bartdan !'Gara "milJJ mUcn
deJede yaptıiı lflet•en ba1il«!tnıi , mn 
riniy•tini iftlde ) ollu ~özlt>r 8iS) le • 
ml§tir. dan dahilf nizamnamenin 180 İn· İlilt bana bir Unflt o ahkftitifleıffl 

----~~--.._.,..---:-....,...--:------------.-.... ......... __....._ ___ ......___,_ 
ci maddeıine temkaıi tefrit ma • 
ıuniyetinin rerine -eneiialewhiaiı • 
ce de karar yerildi.,, 

lklncl c•••• 
ikinci celse saat 17 de toplan • 

dı ve Kamutay Urfa 1a~avı Ali 
Saip Unanfln teırit ınuoniyeti • 
nin kaldırrlmuma lcarar -.erdi ... 

Bu karar•• ~anllfa 
bildirilecektir. 

Htildlmet, •H ,,S..ip Dnavatm 
teşrii maıuniyetinia kaldmld•• 
Tetınen muttal M' la 
tevkif ettirmesi muhtemeldir • 
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ıtalya - H.abeş harbi Taci• Havar1Jatl cepll•,. 
gldl,or 

Pariaten /n,,Ulz ga.zet.elnild ,,,,.. 
rlUıor: 

Askerlik muharririmizin makalesi -ılabefiatanı Parlata el~ e~ 
Cellenede delere •fatfle temail .... 
Teela Havarl1at, :yeni 'bir ..af~ 
bathJacaktn'. KadW, harptMl .
Pttn.burr •iti akad•llln•• ,. ... ,, 
mit bir ulıer olduiw tpn, Bablt .. ' 
paratoraadan Opden ceph_... sff" 
metl rlea etınlftfr. 

ve son telgraflar 
Dofu Afrtbdan elin ıeten haber • 

)ere bakılırsa vaziyetin qatıdaki fe • 
kilde lnkfpf etmekte oldufu anlqı • 
lır: 

mete bqlamlftlr. Fakat bunlar llAll H•ltetl•re zeblrllgaz abllyor mu 
lüzumu kadar fazla delildir. Adisababa, 17 (A.A.) - Harrar ıe

Adisababada bqtiıa yapılan elli nıl valt.l fU emimameyi newretmlıtlr: 
bin ukerln c~lt tlrenlnde bulUllU "ilahe§ askerlerinin gazlara karp 

Adua cephesi Rlyter aytan telrrafmda diyor ki: resine korunma çaresi 1.1Jatılmıı bir 
.. Fifekleıi balunmıran ha kadar par~ bezdir. Bu bezin dalma cepte 

Mania alındı mı 1 askerin manzarası hakikaten acınacak aklanmuı llzımdır. Yakında cephe. 
bir haldi. Şelia eyaleti mulaariplerin. de bulunan askerlere pz mukelerl 

Dün Adisababada dolapn bir ra • w.a h d be ı.; ı.a 1 cak ymtıya gire İtalyanlar Makala teh • dea yedi lllU9A im e ni• ~n rp dalıtı a tır. ,. 
rint zaptetmi§lerdir. oyunu oynadılar,.. HDr& bana bot Son haberler 

Bu haberin dolna olmuına lnlkln fi,eklerinl s&Rererek bunlan doldur. 
mak lrf n bana yalnrdılar. ~d• it

yoktur. ltalyu kunetJerinfn ıBnler. tlrak eden askerlerin bUylls bir kısmı. 
denberi tutmuş olduklan Adua - A • nın ellerinde aneak ve yalnız bugiin ı. 
digrat . Aksum hattında ikinci bir L çin bflenmiı bulanan Ye dnet altmcla 
)erleme hareketine ıeçmek için ha • panldıyan kılı~ •e mızraklar nrdı. 
zırlanmakta olduklannı biliyoruz. Bu N• yepacalı lllllnmlyen 
cephedeki kuvvetlerin bundan sonra tOO bin klfl 
nraca.klan hedefin Makala elduğu Adisababa 1'1 (A.A.) _ Ztslo .tll-
da malQmdur ve ltalyan tanareleri yetinde ıoo bin klfl Adlababara cloi
ıünlerdenberi bu hanlfyi bombardı. ru hareket etmlflerdlr. 
man etmekte, Habq kunetlerlnden Bu kıtaattan nasıl istifade edfleee. 
temizlemeğe çalıfmaktadır. fi hakkında .hentlz bir emir ffrihH • 

Bundan bqka eon samularda mittir. 
Jtalyanlara iltihak eden Bu Gaka n.:ıa kralı Ra• Cull•OJU 
da daha eYYel bu cephede lnd1111117or • H•J J•Pll 
du. Ştlphe yok ki kendi.linin ltalran • Ro1Da, 1'1 <A.A.) _ Stefanl ajan • 
1&ra iltihakı ba cepheyi iyiden iyiye sın dan: 
uyıflatmııtı. Basın ye propapnda bakanbfl, a. 

Bana rağmen ltalyanlama blyle pfıdakl 21 namarah tebliil ...,.ı . 
~bacak Makalayı ele PCfmelerlne .+ı mlror.: 
blkln :yoktur. Nitekim Adlababaclan "General de Bono, Adlaratta milli •n gelen bir haber de ba rhayett kıtalarla Ru Gukaam latalamu ıöı.. 
kat't nrette tekslp etmektedir. Şu den ceçirdlfini telsrafla bfldlrmlftlr. 
lıatcle bu eephedeld hakDd 4111'1111lun General de Bono, bu ıeftlt -•nda 
p tekilde olmam ltzımdır.ı Raa Guksa)'I, kral achu Tiıre nba1. 

ltal111 tanarelerl Mablan lığına atadıtnu teblft etmit. bu tebllf 
kadarki ha.aUJ1 tldclede bombardı • teflere btitün halkın sevinçli ıleterl· 
man etmekte Te ltalran Oerl uker • lerlyle karplanmıftır. Yeni arazide 
lerl7h Habef hnetlerl arumcla •. te§killt yapılmasına dnam edilmekte 
fak tefek pl'J>lllU.lar olmaktadır. "btiytik bir pyretle çabpnaktadır. 
Fakat lta11&f lnmetlerl •eab Ma • 9tokarlaı;. -~~ .gptf! ,,Be • 
bla11 e1e ~~. nafeden Adlgrata Mtuetiintealrter. 

Musaall• cephesı• Hata tttotan ltal;aa hadarmm batr 
. ve stıneyinde Te a711l umanda ldllll. 

SUkOnet yetlt düptan kunetlerlnln toplandlfl 
Evet bu cephedeki hareklttaa bah- Makallı b8lpel larlnde mutat ketff 

aeden hiç bir haber gelmeml§tfr. uçu~lan yapmıılardır. Makallede 1 • 

Somali cephesi talyan uçaklanna pddetlt bir tOfek L 
teşl açdmıtt fakat hl~bfr urar verme • 

Yajmurlar meni oluyor mlıtir. 
Dün gelen Uç telgraf bu cephede • Cepbeain eliler kımmlarlyle SomaH 

Muaollnlnln damadı tellllk• 
atlatb 

Paris, 18 - A.!maradan bildirildi -
tine pre Muolinlnln damadı Kont 
Clano alçaktan uçarken Raheılilerln 
bir kurtun ratmuruna uframı,tır. 
Bunun neticesinde motör durmuı Ye 
ta nar e 1ere inerken tekrar ifhmefe 
bqlıyarak Cianoyu muhakkak bir 1 • 
itimden k11rtarmıttır. 

Romanın lllr tekzibi 
Roma, 18 (A.A.) - Yabeaeı 

ıazeteler, iki bin kadar mOcehhez 
ubrin bapnda bulunan 7 &ma· 
lili tefin Habet ıüel otoritele?ine 
tulİID olduldarmı yamııılardır. 
Bu haber, uılaızdır. 

AlllAllell• laombardnnan 
•dllmlyecek 

"Niyuz Kronild,, den .. 
Adiıababa 'Ye Riredova ıehir

t..mde fula ecnebi bulunduiun· 
dan bu tehirlerin bombardıman e

dilmemcai için lnıiliz hilldbneti· 
nin lta17a hüldlmeti nezdinde yap· 
tıiı tefebbüa üzerine İtalya dıt ba. 
kanlıtı mlbtefan Suvic bu huıur 
ta--~~;...-.la11tı.Mer· 
dar edecefine .az 'Yermiıtir. 

Adiıababada tabaaıı bulunan 
eliler clevletler de ayni teıeblribte 
buhınmufbı. 

Buna ratnıen, lnılHz elçilili, 
lnıiliz tabun kadmlannm müm· 
idin oldulu kadar ıüratle tehirden 
çıkmalannı tavıiye etmittir. Belli 

ld h!ırckat hakkında blrlbirlne uygun cephesinde kayda deler bir hldlse ------------
olmıyan üç haber vermlıtir. Bunlar • olmamıttır. 

elan biri bu cephede hiç bir 'eni ha· ltalJ• Muaan•'' tahklm•dlyor Son dakika: 
reketin olmadıfını bildirmektedir. Londra. iT (A.A.) - Rlyter ajan. 
lkincJ telgraf iM ltalyanlann Vehbi sının Süve11 kan&h mıatakuı &sel ay 
Şcbeli havalislnde tlerlemekte devam tan bildiriyor: 
ett!klcrlni haber \'eriyor. 'O~neilye İtalyanlar, M-na lbnannu M • 
sellnce ltalyan membalanndan relen ,.Ok bir hula blrllld lllllf bir •• • 
hu telgraf cenupta sürekli :yafmurla.. tahkem •nld haline reUnaektedlr • 
nn harekAtı atiçle~tirdfiinl " ikin . Jer. 
citc§rin ba~lanna kadar sürecek o • Muu.nanm birka~ kilometre lfma 
lan yafmurlann dinm.tnl milteaklp tinde çil tepeeikltrl aruma .Ulu • 
hareklta ıeçilecetini bildirmektedir. mit olarak 30 kilometre •enzllll 88 
Şu halde İtalyanın da ltiraflanna Jik toplar 1erlqtlrildlfi li11.enmelde. 
söre bu cepllede bir İtalyan · ileri dir. Bu toplar adacıklara ıeceleyin 
,hare!nitı yoktur. İtalyanlar Gerlopbf sevkolanmuıtarclrr. 
J'i ele geçirdilden sonra henüz hiçbir Bu civarlarda bet ltalyaa clenlul· 
'•ühim mevki zaptedememftlerdlr. tr pmlslnln de mneat balandata •e 

· Cephe g erı· s·ı banl•nn maakel••1t olduklan ., • 
leamektecltr. ltalJ&Dlana ~ mtk • 

imparatorun baJannam•I tarının 500 e ,Ulqtıll tala•I• edil • 
1 .Adisababa, 17 <A.A.) - Riyter a • •ektedir. Ban kanetleri brarılht 
)ansı aytarmdan: .AM&bdır. l'akat b11nunla beraber, llltl 

lınp:ırator, başkumandan sıfatlyle yaea alre ~b Ye)'& Almaraya ıla. 
blltün Habq orduauna hitaben nqret derltmek isen Maeana•a da blrıek 
tiği bir 1'ildirlkte, kıtalanna taftl1• • ufak balÔllmaktadır. 
terde bulunarak palan yam•ktadır: 811 11çaklann bir ~ kwnet11 

"Hiçbir zaman toplu bir halde bu. bombardıman uçaklandrr. Bunlardan 
lunmayınız, çete muharebesi taktiii 100 kadanada iklfer maldaeH tiftik 
kullanınız. Sabırlı olunuz. Bir dllf • ftl'dır '" alçaktan •fabllecek nntte 
man uçaiı girir cöıınes, hemen da • yapı1D119lar4tr. B1I nretle 1nl •~lar 
fllımz. Kola7 bir hedef olmaldaa Babef kunetlerlal bir kmpn J&I • 
kurtulmak ~n beyu elluelerlnlsl p. .. 111"111la tata1111eaklerctlr. 
kanp hW Bnffonnanm ıf7l.m.. M-naclan bir •il nülıla ka -
Adl••b•b• etNfln ..... htldet clar bittin dall, ep'&lanm hotaltmak 

Adfaababa, 17 ( A.A.) - BaTU a • isen ._..,_ ,..nerıe dol•dv. 
Jauı aytarmdan ı ........... , etolcla ..... 

B11ctlnlerde Adlakk etraflada llomllel'llllMlll 
pntı •lkJuta •el talafldat ,ap1l • A.-ara, U (U.) - llablı..m 
maktadır. Kaffadaa so .... noak • shtrlalle kefll ..... ,..... " •pir 
'dftrü.a 30,000 Oaellepdaa IO,OOO u. elli IElloMtn ....,. .... Bet.&rJua 
kerln plmlll beklenmeldectlr. Allebl •Dlm .. t atoklanaı .._ • ._.. 
Dıtlma1, kıtaJaır, tehir .... lmv • etalflerdlr. u~ ....... .._.. 
ph kuaeülardJI". .. .. 1an ,..1 .............. . 

Musolini 
lngiltere ile 

harbi göze aldı 
Londra, is (A.A.) - Dün ak· 

pm diplomatik dunun, çok kan· 
tık leli. lqilterenin ltalya71 kü
~Uk dütüreo9k teki'Je HabetİI· 
tandan çekilmei• icbara hazırlan. 
utma Muaolini'ıain kani bulun
clalu Te ba itibarla ltalyan bqba· 
bnmın ılmcli vakaYii tecil ederek 
lnılltereye k&J'!ı mubaaamatı aç· 
mata karar verdiii hakkında. Ro· 
madaki lnıilis büyük elçisinin, 
lasilis kabinesin• maltmat •er· 
elitine dair olarak muairrane da-· 
lqan yaymblar, Londrada büJiik 
ltir heyecan uyandmnııtır. 

Bu ~aberin mahiyetinin at.rlıiı 
cloi&J .ai1le ream•n teyit edi!me • 
••İ muhtemel olmakla be "&ber 
resmi S'•venlerin bunu falanla • 
..,Jdan imtina ettiklerini ele kay • 
detmek ı•ektir. 

Ailelli ihtimal bü,uk elç: ta . 
rafından yapılan teblil, bu derece 
alır awhiyette delildir. Ve yal 
ma Muaolini'nin iltikbali aaaı 

ciddi bir tekilde derpif ettili hak 
kmcla lnıilis kabineıinin dikkati
ni celbetmittir • 

bqh iıl olmıyan lnıiliz tahaaıı 
erkeklerin de tehirden ayrılmala
rı taYıiye edilmittir. 

ltalyanlara taallm olan Kıpti 
rahlplerlnln halk Uzertndekl 

tealrlerı 
lqilis muhablr1 Veb Mlllar, Ada. 

adan Londraya pn111U179r1 
"ltalyular tarafından uptoluan 

AkaumclaJd loptl rülplerbl lta}JUla 
ra dehalet edftfnln lf18Ml ehemmfre· 
ti ltalyanlarca tam manaslyle tatta • 
mar edilecektir. Bu rahJpkr, ba mm • 
takadakl halkın hakiki tclaredleridlr. 
Anm lzerlnde imparatordan daha 
çok taslrlfdfrler.,, 

Kendiai o muhitte dotmqtar. O., 
raziyi kant kant bf lmekteclir.., 

ltaı, .... lngillz mal....._ · 
llOJkOt 

NIJu Kroıdklde olnladllfaD ... 
tnrtlterenln Cenenede ltal,a~atr 
cat yapılmaınur hakkmdald tek 
ne makabt1ef bllmllll olarak 1 
ela tartlls maHarma bl'fl bo,kot 
rletenniıtfr. 

ltalran kadmlan. ı..ntered• ., 
hal edtlmft mallan almaJD&ktadır• 

Mah .. z mlaaflr 
Ha.,..._taactaa arnlmaldaa tlllıtı! 

imtina eden tta)Jan el~ Koat,.... 
ltaJyanm "Mahfas mJsatlrf,, otan" 
kalmakta deftlll etmektedir. 

~~---------------~---------------~------

Atatftrk'e suikast 
yapacaklara IAnetl 

Cenup badachımwm ıecen ve Unanp aalea Gergold&clti· 
hainaııe biı-.maluattaııyan Yahya 1887 de- dolmuttur; nlidir 
iımiade bir adamm yakalanarak dlrt çocula nnkr. 
Ankaraya ıetirlldilini Te yalanda Tahıllini Harbiyede bitird 
Ankarada aiır cea hakJerlncl• ten aonra orcluclan jandarma 
ıorru1a çekilecelini J'Ulllıtbk. bitlifine ıeçmif, kurtulut aava 

Bu sabahki ıuetelerden Tan- da Urfa Te hanliai jandarma 
da ve ~adan naklen Akpm •• Son mandanlıimcla buhınmuttur. '' 
P~ıtada, Ankara talırafı olarak, riaei millet mecliai,, ne aeçil 
bu busuata bazı mahlmat vardır. den ance binbatı rtitbeaiyle 
Bu telgrafta deniyor ki: facia jandarma kumandanıydı. 

"Vlaa Şelimia .nlıatta h· ICoun mebusu iken, Şe1h 
lanmak maMadiyle cenap hatla- hldiaea: münasebetiyle kuru 
tlıımıudan toprtılılanrmsa siren Şark J,tiJd&I mahkem•i azalı 

Wr P'• ~-· ç.ı..u. ela buhumnattar. 
elehptının adı Yah,a4.,. 11• ~ All !Salbln HABER 
ellilihlerJen Çerkez Etll..mln 04a· "'beyanatı 
mulır. Çete meruaplan önemli ( AnhN ösel cqfclnml• bilJ 
itirollartla lnılıuttlaldan si6Z. -'• 10") 

•"'"" evrtılr tla mel'anlann nrlt
.atlannı bütiin ~tılrllfıyla orta-
ya lroymuftar.,, 

Ay4i gazetede, Urfa aayla•ı A
li Saib hakkında da diler bir tel· 
IT&f vsırdır. Bu tel1Tafcla ,ayle 
deniyor: 

· 'Hülı.imet ba ~om ı~ ralıit 
Kamııtaya bir talrere İl• miirac.-
atta bulunartılı milıat ''°' top
roklarumsa ~ren s«• ltlıldtut4a 
"'dan tahlriltata adı hnpn Urla 
""""' Ali S«ib UnarHlf'ın ı.,,a 
mamniyetinin luıltlınlmtlftm iste· 
mittir. Hülıfimet ayni talıcr•Y• 
ballı .Jartilı neticelenen ttıltltiluı· 
ta ait Joıyayı da Kamattı1" ıin· 
dermiftir. 

HaP.Umelin teı;hrai oe ,,,.,,,., 
rmılüne teolilıan tqlril"1 .-iye 
ve adli~ encümerilerind• ma. 
reklreı> muhtelit erPCiimene 1aı.oale 
eJilmit ve Kamııtıq rmnamainin 
relen eortılı ,,. nısnametine ,.,. 
colanmaftur. Yarın malttelit en· 
eiim•nin ti alttıl topl"'"1ll'ai 6a la· 
lebi tetlrilıe baflamuı H Ali ~ail>i 
Jinlm ~ lnıoodle maltt....ıtlir.,, 

Çetenin elebqı11 olatı Yahya· 
nın M.eı atta yakalandıtr, " Ali 
Saibin çiftliiinde verilen bir ran· 
devu (;zerine Urfa aayla•ının İl· 
minin bu h&diıqe kantbiı ıö,. 
lenme\...tedir. 

Kamutayın pazartesi ıünldi 
toplantıamda Urfa aaylaTı Ali 
Saibin tetril muuni1etinin kalclı
nlmMr etrafında müıpet bi":' ka· 
rar ver 1 leceii kunetle muhtemel
dir. 

All Salbln 
tercümeı hall 

A"'-cı,..acrt 
Kumt&Jm adliJ• Te tetJril 

.... ı1e encümenleri bu aabah t 
lanarak Urfa mebuıu Ali Sai 
\efril ınaauni7etinin bldırdas ~ 
baldundaki hüktmet teklifil!İ r~: 

rilt\il •• Yunus Nadinin batb 
tında ihzari bir encümen t 
etti. Bu encümene General_ -~ 
Fuat ile tanare cemiyeti bat~ .. 
Fuat da dahildirler. 

Encümen aaat on ikiye do 
Ali Sa?bi davet etti. Ali Saib 
ıa*tte encümende bulunmakt•d~ 

Kendiıiyle bir aralık ıörü~ • 
rek tetril masuniyetinin kald , 
muı hakkında ne diyecetin; ,ot 
dunı. ~ 

"- Görüyonunuz ya, çok JSl!r 

1• • ' d-..1· IJım .. , aul. \ 

v. tollr& il&ft etti: • 
"-· Madem ki iımim hu ite; 

ntbnlch, Kamutay tepil mal ti' 
yetimin kaldmlmaama karaT • 
mue ~ahi, ben bunu iıtiy~k · ıtf 
inv edecefim. Bu itle al~ 
olmaclıinun anlatılmaamı 11 

rim.,, · . ~ 
H&diaede imıi ıeçen Q#t,, 

Yahyayı tanlJ'IP tannnadıldP 
dum. Şunları aiyledi: I" 

"-Bu adam Ceyhan kasa'' 
bilinde Karamear kÖfÜDd• ~ 
dan dört ,..ı önce ııtır çoball1.'
yaparmıf. Kendiıi hakkında 
dan bqb bir tef bilmi~ 

· HABER . 
t•tanbulun en cok .... ~ 
hakiki ak••"' 9azete9 

nanıannı HA ...... 
verenler' kar eder••'• 

....-.ıs .-...... Stok1ama lllflllk etilll 8UllhJ'or. 
~cHaballa, 1T (A.A.) - BalMıtl•• tJpklar ........ •tll afl8 .. • ___ ... .__. ...... --.. .. 

maklneB Wels, illet, w e11u111 pi- ... sntlan ~· 

T eıril maıuniyetinin kaldınl 
muı tt:Hifiyle, hakkında Kamula
ya mü:acaat edilen Ba7 Ali Saib 1 
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Ortaköy talebe ve 
işçi muhitidir Ekmek Aç çocuklar Buranın tramvaylarında büyük çeşitleri 

bir haksızlık göze çarpıyor ,e:~~: :ı;.r1: .. ı;::.r, Parasızlıktan kıvran 
Derhal tashihini. dileriz ,, ,, 

• ..:~-= m'•-L:ın 01 __ ba d.rı- _1 ..ıa .. _L Belediymin bundan soara ek· K l d o..., ..... _.....,fllSlll fll ~,..una Ulll&U &ali - ,_. ~ ızı a11ın yar 
.,..iwrıat riimork itletifiyor Te arabalar fım. ::C: :ıa:..:.1'ta u:ı: ımın 

Ortaklfde aiti mektep bahm· eah1D9 dola oluyor. Talelte çok b k b •ı k 1 
_..,..ı.r. 11mı1ar. ııo ..ı ilk...... •rlnntı ~.ı.ı,..... " ... " o1aa ... :.. ":ıd-.;.:~ av aşa ı ece ıer mi 
tep, Ytilaek deais ticaret m~bi mekteplerin talebesi pek fa:zla il· konulması mecburiyetini koJduiu 
GalataaaraJ' Ortak6y tu*• Ka· kıntı çekiyor. nu yazarken defirmenlerin lıtan. 
hatat H...ı. Ortaldiy orta mektebi Ortak&yün ayni zamanda bir bul elaneiinin çepüalni altüst eden 
ft eliler ilk mekteptir. İKİ muhiti olduiunu da unutma· tifreli ..........ıarmdaa da MlaMt • 

TramftJ ıirketi daima yedi malıdır. mifttk. Belediyenin .koyduiu mec· 
kıta IHriade tramva1 ıtlet-

1 Bu ıibi talebe ve İKİ muhitle- buriyete raimen defirmenciler ha-
tifi halde buraya alb kıta •f et· ri, dünyanın her yerinde, nakli· la un çunllan üzerine mahud çe-
melde, fatihten tramvayları Be- 1 , __ ı...... ye vuıtalarmm kolaylrima mu· tit i namaralan koymaia denm 
tiktata kadar ptirip bıra...---· L&ed 

har olur. Hattl Fatihle baruınm ebneıın irler. M.maflh bmun 
.tır.OttaköJd• tramvaylarm ma . arası aekia kıta bile ol..1dı bir J,ayle olmanın nteyenler de top· 

anruma mahıu• iıtaayon var · istiına yapıp arabaları buraya b· tane;... ~1 
Ye tilccarlardrr. Fı • 

dır. Fatih arabalarmın burayA ka • dar ıötiinnek icap ederdi. nncr tikl1'8tçldlr. 
Ba hmuata Pertea1be ,._.. • 

dar ıelerek manevra yapmaların · Halbuki halkın yedi kıta slt· da lmneı Mel.net ruet-nl• JOI· 
da hjç ltir mahur 7oktur · mek hakkı iken banlama altı lata- ladıtı bir mektupta dbor klı 

1Caic1eten yedi kıtaya tramvay da P.ilmui derhal tamiri 11111111 "- YU1111f ~ yudar 
ltletilmesi icap ederken altı kıta - ıelen büylk bir içtimai bakanlık· tam Jerindedir. Ba 1~ fırm-J• ltl•••İ buradaki altı mektep tır. alanlan .__, __ d-ıı.ıt '--........ .____ 
talelte ve maalHmlerinin iki defa asyx ,... .. , ... - nrur 

Tramvaw tirke61 &unu kendi • crlar l>U. ani--' ... - Btr 1m • 
tram••Y parası vermelerini icap " ~ •,--~-· 

Krsılay lllanbul ıubeıi, lıtan . 1 

bul ilk okullarındaki fakir olduk .1 
lanndan dola11 Hile yemeli yiye
miyen talebeye her 111 oldutu ıibi 
bu yıl da yemek Termek için faa • 

mittir. Bu çalıtmada ilk 
'bat muallimleri ve ekaert m 
lerde te,eldrül etmit olan 
talebeyi himaye heyetleri,, 
ıanedeceklerdir. 

liyete ıeçmiftir. Bu ıuretle tehirdeki ilk m 
KDdaym bu zanllı yavrulara lerde iki bin talebenin do 

yemek ıermek için elinde hiç bir iı umulmaktadır. Kızılay 
tahıleatı &alanmamuina ralmen 
Kmlay letanbul mümetıili ıene • velki yıllarda bet bin tale 

yururken seçen yıl paruız 
ral Alinin batk•nlıtı altında J&PI: bu mikdar iki biıM diipıüft 
lan toplantıda cemiyetin kaza ve 
nahiye bqkanlan ton pyretle ul· Knday tatanhul tetld 
rqdank sıoca'dann 9Ç hrralal • yıl, umuldala ıiM Kmlay 
mamARDA karar ftl'lllitlerdir. Bu- merkezinden•• latanW 
nan itin her Jaıı•nm kendi mmta- •inden yardım aer1ne 
,_..., .... ,awalan tesbit ede · cak talebmln ta~ mlllll'ıııl 
'* ..... .., ..... takamır et- tir. 

- Dlin•en t•lim ebnelidir. Bqlln • mac:ı, detlnnencl ..,a tGccara mi 
ettı.iyor. Ba fbden sarar ıor • ler içinde bunun 1..hilıinl &ekle racaat ettltlmls nmen • • em B&llkÇlllk 
dll1deri iÇin ıuetemize müraca · 
atla bu .......,... derhal kaldırıl . ria. Bir haftaya kadar tuh;!a e • Pfİl, Ye muhtelif mmmalar tap • stlt •• Q 

Sayım ı,ı 
maımı iatemitlerdir. dilmedifi takdirde iıe b:tlediyenin yan anla b~ Banlaım en US 

Bundan batka, tralQftJ araba· ve ba.mıdırlık bakanlıiınm dik • qatiaı1e JQbrm arumcla I; llra lslaJıına karar verf idi 
lanmn pek ıeyrek oldufu da IÖJ· katini celltederiz. fark ftl'dD'. la~ fama da d ll h t1 
lenmektedir. iki romork takmaıı v hanıl ana abp .... ,apaaıllm amma ,.. ye en z 

-----~-------------· _ ....,. ....,_. belU defll veni- kanun liyih8Sln8 göre Ha1Wdı..lecll1•,. ... ' .. Y._bah-tftlli,.ai ... we 
tehlrde ltlr nnldlr. Onlar ile ,._ hlr tlrll Jll ı...._..iyen B.ıta li· 

Ormanları ancak lereeptltl... 1 d.MY-..-haldaçılıkenı-. ~ .ıı..- ttl6rıllaGn~ p ~~nin ne qla. 
;!~ ~idwlat nhn 4'r• p• 

il e .. ,.~~& ...,,...... ...... ................. M Ct&~S tltU 
~ lfte teMnJe 1 .... 1 1 1 1 ..,.. Dtla ...... ~ ,..f 11 telldlder • 

Aakara, ı 7 - Hükumet tarafın fız kumandanlıiı kurulacak ft ı.a 1toala,w. I......._ her im+ a •• _. EIDaaoml BakanLtmca 
dan yakında Kamııta7a verilecek ıenel komutanlık oımulana ko • "teccana Mr ~ fwww ftl'd... wslltl:alu alMs lcln Wr talimat • 
olan yeni orman kanuna liyibuı· nıamaamı temin edecektir. U...a iJWnl oalua ftll)orlu, df .... ...._.._.D'. 
na ,are yurttaki bütün orman1ar Genel ı-ıerbıl • nhht ..... .. 
devlet .;,ah olarak kabul edilmek· la ihtikar ,o1 ... .......,..._.,. 

enspektörler Roınanyadan .relen tedir. 
Ormanlar ancak de•let tarafm

clan iıletileceldir. Merkezde laik • 
mi phai7eti olan bir orman ıenel 
clirektarlüii ve bir de Bakım _... 
clıiı olmak b .. iki idare kurula· 
cak ,.. 1'u,unJdi merkez ve tafra 
tetMl&tı J,irleftirilecektir. Bundan 
'-tka onnanlar içia pael maha · 

Baş bakanlıkça •l~menler 
davet edlldl e y 

veni göçm•nler Gapnen nakH tflnde lmll•nwlan 
gelecek lana •• Hleat vapalan ıcw. · 

Birinci, ikinci, üçüncü 1...ı cede toplanan alPDen lrafiW.I. 
empektörlükler Baıbakanlıla:a ni almak .... ıllaıltllrdlr. Jhm. 
v.Ili olu davet ilseriae Ankara- lar anUımlbcWd luılta llOO ..... 
ya hareket etmiılerdir. Tralqa ni daha plwlmbe .-tlreceldenHr. 
ıenel empekt&rl de phrimize ıel a....,.clan ıelecelı IOll bfi.. 
mit " eltin alqamld trenle Anka- le olan elm &in ....... pelı am 

Ba tal s'r__.ID laamrlaw 
amda mıldeWn llla!ma manar e
dllmit olan Tahltalye .-el dlnk
tılrl Necmettia n T....,,._ Aa 1Mıt 
lmnlarmdaa Ses.. YWC!Bdai 
raporfu .... lalı.W.• attw. 

Yllaek BalDıpbk wtitWm • 
elen ha Jıl ç ... d&t ·~ emti • 
tire tıtaJ,.er mwım olarak almmq 
lardır. Bu cl&t ~ wtltlln6n ilk 
maunlandD'. Ba pi enstitGye ye • 
niden taltl>e 8lımnaımtbr· Bundan 
IOlll'& alaup ~da ... 
IGm cletUcfir. 

Saat 15 de blteee 

Beşiktaşta 
dayak 

Bu .. balı 1ekial kırk ıeçe Be· 
~ lrir daJak atma hlditeti 

raya ııtmlttfr. _ .. _ .. _ ... _*_· _____ ...._ __ 
Yeni tetkflatla ıenel empekllh- AÇ!k muhabere 

tükler dofrudan dojraya itqba- ... ._ - - - -
Dit-taraftan emtitlkl•pcll- ---------..: 

1e kadar iatihdam edilm dlrt mil· ,...~~~~~~~-.. 

olma,tarı 
Betlktatta Hufnm caddetinde 

kanbf-& ltaflanacaldrr. T etldll im- Be1otlanda •1 Aftf Kan'J"&: 
rarlat•n dörclilndl empektlrHlle ReJU&r Ruben Mamalyan'm 
btr pneral tayin edilecektir. adnei pları 

Şehrimizden ıepn General Metro • GoldYJB • Mayer. 
Kbım Dirik ıanlan .a,lemittfrı 1840 Broldway 

tehU1ıaın n.ziyetlerirrin de neye 
•aracalt 1'ilinmemfttedir. !aJ)en
dilfae ,are ha mtiteha1211lardan 
istifade edilemediil için bir im • 

mmm n.zifelerine nihayet Yerile ·ı·---------• 
cektir. 

13 numarall &Ki Omaanm dlklrl· 
amda pak 21,.,..c1. Emin dik· 
IElma camekbım allmek iıtemiı, 

"Trakyadald itlerimls J'Ohina New • York U. S. A. 
claclır. Gaçmen eTİ infaab .arat. ---------------------...,..-------------& 

Maatafa dfddrlnm hinde le kiti 
otarclata ~ plıp•a••ftil'· Ban 
1ar Xa,..ıll Halil, Mehmet ft A-

te •e ti&JBk alçGd• cleTUD ediJOr. 
1 rakyanm mal ye ekonomik ..... 
lunmaar için ineet ... ıer ,.pıt
maktadır. Bunlara da canlı aa
rdte " hükOmetİa propamı ~n-

ŞEHRiN DERDLERİ 
b6. Bu 8' Jdtl, Emine ~· 
lranı aoma .um..mt 11J1-11ı.-
•tr. .. ,... .. P.miDI• ~: 
ela .. .,. plr-'lı ~ ~i Emmı 
fena Wde dlftDltlard .... 

. Emiaill elitleri larılmıt. her ta· 
rafı ba içinde br!fbr• ICaTP· 
,. hiıpk halk toPıumuttır. 

(•50) (274') 

dc. aanlacaP.,, 
K&tencede toplanan ılçmen • 

ieri ıetinnek bere yenidan ik; ya. 
par ıinderilmiftir. Bundan 1-t
lca Adaan Tapuna da binden fu
la ı&çmen yü)di7erek limanımıza 
hareket etmittir · Bu Uç yaparun 
getlnceli bef, alb ltin s5çmende_n 
sonra ancak &ir, iki bin muhacır 
daha ıetiri~ bu aesp• daha faa 
la ,acmen ıetirilmiJeoktİI'· 

Bu eene laiç lteklenilmedilt hal-

ı de Bulıariıtanclan TrakJaya on 
het bin muhacir plmittir. 

Dftzelmesi beklenen işler 
Be1oll• latlkl&I eaddeelnde Ml'ber Veltddlnden 

ta•lktabllalMı 
"Di~ .. , w olt ""'"'"'" wr6-r dikkdnı 

olcrd """"""'°""" w 'l'ddon IOIMfteainüa on Ud ,._ 
MlUc ~ Eowlee lan iki luıtta blr•r makiıw 
ın,lıuttlıın'lfJrdıun. Sonralan l/Ukarıdaki lflllkinel/i lrtıl· 
dırttım. Şlındl ü tqa#rdakl maldMl!i gukarıga almam 
ldmJeoellflOrdıl. f'fÜ/Oll Waıutne rnlıracaat ettim. 

Dlllılı*""' ........,,,... .,,. mud• ,,._ ,,.,.,_ 
şırw ...,. ...,, lordl .-.. • n,..,..,. ,,.,..,. 
...,.,.,_ ~ ,,u.u,. 

Blauul lurllw ldare11• ..,,...,, rttim.. Bu nıd.il l. 
~ &IGllll olfll'd altı mdr• l«>rün aarledUeOıtilnl. 
fftnlln leNffll ~ oUulUiı _,,,,..,,,,._ AboM1111111 

HIWmet ldarrıllle ge~n bir mMeuneb lw 
hallrr olınaıı doğru madur1,. 

Eski Telefon Heyetesinden herkes haklı elarak 
ki)'e&çJ idi. Şimdi llikbıete heab 7eal Mn-edl 
tir. ı,ıer yoluna konaldaktaa aonra eekl 
devr:edllen bib'le hak.sız tarlfeltrln de tıtldk eat 
Ye hıl~rln 3 oluna konaeatı tabUdlr. Çok bu. bir 
manda eski 809,-etenln barakırtı bu gibi ı,ıertn dtR 
m'8inl bJır )11zde 11.ı muhakkak cirtroru. 
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Habeş - ~ ~ 

HABER - '.lqa&m Postul 

harbinin siyasal yüzü 
,_, ~ ~ - ~ ~ ~ 

Fransa Ingiltereyi detıiz 
tislerinden istifade ettirmiyor 
ltalya . da zecri tedbirlere karşıhk tedbir ahyor 
h•IJ•J• Y•••k edllen mallar l herde, Lavalin ıiyaıaıiyle lnıil ·ı dan çıkmaıını iıtemittir. 

Habet harbinin kııa keıiJmeıi terenin ve 49 diğer üyenin ıiya - Şimdiki halde alınmıı her türlü 
için Cenevrede alınmakta olan ıası arasında görünür bir ıerıin - ihtiyati tedbirin de, "İngiliz - ltal
kararlu devam ediyor. lik baStl olmakta, bulundu~ bil• yan münaaebatı yeniden dostane 

Dün uluılar kurumu ekonomik diriliyor. bir tekil alıncıya kadar,, böylece 
komitesi toplanarak, ltalyaya ih- Londradan gelen haberler, devam etmek zaruretinde olduğu• 
raç edilmesine yaıak konacak Franıımın Akdenizdeki İngiliz nu lngilterenin Fransaya llnlatmıt 
maddeleri tespit etmiıtir. Buı.lar, kuvvetlerini hadden afırı buldu - olduğu sanılıyor. 

krom, bakır, çinko, nitrad, y~n, ğunu enlatryor. Ve anls,ıl.iığı • Polonya 
pamuk, kauçuk, petrol, makıne na göre, Akdei!izdeki İngiliz de -
yağlarıdır. niz ku,vetlerinin normal olmıyan Ve zecri tedblrler 

Komite ayni zamanda ltalyan timdikr hali devam ettiği müd - Deutache Allgemenie Zeitung -
ihracatına konacak ambargo me- detçe İngiliz donanmaıı Fran - tan: "Gazeta Polska,, iımindeki 
selesini incelemİ§tir. İsviçre ve sız der.iz üslerinden iıtifadt. e · Leh gazeteıi Uluılar Kurumu aley 
Lehistan delegeleri bazı ~tirazlar· demiyecektir. Franıa İngiltere ile hinde bir yazı neıretmiıtir. Bu ga. 
da bulunmuftur. ıon bir notalaıma neticeıind!' in · zeteye göre Ulualar Kurumunun 

Lehistan delegesi İtalya ile es- giltereye bu yolda bir cevap ver - ıiyasaaı bir veya iki büyük devle -
kiden mevcut muahedelerinin gö- mittir. tin entrikalannm neticesidir. in • 
ze almmasmı istemit ve kömüre giltere, ltalya Ha~ itini öyle ida. 
karıılık ltalyadan vapur almak ~ l.- _.) re etti ki İtalyanm mutaarrız ol -
hususundaki bir muahedesinden dutuna kimae itiraz edemez hale 
bah1etmitse de, Sovyet delegesi; ~ . geldi ve 16 mcı maddeyi tetkik 
"Sovyf!t Rusyanın ltalyaya mü • mecburiyeti huri oldu. 
him miktarda petrol göndeı diği Fakat eon bir kaç hafta zarfın. 
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Sünusi Şe&'hl ltalyanla 
ateş püskürüyor: 
Onları öldilrmek tçln , yaşıyoruz! 

Dünkü sayımızda bir Alman Mııır hükiimetinin rey ve 
giılzetecisinin ltalyanlarla döııvüt • fakat'iyle harekete ıeçeb· 
tükten ~onra Mısıra ka~n ve fİm - Eğer Jtalyanlar Mııır hucl 
dı Bingazi hududunda toplanmıt g~çecek olurlarsa kendilerİY 
olan Sünuıilerin reiıi Şeyh Meb- vüıeceğiz. Şimdi toplu d 
metle görüttüiünü yazmıfbk. Fakat çajırdıiım zaman 

Dünkü yazıda ıazeteci, Binıa• Sünuıiler ıilah albna · 
ı:i hududundaki İnıiliz ve ltalyan ve toplanacaklardır. ltal 
hazırlıklarından bahsediyordu. Bu kartı husumet besliyoruz. 
giın de gazeteci ile reiı arasındaki onlar bizlere fena muamel 
görütmeyi yazıyoruz. tdar. Bizim büyük reisimizi 

Şeyh Mehmet ıunları aöylemiı- etmelerini hiç I:;ır zaman o 
tir: mayız. Her birimizin yaı 

"Birçok ıeneler 1talyanlara kar. maksadı, bir İtalyanı öldütıD 
fi harp ettik. lnıiltere 'bizim dor İtalyanlar birçok aylard 
tumuzdur. Mıırr halı ile mua- Binrazide it 'f'e ekmek Ter 

hedem~z vardır. Şimdi Mııır Ya- :ini ndederek bizi meml 
halarında yqryoruz. Libyadaki dönmek için bndırmaya 
mal ve mülklerimizi İtalyanlar mü lar. Bu vaatlara bpılarak 
ıadere ettiler. Biraderim Binra• dönenler askere almmıt ve 
zide hapiıbanededir. ıiıtana kartı harp için 

Sünuıller ltalyaya kartı ancak mitlerdir.,, 

halde timdi uluslar kurumunun da İngiltere ile Fransa arumda 
tedbirirıe uyarak bundan vazgeç· bu meaele hakkında teati edilen t ı 
mekte olduğunu,, söylemit ve böy notalar zecri tedbirlerin ne gilç - an 1 an 
lece bir örnek ileri ıürmütfü•. lnkle elde edildiğini isbat eder. 

Avusturyada mühim vak'al 

Bitlerin dostu diy 
Ştarembe 

Ordu dışındaki kuvvetleri ~11lyanın mUkabll tedbirleri Yani 16 mcı maddenin· tatbiki bü· 
Uluslar kurumu ltalyaya kartı a. yük devletlerin siyasasının bir ne -

lınaca~ zecri tedbirlerle utraı- ticesidir. Küçük devletlerin emnl • 
makta} ken, f talya da kend; ted- yetini biç bir ıurette temin etmez. 

başına geçiyor 
birlerini aldığını gazeteleriyle bil• 
diriyor 

Giornale Ditalya gazetesi di
yor ki: 

"Cenevre, alacalı zecri ted -
'birleri inceliyorsa, Roma da mü • 
daf aa çarelerini ve mukabil ted · 
birleri incelemektedir. İstihıal ve 
tecim vasıtalariyle kendini koru · 
yan l·~r uluı, ötekilerin düıman -
ca hareketleri önünde bat eğmi -
yektir. 

İtalya, bütün hadiselere kartı 

gelmek üzere daima ayakta, bir 
lefmİ! ve kuvvetli olacaktır.,, 

Cua:ret 
'A.ltonblanclet (Stolıholm) 

P'ranaa ve ltalya mUnaaebetler.I 
İtalyan gazetelerinin ikinci bir 

mevzuu da, Fransanın, uluslar Jru. 
rumu devletleri araıında takın
makta olduğu ta vurdur. Stampa 
ıazet~i, F ransanın lngiliz siyaaa-
11na kapdmamasmı isterken ıunu 
yazıyor: 

"Fransanın İngiltereye ba, eğ
memesini dileriz. ltalya, Franıız 
ulusunun ve Fransız hükiimetinin 
muka~emet kabiliyetine güven
mektedir.,, 

lngllfere, Fransa kaynafamıyor 
İtalya. Habet harbini durdur

mak için lngilterenin düıünJüğü 
tedbirlerle Fransanmkiler arasın
a bir bailanamamazlık ıörül
mektedir. 

lnıilizce Deyli Telgraf gaze • 
a.inln Cenevreden aldı ı bir ha · 

Brenner geçidi 
hakkında 

ltalyanın tekzibi 
Roma. 18 (A.A.) - Stelaaf aja1191 

A.~ dddl baditeler rülüyordu. 
'f'Ukua plmeldedir. Viyanadan ı• Şimdi iae kabine ffaymT 
len haberlere a&'e, HaymTer lan • nmıunun ortadan kalcımn&1 
Yelleri, ıilihlı olarak V-11ana üze- bütün saY&f cemiyetlerini b 
rine yürümektedir. tiftneie karar vermiftir. 

Kabine fevkalade bir tıopl.Mı Onlu. d111Qdaki hu .-..rW111 
~ bUdfrlyorı yapmıftır. ._.mda Prena Ştarhimbeı;1ı 

Viyanada ıüel tedbirler al.mmq nacaktır. 18 llkteşrfn tarihli Daily Telgraf 
pzetesl, ltalyan htlk6metfnln Fraa • 

- Ne ayıp ıey ~rabbi, ne t11' saya barurarak Brenner sınırına kar_ 
yap/ Zavallı baban •enİ bulcmek 11 bir taarruz Yllkubuldaiu takdirde 
için gömlek o• ayalılrabı 6İyme- ' ltalyanın Fransız yardımına gilvenfp 
meii göze alarak çcıllfhfı laal,e, güvenemlyeceğinf sorduğunu ve Fran. 
.en böyle tenbillilı eJiyormn hal sız httkGmetlnfn bu müracaatı cevap • 

trr. Çok Tahİtn hadiselerden kor• Londradan relen bir ha 
kUluyor. yolclachrı 

BU hadi.eler dolayı.ile Batba • AYlllNrya kabinesindelri 

sız bıraktıflnı yaznuttır. 
il Sette Bello (Roma) Yetkeli çevenlerden alman malft • 

kan Şuıins'in illifa edecefi a6y - mf detitifdiiin arariiluaal ha 
lenmitae de bu teeyyüd etmemit • lere eebebiyet Yereceii san 
tir. Fakat iç itleri bakanı binbqı Bütün Awsturyada büyük 
Fey çekilmittir. zu olan binbatı Feyin yeni 

lnglltere için fart ıtatyanlarln mata göre, ltalya hllk6meti tarafın • Bundan batka kabinede dijeT ye alınmaması ve ordu dıt 
değiıiklikler olm114 Batbabn Şut· btltün kuvvetlerin haıına H. 
nig Kültür &kanlıjını da üzerine doitu olarak tanınmıı Prem 
almıttrr. hemberı'in getirilmesi Lond 

Habef topraklarından çekllmeal dan, bu tanda hiç bir tqebbils yapıl. 
İtalyan • Habet ihtili.fı dola- _m__.:,.a...,.m_ış~tll'.;....... ;;......:;.._.~----..:;..;..-

yııiyle bir çelik ağ haline ıelmit 
olan Akdenizden İngiliz donan
masının kıımen olıun çekilmesi 
imkln1nı, ltalyanın Mısır - Tra~ 
luı hududundaki kuvvetlerin ı•· 
ri çekmeıinde buluyorlar. 

zecri tedbirler 2 SS 
ltalya . Habet harbinin dinme

si için Heri ıürülen fikirler areaın
da, İngiltere, her ıeyden 6nce 
İtalyanların Habef toprakb.nn-

Bir tramvay bir 
arabayı 
parçaladı 

831 numaralı Yatmanın idare
sindeki T opkapı - Sirkeci ara
baaı bu ıabah ıaat ıekiz buçuia 
dotru Akıarayda Yuıufpaıadan 
ıeçerken tramvayın frenleri tut • 
mamı,, araba kızak yapmııtır. 
Tramny bu ıuretle Aksaray iı . 
tasyonuna ıeli:-ken 4385 numara · 
lı tramYay arabasına çarpmıf, a -
raba pı.rça, parça olmuttur. Tram 
yay çarptıktan sonra eJli metre 
kadar ;ıerlemif, ve nihayet d"•rdu
nılabilmittir. 

Binbatı F ey'in aon zamanlar • yaaal mahafilinde endite 
da HaymYerleri fazla tuttuiu sa • mqtrr. 

Bulgar ordusundan Yunanistan 
70 zabit kovuluyor 

Sofya, 17-Yühek ukeri 16- Dış bakanının 
ra toplanarak terfi edecek •e or- sUyledlklerl 
dudan tardedilecek ıübayların i• Atina, 17 - Bqbakao 
simlerini tayin etmittir. lıimleri nı Ye Dııbakan M. Teotolri 
gayet ı;zli tutulan bu tardedilecek ı•zetecilere ıunları ıöyleaaİ 
sübayların adedi 70 dir. ''- Araıuhual durumUO ( 

Diier taraftan İçiıleri Bakanı nelmil•l vaziyetin) ıerain ol 
General Atanatof ile Kültür Ba· b<,yle Dİr zamanda biz, imsa 
kanı General Radef'in ordudsn çı· oıdutumuz .Paktların biu 
kardacatı söylenmektedir. lllekte olduju taahhütlere 

Son ıuikast itinden dolayı Vel• yen riayet etmekteyiz. SU 
çef ile birlikte tevkif edilen eaki IAflllaların arasında Balkall 
BqbakaD Görıiyef bir ara serbest ti bik:m bir rol oynamakı.dt'• 
bırakılmıfla da tekraı tevkif edil- büyük komtumuz ltalya ile ' 

Arazi ve bina miıtir. .;, ouu1umuz doot1uı. , 

vergileri itfaiye otomobtll da aadıkız. Bundan b.,ı.a 
hl .x.. yaraladı .a, lngiltere ve diiet ulu•l-!. 

Ankara, 17 - Finans Bakan- r ÇOCUAU doıtlul< ıiyuayı takip et111•• 
ili' bın. a tahrı"r kıymetlerinde yüz- Bugün öğleye doğru Tophaneden _,_ • .,,, 

aı:eaine de devam ediy~--· de yirmi ..._ tenzilin kabul edilme- geten itfaiyenin beş numaralı otomo. rf 
~ bfli 12 yaşında bir çocufa ~rparak Batbakan aıuavini zec 

ıine, arazi ve bina vergileTinin hu- yaralamıştır. Çotuk ha.staneye kaldı. ler hakkında aa ıunları ta 
ıuai idarelere devrine ve hayyan · nlmıştır. tir: 
lar yergisi üzerindeki niıbetlerin ------:-------=-----~-- ill 

Ş .. k ru·. Kaya "- Biz, uluslar ıoıyetel indirilmesine dair olan kanun pro- U 
etk 1 l azaar ne yapacaksa, 011• 

jeleri üzerindeki son t i: erini lstabulda k 
- Ruminüi lıarınula beraber bitirmiftir. Projeler yarın Bakan - iız. Bız, ittihaz edilece ·..S• 

·1 k · H ·· içişleri Bakanı ~ükril Kaya bu sa • r! onlann tatbik etmelef1 çıkartmak i•teJiğiriüi IÖylemİftİ· lar kuruluna verı ece tır. er uç l bahki trenle Ankaradan 'ehrimlze beti dahilinde tatbik ed 
niz, neden ona getirmediniz' kanun projeıi önümüzdeki haf ta b 1 • J .,, 

ge%miştir. Bakan rahatsız u unaa o-:. A . 17 K ı JorJ 
- Karnımda olan lıızlıarJqim- ~inde Kamulaya verilecek ve Ka- ıunu :ılyaret etmek üzere doğruca tına, - ra ~ 

J•n mı· ba ... ••tm-lı ı·•fi•vnr•n--• • mut d ·· t l ·· ke e e (' h h t · a T k t çı1k kard••i Prens Pol '/iut_if• ... n ... ... .,,- ,..., ay a muı acc en muza r - .erra pasa as ar.e~ıne, sonr o ·a -s -

il Sette Bello Roma J--1lilc.:eJl& _ _ ~~~~--L-1lı::a.a...Ale.lliD&.~m.1Sr.ır.... __ ~~..&.....1o.uw11...IJı;au1.&H.L.A.a.a.......-....... =----
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Zenginlik gelir kendili 
ğinden kapını çalar 
ıoa Jatmdaki v anı tao Çan1r pencereyi kapalı bulmuı 'ar • ., 

48 yıl ıaybubet ettikten sonra Çi- lerinin de bırakrlmamıt cldu 
__ ;..;...-.-==~:__-::-:-::-=::-::::=:-=~:tHi __ _.,.... ___ ,V~a;;z;iaun;-; •• r;(V~i~-~N~İQ~)~ nin Honan vilayetinde doğmu, ol- ıörmü,ler, bunun üzerine_ o 

Tefrika numarası: 88 duju Huvi huviçai kö~e dön. dar gürültü yapmıılardır kı k 

müttür. fular hep oraya ütütmütler ve Ş•ımdi gerçe esir Oldum amma, aflrefte Köylüler onu mabedin a,Jusun. damcağızı odasında ayıım ola 
.A. k rt 1 v 1 Ç • • k • • •ık da uyurken bulmutlardır. Kendi . bulmuılardır. Cehennem azabından Ü U acagım Un U 1 sini tanıyanlar pek azdır: fali&t a• Adamcağızın ııece üıtüne fe •• ı •• 1 kt 1 na lı babalarından ona dair hi - Irk gelerek 'bayrlmııtı. Derhal işim mus uman o ma ır • iriye~ İtitenler çoktiır. tiri!en köy doktoru ODI' ayılt 

lann lll••• l Ali amca Kıerseıi kendine aeçti.ı cağım •.• Çünkü ilk itim mlllüınan 1887 yılmdanberi bu yqlı adam ktır. 1 Şimdi_1~~~b~atamb a1
kta k .. ,. ıa-:..,. ,.ıı -., ,,.,,... Sen de benim esiri erimden iatediii olmaktır 1 Şenal viliyetinde zenııin olmak i- /' annı ...,.,., ıı ı .. eme 

,!::, .ıdflıli ~ B- ni ..ı ... ııcı,telllde, llçiimü de bu Konaniarm kimi t.ı.dirte: çin yapmadık İJ bırakmamıt ol . ır. 
,,.,.ı...tt.n ,_... ...... -ilan dörder köle kazannııı °" -Aferin •• Aferin. •. dedi. mamakla beraber talihi kendisine Bembeyaz kırlangıçla 
altı .. ınUıo lf _. - luruz... Kimi de töyle ailyledi: ırülmemiıtlr. Bundan elli yıl evvel Belıradm 200 kilometre ka 

' AU - kldll eıllılor· O "" Çelebinin de çatık JÜZÜ ırültim· - Alır itlerden lnutalup lıııfif meteliksiz olarka çıkmıJ olduğu ıimalinde Vukovar kö•lilleri d 
X- """""' ~ • ~ : aedi. O da talebesinin alnından itler ıörerek esaret hayatını kil· ldlye gene meteliksiz dönmiitliir. tel içindedirler. Bu köye son h ıılz ..ırt ~i/O~· ç.,::;:,. _ öpttl. Pehlin.n yapılı 'Je Samaon laylqbrmak iatiyorl Fakat, ba• Sıhhati yerindedir. Obiir denecek ta bir sürü bembeyaz kırlan ~bir ..ınllr. Ç•. lilrabh ldlleyi seçti. Gidip bu İn· kalım, kalbinden de müalüman o- kac1ar iftahlıdır. Gllzleri iyi ıı6r • ıelmiıtır. Köylüler bu kutlan 
ı.ı,ı. kllçBk Baaamn dfl<r "-- tikal muamelesini de deftere kay· lacak mı?... dilfü ııibi kulakları da keokhıdtr. Yaf, açlık..., zelzele müjd 
., .. AU-• hiç ltoflmuna Cl.ıtirdiler. Fal.at, Çelebinin ba· Bu IOD oöaii lii1Hyenlere, ç.le· Zenırinlik he-inde olanlara ıu aamnaktadır. 
dılı bir ailtandır. bumın adı Huan olmadıiı için o, bi hıtımla haykırdı:• öiüdü vermektedir: 

_Bana Çelebiyi veri Ali aibi ya~adı. Dair delit - Behey nadanla\-! ••. Bu nuıl "- Oiul, nafile üziilme; talih faponyaJa çocuk Ö/iim 
-Nuıl ÇelehlJi?... thkmn lilınıma huıl oldu. lilardı? ... Bir aClam mütlüman ol- seni zenııin edecebe hiç-çek- Japonyada dolan erkek ç 
- Hani Hmr ReU al:rledi ya: o-ın yazılanın üzerine bir cluiiwiu aiiyleyİııce, onun imanın- me I o ıeltr, kendilifinden senin culdanlan binde 1ilz kırkı alın 

Dupaam Çelelılai İmil··· Oma iıı· kadırıa ,_; damp.)atttlar. Son- dan füphe etmek büyiik sünahtır. kapmı çalar ı,, tedir. Kız çocuklarda bu nia 
tiyonmı. .. ötekiler tenin olsan... n, Çelebinin adım yazmak için. biliyor musunuz? ... Haydi ..ti.Yat binde 124 tar. Japonlar lıu ni 

Huan dOflndil: timdiye kadar kimbilir kaç kere ıetir, ojlam... Postacı olan köpelc l 'betleri mllmldın oldüiu kadar 
"- Ba Ali- da am- "!' .,.,.... o1ap kurtulm111 pehliftn - Nuıl ıetireyim?... 5

0
...,

1 
YiliJ'etinin Valloirea b6J. aa1ııi>ak için Aınntaralya "e y 

haf ..• Hotlanmatlıiı lıl:slm Çelelıi- eoirin tilrlü tUrlll resimlerle do · - Söylediklerimi a;rnen telıirar ıeainde kıtluı olan doksan doku. Zelandadan ebe "e mlltelıaaa 
ye niabet ........ek için mi d~· nannııı clldinde ı.o. bir 1er ara la: Ethedü... · zwıc:u Al pin ala}'DllD birinci b6 • lar ptlıtmektedtr. 
nm Çelebiaini İltİJ'OI' acaba?:·· c1ılar •e ----'- donunu ııyırmak - Efbedü... Jux.:; bir tJ:-.-li reımen balük pot 

&!'-..;... ı k tçın " ~ E-h ... avps Ameriltatla bir çöl Doitum, eler inU..- • !D8 11D'etiyle münhal beyazbiı kaba - lllA... ta bafdıima tayJn etmiıtir. 
lıanu yapıy- ~... etlerinde baldular. Oraya, Çele - Enll... Kiipefin adı Beti' dir. Geçen 111 megt/ana f/llligor 

Yiibek te1le: b" • markası konuldu. Çelebi, gözle kat aruında bu bu köpek, kazaya uğrayan kayak- Birle!·• Amerika Cmnlnmyet ~ .. ,-! • tlerim daha mm kı · · ı. 
- """" ...,_ • Huanm aksi hocaaı ismi te • sa mera1tmı yap • çı bir neferi karda iki ırün iki ıe- lerinin cenuba -lıf lmmmd 

sllçlU kuvvetli aclamlar •• Hel~ l9' rifinin b6Jle terefalz lı~ 1ere ya Eıirin sahibi olan Ali ..-a, ~ ce ıövdeaiyle örtmek suretiyle &. 1919 ııenealndenberi mülhit bi 
lerinde Saımon ~Ulı h~~":., zılmuma hayli içerledi amma, itiraz etti, ne de tek~· '6!1~dı. itimden kuıtardıtı için bütün ala. kuraklık nrdn-. O derecede ki, 
aibi bir tane ~r... ~ a 

11 

'u' çarnaçar fazı oldu. Menfaat me- Dalgm, dlifüııcelı, yenı eaınne, :rm öndnde kendisine nişan :akıl • milyonlaıa. arazi aenelenlenb alım eder, Alı &mca .... Sonra, ay· __ , __ • baktı, ba!\.tr... x '--aklrktaa --&'•-- Ytt ~ek il da 0-..v.en be- ~ı... ' · d ... · iı..:.v:· m1 • aur '§'9U-rıca ma arım n.r ... ...,.. Dın el'flirme ... :-Tfil .....,ip .ha'T\ooıılfeOi t:lıoa. ~ leıoııireoek bir ı.aı. ııeJınittir. 
;ıtWiilblt ..... Esrerengl% - meraaiıni ... ~ --. ....... ile ala)'Ul karlar arumdald ;s,,, OD ~ 1Jutı'I b' ğin Kaer-ı •.• Oma ne yaP*alr- kserses ıene dalım n dİİfÜM9li, -dan ...ı...rı poataaı bulutl1lD Latuı:rez 1om uaıtalarla aolaııank iatifad 

sın? Huan, bu ııahip deii,ıiıme key. aynldı. d 1 nd' arasında posta taşımaktır. edil-ine çalııılan bu arazide 
Ali, adeta yalvarsnafa ltatladı: r1 • b. .a ı d" Çelebi, arkum an 1e1 e ı: bundan sonra fayda görülemiye • 
- Oh ben·ım evlidnn .•. Madem. fiyetini eai enne ızzat Ye ı: - Müalüman oldu .•. Zincirleri- Bomba ollacındon bisik1et 

• - Sa1D10nl Seni hocam Çele 6 · ceiine umumi bir kanaat hi.ıd o i-ki b• kere anmdan çıkb. Terece- ni gevtetmiyecek miıin?... Bambu ai .. cmdan · yapılmı• ır e- d biye kendi nzamla ve parasız o - CD ) k d 
400 

muıtur. 
iini söyledin, iatediiim G~ tarak hediye ediyorum ... K-ı """"'' var bir bisiklet Çenoklova ya a 2 Miitehauıalann uzun lıOylu tel· Çeıeb•11•1d·ır, va ona yer, yahut hıç k" b kilometrelik bir turna yolculuğu- k 

" - Seni de ayni ıuretle öte ı ocam E "" l S di kilrinden soua anlqılmıttır ' H ttA ut.enen, ona kar- Naşit - 1tugru Q nu tamamlamııbr. Bu biıikleti 
verme.... a h" . Ali amcaya ıene bedava armaian k b. k 1829 ıeneıinden 1852 senesine J.r 1 k bil.tün -" •ılelDI Y• l "k" · d Şeh:zadebafı TURi'N TlrmtrtMrında ıüren tek ayaklı ıabı ır at er. 
fi ı sana ,_. I ediyorum ... dedi. Bun arm ı ısı e dar, vaktiyle bu havalide gen~ bi 
reyim ..• Evvelki gazalarda e.e ,.. r~k iyi imanlardır. Göreceksiniz, Bu ıece saat 20,15 tr dir. f _ _ı kuraklık olmuıtur. 

· d..... mallardan da nreyun... 3'- el d k Cumartesi - Pazar Bisikletin hiç bir tara ınaa ma· çır ıgım le • urılıp sizlere pek iyi muam e e ece • Mallııe 15 le d k . ·ı rl b'I a 
1 

1919 ıeneıinde baılamıt olan 
Huan, Alinin el nne lerdir. lncimni1ecekainiz ... diye i O TEL L O en yo tur, çı'n e ı e raç &n· yeni kuraklık 1941 ıeneaine kaau 

llptii: Al lbe etti. Büyük Halle 5 per· dır. devam edecek olursa burumm 
- O nuıl l&f, hocanı ... d' ~ Sam-. yoonnlu "e •e:rrek dit· de 1 tablo. Her la· Zehirli şinekler bir (Sahrayi kOblr) haline ,.;ıe • 

nin olsun. •• Mademkllhul Ira ar ,.. terini patererek, kocaman atzı:r· rafa lnmva7 Tol: l2U7 lrlandanm Dahlin tehnnde bah ceiini mütehaaaıalar söylemekte • · .-:'•• ..ıı.ı. im--•• .. k d \ ıttr d b 1 V tıyorlUll,-•'" ... • d titriyerek la blaklarma a ar ır · Tepebatı Hin iıtana ma suı o an ve.. aga dirler. 
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a 
Herhalde bu bahis ihtiyar ka • 

dınm tabii nqeaini boZUJ'ordu. 
Hemen bqka mevzua atladı. Ro
matizmalı dizlerini elleriyle ova· 
rak biraz doğruldu. Temiin kü· 

çüklüğünden babtetmeğe bqladı. 

O sokak maıkarabklanm, Gabu 
oyunlarını ne kadar tatlı anlab • 
yordu. 

Kahya kadın içeri girince Sa· 
biba hanun biraz evvel o kadar 
mqgul olduiu imamın tonınunu 
hemen unutuvermiıti; o erkini • 
harbiyeainden rapor bekliyen ku 
mandan gibi her a]qam kahya 
kadının getireceği malGınata da· 
yanarak konağını idare ederdi. 
Müzmin bir romatfama onu he
men hemen odaıına zincirlemiı 
gibiydi. Mütehakkim, mütece11iı, 

emri altında olan her ferdin ne 
yaptığını, ne düşündüğünü öfre· 
nemezse içi rahat etmezdi. Kah· 
ya kadına Rabianın o aktam anlr· 
yamadığı birtakım •ualler ıoru · 

yor, ve kadmın cevapları da Ra· 
biaya Hlmece gibi geliyordu. 

"Bu elqam ıakallı ne yapı
yor?,, 

''Gene tahta oyuyor, sofadan 
testere ıeai duydum.,, 

"Oyun yok mu?" 

"Dürnev hanımın kapısından 

geçerken öyle birıey duydum. 
Kanarya da orada. Bu ta~elerin 
hallerine akıl ıır ermiyor ki ..• " 

Kahya kadın ıözlerini tavana 
kaldırdı. Dürnev ve Kanarya ad· 
h tazelerin günahlarından Alla· 
ha sığınıyordu. F allat Sabiha ha• 
nım batka bir nıevzua ııçramı§tt. 

"Bıyklı ne alemlerde 7" 
"Gene o iki küçük beyle ha· 

r :?mde piyano odasında. Kahve 
kahve üatüne ıımarlanıyor." . 

"Dinledin mi?" , 
"Nasıl dinlemem? Kulağımı 

yarım saat kapıya yapııttrdm . 

Boynum tutuldu. Fak.at birıey an· 
ladunıa Arap olaymL" 
"Kadın mı konuıuyorlar?" 

"Yoook ... " 

"Politika olacak... Sa.ray llkır· 
dun filin var mıydı?" 

"Aman ağzından o lifı yeller 
alsm... Bizim küçükbey hiç öyle 
lif konuıur mu?". 

• \j • • • • • • 

"Sakallı" Selim Pqadır. Zalim 
bir hükümdarm Zaptiye Nazın 
•ıfatiyle vazifesi hem müıkü! 

hem de naziktir. Bot zamanında 
ıigara iıkemleıi, kötelik, aandal 
ağacından arka katalı yapar. 
Ka,ağılar bilha111a zariftir. Bu . 
nun haricinde hususi bir iptilbı 
yoktur. Resmi Selim P~adan nef 

vaka vardi)". O da hayli ınakut 
bir ıebebe atfedilebilir. 

Paıa her kendi büyüklülüae 
inanan erkek ıibi kendiıine ben
zer bir erkek evllt iıtemif ti. Hal• 
buki "Qıyıklı,, di7e zikri ıeçen 
Sabiha hanımm biricik oflu hiç 
de baba11na benzemezdi. Ge~i 

Hilmi uılu ve ıaranız bir çocuk
tu. Fakat Df.hif, çelimsiz, büyük 
gözlü. çocukluiundanberi muai • 
kiye dütkün peltek bir oilandr. 

Bilh.aua bu ıon iki hmuaiyet ~elim 
pa,anın ıinirine doliuumuıtu. Sa· 
biha hanım on tenelik evlilik ha• 
yatından ıonra bqka çocuk do. 
ğurmayınca pafa da ıizlice bir 
Bağdat tüccarınm kıziyJe evlendi 
ve konaktan uzak bir ıemtte renç 
karııını yerlqtirdi. Fakat ikinci 
karııı da evveli Halimden daha 
çelimsiz bir kız doğurdu, iki sene 
sonra ölü bir kız daha doiunır• 

ken kendi de lohusa döıeğinde 

can verdi. 

itte bu vak' adan ıonra Selim 
pafa kayıtsız ve ıımank Sabiha 
hanımın ne kadar karakter sahibi 
olduğunu anladı. Kendiai daha 
içini dBkmeğe cesaret etmeden 
kadm, ona; evlenmeainden habet-. 
dar olduğunu, hatta oturduiü 
• evi ve küçük liızın adını bile bil· 

diğini söyledi. Hiç sitem etmedi 
Geçmİf, geçmittt Yalnız anasız 

kalan Mihriyi yanma alıp, kendi 
evladı gibi büyütmeii teklif etti. 
Paıa, belki ortağı olmak, bir ka · 
dın için naıd bir izzeti nefiı ya 
rur, ne acı bir kalb faciası oldur 
ğunu tahmin edemezdi. Faka• 
onu hayran eden ıey, bir kadınm 
iki ıene ıtir ıır aakbyabilmeıi ol 
du. Ketumiyet, onca, erkeklerde 
bile az görülen bir faz iletti, bele 
kadmhrda böyle bir kabiliyet hi<, 
bir zaman ı.hayyül etmemiıti. 

Kendi kendiıine, hatta gönlü .. 
ne göre, bir erkek çocuk edinmek 
için bile bir daha karıa1Dın üıtüna 
evlenmemeie karar verdi, hem de 
kansnıa ka111 vaziyeti deiitti 
Şimdi onun fikirlerini ehemmiyet 
le dinler ve hatti arada akd bilt 
danıt bğı olurdu. Şayet erkek 

meclisinde kadınlarm boıbotazlr. 
ğına dair llkırdı oluna, o, güle• 
rek bqını ıallardr . 

Geçmit ıünlere karqan bu 
•ak'a iıtiına ediline, Sabiha ha
nımın ev hayatında ve kocuiyle 
münaıebetinde itiraz edeceii bit 
tek teY yoktu. Onu arada üzen, 
dütündüren ,ey, oilu Hilmi ile 
kocaıı Selim pqa araıındaki fikir 
tezadı .• Pqa tamamen eski za
man adamı .. Samimi ve kendi öl 

ret eden halk onun huıuıt hayatı çülerine göre namuıklr. Saltanatl 
hakkında söyl~yecek birteY bula- illbt bir hak diye tanır ve padi· 
mazlar. 

O iyi bir aile babaaı, ve billıu, 
ıa kanıma merbuttur. Obız yıh 
atan müıterek hayatlarmda kan-

•wn unutamıyacaiı bir tek .acı 

ıaha muhalif olanı • kim oluraa 
olıun • akrep gibi ezmeli, zaptiye 
n&Zlrmın vaıifeıi telakki ederdi 

(Devamı uar) 
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Gizli varlıkları kızgın
lığını söndürmek için 
ya ateşe atılacaklar veyahut da 
gövdeleri baltalarla parçalanaktı I 

Çifdem adanm kıyJSJna yaklaşma • 
dan. önce uzun uzun gözetti. Adama 
benzer bir şey görünmüyordu. Olan -
ca hızlarJyle kürekleri çekerek adaya 
yanaıtıtar. Kurak bir burun önUnde 
dur«tular. J{üçük bir körfez Tardı. 

Kayığı oraya çektiler. Ç3.bucak çıka • 
rak ~lıbklar arasına saklandılar. Bu 
rada da adam tzi yoktu. Bir su aygı • 
nnm çirkin burnu, bir tlmsahnı pulJa· 
n. blr kaplu..,banın kabuiu, ınnak ü· 
zerindeki bir balıkçıl kuşunun uçuş~ 
bir gergedanın, bir dağ keçfsinJn gö • 
rünmesi iki kadını biraz oyaladı ... 
Çiğdem birdenbire yerinden sıçradı. 
Adııma benzer gölgeler görmüştü. On· 
ce bellibelinrlz olan bu gölgeler yakı· 
na gelcUkçe beliriyorlardı. IDidınlar 

iyice baktılar. Kendi uluslarının a • 
damlarını tanıdılar. 

ÇJğdem bun1ann ara.Mnda ilkin ça. 
kalba§lı Karaboğa oğlunu seçmişti. 

Papa tye batırdı: 
- Kadınlar da var. 
KadmJar da vardı. Sava§çılarm ön

lednde yürüyorlardı. Yabancı bir soy .. 
claii oldbi:mri' tötuırttyordu. Çehreleri 
Yaban Doınuıo oğulları ıribi yusı de 
tf.ldt. Saçlan Çiğdemin saçları gibi 
sonbahar yapraklan renginde san 
kıııldı. H~psi Çiğdeme benziyorlardı. 
Geyik oğlu kızı söyledi: 

- Onlar yeşil göllerden, Gökır -
maktan geliyorlar. Dağın öldürdüğü 
kendi kanlarının yerini tutacaklar .. 

Papatyentn yüreği derin bir kıs • 
bnçhk1a burkuldu. Halbuki Çiğdem 
bu kadınlara pek acıyordu. Hele ça • 
kal kokulu erkeğini dUşünerek kendi 
yerini tutacaklara içt parçalanıyordu. 

Papatyenin yUzU kızıl bir renk al· 
dr. Erkeklerin arasında kendi adamını 
görmUttU. 
Ba~an savaşçılarla bir şeyler ko • 

nuştu. Çabuk çabuk Uerlemeğe başla· 
dılar. Ara sıra duruyorlar, ırmağa ha. 
ktyorlardı. Gözleri ada üzerinde uzun 
uıun dolqcyordu .. Karaboğa oğlu a
damlariyle konuştu. Sandalı taşıyan -
lar ilerlediler. Suya iki sandal indi • 
rildt. Adaya doğru yijrümeğe ba~la • 
ddar. 

Papa.ty4' inler gibi bir sesle: • 
- Yaban Domuzu otullan izimizi 

konlryorlar! dedf. 
- Hayı:r, biz! görmediler. .Adayı 

öfrenmek istiyorlar .• Belki burada ko
nakbyacaJcJardır ... 

- Kaçmalıyız? 
Papatye U.lkesinln ya.sasını, gizli 

varlık1ann hmçlannı düşiinerek kor • 
kak kadm yüreği tirtir titriyordu. 

Çiğdem kuruntulu düşünüyordu. 
Ada çok genişti. Derin kovuklar, sı • 
ğanaklarla dolu idi. Yalnız Yaban Do. 
muıu oğuUarmın burunları pek kes • 
kindi •.• Küçfik bir izle kadmları bula. 
bilirlerdi .. Hele limandaki sandal gW; _ 
il varlrk1ardan kaçan bu iki kadını 
kolayca bulduruverecektl .. 

Söyledi: 
_: Papatye ne Çifdem kaçacaklar • 

dır! 

Liman arkaya dii~Uyordu. Gelen • 
Jer onlan göremiyeceklerdi- Çiğdem 

arkasmdan Papatye ile sürünerek 
sanda.la kadar geldi; çabucak çözdü. 
Adanm uzunluğunca büyiik kavak a. 
ğaçlan alhndan llerlemeğe başladı -
tar. Eğer Yaban Domuzu oğu1Jaı, 
nçtakl buruna yaklaşmı~ olsalardı on· 
lan görebileceklerdi. Adanın çok ge -
nff}ettttt ortadaki kıyıda. durmuşlar. 

dı. Bir çok kalın, yüksek otlar, çalı • 
lıklar, sazlıklar yollan kapıyordu. 

Kadınlar yukardakl buruna ur • 
mı§lardı. Burada ırmak büton geni§Jf 
ğtyle uzanryordu. 

Bu burun durmadan yutan obur 
bir ağıza benziyordu. lkl kadın sandal 
dan çıktılar. Şimdi merhametsiz ulDL 
Jarınr, gizli işkenceleri, kızıl ateş1erde 
titriyecek etlerini düşfinfiyorlardı. 
Sandalları açıkta katmı~ göıOkityor. 
du. 

Çiğdem güneşin JSJttığı sıcak otlar, 
sazlıklar arasına girdi. Burası yüzler· 
ce soğuk kanlr varlıklarla ka11l8§1 • 
yordu. Pembe renkte genç bir su ay. 
gırı korkarak dalıyor, bir kertenkele 
sert kabuklu ağzını açıyor, kftçUk blr 
yılan oğulu dişlerini gösteriyor, bir 
kurbağa. zıplıyarak çalıların aruma 
giriyordu. I.Acivert, yakut Tenkli kut
lar ağaçların tepelerinde güneşle pı• 
rıl pırıl yanıyorlardı ... 

Çiğdem dinledi. Sarma.şıkla.mı a • 
raaından baktı. Adaya doğru gelen 
sandallardan sesler işitti. 
~aiaerJtne BylecU: 
.... P..apatye ile Çiğdem tekrar kaça.. 

caklar. 
Yüzmetre ötedeki genfJ ırmağa 

döndüler. Sandala girdiler. Irmatm 
dirseğine kendilerini göstermeden 
yetişebilirlerse kurtulmuş. oluyor • 
)ardı. Sandal hızlı hızlı ilerliyordu. 
Kadrnlar soluk soluğa gelmi~ di~inl • 
yorlardı .. En çok korktukları yerden 
geçtiler. İşte oraya döniiyorlar? Uç 
ytiz metre daha .. YUz metre daha .. lt· 
te dallan yerlere değen söğütlerin 
altına varıyorlar .. Yorgunluktan bit • 
kin soluyorlar •. Acı, korkulu günle • 
rinde çoğalan bir sevgi ile bakışıyor· 
Jar •• 

Adanın öteki kı)-,sına varan Fil. 
oğlu sulann yüzüne, uzaklara doğru 

baktı. Bir atmaca gibi keskin rözleri 
ta uzaklarda bir su aygırının ürke • 
rek ırmaktan çıktığrnı, dalgalanan a... 
ğaçların altına sığmdığını seçti .. Göz. 
]erini iyice uzaklara dikti. Irmağın 801 
kıyısından uzun bir rölge gördü. Bu· 
nun bir kayık o1duğunu, içerisinde 
pek be11isb:. görünen iki kişi bulundu· 
ğunu anlamakta gecikmedi. Bunlann 
kadın olabileceğini düşünmedi bile. 
Adamlanru çağırdı. Onlar da baktı • 
lar. Dirseği dönen kayıfl gördüler. 

Bu bir tuzak olabilirdi, adamlan • 
na sandalı gözden kaçımnyarak arka· 
sından gitmel~rini emretti .. 

Irmakta başka sandallar varsa, 
kıyılarda başka adamlar görrürlerıse 
ozaktn gideceklerdi... Çevik, iyi kürek 
çeken on bir savaşçı iki sandala dol • 
dular. Fil oğlu onlann sandala çabu. 
cak yetişeceklerini düşündü. Ellerin. 
den gelirse diri olarak kayıktakilerl 

yakalamalarmı söyledi.. SandaJJar 
gittikten sonra başkan endişe iJe dU • 
şünceye vardı: Acaba bunlar Gökır· 
mak savaşçıları mı idi? Yoksa Yeşil 
göl savaşçılan mı? Müphem bir kor. 
ku ba.-.lt zek!sını yoruyordu. Sonra, 
bu diişünce onu utandırdı. O b-O:ıı sa • 
va~çı kullanmanuş mr idi? Gökmnak 
adamları ancak aıtmı, kişi idiler. On· 
Ja r u1..aklarda , ayn kümeler olarak 
avlar da idiler . i ki kuşaktanb9ri Ka ra 
Domuz oıtl u rrm :ığr araştıracak adam· 
lart ayudr. 

Çiğd~mle Papatyenin sandallan 
ırmaktan aşağı iniyordu. 

Çok yorıllll, pek bitkinlerdi, 
dalı yavaf J"&va§ rilzdra bırakm 
Jardı .. 

SuJarm gen.it yüıü pek SMSfzdi. 
a,.aklı eanlann izi yoktu. Kara Do 
oğullannm durmadan ark.alllnn 
koştuklan besbelli idi. 

Ne Karaboğa oflu, ne de aavqç 
onlara amnryacaklardı. Papatye 
kocası bile onlardan hmcmı 9ka 
cakh. 

Gizli varlıkla.o Jmgmhfmı sön 
mek için ya ateşe atılacaklar •e 
hut da gövdeleri balt.alarla parçal 
cak mızraklarla delik deşik edile 
tf-

Gf ttJkçe Çtf demln y8retinde 11 

artıyordu. Kürekleri ıene aldı. n 
!emeğe bafl&dılar. 

Birdenbire Çiğdem boğuk bir 
haykırdı, Papatye bir inilti ~ 
Umut gene öldü. Felaket ve teh 
kank ağaçlan.JUn ian gölgeleri 
bilyildtt. Irmağın dönftnednde bir 
dal cözUkmilştü. 

iki kadm kendilerini şu rrmak 
rinde durmadan vmldıyan sin 
Jrfbl el siz h1 .. -.t1~1 

den kilrekierl bırakıverdi. 
Canı çekilmiş gfbf idi. Artık ken 

slnf alnnun kara yazısına bıraka 
Gizil varlıklann kudretini 1 

anlamııtı: 
- Ellerinden artık kurtuJamıy 

fız ! diye inledi. Papatye öJecekt 
Çiğdemin alnı acı Jmmnlarla 

do. Ondaki kuvvet ve cesaret daha 
patye4ekf gibi ölmemt~tL Kendisin 
adamların eline brrakmıyacak, 
fmt koruyacaktı. 

Homurdand1: 
- Papatye, Çiidem tatulur1a 

Ieceklerdir. 
lklnci bir sandal daha göziikm" 

tU. 
Çifdem sert sert söyledi: 

- Sırtlan oflanclan, parstan, a: 
dan kendfmtıl kurtardık mı? 

Kardetfne gözlerinde parlıyan 
rin bir sevgi ile baktı. Bu bakr~la, 
sözlerle gene kardeşine boyun e 
Papatye gene kürekleri yakaladı. 
tok ağır, çok uınotsaz bir çarp 
idi. 

Savaşçıların sert kollariyle sü 
len sandallar gittik~ yakla§IYorl 
dı. Çiğdem her bir kürek çekişte ul 
biraz daha yaklaştıklannı görüyo 

Şimdi Yaban Domuzu oğulları 
çanları iyice seçiyorlardı: Kı 

bir gürültü, horlayıcı, kinlerden 
fuk çıkan haykmşınalar yülc!eld 

Papatye inledi: 
- Bizi tamdılar 1 
Biraz dlnlendiler. Rüzglr çoğal 

tı. Kadınların gittikçe kuvveti az 
yordu. Büyüklü küçüklü üç ada 
züktü. Kndmlann sandalı birinci 
ile sol kıyr ara8lllda ilerliyordu. B 
sı uzun, dar bir kanala benzlyo 
Sular hızla akıyordu. 

Çiğdemde gene küçük bir kurt 
umudu doğdu. Sular geniş1emi" 
kıyı alçalmıştı. Kamışbklar, yosun 
btr çok otlar Uerlemeği güçle~tirlY 
d u. San dalı sağ kıyıya doğru sil 
fe başladılar. 

BitiptUkenmeı gibi görttnın 
bir zaman geçti. Arkada bıraktık 
adalar ara.~ında hiç bir şey gönne 
ler. Çiğdem cesaret ve kuvvetini d 
bırakrnt1mrc;;•1. Papatye ise kendf11i 
rakm~rmlşti. 

{ Deıxımı oar 



MAKEDONYA 

lhtııaı Komitesi Am e rı ka·var!'"!~ 
kaçırılan ı ~~ •.,t * .. ...,.,, ... ,...,. .. ,,,,.. ,.,.. 

luııbw l*Jirmfı o/tat te,lcilatın ; ... ••iiıll 
Tefrik~ ,.,,.. 8 

• 
Yazan: 

!ltoyen Krtstof -OtmanJr paditahJarmdan birili 
ile Sap ı..llarmdaa bidraç taaeei 
nin B•ıkodan müt&Yirleri nrdı. 
Balpi- maarifmin bahuı olan Ne
ofit Jtilek7, burada clolmaflu. Bul. 
.... tarihini yaparak onlara parlak 
muili bir alaı olduklanm ıa.ter
mit olan Aynaros ketiti PaiNinin 
buralı olduiana dair bir çok ftSİ· 
kalar YUclD". 

kOfll!!aia Da.,ladı. Bizim çoeuldmr 
anlmclan .......... Tlliı NW I • 
zerine kmtun attı " bizimkiler • 
den birini 7araladı. Biz de onu 
derhal aldürdük,,. 

Tüırk kızı 

Oam•nh idareai çalında Bane
ko aan'atklrlan kullanılmakta o· 
lan meteHklerin o kadar çok tak· 
lidini yapmıtlardı ki Sultan bu i · 
tin anüne ıeçebilmekten ümidini 
lceati ve kalp metelilderin laeJrild 
para ribi kullanılmumı irade et· 
ti! Berlin koncreıi bu köyü yeni 
J&r&blmıt olan Bulıar prenıliği 
mnrlan içine t0kmaymca ahali a
yaklanarak yadilerini müe~I biı 
krallık ilin ettiler fakat onlarm 
kraJJıiı yalnız ,.ti pn adar il • 
rebildi; çün1'ü Ruslar yardımla • 
nna kOf&llladı. Fakat Türk IÜftrİ· 
lerile topçulan kCSye dayandı. 1923 
Eylilunda Georıi Dimitrof Bulıar 
lcomüniıtlerini muvaff akiyebiz 
bir iıyana ayaklandrrmca Banıko 
ahaliıi SoYyet cumhuriyeti iline
derek bir komüniıt belediye idare
ıi kurdu. Ancak bu da yalım yir
mi dart 1&at ıürebildi. Çünkü bu 
aefer de Balıar lliYarİlile t~u 
lcaye dayanmlflı. 

itte hu Bamko1a komiteci Ya. 
ne Zandanıki ile Hriıto Çerno • 
Payeff pttilıer. Buraya gitmeleri 
ne aebep ele diler bir çok müsait 
cih~lerden ba§ka Banak.onun Ma: ' 
lceaaa,• W. Pnıta1t=wııli>tt1a 
kezi olmaıı idi. K61 d'e° &falr yu ~ / 
karı yüz kırk ey miıyonerler tara
fmdan proteıtanlıia <1öndüriil • 
miiftü. 

Zandamki bura protestan)arı • 
nın eleba,ılarmdan, necat fidyeıi 
İltemek iizere Pirin daima kaldı · 
rabilmeıi için Selinikte misyoner
lerin batkanı doktor Houae adlı 
adamm buraya çaimlmuını iıte· 
di. Doktor Houte'nin buray& gel -
llleai rüç olclala lrendiıine anlatd· 
dı. Bereket venin ki tam o günler
de k°ijyde MiM Stones adb, Ame
rikalı bir miaroner nrdı-Zandana. 
iri hatıratında diyor iri: 

'7alakik ettim Ye ba bdmm 
.aw.1t1r taMIJet olduıa- aa • 
lacl-. ç..., .•• ,.,. .a,w;.., 
... bdmı ........... lllQft. 

faJsat .ut. .,......flllmbtl v .... 
..... prdteltaa ti)WerW• wn.. 
~s prdım ,decefini .a,ledL 
Mı.. Sloa•'la • mit ,ola çıka· 
........... L.. 

111.a Stow ,._.. .cm-,. 

a 

z.na •• .ıa a.dilerini bir hır • 
aız çeteli ıibi ıa.tmmek için, bü -
• ~ep· ~ .... da dahil ol. 
mak üzere türlü türlü elbiaelerle 
1i7dirtmifti. Dqa kaldn-anlarm 
Vmroya mensup adamlar olmadı
lmr bu.liütün saflamJ&flırmak Ye 

ber tilrlG flp1M7e ...,-daa YSJU. 

mek üzere adamlarına kendi ara • 
larmda Türkçe lmnupnalanm em· 
retti. Zaacl&Dtki habrabnda uJa.. 
tıyor: 

iki ay sonra, Amerikadan iki kelimelik b1r 
telgraf gelmişti. Arslan Turgut bu telgrafı 
ahnca : "Necli kaçb mı, kaçırıldı mı ? ,, diye 

düşünmeğe başladı 

"Kadmlar bet alb sün bo,111na 
ajladı. Bize kim olduiumuzu sor
dular. içimizde her çeıitten iman
lar hatta Türkler bulmdalunu tly 
ledik. Mülhit korktular ve boyuna 
aiuldar,,. 

KomlUdlerİll ta'°"'11* Borla 8fl1'rll· 
fol en dlkkate ıal/Gll •imalardan biri 
idi. A11al/U1vl• olan M-...,,-flld 
ihtUdl la""ltdlerinden 6at el,,. 
Vmronun elçili •ılatUe Am"Upa pa.g-

tahtlanna •e11ahaller yapardı 

iki voyvoda, Miu Stoneı ile 
Madam Tıilka'yı köylertl~ ve dai 
kulübelerinde ıizlerken meaele 
bütün dünya ıazetelerinin sayfa• 
1anm cloldana,..da. Necat fid -
Y•İ ~in konutmalara eyai u -
_ ....... ~ .... 4e IJtan
..... ......,..... .,.,..... s.ı, • 
EJıiei •orı. ~ lil-~t 
.......... 5 ... .,.... 

Dala ır.Mltda~ ... firmi 

-s
Amerlkadan bir 

telgraf: 
"Ben Y•••vorumı,, 

iki. ay aoara... 
Bir ıün, Aralan Turıut müdüri· 

yetteki yazıhaneainde çabfırkeJa. 
telefonun zili acı acı çalmala bat
ladı. 

Polia hafiyeıi alsmd.JJ cııara• 
ıım parmaiının aruına ııluıtlrdt. 
Koaatu1or: 

1 

- Allo •• Allo.. Ha, ıiz miıinb 
p&f&lll? Nulımız? Vallahi çoktan 
heri ıizi ziyarete ıelmek iıtedilim 
halde, itlerin çoklufund•n yaka 
mı kurtarıp ıelemedim... Sesini~ 
ne kadar canlı ve neıeli ıeli1or~. 
Bana müjde mi var?! ... Yok ca
nnn ! Ne diyorsunuz .. ? Necli yqı · 
Jor mu dediniz? .•. Hem de Ameri• 
kada, CSyle mi?! Eh .• Va11ahi buna 
inanılmaz itte... T elsrafta baıb 
bir ıey yaznu1or demek. Aman 
beni çıldırtacakaınrz ! Şimdi .. Şim
di .. Hemen yola çıkıyorum. 

Telefonu kaparken alnından 
terler damlıyordu. 
· · - Olur ,ey.değil~ Jki .aydan beri ................... il.., 
YAllYOl'llftlf· 
Di7er~k telatla 7erlnclen fırladı 

Paltoeuau koluna al•ı.. Kadıkly 
iıkel•ine dojru kOflD&i& bqladı 

Bu ima haber Anlan Turpda 
her teYİ anlatıyor ıibiydi.. Artık 
hiç füphe yok ki, Necil kendiıini 
son süne kadar aldatmıı.. Sonra 
kimaeye rörünmeden Amerikalı
nın yatına kaçmıtb. 

Artık omı ,.YllÔJOrdu. Yolda 
ıiderken kendi kendine .öylendi: 

- Bana ve aileıine bu kadaı 
ihant eclen bir kıaı unutmaktan 
l.tkapreJwlLtllr· 

Zaten Necl&JI anabnuttu bile 
Fakat, bu telıraf üzerine itin 

tekli &üahütün defitmif; Neclinm 
Ammiblı ile birmct. bçqa bi: 
hayıi1et meseleli olmuttu. 

Milyoner Hopkinı timdi ona 

Anlan Turıut hakkında kim bilir 
neler ıöyliyecekti. 
"- Türkiyede methur &ir poliı 

hafiyesinin niMnluını elinden a· 
hp Amerikaya ıetirdim !,, 

Diyerek doıtlarına örinmediii• 
ni kim temin edebilirdi? 

Arılan Turpt Modaya vatd1 .. 
Neclinın evine gitti .. Pataya ilk 
ıöz olarak fUD)an llyledi: 

- Kızınızı aevdiiim için ıel
medim. 

Bu muele bence, artık, alelide 
bi1 zabıta Yakuından batka bir 
teJ delildir .• Ve ıisi ıırf ha nok
tadan ziyarete ıldim. 

Necllnm babuı, çok haklı ola· 
rak muiber olan Arılan Turaıud~ 
fazla bir..,. eöyli1emecli.. Nev
yorktan ıelen telıraf ı uattı: 

- Ne de olsa, ilmüt d.Je mate
mini tuttula kmndan böyle bir 
haber almak, bir itaba için elbette 
bir tesellidir. 
Arılan Tarpt teiırafa si• ıez

dirdi: 
"Amerikadayım.. Y qıyorum. 

Necla:" 
-bd ~......., 
Diye Pappk_.. 

yifli7di. Eftteu. MYiDec•ktf.. Nf. 
hayet !umma n..-e ohana olma 
yapdıi1 haberini almqtı. F abt. 
Anlan Turpt, hiç ele M'rinmiyor
du .. Gözifle aörmüt ıibi biliyordu 
ki, Necla Amerikalı zeqinle ae
viterek lcaçmqtı. PataJ• ıorchu 

- Şimdi ne Japmak fikrindeai
niz? 

- Mektubunu bekliyecefim. 
BatınClan ıeçenleri banA uzun boy 
lu 7azac.aiını umuyorum 

aal bir mektup ıelıin. 
ihtiyar babanın alnında derin

leten çizıiler incelip darlatıyor 
ölaün Jüaünde yavq J&•aı ıevinç 
ve netenin isleri beliriyordu. 

- Oilum, dedi, ba feli.ket, ~ile. 
mizin manmyatmı o k•dar boz
du .. Hazar Ye aaadetiınb o kadar 
kökünden aanıldı ki .. Eğer bütün 
se"etimi ka7betseydim, bu dere
ce müteeuir olmıyacaktnn. 

Dakikalar ıeçtikçe, Aralan Tur. 
pt burnundan IO)uyaraJr bir boia 
ıibi ditlerini ııcırtadarak, Necla 
ya karıı beliren kin ve nefret duy
plarmı açıla vurmaktan kendini 
menedemiyordu. 

Necllmn babuı bir aralık: 
- Oğlum, bu itte kabahatın bl 

yüfü ıendedir ! diye h:.:murdan· 
mamq olsaydı, konutmayı burad .. 
keeip aidecekti. Patanın bu ıliz 
leri Anlan delikanlıyı çileden çı· 
karmıttı. 
- Ben ıizin lozınısı naııl zapt-

edebilirdim? O, dünyayı ve ir.ınn· 
lan bizden iyi tanımıı. teki, akıl
lı bir kızdı. 

- Dizıinlerwi neden çekm~di
ms7 

- x.cllmcle fula hak pöre· 
mlyoram. Nihayet niıant ımdı .. Ni 
lrllalım delildi. Kendiıin i datılta 
cak kadar ııkamudım. 

Bu 11rada Anlan Tur~dun ka· 
tumm1çinden timıek ıüratile ıe
çen bir ihtimal, onu birdenbirfl 
JUIDUtatmııtı, cııaraaın'I yaktı .. 
P&1&nm ıittikçe parhya ve can
lanan rz61erine bakarak: 

- Mektup relinceye kadar ka
ti bir hüküm vermiyecejim. Ber 
nimin kinde iki iıtihf am kıvrıldı· 

"Necil lraçb mı? Kaçırıldı 
mı?,, Her ıeyden önce bunu anla 
malr11z. 

bet itin altaa l~r NU.a~ on .!!!!!!!!!!~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
d&t Mn llraya faji o dadar. Ctin . ..-di. Helim St.IM9 budan bir· ı 
idi Zaadamka.,JIİD ct.J~ '-· kaç aeae ene) Boltcm'da öldü 
kılına • iftea artİk alDirleame. Madam Tnlb.'11 iıe 1928 yıbnd• 
1• ltatluıUt ye Mae• Tıillra el& Arnavutlulan Trrana tehrintl~ 
bu .aada Wt ~ doiqi .... tu. bir Amen1wı eyt•mbaneıinin di-

- Zaten timdilik beklemekten 
batka > apacaiımız bir ıey yok. 
Adreıini vermi1or. Ona Amerika· 
da aramak, denize düten bir dam
la ıuyu aramata benzer. Her haJ . 
de birkaç ıün daha bekleyiniz ... 
Ben de ıizin ıib; umu1orum ki 
Neclidan buıünlerde ıiıe mufaı-

- Ben de bu fikirdeyim, oJlum 
Necil, kalbini o Amerikalıya kap
brd11n bile, aeni ve biri hüıl»ütiin 
terk edip kaçacak kadar bayatı 
ruhlu bir kız delildir. AmerikalP 
nın yatında bir tecavüze uframa,ı 
Ye nihayet kaçır:lmuı ihtimalle11 
benim de - bu telsrafı aldıiım da
kikadanberi • aihnimi kurcaliyor. 

Cocala ta ... •k ., ifti. rektar& olarak ,ardam. 

ti lldaci lslaan tlOl aia !atı Selinik bombacıları 

hürriyet, ya ölüm!,, üa sadece 
bot bir cümle olmadıiını ve bu 
••aç için canlarını bile Yerecek · 
lerini g&termif1erdi. • • • 

lidea 101 llltlnde S.atkodan 20 
ldln..eı.lDÜta,Rilamı--• 
eeı q•aM tepe1.wn aı-cJa 1r -
tala Pirin dalluma ulatblr aoJt. 
J.ıac1a Predel -.n- ,_de tabii • 
4u. Yola üatinde tel.dit edici ltir 
llldlde ...,_ b,.Lklana arum-

artumda Deldor Hoaae an bat • 
bDiıl• altındaki Ameftkan mu , Makedon1a ihtilll ruhu kendi· 
raldlaı heyeti sandıklara yerle, . 1Iİ 1903 yılında en dinam;Jl bit 
tirilmit op dkt bin altmla Banı- tekilde p.terdi. O 111 Vmro on
ko'ya yardı. Heyetin 1anmda mu· bet bin komiteciden aaürekkep 
hafa olarak iki yüz em Türk IÜ• bir ordu toplqarak paditahıa •• 
varlti vardı. Bamkoda Doktor kerlerlne kartı açlktan •çıta ıa . 
...,. TürlderİP balııer; olmak • •ata ıfritti. Makeclonya11 tetkif 
almı NDdıJslardaa on cllrt bin eden Sel&nik, Manutrr ve OıkUp 

la İ•J&n olmakalzın bile 1903 
plı Makedonya tarihinde ismi 
laarflerle 1udacaktı. Çinkü kit -
le lı1amna bir mukadd•me olmalc 
üzere ve Vmro'aun arzularına ay 
kiri ıiderek Selhikte mektep ta• 
lebelerinde• bir pıap adamalolb 
tasarlaı:mıt ve aamaoı tayin edil· 
mit birtakım tethit hareketlerine 
kallutblar ki bunların bqlıcuı 
Selinik Oımanlr Bank!\ımın bom 
baJanmuldlr. 

Arılan Turıut konafın bahçt' 
ıine imnifti. Patadan 1ayrılırken 
dq kapının parmaklıkları önünde 
daran boynu çantalı bir adamın 
aeai lfitildi: 

4-Jd ~ Zandamki ile yardak· 
!darı. 1.0lcalan durdurdu. (o sün
...... ile nokta,. Miaı S'tones 
~ tleameldedir ). 

\'iM Zandamlri'nin hatıratla • 
111._ .alı,orm: 

...._ Stow'in lleraber altür· 
llaek lıtedili 1qbca •lr kadm ba-
111dı. Biz ele dalla ıeaç plan Ma • 
... Sllra11 ala& Bu ırrada 7• · • •ıcı.. Wr TUrk ,eçti. Bu ada • 

... \ac-'a oldulm IOlll'& • 

claa lisendlk. Durmamı 1B71e • 
dbn. Atalaa ıırtmdan atlıyarak 

lirayı bofaltarak yerlerine kurtun Otmanlı lmparatol'luiuna tam 1; 
ko,du. ParaJ1 7.andamki're teı • •J uyan baliade bldı. Bu iayan 
Jim ederek Sere. tehrine ıitti n DonkifotTari Ye çdımca yapıl 
orada parayı Bontko köyünde mq Mr hareketti. Çinke onla _. 
-vermit ol dutunu Türkltte bildir- mı demir peaçeJI• buth dı. Ba . 

nunla beralter koca bir imp&ra • 
di. L-f 

Makf'donpmn hatb bir tara~ torlula kartı - a tutınaia k&lkc· 
fmda da Çerno • Payeff iki ka • IU't bir avuç llohua iman kencli.J 
dmla yeni dolan 1avruyu ıab • lerine ıiar edinmiJ olduklan "Ya 

Selinik rezaletlerine iıtirik e
den bir düsüM kadar ıenç 
tethiıçiden bupa yalnız biriıi 

ıaidır. Şimdi ellil>eı Y•tlarmda 
kadar olan bu adam Pavel Şat.ff .. 
cJir. Onunla Sofy•da aörüıtüm 
ve bu yıızılarımc:laki nsı bilıileri 
ona borçluJWD. 

(D•IHllr.a U•) 

- Posta .• 

Bu 1e1 ikiıinin de yilrttlini h'lp• 
latmqb •. Biribirlerine bakıttııar. 

Pa"'\Dın kihyuı onlardan önce 
sokak kapıaına koıtu.. Olüm Ye 
dolum haberlerini - bilmiyerek 
ayni toiuk kanlılıkla ve a1ni alq · 
kanlıkla ıetiren poata müYenii 
ilk önce be;ru bir kliıt parçuı 
uzatarak: 

- Şunu imalaJmu. dedi.. 
V • arkadan aan, blmca biT 

ZJrf Terdi: 
- Amerikadan taahhütlü bir 

mektup. ... 



HASA.N KUVVET URUBU 
, 

ZAAFI UMU Mi, KANSIZLIK ve KEMiK hastahklarına şifai t.esirleri çoktur. Çocukl 
Gençler Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal ede~ilirler. Hasan Ecza depo 

l .. 
VAZIK Ki, ONUN AŞK 
ROMANININ SAHIFASI 

KAPANDI •••. 

Gene ve ıozel • • • N • 
yazık ki, c'zlbesl yok, 
yQzQ parlıyor ••. 

31 Teşrinievvel günü ar.sıulusal 
artırma günüdür, l>u münasebetle: 

Kındlntıl bG)'ll bir lehtnııJe 
kaptırmayınız; va unutmayıoıı 

kl. cUdlnlıln naturas• ne olursa 
olaun, L. T. PIVEA · in 

MATITE 

iş Bankası Çocuklar Ara
sında bir müSab~kQ açtı 

ıuzellik pudrası sıze bütün erkeklerin bo4una riden kadife man• 
zaralı mat çebreıyi temin edecektir. 
MATITE fevkalade mat bir pudradır r çünkü, kendisi talksız 
ve ıçindcki maddeler de mattır. 

ParfOmöri L. T. PIVER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şlıtll Ahmet 6ey sokak No. 56 . Telefon ~ 43044 

r ~ 
Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza kafi gelecektir! 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın
daki düşüncesini on satırı 

geçmiyecek surette 
yazmalıdır • . 

~u yazılar: 
29 Teşrinievvel tarihine kadar 
iş Bankası · lstanbul Şubesi 
adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 kişiye 

birer kumbara hediye· edilecektir. 

Bugün ilk iş olarak bir 

Radyolin 
Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 

alınız ve bitinceye kadar gUnda iki defa ~ullamnaz. Bu mUd· 
defin so-:.unda diflerlnlzln evvelkinden çok daha parlak. çok 

dllha beyaz ve çok daha temiz olduöunu göreceksiniz. __________ w___ eı fi &I :li w:rr 

RADVOLiN'in bellibaşll iki hususiyeti n Ad . •kt•d i 
vardır. Evvela dişlerdeki kir tabakasını i! eml 1 1 ar E 
söker, yem~k~ i~ki ve si~ara dumanının n v E U 
h~suıe getırdığı ıekelerı çıkar_ır, sonra Pseı gevşekliğine~ 
dışleri yıkar, parlatır ve mıkropları ıi · İ 

yüzde yüz öldür.Ur. OH o rm o bin H 
9;~ft,~~~~n Rad olin ~i~ıı~~~~y~u il Tel•.::,a~.:·:~ı:spoete i 

$1Z de Y başlayınız =======:::=====--==--=-·- · === 

ihracat tüccarlarına çok 
mültim ilin: 

1200 liraya kelepir 
hane 

Yedi oda iki sofa iki bahçe vesair 
müştemilatı havi kullanışlı bir ev 1200 
liraya satılacaktır. Çapa çukuTbostan 

Jstat1bul Tıcaret Ve Sanayi Odasından : ~~ydaru, 29/ 2 N.?· ya hergün .saat 

1 T .. k. d b. l k ti k 1 k h l dortten sonra muracaat olunabihr. - ur ıye en ecne ı mem e e ere sev o unaca er ma . • .... -
:ı::::ma:u:: 1::==1:::::: •••••• --::::==::un:ı:a:ııa 

tçin mente ıahadetnamesi almak lazımdır. i! Kİ M y A G E R ft 
Sevkiyattan ıonra hic:bir suretle §ahadetname veriJmiyeceği son ff H • • d d . Ü 

defa olarak ilan olunur. !! u sa m e ı n D 
2 - Şimdiye kadar bu yolda vaki olan ilanlardan habeı dar o - if Umumi idrar tahlili 100 kuruştur. ! 

laıtttmııı bulunan tacirler bu sene llkteırinin SC?nuna kadar Odaya !I Bilumum tahlilat Eminönü, EmJakU 
müracaatle ihracatlarını ispat ettikleri takdirde bir def aya mahsus H ve Eytam bankası karşısında lzzet-ji 

olarak şahadetname alabiJirler. H bey hanı. ff 
----_..:__-------------~- ::===m:arn==-:11 n::=--.z:::: 

Beyog" lu Akşam Kız ertik okulu ı=m=====-===-==::::::::::::::::~====a . Diş hekımı u 
direktörlüğünden: - Ratip !Orkoğlu ~~ 

Ojretime baılanmııtır. Bu hafta içinde gelmiyenlerin yahu~ öz-1 Ankara cadde•I Mesi'lrret ii 
·· .. b"Id" · ı · ı · · ·· w • 1 k oteli Kar•••• numrara (88) H runu ı nınıyen erın yer erme yenı ogrencı a ınaca tır. . ........................ - ...... -·-······-··········'-·••••••••••••••••.._ ................... -................. . 

JWd &l?endnin ço)s; sabuk 9ku)a batvurmalarL .(6500). .' · 

~SPiRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 


