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GözbebeQirniz Atatürk'e 
uikast yapacaklara ıanet. 

Çetesile yurdumuza giren Çerkes Etemin adamı Yahya 
ve avenesi yakalanarak Ankaraya qetirildi 

Bunlar, istiklal mahkemesi eski azasında 
Ali Saibin c;iftliğ-nde randevu vermişlerd 

S O IFD <dl ~ k Ü k . ~ : 
Ali · Saibin Habere beyanatı 
Habeş 
harbi: 
Habeşistanın 

cenubunda yeni 
bir ıtalyan taarruzu 

bektenıyor 

lta~)'Gıılar Kızil 
dcıı1~zde Massu-
U l'l ıniistalıkem 
6;;~ ırıeoki lıaline 

ko)idıt 
Musolininin damadı 

az daha esir 
oıuyordu Siyaha karşı 

( A3kerlilı maharririmüin Ha- siyah 1 
llq harbi hakkındaki ya:ıları oe ltalyarı hizmetindeki aiyah cuker-
•on habeırler ikinci .ayfamıda· ler, ırhda§lan üzerine top ateıi 
ti ) açarken ..• 

"· lngilte.renirı Rom'!_ ~efi!i bild~iyor: 

MuSölilli -ıngift-ere ile 
harbi göze aldı 

Kral Fuat Sudan valisi ve /nqiliz 
f evkalô.de komiseri 

Harp planını 
g ö r Ü ş t Ü 1 ~ .. !:inci ••vloda) 

Fransa lngiltereyi deniz 
tislerinden istifade ettirmiyor 
ıtalya da zecri tedbirlere karşıhk te<~~.~~ ıın~~~L 

\Urfa saylavının mas 
niyeti kaldırılacak 

Tevfik RUştU Aras 
Lava ile 

ye lngiJJz sefirlle 
konuştu 

Paris, 18 (A.A.) -- B. JA!val, dün 
lngilir. büyük elçisi n. George Clerck 
ile Türkiye Dı i leri Baknnl TcYfik 

Ekmek 
Fiyatı otuz para 

yükseldi 
Veni narh yarından 
itibaren nıuteber 

olacak Ali Saib Urıavtı§ (Yazısı 2 ncidc 

Fırınlarda ekmek bulunmuyo 
Belediye ekmek ve francala !iya1ımf koymayı haJkın menfnati noktnsm 

önümür.deki pa1,artrsi günü tesbit e • dan faydalı buluyoru~ 
decektir. Fakat son günlerde un fi _ Aksaray, Fatih, Beşikta gibi ha 
yat.Iarmrn birden~lre yükselmesi .ü • semtlerde fırıncılar gene ekmek çık 
zenne fınncılar bır ynndan beledıye- mamışlar, halkı ekmeksir. bırakmışl 
ye ba vurdukları gibi bazı fırıncı _ dır. 

lnr da fazla fiyatla un alıp düşük Şimdiki narhın değişcceğinJ 
fiyatJa ekmek satmamak için dün ek. haber alan açık göz fmncıl 
mek gıkarmnmıştardır. Bu durum Ü· bu hallerinin önüne muhakkak ge~i 
zerine dün akşam belediyede bir top. mek lazımdır. Hergünkü nisbct de 
Jantı yapılmış, zahire borsasından alı recesinde ekmek çıkartmıyan fırınc.ı 
nan fiy;ıtlar gözden geçirilmiştir. ]ara da ne gibi ceZ.'\ verildiğinin hel 

• Bu sabah son bir tetkik daha ya • diyece ilanı ve halkın ekmesir. knJdığ 
pıldıktan sonra ekmek narhının de _ 7.aman ne yapması l(lzımgeldiğinln d 
ğjştirilmesine karar verilmiştir. bildirilm~i lazımdır. 

On günlük buğday fiyatlarına on HABER-Bugün öğleden aon 
kuru~ otuz para olan ekmek narhınm ra Fırınlarda bü•bütün ekmek b 
otuz para 7.ammiyle on bir buçuk k0- lunamamağa ba§lamııtır. Beledi 
ruşa, on dört buçuk kuruşa olan fran. yenin dikkatini celbederiz: Nülıı 
cala fiyatı da yirmi para 7.ammiyle on 
beş kuruşa çıkanlJT1ıştır. 

Yeni narh yarın sabahtan itibaren 
muteber olacaktır. Yalnız şunu ala -
kadarlarm gözüönüne bir defa da.ha 

•ayımı gününden evvel, bunda 
daha ıtıkı§tk bir vaziyet ha11l ol 
maıı ihtimal dahilindedir. Şimdi 
den tedbir alınmalıclır. 

• <Yrm."r .~ n,.fitlP) 
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A k 1 • k h • • • • • "Habeşistanı Parltte elçJ olarak 

S er ı mu arrırım Zın ma a esi Cenevrededeltif:Sıfatile temsileded 
Tecla Havariya.t. yeni bir vaıifeye 
batlıyacaktır. Kendisi, harpten el'vel -ve son t 1 f ı Petresburg sfiel akademisinde yetif • e gra ar mi§ bir uker olduğu Jçin, Habeş lJD • 
paratorunclan Ogadcn cephesine git -
mefi ı1Cl etmtıttr. 

Dbğu Afrikada.n dUn gelen haber -
Jere bakılırsa vaziyetin aşağıdaki şe -
kilde inkişaf etmekte olduğu anJaşı . 
Jır: 

Adua cephesi 
Makala ahndı mı ? 

Dün Adisababada dolaşan bir ya -
yıntıya göre İtalyanlar Makala şeh _ 
rini zaptetmişlcrdir. 

Bu haberin doğru olmasına imkan 
yaktur. ltaJyan kuvYetlerinln gUnler. 
denberi tutmuş oldukları Adua - A _ 
digrat . Aksnm hattında ikinci bir L 
1erleme hareketine geçmek için ha -
zırlanmakfa olduklarını biJiyoruz. Bu 
cephedeki kuvvetlerin bundan sonra 
,·aracakları hedefin Makala olduğu 

da malftmdur Ye İtalyan tayyareleri 
günlerdenberi bu havaliyf bombardı • 
man etmekte, Habeş kunetlerinden 
temizlemeğe çalı~maktadır. 

Dundan başlm ~on zamanlarda 
Italynnlnrn iltihak eden r\.Us Guksa 
da l!ah:ı e' \·el bu ~ephede bulunuyor _ 
du. Şüphe yok ki kendisinin ltaJyan -
fara iltihakı bu cepheyi iyiden iyiye 
zayıfJatmıt;tr, 

B?lna rağmen ltalyanlann höy1e 
çabucak Makalnyı ele geçirmelerine 
imkCın yoktur. Nitekim Adisababadan 
ıson gelen lıir haber de bu rivayeti 
ka t'f surette tekzip etmektedir. Şu 
ha1d~ bu cephedeki hakiki durumun 
§u şekilde olması lAzrmdır.: 

İtalyn tayyareleri Makalaya 

meğe başlamıştır. Fakat bunlar MU. Habeşlere zehlrllgaz atıdyor mu 
lüzumu kadar fazla değildir. Adisababa, 17 (A.A.) - Harrar ge

Adisababada bugün yapılan elli nel valisi şu emirnameyi neşretmiştir: 
bin askerin ge;it töreninde bulanan "Habe~ !!.skerlerinin gazlara karşı 
Röyter aytarı telgrafında diyor ki: yegane korunma çaresi ıslatılmış bir 

"Fişekleri bulunmıyan bu kadar parça bezdir. Bu bezin daima cepte 
askerin manzarası hakikaten acınacak saklanması lazımdır. Yakında cephe. 
bir haldi. Şelia eyaleti muhariplerin. de bulunan askerlere gaz maskeleri 
den yedi kişi önümde benim için harp da~ıtılacaktır. ,, 
oyunu oynadılar ve sonra bana boş So h be le 
fişeklerini göstererek bunları doldur. n a r r 
mak için bana yalvardılar. Geçide iş- Mu•ol nlnln damadı tehllke 
tirak eden askerlerin btıyük bir kısmL atlattı 
nın ellerinde ancak ve yalnız bugiln i. Parfs, 18 - Asmaradan bildirildi _ 
çin bilenmiş bulunan ve güneş altında fine göre Musolininin damadı Kont 
parı1dıyan kılıç ve mızraklar vardı. Cfano alçaktan uçarken HabeşJilerin 

Ne yapacaöı blllnmlyen bir kurşun yağmuruna uğramıştır. 
tOO bin klşt Bunun neticesinde motör durmu' ve 

Adisababa. 17 (A.A.) - Z1lslo vlll- tayyare yere inerken tekrar fşlemeğe 
yeünde 100 bin kişi Adisababaya doğ. başlıyarak Cianoyu muhakkak bir ö • 
ru hareket etmişlerdir. tümden kurtarmıştır. 

Bu kıtaattan nasıl istifade edilece. Romanın bir tekzibi 
ği hakkında henüz bir emir verilme· Roma, 18 (A.A.) - Yabancı 

miştir. gazeteler, iki bin kadar mücehhez 
lta'ya krah Ras Cuksoyu 

ilbay yaptı 
Roma, 17 CA.A.) - Stefani ajan • 

sından: 

Basın ve propaganda bakanhi:rı, •
şağıdaki 21 numaralı tebliği neşret • 
miştir.: 

askerin başında bulunan 7 Scma
Iili 9efln Habeş ıüel otoritehırine 
teslim olduklarını yazmıtlaıdır. 
Bu haber, asılsızdır. 

Adlaababa bombardıman 
edllmlyecek 

"Niyuz Kronikl,, den .. 

Adiıababa ve RiredoTa şehir 
terinde fazla ecnebi bulunduğun· 

dan bu. ıehirlerin bombardıman e· 
dilmemeıi için İngiliz hükumeti-

ba~lı tf İ olmıyan İngiliz tahaası 

erkeklerin de ıehirden ayrılmala
rı tavsiye ediJmittir. 

ltalyanlara teslim olan Kıpti 
rahlplerlnln halk Uzerlndekl 

teslrlerl 
lngiliz muhabiri Veb llillar • .Adu. 

adan Londraya şunu yazıyor: 
''İtalyanlar tarafından zaptolona.n 

Ak.c;umdaki kıpti rahlplerin İtalyanla 
ra dehalet edişinin sjyasal ehemmiye
ti ltalyanJarca tam maıwılyle tstis • 
mar edilecektir. Bu rahipler, bu mın • 
takadaki halkın hakikt f daredlerf dfr. 

Avam üzerinde imparatordan 
çok tesir lidirler.,. 

daha 

Kendf~I o muhitte doğmuştur. O,,. 
razlyi karıı kanş bilmektedir .. 

ltaJyada lngllhı mallarımı 
boykot 

Niyaz Kronlklde okunduğuna gö,. 
lngilterenin Cenevrede ltalyaya ihta· 
ca.t yapılmaması hakkındaki teklifleri 
ne mukabelef bflmisll olarak ltalyadl 
da lngiliz ma11anna karşı boykot bat 
1:östermiştir. 

İtalyan kadınlan, lngittereden tt. 
hal edilmiş mallan almamaktadır. 

Mahfuz misafir 
Habeşistandan ayrılmaktan tekrsf 

fmtina eden İtalyan elçfsf Kont ''ind 
İtalyanın "Mahfuz misafiri,. olarak 
kalmakta devam etmekt.edf r. 

Atatürk'e suikast 
yapacaklara lanet! 

Cenup hududumuzu geçen ve U11ava!' :ıılen Gergiiklüdü· "e t 
hainane bir maksat tafıyan Yahya 1887 de doğmuıtur; evlidir ve 
isminde bir adamın yakalanarak dört çocuğu vardır. 
Ankara.ya getirildiğini ve yakında Tahıilini Harbiyede bitirdik~ 
Ankar~da ağır ceza. bakyerinde ten sonra ordudan jandarma •· J 
sorguy.s çekileceğini yamıııtık. bittiğine ıeçmİf, kurtuluı savatın· ı 

Bu sabahki gazetelerden Tan- da Urfa ve havaliıi jandarma kıı· l 
da ve t1ndan naklen Alqam ve Son mandanlığmda bulunmuıtur "Bi· l 
P .:>stada, Ankara telgrafı olarak, rinci millet meclisi,, ne ıcçiJmet" 
bu hucusta bazı mal'1ınat vardır. den önce binbqı rütbesiyle Ur· 
Bu telgrafta deniyor ki: fada jandarma kumandanrydı. 1 

"Ulu11al Şefimiz• sııika•tta bu· Ko"Zan mebusu iken, Ş~yh Said 1 
kadarki hnvaliy'i şiddetle bombardı _ 
nıan etmekte ve ltalyan ileri asker -
)eriyle Habeş kuvvetleri arasında. u _ 
fak tefek çarpı§malar olmaktadır. 

Fakat Itnlyan kuvvetleri henüz Ma • 
kalayı ele ceçlrememielerdir. 

Musa ··cephesi 

"General de Bono, Adlgratta mflU 
kıtalarla Ras Guksanın kıtalarını göz.. 
den geçirdiğini telgrafla bildirmiştir. 
General de Bono, bu teftiş esnasında 
Ras Guksayı, kral adına Tiıre llbay -
lığına atadığını tebliğ etmiş, bu tebliğ 
şeflere bütün halkın sevfnçJf gösteri
leriyle karşılanmıştır. Yeni arazi<!e 
teşkilat yapılmasına devam edilmekte 
ve büyük bir gayretle çalı~aktadır. 

Otokarlar, muntazam surette Se -
nafeden Adigrata sefer etmektedirler. 
Han filoları ltalynn hatlarının batı 
ve güneyinde ve ayni zamanaa. külli . 
yetli dü~man kuvvetlerinin toplandığı 
Makalle bölgesi üezrinde mutnt keşif 
uçuşJarı yapmışlardır. Makallede l -
tal yan uı;akJarına şiddetli bir tüf ek a.. 
teşl açılmı,. fakat hiçbir zarar verme_ 

nin İtalya hükUmeti nezdinde ye.p· 
tığı teıebbüs üzerine İtalya dıt ba. 

kanlığı müste§arı Suvic bu buıur 
ta ıüel ( aıkeri) makamları haber· 
dar edeceğine söz vermi~tir. 

Adiaababada tabaaıı 1>lı unan 

lunmak mak•adiyle cenup hudu· hadiscı: münasebetiyle kuruları ~ 
damuulan topralılarımıza ıiren Şark htikli.l mahkemesi aza1ığı1'· 1 

bir çet~ yakalantmflır. Çetenin da bulunmuıtur. l' 

elebtqıaımn adı YalıyaJır ve yüz All Saibln HABERS i 
ellilihl rd n erice% emin ada· beyana ı i 

"&ÜkQnet 
Evet bu cephedeld l1areklttan bah

seden hiç bir haber ıclrnemiştfr. 

S i cephesi 
Yaflm:arlBr mani oluyor miştir. 
Dün gelen Uç telgraf bu cephede • Cephenin di~er kısımlariyle Somali 

.. 
diğer devletler de ayni te~ebbüste 
bulunmuıtu. 

Buna r~ğmen, İngiliz elçiliği, 
İngiliz tabaası kadınlarının müm· 
kün olduğu kadar ıüratle şehirden 
çıkmalarını tavsiye etmiştir. Selli 

ki hnreltfıt h:ıkkında birfbirine uygun ccphe!'inde kayda değer bir hidisc --------------
olmıynn üç haber vermi~tfr. Bunlar . olmamıştır. l.......,19 ıs...-.. P'il ı:ııa ..... 
aan biri bu cephede hiç bir yeni ha - ltalya Musavvayı tahkim ediyor Son dakika: 
reketin olmadığını bildirmekMıdfr. Londra, 17 (A.A.) - Röyter ajan
Jldr.cf telgraf ise ltalyanlann Vehbi sının Sünyş kanalı mınt:ıkası özel ay 
§ebeli ha valisinde ilerlemekte deYam tarı bildiriyor: 
ettiklerini haber veriyor. Üçüncüye ltalyanlıır, Mnsavva limanını bü • 
~elince It:ılyan mcmbalarından gelen yitk bir hızla birinci sınıf bir mtis . 
bu telgraf cenupta sürekli yağmurl3.. tahl~em mevki haline getirmektedir -
rın lrnrekatı gü~leştirdiğini ve ikin . ler. 
citeşrin başları::ta k:ıdar sürece!i o · Musavvanın birkaç kilometre şlma 
fan yağmurların dinmesini müteakip linde <'Öl tepecikleri arasına gizlen • 
lharekuta. gcsileceğini bildirmektedir. mi" oı~rnk 30 kilometre menzmt 38 
:Şu halde İtalyanın da itiraflarına Iik .. toplar yer.leştirildi~i öylenmekte. 
göre bu cephede bir ltalyan ileri dir. Bu toplar adacıklara geceleyin 
har~kMı yoktur. İtalyanlar Gerlogubi sevl·olunmuşlardır. 

1
,-i ele gc~irclikten sonra henüz hiçbir Bu civarlarda beş İtalyan dealzal· 
mi"him mevki ı.aptedememişlerdir. tı gemisinin de me-vcut bulunduğu ve 

Ce he geri.Si• bunların maskelenmiş olduktan sıöy .. P Jenmektedlr. lt.alyanlann uçak mik • 
lmpnr iorun beyanname•I tarının 50:> e yakla,tığı tahmin edil • 

' Aclisabnba, 17 <A.A.) - Röyter a - mektedir. llaYa kuvvetleri kararaahı 
au.s: nytarından: As.c;abdır. Fakat bununla beraber, ihti 
lmpar:ıtor, başkumandan sıf atiyle yaca göre Assab veya .Asma raya gön. 

biltün Habeş ordusuna hitaben neşret derilmek Uzere Musavvada da bir~ok 
tiği bir llildirikte; kıtalarına tavsiye - uçak bulunmaktadır. 
lerde bulunarak şun lan yazmaktadır: Bu u~akların bir çoğu kuvntli 

"Hitbir zaman toplu bir halde bu. bombardıman uçaklarıdır. Bunlardan 
lanmaymız, çete muharebesi taktiği 100 kadarında ikişer makineli tüf ek 
kullanınız. Sabırlı olunuz. Bir düş . 'fardır ve alçaktan uçabilecek surette 
man uçağı görür görmez. hemen da - yapılmışlardır. Bu suretle bu u~aklar 
ğıJınız. Kolay bir hedef olmaktan Habeş kuvvetlerini bir kurşun yat -
kurtulmak içiıı beyaz elbiselerinizi çr_ moruna tutabtleceklerdir. 
kanp haki ünif ormamzı giyiniz.,, Musavvadan bir mil uzakhia ka -
Adhıababa atrefmda tnh,ldat dar bUtUn deniz, eşyalannı boşaltmak 

Adisababa, 17 (A.A.) - Havas a . Uzere bekltyen gemilerle doludur. 
]ansı aytanndan: MUhlmmat stoklarının 

Bugünlerde Adlsababa etrafında. bombardımanı 
genit mikyasta sUel tahşldat yapıl - Almara, 18 (A.A.) - Makallenin 
maktadır. Kaf fadan 50 bin, llouba • güneyinde keşif uçuşu yapan Uç uçak 
'dourdan 30,000 OoelJegadan 50,000 as.. elU kilometre güneydeki Belmaryam 
kerin gelmesi beklenmektedir. Aflebi mühimmat stoklannı bombardıman 
llıtima1, kıtata.r, şehir dışına karar - etmişlerdir. Uçaklar d6nerken duman 
~h kuracaklardır. .Utunlan yfikıeldlfinl röıomU9lerdlr. 

flfekslz askerler Stokların infilak ettiği sanılıyor. 
'.Adlsababa, 17 (A.A.) - Habe§lere UçaklAr kendilerine ateo a~ Ha • 

ınaldneli tUf ek, tüf ek, •e cephane ı•l· bet gruplan ıörm6tlerdtr. 

Musolini 
lngiltere i e 

harbi göze a dı 
Londra, 18 (A.A.) - Dün ak· 

tam diplomatik durum, çok karı· 
tık idi. lngilterenin İtalyayı kü· 
çük dütürec.'k şek\'-.\~ Habeşis· 
tandan çekilmeğe icbara hazırlan• 
dığına Muıolini'nin kani bulun· 
duğu ve bu itibarla İtalyan başha· 
kanının şimdi vakayii tecil ederek 

lngiltereye karşı muhaaamatı aç
mağa karar verdiği hakkında, Ro· 
madaki lnıiliz büyük elçisinin, 
lngiliz kabinesine malumat ver· 
diğine dair olarak musirrane do
laıan yaymtılar, Londrada büyük 
bir heyecan uyandtrmııtır. 

Bu r.aberin mahiyetinin ağ.rhğı 
doi.ayısiyle resmen teyit edilme • 
mesi muhtemel olmakla be ·~.her 
resmi çevenlerin bunu yalanla · 
makt:o.n imtina ettiklerini de kay• 
detmek gerektir. 

Ağiebi ihtimal büyük elç· ta . 
rafından yapılan tebliğ, bu derece 
ağır r.ı:ı hiyetle değildir. Ve yal 
nız Mu&<>lini'nin iıtikbaH nas: 
ciddi bir ~ekilde derpiş et~iği hak 
kında lngiliz kabinesinin dikkati
ni' celbctnıiıtir. 
~~~uaıııtli11ll11tt:t?lflll1I ... 

mıdır. Çete menmpları önemli (Ankara Ö%el aytarımız bildiri: 

Ankara, •aat t4 
itirallarda bulunduklan gibi, ele yor) 
ge,en evrak da mel'ıınların malı· 
•atlarını bütün çıplaklığıyla orta Kamutaym adHv,. •• •·•'·:•~·, 

etaeiye encümenleri bu sabah top· 
lanaralt Urfa mebusu Ali Saibin 
teırii masuniyetinin knldırılmnsı 
hakkındaki hükUınet teklifiri gö· 
rüıtü ve Yunuı Nadinin b:ı~kanl~· 
ğında :hzart bir encümen te~kt! 
etti. Bu encümene General Alı 
Fuat ile tayyare cemiyeti br.~kanı 

Fuat do. dahildirler. 

ya koymu.1tur.,, 
Ayni gazetede, Urfa ıaylavı A. 

1i Saib hakkında do. diğer bir tel
graf v:ırdır. Bu telgrafda fÖyle 
deniyor: 

·'Hükumet bu akıam geç ı: akit 
Kamulaya bir tezkere ile müı cıca
atta bulunarak mikcut için top· 
raklartmıuı giren çete hakkında 
açılan tahkikata adı kanıan Urla 
ıaylavı Ali Sai~ Ur•aıJaı'ın tqrü 
maauni;yetinin kaldırılmannı İ•te· 
miftir. Hükumet ayni tezkereye 
bağlı .Aarak neticelen~n tahkika· 
ta ait ./osyayı da Kamut:l.ya gön

dermiştir. 
Hühumetin tezkereıi ve do•ya, 

usulüne tevlikan te§kilatı eıasiye 
ve adliye encümenlerinden mii
rekkeP muhtelit errcümene he.vale 
edilm;~ ve Kamutay ruznameıinin 
gelen evrak ve ruznameıine der
cDlunmıııtur. Yarın muhtelit en
cümenin derhal toplanarak bu ta
lebi tetkike bQflama.ı ve Ali Saibi 
cltnlm .?ai kuvvetle muhtemeldir.,, 

ÇetP.nin elebaf 111 olan Yahya· 
nın Met aıta yakalandığı, ve Ali 

Saibin çiftliğinde verilen bir ran· 
devu \:zerine Urfa ıaylavının iı· 
minin bu hidiseye karııtığı sör 
lenmekted ir. 

Kamutayın pazartesi günkü 
topbnhsında Urfa saylavı AH 

Enı:ümen saat on ikiye doğrıJ 
Ali Sa~bi davet etti. Ali Sc1b l:U 
saAttc encümende bulunmaktc dır· 

Kendisiyle bir aralık görü~~ • 
rek te~rii masuniyetinin kald1rtl "' 
ması hokkında r.e diyeceğini :or • 

dum. 
•'- Görüyorsunuz ya, çok t•e!e' 

1. . ' d d0 

ıyım., e 1. 

Ve •onra ilave etti: 
"--Madem ki iımim bu ite kt.· 

rı§tırıidı, Kamutay te~rii mrauni· 
yetimin kaldrrdmasına !tarar "er"' 
rnese c1ahi, ben bur:u istiyecck ,.e 
israr e-cleceğim. Bu i~le alakart' 
olmo.d1ğının anlaıılmuını iıte· 
rim.,, 

Haı:iiıede ismi geçen Çer kcı 
Yahya.yı tanıyıp tanm1adığın1 sor· 
dum. Sunları söyledi: 

"-Bu adam Ceyhan kazası dıJ· 
bilinde Karamezar köyünde huıt· 
dan dört yıl önce sığır çobanhi1 

yaparmıf. Kendisi hakkında bun· 
dan ba~ka bir fey bilmiyorum.,, 

Saibin tesrit maauniyetinin kaldı- -------------
rılma6t etrafında müspet bi·· ka· 
rar venleceği kuvvetle muhtemel· 
dir. 

AU Salbln 
tercümei hali 

Te~rii mıısuniyctinin kaldırıl 
n:~sI t~Hifiyle, h~kb~da K11mutn· 
y4 mii"'aco.at edilen Bay Ali Saib 1 

HABER 
ıstanbulun en çok satıl•" 
hakiki akşam gazetesidir 

itantaranı HABER'G 
verenler k6r eder1er • 

1 
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Ortak ö talebe ve 
işçi muhitidir Ekmek 

çeşitleri Aç çocukla~ Buranın tramvaylarında büyük 
bir haksızhk göze çarpıyor Niçin şehrin her D l kf k .. 

yerinde ayrı ayrıdır? ıarasız l an ıvr:. Derhal tashihini dileriz 
Belediyenin bundan sonra ek · 

mek ve francala yapmakta kulla
nılacak unlarm çuvalları üzerine 
fehrin ekmeklik veya francalalık 
unu olduğunu gösteren etiketler 

Kızıliıqın yardım~ Okuyucularımızın §U §İkavetini 

Jercediyoruz: 
Ortaköyde altı mektep bulun

maktadır. Bunlar, 20 nci ilk mek
tep, Yüksek deniz ticaret mektebi 
Galatasaray Ortaköy fubesi Ka· 
bata§ lisesi, Ortaköy orta mektebi 
ye diğer ilk mekteptir. 

Tramvay ıirketi daima yedi 
kıta üzerinde tramvay ıtlet
tiği halde buraya altı kıta ' ı~let
mekte, Fat ihten tramvayları Be
tiktaıa kadar getirip bırakmakta-

dır. 
Ortaköyde tramvayların ma · 

nevrıuına mah3ı~s istasyon var · 
dır. Fatih arabalarmrı;ı buray:\ ka -
dar gelerek manevra yapmaların . 
da hiç bir mahzur yoktur 

Kaideten yedi kıtaya traMvay 

1 lelilmesi icap ederken altı kıta -
:. iılemesi buradaki_ ~ltı. ~ektep 
talebe ve muallimlerının ıkı defa 
tramv':ly parası vermelerini icap 
ettiriyor. Bu yüzden zarar gör · 
dükleri için gazetemize müraca · 
atla bta mahzurun derhal kald1rıl 
muını istemişlerdir. 

Bundan başka , tramvay araba
larının pelt seyrek olduğu da söy-ı 
lenmektedir. İki romork tak~ası - - -

mümkün olan bu düz yolda tek 
römork itletiliyor ve arabalar hın-

cahınç dolu ohıyor. Talebe çok 
11kıntı çekiyor. Nehari olan bu 

mekteplerin talebesi pek fazla sı- konulması mecburiyetini koyducu 
kavuşabilecekler nı 

k t k. l Kızılay İstanbul _fubes. i, lsta.n · ı 
ın 1 çe ıyor. nu yazarken deg" irmenlerin stan -

bul ilk olrullanndakı fakır olduk -
Ortaköyün ayni zamanda bir bul ekmeğinin çeşnisini altcst eden 

iıçi muhiti olduğunu da unutma- tifreli numaralanndan da bahset · 
malıdır. miıtik. Belediyenin koyduğu mec· 

Bu gibi talebe ve iıçi muhitle- buriyete rağmen değirmenciler ha
ri, dünyanın her yerinde. nakli- li. un çuvalları üzerine mahud çe
ye vasıtalarının kolayhiına maz- Jitli numaraları koymağa devam 
har olur. Hatta Fatihle burasının etmektedirler. Mamafih bunun 
arası sekiz kıta bile olsaydı bir böyle olmasını isteyenler de top · 

tancı kırmacı ve tüccarlardır. Fı • istisna yapıp arabaları buray~ ka
dar götürmek icap ederdi. 

Halbuki halkın yedi kıta git· 
mek hakkı iken bunların altı kıta. 

rıncılar ise tikayetçidir. 
Bu hususta Perşembe pazann · 

da fmncı Mehmet gazetemize yol
ladığı bir mektupta diyor ki: 

da keınlmesi derhal tamiri lazım "- Yazml§ olduğunuz yazılar 
gelen büyük bir içtimai hakıizlık- tam yerindedir. Bu tifreleri fmn. 
tır. 

Tramvay tirketi bunu kendi -
liğinden teslim etmelidir. Bugün. 

ler içinde bunun taıhihini bekle 
riz. Bir haftaya kadar taah:h e • 

cılardan bqkuı değil, hatta fırm· 
cılar bile anlryamıyorlar. Bir kn- • 
macı, değirmenci veya tüccara mü 
racaat ettifimiz zaman en az elli 
çeıit, ve muhtelif numaralar tqı • 
yan ımla kartılaııyoruz. Bunların 

}arından dolayı öğle yemeği yiye
miyen talebeye her yıl olduğu gibi 
bu yıl da yemek vermek için f aa -
liyete geçmiştir. 

Kızrlayın bu zavallı yavrulara 
yemek vermek için elinde hiç bir 
tahsisah bulunmamasına rağmen 
K12ılay İstanbul mümessili gene • 
ral Alinin ba§kanbğı altında yapı· 
lan toplantıda cemiyetin kaza ve 
nahiye başkanlan ıon gayretle uğ
ratılarak çocukların aç bırakıl -
mamasına karar vermitlerdir. Bu. 
nun için her kazanın kendi mmta
kumdaki aç yavruları tesbit ede · 
rek onlan doyurmaıı takarrur et-

Bahkçıhk 
enstitüsü dilmediği takdirde iıe ~tediyenin 

ve bayındırlık bakanlığının dik -
katini celbederiz. 

aıağiıile yukarısı ~asında üç lira ıslahına karar verildi 
fark vardır. Bu vazıyette fmncı da • 

v. hangi UDU abp eJanek yapacafmı amma yazlyetl hen Z İ 

miştir. Bu çalışmada 
baş muallimleri ve eks 
]erde teşekkül etmiş ol • 
talebeyi himaye heyetler 
sarfedeceklerdir. 

Bu suretle şehirdeki i 
lerde iki bin talebenin d 
ğı umulmaktadır. Kızılay 
velki yıllarda bq bin t 
yururken · g~en yıl para, 
bu mikdar iki bine dü§nı 

Kızılay !stanbul t 
yıl, umulduğu gibi Kızıb 
merkezinden ve İıtanbul 
sinden yardnn görüne 
cak talebenin sayumı a 
tır. 

Sayım i~ 
Saut 15 de bite 

. 
a 

1 

a u ayihasına göre 
f&!mp kalıyor. belli değl 1 

Halbuki belediyeye göre ekmek Yıllardanberi Taziyeti nedense 
tehirde bir nevidir. Onlar ise yüz- bir türlü düzenlenemiyen Balta li
lerce çe,it !... . manmdaki Yübek balıkçılık cns

istatistik Genel direktO 
Aybar dün &abah tehrimh 
mi~, saat on dörtte radyc. 
konferans vermiıtir. Sa 
murlan Taksim ıtadyu 
Halkevinde, Üniversite ko 
salonunda toplanarak bura 
ki radyolar vaııtasile konf 
dinlemişlerdir. Celal Aybar 
tandaşa sorulacak on altı sua 

ancak 
·şıetecek 

..... unun neticesi olarak zengin titüiünün bu yıl vaziyetinin ne ola. 
muhitin fırıncıları en pahalı wıla- caiı yine ma!Uın değildir. Aiıkara
n, fakirler İte en ucuzlan alıyor ve dan gelen ma1Gmata göre enstitü
iıte tehirde elanek çeşnisi böyle nün ıslahı için yapılan tetkikler . rı ayn izah ebniştir. Genel d cı 

tör konferanstan sonra 1 
sim stadyumuna giderek or , 
memurlarla görüşmü§, aktar 
nile de Ankaraya dönmüştfü en 

Ankara, 17 - H ül<ijmet tarafın 
dan yakında Ka.mutnya verilecek 
olan yeni orman kanunu l A yih-..ı

na göre, yurttaki bi.!tün ormanlar 
devlet malı olarak kabul e:lilmek -

tedir. 
Ormanlar ancak devlet tarafın· 

dan itletilecektir. Merkezde bük · 
mi ~ahsiyeti olan bir orman genel 
direktörlüğü ve bir de Bakım san
dığı olmak üzere iki idare kurula
cak ve bugünkü merkez ve ta§ra 
te,lllatı birleştirilecektir. Bundan 
haıka ormanlar için genel muha . 

-
Beşiktaşta 

dayak 
Bu ıab:ıh sekizi kırk geçe Be· 

tiktatr~ bir dayak atma hadisesi 

olmuttur: 
Betiktaşta Haafırın cadde~in~e 

23 numaralı a§Çı Osmanın dukka-
da çırak 25 yaşında ~min dük-

nın k. . 
kanın camekanı~r silme ı~~em?': 
Mustaf s dükkanın önünde uc kışı 
oturduğu için çalışamamıştır. Bun 
)ar Kayıerili HaliJ, Mehmet ve A· 
)idir. Bu üç kiti, Emine c~me· 
kanı sonra silmesini söylemitler
d" • Bu yüzden Eminle araların· 

ır k' . 'C' • • 
da kavga çıkınrf, üç ı_ıı ~mını 
fena halde dövmüşlerdır. 

Eminin dişleri kırılmıı, her ta· 

f k jr.inde kalmııtır. Kavgara ı an :r 
b' k halk toplanmıttrr. 

ya ırço (-'50) (2749) 

-: . \i,":t'-'.? ' 
H A er.1;~~~ ... ,,, -~-!; 

f .ı;.t;ınbUhJn • n Ço1<'.'.$atllani. .... -... -- . . ... . .. 
h a t<ik .i ak·şa,.;, . gaz~t~sidlr. • 1 -...-J. '" ,, ...,.. ti . . • .: • 

i11.tnıar"u:ı'.1 .":;/~'1,\'!f!~ /:( 
v erenıer. · 1e·ar 'ed~r:ıer • . 

• • .. • ' .· ... ·• ~ .' •• 4 . , 1 • . • 

fız kumandanlığı kurulacak ve bu bozuluyor. fstanbulda her knmacı den sonra Ekonomi Bakanlığınca 
genel komutanlık ormanla.mı ko • ve tüccarın bir kaç fmncısı vardır. enstitünün ıalahı için bir talimat -
runmasmı temin edecektir. Unun iyisini onlara veriyorlar, di· name hazırlanmaktadır. 

Gene 1 ğerlerini de rekabet için adeta zor Bu talimatnamenin hazırlanma 
la ihtikar yoluna saptırıyorlar.,, ımda mektebin 11]ahına memur e-

en S p e kt Ör le r ---o- dilmit olan Tahlisiye genel direk. 
Baş bakanl ı kça Romanyadan gelen törü Necmettin ve Türkofiı As ha§ 

d a v et ed ild i göçmenler kanlarından Servetin verdikleri 
Göçmen nakli itinde kullanılan raporlar esas tutulmuştur. 

Ven~ı?~c~~nler Bursa ve Hisar vapurları Kösten. Yükıek Balıkçılık enstitüsün· 
Birinci, ikinci, üçüncü aıenel cede toplanan göçmen kafileleri- den bu yıl çıkan dört genç ensti • 

enıpektörlükler Batbakanlrkca ni almak üzere gitmitlerdir. Bun- tüye stajyer memur olarak almınt§ 
vaki olan davet üzerine Ankara- lar önümüzdeki hafta 1500 göçme- lardır. Bu dört genç enstitünün ilk 
ya hareket etmitlerdir. Trakya ni daha §ehrimize getireceklerdir. mezunlarıdır. Bu yıl enstitüye ye· 
genel enspektörü de tehrimize gel Romanyadan gelecek son kafi- niden talebe almmamrfbr. Bundan 
mit ve dün akıamki trenle Anka- le olan otuz bin göçmenin Pek azı sonra alınrp ahnmıyacağı da ma • 
raya gıtmittir. kalmf!br. h'lm değildir. 

d 
. . d• 

Cela l Aybar dün emışlır ' 
"Sayım hazırlıklan tamı 

ikmal edilmi~ir. ihmal edilrn, l 
bir nokta yoktur. Bütün meır 

kette sayım İ§İnde 120 bin ntt
çalıtacaktır. Bu yıl ıayım i , 
intizamla geçeceğini ümid edı 
rum. Jstanbulda sayım öğlea 
sonra ıaat on befte bite~ 
Memleketin diğer yerlerinde 
sayım i§inin azami ortalık karll.l". 
caya kadar bitirilmesi için te 
bat almmrttır. 

Yeni tetkilitla genel enıpektör- Açık muhabere . Diğer taraftan enstitüde timdi- ------------ -::.a 
lükler doğrudan doğruya. başba- --- - - - -- - ye kadar istihdam edilen dört mü· !f!m~l~'u·r~t~da·~-~T!!'!l!lürlm!lkıml!llhi!!lmç9!,blm!li•r •sa•v•a•ş .. q ... 
kanlığ"' bağlanacaktır. Tetkili ka- Beyoğlunda Bay Avni Kaya'ya: I tehassmn vaziyetlerinin de neye diğe.r uluslardan geri knlnmn:ı. A~ 
rarların dördilncü enspektörlüğe Rejisör Ruhen Mamulyan'ın j varacağı bilinmemektedir. Söylen- sıulusnl arttırma gününde de öde. 
hır gen~ral tayin edilecektir. adresi ıudur: diğine göre bu mütehassıalardan vini yap. 

Şehrimizden geçen General Metro• Goldvyn - Mayer. istifade edilemediği için bir kıs • Ulıual Ekonomi ve 

Kazım Dirik tunları ıöylemi!tir: 1540 Broadway mmın vazifelerine nihayet verile - -..------A·rt-tı.rma-•R•~u.ru_..._ 
"Trakyadaki itlerimiz yolun• New - York U. S. A. cektir. 

dadır. Göçmen evi inıaatı ıürat- -------------------~-----------------------

~f g~~~::;~g;~~=f~~i~~~~ [ E ~ E H-~~~~~ ER D~ L E ~ İ ] 
~~1:.:~.::~~:'..~tinproı••mıiçin- Düze mesi be le en işler 

Körtencede toplanan göçmen • 
ieri getirmek üzere yenid(;n ik; va. Beyoğlu J:-;tiklal ra dd esinde bcrhcr Yclicld indcn 

Pur go··nderilmi§tir. Bundan bat· şu mektubu aldık: 
"Dükkanınun il st ve alt kal/arım berber clükkiını 

ka Adnan vapuru da binden faz.o olarak kullanıyorum ı·c Telefon sosyetesinin on iki sc. 
la göçmen yükliyerek limanımıza nelik abonesiyim. Eııı·clce her iki katta birer makine 
hareke! etmittir. Bu üç vapurun buluncfJtruyordum. Sonraları yl!karıdal.i mnkincyi kal
getireeeği bef, altı bin göçmenden dırttıli. Şimdi de aşağıdaki nuıkineyi yukarıya almam 
sonra ancak bir, iki bin muhacir ld:mıgeliyordu. Telefon idaresine miiracaat eltim. 
daha getirilecek, bu sene daha faz DüH6nda bulunnuıdığım bir sm:da o elen Telefon 

k Şirketi mcnmru nakil ücreti o!aıı 993 l:ı:ruşu11 r:c=r.cııc 
la göçmen getirilmiyece tir. 11atırılmasmı söyliycrck gitmiş. 

Bu sene hiç beklenilmediği hal- , Bunun ü:crinc idar<•yc mürc:cc:at cWm. Bu nakil i. 
d<.; Bulgaristandan Trakyay3. on rin azami olarak altı metre kordon sarfdilcrc5ir i , 
bet bh' muhacir gelmittir. iilcnilen ücretin çok olduj un'.,l sıpfded'm. 

şefi beni barit bir Çt'lıre ile dinledi ı ·e duııara asılı •· 
ki bir nizamnameye göre velev bir metre kordon sar • 
file dalıi olsa <!okuz yüz doksan iir kuruşun almaca • 
ğını söyledi. 

lliikunıct idare ine yrc;en bir 
lı cıller olması doğl'U mudur?,. 

müessc&cde bu gibi 

Eski Telefon sosyetesinden herke hakh olarak §İ
kftyctci idi. Şimdi hükumete henüz yeni de\'ledilmiş .. 
tir. lşlcr yoluna konulduktan sonra eski sosyeteden 

ılc\ rcdilcn h&yle hak ız lırifclerin de tetkik edileceği 
,.e işlrıin ~oluna lrnnacağı tabiidir. C 

~-..,_, 

ı:.;md:ı 
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Habeş harbinin siyasal yüzü 
- ~ ~ 'OT ... ,_, ,_, ~ ,_, ._:! .., 1-2 • _... Sünusi Şeyhi ltalyanlara 

ateş püskürüyor: nsa lngiltereyi deniz 
inden istifade ettirmiyor 

1da zecri tedbirlere karşıhk tedbir alıyor 

Onları öldürmek Jçln yaşıyoruz! 
Dünkü ıayımızda bir Aiman 

gazete~iıinin İtalyanlarla dövüı • 
tükten :ıonra Mısıroı kaçan ve ~im -
di Bingazi hududunda toplanmıf 
olan Sünuıilerin reiıi Şeyh Meh• 
metle görii!lüğünü yazmııtık. 

Mıaır hükumetinin rey ve muva
f e.katiyle harekete ıeçebilirler. 
Eğer ltalyanlat Mısır hududunu 
g~çecek olurlaua kendileriyle dö
vüıeceğiz. Şimdi toplu değiliz. 

Fakat çafırdıiım zaman bütün 
Sünuıiler ıilih altına girecekler 
ve toplanacaklardır. İtalyanlara 
kartı husumet besliyoruz. Çünkü 
onlar brzlere fena muamele yap
tılar. Bizim büyük reiıimizi idam 
etmel~rini hiç bir zaman unuta -
mayız. Her birimizin yaıa.maktan 
makaadı, bir ltalyanı öldürmektir. 

Th>ğu '•k •dllen mallar ı 
Jere bakıinin kısa kesilmesi 
kilde ink l 
] .: alınmakta o an 
ır: 

A _.im ediyor. · 
Car kurumu ekonomik 

!anarak, ltaJyaya ih• 
ine yasak konacak 
pit etmiflir. Buı.lar, 

çinko, nitrad, yün, 
çuk, petrol, makine 

ayni zamanda lta1yan 
onacak ambargo me· 
elemi~tir. İsviçre ve 
legeleri bazı ltirazlar

UJtur. 
n delegesi halva i•e es
ut muahedelerinin gö

te mı iıtemiı ve kömüre 
talyadan vapur almak 

i bir muahedesinden 
da de, Sovyet delegesi; 
du;luıyanın ltalyaya mü • 
ı.t d 1 .. d d .... z r a petro gon er ıgı 

di uluslar kurumunun 
~fa uyarak bundan vazgeç· 
~uğunu,, söylemit ve böy 
sor.rnek ileri siirmüttü.". 
ka\ mUkabll tedbirleri 
halkunımu ltalyaya kallı a

ta zecri tedbirlerle uiraı· 
~en, ltalya da kend; ted
JIİ aldığını gazeteleriyle bil• 

bmale Ditalya gazeteıi di-
1 

~evre, alacağı zecri ted -
l\gçeliyoraa_, Roma da mü• 

·areleriııi ve mukabil ted · 
• incelemektedir. lstihaal ve 
vuıtalariyle kendini koru • 

-~r uluı, ötekilerin dütman -
reketleri önünde bat eğmi • 

herde, Lavalin ıiyasaıiyle lngil ·J 
tereniu ve 49 diğer ilyenin siya -
aası arasında görünür bir gergin -
Jik ba11l olmakta, bulundut.ı bil• 
dirilitcr. 

Londradan gelen haberler, 
Franıımın Akdenizdeki İngiliz 
kuvvetlerini hadden afırı buldu · 
ğunu &nlatıyor. Ve anb.1ıliığı • 
na göre, Akdenizdeki İngiliz de -
niz ku"vetlerinin normal olmıyan 
ıimdikr hali devam ettiği müd -
detçe İngiliz donanması Fran -
sız der.iz üslerinden istifadt. e · 
demiyecektir. Fransa İngiltere ile 
son bir notala~ma neticesinde in · 
giltereye bu yolda bir cevap ver -
mittir. 

dan çıkmasını istemİ§tir. 
Şimdiki halde alınmıı her türlü 

ihtiyati tedbirin de, "İngiliz • ltal
yan münasebab yeniden doıtane 

bir ıekil alıncıya kadar,, böylece 
devam etmek zaruretinde olduğu• 
nu lngilterenin Franıaya ımlatmıf 
olduğu sanılıyor. 

Polonya 
Ve zecri tedbirler 

Deutache Allgemenie Zeitung -
tan: "Gazeta. Polaka,, ismindeki 
Leh gazetesi Uluılar Kurumu aley 
hinde bir yazı ne,retmiftir. Bu ga
zeteye göre Uluslar Kurumunun 
ıiyasaıı bir veya iki bUyük devle .. 
tin entrikalarmm netice.idir. in -
giltere, İtalya Habeı itini öyle ida
re etti ki ltalyanm mutaarrız ol -
duğuna kimse itiraz edemez hale 
geldi ve 16 mcı maddeyi tetkik 
mecburiyeti hasıl oldu. 

Fakat ton bir k~ hafta zarfın
da İngiltere ile Fransa ara&mda 

Dünkü yazıda sazetec1, Binga• 
~i hududundaki Jngiliz ve ltalyan 
hazırlıklarından bahsediyordu. Bu 
gun de gazeteci ile reis arasındaki 
göril§meyi yazıyoruz. 

Şeyh Mehmet §Unları aöylemit
tir: 

"Birçok seneler ltalyanlara kar. 
§1 harp ettik İngiltere bizim do• 
tumuzdur. Mııır kralı ile mua
hedem "z vardır. Şimdi Mııır va
halarında yaııyoruz. Libyadaki 
mal ve mülklerimizi ltalyanlar mü 
sadere ettiler. Biraderim Binıa• 
zide hapishanededir. 

Sünuıtler ltalyaya kartı ancak 

İtalyanlar birçok aylardanberi 
Binıazide it Te ekmek verecekle
_;ni vadederek bizi memlekete 
dönmek için kandırmaya çah9tı· 
lar. Bu vaatlara kapılarak oraya 
dönenler askere almmıt ve Ha be
tiıtana kartı harp için ıevkedil
miılerdir.,. 

Avusturyada mühim vak'alar 

Bitlerin dostu diye 
bu meıele hakkında teati edilen tanılan 
n«alar zecri tedbirlerin ~ rüÇ • Ştaremberg 

Ordu dışındaki kuvvetlerin 
lülde elde edildiğini i.bat eder. 
Yani 16 mcı maddenin tatbiki bü
yfik devletlerin ıiyuaamm bir ne -
ticesidir. Küçük devletlerin enmi • 
yetini hiç bir aurette temin etmez. 

Brenner geçidi 
hakkında 

ltalyanın tekzibi 
Ro~ 18 (A..A.) - 8tefam ajansı 

~ bildirlyorı 

- Ne ayıp fe>' yarabbi, ne ti' 
yıpl Zavallı baban •em beslemek 
için gömlek oe cqaltlcabı giyme. 
meği göze alarak ~alıttı;l halJe, 
aen böyle tenbellik ediyorıun ha! 

16 llktefrin tarihli Dally Telıraf 
pzetesl, ltalyan htikftmetinin Fran • 
saya başvurarak Brenner sınırına kar_ 
ŞI bir taarruz vukubuldofu takdirde 
Italya.ınn Fransız yardımına aifvenlp 
güvenemlyecetfnl aorduğıuuı n Fran. 
sız hilktmetinln bu mtira.caatı cna.p .. 
sız bıraktığım yaznııttır• 

başına geçiyor 
Avu.turyada ciddi hadiseler 

vukua gelmektedir. Viyanadan ge 
len haberlere göre, Haymver kuv -
vetleri, ıilahh olarak Viyana üze. 
rine yürümektedir. 

Kabine fevkalade l>ir toplantı 
yapmıftrr. 

Viyanada aüel tedbirler almmq 
tır. Çok vahim hadiselerden kor -
kuluyor. 

rülüyordu. 
Şimdi iae kabine Haymver ku • 

rumunun ortadan kaldırmağa Te 
bütün tavaf cemiyetlerini birle§ · 
tirmeie karar vermiftir. 

Ordu dıımdaki bu kuTI'etlerln 
bqmda Prens Ştarhemberg bulu • 
nacaktır. 

Londradan gelen bir haber, ıu 
yolda.dırı 

lya, bütün hadiselere karıı 
ek üzere daima ayakta, bir 
~ ve kuvvetli olacaktll'.,, .. 

il Sette Bello (Roma) Yetkeli çevenlerden alman malO. • 
lnglltere için ••rt Halyanlartn mata ıör~ İtalya biikt\meti tarafın • 

Habef topraklarından fillkllmeal dan, bu tarzda hiç bir teşebbüs yapıl. 

Bu hadiseler dola,vile Batha • 
kan Şu§ing'in i&tif a edeceği aöy • 
lenmiıse de bu teeyyüd etmemit -
tir. Fakat iç itleri bakanı binbq1 
Fey çekilmiıtir. 

Bundan batka kabinede diler 
değiıiklikler olmuı Bqbakan Şut
nig Kültür &kanhğmı da üzerine 
almıtbr• 

Avmtmya lca&inc-aiudeki ku • 
mi delitikliiin aranılual hadise· 
1«e eebebiyet vereceii aanılıy01'. 
Bütün Awaturyada büyük nüfu· 
zu olan binbqı F eyin yeni kabine
ye almmamuı Te ordu dıımdaki 
bütün kuvvetlerin bqına Hitlerin 
dostu olarak tanmmıf Prens Ştar• 
heınbers'in ıetirilmcsi Londra 11 • 
yual mahafilinde end• uyandlT· 
mıttzr. 

Cesaret 
Al tonblanclet ( Stokholm) 

naa v.a ltalya mUnasebetlerl 
İtalyan gazetelerinin ikinci bir 

evzuu da, F ranaamn, uluslar ku
u devletleri arasmda takm

kta olduiu tavurdur. Stampa 
cazete1i, Fransanın lngiliz ıiyaaa-
ına kapılmamasını iaterken ıunu 
yazıyor: 

"Fransanın lngiltereye b"ş eğ
memeıini dileriz. İtalya, Fransız 
uluaunun ve Fransız hükôm!tinin 
mukavemet kabiliyetine güven• 
mekteJir.,, 

İtalyan • Habet ihtilafı dola· _m_a_m_ış_tır_. --------

yısiylo bir ~lik ağ h~l.ine ıelmiı B 1-r tramvay b 1• r olan Akdenızden lngılız donan· Binbqı F ey'in eon zamanlar • 
da Haymverleri fazla tuttufu ıö • mumm kıımen olıun çekilmesi arabayı 

imklınnı, İtalyanm Mnır - Trab-
1':'9 hudud~ndaki kUvvetlerini c• parçaladı 
n çekmeaınde buluyorlar. 631 numaralı vatmanın idare-

zecrt tedbirler • 2_ . SS sindeki Topkapı - Sirkeci •ra-
ltalya • Habeı harbının dınme- bası bu sabah ıaat aekiz buçuğa 

si için ile~ aürülen fikirler ara.am- doğnı Aksarayda Yusufpqadan 
da, lnııltere, her ıeyden önce geçerken tramvayın frenleri tut • 
ltalyanlann Habet topralda.rm- mamıf, araba kızak yapmıttır. 

Bulgar ordusundan 
70 zabit kovuluyor 

Sofya, 17 - Yükaek aıkeTi ıd· 
ra toplanarak terfi edecek v~ or

Yunanistan 
Dış bakanının 
sUyledt~erl 

dudan tardedilecek ıübayların i• Atina, 17 - Bqbabn muaft
ıimlerini tayin etmiıtir. isimleri ni ve Dıtbakan M. Teotoki dün 
gayet g;zli tutulan bu tardedilecek gazetecilere !unlan aöylemittirı 
sübaylarm adedi 70 dir. "- Anıuluaal durumun (b.,-Tramvay bu suretle Aksaray is · 

taayonuna gelirken 4385 numara · 
lı tTamvay arabasına çarpmıf, a • 
raba parça, parça olmuıtur. Tram 
vay çarptıktan sonra elli metre 
kadar ;ıerlemif, ve nihayet d~rdu
rulabihniıtir. 

Diğer taraftan lçiıleri Bakanı nelmilel vaziyetin) ıersin oldulu 
General Atanatof ile Kültür Ba· bbyle bir zamanda biz, bma etmit 
kanı General Radefin ordudan ÇJ· oldufumu paktlarm hlze y(1kle
karılacağı aöylenmektedir. mekte olduiu taahhütlere harfi -

Son suikast itinden dolayı Vel- yen riayet etmekteyiz. Bu and • 
çef ile birlikte tevkif edilen eaki lqmala~m arasında Balkan pak • 

' (
450) ( 4407) Bat bakan Görgiyef bir ara serbest b bi.kim bir rol oynamaktadır. Bk 

------------ bırakılmıısa da tekrar tevkif edil- büyük kolDflllllUS İtalya ile ~ 

Arazi ve bina mittir. mit oUuiumus doıtluk paktım; 
Vergileri itfaiye otomobtll da aadıkız. Bundan bqka Fra1P 

hl ğ 1 d aa, İngiltere ve diler uluslarla da 
Ankara, 17 - Finana Bakan· r ÇOCU ll yara B l doıtluk aiyaıayı takip etmek &D'• 

llg"ı bı"na &.-L-1·r ı-etıerinde yu··z. Bugiln öğleye doğru Tophaneden d" 
uwır &'-~ .16& aneaine de devam • ıyonu.,, 

de yı'rmi beı tenzilin kabul edilme- geçen itfaiyenin beş numanb otomo. 
bili 12 ya..,mda bir çocufa çarparak Batbakan muavini zecri tedhbo-

ıine, arazi ve bina vergilerinin hu· ya.ralamıştlr. Çocuk hastaneye kaldı. lcr hakkmda da tunlan aöylemir 
suıl idarelere devrine ve hayvan· nlmıştır. tir: 

indirilmesine dair olan kanun pro- u ru a le lngllfere, Fransa kaynafamıyor 
İtalya • Habeı harbini durdur. 

mak için lngilterenin dil!ünJüğü 
tedbirlerle Fransanmkiler arasm
ia hlr batlanamamazhk görül-

- RQmini%i karınma beraber 
"'""tmale ütediğinizi aöylemifti· 
nü, neden onu getiTmedini%! 
-Karnımda olan kızkarJqim

L.G~·rw.-ı~sc~J:t C,.ti)'Onanmı1 

lar vergisi Uzerindeki nisbetlerin Ş • • k • • K ya "- Biz, uluılar aoayetealnin 111 

· ı · .. · d k" t tk'kl • • azuı ne yapaca_ea, ona yapaca-e 
3e erı uzenn e ı son e ı erını J t b ld . . · d"I k .n..1-1 
b•t• · ... p · 1 B ka 8 8 U 8 ğız. Bız, ıttihaı: e ı ece teuuı.- .. 
ı ırmı7 .. ır. roıe er yarm a n • • • 1 • l ı-

1 kurul .1 kt" H .. içişleri Bakanı Şükrü Kaya bu sa - r: onların tatbık etme enn n n .... ar una ·ven ece ır. er uç hri l · • 
ka • • .. .. .. d k. hafta b:ıhk'i trenle Ankaraclaıı şe m ze beti dahillnde tatbik edecelis.,, 
• 

0
nun proıesı onum~ e ı gelmiştir. Bakan rahatsız bulunan oğ.l Atina 17 _ Kral Jor"'un idi· 

ıçınde Kamulaya venlecek ve Ka·ı ıunu ziyaret etmek üzere doğruca .. ' . J ' 

--\ 

mutayda mü•tacelen müzakere e • Ccrrahpnşa hastanesine, sonra Tokat çuk kar~efı Prens P~l Y.u~an tah· 
1-.,,. - tiıı llyan oteline gitmiştir. . tının velıahtı ilin edilmııttr, 

• 
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AR AROSTA 
ŞUNDAN BUNDAN 

• • 
INTIK 

Zenginlik gelir kendili
ğinden kapını çalar 

Tefrika numarası: 88 

108 Jatuıdaki Vaq tau Çanı ' pencereyi kapalı bulmut'a, , .. 
~yıl ıaybu~~t et~ikten ~nra Ci- ı lerinin de brrakılm:.mıt dduğunu 

Yazan: (Va• NQ) nın Hon~n vılayetınde dogmuı ol- görmüıler, bunun üzerine oka· 
ı-~--------------:-----------------__ __...::__ duiu Huvi huviçai köyüne dön • dar gürültü yaprnı~lard•r ki kom 

Şimdi gerçe esir oldum amma, ahrette müttür. ıular hep oraya ÜfÜfmü,1er ve a · Ab Köylüler onu mabedin u luıun- damcafızı odasında aygın olaralf 
ehennem 8Za lndan kurtulacağımı Çünkü ilk da uyurken bultautlardır. Kendi. bulmuılardır. 

l•şı•m mu••sıu••man olmaktır f ıini tanıyanlar pek azdır: fakat a· Adamcafızrn ıece fütüne fettıt· 
na •e babalarından ona dair hi • lık ıelerelc bayılmıtb Der~ al re 

Clet• la8llftlaPlll ....... ' Ali amca Kıel'Mli kendine ıeçti. eap •• Çünkü ilk itim mfislllmaD kiyeler itilenler çoktur. tirilen köy dokto..u on•• ayıltıraı4 
Bmr Btllan ,,edl HkU lltlflr Sen de benim eairlerimden iıtediii olmaktll' ı 1887 yılmdanberi bu Yatlı adam tir• Şimdi F ran:a yapmal ta ,.. 

ruulald eol8tlıla kllçlJk Buan. ni aL. Böylelikle, ü.-iimü• de ba K ---•-- Şenıi vilayetinde zenıin olmak ;. kutlarını eıkiıi ıibi beılenaeket· -ı-.H- ... _..,_, __ .,,,__ ~ o .. ......,.. kimi takdiri•: d" 
~-· n~ ~ ıazadan d8rd. •&1e kuanmlf - Aferi çin yapmadık it bırakmamıt ol • ır. altı ... a -ı-~ - ....- - n •.• Aferin. •. dedi. 
All ,.,.;,.: tekili ediyor. 0 da hınız... • • Kimi de fÖyle Miyledi: mamakla beraber talihi kendisine Bembegaz kır/angıçlar 
K•rta adıllda olan en ~1111 • Çele&ının de çatık ,Usü ıtıltım.. _Alır itlerden lnartulup hafif ıülmem~ıtir. Bundan elli yıl ene! Belıradın 200 kilometre kadar 
•u ntrl #flgor. Kı~raa, Hızı • aedi. O da talebesinin a.lnından itler ıörerek eıaret hayatını ko- metelikıız olarka çıkmrı oldufu ıimalinde Vukovar kö" lül . d h 
""gaülnd•kl Çeleblnln mzi· öptü. PehliYan yapılı Ye Samaon Jayl&flmnak istiyor! Fakat, ba· köye ıene meteliluiz d3nmUttür. tel ~indedirler. Bu kaye erı he f
falnl glreblkn Mr afrdir. Çe.. likablı kaleyi MÇti. Gidip ba ın.. kalım, kalbinden de mııslüman o- Sıhhati yerindedir. Obur denecek ta bir ıllrU &.mL-- k';,~an:_ 
lebl, /dlrllk Baamn diğer lıoea.. tikal muamelesini de deftere kay· Jacak mı?... u ~d~ i~dw. Gözleri iyi .ıö~ · ıelmiftir. ıca1.;i~ba katlan;: 
•,,.Alı_,. lılç 1'oflaıuna dettirdiler. Fakat, Çelebinin ha- Bu son 16zii '6JliJenlere Qele· düiu aı'bı kulakları da keıkınd11. Tat, 8Çlıli" .ı.ıe mGJdeciai 
tlılı lllr ~· basmm adı Hasan olmadıfı için o, bi bıtrmla baJlarch: ' Zenginlik hevesinde olanlara fU aanmaktad1r. 

- Bana Çeleb111 Yeri Ali ıibi yapamadı. Dalı deiit _ BeheJ nadanlar! ... Bu unl öfüdü vennektedir: " 
- Nasıl Çelebiyi?... 

1 
d tirkem lümmu haad oldu. l&lurdı7 ••• Bir adam -.11-•ıı--- ol• "- Oğul, nafile ürilme; talih /apongada fOCııl Ö/1Jm6 

- Hani Hızır Reis .Sy e i ya: _..,wuau 
Demin yazdanm üzerine blr clulana a&yleJinee, on- imanm· ıeni zengin edecekse hiç tasa çek- JapQDyacfa doflm alcelr :. 

l'Uıtmanın Çelebisi imif. •. Onu ia· - ' o -~- ~ bdırıa remd damıalattdar. Son- dan ttiPhe etmek bfl)'flk ...nnahbr me · relir, kenclitifinden ıenin cuklanH111 blncle Jllz imin 81melr· 
Oram. •• Ot.ekiler tenİD olsun... c f b • bil• ... ' 1-- J f a.-.IL. _._ .LL.-:.9 L __ Huan dlfindih ra, e e inın adını yazmak için, ıyor m11111nuz? ... Haydi eellvat .. pmı P ar ,, ..uu-. nm Pi maıanıa ua nilhet 
"- Ba Ali amca da amma ta- ıimdiye kadar kimbilir kaç kere getir, oihun... Po8tacı olan lcöpelc l Wnae 124 tir. :.Japonlar 1"ı Dl• 
f ..• Hoılanmadılı &isim Çelebi- papen olup kurtal11Nf pehlinn - Nasıl ıetireyim?... betleri mfimldm old1llu bclar •· 

•İrin ttirlü tilrlil reeimlerle do . -Söylediklerimi a--tektar SoTOy villyetinin Valloires bal- altmak iGin ~YUltaral,a •• Y•İ 
niıbet Yermek için mi diipna- "ld" d .._ bi ı ~·heci" ,__ ıeıinde latlası olan doksan doku. Zel ~--~ -L-

ç 1 b• • 1 ... : ba? nanmıt cı ın e uvy r yer ara a: A1 u... - · &nG111Uan eu. ft mfltehau .. 
e e ısın ııuyor aca ••. d 1 ncak d ~ ·becltl zuncu Al pin alaymm hirlnci ha • lar ~.-:n... • 

iruau, eler intikam eımak için ı ar ve a onunu ııyumak - -, ... •vun---.-u-
_.___ • .ı_ 111retiyle münhal beyazlı:. kaba _Eni&... lüiü bir köpeği reımen ballk po1 A •L .J 6 . 

nu yapıyona 7--ra•-uuu.,, ti . d buldul Or ••Çel Eni• ta 'batdıima tayin etmiıtir. IMruaıua lr çöl 
Yüksek seeles e enn e ar· aya, e - •··· 
- Öteki ıanimetlerim dalia binin markuı konuldu. Çelebi, ıözle kat arumda bu Köpeiin adı Beti'dir. Geçen yıl m11gtlana g11l9or 
çlil kuvvetli adamlar ... Hele i9 HaMnm abi hocan, iami te • kıaa merasimi 7aptı. bu köpek, kazaya uğrayan kayak- Birletil· Ammib. ~. 
inde Samson libpb pehlin~ rifinin bayle terefıis bir y,ere 1a Esirin sahibi olan Ali amca, ne çı bir neferi karda iki gün iki ,.. lerinin cenaba prht Jmmıada 

"bi bir tane Yar ... Vallahi iki yü' zılmuma hayli içerledi amma, itiraz etti, ne de tek eiz aöyledi. ce ıBvdesiyle örtmek suretiyle 3- 1919 ~ Driltlıit bir 

d Al. ' .. H'Pftar•r razı oldu. Menfaat me- Dalam, dütünceli, yeni esirine, IGmden kurtardılı ~in bütün ala· braklık nnhr. o a---~e kı", lııı e er, ı amca .... onra, ay· r--~r- d d ~ 
1 • bakb L- ı..a.... yın önün e ken iıine niıan ~akıl • ·ı ı ---ı 1 d '- __ en. mo.Uarnn da var ... Beğen be- se eıı... , uaau... mı yon arca anuıı aene er enDCTİ 

encl'iini .aı .•• Ea ...._111;(1 Esrarengiz Din deiiatirme ve ikinci daila· mqtı. kuraklıktan ptl....,'" artık eki. 
. I' r A__ L ............. Mttlldea - · ~ 7911{ ...,. l•nıı. J-ı--&: EL -=-·- • ın "ıerseı ... Vll1I ne yap&eaa· k --- L.- il ___,,_ Vll" --
n? ser ses ıene dalsın •• dltCincell, oradan ""--S •• alaym icarlar araamdald Bet, OD ~ Mlll't Wrta-
Ali, edeta yalnrmafa bqladı: Huan, buaahipclelittirm•keJ- ayrıldı. askerf poıtaıı bulunan Laturrez löm YU1lalula ~istifade 
- oıı L"'aau- ••••drm ... Madem. fiyetini esirlerine bizzat llyledi: Çelebi, arkumdan ,.)endi: arasında poıta tafrmaktır. eclilmeelne phfdan 1ia araziden 

·bir kere atzmdan çıkı•!~ - Samıon! Seni hocam Çele - MU.IOman oldu. .. Zincirleri- Bambu ağacından bi•iklet bundan aoma fayda ı&illemiye-
. ni söyledin, iıtedifim düpnaDHI .ıtiy~hndi:rnamla ve parasız o - nl ı•TtetmiJ.cek (':.~-=- Bambu afacından yapıhmt celine .. ._, bir buat hlaıl ol· 

1 b• "d" wahut hiç larak bedi•• ic:li•orum_ Kse--1 US"8IRI oar) b _....._ e e 111 ır, ya ona Ter, J-
1 1 

·- ir bisiklet Çenoklovakyada 2400 --s-· 
erme! ... Hatta istenen, ona kar· Seni de ayni suretle ateld hocam kilometrelik bir turna yolculuiu- M0te&a ... 1arm uma J.yla tet· 
lık aana bütün yan hisaemi Y• Ali amcaya ıene beclaYa armatan Naıit • Ettıılral Sadi nu tamamlamıtlır. Bu bisikleti kikinclen aonra anlatılmıfbr ki 
Yim ... Evvelki gazalal'da ele ı• ediyorum ... dedi. Bunlann ikiıi de Şe/wulebafı TURAN f'iuafrwıuula süren tek ayaklı ıabık bir asker. 1829 ıenesinden 1852 senesine ka-

·rdiiim mallardan da vnefİm... çok iyi insanlardır. Göreceksiniz. Bu sece uat 20,15 t• dir. dar, vaktiyle bu havalide ıene bir 
H a.ıı • ell • lıp sizlere pek iyi muamele edecek • Cumartesi - Pazar ku ki k L:.. asan,,. nın enne tan Matbıe lS te Bisikletin hiç bir tarafında ma- ra ı oımufhır. 

Ptü: lerdir. lncinmiyecekıiniz ... diye İ OTEL L O den yoktur, çiYileri hile agaçtan- 1919 aeneıinde bqlamq olan 
O 1 laf li Al live etti. Bü - nuı , ocam... ' ıe- yük Haile 5 per- dll'. yeni kuraklık 1941 senetlne kader 

iıı olsun... Mademki bu kadar iı- Samaon,~~nlku Ye aeyrek dit- de ı tablo. Her ta- Zehirli &inekler deyam edecek olana hrumm 
Yorıun, .-:ı•esü)eJmllan... lerini ı&te.-c&"-. ~aman aizıy- rafa tramny Tel: 2212'1 bir (Sahra.W kehtr) L-U-- -le -

•'" --L 1 '--lakl '-dar ımtb• - - lrlandanın Dublin -hrinde batı 1
• .... we •-Ali amca, N'riaciDden titriy.- a 1n1 arma.. • .,.- ceibıi mGtehwıalar tö:rlemebe • 

lanı Jmcax-- aldı. Bajnna - Bana Ya !elir
1
••• Şimdiye İıtınbul ltlldimti Tepebaıı Hindiıtana mahsus olan ve ,,Vaga dirler. 

•- k d 28 d f esır o up kurtul .,... kstLk tiyatrosu Sara,, adı verilen zehirli bir ıinek ı, JUzünü, ıhbil öptil: a ar e a ~-h· rJii fı 
_Benim baJll'lı talebem ... :AJ. dum. .• Altmıt bet aalaip deliftir - -1" il' ıyı l'DSU B k bulunmuftur. Bu sinek dünyanm =============... 
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Herhalde bu bahis ihtiyar ka • vaka vardır. O da hayli makul 
dının tabii neıesini bozuyordu. bir sebebe atfedilebilir. 

Hemen baıka mevzua atladı. Ro· 
matizmalı dizlerini elleriyle ova· 

rak biraz doğruldu. Tevfiğin kü· 
çüklüğünden bahsetmeğe baııadı. 

O sokak maskaralıklarını, Göksu 

Pata her kendi büyüklüğüne 

inanan erkek gibi kend\sine ben

zer bir erkek evlat istemitti. Hal· 

buki "Bıyıklı,, diye zjkri geçen 
Sabiha hanımın biricik oğlu hiç 

de babasına benzemezdi. Gerçi oyunlarını ne kadar tatlı anlatı -
yordu. Hilmi uslu ve zararsız bir çocuk

Kahya kadın ıçerı gırınce Sa tu. Fakat nahif, çelimsiz, büyük 
hiha hanım biraz evvel o kadar gözlü, çocukluğundanberi musi -

meşgul olduğu imamın torununu kiye düşkün peltek bir oğlandı . 

hemen unutuvermitti; o erk ani • 
harbiyesinden rapor bekliyen ku 
mandan gibi her aktam kahya 

kadınm getireceği malfunata da· 
yanarak konağını idare ederdi 

Müzmin bir romatizma onu he• 
• men hemen odasına zincirlemit 

gibiydi. Mütehakkim, mütecessis, 

emri altında olan her ferdin ne 

yaptığını, ne düşündüğünü 5ğre
nemezse içi rahat etmezdi. Kah

ya kadma Rabianm o akşam .mlı

yamadığı birtakım sualler soru . 
yor, ve kadının cevapları da Ra 

biaya bilmece gibi geliyordu. 

"Bu akşam sakallı ne yapı• 
yor?,, 

Bilhassa bu son iki hususiyet Selim 

paıanın sinirine dokunmuttu. Sa
biha hanım on senelik evlililr ha• 

yatından sonra başka çocuk do
ğurmaymca paşa da gizlice bi.,. 

Bağdat tüccarının kıziyle evlendi 

ve konaktan uzak bir semtte genç 

karısını yerleştirdi. Fakat ikinci 
karısı da evvela Halimden daha 

çelimsiz bir kız doğurdu, iki sene 
sonra ölü bir kız daha doğurur

ken kendi de lohusa döşeğinde 

can verdi. 

l,te bu vak'adan· sonra Selinı 
pa~a kayıtsız ve şımarık Sabiha 

hanımın ne kadar karakter sahibi 
olduğunu anladı. Kendisi daha 

"Gene tahta oyuyor, sofadan içini dökmeğe cesaret etmeden 
testere sesi duydum.,, 

un,. k ?'' 
• U rrn~ ~.Y~ ~o mu. 

· ' · "Dürtiev hanımın kap11ındar. 

geçerken öyle bir§ey duydum. 

Kanarya da orada. Bu tazelerin 
hallerine akıl sır ermiyor ki ... " 

Kahya kadın gözlerini tavana 
kaldırdı Dürnev ve Kanarya ad. 

lı tazelerin günahlarından A.lla· 

ha sığmıyordu. Fakat Sabiha ha· 

nım başka bir mevzua sıçramışh. 

"Bıyklı ne alemlerde 7" 

'<Gene o iki küçük beyle ha· 
remde piyano odasında . Kahve 

kahve iistüne ısmarlanıyor." 

kadın, cna, evlenmesinden haber
dar olduğunu, hatta oturduğu 

evi ve küçük kızın adını bile bit. 
diğini söyledi. Hiç sitem etmedi 

Geçmiş, geçmişti. Yalnız anasız 

kalan Mihriyi yanına alıp, kend : 
evladı gibi büyütmeği teklif etti. 

Paşa, belki ortağı olmak, bir ka · 

dın için nasıl bir izzeti nefis yR 

rası, ne acı bir kalb faciası oldu-
ğunu tahmin edemezdi. Faka~ 

onu hayran eden şey, bir kadınm 

iki sene bir sır saklıyabilmesi ol 
du. Ketumiyet, onca, erkeklerd :: 

bile az görülen bir faziletti, hele 
kadınbrda böyle bir kabiliyet hi o;.. 

"Dinledin mi?" 
"Nasıl dinlemem? Kulağımı bir zaman tahayyül etmemitti. 

yarım saat kapıya yapıfhrdm Kendi kendisine, hatta gönlü• 

Boynum tutuldu. Fakat birşey an. ne göre, bir erkek çocuk edinmek 
ladımsa Arap olayım.'' için bile bir daha karısının üstün:? 

"Kadın mı konu§uyorlar?" evlenmemeğe karar verdi, hem de 

"Yoook ... " 
"Politika olacak ... Saray lakır· 

dısı filan var mıydı?" 
"Aman ağzından o lafı yeller 

alsın... Bizim küçükbey hiç öyle 

karısına kaqı vaziyeti değiıti 

Şimdi onun fikirlerini ehemmiyet 
le dinler ve hatta arada akıl bile 
danı§tığı olurdu. Şayet erkek 

meclisinde kadınların boşbo~azlı. 
ğına dair lakırdı olursa, o, güle• 

rek başını sallardı. 

"Sakallı" Selim Pa,adır. Zalim Geçmit günlere karışan bu 

bir hükümdarın Zaptiye Nazırı vak'a istisna edilirse, Sabiha ha

sıfatiyle vazifesi hem mütkü! nımın ev hayatında ve kocasiyle 

hem de naziktir. Bot zamanında münasebetinde itiraz edeceği bir 

sigara iskemlesi, kötel.ik, sandal tek şey yoktu. Onu arada üzen 

ağacından arka ka§ağı yapar dütündüren tey, oğlu Hilmi ile 
Ka§ağılar bilhassa zariftir. Bu · kocası Selim pa§a arasındaki fikir 

nun haricinde hususi bir iptilası tezadı .. Pa§a tamamen eski za
yoktur. Resmi Selim Pa~adan nef man adamı .. Samimi ve kendi öl 

ret eden halk onun hususi hayatı çülerine göre namuskar. Saltanat~ 
hakkında söyliyecek birtey l:ula- ilahi bir hak diye tanır ve padi· 

mazla.r. 
O iyi bir aile babası, ve bilhas 

ıa kanıma merbuttur. Otuz yılı 
atan mütterek hayatlarrnda karı· 

.aının unutamıyacağı bir tek acı ... . 

şaha muhalif olanı - kim olursa 

olsun. akrep gibi ezmeği, zaptiye 

nazırının vazifesi telakki ederdi ı 

(Deve.mı var) 
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Gizli varlıkları kız11ın
lzğını söndürmek için 
ya ateşe atılacaklar veyahut da 
gövdeleri baltalarla ptJ.rçQ.lanaktı /, 

~'iğdem adanın kıyısma .} aklaşma · 
dan önce uzun uzun gözetti. Adama 
benzer bir şey görünmüyordu. Olan -
ca hızlariyle kürekleri çekerek adaya 
yanaştılar. Kurak bir burun önünde 1 

durdular. Iiüçük bir körfez Yardı. 
Ifayığı oraya çektiler. Çabucak çıka .1 
rak çalılıklar arasına saklandılar. Bu 
rada da adam izi yoktu. !Bir su aygı • 
nnın çirkin burnu, bir timsahın pulla· 
n, bir kaplumbanm kabuğu, ırmak ü· 
zerindeki bir balıkçıl kuşunun uçuşu, 
bir gergedanın, bir dağ keçisinin gö · 
rünmesi iki kadını biraz oyaladı ... 
Çiğdem birdenbire yerinden sıçradı. 

Adama benzer gölgeler görmiiştü. ön· 
ce beJlibelir:.iz olan hu gölgeleı· yakı· 
na geldikçe beliriyorlardı. Kadınlar 

iyice baktılar. Kt>ndi uluslarının a • 
damlarını tanıdılar. 

Çiğdem bunların arasında ilkin ~a
kalbaşlr Karaboğa oğlunu S('~mişti. 

Papatye bağırdı: 

- Jfadınlar da rnr. 
Kadınlar da vardı. Savaşçıların Ön· 

terinde yürüyorlardı. Yabancı bir soy
dan olduklan görünüyordu. Çehreleri 
Ya.ban Domuzu oğulları g-ibi yassı de· 
ğildi. Saçları Çiğdemin sı~larr gilıi 
sonbahar yaprakları renginde sarı 
kızıldı. H~psi ÇiKcleme benziyorlardı. 
Geyik oğlu kızı ·ö) ledi: 

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

Papatyenin yüreği derin bir kıs -
kançlıkla burkuldu. Halbuki Çiğdem 
bu kadınlara pek acıyordu. Hele ça • 
kal kokulu erke~ini diişünerek kendi 
yerini tutacaklara içi parçalanıyordu. 

Papatyenin yüzü kızıl bir renk al • 
dı. Erkeklerin arasında kendi adamını 
görmüştü. 

Ba~kan savaj!;ılarla bir şeyler ko • 
nuştu. Çabuk çabuk ilerlemeğe başla· 

dılar. Ara sıra duruyorlar, ırmağa ba
kıyorlardı. Gözleri ada üzerinde uzun 
uzun dolaşıyordu .. Karaboğa oğlu a· 
damlariyle konuştu. Sandalı ta~ıyan • 
Jar ilerlediler. Suya iki sandal indi • 
rildi. Adaya doğru yürümeğe başla -
dıJar. 

Papatye inler gibi bir se.sle: 
- Yaban Domuzu oğulları iıimizi 

kovalıyorlar! dedi. 
- Hayır, bizi görmediler. Adayı 

öğrenmek istiyorlar .• BeJki burada ko
naklıyacaklardır ... 

- Kaçmalıyız! 
Papatye ülkesinin yasasını, gizli 

~arlıkların hınçlarını düşünerek kor • 
kak kadın yüreği tirtir titriyordu. 

Çiğdem kuruntulu düşünüyordu. 

Ada çok genişti. Derin kovuklar. sı ~ 
ğanaklarla dolu idi. Yalnız Ya han Do. 
muzu oğullarının burunları pek kes • 
kindi ..• Küçük bir izle kadınları bula. 
bilirlerdi .. Hele limandaki sandal gi-z _ 
1i nrlıklardan kaçan bu iki kadını 

kolayca hulduruverecekti .• 
Söyledi: 
- Papatye ile Çiğdem kaçacaklar . 

dır! 

Liman arkaya düşüyordu. Gelen -
ler onları göremiyeceklerdi.. \iğdem 

arkasından Papatye ile süriinerek 
sandala kadar geldi; cahucak çözdü. 
Adanın uzunluğunca büyük kavak a . 
ğa~ları altından ilerlcrne~e lmsladı -
lar. Eğer Yaban Domuzu oğulları 

uçtaki buruna yaklaşmış ol~alardı on
lan görebileceklerdi. Adanın ~ok ~e -
nişlettiği ortadaki kıyıda durmuşlar. 

dl. Bir çok kalın, yüksek otlar, çalı • 
lıklar, ~azlıklar yolları kapıyordu. 

Kadınlar yukardaki buruna ,·ar • 
mışlardı. Burada ırmak bütün genişli 
ğiylc uzanıyordu. 

J;u burun durmadan yutan obur 
bir ağıza benzi)'ordu. lki kadın sandal 
dan çıktılar. Şimdi merhametsiz ulus. 
larını, gizli işkenceleri, kızıl ateşlerde 
titriyecek etlerini düşünüyorlardı. 

Sandalları açıkta kalmış gözüküyor. 
clu. . 

Çiğdem güne5in ısıttığı sıcak otlar, 
~azlıklar arasına girdi. Burası yüzl~r
ce soğuk kanlı varlıklarla kaynaşı • 
yordu. Pembe renkte genç bir su ay • 
gırı korkarak dalıyor, bir kertenkele 
sert kabuklu ağzını a~ıyor, küçük bir 
yılan oğulu dişlerini gösteriyor, bir 
kurbağa zıplıyarak çalıların arasına 

giriyordu. Lacivert, yakut renkli ku~. 
lar ağaçların tepelerinde güneşle pr 
rıl pırıl YanrvorJardı ... .. . 

Çiğdem dinledi. Sarmaşıkların a • 
ra.sından baktı. Adaya doğru gelen 
sandallardan ~esler işitti. 

Kardc in.- söyledi: 

- Pa prrtyc iic Çiğdem tekrar ka~a.. 
caklar. 

Yüzmetrc ötede!d geniş ırmağa 

döndüler. Sandala girdiler. Irmağın 

dirseğine kendilerini göstermeden 
yetişebilirler~e kurtulmuş oluyor • 
tardı. Sandal hızlı hızlı ilerliyordu. 
füıdınlar soluk soluğa gelmiş didini -
~·orlardı .. E n çok ko:·ktukları yerden 
ge~tiler. lşte oraya dönüyorlar! üç 
yüz metre daha .. Yüz metre daha .. lş· 
te dalları yerlere değen söğütlerin 

altına ,·arın•rlar .. Yorgunluktan bit. 
kin soluyorlar •. Acı, korkulu günle • 
rinde çoğalan bir sevgi ile bakJBQ'Or· 
lar .. 

Adanın öteki kıyı.,ma varan Fil ~ 
oğlu sul:ınn yfüüne, u1.aklnra doğru 

baktı. Bir atmaca gibi keskin gözleri 
ta uzaklarda bir su aygırının ürke • 
rek ırmaktan çıktığım, dalgalanan a.. 
ğaçların altına sığındığını ı;;eçti .. Göz. 
lcrini iyice uzaklara dikti. Irmağın sol 
kıyısından uzun bir gölge gördü. Bu· 
nun bir ka;>,k olduğunu, içerisinde 
pek beliisi:r. ~örünen iki kişi bulundu
ğunu anlamalda gecikmedi. Bu~Jarın 
kadın olabileceğini d\işünmedi bile. 
Adamlannı çağırdı. Onlar da baktı • 
lar. Dirseği dönen kayığı gördüler. 

Jlu bir tu1..ak olabilirdi, adamları . 
na sandah gözden kaçırmıyarak arka· 
srndan gitmelerini emretti .. 

Irmakta başka sandallar varSa, 
kıyılarda başka adamlar görrürlerse 
uzaktn gideceklerdi ... Çel"ik, iyi kürek 
çeken on bir savaşçı iki sandala dol • 
dular. Fil oğlu onların sandala çabu. 
cak yetişeceklerini düşündü. Ellerin. 
den gelirse diri olarak kayıktakileri 

yakalamalarını söyledi.. Sandallar 
gittikten sonra başkan endişe ile dil -
rz ünteye Yardı: Acaba bunlar Gökır
mak sa\·aş~ıları mı idi? Yoksa Yeşil 
göl ~a,·a5çılan mı? Müphem' bir kor. 
ku lıasit zekasını yoruyordu. Sonra, 
bu düşünce onu utandırd1. O hoz sa • 
va~ç i kullanmamış mı idi? Gökırmak 
adamları ancak altmış ki i idiler. On· 
lnr uzaklarda, ayrı kümeler olarak 
a Ylarcla idiler. lki ku-aktanbrri T\ar a 
Domuz ot':-Ju ırmağı ar:ı::trracak a<!am· 
lar ı nyırdı. 

Çiğdemle Pnpatyenin ~andallan 

ırmaktan aşaiı iniyordu. 

Çok yorgun, pek bitkinlerdi, ::.J' 
dalı yaYaş yaYaş rüzgara bırakıtl~ 
lardı.. J 

Suların geniş yüzü pek sessizdi· 
ayaklı canların izi yoktu. Kara Dolll 
oğullarının durmadan arkalarıııl 
koştukları besbelJi idi. · 

Ne Karaboğa oğlu, ne de sa Ya~ 
onlara acımıyacaklardı. Papat):J 
kocası bile onlardan hıncını çıl<•" 
caktr. 

Gizli Yarlıkları kızgınlığını sörıl 
mek için ya ateşe atılacaklar ,-e 1' 
hut da gö,·de1eri baltalarla parç31~ 
eak mızraklarla delik deşik edile"' 
tt.. ~ 

9ittikçe Çiğdemin yüreğinde ıı" 
artıyordu. Kürekleri gene aldı. t1' 
lcmeğe başladılar. 

Birdenbire Çiğd~m boğuk bir stİ. 
haykırdr, Papatye bir inilti çık~ 
Umut gene öldü. Felaket ve teli 
kavak ağa~larıpın· ka'ra gölgeleri I 
büyüdü. Irmağın dönemedtİde bir İı 
dal gözükmüştü. 

lki kadın kendilerini su ırmak 
rinde durmadan nzıldı~·an sinrf 
gibi çelimsiz hi~ettiler. ·Papatye I 
den kürekleri bırakıverdi. 

Canı ~ekilmiş gibi idi. Artık kell' 
sini alnının kara yazısına bırakarS 

Gizli varlıkların kudretini I' 
anlamrştı: d 

- .r:llerinden artık kurtulamo" 
gız: dire inledi. Papatye ölccektit• 

Çiğdemin alnr acı kınımlarlıt df 
du. Ondaki kunet Ye C'esaret dahil 
patyedeki gibi ölmemişti. K('ndi ;rıir 
adamlann eline bırakmıyacak. ,.,.r' 
ğrnı koru raca ktı. 

Homurdandr : 
...:... Papatye, Çiğdem tutulurı:ır.ı' 

leceklerdir. 
]kinci bir ~andat daha gözükrttiif 

tü •. 
Çiğdem sert sert söyledi: <! 

- Sırtlan oğlundan, parstan. 21. 

dan kendimizi kurtardık mı? 
Kardeşine gözlerinde parlıyan ~ 

rin bir seYgi ile baktı. Bu hakışl:ı·y 
.sözlerle gene karde:;-ine boyun e, 
Papatye gene kürekleri yakaladı· f 
çok ağır, çok umutsuz bir çarP1~ 
idi. .. a 

Savaşçıların ı::.ert kollariyle sot t 
len ~ndallar gi~tik~e )-akla?ıyorlll, 
dt. Çıgdem her btr kurek çekışte ll~t 
biraz daha yaklaştıklarını görüYO 1" 

Şimdi :Yaban Domuzu oğulları ~ 
~anları iyice seçiyorlardı: J\ı~ , 
bir gürültü, horlayıcı, kinlerden . 
ğuk ~ıkan haykırı;:;malar yükscldı. 

Papatyc inledi: 
- Bizi tanıdılar! • ııtı' 
Biraz dinlendiler. Rüzgar çogıı ıı' 

tı. Kadınların gittikçe kun eti :ıı:ş ' 
yordu. Büyüklü küçüklü üç ~d~. 

21
p 

züktii. Kadınların sandalı birıncı ot" 
ile sol kıyı arasında ilerliyordu. lJ .-dt 

• •O• 
sı uzun, dar bir kanala henıı) 
Sular hızla akıyordu. 0ı-Çiğdemde gene küçük bir kurt -,P 
umudu doğdu. Sular genişlrJ11l;. t-1 
kıyı alçalmı~tr. Kamışlıklar, Y°:'~110r 
bir rok otlar ilerlemeği gücle~tır•~, 

;ı; ··r··· 
du. Snndalr sa~ kryQ-ıı doğru Sl

1 

ğe haşladılar. ";' 
Bitiptükenmez gibi görünen J<ll 

bir 7.aman geçti. Arkada hıral'tl dİ •• J11(' 
adalar arasında hiç bir şer g?r. c:ııtı' 
ler. Çiğdem ce;;ar~t n kun·ct1ıı 1 

•• ıY 
• l ı1dı:ıı 

hıral · r., · r.- ·~ ·, "·--. t- ·e • ·c . c .. ·- . . - .. .. .... . . 
rakıYcrmişti. t DcvaJ111. var) 
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Nufus sayımlarının D(Jınyayo Parasoz 
A.ak - .. ~!1 ~ ~ !~~,~!~üfaaun ~erkek. ka- H >o O aşt o m 

a.L..._ • ti ve tetekkül tarzı dın • yaı sınıflarına nasıl dağıldı-
Dvnu1111 Y&ZJJe , b"l dıx..01 sösterir. Bu suretle meseli ~~ .. =::::::::::::=:::1-No.1ac: -::::::::::::=:=:=::;h•klrmda elde edilecek kat 1 1• - ısa • 

ıilerin Jiikoel< lnJmeti idnk edı- nüfusun ne miktannın çalıtm• Seppl Popfing~r lerek modern manada nüfus ...- yqmda oldujunu ve ne ka · 

Jmı) im ya baılanmıttır. darının da çocuklardau veya ih T/ t t "' t hb •• J t 
o arrya~aaı:akmeniha· tiyarlardan mıirekkep o•duiuna n..ar sa maga eşe us euer e mez 

Yazan: 

:r.almlana daha fazla tahminler· göre (gayri faal) kısmı teıkil et-

71111 ara ve inmekl "ktif tiiini öğrenmek ltabil olur.• l t akama lJQ'nıştı le takribi fikirler ed· e 
1 

a Ayni zamand4 mektep çocukla- pO l S g · fi dT d Bu ıibi sayımlara ba.. 1 

: ;~~~: h:;.la.ın karıımuı bedihi :::~::.. -:::..:a.:: ~:~~~~ : Cenuhl Amerilra ile çok a.Jo• reliyerek Giyanalan ııeçtikR ve A·[ tevkifhaneyle bir ceza ı-nahkeme· 
"d• fıkı münasebetleri olan bir li • mazon ırmafı aizmdll!t io dö sinin bir araya getirilmesinden ı ı. . . .. terinden anlafılır. ..ı D ! 

Eski nüfus •la s 
1 

• Yat itibariyle nüfusu::- terek · 
ti
• u'k'ennın mu· manda bulunuyordum. Avustral· Janeiro'ya girdik. Bura:Ja ani • meydana gelmit bir odaydı. h 1 ld d

en ı,q. b" k takd" markalı kaptana "Allahaımarla •1 B d k d J'k d · kemmeliyetini a e ar e .. hı"h kübü, nüfusun müstakbeı hare • yayı ır ıta H.ymadıfınız iP u aracı E' ı te .ceçir ığım d E " .. la sa d d·· d"x.• dık,, dedikten sonra tepeleri dai• b" d f ) b" lıca iki iınil var ı: v <- ' ••• ,,_ keti bakımından da çolı. mühim · e, unya Yiizünde ıı-• •••m ır ııece en •on;a, t•la atı ır 
nüfus sayımlarmın ihtiva ettı~ı UU:: d" yegane kıta oJarllk cenubi Ame - mi bulutlarla cirt.ü)ü dağların etek hikimin karıııına çıkarıldım. Bu 

.. h • v• ııyası ır. lerine yuva kurmuı ,ehr~ daldım. 
tisadl, içtimaı, arsı • • . Zira bu nüfus harek~ti batlı - rika kalmııtı. BaYyeradaki mek • zat benim uzun uzadıya anlatmak kıymetlerin bihakkın iakdır edıl- ca, evlenme ve çocuk yapma ça • tep öiretmenlerimin Avmtraly• Rio'ıla bir matbaacı buldum ve iatediğim çok i•eyecan!, ve ıer • 
-••i; aan•yen, halkın ~ir de- ğınaııelen nüfus rmıfmm hareke · hakkındaki düşünceleri bqlı:a cebimde kalmıı olan uıcık ı>&ra çekten meraklı serııü·t•ftlerım -
receye kadar lıaız olm.ıar !:P r tine tabidir. Su cihetten Yat iti hatkaydı. Kimisi buna en küçük ile kartlarımı bastırdım. Matbaacı den hiçbirine kulak bile umıya. 
den bilııi aeviv .. iyle statıatı. usu· bariyle terekküp ile doğum çok • kıta diyor, kimisi de hayır Avua • Brezilyanın .ievlet merkezınde rak "Ülkede ırulunmu·ııa hiç lü-

"b" bieıktif tart· 1 bü d ·· b l " k lkı 
leri ve lefkili•ı ıı ı 

0 

luiu araamda karıılıklı bir müna- lra ya en .. yük adadr.- iişunce • un arı satma~a a tm•mamı, zum olmıyan yabancının deıhal 
larm henüz mev,ut olmamud ı ... a aebet var demektir. sini ileri sürüyordu. Ancak bun • çünkü polisin pek tiddetli dav • amır dııma •ürülmeıi,. kararın> 

Büyük müıkülitla .• ım~ - : Y-dığnnız amn bidayetin - lar güney Amerikanm kıta old~ ranclıiııu ve IH!ni deliğe tıkacak. bastırdı. Karada ••babı mucibe 
ama rajmen, pnç Turk'.1'.e ~ den beri bir çok Avrupa memle • ğunda ittifak etmiflerdi. lıte ben larını aöyledi. Ba takdiıde elinde olarak da "Ülkeye izin almaksı . lı · ti" 1927 ıenesiode bırıncı · ketl · 1 h" · ··ıt f"kada d rtu 1 TVan benim 11ibi 
unye "h eny e cema ın mu e 

1 
e oraya ıidiyorılum. -po 0 m., zın ııirmit ve gürünürdo hiçbir 

fa olarak asri uaullere gôre ~ a müıabede edildiği ııibi, (franaada Rıhtnnlardan birinde, kıç dire- bir adam için ha İl pek de fena.,. 1-im vuıtuı olmıyan bir ıerse • talı bir nu·•fus aayımı yap.nııfb.. er 'f aku akrib b" 1 d -3' 

ti lerı b• niı us ten su l en ır asır· ğine Danimari<a bayrajını asım. '

1 

ur u. ri,, diye yazılmı~h. ne kadar bu ıayımm ne ce . dan berı· dev"'- etnıe•~edir) sü - b 1 
tm - '" bir gemi gördüm. Tecrü e enm Matbaacmın ıöylediklerini diıı O "'I d b zı noktalarda tamamiyıe. ta kü'ılnlı··- rekli nüfuı ten~su "yaf ehramı,, gün öge en sonra, eni tunç d n

n bana lıkndinavvalilamı Alman ledün ve deniz kıyumı tutturarak ti · ·ı ı· ı d t b" kir lmamıt iıe e, eıe • • . nm kaidesini aaı albyor; evlenme . . r sura ı sıvı po ıs,er en anı ır 0 

• d Bu 'bınncı lara kar•ı dostluk duygniarı beı· 400 kilometre kadar ıüneyde o • l" ··t" d · f t ti talcdıre pyan ır. ve binnetice doiuma kabiliyeti ' manga ımana ro ur u. •pa.ıyo 
ye temm· .-..:~ tecrübeler ..,. lediklerini öirenmittim. Gemici- lan kahve merkezi Sanlı>aa doğru b w Ba · dl aayımuı ııı:ı~ı.A•• olan nüfuı ımıfınm küçülmesini ayragını ta'ıyan rıeıona a ı yeoinıle, bir koç ~L~-rı-•· ve binaenaleyh Jiier terait tabii !erden birine Y•naıarak beni kap Jiiriiılilm. Breailyalı otomobilci • ıilebin kaptanınıı teılim edildim. 
lacak olan •JlllllD-m: mu em- kalınca dojumlarm ıid~etle azal- tana götürmesini rica fttim. ler, anafordan HJahat etmek iaı;,. Kaptan beni vapura olmaktan '---.ıır.n.• ıüpbe edılemez. B d d . .. l'" kab yenlerden hiç hoılanm~dıjı için 
mel O-••- muını intaç ediyor. u a am a mavı J10Z u, a hiç de memnun ııörünrnedi; '>kat 

Acaba niçin tekrar nüfus sa.: Eier son aeaelercle Avrupa ve ıaba, fakat iyi yürekli bir deniz - on ııiin yiirddüm. Santoa polislerinin de.lığini •·•p· vnnı ıu··-·-lu ıo~ru .. ldü? diye helkı l 'b" ~ x..- ku d d 1 · "bt" yoktu Santoaa vardılım '•hah yor - 1 d L • 
,- ·- Amerikaıla o daiiu ııı ı, ~o•- ve r uy a. K•Ye ı ıyac• · • maktan batka e in en uırıey ııe · 
-1ar olur. ERi, yeni sayımın ölüm niabetinin teııakmu ayni za- Amma Rio'ya kadar çalıtmak is- run ve açtım. BUtüa iaı:kl~~·. lemezdi. 
mühim ııebepleri vardır. Diğer Av· mana tesadüf ederse, nüfua ye · !ediğim takdirde bana ı, bulabi ~ rağmen kartlarımdan bır ıkiaını iki tayfa ;ailrruak. remi Ii • 
lüzumlu görülmesine birçok ve ~ .ilaıiyarları!' aiabeıi ar ~ '-iU!i Wkdi,. -i.i ı.u...ı..ı: ~ ~ ilci ~n bu~ al • maaıı.a çıkmcıya kadar'fini ki . 

-~ iık • bir. V'e ~Gf1uıiııı ihllyarlamıW,. paınak :J1iki1 ile Rio':ra irld-'< o- &ia&ı;;f- --1 bır. mey." lit al- ko.rınalarm• em...ııi. hıır bet veya OD ...,ı. :nüfaa sa- teamiye edilea vaziyet ı.-ıe ııe • radan da Liverpola hL'ff yGkJj. ılanda aa-ıa brar -.erdım. Br- Limandan çıkar çıkmaz kilidini :rımJan tekrar edilir. Zira bir Diir lir; neticede durııanluk ve hatti ,._ı.ti. raz İspanyolca biliyordum ve sa- açblar. Bana b&ı tarafın güverte f k··tı·•inin tabii hareketleri ik- nüfusun mutlak tenaku•u bat ıöı- Ert··ı· ıu··nu·· Me•--ı"ka ko .. rfezı·n· tı, itime ba,Iadım. b k d"" aı u - b·· - "" albnda ir yata ver ı•eı ve va • ti
···di ve içtimai sahalarda ta 

11 

terir. den a•ağı inerek Kanibe:an boia· Fakat batladıgım söy~evi biç r b ta .. f 1 ak 1-d ... taha-u .. 1 ve uıkilleri ilib... Bı"r de tabii teazzuv huıusıyetıo ıı puru aı n afagı ITÇa ıyar 
o ugu "" r-k ··fu yım zından geçtik ve Venezuella sula- bir vakit bitiremedim; .;i!nkü ağı! yıkamak i,ini üılüme y•iklettıleT Ancak yapılan birço nu s .sa )erine müvazi olan içtimai terek· rında makineleri tamir irin bir - bir el omuzuma yapı,tı. Batımı 

saye küp huıuıiyetleri vardır. Meseli, 3' A.tlintik Okyanusunun güney lan neti
·celerinin mukayeiesı • kaç ıaat durduk. Ben bir müddet r1>v·ırı"nce bı"r polisle yüz yüze gel· 1 d t x. b yolculuk B t evlenen, beki,. kalan yahut bota - :ı- su arın a yap 151m •ı ' 

• de t-pit edilebilir. u .. emar ahrrva yardım ettim, ıonra üst dı"m. Santos polhlerinin ünifor · p "f'k Ok da'-ı · sey ... hat llD -. • • • ımaı. aıh- nan erkek ve kaıimların Rdedini; ,., ası ı f4nuıun ' • 
yülün bibnme.aı ıae, ıç. .. aı"lelerin ter~1<küp tarzım ve bir güverteleri battan bata boyadım. malarını nereden satın aldıkları • kadar fırtınalı ('lldu. Ancak bu hi• ·,..tim· ai • iktisadi; ııyaaı as- V d "k" •·ı . . b"l f k t b d 1_ 

' 

17 

b '"k hem memlekette oturanların tabiiyet apur a 1 1 "'man ııemıcı var- nı ı miyorum, a a u a am yolculukta ·ocakfora kömür körüw ken .. nokta1° nazardan üyu e b l 1 d" h h · b" .. Ik d 
vaziyetlerini !>ilmek ço• ehemmi, dı. Ara aıra un ar a ken ı ana kendisini er anıı ır u e e ııe· !emeğe mecbur edilmedifim için mı.yeti haizdir. dilim1• konuımak iyj olu:tordu. neral ıayd11'acak ıatafatlı bir üni- f d k · l ı d de yetlidir. ırtına an ço mütee111r oma -Türkivede timdiye ;c~ ~r • Venezüelladan cenubi Ameri " forma at)'ıyordu. d .,, "'lüm ıtatısüklerı· Irk ve milliyet nokta! nazarın- ım. 

vamlı dopm ve o 1 bu eri• dan mütecanis olmıyan memleket. kanın ortalık yeı inde kocaman Elini yakamdan çekmedi ve be- Bir gün kaptanın kAmara biz • . . ki f etmem it o ması, • b" d . . . . " 1... 1 .. .. . k ca nın ın f& • d pılmıt ler için, iiaa!l ve din itibariyle niio bir hörgüç ri ı enızın içme u • nı a aıapanyo " ~re a · metçiliğini yapan çocuk, demir 
bi .ıaliltiklere iatm~ı ena!:ette it- fuılarınm ta:~: terekküGünü tespit zamnıı toprak yuvarlağmı Çev • yip bir odaya götürdü. Burası bir merdivenden at•iıya inerken, ~~m~~ .:b ~e~~~~ın~~d:~s~ra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~lp~n~~ ·kmal edılmeme... aae k b l 1 k .. . :ı. •---1 l d •-
me.m ve ı . beten da- ana dilden· '>etka dil koııuıan ve- yeni harflerin a u ü, i k mektep-, atı atatııtJ.A raııuuu arı 0 ma IAJI" sarımaıı üzerine merdivenden.,. 
le, nüfuıaaymılannın nıı . ·ı ya milli dinden ba9ka bir dine men lerin tezyidiı kedmlann açılma- ça pli.nlı ekonomi ıiyueti ola· pğıya yuvarlandı ve zavallının ha .ık tekrar e.Jilmeıiııi ıstı zam d 1 k M f 'h b"t"" 1. 

" sup olan nüfoı zümrel~rinin I~· aı ilib •..• sayeıin e, yapı aca sa- maz. &ama ı u un"" meıe. bacağı kırıldı. Bunu·o üzerine 
eder. ferde· merküz ettiklerı mıntakaıarı sahıb yım neticeainie, Yllkarda ııöote- leler alelicle ~ir nüfw aayımı ile kaptanın garsonluğu hizmeti ba -

Bir m.,,.Je1-ll• ytlflJlan bil k olarak tespit etmek devıet ve kül· rilen niabetin roniı mikJuta kiiro halledilemez; batlı batına meo · na verildi. A~aına o kadar c.ı.nü 
rin nrllttanm oalıilı olaralı - 1 .. siyaseti bukımından ıon dere- çülmiit oı...,.;; görüneceği bekle- lek ve iıletme atatiatiklerinin ya - gönülden hizmet ettim ki, beni ~olt mü.laimtlir. Falıat niiiusıın Jtar· cuerbu"yük ehemmiyti haizdir. nilebilir. pılmuı llizımdır. vapurda gemici olarak kalmağ• ı..~1...::nii tapİt etmek on an b 
zı tere1UC1111U • ··L-- k'"tle- Her ne k.ıdar Türkiy~ için umu Nihayet ~·~fuı tarzı terekkü ü- Eetkikimizi kapatmak Jzere davet etti. Ona boyum .. ge7.mek ~-1..- miiı..!-"'ir. Bı.r nu'".ua. ut e- 1 'k · d" h ·yetu · • -.:ı_ k d t k" 1 k b" · ld 
uuna ,...,,_ mi harpten sonra akalliyet meae e nün ı tısa ı usuıı ennı :&ıA- te it e e im ı, yapı aca sayını isteyen ır ıe!'aerı o ı•iumu ve ll
·m·n bun .. , ..... ı"ni tetn.bte ııtına 1 ı "b d tmek l" dır· bunlar nu··fusun l · · k et" ~ım lı"-

- d · b'lhassa Yunanı arla mu cı &o re azım ' · netce erının ıym ı, sa,,- er bir ıemide azami iki yolculuktan dı.1-·k c-... k buıusıyedeı var ... ır. sı ı b • 1 tt'ği. • .. d ld 1 
- ~... übimlerı -gıda I d ılonra, ehemmiyetin; kaybet. iktisadi ayal!a •ıııa e ı ıçtimaı lelerini dolduran ve ~ urlan •· fazla kalam,vacağımı •nlatıncıya 

Bunlardan en m e. e~ de Eımenilerin, Rumla- mevki ile meslek vaziyeti balumm nn hÜlllü niyet ve ciddiyetlerine kadar akla ka,ayı •eı;l°m ki 
...... tetkik edıimittir. . mıt ıae . · l" "k dan nasıl terekküp ettix.:nı· .::. ... ~ b l '..ı Eld d"' f 1 h" 
- 1 mı ilib •.• haı.;ıu ve nll mı ~... •• ·-· •i r .. ır. e. ı.en ne ıce er U• Her rece lıamaraaınd• kartı . 
E"eli, t.ab!:.::-:ı:::u:::.: lariyle yaıadoEan mıntakala~ bıl. rir. ldlmetin ikhtisladdi, içtima~. ı!arıi bklı oturur, boyuna lai atardık. 

!erini nazarı ı ı • . mek büyük ıı.enlaatlar temın e- Bu vadide, billıusa Tü•kiye veaiyuisa a ar a verecegı ,.,.. Sözde benim ıergüzeıt!orimi dino 
d h yelen ene! nüruaun Yat ııibi aanayilet.nek üzere lıulunan lara osu tefkll edeceiine 11öre, ı • F a .er .tetı "tı"barı·yıe sureti inkiaa- der. • "k ""d" 

1 
.. .::.:~ 'le emege merak aarmııtı ak=lt Ve Cl 

... •ıye .. ti A.vrup• ve 1'ktı"sadt bayatını yenil••tiren, statıstı umum mu ur t11!'!' .. ı me- d w k .... 

... da bunJarm ter.- Emsalsiz bir sura e n -s' rk d ı b l d i "Ok a amcagız o adar du,uk çene -nu Ye aynı zaman . • · di j :.ınluğunu iktisadi siyasetini hükOmetin bü - aat a a aı arına at a ı ı 3' • ktaı na· medeniyet ve !Ktisa ?b~·b. .. e aynı zamanda aon derece liydi ki, kendisi söylemekten ba • kibinden dol& nddi.i_er nokta"ı n... T · k" ı ı ır memr yük mikyasta :ttirakiyle plinlı guç v 

- no -- mal edinen i:.r Jye gl . "b . h l b "h"m ve lierkesin menfaatine 
0

_ na hiçbir fırsat vermiyordu. Bil • kibinden dot•n •.P"! leketi"n nüfu ı11nun kü tu:· ıtı_ arıy· surett~ genit ıa a ara tat ik eden mu ı h b t Af 'k d w t 
zarlar nıe.- balııatır. • k bir memleket ıçin müabet rakam - lan ha itte yardım etmek, en yükı- •- a 1 n • a yapt:gım yo 

k ba le de tarzı ~rdkkübünü la ıp et- ıek bı"r bo.,..tur. culuklara çok alika gösterdi. Me-lktiaacll içtimai ve u enld - k k fay~alıdır Me .. li ,ı.u,. lara malik olmak elzemdir. -. • k d •• d J" .. d b. 
k d bı, nıiktarıwn ne o u- me ço bi'miyenİerin miktarını Halbuki meslek oalıiplerinin yakında yapılacak sayımd• ııerse en ısı e il- •rın e ,. iunn an erb •• a!wrla kadın fazla- ma yazma ' h d. 1927 iktisadi faaliyet tubelerıne, itlet • doiru malOmat vermek büyük vapur kazası neticesinde Sene • 

nu Ye ta ın lmadıg .. ın ve tespit etmek ç:>k mü im ır. .. Tu"rk cumur"ıyetı" hudutları dahı" - gal kıyılarına dütmüt ve dostça t olup o T , · .. f unun yuz mek •ekillerine ve büyüklüklerine •ının meYCU · tmek senesinde Ürı<ıye nu us - "l' lı'nde yaırvan her ferdin milli va. davranan yerli kabilelerin birinin - niabette oJdujunu teapıt e . d 90 ı okum ... yazma bi!miy:Jrdu. dağılıtı ile müte,ebbi~le:in, me- "J d k im 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
"" * * Baflumfa,, ölüm tuzağı ve pusu yeri Yazan: haline getiımi~ olan teşkillitır. ;,. uiizü 

Tefrlk "'l .. . ,_. 8 Ztoyan Krlatof -Osmanlı padişahlarından biriıi 

ile Sırp krallanndan birkaç tanesi 
nin Bıınskodan mütavirleri vardı. 
Bulgar maarifinin haha.•ı olan Ne. 
ofit Rilsky, burada doğmuştu. Bul. 
gar tarihini yaparak onlara parlak 
mazili bir ulus olduklarmı göster
mit olan Aynaroz keşİ§İ Paiesinin 
buralı olduğuna dair bir çok velİ
kalar vardrr. 

Osmanlı idaresi çağında Bans
ko san'atkarlan kullanılmakta o· 
lan meteliklerin o kadar çok tak .. 
lidini yapmışlardı ki Sultan bu i -
4İn önüne geçebilmekten ümidini 
kesti ve kalp meteliklerin hakiki 
para gibi kullanılmasını irade et
ti! Berlin kongresi bu köyü yeni 
yaratılmış olan Bulgar prensliği 
sınırları içine sokmayınca ahali a
yaklanarak vadilerini mü.ıJtakil hir 
krallık ilan ettiler fakat onların 
krallığı yalnız yedi gün kadar ıü -
rebildi; ~ünkü Ruslar yardımla -
rına k-0şamadı. Fakat Türk eüvari
lerile topçulan köye dayandı. 1923 
Eylulunda Georgi Dimitrof Bulgar 
komünistlerini muvaffakiyetsiz 
bir isyana ayaklantlırmca Banıko 
ahalisi Sovyet cumhuriyeti ilin e
d.erek bir komünist belediye idare- j 
aı kurdu. Ancak bu da yalnız yir
mi dört saat sürebildi. Çünkü bu 
sefer de Bulgar süvariıile topçusu 
köye dayanmıştı. 

İşte ·bu Banskoya komiteci Ya. 
ne Zandans.lci ile Hristo Çem.o . 
Payeff gittiler. Buraya gitmelerj 
ne sebep de diğer bir çok müsait 
cihe'~lerden baska Banıkonun Ma
kedony:a.da bir Protestanlık mer · 
kezi olmaıı idi. Köyde aşağı yu . 
karı yüz kırk ev misyonerler tara
fından prote&tanlığa döndüriil . 
müştü. 

ZandanSıki bura pro{estanları . 
nm elebaşdanndan, necat fidyesi 
istemek üzere Pirin dağına kaldı . 
rabilmesi için Selanikte misyoner
lerin başkam doktor House adlı 
adamm buraya çağırılmasım i1te
di. Doktor House'nin buraya gel • 
mesi güç olduğu kendisine anlatıl
dı. Bereket venin ki tam o günler
ae köyde Miss Stones adlı, Ame
rikalı bir misyoner vardı.Zandans. 
ki hatıratmda diyor ki: 

"Tahkik ettim ve bu kadının 
mühim bir şahsiyet olduğunu an .. 
1adım. Çemo - Payefe söyledim, 
o da kadmı esir almamıza muva -
fakat etti. I>ütündüğümüzü Vmro
nun protestan üyelerinden birine 
açtrm; yardım edeceğini söyledi. 
M. s ,. k~ ıss tones ın ne va ıt yola çıka-
cağmı da bize bildirdi.,, 

Miss Stonea Yukl\rl Cumaya 
giden yol üstünde Banskodan 20 
kilometre uzakta, Rila ·dağının en 
cenupta.ki tepelerinin ağaçla ör . 
tülü Pirin dağlarına ula,trğr nok
tada Predel denilen yerde tutul . 
du. Yolun üstünde tehdit edici bir 
şekilde duı-an kayalıkların arasın
daki geçitte Zandanski ile yardak
çıları, yolcuları durdurdu. (o gÜn
denberi bu noktaya Miss Stones 
kayası denmektedir). 

Yiıie Zandanski'nin hatrratm • 
dan alıyoruz: 

''Miss Stones'in beraber götür
mek istediği ya§lıca bir kadın ba
yıldı. Biz de daha genç olan Ma. 
dam Silk.ayı aldık. Bu sırada ya . 
amıız'dan btr Türk geçti. Bu ada -
mm htr kaçaltcı olduğunu sonra . 
dan <Jğrendik. Durmasını slSyle -
"diın. Atmıa arrtmdan atlıyarak 

kotmağa bafladı. Bizim çocuklar 
ardından koştular. Türk bunun ü. 
zerine kurıun attı ve bizimkiler -
den birini yaraladı. Biz de onu 
derhal öldürdük,,. 

Zandanski kendilerini bir hır • 
sız çete.i gibi göa.ternıek için, bü • 
tün çeteye Türk kılığı da dahil ol. 
mak üzere türlü türlü elbiıelerle 
giydirtmifti. Dağa.kaldıranların 
Vmroya mensup adamlar olmadı· 
ğını büsbütün aağlamlaıtmna.k ve 
her türlü !üpheye meydan verme. 
mek iizere adamhınna kendi ara .. 
la.nnda TÜllkçe konuımalarını em. 
retti. Zaudanıki hatıratında anla .. 
tıyor: 

"Kadınlar be§ altı gÜD boyuna 
ağladı. Bize kim olduğumuzu sor· 
dular. içimizde her çeı itten inıan· 
lar hatta Türkler bulunduğunu söy 
ledik. Müthiı korktular ve boyuna 
ağadılar,,. 

Komitecilerin tarihinde Boris Sara/. 
fol en dikkate ıayan simalardan biri 
idi. Anayurdu olan Makedonyadaki 
ihtilal hareketlerinden bQ.f aldıkça 
Vmronun elçisi sıfatile Avrupa pay. 

ta/ıtlarına seyahatler yapardı 

iki voyvoda, Miu Stones ile 
Madam Tsilka'yı köyler'.!e ve dağ 
kulübelerinde gizlerken mesele 
bütün dünya gazetelerinin sayfa• 
larını dolduruyordu. Necat fid -
yesi için konutmalara eyni ıa -
manda hem Sofya, hem de latan" 
bulda bqlandı. Ruaların Sofya 
Elçisi Boris Baçmetev bll konuf 
malarda mühim rol oynadı. 
Dağa kaldirılanlar önce yirmi 

bet bin altın istediler. Nihayet on 
dört bin liraya razı oldular. Çün · 
kü Zandanıki'nin dediğine ba
kılır!a bu işten artık sinırlenme
ğe başlamış ve Madam Tıilka da. 
bu esne.da bir çocuk doğurmuştu. 
Çocuğu tqımak zor i!ti. 

18 ikinci kanun 1002 nin kı9r 
ortaıında Doktor Houıe·un hat .. 
kanhğ, altındaki Amerikan mu • 
rahhu, heyeti sandıklara yerle§ · 
tirilmi~ on dört bin altınla Bans
ko'ya vardı. Heyetin yanında mu· 
hafız olarak iki yüz elli Türk sü
varisi vardı. Banakoda Doktor 
House Türklerin haberi olmak -
aizın sandıklardan on dört 'bin 
lirayı boıaltarak yerlerine kurşun 
koydu. Parayı Zandanıki'ye tes · 
lim ederek Serez ıehrine gitti ve 
orada parayı Bonako köyünde 
vemıi~ olduğunu Türkl~re bildh·
di. 

Makeodonyanın batka bir tara· 
fında da Çerno • Payeff iki ka -
dınla yeni doğan yavruyu salı -

HABER - Akşam Postam 

Am e ırl .kayafi!~~~ 
açırılan ı ~~ 

irlbb ırk kD~D 
a 

iki ay sonra, Amerikadan iki kelimelik 
telgraf gelmişti. Arslan Turgut bu telQraf 
ahnca: " Necla kaçtı mı, kaçırıldı mı?,, diye 

düşünmeğe başladı 
-5-

Amerikadan bir 
telgraf: 
uaen yaşıyoruml,, 

iki ay sonra ... 
Bir gün, Anlan Turgut müdür\. 

yetteki yazıhanesinde ç~lıtrrken, 
telefonun zili acı acı çalmağa baş · 
ladı. 

Polis hafiy~si ağzmdılki crgara• 
aım parmağının arasına sıkıştirdi. 
KonU§uyor: 

- Allo.. Allo.. Ha, siz misini ı 
papm? Naılıınız? Vallahi çoktan 
beri sizi ziyarete gelmek istediğim 
halde, işlerin çokluğundan :t--aka 
mı kurtarıp gelemedim... Sesiniz 
ne kadar canlı ve neıeli geliyor ... 
Bana müjde mi var?!... Yok ca · 
nım ! Ne diyorsunuz .. ? Necla yaşı · 

yor mu dediniz? ... Hem de Ameri• 
kada, öyle mi?! Eh .. Vallahi hun:ı 
inanılmaz i~te... Telgrafta ba§ka 
bir şey yazmıyor demek.· Aman 
beni çıldırtacaksınız ! Şimdi.. Şim. 
di .. Hemen yola çıkıyorum. 

T eJefonu kaparken alnından 

terler damlıyordu. 
- Olur ıey değil! iki aydanberl 

öldü ıandığımız Necla Amerikada 
yaııyormuf. 

Diyerek telitla yerinden fırladı 
Paltosunu koluna aldı.. Kadıköy 

iskelesine doğru koşmağa batladı 
Bu kısa haber Arslan Turguda 

her ~yi anlatıyor gibiydi .• Artık 
hiç fiiphe yok ki, Necla kendisini 
son güne kadar aldatmı~.. Sonra 
kimseye görünmeden Amerikalı

nın y~tına kaçmı§lr. 

Arbk onu sevmiyordu. Yolda 
giderken kendi kendine &öylendi : 

- Bana ve ailesine bu k~dar 
ihant eden bir kızı unutmaktan 
batka çare yoktur. 

Zaten Nec1ayı unutmuştu bile. 
Fakat, hu telgraf üzerine itin 

tekli bijşbütün değiımiş ; Nec!anm 
Amerikalı ile birlikte kaçışı bi: 
haysiyet meselesi olmuştu. 

Milyoner Hopkins timdi ona 

verdi. Hellen Stones hlından bir
kaç sene evvel Boıton'da ö!dü 
Madam Tsilka'yı ise 192Et yılınd11. 
Arnavutll!ğun Tirana §ebrind~ 
bir Amerikan eytamhanesinin di-
rektörü olarak gördüm, 

Selanik bombacıları 
Makedonya ihtilal ruhu kendi

ni 1903 yılında en dinamik bit 
ıekilde gösterdi. O yıl Vmro on
beı bin komiteciden mürekkep 
bir ordu toplıyarak padışahrn as• 
kerlerine kartı açiktan e.çığa sa · 
va~a giriıti. Makedonyayı teşkH 
eden Selanik, Manastır ve Ü5küp 

Osmanlı İmparatorluğuna tam ü; 
ay isyan halinde kaldı. Bu isyan 
Donkiıotvari ve çılgınc~ yapıl 
mıf bir hareketti. Çünkii ordu bu· 
nu demir pençeyle bastn dı. Bu · 
nunla beraber koca bir İmpara -
torluğa kartı kafa tutrnağa kıılkt· 
tan, bir avuç dolusu inılln kendi~] 
lerine ,iar edinmit oldukları ''Ya 

Anlan Turgut hakkında kim bilir 
neler söyliyacekti. 

"-Türkiyede mefhur bir polis 
hafiyesinin nitanhsını eHnden a· 
lıp Amerikaya getirdim r,, 

Diyerek dostlarına övünmediği• 
ni kim temin edebilirdi? 

Arslan Turgut Moda.ya vatdı .. 
Neclanın evine gitti.. Pa,aya. ilk 
söz olarak şunları söyledi: 

- Kızınızı sevdiğim için · gel
medim. 
Bu .meşele bence, artık, alelad~ 

bir ı:abrta vakaıından ha1ka bir 
şey değildir .. Ve sizi aırf bl! nok· 
tadan ziyarete gidim. 
Neclanın babası, çok haklı ola, 

rak muğber olan Aralan T uraJUdtl. 
fazla bir fey söyliyemedi.. Nev· 
yorktan gelen telgrafı uzattı: 

- Ne de olsa, ölmüş dAye mate· 
mini tuttuğu kızından böyle bir 
haber almak, bir baba için elbette 
bir tesellidir. 

Arslan Tur gut telgra.fa göz gez• 
dirdi: 
"Ame.rikadayım •. Yaııyorum. 

Necla:" 
- iki kelimelik bir telgraf 
.Ôiye mırıldandı. Pqa çok ICe

yifliydi. Elbette sevinectıkti.. Ni
hayet kızının nerede oluna olsun 
ya,adrğı haberini almıştı. Fakat. 
Arslan Turgut, hiç de sevinmiyoP 
du .. Göziyle görmüf gibi biliyordu 
ki, Necla Amerikalı zenginle se
viterek kaçmıftı. Paıaytı. sordu: 

- Şimdi ne yapmak fikrindesi · 
niz? 

- Mektubunu bekliyeceğim. 

Başından geçenleri bam" uzun bov 
lu yaza<".ağını umuyorum. 

- Zaten şimdilik beklemekten 
batka } apacağımız bir ıey yok. 
Adresini vermiyor. Onu Amerika , 
da aramak, denize dü,en bir dam
la ıuyu aramağa benzer. Her hal
de birkaç gün daha bekleyiniz .. . 
Ben de ıizin gibj umuyorum ki 
Necladan bugünlerde si.ıe mufas· 

hürriyet, ya ölüm!,, ün sadece 
bot bir cümle olmadığrm ve bu 
amaç için canlarını bile verecek · 
lerini göstermiılerdi. 

Bu isyan olmaksizın bile l 903 
yılı Makedonya tarihinde kızıl 

harflerle yazılacaktı. Çünkü kit -
le isyanına bir mukaddime olmak 
üzere ve Vmro'nun arzularına ay 
kiri giderek Selar..ikte mektep ta• 
!ebelerinden bir grup 1.damakılh 
tasarlar.mış ve zamanı tayin edil · 
miş birtakım tethiş lıaı·eketlerin-.1 
kalkıştılal' ki bunların başlıcası 
Selanik Osmanlı Bank~&ının bom 
balanmasidir. 

Selinik rezaletlerine ittirak e
den bir düziine kadar . ıenç 
tethi;çıc!en bugü11 ya.lnn: birisi 
sağdrr. Şimdi elHbeş yaş)arınd~ 

kadar olnn bu adam Pavel Şateff• 
dir. Onunla Sofyada görüıtünı 
ve be ye zılarımdal<i bazı bilgileTi 
ona borçluyum. 

(Devamı a.ıar) 

sal bir mektup gelsin. 
ihtiyar babanın alnında de 

le§en çizgiler incelip darlaşı 
ölgün yüzünde yavaı ya\faf ıev 
ve neşenin izleri beliriyordu. 

- Oğlum, dedi, bu felaket, ~ 
mizin maneviyatını o k=idar 
du .. Huzur ve saadetimi.. o ka 
kökünden sanıldı ki .. Eğer bli 
servetimi kaybetseydim, bu d 
ce müteeaıir o!mıyacaktnn. 

Dakikalar geçtikçe, Aralan T 
gut burnundan soluyarak bir t, 
gibi di§lerini gıcırtadarak. N 
ya kar~ı beliren kin ve nefret d 
gularım açığa vurmaktan kend 
menedemiyordu. 

Neclamn babası bir aralık: 
- Oğlum, bu işte kabahatın 

yüğü sendedir! diye homurd 
mamı§ olsaydı, konuşmayı bura 
kesip gidecekti. Paşanın bu s 
leri Arslan delikanlıyı çileden 
kamıı§b. 

- Ben sizin kızınızı nasıl za 
edebilirdim? O, dünyayı ve ins 
ları bizden iyi tanımıf, ı:eki, a 
lr bir kızdı. 

- Dizginlerini neden çekme 
ni;ıı:? 

- Kendimde fazla. hak rö 
miyorum. Nihayet ni,anlimdt .. 
kahlım değildi. Kendisini datıl 
cak kadar 11kamazdım. 

Bu lll'ada Arslan Turıudun 
tasının içinden timtek ıüratile 
çen bir ihtimal, onu birdenbi 
yumuıatmıttı, cıgarasını ya 
Pa,anın gittikçe parbya ,,.e e 
lanan g%ölerine bakarak: 

- Mektup gelinceye kadar. 
ti bir hüküm vermiyeceğim. B 
nimin içinde iki iatibfam kıvrıl 

''Necla kaçtı mı? Kaçirıl 
mı?,, Her feyden önce bunu an 
malıyız. 

- Ben de bu fikirdeyim, oğl 
Necla, kalbini o Amerikalıya k• 
tırdıyn. bile, ıeni ve bi1j hüıbüt' 
terk edip kaçacak kadar baya 
ruhlu bir kız değildir. A.merika 
nın yatında bir tecavüze uğrcım 
ve nihayet ka.çırdması ihtimall 
benim de - bu telgrafı aldığrm c! 
kikadanberi • zihnimi kurcahY 

4 • ,,. 

Arslan Turgut konağın hahç 
sine inmişti. Pqadan ayrıhrk 
dıı knpmın parmaklıklıtrr önürı 

duran boynu çantalı bir adaJ11 
sesi işitildi: 

- Posta .. 

Bu ses ikisinin de y:.irttğini h" 
latmıştı .. Biribir!erine bak"!t.ısr 

Pai-ının kahyuı onlarrfnn. litı 
sokak lrapısma koştu. . Ölüın 
doğum haberlerini • bHmiyer~lc 
ayni soğuk kanlılıkla ve ayni al 
kanlıkla getiren posta müve 
ilk önce beyaz bir kağıt parÇ8 

uzatarak: 
- Şunu imzalayınıı, dedi ... , 
Ve arlı:adan ıar1, k•ımca bt 

ı:arf '\'erdi: 
~ Amcrikadan tnahhütlü bİ 

mektup .... 
(De:..-omı var) 
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niii 15/ 10/ 935 ıalı sününden ill lardan bedel ve~ceklerin de hangi 
haren t~drisata baılamıf olduğun- tarihe kadar bedfllerinln kabul edilc-ll===T= r =a=b= z:=
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dnn poliklinik muayenelerini gös- cefi sıruiyle aşağıya yazılmıştır. Dik 
terir cetvel aıağıya yaztlmııtrr. Şe. katle okunarak ona &"Öre bedel nre . SADIK.ZADE vapuru 19 
hir halkınm buna göre müracaat ceklerln nktiyle şubeye miiracaat et. Birinci T eırin CUMARTESi 
etmeleri rica olunur. . melerl ve bedel vermiyece1derln de top saat 20 de HOPA YA kadar. 

Janma günlerinde ~abede baJunmalan ~~~~~~!!!!~~!!~~~ 
Sabahları saat 1 O dan 13 e ka Ihımdır. 

dar. 
Pazartesi: Kulak, boğa:ı, burun, 

hariciye, fizik. 

Salı: Dahiliye, nisaiye. bevliye. 
Çarıamba: Röntgen cildiye, 

aszı.biy-', göz. 

Pcrtenbe : Hariciye, fizik, ni· 

sa iye. 
Cuma: Dahiliye, göz cildiye. 
cumartesi: Bevliye, as!lbiye, ku. 

lak, boğaz, burun. 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

giyineni e rin 

TERZtSi 

A. De11lz suutma aynlmış eratlar • 
dan 329 bakayuiyle 330 doiamlu1ar 
2' ilkteşrln 935 günü sevkedilmek U • 
zere şubede toplanacaklardır. Bu sı • 
nrftan bedel vereceklerin de bedelle • 
ri 23 itkteşrin 935 akşamına kadar 
kabul olunacaktır. 

B. Jandarma sınıfına ayrdmış erat 
Jardan 329 bakayasiyle 330 doğum • 
lular 2.t ilkteşrin 935 günü sevk edil _ 
mek üzere şubede toplanacaktır. Bu 
sınıf tan bedel vereceklerin bedelieri 
23 ilkteşrin 935 günü akşamına kadar 
kabul olunacaktır. 

C. 316: 327 bakaya.siyle 328 doğum
lulardan geri kalan piyadeler n 316: 
328 doğumlu iki senelik sınıfa ayn1mı~ 
olanlann bakayasiyle 329 doğumlular 
24 ilk teşrin 935 de şubede toplanacak • 
]ardır. Bunlardan bedel -vereceklerin 
t>edelJeri 23 itkteşrin 935 akpmrna ka. 
dar kabul edilecektir. 

2. Toplanma günlerinde ~ubeye mü 
racaat etmlyen1erfn hakkında askerlik 
müke11efiyet kanununun ceıa maddesi 
ahk!mı tatbik edilecektir. 

Jstanbul 3 ncü icra memurluğun -
dan: 

Yeminli ehli vukuf tarafından ta. 
mamına 111530 lira kıymet takdir e • 
dilen 6 katta 15 daireden ibaret bu -
luıuın Ye ıwo lira mahiye kar geti • 
ren karton piyer tavanlı tek numara. 
1r daireler beser odadan mürekkep ha. 

:> 

vngazi l"e banyo tertibatı ve daraç-a 

De1ıeı ı emı ruıı1rı UR l! F.nnıırı ıııeım0 ı mum rnoresj ıı 
İdaremiz için 210 M. Kauçuk k ayı§ta.n 22. 10. 35 Salı gü 

10 da Haydarpa~ada gar binası dahilindeki 1 inci işletme k 
tarafından pazarlıkla satın almaca ktrr. 

Muhammen bedeli 350 lira 70 kuru~ ve mtwakkat teminatı 
ra 30 kuruştur. İsteklilerin muvakkat teminat ile kanun~n ta 
ği vesikaları ve kanunun 4 üncii maddesi mucibince İ§e girm 
nii kanuni bulunmadığına dair be yannarne \termeleri lazımdır. 
e ait şartname Haydarpaşa da 1 inci i§lctm komisyo~undan 
olarak verilmektedir. 

ilk iki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 1 
lan ınikdarları a§ağıda ynzrlı yatak C§yaıı 26/ 10/ 935 Cumart 
nü saat 10 ·da pazarlıkla Ankı:rada idare biı:asmda satın ahi 
tır. Bu ite girmek isteyenlerin 664,20 liralık muvakkat temİD'f 
mcleri ve kanunun tayin ettiei vesikaları ve ite girmeye manif 
ni bulunmadığına dair beyannamelerle aynı gün tayin cdifon 
malzeme dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. 
ait !:ırtnameler. Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğüad 
karada malzeme dairesinde görülebilir. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyoİa ıilt~ıi, 1 
yatak ve yorgan Ç&r§afı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük 
yüzii, 50 tane küçük, 300 tane büyük bat yastığı, 200 tane ci 

' ( 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç Ye makk 
boya tabancaları 12. 11. 1935 salı günü saat 15,30 da kapalı 
sulü ile Ankarada İdare binasında aatm almacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 862,5 liralık muvakkat temi 
nunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 üncli maddesi 
ce iıe gimıeğe kanuni manileri bulunmadığına dair be7cıu..._,.. 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reiıliiina 
leri lazımdır. 

Buna ait 9artnameler parasız olarak Ankarada malzeme 
sinden ve Haydarpaıada Tesellüm v~ sevk Müdürlüfünden 
bilir. (6338) 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulebHJrsSnl& Davet 

l'C zemini çini kiler ve mutfağı hal'i 
bulunduğu ,·e ~ift numaralı daireler • 
de yekdiğerinin aynı olup yckdiğerine 
h<'nzedikleri l"e birinci kattan itibaren 
üç şahniş ve merdivenleri mermer sü
pUrgelikler n binanın üst katında ay. 
dınhk me,·cut olup poyraz ciheti gal. 
l"aniz kaplı pencereler n kısmen pan
cur ,.e asansör ve kalorifer Ye terko!! 
ile hangazi n elektrik tesisatı mev. 
cut bulunduğu ,.e ayrıca bodrum ka • 
tında 1( göz kömürlük ve çift kalo • 
rifer kazanı n asansör makine.si ve 
derununda çam ağar1arı ve küçük 
havuzu ve tulumba), havi kuyu ve Ud .. 

şer k!gir fidelik ve bir bahçıvan odası 
olup bahçenin üç set bulunduğu ve Muhammen bedeli 40,000 lirft olan Ankara; Etki!ehir, 

ISTANBUL 

Y enipostahane 
kartmnda 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 
~M • ' 

Urolon - Operatör 

İstanbul MüddeiumumUitinden: 
lstanbulda olduğu anlaşılan Tire • 

bolu C. Müddeiumumisi Esahn he.men 
memuriyetlmiıe gelmesL 

Yeni netrlvat 

Çocuklar için 
güzel bir kitap 

bahçe 120 lira kiraya mütehammil bu ve Samsun depoları su tasfiye tesiı.atları 31 • 10 - 935 günü saat 
Iundufu ve arka sokakta ayrıca ister pazarlık usuliyle Anltara idare biııaıında ihale edilecektir. 
kepenkli bir adet garaj olup gayri Pu İ§e girmek istiyenlerin 3000 liralık muvakkat teminat 
menkulün umum mesahası 14G2 metre nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci 
murabbaı olan Taksimde Sıra~elviler. girmeğe kanunt manileri bulunmadığına dair beyanname ve t 
de eski 140. 144yeni130 .130 numara. rini ayni gün saat 14 de kadar c~r Dairesi Komiıyon Reisliğ" 
b Ycnih:ıyat a.p:ırtrmanının Şekerci meleri lazımdır. Bu i!e ait tartnameler 200 kurut mukabilinde 
İbrahim ,.e yaJdesi Atiyenin hlc;selerl ra ve Haydarpaıa veznelerinde nblmaktadır. (2982) ( 
olan 1/ 28 er hisseden 2/ 28 'hisse açık • 
arttırmaya nzedilmiş olduğundan 

19 - 11 - 935 tarihine müsadif sair 
gilnil saat on dörtten on beşe kadar 
dairede birinci arttırma ı icra edile . 

Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane baıil makas t 
lk'incilc§rin 1935 Pazar~esi günü ı aat 15,30 da An.karada rdare 
aında kapalı zsrf uıulü ilr aatm alı nacaktn-. 

1 Bevliy Mütehassısı 
l{raköy _ ı-:kselsiııor nıağu:a 

anında. //er gün öğleden sonra 
~ . den S . e kadar_ Tel: 41235 

ti Tecelli baaım evi çocuklar için 
! · üç güzel ve meraklı hikayeden 

mürekkep bir kitap neıretmiıtir. 

Kitabın adı "Bir tren kan11,, dır. 

Sunda.ı başka içinde Pusu ve Bay 
Tuğrul'un batına gelenler, diye 
daha ıki bikiye vardır • 

cektir. Arttırma bedeli kıymeti mu _ 
hammenenin yüzde 75 ini bulduğu tak 
dirde müşterisi üzerine bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son artımının taah-

hildü baki kalmak üzere artırma müd. 
deti on beş gün temdit edilerek G - 1!! 
- 935 tarihine miisadif cuma günü 
saat on dörtden on beşe kadar ke1.a 

ite girmek isteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile 
nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 - üncü madde.i mucib• 
girmeğc kanuni manileri bulunmadıima dair be)"&Dllame ve 
rini aynı gün aaat 14,30 - a kadar Komi.yon Reiılifine 
lazımdır. 

Şıutnameler paraaız olarak Ankarada malzeme dairesi 
Hnydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağltdma 

.-seıa~ ızzet ~ 

Tiyatro Sanat~ 
Her kitapçıda bulunur 

F:aıı: 75 kuru§ 
~~~::!Jl~;a;iim111sl!rll1111~ıesm1111 .. mı~ , Yeni Eserler 

FATMA 
Fuat Nebil Ertok 1 
K "cük hikayeler 
u~ 

60 kuruş 
Mutlaka alınız ve okuyunuz 

Satıs yeri "V AKIT,, 

~---·· ············· .......... . ,,. ..... =""""''DO'kt·ör··~··· 1 
Ali ismall ü 

Haydarpa§a haıtaneıi bevliye İ 
mütehcunn :i 

f: 
Urologue - Operateur :: 

ı: 

Babıali caddesi Meserret ole H 

l li 88 numarada her gün öğleden~ 
.. ra saat ikiden seki7.e kadar.~ 

~~ -....... ·-·····---·· .. . .... :ı ... m n::::: ...................... ::m •• mnu • .... -· . 

Çok güzel ve açık bir dili~ 
yazılmıf olan bu hikayeler, bun• 
dan sonra da her hafta cumarle-

si günleri muntazaman kitap ha
lir!de neıredilecektir. 

Bu meraklı ve güzel kitapları 
satın alacaklar, ayni zamanda 

güzel bir kolleksiyona da sahip ~ 
lacaklardır. Okurlarımıza. bi1has. 

sa çocuk babalarına tavsiye ede
riz. 

Hollvut 
HoUvutun 18 lkteşrin sayısı en son 

modeller ile çok güzel r~imJeri ve 
haftanın film mevzulannı yüklü ola.. 
rak çıkmıştır. 

--0-

Erğanl istikraz 
tahvlllert 

Ankara, 16 - Ergani istikraz 
tahvilleri kqidesi yapıldı. 300 nu
maraya ikramiye çıktı. Ohrz bin 
lira 176, 784 numaraya, on bet bin 
lira 190,632, on bin lira 67,669 
80,396, 19635 numaralara çıktı. 

126,213, 81,162, 81, 110 69,993 
20,206, numaralı tahvillerde biner 
lira alacaklardır • 

(6196) 

dairemizde yapılacak ikinci açık art _ 22 - 1 O - 935 tarihinden iti haren it'arı ahire kadar Ha 
tırmasrnda arttırma bedeli luymcti ~adan - Ankaraya Salı giinleri, A nkaradan - Haydarpa~ 
muhammcne..:.,inin yüz de 75 ini bul - ı ~amba günleri Toros sür'at ka~arla rı tarifesini takip etmek Ü 

madığı tak~irde satış .22SO n~marah rer yolcu katarı hRreket ettirilecek tir. Haydarpqadan aaat 
kanun ahkam~na _tevfıkan gerı h_rr~ • Ankaradan saat 7,03 de kalkacak olan bu katarlarda her ıı 
kılır. Satı~ peşındır. Arttırmaya ıştı • . . . 

k t k ist. 1 . k . arabalarıyle hır ycmcklı vagon bu lunaeağı muhterem yolcul ra e me ıyen erın ıymetı nrn • , 
hamminesinin yüzde 7,5 nisbetinde olun:.ır. (JOl 3) (64~ 
pey akçesi veya milti bir ban kn n rn tc. ıiiiımılim••&1Jiiiıiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
minat mektubunu hamil bulunmalan 
llzımdır. Haklan tapu sicilli ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaldılarla diğer a. 
Jikadarlarrn ,.e irtifak hakkı sahip • 

KAŞE 

NEOKALMiN )erinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair ohm iddialannı ev • 
rakı müsbiteleri ile birlikte ilam tari.. 
hinden itibaren nihayet yirmi gün 
zarfında birlikle dairemize bildirmcle. 
ri lazımdır. Aksi takdirde hakları Grip· NevrafJi •Baş ve d"ş aArlları • ArtrltJzm ·Rom 
tapu sicilli ile sabit olmıyan1arın 
satış bedelinin paylaşmasından hal"iç 

kalırlar. Müterakim vergi tenviriye ı · h • 1 LJ M • • d • • ı • • ..... • • d 
tanzifiyeden mütevellit belediye rü • 1 n 1 ~ c r ar . u ur u g un 9 
somu ,·c vakıf icaresi bedeli müzaye _ 
deden tenzil olunur. Daha fnzla ma • İdaremizin Maltepe Dinamit Depoları etrafındaki toprak 
himat almak istiycnlcr 2:; - 10 - 9:;;; rinin "277,20,, lira he .. ' el keşifli k mamiyle 2 nuır.arlı n ;namit 
tarihinden itibaren herkesin görebil • su yanında "282,44,, li~a bedel l:eı ifli bir bek~i tarassut kulul: 
mesi için dairc:le açık l.Julundurula • sı ~artnamc ve projderi mucibin: e pazarlık suretil~ münakasa 
cak arttırma şartnamesi ile 3j/ 1299 nal~u~tur . 
numaralı dosyaya müracaatla mez • Pazarlığa iştirak etmek isteyeni erin 24 1101935 tarihine 

b• A kılr d~~yada mevcut cesail\i görebile. Perşembe sünü saat 14 de o/eı 7,5 muv<ıh:kat teminat!ariyle 

Y .. k k M .. h d. Mekte 1 rttırma cekltrı ılln olunur. <15645) • ] k . . h .. K b U Se U en JS 1 - ------ şartnameyı a ma ıçın er gun a ataşta Levazım \'eMübay 

Ve Eksl·ııme Komisyonund_a_ n : Emniyet Sandığı MüdürHiğünden: besindeki Ahm K':>mİsyonuca nıürac::.oll_a_rı_. ____ _ _ __ 

Bayan Nevzat 9-7-935 tarihin- Ad l!a m-u .. ~#"';-:; u·· r u·· gy u·· nd 
k f • "k IAboratuvar: için 4 - 1 o - 935 tarıhınde kapalı de sandığımıza bıraktığı para için \'C. a ar ~ 

Me tep ızı a 1 d' .... d 19 67.,29 
f .1 lınacağı ilan olunan fizik aletine talip ge me ıgın en - rilen .. _ numaralı bonoyu kaybet - Dirama mEbadille:inden Musta fa Azizin vergi borcun::cn 

zlaOr-ı e93a5 saat 14 de pazarlık ı"le alınacagyı ilin olunur. (6240) tlğini söylemiştir. YenM Ycrilcccğin • 13·· "k•d•d S ] l y d .., "'' 1 40 d 
den eskisinin hükmü olmıyncnğı itan uyu "" °' a .acı "0 mgm a'" u o. u P~Y a 28 payıı:rn 15 

I •• 1 S:ılı gününden itibaren Yirmi b ' r uün m ü l<le tle a r ttlrr.mya 
- Soğuk demirciye uzum var o u~~~~ .. Şehremini Saray meye/anı rnıştır. !ste}cnler 5 11, 935 Salı günü sn ... t On d5ıUe Adal 

dd · 1 3 numaralı fabrikaya müracaat. Calerağa mahallesi No. 66 l hey' etine gelsinler. 
Sirkeci Ebu11uut ca eaı -
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UVVE 
AFi UMU i, KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocuklar 
nç er Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istima edebilirler. Hasan Ecza deposu 

YAZIK Ki, ONUN AŞK 
ROMANININ SAHIFASI 

KAPANOI •.•• 

Genç ve güzel • • • Ne 
yazık ki, cAzlbesı yok. 
yQzQ parhyor ••• 

Kendinizi böyle bir- tehlikeye 
kaptırmayınız; ve unutmayınız 
ki. cHdlnlzin na tur-ası ne olursa 
olsun, L. T. PiVl&i R · in 

MATITE 
C güullik pudrası sıze bütün erkeklerin hoşuna giden kadife man· 

ıara1ı mat çehreyi temin edecektir. 

U§ 

MAYIYE fcvkal.ide mat bir pudradır t çilnkü, kendisi talksız 
vo ıçındeki ın:addeler de mattU". 

n PariOmöri L . T. P 1 VE R A. Ş. . 1stanbu1 Şubesi 
c' Şf~ı; Ahmet Boy sokak N:>. 56 . Telefon : 43044 

i ) 

se ır te~< tüp sizin de bu neticeyi 
~d a~mamza kafi gelecektir! 
u 

ıd 
ı ,; .. ' ' ........ >~ .; • ' ' ... ~ , ... : ·~' : ~ • • I ~~ L • '' • ı' • ' ' ı ~ 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

. . ~ . '" ' . ' . ' ~. :· . 

iş Bankası Çocuklar Ara ... 
sında bir müsabaka açtı 

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

geçnıiyecek surette 
yazmalıdır. 

Bu yazılar: 

ze 
en, 
alcJ 

29 Teşrinievvel tarihine kadar 
iş Bankası lstanbul Şubesi 
adresine gönderilmelidir. 

100 lira mükafat En iyi yazan çocuğa 

verilecek, ikinciden itibaren 

a, 
fü 

Bugün ilk iş oBarak bh'· 
mı 

i 

birer kumbara hediye 
25 kişiye 

edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 

z ve bltlm::eye kadar gUndo iki defo kullanınr~. Gu mUd-
1 acı-;1un!!a dişterlnlzin evvellt!ntlen çok daha parlak, çok 

• : • ; • 4 • • .. " • • \ .~· ! ~ . . . ' . '. , · · . . '. .. ~ -.; ·.f'A·ı: 

ha beyaz va çoiı< daha tem;z olduilunu göreceksJnlz. 

rDVOLiN-=-in b;111baş11 iki hususiyet:ı {i.:=A==d™emı· ı·kt-1.-d.-a-:--=r Tı.: ·dır. Evve!a diş!erdekl kir tabakasını ı'· . b 
- k.er". yemek, içki ve sigara dumanının ;~ v E ~ 
suı~ getirdiği ıekeleırl çakar_sr. sonra Useı gevşekliğineil 

.-- ıerı yıkar, parlatır ve mıkropları f: ; 
; vozde vüz öldürür. liHormobin ~ 

.. Ünden • Diş macunu ıi Tafsilat: Galata posta ~ 

~ ibaren Radyo l ·~ n k u ı ı an m, va i~=m======:::==~==::..::::ı:m=:..-===mli 
A>1z de başlayınız 1200 liraya kelepir 

t'acat tüccarlarırt1a çok 
miihim i a • • 

hane 
Yedi oda iki sofa ikl bahçe "·esait 

müştemilatı havi kullanışlı bir ev 1200 
liraya aatı1acaktır. Çapa çukurbostan 

tat1bul Ticaret Ve Sanayi ()dasandan : ~~ydanr, 29/ 2 N.?· rn. hcrgün .. saat 

T .. k. d b" l k ti k l k l I c.ortten sonra muı·acaat olunabıhr. - ur ıye en ecne ı mem e c ere sev o unaca ıer ma 
en§'e ~ahadetnamesi almak ı azımdır. ı!=:w.K~;==M==.yz=A==c;::-4E==R=:==u 
ıevkiyattan sonra hi«:hir suretle şahadetname \•erilmiyeceği son r1H •• d d . H 
ıhrak naıı olunur. !I u s a m e ı n i~ 

- Şimdiye kadar bu yolda vaki olan ilanlardan h:.beı dar o • E: Umumi idrar tahlili 100 lrnruştur. ii 
I~ bulunan tacirler bu sene 1lkteşrinin sonuna kadar Odaya f~ Bilumum tahlilat Eminönü, Emlak n 

aatle ihracatlarını ispat ettikleri ta!<dirde bir defay<t mahsus li Ye Eytam hankasr karşTsmda lzzet· i! 
. şahadetname a)abihrler. H bey hattı. lj 

a m:;mm::::::n=:ıw::n:::ıı:::mn::u::mc::::::: 

fıt· eyoQ-Ju Akşam Kız ertik okulu ü=m:m=====m~==m=m====m11::~m=~ı::::::::m~ 
11 ....... · = Dış hekımı li 

direktörlüğünden: § Ratip Türko~ıu !~ 
Oğretime başlanmı§tır. Bu hafta içinde gelmiyenlerin yahu~ öz-1 Ankara caddesi Mes~rret :: 

1 b 'ld" . ı . 1 . . .. ... . l k n"" otell Kai'ŞISI numrara (88) E 
ı ırınıyen erın yer erıne yenı ogrenct a ınaca tır. • ....................................................... t: ............................ ._ ............................... "" 

Eaki öğrencinin çok çabuk 9kula. bqvurmaları. (6500), 

2 ve 20 komprimelık ambalaılarda 

buluııı.ır. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 
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TEYZENiN MIRASI 1 

er-i tuta~ak baş ~· e di~ ağrılarına 
eviu!zde dalma birkaç kaşe GRiPlN 

.bulundurmayı unutnıayınız 

. . ,.., . ,,. ·. . . . . . "': ~: ·= ! ~. ) ~,· . "'., ·, :·· "' r ' , • ... ~ ' • 'ı • • ' - •. • r • 

Taşra Bakkal Ve Toptancllarına 
~ Aşağıda yazrJı bilQmum TURAN mamulatını serin ,.e muntazam tedarik etmeniz ~in doğrudan 

dogruya TURAN fabrikası bayiJerine veyahut yazıhanelerine müracaatınız menfaatiniz ikttzasındandll'. 

YEMEK YAGLARI 

Rafine zeytinyağı 
Su.<ıam yağı 

Pamuk yağı 
\'e diğer salata yağlan 

SADE Y AGI,AR : 

Kokozin 
Turyağ 

Turgarin 

-· 

''et diğer sr.rt yağlar 

BEZİR YAGLARI: 

lngiliz kaynar.uş açık 
İngiliz kaynamış koyu 
Türk ~ift kaynamış 

TIRAŞ SABUNLARf: 

Tışaş krernd 

TURAN 

'1 URAN - YAGJ fabrikaları . T URAN - lZMlR 

ÇAMAŞIR SABUNLARI 

Zeytinyağ dan yapı] mrş 
MARSlLY A DEVE ARAB 
ve diğer cinsler. 
TURSAL çamqrr toıa 
HURMA ıabunu 
ECE temizleme tozu 

TUVALET SABUNLARI: 

TURAN banyo sabunu 

Roıamri • Fatma • Yerda 

Ye illçlı sabunları 

TUVALET 
MAMULATIMIZ: 

Fiksatif, Zeytinyağlı şam • 

puan, krem Baronia: Gü • 
zcllik yağı v.s. 

ün nğrı!urı, bılhe dokunmadan, mideyi ve böbrekleri yormadan 
kısa zam:::.nda ve en kat'i §ekil de keser. 

TURAN 
şirketi 
kutusu 

Türkiye yağ ve mamu1&·t1 sanayii Limitr~d 
ıstanbul ·Sirke ci. Nuı- Han 3 - 14. Posta 

522. Telgraf': ESTOVA- tstanbul. Tef: 24442-3 
,.,.,. t . J "• ,• r • _. •"- ~ 

l>A'RnAY!ıNJ.~'l 

-kızı nın resmini buraya a;.sıyor? <li.ıştilı.j 
ce~i geldi. 

l•'akat genç kadınrn resmini dikkat. 
le gözden geçirince hakikati anladı: 

_ Bu Luiz değil! Annesinin genç • 

lik resmi dedi. 
Bu esnada Fransııva dö Monmoran 

si odaya girerek delikanhnın, Jan dö 
Piyenin resmi lrnrşısmda kendinden 
gcı;miş olarak durduğunu gördü. GQz. 
lerini bir duman bürüdü. Hemen Par
dayanrn yanına giderek elini omuzu... 
na koydu. Şövalye dalgınlıktan uya. 
narak birdenbire sıçradı ve: 

- f{usurumıı affediniz l\larşaJ ! 
sözlerini kekeledi. 

- Bu kadına mı bakıyordunuz? 
- E,·et.. 
- Şüphesiz, çok güzel, tapılncak 

dcri"cede güzel buluyorsunuz değil 
. ., 

r.ıı. 

- Çokdoğru .Monsenyör. Bu asil ve 
muhterem kadın dikkatimi ~ekecek 
kadar güzeldir. 

- Ruhunuz henüz hayaller ile uğ
raştığı için hayatınızda böyle güzel 
bir lmdrna rastlamış olsaydım mes'ut 
olurdum diye dü~ünüyordunuz değil 

mi? 
Marşalın son derece bir heyecan 

içinde bulunduğu görülüyordu. Par -
dayana bakmaktan \•azgeçerek göz • 

1erini resme çevirdi. 
Pardnyan yeisle karışık bir tatlılık 

la ; 
- .Muhterem MarşaJ dlişüncemi 

pek iyi anladınız hakikaten bu güzel 
masum görünü<:Jü kadını sevmek, t.cıp-> • 
ınak, hayatımı yolunda feda etmek ı. 
ffn ona rast1nmağı düşünüyordum. Ya 
hut hu kadın oJmasa bile mesela kız 
kardeşine ,·eya kızına rastlamağı dil. 
şünüyordum ... Gördüğünüz yeislmin 

,.,eb0biı.l' gelince bürh! yüksek bir ka • 
dının benim gibi bir serseriye gönül 
ycrememesidir. 

l\farşalın dudaklarında acı bir gü. 
lümscme belfrdi: 

- Delikanh, pek ziyade hoşuma gi. 
diyorsunuz. Bu IfoJinyinin sizi met • 
hctmesinden değil, sizde gördükiirn 
serbestlik, saflık ve temiz kalplilik • 
ten ileri geliyor. Bana hakiki bir em • 
niyet \'eriyorsunuz. 

Pardayan, Mar~alın dikkatini çe • 
ken bir heyecan la: 

- l\losıenyfü-. hakkımda pek hüyük 
bir lUtuna bulunuyorsunuz. Sözleri • 
nizin sizin gibi yüksek fil\irler sahibi 
bir kimseye ltiyrk olacak bir nezaket • 
ten ba~ka bir manaya gelebi1eceiğnt 
düşünmem hile .. Eğer höy le olmad1ğr. 
m bilseydim eAAssız limitlere düşer • 
miydim? sözlerini ~öyledi. 

Acaba bu ümitler ne idi? Marşal 
bunların, delikanhnın ~öylemek iste • 
diği şeylel'le ıdakalı olduğunu sandı. 

:Marşal demin başladığı sözüne de

,·am etti: 
- Bu emniyetim o kadar hakikidir 

ki bundan dolayı size bir hikaye anla. 
tacağırn. Bunu uzun senelerdenberi 
kimseye söylemem iştim. Bu hikayeyi 
söyJiyerek biraz ferahlayacğımı sanı. 
yorum. Siz benim için bir yabancısı • 
nız, fakat bana öyle geliyor ki eğer 
bir oğlum bulunmuş olsaydı mutlaka 
'.'IİZC benzemesini istiyecektim. 

Pardayan tuhaf bir helecan ve 

hayretle: 

- Monsenyör! diye bağırdı. 
- Hoşunuza giden şu resmin kar. 

~ısına oturunuz. 
Pardayan itaat etti. Ve 1\hrşahn 

da arkMrnı resme çevirerek oturdu • 
ğunu gördü ,.e: 

-----------P ..... A R 1l A VAN LA R ' 221 
'4U....., • ··--------------:.:.:.:;_ 

- - Pekalfı, şimdi, kralı esir ettik
ten sonra ona nasıl muamele edelim 
dersiniz? 

- Şevkctmaap, hakikaten en na -
zik nokta burasıd:r. 

Kral dalgm da!gın bakmağa baş . 
ladı. Acaba bu sırada düşür.düğü is • 
tikba tinde neler görüyordu. Fransa 
krallığı tacını mı"! Yoksa bir fel:lket 
uçurunıu mu? Belki de sadaktin bir 
timsali olan karşısındakine sadık gö· 
rünmeli çarelerini araştırıyordu? 

Her ne ise, yüzündeki hilekarlık 
b~rdcnbire kayboldu. Gururla karışık 
bır hüzünle: 

- Muhterem 1\t:ı.rşaJ, baham An -
tuYan dö Bourbon tarafından, \"'e doğ. 
rudan doğruya Sen Lui dedikleri do -
kuıuncu Luinin altıncı oğlu Robcrin 
sülalesindenim. Bu sebeple n.<ul Fran· 
s:ı hükilmdar hanedanından bir pren.. 
$Im, bunun için hükumet işlerine ka • 
rışmak hakkımdır ,.e eğer bir gün 
Fransa kralı olmağr düşünürsem bile 
bu fikrim meşrudur. Fakat Vahalar 
Allahrn liitfü eseri olarak tahtta bu • 
1unuyorlar. Burbonlarm saltanat sür
meleri kaderde varsa düşUncem Tan
rımn iradesine hiç bir suretle karşı 
gelmemektir. Bu hakımdan sizin fik . 
ıinize yakla~tığımr zannediyorum Dük 
dedi. 

- Şevketmaap, maksatl.armızrn 
doö-ruluğundan şüphelenmediğim gibi 
bu hususta faz!a bir şey de öğrenmiş 
o1nuyorum. Yalnız kralımın alc1·hinc 
hi~ bir işe girişmiyeccğimi tckr~rh -
yorum. 

- Size lazrmgelen teminatı ,·erdim 
r:anırnderim. Şarlın tahtında go:r.um 
yok. Yeğt-nim istediği kadar. yani 
Ka.t(>rin dö Medid ... fhf annesi olan 
bir kral ne kadn; S:ıtanat sürebilirse l 

o kadar saltan.at sürsün. 1''akat ~artın 
t.cıhtına göz dikmediğimiz halde o biz· 
den ne istiyor? Sen Jennen sulhünün 
t~:~~ne olarak Hiignolnr niçin zulüm 
g~r~yor. Neden tazyik olunuyorlar? 
Kılıseye ibadet için gidenlerle gitıni • 
yenler niçin ayrılıyorlar? Artık bun. 
lara bir son vermek lazım. Lllkin biı 
harbe devam etmek kudretinde olma. 
dığımız için muharebe ile kazannmı • 
lacağ'ımız şeyi iyflilde kazanmalıyız. 
Bunun için de şimdi sizinle görü,tü. 
ğüm gibi kral ile de konuşmaklığım 
lazımge?mez mi? Söyleyiniz Dük ,e 
kralı ele geçirmek için Çalışmamız 
me~ru bir haıeket değil mi? Emin o • 
lunuz ki kendisine Mç bir f'en :ıhğır..nz 

dokunmryacnktır. Hatta şa.rtlımmızı 

kabul veya reddetmekte bile l!r.rh?!'t 
bulunacaktır. Maksadım onunla ele1e 
vererek konuşmaktır • 

Kralın bu suretle sözü değiştirmesi 

Kolinyinin çok hoşuna gitmişti. 

- Şimdi, bu şartlar içinde si7.e gü. 
vene bilir miyim? 

- Kralı elde etmek için mi şevket • 
maap,? Siz açrkça söylediniz. flt'n do 
öyle cevap vereceğim; burada tek ha • 
şıma yalmııım. Siz ise kalabahltsrmz. 
Bununla beraber hattfl ölümümden bi 
le korkum olmadığı için Yİt'dnnımı~ 
emrine uyarak açıkı;a söyliyeceğim. 

lfolinyi biı' adım ilerliyerek: 

- Dük, burada benim misafirim.<1I· 
niz. Her ne söylemiş olsanız burad~n 
bir kılınıza dokunulmadan tJkacak • 
sınız. Şimdi söyleyini7., dedi. 

- Söylemek istediğim şey buduT. 
Buraya davetimi icap ettiren maksa. 
dı Ye bu maksada dair konuşulnnla • 
". unutacağım. Bunlara dair kimseye 
hır şey ısörlemiycrcğim. Çünkü ha • 
kimlerin karşısma çıkmak, onl:ıra dert 
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43 - Hareket günü geldi. Sinemacılar ve ga •. 
zeteciler büyük faaJiyette. 

44 - Toprak altına girecek çelik kiire üstünde 
son veda. 

4.1 - Burgular çalışmağa başlar başlamaz ~e. 
Jik küre toprağrn içine doğru kayboldu. 

ı I• 
ı• 

4.6 - Küreye bağlı kablo ile konuşmak imkanı 
\'ardr. 

47 - Birdenbire telefon çalmağa başladı. 48 - Eyvah t Ne duyuyorum .• Dehşetli sıcak 
varmış! imdat sc::s1eri ve bir tabanca patladı. 

22.2 PARDAVANLAR 
~~..--w...-.-------------------·--~----
nnhı!r.ıak mesle%imin dışındadır. Fa - ı 

kat, Şevketmaap, kral Şarlr hima)e l 
et...ınek i~in elimden gelen şeyi ona ha_. 
ber vermeden yapacağımı da arzede. 
rim. 

Kral içini !:ekerek: 

-Doğrusunu isterşeniz yeğenim 

Şarlı ı;:izin gibi dostları bulunduğu i~in 1 

kr.skamyorum. Eğer bütün düşmanla-! 
nm size benzemiş olsalardı kendimi 1 

bahtiyar sarardım sözlerini söyledi. 
- Şevketmaap, bu iki noktada al

danıyorsunuz. Ben Şarlın dostu de • 
ğilim. Yalnız Fransamn sadık bir ev . 
ladı.rım. Düşmanınız olmak bahsine 
gelince llügnolara insanca muamele 
edilme<::ini hiç kimse benim kadar sa- 1 
mimi ve candan olarak istemez. Ilu 
hususta yemin bile ederim. 

- Teşekkür ederim Marşa!. Demek 
ki ne size ve ne de dostlarınıza gü · 
venemiyeceğiz öyle mi? 

Fr~nsuva hafifçe eğilerek: 
- Öyle Şevketmaap,I Fakat şunu l 

eh .söylemekliğime müsaade buyuru -
nuz. Eğer bir gün sizinle Fransa kralr 
arasın da geçecek bir konuşmada ha . 
zır bulunmaklığım için davet edilir _ 
sem.. derken Kolinyi sevinçle söze 
karışarak: 

- Sonra? dedi. 

- Ve eğer kral Şarl da heni çağı -
rırsa, bu konuşmanın nasıl hazırlan -
mış olduğunu öğrenmeğe kalkışmıya . 
cağım. Kralın kararını bütün kuvve _ 
timle müdafaa edeceğim. Yalnız ka _ 
tolik olduğum halde katoliklerin yap
mış o1dok1an cinayetlerden iğrendiği 
mi de söylemekten çekinmiyeceğim. 

Gözlerinde bir sevinç ışığı parlı -
yan Na var kralı : , 

- Bunu yapacaksınız ha Dük? di. 
ye haykırdı. 

- Ent, süz Hri.rorum. Bu konağın 
kapısından çıkar çıkmaz, söylediğiniz 

konuşmanın anlaşmakla yapılması i
çin elimden gelen teşebbüslere giri • 
~eceğimi de rndederim. 

Elini Fransuvaya uzatan Kolinyi: 
- Cesur, sadık ,-e mertsiniz !\far • 

şal! dedi. 
Kral: 
- Muhterem Dük, sözünüze itimat 

ediyor ,.e bu liOnuşmanrn ycıkmc?a o -
lacağını umuyorum. Buyurunuz ... 
sözlerini söyledi. 

Şevektmaap, bazı teşebbüsler müs
tesna olmak üzere sizin i\in de fe -
dakarhk Ye sadakat göstereceğime 

emin olunuz. 

Bu sözleri söyler ~iyl~mez Marşal, 
kendisini kapıya kadaı; gütül'me~i 

bir şeref sayan Kolinyi ile beraber sa. 
)ondan çrktr. 

Konakta oturulduğunu anlatma -
mak için karanlrk bulunan avhdan 
yamnd1 iki u~ak buluutluğu hal<le 
geçerken iki lriE1i Fransuva dö r.fon. 
mornns!niu yanı:ta yaklaştı. 

Marşal, Kolinyinin sözüne inandı -
ğı i~in, hatta kendisine bir kaç lrnnt:er 
saplanmak istendiği aklına gelmiş ol. 
duğu halde bile kendisini korumak i . 
çin bil' harekette bulunmadı. Fakat bu 
düşünce hemen kayboldu. Çünkü bu 
iki kişiden birisi: 

- Muhterem Marşal, dostlarımdan 
birisini size takdim etmeme müsaade 
eder misiniz? diyen Deoda idi. 

Fı-ansuva onu sesinden tanıyarak: 
- Kont dö l\fariyyak, dostlarınız 

ayni zamanda benim de do.stlarT!H .. 
dır cevabını verdi. 

- Öyle ise siı~ acele Ye mühim bir 
şey söylemek istiyen Mösyö 1ö Şövalye 
dö Pardayanı takdim ederim. 

PARDAYANLA'R 

l\farşnl Parda.rana döndü: 
- Mö,,;yö yarın akşama kadar ko. 

nağımdayım. Sizi oracla kabul etmek. 
le ::;ercf duyac:ığrm sözlerini söyledi. 

Par dayan titrek bir sesle: 
- Yarm değil, sizinle hemen gö -

rii;me!c !'Jeı-efini temenni ederim, ceva.. 
bınt \'erdi. 

Pardayanın sesindeki heyecan ve 
titreyiş, ayni zamanda her.ı emreder 
gibi hem ihtiyatla ı,onuşuşu Marşal 

da derin bir tesir huı:ıule getirdi. 

Bu ha!e ~aşan Ifolinyi, Şövalyenin 
şiiphe dik::e:• bir adar.ı olmadığmı 

bildiği h:in: 

- l\farşal, şövalyeyi size şimdiye 
kadar tamdığım Jantiyomlarrn en 
cesur ve en sadı!u olaralı: t..·ffsiyc e • 
derim. sözleriyle l{ı.fa kanştı. 

Fransuva: 

- Delikanlı, böyle muhterem bir 
kimsenin hakkınızdaki hu sözleri sizi 
clostlaı·ımclan addetmem için kafidir. 
Mademki bana sörlew.ek istediğiniz 

a::~ledir. Öyle ise geliniz .. dedi. 

Bu "cloı;ıt,. sözü iizerine Pardayan 
titredi. 

Dük, Kolinyi ile vedaJa~rrken o da 
l\lariyyaka orövar diyerek Marşal ile 
birlikte konaktan çıktr. Fransu,·a dö 
M1>nrnoransi, Navar kralından emin 

olduğu gibi nereye gittiğini öğrenme -
r:1efori is:in de yanına maiyetinden kim 
nyi aJmamrı;;tr. Fakat şimdi yar.ında 

kralların hile kıska112caldarı bir mu. 
h:ıfızın bulunduğundan habersizdi. 

Her ne ise.. Betizi sokağından 

l\fonmnrar>.s:?ıi!l ltcn~ c1'· .. ~ k~clar uza -
nnn yolda biribirleri~e bir Şl'Y söy!e -1 
mediler. 

Gerçi, genç arkadaşının yolda hi~ 
bir söz söylememesi Marşalııı tuha ·l 

, ....,,..._ 

frna gidiyorsa da, susanlara bir ~ey 
sormağı neı.akete uygun bulmuyordu. 

Marşal, Şönlyeyi büyük kabul u. 
lonuna bitişik bir odaya soktu. 

Yaktiyle Jan dö Piyenin, ihtiyar 
Konnetablin zoruyla nikahı bozan 
mukaYeleyi imzaladığı oda burasıydr. 
Fakat Frnnsuvanrn bundan haberi 
yoktu, Dük: 

- Zırhlı elbiselerimi çıl\armak için 
sizi biraz burada bırakacağım di:;·c c1< 
delikanlrya dikkatle baktiysa d:ı Şö .. 
valye hürmetle e(ilerek karşılık ,·erdi. 

FransuYa odadan çıkarı.en: 

- Hakikaten bu delikanlı fena a • 
dama benzemiyor .. diye düşünmüştü. 

Pardayan yalnız kalınca almn<lan 
akan teri sildi. Ayni zamanda hem is.. 

tediği hem de çekindi~i dakika gelmiş. 
ti. Şimdi Fransm·a dö Monmoransire 
bir kızı olduğunu söyliyecckti. :\l:ır • 
şal ise, şimdiye kadın· bu krzrn , ·ar -

lığından haheri olmadı~ı gibi .Tan dÖ 
Piyeni boşadığ1, bir çok acı \ektiği 
halde bunlara bir Pardayanın scbcP 
olduğunu ve bunlan bir Panlayanııı 
kendisine haber verdiğini öğrenc~eldi. 

Ayni zamanda babz.sının suçlu ol • 
duğunu söylemek Ye Luizde::ı ebedir • 
yen ayn]mak zamanı da gelmişti. 

Delikanlı etrafına çekingen bir ba
kı~ fırlatarak: 

- Öyle lazım! Öyle icap ediyorf 
diye söylendi. 

Birden bire bakışr, odasının en Jo' 
köşe3inde asıh buhınan bir resme iliş.. 
ti. Yücudu dehşetli bir suretle s::ırtölıl• 
dı. Re3mi yiyecekmi~ gihi .seyre dald•· 

- TJui;r,! J,uiz dfye mırıl<fandı. Ye 
ht>men aklma. : . 

- Bir kızı olduğu-ı.cl:.rn hahcr• 
bulunmıyan Marşal nasıl ohır2r dıl 


