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1 ' 
Nasıl geldiler, Nasıl yakalandılar? 

Tevkif edilen saylav Ali Saib ağladı Yazısı 4 tlnetı 
sayla da 

Atrikadaki harp 

iki taraf taarruza 
Telaşa lüzum yok! 

Kimse ekmeksiz kalmıyacak 
hazırlanıyor 111. lı · t · ·· t ·· _, ~ b ·· ı •· l.. · 

H b 1 it lyan casusu zenci ıv.1u ıt ın aş unuag oqıe soy uqor 
a eş er 8 · B f ı t ·k· k ;_.il reisleri ~ kwrşuna dizdi - u. gece ırın ar ş~a ı ıye .~uar 

ekmek çıkaracak ve satacak:· 

/talyan cukerleri, Jeoe ile resim ,ektirmekten memnun .•• 

t-'C!.beş harb~~ ~IY!lS,.?I _vozq_ 

La val yeni sulh şartları 
ileri sürüyor 

lngiliz gazetelerinde Lavaı 
aleyhinde bir cereyan var 

Mukabil taraf elçllertle temasta bulundular 

lgiliz donanması Akde
nizden çekecek mi? 

1 ·ı 1 mütekabil gÖril!JDeleri gayet İyi Paril, 19 - Franaa lll1 tere· 
tevil etmekte ve bu fikir teatisinin mn aorplUD& müsbet cnap yer-

• mittir. Ani bir hkum k&r!ıımda ve hüınü niyet teminatının ger 
'-....ılls donanrnumın ~.ra.nım fi_ı• ginliği ortadan kaldırıp bir anlaş 
GllJI 1 - t maya vol açtığmı bildirmektedir-
loemıa ..:ınevenebi ecegını emın " I 
etmi~... ler. Fransız gazeteleri ngiltere-

lki gündenberi lstanbul bir ekmek 
buhranı geçirmektedir. 

Hemen bütün semtlerde, dün fırın
lardan ekmek almak bir çok kimseler 
için imkft.nsız olmuştur. Bu arada ken 
di semtlerinden çok uzaklara gidip 
ekmek bulmıya çalışanlar da eksik de 
ğildir. Vaziyet bu sabah da devam e -
diyordu. 

Bilhassa öğleye doğru fırınların 

önü mah~er gibi kalabalıktı. Bütün 
w.fli1' beri'9u-
fettıa:tiYft.t memur -
lar koymasma rağmen vaziyet değiş-
memiştir. 

Bu hususta bugün öğle üzeri sa .
1 al 12,30 da İstanbul 11 ve Şarbayı Mu

hiddin tl'stündağla konuştuk. 

Şarbay bize şunları söyledi ı 
- iki gündenberi lstanbulda bir 

ekmek sıkrntısı vardır. 
Fakat bu vaziyetin sebebi, fırınla . 

rın az ekmek çıkarması değildlr. Yap 1 

tığımız tahkikat bize kafiyetle rös-

... - nin anlqamamazhğı ortadan kal . 
, Bunun iizerine lngiliz ıiyaıt ma- O 

b dırmak için çok gayret sarf edip Vali Muhiddin ıtünöai 
llarıli Akdenizdeki lilolarmın ir 

kt d• gayretinin mükafatını kazandığı-
lmmmı çekmeyi diifünme e ır k d 1 termlştir iri iki gündUr bllhusa bagtin 
İngiliz filosunun Akdenizde bu· ru yazma ta ır ~·. d"" ıl fmnlarda mutattan çok fazla miktarda 
lunmuı ltalyayı kutkulandrrmak- •• (~u mylevz;ıaJa )aır ıger yaz "' ekmelc çıkanlmaktadrT. Bazı şayialar! 

. 1 k t ılr.incı sa au ır . ta ve lngilterenın ta yaya •111. e- • k üzerine, ekmek.<tız kalmak korkusuna 
carilzt niyet beslediği zehabını Son dakı a: kapılan kimselerin, her zama~kinden l 
uyandırmaktaydı. beş altı misli fazla ekmek almaları, 

Dü lngiliz elçisi Musolini~ Ingl 1 tere tek başı na ve bütün halkm da yarın nüfus sayımı 1 

Ji ıiy;et edip hükiimetinin hiçbir barba girmiyecek olması dolayısiyle iki günlük ekmeği. , 
I ri ıüel tedbire başvur · ni bir arada alması, ortada gayrl ta-, au:t e. ze;nde olmadığım bildir - İngiltere tİC"1tet nazırı bugün• bil bir hava yaratmıştır. 

m. ı· nıyeAynı i zamanda MusoJim kü nutkunda, fngilterenin yalnız Diğer taraftan, bazı açık gözlerin 
DUf ır. l ·ı· batına harp e•-e"'ge kalkqmıyaca-j aefire, ltalyanm kat'iyetle n~ı ız _. de fırınlardan ekmeği alıp, yüz adım 
menafii aleyhine hareket etmıye· ğına, daima uluslar kunımuylal ötede pahalr fiyatlarda sattığını gör . 

· birlikte hareket edeceğine itaret du"k, bunlarr derhal yakalr,·arak hak .J 
cefini temin etnıittır · ., ı 

S• t 1- (mahfeller) bu etmittir. alrında şiddetli takibat yapıyoruz. 
ıyaı çeven er 

h • • • • d ~, makale ve nu gayri tabii şeraite rağmen belt>j 
(.'Hah harbine dair cukerlik mu. arrırımız;ın yaz 15 

., ... ıon haberler 2 ncı ıayf amu.tla.dır) diyemiz halktan hiç kimsenin ekmek • 

Fınnların onündeki bugünk&. 

siz kalmaması için bütün tedbirleri 
almıştır. Frnnlar her zamankinin bir 
kaç misli ekmek çıkaracaklar ve gece 
yarısından sonrr saat (2) ye kadar a -
çık kalacaklardır. Halkrn, gerek çeşni 
gerek tartı cihetinden noksansız ek • 
mek bulması için bütün belediye 
teşkilah faaliyete geçmiştir. Halkın 

kat'iyyen teliş etmemesini tavsiye e -
derim . ., 

kalabalıktan bir garüniif. 

Kend:lsinl .dyaretlmiıı errasında ta. 
mamen bu itle mepul bulduğumuz 

Muhiddin Ustilndafm 711karikf söz -
)erinden de anlaşılacatı gibi, telaşa 
lüzum yoktur. Bu gece sa.at ikiye ka. 
dar çalışacak olan fınnlardan bol bol 
ekmek bulunacaktır. Halkın da, bul · 
dolu zaman fhtlyacmdan faıla •iktar 
da ekmek alıp, em.de beyhude yere 
hayatlatmuı beyhudedtr. 

Avusturyada 
karışıklıklar 

Avusturya Başbakanı Şuşning 
kendini nasll müdafaa ediyor? 

Şuıning 

Viyana, 19 (A.A.) - Vatancı 
teıkilit mensupları dün aktam f e• 
deral baıbakanlık dairesi öni.inde 
büyük bir gösteride bulunmuılar
dır. Bu gösteri eınaıında bir söv· 
lev veren Albay Adanı, vatancı 
cephenin hükfımete kartı olan tar• 

11lmaz sadakatini bildirmiıtir. 

Bundan sonra aıağı Avustur· 
yadan dün sabah Viyana yakının
da Burgenland mevkiine getirilen 
10 bin Heimwehr efradı, hatların: 
da demir miğfer ve omuzlarında 
silah olduğu halde bafbakanlık 

dairesi önünden geçnıiılerdir. B~ 
kanları, bu ıef er iç işleri bakan• 
lığından çıkarılan binbatı Fey o
lan Viyana Heimwehr'leri bu ge
çide ittin.k etmemitlerdir. Gece 
ayrıca bir de fener alayı yap1'mıt• 

. hr. 

(Devamı Z ~e) ı 
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I t ı H b h b • Ha.beş harbinin siyasal yüzü 

a Ya - a e Ş ar La_-;i_f~ni---Su1h-ş;rtfarı 
Asker-ik muharririmizin cep- ileri sürüyor 
helerdeki hareketleri tahlili lngiliz gazetelerinde Lavaı 
ve son gelen harp haberleri aleyhinde bir cereyan var 

1 1 
Mukabil taraf elçilerile temasta bulundula 

Askerlik muharririmiz cephe- Yol yapmak lstamlyan ••karlar ıtalyanların yeni bir ham es • ltalya lnglltaraya hUcum ederse lif etmilJ olduğu müsaadattan da ttal 
lerdeki hareketleri şöylece anlat • Silahla mücehhez olan ve mu ha Asmara, 19 (A,A.} - Stefanı f ransızlar, lnglltareye yardıma ya istifade edecek I 
maktadrr: rebe eden ordunun arkasından yü- ajansı aytarmdan: söz verdi lngrnz dıfbakanı ltalyan elçlsll 

Diin Doğu Afrikamn bütün cep rüyen 35 bin işçi general dö Bono. İtalyan kuvvetleri, yeni bir ile- İngiltere Akdenizde İtalyanlar ta. . . görU!1tU 
· h k b b ı ı rafından bir tecavüze uğradığı vakit lngılız Dışbakanı da, İtalyan elç helerinde sükUnet olup İtalyan tay ya bir istida ile müracaat ederek rı are ete azır u unuyor ar. 1 • ~ 

1 
. f b 

. . • .. Fransanın lngiltereye yardım edip et- nı çagırarak, ngıJteren n arışı se • 
yareler inin bazı ke,if ve bombar. yol yapmaktansa vunı~mak iste Gerı hızmetlerı mükemmel ıur~t- miyeceği hakkındaki bir suale Fran . ver niyetlerini yeniden anlatmış~r. 
dmıan uçu~larmdan baıka bir fa· diklerini rica etmişlerdir. Bunla?m te hazırlanmıtbr. Uçaklar, höl- sızlar cevap hazll"lamış ve cevabm met Almanyanrn Londra elçisi de, Ingılf 
aliyet kaydedilmemiştir. bu iıtidalarındaki arzuau yerine gedeki durumu tamamı tamamına nint lngilterenin Fransadaki elçisine Drşbakanmı görmüştür. 

Adua Cephes; getirilmemİ§ ve kendilerine yaptık tespit etmektedir. Aduanm ku- bildirmiştir. ı Musollnl de lnglllz elç~slle 
il ları işin zafer için en esaslı it ol - zeyinde İtalyan kuvvetleri alqaa Bu cevaba göre, Fransızlar Ulus - göru,ıu 

1 1 " h · b' h 1 .. b taaJIAk Mu.solini de, Romada Fransa. n Şimdiki halde İtalyan krtaları duğu bildiri mİ§tİr. ma saba a yenı ır am e goste- lar Kurumu mi.sak.mm una u • • . s 

recekıerdı·r. eden bir maddesini yerine getirecekle gıltere ve ArJantin ~~çılerl!Je konu:.: Mnkalle cebrine oldukça yakla• · Husolfnl ile General de Bononun ı tı Jngıliz elç••i ile ya -
l' - Y • i .. . l d bugu··n ı'çı'n l ma ar yapmış . ..., 1 l F k h h •ı a,.ılm ? R 19 (A A ) E •tr d nn soz vermış erse e, . . .. . .. .1 mış bu unuyor ar. a at enüz şe ara... .,. ı' mı oma, . . - rı e en ~-ı 1 ·ıt h'" mu gibi bir prlan konuşmalara bliyuk onem ven · 

R 18 (AA) S f • wı yanın ngı ereye ucu . 
re girmiş değillerdir. Bu suretle oma, · • - ta anı gelen haberler, İtalyanların Ma · tehlike olmadığını da ilılve etmişler • mektedir. Ne konuştuklannı ~ımse 
Makallenin düştüğüne dair dün do ajanH, yabancı memleketlerde çı · kaile iıtikametinde pek yakında dir. anlamıyorsa da, bundan iyi netıceıer 
laşan riYayetler in tahmin ettiği - kan ve Bay Musolini ile general bir ileri yürüyüf yapmağa hazır- Fransamn yani bir tavassutu ha~ı olduğu sanılıyor, bu _konuşma a-
m iz gı.bi hakı'l;at olmadıg"'ı meyda- dö Bono'nun arasmın açıldığım 1 d ki te •t tm kt d. Ön- Fransız başbakanı Llival, İtalyan rasında, Akdenlzdeki lngıliz donan • 

~ an 1 arını yı e e. ~ ır. . .. . ınasırun ve Libyadaki İtalyan ku" • 
na çıkmıştır. Adisababado.n bildi- ve kralın ikisinin arasını bu.imaya cü (piftar) müfrezelerının muha• elçlsı ile de gorüşerek harbi ne gibi tl i . lt 

1 
b h ol 

ı ... b'ld' h b 1 · tl 1 d d bil ği hakkı da ve er nın aza ı ması mevzuu a s -riHiğine göre ltalyan ileri kuvvet- ça ıştıgını 1 ıren a er erı ya· fazası altında mühendislerle i~i- şar ara ur ura ece n d ~. tah · dil kt d' 
d h k '.. l · · h 1 Romanın fikrini öğrenmek istemiştir. I U15 u mın e me e ır. lerile Makalle arasında 30 kilo - lanlamakta ır. ler, are et uı erını azır ama- ? nglllz gaz2telerlnda cereyanlar 

b d B 1 • .. h Liva lln •ulh tartı ne imiş . .. metrelik ir mesafe var rr. u talyanlar arasında eusuzluk ğa ve yollan tamır etmege ara- ''D 
11 

H ld • Parıs, 19 - Son gunlerde Fransız· 
mmtakada kuvvetli Habe~ tahşi . ve tUrlU tUrlU hastalıklar retle çalışmaktadırlar. İtalyan u- F ey berab ka" yaz~or·1• ltal İngiliz münasebatı ciddt bir safhaya 

ransız aş a nı ...-va ın ya . . . 
datı olm:ı.dığı 1ıöz önüne alınına Londra, 18 (A.A.) - Röyter çakları, durmadan keşif uçu§ları Habeş haı-bini durdurmak için Muso· gırmektcdır. 
ı l 1 A · S ·· k l Finansal Taymfs gazetesi, "LA. • ta yan arın Makalleyi ele geçir - Jansmın uverş ana ı mınta • yapıyorlar. Jini nezdinde yeni blr sulh teşebbü • 

11 1 
i 

1 1 
___ ri t' da 

b k 1 yt b'ld' • va n yer ne ıı yasa eıı.eoc ye ıne • nıclerine o kadar büyük ir mani ası öze a arı ı ınyor: silnde bulunduğu öğrenilmiştir. IA • yanan birinin f§ba§ına getirilmesi 
yoktur. ltalyanlarm en büyük ııkmhla- A t d va1, Musolinfye kargıı ileri sürdUğil zamanıdır,, diyor. 

Yalnız Maknlleden sonra ara . rmdan biriıi IU meseleıidir. Di • vu s u rya a bazı .ııııulh projelerini henüz İngiltere. Deyli Telgraf yazıyor: 
zi güçlükleri fevl<alede arttığından ğer taraftan askerler arumda ele- k ki k 1 ye bıldlrmfı def ilse de şunlar oldu • L!val hük1lmetinin Uluslar Kur11m11 
İtalyan kuvvetlerinin daha fazla fantiyazis hastahğl da bat göıter. arışı 1 ar ğu sanılmakt.adır. na kyıtsız şari,,ız teıahUrUnden lmtt -
ileriye gitmesi için bu mmtaka<la mi~tir. Bacaklann alt kısmı üze - (Baştaralı ı ncide) 1) İtalyan ordulan bugiln bulun • na etmesi, ortaya Frarunz • İngilfı 
Çok çalı,.m:ıları ve hazırlanmala - ' d · l · • ·· t b h t duklaıı yerd~ duracak. mUna.sebatt meselesi çıkarmaktadır. 

~ rın e ız erını gos eren u aı a • Avusturyadaki ıon hddiseler do • 2) Aduva ve Tlgre viltyetleri de ra. İngiliz hUkftmetf, Möysyö Musoll .. 
n lazrm gelmektedir. , hk kolayca tedavi olunabilmekte• lauıslyle, Ba§bakan Şuşningin lransrz zı olduğu halde l\fusotini, şimdiye ka. ninin banıtı müzakere etmeli fsteyfp 

Somal •I CepheS•I dir. Ayni zamanda milteaddit za - ca /~ramJigeant gazetesine verdiği dar aldığı yerlere sahip olacak. tstemediğtnl ve barıış teklfflerinln ne 
türree ve böbrek hastalıkları vaka- beyanatı dertcet~ği faydalı buluyo. 3) Bundan başka, harp baıtlamadan olduğunu öğr~nmek emelindedir. Mtif 

Bura dan hi~ bir yeni haber gel
memiştir. i k inci te!rİn ba§ına ka
dar süreceık olan yağmurların yü
zi3.nden İtalyan kuvvetlerinin ile
ri ha reketlerini <lurdurmu~ olduk · 
ları bildirilmektedir. 

lanna da tesadüf olunmaktadır. ru:ı: iSnce Bcşle:r komftestnln ltalyaya tek- yiS Musoıtnf bunu reddederse Franııa• 
Mamafih büyük tesiri yapan gene Muarızlarımız hUr ve müstakil bir nm ne vaziyet alacağını Utrenmelt t• · 
ısıtmadır. Avusturyaya inancımızın semeresi o. . se müessir olamayıp kendi kararları. tlyor. Mösyö Lbalin ilk cevapları MS1 

lan bütün teşebbüslerimizi bütiin fa - mızı kendimiz vereceğiz. letler cemiyeti dostlarına cesaret ve • 

Şimdiki halde durum budur. 
Yakın bir İstikbalde İtalyan kuv -
vetlerinin şimalde Makalle ve ce
nuptan H arrar istikametinde iler· 
ler..eleri bek!end>ilir. 

• • 
gerısı 

AtUsabaC,,cı ne diyor? 

Son haberler 
ltalyanların bir majllOblyett 

Berlin, 19 - Buraya gelen bazı ha
berlere göre Somalinin şimalinde i . 
lerllyen Ita1yan kuvvetleri üssUhare • 
keleriyle irtibatlarını kaybetmişler ve 
şiddetli bir muharebeden sonra geriye 
çekilmişlerdir. Habeşlerin Musaali 
dağını da geri aldıkları söylenmekte . 
dir. Şimal cephesinde de İtalyanlar 
yeni bir taarruza hazırlanmaktadır, • 
lnr. 
Habe,ıer ltalyan casuslarını 

!\urşuna dizdi 
Harrardan "Mançester Gardiyan,, 

gazetesine bildiriliyor: 
Üzerlerinde 1000 sterlinlik kadar 

Adiuababa, 18 (A.A.) - Sü -
el kıtalar, ~imal 'bölgesine doğru 

ileri hareketlerine ba§lamışlar • 
dır. Yiyecek, içecek ve ilaçlarla 
yüklü katırları sevkeden kadınlar 
bu krt~lan takib etmektedir. As . 

İtalyan parası olduğu halde Habeşler 
kerle~n iaşesi yol üzerindeki ka - tarafından yakalanan yedi Somalili 
sabalar tarafından temin edile · şef, kurşuna dizilmiştir. Bunlar, söy • 
ce.rtir. E!nsen yiiz bin kişinin bu lendiğine göre Italyan casusluğu ya. 
yollar iizeTinde yiyeceklerinin te • pıyorlardı. 
m in edilm esi için her tarafa emir ltalyanların, Danakil kabileleri a· 
ler veriln:i~tir. ra.sınd~ da teşebbüşlerde bulunduk • 

Ras UI~ııcb, henüz burada . lan haber veriliyor, Bunlara, kendi • 
dır. Fd,.at lıi:: müddet sonra bu ]erine verilecek si1ah mukabilinde I . 
kıta ' ~ ... , _ . . ,. -·c. rr'-,." Htihak e. talyanlara geçmeleri teklif edilmekte 

ise de, verilen sllah ve fişekleri pek az 
kimse kabul etmiştir. 

~ -:.e'clir. Ras, imparatoru, üç cen
h e İ''e tem~ 'I I - ·~h..,,faza er cbiJ • 
m esi r:ınksadile Adisa'babada kal · 

Diğer cihetten buradnkl Habeş çe -
venlerinden öğrenildiğine göre So • 

maya teşvik etmektedir. mali şeflerinden Samat.arri 2000 ki • 
Mallpus Uçlye karşı gösteriler şilik maiyetiyle birlikte Habeşler ta • 

Adiıababa, 18 (A.A.) - Ha - rafına geçmiştir. Herglin ltalyanlar 
va:ı ajansı aytarı bildiriyor: tarafmdan bir çok Somalilerin daha 

Şehir dışında kamp kurmuş ve Habeşlere ge~tiği haber veriliyor. 

h'"k '"' t · ı ·· · h Habc,mer taarruza mı geçiyor? 
u ume nızam arı uzerıne are · :ı ı.. .... ta . d" k d ki t d 

hau.;;şıs nın, şım ıye a ar e a 
ket etmemekte bulunmuş olan Wo mı hareketinin nihayete erdiği anla • 
lamo kabilesine mensup bazı Ha - şılıyor. Habeşlerin cenup orduları Ku 
be~er, İtalyan elçisi B. Vincinin mandanı general Nasibu Ogaden üze. 
oturmakta olduğu Ras Destanın rine umumi bir taarruz emrini vermiş 
evi civarında toplanarak elçiye tir. 
karşı gösterilerde bulunmut ve Umumt taarruz kararı, Habeş ~e -

t hd 't ım· l d. neralinin umumt karargAhında aşıret onu e ı e ış er ır. . 
ı h f kıtal şefleriyle yapılan bır harp şQrası top 
mparatonın mu a aza arı 1 t t' · d verı'lmlştir an ısı ne ıce~ın e . 

M.dise mahalline gönde~ilerek Bu atılgan kararın verilmesine 
f8sterkflere karşı koyan polıse yar sebep olarak da, ttalyanlann 11 gün 
dnn etmişlerdir. imparator, g8ı • sürekli bombardımandan sonra Oga • 
tericilerin 25 inin dayak cezaaı · den cihetinde ancak 14 mn llerllyebil
na çarptırılmalarını eımetmittir. miş olmaları ileri sürülüyor. 

aliyeti.mizi tenkid ediyorlar. HAıBER _ Avl18'turyaıun. zeerl ted. recek mahiyette değildir .. , 
Halk arasına bazı asıl!!!ız şayialar birlere iştirAk edemiyeceğlni söyleme- Cenevredekl laallyet 

yaymağa çalışıyorlar. Bu kabilden si üzerine İngiliz hasmı Schusnlgg Uluslar Kurumunun tA.li ekono • 
olmak üzere mektepden yeni çıkan za.. (Şuşning) hük1lmetl aleyhine yazılar mile komitesi, lta1yan ihracatına kar· 
bitlere geçenlerde bir beyanname da. yaznuığa başladr. Avusturya siyaseti.. 11 boykot il!n etmek ve harbe ya • 
ğıblmış, gılya yeni AvusturYllnın ö.n- nin müstakil olmayıp ltalya tarafın . nyacak başlıca maden ve eşyanın 1 "' 
derleri suikast korkusuyla yaşıyan dan idare edildiğini söylediler. Bunun ta.lyaya ihracını yas.ak etmek hususn· 
iktidarsız, burı ~ ·. ihtiyarlarmış. . ha 1 dakl taT•fyelerl pren"İP itibariyle ka -üzerine Şuşnfng bu ıt m ara cevap ver .,, .., 

Gtl.ya Avw,. 1da İtalyanlar için mek mecburiyetini hissetti. Avusturya bul etmiştir. 
Habeşistanda harp etmek emeliyle siyasasının memleketin istikl!Unl mu Komite bugiln kararım vererek fS• 
kıtalar teşkil ediliyormuş. haf azaya matuf olduğunu, ve ltalyaya porunu gene bu~n toplanacak olan 

Böyle hareketlerden korkarsak,işte karşı hareket etmemesinin bundan iJc. 18 ler komitesine verecektir. 18 ler ko· 
ancak o zaman bize bunak diyebilirler. ri geldiğini anlattı. ttalya Avusturya mitesi de kabul ettiği takdirde heyeti 

Bu şayialar Avusturyanm istik - istiklalini emniyet altma aldığı için umumiyeye arzedilecek Ye kat'i karar 
baJini torpillemek istiyen entrikacı • A "Vtlsturya ondan dolayı ona el uza - haline gelecektir. 

1ann mahsulleridir. tıyor.~ '~""'"'"""""'""""'""•1•flı~ 

·~· lstihsalleri için sa \'aştığımız bilyillt 
: .................. " ....................... , ............... ! Mısır kralı, Sudan 

valisi ve lngillz I{ o• 
miserl harp pU\nını 

prensipleri izah edeyim : 1 Viyana üzerine i 
: : 

A) Avusturya. ve Avusturyadan ba§ 
ka bir şey istemiyoruz. Bütün emek .. 
Itrimiz bu tek gayeye ınatuftur. 

= yürilyorlar i 
1 lıonuştular 

B) Bütün gayretiınizf, bütün kuv~ 
vet ve kudretimizi ınemleketin emni. 
yeti için sarf ettiğlmiıden, bu siyasayı 
devam ettirmek için her şeye razı olup 
her şeyi göze aldığımızdan devlet 
otoritesine kendimizi bendetmeğe ka
rar verdik.İçimizden her biri vazifesi.. • 
nin ne olduğunu bilecek ve önderi ta. 
kip edip hakiki arkadaşlık birlik duy -
gusunu tezahür ettirecektir. 

C) Bütün tehlikelere göğüs gere -
bilmek için biliyoruz ki bize silah ta . 
şınmasmı bilen ve icabında A vustur -
yanın seH\rneti için hayatını vermeğe 

hazır bir gençlik lazımdır. 
D) 'Vatanperverler cephesi (Haym 

verler) ismindeki teşkilat ise bütün 
siyasi hayatımızı ihtiva eder. Bundan 
dolayı Avu~turyadaki bütün siyasal 
taaliyetteler''Vatanperverler cephesi,, 
dahiJinden çıkmamalıdır. 

Avusturyalılar arasında fikir ih -
tilaf]arı doğurrn:ık istenler fena halde 
yanılıyorlar. 

Bizim gibi samimanc müstakil ve 
1ıür bir Avusturya istiyenlere elimi. 
zl uzatrnasmı biliriz. 

Avusturyalıların vilayetlerei 
mensup Haymver isimli vatan ıe: 
verler partisi kuvvetleri Viya -i 
na üzerine yürümekte devami 
ederek dün şehre girmi~ler,i 
istasyonları, bir çok l"esmi bina-j 
ları zaptetmişlerdir. j 

Bu sırada polisle a~kerin si-i 
lih kullanması yüzünden bazı! 

1 
çarpışmalar da olduğu haber i 
verilmişse de fa:ıla ta.failit nh- ~ 

ı 
namamıştır. İ 

Dünkü gazetemizin birinci saf
fasında Mısır Kralı Fuadm SudaO 
valişi ve İngiliz fevkalade komi· 
seriyle muhtemel bir harp plenın• 
konuştuklarını yazmı~tık. Fakat 
bu havadisi tevsik eden ajans tel' 
graf ım yanlı~lıkla dercetmemit· 
tik. fü.1gün itiza r la koyuyoruz: 

Kahire, 18 (A.A.) - HaV'8.f 
ajnnıı aytarı bildiriyor: 

Kral Fuad, lngiltereden dön"" 
M~sır Sudanı llbayı Sir Georgt 
S™artı kabul atmİ§tir. 

Sir St:ıa.rt, bundan sonra Su "' 
elanın muhtemei müdafaası hlll< ' . . ,; 
kında İngiltere yüksek kom1serı 

Avu&turya kabinesindeki de-i 
ğişiklik İtalya taraftarlığını ta-i 
zammun etmektedir. Avustur -i 
yanın dı§ siyasasında İtalya ile! 
beraber hareket edeceği anlaşı-~ 

' le görüsmüstür. lıyor. i · ~ ıı• 
kab : iki destroyerle bo.tı sınırı t lcgiliz gazeteleri onlar i-•• : 

süel kuvvetler ve harp gereçi yo "' 
nesinden yapılan deği§iklikler-~ 

k b . • landığı hı,.ber verilmektedir. .:ı·· den arınuluzal hadiseler çı ·a l-: 
1 

• , eutr 
: Uçak.arın geçmes1 y:u:ı.< 

leceğini tahmin ediyor. 1 h ı ıı1• 
k : len :(\/forsa - M:'.\trn ta torıır. 

Almanya gazeteleri,hugi" n Ü: 'b I ,_ d c:· · . ~'" l<el' • h · terh .ı tı a mrm\t>tD. ır . .. ıuvc.,, ,,. 
Avustuı·ya kabinesinin aa ~~ 

1 1 P .d .. · d ~t11"' 
• na ~.v.ıe orw::ı.ı u::::::rm e u-< 

Aramızda ihtilat dofurmak isti • 
yenlere şunu izah etmek isterim: 

çok ltalya lehine okluğunu kny~ ;.· .J 1 .1·1r.ıe~1 
nın da yabnda yM<ı ·~ cilt • -

= 1 ""'m c'· ı"J.•-; t'a e tl ;,, ... ,r : 
: t!.~ıl.ıı...; .. ~ c ""'" · ~ ,.,, ' • • h ld. 

Bütün harekfttımızd.:ı bize hiç kim.. 

! i 1 mu teme r. 
• ••••••••••• ••••••••••••••••••••• ........................ 1 IH1!:mt~~lll!r.:t1;:~:ı>'fıXı'llOilf~ 
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93eHÜlf, fl&iifii•ı : 
-. - - ~ ,_, • 
Sayım memurlannın 

eayım memurları, birkaç kere top- Bir eYcle pbat 1&alt1becle bir tek programı hazırlan d 
laimuflar, kendilerine IAzım gelen iman JallJor. O da dllılz. Sualle- 8Ç 111Y0 r 
==::::;:;;::~~ r1~~=":~c1amı tanıyan Şehbrtmtzde bUyıe bir Cumhuriyet bayramı münase-
s1n bası garip aualler ıormuılar- Ye if&l'9llerinden anbyan birini orsaya IUzum b t• 1 Ad . 1 .k. 
ilır. Bunlan to~ladnn. Cevaplariy- bulur, ıetirinlab. gUrUldfl e ıy e resmı aıre er 1 1 buçuk 
le birlikte neırediyorum: -Allah •irs•in, J&llllD olar Hüldlmetin temibile plecek gu•• n tat·ıı ed·ıe k 

- Girdlfimiz bir evde ölü olur- da halle evlerden dqan utrana.'1 ..., tehrimizde yeni bir reaml hona 1 Ce 
aa ne yapacatız? Onu da yazacak - O sin halk tam bdro ile •· açdacaktır. Bu bona "Eml&k ve Cummiyet bayrammı kutlamak on buçuia kadar komoloal 
llll}'IS? rinde buhmacaiı için 7&DS1D çık arazi bonuı,, iamini tqıyacak • üzere hazırlanan program ıon ıek- tebriklerini kabul edecektir. 

- Ancak 7qıyan inaanlarm 1&- mumı 1DllJIUIYOl'llZ. Fakat, kazara tır. lini abmttır. Bu programa göre 28 Saat on buçukta vali yanmd 
JllDI yapılıyor. Ölüleri yazmak çıkana bile, biz yetitir, tertibat a- Bu auretle tebrimizdeki iW ~ llktepin pazarteıi ıünü saat on lıtanbul komutanı olduğu hald 
llzım gelse mezarlıkları da dolat· brız. •1a, bmbi10 ve ticaret bonala • üçten bqlıyarak çarp.nba günü Beyazıtta Cmnuriyet meyda 
mak icap ederdi. - Zelaele oluna 7 nna bir 7eniai daha iltihak edecek akpmma kadar olmak üzere reımt gidecek ve burada mevki almıt 
-Cançekiıenhastayı7 -Uhavle... ' tir. Yeni bonanm merkzi dördün- daireler wil edilecektir. Hususi lan her kıtanm k&rfumda dura 
_ ölmedik canda ümit vardır. - Olabilir JL.. dl Valaftıanm alt katmda olacak.. müesaeaeler ve ticarethanelerin an rak herkeain bayrammı kutlula 

Yazacabmız. -Zelsele ehemmlyetalz olana br. cak 29 ilktetrin Ah günü kapan· yacaktır. 
_Bir kadm çocuk doimuJOP ıb de ehemmiyet Yermealnb... HiMcOmetıçe ta.dik edilen Dİ • malan mecburtdir. 28 ve 30 ilk· Vali ile komutan bundan aonr 

a 7 Ehemmiyetli zelzele de lıtanhul· 'A'l'Nmeye Sare bundan aonra İ• tetrin ,unleri bu müesseseler için tribünde yer alacak ve muzıkal 
d l h vi d pek J taabulda Iı. neYi emlik ve arazi kapanma mecbur'-eti yoktur. hep birden istiklal ""'•-mı rala. - Sayımın aonun a o usa e • a e> mu... ·J -,- ~ 

.. bir kere daha uinlJacabmız. - SuaJler arumda, mealek ya• •bfı bu bonada yapıJacıktır. Şehirdeki resmi, bmuat müesıe- caklardıır. Mar§tan sonra geçit töre 
Oocuk dolaıupa, yazacakaouz. hat ıeçim nııtalan aonaluyor. Be Borannı haricinde yapılacak 1& • aelerle evler, t&fl'"• vuıtalan 28 ni bqlıyacaktır. 

- !amine ne diyeceğiz? Yeni nim bir arkadqunm yazaeafr ha- tqlann tapa idıar•i tarafından mu ilktetrin tünü aaat on üçten itiba- Geçit alayı Sultana hın et, Emi • 

iloL- .-~x..·n adı konmamııtır al"d b" h ameleai ya.pılmıyacaktır. Bu ıuret· ren doMnmlf olacaktır. Bu yerler nönü, Köprü, Karaköy, T--L--ı 
lii.~--· yw--a.. w~:==~ ır =t r::.:~ le timdiye kadar hük6met .,...,Ue- gilndiiz bayraklarla gece elektrik- yoluyla Taksime ridecektir:Aab. 

rini 1----1- V.m" eml&kin aatılıt - Soy adını yazanınız. (fahite) diye yazacak llUJIS? ~11111& ·T ampUllerile ve fenerlerle donana • rl kıtalar ibidenin etrafmda bir 
- O da •o'---? "N ı " allDlf kıymetinden atalı a&le- caktır daire t-kil edecekler ve meyd·--, ,_.. - &J e ıeçınironmmz?,, der "lerek • -s -...-
- Bot bıralonmız. "Adı yok· F n tapu muameleai yapılmuı· Bundan L. .. L .. latanhulun belli daki direğe bayrağımrz çekilecek-

d 1 1_ ıiniz. " uhuıla,, dene, 8yle yazar. . na ve hazinenin zarara aokulmuı- ~ 
tur,, en nuı. ımız. "Afabeyimin ıanderdili 

1 
batlı caddeleri, Beyazıt, Oniversi- tir. Bu ıırada muzıka istiklal martı 

- Kaclmlar yqlarmı ıaklarlar. parayla,, dene, fuhUfQ kanttır- :.;~lmvergiai kaçak:~da te, Fatih, Taktim meydanlarile çalacak, abideye çelenkler kona· 
DotnıJu a8ylemezlene? mazmuz. kadının Miyledili ıil>i ıa: Yen i~ecektir. ~erind a Galata köprüsü, Galata, F.minönü caktır. Bundan aonra alaylar da· 

-Eier on dokuz yquıda :Jldır em "arazı aabıları m en meydanlar, npur ilkeleleri, iatu- irlacaktır . 
..._ iddia eden bir kadm altmıt yazanınız. • yiizde üç komisyon alınacak, bu ...,,,nlar, kaza Ye nahiye binalan a - Saat on dörtte Edirnekapı dı . 
•·- - Bir adam "dimizim,, derae -- .ı .. d b" d H ku 1 

-... iade 18rünüyona, nüfus te.zka 11nU1a JUZ e ır e ava nunu nündeki aahalara Cumuriyet.dev - ımdaki ıehitliie gidilerek tehitler 
ı ı dnl ....-.ıs. · ne yuacala? hlawi tahail edilecektir. rindeıki çalqmalan ıaıteren pro • aellmlanacaktır. 

- Taaaaubundan dolayı yüzü- - Bu cnaha lmlak umaumn:. Bu bonannı komiseri ve me • pqanda afitleri uılacaktır. Gece Taksim ve Beyazıt mey-
ntı kapıyorsa; kocası kıskanç dA.. Nüfuı tezkereıini iıterainiz. Ona ~ ka.~~au Y~dda tayin eı·d~le • 29 tlkteşrin ıalı ıabahı vali vi- danlarında fener alayları yapıla· 
.Lt~tr''11ı.1ıa :re ._ ! ıör&puama. ....-., oowuı ıonra ı are mec ısı ıe- ıa. .......... __ _._, , _ _._ ~-• d • .ti! __ , ..... _ ... _, __ !_.ı __ lralk k ı 
·~-~ ... .,..,.,._,_ · ~ -TllLı•"*""" 9UP ft8aDr ~· sı1ııiiJ ~Mir. -titr ~ ı."- -.y.-Y...-aa, .-.. ure .- c;a&UI". • w1111UC11aca o an 

- O zihniyette İDMa)arm bi • ile okmnak -wnak Mlene "bili· n, lromiayonculan " aoayeteleri nlirlerUe tetrifata dahil dilet zat. fener alayı k&rakaye kadar, Beya. 
im h il d bul d x...-. ı- lann tebriklerini lrilkGmet namına zıttan kalkacak fener alyı da Emi· 

• ma a e e un u ....... um • yor,, denecek. Peki, prk liaanı bonaya abone olmadan it yapamı-
muyorum. Fakat ıis de iti umt. biline? ,.aaklanlır. kabul edecektir. Vali aaat ondan nönüne kadar inecektir. 

mayın! -T&Jimatnamecle sarahat ftl'- - -o--
- Girdiğimiz evde sari hastalık dır. Yalnm ttlrkçe Ye prp liaalliy . Istanbul maliyesinde 

•a~~encereden nallerinizi '° • le okumak yumak bilene "bili- değtşlkllkler 
yor,, diyecelrainb. lıtanbul varidat müdür muaYi-

rarımm. içeri ıirmezıiniz. - h _ _ - kabul etmek w---1- ol-
UD'Ull 1 .... ni Nazım Beyoflu tahakkuk mil-

dulun& ıöre, l&JDD usun ıürene, dür muavinlifine. Beyoilu tahak
-fthlıın~nu~nıll(llllllllllnıııllflllllnnı nerede 7emek yiyeceliz? kak müdür muavini Yekta Trab
aır . noktaya dl,kkat - Yanmıza aandöviç alır, hem ZOD defterdarbima, Üsküdar ta-

yazar, hem yeninis.. hakkuk müdür muavini Tevfik lı-
Enf erek gibi kafalarını • • • tan bul tahakkuk QlGdür muavin-

e.., .. ek gerek SaJDD hakkında yazılmamq lltine, lıtanbul tahıil müdür mu-

Belediyeler kongre
sinde Istanbul 
murahhasları 

Gllmrttk dlrektUrO 
Edlrneden dUndU 
On bet aündenberi Edirne güm 

riiklerinde yapılacak ıalabatm tet
kikile uğrqmak ilzere Edirnede 
bulunan gümrük bq direktarü 
Seyfi dün tehrimize dönmüftür, 
Seyfi tetkikleri baklanda Bakan • 

Ankarada bu ayın yirmi betin
de toplanacak olan belediyeler 
kongresine latanbuldan vali ve be
lediye reisi Muhittin Oıtündağ ile 
Ekonomi direktörü Aıım ve mulıa
ıebe müdür muavini Nail gidecek· lıia rapor verecektir. / 
lerdir. 0 

•11" mevzu kalmamı' ıibidr. aTlni Şefik latanbul millt emlak 
Habefistan byalıklanlll parçala.. Eberisi aaçma ıibi duran bu mildürlüfiine tayin edilmiılerdir. 0 lstan1>ul, AtatUrk 

aata 'fıirapn top sesleri Avrupa• • naller .,.. cnaplan, 20 ilk tepin o Sovyet konsolosu kUprflsDne ne zaman 
aırlannda yankalar uyandırmaia bq 
layınca milletler iç düşmanlıklarmı arifeainde belki vazi7eti biraz da• Halkevlnde temsiller Şehrimize yeni gelen Sovyet kavuşacak? 
'alluttular. Fransada rejim miinaka - ha anlatmal& e!ftrir, diye buraya F.minönü Halkevinden· konaoloıu dün vali ve belediye Atatü k k"" .. .. •• k "itme 
P.larr:, Alınanyada ırk çekişmeleri ya.. kaydettim. "·r1em. b

1
elnlki İçdlerinde Evimizin Gwbaoe ---1"- M-m" d.. reiıini belediyede ziyaret etmif, r opruaunun e 

11 

ti 1 rf ~ıu ·~ "' müddeti bitmİ§ ve zarflar evvelki 
trftr. Londranm Haydpark ha P e t•beuüm etti cı 0 a an • ftl'· AlaykötJdindeki Göıterit tubeıin. bir müddet gö.i;.müttür. 
llile saUılar .,, Senyör Mosollninin d •-s gün açılmııtı. Tekliflerin teknik 
eaa dH-•nı Nltfl kalemini kırdı, l. ır. (Vl•ftl) de her hafta Pazarteıi, Salı Çar • 0 taraflarını incelemek üzere bir he-

MY- --ba, Pe~be ve Cuma miftu·· "'"' 1 lteye sekiz lal- ı....bakanma bir telgrafla: "Ben =========== ..- ·7
-- •-- lJ D Vers et ·1m· t" 

J .. ...,. •'=-=lan-·t (20,30) da 11ro00-erı"t. y seçı lf ır. • •e yilrücKlitin yolda seninle berabe. ..,_.. - • ·~ yeni doçent alrlyor 
rfm., dedL Kaclıkiy 1t1lh birind hukuk hlldm. ler verilecektir. Bu göateritleri gör " Sekiz gün zarfmda bu heyet tet 

Dünyanın buglinktl durumu, savaş Uiinden: mek isteyenler her gün aaat (17) Oniversiteye alınacak ıekiz do- kiklerini bitirerek neticeyi daimi 
tehlikesi 6nUnde dil, elin, mezhep far. Kaılık61JllııÜ CmzlllM Alund be11 elen ıonra Alayköfkü Direktörlü • çent için dün müsabaka imtihan>! encümene bildirecek, köprünün 
kı gözetmekslzin birleşen imanların ıof«ıiın4a Balırlge mlltelu.d4i Beal • iüne bq vurarak çairılarmı ala • y0ap0ılmf!l0 11'

0 

• imtihana yirmi be§ ki· ı yapısı hangi grub.,_ verileceği tes -
RÖriisfidtlr.'lşte böyle bir anda bile lAin mln nfnde kiracı iken laaln Parlate bilirler. bit edilerek ihale yapılacaktır. 
bir çetenin mel'un yardakçdan vatanı bularu:lulu an1.,.ıa-,,,,.6afl ınBteka. tı gırmıftır. 

\ 
eandamanndan vurmak kasdlyle top. ,,,,.. 
l'aklarınnza 80kuldular. idi mualllm Ali ollu Me : 

Biz bize benzeris ve hiç bir ulus 01il lsmail Bakla nrlsl ve kamı 
•ır .ı\tatttrke sahip değildir. O bizim Ane Behice tarafmCU aleyhinfze a. 
l~ln her durumda, vtan demektir. çılan iki Jtls ylnll lira Jark kurut•· 

Atatürk'e suika.St, vatana .suikast Jacak claT&lllldan Bdrtl namnma ıln. 
demı!ktlr. Bunu, bu mel'anetl yap~k derilen dafttlte 8serfDe hal• Parl8te 
lativenler Tilrk değildir, hattA dil§ • 
-~ bile değildir, çünkü insan değil • balundllfmanclan tebllpt ,.,.tama.. 
dlr. Muzır birer mahltiktur bunlar.. DUf ve mldclelnln iltelf1le uklnnıs
SisU, puslu havalarda yurda akın e • da ilben teltlfıa't ler811D& karar ve • 
den kurtlara bi1e benzetemeyiz bu hay rl1mft oldafmulan muhakemenize ha.. 
Tanlan, bu mel'nlar birer yaban do • kılmak flzere 11 - 11 - 935 pazartesi 
•uzudur. Eğer silihm asaleti olma - gUnU saat 14 de mahkemede bizzat! 
11."dı müstahaklan dumdum kurşunu. ekil 1 

1 bil k veya tarafınızdan musadclak v et-
1
· 411r derelik. Bunlara yağlı ip e ço 

llrlyorn. Engerek gtbf kaf alannı name ile bir vekil pndermeniz ve ak. 
si takdirde hakkmızda gıyap kararı 911ae1' gerek - S. K. 
ittihaz olunaeafl tebHt makamına kal 

~Ull1UılllJlll1llllllllUW1IUIUlllllU1tılJllllD hn nlmAk tfRff nAn nluttur. 
.. 

Cerrahpaşalı anialıyor 
Cerrahpqada oturan Reşat anlatıyor: ı mek hakU..i bir tehlil•edir. Otobüsler, belediyenin emu. 
- Semtlmlzin iki eıaalı derdi var. Bunlardan birin. leriyle ala:J eder cibi, yollarda b~şdöndürücü bir /uzla 

dal çöpçlUerin kdl~. g~lmemesi, ikincisi Sirkeciden Cer. gitmel•te, 8Cı1.-i1sefer talimatnamesini 1.e.di çiğner oibi 
rahptlftll/a giden otobliBlerdtr. çiğnem~ktedir ı 

Birinci derdin ortadan kalkmaaı için belediyenin 
bu aemte tahsis ettiği çöpçü arabalarını arttırması ld· Kaç defa bulunduğum otobüsün bir ka!!a yapması. 
zınulır. Bu çöpçü azlığından semtimiz pek çok aıl.:ıntı na ramal• kalmz~tı ve bu,7i.ln değilse yarın otobüslerde 
çekiyor. Bazı ıokaklar aylarca 8Üprillmüyor, ba:ı evle. bu sürat lıastal·{ı devam edecek olursa bir facianın Vll· 

re de günlerce çöpçünün uğramadığı oluyor. kuu muha.kk"':tır. Beled' ·tm:r. bu iıd incelmıesi ve fe • 
Fakat aaıl ıiktiyet ctmeğe değer dt>rt Sirk'&ci Koc~ /zir da'df' u!c bu derece Fıi:rcıl'e gi Irn otobils şoförleri • 

mu.tal~ ntnhü11lerldlr. Ru ntnhil11lt>rle 11t>pahat et- ni tel'zfo,. rtmNıi Uizımdır. IRtt> tftırl.lerlmir .... 
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Suikast teşebbüsü 
Kamu tayda 

Suikastteşebbftsft 
Nasıl hazırlandı? 

Nasıl keşfedildi? 

Alt Saib nasıl ittlham edildi? 8ullraat 118Nde liazırlandrt 
Büyük Onder Atatiirk' • kartı 

alçakça hazulanan ıükut tertiba
tıaı kimin idare ettiii ve bu mel'· 
unca tefebbüaün nud yapdacafı 
baklanda aldığımız yeni maltlma• 

birkaç tehrfncle hir 111Gdd~t dol 
tıklan ıonra Cerkez Etlaemle 
lllfllllfbr. 

Kendini nasıl mtldafaa etti? Bu hain adam, Suriyede it 
yan bu alalaız Ye beyimiz ad 
konUflDUf, kendisine bol para 
detmiı, yanma birkaç adam 
ha Yerecefini aöyliyerek bD 

tı yazqonız: Nasıl tevkif olundu? 
Suriyede bulunan Çerkez Etw 

olan mikubn ne ametle yapılaca tur. On yedi aene neDd Jllzbafı hemle Retit kardeıler ve &azı hem Suikast ta .. bbUaU Kamuteyda 
Ulu önderimiz BiJ1k Atamaa 

111ikut yapmak için Suriyeden 
memleketimize ıeçen bet kftilik 
çete ile ilıı1i püld&lünden dola· 
J'I Urfa aaylaYI Ali Sall>in tetrii 
muuni1etlnin kaldmlmuı için 
•6ktbnet1a bir tezkere ile Kamu· 
lafa m&racaat ettifini, adliye n 
fefldlltı ...,1ye enc:Gmenlerinden 
IDflrekkep ihzari enclmenin cliln 
u.bah toplanarak Ali Saibl dinle
"111ni "Ali Selbin Ankara 11111ha
Wrlmise tazlerinl dtln 1ririncl tab'· 
mncla ..... ittik. 
~ftldt çıkan ikinci tab'ımız. 

• da Kamutayın aaat on ltetta 
toplanarak ilıwt endimenin maz
.. bıanm olnmdatunu " reye Jıo. 
-. mazbat••Hn kabal olcdup 
ita, Ali SaiMn Kamuta1 lrüntisün-
4eki heyanatDll Ye llenclhinia tn
llif edilmek üzere oldulunu :tas
mıfbk. 

Kamutayda ıeçen aGnldl celte
yi bütün olaıyaculanmaa tam ola
rak vermek için müzakereyi et
raf iyle 1uıyonız: 

Kamutay dün saat 011 bette ffa. 
aan:n baıkanhğmda topJammt. 
lir. Celıe açılmca muhtelit encü· 
m~nin reisi Buna saylan Refet 
l:iirıü1e çıkarak ,&mlan t6ylemit
tir: 

- Hüldlmetçe yapılmal&ta olu 
tahkikat dolayuiyle arkadatlar· 
dan birinin tetrii masuniyetinin 
kaldml1DU1 bakkmda milfterek 
encümenin mazbatası vardır. Bu 
mazbataım bugünkii nımameye 

abnmumı rica ederim. 
Ba teklif reye komılmut, encü

menin 111ubataaı o1nmak üzere 
l&at on yedide bir celae açılması
na karar verilmiıtir. Saat on ye
dide celse açılmca ıu mazbata o
kunmuttur: 

Mazbata 
"Reiıicümur Atatürke ıuikut 

yapmak ~in aralannda ıizlice 
itifak ederek ıilihb cemiyet tetkil 
etmekten maznun Yahya ve uka. 
da§!an hakkmda yapılan tahkikat 
arumda Urfa aaylaYI Ali Saip 
Unavqm da bu gizli ittifakta eli 
lnrlunc:luiu ve suikut ~in Türki
yeye gelen adamları ıevk ve idare 
etmeli taahhüt ettili anlatılmak
ta olduğundan baklanda kanuni 
talcibat yapabilmek için tepii ma
ıuniyetinin ref'i BatYekiletin 
17·10.935 tarihli Ye 2744 numaralı 
tezkeresiyle talep edilmesi üzerine 
bu baptaki evrak muhtelit encü
mene tndi kılmmakla dahili ni
zamnamenin 187 ci maddesi hilJc. 
müne tevfikan bu e'91'&k tetkik 
edilmek üzere ihzari encümne Ye
rildi. 

lhzart encümenin tahkikatı Ye 
Ali Saip Unantm mimaı netice
ıi olarak tamim eyledili mazbata
Cla ifadeleri alDUDJf olanların .ay. 
ledikleriııin bullaaama göre: 

"Sarlyecle Cuanır reiti Atatürke 
bir suikast yapılmuı kararlqtınl 
1D1f Ye Yahya ile cYrt arkadqı 
taı.nca Ye bomba Ue ıillblanclırı
larak ba iti J'&PID&la memur edil. 
mit ye Halebdeıa bir otomobille 
hududa yakın bir yere ıönderllmit 
olchıklan" ıaP.dnw11 ıua,lanmıı 

11111 mel>111 Ali S..lp Unantm AH Salbi, timdi IDmllelıetln be- palan bir cemiyet kurmutlardır. 
idare edeceii yazdmqtır. men hemen tannnıJan eYl&dr JOlr. Tnrk vatanına hiyanetleri ıayıla. 

Şu hale nazaran Ali Saibe ~mı nr. A.tatarldln .. ,..m m.,aw derecede çok olan J(lZ el-
atıf ve isnat olunan IUÇ1ID mahiye. de f81'elim var, itlbanm ft!', mw- Jilikler Hstetine dahD bulunan Çer 
ti Türk ceza lramuramm ba hap 1 kiim Y&r, adan var, topn.fan ft1", kez Ethem ile difer hainlerin km
takl htlldtmlerine ıate tetkllltı .,. tannte adım ftr, Ye •J'lli zamanda. duldan bu cemiyetin pyeai, TGr
a&1İye kammunun 12 inci maddeti d&t tane eYltdllll ftr ki Mr teki- kiyeyi yeni bqtan yaratan ve hllT 
ne mUYahk ıartılmlt olduicmdan Din labm dilnyaya defltmem. Na- topraldannda mesut Yaflldıinnız 
dahilt nizamnamenin 180 inci nl olar da ben banlarm heplfnl bu yurdun her vatandqma ken
maddeaine te.tlkan tetrif ..... Çerkea Etem tibl bir haine; ken- diıini candan sevdiren uı. Onde
niyetinin ref'ine mdlımenimbıce diıini utaık diye kabul etmiyece- rimis Atatürk'e bir suikast tertip 
de karar nrlldi., lim tahlili yok, terbi,_ JOk, te- ebıUldir. 

Mazbata olaauchıılctan soma Ali refl yok bir haine fttan ha.ini bir Ba cemiyet lllWl&IPlarr mel'an 
Saip k&nOye relmi! ft kmdisinl adama, ben banlann heptinl feda makaatlanna karar Yerdiktn 
f8yle m&dafaa etmiftlrı edeceflm 7 aoma bu iti yapmak üzere adam 

"-On yedi ...ıedenberi ha- Elli yqma th'mft, l8Çlftlha yol aramqlar ve bubmqlardır. 
süne kadar Ye timdi ba ldinlif• da alartm11 bir adam için; buna Bulunaa adamm ismi Yabya-
pltbfım ana kadar biıçok iJilild.- d3rt J&tmcla bir çoeata .a,.leaeler dır • 
rini prdlitim ve kendiaine can· ,nler, nedir heni hana tnkeden Par• kaunm•ll 19'n mllll.-1 
daa hatlı Wamnak qknn tqıdı- kuYYet? Çerkea !tem hqıma ıe· Y ah7a cenup hududuna pkm 
ğun Atatürke yapılmakta olan bir çecek, Mıi omm .emrine si- k&,-lerde çobanlık ve rençberlik e
•ikalta maaltee11iif müfteriler recellm. Beni JBl'afan ada- derek ıeçinmektedir. Bir aene ev
benim de ad mu kanftınmtlar. Bir mı hen ald6recellm 1 Ar- vel nitanlanan Yahya paruı ol
ayduaHri ben bu elim abrabaı al- kadqlar, h6kamet nzile.inl madıiı için evlenememiftir. Suri
tmda esiliyord..._ DiiDclenbri çalı yapmlfbr. Eter h&kGmet bana yede para kazanmak için hududu 
miilteribilll. Gerek benim muu- duydufu zaman benim çlltJlfimi, geçmeye karar Yermiı, Suriyenin 
niyetimin kaldmlmumı teklif .. nimi taharri etmeae:rdi" benim Yunanlstanda 
den ~iye Buanbima Ye ıerek hakkımda hu takibatı J'&pmaa&J-

bu teklifi kabul eden encümene dı emin ohmm ki ben lıtiktmete K d •ı • 
candan teıekkilr ederim. Beaba tetekldlr edecek yerde tenkit eder- on 1 ıs 
itte, - iftiraJ'l ..,dm ~a- dim. ~ ha11aı W.mmalr ıı. kendini nasal 
rak karımıza vo BOyGk AtatOrldba nmdır. Ba hayat, memleket Ye 

karfqma HYiİnİze liyık bir arka. Yatan içindir. Bundan bir., evel anlatıyor ? 
datnm obuk çık.uaimı.(lnplalh erim arqtınlırken ıene bftkGmet. 
ve candan dileriz aealeri) ten bByük Alicenaplık ıardüm. E- Atina, 18 - Bqbabıa Kondi-

fakirl .w-. Hı dün akıam baıın üyelerini b.-Arkad••lar ! Ben bunu bir Gmit fer dünyada Ye ıg111 manan 
-s Ka d b" bul ederek tu sözleri aöyleaüttirı olarak ..a-Jemi-- t ... - plen Yana Şükril yanm u ır za . ...,,.. r-· - ,,...... '---- -sa.-1· • --'-.1-.. •- bul eclerek ıu tözleri aöylemittir: bl·r :n- bir 1----, ve kati kanaat· manda uua .--uıii ar&a.....yll"' 1 

._ ......- "Memleketin kurulmuı it eri le ifade ediyorum Aziz arkad••· lı unutmak kabil •etildir. I 
-s lar bu bld• b "k" üzerinde yürüyoruz. Ben, ta ive lar·, benim reiılerimize bii..r.L ae. Arkadaf.L, ne ana ı ı 

J'IUI. ır '---~- d" S-'-- kader eaeri olmıyarak Yunanista· lam vardır Y almz lnnet İDÖDün- feY teuuiaı ettir ı. ~en yqm-
_ L! 1 O nın en yükaek makamına irittim. den bir -1 rica edece~im Ben daai anamın e11a an aramyor n 

ır- • ı.- dak" .. -..r..- bl • Çok dalıab olan hayatım ulueal adliye tahkikatmı klfi ıörmüyo- ~ 7&1m ı ~-un ce en 
a. --k '-- od iılerle temevvüç etmelidir.,, rum Kencliıi bizzat bununla &ranIJOI' .rt.nı uau an•mm a-

• · r-..x..- Atina, 18 - Emniyet umum metıul olsun. Ben onun çok iyı·. ama premıyonmı. ~--..-un 
L-'--- a. .:.,___ müdürü azledilmiı ve 28 komü • l"ılı"nı· gardUm. Onun L-in rica edi- yüzüne .__....,..vrmn. AQUI& va- n__ 

·T d b• d-u•-- niıt memleketten aürülmüttür. vr 
Yonrm ki bu iti de iyice tahkik lisi T nfik Ha i anamı ır llJUAa 

- '- d I"- t ili h be • • duda genit delipneler yapılmak-ebin. Ceyhandan Suriyeye afden DW1U1D1a L • ese a rını 
adamlar bu iti yapblar. Bunlu bana o ı3ıaderdi, anam ona: "Ben _ta_d_ır_. ------------

-•..! 1 b "ft" etmı-ı rd" E vatanperver bir çocuk dolurdum, Al 1 • Vaaıy e ana I ıra ay e 1. V• tahkik edin, tetkik edin, onrecek• man arın yenı raklan buaün Dahili1e Vekaletin- ·-
de mazbuttur. lımet lnön~ bak ıin~, ~ alnmı ak Wacakamız,, tahtelb8 hirlerİ 
lamı helal etmem. Buna bızzat demııtir .. 
tahkik etain!er. Çünkü bu itte yal· O lll'&da ben nbrap İçindey. ''Deyli Heraltln da ohnmaı-
nız adliye tahkikab kafi gelmez. ken Atatthk hana yazdıiı telpafta taT: 

lamel lnönü ! Hayatım kıldan "Sana itimadım bliyGk,, demlftlr. Bu yd, 250 şer ton bacmında 
ince kılıçtan keakin bir k&prtinihı Arbdqlar bu iki itimattan birlıi 21 Alman tahtelbabiri denize in· 
üatihıdedir. Hakaızlıfa utradnn. beni dotunndan, dileri de bum- dirilmiıtir ve Baltık denizinde bu
Sen bana vaktile çok IGtufta bu· lalip içinde yaratan adamdan,.,. lunuyorlar. 
ltmdun. Bunu da yapac•kam. liyur Ba iki itimat benim için Bu havadis, Almanyanm yeni 

d • • --flerm· en L.n-nJU"...ln- harp ıemilerinin bir liıteıini 'fe-Senden bunu a ıatenm.,, ır-·- uu,.. ..... "111"· 
Bundan IOftr& 111azbata reye ren "Alman deniz gazeteai,, lndie 

mıttır. 

Türkiyede bir de •fla't'tll 
dilerine müzaheret ecleceli 
nince Yahya bu itin kolay 
iını tahmin ebDİf, C•kez E 
min yanma 'Yel'eeeği adamlarla 
111fmqtır. 

Sllahl•r, bom•l•r-
Birkaç ıörüpne tonunda f 

yanm yanında dört kitinin gi 
si brarlapnq Ye her h • • 
beheri on kul'fUD alan otuz ptJ 
18. bet tabanca verilmlıtir. 
Otamob'll• hududu geçtllet 

Ba alllhlardan batka her 
adama &frer bomba Yerilmit 
bir s&n bet kiti hir otomot,ill~ 
Ha hududundan Tflrklyeye ı 
mitler Ye dotruca Marap gibll 
lerdir. 

Suikastçılardan Y ab7a bir 
için birkaç ıün arkadqların 
ayrdmq, dilerleri Andrin ~_,... 
na baih Günledir köyünde O 
yirin evinde miafir olmuılard 

Ozeylrln evinde -
Diler bir habere ıare de Y'. 

ya da Ozeylrin nine aitmlt, f 
blrkaç,f(in için ayrılmııtır. 

Yahya 'Ye arkadqları Hal 
ten ayrılırlarken Çerkez !the 
şdıil.W ~atlt, Yatı-,anrrt1 

lan arumdadır. "Korkmaym 
Orada bllhn A.ll Saib var, o 
idare edecektir.,, 

Ethem, eski bir Jandarma 
WfU olan Ouyire bir de me 
p6dermiftir. Yahya, Ozeyirin 
bancıaı delildir. Zira 7amada 
müddet pak olarak phpaı 
Ozeyir, meytuba okuduktan ı 
suikutçdarla da ıörüpnilf, f 
enditeli bir tekilde kartılamıttd 

An Saib lamı lrarıflJD.r 
Uzeyir bunlara: "Ben Ali Sa 

le ıiSrütilrüm. Siz bir mGddet i 
ortadan kaybolanuz,, diyor. Y 
yanın iddluma ,an, u..,ır, 
Salbl buluyor, olam biteni an 
yor. Şimdi memflar aru 
bulunan ski pWf ifade.inde, 
Saibin kenditine: 

"Sen ha ite - kant17 
bir daha gelirlene onlan bana 
tir!,, clecHlfnl llylemif, AH Sai 
"Ba iıi neden J'&PIJOl'IUD 1,, 
aorunca da Ali Saib tBJle 
Yerdiifni iddia etmittirı 

"-Ne oldam aanld? 
mebaa oldum. Benim dqarda 

AH Salbln mUdafaaeı ,__ im il kald larak dmu 
'&UDU Uf, e er ın maz· ç ıtır. O lhb 

Ali Saip mütarekenin kara gün. bata kabul .dilmiftir. Urfa sawla- Tabtelbahirlerin yapılmuı ilk zeylrln an 
1 • d Aa.-a.ıı....ı.._ • md·- ·J Ozeyir k=c-• dln&Dce t111t 

mıı arkadqlanm nr 1,. 

erm en ftl.ll'ur&e manq - " YI Saip de kendisine rey verenler defa ıeçen mart aynıda illn edil- v~ 
damarındaki temiz Türk kanmdan kutçıyı l&TUflllllf bahaJ'OI'. 
bahsettikten ıonra .azlerine fÖyle arumda idi. Rumemede batka mitti. ıi ıGn6 de y abya cılap -·--
den.an etti: 18rilfülecek madde olmadığmdan - HükOmetln ıon ıQnlerde al 

"-17 senedir beni lnıgüne ka· celıe tatil dilmfttir. tdebirİeri de ıöz önüne alaD O 
dar karımıza temiz bir arkadq o- AH a.ıb tevkif •dildi yir derhal JdS,U.tin IDeDIGP 
larak getiren, ıimdi de rene bir ka Ali Saibm tetrii 1DU11Dlyetinin lunduta jandarma brako._. 
rar halinde ıelecefini ıize iddia KamutaJC& kaldmldıiı aat on ae- diJor. y ahyaJI pkalatbrJ10'• 
ettiren kunet ukadqlar dama- lrizde Kamutay batkam tarafın- yandan diler suikutçılar 
nmdaki Türk lramdır. Arkaclq- dan acele bir teskere ile Batbalran ken Ozeyir, bir nabi7e modard 
lar· bazı iuaafıız humılanm za• bla bµdlrilmlftlr. Ali Saip Ka- 'ı- • '"' -· « .. - --- -• ..- on iki kiti daha yakalanarak 
~ saman bana Tnrk olmadılon mutaydan nine telefon etmiı, larmı ıörürler,,, dedikten sonra 
iınadmda bulundular Ye hlla da hakkında ftrilen karan ailesine . doi•uca adliyeye ıitı:ıittir. Adli· karaya ıltilrtılüyor. YallP~--"'"1'111 
bulunuyorlar. / bildlrmlt n: "dün gece hiç uyu. yede kısa bir idicvapta~ ı?nra karada ~rsa1~ çekild~~ ...... ...,.. 

Arkadqlar; ben babadan ana- mamııtım. Bu rece müsterih uyu- hakkında tevkif kararı ~enlmıı_ve1 evvel~ ~ıç. bır ter sof 
dan Türküm, katıksız Tilrk oflu-ı yacafım. Mecliste vaziyeti uzun otomobiJle Cebeci tevkıfhaneaıne fakat ıkıncı sorguda olanı 
J1llD. HiG bir Çerkeıle alakam J.Ok uzad11a ualatbm. Müft~ilez ce::a·l götürülmüttür.. l tcmaml7le anlatJmttır. 
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B .ARBAROSTA 
ŞUNDAN BUNIOAIN 

Kediler niçin 
kadınları sever ? • • 

'INTIK 
Tefrika pumarası: 89 Yazan: (VA. NO) 

Kani, çenber sakalh forsaya dedi ki: Beni tanıma
dınsa, eğilde kim olduğumu kulağına söyliyeyim. 

Geçen kı•mtann 11a1a.... turda. Uzun, unn, kltü kötü dil - - Vay •.• M ... 
Korltlll .AU "'*""" KM,... tünceye daldı. Hiçbir teY konut - - Tı11 .• Suı .•. Kurtulmanız be--

ıımtn4e/d °' 6-' galorılanhUf mıyor, kürek çeken forsaların mu- nim elimdedir •. 
Mrf h«llıle ftll110rlar. Ihı 0 

• ba.-erelerine de ittirak etmiyordu. - Ah, kulunuz, köleniz ola • 
"1m MIJI""'*"" olmak arıulrl • 5 

• 
1111 

,&tmna, Ali ameaıp la~ Bir iki kerte denize baktı. Ak - yım.. iz, mucizeler yaratmak Jca. 
tekmlll•n Çfilebl. Kı,,..., J/a. tama doina ufukta bir kaTa parça- biliyetinde bir insanımız •• Kurt& • 
hant.ml1din tllıriM .obl/Or w ır famderek~ rın beni turadan. •. 
•1ıa11di dlM gften Hlmln zin- "- Drepan.o bumu!,, diye mı· 
drl~rlnl geoşet!,. diyor. rddandı'. Kaçıyor, fak at 

Ali, katlarını çatb: 
_ O senin bileceğin it dejil. .. 

lkserses benim malım ... 

nereye ı? 
- Daha y&ft! kODQfQD ... 
- 8qüstihM ••• B~ .• 
- Demin, 8lüm tehlikeei paha· 

Sonra, dilini afzında oynata -
rak içini çekti: 

''- Ah .. Ah ... Kabil olsa da .. 
Fakat, MSıl kabil olacak? ... ,, 

Bu esnada, foı-ıalar, bir muba -
vereye giri,mitlerdi. 

Kedinin naııl 
evcil (ehli) oldl 
ğuna dair Ame . 
riıkanın (Güney 
Rodezya ) yer . 
lileri küçük bit 
hiklye anlatır -
)ar. Koca nine . 
)er aktam üıtü 
tonmlarmı çev . 
relerine toplıya · 
rak bu muah 
tadı tatlı M>yler -
ler. Ancak mualm aonu, babanın 
kulübede bulunup bulunmamaıma 
bathdrr. 

Kocaninelerhı mualmı biz de 
dinliyelimı 

'~nel ,....,. tçlnd., tabiaten 
tenbel olan Te koca koca hayvan
lar arumda kendini himayesiz his 
ıeden biT kedi, batka bir hayvanm 

da en kuvvetli mahluku buldum eli 
ye adamın pe~İne takıldı ve peı!ni 
bırakmıyarak kuH.ibeıine gitti.,, 

Ailenin babaıı evde bulunur•·a 
koca nineler masalı bur<ı.da kese!' · 
ler; fakat baba dııarıda iıe , öyle 
devam ederler: 

"Avcı k..ılübeye girdi; ]cedi ken· 
diaine getirilecek küçük et par . 
çasınr bekliyordu. Bir kaç saniye 
sonra kulübede gürültii ve patır • 
tılı aealer iıitildi. Avcı dııarıya Jco
tarken arkaımdan kap kaçak frr • 
)atılıyordu. Rodezya da kap ka.çak 
da çok ağır §eylerdir. Binaenaleyh 
ada.mcafızın k&rl.11nm elinden çek 
medift kalmamqtı. 

itte o gündenberi de kedi ka • 
dmlardan ayrılmaz, onlann en hri 
arkadatıdır. Çünkü dünyada en 
kuvvetli mahlUkun kadm olduğu . 

_ Adını bile beceremiyorsun 
b~ ... llimon, lrecep, lremazan der· 
gibi lkıeraeı diyorsun 1 Öfren .• 
K:;erses ! Kıerıea ! .. 

Biri: 

una bile olsa bu cehennem haya • 
tından azad olmata razı oldulu · 
nuzu ıöyliiyordunu:ı; .• H&Ja o fikİ1'· 
de misiniz? ••• 

nu anlamııtır !.,, 
koltuğu altma llfmmafı dütün • -----------

Ha ... hem, aahi, Mü.aliiman ol· 
du ... bnıini de deiittinnek lismı.. 
Mademki meıleği benimkioin eti 
imiı, öy]~yıe, ona benim ıehid o· 
lan ıelefim Ki.ni Çelebinin admı 
koyayım ... lnıal!ah, o da, nur Ah· 
ıne :li sayesinde, islim ıemilerinde 
taali eder, &Zat olup yüksek mev • 
kiler i~v,al eder ... Kani adı koyalım 
mı? ... Ne derıin, Ali? .• 

Ali homurdandı. 
Çelebi, bunu taıdik manası gi

bj tel=' ?:i ederek uzun bir duaya 

H.-.rJ,es, Ali amc&mn "Aad o
it'' yüke.ek mevkiler iıgal etsin!,, 
temenn; ısine kadıfma hükmetti. 
Çelebi ife aralarındaki zıddiyeti 
biErler-11 : "Malına göz koydu, kts
l:arıy-.:;r. , diye dütündüler ... 

Sabık Kıcrseı, timdiki Kani 
hi.i.t~n bu merasim bittikten sonra, 
~=>."mı , geminin kenarma dayadı. ! 
Kolun:laki dai yeri gerçe için İç;: 
y;-'lryordu. Fakat, anlatıla~, .ç 
uyk~suzdu, çok yorgundu, ıın~rl.e
ri pek bozuJmuftU. Zaten rengı~ın 
sar heından da, bu belll delil m.•Y: 
d i? ... R~ı dakika bile geçmetnıftı 
ki, l{emideki .ğUrtiltiiye ye kolu~ • 
da.ki ağnya rafmen uyuyuyerdı •.. 

Eu uykuıu on iki ıaat mr.. ~ 
dö t sar.t mı, on alb aaat mı ıürdu 
Allah bilir ••• 

Yalnız bir kerre, günet battılı 
•ıralarda: 

- yemek iıtemez miıin? · di-
1e onu uyandırdılar. 
_Hayır, istemem .• Bırakm, U· 

)'uyayım.... • dedi. 
Bir aeferinde ele, ona dürttü · 

ler. 
Cözünü açtı. Kırmızı çenber aa

lcaıtı bir payzenle brfılqb: 
- Daha uyuyacak mıam be 7 •·· 

\JYUyacaklM as ateye Jit.. Gece 
Litti •.. Sabah oldu, yola çıkıyoruz.. 
l<ürek çekeceğiz.. Bu yana fazla 

•okuJmlJ!ıun .• Tam. o~~· ~L: . 
Kani yerini deiıftırdı ••. Bır ıki 

eınedi .. Esefle batını salladı. Ken-

di kendine : • 
_ Olur fey delil .. Olur t•Y delil. 

Bu İf nereden ve nuıl batımıza 
teldi? •... dedi. 

Fakat, uykulu tekrar galebe çal 
d1. 

Bir daha emeylp kaldı. 
oııe pebhnetf için kendisini 

\lJandrrdrlar. Zincirlerini plorda
t.r&ı.: dofrulda. Verilen bütün Je
llıefl h&J&k bir ifteha Ue ,edi. Son 
1', ..... bir •• ,.. claJIJ.&IÜ o • 

- Marki Femando!. dedi. 
Kırmızı aakallı: 
-Ne Tar? 
- Senin Zübeyde orlalrkta 

yok ... Onu, k8r olan Recebe bak -
ım diye kaaara altma koydular p. 
Jiba ... 

- Ebediyen o fikirde kalaca • 
tan ... Herte)i ~e allJVlam.· 

- ÔyleYM, IÖyliyeceJderlmi 
lıarfiyyen yapacafmrza dair ye • 
min ediniz bakayım ... 

m~ Aklma çakal geldi. Çakal 
bir taytan parçalayınca gidip ona 
aürtündü, payım aldı, fakat bir 
,Un leopara:'m blriıi 11çradıiı gibi 
çakalı parça parça etti. Bunun üs -
tüne daha kuvvetli bir hlmi bulan 
kedi leopara da yanqtı Ye bayle 
ııruile ulana ve file kadar kuv · 

FRANSIZ nYATROSUNDA 
SOREYY A OPERETi 

Cumartesi matine 15,30 da 
SUYare 20,30 da 
EMİR SEViYOR 

Operet 3 perde 
Puu matine 17 Yey& 17,30 da 

l\n'are 20,45 ele • - Öyle olacak ... Şit IU1'&tml b 
pamıttı da, &içimli vücudile ne 
güzel garünüyordu.. Alı, kadm 
vücudü ah •.• Acaba ZSmrümde bir 
kere olıun bir kadmr kollanmm 

Marki F ernando haç çıkardı. 
- TiSi .. Ya•q .. Öyle heyecan

lı hareketler yapmayınız.. Elinizi 
U9Ulle ağzıma ıokunuz .. 

Yetli haYTanlann hepsine sokuldu. -------------

- Afzmıza mr? 
- Evet ... 

arasına alabilecek miyim? •• - Ne münuebet?._ 
- İtte, bakınız, daha ilk adım-

Filde artık dama diyeceiini ıa· 
1111ordu, fakat günün birinde bu 
kocaman ve yenilmez sanılan hay
Y&DI da bir avcı, elindeki sivri miz. 
nida yere devirince, kedi dünya • 

ZA n - Nlfm'" ukerllk teıkc -
relerlml a)'I ettim. Yenllerinf ala cıı. 
ğımdan .WlumJa hlktlmlerl yok -
tur. 
Ka~reın.c. A'1ellar kulübündr 

Ahnıri ollu lbrahtm. Marki F emando, bir yandan kü 
rek çekerken, öte yandan da. ka • 
dma UJ'IJ du,dutu haareti, yana 
yakıla uzun usun anlattı, durdu. 

Arada, yine bermutad: 

da yemininizi hıtmıyonunuz .. Ha
ni emirlerime ı...m,jen riayet e -
decektinfz? ••• 

- Peki, pelıl... iPEK - SARAY ~ J 

SUMER - MELEK j "- Ölüm tehlikeıi bile olsa, (Dnann oar)' 

fQ esaretten kurtulmak tecrübeai- ============ 
ne bir kerre giritmeğe razıyım... G • .1 h d 
. dedi. - Servetimin yar11mr beni U ane e Si nemalan 

Sayın 
MOdürtyetlnden ·J 
halkımıza: kurtaracak adama veririm .. Elve- 1 

rir ki bu menrhua yerden yakayı muayene er 
11yrrayım .. Hani böcekler varmıt, Gillaane tatbilıat mdt•6i ba1 
bir kerecik dişi ile birleıip sonra helrimlifinden: 

Slnemalanmız sayım gUnU olan ya nnkt pazar gtlnll 1&11JIUD blttltlnl 
haber veren toptan TAM YARIM SAAT SONRA 8e&Ulara bqlıyank • 

lardır. 

ö)ürlermif ... Onlara bile gıpta edi· Gülhane tatbikat mektep Tekli 
yorum .. En kötü cemici umumha- niği 15/10/ 935 ıah gününden it1 
nesinde bir gecemi geçireyim, aa • 1 ı .. --•Bu hafta.---baren tPdriıata bat amıı olduğun-
bahleyin beni idam etsinler .•. ,, dan pot•klinik muayenelı-rini ,a.. s U M E R 

Herkes, niilerek bu muhavereyi te • tv ) X-Tya -•ılmı.. ş 
e.- rırce e ata.. ,,_ 7 .. ır. C• SINEr .. ASINDA 

dinliyordu. bir balkının buna g8re müracaat 
1 K Dftnyanm en büyilk arfüıtf Yalnız bir istisnai e: lni, de- etmeleri rica olunur. 

rin derin diitünerek kulak veriyor- Sabahları aaat 1 o dan 13 e ka HA R R V B A UR 
tarafmdan temsil edilen 

du.Deniz ıittikçe artıyordu. Sular dar. b dramatı"k, mflesslr ve <Moskova ge-
Pazartesi: Kulak, ofaz, burun, celerl) filminden btUn. 

karamılfll. hariciye, fizik. 

5
. G .. 

1 Sabık Kserseı: Salı: Dahiliye, nlaaiye, l>evHye. lyah QZ er 
.,_ Yakla•ıyoruz ! · diye düıün 

:r Çarıamba: Röntıen ciUiye, (Otchl Tcharnla) 
dü .• iki aaate varmaz, görünür •• ,, asabiy-', göz. göz kama~tmcı filmi görülmemiş 

Beliren rüzg&rdan istifade ede- Perıenbe : Hariciye, fizik, ni· muvaffakıyet kazanmaktadır. 
rek nrdiyan, kürek çekmeli tatil saiye. lllveten: PARAMOUNT JURNAL 
etti. Yelkenler açıldı. F onalar, C a Sanreler için yerlerinizi evvelden 

al ki k uma: Dahiliye, 1 z . cildiye. aldırınız. Telefon 42851 
pe'--ı'metlerini kuru b 1 arma a t · B l' e b' ku 

&a cumar eıı: ev ıy 'an ıye, · Blletiııizi alırken tenzilatlı fiyat. 
tık etmeie batladılar. lak b i b 

HABER 
AK9AM POaTA•ı 

IOARI!: l!:Vt 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta katma ı btanbul 214 

Teıgrer edresı: l•tenbul HABER 
Yezı ısıerı teıoronu : 211872 
ldere ve ııan .. ı 14170 

ABONE ŞARTLARI 
71,ftİI• ÜM61 

S•n•llk t•oo Kr. 2700 Kr. 
e avlık '130 .. t450 
.> evıık coo •• eoo •• 
, evıııc t50 " 300 :; 

iLAN TARiFESi 
Tıc•r•t ııanıerının ••tırı t2,60 
A••ml ııanıarın 10 lcuru•tur , 

Sahibi ve Neşrigat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bo11ldıtı q•r (V ~~_:tbaa~J 1 riil!:'~;!:~ci:z~;!;ı~:'in ';! ~ ::::' ::o::az:,::u:ru::n.::::::::::: !~;~:~:·::·::::;. :~:::::: 1 

krrt•mı belli etmiyerek ye karan· ' nemasında gösterflmfyecektir. ;..-----.:ıaım•~wımmım"11•11::ıı::zıı•~-a•~,.. 
Irk eaye•inde de kim•e1e ıörünmi- Nazı m , 
yerele, kmımı çenber ıakallı ada - H .• k met .• n 1\ lJ p () N 
ma yaklqtr. Usulle: AMERİKADA BİRİNCİLİK 2 7 9 

- Marki Femando! ·dedi. Yeni kı~·bı .,...ktı · f k l"d ı.o .... kazının Teksayt prezervatıflerı ev a a e 

ince ve satıımdır. - Ne var?.. V 1 Kil 
- Susun .. Yavat konutun... en apçı _..,..;._ ____ Eczonılerdı :fQlıllf 

- Peki •• 
- Beni tanımadınız mı? 
- Hayır .•• 
- Eiilin de kuJatmıza kim ol. 

dulumu ıöyliyeyim öyleyae .• 
Çenber aakal, merakla iğildi. KASTA DiVA MARTHA 

EGGERT Kani, bir kelime f 111ldadı. 

Marki, hayretle ODUD yüzüne! GllrUlmemff bll" muvaffakıyetle lPEI< stnemaamda dovam ediyor 

bektı1 
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MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
-fi • * Balkanları ötüm tuzağı ue pusu yui 

hatine geti1miı olan te~kilatın iç 9üzü 
Yazan: 

Stoyan Krlstof 
Tefrika Noı 9 -

Selanik bombacılarının hemen 
hepsi, Makedonya merkezi olan 
bu §ehirden aıağı yukarı 200 ki· 
lometre kadar uzakta Veless 

şehrindendi. Selanik Belgrad 
demiryolu bu şehirden geçmekt;· 
dir. Veless ahalisi bütün Make • 
donyada fevkalade ferdiyetçi, 

herkeste kusur bulur ve ayıplar, 
ve kudurmağa mütemayil vatan -

severlikleriyle tanınmıştır. Bu -
nunla beraber bu vasıflar bir a 
rada kaynaşamıyacak sc.ydandır. 

Üsküp. Jştip, Manastır. Kukuı 
Perlep ve Ohri ile birlikte Veless 
Makedcnya kalelerinden biridir. 

Y tman buyrugu altında olan Ku
kuştan başka bütün bu §ehirle~ 

ş;mdi Yugoslavyanın ehndedir. 

~elanikte tahsilde bulunan bu 
Vcless'Jj çocuklar Makedonya 
t· ~runa ker.di paylarına düşeıı 

birtakım işler yapmak için cana
ttyorlaTdı. Mektepte gösterd:kı~ 
ri dikbnşlılık ve yaptikları sayı -
sız haşariliklardan dolayı bunla· 
ra "uürüitücü,, adı verilmi§ti. Orı 
Ie:r dn bu adı pek az sonra daha 
idcaiist bir sıfata çevirmek için 
ken c!i!erini uöstereccklerdi. 

' 'Gürültücüler,, in elebatısı ııs · 
Jt·~ . l·z·ın boylu, kara !açh ve es 
ın _'.· tenli bir gençti. Bu çocuk koi 

caklar, yahut gemilerini bizzat 
kendileri kayaların üstünde parça. 
hyacaklardı. 

ikincisini yaptılar. 

Şimdi artık bir ideolojileri var
dı. Yegane ihtiyaçları varaya ka· 
lıyordu. Evet sultanın boyuııdu · 
ruğu ile kıymetli istiklal arasında 

du;an biricik engel, para idi. Bü· 
yük kuruntulardan vaz&eçtik ken
dilerini beslemek için bile parala

rı yoktu. içlerinden ikisi babala
rından necat fidyesi alınabilme
si için kendilerini dağ" kaldırt· 
mağa muvafakat ettiler. 

V mro merkez komitesi bunların 

projelerine katiyen muvafakat et
mediği halde Gotse Deltçef çocuk 

larm dütüncelerini beğendi ve 
Vmro kasasından para vereme
mekle beraber onlara yardım tek· 
lif etti. 

Dağa kaldırmak itinde yatdım 
ederek çocukların birisinin baba
sın dan 250 lira altın parR kopardı. 

kcc..'\:nan Y ordan Pope • Y orda ' ~~~~~~~~~~ 
ndf adım ta~ıyordu. Fakat her- 1 
!:es on;ı Ortzeto adiyle çağırmak· ı 

tr:vdr. 
1398 yılının sonlarına doiru 

C• .. ıov '"dan Selaniğe Svetoslav 1 
'" ,"e~ dzanoff adlı bir talebe geldi. 1 

3u Svetoslav'ın Makedonyanın 1 
en büy[.;k §ehrine gelmesi bir te .. 
:;aclüf eseri olmadığı gibi hemen 

~ürültücüler,, le münasebete giriş
mesi de öyle rastgele bir i1 değildi. 
Bu ~dam oraya daha genit ölçü

lerle yapılacak tethit hareketleri• 
ne imkan var mı yok mu diye tet
ki~lede bulunmak için gelmiıti. 

Bu delikanlı Cenovada Rus sosyal 
ihtil5.lcilerile münasebetlere giri

şerek o günlerde çok moda olan 
nihilist ve anarıist dütüncelerle 
zehirlenmi§ bir takım Bulgar tale• 
be!erinin mümessili idi. 

Vmronun nıüeısi8leri ve yapıcıları 
Gruel, Gotae Deltçel ~ 

Plyer Toşef dördüncüaü de Hriıto 
!tlatoffdur ki bu müeısialere iltihak 
ederek ihtiltil hareketinin nazariyat • 

çıaı ve sistem vericisi olmuştur. 

Öteki çocuğun babası para verme
ğe yanaımadı. Asiler iki yüz elli 
lirayı az zaman içinde harcadı -
lar ve tekrar parasızlık içinde kıv
ranmağa baıladılar. 

Merdzanoff bu seferde yardım· 
larına Loştu. Sofyaya giderek Sul· 
tan Ha.midin hayatına kartı ıui 

kast yapmak üzere para vermesi 
için Boris Saraf fofu kandırdı. Se

lanik gemicilerinin kaptanını der· 
hal çafiu arak Sarafofun para yar

dımını\ e İstanbul projesini bildir
di. Gemicilerin Selanikte de "bü

- - - -- -- ---- - - - -- - --- ,._. - - -- - - - - -

HABER - Ak$8m Posta.4'1 

----··9 
"Gemiciler beni birdenbire yakaladllar .. ağz1111 
ve kollarımı bağladllar. Çanakkaleden geçtik 
ten sonra, tuzağa düşürüldüğü mü anladım! .. ,, 
Neclanın babası, Aslan Turgu- değildir. Beni buraya kaçmnası-

dun omuzunu okşıyarak: nin sebebi, sizden para kopart-
- Sen çok uğurlu bir erkeksin, maktır. Sizin çok zengin oldu• 

dedi, evimize ayak basar basmaz l ğunuzu, bankalarda yarım milyo-ı 
Amerikadan mektup geldi. na yakın servetiniz olduğunu duy-

Kihyanın kotarak alıp getirdi- n:.ut. Bu mektubumu onun yanın• 
ği mektubu açtı ... Sevinçle bağır • da yazıyorum.. itte, kulağımın 
c.aı: dibinde bana, aynen tU sözleri 

- Ondan... Aman yarabbi... yazmamı emrediyor: Babana 
Gözlerime inanamıyorum .. Necla· yaz .. Nevyorkta millt ticaret ban
mn yazısı .. Neclinın imzası. kası vasıtaıiyle Miıter Hopkina 

Aslan Turgut, ayakta baygın- namına yüz bin lira göndermezse, 
Irklar geçiren ihtiyar paıanin ko- ölünciye kadar kızının yüzünü gö
luna girmitti. Mektubu ikisi bir- remez !,, 
likte okum.ağa ba.§ladılar: Miater Hopkinı, hususi yatıyla 

"Paıa babacığım! bütün dünyayı dolatır, uğradığı 
"Benim yüzümden geçirdiğiniz memleketlerde böyle vurgunlar 

heyecanlı dakikaları dütündükçe, yapmağa çalıtırmıf. Kendisi A• 
ben de yaptığımdan utanıyorum. m~rikada meıhur bir haydut çe
Fakat, nasılsa fU Amerikalı zen· tesinin reisi iken sonralan Ame
gine kapılarak - ortadAD kaybol• rikan polisinin elinden kurtulmak 
duğum gün - yüzerek, Hopkin- için böyle aeyyar bir halde çallf" 
sin yatına gitmiıtim. Gene bir mağı tercih etmif. 
dans .. Fakat, mayolu danı vardı.. Ben eğer, bu çılgınlıfı yapbx
Bunun için sizden izin istersem tan sonra, Amerikaya gelseydim, 
vermiyeceğinizi biliyordum. Deni- sokak~:ı dilenir, gene ıizden böy
ze atladım .. Uzaklarda meydana le bir fedakarlık istemezdim. Fa• 
çıkarak Amerikalının yatına git- kat ne yapayım ki, hürriyetime aa
tim. hip değilim .. Ve Hopkinsin emir-

Hopkina'in o sün yata, her za- lerine itaate mecburum. Bana kar
manki gibi, gene birçok kadınlar ıı yürelinizde uf ak biT ıeTgi ta-

ça ğırdığını sanıyordum. Halbuki fıyoraanız, hemen parayı gönder
yatta benden baıka kimse yoktu. mek suretiyle beni bu felaketten 
Beni birdenbire yakaladılar .. Ağ- kurtarırsınız! 

zımı bağlıyarak, loş bir kamaraya Hadiseyi katiyen hük6mete &P 
yatırdılar. Geminin biraz sonra settirmemenizi de ayrıca rica edi
hareket ettiğini seziyordum. Ağ- yorum. Bu arada Aslan Turgut· 
zım ve kollarım bağlıydı .. Bir §ey tan af dilemeyi de unutmuyorum. 
yapamazdım. ı Ona kartı duyduğum mahçubiyet, 

Çanakkaleden geçinciye kadar burada beni bütün üzüntülerden 
ağzımı açmadılar ve kollarımı çöz fazla üzüyor. O temiz yürekli a• 
mediler Ertesi ıabah, yat sahibi damın kalbiyle oynadığımdan 
gülere1< yanıma gddi: çok muazzebim. Şimdi ona kar-
"- Şimdi serbestçe konuşabi- şı yüreğimde gittikçe derinle,en 

liriz, küçük hanım, dedi, Çanak- bir sevgi var. Çay gecesi bilmi
kaleden açıldık.,, yerek, yatta onu çok kırdığımı h• 

bir yatın her genç kizi çekeJ1 
sürükliyen cazibesine tutuld 
Açıkç:ıaı beni müthiı bir tııı• 
dü§ürdüler .. Ven ben bu tuz• 
dehtetini Çanakkaleden ayrı 
ayrılmaz anladrm. Beni ku 
mak ı:zin elinizdedir, bab• 

... ' gım .,, 

Mektuoo paıa batladı.. Aıl 
Turgut tamamladı ... 

Birbirlerine bakıttılar .. 
ikisinin de gözleri yaşarnıı,tı· 
Aılan Turgut Neclanm me1' 

bunu okurken, onun yanında İ 
gibi, gözleri parmağındaki yü ·· 
aramıt ve kendi kendine utan' 
yere bakmıttı. 

Demek ki Necla hala pa 
fmda Turgudun ni§an yüzüğii 
tqıyordu! 

Hem: kuru bir y(lzüğü taı1111 
tan ne çıkardı? Necla, Turgıl 
ıevgiıini kalbinden çıkarmadı 
da itiraf eliyordu •. Ve ondal1 
dile yordu. I 

DöndOler. İçeriye ılrdiler. rl 
IAnm anuı üç yıl ance ölm .. 
Pap, Neclayı, Jmn.. aldükte ~ 

ra eskisinden ~k daha deri• 
baba ıevıiaiyle aevmefe batl.;t: 
tı. Llf açıld•: "Servetimio 
d knımmdr!n d..cıl. ~ 

Necllnm mektulftı Turgıt~ 
bUtUn kararlarını Ye d\lıtilncelet' 
ni altilıt etmlftl. ~ 

O, polla mea\eline ıfrdiii ı,.., 
denberl, ilk defa böyle bir \ebdP" 
karırlq17ordu. 

Yoz bin Ura 1 
Pqa, bu parayı nrmezıe., 

zmm yüzünü bir daha ı&re!O 
cekti •• 

Seıahatimiz çok uzun aürdü.. tırlıyorum. Beni affetmese bile, 
Şimdi Amerikada - gözleri ve ben ölünciye kadar onun sevgisi• 
kolları serbest.. Fakat hürriyeti le yaıryacağım.. Onu unutabil
tamamen çalınmıt bir halde - mem için, insanlıktan tamamiyle ' 
yüksek bir dağın yamacında bü.. ayrılm~ş olmalıyım. Halbuki, ben 
yük, demir kapılı bir evde yaşı.. aklı başında, uzağı da, yakın ka • 
yorum. ilk önce şunu haber ve- dar kuvvetli görür bir kızım . Bu• 
reyim ki, Amerikalı, kibar bir zen- nu Aslan Turgut da pek ala bilir. 
gin diye tanıdığımız Mister Hop- Ne yapayım ki, hayatımda bir 
kinı, benim namusuma el uzatmıı kere aldandım.. Göz kamattırıcı 

Ve Aslan Turgut, kendiıt11d 
af dileyen niıanhıma kavut-' 
yacaktı. 

Pqa.ya ıordu t 
- Ne yapmayı dütünüyott' 

nuz? f 
Pata ıakalmı karIJtıraral<' 

Iamağa ha!ladı: 
- Bir fey dü§ünecek haldt 

ğilim, oğlum! . "-

Merdzanoff Selanik bombacıla. 
rmı, yetecek kad21.r edehiyat sun
mak suretile Nihilizmin eararile 

tanl}tırdı. Bombacılar şimdiye ka• 
dar yalnız Turgemizeffin hikaye

lerini, Bulgar ihtilalcilerinin hatı
ralarını okumu,lar ve "babalarla 
çocuklar,, eserinin kahramanı 

Ba~aroff gibi az sözlü~ fakat çok 
hareketli birer adam olmak ihti 

~k bir i~, görmeleri !artile para• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Necla, anlatılıyor ki bır ~ 
dudun tuzağına dütmÜ§tür. 
timdi e.cıyorum. 

rc.Nları yüreklerinde alevlenmiıti. 

~erdzanoff hunlara Stepnyak· 
ın "yeraltı Rusyası,, ve "Nihilistin 
ıahası,, J an Graffın "anarşi ve can 
ç«kişe:ı sosyete,,; Kropo•kinin "ek 
mek sava§ı,, ve "ihtilalin arifesi , 

ad1ı eserlerile Lavaroff, Çernişe-
' vt=!d ve diğerlerini getirdi. 

~imdi "gürültücüler,, ne yap
mak istediklerini kesenkes bir au
rel!t~ l.>iliyorlardı. Bunlar "gürül
tücü,, adını bırakarak kendilerini 

"gemici,, lakabile vaftiz ettiler. 
Yani bunlar artık sadece hata bu 
lan ve gürültü yapan insanlar de
jildi; bilakis adi ve basit hayat

tan ayrılarak küçücük gemilerini 
f ırtmah bir denize doğru götüren 
ülkü sahibi adamlar olmu,lardı ! 
Bunlar ya sahile sağ salim vara· 

nın bir kısmını oraya na!c:lttirece
ğini söyledi. Bu iki delikanlı baş 
hata verip Selanikteki Osmanlı· 
bankasını bomba ile atmağı karar. 
laıtırdılar. 

1899 yılmın sonlarına doğru 

Sofyadan ayrıldılar. Merdzanoff 
Cenovadan iki arkadaıını alarak 
Boğaziçi kıyılarındaki payitaht., 
gitti. Ortzeto da Eğe denizi üstün
deki Makedonya merkezine dön· 
dü. 

Her cuma günü Sultan Abdul • 
hamit, cuma selamlığı yapmak i . 
çin Yıldızdaki sarayından yine o · 
rada olan camiye gider. Merzanof 
da itte bu selimlrk törenlerinden 
birinde Sultanı öldürmeyi tasar · 
ladı. Çünkü padiıah o günden ba!
ka hiç bir vakit sarayından çıkma
maktaydı. 

Dört ~ ay bu üç tedhitçi ae • 

lamhk resimlerini gözetlediler. f 
Uzun uzadıya incelemelerden 

ıonra padişahın arabasına yaklaş

manın imkanı olmadığını anladı . 

lar. Hamit öldürüleceğinden deh · 

tetli korktuğu cihetle korunmak İ· 

çin çok sıkı tedbirler aldıran bir 

adamdı. 

Cenevreden gelen üç kişi gerçek 

le§tirilmesi imkanı olmıyan bu it • 

ten vaz geçerek Osmanlı banka -

ıını bombalamağa karar verdiler. 

Bunlar bir Bulgar matbaacının yar i 

dımım temin ederek, . bankanm 

kar§11mda depo diye kullanılmak: 
üzere, o matbaacı namına bir bi· ı 
na kiraladılar. Burası üç katlı dar 

bir bina idi. Binaya, hi~ şüphe u

yandırmamak için kağıt, mürek • l 

kep, tutkal, kitap dolu ıandıklar 

taııdılar. 

Bununla beraber sandıkların 
çoğu bottu. Sonra, bu sandıklara 

açtıkları tünelin ta1ını toprağını 
doldurdular. Makedonya komite . 
cilerile Ermeni taşnakları arasında 

irtibat işi gören Dimitri Liapov 

Gurin bu üç delikanlıyı Ermeni 

ihtilalcisi Kozakoff'la tanıttırdı ve 
temasa getirdi. 

Kazmağa başladılar. Yerin al· 

tında beş metre derinliğe varınca 

daha be~ metre ötede olan banka

nın dosdoğru içine gitmek üzere 
düz kazmağa koyu1dular. Yalnız 

üç kişi idiler. İkişer, ikişer çalış -
mak için dört kişi olmağa muhtaç
c ı!ar. Dördüncü bir arkadaşı gön
dermeleri için mektup yazdılar. 

(Devamı vcır) 

- T ecrübeaiz kız. Yat Jııf' 
tı 

gözlerini kamaştırdı. Ne ya~~"" 
nı bilemedi. Şimdi nadinı 0 

Fakat bu pişmanlığın cezas111' 

na çektirmek istiyor. 

Sonra birden ellerini 
vurarak mırıldandı: • , 

- Yüz bin lira .. Böyle ~ıf 11 
manda bu, verilir paramı ~ıÇ·f,1 
Allahım, bu ne mülhit bır 
ket! 

d•' Aslan Turgudun bu sır• ~ 

şek sür'atiyle kafasından ~ 
h. f'k' · 1 yer•" ır ı ır pa§ayı sevınç e 
hoplatmıttı. • 

Poli\ hafiyesi ayala kattıtı· 
- Bu meseleyi kimseye a 9' 

'rtl'e yalım, dedi, Neclayı getı ~"' 
çin, ben Amerikaya gideee ~-) 

,(Deutllfll 



... ' 

Onu, en çok çileden çıkaran teY; 

"Genç TilrklUk,, llbd11ıydı. En 
keyifli oldulu alqam, mutlak bir 
Genç Türke aopa attITdıfı, i§kence 

ettiği, vapura koyup ailrdülü ril
nlin alqamıydı .. Kaç defa: "Hil

ıninin Genç Türk oldufunu 16'"' 
aem, tabanlarım didik didik edo

cek bir falakaya çeker, aonra Fi
zana sürerim,, demiıtf. Halbuki 
Hilmi do bir taraftan anne.ine 

a.caip bir teYler okuyor, Genç 
Türklükten bahsediyor, hattl pa• 

ditaha dil uzabyordu. Fazla ola 
rak, arkadqlan pek garip, pek 
ziippo ıençlerdi. Kiminin aaçı 

ıızun, kimi hep frenkçe konuıur ... 
Bütün bunlan Sabiha hanım genÇ

liiin ıeçici teulıilrleri diye ıGrı 
ınekle beraber, gene içine kurl 
dütmüttii. Ya Hilmi ihtiyabızlık 
eder, bqma bir bol& relirae 7 Pa

ta, hiıııaye de.fil, bUAkfs kendi of
lu diye, Hilmiyi daha fazla ez• 

cekti. Maamafih 11kmtıh dUıiln

celerle %ihnini yormalı Mvmiyen 
Sabiha hanım, ba ,tzli endi,alni 
de çabuk auutur, omm idaresi 

aayeıinde konak, ald mmıtazam 
Te.ten hayatmı ıOrer, dwmdu. 

Rabianm konala eldllf ııra .. 
larda, Sabih hanımm Jeııl bfr 
OzünUisll daha TardıJ 1'91fnl Dar 

1'ev ile için için deTam eden'" ıa
libiyetin ne tarafta kalacatı tah
inin edilemiyeıı bir mflcadele . 

I>ürnevi Sabiha banun kUçDk al• 

lrııf, terbiye etmif, iyi bir tahsil 

Venni,, nihayet o~luna nikah edi· 
\termiıti. Genç Çerkuin daima 
kendisine muti ye ikinci safta ka 
lacağını ümit ederek, dııardan 
Relin almamağı tercih cbnİftİ, Fil

hakika kendisi konağın her kö~ 
•inde h&.ztt ve nazır olduğu günler 
de, ıelinin aeai çıkmamııtı. Fskat 
tonıatizması onu k&§e minderine 

bağlıyalr İ§ değiımif, genç kadın , . ı 
ona. sormadan sağa sola emır er 

Vermeğe ceaaret etmiıti. 
Sabiha hanım geline haddin= 

bildirmek için müeaair bir çare 
dütündü. Kanarya isminde ıa 
l'ıttn, güzel bir Çerkes kızı satın 

aldı. Zahiren kıza oyun derai VC"' 

riliyor ve Abdülhamidin kadınla~ 
tından birine hediye edileceğ: 
•Öyleniyordu. Hakikatte bu, ge· 

lirıi tehditten batka bir ıey değil
di. Halbuki evvela Dümev ihti · 

)ar kadının beklemediği bir yol . 
daft, nıukabil taarruza geçti . Ka· 
ıta.ryamn can dostu oldu, muııki 
•e oyun dersleriyle alakadar ol
du, ve miltemadiyen saraya gide 

tek kızın oyununu ve tavnnı tef. 

tiı İçin kendisine daima mütfik 

"• rnUsaadekAr davranan kaym 
baba41nı odaıma davete batladr. 

Sabiha hanım Selim Pataya bir 
Rerıç halayı~m Uıtübaıı, oyunu ile 
'-'eıauı olmanın ona yaraımıyaca• 
itıır a&ylediği vakit, pa§a en cid
di t&vriyle: 

'~n zatı pbanenin emniyet 

Te ıelJ.metinf temin ile mu
T&Zzafrm, saraya rirecek her fer
di tetkike mecbunım!,, diyordu. 

lıte konatm bu karmakanıık 
iç itlerini iki ihtiyar kadın konu
fW'ken Rabianm orada olduiunu 
unutuvermlılerdi. 

Kahya Fikriye hanım nihayet: 
"Vakit epeyce geç, çocufu eön
denek ... ,, dedi. 

Sabiha hanım, Rablanm arka• 
ımı okpdn 

''Cumartoti aktamı MevlQt 
kandili, misafirlerim Tar, ıece 

gel, Kur'an okuracakam... Seni 

yeınekten evvel aldmnm.,, dedi, 

tonra çocuAun arkaamdan se•len
di: "Annene ıöyle, yatsıdan aon· 
ra, od• ıelıin!,, 

-Vl-
Uzun etekli, ipek enbırlıt lio

tozu, elmasları, hattl tefkat niıa
nmm "Cran korkon,, uyla kol• 

tuia kurulmuı, tebrike gelenler 
iç.in deynefine dayanarak aiır 

afır kalkıyor, malnır fakat l\.l" 
tUfklr, bir kraliçe kadar nkur ... 
Koltuğun dibindeki yer minderi

ne bilz6len Rabia, bu muhteıem 
kadmm iki gece enel o kadar 

tckJlfıhı: Ye dost ihtiyar olduiuna 

inanmak için mil,Idll8.t çekiyor
du. 

Evvel& Sabiha lianrmm hey 

km, on altı yqlannda ıilik, 

ılhınk kız, sonra ev balla, birer 
birer reldiler. Hepıi birer 0 Nicc 
senelere,, ile ıavuldu. Her halde 
tebrik merasimi on dakik•dan 

fazla ılirmedi, ev halk1, hepsi 

k&hya kadmın arkatından çıktı

lar, gittiler. Aralarından bir la· 

nesini Sabiha hanım alakoydu. 
Hemen Rabianm gözleri bu kr

za dikildi. .. Boy uzun, omuzlar ge. 
nif, kalçalar bir erkek çocuk gibi 
dar, ten İpek gibi yumutak ve be
yaz, gözler iki bUyUk mavi mine 

çiçeği gibi... Arkasında dümdüz 
penbe bir entari, belinde ~mUı 
bir kemer vardı. Halayıklar ara• 
ımda bir 0 , batını bağlamamııtı. 

San ıaçlar\nl bir örgü örmüı, 

Penbe bir kurdeli bağlaucuna 
k••ına aahvermiıti. Rabi

mıf, ar -
anın adeti ağzı hayretten açık, bu 

latif mahluku ıeyrediyordu. Fakat 

onun en çok gözünü alan §CY; biri 
ötekinden daha yliksek duran kal• 

kık çekik, kumral kaılarıydı. Ne-
, Jet'' R den biri ötekinden yilkse ı . a-

h. bunun bazı Çerke•lere mah -ıa, , . 
sus bir ıey olduğunu henüz bilmı-
yordu. Bu kız Kanarya idi. 

Sabiha hanım sordu: 
"Dürnev nerede 7,,, 
"Şimdi gelecek, efendim?., 
Ve Dürnev hanım geldi. Ufak 

tefek bir genç kadın.. iri kestane 

renginde gözlerine bir çocuk ba

kıtı vermek için bir düziye göz 

kapaklarını yukarı kaldırıyor. iti· 
na ile yolunan siyah kaıla:, iki 

ince hilal gibi.. Allık, sürme yer

li yerinde, küçük yüzünde açık bir 
ifade var. (Dcı,..arru var) 
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Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birb•rterlyle boQazıaşan insanların 

heyecanh romanı 
_, 
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Saklanan adamlar bizi 
kurtarmak istiyorlar ! 
Gegikoğlu kızları 

dileklerini yapsınlar 
Sa~lann eandaUan sene l'Öriln 

dtt. Birisi doğrudan dofruya U7,erle • 
rine geliyordu. İkincisi kıyının pek 
yakınından, otlara .UrUnerek gidiyor· 
du. Böylece ~nlann oraya çekil -
melerinin önUne geçecek, sandallan 
Zinllne ~ıkıvırecekU. • 

Çtfdem ınnafm sağ kıymmdan L 
Ierlemefe başladı. Artık çok yorcmı 
ve bitkindi. Korkudan banm rfbl o. 
lan Papatyeyt cörerek kurtul1lf umu
dunu bybetmfştf. Her feY bitecekti. 
Bunea uzun ~ cearet 1 yıL 
mamaılık, bir .UrQ a.vqturduldan 
korkular n tehlikeler neye yaramıştı. 
Şimdi onlamı ~enceleri btlsbOttln 
korkunf olacaktı. 

Yaban Domuz ofullan intihan bl· 
llrlerdL Çiğdem kardeşine söyledi. 

- Papatye Ue Çf~dem kıyıya çık • 
81111ar, eter Papatye isterse kendllerl.. 
nl iSldUrstlnler .. 

Papatyenhı acılarlar dola ,azıe.rt 
ırmağa doğru kaydı. Sonra bakışlarmı 
çocuğuna çevirdi. tlf dem gene söyle -
dfı 

- Eter kendlmtd ırmafa atarak 
Yaban Domuz ofullan bfd çıkaracak.. 
Jar. ~le delik deşik edecek.. 
lv .. Kında ellerfmlll daha kvnetll 
olacak. 

Çiğdem beyle slylemekle beraber 
onda rfı.U, belllsfa bir lnırtuluş duy • 
susa nrdı. Ba dunra onun fpencell, 
yaTaf blr iSIUml• 3Jecefi çağa delin 
karoı koydurayorda. 

Kın çok )"ilkselml§U. Sert, kıal, 
gtrtntlU çıkıntılı kayalıklardı. Çiğdem 
bqını e~dL Glnle.rlnden :raotar 711var. 
!anıyordu. Genç g3punde :raşımak L 
çin bUytlk bir istek vardı. Daha ölmek 
istemiyordu. Bir çok tatlı düotlnceler, 
l'ilzel hatıralar bUtUn nrlığrnı ean -
yordu ı Gecenin karanhklan fçerf.CJtnde 
savu§turduklan korkular, &ilıel, yeşil 
çimenler, gizil güzeJUklerle dolu or • 
manlar, çayırlıklar .. GUzel, çlrktn, kor 
kak, yılmaz,, hayvanlar .. "fiireftnl bir
denbire dolduran derin ıel'inçler ... 
Bunlann hepsint bırakmak ona ne acı 
gclJyordu. Atlanıak f.cJtiyordn. Ova ne 
gür.eldi. Orada yaşamanın, tenefflis 
etmenin bUtUn rUzelliklerlnl tatıyor -
lardı. r ıh fır 1 

Sa,·nşçılann sandalı yftz metre öte. 
de göründU .. Papatye kiiçilk bfr f nilti 
~ıkıırdr. Çocuğuna olanca sevg"'l ile 
tuttu. Bu küçük de yaşamayı seviyor_ 
du. Onun bu eevgfsi bUyi1k1erden daha 
başka, daha eansrı, daha yava~, daha 
dii§ÜndilrUcU f dJ. 

Çiğdem 8Öyledf. 
- Once Papatye çıksm .. 
Papatye tıysal, gözlerini ya§larln 

dolu sandaldan çıktı. Çiğdem balta.'u· 
nı, mızrağını tutuyordu. Kendisinde 
pek yakın bir öJUmün '' erdiği cesaret 
ve yılmamaılık duydu. Bağırdı: 

- Ynban Domuz oğullan murdar, 
korkak adamlardır? 

Horhyan gülüşler ortıı1rğı çınlattı. 
Bir &ava§Çı karşılık ,·erdi: 

- Gizli varlık1nr Gtyik oğlu kızını 
parçalamak f~in bekliyorlar! 

Çiğdem ölilmün iyice yaklaştığını 
anladı. Yavatıt.a söyledi: 

- Papatye hnıırlnndı mı? 
Genç kadın ağlryarnk karşıhk \fr. 

di: 
- Papatyc hazırdı .. 

Birinci sanda] elli metre daha ilerle. 
mi ti. Birdenbire lcaynlıklnrda ~ınln _ 
yan bir s yük P.lcli. Bir nk suların ii
T.mnden ~cçerek ı;.avaş"ının borfo:ıınr. 

saplırndı. Dir kurt uludu. ırnpe,kler l 
havladılar. 

Yaban Domuz ofuUan büyük bir 
şa.Şkmlık1a ırilrekleri bıraktılar. lkin. 
cl bir ok blr savaşçının omuzuna sap
landı. Ses rene yilkseldf. Blr Yaban 
ökilzU gibi giirlUyordu.. 
· Yaban Domm ofullan korkak de
ğUlerdf. Fakat yualan k3ril körtlne 
ölUme •tılmakta11 onlan alıkoyuyor • 
du. Karşısında Od andal prfledi. Ka 
dmbr umut, korku Ue tftrlyerek ka. 
yalıfa dobıa bakıforlard.r. Bir bq .. 
çıktı. Bu hq •ençti. Kml açlarla 
kaplı Jc!L Yaban Dommı ofnllannın 
baflanna benziyord11. Sonra gene bir 
çocuk batı kıtımtılı, dolaftk kayalar 
arasmdan pktı. tkt kadmm anlama . 
dıfı ekler lllJ7llyerek dik, sert tepeyi 
rös~rlyorda. Kadmlar ~cufan dilin. 
den hiç anlaml)ı)dardı. Yalnız ~ocu
fon hareketleri, ellerini kollanm oy _ 
ııatmuı '11J1U gösteriyordu: Saklnnnn 
adamlar onlan korumak lstlyenlerdi .. 

Çocuk kadmluın hemen 5andala 
~elerlnf s6yJOyordu. Yalnız bunun 
nfç:fn oldufunu anlatamıyordu . 

Yaban Doma ofulları çocuğu gö -
rerek kl)'lya rana~eak gibi oldular. 
~ne gtlr yen iblr ses onları bundan 
ea7dırdı. 

Wdem9117Jedlı 
- Saklanan adamlar bizi kurtar -

mak fstfyorlarf Geyik of1u kızlan de. 
diklerini yapmnlar. 

BayJe söyle;ınüle beraber güvene _ 
mlyorlardı. Yalnnı yapııc.ağını çabu • 
eak tasarlamak gerekti. 

Kürekten aldı. 
Sandal mL'fUKılann 3ntlnden akın. 

trya doğru kaymaya ba§ladr. Çocu -
ğun başı gözilkmez oldu. Simdi kat.nn 
kadınlardan, savaşçı1arcbln başka or
tada hiç bir adam izi gözükmüyordu. 
Yaban Domuz oğulları bu görülmlyen 
düşmana sövüp ~yıyorlardr .. Boiazm 
dan yaralanan adam sandalrn dibinde 
yatıyordu. Omuzundan nrulan yara. 
smdan akan kanı durduramıyordu .. 

Derin bir yaşamak fsteğf, gf zli bir 
umut gene iki karde§l canlandırmıştı. 
Dik kayalıklı kı),dan uınklıışmaksızm 
hızh hızh kUreklerl çekiyorlardı. Sim. 
di bu kıyı dik, sert bir uçurum, mafa -
ralan atmau, yarasa, leylek, yuva -
1nrJte dolu g8r.UkUyordu. Çiğdem efi. 
lcrek bAktr. 

Ktıra bir boğaz gördU. BOyUk bir 
sürntle nkan sular orada bir gfrdap 
yapıyordu .. 

Bir ses i~itti. Kürekleri bıraktı. 
Knyalık1;rdan bir erkek, jkl köpek, 

bir kurt, bir de çocuğun hızlı hızlı in
diğini gördiller .. Papatyenln korku • 
dan çenckcmlkleri bf rlblrlne çarpıyor
du. Kürekleri bırnkıvcrml~tl. Bu görU. 
nUş Çiğdemi hiç korkutmamıştı. Er • 
ı ı :in boyu J{nraboğa oğlundan daha 
yiiltsektf. Dahn ince, daha çevikti, Çch 
re81 genç, ırmnk renglndck f gözleri 
kehrihnr pın1trlarfyle parlıyordu. EL. 
)erini kollarını &ılhyor, yumruklarını 
:;;ıkarak Kara Yaban Domuz oğullan -
nı gösteriyordu. Çiğdem dil,ilnmeden 
kıyıya yana tı. Erkeğin kolunu bir 
kaldırmnsiylc ı,öpcklerJe, kurt, çocuk 
da kendisiyle bcrnbcr sandnln girdi. 
Ynbancr üyledi: 

- Yaban Domuz oğullan Gökrrrnnk 
lrlann karılnrını nldılar I Kaya oğlu 
onlnrın nrkruıından gidiyor. 

Pnpatyenfn elinden klircklerl al _ 
dr. Ke kin cörUşiiyle Pnpatycnin nr - , 
kndnşmdnn dnhn çelims iz, dnhn kor • 
kat< olduğunu anlamı tr. Sandalı 

rok hızlı dönen sulara bıraktı, Çiğ -ı 
demin lı litün kuruntuları gitmişti. Ya. 

ban Domuz ofullan gfbf yassı yUz 
olmıyan, biraz kendisine bcnıiye 
parlak çehrelf, çelik ko11u şu ada 
kendi soyunun adamlarından clal 
gak bclenmJşti. Ona yardım 
ona 111acaktı. 

Sular aandab J aldırıyor, boğa 
doltru atıyordu. Sular ba dündürfi 
bir hızla akıyordu .. 

Yaban Domuz oğullannın biriu 
sandalı yaklnşmrştı. Kaçan nnd 
boğazın karıınlık sularına dnldı .. 

Savaşçılar Çiğdemle Papntye i 
kaçan yabancının çoculcla köpekle 
kurttan ha§ka arlmdaşı olmadığını n 
Jamı~lardı .. 

iri omuzlu bir savru;çı söyledi: 
- Yaban I>omuz oğulları sanda 

kovnlryncaklnr! 
iki ndnmın yarnlnnm.ası ötekileıi 

nl biraz sarsmıştı. 
Biri i söyledi: 
1'ctik davranalım. Belki llt~kfl 

kaynJıklarn saklanmışlardır I 
ikinci sandaldaki savaşçılar bu sö 

leri işittiler. lçlerlnden birisi, I~iloğl 
alayla ı;öylcdi : 

Eğer başka sa,·aşçılar olsaydı hi 
Çiğdemle Papatye kaçarlar mıyrı 
On iki sn\•nşçr iki kndrnln bir erkek 
nUndc korl arnk geri mi çckilece1tlcr 

lki sav:ışçımız yaralandı. Knmbof; 
oğlu körU J,örüne ileri ntıJmayın de 
memiş miydi? 

Fil oğlu gene nlayla, horlayıcı hi 
yilzle gülUyordu. Onun güçlüğü lfon 
boğa ile birdi. 

Gizli bir unnıt!:ı haş.'1 geçmek isti 
yordu .. Gene söyledi, : 

- 1\nrnbo~a oğlu bize alçaklık et 
meyi söylemedi! .. lki &'\\'A§ÇI kıyıda a 
rnştırmalc için benimle bcralıer gclsi 
ler. Eğer saklanmış adamlar yok.oı 
Kara Domuz oğulları Çiğdemle Pa 
patyeyl kovalasınlar. 

Sesi bir basbu~luk sertliğini almı 
tı. Dediğini yaptı. Sandnhnı kıyıya y 
naştırdı. lkl nrkadaşiylc çabucak 8l\!1 
daldan çıktr. Her yeri araştırdılar. N 
kayalıklnnn arasında, ne çayırhklnr 
da adam bulamadılar. Eğer Gökırm 
savaşçıları ornlıırdn pusu kurmuş ol 
salan mızrakları. otlara atacaklar 
dr. Çabuc.ak yapacağını tasarladı: 

-Yaban Domuz oğalJarı kaçan s.ın
dalın ıırkıunndan gf decek. 

Birinci sandalın ~r bu işi yerin ele 
l>ulmndr. 

- Böyle yapmıynlım .. Knrahoğa oğ 
tunu kı7.dırırız .. Sonra hunu biıe çoğa 
mnlcder .. 

- Karnboğa oğlu bir tele kişiyi l;.o. 
vnhynn altı ndnmn ne diyebilir! .. h ı 

zıl ulus n<lnmlnrı onun kölCJi drğil 
diı1cr. 

ikinci sandaldakiler kızıl uhıs !l 

damları idi. Onlar sözlerinin pe!.I ' 
lcrfyle, hoyrat ele nvuca ı~ma ~. t : 
kın duygulariyle pek korkun~ i<il: :-r . 
Knrahoğa oğlu hunları ld:ıre rtmc!.tc 
~o!< güçliik c;ekerdi. 

Filoi'Plu böbürlenerek gene EÖylerJ:: 
- ]\arılar gilıi ne konuşup dunı • 

yoruz? Artık susalım l savaş i~t:yo • 
ruz .. 

Öfke ile kllrekleri ~nk:ıladı. S:ın • 
dnlı hızla sUrmeğe başlndı. Akıntı re!. 
hızh idi. Bu sandal için l<0rkulu idi. 
Snndnldnkf nltı ndam knynhl<lı iki 
kıyının ortnsıncta idiler. Arada bir gıı.. 
yet f rl bir dalga karığı hızla sar.ısı -
yordu. Knraboğn oğulları subra, r.u . 
ların bütün duraklarına alı kın idi _ 
J~r. 

( Dcrnnıı t'ar) 



Ko§ulanlmı bir giiriinii.~ ve ikinci ho§unwı birincisi 

An karada 
yapılan at yarışları 
Büyük bir alaka ile takip edilen 
koşular güzel ve heyecanh oldu 

Ankara 14 (Özel) - Yüksek yarışı 
n arttırma kurulunun tertip ettiği 
~onbahar at yarışlarının ikincisi diin 
öğleden sonra koşu alanında yapıldı. 

Öğleden evvel havanın yağmur ya_ 
ğacak hissini veren kapalı şekli koşu, 
meraklrlarını bir hayli korkuttu ise 
de sonradan hava açıldı ve yarışlar d:ı 
beklenen alftka ile muntazam yapıldı. 

Dünkü yarışlarda, Başbakan İsmet 
lnônü, Ekonomi Bakanı Celal, Süha -
kanı general l\ıizım Özalp, Tüze Baka. 
nr Şükrü Sar:ıçoğlu, !çişleri Bakanı 

Şükrü ifaya, Tarım Bakanı ~luhlis de 
vardı. Sant 14,:-lO h .. "lşlryan ve _seçen 
haftaya nazaran daha kalabalm bir 
seyirci kütlesi önünde yapılan koşu . 
lnrın sonuçları şudur: 

Birinci koşu 
Dört ve daha yukarı ya~ta haliskan 

İngiliz at \ 'C kısraklara mahsus olup 
mesafesi (200) metre idi. · Xeticedc 
Bayan Bins'in Barccı birinci Ilay .Mu" 
tnfanın Gossart'ı da ikinci oldu. 

ikinci koşu 
üç ya:ırndaki J erli yarımkan 1n -

giliz t>rkek ve dişi kısraklara mah -
sus idi .. 1400 metrelik me~f e dalı ilin 
de yapılan ,.e Tiftik koBusu ismi ve 

rilen bu koşu güzel ve çok heyecanlı 
oldu. Sonunda Bayramın bindiği Bay 
Emir Salihin Alemdarı birinciliği ge-

ne Emir Salihin Horvatın bindiği Se -
miramisi ikinciliği ve Prens Halimin 
Gühinuru da üçüncülüğü kazandı. 

Clçüncü koşu 
Üç \'e daha yukarı yaştaki haliskan 

lngiliz at Ye kısraklara mahsus idi. 

Taynıiste bir 
pati il bot 
yarışı 

.. 

Su sporları mevsimi sona ererken, 
"Eritanya J.:amocular kulübü,, Taynıis 

nehrinde büyük bir pardilbot yarışı 

tertip etmiştir. 

Kızlar arasında yapılan bu yarış 

ı~o ·'ı anın erı büyük ı·e zcl'kli hadise
leri.ı ~cn birisi olmuştur. 

Yuk'Clriki resimler, yarışlardan bir 
mmızarayı ve müsabakada en·iyi dere-

9Clerden birisini almış olan güzel in • 
ıUia iwnı. bir elinde kürek, bir elin

de kiiçücük botu olduğu halde göster
mektedir. 

Bu koşu hemen, hemen günün ' en he -
yccanlt koşusu oldu. Neticede Pr~n.cı 
Halimin Şarb.ırası birinci, B. Aki{jn 
Ileriarı ikinci ve B. Altmedin Şarom 
po~u da üçüncü geldi. 

Dördüncü koşu 
Dört ve daha yukarı ~·aştaki yerli 

ya·rımknn lngiliz at ve kısraklara 
mahsus idi. Bu yarışta koşuya giren.. 
terden 1935 senesi zarfında kazandığı 
ikramiyeler (300) lirayı dolduranlara 
ikişer kilo, (500) Ur.ayı dolduranlara 

dörder kilo ve <700) lirayı dolduran • 
tara beşer kilo daha fazla kazanmış 
olanlara da altışar kilo il:he edilmesi 

ne karşı 935 senesi iççinde hiç koşu 
kazanmamış olanlardan da altışar ki
lo tenzil v.:iiierek yarışa dahil edil • 
mişlerdir. Koşunun mesafesi de (2000) 
metre idi. Yarışa beş hayvan girdi. 
Güzel ve oldukça heyecanlı bir koşu • 
dan sonra D. lskenderin Selteni birin 
ci geldi. B. Rüstemin küçük Nona.cn 
ikinci ''e B. Ziyanın Yavuzu da UçUn -
cü oldu. 

Beşinci koşu 
Bu ynnş rn:l:i seneşi içinde ka7.an 

clığı ikramiyeler yekunu (500) lirayı 

tecavüz etmemiş olan dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarımkan Araı> 

ve haliskan Arap atı ve kısraklara 

mahsus idi. Ve (1600) metrelik mesa. 
fc dahilinde yapılıyordu. Neticede 
güzel hir koşudan sonra B. Ahmedin 
Ünlü'sü birinci, B. Narinin CeylAn 
Yekta'sı ikinci, ve B. Hilminin GüJer'i 
de üçüncü geldi. 

Celdl. D. 

r 

Rakiplerimiz 
bile 

Balkan 
oyunlarında 

sonuncu 
kalmamıza 

sinirleniyorlar Y arl§a i§tirak eden bisikleır;ifor 

Balkan oyunlarındaki beceriksiz • 
Jiklerimizi komşularımız bile gördü • 
Jer ve bunu gazeteleriyle yazarak bi
zim sonuncu kalmamıza. adeta sinir • 
Jeniyorlar. Yunanistanda çıkan spor 
gazetelerinden birinde bu hususta u
zun bir yazı okuduk. 

Ankara bisiklet 
birincilikleri 

Yunanh meslektaşımız; Türk f e
derasyonunun misafirlerine karşı gös 
terdiği misafirperverlikten bahsettik -
ten sonra müsabakalann neticeleri 
hakkında malUmat veriyor bu meyan
da Yugoslav takımının en mühim at -
Jetlerinden mahrum olarak ı~tanbula 
geldiğini bu eksiklikten en ziyade is • 
tifade etmesi lazımgelen Türk takımı· 
nın idaresizlik yüzünden hiçbir Ş<'Y 
yapamadığını ~öy1üyor. 

Bu muharrir "Yugoslavlar tam ta· 
kım olarak gel!=ıelerdi gene bizim fçfn 
değişecek bir Şt'Y yoktu bizim birinci 
gelmemiz gayet tahii idi. Fakat Türk-

Ankara U (Özel) - Ankara mm ., 
takası bisiklet heyetinin .26 ve 27 ilk -
teşrin tarihlerinde burada yapılacak! 
olan Türkiye bisiklet birincilik ma -
nialarına i~tirak edecek olan Ankara 
bisiklet birincisini tayin etmek üzere 
tertip ettiği ~ürat ve mukavemet ya • 
rışlarının birincigf cumartesi günü 
Akköprü - Seyhan köyü yolu üzerin
de llir kilometrelik mesafe dahilin • · 
de yapıldı. 

Yarışa Ankara Gücü, Güvençspor 
kulüplerine mensup beş kişi iştirak 
etti. Neticede geçen sene olduğu gibi 
lJu sene de gene Giiven~.spordan Talat 
güzel bir atakla birinci, .Ankara Gü • 
ciinden Niyazi ikinci, ve ayni kulüp · 
ten Galip de üçüncü oldu. Fakat ikin. 
ci gelen Niyazi, nizamsız hareketin • 
den dolayı hakem heyetince diskalif· 
ye edildiğinden Galip ikinci -re Güvenç 
spordan Şükrü de üçüncü oldu. 
Mukavemet: yarışı 

Mukavemet yarışı da dün sabah. 
şehirden üç kilometre mesafede bu -

Jer Romenlerden daha kuvvetli bir ta- Junan Akköprü yolu üzerinden Sey -
kıma maliktirler Yugoalavlann da ek han 1'öyiine iki ilefa siclip selnae 92 
sik olmalarından istifade edebilirdi. kilometre olarak yapıldı. 

İkinci olmasalar bile ikinciye çok Bu yarışa . da Gü,·cnçspor, Ankara 
Gücü, Çankaya kulüplerine mensup yakın puvan almaları çok km·Tetli ih-

heyecanlı oldu. Neticede gene G,., 
spordan Talat yarışın bitme~, 
yüz metre kala güzel bir atıı1' 

Y an~lardalı heyecanlı 

~ 
~nk bldilel ~,.._ .Aaımrr 

den Niyazi ikinci n Çanka~a•" 
sep de üçüncü oldu. 111' 

dokuz yarışçi iştirak etti. Oğleden ev-
timnl dahilinde idi,. diyor. nl S\}at dokuzda haşhyan yarış çok 15 saniyedir, __.} 

işte bu satırlarından çok iyi anla - _ - ti 

· Teknik derece: 2 saat 52 dJ1' 

şıldığına göre i~ten anlamamak, ca - Berı;·n 1936 olimpiyatlarınd" 
kadan ba~a bir şey düşünmemek yü· 1 , 

zünden herkesin görebildiği fakat F tb ı ı 
baştakilerin hala anlamadıkları daha u o m a p arı. j 
doğrusu anlamak işlerine gelmeyece - Y l" 

ğinden Türk takımına şeref verecek ne ı 936 Berlin olimpiyadlarında ya· müracaat edeceğini kuvveti• 
ticeyi kaybetmiş olduk. 1 k f b 1 · t" ak mı'n etmektedı'r. ,.tı''.r pı aca ut o turnuvasına ıt ır , 

Federasyon başkanımız hala gaze- Turnuvanın JU ~ekilde te 
telere mektuplar göndererek işin bo • edeceklerini şimdiden on bet mem 
zuk taraflannı örtbas etmeğ'e uğraşı· lekt Alman olimpiyad komitesine dilmesi düıünülmektedir: , 
yor. Gönderilen bu yazı gazetelerin bildirmi~tir. İsimlerini yazdıran Takımlar kuvvetleri na~ ,i 
federasyon ale.vhine yapılan neşriyn - l l d bara alınarak ikiye ayrılP"~..ı memleket er şun ar rr: 
tına hiçbir vakit bir cevap teı;ki1 et • Zayıf takımlar birbirlerile ~ Jı,f 

Amerika, Çin, Japonya, Peru, •il'} 
miyor. 1 • Mısır, lsveç, Finlandiya, Norveç, ,acaklardır. Bu tasfiye mü•ıtl", .. 

Türk takımının yı teşkil olduğunu - Iarı Berlinin muhtelif atad 
11

,1 
ancak federasyon erkanı ısrarla tek • Danimarka, Polonya, Hollanda, A A .s,. 
rarlarlar, fakat gerek Türk gerek i · l 13 ğuatoatan 18 ğuato 

1
o 

Belçika, 1sviçı-e, talya ve Litvan • I kt K d 'T Uer ı se lı:omşu gaıetclerin nıflkul neşriya - yapı aca ır. ar 0 ıne d' 
tına, mantiki hir cevap değildir. ya. 11 Ağustosta büyük stadyu11' 

Federasyon reisinin Türkiyede an · Daha bir çok memleketlerin ya. nanacaktır. 
cak iki yüz elli atlet \'ardır diyebil • zılacak!arı gibi Alman komitesi bu Dömifinal ile final maçl-'' 
mesi federasyonun atletizm için ne sene lngilterenin dahi iıtiraki için ve 15 Ağustosta yapılaca~ 
derece ~alıştı~rna memleketimizde at- - ·----·---...:.------------------
letizmin ne kadar neri <!> gittiğine Adapazarında spor 
güzel bir ce,·ap doğrm~u ? •• Yunanis - - - - - - - - - __ -
tanda ati etleri na.cııl teşvilc ediyorlar. 
nasıl çalıştırıyorlar hunu biraz göre • 
bils<'k, öğrenebilsek .. Yaya . alôyının 

G~rebil!ô!ek dememizle sakın f ede -
rasyon erkanının A vrupnda bu işi tet· 
kik i~in seyahat yapmaları Hızım ma
na.cır c;tkmasınI .. Bu iş seyahat~iz öğ • Adapa1.arı (Özel) - Alay komu . 
renehilirinir yalnız biraz hü.cınii ni~·et tanı ve arkadaşlarmın ~alışması saye.. 
olsun kafi. ~fode Adapazarı halkına iyi bir gün 

Yunanistan - herhangi bir ı:;ebep- geçirtmişlerdir. 

spor 

ten - mahkum bulunan bir sporcu • Alayın tertip ettiği oyunlar iki bin 
sunun mahkümiyet kararına ra<Ymen se)irci önünde saat iiç buçukta haşla-! 
altıncı Balkan oyunlarına girebilme - dr. 1 

si için kararı tecil etmiştir. Kosularda 100 metrede birint'i Cİn·it 1 

işte karşılaştığtmız takımlar böy - Kule~, ikinci İbrahim. 
le yapıyorlar. Buna mukabil hiz ne 15!>0 metre idman yurdundan As -
yaptık? Senelerce sporla didinen şim- lan birinci, Muzaffer ikinci. , 
diye kadar Tiirk takımının yUzür.ii a· Çuval koşusu Geyveli İbrahim bi • 
ğrrtan koşmamız veya fa lzmirden rinci, 
hin rica, bin niyazla. getirilen ve bu - Eşek koşusunda GeyYcli Ali birin-
rada tyf derece kazanan a tlayıcımız 
mfü:abakalara ~okulm:ı.dı. 

Ye ~ir.ıdf sorduğumu7. suallere 
de ferlcrnsyon henüz hir sebep bula · 
nıadı ki hala bir cevap vercmivor. 

O. ıJI. K. 

ci. 
Atlamalar tek adım uzun atlama. 

ela Ca\'it Kulen hirinci, Subay lbra • 
him ikinci. 

Yii!\"!!k atlamada birinci Nahit "' 
Subay İbrahimdir, bunlann her iki -

•• •• gunu 
si de ayni yüksekliği atladı1'1llfl1' 
ikisi de birinci ıoıayılmışlardı~1~ 

Bunlardan sonra alay ·ıciJI~ 
1 geçen!erde kupa maçlannda 1 _..[1 

1. ı•··· ... alan Sakaryalılar hakem Na )il'' 
daresind<' kar~ılaştılar, oyu~l(tıl 1 
retli idi. her iki taraf ta tehll d' I 
kınlar · ·aprvorlar birinci dc,·re. 41 ' -~· . ' . ·.,et 
1ay takımı iki ıoıayı yaptı ve ık1 tıırl'r 
rede iki sayı daha yaparak s~ ,,~ 
hlan dört stfır gibi büyük. ~ır il~~ 
yenmiştir. Takım ordu b1rııtC 
tsin hazırlanmaktadır, 
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Cin narla rık bir tayyörle 

T 

Geçe:alerde saatte 566 kilomete 
sürat le uç.arak tayyarelerde dun) a 

sürat rekorunu kıran Amerikafı 
Hovard Hugs ayni zamanda me · 
hur bir sinemacıdır. Ç virdi i 

"Cehennem mele ler·,. f lmin 

Cin Ha.rluya rol vererek onun 
m bur olmasını temin eden bu re 
;sördür 

• 
Bı çok yıldız rm aınemaya 

atlamaz an e e daktiloluk vap
tildarını tabiı biliyorsunuz, fakat 
ski b · r yıldızın daktilo olduğunu 
_.1 i i 

0

tmemişsin°zdir. 

Lon Saney•· n vaktile oynadığı 

Notr Dam dö Pari,, filminde "E.a. 
eralda, rolünü yapan P tsi Rut 

'1iller şimdi Holivudda ıinema 

losyetelrinden birinde daktiloluk 

apmaktadrr. Arzusu yazdığı ae· 

naryoların kabul edilmesidir. Şoy
le diyor: 

"-Bir senaryocu ihtiyarbyabi 
l r, fakat hır art' st yi.izundeki ilk 
krrr"tklıklarla beraber ölmti§ de 
mektir !,, 

ilmlerJe gördüklerinizi hep h ·• ·ı~ •srt/flO)Utız./ lıte J0111t Kravl ord'rı lfiidyotla bir lilm snirJiği 
sırada aynada görüyorwnuz. 

IKüçU c haberle1 
~""7'--

~ Mevzuu Emil Zolannı romanm. 
d n alınarak yapılan "para,, fil
minde ha§ rolleri Olga Çekova ile 
Piyer R ·§al' Vilm oynıya.caklar
drr. 

)f.. Fransız rejisörü Abel Gans ye
i f ılmi "Lükres Borjiya,, yı çevir. 

geçen hafta batlam?Jtır. 
ılMd Liıkr~ Borjiya rolünü 

Edvı Fo ryer, Sezar Borjiya rolü
nü Gabriye) G b "ya, Papa aJtm. 
er Aleksandr rolünü ise Roje KarJ 
yapmaktadırlar. 

)/... Çoktandrr film çevinnlyen ~
merikan yrldI%1 Evelin Brent teJC. 
rar sinema hayatına dönmli§tUr • 

.)Ç.. ''Meçhul §&rlacr,, fihnintle oy
n yan Fransız ?Xktcıaı L\lsiyen 
Murotor "aed,, adlı yeni bir film 
çevirmektedir. 

lÇ.. Fransız epora artüti Jorj Til 
"Hayaller şehri,, adlı bil' filmde 
rol almıştır. 

>#--Fransa.da "L~tany~,, aiıfyl• 
Fransrzca ve Jngtlızce bır film çev 
rilecektir. 

)/.. Vılyam Po el'ın yeni filminin 
adı "İkiye ka?'§r bir,, dir. 
)#.. Joan Kravford'un rejisör Va.n 
D 'ın idar 'nd «::evirdiği et? 

on fi mine "h yatmıı yaşryo 
i e 'imi tir. 

1ı > ıcr z Lup• v~ı z 
ıd ·ek or n n bJ 

l b 'r m i hol •nde ~arkı O) 

F ranıız .a.rtiıti Daniyel Dari;yo 1 yecck ve dllJU ed cektir, 
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- Artı/: elbisenin ütüsll olnwıtur, 
gazinoya geç kalacağım, patron kı • 
zacak! 

Kaıçmaso kcDay 
on lUl ıri 

- Biz hapishane içinde her 
mahpusa, boş duJ"mamast için ken 
di mesleğine göre bir it veririz. 
Sen ne it yapıyordun 

-Tayyarecilik! 

Katiın - iki üç güne kadar sana 
mektup yazarını. 

Erkek -iyi ama sana verdiğim pa
ranın bir ay için olduğunu unutma! 

~Y "'~ ~tYJıt-ııaır 
- Baba! Su ısınınca buhar oldıl 

- Bu tayyareci kadına d§ık oldu • 
ğundanberi lokomotifin dumanlarını 
böyle kalb eklinde salıveri o 

~~--

Nasihat 
Hafif tertip içtikten sonra eve 

ıelince oğluna nasihat etmeğe 

batlamıttI: 

Nutuk 1 

Ziyafetten sonra ev sahiplerine (!} ' 
kar§ı bir cemile nutku söylemeğe 
kalkı~an bir davetli ,öyle diyor 
du: 

- Bu kadar güzel bir yemek 
ziyafetinden sonra öyle hiaaedi • 
yorum ki bir parça daha yeııey • 
d m, konuıamıyacaktım,, , ' 

\ 
1 

- Oğlum, de4i, içki kullanmak 
muhakkak ki fena birıeydir, hele 
çok kullanılırsa .•• Mesela ben eğer 
bugün çok içeeydim 9u masanın 

üstünde dUTan iki tifeyi dört §İ§e 
görürdüm. 

Oğlu hayretle ıordu: 
- Aman baba, ma.aanm üs

tünde ancak bir !f İfe var! 

Masanın ucundan bir ses duyul 
du. 

- Bir parça daha yemek yesev 
niz pek fena olmıyacakmıt ! 

.. 
1 l~ı." ,.,., ,\~ ~

Erkek - Hizmetçi kıza ptgarumun arka.ıını tglce te" 
mlzlemediğini gösterdim., bura..ı toz dolu.. 

Filin ayağı 
kaç? 

Küçük İzz.!t unıfta birinci gel
diğini ıöylüyoıdu, anneşi tordu: 

- Sorulan sual neydi? 

- Filin kaç ayağı var? diye ıor 

dular. 

- Sen ne cevap verdin? 

- Üç ayağı var dedim. 

Kadıncağız hayretle sordu: 

veırnn e"'nnneır 1 
Ayte, çoktanberi görmediği 

arkadatı Sabahata dert yanıyor· 
du: 

- Ah bilmezsin karde~im, evli-
lik hayatında haftalar ay, aylar 
sene gibi geliyor ... 

- Sen evleneli ne kadar oldu? 
- Yarın bir hafta olacak! 

-· 

- lyiki zürafe olmamı1ım baba! 
- Neden? 

- Her 3abah boynumu yıkayınca -
ya kadar mektebe geç kalırdım! 

ADaıcaG<Ou nne 
lb>@ ırç o lYJ 

- O) merhaba Ahmet 1 Seni gör 
düğüme bilsen ne kadar çok se
vindim. 

- Nafile dostum.. Maalesef 
bQJ:c 

Ne tali 
- Kocam bilinmez bir hastalı

ğa tutuldu. Kulaklan hiç duymu
yor. Bağıra çağıra konuıtuğum 
halde birtey anlamıyor .• 

- Ben aana kocan talili adam
dır demedim miydi? 

Nazik bir all,am 

- Hey, ı:apurdakilerl Kibritiniz 
rar mı? 

ıraırnsn on n 
fay~~Oaıırn 

Bir çocuk babası: - Oğlum 

mektebe gitti gideli koyunları ye
ni bir usul üzere,saymağı öğrendi! 

Arkadaşı: - Ne gibi? 
- Önce koyunların bacakları· 

nı sayıyor. Sonra dörde taksim e· 
l .. 

Hasisin 
kar,sı 

Hasisin kar111 ölüm halindeydi. 
Hasis gece dqarıya çıkarken ka • ~ 
rısma tenbih etti: .. )Jj;,E.· ~~i~lll 

- Aman, eğer öleceğini hisae- ~~~ •• • 
dersen ölmeden evvel elektriği ıön ~:·•.::...-::::ı.......-ı~ 
dürüver, bot yere elektrik parası ~~~ 
ödemiyelim 1 

M IYJşteırn neırn ın 
sn ırn lhlatn 

izzet Muhittin ıe·orincinden ta-
vuk ısmarlamışb. Biraz sonra gar
sonun getirdiği tabağa bakınca 

lzzet hiddetle haykırdı: 
- Bu ne oğlum! Sizin bir por-

Av maınsuDtLlı 
iki acemi avcı araıımda: 
- Son ava çıkıtımda vurduk • 

!arını hastaneye yolladım. 

- Ya, çok iyi! Ne vurmuftun
keklik mi, bıldırcın mı? 

- Yok yahu, ka2a. ile iki yol • 
cuyu vurdum! 

- Bina aessiz mi? 
- Çok 8akin .. 
- Çok iyi .. Çünkü ben orkestranın 

davulcusuyurrı, Tıergün sessiz bir mu -
hilte prova yapmam lazım/ 

MD<dle lfılastaıOu ğo 
Doktor - Mide rahatarzlığı . 

nızm geçmesi için perhiz yapmalı-
sınız .. Bunun için de günde yüz 
gram hisküvitle yarım kilo süt İÇt!· 
ceksiniz ! Bundan ııonra da derh':\l 
yarım kilo maden suyu içeceksi· 
nfa. 

Obur !las~ - Yemeklerden e-

Garıon, açtız çocuklarını 11ezdlr11Jor 

Karı koca 
kavgası 

- Ah ah r Ne pifma.nım ne p 
man ... Sa.na kamı olacaimı vad 
tiğim zaman kafam nerede idi 
caba? 

- Benim sol omuzumda ! ... 

. '1 
Erkek - Seni kızdınp beni~" 

meğe mecbur etmek aurettyle yordll " 
ğuma çok müteeHifim karıcığım/ 

bnır n~rne 
- Birisinin gözüne bakar bale~ 

maz hakkımda ne düfiindüğüoiİ 
hemen anlarım. 
- Peki ozaman kızmaz m111ıııı 

"",-

.~,~~~ 
ZENCi DiLENCi 

- Kim o? 
- Zavallı bir fakirim., bir pcır~P 

k.-...kL.~~~~~~~~~~-



25,000 kişi 
Amatör gençlerin kurduğu ve 
devam ettirdiği bir teşekkül 

sayesinde 
Bir sene içinde parasız 

ti1Jaf ro seyretti 
Beyoğlu Cumhuriyet gençler 
mahfeli dokuzuncu yıltna girdi 

Be;rof lu Cumhuriyet Gençler { izzet rolünü yapan Baha Şen-
mahfeli ıeçen gün bu ıeneki tem- kal sahnede bqb batma bir te
aillerine, Ahmet Vefik pafanm be11ilmdü. Yalnız bazı 1U11'fye 
"Dekbazlık,, adıyla Molyerden kaç.an hareketler yapma1a. daha 
auapte ettiği "Les fourberies de fazla muvaffak olacak.,. 

HABER - A.kpm PoeiiM 

Scapin,. eseriyle baıladr. ~amıi de rolUnll pibilztG• l)lr 

- Sekiz yıldan beri gerek tiyat- ıekılde yaptı. , . 13 • 2000 metreye &ilar • 
k gu .. zel ıanatların diğer Canan Ye I.:eman kardqlere Minerva radyosunu gördiiliden 

ro, gere r b .ki b. b. • be . 

i Z Mi R 
MiN 

sergisinde ziyaretçileri 
hnyretlere düşüren 

v 
radyolarını Siz de görmek isterseniz; 

fıtanbu], 4 ncü vakıf han karşısında 
Mine han ABDÜRRAHMAN fmre Minerva 
radyoları meşherini ziyaret ediniz. 

• MINERV A radyolan dinleyiciyi teshir eder. ıubelerinde ve gerekse bilgi ıaha- gezkınced, u ıZ.'b ~ ın~e mıyen sonra bqka bir radyo almazamız. 
1 d b. çok genci alakalAndı- kı ar eı, ı a ıle Sünbiil rolle- MlNERV arın A ır • d d b. b• l • A radyolarmda dünyanın sesini temiz ve pürüzsüz dinlerai nir:. 

· t"f d Jendiren bu müta- rın e e ır ır erıne et muvaffa• ::====--------------- ---------------------ran ve ıs ı a e k" ti ·· d"I G 
ku u takdir etmek bir va- ıye er goıter ı er. erek aesle- ~-----------mi!, 

vazı rum . k h k 1 . h . i ç ..,,,, ı 
zıfedir. ld :~k ::::ittir~e et erı ıa ne ıç n Hayatın neşesi 8jllimlllffimffllll~llill a g a y a n filnılWJlliıl/Jjjj///j/fü~ ll 

Temıilden evvel her ıene 0 u- Dinç olmaktır. 
kr · Rejisör Milçtel>a, aalin.e direk- ( Eski MulenruJ ) 

in gibi mahfelin genel se e-terı töril Haluk, ve 1Uflar lsm~n de 
Müçteba kurulun gayesini, çah§· Horm obı· n Eftalya Sadi: BestekAr Himen ' k · eıerin muvaffak olmaamda ,üp· 
malarını, yaptığı ve yapma ıste- k v he yo ki çok büyük teıirleri ol
di ği ıevleri birer birer anlattı. e 
mahfelin 9 uncu ç.alıtma yılma muıtur. 

B Bravo ıençlere 1 
girmif olduğunu söyledi. u ara· MuraJ SERTOGLU 
da ma)ıf elin bir sene zarfında 25 
bin kimseyi muhtelif tekillerde is- --Jsta--nb_al_y._e_din_d_f_cra_m_em_ur_l_uf-mı--
tifadelendirmit olduğunu ilave et- danı 
ti. Uç ehUTillı:af tarafından tamamı • 

Çalqmalarınr ve aldıktan .neti- na 1619 Ura kıymet takdir edilen Ak. 
celeri rakamla ölçen gençlerın bu sarayda Koğaeıdede lnebey nıahalle
muvaffakiyeti, ti.zerinde çok dur- sinde Kara Omer PB§& sokağında 30, 
ınağa değer bir kıymettedir. Ta• 3o.ı numaralı dtlkkAm havi bahçeli 
mamiyle amatör olan bu gençlerin kAglr bir bap hanenin tamamı açık 

arttırmaya vazedllmlş olduğundan 
ıanat ve ideal uğrunda çalqma a- 25 _ ıı _ 935 tarihine mtlsadlf pa _ 

Tabıetıerı 

Yorgun vocutlan 
dinçleştirir 

lktıdarsızlığı \'e bel 

gevşekHğinl 

rlderir, yaşamak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbul
da fiyatı 150 kuruş. Taf~illlt için 

Galata posta kutusu 1255 

rıJUD büyük bimeticeai olan bu zartesl ~nU 8&&t H den 18 ya kadar 
rakam, bence, her türlü taktirin claJrede blrlnd arttırması icra edile • 
fevkinde bir belağat ifade etmek- cektlr. Arttırma bedeli kıymeti mu • 

hammenenln yttzde 75 fn1 buldufu ~-----------,; 
tedir. takdirde Ustte 1iırakılır. Aksi takdir. Deri ve frengi mütehassısı 

Senede 25.000 kitiye paraıa de en son arttırranrn taahhüdü baki Zühreviye 
tt tro ıeyrettiren, lisan, müzik, kalmak §&rtiyle arttırma 15 giln da • Doktor 

, 

d~ı, nalot dersleri v~en, ıp~r- ha temdit edflerek ıo -12 - 935 ta. Nuri Osman Eren 
l ~-•tıraD yilzde yiız amdtor, rlhfne müsadif salı gUnU ımat M den - Elhamra apart. No. a -
b~ru•a;: ,- ne kadar takdir e- 16 ya kadar yapılacak Udncf arttırma Ihsan Yavuz 

.. y w .. y neticesinde en çok arthranm iisttınde 
dilse azdD". bırakılacaktır. Arttırma şartnamesi 

• • • ı - 11 - 935 tarihinde dairede mahal 
EMT. amat6r bir ıahlıe fç~n çok ll malmua talik edilir. Müterakim ver 

m•mmel bir tekilde ve hıç ak- gt, tanzifat ve tenvirlye ve icarei vak
~n aahneye kondu. BilhaP fiye borçlan borçluya aittir. Arttırma 
-;.1.·d.-Lorlar mizeldi. Çini d.uvarlar, peşindir. Arttırmaya iştirak edecek . 
• ._ e- nk Ierln kıymeti muhammanenln yüzde 
: ,,:tef .acakmah kapılar, avıze, r~ . 7,5 nisbetfnde pey alcçe~l veya mJlli 

b ·r b" 'ekilde ıdı. H camlar çok ta ıa ır bir bankanın tem1r.at n\ektabunu ha. 
~'!~~jlar ve elbise de nıüke?1: ınll o1malan icap cdt:r. 20'>t •rnmaralı 
rne1dL Oynıyanlar rollerini ıyı icra ve ifHi kanununun 126 ncı mad -

desine tevfikan haklan tapu sicille • 
e2:-;,'"l':l"iemi§lerdi. rile sabit olmwn•.ı ipotekli alarakJar. 

Cebbar rolünde Şükrüyil mah- ıa' diğer a1Akadaranm ve irtifak hakkı 
f el sahnesinde ıenelerden sonra sahiplerinin bu baklan Te hususiyle 

ille def& görüyoruz. Bu ':°~~~e.~ faiz ve muarife dair oJan iddialanru 
zarfında Ankara Gazi nstıtüsunu iJin tarihinden itibaren ~ giin zarfın.. 
bitirmit olan bu çok müstait gen• da evrakı mUsbltelerile birlikte da -
cin gt!rek ıesi, gerek bal ve tavrı lremlze btldfrmelerl Uzımdır. Aksi tak 
sahneye ve piyesin mevzuuna çok dtrde hakları tapu slcillerfle sabit ol . 

ŞIK 
glylnenlerln 

TERZiSi 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllrslnlz 

ISTANBUL 
Y enipostahane 

ke.rtısında 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında 

• mryanlar satış bedelinin paylaşmasın. 
Uygundu. dan hariç kalırlar. Daha fazla malQ. !•--------••••-. 

Müsteceb çelebi rolünü oynıyan mat almak istfyen1er M • 2275 numa - DOKTOR 1 
Lütfide de geçen seneye n~zaran ralı dosyada mevcut evrak ve mahal- Kemal özsan 

.. l ·ı· bariz bir ilerleyı' var. len haciz takdiri kıymet raporunu gö~ goz e aezı ır 1 .• •· U ı Operatör 
Bilhaus piyes ilerledikçe • ro unu rüp nnlıyacaklan iJ!n olunur. (15680) ro oo -

d' d ha ıçten ve Bevliye Mütehassısı 
daha iyi beniınse ı; a 1===================: K.raköy - Ekselsiyor mağazn. I 
nıuvaffakiyet1i oynadı. · yanında. Her gün öğleden sonra 

Hamza rolünde Reşit, ağır r~- Berıı·tz Okulu 2. den 8. e kadar_ T el: 11235 
lii .. t 1 kla batardı. Ve eserın 

SAZ HEYETi 
DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERi Telefon: 30335 

Tt.:.J OK iVE 

l 1 Q~L\T 
BANKA51 

.DARA 
BiQiKTiREN 
RA~T-ı;ObR !~~~a~:;. ı olnıa11nda büyük inıil SU NUV O A ; :::::::::::::::::::::[JQ'l(t'Q:;:::::::ı=::::;l 

N . llh"I o~~m 0~~~ 00~~~~ m~~a Aı·ı ·ısma·ıı fi ı----------~,-----------
uru a ı e h fff (gidi! - gelit) Pariste üç sene fi j~ıııımıınn.~11ııın_nıııı 1.11ııııımıı.111mıı ıııınıı1uıuırın~ııtıı ıııuıın •ıııuıııa~ 

liiisrev rolleri nisbeten a 
1 ı. bedava okuma. H d hcutan . b r F. J ~ı~lı t.atal ııastancsınde ~ 

y ı · d" kadar sahney~ ek- B ı· ku ay arpcıfa_ h esı ev ıye :.. .. : \! Göı mütahassısı doktor ~ Selami izzet 
a nız tım ıye Fransızcayı er ıtz 0 • mule a.aın r: ~ fi 

seriya ihtiyar adanı rollerinNde ç: lunda öğreniniz. Her dil için u l o t * ~ Rıfat Ahmed Gö2 her.~~ rı·yatro-Sa natı 
k d ı.k nl1 evet- K yrt ro ogue - pera em :: = !l 

an Nurullahın e 1 a _, yeni kurlar açılmrıtrr.. a • ı . A • • f: J C. Halk Fırk~ı sırasında kız ti ~ 
ian ıolünil nud yapacağı merak lar açıktır. il Babıah caddesı Meserret ole* i ~si karşısında :-12 numarada. M ua 5 Her kitapçıda bulunur 
ediliyordu. Bu merak bir rouvaf- lsfanbul, İstiklal caddesi 373 Ü li 88 numarada her gün öğleden! § yene ~mıth•ri -.aat 1!1 f<>n lQ f' lrnd·ırl j Fiatı: 75 kuru~ 

h d ı ;ı .k.d k" k d ı: B e. !il21EZ1m:ı.v:::1rm::caE;tsmm••.I f k" I d'ld" Or an a Ankara, Konya c:ıddesl 'H sonra saat ı ı en se ıze a ar.;: ;..ıııınıı:ıı1111111ııııınuıuuıııı1ııııııııı1111111ıwıwıııı11111ıınuııı111uııııwıııı111ııımıııı~ -. 
a ıyetle izaee ı 

1
• -~_Jl. .... ~!!!!!l!!!!~~~~~~~~~·:==~=-=·=~::~:c=::~:::::.:·=::::==~==:=•:··~:==:=·~:~~:·r:·=~=~=~::~:H~i----------~---__.::.__ ___________ _ çok i-M ;..1; ____ _ 



il Dldeptn - t• 
TETKİKLER 

Nüfus siyasasJ ve DQnyayo Paraso 
nüfus sayımı DoDaştom 

8iit6n aoe,.I ... .ı., cemiJet ha • maarallanmım aaltmak btlJOf'IL 
imde NJJ&D inenlarm refah w MOkellefler irad bpaklanna .., 
aaadet ıeviyesini yükseltmekten re hanıi ımıflara .._..tarlar; 
bqlca bir ffJ7 delildir; kültGr, im- ne kadarı aermayealle, ne belan 
kuk, ıiyua, ıenet hep hu m•k•· •YJ ile ne kadarı her ikisinin 1nez. 
hangi bir, ilim her hangi bir tet • cile kaumr, vergiye tutulaa.k bir 
kike koyulsa ilk önce önüne nüfus maddenin irad miktan ne oa.•mr, 
kike koyul• ille ance önüne nüfut maddenin istihlak mlkcları ne ol .. 
meselesi çıkar. Nüfusu mifktarı bilir, maaarifte •Üı olacak her 
ne kadardır, hareketleri (dolum, hansi bir tasarruftan ne gibi neti
ölGm, ıöçmenlik, evlenme ve ilah) celer çıkar. Bunların her biri bak· 
hangi taraf tadır. Herfeyden ev -1 kında bir fikir edbaehilmek için 
vel bunlan bilme7e ihtl,aç ftrdır. herıeyden evvel nüfus mikdarı ve 

Bundan dolayı bugün bütün sınıflarını bilmeye lüzum vardır. 
dünya nilfu• meıeleıinin ehemmi· Vaziyet bövle oluDCA r.üfaa tah-

.13H •.ıqhuıµw a».ıep 1101 !la.( rirlerinin ehemmiyeti tamamiyle 
memlekette nüfus politikasına hü meydana çııkar: ilk önce nüfus ade 
tün siyasalara baş çeken bir polt · dini aahih oluak bilmeliyiz ve 
tike olmuştur. Yalnız devletler de ıonra hareketlerini takip etmeli • 
iil, ilim adamları da ıNfua meae • yit. 
letile ekslıile kıyaa kaltul etmiye- Södln kTMsı nüfusun humalr ha 
cek kadar geni! bir ı.antte •lr•t rek~ vuıllanm bilmeğe çalışmak 
aaktadırlar. ''Demoirafi.. iı•i · dinamik ileriye doj1'u gltmeğe ka
ni alan niiEus ilmi zamanımızda rar vermiş bir sosyete için ilk ö • 
'*tlı ba§ma bir ilim haline ıirlDİ• devdir. CmnlnniJ9t iN .....ıeyl 
tir. ....ı. ı..U. halletm•I• umet • 

Jean Jac1u• Ro111.-u claha mittir. Bunun ~in •-leketla bil· 
bir bıaçu'..c urr enel •'bir memle • tun tetkll&tı •• lcunetletlnha bir .. 
ket i~in insan krtlıfından bilyUk ı..-..ıne ihaı,.. \"ardır. a. itin 
lathk olamaz,, clemittlt. lu 16•1•r nnaftffMnJetl h....unda Mtüıl 
bugta İfin ele ebemmı,•ttnl mu • Tatantlqlar elele ..,.... mec • 
hafaa etmekt.dlr. burdw. 

Soqal meeelmt her hanıl ı. · Vatan 9oc.ıdanna lau ..,. için 
kınadan babraanıs bakınız icar • aktif •• pulf ctı,. ild,.. a:rmnak 
fllllztL ilk önce nilfulme ael•i '' • llmaadll' A'"'f •n•ur aa1mr filen 
icar. !ıhhat. ahlak, kültür, hukuk. yapmağa memur olaıılarcl1T. Niıı 
idare. ekonom:. fi~ dla, lllaa t.. mffttannı iıahetH ft kahlf ol• 
m'!seleleri be;:, nUfusun miktuına duju kadat hı:adan an <1Jarak bu 
ı-e kesafefne her cihetten bağlı labilmek için bunu 24 saat gibi krll 
olan meselelerdir. bir müddet i,inde yapmak ve bu 
?;üf~n Jt\Ulyyfn bir teTİye~P nun için ele flu i1e yarayacak bü· 

ge~irmf"ks'zhı, tıı\1'.:wyen bir kesa· tün bilgiH adamlnrdaa istifade et· 
r )' temin etmıksitirt i~imti J' .. .. ' mek li.zmı•ır Hepimiz istatistik 
yaçlamnızı ıstedilfml! kadar ko· direktörlüğilnUn bize vereceği hiz. 
lavlıkla temin tdenıeyb. lçtilntt meti kabule m~cbunız. Yalnız ka
iş böUlmOne verilecek istikamet · bul delfl, nıemltketin refaha yük
ler hepnüfusu n kesafetine bağlı - selmealne hadim olacak bir vatanı 
drr. 19i yaptıtrmızı düçttnerek onu a-

~==========:IN0.18C:============= Yazan: Seppi Popfinger 

Eoime dönmek arzum qittikçe 
kufl'lletlendifj için F ransadan 

çabukça geçtim 
lanelona ı•lai ICUarya a • 7er bulabilirsem ..,_i de ıötilre • den altmıı itil ....... bdar 

clalarınm Lu Pumaı limanına ceilni tö7ledi. tartlua. 
•emir abnca kaptan beui köprü- Sandıklar, •vuııarla çevnlmiı AmerUlaat liottl.,...... 
ye çajırttı ve kaçmaıruıl• ıöz ve- oldujum laalch Fıanıır.ıa otcnao • vermiı ol.._..an ltir~ .ar 
rine• beai hUlal .. barıaa tili~ blinde Aviınoaa, oracL&n ela RoD doiru bir lokanta7a sirdim. ftl 
letmifeceiilli .CSylecli. J.>ediline wı iok ıüael vad•ıiocler> yukarıya kemmel bir Bavyera tem• • 
bakılırsa vazif•i beni lıpanyada çıkarak Lb'oa telarine vardık. koca koea clu~le biralarıa IMt 
Kadiz ıehrine ,ıı.armafr='f. Va • 8u at ımel &&Yafta Almanla• zandan atai•t• J'UT&rıaann. 
purda kalacafıma ıöz verdim ve ra bııı harbetmif olm,.ıN rai • 111111 aclam•kıHı ıifmit old•iu 
Kan&f1a &dalattnda badin e't' • mea, Almanlıj1ma bakmıprak de tabana kuYVet T oedtenried 
~el tam is ~ lefİl'lllİf ........ • bui kentli •Yinele birlw.r pn mi• yüne doinı yola çıktım. 
daa baralwnH bir tlala. ıtrmek· safirliie da~et ett.i. Bu cla••ti ~ir Erteıi pnü 1alahle7in ~k-
le birteY kazanmıyacağmu da an iaa enel •vıme clöa .. k •ıtediiı • den Yardıiım yol d&oemecuacl 
lattllll. ıai ileriJ• ıiinrek kabul etme • dofnıuı oldulba evj ı'ltt1"Uy 

elim ve ıue kib ~ ıatarak, dum. Bir düUca IJJec:e dur 
Saat• liaaananda Mal Joll9 klh lrir damatta bulwak, U..ri • evime 'baktım •• ıhlerımin 

mangasının çıkarmıt olduiu mer· ya tahanlanma ıüvenerelı ve ara la .toldulun• utuunaclan ıİM 
divendeıa on •onı lilA ıonra, I• ııra da merban1edi bir adaaua a· liyehllirim. Bir i-.nm hayatın 
panyada Kadiz nbtmııne indim. atballılll, 1Ji v4ilekli bir tof&rün laet 111 çok uı• Ww ı.-aclır 
Kaptaa 11.maad•n a-.~t••I• kamyomma o.~byaralııi kYİfl'eaİa Ameri-da lflitlib ld: f&l" 
\'akit bulmaia meydan kalmadan Cınewtt tehflnt fttdfbi, d..U-' ılW: 'lıteaqm eTİ lra 
polialerln benl yakal&.masındar. Cenevrede biç eilenmi,.erelt tatlı Lir Ter tokiW,,. 
korlm1ordu. itte bunun için bl d ftldtte Betn'e •ar4Nl. Or.clan KaplJ'I itip de avlura sirdi 
kola perek nhbm boyunca yü - da lıv1,re. Alman tmcrmdan &J111ı daklkada Lababi la dd ı.lhuft 
rGdük ft kQf11k bir pmiei oteli· cak birkaç kilom•tn uzakta olan dolu blter koft l~e a1nNad 
ne ıeldik. Buracia arka odalar. Zürib'e 8İbnek itin ba&c lmMJ P yordu. Beni ıarince ko\ıfa!'I 
elan ~ sinlik. KaptaD ela otel lmau tau..rtlum. re bıraktı \fe l\&t•t lirmtli 1Jhı 
ı.ı-.;ı.~·'ai~~ ... ~ ...... -... 
konuımaya airiıti. 

Geceyi oteltle ıetir.tiın. Erteıi 
ıabah erkend'!n Baraefonaya git· 
mekte olan htr vapura laintliril • 
dim. Otel sabilri Mı yokuluium 
l~n lbımıelell bütün tedbirleri 
almqtı. 

Akdmlsln llPUJ*ı lııyılaraP 
da 7apbaun bu ıüael 7ololtluk 
eınatında artıx T oedtenned ~ • 
yünde yurduma Jönmek zamanı • 
nm ıeldlltni ~ü,ünm•le b .. la • 
dım. 

mobitl~ dolı~m ta b an bır A • 
m&rikı1ı İl~ kal'tttna t..tla"lal. 
.Oberammerıau'ya ılttt.ık Uıete 
buİunuyorlar.&,. Gidecekleri 101 
Müaih iti• en bıdrme •• clotru 
)'elda. As1ık \ilaf dileamek ·ıl .. 
rilld• y&lnall latr müt.11haut1 ol • 
d'IUtbıın. Amel'lk&lf11l ) ......... 
Adaıeafıı bebı fatla terletme • 
den 6tOıtt6hUil\e cla~et ıtti. 

Oberammer"au•cla Amerıka • 
1ılara tercümanlıl. ve kılavuzluk 
yapan.il laUttin bır tün r&1irclim. 

Cf e kendiııne oiru YUfil..!iW 
nm libtaba .. llate, Wıld 
calanq •lht kcteamn el\cıi kal 
dr, fabl La •I ~Mt sanıan 1 
di. iki kol beni kucakladı, t 

da .,.. dofru elrtldedl~ 
AllDelft .,., .. ,... .. .. 

rtblte "ldıtaelk ...... .. 
cll. !rlıek kar~-ıf• ctclatM 
rak, mahtellf Alıitan pa.s.I 
den keamit olduiu kufltlai 
tirdi. Bu kucü 4oluu kalıt 
hellim ................... .. 
n. Qnetelerln htlMb ....... 

Yalnız deTlet idareı!ni ele ala· z&nıl hü..c;nUniyet "9 f edakarhkla 
lım: Memlekette ic; ve dıt aaayiıl· yapnıağa çalıfmalıyıı. Emek sa· 
ni istedilimiz gibi temin ecl~ibil- htbinin kalbinden dolan hüsnüni
me!: için ıi!el ve sivil teşlcillt J•p· ,et ve fedakarlık işin feyzine ve . ~ olculula Hk çlkltmatla ıa.. · 

L Ord '-- 1 t d üs:- amacı helll de tamaınlyle 

ittai ıünü Miinih'te ltlt kam• 
fOll•a.t •I• atladn. Bllclltlm 
yerleri r&tdftltçe ,U~itm d•fı'.\ 
hızlı atmata ._.ıamııtı Tebar 
anayurdtuna d3nmUftüm ve avim 

H "Der Kini• ... Slta ....... 
har•,. ,.., A. ... , ...... 

mal:ı mecuuru7.. 11 -n&t mıı verimini bir kat aha arttırır. ..... blmd .. . 
" ' kadar olabilir; bunu arttmna" Paaif ttnıura yüklenen vazife yapmqtrm. C. • 7UZ yebalf 

llbbmı ............ r. 
-SOM -

· iç:n ne cevap vermek itiner •il nltb.tea cok bulttit. Gaye adece 
1 

kurut bdan ~ hir sermaye 
için ne yapabillri• " t.alan na. nGfueumtann mllrıarnb ve f'&lıf- ile dlnfa11 ~· dolqmaia --------------------------
•ıl lnıllanmalıJ12. Erlrbı harlnr• larını hllmelctlr. Btandan clolayı karar •ererek e'Vlmden kaçtıktan 
bu au&le cevap ..,... ltha nüfu • hiç ldmaeye bir m6kellefiy• talı- ıonra ha lmuanmı acı ve tatlı bin 
•un •iktana•r •otmmma. 111m1- .a .dneMll ••1iıt1ira hera.1n bir •erıUuttı. ıerçeld~inaiı bu Ama r 1 kanın 
nü, •a•""'t vat•ma fatmı Wlmlft bUhiıt •amiftll,et!e vatanı yükae1· lunuyorcl11111. iman ne ııter de, 
m9Chardut. tecell ltir •uife lfa ettiği kanaati· yapmaz;, ... ki kuvvetli bir ira- en tal 111 

Mürlkl tetklllt kuracalt•, po. le lcadielnl ye kendisine bailı o- desi daha dotruau aanılmas bir P ka p-.QI 
' liai, jandarna&JI tenıik eclecelia laıılan llllfu. ldltiilline ı~irıneai nadı olab I '-' .S 
hir mahkeme teala edeaetia. le• llsam•rt. Evimi dlfGnJükçe heyec.anrm Boa -.ı.ra. 
hirleriD, kl11•1n nüf111 •••l1ttl• Vatan M'terı.cl- bekleJMD •a· artıyordu. Bane1onaya varm,y1 Şikapda 1.-Jt 
ni .-..n. 1.ilmeden iıahetll tecl • ıife bundan ibarettir. bekliremes oldum. Rıfıbma ayak !':: ,:!.':. 
birler alama)'IZ. Ord. Ftof. lbrahlm Fazıl Pelin atar atmaz ne ••ona 1l" de ıolu- ıel Marta Jdakder. 

Umumi ııhhati muhafaza h,ln illa bakmakıızıD yüzüma kuzeye anot baT&ta mUd-
tedbir almak ihtiyacmdayız. Do .. cevirerM ... •otna Plr-.e et.Ala· detin et aneak kö. · 
lam ne Jqadardır, ölüm ne icatla,.. w..ır A BEJ\' .e, nna gideıı folu tuttuNp Ftanaa • Ptkltri sevmiı n 

.-.ıs, ~an lı..a.. .. .,• •• otada.ı Alman • inanlar arasmda· 
&lır, bilha11a !.OCdk 'feffi--tmra ~ 11 •.ya•ı k dl...1- -'- f:.L ı- .... m ... ile• ~~takl&rmdan , ... _ .. mme llllU mi 
niabeti nedir, ölümün artmuma ,_ ... 1 •r .. r .... .. .. _.. .. 

memllketimbcle 11ıüe11ir olu ıt• •ek tur4!tl1le bit k&re,_de Mtl:ılhe ftldnmlftir. lfftj. 
ziyade ı..n.ı hutalıklartlır; bun .. ~ 1 ~-__ ~La Tardıktan IOn.tA Artık s3)üme b,. il ki()falt'r lnı.ID· 
lan blhnebtzla isabetli tedMrlet IUIAllJll\.. U"'"~ wtmü lıdyorclum. ela bilhassa byu 
almanın imklm olamaz. Dünyada •d cok ,U~end;iim lllr Spltz ldljeft -Orr varılır kit ,aşlı ı.. 

Ekonomi meselelerde nüfus işi UUC... tef talihlmtlir. Sis latene11l:a talih kir llatlm ......,..., hbMdilMlf bir 
en başta plir. NüfU8Ull mutlak •enilen mnhuın f81e lanaıayı • ft&lyetname yazdırarak 25,000 dolar 
nıiktan; ldSylU, amele, MD'Atkar, lld .. Tallhlm beal Banel•da Mr feierlndekl eml&kinl tamamtle ba 
tGcaar vesaireye göre taksimi. i1- Fnnaız it aclamlyle lrartılattrrdt. Uptfe bırak••ıbr. 
lı.aL tıeaa.uı 'faSDalarmın nGfu. Bu eauu w.ı·uni lıpauJacla ge· B11 sıtrt kafalı, lhtt1at km bit •1 
• nlsbetl bfthlmtbfain aiY. uet fe- iltmit Liyon tchrine dönmek ü- entı ııauş " ~ kaıtnt •er Ult· ._' l Jı K ,_ ,_. il merasimi yapılmı' olan 1'8tlyd. 
aa ..ayetleri düttltecek hiç bir lere DU UDUf01'aU. Uçucilx uır O· Mine 111uelbbaee. bittin emlake teva-
t.ed'Mr olamu. tomoMI bttaıımaklayd. !fer bul th etmiftlr. Şimdi de Amerikanın 

Fiaanmn•n ulalı etmek. yari • bar .. :ra aruoula le.nelime bir ta WW Ufei1dlr. 



Mauzarau gtlselmtı 
1 _.._.....p ... 1.BGlin 

J1o1u111a a& a,.. Saldan O.... 
.............. Xaftklara lladu. o 
..... botlmıl• ld-

- N•ed• W .lbcwtmT 
..... R...a Wtatmdaa. IJI ld 

IJıandaa Wr ldlflcllı Y9t alabil • 

dlm. .. 

- JCltk mi ,_,macalraıa' 
- ffaJ11' .. Mearl 

Avusturalya adalarındaki yırtıcı kuşlar 

A"ll 1n1-.M•l•rt Reaimlerini ı6rdiilünib yırtıcı kutlar A~ adalumcla lıalunur. Bu kutlann neelUeri ataJ. 
Ankarada lb.an Zekeriya - chiı için, yer yüzünde mevcud hayvanat bahçeleri yeniden &etilmelrtedtr. (l) Yahan çayı.tt. Bu kut 

Ganderdifiniz bulmacayı iki ay pençeaile imanlara da hücum etmektedir. (2) Adakazı. Ayni zamanda ta.Yada da 1ifü. (3) Osun ıaıa· 
ance bu ,.yfada netretmittik· b Yaban ltclefi. Bu ba~aıı topraklan ı•rutıe tıtel' ve yer ahmdald aolucan "b&ek ılbı hafarab 

. Bah yer. ( 4) Uzun gaıalı At çaylafı. Bu hayvanın bu adı tatmıumm ... ebi tudwı Aiçayl&tt, lmmm da,. 
lmdrde reuam M. Nurı - ıwudtt ft aclall.hla kırm.aa at Sok bulundutu ~in, bu pylMlar yalım bulclaWan lmmm atlarm üze . 

Mttijiniz reani henüz almadık. rine konup ıaıalamafa batlarlar. 

Kazananlar 
Bilmecelerimiz 

... hediJ• ... 
zananlardan ICa 
Muallim mekte • 
bltMlen s 2. aı 
No. Seher. 

KARLI DAG• AR GELiYOR 1 
Ol.ı.. glli"6dlft ulrıldtn - ,,.,,_ _ 
Sugunu kanıliOdan lçti#im pcnll1" geliyor. 
t,lmde lmdre dolnı uçma/c ~ ""1'1 

OlllM Nıia lltll1I karii del"1r llfllgor/ 
• 

. ., ...... _... ... ...,,..,.,....""""' 
o .... 6M. nw.ı ....... ,.. ,,..,,..,., 
lpm ,,_,.,,,. ..,.,_ - ..,. ~ "°"'' 
Ol .... ,,.,,,. ıflua karlı dallar ,.ıll/OI' I 

Catıa• lıL\ı.tKB 

Veni keşif 
Muallim tabiat deninde an!a!ı· 

yordu: 

"- lnıan aoğuktan titrememek 
için, ditlerini ıılmıalı 1,, 

Cevat mektepten çıkar ~ıkmaz 
eve koıtu: 

- Baba, müjde ! 

- Ne var oğlum .. Kitap ücret· 
Jetinin ucuzladıiını mı ıö7liyecek
ıin? 

- Ondan mühim. Artık kıtlık 
odu• kömüre hacet kalmadı. 

Mutlaka yeni bi1' ketif Tar •• ?! 

-Evet. Bundan sonra ditimizi 
ııkmakla titremekten kurtulaca • 

ini 

Kazananlar 
Bilmece1eı imla 

denbedl1e b· 
zanaftlardan Ga.. 
latada 157 No. 
ppbaS.GMI 

' 1 ~ k".. b ı : 1 1 B. lr a.hı veriş 

-~-~s=a~,~u::g~0 ~0~~=,~w~=~=~~aSc~a~,~m~ı~z~~-;';' ı ~~~~~· 
biat. Biti Mekine ...tas 

KOcak 
Hikaye Cambazın oğlu 

-;- Satabitdin mi be Mehmet, o
1
.__ ... _ ... ..__lıilıılllllilıİllllllll.._ ____________ ,,, 

Hnln uyus 911-ti? 
- Hem 1atamad1111, hem ,at • .... 
- Babı o nuıt lt&dı &Jle.' 
- Dur de anlatay111u Pazara 

a&tirdim. • .._~alan~ Ge. 
rl daclam.. SDrdflla ,.... ..... 
na.. Çipettim oncatm otıamoffl 
arabaıma. Oç mlali para aldJm. 

-Te beyyy. Ne akıl vannlf 
aende be •• ?r 

BABBR 
ÇOCUK SA TIP ASI 

BUlllM» kııpo• 
19- 10- 1931 

T-·- ....... fakir füat çok 
marlfetll hlr ce..-.m. Tom bet J& 

pnda laalw=m JUUDda çalııma • 
ğaMtJ ...... 

ToaMa baı.. •dece atlama 
ftt ...... itle ................. ,.... 
......._ ODlm .._tllelne mahtu1 
akıllan chrdaru bir ook marifet
leri ftrdı. Onma ..,srcileri aruuı 
da a~t, doktor, mahendiı, taiT, 
rmnm .• Her ımıftan insan bulu· 
nurdu. 

T om ldiçtil&en, büyUdiiıiü za -
IDlm miiheıadi. olmağa karar ver • 
miftl. Fakat, ~-bu ya.. Beş 
yafmda Yerilen karamı ne manuı 
olur? Tom babumm yanmda bü. 
yOcHil.ıçe, canbulıjm meraklı ve 

lıerecan uya.nd8'ICI tanflarmı ı,. .. 
lumdan 8frenmek lıtedi. Onun 
en çok hOfllD& aiden, babaarnı bur. 
DUDU uzatarak hwkesi korkutma• 
aıydı. KüoWc T om, baba.mm bu 
aırnnı bir türlü ketfedemifordu. 

Canbuhanenin iDilndekl top • 
rağm üıtüne §Öylece bir toparlak 
çizri çizerek, bu çizıinin içine ıi · 
rer ve etrafında toplanan yüzlerce 
eeylrciye kartr: 

de ,..,ıa. a... ..... er hayret. ten....,,.. clot-"l..U. 

Bir rUn wrı. 1-l>amm buhtu· 
na iri yan bir adam abldı.. Onu 
eliyle 1ekalamak ietedi.. Fakat eli 
.... ılttl •• Bir.., ,.blıpmadı .. 
Babaın 1erclekl 'laainha içinden ö. 
te tarafa ıeçlnoe, lnamu Mlciel gibi 
olwermlftl. 

Araclaıa ,,n.r ıtçd.. Babam 
haıtalandı.. Çalıf amach.. Ben bir 
&fCI yamalı olarak babama bk • 

tmı. Babam bir l'ÜD ban., ...... 
lcolaybkla uzattıfı burnundan 11.Ji 
Mdetllen f\IDlan llylediı 

"-Yamar B...S. çok 1mY. 
vetli btt telkin kabiliyeti vardı. V • 
ifte, burnum yere kadar madt f) 
clediiim ........ , H)irciler burnu
mmı uzadıtmı görürlerdi. Eler bu. 

- lıte •• Dikkat edin •. Burnum mm batka bir 11m olsaydı. derhal 
timdi uaamafa baf lıyacak f 1&11& 3fretir Ye atcr yamaklıltn • 

Diye bağırır ve dediii bota çık- dan kurtarırdım. 

mazdı .. Biraz 10Dra babanım hm- Şimdi ben de, babamın ölü • 
nu boyunca uzardı. Ve babam -bel münden sonra, kendi kendime fU 

Y•learda •lrliiflnlis gocrıltl11nn aolJalıi kız, Nfdalıi nlteAlir. ki onu ıi• de taıurımnl • çok u • tekini yapıyorum: - 84iyük ve 
llbl ti• tllrder ytlfllltlaılır. Flsl)'onomi ve terbiye miitelaaaıalan ta- zun boylu bir adamdı. Babamın zen,in bir aclam olacağım ... Sa • 
rtlluwl• ba socalılonn luıralcterleri tetkik Jilmlf ""iAiflnin tle büyü- bumu uzayınca, herkesin parmağı km bana. gülmeyin. Babam yıllar· 
tllifil soman sok meılaıır ue miit•lekkir lnıanltır oltıe,,,. tnpil .JiJ. ağzında kalırdı. Sade bu kadar mı ca bir çok kimteleri alclattı da, ben 
ndflb. ÇocaWdnll selra ve i.tiJaılatrı bapnlıi IHılnıl"""J"" fla lıo- ya.. Bu kaprü gibi uzayan burnu - kendi kendimi aldatamaz mı • 
lqoıı ltefllldU.hiliyor. , . nun o.tünden bil1Uk bir ~·~ f ~reai ynn? r 

Yazı~~z hlka'ye: Tavşan kardeş köpeklerin pençesinden nasll kuftuldu? 

' 



49 - lşte sıcak tabakaya geldiler .. Şimdi ya
nacaklar. Ben size dememiş mi idim? 

50 - Bu zamana kadar toprak altı seyahati 
çok zevkli ve rahat geçiyordu. 

51 - Sıcaklık mütemadiyen artıyor. Jorj eri -
miş hava ile sıcaklığa karşı koymağa ç.aJışıyord 

- Artık size inanmıyorum. Siz 4 kilometre a. 
şağrda yanacaklar demiştiniz. Halbuki 27 kilomeL 

re aışağrdalar ve yaşıyorlar. 
• 

52 - Salamon bağırdı: - Bunun imkanı yoktur. 
- Burada ölmek istemem beni yukarı çıkan • 

nız! t ı 

,~ . ...,.., -

r A R D A y A N r, A R 

lam şehirde herkes tarafından hür -
met görür. On, on beş senedir bu evde 
oturdukları halde hiç bir dedikoduya 
hedef olmamışlardır. Bu annenin . 

hakkında herkesin bildiği şey, kızını 

prenseslere layık bir surette terbiye 
w tahsil ettirmek için bütün hayatı -
nı harcamasıydı. Şim dl bu krz oku -

ınak, yazftlak, nakt~ işlemek bilir. Son 
derece güzel, hatta güzelliğin tim . 
sali bir melektir. 

- Şövalye, koruduklannızr o kadar 
iyi o kadar hararetli bir suretle mü_ 
dafaa ediyorsunuz ki onlara karşı o -
lan teveccühürn gittikçe artıyor. Söy. 
leyiniz, bunlar hakkrndn ne yapmak _ 
lrğımı istiyorsunuz? 

- Monsenyör, biraz sabırlr olunuz. 
Şurıu söylemeği unuttum: Asıl ismi • 
bilinmiyen bu anneye herkes siyah el

biseli kadrn der. Çünkii kendisi ebedi 
\ bir matem içindedir. Bu saf ,.e temiz 

kadrnrn hayatt bir f elftkete uğramrştı. 

Pardayan sözünün alt tarafına tit. 
rek bir sesle devam etli: 

- Bu felaketi de ben kanımın pa-ı 
hasına olarak ödiyeceğim. Çünkü bu
na ailemden biri sebep olmuştu. 

- Nasıl Ş6valye? .. Uu felakete a. 
ilenizden biri mi sebep olmuştu? · 

- Evet. Babam Mösyö lö Şövalye 
dö Pardayan ! 

- Tuhaf bu nasıl olmuş? 
- Monsenyör, bu kadının uğradığı 

1'elf1keti anlatarak onu da söyliyece _ 
ğim. Du kadın evli idi. Ve kocası uzun 
zamandanberi ortadan kaybolmuştu. 
Görüyorsunuz ya bu da tıpkı dostunu
- hikaye.sine benziyor. 

- Devam ediniz Şövalye! 
- Kocasının gidişinden beş altı ay 

sonra bu kadın bir çocuk doğurdu. 

Birden lıire kocası geri döndü. işte 
babam da cinayeti o 7.aman işledi. 

- Cinayet mi? 
Gözlerinden iki damla srcak yaş 

dökülen Pardayan: 

Evet Monsenyör, cinayet! Söy • 
lediğim bu sözü eğer birisi tekrar et • 
mcğc cesaret et<>e sözUnii bitirmeden 

onu öldürürdüm. Balıam, bu küçük 
kızr çaldı ye çocuğuna tapan. onun 
<lamla gözyaşın::ı. har~ılık ölmeği ter

cih eden zavallı anne de ya kocasının 
g-özünde bir fahişe olmağa yahut ço. 

cuğunu ölmesine ses ~ıkarmamağa 

mecbur tutuldu .• sözlerini söyledi. 

Fransura clö Monmoransi dehşetli 
bir surette sarardı. 1' cfeı-i kısıldı. Şid 

detle ceketinin yakasını açtı. Boğuk 

bir sesle: 

- Bunun ismini söyleyiniz! diye 
homuı-dandı. 

- Monsenyör, bu ismi söylemek ba. 
na ait değildir. 

Ayağa kalkan Fransuva: 

- Bunları nereden öğrendiniz! de
di. 

- lşte hikayenin sonu budur. Bu iki 
kadın yakınlarda oturmakta oldukla. 

rı evden kaçırıldılar. Hana da bir hU. 
yük senyöre verilmek üzere bit· mek • 
tup bıraktrlar. 

Pardayan bir dizini yere koyarak 
ceketinin cebini araştırıp: 

- O mektup da işte budur l\ton • 
senyör! diyerek sözünü bitirdi. 

Monmoı-ansi Şövalyenin kralın kar. 
şısında alınan vaziyetine dikkat etme.. 
diği gibi bu anda f edakarlrğırun dere. 

cesini anlatan yüzüne de bakmıyordu. 
Yalnız kendisine uzatılan mektu • 

bu gözden geçiriyordu. 

t 

53 - Buna mecbursun. Beni kurtaracaksın 1 
Jorj kendisine saldıran Salamonu eliyle itti. 

Salam on• tabancasını çekti: 
- Ya beni beni kurtar! Yahut seni öldüreceğim. 

PARDAYANLAR 2ZT 

Mektuba bakar bakmaz e1ini alnı .. 
na götürdü. 

Acaba rüya mı görüyordu. Bu deli. 
kanlı Jan dö Piyenin macerasını an -
latıyordu. Ah, gerÇi o isim söylenme -
diyse de kalbinde gökgürültüsü gibi 
tarakalar kopanyordo. 

.Tan sağ olsun! Krzıııı tahsil ettir. 
mek için fıdi bir işçi gibi çalışsın? 
Demek ki dünyaya bir kızı da gelmiş
ti. Jan masumdu. Of! Zavallı ana, 
bütün bu acılara bu çocuğu kurtar -
mak için katlanmıştı. 

Acaba bu mümkün mü idi? 
Ya bu mektup! Ateşli bakış lan al. 

tında duran bu kağıt parça.cır! D(>mek 
ld bu facianın bütün tafsilatı bu mek
tupta to~lu idi. 

Pardayan: 
- Okuyunuz Monst'nyör okuyunuz. 

Okuduktan sonra da beni sorguya çe. 
kiniz. Gerçi bu vakayı gözümle gör • 
metlimse de ncfretinbe uürıyacal< Gir 
adamın oğluyum. Bununla beraber 
o 1'an:.ı, evvelce anlrramam!Ş olduğum 
f_.ıeyler söylemi~!i. P;ıkat o sözler ak -
lırnda kalch. Ol< uyunuz l\10nsenyör ! 
diyordu. 

O vakit Aiar~al mektubu yakaladr. 
:Fakat şimdi mektup clelrinde titriyor 
sallanıyordu. 

rransuva kendi kendine: 

- Haydi bakalır.ı, bunların hepsi 
Mr rüyadan ibaret. Biraz sonra bu kı. 
r.a süren ümit anından sonra bana da
ha müthiı;; görünecek olan bir vaziyet 
içinde uy;_nac:ı~ım. Ah bundan i:lftba 
acr f elii.kete dayandıf:·im halde heyle 
~ahte bir sevince niı;irı tahammül et _ 
miyeecğim. Bunların hepsi bir rüya . 
dır. Bn delikanlı bir cadı Ye bu mek -
tup bir hay.? lclir. Huyrr, lnanmı) o • 
ı·um. İnanmak istemiyornm. Şimdi o. 

kumağa başlıyayım diye düşündü. 
Derhal, Janın el yazısını tanıdı. 

Elinde tuttuğu bu kağrdı öpme!i iste ... 
ğine zorla karşı koydu. 

Mektubu okurken sanki bir ses .Ta
nın masumluğunu iddia ediyormuş 

gibi kulaklannda çınlıyordu. 
lki üç kere harfi harfine okudu. 

Okumayı bitirince resme döndü. Dı'h. 
şetli htçkırıklar i~inde döşemenin ii • 
zerine düşürdü, ellerini yei~le kalk ... 
mış olduğu halde u~uk dudal:larm • 
dan: 

- Beni affet! .. Affet! sözleri dö • 
küldü. 

Sonra birdenbire donmuş, taş ı, e .. 
silmiş gibi bir halde kaldı. 

Şövalye kendisine doğru koştu. 
lmdada çağırmak, böyle bir facia • 

ya uşakları şahit ctra('k zananr de • 
ğildi. 

Pardayan, Marş:ılın aklrnı başma 

getil'mek i~in bir çare buldu. Kolla ... 
rından tutarak ~arstı \'e ba~ırH ~oğuk 
su i!2 ıslattı. Ceketinin düğr.1clcrini 
çözdü. 

Birkaç dakika i~indc 1'far~al nyr • 
tarak gözlerini açtr. 

Teln-ar a)ağa kalktı. Gözlerinde 
tuhaf bir rşık p!ırlryordu. ~e\·inç, acı, 
ku7,·etli bir ümit, uçurur.ılar kadar 
d~rin bir yeis gibi biribirinc zıt duy • 
gulaı· beynind~ !;arpı~ıyordu. 

Pardayan bir şey scyleınck istedi. 
Frar.suva : , 

- Susunuz! Rusunnz sonra ı;-5ylcr .. 
siniz! diye mmldandı. 

Sonr:ı inektubu kall>i;;in üzerine 
sokarak odaC:an dı~arıya fırladı. ne . 
men ahıra kostu. Bir ha\ rnna c~r.r 
Yorarak konaı'iııı kapısını ~~çtrrrp dört 
nala uzaklaştı. 


