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Suikasta dair tafsilat 
Ankara müddeiumumisi diyorki: 
Urf~ saylavı Ali Saibin 

medhaldar olduğu görül~ü 
Sulkastçıların muhakemesine 
yakında başlanıyor, dün All 

Saibin ifadesi alındı 

SOaOOO köşö --··Mİ-ting~ 
Dün ızmlrda suikast tesebbQsQ kar••· yapmahytz 1 

sı nda nefret duygularını haykırdı . Taıtderba btlyBt Onderl Aiatlm• 

AJLS.U-,-K.,,,,,,ay kürsüsünde kendisini müdafaa ediyorken 

<Yazısı 4 üncü sayfada) 

kartı yapılmak istenilen mel'111Wle 
; hareket ınemleketla her yerinde! 

milletin en derin bir nefretlylel 
ku§ılandı. Dfin Jzmlrliler bfiyiikİ 
ibir mitlngte toplanarak bu nef reth 
açıkça ızhar ettiler. 

Jstanbal gençliği, yalnız btanbal 
gençliği değil bütün Jstanballular 
bu haf nane te"bbüse karşı duyduk 

1 
lan nefret hislerini izhar etm~: 
AtatUrke olan sevgilerini haykıral 
bilmek 1 çln maaleMf ben üz imkAn 
bulamamışlardır. Gençliğin, halk1nl 

Dün bir kilo ekmek alabilmek paha.ana böyle lıaıabalılı •uuwl• 
'bayılanlar, maalesJ, yolı JefilJL 

Ekmek için dün lstanbullular 
türlü eziyet çektiler · 

(Yamı 4 .._. ...,..., 

tA. içinden gelen ba arzusunun J 
tahakkuka için bu i§e önayak ola! 
cak bir te§ki1atın ortaya ~kınası, 

Ha eş er. TMusaalı tı:.::-::r~ ...... ~........ ~ifipihirannlMl;::;.~,::--..-
. · · .. :::.~;. ı,.m .~,_ ... , -stan butlular, bugfln 

dag"' ını· aldılar :l;E!;~~!E· saat .kapta.· soka&& 
sevgilerini bir kere daha apfa 1 Y 1§ 

Ras Kassa Makaııe•ve1 ~!"ı:.~ı:~:~~\:nn=:::~ çıkabileeekler? 
dO{I ru. İ 1 e rl İ YO r ' ..:...:..n.::ı:ır::-::ı ~~=:=~l...!.,__ _ _:__~..!!.,_-----__.:..:..;<ram~ı.;..:._..:.:.::";._ 

/talgada hQiQ sevkiyat 1 

devam ediqor 
•• 
. iş 

lngilizlerle Fransızlar uyuşuyorlar. 

ltalyanın, AlıJenüden 
ehitilmaini i.teclifi lngilis 

.,,JılrlannJan Wıl 

Jtolyan lnıvvetleri bqkamanJanı General Di Bono, AJatinın alın maanJan •onra ' yali aJıerleri 
wözJen weçirlyor. · 

Fransızların cevabı liıgilterede 
çok iyi bir h~va uyandırdı 

Sulh havası yeniden 
belirmeye başladı 2~~=~ 

Kanunu 
Madenciler blrlltl de 

kanun projesine 
itiraz ediyor 

Bu blrllk iş sahtm:tl•· 
rina hapis ceza•ı 

verllmeme•t 
ıazımgeldlOt 
kanaatı ndadır 
Türkiye Madenciler Birliti do 

it kanunu projeıi üzerinde u:aun 
bOylu tetkikler 1aptıktan ıonra bu 
prôjeye. büyük. bir itiraz r&t>Onl 

hazırlamıt ve bunu Ekonomi Ba• 
kanlıiına göndHmittir. 

Yeni it kanunu projeaincl~ ••· 
den aıneleai~in · huıual YUİJeti 
göz Öl\Ünde' tutularak inanlara bil-
haaaa· ayiı . bir l'hemmiJet veril
miştir: Amelesi ne kartı iyi hare
ket etmiyen, ·onun ıailılı ile &• 

likadar olmıyan, amele JemYİye . 
lerini ·dütürmeie çalıpn it aahi
bine ka111 .konulan cezalar bittabi 
maden ıahiple!İne ve ıoayeteleri. 

(Uthn eqlqı 11oiıinQJ . 
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berler cephelerde tam bir .ok6net !erinin Munali dalım reri aldıkta .... Somali,.. ~tir. ediyor ltalya bugUn 
oıdutunu bildirmektedir. Şimdi - n .. otundadD'. ltat•anlar taraEm. 0rac1a bir hafta kadar kalacaimı tah- 1 200 000 kllilfyl sJAh 

" " · mba etınektedir. Mokadieeia, 20 - Hahetlerin ' ' v 
ki haJ:lo ltalyan kıtaJvı biç bir dan bu haberleri tekzib J.Ollu bir it d t t 

hed il 
..___....ı......-...1 du ltalranın Haba,ıatan al~lal cenup cephaindeki Jmnetlerin 8 ID 8 D UJOr 

cep e · erı~ir. Or • haber gelmedı"iıne" na··-- ı...___ fi H 
- &oA& DUD& • r• • •-~ h ı... • v h b Roma, 20 - Buıün Napolid .. 

nun bütün faaliyeti bul ehesmni • inanmak llznn ıelmektedir. Şu Roma. 19 (A.A) - Fruwua Adiaa· eraônı aruiye reııi e i pap, •'- --..Lt ~ f .,__ al b•- ... 
yetskiz 1tr->;~d kefillerinden iba • halde ltalyanlann hu ..-anbecle mu- büNa elçltJ, ltalya elpıi Kont Vinçi ile garp kunetleri kumandanı Raı ~1 ,_...,. " n-11a tı uı. u:~ 
r et a ma1wl ır. ff k 1 arak -~ ek·1m· atqemiliter albay Kalderinlyi ziyaret Desta'ya çok yardmı ebnektedir. 10 a pkmııtır. talyamn lllQht., 

Ad 
. h • va a o amıy ıerı ç ı ıt ebnİftir. Her ikisinin de aihbatlan iyidir, yerlerinden yeniden ıönillliiler 

Uya Cep esi oldaklannı kabul etmek llzımdD'. Vehib papdan yardım ıören di- lmı 
Kant Vla~ Adi .. bUaclua ayrılma- yazı fhr • 

Aamare.dan ···- telsraflar Somalı cephesi IJq izin ... İtalya biktmeti, bunu· ier bir kumanda• da Harrar mm· ltal7a bqlln alll.li altmda.., 
bazı ltalran tanarelerinin Çana Bu cepheden de ltalyan kunet· la beraber kendisinin Magoladaki tecim takumdaki kuvvetlerin kuma~ milyon iki yiiz bin kiti tu~· 
ıölij civarmda ketif avatlan yap. leri arazinin bataklık olmumdan ajaruıu beklemek huıuıunclaki niyetini danı Etru Nuibu'dur. dır. Bunlarm bir milyoma mfıl J. 
tıkl ita! lnrnetlerlnln uygun bulmaıtur. Has Kassa, Makallew e tal,adadD'. Habetİ9tana bet fırb 
ya~~;;ltik~de ba cepheden dol.ayı ilez:l~yem~kte olduklon : Ra• Ouk .. nın kunetlerl " ıanderilmittfr. Afribdald Jtaf. 
hedefi Malcalle olan yeni bir taar- m ıltiı etmıt.ler~ır. Bu cep~elri Makallede Adiaababa ile Aunara ara- ytlrtlyor yan kuvvetlerinin geri kalanı Mi· 
nıza ıeçeceiinl bildirmektedir. ~yyd~ faahyetı de ehemmıyet • :::ki e= ~ l=det..;:;; Adiaababa, 20 - Ru Ka..., li. ukerleriyle yerli ahaliden toıt-

Yine ayni menbadan selen ha- ıız ır. ı~ hatlarına pbnit "f4llıri mk- Makalleye doinı llerlenıekteclir. lanan askerlerden teawkldlp fJt# 
berlere aare timdikl halde Raa Cephe gerı·sı· ebneden evvel bütiln makineleri kulla· Bu kumandanın Gutilharekeıini mektedir. 

mlmıyacak bir bale setirdijini söyle- :----------------------,.,,..---

SeYDlll orduaile İtalyan ordua ara haberleri . . 1 t b il 1 b •• t 
~':':.1:~!°::et1-:.ı-'9 MZ.~ •• , ............ an ... rt•lr•• :E.s:: ... ~ ..... ımı:ı. :;: s an u u ar, ugun saa 
nin 80 kilometre kadar cenubunda Napoli, 19 (A.) - Bel•eclen npuna etmekte oldufunu aaldamamaktadır k t k v k b • ı k 
mevzi tutmlJ!l&rdU'. G ıabay, 1300 aalıw, &lr batarya ha .. ttaJıı: .. Gyuerkaa

11
• ~--'~~~~~-!!."'.~~ aç a so aga çı a 1 ece 

Bu itibarla ltalyan kuvvetleri.. topu, &ir mGlrese &ombllCI •• &ir ımik· I - nraauarmumı UV'&aUI ......... 

nin Makalleye doğru muhtemel bir tar da harp lnuıms ile MaıaYnya lecelctlr. s • 1 • k 
taa~larmda mühim bir Habet aitmlftir. ltelyan °{.~ua.auınmdı•, haatalar ayım iŞ eri mer ez bürOSU, 
1aı ·1 Bundan &qb, önemli harp --..... 

~~,~!ıı::ad::ik:c:!ı:d~~ ile yüklü Ü~ vapur clüa bllamtbr• ....1:.d;: ~-.:'itaı: sayımın saat on beşte 
• .1... _ kal h MU•temlekelerl teftlf --'-'=-- '·lerinl kola la --L 
vot annta ar iç bir nUfuz al - Aımara, 19 (A.A) - Sömürseler :;--~ JOI ,.;-~.üz.: bitecegv ini umuyor 
tmcfa değildir ve buralarda daiı • balranJı.ır.. yön ... •eri a. ı ----- d.11-k H 1...- •• ..... _........, un 'betı.r Mitin kayalua tu attıldamıclan 
nı a~ çetelerlfiden hqb hiç Aamara,.a •aımıttır. Burada Jfa17a ttal,....Ju ıuımlulctaa eolc aılmatı ,e1c. 
bir kunet yoktur. lmlaailerini n Tiınri teftit eclecelctir. mektedirl•. Diier taraftan ltalyan or-

Habeılerin Makalle anlerinde Manta1 Badoa'Uo ttaı,... 11"11Plarmı duıuacla hutalana aa11mun fazla oldu· 

SabahleJfa erbaclm ncllB pldnL 
sokaklarda Jdıueler rok. Yaftf 7& 
vaı matbaa)'& atcUyonım. Pmeereler 
henüz 1enf aplıJor, tüh" 1..ı 111&111 
yor. Tam kllteJl •parken kollarmcla 
beyaz panbeatll ntlfm .,... memur 
lariyle brplqtnn. Aeelı aeele itleri 

earpm hol hol •Qt tam 11111• 
atlftın)w. 

mevzi tutmamaları çete harplan ~ denm •tmllctedir. M.,....ı, Erit- iu halter •erilmekteclir. 
B~ nllrdm de sramof• ..... 

ıt ,.. ,.mJar •111'11111V· Ant ... 
bu,a varmak bereJtm. 0.bd• ... 
Qlm btr m. apm aptuü 111r adall 
slrtlaclL Ve bana -ltndh 

yaparak ltalyanları daha ilmlere 

t.1i::8!'ı...":"'ta~~..:;.::-~ lngillzl er le Fransız-
iatediklerine bit delildlr. - Ba7m. lls l&J'llD mmana ·-••! .. .. . nin bqıaa a1cll1orlardı. 

, ... ~~0~=: lar uyuşuyorlar 
On aclna claha atmaqam ki hl 

me bir poU. pktıı 
- Memar mmuaT 
- lfa7J1' ... Gazeted-

-HaJır-
-ı.w.. 
Baa• llyler lll1'tliMs ıllaCle hla 

un llra11 matarak flAve etti: 
dulan kumandam Ru SeJ'Ulllun 
ltalyanlar tarafına ıepnetl lhtl • 
m ali ftl'IDll• Ba ihtimal hakikate 
çok uzak olmakla beraber ltalyan 
tabh~sini göstermek itibarile üze-
rinde dunn&ğa değer. Bu ı1D'etle 
ltalyanlamı Rulu anama tefri • 
ka sokmak w:e Habet ordularını 
parçalamak siyasasını süttükleri 
anlaf ılmaktadD'. 

Diğer taraftan Adiıababadan 
selen telgraflar, Raa Gukıanm 
ancak 152 kitilik maiyetile ltal • 
J&Dlar tarafına geçmit olduğunu 
haher vermektedir. Eskiden Guk
aa taraftarı olan bir çok kabileler 
rin Ras Seyum'a ütihak etmekte -
dir!er. Ve bazı Hab91 gnıplan da 
Şimal cephesinde ltalyan ileri ka
rakollarını mail6b etmiıler ve ba-

' zı esirler almıılardır. 

Musaali cephesi 
1 Bu cepheden iki gündenberi ıe
len haberm ltalyan lmnetlerinin 

lıt " "I""""'".-...~ 
ne de raci bulunmaktadır. 
Öğrendiğimize ıöre madenci · 

ler l::irlifi, projeye kartı muht~ 
lif noktalardan yaptılı itirazlar~ 
rasımb. bilhass~ Uç mlihim nokta 

·üzerinde durmaktadır. Bu nokta
' lar da şunludır: 

1 - it kanunu proj•lne far 
kında olunmadan birçok madde
lerd~, mevcut maden kanunları· 
na aykırı noktalar konulmuıtur. 

2 - Maden amelesinin vaziye
ti mevzuu bahtedilirken ve it ıa
_atleri tayin edilirken madenlerin 
hususi durumu lyl miltalea edile
mediğinden maddeler yerinde hO
kümlerl ihtln etmemektedir. 

3 - Hapla cesuı Terilen it ta· 
~l'binln binnet•ce aran ltçi1e o
.1.catmdan it sahibine hapia c• 
fUı verilmemelidir. Projedeki ce· 

tlt tı&&ml. de ~· aln'dır. 
llalnefter BlrRtl hundan liat· 

lia proJ8" kouuJmaıı icap eden 
maddeler nzerinde cliı.lderde &u-
~ - - -

Fransızların cevabı lngilterede 
çok iyi bir hava uyandırdı 

- MUsaade kAfldınızı girebilir mi 
yim? 

- Ba)'Vmal 
Pol~eaunı kllı~ tetıldk ettllda 

sonra :f.ade etti: 

- O halde rica ~ 111 JtST111' 
alıa da lıUe bir 98 llk altmbaf atıl 
alınrla. Soma m de tepif ectW. 
lkf tek atarız. Dnn, elnnek Oeft!bı 

Roma, 19 (A. A.) - Havas Ajansı 
mn diplomatik aytanndan: 

Ma.solini tle Jnglltere bti)'ilk elçlal 
Erile Drumond arasındaki konuşma 

nuı, İtalyan - lngillz havasını kaplı 
· yan bulutlan 11yırmak amacını &11ttü 
ğü haber veriliyor. İtalyan gazeteleri, 
İDl'illz donanmaaınm Akdenizde top 
lanmış bulunmasından, lngllterenin 
süel tedbirler almak ve hiç değilse, 
İtalya kıyıların abloka etmek gibi 
bir niyet be3lediği zannı hbıl olduğu 

nu yazıyorlardL 
Sir Erik Drumond, ıerek bu huautl 

ve gerek SUve11 kanalının kapanacatı 
na dair olan dedikodular hakkında 
Mwıollnlye teminat vermek lmklnmı 
bulmuttur. Obür yandan, tnıtlterenln 
hiçbir zaman münferit harekette bu 
lunraıya niyet etmedftint de blldlrmif 
tir. 

MusoUni, tnıtliz bUyilk elçisine kar 
phk olarak, Ualyan alyuasının ııe 
doğrudan dofruya, ne de dolayıalyle 
lnglltereyi tehdit etmedlilnl ve İtalya 
ıun harbin çevresini ıentıletebileeek 
herhangi bir hareketten daima çekin 
mek lstedifinl söylemlftlr. 

Denlldiflne ıöre, Muaolinl ile Erik 
Drumond, bundaa ba§ka lnıllh ana 
711rd donanmuile Trabl111tald ltaJ 
yan kuvvetlerinden birer kısmının ıe 
rlye çeldlmeslnl de görU§IDtltlerdlr. 

Bununla beraber, bu h111111tald 10n 
karar, Fransa hUktlmetlyle yen! mU 
il.kerelerde balunulduktan 10nra ah 
nacaktır. 

Bununla beraber Londradan ıelen 
bazı haberlere göre lngilterenln Akde 
nlzdekl donanmamnı ha durum kar§1 
11nda azaltıp normal hale getirmesine 
bt'iyyen ihtimal verdirmlrecek mahl 
,-ettedir. Yahm Cebelttttarlkteld Ud 
lmıvazörfl İllliltere>'• e.lbetmai dil 
ftlntllmektedtr ki bu da filonun ku• 
vetinde bflylk bir noksanlık husule 
getlrma. Fakat lnglltere 1na huamta 
yabm bqJna hareket etmlyeeeflni bil 
4lirdlll ~ ltOtb ... ıı l'rua ile 
yapılan miltakerenin netieesiM bağlı 
dır. 
lnıtlterenfn, Praua,a Mr İtalyan 

teearid karşısında tnglllz donanma 
lllUll Akdenlzdeki Frauız bahri k1n' 

vetlerlne gtivenip giivenem yecetfnf 
10rduğu maltlmdur. 

Franaanra bu ıuale •erdili enabm 
mWJ'etiııİ bir ajanı telpafınclan öiTe
niyoruz. Bu telıraf ıudurs 

Paria, 19 (A.A) - Franaaıun lnsil· 
tereye verdiii cevap, INıi ıiyui öteki 
hukuki olmak üzere ilci lc111mdan mil· 
rekkeptir. 

l - Fransa hükUmeti, paktın 16 mcı 
maddesinin 3 üncü fıkrasının tef ıirinde 
lngiltere ile ayni fikirde bulunmakta· 
cta. Bu fıkraya göre, Cene'Yl'ede kabul 
edilen zecri tedbirlerin tatbikinden ÖlÜ· 

rü, uluslar sosyetesi üyeleri, mahkum 
olan bir dnlet tarafmdaa taamaz vaki 
olduiu takdirde, bu taanuza ulrıyan 
devlete otomotik olarak yardım etmek 
mecburiyetindedirler. 

- Tepkldli eilertm. 
Yoluma devam ecll1orum. Yollarda 

ne ayak, ne tramvay, ne araba ne de 
otomobil gürültüsti var. Hayır aldaıı 
mışım. lşte, tl uzaktan bir otomobil 
göründü. Caddeler alabildlllne birer 
yarış yeri olduklarından belediyenin 
sürat nizamnamalni dinliyen 70k. 
Yolun aağıymıt. aolu:rmuı hl~ tanımı 
yor. 

inlerle cinlerin futbol oynadıklan 

Beyazıt meydanını geçtim. Tramvay 
altında kalmak tehlikesine ka~inen 
dütmeden ve tramvay rarlanlllll User 
)erine basa basa ilerliyorum. lşte gö 
züme çarpan bazı ufak tefek manu 
ralar: • 

Koskoca bf r kahve içerisinde masa 
lar, iskemleler tertemiz mralanmış, 

teclaribb dat'l'&lldık dao.. 
- bt amma baıtla dtlkklalar il 

kapalı deffl DJIT 
- Hakkınız var. Tu Allah milstah• 

lam nrala. Affedenlnfs ı.nm, stsl 
rahataıs ettim. 
işte sayım dalntln bir fkf sabd 

portresi. 
Bqtn bittin halk saflmm Mtttttıi 

flln eden toplann atılmasına kadar 
evlerhadea dı .. nya çıkamıyacaklat• 

Şimdi ~e)'ifll keyifli uzanmış yatlJJ 
yollann halini rörüyonmı da toplal' 
patlar patlamaz kendllerlal dıpl11' 
dar atacak halkla ne kadar pşkm 1ılf 
hale geleceğini dUşOnUyorum. 

BugUn bu muvakkat hapis hayatı' 
dan biraz sıkıntı çekenler, yann h.-ı 
eli kuvvetimlzl ıBetereeek olan milY°' 
1ann ne kadar arttığını görllnee eıbfC 
de çok sevineceklerdir. 

M. S· 

Baaünlrii nziyette Fransa ve uluslar bomb,: masaların birinde kahveci ol 
101yetealala dil• ~.ı.;, ltalya tara· duiu anl~ılan birisi bir elinde bir ok 
fmdan tecavibe ufnnut olan memleke- kalı kahve, ibilrtlncle bir narıtle mar 
te arka olacaklardır. Fakat lta1,.an tec:a· pucu ve önünde ıuete, keyif ~tıyor. • • • 
rizG zecri teclllirlerden Deri ıelm.itM Kepengi yan aplmq bllJtlk bir IGI latanbul Til&yeti sayım direk -
ltu YUiJ'ett• .,..u maddenin birinci fık. tra dUkklnı... içerisinde dQkkbm • tarlüğünden lirendilimize götl 
raaı mnnbahı olacakbr· Yani, &u, yeni hlbl oldufu anlaplan orta 18fh bir• aaymı itinin husUn aaat 15 e doır
bir tecavüz demektir. dam boyacı yerine oturmut. kendi a bitirilmesi muhtemeldir. Gazet• -

yakkabılannı boJ111or-
2 - Fransa hülnbneti, 3 6ncü fıkramn BUyUk bir mahallebld cltlkklnı... miz makineye ftrilinceye kad~ 

tatltiki 11MYZ1111bahı obm,.ac:afmı, cb· Mahallebld beyaz laltlltlnl takmlf, henüz hiç bir mmtakada Aynll "' 
ld1 lqiltere " ltalya hülcGmetl..mln ıe~mlt btr mıtınm bafma, tlArlnı bitmemifti. 
cebir n tiddet hanketlerine müracaatı ------------------------~ 
düıibunediklerini " bu husuıtald teml-
aab ,...Uemeie hurr olduldamu 1ray. 

cletmekteclir. 
Eaum C......de karar altına alman 

ncrl tedltlrl•, otomatik •• finansal bir 
mahi,eti haizdir ve Muaolini. enelden, 
bunlan kabul edecefinl ı8ylemiıtir. 

Bundan IODl'll, Fransa bilkUnıeti, in· 
cilterenin muhtemel blcliHleri berta
raf etmek ve dostça bir hal çaresini ko
laylattrrmalc ilan fimdl Akdeaizde bu· 
lunan lngiliz filosunun bir kısmını ıeri 
Nınnasmı temenni etmektedir. 

Fransa lngiltereye müıbet cevap ver
mekle beraber anlatma yolu aradığı aıi· 
klrclır. Yukanki cnaptan anlatıldıiı 

&zere Franaanm notası ltalyaya ela mü· 
zaheret etmekte ve Muaoliniyi en ziyade 
sinirlendiren lnıiliz donanmaımm Ak· 
clenbcleld mevcucli,.etinin dolra olma· 
drlmı ima etmektedir. 

Pariı, 19 (A.A). - Bu tab.Uıki sase-

telerokaaaaca, ....... Wr ,.......,..] 
suıu bud ol•J'OI'· Bana ....... F ...... 

nm Lonclra• pir IJl Wr lllllr J'liplmf 

siW ıörGn• wtaJx .. wnw •• ı.oa.tr. 
U. Roma arumdalci Pl'lla1illa hafif· 
lendt olmandır. 

Petit Parilien ı 
"Son sünlerde, annıluaal han tenel· 

füa edilemiyecek bir hale ıelmitti dİJ'or• 
Her tarafta ıipheler a,......lcta n bi· 
tün bayıiyetler kartılatımkta •e çarpıt· 
makta idi. Sonmada t.blille anlatıldı vo 

tahlanmıt bb- ıvunm yerine anlat· 
ımzlıklan kotarmak amuu kaim oldu. 
Her taraftan söıterilen hUanü niyet 
sayesinde, Lavalin araya girmesini çok 

daha kolaylqtıracak psikolojik bir hava 
,.arablmıt olacalcbr. Artık bora tohli· 

lıeai atlamıı ve INant umudu yeniden 
doimaıtur. 

Yunan 
- Komünistleri 

bir adaya 
sürülecekler 

Yunanistan 
iç bakanlıtı bir 
tebllt çıkardı 

Berlin, 20 (Rad10 ile) -
Yunan lçbakaıu bir bildiril ~ 
rederek Yunaniatandald bGP"'" 
komüniıtlerl memleketten çı~ 
mağa karar verdiklerini n~~iil" 
mittir. Bunlsr bir adaya ıut 
cektir. 



Yttksek dereceli 
içkiler 

yasak edi1mell mi? ihracatımıza Harp hazırlıklarını 
B . J kt ·· l .. kast yapanlar 

lT U0 Or SOg UgOr : Bo hareketlerinden ekODOmik Deticele 
• Ylksek dereceli içkiler yerlerini hanı bir tOrlfl H 1 · 1 b k 

içkilere ne kadar çabuk bırakırsa vazgeçmiyorlar arp ma zemesı sayı an a 1 
O kadar fyf Olur,, •eABerlmlaın·n~~~~e·tTmürkiim~~ı·llı"lı"c;:. demir ve kurşun fiyatları 

Ytlıbek dseceli içkilerin ya 16 ldrat) •eme•mı babrlanma. Ra- " ~ - b • d b • •• k 1 '111tünka1dmlacaiı yahut bunlarm lalar yuak edildiii aman onan lrofiae, bir takım firmaların ıene ır en ıre yu se di 
u içilme9i için fiyatla.mım bir mia tiryakileri Ye ona yeni alıtmıya ihracatımıza kaıtettiklerini haber Hup laflarmm çokça IÖylendi- na bet lnwiliz lirası birden yü 
1 daha artmılacağma dair ortaya bqlıyan za.,U iradeli bir taJam veren dikkate deler bir rapor ıön il ıu ıon günlerde dünya elmom- mittir. Şimdi bir ton bakır 35 
•1r haber çıktı. Biz bu mesele bak- kkmeler raJrı Jerine ham İ9pirtıo, dermiılerdir. Gerek oda, ıerek aal durumunda mühim deiitiklik· sur İngiliz lirumadır 

kında doktorla• boyalı iapirto İçmeie batladılar. ticaret milmessillifi bu firmaların ler olmaktadır. İptidai madde fi KUl"fUD ve demir piyuaıı 
nn neler dütün - behemehal cezalandmlmumı Ye yatlarmm yübeliıi bilhassa harp 1927 yılmdanberi görülmemit 
düğünü anlamak Cemiyete faydalı değil, muzır a· diferlerine ibret olarak ıCSz &nüne malzemesi olan demir, bakır, kur- yük talebler vardD'. Bu a 
iltedik ve bunun damlar yetiftiren bu aibi içkiler • konulmaıını iıtemektedirler. fUD fiyatlarındaki ant ve mühim memleketimizden de bazı tal 
için Bakırköy ıi- den ıenç neeli korumak herhalde Rapora nazaran ihraç etJ& • yükıeHı bu itin &ı aafmda ıel- ler yapıldıtı anlatılmaktadır. 
nir ve akıl müte- en batta dJitiba6lecek itlerdenclir. mızdan bir kısmı için fiyat birli- mekteclir. BasQn için bakıra en mu 
liuaııı Dr. Fah· Bu aibi içkilerin İç hutalrklarmda ti vücuda ıetirilmesinden aonra Yıllardanberl bakır fiyatlan T&Zlyette bulunan ltalya uzun 
rettin Kamered- ne ribi tesiri olduiuna eoruyordu;. dahi bütün marifetleri fiyatlan diitmekteydi. Ba dütüklük timdi. mandanberi bakır ithalinin 
dinle görüttük. nuz. Aiır içkiler ıizli olan Teremi dütürmekten ibaret olan bazı ih- Y• kadar prülmemiı bir hadde hakkında mer'i bulunan ka 

Kendisiyle ıö- çabuk uyandmr. Ciierler üzerin- racat evleri Türk köylüıünOn za• inmit Te bütOn balar iatihsal mer- kaldmnqtır. 
rütcm bir yazıcı·; deki tahribatı yamandır. Sonra ,.- ranna olarak gene fiyatlan dil- kezleri, zaranna çalrımala batla· Allkadarlar arumClaki 
mıza Bay Fah- · nilen mezelerin fenalıiı, Çetidinin türmekten ıeri kalmamıt Te Al- mqlardı. Fakat son bir hafta için hun madde fiyatlarmm daha 

Dr. Fahrettin rettin demittir bolluiu, çokluju mide Te batmak manyaya el albndan dütük fiyat- de cihan bakır fiyatlan ton bqı. la yükaeleceii merkezindedir. 
ki: lar teklif etmiılerdir. Anlatılmak- ----------:----------------1 

tetenilflerinde en hatm •yılan ·ti d H 1 • • •t • d 1 ·ı 
- Rakı ıibi, konyak ribi yülc. lmillerdendir. Ve bazan bu mide, tadır ki-Odanm tespit ettı a - ava arın iYi g 1 meSI 0 ayısı 

k·ı h kk d dü lara ıöre - bizden •yılıp aramız • 
eek dereceli iç ı er a m a . baiınak bozukluklan yüzünden S b fıyatf tek d •• t•• ıünülen bu fikir çok güzel, çok ha- tehlikeli aarrlrk hutahklan da da oturarak uluıal Türk ekonomi· e ze arı rar UŞ U 
:Jll'h bir fikirdir. Evet bunlar ya meydana çıkar. Hüli.aa, atır içki. ıini ~~el~y~n!erö :·~:1~:i Istanbol bahçelerinde ikinci defa sebz 
~kalkmalı, yahut fiyatları ler yerlerini hafif içkilere ne b - :e:e ~:1,:n:l ::nfaatlerin~ mahsolll elde edlldl, bazı yerlerde 
uttmlmab ki tahribatlan da azal- J'un& 

8111 
••• Ve banlarm yerine memle. dar çabuk teftc:edene o bdar iyi hiç bir ehemmiyet ftl'lllemekte- ağaçlar çiçek aftı 

lmatin nefiı üzümlerinden hafif de. olur. dirler. Bu yıl haTalann iyi gitmesi ya, tadan çekilmesiyle çok yükıel 
nceli, sii%el, besleyici praplar (": IH:'i!i~ 11J -~ "!a:'ae, ! Mbze fiyatlanna Te binnetice pa- olan ıebze fiyatlan 1eniden d .. 
,..ılım, bu suretle hem üzümleri- ~ _ Ilı ~ _ ~ ~_Ilı _ laahhfı \!zerine çok milıbet bir müıtür. Şimdi bbafm kilosu 
miz para etain, hem de rakı, kon- H Ik k 1 teair ppmqtır. kanıp, domateıin bete, aytek 
.rak gibi ajır içkilerin tahribatı a ın a p a ması Havaların iyi gitmesinden do- dm faıulyumm yedi buçuk 
yerine bu bal gibi taraplarla vücut Y layı lıtanbul bahçelerinde bu yıl İ· nıta, patlıcanın ÜÇ tanesi bir çe 
beılenıin ! k d JdDci clefa m&haul almak Uiiklm reğe .aatılmakta~ır. 

- atr .w.ırry~.,.. h ~ arşı m a • • • ... .. n .... tur. .F~ye, kabak, • ..!!~a:=: ... :-.:•-;:id 
J6)mek dereceli içkilerin ta ribatı U 11 k 1 b • .. patllC&D ve domateıın ilk mahm . canlanmqbr. Şehrin Eyüp 

1 ricutta ne ıibi tahribat yapar? n ÇUV8 arını S8 ayıp lr gun lü ortadan kalktiktan •onra yeni ko....,· ••Anadolu sahilleri •i . 
_Bu mesele uzımdur. Fakat ki ld d•ı k A 1 de ,... 0 

heft ıize fU kadar IÖyJiyeyİm ki açmama a e e e 1 en ar • ahn ekim yap~la~iJ~İf Ve ikinci doaa bakan taraflarında tefta İ 
m aul elde edılmıttır · erik afaçlan yeniden yaprak 

wüksek dereceli içkilerin vücutta Karınlar .... '----ekmekle do..- ımı Term:....a. Ne L--tew•, ne de B be ı bu b ı " - rkla -- aua-u " - ar-• ....-P " - u ae P e ıe ze erin or - çiçek açmıılardır. 
yani, iç hutalıklann~a yapt rı ran itçiler, fakir halk ve çocuklu, memleketimizde kıtlık var. 
tahribattan ziyade bır takım za · evvelki ıece aç kaldılar. Saatlerce Belediyenin bir sün aonra Petrol kumpanyaları 
yıf iradeli, zayıf karakterli kim": ıaia aola bot yere bat 'YUl'clular, ekmek fiyatlarmm otuzar para &r· 

lerin üzerinde yaptıklan ~~n~~· ekmek aradılar. Yüzlerce kitinin tacaimı ilin etme.i üzerine huiı 
tahribat daha çok m~ ~~ ~r. dolduiu bot fınn &ılerinde l&at • kazanç dütüncelerile hareket eden 
Zaten bu gibi ağır ıç ı erın )erce beklediler. En ıonra kimi mi. bazı fırın aahiplerinin çıkarmak 
. k'I · hep zayıf karakterli ba • iti 1 mecburiyetinde oldukları ekmek 

tirya ı erı bö 1 1 . deıini yat 11m er e ıuaturmala miıktarmm bir kllnımı ııl'&anna-
lnaanlardır. Bir kere Ye teY erı mecbur oldu. Kimi midesini yum- saldamalan b:;..::ı_ J...Tı"r ı"h&!1.:~: 
aiı::larına kGYIDIYa batladrlar mı rukla butmp ·-'--a dalmak, ve .. ,~ 11 :ıuuıu-

k b u~uy dD'. Son zamanlarda ıık 11k teker-
art k b• türlü ardını ar aıını ıra- böyleJ!.1-•e .,.Jıia lca-ı koymak 1° • "b 1 ır "d lduk "" ~ ... rlr eden bu Si i hadiseler kartı • 
kamıyor ve zaten müstaı 0 d . • ,.ı·n ..:tzJerini wnw1d-. d d J T .v I - amda belediye it itten ıeçmif ol • 
ları ayyqhğa vesonun a a e e • Fakat niçin her *menfi taraf. madan tedbir almalıdır. 

ı•v kadar dayanıyorlar. Hal. 
nere ıge . vı k rak· tan ıörelim? Bunun miiıabet taraf. Bu tekilde az elanek çıkaran 
uHti aailam ir~~el:, ~ ~nı d:ğil • lan da yar. Fakir halkıiı bu lcaclar fmnlar, bir daha açılmamak dzere 

blrleşlyorlar 
Standard ()yl Kunıponi ile Va

kum Oyl Kumpani petrol kumpan. ! 
yalarmm birlettiklerini yamut" 
blc. 

Bundan aoma Sakani - Vakum 
kumpanyaıı da Vakum - Oyl Kom 
pani ink ao1yeteaiyle birleıerek 
mOtterek harekete karar vermit • 
lerdir. 

Ekonomi Babnbiı bu blrlet
meyi taıdik etmiftir. 

terli inaanlar ıçın 1f Ye , ___ • -~ L_ ht kapatılmalı Te sahipleri bG-:ıL ce-
d·ır. Onlar agvır olsun, hafif olıun eziyet çeKDIC9me .--. ... en U'Q i i - ,.... Tttrk ttltttntt aJan 

u kin yapan fmncrlar çolı lrlr etti. zalara çarpbnlmabdır Halkın 11 • 

Istanbul Ankara 
arasında sttr'at 

postaları 
Devlet demiryollan daireıi 1 

tanbuJla Ankara arasında yeni 
ıür'at katarı ihdas etmektedir. 
katarlar bu ıalı günü aeyrüaef e 
batlıyacaktır. 

Toroa ıür'at katarları tarif 
dahilinde harecek edecek olan 
katarlar aah günü lıtanbuld 
9,40 da ve Arlkaradan çartanı 
aün)eri ıaat 7 ,03 de kalkacak 
Katarlarda her ıınıf yolcu ar• 
lan bulunacaktır. 

ilerhıuııi bir içkiyi aruıra Te m . duile, hayatile oynıyan bu adam - Avusturya heyeti 
taddan fazla kat·ıyen ağızlarına )er. Bunun için atrzlan. .kulakların. 1 1 . 1 d b 1 b. A DO 1 

b ar her tür Ü cezaya muıtahaktrr. Şimdi zmir e u unan ır - yuun umum ye 
k_.......nracakları ff.in onlara göre da. Naııl olmum, ır ıünevel hal • 

o 

.,,._.,,_ "'S" d 1 lar wtturya reji heyeti yarın tehri• komiseri 
btiyle bir mesele yok demekt:~· kın hoiazlar;:-:ı ~ ~i e .. erinden .Belediyenin de 'bu açık ihtikar mize ıelecektir. Heyet Avuıturya 
Fakat dediğim gibi, zayıf irade ı- çaldıkları e e en ır auıı IOIU'a kartıımda harekete seçmesi li. • reji genel direktörü doktor Kal Ankaradan ıehrimize ıelmit 
ı için aiır içkiler birer belimn be otuar para fuluma •• klrma •· zmıdır. Bu ite kat't Wr aon Yeril • Darrek'in batkıınlıiı albndadrr. lan "Düyunu Umumiye,, hüküm 
.:: dır. MeMli ben böyle zayıf i- tacaklar. On ekmekte, yedi buçuk melidir. Avuıturyalılar memleketimizden komiaeri ve eski finans müıteı 

~eli ye çok okumuf, yazmıf, çok yGz ekmekte ,etmit hat kurut, bin Şimdilik bu bdar. bu yıl alacakları tütünü ıeçmek- Ali Rıza yarın Pariae vazifesı 
ra ün~r öyle insanlar biliyonmı ekmekte yedi baça1c lira ve on bin llrırM SERTC>aLU tedirler. fm& hareket edecektir. 

: banlar sade bu alır içki iptila· ekmekte ,et.mit bet lira kazana. ---------------------------------..; 
yl&iiDden kendilerini berbad bir caklar 

i:.ıe ptirmiıler ve memleket on • Un çuYallanm anJ.nla eakla • 
lardf!'ll çok ittifade edecekken bu· bir tün mp1emelrla elde edi • 
Pin meflGç bir halde ~~ : iN kir h~ de fena delil ••• Fı
lllöte!erind• ka!-~tu:dD'·kalclml: rm ..hi~i &e,otlmm6 o kadar 
tin blrle alo' T'ı ;"';:rılmuı çok IGb o&m,an 'bir yerinde bir kaç 
muı, phut ~~ •. bi __.. saat eflendireltilir. 
• . • dir .. yme r -· 
.,. bırıe! "ı içkileri kaldırmak Ne olu)otas? Fmncılara hal. 
le Yar ki bay e ._ __ ı..... itte kot • km mideeile 0111amak ..ıalıiyetini 
ela Mru ıBç o...-a~· • -•'-- b" lrilo lr lroca Amerika bile nihayet bu sibı kim veriyor? .H~ •. ır .•• e · 

.. delil fakat iç • mek bulmak için bmbırmı çıiner 
lclEDerl MlahlitiiD ~iye • ıı1>i fırmlarm &lGne dolmuı lı • ili,_.,... k~~~CM•'l ...._ tumuıa harpte 'bir tehir mamara • 
tt..lellıaldı.BaueUG 

ŞEHRİN. DERDLERİ 

Melon şapkalı bir çöpçft ! 
KadıklJbde Y ofurtçuda oturan· Kenan anlatıyor: 
- BUIM a blJf/ti ~ çöpçlltlendlr. Ma -

lıfllı.mhln PIP fflerlM baltan melon ppkalı blr röpçll 

DGJ'. Bu çöpçll rok nazik olduğundan olaeak, yan 10 -

lıaklan kat'"111P allpürmliyor. Evlerin 6nllndeki röP 
fMWltelftild bofalttıldan ıonra arabaluıın ;;.u;,,. ka • 
rulufOr ,,. """1or. 

Bu sebepten dolagı yan .akaklar ıilpürlln 
çöpten ge~emiyecek bir hale gelmiıtir. Maamallla 
tün bu kadar i~l tek bir çöpçünin başarmaaına • 
yoktur. 

Kadıköy kaymakamlığı &arl himmet etse de bu 
lon fapkalı çö~IJnDn ganuıa melon ıapkaız bir lHıf 
1.asını arkadaf vene de Yoğurtru sokaklarım bu rfr 
kin manzaradan kurtar1G l 
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Ekmek için ~~~~~1 telgraf 
bozup 

kaçan ün lstanbullular türlü 

Suikastçılar yakında 
muhakeme edilecek 

eziqet çektiler 
Dün latanbul balkı, umumll 

içindeki günleri andl1'an bir 
Yatadı. Biraz J&tlıca olaııla.r 

· fırmlarm kapıam<la beklerken 
umi harbin "vesika ekmeli,, da 
lan günlerini hatırladılar ve 

ndilerinden daha ıençlere: 
- lıte, dediler, umumi harp 

• e ekmeği fırmla.rclan tıpkı 

bu kadar ekmeli bir stlnde ,.t1f • 
tiremiyecekleri vaktinde dütiinü -
lür" meeell fırmlara bir sGn 
evvelden töyle bir emir verilirdi: 

20 yaşındaki Italyan 
neler anlatıyor? 
Bir rramm psetilllndea: - Ha • 

bet kuneUeriniıl muhabere kınmıcla 
vazifedar bir ltaıran Erltreye ~ -
rak lmparatanm yan muhaberesini 
tahrip •tmiftlr. 

Habefistıuıın muhabere serrialeri • 
nln yarısuıdan fazlaanu ltalyular 
inşa et:mfflerdfr. Adua, Asmara ve 
AdJsababa a.rumdald tek tem tel • 
graf tesisatı bunlar tarafmda.n ya. 

Ankara cumhuriyet müddeiu·} 
mumiıi Baba Arıkan wikan me· 
aelesi hakkında tunları ıöylemir 
tir: 

"- Suriyede Çerkez Ethemtn 
tahrikltı ile Atatürke ıuikaıt ~P· 
mak için bir çete vücuda ıetiril · 
mit ve suikastçılar bundan bir bu
çuk ay kadar evvel hududu geçer· 
!erken Günbeaiı· köyünde yaka
lammtlardır. 

Polia tahkikata de•am etmekte
dir. 

''-Bana edilen iftirayı ıilecei 
ve temiz alınla heni yaratan ıefi
min ve ıizin yanınıza döneee
fim.,, 

Adliye laznn gelirse tahkikatı 
derinleıtirecek ve Ali Saibin mec· 
liste, dahiliyede olduğunu söyledi· 
ii hadiseler hakkındaki dosyalan 
tetkik edecekt;r. 

lzmlrd• miting 
lıanirden bildirildifine g&re, A

tatürke yapılmak istenilen ıuikaıt 
tetebbüıünü tel'in için orada elli 

·· aldığmuz tekilde alırdık. 
gün olduğu gibi o zaman da 
yle aaatlerce beklemek mecbu • 
etindeydik... Arada yalnız iki 
k var. Birinci fak şu: 
Halkm o zaman "ekmek,, diye 

dığı nesne, timdilci gibi biraz ha
da olıa hakiki "ekmek,, .değil 

ır koçanmdan Kihtane 
kadar herteY kanıtı • 

f acayib bir halita idi. 

"Nüfua eaynm dolayıaile cuma.r 
teai günü ekmek 1&tqı fazla ola -
caktı:r. O 8'ÜD her zamankinden 
fazla ekmek çıkaracatmız tabii 
olmakla beraber aiz timdiden ted
bir alınız ve cuma günü fazla ek -
mek yaparak cumartesi ailnü ıat
ma.k üzere biriktiriniz.,, 

Eier tedbir almaaydı dün daha 
fUD}ar olmazdı: 

Fmnlarda vazifelendirilen me
mmlar, kapılarda durmakla kal. 
mazlar, kendilerine daha evvel • 
den talimat verilmit olacaiı için 
ha.Da ııraya koymaia çalqrrla.r ve 
böylece ite kaka içeriye ıiTemiye -
cek bünyede olanların ekmeksiz 
kalmamalarmı temin ebnit olurlar 

pdmıştır. Bu hattın ,eff 20 yqlaniufa 
Tont Donicelli lamlnde bfr ltalyandır. 

Tonf Adisabaha Te A.dua arasın • 
dakl btltttıa tesisatı bozarak cüd• 
yirmi bir 8aat yilrUmek prtiyle Habet 
topraklarmdan pJap ltalyanlara il . 
tica etmiştir. 

Harp bqladıktan sonra imparator 
muhabcratmı hiçbir sumte bu ltal • 

Müddeiumumilik yirmi bet ,Un 
kadar evvel ite el ko~uıtur. Maz 
nunlarm ilk sorguları sulh bakim
liiine yaphnlmıt ve hazl1'hk tah" 
kik.atma memuriyetimizce devam 
edilmlıtir. 

Oç dCSrt ı&n enel de hukuku 
Amme davuı açılarak ewak ikin~ 
d istintak daire1ine verilmiıtir. 

bin kitilik bir k~!ababk Cumuriyet 
meydanında toplanarak heyecan• 
h bir miting yapmıttJr. Saylav
lardan bazdan ve hatipler a6ylev
ler vererek halkın heyecanına ve 
duygularına tercüman olmfltla~ 
dn. 

İkinci farka gelince: O zaman, 
ler tanzim edilmit olduğu için 
yle sabahtan gece ya.namdan 
nraya kadar değil, ancak bir kaç 

t beklerdik ve bu beklemenin 
~maa, timdi olduiu gibi, evleri-
ize ekmekıiz dönmemiz ihtimali 
ktu, az veya çok herhalde "ek· 

,, adı verilen halitayı elde e-
eceğimizden emindik. 

... . . 
İstanbul fırmlarmm önü dün 
h§erden bir nümuneydi, ıemti • 
göre, onlarla, yüzlerle kimse 
ların önünde ıokaldan battan 
doldurmıq bağırıp haykD'a • 

, itilip kakılarak, hatta buı 
erlerde ezilip bayılarak, sece ya-
larına kadar beklediler. Arada 
r üstU t)Afı yırtılmak bahaıma 
mek ala.bilmif bahtiyarlara gıp· 
ile bakarak kendileri de o hah· 

ayarlığa eritebilmek için çabala • 
lar. Fakat içlerinde erkeği olmı-

an zavallı kadınlardan, ihtiyar • 
rd~ ... bir k11m1 bu bahtiyarlığa. 
a r "'mediler ve evlerine bo§ 
ör. ' ül ~r. 

Halbuki dün İstanbul muhasa· 
edilmi§ değildi, hamdolsun bir 

ıthk da yoktu. O halde bu, neden 
··yle oldu? 

Bu sualin bir tek cevabı vardl1': 
- Çünkü tedbir almakta 

aalesef geç kalmmıttn'· 
Eğer latanbulda bu gibi iıler -

e uğra§an yer makine gibi iş}eaey .. 
i, lıtanbul fırmlarmm hemen hep 
i bir gü~ 1<>nra fiyatlar otuzar pa· 

artacak diye daha cuma günü 
ek çıkartmaia hatladığı za -

inan derhal harekete geçer, vazif~ 
ıini bir gün sonra lıtanbul valiıi -

in ihtarma ve bu itle bizzat meı-
IUI olmağa bqlamaama meydan 
bl1'akmadan yapardı. 

Eğer tedbirler vaktinde dii!ü • 

dı. 
Ekmek tedarik eCfemiyenler 

fazla aldıklan için bazı mahaJle 
bakkallarmda un fiyatlarmm be§ ,.;.__~-------~::t--.C 
altı kunıı birden yükaeliverdiii gö 
rülür, buna mani olunurdu. 

Ekmekler, bazı yerlerde oldufu 
ribi hamur çıkmazdı. 

Halk ekmek diye fırm önlerin
de bekleyip dunırken bazı tenha 
sokaklarda narhtan altı yedi kuru, 
fazlasma ekmek eatılmasma her 
yerde mani olunabilirdi. 

Bu ha.le kartı alman tedbir de 
aadece, aokaklarda görülen bu ne
vi açıkgöz aatıcılan yakalamak 
olmazdı. Fazla fiyatta ıablan ek • 
.pıeklerin herhalde fımıladan çık
mq olacağı düıünülerek fırmlara 
konulan memurlara talimat veri -
lir, dıtanya fazla miktarda çıka .. 
rılan ekmeklerin çıkışı kontrolsuz 
bırakılmaz, narhtan fazlaya ek -
mek ıatılma11 böylece kökünden 
kesilmif olurdu. 

- L4!._fm Babe~ bir blld 
Heraldo (Madrld) 

Jall ftStıulyle yapmak 1neaem1f, 
ÇB.nkil haberlerin onun ltalyaalan 
nakledeee~nden emfnmi§o Telefonla 
Ras Seyyuma Adua konsolOS11 Franko 
:ru bırakmamu. ayni zamanda da To • 
nlyi derhal tevkif etmeslnl J.stemlf. 
Fakat açık &'ÖZ cenç polis &'elmeden 
eVTel 8mfl1Ull Hem de t.elgraf hatla 
nnı tahrip ederek-

Fakaı Ton! Bottcem ımıt edl1e • 
ceğfni nasıl anlamıoT 

Anlattıtma pre tamdıfı bir Ha .. 
bet telefoncu İmparatora k01tDŞ1P' • 

ken ~ittiifni afzından k&ÇirDUf. l • 

talyan Ç&bflDIŞ Ç&lıpılf blnbir desi • 
eeye başvurmuş, herifi söyletmek im
kln haridndeJ Dilş1lnUrken cebinden 
bir çıkolat.a çıkanp ağzına atmJJ. Ha • 
beş: 

- Aman biraz da bana, clemlf. 
BJr kaç parça çikolata fŞ ıllrmftş. 

Tatlıyı yiyfnce Ha~ bUlbUl kesltmf§ 

ve imparatorun Toninln uvklfl için e 
mir verdJğf nt MSylemf~ 

Frrmlardr.l·· -nemurlara tali -
mat verilir, hal":rn iki gün devam 
eden gayritabii vaziyet üzerine 
tela!a düşerek ibtiyacmdan f a~la 
ekmek alacağı vaktinde düıünü -
lür, böylece ga.yritabit vaziyetin 
bir kat daha artmaamm önüne ge- ---T-1-1-0-Y-

8
-k-

8
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çilirdi. • y 
• • • aşılanınız 1 

Dün gece yanımdan sonra 1&· Ankar~ 19 (A. A.) - Sthha.t •e tç 
at ikide, hendeklerle dolu JJrbJZ timal Muavenet VeldlUfinden: İ8tan 
sokaklarda. dü:§e kalka yüriiyerek balda kara humma (tifo) ftblamun 
evlerine o gün.Un akf&ID yemeği sayısı dikkat naza.mu ~eeek dertte 
için ekmek götüren bir çok lstan- de çöğaldıimdaa ayna halkımızın 
bullu itte bunlan düıündU " : devlet Ye beledlye mUN11eNleriJadı 

1:'~ d d parasız olarak tatbik edilen q:ıdan is 
- '1er te bir almu.y ı, de - tifade etmeleri ve kendilerini qılat 

di, bugün vaziyet böyle olmazdı. malan tavsiye olunur. 

Fethi Mıutala --·----------

Bu rnıtl'nı dralında Murat Sertollu 
nun blT gmı.ı a anca ftl'l/f amudadır. 

ilk tahkikatın ve evrak tetki • 
kinin verdiii neticeden Urfa aay
lavı Ali Saib bu itte metha!dar 
görülerek manniyetinln kaldl1'd· 
muı için bakanlık nezdinde te· 
ıebbilılere giriıilmlt ve bakanlık· 
tan dnnldl tarihte ıelen tezkere
den Ali Saibin maauniyetlnin kal· 
dmldılt anlaıdmuı tlzerine hak
kında ilk tahkikatın yapılmuı t.· 
tenmlıtlr. 

Bundan aonra mhtantlthı em· 
ri üzerine Ali Saib daireye ihsa
ren getirilerek ıorguau yapılmq 
ve tevkif olunmuıtur.,, 
Muh•kem• yakana b..-,.uk 

Suikast hldtseıi hakkında ilk 
tahkikat ıafban en laaa zaman• 
da bitirilerek mubakementn pek 
yakuıda baılıyacatr amlmakta-

dır. 
Y•hJa naaıl bir adamdır? 

Y akalanmıt olan çetenin reisi 
ve Çerkez Ethemin doirudan dot
raf& adamı olan Y abya lmk yq
larmdadl1'. Kendisi Çarıambalı
drr. Vektile ni•anlanmıf, fakat 
parasr olmadılı için evlenememir 
tir. 

Yahya para kazanmak maka· 
diyle ıittiği SU?iyede Çerkez Et
hem.le tanqmiftır. Ethem Yahya• 
yr, bol bol para vadederek ve 
Türkiyede bir aaylavın da kendi· 
ıine yardım edeceğini aöyliyerek 
hain maksatlanna ilet obnak için 
kandIJ'Mağa muvaffak olmuıtur. 

Orta boylu, esmer renkli bir &· 

dam olan Yahya, hududumuzu 
geçtilden ıonra Hurıitala kayü1 

ne gıelmit ve burada Una mllca· 
dele1inde Alt Saibln yanmda ~·· 
lıtnuı olan eski jandarmalardan 
Üzeyir dında blriıini bulm114tur. 
Fakat bu adam bilihare kor km Uf 
ve iti haber verince hidiae mer 
dana çıkarak Yahya adamlariyle 
beraber yakalaıı mııtır. 

tılsejfdi dün gece meseli Taksim -==============! 

Askerliğe 
çağrllanlar 

Çerk .. Etem ne demlf? 
Suikast hicliıeai, adliyeye inti · 

e eski Fran.aız hastahanesinin 
arşıımdaki fırmm önünde bütün 
ddeyi dolduran.k bekleten bal· 

KAYIP 
Kızıltoprak ile Kadık<Sy araım

da ,ahadetnamemi zayi ettim, 
diierini alacalnzıdan hükmtı yok· 
tur. 

Suadiye Eminpap ıokafmda 
3 numarada ilk okul sınıf beıte 38 
numaralı Ali oğlu Yatar. 

keıelerini doldurmak kaygusu -
nu gütmiyerek biT gün önce lıer za 
manki tekilde ekmek çıkardrklan 
için dün normal bir gün yaşıyan, 
Büyükdere gibi semtlerin fmnla • 
rmdan kamyonlarla ekmek geti • 
~dip sattm111'dı. Ve 1&ym iç işleriı-------------
makanrmız Şükrü Kayanni gece ıa Naşit ·~ E1tuğrul Sadi 
at on birde geçerken gönnüı ola - Şdtzadebaşı TURAN Tiyatrtm1nda 
calt grôi, alınan tedbir, yedi sekiz Bu sece saat 20,15 te 
motosikletli memurla halkı dağıt • 4 findl defa olarak 

mağa uğratmaktan ibaret kalmaz O T 8 L L O 
. Halle 5 perde 1 tab 
dı. Jo. Kıbnl perdesinde 

Eler tedbir alııwaydı, sayım ıü zafer ef leneeleri.Her 
nü dolayısile halkın iki günlükl tarafa travmay Tele- . 
4ianek alacağı, fnmlann ise belki lefon: 22127 

lıtanbul Vilôyetinden: '" kal etmeden evvel lçiıleri müste 
Beyoflu tubeaince mukayyet §&n, emniyet ı.-mum müdürü ve 

olan yerli ve yabancı efradından Ankara valisinin bulunduiu bir 1 

330 doiumlu ve bu doiumlularla heyet tarafından tetkik edilmit · 
muameleye tibi kısa hizmetli ve tir. ŞimdiJe kıt.dar tevkif edilen -
yükaek ehliyetnameli tabib, dişçi, lerin 1ayu1 on birdir. 
eczacı ımdları Gülhane Tatbikat Maznunlar Çerkez Ethemin 
mektebine, baytar olanlar Baytar kendilerine: 
Tatbikat mektebine ve ıınıfı de- ''- Merkez:miz Ankara ve la
niz olanlar İstanbul Deniz ku- tanbul olacakttr. Ankara ve I• 
mandanbiına ve diler yüksek as- tanbuldaki adamlarımıza llznn 
kert ehliyetli ıınıflar da yedek gelen talimat vrrilecektir.,, 
sübay okuluna 1/ 11/1935 de teV· Dediğini, fakat Ankara ve Is· 
kedileceklerinden 25. tO. 935 cu• tanbutda kimseyi ıöremediklerini 
ııoa ıüni1 mezkilr tubeye müraca• ıöylemi,lerdir. 
Atla muamelelcr;ni yaptırmaları All Salbln telefonu 
lüzumu ilin olunur. Ali Saib tevidf olunduktan aon-

1 ra evine töyle telefon etmiıtir:. 

Hallı au~lara b.111 bilyük 
nefretini ı&ttermittir. 

Bundan ıoma miting heyeti A· 
tatOrke, Batbakanbia ve lçiılerl 
Babanlıima telgraflar çekmiıler .. 
dir. 

Atatark• telgraf 
Atatllrke çekilen telgrafın su-

reti pdurı 
Kamil Atatürk, Cumur Baıka· 

mi 
Seni batında bıtmaJJ, dünya. 

Dm a büyük ufuru Ye onuru bi
len bmirliler sana mel'un ellerin 
kalktıtmı duydular. En derin he
JeC&D ile çarpan bir tek yürek ha
linde her zam•n ıaflıimı dileyen 
lzmir, bu kattı du7pnun iıtıra• 
bı ile ayala kalktı. 

Bir ulua ,acanU ve bir ulus ya• 
f&JlllDI temail eden aziz varhll
m, konınmeıı yolunda her YatlP 
tmı feda ebnele ham oldul\IM 
and içtiler. Ulumı baflılıfı, yur.. • 
dun baymdırlttı ve Türklüie te

ref, imanlı ta ailven olan aaihfP 
nızla batımızda çok 11llar yata· 
maruz öz dileğimizdir.,, 

Diler telgraflar 
Bat Baka.nlıia Ye lçiıleri Ba

kanlıfma çekilen telgraf ıudurı 
1-AtatUrke ka111 yapılmak i• 

tenen alçakça ıuikaab tel'in için 
bugün Cumhuriyet alanında top
lanan elli bin kiti bir tek yürelC 
gibi çarparak büyük tefe bailıb
imı ft onun ufrunda aevine sevi
ne ölmeli andlattılar. 

'"' 2 - Bu gibi mel'unane hareket.. 
leri en kesin ic•aatla ta kökünden 
sökmek üzere hükametin aeri, ıe
did, yetik tedbirler almumı iste-
ris. 

3 - .Atatilrke uzanacak elleri 
kıl'acak seri, !edid büküm ve ic· 
raab aabl1'aalı"'1a bekliyoruz. 

4 - bmirlilerin ıonaua sayrr 
ve sevgileriyle bağhlıklarmm Ulu 
Atatürkümüze hildirilnreaini dile-
riz.,, 
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RBA.ROSTA, 
Sayuii ğünü münasebetiyle 

• 
MCŞAARE 

NTIK Yazan ı Osman Cemal Kagfısız 
DMa h'lnclaa oa, on M, yıl Birinci adam: 

anceıine kadar bizde mütaare de. ''Türk arttıkça onı.uı anı da 

Tefrika numarası: 40 Yazan: (Va. NQ) 
nilen eski bir adet vardır. Hele mu artar!,, 
allim Naci ve arkadaılarmın çağm İkinci adam: 

.. Ali mca denize bir adam düştüğünü görerek 
na ıl oldu da koşup geldi? Ya sesini farkettiyse? 

da ve en ziyade tekke ve medrese "Dünyaya ün veren sanı da 
odalariyle ıelitin meyhanelerin -~ r ,u-,ar .,, 
kap diplerinde yapılan bu eıki Uçüncü adam: 
müperelerin dedikoduları sonra • ''Özündeki an kanı d2'a:-tar !,. 

Fakat, bu mümkUn değil ... ,, dan ,unlerce, haftalarca, aylarca Dördttncil adatı1: 
bh-.elerde , kıraathanelerde "-Olüye can veren canı dn .. ,.n ._....,.. klH•l•fl 

,. ............ Ali- ... 
.... l•ı• ....... olduia için. aı·f nrmaclum ar, tereale? .. UJaclu· evlerin, konaldarm selamlık odala artar!,, 
artı lfltlhDIJorda. lmmm ldilAhm• anlatm. •• yarın, nnda ıürer ıiderdi ve bu JBÜf& Beşinci adam: 

•"'""' --· ......... ..... w .. ..,,.,,,... .... 
Bir hlpk ••dik bir çalıpna flltfbltld f71ce bir daha U'IJÜım erelerin çotu külüttür qklara, "Odu, ocağı ve dumanı da 

Mllc:elbMle m•ele halledll4 Kıl da lal teetereJi kimin yanmcla bu- peatekerani edebiyat itlerine 'H ba artar!, ..... .,,,,,. . """,,,_ ... 
111 ,.,,,...., _,,., Buma 1ıllllır teaten dtt- bir fonap YerildL lunak ıBateriris ona... zan da o zamanlarm moduma uy Altmcı adam: 

···*'" ,.,..,,,,_ .,,.,. llr iti ,,,.,.,_ ,,.,,,,,,,. : •Al• 
NalMlçi, lla arada biri Od kere Bltan ba •7&klarü.n ba asar- lun olan .aztım ona bir takım "Fabrikası, yolu, hanı da 

dolafbJsa da, fonalarm hallnde ludan K.lnlnin hla1e1~ hl& bir hikmet , felaefe ıibl ha artar!,, 
- ,_...,, alın!,. .... bir pyrl tablllik 1ea11edi. Marki, 197 ieabet etmedi. o e,ı. lair 111&· hialerine, daha eoma da en çolu Yedinci adam: 

.... ... lanl'I •Jalmı pbrma• -, ...... Mr ta..;la ldlt-1• bfP meye, DeJ• ve bilmem n•J• dair- "Elinde (memleketinde) gtin 
ç-w ..... fana, iri liaJm 

.......wan- Dal'ala ,.... 
11111tL dlmlf, ha olup bitenlere balaJor- teJl•dL Hatta ha pbi mit& • dopn t.am da artar!,. 

A....ı.a ,anm IUt dUa petl. da ki... enlerden m modernlerini de ıene Sekizinci adam: ···-· -Sal,...,.... '°'1..W. .. 
Dal, aaDaı Yalanr, Jtbellnl hm Mr.., aJDf bahltlere dair olmak Ozer.a "Genci, piri, toramanı da 
- Gllnlibdb mi? ... cllJe IOrda. ftl"Clıı baadan on bet 711 ince Be,anttaki artar!,, 

nmula IDııallı .......... ftl'-
•• Aba - ..... lerbalsl .... 

- !nt... Sahllde lfl)dar nr.. "-AH- ....ı i&'dl •• ko-~ lralwel.m altımda bhr ıenç Dokuzuncu adam: 
-Talllnl• pek de plmulu ... pldi?_ Farlaaa .....ıı mı• •at.itil •tıetll olr.mlarw berinde "Yifit, arslan, kahramanı da 

.......... . _.., ... Ya far1aDa ..m,.. .. Fa- beyecanlr beyecanlr çekipaeler artarf,, 
- Fakat, dmb epeJw Mit... llat, ha, atlmktln mi?...,. (...,.._11lar) pparlarchl Şimdi hep.( birden l>lrer el ta· 

-- .... atlarm-
- Aman ,.,UW... 
- Kwlma,..._ o.ıs falma1p 

ilD', timdi kara ...... .,., fa. 
bt, Ud 1Ut..,. A,_,. _. 
... bnmll ...... ppcells
Lkm parada Mr •• bot eaDcbk 
clurUJor- ıp.d.W maDarr t.eW
etmifler ... o.. .. alarak • ... 
atıu.ms... ~ ti& ı• 111n' 

- O.. baftf •Jlhr. ÇID1dl O, baJle dlfGndQI uracla, 11.. Şiidir ki, utrk 10D •manlar- btrtile yine ..ıular. Bunun üse-
1* manalbrm lntlnde fırtına ek· nlscleld dalsalar arumda, Marki da blyle lmrm doJarmıJan, rlne d~, ben de tunu 
6 olmaz ... Haydi, JOhmm apk F..aando, hem &liblale ~efP Wa ılthm. llıtelBi smc slWnle • Jarllflmlnn: 
olmn- YalaJı anutmaJm. Yemin ,_,hem de l>o,,.. ...- ...,.Jdı- ri .,,._.,_ mGn·hpı... rul - B1J1e çolı tatlı, uhual mü
ettinls. •• Ba ıemldeldlerin kartal- ,,.d•ı ....,.._ ham JWlw tlmcll .-reler dlnledlt&p dolnıau inaa • 
-, OD1lll hat papua ftl'lllUDI& - A7DUOS -·ılbn. .. Ha19 • ..... lıllrltl, ,..a wpı.,ala.. - ..__ da imam ela artar r 
baltrdır ... Ben tisi nud kartarP bmda ula lııa bml lfltmedlm. Na• perele ,artlp clu)urona ki itte• 
,_...., m de b!si lmrtancabı- td Jr1 acaha? ... ltadnu hol maT... wlbl alspm t.hpli bir blnealnı----------

wu,...ıan, ...... •Mlllll .,. 
--... Lal ., ..... Hal .. 

msl Nlhetçl arkumr dindi. San- Klmbillr, olar L .. Bir de büanm terin bahçe.inde dirt bet kiti ara·ı-------.-·-• 
clrlı kapmca ,...ıı.ı.... lraüalar •••lllrı ...... o -- amclapç.eıkendlnlWilimçolrtat- oktor 
ı>..w. 1ı1r ............. r. man ptadma. .. Ola', 111 ...,. ... ırhlrmlfaerwJl .. denaldeidl,. Ali ı·smaı·ı 

kat-.. ,abm o madald fona - ptmdan JmrtalUJoram. bdmlı ram. Ba ,..t "IİaJD'h mGpere 
lllaJu.,I ..... aface.,.__ 

9ls lienhn -•aman praltltl., dememi kork- lar iıitti. Dalıalar ıemlJ• aten bir muhite J&ld&flYOl'W JL .. Ar 20 llkteplnde yapdaeak olan 1& • Htqd,,,,., ltatanal beuliye 
mo.ktan mı aandmız? .. Bfllldı se- wrdulu ~n, kimse bir ıaJri ta - naroz 1 ... APato.1 I~ .. Rtlql.r, bar- JDD& dairdir " ba çok tatlı mllta- mlffelaau111 
'fincl••• ........ iljt.iii1ıf'1fı•IMııı![llll!l-.i!~""_..~':'"'"' MI f '!!J"2a: 
1ereıı... ... ••. -Düaw.- ~ ...,_.'- * .... *"' ... .,..,.,, ı · 
da en el• pema, •fasla.- rl taWlllk •••dl, ...... lltlJo • ~ ......, tallba ı.dlrı 
tef badar. B1J1e 1t1r ...._,. m. ra. Fakat, !as kuaraclaa dolra, Marki De ,...._.., ulam'flaıw Blıılucl .a-ı 
•ıl oluyor da bana .. l)oıwaaT.. Wr adam• lalttbl lmıJla kottala cbrı Zira, A,......_ ula kadm: "GGn geçtikçe çolalmaCla 

_ Dofnumm itteneDb, DDD ,araı& slrmlJ• hlr .,_ oldalm 'blllr- aJDDJZI,, • 
1-adi demlrleriml kea•ek için al- Ba, Ali amaa,.IL BIJlk Mr tr lerl Delil bdm, .. tt& ta'l'Ü: hile 11dnel dam: 
-.da aaldamlfbm. Fakat ellerim. mlblsllk IPnd• ppUUJ'Ofthn Pm1Jea Wr ,__ ''Artmadacbr ~ 
•raklanm ba pldl&le balh iba - Ne olda? ... Kim atladı?... Buaratm-.MarldFenaado, baJDDSI,, 
ondaa iatifade etm• kabll delil· HeJ ... Upklarl Upklar ... Gemi - hlrrf7ete dotra ,...,...._Ha- Uçilnclladam: 
dlr. la .. Mple _. .. ,..,.._ den biri bçtr ••• Klal olm•ım 7... 7&tta lnrcok roller OJMmalr, mi- Çocuklardır: :Yddmm~ 
taDt. .. Zira, ,a1pe1ı Mr all.,. men Kani, Hll titr.,.rekı hlm nslfeler a&mek ona lllalrad- qmnzl,, 
aup oldatmnaa· .-dllinls tlsll - Ben baraclaJ1111 I• .. declL derdi... DördtıncG adam: 
batacatmm MllJoaum. Y_,... Vardipdald adamı ilk defa olarak bir bclaala 11&· "Onlar, bizim gelecekte 
da Gattllte Ud ,.in ,apqrktrr. Oat- - Malınm llldbl• amma da tlt- ul •• wede bal111ac•ktr7 .... V • o CJaJDDJZ !,, 
tekia· .akla ••• YalP"ID abD. AJ· rlfoıaa ba... diye alay etti. Orta· kadm kimdi? ... Fermdo oaaw Beflnel adam: 
llaro• L... .. pa-•ma ptiirllnUDb. bir ~ ,a;eıta,e nriyonaıa ?... ler ppacaktr?- ''Cotaun, gltaln, nMus aC!h 

_, r- !-'--l-.c L-ıı ı• '(0.-IW W) ,_"""-!, 
lha,bir ..... G111atki...-lc,oo· ltte,kllenslacınwrnw ... •JW•----------- ·•~--.1·-·. ~-, 
lna1abllecek, lbml plen tedb'rl• rerinde darapr. JltaalNI AtllJe Allmcı H..._ ~OWDÇI __..~ .1-ı.. art.ar 
ti almak -. icap eden r•lere _ o,ı.,.. dal• kim atla~ı7 Mah"-iDcl•ı ~ ..,. 
laaberler ıhderecekdr- Sen rlJa t&m6t olacakam 1. At.et Fnsi tanfmllaa Ak _ paymu&I,, 

d aat Yedinci adam.: 
Marki. Fmwadoı - Hayır, nnahi rlJa ••· .. 1Ua)'da BUytik Lap.da ~i 
- AJll&l'OS :dit• llir JSf olda· Batnıaıalar Uzerine bafkalan eoblmda • No. la hanede aa • "Daha rahvan gider körpe 

luna lmrilmd• atla ifitmemiftim. da ıelmiıti. kin iken ibmets'hm meçhul Se~ci adam: taymuz !,, 
8" nuıl manutır?"' Forsalar mua1ene edilince, iç • olduiu anlqrlaaFatma Hllanet Çofa1 1 

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

HABER 
AKeAM '90.TAel 

IOARI: & 
IRlnbul A'QC8re c.ddell ...................... 
Telgraf adreel: 1.§.~fHAeEFll 
v-7-iiW~u ı lllH 
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1 o -
dı. Gerdanlık, bilezikler, uzun 

küpeler, yüzükler, hep zümrüt, es

vap da elmaslara uymak için ye

til kadife, farbela farbela üstüne •. 

Dürnev, gene lakayt avızeye 

bakarak devam etti: 

"Diz ovacak halayık kalmadı 

mı? Nazikter bu iıi daha iyi ya-

Etek uzun ve yüksek ökçeli, yeıil par. Hem bir çocuk Kur'an oku• 

atlas ıakarpinler giyiyor .•. Bu ıa- yacak, bu kadar külfete ne ha-

karpinlerden biri, uzun eteğine 

ikide birde hafif bir tekme vuru

yor ve etek bütün krrmaları, farba· 

lalariyle bir yılan gibi kıvrılıyor. 

Rabia ömründe bu kadar süslü, bu 

kadar karışı.k ve taşalı giyinmiı 

bir insan görmediğini kendi ken• 

dine itiraf etti. 

cet?,, 

"ÖlüJerin ruhuna okunacak 

Kur'anı ister çocuk, ister büyük 

okusun!,, 

Genç kadın, ölülerin ruh1ariy

le hiç aJakası olmadığını gösteren 

bir omuz silkmesiyle mukabele 

etti. Kaynanasının yüzü kalın düz-

Dürnev tuvaletinin ihtiıamına gün tabakası altında mosmor ol. 

rağmen kandil gecesi olduğundan mu,tu. 

haberdar değilmiı gibi, kaynana· "Çerkes köylerinde hafız fa· 

sını hiç tebrik etmedi. Hayli la- lan yoktur ... Senin ecdadının ruhu 

kayt ve resmi bir lavurla: "Maıal• benimkilerden fazla rahmete 

lah, renginiz bugün ne iyi!,. de- muhtaç ..• ,, 

dikten sonra, avizenin altmda Sabiha hanon likn:dısını kesti, 

durdu. kendi düşüncesi neyse ona kahbeye, nereden çıktığını anlat-

daldı. Düşüncesi ne olursa olsun, 

genç kadının bir oyuncu gib: kal

çalarım oynatması, eteğinin dal .. 

galanması, kimbilir hangi resimli 

kitapt:ın taklit ettiği yüzünün dal-

mak için biraz fazla ıöylemiıti. Fa 

kat yeıil etekli, atılmağa müheyya 

bir engerek ıibi tekrar kıvranma· 

sını büyük bir hazla seyretti. Genç 

kadının gözlerindeki sun'i masu

miy~t, çoc1;1kluk ·uÇtu, yü~'.i ka-gın ifadesi, Sabiha hanımın sini

rine dokundu. rııtı, cevap ~ermek için ağzını 

"Saygısız, halayık açarken, kahya kadın kapıdan, lçirden: 

eskisi, sonradan görme,, diye ho

murdandı. Fakat gene hayli sü

k\n~etle: 

· .. ur '" ''!Fan'a bir §ey mi sormak isti-
U:om"'t .. )ır,ı;1 .. 

yorsun, kızım?,, dedi. 

"Paıa efendi geliyor,, dedi. 

Muhasamat derJ:ıal tatil edildi, 

fakat od•ıu» ~av~ok elek,b'ikli, 
kaldı. 

içeriye giren üniformalı ada· 

JIABD - ~qun Postaa 

hayvanlarla ve Tabiatla, vahşi 
birbirleriyle boğazlaşan 

.heyecanlı romanı 

insanların 

#. 
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Çifdem de döıJÜşme~e 
lı.azırlanıqormuş gibi 
'qörünüyordu. Kendisi 
ile Kaqaof iu silQ/ı. · -kullanmakttı 
Gökırmaklıların en ustalarındandı 
Bir topuzda adamı yere qıkabilirdi 

Hiç aldırmıyorlardı. Filoğlu boş 

yere kaçak sandalı araştırdı. Kaya oğ. 
Iu onlardan çok daha önce davran • 
mıştı .. Kaçan sandalın hiç görülmeme. 
si inatçı savaşçının cesaretini kırıyor
du. Kıyılar çok Yakındı. Eğer orada 
Gökırmak savaşçıları saklı olsaydı 

oklar, mızraklarla saldıracaklardı. 

Şimdi Karaboğa oğlu yalnız bir tek 
kişi ile uğraşacağını f)'ice anlamıştı. 

Uçurumlar J:aVaş yavaş alçaldı. 
Kaya1ıklar çizgi gibi görünüyordu. 

Sonra büsbütün yok oldular. Irmak 
gene bütün genişliğiyle ortaya çıktı. 
Dümdüz bir su üzerinde gidiliyordu. 
Sağ kıyıda kadınlan kaçıran Yaban 
oğlu domuzlarının geçtikleri çayırlık 
görünüyordu. Sol kıyıda da büyük 
bir orman alabildiğine uzanıyordu. 

lrmağm olanca genişliğiyle görün
düğü yere gelmişlerdi. 

Filoğlu geniş bir soluk aldı. Göz • 
lerini alabildiğine uzayıp giden sular 
th.8riade psdirerek ~iarı ara• 
Bir iz görünmüyordu. 

-5-

ce, uzun boyu, tabtaz~ çocuğunkine 

benziyen pembe yüzüyle karşılaştırı • 
yordu. ' 

Genç adam Yaban Domuz oğullan. 
nın Gökırmak kadınlarını .kaçırdıkla -
rını anlatmaya çalıştı. Söz söylerken 
iyice anlatmak için elJerinl koUannı 
oynatıyordu. Çiğdem onu anlidı. Ağ
zından Ye~ilgöl dilinin sözlerine ben. 
zer tek tük sesler çıkıyordu. Ye§ilgöl 
adamlarının dili de oldukça Gökırmak 
adamlarınınkine benzerdi. Her iki soy 
bir kökten idiler. 

Çiğdem de kendi başına gelenleri 
anlatmağa uğraştı: Dafın titremesi, 
ölüm korkulan.. · 

Kaya oğlu genç kız gibi güze\ an ~ 
lıyamamış, yalnız onların birleşerek 

biribirlerine yardım edebileceklerini 
sezmişti. Onların adlarİnı da öğren • 
mişti. Kadınlar da onünkini biliyor· -
)ardı. Söyledi: 

Çji._denıle PtP•ll• q~r~ ka -
dınlan olacaklar .. ~.....___._ 

Kaya oğlu onları koruyacak .. 

Bu dü:;;üncelerJe artık oyalattıtl~ 
rak yapacağını kurdu: üç yüz Ol 
ötede bir çalılık başlangıcı vardı·~ 
dü~an gelirse orada pusu kof21 
tı. Kurı bir -sava~ıyı ~şırtara1' ~ 
re yıkabilirdi. Kurt kadar dinç ol; 
yan köpekler bir düşmanı korktıtl 
tirdi.. _ ..J 

Çiğdem · de dövüşmeğe hazırlV .. 
gibi görünüyordu. Kendisi ile ~-~ 
Ju silah kullanmakta Gökırmalı:l~ 
en ustalanndandı. Bir topuzla 't'A. 
damı yere yıkabilirdi. Sandal Y'JJI 
yavaş ırmağın köşesini döndü. ti' 
hızıyla gidiyordu. Çiğdem yor• tf 
gibi görünüyordu. Doğudanberi r' 

' ]aması. didinmesi onu bitirmi~tl· 

K~ya oiıu Çiğdemin kürekJerİ,I 
dı. Papatye ile çocuğa birer kil~ 
di.. Çahhğa gelmek üzere ikel' 
kovahyanları gördü. 

• Kıyıya doğru gelmeğe uğra~ 
lardı. Düşmanlarının daha b 
raa__.an-9"1all.a ... -~la 

iyi yapılmış olmasından değilcil
Clinç, etleri sıkı kürekçiye karŞI 

Yoluk kaılar kalktı, sesinde 

gizli bir istihza: 

mm çok uzun bir boyu vardı. Ra- S dal da ka 1 ki d · · · an r ya ı ar arasın ay • 

' Irmak sandah sürüklüyordu. Düş -
man daha ortada yoktu. Kaya oğlu 
aradaki uzaklığı çoğaltmağa uğraşı • 
yordu. Çiğdem genç adamı şaşırtan 
kuvvetle ona yardım ediyordu. ' 

oğlunun yardımcısı yalnız bir 
bir çocuktu. Şimdi bütün isteği 
lrğa yetişmekti. Eğer sandal rJ 
hızı düşmanların yarısı kadar o f. 
dı yetişebilecekti. Dinçliği dahS ~ 
rinde idi. Ustalığı, elinin çab~ 
Papatyenin acemiliği ile çocuğu,. 
limsizliğine karşı geliyordu. ~ 
geç.tikten sonra PaP_3tye ~~ ,-f 
kürekleri bırakıverdı. Eğer Ç1gd.-j 

"Nas il da bildiniz, efendim? 

Kanaryaya ait bir ıey soracak

tnn. Kadın efendimizin dAveti ge

lecek hafta değil mi?,, 

"Evet .. ,, 

"Bu akşam Kanaryanın oyunu

nun provasını yapacağız. Pa,a, 

benim odama gelecek, siz de gel

mez misiniz? Ben piyano çalaca• 

ğım •.. ,, 

"Bu aktam mı dedin?,, 

"Evet, bu gece ..• Yatsıdan son-
ra.,, 

"Amma da tuhaf •.. ltiten senin 

mü.tüman kızı olduğuna inanmı

yacak ..• Kandili unuttun mu? Bü· 

tün komıular davetli, kız hafız 

Kut'an okuyacak .• ,, 

"Hangi kız hafız?,, 

Gene bir çocuk gibi açılan kes

tane renkli gözler, yer minderin

deki kızı yüksekten bir süzdü, son. 
ra: 

bia, iyi görebilmek için.batın'. kal- · ken Kaya oğlu ile Çiğdem hızlı akıntı-
dırdı. Dütük siyah bıyıklarına, Jara kendilerini kaptırıp bir ayak ön -
sakalma pek az kır dü,müş olan ce gözden silinmeği düşünüyorlar • 

dı. Kadınlar sandalı evvelce oldukça 
Selim pafa, karısından çok ~enç 

görünüyordu. Kaim, tüylü katla-

rının arasındaki derin çizgi yaı

tan ziyade sahibinin tiddetini ifa. 

de ediyordu. Gözleri gök ela, 

uzun burnunun yukarısı munta

zam, fakat a§ağı doğru çarpıla. 

rak yüzüne bir kartal heybeti ve-

riyordu. Bu yüz hazan çok haıin, 

ve dürütt hazan da mülayim, dost, 

hatta rakik bile görünürdü. Bu 

akıam mülayim ve dost ifadt-ıine 
bürünmüştü. 

Kar•sı, deyneğine dayanarak 

kalktı, karı koca kandi.lleıtHer. 

Fakat karısının yeri ve yecdeki 

küçük kızı İfUetini görmedi. Göz

lerini gelininden ayırmıyordu. 

Gelinin bu akıam oyuncağı elin-

den alınmış, dargın bir çocuı: ha-

1i vardı. Patanın hoşuna gitmi!-

yenilemiş olmakla beraber savaşçıla -
nn sandalr pek sağlam, ve büyüktü. 
Kendilerininki onlarınkinin yanında 

pek çelimsiz, pek küçük kalıyordu. 

Sert, iri dalgalar sanki onu altüst e
deceklermiş gibi saldırıyordu. Erkek . 
le, genç kadın bütün kuvvet ve çevik -
likleriyle devrilmemeğe uğraşıyordı. 
tkisi de ırmağın azgın sularına alış • 
kmlardı, onun dilinden anlarlardı. 

Hem sandalı yürütüyorlar hem de 
gözlerini sular üzerinde gezdiriyor • 
lardı. Suların geniş yüzünde hiç bir 
sandal, kıyılarda hiçbir gölge gözük • 
müyordu .• Kıyılar yavaş yavaş açıl -
dı. Sol kıyı az görünmeğe başladı. So. 
nunda büsbütün gözden silindi. Bü -
yük ırmak eski görünüşünü aldı. 

D k ti: " airem konağın ta öte i ucun-
"Necı var gü?.el kızım?,, 

Yaban Domuz oğullan belki san • 
daldan çıkmış, kıyıdan yürüyorlardı. 
Şu halde sandallarını sırtlarında ta . 
şıyacaklardı. Sandal.;;ız onları kovalı -
yamazlardr. Bu sandal taşıma ise yü
rüyüşlerini güçleştirecekti. Eğer ken. 
dilerini ırmaktan kovaladrlarsa bu 
gecikmenin çok büyük bir sebebi ol -
malı idi .. Yoksa ~açak.ları ~ovalamak· ! 
tan vaz mı gcçmış)e.rdı? .. Ne yapacak. 
larmı kestircmcy~p konuşmağa mı dal 
mışlardı? .. 

da, bizim prova yapmamızda bir 

mahzur görmüyorum.,, dedi. 

"Kanarya bana lazım, hem mi

safirleri ağırlıyacak, hem de. son

ra dizimi ovduracağım.,, 

Sabiha hanım hiddetli görün• 

memek için son gayretini sarf etti. 

O gün oruç tutmuı, nafile nama

zı kılmıf, gelini tazib için yap· 

tığı son hareketi tamire karar ver 

mitti- Fakat her tahammülün bir 

1mdudu vardı, Sabiha hanımın 

tahammülü çoktan haddini atmıf

b. 

Sabiha lianım <...evap verdi: 

"Güzel kızımız takvime bak-

madan kararlar alıyor, bize danış· 

madan kandil geceleri eğlenti ter 
tibine kalkıyor.,, 

Dürnevin gözleri paıadıı, i:;ıkat 
ağzı kaynanasına: 

"Odamdaki ıe! ler bura ya gel
miyecelc: olduktan sonra san!;i ne 
zararı var? Sizin misafirlerinizi 
ben bilmez miyim? Bir sürü ~ağır 
kocakarı .•. Odanın içinde bile ço· 
cuğun sesini ya duyarlar. ya duy· 
mazlar.,, 

~Devamı. var). 

Kaya oğlu şimdi arkadaşlarını 

gözden geçiriyordu: 
Papatyenin yüzü Yaban Domuz O

ğullarının yassı yüzü, çakal çeneleri, 
karga gözleri idi. Gövdesi iri, hantal· 
dı. Bu biçimi Gökırmak adamları be. 
ğenmezdi. Çiğdem küçük yüziiyle, iri, 
parlak gözleriyle, aslan tüyleri re. gin 
deki saçlarıyla, kıvrak boyite Gökır -
mak kadınlarına benziyordu. nu gö -
rüş savaşçının göğ!=lünii tatlı tatlı çarp 
trrdı. 

Çiğdem Yaban Domuz oğullarının 
tıknaz gö .. ·delcrini, kml renklerini, 
şu karşıki adamın pars gibi çevik, in -

· Sandaldan çıkmağı, sol kıyı orman. 
Jarı arasında saklanmayı düşünüyor • 
du. Yalnız sandalı, bu değerli sığınağı 
eJlerinden geldiği kadar kaynağa yak. 
Jaştırmya çalışıyorlardı. Böylece onu 
tasımak sıkıntısı azalmış olacaktı. 

J • 

Bunun iÇin Kaya oğlu düşman gö -
rünceye kadar ilerlemeği tasarladı. 
Gene ses..,izce kürekleri çekmeğe baş· 
Jadı. Beyni içerisinde beJlisiz tasarla. 
malar dönüp dolaşıyordu. Sandal bir 
beşyüz metre daha yürüdü. Köpekler, 
kurt, çocuk arkada duruyordu. Çocu. 
ğu için köpeklerle kurttan korkan Pa
patye sandahn önünde oturuyordu. 
Bir savaşçı gibi keskin •gören çocuk 
gözleriyle ırmağı araştırıyordu. Ir . 
mağın bir dirseğini dönerlerken hay -
kırdı. Gözlerini çayırhğa doğru çe,·i • 
rerek söyledi: 

- Yaban Domuz oğulları geliyor . 
Jar. 

S:ınd~h bir koydan geçirmeğe uğ -
raşırlarken Kaya oğlu, Çiğdem uzak
l:lrda bir sandal gördüler. O kadar 
çok uzaklarda idi ki bir .sandal olduğu 
anlaşılmıyordu. Bir kertenk<'le, sula . 
nn akıntısına kapılmış bir ağaç kütü. 
ğü olabilirdi. 

Onların keskin gözleri bellibetirsiz 
göziiken bu gölgenin adamlar olduğu
nu sezmişti. 

Kaya oğlu Çiğdeme bakarak söyle. 
di: 

- Yaban Domuz oğulları .• 

Kıyının bir dönemecinde olan san. 
clantlarr, gÜrülernjyecek, görülemiye -
celtti. Kaya Oğlu sandalı dirseğinin 

arkas!na sal lamaya çalıştı. Şimdi saz. 
Jarın, kamı:;ı!arın arazına cla!~n ı:;~n -
clah kornlıyanlar p"k se··emiyecekler. 

<:i. 1 
Il .. ~\·a oi!lu kö~t-,·i dfü;n-:.crlt-n ör.~c 1 .. . .;,., . . 

tır' ara hir gik.: attr. Yalım; hir ~an -
<lal :;5rünüyordu. Ö~e!i İ cluha mı yn., 
vaş geliyordu? Yoksa gitmiş mi idi? 

ne kürekleri almasaydı çalılığa r
şilmiyecekti. · f 

Kaya oğlunun gözleri derin ııl'ı/ 
ğenişin parıltılarlyle parlıyaral' 

dı: -
- Çiğdem bir savaşçı gibi ~ 

dürt ~I 
Gençkız onun ne söylediğini . ._,ı 

Jamadı, ona baktı. Yüreği gizli f 
vinçle doldu. Sandalın gidi~i g~~-
lanmıştı: lki sandal arasındalci ~,Jf 
hk pek yavaş olmakla beraber~~~ 
mağa başladı. Kaya oğJu \!U~Jll~ı~ 
üzerlerine saldırmadan önce. çaşj, 
Jara yetişmek umudunda ldı . .. ,f! 
onların ikind sandallaruıın goi'"' 
mediğini kendi kendine soru3'0 ( 1 

Gtıı,., 
Son zaman pek ağır oldu. ··~" 

dam bütün etleri geri1mi:;; hir gö 
le didiniyordu. 

Se,;n~lc oh diye bağırdı: 11 f 
lşte ç.ahlık eracıkta idi. ~.nb:e ~ 

muz oğullan yüz elli metre ote el~ 
mışlardı. Dalları yerlere kadn~ ı-3 
mi~ ~öf,iit a~açlannın attında1'1 ,'"_') 

•• "Jcf111~P ırmaktan giden sandal goru (111Y.; 
ti. Bu 

0

iki ağızlı küçük bir 1 
rl ti~ 

Gökırmafra dökülüyordu. K3 ' sf!. 
sandah yavaş yavaq hu ırmı>~3 .,.1l 

v k d • . ~ıl• Jrmagın sol ·ı),sm a ırı ~ 

örtülr.ıüş bir yataklık vardı. J~ 
k d.. ere1' · T\11.rn oğlu gen'" ıza on J 

di: ~df"" 
- Eficr firrcler.ı yoruldu~-cıı 

J b ' 

bıraksın. . vııt"J . ·~·ı. <' Sandal bataklt?,'a ~ırroı., ·. i ı-o 
pek büy1'1t !=:!l;t":tıc:rJn 1:ıpnlı. 1 ~,tıı .dti
:>~"l''-tri +· ö1"flii it'i. lün:t 0 ,.tll 

. d ğrtı .., 
dalı sazlıklann arasına o tJ 

.(De&1arr:1 rJ# 



oon An~arada_!<!.!U!~OJ ~açı~~ Güreş yıldızlaramızın hayatlar1 

sovvetıerle 3-3 Y8rl' Ôğırcı -Adiıiin 
k 1 Futboldan · başlayıp ta nasll beraber a d 1 k göreşçi olduğunu anlabyor 

Maç Ç ok heyecanı 1 _oldu. l lk anı:!n"'~~-:Zm~::1:~:u!~;~::. ::a8r,:a::.u:~ =~::~:a ":.na:: 

1 S d k k nı, kıymetli gUreşçilerimizden yan bendim. 

devrenl•n son a 1 asında afırcı Adnanla konuşmamız teşkil O 811'alarda Kumkapıda bir glirff 

(3 ) go 1 ati 1 d 1 edecektir. klübü açıldı. Bende de -güreş merakı 
Adnan alır sıkletten güreşe başla- uyanmağa başlamıştı. Bu klübe ya • 

cU h bl · 1 rfn IBlf sonra yan aflrda yer almış, Sov- zıldım. 
Ankarada bulunan Sovyet dostları dalar. Şlm oyun ep zun yarım sa ye e Cihat linnifti. Sat muaTin de yet Rayaya Türk takımile beraber 

Dlızın futbol takımiyle Ankara muh l hada oyna,!~or. ~:neli b~~kik~~yız. yerini Betfktqh Hasana bırakmıştı. gitmiş, son haftada Sovyetlerle ya • O zamanlar: daha minder filAn yok 
teliti dün Ankarada karşılaşmışlar 

1 

Sovyet saa•:ra Y; : k m eye Bu haftaym da çok eanb seçti. Sov pılan ilk miisabakada miisabaka yap- tu. Güreşe böylece bir müddet çal~t • 
çok heyeeanlı, ve zevkli g~n bir o dotru ıntik~m:ed to a Sın yapıylaor. yetler bir gol daha atarak ftZlyetl mıı kıymetti bir güreşçlmizdir. tım, sonra terkettlm. 
Yllndan soıua lk.i taraf Uçer golle Ve kalenin n n ~ri pu ovyet 80 çı stıortalamaja, biz iae beraberlik sayı Simdi en muntazam çalışan gUre~ Ancak 830 senesinden itibaren ha· 

d 

1 

tının ayafma geç yor. O da bizim sım '"ıkarma&.. -Iı•""'rd-1.. u-"'em ..ı1erhnfzarasında b l b k"kt iddl 1 k tek 1 • .x... berabere kalmışlar ır. mUdafaanm kımıldamasına ,imkln bf s •• s- r.1- -. DAA \"' u anan u genç ı ve c o ara rar ça 'Pi-• 
Ankara muhteliti namı altında ve ,·ermeden topu aflara takarak Sovyet r ara sert O)'lllyan Yaprı ofllDdan Ustadla §Öyle konU§tuk: başladım. 

reıll formalarla sahaya çıkan muhte lerin 3 Uncu golünü attı. çıkardı. Biz böylelikle on ldfl kaldık. - Kaç senedir güreşiyorsunuz? Bir kaç seyahati ,i§im dolayıafle 
lit ta kadrodaydı: bizim ikinci Bana ratmen bizim takımda elllmek -7 · 8 sene oldu. Fakat bu işe cid kaçırdıktan sonra ilk defa geçen ... 

Necdet, Nuri, Yapr, Nanai <lzm~) golümüz emareleri yok. dl olarak asıl başladığım tarih, 5 se- ne Rus;>aya giderek enternasyonal 
L6Ui, Reşat, Fikret, Muzaffer, 'a ne eneUne tesadüf.. olclum. 
hap, Hakkı, Niyazi. Haftaym bitmek üzere •.• Hiç kim Son gol _Kaç yqmdUllllZ 

Oyan Ankara karl§lk takımmm hU sede gol Umfdi yok. Fakat 44 üncil da 35 ind dakikada SoT71t mDdaftinhı _ Şimdi tam 23 yqındayım. işim müsaade etmediğfoden gtlre • 
eaınlariyle baflamlftıl'· Vahap, Hakkı klkada topu Muzafferin ayağında gö ceza çlzclsi fçhıde Vahabı tehlikeli _Ne it yapıyor ve ayda kaç para şim biraz geri kaldL Hatta Rusya se. 
llauffer iyi anJatıYOrlar. Fakat SoT rüyoruz. Mtu.aff erin nefis bir sıyrılış bir tekilde dUfilrmest onlara bir pe kazanıyor -ve kaç kişi bakıyonıunuz? ya hat yüzünden işimden de oldum. 
Jetler de bu hücumlara mukabele et ile Sovyet mUdafaasını geçtiğini ve naltıya, bize de bir gole maloldu. Va _ Köprüde motörcüyum. Uç lira Bir kaç zaman açıkta kaldım. 
mekte ula geri kalmıyorlardı. demir gibi bir tütle topu Sovyet ağla zlyet 3 - 3 olmutta. Bir ara SoTYet yevmiye almm, 7 kişi olan aileme ba. - Güreş hayatınızdaki en büyilk 

Bilhusa sağaçıklannın ayailyle nna taktıfmı görüyoruz. Ve alloşlar ler Bstüste alanlar yaptılar, fakat ban kanm. teessürü ne zaman duydunuz? 
yapılan hlcamlar bizim kale için çok dinmeden haftaym bitiyor. lann hiçbiri fayda vermedi '" oyun - Spor hayatına nasıl başladınız? - Moskova tik arsıulusal mUsaba· 
tehlikeli oluyordu. ikinci haftayım 3 - 3 beraberlikle bitti. - Çoeakken Mercan sultanisinde kayı yaptığım zaman 3 giin içinde 

llk 20 dakika bu tekilde daha ziya ikinci haftaymda ufak bir değişik Oyundan sonra halk oyuncaları o talebe idim. O zaman futbola çok me- (7) kilo düşmüştüE. Halsizliğimdea 
de Bizim bUcumlamnızla g~ti. Fakat ilk yapılmıştı. Kil1ed Necdet çıkmı~ muzlar fizerinde sahadan çıkardı. • rakım T&rdı. Smıfta en iyi futbol oy. bitkin bir halde idim. Ve müsabaka· 
Hakkı Mmalfer Fikret, Vahabm ---------------------------------------
ffltlerl bir tirli 'tam kaleyi balamı da rakibim beni yendi. Bu benim tize. 

rimde nihayet bir tesir uyandırdı. 7ordu. Baldafa saman da ininde 
SoTYet kaledsi mneat balanayorda. 
8o't'Yet kaleci.si ddden f evkallde gll 

zel o,_.,Grda. 
!lovvetıerln ilk 

golü 
21 fnd dakika- Ankara kanflk takı 

mılWI ...,ıkf albncla bunalan Sovyet 
müdafaası topu uzun bir pasla sağ 

açıklarına geçircliler. Sağaçıklan 

Dinarlı Mehmet 
Pariste bir Habeşle 

karşılaştı 

- En büyük sevinciniz ne oldu? 
- lzmirde Macarlarla giireotiii.m 

1.aman, meşhur Macar güreşçisi ()dÖIS 
beni muhakkak yeneceğini ,söylemişti. 
Halbuki ben onuyenince, tasanur e • 
din sevincimi! 

yıld~m ıihi Wr ·· •· ~4' 
dof1'11 alL'b. •daft •e • 
ileride oynaması Sovyet utapimın 
çok işine yaramıştı. Kaleye otm pas 
kaur yaklqtıfı zaman, mükemmel 
bir şütle kalecinin kımıldamasına 
bile imkan ,·ermeden topu sağ zaviye 
den ağlara taktı . 

.D3ylece bizim takım çok daha 
Ustiln oynadıfı halde ilk golü Sovyet 
Jer atmış oldular. 

Bu şekilde O - 1 mağlQp vaziyete 
düşünce bizim hücumlarımız da bir~z 
seyreldi. Artık oyun mütel'8Zin hır 
şekil . gösteriyordu. M~dafaamızın 
çok canlı çalışması kalemıze yaklaşan 
SoTYet tehlikelerini azaltıyordu. 
iki penaltı fakat 

bir gol 
2S inci dakika- l\luhacimlerimizln 

mUketamel bir ini!flni görUyoruL Top 
Vahaptan Fikrete, Fikretten Mazaffe 
re Mar.afferden Haklaya, Hakkıdan 
V~haha cetvelle ölçUimüş gibi munta 
am Jldlp geliyor. Ayni mükem~~l 
kombfnesonla Sovyet hallan ve on 
beki atlatıbyor. Herkes (Gol! .. ) diye 
bafmrken Sovyet arka ınUdaffi topu 
elle tutuyor. Penaltı-

PenaltıJl Hakkı ~ti. Fakat Sovyet 
kalecfsf pşılır bir çeviklikle bana çel 
dL Hakkı gene yetişti. Çekti, fakat 
top dıpn kaçtı. 

Dinarlı Mehmet 
Haheı ralıibini yennlren 

TENiSTE 
... sıws -

Amerikahlar 
Fransızları 

yendi 
Amerika ile Fransız prof esyinel 

tenis 0yunculan arasında yapılan 

tenJs maçlarında Amerikalılar bire 
karp dört ile plip gelmiıtlerdlr. 

Fransızların yeglne mavaffakıye
tl çiftte olmat Pil ile Raf ullon Ame.. 
rlkalı Stoef en ile Lott çiftini 11 • 9, 

6-1, 8..2, yenmişlerdir. 

Herkesin ahları arasında oyun tek 
rar bafladı. Bizim muhadml~rd~ene 
bir hamlede Sovyet kalesine ın ı er. 
Sol')'et beki bunu da mükemmel bir 
penaltı ile durdurdu. Kimse heyecan-----------:---

da:a nefes alamıyor. Bu sefer penaltı lngilterede 
yı Vahap çekiyor. Şimşek gibi bir ştit.. 
Fakat Hayret! Sovyet kaled teytanl Llk maçları 
bir mtharetle bunu da çeliyor, fakat 
V ha sUratle yetişerek topu $oyYet Ingflterede ilk maçlarının hemen 
a:ıar~na mıhlıyor. Bu gol tam Z1 nci hemen dörtte birinden fazlası oynaJL 
dakikada oldu. mlftlr. Büttin tahminlerin hlllfma 

Vazi et 1 - 1 olanca oyunda tekrar ..ımdı"lik l'tliddle.borough başta gitmek 
Y -rü dil M.oahur santrfor 'i'" 

muvazenet go n • -... tecUr. Bu takım seçen sene sonuncular 
Smirnof'un ayağıyle dağılan paslar 
bizim kaleye tehlikeler atlatıyor. 40 aruında bulunuyordu. 
•a dakikada ba hlcamlar saği~lerl Tanınmı' takımlardan bu ~n(; hl~ 
... 9lb Mr şiitl fle neticesini verıyor. biri henüz daha mul'arrakt)e1 göste. 

Gol O•tone gol rememlştir. Yalnıa Arsenal beşinci 
Bu gol herkesin neşesini kaçınnı§h. 

Sovyetler hDcamla.rDU büsbUtiin arttır( ııelmektedfr. 

Türkiye başpehlivanı Kara Aliyi de 

alarak Amerikaya gitmek üzere latan. 

buldan .Avrupayaııgiden Dinarlı Meh • 
••t;~ saa..._.. •• 
bir Rabefll ile <Ka~) dedikleri Jll'O 
resyinel serbest sUretfnde bıJrlat -
mıt ve neticede 22 dakika 26 uniyede 
rakibini yenmiştir. Tilrkiyeden dıpr. 
da, bütün dünyaca mqhur olmuş es • 
ki Yusuf Mehmede benzemek için, Yu
suf Mahmut ismini ta§lyan Dinarlımn 
çok güzel viicutlu Habeı rakibi ne yap 
tığı maç heyecanlı ve çetin olmuıtur. 

ffabet güreşçisinin mağltlbiyeti Pa. 
ri.ste Jtalyanlan ~ok sevindirmi' ve 
tezahürat yapmalarına sebep olmuş • 
tur. 

.d. 
Aurupa gazetelmntle çıkan 6ir 

lıarilıatür 

Dinarlının ,endifi 
Habef pelalioanı Siki 

Dinarlı. Siki maçından •onra 

7 - Spor haaytınııın, pye11i ne • 
dlr? t 

- 936 olimpiyadına (İ~ ve ')-Ur • 
dama orada n JJI bir pkBde temstl 
etmektir. 

tt - ilk glrqlnlzdeld intibalarınızı 
anlatır mısınız? 

- O zaman afır slklette gtlre,tfyor
dum. 104,30 kilo idim. Tilridye bfrinclli 
milsabakası yapılıyordu. 

Burada Ankaralı Namda 2 daldb 
15 saniyede yendim. 

Bundan sonra, ağır lliklette Çobu 
Mehmet olduğu için, dalma fklnd ola • 
rak kalacağımı anladım n zayıfhJa • 
rak 87 ye indim. RU8)'8ya iyle gittim. 

Fakat 78 kilo olarak geldim. Şimdi 
de b6yleylm. 

9 - n çok belendfltnts strefflle" 
kimlerdir. 

- Nari, Abbu, Saim, n Beflktafb 
Mazhardır • 

10 - Tilrk güreşinin daha f ula i
lerlemesi için neler dii§iinUyonanazT 

Askeri 
spor 

mektepler 
bayramı 

- Bunun için her şeyHn evvel, si. 
ret yapacak gUzel salonlar kurm•h • 
yız ve ondan sonra da, gilreşi bütün 
memlekette tefkllltlandırmabyız_ 

Dün Fenerbahçe stadında 
yapllan müsabakalar çok 
muntazam ve güzel oldu 

Her hafta pazartesi günleri çıkan 
Spor Postası, bu hafta nüfus sayımı 
dolayısiyle bugün çıkmıştır. Spor 
Postasınll\ bu sayısında K. 1. 
Konk'un "sende mi briitils,, yazısiyle 

Omer Besimin .. sakal bıyık,, serle,·ha· 
h yazılarını karilerlmize ta\'8İyl ede. 

Jatanbul stiel mektepler spor birin 
dllfl din Fenerbahçe stadmda bUyilk 
bir törenle yapıldı. 

Törende eski harbiye mektebi mfldi 
rl Genetal Cemil Tahir de ham bu 
lunmqtar. Tören tam saat 3 de 
başlamıştır. Evvela önde bando bulan 
dağa halde sıra ile deniz lisesi. deniz 
gedikli mektebi, Kaleli Ye Maltepe ll 
selm bir geçit resmi yaptılar. 

Maltepe lisesi müdürü Adil Türerin 
çok alkışlanan bir söylevinden sonra 
müsabakalar b&§ladı. 

riz. 
tık kOfll ytlz metreyclJ. Bu iki seri Spor Postası, sayım dolayıslyle 

olarak yapıldı. Neticeler tadar: evlerinden çıkmıyacak olan okuyuca. 
Blrlnd deniz lisesinden Hilmi 11,5. larımıza en iyi arkadaş olacaktır. 
lkind deniz recliklfslnden irfan 11,8 uııııınııııııııHıınıınııııııııııııııııııınııııu11"'"'nıı111uuıııımmıı• 
O'çtlnctl Kaleliden M'cahft 1L9 . 
T~k aılun: Deniz lisesinden Galip fkfnd !,it. 
Deniz liseainden Hilmi birind 6,13. 4X100 bayrak yanşını deniz 1iMSi 
Kuleli lisesinden Turgut iklnd 5,77 kazandı. 

Obür müaabakalar havama karar 
Ciritte: ması dolayısiyle pazar gilnflne bırakıl 
Kaleliden Yılmaz birinci 40,20 dı • 
Kuleliden Hüseyin ikinci 39,15. Ordumuzun müstakbel sutiaylannı, 
800 metrede: gösterdikleri intizam ve sporca tel'bi 
Kaleliden Ziya Hüsnü birinci 2,18. yeainHn dolayı candan kutlala~ 
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• 
MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
• • 

Balkan/an ölBm tazalı o~ pa$tı g~ri 
haline getirmiı olan teşkillitın iç 9ibQ 

- Tefrtk• Noa • 1 O _, 

Yazan: 
Stoyan Krlstof 

Selinik: kaya batında elindeki lafçı kalem 
Yorucu bir çok gUnlerden aon- ve çekicile taıı parçalamaia ui -

ra "gemiciler,, nihayet teknelerini raımakta, öteki de tünelin bqm
donatarak büyük yolculufa batlı • da bir lastik boru ve körükle içeri
yabildiler. Selinikteki Osmanlı ye hava vermektedir. Eğer bu a · 
bankasmm temellerine doğru ken. dam körüğü üç dakika için durdu
dilerine bir yol k•zmafa uirafan racak oluna, kayanm başmda o • 
hu adamlar, sıçanlar ribi topraim lan ispermeçet mumu söner ve tü
altmda çalışmaktadırlar. Osmanlı nelde ıoluk almak güçleıir. Bir 
bankaımm kart•mcla bir dükkan adam tünelde ancak iki ıaat kadar 
kiralıyarak buraımı bir "berber dayanabilmektedir. iki saat ıeçin· 
dükklm,, haline koydular, içine ce kayada çalrıan adam tünelin 
·de arkadaşlarından birini "her · bqma giderek k<Srüğü almakta, 
ber,, olarak yerlqtirdiler. Toprak öteki adam kayanın batma geç• 
tlolu kese kağıttan berber dükki· mektedir. 
nma uzahlıyor, bunlar sandıklara Bunlar yalnız gündüzleri ça -
konduktan ıonra rıhtımdan ıüp • lıımaktadırlar; geceleri sokak çok 
rüntü gibi denize atılıyordu. sessiz olduğundan bekçiler gürül-

Saraffof parası çok yavat tüyü duyabilir. Birisi uyurken öte
ye büyjik fasılalarla gel . ki batında dUTarak, uyuyan ada • 
mekte olduğundan "ge • mın öksünnemesi yahut sayıklama 
miciler,, büyük aıkmh içindedir • ması için nöbet beklemektedir. 
ler. içlerinden biriıi Vardar ırma- Çünkü bir depoda geceleyin adam 
iı kryılanndaki Veless ıehrine gi . larm bulunması füpheyi davet e • 
derek yengesinin elmaılannı çal· debilir. Buraya su, matbaacılarm 
dı. Amcası hırını Seli.nikte yaka • büyük mürekkep titeleri içinde 
ladı ve eline verdiii kırk altm lira getirilmektedir. Delikanlılar ıu • 
mukabilinde elmaslan geri aldı. yu yalnız içmek için kullanmakta, 
Bu çok bir para def ildi; hele Oı- el ve yüzlerini kati yen yıkamamak 
manlı bankaımı havaya uçurmağa tadırlar. 
yetmezdi. Fakat gemicileri 1900 Bir takım tünelde iki hafta ça· 
yıhnm Nisan, Mayıı ve Haziran lıttıktan sonra iıtirahat için tehre 
aylarında kayalara düımekten k0 • çrlanakta, yerini ikinci takım al
rudu. maktadl'J'. itte yıkanmak ve te-

Gemiciler dokuz kitidir. Besle· mizlik itlerini bu istirahat zama· 
necek ağızlar çoktur. itte bunun mnda yapıyorlar. 
için arkadatlardan biriıini latan • Her dört günde bir matbaacı• 
bula göndenneğe can attılar. Çün- nm oilu Naço gelerek bunlara er
kü beslenecek ağızlardan biri bay. zaklarını getirmektedir. \ 
lece ekıilmiı olacaktı. Bundan bat Yukarıdan aaılmq olan bir tor
ka lstanbulda bir mümessil bulun· baya delinen tq kırpıntıları doldu 
durmakla Saraffof tahsisatından rularak çekilmekte ve depodaki 
bir miktlarmı daha muntazam bir bot sandıklara doldurulmaktadır. 
tekilde almak imkanı olabilirdi. 
Pavel Şatefi ıöndermeğe karar 
"Yerdiler. 

Be.~l:ıngrçta berber dükklnı iyi 
itlememekle beraber gitgide yerli 
!Bulgarlar burumı kendilerine bir 

randevu yeri yaptıklarmdan, ziya
retçilerin aayı11 günden güne ço -
ğalmrıtı. Bu çok tehlikeli idi. Çün. 
kü Sazla kalabalık polisin kutku· 
ıunu uyandırabilirdi. 

* Sellnik: 
Burada toprak yufumaktll' ve 

it iki ay içinde batarılabilecektir. 
Payitahtta iıe tünel ancak 

altı ayda kazılabilecekti. Bom · 
bacılar bu iıyana ıiyaıal bir ma· 
na vermek için her iki bankayı ay· 
ni günde uçurmak istiyorlar, ayrı 
ayn günlerde olduiu takdirde bun 
lara münferit birer Nihiliıt hare • 
keti manası verileceğini sanıyor· 

l 
HABER - Akşam Postası 20 fLKTEŞRtN - 1935 

A m ~ ır n kav alJi!~rJ 
kaçırılan 1 ~~1 

TlÜI ırk ko~o 
......... 10 .......... . 

'' Babamdan menfi cevap gelince, sen de 
benim metresim olacaksın 1 ,, 

-5-
Necıa Amerlkada 

- O demir parmaklıkları, ince. 
cik bilekleriniz kıramaz! Bu çe
lik kapılardan kolay kolay kaça• 
mazıınız ! Ve emin olunuz ki, bu
rada, sesinizi benden ba,ka bir 
kiımeye itittiremiyecebiniz ! 

- Benim hürriyetimi ne hakla, 
ne cesaretle gasbediyoraunuz? Be
ni vatanımdan, aile ocağımdan 
çaldmız .. Nevyorkun ıssız bir kö
ıeainde hapsettiniz! Unutmayın 
ki, bu size çok tuzluya mal ola· 
cak. 

aize, candan bir dost gibi hürmet 
ediyorum .. . "Siz,, diye hitap edi
yorum. Fakat, o vakit .. Siz de pek 
lli bilirsiniz ki, bir adam metres 
olarak koynuna aldığı bir kadına 
"ıiz,, diye tlitap Otmez. Metres, ı 
etini satnnt bir kadın demektir. 
Kasaptan et alırken, insan. o etin 
karşısında nasıl eiilmezıe, bi% de 
metreslerimiz karşııında eğilmek 
bilmeyiz. itte o kadar. Hllydi. mu
kaddeJ olarak dünyada ne tanı-
yorsanız, neye tapıyorsanız ona 
yalvarınız .. Babanız menfi b:r ce
vap vermesin. Yoksa iıin\z ve ıo
nunuz kötüdür! 

• • • - Evet •. En aıatı yüz bin lira
ya! 

- Yirminci asl'J'da, münevver Necil, Nevyorka geldiği gün-
bir Amerikalının, bir aile kızını denberi - kafeıe kapanmıt bir 
kaçırarak para kazanmağa kal• kut gibi - her tarafı kilitli. ka· 
kııma•ı medeniyet namına utanı· pısı ve pencereleri demirden örül 
lacak bir hadisedir. Ben sizi Is- müt bir evin içinde hapaedilmir 
tanbulda çok kibar ve asil bir a• ti. 
dam olarak tanmııttım. Evin albnda iri boylu bir bek-

- Bu ticaret, asalete ve kibar· çi vardı. Bu adam Neclaya her 
lığa halel getirmez. Merak etme- gün yemek veriyor ve her yanına 
yin ! Ben bir tüccarım!. Elimdeki giritinde bir ıeye ihtiyacı olup ol
malı mümkün olduğu kadar paha• madığını ıoruyordu. 
lıya satmak için, tezgahtarlık yap Necla ilk günlerinde bu odanın 
mağa mecburum. demir parmaklıklarından, avazı 

- Beni kime satacaksınız? çıktığı kadar: 
Bab "- Can kurtaran yok mu?,, - anıza ... 

- Babamın bu parayı gönde- Diye haykırdı .• Haydutlar ta• 
receiini umuyor mUMmuz? ra.f-.fan buraya hapsedildijiai 

- Bunu siz benden iyi bi!irai- - fngilizce olarak - saat erce, 
niz ! iki ay mühlet verdim. Bu günlerce söyledi. 
müdd'!t içinde babanızdan müs• Evin, etrafından ne bir yolcu 
bet bir cevap gelmezse, ölünciye geçiyordu .. Ne de bu sese cevap 
kadar, burada sizi bir metres ola- veren bir adam vardı. 
rak kullanacağım. Şimdi görüyor N ~lanın ıeai, biraz ıonra, iri 
ıunuz ki kılınıza bile dokunmu - bir kava parçası gibi kartı ki tepe. 
yorum. Fakat, iki ay sonra... ciklerden yuvarlana yuvarlana 

- iki ay sonra ne yapacaksı • tekrar dönüyor ve zavallı kızcağı-
nız? zın ba§ına çarpıyor .. Kulakların-

- Babanıza yazdığınız mektu. da ha~in akisler yapıyordu. 
ba menfi cevap gelirse, yüz bin Amerik4'.ya ielir gelmez, Mis
lirayı kaybetmi~ olacağım. Bu pa- ter Hopkins:n diktesiyle lıtaubu
raya mukabil elimde siz kafacak- . la, babasına uzun bir mektup yaz• 
sınız ! Bundan daha asiline bir mı} ve kurtulma11 için hemen yüz 
hareket olur mu? Bakınız, ~imdi bin lira göndermesini bildirmiıti. 

lıte Miıter Hopkins bu ınektd" 
bun cevabını bekliyordu. 

Günler geçtikçe, Neclinın b•1" . . 
nını: 

- Ya menfi cevap gelirse .. ? 
Endiıesi sarıyordu. 

Modada tan19tığı (Amerikalı 
milyoner Hopkinı) in Amerikadl 
bir haydut çetesinin reisi olduid" 
nu Nedi nereden bilsindi? 

Kendisi için hazırlanan bu ınül
hit tuzağa naııl düttüğün7i dütilll' 
dükçe tüyleri ürperiyordu. 

Bu mahbeste ne vakte kadat 
kalacaktı? 

Hopkim son oltimatonu venllİ' 
ti: Menfi cevap ıelirae, meıret' 
olacak. .. 

Necla bunu dütünmek bil~ iıtr 
miyor, Aslan Turgudu timdi bii" 
tün erkeklerden (Üzel ve üıtün ıfl 
rüyordu. 

Hopkina, üç dört günde b;T ,r 
liyor, Necla ile bir dost gibi ko111"' 
fuyor, bir viski içerek yarım .aal 
kadar oturduktan ıonra dö11Uf 
ıidiyordu. 

Her gelitinde ayni s&zltti telt 
ralamaktan uıanmamıttı. 

- Şimdi "ıiz,, .•. Fakat, paı' 
gelmezse: "Sen,, ... 

Diyip gülüyordu. 
Kolay kolay bir kadına tutuW 

cak tip erden değildi. o. Amett 
kaya gelirken, yolda Nectlya kı
ca hayalını anlatmıtlı: 

Yirmiden çok kadınla yaıamıt' 
Ve ya§adığı kadınlardan ayrılst' 
ken, onları toprak altına ı&nd.,. 
mekte güçlük çekmemit ! 

Öyle ya .. Böyle bir haydut ~ 
tesi reisi, kendi koynuna aldılf 
bir kadmı kolayca hayata sal~' 
rir miydi? · · 

Necla: 
- itte ben de onlar ıibi oıac-" 

ğım .. Günün birinde buralarda # 
lüp gideceğim. itte bunun için gemiciler İıtan

bul da arkadatlanndan Şateff yeri
n~, berber dükkanını idare etmek 
i.:~ere bir Ermeni tatnakçmm gön-

lardı. İtte bumm için lıtanbulda· !!!!!!!!!!!!!~·~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!?-~~!!!!!~-!!'~w ·~~*'~™~*!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Diye dövünüyor ve geceleri ••• 

baha kadar ağlamaktan uıan1111• 
yordu. 

C.: erilmeıini iatediler. Bu yalnız po· 
Hse kartı bir tedbir değil, ayni za
marıda da Makedonya faaliyetle
rine doğrudan doğruya 'lulpr pro 
pagaİıdası nazarile bakan ve bu . 
nun aleyhinde olan yerli Rumlara 

1 
kartı da alınmıt bir tedbirdi. Yan 
Türk yarı Rum l:i~ adı ta,ıyan Kö· 
ıe Ariatidi adlı Ermeni. beTber 
dükkanını idare etmek i~ile lstan
buldan gelince, "gemiciler,, derin 
bir st>luk aldılar. 

* lıtanbul: 

Tünelcilerin Rartnma burada 
bir kaya çıktı. Bunlar tqçı kalem
lerile ağır çekiçler kullanmağa bat 
ladılar. Bir günde ancak bir buçuk l 
santim kadar . delebilmektedirler 
Tünel yetmit bet ıantim ıenitli · 
iinde ve bir insanın hqmı eğerek 
oturaeaiı kadar yüksekliktedir. 1 

kiler Selaniktekilere haber gönde
rerek işi bir müddet tatil etmeleri· 
ni söylediler. 

"Gemiciler,, bu öğüdü dinledi· 
ler. Kartrlanna eski Roma du-

Delikanlılar timdi ikisi tehirde . 

varlarırun çıkmış olduğu bir nok
tada iti tatil ettiler. 

Tünelin bu noktasına "T ermo· 
pilea,, adını taktılar. 

Paraları tüketmemek için "Ge· 

miciler,, den bazısı velessdeki ev· 
lerine gittiler. Orada aile ıöfra

ıanda günde üç övün yemek ve ya
tacak yer vardı. 

( Devanu var) 

istirahat etmek, ikiai de it ·baım·ı 
u olmak Qzere iki takım halindelKomiteciler MakeJon1a. dağlarını ellerine geçirerek Vmro'y-.ı Sultanın ni.ifu:=una ortak c:ıi. Bu gördü· 
~lar. ~lenin bbUi günüz çete, Pirlepe'nin Atanas Murclzhell takımıdır .• 

Necla, izzeti nefsini bilen bit 
kızdı .. Kendisini tuzaia düıür-' 
bir erkeğe teslim olmayı akhnd-' 
bile geçirmiyor: 

- Babam, istediiimiz 1'are.1' 
göndermezse, kendi trmakları!ISJI 
gırtlağımı koparırım! 

Diye ıöyleniyordu. 
Necla bir sabah, kendisine ,ot 

getiren iri boylu bekçiye ıestıtl' 
di: 

- Tom ! Senden bir ıey ıor• • 
bitir miyim? i-

T o:n, uzun suratının üstü od' 
ki kr.ıın çizgi gibi duran ka•l.rt' 
nı birden yukarı kaldırdı: 

- Sizinle uzun boylu görütlll,. 
ğe mer.un değilim ! Bir tef iıtiyot· 
ıanız, söyleyiniz! f/jtJI 

- Hopkins burada yok. " 
den korkuyorsun? 

u,ak r;ülümsedi: dl' 
- Hopk;ns burada yok mu • 

diniz?! Bütün bu duvarlarda. Y~~ 
c!~, tavanda .• Her ~öşede tloP~ 
sin ku!nğı vardır. O. bizi uza1' . ! 
dinfome:.ini de bilir. GudbaY ft{~ 

(De""°'"' f1llf 
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lıtanbul'da ••••••••-

BomOnti şişe birası 
Ml::JŞTERILERINE 

B ti. ş· keti İstanbul tite biraı ı mütterileri arumda omon ır 
1 

•. 
1935 ıeneıi yaz ay an açın: 

Bir mtlsabaka tertip etmiştir 
H · ed etilletin altında numaralı bir kiiıd vardır. Bu ııuma· 

er tıt e • .nd b. • k 1 
ı 1 arasında her ay nıhay etı e ır noterm ontro u 

rayı a an ar , ___ , ...... 
altında müsabaka yapı~D' 

Verilecek primler 100, 60 ve SO liradır 
M.. bak da kazanan numaralar her aynı betinde ıazetelerle 
uıa a 1 • • • kadar 

·ıan edilecektir. Kazanan ar aym yıımıame 1 
Şirkete müracaat etmelidirler 

ş · ket dükklnlarda ve lokantalarda numaruız ıite kabul et· 
:ıerlııi ve ıiJelerin üzerlerind eki numara kliıdlarmı muha-

11,.,. E. , • rJı

l•c •fır:. Af'lfa 

Z• r•,. yok. 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır. 
ilk okuma 

1 

mem ·ı · d • d faza etmelerini aaym mütten enn en nca e er. 

·=~~=p1;=Tt;ü•::ari:k1o~ıu ·ı 
~ Beşinci sınıf için çıkb 

Ankara cadd•al Meaarret • Tevzi merkezi· V AKIT yurdu. latanbul Ankara caddeıl: TeL 2437 
otell ::~~ n~mr•:~m~~ml._ ................................................... ..._ 

Kemal traş b 
v Mevcut bıçaklann en mtlkemmellcllr. Halis lsveç çellltnden yapılan 1na 

ıçagı 
bozmaz ve çok rahat 20 • 30 defa tıraş yapar. 
Perakende fiyatı: tane.si 5, 10 tanelik kutulan 40 kuruştur. Toptan alanlara 

~_.,......-~~ ta,. Ortabah~e caddesi 10 No. da Kemal. ltrlyat. Telefon: 40317 

br~ .. Jet !He oldufundan c 

aynca ilkonto J.a.pılır· Deposu: Be 
• ~..:!..!M ::..ı...-

.. t 

Beya~tda kör-batında "JALE,, Tayyare piyanso sifainden hiJet dülar.& blY',akM (tc-..1 Tırat ~fı) hediye eclilecelrtlr. 

PARDAYANLAR 

Jqırken kapı açıldı. BU gtiıı evvel 
kapmın önünde kavga ettiği Jsriçreli 
upk içeriye girerek bir saniye kadar 
hayret içinden kımıldanmadan dur.: 
du. Şunu da söylfyeyim ki M&r§l:l Şö.ı 
•alyenin konakta bulundajunu kimse
ye haber vermemiş olduğu gibi çıJp. 
easma gittiti zaman da dünyada bir 
Pardayanm bulunduğunu tamamen l 
unutmuştu. tini 

tsdçreli uşağın konağa girdi 
görmediği için şaşmafa hakkı vardı. 

Kendisini biraz toplıyarak: 
_ Siz mislnl7 diye haykırdı. 
_ Benim do.dom. Yaranız, D881l 

oldu? 
_ Nereden glrdlnfz7 
- Kapıdan! .. 
lsviçreliyi yavaş yavaş dilnktlnden 

(Ok bir hiddet kaplamata başladı. Fa.. 
kat delikanlının kuvvetini hatırla)'JJI· 
ea bu hiddet fazla artamadı. 

_ Kapıdan girdiniz ~? .. Peki, kim 

açtı size kapıyı? 
- Siz açtınız azizim. 
tsvi("l'elf saçlarmr koparır glbf bir 

harekette bulundu. 
_ Şimdi buraya nasıl gfrdiflnizl 

bana anlatacak mısınız? 
_On daklkadanberl bunu size an. 

latmaia ufraştım. Ben kapıdan gir • 
dlm .,. kap1J1 açan ela slzdlnfz. 

_ Sizi bu odaya sokan da ben mi 
idim, yoksa Monseny8r mO ldL 

_ Sis de vardmıZ, fakat çok ah • 
mak bir adam oldafmtn l~n farkın • 
.. deflldlnfz. 

Bmamt tlzerlne lsvlçrelf hiddetine 

,.neret bafn'dı: 
_ Buradan defolur musun yok • 

• ...ı lm'lllZ dfye yakalattıraymı mı? 
konakta tıa • 

taldan ld bu da uılmaktıtrna aebep • 
lacaktır. 

la..tçreU dtlnkU aanm teldri7Je in • 
tikam almak fınatuu kapnnamak t. • 
tedf1H de eid 1UIU kaldı. Kolu. 
nun birisi tarafmdan tutldufunu his • 
settL ArlEuma dönftnee Marpl ile bu 
run burana ıeldl 

Pranftft: 
- Odadan pk ,.. .,_menin l~ye 

ıfrmem.t lçfn kapıda bekler. dedL 
J.mpell hlrmet'" baJ'l'etle etfllr. 

ken kapanan kapının arkamda kay • 
bol ela. 

Monmorusl içed7e drerekı 
- sa..ı,., mı yalnu blraktılnn 

ı~ kanrama befıtla11JUZI Pek fazla 
beyeeub idim. ŞfmcU ille, sirilyomı. 
na 18, yapnllf oldutum ıezlntl heye. 
aumnı yabftmh ilklerini IJl7ledL 

Pardayan Marplm aklından ne 
geçtllfnl aalaclL 

SoPk kanlılıkla: 
- Mo118111Jlr, Jaer zaman metJıinl. 

zl ifltir ve Monmoransilerin, atllllele. 
rinln preffnl Te tlatünlQilati devam 
ettirmek lpn nasıl p.lqtddarmı du • 
yardnn. Fakat bu ıeref ve tlstilnliik, 
bu resmin 8ntlnde afladıiwzı ve su· 
rurunuzun heyecanmızın lçlnde kay. 
boJdufunu prclilftlm zaman blittln 
fBPPslYle gidmln ininde canlan • 
dı, dedi. 

- HakkmtZ ...ar, pek dofru söy • 
Jttyomınuı. Atladım. Fakat blr doe • 
tumun 8ntlnde allamak kadar tatlı 
blr 181 olmaclıltm da anlıyarak .. Size 
dostum dememe ve bu surette muame. 
le etmem mUsaade ediniz. ÇUnkU 
dtlnyada en Mlytlk bir eerinç haberlnf 
sizden duydum! 

- Kemuıir, beDllll Möe7ö dil 

----- --- - ---- ---- - ------- - -. - . - -- ~ 

PARDATANt;~'R -ihtiyar kadın yavaş yavaş: 
- lff n içinde bir haksızlık bulun • 

dafunu da öğrendiniz ya 1.. Geliniz 
iylese oğlum, dedi. 

Marşal ise, bu acı anda, bu fakir 
kadının kendisine oğlum demesine hf ç 
p§JD&dr. Kocakan da o kadar sev • 
ditl Jan dö Piyene kızım demediği 
halde Fransuvaya aöylediğt oj'lum ke. 
nmeslnln atzından farkında olmıya • 
rak çıkmasına hayret etmedL 

Framıuva ayağa kalkarak bir def. 
nete dayanıp atır atır yürüyen koca· 
kanyı takip etti. ihtiyar kadm koca. 
sma: 

- l§ıb tutı ~edl. Sonra köşedeki 
bir kapıyı açtı. Marpl içeriye girdi. 

Burası güz.el döşeli temiz bir oda idi. 
Kultlbe ile taban tabana zıttı. Burada 
bir koltuk sandalyeni ve bir de sütun. 
lu karyola vardı. Ytak henüz bozul • 
mamııtı. Duvarda iki üç nsfm asılı 
fdf. bunlardan biri Meryemln kaba 
bir resmi, öbiiril lsaya kUf rettiğl için 
ömrünün sonuna kadar yilrümeğe 

mahktlm olan bir Y ahudJnin, üçüncü 
118 ortasından bir şimşir geçlrilmi~ bir 
haç ve karyolanın batncunda yağlı 
boya bir resim vardı. 

Marşal kendi resmini tanıyark göL 
Jeri yaşardL 

O 'f'Bklt kocakan size bqladı: 
- Moıuıenyör, gldi§lnizin ertesi gfl. 

ntl Jan buraya yerle§mlştl. Sizin ken-
distnl terkettiğinlzl eöylecliklerl za. 
man kederinden hastalanarak bu ya • 
takta tam dört ay iUlmle pençeleşti. 
Bu odada ailadı. Dua etti. Kendfsfnl 
kaybetmiş oldutu zamanlar btle ismi-
nizi anarak burada Allaha l'alvarcb. 

M&rl&lcliatlk& 

Müthiş bir ağlama kulübeyi inlet. 
ti. 
Kocakarı, senyörtin acılarına hür • 

met ederek ıustu. Odanın bpmmda 
ihtiyar köyltl, yanan çıaryı elinde tu • 
tarak bir heykel gibi duruyordu. 

Marşal tekrar ayafa kalkmc:a Ja " 
nın sütninesi: 

- lşt.e ha odada y&vaf yavaş iyile. 
şerek matem elblaestnl glydL 

Fransuva botak bir lftlle ı t 

- Siyah elbfsell kadm 1 !izini mı. 
nldandL 

- Monsenyör, kızınız Lulz de bu o • 
dada doğdu. 

Monmoranslnln 'rileudu sanıldı. Ko 
cakan sözüne devam ettf: 

- Çocufan doğması annenin hayaa 
tını kurtardı. Yavq yavaş r.ayıflayan 
kadıncağız kızı için kuvvetlenmeğe 

çalıştı. Lulz büyüdükçe annesi de e.an 
lanıyorda. Çocuk ilk defa gülümse • 
yince annesi de gidişinizden beri ilk 
defa olarak giildü Monsenyöl'. 

Fransuva ellnln tersiyle alnından 
akan terleri' sildi. 

- ötesini söylemek lbım mıT 
- Hepsini, ne biliyorsanız hepsi. 

nl söyleyiniz. 

- Öyle ise geUnfz! diyerek koca • 
kan kulilbeden çıktı. Monmoransi ve 
lhUyar kCiylil onu takip ettiler. Gece • 
aynı lfliıyla aydmlanml§tı. Vadf ta. 
mamen görUnUyordu. 

Sık bir ~ılıtm köşesinde kocaka
n d11rarak geri dfindtl '" kolunu ku. 
lUbeye dofnı uzattı. 

- Bakmu, Monsenylr, buradan 'hu 
anda ay 1Ş1fı vur&11 pencere görtintl • 
Yor. GilndUz bu yerde durulunca kuUL 
benin içinde ve bu pencerenin arka • 
•da llÜta Aman bir adam '1:fee 



HABER 

55- Jessi tam vaktinde Salamonun elini tuttı• . 
Kurşun da telefon isabet ederek te1efona bozdu. 

56 - Jorj il• Jessi hayvan gibi bağıran Sala 
nıonu sıkı sıkı baf ladılar. 

67-SıC&ld* BMlmafa bqlamı§tı. Yolcular ıe. 
rlnletfd i~kfler fçl70rlar. 

58 - Salamon yalvardı: 
- Bana da biraz su verir misiniz'! 

60 - Mtlhendis Jorj ltllçbelA. telefonu tamir ... 
debildf. 

- Uslu duracağım vadedersen seni çözeceğiz. 

59 - Kabahat ~,,de değil. Yalnız profe.ir 
Branda inanmıştım. O hana bizim sıcaktan yana • 
cağrmm söylemişti. 

PARDATANLAfl 

gör&lür ~e bunan her ha~kcti fark 0-

lunur sözlerini söyledi. 
- Den odaya girdiğim zaman kar . 

deşfm bu pencerenin yanında. duru • 
yordu. 

Fransuva bu sözii söylemedi fakat 
içinden haykırdı. Sanki karanlığı do -
nuk bir surette aydrnlatan bir şimşek 
ış1ğı arasında kardeşi Hanriyi, şap . 
kası elinde olduğu halde tekrar gö -
rüyormuş gibi olarak heı· hakikati 
anladr. 

Kocakarı o zaman kocasma döne • 
rek: 

- Gördüğün şeyi anlat! dedi. 
ihtiyar köylü yaklaşıp Senyörün 

. Un ünde eğildi Ye: 

- Vaka sanki diin oluyormuş gibi 
aklımdadır. O g\in akşama kadar bu 
çitin öte tarafrnda.ki şu tarlada çalış. 

tım. Biraz uyumak için gölge bir yere 
uzandım. Uyandığım zaman benden 
fki adım ötede, mantosunun altında 

ne olduğunu anlıyamadrğrm bir şey 
gf7.liyen bir adam gördüm. Biraz dik
kat edince bunun şatonun subayla -
rmdan biri olduğunu anladım. As • 
kerferden çok korktuğum için hir 
müddet yerimden kıptrdamadım. Bu 
adam yarım saat kadar burada dur • 
du. Sonra birdenbire mantoounun al -
tında sakladığı şeyin bir çocuk oldu • 
f unu gördüm. Fakat bu çocuğun bi _ 
zim misafirimiz bulunan madam dö 

. l\fonmoransinin km olduğu aklmıa bi
le gelmedi. İşte Mon&enyör gördUğtlm 
burlut', Kulübeye geldiğim taman sizin 

1 
esaretten döndiiıiünftzü n . madamın 
r!ttiflnl öğrendim, dedi. 

o nkft sOtntne tekrar söze başla . 
tb: 

- Sizinle Janın ve kardqlnlz Han-

tinin arasında ne olup bittiğini anla • 
yamamıştrm. Fakat buna biraz zavallı 
anasının ağzından ka!;cln bazı sözler. 
den keşfetmiştim .• Sonra bir adam ge.. 
lip kızınızı getirdi. Jan da bfzirn ken • 
disini takip etmenıize engel olarak 
siıi bulmak için çıkıp gitti. Şimdiye 

kadar ne olduğunu bilmiyorum. Öl • 
düğtinti sanal'ak bir çok ağlanu~tım. 

Monffnyör, itte bizim bildiklerimiz 
bu kadardır. Felü:etin ne oldoğunu 

anJadım. Sizi en sadık, en temiz bir 
kadından ~üpheJendiniz. l1k seneler. 
henüz gücüm kunetim yerinde iken 
ara sıra Parise gelirdim. Faka& onu 
hiç göremedim. Şimdi ise artık ağla -
yamıyorum da •• Çünkü gözlerimde yaş 
kalmadı. Lakin bana: "Jan sağdır. 

mes'ut olacaktır. Yapılan haksızlık 

düzelecektir.t haberini verecek kimse
yi takdis ederek öleceğim. Monsenyör 
ı.annederscm Janın bu ihtiyar bu za • 
valh sütninesine bunu haber varmeğe 
geldiniz değil mi? 

Dük dö Monmoranm ihtiyar köylü 
kadının önünde diz çökerek bıçkı • 
nklarla boğulan bir sesle: 

- Öyle ise beni takdis ediniz. Çün
kün size Jan sağdır! Yapılan haksız. 
hklar fazlasiyle düzelecek ve zayalJı 
ana mes'ut olacaktır diyorum sözleri.. 
ni söyledi. 

Kocakarı titrek ellerini başının 

üzerine koyarak Fransuvayı takdis 
etti. Bunun üzerine Uçü de sesşiı:ce ku 
lttheye dlindftler. 

Fransuva bir saat kadar Luizin doğ 
duğu odaya kapandı. Yanma ışık da 
almadı. lki thtivar. Dükün aı!lad•P.ınr, 
ba-ıa.n tatlılıkla, hazan hiddetle yük • 
sek ~le söy1endiğfni duydular. 

Fransuva biraz sakinleştikten son., 

PARDAYANLAll 
ra odadan çıkarak ihtiyarlara veda 
.edip atına bindi. 

M'onmoransiye vamıc:a şato ınuha.. 
fız kumandanının evinin önünde du • 
rup onu uykudan uyandırdı. Kuman. 
dan Senyörün birdenbire gelişinden 

tel~ düşerek çan çaldırmak üzere 
koşmak istedi. 

Fakat Fransuva kendisini durdura.. 
rak hukka kalem ve kağıt getirmesini 
emretti. Sonra bir kaç satır yuı yaz • 
dı. Bn kiğıtlar ertesi giln.ü siltnlrieye 
verildi. Fransuva bu ihtiyarlara to • 

runlarına oturduklan evi, çalıştıktan 
tarlaları bafışlaDUf v• para olarak 
Yİrml beş bin frank vermişti. 

Mar(lal bundan sonra. ptoya gitti. 
Orada da büyük bir heyecan buıl oL 
du. Fakat Dük yalnız şato müdUrtt.na 
çağmp yakında oturmak Uzere gele • 

teğlnden hazırlıkta bulun.ınasmı em • 
retti ve bilhassa şatonun bir k8fesln .. 
de bulunan dairenin yeniden fevkall
de bir surette döşenmesini, iki pren • 

sesin misafir olacağını bu yerin ona 
göre hazrrlanma..cnnr UA.'°e etti. 

Sonra atını dört nala kaldırarak 

Parise doğru gitme~e bnşladr. Kapılar 
açılırken şehre vararak o hrıla kona .. 
ğın.a kadar gitti. 

Düşüncesi knrka karışıktı. Varlığr
nı sarsan üstnomal vakalann ,·erdiği 
heyecan akhnı dağıtmıştr. 

Jan sadık ve hakikt karısı olduğu 

halde kendisinin başka bir kadınla e"°. 
lendi:l;ini düşünüyor fak.at bu düşün-

cesini bir taı-afa hrrakarak bütün fik
rini bir noktada toplıyordu ki bu da: 
Janm :'1-·eniden bir felikete uğmmış ol. 
masıydı. 

Onu tekrar bulmak, kurtarmak ve 

çektiği acılan unutturmak ifin son 
derece mes'ut etmek lbımdı. 

Bu saadet nastl o1acsktn Bunun L 
ç.in. ne yapmalıydı Diyan dö Fransdan 
aynlmak mı llmngelecektl? 

işte bütün bu dilşilneeler z1hnln • 
den geçerken dellceslııe bh' heyecan 
içinde olduğu halde Pardayaıım keıı.. 
dlslni beklediği konağa. dotnı atın• 

sürüyordu. 

••• 
Şövalye l>u ıeceyl merak lçfnde ga. 

çirmişti. Kendisini eğlendirmek istedi 
JA.kin büsbütün hiddetlendi. Bir ko1-
tuğun üzerinde uyumağa uğraştı. La • 
kin oturur oturmaz oda. içinde uzun a 
dımlarla do1aşmak ihtiyaciyle ayağa 
kalktı. 

Acaba Marşal niçin gitmitti? Şimdi 
nerede idi? Yok.sa aeeıeyarıSI atla do. 
!aşarak heyecanmt mı yat1'tırmağa 
uğraşıyo:rdu 7 

Bir saat bu sorgularla. vakit getlr• 
di. 

Fakat en mtlhbn ve en müthiş bir 
mesele Marşalın babası hakkmda ne 
karar vereceği idi? 

Çünkü çocuio çalan ihtiyar Parda.. 
yandı. 

Şövalye babasının bunu itiraf etti .. 
ğini tamamen hatırlıyordu. Hatta çal 
drğı kızın anasına da bir ~lmas ver • 
memiş mi ldi1 

Fakat, bu §.dJ bir .mazedetti. Baba.. 
sının bu çocuğ'o çabDası Marıa1In k3,., 

rısrnr boşamasına ve Janm da on al • 
tı &Medenberl acı içinde yaşamasrna 
sebep olmuştu. 

lşte gittikçe artan yeis içinde Par. 
dayan Marşalrn dönü§ünil bekledi. 

S&balıl kartı odada acele ile d.o ~ 
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bu puarbk ltJamc.-1 reter. A danmak ıhtimali kalk- H hl k .... ~ -

mqtn,pmldlpmrbk70k,flJatlar bt'ldirl er sene r ço kimselere zengin ikramiyeler dağıta 

C•0BT011anc1aŞ ı.tlldKaıUcac1Nd..m:;::::~~'::P~•ındaki Türk Maarif Cemiyetinin 
Şirketi 

co;ı,N':ô~~Pri~~iois Qüyük Eşya Piyangosu 
BadifaapiÇA3KUNMANIFATURA maıuumm aahibi 6/12 / 985 de çekiliyor 

ve mlcllrtl olarak bqinden itibaren P .AZARLIKSIZ mevsimlik • kr • • 
... IOD moda ft --- ipekli, Jfln)ll Ye pamuklu .. Jnımqlan en 1 amıye . 1 s 4 o o L . = ~~!':":ı.":: =.:ı::..'!r.::;.;:. .. ~· Lq- il • . ı 
a.,...ı-,,. Cot1am manifatura tura matasaamdan ıeçmeli. lr bilet bir llradır. BU.ttln piyango satıcılarında bulunur 

ya modadan TU1eçmeli ... )RQNQ1CG> •CRGMC&C HQ&QP:SOM:WOcm:tCMOCMQM::::ac=ıı;~ 

l 11t1• Dllil'llllı 11 ll•llrı • U• ini 1111111 1 
, Mabaann• bedeli 40,000 lira olan Ankara; Eakitehir, Konya 
,. Semtm1 depolan IU tasfiye teaiı atlan 31 • 10 • 935 sünil aaat 10 da 
._..,.bk ualiyle Ankara idare bi-. umda ihale edilecektir. 

Be ife sirmek iatiyenleriD 30 00 liralık 11111Yal&:bt teaılmt Ue lia• 
•mın tayin eltili ftliblan, kana aıun 4 ilndl maddeai mucibince lfp 
llrmeie bmml manileri bulunma dığına dair beJ1'ftMme Ye teklifle. 
l'lal aJDi ,un eaat 14 de kadar Car Daireli Komiıyon Reiıliiine ver • 
'-lwl lbmıda. Bu ite ait fUbWDe ler 200 kunıt mukabilinde Anka . 
ta ft ffayclarpafa yemelerinde aablm•ktadır. (2982) (8400) 

Miktar isim ye enaflan atalı da yazılı (9) malzeme Ye etY&dan 
lier -p pnıp ayn ayrı ihale e ,Ulmek üzere hizumda yuıh tarih 
,_ IGDl•d• Hayclarpafada ıar binası dahilindaki 1 lncl itletmek U, 
.....,... tarafmdan ~· eksiltme ile mUba,.a edilecektir. latekllle-
.._ hlalarmda JU1lı muvakkat teminat ile kanamm taJin ettlli .,.... 
Galan ye wunan 4 üncü maddeai mucibince !to girmeye manii Jmı. 
-..ı hulunmadıfma dau beyanname vermeleri lAzımdır. Bu ite ait 
lartnameler Hayclarpqada 1 fnci itletme komiayonu taraf mdan pa-

..._ olarak verilmektedir. 
' 1 - 40 ıc,. Linol kaynak pas tuı. 50 Kı. Komler bJD&k putuı 
ho q. Siiperflub kaynak tozu, 10 kg. Harokiri kaynak ton, 5 kg. 
~uka m&.rka kaynak tozu, ( bu markalar veya emsali olabilr). 
~ bedeli 878 lira 80 im rut ve nnrt'&kkat tembıab 50 lira 
lo brat olup 4 - 11 - 35 puar tesi ,unu aaat 10 dL 

2 - SOO kg. GalY&DIZ8 idi demir tel, 70 lrı. çelik aaç, '7S kg. 
Jll7 için 99lik tel, IO q. JUT&l'lak çelik muhammen bedet 180 lira 
11 kanıt ve mankkat teminab 13 Ura SO 1mnq olap 4 - 11 - IS 
Pazarteel siDil .- ıo c1a. 

. 3 - 30 M, ambal&jtı:ıc kerute muhammen ~deli 900 llra" mu
\>akkat teminatı 67 lira sa kurut olup 4 - 11 - 35 pazarteai pnii 
'-at 10 ela. 
. 4 - 20 aclet amhvabnanlı ltonı, 7 adet Plantlı YW, 11 a61.t..,. 
-.._tmanlı yana, 220 a.iet ambavatmanlı dikme eapk--., 10 
"let ambuvatmanlı d8kme uçak borun dafenl, 100 adet ambuvat
._lı diSkme .açak borutu 45, lik dirsek, 4 ad~ buhar nnaaı (pi
!'zaç), muhammen bedeli 1618 lira 28 kunt Ye nnnakkat temlnab 
laı lira 40 kunıt olup 4 - 11 - 38 puarteli sGnfl aaat 10 da. 

s - 800 metre küvirue kablo (1 x 6, 1 x 10 ye 1 x 18 m/m' 
~'adında), muhammen bedeli 810 lira ve muYakkat teminab 80 lira 
b kul'Uf olup 4 - 11 - 35 pazartesi ,U.nU aaat 10 da. 

8 - 8 adet hali ve dqı helezoni telli lastik hortum, 400 M. 1&11' 
lllc boru 50 M. bezli ve haricen demir 8rillli lutik boru, 200 adet pül
'aaıetre au teaviye ıif81eri için lutik bala, muhammen bedeli 386 
lira eo kmut •• muvakkat teminatı 29 lira olup 7 - 11 - 35 perıem-
'- atini aat 10 da. _ . . . . 

7 _._ 550 kg. Kenevir ip 10 ve 25 m/ m hk, muliammen liedelı 
~l lira ve muvakkat teminatı 22 lira 80 kurut olup 7 - 11 - 35 peı-
lleaıbe silnU aaat 10 da. . • 

8 _ 1700 adet ıalvanise 111 kovası, muhammen Welı 183 lira 
ı.. nıuvakkat teminatı 49 lira 75 kurut olup 7 - 11 - 31 peqembe 

'6ııu aaat 10 da. 
9 _ 50 kı. pfit, 300 kg. plombajm, 140 ~· 4 ~&te grafitli 

~-.ıra 20 kı iSrillmemit kort amyant, 250 kı. klınsrıt, muham· 
bleıı bedeli 414 İira 70 kunıt ve muvakkat teminatı 31lira10 kurut 
bl11p 7 - 11 - 35 peqembe rünü ıaat 10 da. "(6348) 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arbrma günüdür, bu münasebetle: 

· iş Bankası Çocuklar Ara 
sında bir mtlsabaka açtı 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın 
jakl dOşüncesını on satırı 

geçmlyecek surette 
yazmalıdır. 

Bu yazılar: 
29 Teşrinievvel tarihine kadar 
iş Bankası lstanbul $ubesi 
adresine 2önderilmelidir • 

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

birer kumbara hediye ed.IJecektir. 

Müki~atlar 31 TepinieVvelde dalıblica~r. 

lstanbul Yedinci icra memur • bine müwlif Pe1'f81Dbe cGnG cJa. 
luimıdan . iremizde aaat 14 den 16 ya kadar 

1400 lira makablllncle Mrinci icra edilecek, birinci artmnada 
jpotekli olup paraya çnrilmesine bedeli kıymeti muhamminenin <fo 
karar Terilen ve tunamma 1206 75 tini bulduiu takdirde üatte bı

aabit olma,..lar l&llf hı 

pa7lqmumdan hariç ; 
Müterakim verıi tenririye 
zifiyeden ibanıt olan bele 

Orta okuma -------•l lira kıymet takdir edilen Kumka • rakılır. Akai takdirde IOD artır -
pıda Taftfı Süleyman ala elyevm manm taahhüdü baki kalmak ü • 

aumu Ye vakıf icare1i bed• 
za,ededen tenzil olunur, d. 
la malGmat almak iıte~ 

935/ 36 numaralı dosyada 
evrak ve mahallin haciz ve 

kıymet raporu ıöriiı> anlal 
n ilin olunur • 

Birinci sınıf birinci f asikiil çıkb 
b&lıtma yeri • V AKIT yurda. lıtanbul Ankar~ caddeli: Tel. 2437 

l.tanhal Yedinci icra meıımrlafandan: 
ı..titte Deiirmenderede GCSI cük fabrikaamda mGstahd~ Ca· 

.._ :nezdinde iken elyevm ikamelgihı malGm olmıyan Hlll Fıtnat va• 

tlai"9Jete: .• 
. 016 Fitnabn Emniyet Sandı fmdan 27 - 8 - 930 tanhınde 
~ aldıiı 200 liraya mukabil bl rinei derecede ipotek olan lıtan· 
'btııc1a Fethiyede K&tip Musllbattin maballeainde Fethiye kapuı ıo
ır_hıcla ~ 33 yeni 3,4 sayılı iki haneye dairemixe 12 - 9 - 934 
~inde mahallen haciz ve tamamma ehlivukuf tarafmdan 1100 

~ kıfmet takdir edllmittir· 
. 20CM 1a71lı icra ye iflla kanmmnan 103 iincü madde1ine te~ 
"-ba hapta bir •ifeceliniz var i1e tarihi ilandan itibaren on bet 
IGıı larfmda daireJ• milracaatla 934/ 770 No. lu doıyaya dermeyan 
etleıaems, takdiri kıymet raporunun te1'1lli makamına kaim olmak 

' tuafmma teblil olmmr. (8595}. 

Muhsine batan mahalle1incle Or . zere artırma aon bet gün daha tem 
deldibalrhJ .okatmda eski 28, 26 dit edilecek 13 • 12 • 935 tarihine 
mOkerrer JeDİ 26, 28 numaralarla nriiaadif Cuma günü 1aat 14 den 
mur•kkam tahbnda düldrim mGt- 18 J& kadar dairede yapılacak 
temi) k&rıir hanenin tamamı açık ikinci artırma netiee1inde en Çok 
artırmaya nzedilmiftir. artıranın U.tüne bırakılacaktır. 

Artınu. Petindir, arbrmaya 2004 Numaralı icra ve ifl&a ka· --------
İftirak edecek mGtterilerin kıJme. nunun 126 mcı maddesine tevfi • 
ti muhammlnenin <?o 7,S niıbetin- kan hakları tapu ıicillerile 1abit .---··---=== 
de pey akçesi....,.. Milli bir ban- olmayan ipotekli alacaklılarla di· Ademi iktid 
kanm teminat mektubunu hamil ğer allkadarlarm ve irtifak hak . 
olmalan icabecler. Müterakim ver- la 1ahiplerinin ve bu haklannı V E 
ıi, tanzifat, tenviriye ve Yalaf ve hU1111ile faiz ve muarife dair Bel gevşekll~ 
borçlan ~uya aittir. ~ oıan iddialarını u1n tarihinden Hormob 
tutn&meaı 2 • 11 • 935 tarihine itibaren yirmi gün zarfmda ev • 
mGaadif cumarteıi günü dairede' rakı müıbitelerile birlikte daire • U Tafelllt: Galata poet 

~1.lt mahıuıuna talik edilecek mize bildirmeleri llzımdır, ~i 9....,. .. ,kutu•~!!:a 
bınncı artırması 28 • 11 · 935 tari takdirde haklan tapu ıicillerile • 
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