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ltalyanlann Atlua'ya dildiltlai a6Ulenin açıllf töreni... (Y azuı '! ncitle) 

1 ta ı yan - H a b e ş 1 ..... ıız.:ıv::.ı:~D~mıllUk 
Londra, 24 - İngiliz kabinem dtin_ 

h b i kti toplantısında Hood ve Renowu la. m u a r e e s mindeki iki kravazörünü Akdeniıden 
çekmfye daha karar vermemittir. saz 
vermesine rağmen bu karann tatbL 

Askerlik muharririmizin gürüşlerı ve kinde tngiJterenin re~ikmesıne iki se.. 

son haberler 2 ncı sayfamızdadır bep göstenH1or. 
1 - Se9m arifesinde bulunuldu. 

iu için htikOmet mahalifiere yuma'81' 
davrandı diye bir hücum vesilesi nr. 
mek istemiyor. 

2 - tık sulh tepbbiiri hareketL 
al Mu.soliniye bırakmayı arza ediyor. 

Mitinglerden iki •oriinÜ§ 
( Y•zıları • Uncu ve dll•r re81mlerl aon aarfada ) 

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

Dün, Edirnekapıda 
ıngllter• donanmaaJnı t;akmez• •• • · 

ltıı•ıı• ıı-::ı.:~=~·r• ·•ıaı. Uç erkek hır kadına 
''DeyU Herald., dan: t •• tt • 
M'Usolfnf~in tinldi silAh altında ecavuz e 1 . 

1.200.000 kişlsı bulunuyor. 

Akdenizdeki gerginlik yatııtınla.. Z il k d k• 
madığı takdirde ilaveten yeni bahriye ava 1 a ının yanında 1 
=~~dının çağınlacağı söylenmekte- erkegv in de kulag! ını kest.iler 

Bundan başka İtalyanın haftada 
50 bombardıman tayaresi yaptıfı ha.. Dün öğle üzeri Edirnekapıda sur buçuğa doiru sur haricine çıkn1ıf, 
ber verilmektedir. haricinde bir yaralama ve bir kadına Beylerbeyi gazin0&u ,civarınlla gezmi-

Bundan bee, ltalyan harp tayya. t~vüz vakası olmuştur: ye ba§lamı~tardır • . Bi( ar~Jık önlerine 
............. telln eden Ermeniler ldll8•de !IW1erlnln fkf misline, 3.580 sayımw !'- NMI .fsminde hir genç yanında bir üç ldai cıballt kadım gencıin yanından 

l :r-..ı W ..,,_.) lsaeatnu ebperler ıiöj'ltiyor. kadın oldllfa halde din aaat on bir .("--- 7 ,.,,W.) 
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ıtalyan 
Askerlik 
görüşleri 

- Habeş harbı 
muharriri·:mizin J\nkara, 24 (o.I) - ..... 

kan Genorel lam.et lnh(l, ha ... 
bab saat OD haçakta balbrine ... 
derek orada toplu bir halde hı. 
nan belediyeler kongresi mlH .
silleriyle ıCSrU§tii Ye keıidllerbicln 
mensup olduklan belediyelerin 
ıelirleri hakkında izahat aldı. 

ve 
• 

Doğu Afrikaaındaki harekat So habe ler } 
Clün yalnız timal ve cenup, yani n r 
Adua ve Somali ceph~!erinde in· ~talyan elçis~ Habe,ıstandan hlll 

ki!af etmİ§tir. 

Aduva cephesi 
İtalyan kuvvetleri ele geçirmi~ 

oldukları mevzilerde yerle~mek j. 
çin çalı~makta dtvam etmektedir• 

ler. Bu arada halyan tayyareleri 
durmadan MakaUeye kadar olar: 
mıntkayı kontr~l altında bulun· 
Clurmaktadrr, ve halkı. Habet hü . 
kUmeti aleyhinde kı~kırtacak be• 
yannameler atmakta.d;rlar. Ve -
rilen bir m•lUınata. göre ltalyanlar 
ayni zamanda Adua cepheaini tah 
kim etmekte ve bu ara bütün cep -
heyi tel örgii ile kapatmaktadır. 

Bu tahkimatın ifade ettiği mi .. 
na, ya ltalyanların yakın bir istik 
l>alde daha ileri siperler kazan· 
ınak için harekata geçmeğe pek 
niyetleri olmadığı, yahut da iler! 
harekata geçtikleri zaman muvaf· 
fakiyetlerindcn pek emin bulun· 
'11&dıklarıdır. ltalyan kuvvetle 
rinin her ihtimale kartı geride sag 
lam, Te tutunabi!ecekleri bir cep· 
heye sahip olmak isted;kleri an
laııhyor. 

iomali cephesi 

ayrılamadı 

Adisababa, 24 - Makalleden Jtaı
yan konsolosu henüz Adisababaya va 
ramamıştır. Yolda bir hastalığa ya
ltalandığı haber verilmektedir. Bu ~ 
heple sefir Kont Vinci hareketini ge
cili::tirmek mecburiyetinde k.alnuştır. 

Habeşler bir ltalyan kolunu 
rlcate mecbur •ttl 

Adisabaha, 24 - Arazinin arizah 
olması yüzünden katır sırtında dağla
ra çıkan bir İtalyan kolunun Habeşli
ler taraf mdan püskürtilldüğii bildiril 
mektedir. 
ltalyanlar yanll,hkl• lnglllz 

toprajtn• girdi 
İtalyanlar yanlışlıkla İngiliz so

malisi topraklarına girmi§lerdfr. 
15000 klflllk takviye 
Adisababa, 34 - Payitahtın ve 

demiryolunun yeniden 15000 a.skerle 
takviyesi dilşünültiyor. 

imparatorun cepheye gidip 
gltmemeel meeele oldu 
Adisabba, 24 - lmpara.torun cep. 

heye gidip gitmemesi burada mesele 
olmuştur. Bazılan ecdadının anane
si mucibince Haile Selbiyesinln de 
cepheye giderek askerinin başında çar. 
pışmasım istemektedirler. Bazıları ise 
kendisinin merkezde kalmasının zaru
ri olduğunu söylemektedirler. 

Romaya g6re, ltalyenlllr He 
lnglletere anıa,ablrllrml• 

Roma, 24 - Romadan gelen ha 
Yakın bir istılLbalde burada 1- b I .. • b h 5· .. 

1 • er er gayet unut a f br. ıyası 
ta yan ve Habeş kuvvctlerı ara· 1 ık ltal ·ı ı 'lt . . . çeven er art ya 1 • ngı el'e-
smc!a.:.~ıddetlı muharehelenn ba" . 1 b"l ~· · - lü rl r ., "'nın an n§a ı ecegını ıoy yo a • 
lıyacagı anlatılmaktadır. Cenup R ... 1 ı· d'l• ... :ıı t · . ~mı cona ıa uma gue esı 
kuvvetlen komutanı Ru Desta. b' ak 1 · d 'h T' f Lond 
200.000 kitilik bir kuvvetle Ueb~ ·ıır Rm a e11n edı tıla ınd i .dra 

ı e oma arasm a. o ma ı mı ı -
be Şibeli vadisine doğru yürümek· dia etmektedir. ihtilaf Ulwlar ku· 
tedir. R.as Destanın kuvvetleri 400 rumu pr.ktımn lngiltere tarafındr.n 
kilometre .uzunluğunda bir hat ü- başka ve ltalya tarafından bafka 
zerinde ve dağın1k bir haldedir. bir ıuretle tefıir edilmesinden 
Bu suretle tayyare hücumlarmP. ileri geliyormu,. Samuel Hoann 
kartı konınacak bir tekiJdedir. nutku ise bu tefıir fe.rkını izale et· 

ltalyan menhalarmdan gelen mek huauaunda büyük bir adım 
liaberlere bakdmıa, ltalyanle.r ctr mı9• ltalya tarafından kabul edi
nup hudutlarında Dagnerei mev lebile::ek bir hal saresi bulmak yine 
ki ini ele geçirmeğe muvaffak ol lngilterenin elinde im it. Çünkü. bu 
JD,u~lardır. Fakat yağmurların çok devletin Cenevrcde ve Adisababa
tiddetli olarak devam etmekb ot~ da büyük nüfuzu olup bunu bir 
Jnası ileri harekata sekte vermek· anlaıma elde edilebilmek için kul-
tedir. lanabilirınit. 

Cephe gerisi 
haberleri 

Bu gazeteye göre Uluılar kıı .. 
rumu paktı dahilinde bir anlqma 
elde etmek için paktı Avrupa mede 
niyetinin ehemmiyeti bakımından 

Yeni aevkiyat ve ayni zamanda Avnıpanın nazik 
N.ırı:>oli, 23 ( A.A.) - "Calab durumu nazarından tefsir etmek 

icabedemıiı. 

son haberler 
. Berilnllk azallyor 

Pariı, 24 - İtalya hükUmeti 
Trablustan bir fırka askerini çek -
meğe karar vermittir. Bu karar du
rumun iyileşmeğe doğru gittiğine 
delil sayılıyor. 

Adin.babadan gelen hal>eTlere 
göre Habef İıtan lngili:ı: Dtt Baka -
nmın nutkundan memnun olma.: 
mıştır. Habeş hükGmeti kendi kuv
vetinden batka birfeye istinad E: • 

demiyeceğini anlatmış.tır. Bunun i
çin cepheye ukerler gönderiliyor, 
büyük bir taarruza hazll"lanmak -
tadır. 

Dumdum ve zahlrll ga:
kullenllmamıf 

Vatington, 24 - Habet impa -
ratoru :Associated Pru muhabirine 
verdiği bir beyanatta lta)yanlan 
dumdum kur§unu ve 7.ehirli ıu 
kullandıkları haberini tekzib et -
migtir. Bu haberi, ltalyan Stefani 
ajanıı vermektedir. 
Mısır hududundaki ltalyan 

kuvvetleri azaltılıyor 

Londra, 24 - Siyasal çevenler L 

- Saraydaki dgalet buglln çok 
uzun silrdtJ. 

- Tabii! Çünkü çok davetli var. 
- lJ11le amma bunun yemeğin uzun 

sürmesiyle aldkan. tıe? 
talyanrn Lfbyadaki kuvvetlerini a7.alt _ Aldkaaı olmaz olur mu? DaveUi 
ma hareketini çok iyi telikki ediyor. lerin hepsini yemek için çok oolı."it la 
Ja.r. Bunun artik anlaşmaya yol açıp nm değU mi yal 

Dl Bono'nun beyannamesi 

İtalyanın şimal kuvvetleri kuınan. B e v: a z 
danı general Di Bononun Tiğre vilA.:. J 
yetinde •retfit ıatv"iclllmtm& mtif 1 e e • e 

Bu aırada b!Ltbakanlık hu1111t 
kalem direktörü Refik oraya ı• 
lerek Baıbakan":l nüfus saymıınm 
en son ve kat't neticesini bildirdi. 

Türkiyenin n.üfuıu hakkmdald .. 
kat't rakam tudur: 

16.188.765 
Ankara, 24 (Özel)' - JJe1ee(ı• 

yeler konlJl'eıi bu aabah lçiıleri 
Bakanı Şükrü Kayanın bir nutku 
ile açıldı. Şükrü Kaya, nutkunda 
belediyelerin bir tarihçeaiııi yaptı 
ve cum.uriyet devrinde belediyele
rimi~n baıardıklan itlerden bah
setti. 

Bundan sonn seçim yapılarak 
kongre ba9kanhğma ismet İnönü, .. 
fahri başkanlığa Recep Peker ve 
doktor Cemal Tunca, reiı vekilliJr. 
lerine Ankara, lttanbul ve lzmir 
belediye reisleri seçildiler. Selue
terliklere de lzmit ve Buna bele" 
diye reisleri intihap edildiler. 

Kongre öğlecJen ıonra dcwam 
edecek ve hayatı ucuzlatma ted
birleri, belediye gelirleri ve ba
yındırlık meseleleri etrafında gö- . 
rütülecektir. 

adam 
Zencilel'' ;:;~eıttıı &eyanruımede ;;1ıe yazılt· gOPmemIŞ 

"Dinle>'!n, ey Titre ahalisi? BUL lngı·ıı·zıeri Fransızları Amerikalı-
yorsunuz kı ltalyan bayrağının dalga. f f 

landığr yerde hiirri:e~ vardır. işte bu ları birer kabile sanıyorlarmış 
sebepten, memleketınızde de esaret 
ka.ldınlmrştır. Tiğredeki btttftn t"-'fr- Deyli Miror gazetesinin İtalyan lerce kiti harbi umuaılJi ititmU 
ler serbest bırakıldığı gibi esir satın kuvvetlerile birlikte bulunan mu· değildirler. 
almak da memnudur.,, .Deydi Herald. babiri, Habetistan içlerine yüz mil Diğer ~1ııaıer hakkında ga • 
dan. • kadar ilerlemit olan İtalyan ordu- yet aillk bir flmleri vardır. lnıil-
Sıc•k ve haatahk llalyanlann la:nnın, aon zamanlarda biç bir or tere, franaa ve Amerikayı ıadece 

keyfini kat;ırdl dunun rutlamadıi' mansaralarla üç. ayrı kabile olarak tahmin et • 

Port Saldden ~yli Herald ga~ karıılaıtığmı yazıyor. mektedirlr. 
tesine yazılıyor: Muhabirin anlattıima göre, or Tana gölünün timal ve cenubun 

dunun ka-ıllllll&tJiı yu"z binlerce da zenci yahudilerin bulunduiu 
Şimdi 1500 İtalyan işçisinin hasta.. ... ~ d 

weTli ya bant esasen, modern maki- haber verilmekte ir · 
}anıp döndüğü Mass(nıı civarı "Afrl- .1 ·ı d L-

ne ıörmemiıtir. Bundan bqka bin Deve kervancıları, illii an ..... 
kanın cehennemin diye anılmaktadır. beri olmaktızm yüzlerce yıldır ta· 

Bunlann ora.da.ki cehennemi sicak Bulgaristanda mir ıörmemİ.§ yollardan geçerek 
tan bahftdişleri Mısırdan ~ Sulk ast SU"UDdao ltalyan hatlarına ıelmekt~ imif. 
sovaya giden Jtalyan zanaatçrlarmm "4' 

akmmı azattmı~tır. 

Her ne kadar Port Saidde 80000 İ
talyan varsa da bunlardan yıılmz 25 
tanesi İtalyan konsolO!lluğuna gönüllü 
olarak müracaat etmiştir. 

muhakeme I~ işleri teşkiUltımız-
edllecekler da değişiklikler 

Sofya, ~ -. Suikast suçundan Ankara, 23 _ iç itleri Ba'Ka.n • 

ria,, vca "Sicilia,, adlı gemiler, Do .. 

ğu Afrık.a&ma h ıreket etmitlerdir. 
Bu gemilerin birinciıi 63 ıubayl.ı 
2.132 nefer, ikincisi 22 mühendis. 
69 subay ve 1.885 nefer taırmak
tadırlar. 

~-

dolayı 23 kı~ı chvanıharpte muha· apuıza>[.ı~w le»A1tllA >[05 .11q nwBıı 
keme edilecektir. Eski ba.ıbakan yeı°ıi kazalar ~ulman °kararl~ .. 
Gorgiyef Burgaza, Popzlatef Trev. tırılmııtn-. Ağrı vilayetinde Pat • 
naya, Zvene g:Upu mensup~~rm - noı, Antalyada Gündönnüt, An• 
dan lvan Harızanof da Eılıheye karada Keçiören, Çankaya, lıtan
aürülmüglerdir. liulda Eyüp kazaları bu cüınledea 

Önemli miktarda subay ve ne· 
fer yüklemi olan Lombardia ge-

ınisi d~ yakında Afrikaya hareket 
edecektir. 

Hnbeflstanr?a yabancı 
dU,manhAı 

· Adua, 23 (A.A.) - Stefani a· 
jansı ayları bildiriyor: 

Habeşistan içinde yabançı diif
manlığı gilnc:len giine artmakta 
dır. Söylendiğine göre Alman ve 
Amerikalı kervanlar soyulmu~tur. 

-.ıımıtıınmn~ıııftllllllkııu~
E rm eni kilisesi bu 

sabah suikastçıları 
te~in etti 

Bu sabah aaat onda Galatada 
Ermeni kili:seainde ıuikastçılau 
tel'in etmeık için 'bir dini ayin ya -
pıJmıftır. 

Kiliseyi dolduran halkın öni\n· 
de ve tz.m kilisenin eh, kapısın :lo. 
iki kınban kesilmi§, bundan aonra 
Patrik kaymakamı Gcgork An .. 
lanyan Türkçe Te Ermenice iki va· 
az vcrm ittir. 

dir. 

Öte taraftan, Magoditcio' dan 
yollanan bir telgrafa göre, Oga -
dende g~enlerde cereyan eden 
harp sonucunda i.fgal cJilon bir 
kalecikte bir İngiliz makineli tü · 
f~ b1dunmufbır. 

MOSTEMLEKE MESELESİ 

Patrik kaymakamı Atatürke 
suiltast ya.pacaklan hüyük bir nef· 
retle tel'in"r;e ulu öntlere çok uzun 
seneler ·rar.&m;:,aı idn dua e~:"ll '.dir. 

Bundan batka, Burç.ka, Artvin, 
Şavfat ve Erzurumun Yusuflu ka · 
:ıalanndan mürekkep, ve merkeal 
Artvin olmak üzere Çoruh, Rize, . 
Hopa, Pazar kazalarmdan mürek· " 
kep ve merkezi Rize olmak üzere 
Rize. Şindinan, Hikk.iri, Siirde 
bz,.ijıı Beytünebab kazalarından 
mürekkep ve merkezi HikkAri ol· 
ma. üzere Hakkari, Bitlis, Vudd, 
.Cezan, Kotum kazalarından mi .. 
rekkep ve merkezi Bitlia olmak 
üz~re Bitlis, ç;p.kçur, Genç, Sol. 
haıı, Bingöl, Kiai kazalarmdan 
mürekkep ve merkezi Çapakçur ol ·· 
mak uzcre Muratlı, ve hususi ida· , .. 
re siıtenıine tabi Muru:ur V"ilayet· • 

Allo, ortl!ı bıgili;: l!ariciye nezm-eıi mJl Canım mu% yemek istiyor. Acaba 
lngiltere tarafındmı btr zecri tetlbire uğramam tehlikesi var mı? ' 

tı Trava.sao delle ldee (Roma) 
""' # .... .. 

· Merasim on ikide bitmiftir. 
' leri de te3İs edilmiştir. · ' .~ ., 



. X ILKTBŞRtN - 193& RABEJt - :\kpm Pod&!ll 
======~~~~~~~~!:!1:=:9"e!:!~====~~ım=======================-=====-==-===~~~~~-=~!""'=~~-----~------~~~~ 

3 

~ 
..,, -- -

ltalyaya karşı eskisi gibi sert 
davranamıyan 

lngllterenln 
tereddtttleri neden 

ileri geliyor? 
~ sfin eTYeline kadar ortalifı 

tlerin bir asabiyet kapl&mlftı. Her 
taraftan harp ıaleri )ilkaeliyor, 
l»oraalar dütüyordu. Akdenizde Ye 

IOnra da Avrupa.da umumi bir aa
•aı arifeeinde bulunuyorduk. 

Birdenbire ı•ler keaildi. Pariı, 
Roma Ye bilbuaa Londradan ba • 

"t ha.adiıleri gelmeğe baıladı. Du 
1'1nnda oldukça genit bir iyilik var 
tlı. lnriltere ve ltalya konuımaia 
IN.,Jamıtlardı. 

• • • 
Acaba ne olmuftu? Daha üç 

IÜn evvel Süveyt kanalini kapat· 
.. ağı, İtalyayı abluka etmeği dü • 
tiinen, Uluılar kurumunda zecri 
tedabir huıuıunda en ileri giden 
lngiltere neden gerilemek ihtiya. l 
Clnı duyuyordu? 

Son günlerde fngiliz ıiyasasm· 
da görülen deği~ikliklerin ıebeple 
l'İ genittir. 

Hatta diyeceğiz ki lngiliz ıiya· 
laaı Uluılar kurumunda bazı mu • 
._ffakiyetsizlikler kaydetmif, Pa. 
l'İate iıe lnıiliz tazyoo adeta tama 
lben akamete uğramıthr. Buna ln
tiltere adalarında ve lngiliz impa. I 
ratorluk ufuklannda rörülen hazı 1 

1:ndutları ilave edersek durumu ay. 
dmlatmıı oluruz. 

~ . . 
lnfttiz ıly~asJ.Uluslar kıiru . ' 

"'1nda büyük mü,külitla kartıla,. l 
"1ıttır. ltalyayı tazyi~ hususunda: 
aecr1 iktııadi ve mali tedbirlerin 
tt:airleri mutlak ve derin olabilir . 1 
clı. Yalnız bu tedbirlerin genel ( u-

1 ~miJ "'sn"'••. bunlara herkesin 
lftiraki lazımdı. ı 

Ha!buki b~yle olmadı. Avuatur- 1 
Ih \'e Macarııtanın açıkta. a.cığa 
l't'ic;renin kapalı surette muhalif o)f 
duğu zecri tedbirler batka. bir du. l 
l\am dah:ı. yaratmıf b. 

Petroluna yüzde yelmit betini. 
lriitün ihracat mallarının yüzde yir 
lbfoini ltalyaya ıatan Romanya ve 
~ugoslavya zararlarmın telafiıini 
iate~iler. Bu dileğe Yunanistan ve 
Lir çok devletler de iştirak etti. 

Fakir milletlerin zararlarını an. 
~ zenginler ödiyebilirdi. Bunla
~ en batmda da lngiltere geliyor 
~u. Buna ne lngiliz uluıu, ne de 
;~tihabat arifeıinde bulunan lnri· 

. 
1
Z hükUmeti muvafakat edebilir-f 

di. it paraya dayanmıfb. Diijün • 
mek ıerekti. 

••• 
lqiliz ıiyuatı biç fÜpbeaiz en 

büyük muıkavemeti Pariate, Fran
aada rörmiiftür. Bu mukaYemette 
bir çok raht T eaiyaıal ıebepler var 
dır. . 

Franaızlar D'ktqlan lt&Jyinla. 
ra kartı kendilerini harbe kadar 
ıürüklemek tekliflerini ıiddetle 
reddetmitler ve icabmda İngiliz • 
Fransız ibtilifmı bile göze aldır . 
mrtlarcbr. Franeızlarm bu dütünüt 
lerinde ltalyayı ezdirmemek, Al • 
manyajrı Avrupa mukadderatma 
baldm krlmamak fikrinin mühim 
bir rol oynadığı füpheıizdir. 

Franaanın muvafakatini, yar . 
dnnını temin edemiyen bir MV&f& 

lngiltere ıiritemezdi. Akdenizde 
çok mühim bir yer tutan Franıız 
limanlarmdan aerl;estçe iıtifade 
hakkmı vermeie iıe Franıa muay
yen bir takım tartlarla yanaııyor
du. Ve bunlarm bqmda da lnıil· 
tere traf ından Akdenizde fazla o • 
larak ıöıterilen gemilerin geriye 
çekilmeai vardı. 

Framrzlarm mukavemeti, ileri
de de bqkalarmm istifade edebi
leceği bir ıavq, lngiltereyi dütün
dürmektt:n hali bırakamazdı. 

••• 
Ve 'Dihatet lntiltere kendi t'e 

imparatorluk kamoyunu ( efkiri 
umumiyeıini) dütünmek mecbu. 
ki muhalefetler, Fransanm tered • 
riyetinde idi. Uluılar kurumunda
düdü, zecri, iktıaadt tedbirlerin za 
rarlı actice!eri, lnriliz ticaret ile . 
mini bigane lnrakamazdı. 

Akdenizde bir ıava!m muhte • 
mel neticeleri, lngiliz imparator • 
luğu içın de recı uı.ı,mrdi. Her 
gün Çinde dev adımlarile ilerli -
yen, meTki kazanan Japonya ya
rın neler yapmaz, neler iıtemez • 
di? 

••• 
ltalyan • Habeı ıavaıı, Hindiı -

tan yolu, Akdeniz hakimiyeti pi -
yeılerinin bir tabloıudur. Burün 
gördüğümüz bant alimetleri, bir 
perde aralığından ibarettir. 

Akdenizde h&kimiyet ıavqı ka 
tiyen bitmemit yalnız talik edil • 
mittir. 

Raif N. METO 

Sovyet - Japon anlaşmazhğı 
. Sovyet Rusya - Mançuko hu• 
dl!d·.mcl;ı gcce--'erde bir hi.diıe ol-

tedbirler alacafı~. Sovyetler Bit·
liii ile bir harp tehlikeıi önünde 
ricat etmiyeceğiz. Fakat Sovyet• 
ler Birliii Mançuriye vr Moğo-

liıtana münhasır olan bir anlat· 

Buğday fiyatları 
DOn biraz dtlştO, 

fakat kat'I vaziyet 

Doğu illerimizin 
şenlendirilmesi için belli değil 

suı~·,. pi,. ..... aon ıünler~n Erzurum-Kars demiryolu islah 
hararetlı 1&bflarmdan ıonra bn • • •• •• 
ıükOn_deYreaine ıirdi. Fakat biz- edlllyOf ,bUyUk ŞOSalar yapllacak 
zat alikaclarları da tatırtan bu- ff !!l-'!.--t· L- ih tt m· kicafı f E E • s '--uaunıc ın ucır- c e en :r • rzurum, rzmcan, an~mı,, 

ıünkü vaziyetin aktif veya pasif na biiyük bir önem verdiği doğru ille- Kara illerinin smırlan içinde büyük §.«>-

alacaiı hakiki tekil fU bir iki gün rimiz için büyük bir bayındırlık planı aeler yapılacaktır. Bundan baıka cfe-
içinde belli olacaktır. Çiinkü dü- bazırlanmııtır. miryollar ve ana ıoae dıımda kalan ıe-

Oirendiiirnize göre bu pl:U. mu· bir ve kasabaların hepsi bu ana yo!lar-nün vaziyeti ne kadar anormal i• 
ıe buıünün durumu da öyle lelik 
ki edilmektedir. 

latanbulun ekmeli buıün iç ve 
dıt iki mühim teıir altında bulun
maktadır. iç teıirler tehire bur 
day varidatinın alacalı vaziyeti~ 
ve yapılan zaruri ve büyük parti
ler ha~indeki mübayaatm alaca· 
iı tekle ıöre fiyatı indirmekte ve
ya çıkarmaktadır. Dıt tesirlere re· 
lince bu ela lngı!tere ile ltalya a
rasındaki siyasal durumla ölçül· 
mektedir. 

Bu iki müe11irin i .. işaf tarzt· 
na göre ekmeii gelecek zaman i· 
çinde ya pahalı yiyeceiiz veya u

cuz ... Dün boraada buiday fiyat· 
ları 20 para daha dütmüttür. Fa
kat bu devamlı ~lacak mı biline-
mez. 

Tramvay arabaları
nın adedi ne 
kadardır? 

Halen iılemekte ola tramny ara
balamun kabul kat'ilerinden itibaren 
ae kadu zaman iıliyehilecekleri bak· 
kında ne mukavelede, ne de baıka bir 

~ laİf a •• t..Uüf ol~ 
mqbr. 20 - 30 ........ heri tamir .. 
dilip seyrüsefere !;•kanlan arabalann 
daha ne kadar iıliyeceği de belli de-

fildir. 
Nafia komiserliii ve belediye tram· 

vay arabalannm kaç senelik ömre tna· 

Jik olduklan bayındırlık bakanbimdan 

tonnuıtur. Bu soru etrafında ba
kanlıkça inceleme yapılmaktadır. 

--0-

Beyoğlu hastahane
sinin yeni pavyonu 

Beyoğlu belediye hastahane -
ıine yeni ili.ve edilen pavyonun u
zun bir müddettenberi devam e . 
den in,aatı bitmiıtir • Bu pavyonun 
açılıı töreninin Cumuriyet hayra -
mmda yapılması muhtemel görül
mektedir. Pavyon modern bir te . 
kil dedir. 

--0-

y ol paraları 
Yol paralan birinci tqrin ve hazi· 

na aylannda mükelleflerden abnmak
tadır. B11 aylarda mükelleflerin para

lan kolayca verip vermedikleri, deiit· 

tirilmek İcap ediyorsa hanai ayın daha 

muvafık olacaiı kaymakambkJarla U• 

ray tahsil ıubelerinden aorulmuıh 

Almacak cevaplar Şehir Meclisine bil· 

dirileeck, meclis de bana göre icap e· 

dene tabailit aylannı deiiıtirecektir. 

cihince Erzurumla Kara araamda iıle- la sağlam ve en kıaa yollarla bağlana· 
melde olan ve büyük harpte yapılan caktır. 
demiryolunun ıslahı ilk safta gellJMlk· Hükumet diğer taraftan İran tran· 
tedir. aitinin memleketimizden geçmesi için 

Baymclırlılr Bakanbir bu it üzerin· elzem olan ve bir yandan da doğu ille. 
de çalıımaia baılamıı bulunmaktadır. rinin iktisadi kalkmmaıı için büyük 
Yurdun doiuaundaki senit bir mmta- bir el)emmiyeti bulunan Trabzon - Kı· 

kayı batıya baflryan bu hat üzerinde zıldize Iran tranait Y.olundaki nakliyat 
ica? eden düzenlemeler ve yenilikler iti için kat'i kararmı venniı bulunıbak-
yapılmaktadır. Hatti birçok traversler tadır. Bu yol üzerinde Trabzondan f. 
yenilenmekte ve duraklarla bat boyu, ran anırma kadar uzanmak üzere bir 
ihtiyaçları karph7acak bir bale geti- otobüs Hl'Yİ•i kurulması takarrür et· 
rilmektedir. Hatti enelce geniı ya- mİftİr. Bu otobüs hath doğu genci ia-
prlmıı olan bu battm devlet demiryolla- pekterliii merkezi olan Erzurumdan 
rmm bat ölçüsüne eklenmesi de mev· ~ektir. 
zuu bahistir. Kararlatan telde göre Trabzon -

En ziyade ehemmiyet Terilen bir Kızıldize otobüaleri devletçe baymdır-
baymdırlama iti de Sina - Erzunun bk babalığı eliyle itletilecektir. Oto-
battnun bir an enel ilanalidir. Oiren- büalerin bu mesafe üzerinde üç krup 
diğimize göre bu hattın Divrilde Ke- olarak iılemeai muvafık göriilmüıtür. 
mah araamda bul11Mf1 ve en güç kıs- Trabzon - Kmldize anımda dev· 
mmı teıkil eden Ken\ah bofazı dııma letçe iıletilecek otobüsler lran transit 
dofnı çabıma faaliyeti seniıletilmiıtir. ticareti nakliyabnı en modern bir tekil· 
Diğer taraftan Erzunımdan Erzincana de kolaylqtmnalda kalımyacak, doia· 
doğru da toprak düzeltmesi batlamıt- yu batıya baibyan bu en kıaa ve tarihi 
br: yol eski değerini tekrar elde edecektir. 

Tramvayın fiş tarlfesU 
hazırlanıyor 

Kıta mabaaa tramvay aeyrüaelw 
tarifelerinin bazırl•nmaaDU1 baılanmıt· 
tır. Bu müe teıriniaaniııin onbeıinden 
itibaren muteber olacaktır. Bu tarife
"9 tiyatro ve aia"ft!Iann lrapaanw •· 
manlariyle İfçilerin çalııma yerlerine 
gidiı saatleri göz önüne ~lmacakbr. 

--0---

Yenlden on bin 
' göçmen gellyor 

Bu iki hafta içinde tehrimize 
yeniden on bin göçmen gelecektir. 
Tamamen Romanyadan gelecek o
lan bu göçmenler için tertibat alm 
mıf bulunduğundan yağıflar haf • 
lamadan derhal iskan edilecekler
dir. 

o 

ÜskUdarda oturan 
talebeler 

Oaküdarda oturan ve Hayclarpafa 
lisesi ile Kr · köyünde yeni açılan _.·ta ı 
okula aidecek talebeler Osküdarla Ka
dıköy araanıdaki mesafenin üç mmtaka 
addedilerek kendilerinden alman ücre 
tin fazlabimdan tiki.yet etmiılerdi. 

Uraym sosyete nezdinde yapbfı 

teıebbüa neticesinde talebeler İçin üç 
mmtakanm bir mmtaka addine karar 
verilimt tir. 

---4>--

l s tan bu I mıntlıkası 
birinci elspekterllğl 

Kastamonu valiliğine tayin edilen 
Tevfik Talattan açık kalan lıtanbul 
mmtakaaı iıpekterlifine ikinci aınıf İs· 
pckterlerden Abdullah Feyzi Gürel ta· 
yin edilmiıtir. 

A tatD.rk kUprtlsil 
kime yaptırılacak ? 

Atatürk köprüıünün intaıı için 
yapılan teklifleri belediyede bir 
mühendiıler heyeıi tetkika başla-

ı 

.mrftlr. Bu heyet bir yandan proje-
leri, diier taraftan yapılan fiyat 
tekliflerini en kıaa bir zamanda 
tetkik ederek neticeyi ilbay Mu -
bittin Oıtündağm bafkanlığmdaki 
Atatürk köprüsü komiıyonuna ve
recektir. 

Atatürk köprüaü için dört ya • 
hancı grup teklifte bulunmu§tur. 
Bunlardan bir taneıi üç rruptan 
mürekkep kantık bir sermayedar 
grup, . diğerleri münferid iki Al -
man grubile bir Franıız grubudur. 

Alman gruplanndan bir taneıi 
timdiki Karaköy.köprüıünü yapan 
gruptur ki bunun bir mümeuili, 
icabında teklifleri yenilemek ve 
müsait terait göstermek üzere, teh 
rimize gelmit bulunmaktadır. 

Atatürk köprüsünün hangi ~ru
pa yaptırılacağı hakkında ıon ka,. 
ran Daimi encümen verecektir. 

--0--

Kasımpaşa spor 
birliği kongresi 
Kasımpaşa Spor birliğinden: 
Umumi kongrenin fevkalade ola • 

rak 27- 10 - 935 pazar ır.inü saat 10 
da toplanması kararlaştırılmıştır. O 
gün birlikte kayıtlı bütün üyelerin bu
lunmalan rica olunur. 

llıuttu. Hududu geçen Mançuko· 

·~ "•l:erler, Sovyet muhafızları
"- &lef açmıf ve vukua gelen çar· 
~ınada Sovyet aakerl~rinden bir 
-ıınıı ölmüıtü. 

Şi111di Sovyetlerin ıerbeıt Mo· 
loliıtan devleti üzerinde nüfuzu 
oldutu iddiaıiyle, Japon Sü Ba· 
ltanlıiınca verilmit bir beyanat 
töze çarpıyor: 

::~iı:.a ~::~~.li~:::::eii~; ( Ş E H D İ N D ER D L E R f- ] 
anlqmazlıiı yennde göıterecek •--------------ııı::m--·-------------· -•-.:!sr:wwwlmlK'---•~::ıııuamlm'!"!! __ _._.I 
kadar ciddi hiç bir tebep yoktuT. 

Bu beyanatta deniyor ki: .. s 
'1İıı OTyetlerin nüfuzu altında bu-

an dıı Moioliıtan, kızıl ııüfu-
'- karıı mutlak ıurette himaye et· 
.... iateclitimiz Mançuriyi veya 
"'-ıı Çini tehdit ederse ameli 

Bununlaberaber, huduttaenkii• Bir eczacının şikayeti 
çült bir hidiae anlaımazhk teTlil 
edebilir.,, 

o 
Vail Ankaraya gitti 

Vali n belediye reisi Bay Muhid

din Oatünclai dün aktamki trenle An· 

braya gitmiıtir. Anbrada belecliy• 
.... koqresinde lnaha.cakbr. 

Dün saat ıs de eczacı CeJA.I Ergun matbaamıza te • 
lef on ederek şu sözleri söyledi: 

- Talimatnameye nazaran yapılan il~lara pul ya
plftırmak ldzımgel~ktedir. Biz de pul satın almak i -
çili Eminönü MalmüdürlüğüM müracaat ettik. 

Fakat Eminönü .IJ!almi.idürlüğü ihtiyacımız olan on 
be,, yirmi bin pula mukabil bize ancak üç dört yÜz pul 
rH!rebUlyor. O da sabahtan akşama kadar biradamımı • 
nn tlıırmakaızın iıt takip et~•i aaye.inde. 

Halbuki bizim pula olan ihtiyacınuz bu rakamıa 
çok ii8tündedir. llarlara pul yapıştırnıa:sak bizden ce
:a alıyorlar. Pul satın almrık istiyoruz, salmıyorlar. Bu 
ı1aziyet karşısında bize yapılan müracaatlan naaıl kar· 
şıl1yalım! Ne yapcdım? 

MaJmiidürlüğünün eczacıları hakkiyle tatmin ede • 
ce!< miktarda pul bulundurması ,.e müracaatlara karşı 
~ürntle cenp '\'ermesi lazımdır. Bu ,·aı;iyetin yakında 
düzelcceffnl umanz. · --- - - · · 



' HABER - :Akpm Poetur 

•• 
Beyazıtta ve Usküdarda 

Dün ikı büyük miting yapıldı 
w~:13~!:!:ı;:e!::kiç~nd~~;,ı ~~YA~::::::r· Eyulusungözbe. Suı·kas~'ı fal'ı·n ı· PJ·n vu-~ l.na 
müteıebbiı heyet tarafmdan tek- Agah Sırndan sonra Melilia Av • L ~ ~ J.."' • ·q -~~:&;.:. 
lif edilen miting dün aas.t on b~tc ni künüye çıktı. Euü.mle tunları ta~afın dan saslo:W. vu·· kse~ ı.: V:Or 
Beyazıt meydanında yapılmı§trr. aöylmiş.tiT: ~ ~ ~:il... J) tlllJ · 
Düıı de ya,zdl~lz gibi Bep.ZJt "Atatürk ıtıimnz, Atatürk he.· 
meydanı daha saat on ikiden iti· tmnzdır. 
haren dolmıya başlamııtı. Saat Gövdesidir Türk onun, o Tür-
on dörtten aonra bu meydandan kün çarpan kalbi 
g~en tramvaylar iıliy.emez olmu§ Parçalarız o eli, yılan ezet: gibi. 
tur. Atasmı öldürmek, bağrına kur-

5aat on beşte miting muallim §Un sıkmak, 
Ha~nenin söylevile batladı: Söz- Uzanan eller ona, Türklüğe u-
Ieri mütemadiyen alkışlarla kesil- zanmıştır. 
len Ha.aane fUDlan söylemi§tir: Parçalamak bayrağı, yurdu düt 

"Yurttq ! Kalbinin ç.arpmbst- mana satma.K 
m, yüzünün ıararm~ halini, göz. Suiknt Atatürke, bu çeşit kah• 
Ierinin:reııgini giiriiyonım. Hep ay heliktir.,, 

ni ıeyleı·i konuıuyor, hep ,ayni teY· MUctebanJn sözleri 
leri haykırryorsunu: Atatürke ya-
pılmak istenen •uikut..... Bundan ıonra gençler mahfe • 

Tarihin her insan oğlundan hek l~nd~n Mücteba çıknut ve tlemit-
lediği, fakat yapamadığı en:hüyük hr ~ı: . . 
itleri 16 milyon Türke ıeve NYe 'l:Jlu Öndenmıze uz'1.llan elle-
ya~ Büyük.Ata:türk-heiJCeain gö· ı·i kırmak, kötü gözleri çıkarmak, 
ziinde kuuet veren haUle bi\tün ç.iiriimüf beyinleri yok etmek için 
Türk.• ·· ·· .. ·· d '-'-1· .:c bütün varJığımızr aeve, aev& ver~ un gozu onun e oe ıraı. 

Bir katil, bir cani hir tek kiti ceğimizi o alÇaklar bihnivorlar 
için elini b.na bulu. Bu hainler mı? 
koca bir ul111U öldürmiye kalkıyor. Bir iki köpek uluması, milyon• 
lar. Onlar bir. caniden.,, bir katil- laı-..ca ağızdan Ç:tka.n devrim uğul .. 
den daha. alçak ime.nlaTdtr. Kah • tusunun karfiıında bugün de ya. 

1 h · J rın da boğµlu):! gjdecektir. ro Allı a m ıetT ••• ,, 

Agah Sıl!rının 
.sazıer.ı 

Huene kür.süden inerken hal'K 
kahTolıun hainler diye hay -
krrmı§trr. Sonra lıtiklal liıes-i di· 
rektörü ~ah Srrn küraüye çıkmt§ı 
şu a5ylevC!.~ u cnmu§tw: 

"Arkad~)lar ! 
Atafü.rke su'lkast hazrrlamnış_ 

öyle IJIİ O JSlatürlle>daha dün to· 
yun aürüaü gibi mezliahaya ınhiı1:
lenmek istenen bir kitı~, da!1~ 
dün bütün dlinyanm öll12ilş diy~n 
diği bir yığından bugün ulan gibi 
Gİpilir~ canlı ve iınanJt bir ulus ÇI• 

kar4_ı. 

Bütün_ cihanın ~uika&tine uir ~ 
mq bir !'1U3u bir hamlede kurta . 
ı·a.n liir baıa alçakcatma ıuikast 
l -4 ır:cimyor. Bundan daha men • 
· ur, aha iğrenç dünyada ne ola
bı!ir .. 

Ba§ımız yukarıda, göğaümüz 

yakanda önümüzdeki haf buğun 
ardından öyle 11kı bi~ zineir ol -
muş gidiyol'Uz ki: Va~ bu çelikten 
zincire ÇAl'P'P. düıeceklere •• ,, 

iffet Aruz ve avukat Cema:let • 
tin F-a:zıldan """" ~levler hit -
imi§, tatür ce liir t~Jgıaf ekilme-
sine alkışlarla ka~ar verilmİ§tİr. 

Telgraf !_u.dur: 

Atatürk& çekilen 
telgr f 

"Sana ı\"e yarattığın mutlu. dev
r.ime.kcymak iıtiyen l:a.inleri lttan
bul, bütün yür.eği ile li.netler. 

Bugün Cumudyet meydanın ... 
da to.plan'-n yüz hinlerc.e halk; bu 
al~aklnra kar.§ı duydukları nefreti 
hay.kırdı ve fana uzanmak iıtiyen 
elleri daha smrrlarda iken kel~ 
çeliycrek ne Ate.türke ne onun yü. 
ce eserine kem gög ıLt.mnk imkam 
('llmadığmı bütün dünyaya anla· 

EY. çantm koltujmJda.. okulumt: tan Cumuı-.iı-·et hulrumetine inanını 
..sic:l-,.e:ıs: mektepliln ! Samı me· ve güvenini berkitti. 
C:aııfbk muhit içinde cennet gibi Bütün "f.üddük KD in ve izinin 
~bali hazır1-- büviik Jıut.- ... 111Mı1!:! '":J'Gq .1.- ~· ardındadır .. htanbul halkı ~tıim 1

1 
~ ~ iatediler. öy,1e mi? ufuklara ~in öa: :ı:ağın alt.Im:la 

_ıl &~ laz! Ddıa dün, ninenle yürümiye ana i?lİ§tir ve o.na &al 
1 liaf~ ~da, bpkara bir örtü d1raca.ldara göğgünü kalkan et · 
t~d&, l>iı- cellmmem bir mahput miştir. 
ha.1*tr yqarlten, aen:i hür ve me-sut Ne mutlu bize ki, ulu atalarına 
bir hayata atan BüYült Atatürkten ve onun yüce eıerine canda.n bağ
teni &YJ?Dl&k istediler, öyle mi? hlıklarım yü.r.ekten bl§a.n hiT. coı. 

!y: lieli Dükülnıii§ ilitiyaı: nine kunlukla bir daha gö:steren bütün 
ve ihtiyar baha.! Eğer bugünwe İstanbul ha lkmı derin ve ıarcıl . 
ka.vuıma.aa.yclın, oğlunun, kızının maı ııaygı ve sevgilerini ıize u . 
ve gellnhıin bir köle gibi dü~man la§brmakla bahtiyarız.,, 
elinde iki kat inlediğini, bir sefil Mitingden ş0nra bir heyet Tak· 
gibi kahir altında çallfb:ğnu iÖre, ıime giderek abideye çelenk koy. 
göre caıı. verecektin. Şimdi aevimli mu~. 

ocağmda, bütün ailenin ~fkati i· u·· sku·· dardakı· 
çiııde sana rahat vemesut bir ha • 
yat temin eden o büyük adamdan m·ıt·ın 
ıeııi ayırmak istediler öyle. mi? g 
Fakat hayır... Ayıramıyacaklar. Dün Üsküdarda Şemsipqa mey 
Onun koruyu~u~u bütün bir ulus . dan.nıda da bir mitin.ı yaptlmı§tlr. 
tur. Daima arkadan vurmağa alış- Üsküdarda oturanların bir çoğu 
nırı üç buçuk kııhbe değil, bütün İ!leri icabdstanbula geç.emiyecek
dünyadui dü~manlar birlqse, kar lcri için bir miting yapılmak üzere. 
tdamıd& gövdeaiiıi çelik bir kale ... vilayete müracaat edilmiı, bunun 
sibi ıiper eden bütün Türklüğü bu~ üzerine de müsaade verilmiıtiT. 
laeaJdardır. Oaküdar mitingi dl!;s&at on be§• 

!y Atatürk! Öbırüıı uzun, baJi.. te baflamıt, evveli imklil martı 
tnı ~olsan. afide Te esenlik sa· aöylenmit, sonra Ü•küdar genç~r 

Klrll eller meydana çıksml 
Te>Sya, 2l <A.A.) - Büyük kUrtan. 

crnuza al~.ak~ yaPcilmaldstenilen ikas. 
tı duyan köylü re.kentli binlerce halk 
şimdi cumurluk alanında toplanmış 

çok hararetli söylemlerle bu kirli elle. 
rin meydan çıkanhp hemen l<mhnuı 
önemle ISWımi§ ve alçaklar llnelen• 
miştir. 

Mitiµg yaP-anlnr adına parti baş· 
kam Kalfaoğlu. 

• Gayz doıu feryatla ıanet 1 
Bursa, 21 (A..A.) - Sonsuz heye. 

can ve bağltlık18: bir y.ürek, bir dilek 
halinde ka.yıµl.Ş8.nlk toplanan, alanla-> 
n dolduran Bursalılar sönmez I§!kia.. 
~ ulu önderlerine u:ıa.tılmak isteni 
len mel'un kasta nefret ve ga~ dolu 
f eryatla.rla linet ederken bütün var. 
lıklarmın yolunda. siper olduğunu tek;. 
rarladılar. Yurtta her şeyimiz sen;. 

sin.. Senin yolundan ayrılmamağa, 
sana gelecek her ~ya ha§ koymağa 
and içtik. Saygı ile bildirir sağlmını
dileriz. 

Bnnıa. C. H. P. ilyöiıkurulu 
başkam KONUK 

DUnyanın en alçak insanları 
Ödemiş; 21 (A.A.) - Uğrunda w 

mnı canını malını seve sevevermekten. 
çekinmiyen Ödemi~ halkr, gfu: bebeği 
At&tlitk:e el uı.a.tılmak istenildiitni i· 
fitince yürekten kopan ta~ ve co~ 
kun bir istekle cumurlyet alanmda top 
lanmış ve dönYJt,nm en .a~ insan lan 
olan bu m.el'nulan:n bir an bile yaJR-' 
tılmıya:rak gebertilmesini ·re bütün 
dünyaya Türkün en büyjiğjine doku. 
nulamu-,acaiuıını a.alatıl~ ve..l>u 
isteklerinin yUce katrana. ul~tmlma· 
sıru coşkun gÇsterilerle kararlaştır· 
mış olduklannr bildirir ve bütün öde-. 
mışlilerin sonsuz sevgj ve bağlılrkları-
m sunarız. 

Şarbay BA YKOL 
C. R. P. başkanı Yayla Halke"i 

başkanı BARAN 

AtatUrkU canlarından çok 
aevan kBylUler 

Kmkale, 21 (A.A.) - Sizi öz can
larından çok seven ve size bütün varlı.;. 
ğr ile liiğli olan kôylfilenmfz alçak 
ulus. düşınanlan tarafından siz!! ya
pılmak ]ııte'nilen suikast niyetini çrl~ 
gın bir teessürle haber aldı. Bütün 
n.rlığiıruz mm. ~t.t deierlitdcld kıY.· 
metli vücudunuza $8rsilmaz siP.etdir. 
Sizin ulu.sunu:ı: için ne l;tüyük. bi ataı 
olduğunuzu bizim kadar anlıyan dil~ 
nıanlar yalnız:size Mğfl ulusumru:a da 

birliğinden Na:znıi, Anadolu Spor 
klübünden Vahdet, Haydarpata li. 
ıe&inden Ziya, ilk okul muallim· 
lerinden Vaaf i ile iki küçük kız 
ıöz aöy,lemitler.dir. Son olarak A
tatürke bağlılık tel~.afr çekilme. 
aine kara.t1 verilmi§tİr .. 

Vahdet; Nazmi ve lbrahimden 
ınür.ekke~ müteıe-bbia he;y;etin Mit 
türke ~ektikler.i telgra.f !udur: 

Güiılerdenberi ta§gm ve GOf • 
kun biz Oıküdar halla. bir yanı 
batıya.. bakan bir f.&nl. da doju~ 
kucaklıyan yWd kö§eıinden toP.lu 
ve duygulu yirmi bin ağız hep bir-. 
den bütün acuna haykmyonn:, 
and i~iyorw:: Kamil Atatürk ya • 
J&yaca.ktır ! 

Ulmun, yurdun, medeniyetin 
bu yüce varlığına göz dikenler, da
marlarmda Türkün aail kanı yer: 
bulmıyanlardrr. 

Biz bu alçak hainlere ulu~ 
lanet tufanı yağdmrken Jwtaa.l lie· 
y;ec:anı ile dirlik ve. adamlrim y.a,. 
ratıc.ıs.ma candan bağlıhinnızı bir 
kere daha aa.ğlar, ulusal 'efimizi 
Türk, dü~umm ıönm~ günqini l 
seli..mlanz.,, 

l 

Buikasta yeltenmişlerdir. Siz yalnız 

Türklerin dtiil bütün insanlık al•rni. 
nin tapındığı yüce bir d,4hi_, bütüu 
insan)ı:ğın iftihar ettiği sulh ve mede.. 
niyet tacının sahibisiniz. Size _suikast 
medeniyet ıAtemine suijWıttır. Btz ha. 
inleri çifne~l<. parÇ8.lanıak, size te..t 
cawzil diifi:inen bfalan e%mü itfa 
~imiı ayak iifftil bir: ~retti•ije-bak 
maktayız. Bizi size canımızla yurdu. .. 
muzla Te bütünı varJ~r:ıJa ~la. 
mı§ olan tanrıdan gizi başımızdan çok 
uzun y;ıllar e~ etmemesini ve alçak 
suikastçilerin şid~tle ce7.a la.ndrrılma. 
sını dileriz. 

K<'.Sıin il~ Y.ab§ihan köy. 
Iüleri adımı. SAlT Yah~ 

han mualimlerl adına 
ÖMER 

Var.ııaımız var.itim• b•lh 
Çorunı, 21 (A.A.) -.Varltiı nrlı· 

ğına baglı olan Çorum halKı uluMl ve 
yaratıcı şefine göz dikmek .istiyen al. 
çak yurtsuzlara Jt.net için 15ugün top.
landı. Acı duygnla.nnı yüce katınmı 

sundu ve vulıi!nızı dilecli. 
Uray ~nt KERMAN 

Ona, yllrekten bağllYJzl 

Göneu. 21 <A.a.) - Bugün ur.y 
kurulu önünde toplanan binlerce Mll;s 

san.- borçludur. Şahsiyetinize kast& 
den h~inl~rin bu .a.lçuJtiınl büt.ijn en· 
dfö;trl erbabı telm1il jşçi~ıiyle ıb,raber 
linet eder. 

btanbnl endli$tri batk:lnı 
DOKUMAN 

Ulusumuzun ulusu 
KtJ.rgz, (Ao.A.) -.UJunmuıun 11. 

IHuna bfr suiWt tertip edildiği'n.i 

dinnı.eı: acılarla. duyduk. Ctımuriyet 

aJ;t.nında köY.lül rjmiz amtmJJ öeil!de. 
toplana~ t..bbü:!letini lln~tl~ku· 
şrladrğımız canilerin yokedilm ... nj he .. 
yecantı. diledik. 

Köylümüz adına TALAT 

Sana el kaldıranlara 
Aksar~ (Konya), <A·A.) - .•· 

na el uza.tanlan JAuetleyerek !alla 

karşr ytlıUlerimiıde beslediğimiz e• 
büyi,ik -seygilerimjıi ebedbı:n yRp,t. 
makta oldlliJııu,uzu yüksek katına su· 
nar;ı. Bütün ol\_-gJumuz öğretme.n · 're. 
öğrenici1eri en değcrlimjz ve ~arlıiınrr 
zın sonsuz atam sizi elJerini:ı:de.n öpe... 
rek MYft ile bağnmıza bsar hainlere 
lanctJer ederi~ 

Orta okul direktöl'ü Yal••~" 
-. Orta okul son smıf bakanı 

TAiıAT 

büyük şahsiyetinize kal'fl yapılmak Kanımt~ın aon damlaalna k•de~ 
istenen suik.asti nefretle terin etmiş AkşeltiT, (4.Al.) - Mutlu varbğıu· 
ve Atatürlderi için yüreUten bağlılık_ göı._.1illm\ haia1m paçlik adı~ JAn8* 
Ja.nnı tekrarlamışlardır. .Memlekotin ederke.ıı yolunda her ~ i~itı k.ıım .. 
derin say~ ve evgjlerini sunarız. mm son da.ıı,ıla.şma ~ a.k!tacai:l.t 

Gönen halkı namına AKCALI mı::m bir defa daha and iı:tjijmiz;j bi.1· 

TUrk dUnyasın• uluaaı bennaı 
111 ...... AtalU .. IC; 

ındırgr, 21 ( .A.) - Bütün Türk 
dünyasrna ulusal heriH!ini öğre.ten 
T.ilrkün gö~ bebeği Atatürk~ 
ur.anmak i.<ıtidadtnda bulunan pjş 
n nankör elleri ooıta.n bap 
devrimci ve cumurlye~~i halkt büyOk 
bir miting yaparak nefret sesleriyle 
tel'in etmişlerdir. SmfürğTlılar büyük 
önder. ve yaratıcı §efleri A_tatür~liine 
candan hağlılıklum.ı bir \iere daha 
minnet Ye tazim duyg11lariyle bildirir-
ler. · I 

C • ..H. P. lia~nı AH RE~ T 

O. bUyUk T.Urk devriminin 
kur.ucusuU11r 

Bursa, 21 (A.A.) - Türkiye cumu. 
riyetinin e tiüytik Tiitlt devH.Dünbı 
kurucusu olan yük!:ek Yarbğınıza ~ 
nınr vermeği ahtetmiş olan bizler yüce 
phsf.y~tinize kaJ'.§1 ')JIPJlm.ak i$:tem!n 
suikasü derin bjn tiksinti ile. kar~lar 
ve sana candan bağlılığmuır bir kere 
daha haykınnr.. 

Halkevi ~kant KULEN 

C, vartailımızı bellrttl 
Edremit, 21 (:A.A.) - 'Yüldıek IJ'ürk 

-raıılığiltı titltrt.en en mıy.ueum\hmn 
kustal hayatına yaprlmak istenen: saf. 
kaSttg.öZ ra§lan ve lanet duygulan 
ile karşılayan bütün Edremitliler I1ü. 
kUınet meydanında yaptıl<lan miting
te büyük önd~rimize caııilitn balblrk 
ile saygrlıınnı bildirdi n ~ok yaşa

masını dfledileJ. 
c. H. P.. ,ıenyönknı:ulu b~ 
kam CEVDE:ı:. HalkcYi 

haşkanr 'FARUK 

&an • Ulken tek yUr.elıtle 
ba~u: 

K~"3n. ( A.A.) - Sana n illküne 
tek )'1irekle CCJ.ndan bağhl~mm yat. 
nrz n yalnız senin Te )~attığın d\l. 
ırum için yaşadığ1mızr arıdla sö~Im~ re 
alçaklııra. lanetler eder.iz. 

C. H. P. ba.şY:ınr YENlCE 

Mmetl esirlikten kurtaran 
1 

Lrtanbul, (A.A.) - Türk ulusutro l 
l!f'irlikten kurt.aran aziz ~arh!inız 

canımızdan üstündür Göz heheğimiı I 
gibi sakmdığımrz yülo;ek ~arlr~ıza. 

kıymak ts.1iyen hainler bu 11wkıustle.l' 
riyleyurdumUZUD rutuJlı§UftD da yrk 
mağı; göze alan ~@l~Jaı:dır .. CumurJ. ı 
yet de~riuin r~ı-zl ile meydana gelen il 
uluısal endüstri de. kuruluıunu ancak 

dirir ve uzun seneler yaşayarak mit... 
]etimizi daha yüseltmeni candan dUe
rl:r.. 

~tehir idman. y rll6 
•• OzUr dJlerlz 

E\'elki gijıılcü :ııayımıida Anka'l"&. 
muhabirimiıin telefon ha.berletj nnlf 
ği SJıada bir. yanlışlık Y•Pıldığını son-
radan t~ürl~ gördUk. 

Ankara.. a~rrmıı ora ge,n,.J~ 
r.ımarundan (müddP;.ıa1umıd~) sın
kast had~i"tn duruml! üı~rlnd• 
maltmat ri- füiş ve genel gn1"aı' 
aaı ~aJ> l"el'_miştir. 

Bu habeı· ~e kQnıımrkflR 
gen~ bu konu.., üz~rJude "·eıile11 öte)ğ 
haberlerden 5atıt ~ına ge~.,l\ ~nr.e .. 
tiyle arnlmamış, Ba.y ienel savanıaM 
ait olmıyJJ,n malıl.ma:t da kend-Ue.rin .. 
dmt alinmq ~bi ~r. Yan11Jl1ır 
öıür diJ~r•k diiıelfü:iı:. 

R.....r tekalp 
Bu m.ü.naM:betle: .Anado/11 a-j'1/W. 

vasttQ8igle ya[ll!an tekzibi <k nefredi· 
yorur: 
.An~ 23 {U.) - Cumuriyet 

ntüddeiumumfsi Baha Arıkan AMd-.. 
lll.: ajansından ~uta.ki t~bih ,,.. 
ri ni rica etı1ıiftir: 

221101 1935 tarihli H•ber ı~tefd.. 
nin birinci sajfflsrnJn ayni &ütun11nd;ı. 
Ankara malrreçti t~lmf habel'l~rind 
bana atf~n hir beyan1tt ~~i11\H'kte:· 
diı:. 

19/10/J9.'w ta.rih1i Ulus, TıJMt. Ak. 
pm~ Cumuriyd gazetelerine yapm~ 
olduğum beyanattan b;l~a hiç bir 
ga~teye fok bir söz ~ylemif değt• 

lim. 
Te~fonla nta hlmat i~tiyen pU. 

1eci arka,dao;;Jara.. tahkikattn seyri ta• 
biisineie cereyan etti~ni ~le'ltl~l~ 
iktiftt etırı.kterfm. 
Tekzip edllen sözler nedir T 

'Iiekıin edHen s:&.l~ri f&e.. ~pya 
yazıyoruz. Bu malumat ha~ hir h· 
r.attan alTnmrş. Daha Ankantn söde~ 
;ıl'3'Atla. "''r.f.' satır bafltta. ı~-
suretiyle kar.J§mJşp,,: 

''Ali Saibin ailesi haklrnıda. 'hafı1 
malumat ~ermiılerdir. Bu malbl•t:a 
;;öre Aziz. ?ı~ Fr,a..•u:u:l.amı ııa-tttt 
de iken Marap jandarnaa bhı...., 
bulunan Ali &ı"bin t.a'f.UF idi. SJdJt 
mtm teşkilata. girinctı Aziz leıu1~ 
den a,-rrldJ n FtnM~larJa Mu_., 
kaldı. Aı:iı .Siı'&lrD Garel tilrafJai:lilı" 
dandır. 

. .. . .. 



11 IUU8iid!f -mi RABBR - Aı.111 Peetaa 5 
e 

IBARBAROS 
................... Bil! ........... .. 

BIAiGITTE HELM'i 
8lr1n1tk ı;ın acele edlnf z l • 
ÇUnk8: 

BEN SEN·iN'IM 
T D R K stnemalNnda , .... z bir iki gUn daha • • 1NT1 K . lll•t•r .. cek ı ... . 

• 
:--?itrlllia numar-ı: 44 Yazan: cva • NQ) HEMŞERI 1 
Ey ahali g8rüyorsunuz ki üstüm başım ıslak, -=,Pllr•-n•a:m•• ==;;::::::===== 
~rnım da aç ••. Beni bir ocak başına götürün 8a8::::!.a _0 ::;:!/ 
r kurunayım, karnımı doyurayım; uyuyayım... 28 o:'.!: ~~RUfUlll 
GCSrdUğünUz nurun niçin hayra alamet y ...... ~tl.:.!~i~ .. N--
olduğunu size sabahleyin ~nlatırıml,, ~~·-ı Saai .. 5q1-. 

..... , ....._... 111••••• malar hitaettf. Konanldrta tecrG- Tiirkler taAl'mdaıı iıitilmiyeceii· ı .. ---------• 
hll• m11ew.uı•1ec1 .u. bel9Dlftit .... AJı amra, bir kayı- ... mi de1u1m... Ademi iktidar 
::: =:;'6 ~~ im ı•lmekte oldujunu bu sürül· - Artık, ne bu? ... Dne, deft, V E 
..,, t..1-. Ali --·n "4 ü • tilclen anladı. Hemen titeJI ipten deYeniD bafı ... 
"'-'*"°'·Ali. ;;;u:·,..a. çıkarıp aldı. Kuraalı Ye atqi ol. Atetia )'aam& plmİflerdi. Bir Bel geveşkll{llne 
...,.,. .... ..,. ,., oirlifler. dutu ,ibi yerli yerinde buaktı. O- miicldet enel Ali e-cMıa ,apbiı H o rm o b 1 n 
Aflllul• lan8 .-;en Y '1ti, lllMt. raclu mklettJ... hareketin aynmı onlar da tekrar ..,_.,,

1111 
._.__ p-- J 

lalı 6lr lalrütıl/<UI cnıu,,..,.. Uakl•ttı ..,.., ne,....., ate- Wr. Falııat, bir eluilde... ,.....,. ..... _ ••-
ltOllNllfllr Wnil• ü ,e•r. Yak. fe doiru ,....._. .. ~ - A. •• Site yok... lllltu8u •-
tı,,ı., AU,,. ,.,,_ Mr 01/Ull o,. tı. Onm jpa, dmaia mevcwlı,.ti- - Kaln1 mi?- iyi ara- ~' 

Naıit - E1tuğrul Sadi 
Şehzadt>başı TUllAN rtgatroıunda 

Bu.-. ... t 
ıo, 15 te Cmnarte • 
ıİ· Pazar matine 

11 ta 
Kudreı HelvGA 

V ocfyiJ 3 parde 
J'Ümda: Baba 

·a.....,q •,._.-ıt T.W.: 221rT 

\" 

Tepebqı 
kıtlık tiyatroN 

Bu akıam 
1&at20de 

ölçüye 
ölçü 

-..,ıı. YılGıalı manatır, Y•. • L---1-_.a..: b ---- s... - D.11.&.1:.- a.....t-1.• •• L-LI- U-.ı,u,. ,,.ı4ıwt1af fftVdllf IJU • Dl I'~_.... )'a)'a .T--W- ~ _._ ... _ ....... -,,ua 
lerılM 6lrltllr. Bir gece .m. clalmr oaan arlruma ı.ıtetlr ft ki ,-... 

S.,olfu, lıtikW caddeaincle (Eaki Santral) 

,,.,,,., Kônl, ltatlırgcıtlan llar. olap hitmleri arada __.,.., - Slbl ı-lia- Jtte llmili 199' • il,..,.,,,...,,,, lttı~rınlflı. Bu dinledf. ..... Ne ta&.bt&.. la Tini'· 
adam, agnaroz ınanaeC&mıa iL Atetle kendi uuma sfr1llBll"I ala w-t .. ı.,ı.... Bir tarafmı 

" Yeni Türk ,, Salonu 
Pek yakanda açılıyor. 

fınnt>.p. ftklt lrayıktaldleria papeslar ol • ... .,..,.,, ..... ....ntleri 

~ • • • • • • • dulunu farketti. ... .w;:,.... A M D V E T ~ .,iddet .. rnttf. ~nclea Wri d.,.,.. w. _ Şite herliahl. .......... ...... H 
\t ~rm üzerindeki &tef, l»lr lıa- - Mac.be! Macizel Ja..,.,_,.. lr... Mtıtr, talimatı 1-hldar ob • 

~'tek gibi, arada sırada indi • dan haheri alterdnle llaila ala- -... ••• Betildatb kemini HA•KI ft ARKADAŞU\RI 

Memleketimizin ~n aevimli olm111cun 

~~~~~~~~u~~ft~~~~~ -~P~~~~·---~--~--------------~~, buan pek pembe, buan Hm ha? ... Doiruu Ybl olar ce.- mı idiJM- Istan bol Vakıflar 
L. Lir qılda 1aa17ordu. nl adam delil- _ c.a-, .aclu 7,.._. Alale • __ 

__ .,.. ........ riilm...... Aliı • ..,....... ____ ,... • kt" ltlğ.. d 
·~: dikkaticalbetmemeeineimkln "- Ylnl! .. Yaan .... en,., .... MJatm,.rkihatNininWnclen Dıre ur un. en: 
:1"- filli iki ya• ealla•ı Te J1ll'lll'U]rla- ıeçaıeJer, ayni teJi yapacak. •• O • 

'~ Herhalde, bizim IC!ni'nin nnı ııktr: - A Çelebi! Kırk )'ti- zülmeyin .•. Haydi, fU ateti söndü- Taşel elen kaynagv ında mo-
>,~~tti..Ev.et. cicici• it bunda.. hk Y&atol.wiihi Dair". a&tl • l'tlp prl Clamllııb. .. 
--~1? 1 

>-anma Jradar ~ud yakJaf- JOr lllUUD ip, &UMmemqD" .Jl,r.di1ıı:Jeri .ıw M ,..a.iar. dern t~e ~ıhh:I° kapotaıi tesı•sab 
l~ra .. ···Bu azpı .Jenızde iç aaat l Senden akıllqnllfna ••• Yüünün Oalar maldapnca, Ali amca, 1J' _, il ~ 
~ .. il ' lhktan sonra te.krar yüz • ,____ ar1ıaanu1. -:...•enda: a 1 a kt d B d n d 1 t~, takatim kal dı Haldan Knlı olmaıma rağmen oma tam• .. ,._..... •·- ••• y pi m 8 lf. Un 8 0 8YI 
~· .. koe ~:d oba ı dım .•. Halbuki eıkiclen, ıacle bir yerden çrktr. Sahile d&ulü. k kk t b• • • 
~ ~'"n=~tı~~.:~! kereveıeceleyinı&rmtittüm .. Ca- ICürelderialdıiıkapauayuma pe mUV8 8 lr zaman IÇln 
'ıc.~dimde b"llt•"1tvu... FaJrat. I ıuluk iltih&aratı itlerini dl' idare &ualm. Sandalı da Jeriae pldi. d m·b h lk 
'~dan ... a...mıdliii .• Ben 1 ecleilirmiıim... Benimle n,Jile a• Vüc:uden bitkin, fabt ma•en ~ yarın an aren 5aytn 8 8 
a l6etenceiim ••• ,, r lay ettiniz .•• Fabt, ah ben y~k_: ,....., im haltle, minarelerin. su verilemiyecektir. Su verile-
~ llluııduiu mnkii teapit için

1 
"':- ~u Allahın bolf.11 herif, lti:ırim- eten ttJUsklnıanlara alt olclufumı 

~ 'ıııa bakınca, oralarda bir iki ı. kılerm hafma lflt tetak-oı ı.sttme- anlaclıiı bir ahil k8,.Une doiru ceg· i gün gazetelerle aynca 
~~ lculübeıi oldujunu ıördü. M •• .,, yürüdü. Bir çeyrek aonra ora1a 
'Lırinin önilnde brayaçekil • Papazlar, konupnakta deTam TanDJlb bile... ilan edilecektir. (6709) 
&... ~Jıldar T&rdı. Ali •mcanm ediyorlardı: Gece olmama rafmen, eamiha 
~~ MTinsle çarptı. H .. en 1aa - Demek, Marki F emando AJ· ufuklara nazır ıeddi üzerinde bir 
~ • kOfbL Künklerin ,.re • naroa varır vanaaa, oraclu bil • insan blüahlr atirdl: 
~.et· ~limr '6nlilyee ele ce- tün sahilleraki manaatırlara, a. - Selbdinaleyldlm ••• 
t'İıt~ llfl'ılmadı. Balıkçı kulübe- vamıalara gilTerci I wulm • - Ale,lcümaellm. .. 

ııı 'bahçelerini aradı. Biriılnin ~ ,... •- •b__ bı· .~ erst ~ dut• - Hayrola - Ne t.oplandmıa 
'- uu -nn. r a_, ıvnance. er • 1....._ 1 \ L l(eaarma daJ&Dlllrt kürek hal • clerels L- ı L-lLL uura7a 

ı;-cıltlu yanma ıı -.ona .,.... - Glldea .tenise .._. indi- (). 
JıitJcinJ

0

•1• • •• - • ..&- t._~ı-:~L t.• fİfeClen talimatı abn Ye emrecli • 
,... 1 ID1 uuu~muf, DU.J'la Dlr nu NJ'fettilı... Fakat .. ,,. lllr, 
'- etlt ~hııyordu. En küçük lca len yere malUmaıt Terin!,, diye ha- ten'• mi alamettir, anl.,.amadrk ••• 

.,.,_ indirip içiae atladı. V • berler llnderilmif... - HaJ'.l'a alamettir t 
dotru tala kürek ıitınele Kekeme bir papaz: - Nereden ltiJdin ?-

Kayanın 
'r &-kasında ... 

. ~ ~ bir ba7fl reçmitti iri, 
diJdruint cellJettl. Meler o
epe~ kooman bir kap 

- EY, n, n, net... Ve itte, - Ey ahali! Giriiyoıwı: ld 
hizim öniimüacle Uba ilk ıece, i· iietilm bat1111 nlak... Karnan ela 
taret pbladr ••• Aa, aa, anlatrlaa, aç •.• Beni lrir ocak &atma rCStilrün, 
ff mnn remileri IJaraclan reprif... lcunmayım, karnımı doyura)'Jm, 

- Bra't'o Monsenylre !... Zfn • uyuyayım ••• Niçin hayra alimet ol 
cirlerle ballı olmuı lbnnıeldiii duiuDu ıize aabahleyin anlat. • 
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HALİDE EDia 

-------- - -------

OğDu 
Tabiatla, vahşi havvanıarıa 

birbfrleriyle boQazıaşan insanların 
heyecanla ~omanı 

<Nakil, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) • 
Yazan: Rosny elnd *Türkçeye çeviren: Nac•r• lzaet 

14 -
"Kanaryadan neden böyle nef- tirmelde behresi. olan hocalarda

No. 14 ret ediyorsun?,, 

"Nefret lakırdı bile değil. Öy

le sinirl~niyorum ki ... Bu kızr da· 

ha uzun zaman konakta tutarsan 

ben de Dümevle bir olacağım, k1· 

zı, babamın kollarına atacağım.,, 
Sabiha hanım. soğuk bir duş 

yemit gibi titrec!i. Konakta Ka• 

narya, Dürnev dedikodularının d .. ? ne eraınız.,, 

nım, paıa efendi.,, G · · · le · · · e da v t t 
"Allah bağı,la.aın, torunun hem uneş SiS rı ıyıc gı mış ı. 

zeki, hem istidıttlı. Hatırıma bir Kaya Oğlu oradan çıktı. Yaban 
§ey geldi. Konağa bir alay hoca. D Q v il k •kı • 
geliyor, arabi, fariıi, fransızca, omuz gu arının emı erı ' 
mu~ik: ve ıair~~·: Kimseni_n pek kaplamn kemiklerile karlŞmtştl .. , 
de ıstıfade ettı~ı :ok. Rabıa ha- Daha doymamış olan bir.çok mahluA klar bu nımı bunlardan ııtıf ade ettiraek. · · · 

bir içyüzü var mıydı? HilMinin imam ellerini ovdu, öksürdü, 
kemikleri iyice kemirmeğe uğraşıyorlardı. 

:- 7 - Kaya oğlu bunları söylerken bir Onu kurtarması şimdi göğsünü d• Kanaryadan sinirlenmesi, bir kıs· 
kançlık mı? Sonra neden oğlan 
bu kadar kadınlara dü§man? Bir

çok çapratık, karııık ''Niçin? 
1

, 

"Neden,, ler ar.\Sında zihni, bir 

tek noktaya ıap!andı. Kanaryanın 
o hafta hemen kadın . efendiye 

takdimi, konaktan çıkarılması. 
iciJ bir mecburiyet olmuıtu. 

fakat cevap vermedi. Paıa devam 
etti: Güneş iyice yükselmişti. Kaya oğ. dağ keçisinin öteki çimenlikten geçti. ha çok kabartıyordu. Yüreği gizli 

lu daha uyuyordu. Sıcak küllerin ya • ğini gördü. Bir ok ona yeti~ebiJecekti. tathhkla doldu. Genç kızın bir sa 

vıı 

Cuma sclimlığını görıneğe epey 

bir kalabalık gider. Çünkü tanta· 

nalı, f&taalı bir alay, rengin ve 

zengin üniformalı, seçme ve g~zeJ 
yaverler, yeleıini ıallıyan, yeri 

deten cins atlar, muhte§em ar1lba. 

Jar göriirler. Bütün bunlar her 

hangi operayı sönük bırakacak bir 

dekor içinde, ~vik :ve çabuk bir 

gidiı ve ıeliı, bir hareket cereya· 
,,, .. -· n!-!ıalihcle ~zlerfoin önünden ge 

çer. 

Fakat seyirciler bu gösteritin 
perde arkasını, zavallı Selim pa

Jayı terleten, titreten tarafını gö

remezler. Onun bu nümayiıte ro

lü büyük ve knrıııktır. Evveli 

İkinci Abdülhan.idin sadık k~lla
rmrn, efendilerinin gövdesine. ka 

fasına bir kurıun yahut bomba 

atmalarına mani olmak; sonr41 bu 

alayı valanın vak'asız geçmesini 

temin etmek; sonr~ her selamlık 
resminden bir kibuı gibi korkan 

paditaba, alayın emniyet ve şeJi
met içinde geçeceğini temin et

mek; daha ıonra tahıisatlarını 
haketmek iıtiyen hafiye alayının 
ve yahut müıtebit bir hükümdarın 
Yesveıeıini ııcıklıyarak para ka• 
zanınak iatiyen ~urnalcıların, her 

hafta düzdükleri yalanları uku. 
mak ... 

Cuma günleri padiıahın araba
sı, saray kapısından içeri girer 

girmez, Selim paıa, geniı bir ne

fes alır. Ekseri huzura kabul olu

nur ve daima kunağına, cebinde 

şişman, kırmızı bir atlas kese ile 

döner. O günüıı ak,amı paıanın 
ziyar(!t kabul el~jği zamandır. Fa. 
kat ziyaretçileri, hiç bir zaman o 

nasıl 

"Şayet muvafakat edersen, ço• 

cuk, hanımefen,!iye geldiği a!<ıam 

saatlerinden bafka bir de öğ!eler
den sonra konağa gelmeli.,, 

nına bü7.Ulen çocuk uykuya karşı ko. Kaya oğlu mübhem bir merhamet çı gücüyle dövüşmesi kendindeki lı' 
yarrıamıştı. hissi ile okunu fırlatmadı. Keçiyi bı- ğenilen duygulannı daha çok a.rtttf 

Her g~ce biç bitip • tükenmb:ecel( rnkmak dalla iyi leli. işte önünde bir mrştı. 
sanrlrr. Çünkü ölüm dolaşır. Bütün sifrü et vardı. Kafgısını aldı. iri göv-ı Papatye ılüçük çocuğunun u)·ıP 
.kunetsizler gizİi, mübhem korkular - denin tam yüreğine girebilecek bir bağırmasiy1e uyandı. Uyuşuk, bil} . 
la titrerler. Halbuki karanlıklar çe - yeri se_çti. Kargı sapına kadar girdi.

1 

'gibi idi. Böyle olmakla beraber üıtl'I "Bendeniz, eiimden gelen ter

biye ve tahsili verdim. Hi.§i, pa• 
kilince umudun ölçüsü yoktur. Serçe • ne eğiten kardesini tamdı. Çiğdt 

Ay! acı bir cançekişme homurtusu çı. • ler küçük göğüslerini güneşe çevh.:e • söyJü,·ordu: ... 
kardı. Bu ·bir homurtu değil, bir ölüm " ~.t 

rck taze ·hava ile ~.işirirleı-; • :ıurı1trsı idi. Yalnız biraz titredi. - Papatye kurtuldu. Gökırflll"': ıa efendimizin nrzularına 

etmek istemem, fakat ... ,, 

"Fakat?,, 

itiraz 

"Çocuk, beı V1'kit namazını kı
lar. MalQm ya, timdiki gençler 

hep dinsiz, Rabia anasının gözün 
den ayrılırsa ... ,, 

"Bizim konak halkı, bet vakit 
namazını kılar.,, 

"Tabii, tabii. .. Onu' demek iste' 

medim. Baıka bir meıele daha .. 

Bendeni~ çocuğu ter'i ferif e mu· 
vaf ık ıiydiririm. MalUın ya~ akran 
akranClan azar. Zamanımız ni5• 

vanını moaa lteuilen bid'atlar ... ,, 

'" Paıa azıcık sert imamın sö,zün:.i 
kesti: 

"Çocuğun giyinitini değiştire• 

cek değiliz.,, 

"Paıa efendimiz için li§ey hük

münde, fakirleri için ehem olan 

bir mesele daha arzetmek isterim. 

Çocuk Ramazanda mukabele 

okur, bayağı günlerde mevlutlara 

çağtrılır. Acizleri biraz da çocu

ğun kazar.ciyle ev" geçindiriyo
rum. Şayet ... ,, 

Paıa kalktı: 

"Kahyaya söyliyeceğim. Çocu

ğun tahsilinden senin zarar gör

memen temin edilecek.,,• 

imam memnundu. Yalnız pan 

için değil, bir de Rabia yüzünder. 

hatırlı adamların yanında mevki 
ediniyordu. Ve Eminenin bütün 
itirazlarına rağmen imam Rabia· 

yı o hafta konağa muntazaman 

göndermeğe batladı. Bu yeni ha

yat tekli Rabia için esaretten kur· 

tulur gibi bir ıey oldu. imamdan 

artık ders almıyor, cehennem la• 
kırdısı bilhassa babası hakkındr. 

' o çirkin lafları ~tmiyordu. Artık 

imam çocuğu tamamen kendine 

mal etmif, onunln iftihar eder ol

muıtu. herçi ı;abahları gene ev~ 

• ~ocu~ yavaşça doğr.uldu. Kaya oğ. büyük saYaşçı bizi öldürmek İ.4'tiyet' 
lu vattıg~ı + .. şiar .,.,...sından.dikilcli. To · G.ökırmakh gene ,söyledi: 

"· ~ <Y.. ,. ri yok etti! . 
puzunu eline almı~tr. Çocuk söyl~di: .Büyük ayı akşamadek acı çek~ek. Genç kadın bu sözleri btlli btJl 

• _ Ta\·şan· oğlu kendini uykuya mı ti. "Kurt sırtlan diri iken onun etlerini anlıyordu. Her şey onun için ı;aş d 
kaptırdı? · ~·emeğe başhyacaktr; dürücü idi. Bütün cevresindeki şt1 
Sa,:aşçı 'karşılık verdi: • Yet 'yer 'yayılan, okları 'topladı. durmadan ön.ünde dönüyorlardı. J\j 
- TaYşan oğlu isters·e gene uyusun. Yaban Domuz oğullarından bir kaç deşinin sözüne pek yavaş bir 
Dallar arasına girmeğe başhyan kargı, demirifen üç balta kalmıştı. On- karşılık verdi. 

güneş kehribar renginde bir .ışık ve • Jarı da ·aldı. Tekrar ayıya doğru iler. - Papatye kurtuldu .. 
nyor, ağaçların tepesindeki sisleri erj_ lcdi. iki budu, yumuşak etleri ke'5ti. Uzatılan suyu büyük bir is~ 
tı."·ordu. Yaban Domuz ogvullarınrn o··- Derisi pek güzeldi. Onu daha sonra "" 

" içti. Hiçbir şey yemedi. Çiğdem oıı 
lüleri 'yok olmuştu. Şimdi onlardan ayırarak almağı tasarladı. yüzünü yıkarken gene uykuya dalıll 
yalnır: bir yığm kemik kalmıştı. Kap- Su..quzluk boğazını kurutmuştu. Su tr. 
lanın bile eti bitmittti. • Yalnız daha aradr. Bir kaynak bularak içti. Sonra 

ölmemiş olan ayınm çenekemik1eri bir gene sığınaklarına geldi. Her y·er ses. Kaya oğlu her saV&JÇı gibi diiŞ 
a z 0··tede ovnpyordu. •izdi. Köpekle kartlreaf" 11ykuya var· 

1 
d 

1 1 
d . ı. 

1 
ut 

" I ce er e ta~r ama ar a l':u un Ka- -ıu gttndMl'usumın bu temtz mı Tardı,~ ğdem uyamkdı. Kan1-4tin • I 
""" :u..e ~e J3unl~r dü. mantara, yırtıcılara, ko~.., 

bu taze hnasınr ciğerlerine çektf .. Ka miştf. Yaraları çok derin değildi. Yü - ]ara karşı idi. Yaban Domuı oğull" 
~ncı Ônu ölçüsüz' bir dinçlikle doldur rek atması gittikçe ağırlaşan kardeşi- f 

nın izlerini konlamağı hiç düşünll'.., du .. Gözlerini iki kadına, sığınağın çok nin üzerine iğilmi' acıklı iniltiler cı • 
11 

r 
<'° yordu. Bunu daha sonra, ulusunu .. uzak bir yerinde uyuyup kalan küçük karıyordu. vaşçılariyle ·bfrlikte yapacaktı. Ç~ 

çocuğa çevirdi. Papatyenin öldüğünü Göçebe söyledi: ,,. 
d K 1 ~ .. v .. t dem onlara yollan g&terecekti. _.. san r. u agını gogsune yapış mnca rapatye ölmiyecek. ,.,~·-

ağır ağır inip kalktığını duydu. Çiğ . Çiğdtm ağırlaşan kafasiyle bu sö - ~i~:~:n~:ş!nd!~~:ı~ni ı~T~.ı~öpt~ı: 
dem pek çok kan tüketmiş olduğu için ;;: ""' 

d. d . t' . zü işitmi~ti. Yalnız yüzünün çizgile • kurt 
0

,, .. oulamam1ş)ardr. Jrma ıı ken ın en geçmış ı.. - er 
rinden ne demek istediğini anladı.Kan gfdem,.2dl, Büyük bir sandaldll 

Kurtla köpek açlıkla u:ranınışlardı. h yüzünii belli bir gülümı-;eme kapla . )'<'lrah kürek l'ekeme:r.di. 
Kaya oğluna bakıyorlardı. Payları O- dr. g .. .,,uzluktan boiazı nm)'ordll. f .. 1 
ı k ti · · d'l Gö"k ki '"' Gökırmak1r t;ocuğu sağırarak sO an ·uru e crını.ye ı er. - ırma ı Kollarını pıhtılaşan kanlardan kapka_ . 
ateşi canlandırdı. Kendi paylarına dil. ledi: 
şen eti tcızarttı.. ra olmuştu. Yıkamak istiJ ordu. Kaya _ Tayşan oğlu ile kurt yara hırıl; 

Yiyeceğin gizli ku\'Veti savaşçıda oğluna suyu nereden bulabileceklerini Domuz oğlu~u aramağa çıkacal-'.'. 
- • • sordu. Kaya oğlu ormanı gö~tererek: .ı,. 

ya..§&manrn tatlrhgını, derin sevgisını Kaya oğlu buraları gözetlemek •:;, 
,.0g~alttı.. . - Orada '1>ir kaynak var ... dedi. k ki d k Ta~ 
:ı <;o uza aşma an arıyaca • >,.,. 
'nu kadınlar, bu çocuk, şu kurt, kö • Deriden çötre vardr. Birisi Kaya j oğlu Yaban Domuz oğlunu görü ~.,. 

pek bile onun cesareti ile, onun pek oğJunundu. Ötekileri Yaban Domuz! mez geri dönecek .. Onunla dövü~ın'' 
gÖ/:lülüğü ile kurtulmuşlardır. oğu])arının üzerinde bulmuştu. Savaş. k 

çı kaynaktan onları doldurup getire _ I ce ·• Bu du"·gu ile bütün nrhg·ının de - Çocuk cevap ,·erdi. a~· " ceğini söyledi. Çiğdem de beraber gel · . • v 
rinliklerinde ılık tatlılıklar duydu. mek istedi. Bacaklarının titrediğini - Yaban Domuz oğlu yaralı 

Güneş si..,.leri iyice dağıtmı~tı. Ka • gören Kaya oğlu söyledi.: · Kurt onunla uğraşabilir. 
ya oğlu oradan çıkti. Yaban Domuz o. _ Kaya oğlu yalnız çocukla birlik; Kaya oğlu ~ene söyledi: 
ğultarrnın kemikleri, kaplanın kemik. te gidecek.. _ Hayır. Tavşan oğlu dövüşmif1; 
}eriyle karışmıjtı ... Daha doymamış o- cek. Kendini ğöstermiyecek . . Güne;' 

·• b" k hl ·kı b k 'ki · f liöf>('kle kurt da arkasına dü~tüler. 
lan ır ço ma u ar u emı erı · t:almağa başlayınca gt>ri dönecek. .., 
yice kemirmeğe uğraşıyorlardı. Savaş Çiğdem suyunu içtikten sonra büyük ' Hiç bir :;:avaşçı çocuğundan d.S", 
~nın yaklaşmasr üzerine boz ayı iis • bir kayalığın arkasına saklandı. Ora. iyi cııyırhkların. iğreti otlarının. (1 
t ünde sinekler kaynaşan kafasını kal- da kollarını, yüzünü, göğsünii yıkadı. kl d 

lrJann arkasına sa· '. ıama:r. ı. drrdr. Göz kapaklarını bir duman bü. · lia)·a oğlu etleri kı°zartmıştr. , Söyledi: ııı 
rümüştü. Çürüyen· iri yaralan pis bir Ciğdem karnını doyurdu. Soğuk .su, _ Tavşan oğlu bir köstebek~ 
koku çrkaıryordu. Kaçılmaz öliim yak yediği et oldukça kunetini yerine ge-ı ~aklanacak! Kendini göStermiyect>1'·.,. 

laşmı,. tr. tirmişti. fki.~i de ayn yollarda aramağ°:ı )("' 
Ka,·a o<Tlu onu gözden gerirmek i- Ka_,·a oğlu hu parlak yüzü, ırmak 1 ld ı K ·ı d"nii'' ,, ,., ·~ yu u ar. . aya og u ara sıra o •

11
,. 

('fn yanına yaklaşınca acıklı kfü;ük bir lann t~aklan ile parlınrn bu gözleı i du. Çocuk ormanlann ıçerisindc ~ı:I! 
homurtu dudaklnrrnı oynattı. Göçebe gene göri:nce yüreğinde derin bir se. ' madan ilerliyordu. Pek keskin zckıJ:ı 
söyledi: ,·inç duydu. 

1

Iiendi kendine: ''NiçinJ Jr. yerleri iyice biliyordu. 
- Büyük ayı hundan sonra aı· RY. Yaban Domuz: oğulJauıia benzemi · Yollardaki iri vırtıcıl~rın ay.ıı1' ıı İ 

günün, paıanın hayatında 

bir geçit olduğ:ınu tahmin de İ§ görüyor, aneıinin vırıltısım 
ede-

dinlemeğe mecbur oluyordu. fa .. 

Jamı.yacak! O ~~~~ -~a~l~r -~ti, kt>.miği, yor?:: ~~:~ so.ru~·ordu. . . ' ...... 1, teri Yaban Domu~ oğullarının irlt~: 
c~ylı~nı, yaban_ ok~zu~u ?.nun.~e .. t~tre~. . Buyugu~ ~".·:.ı ...... ~.aşı_nı, ın. y~zu~u·i ~ilmişti .. Çocuk ırmaklara, batakl•" ti 
tı .. Kaplanı bıle oldurdu. Buyuk nJ ı kaba çcnesını kuçugun ınce çızgıJerıJe ra çı!,;an ·sat yoldan 11ertiyor, ara ff 
mamut gibi güclüdür .• Şimdi ölecek! lmrşılaştırıyordu. Onların renkleri de 

1 
d • d 

1 
ha 

1 
ord&J"' 

v d d ı h ı .. 1 ··t·· 1 d p t • b 1 so a- o,,.ru o am ç ar yapry ·"'· Bu çaglar a a am ar ay,·an arın bus ıu un ayrı ryor u. apa yenın a-
1

. t . 
1 

• k ki . ak .. den ylif" mezler. Bu son cuma, pa§a &teki 

misafirler gittikten sonra, imamı 

alakoydu ve Rabianın tahsili me-
selesini açtı. 

"Torununa V.c?rdiğin dini terbi-

yeyi §&yanı takdır buldum.,, diye 
söze hatladı. 

"Bendeleri bilhassa hafız yeti.-

kat öğle yemeğinden sonra evden 

çıkıyor, ancak eve yatmağa geli

yordu. Eminenin titizliklerine 

timdi imam müdahale ediyor: 

"Kız, evimize refah getirdi, arttlc 

uzun etme, çocuiu sıkıştırma,, d\ 

ye darılıyordu. 
(Devamı var) 

· .. ı .. ı kt b" k · d , . . 1. k .... \Ur ız erı o ı)ar on J hepsıne uzun soz er soy eme · t>n ır ·ır rengın eıiı tenı nr mese ·apugu ı • d \' 
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v • Kara 
ı d O ı k d·ı .b. t . (''·d . k" .. ,,.: . d k" ,·or u. a nıı cocugun sesıne 

1
,, kn·anc duyuyor ar r. n ann ·en ı e- gı ı ser tı. ıg emın -ı u1.erın e ·u • •

1 1
. 'b" -k k 

1 
k · •or 11 

~ . .. unun o gı ı pe u a - ,·ermı) rini anladıklarını sanırlardı. Gene r.ük pembelıkler dolaşan tatlrbeyazdı. ı ·ıd··· 
1 

t d 
1 

d 
.. • • • .. • • >I ıgıne St'r >e~ o a~ıyor u. soyledı: Papatyenın go,·de3ı '\ abaıı Domuz o - , ·. · . · _ " 111' f-

- Büyiik ayr ölecek! Çaka ı. kurt, ğullarınınl•j gibi iri, hantaldı. Çiğde •
1 

• ~.ıı;dcpbı .re çocukla. kurt kaÇll bt1' 
sırtla .. onu parça parça <'decek .. Eti minki g-e~~- bir keçi gibi uzun, ,mevzun 

1 
z~nı bu~dular. Burası ızlel'ln.f.):ceço , 

d · · 1 1 · 1· 1 b'J' ı· a ,.,, <'e~·ikti .. Knva owJu kendi kendin~ lı oldugu rütuhetıf nfr toprak 1• Jt, a _ am ı~ın. < e. e ,·erış_ ı o a ~ •.r. \ay 1 ' _ . b • • k k . ~ . 
1 

. kokJaı•· 
oglunun şımdı beslıyecek ıkı kıdım, mıntrTandı: rn · ur( · tı-•un uzun .ız e.n b't 
iki ~ocuğu, bir kurtla bir köpeği var. I - Papat ·r Y:Jl>aıı D~muz Öğulla .. ~r·· :·;t gene ikrlçmc.~t', .riirümefe 
Bunlan beslfy<'c<'k eti 'l·oktur .. BüyükJ rııun kıwlır .. Çiğdem Gökırmakhlarınj lad:. · ) 

k k d •(Devamı uar, ayı etini bize verece rzı ır.. · 



• !UlTB8BIN - 1985 HABER - Akşam Postası 7 

Coeuk baltası Habeş harbının siyasal yüz O. 
~ ,_ - _, ,_ awwwı ,_,., -- - - - -

Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

&-10 - 935 tarihli resimli bulmaca TepebaŞi 13> Fehmi, 106 - 2 nci mek. 
mızı dofru bulanlar arasında: Be • 51 Osman, W7 - Akıntı burnu Zeki P. 
tlkta§ta iköyiçinae ilkokul 1a. 2M Cev. 108 - Mahmutpap 12 Zevzat,, 109 -

lngilterenin tek başına 
hareketinden artık 

korkulamaz 
det Ustünada 1 nci, Ankarada Ycnişe Pa~bahçe 62 Turan, 110 - Beyoğlu F k t T rz l 1:/ t l b . 
hirdeŞükriyeAmm2nci hediyemizi Mihran,11-PettevniyalL.234Süley a a l.;/4 US ar nurumunun op U ır 
kazanmışlardır. man, 112 - Ortaköy 17 Hamiye, 113 -ı 

BtRER şışE KOLONYA Gaziosmanpaşa Fehime, ıı4 - su1tan /ı l'-' /ıare ı .. eie feçmesı· fe/ılı.kesı· 
KAZANANLAR: tepe Orhan Ertun~. 115 - Boğaziçi a ue IC 

3 - Fatihte Sabiha Gültekir., 4 - 121 Elizabet, 116 - Kumkapı 4 Diruhi, 
Aksarayda Karakol sok. Nihat ~b • 117 - 55 inci mek. 118 Tank, 118 - lı Al A tt / 
dUlkerim, 5 - lzmirde Tilkilikte l>er • Beyoğlu 1 nci mek. 168 Mehmet, 119 - a a mevc U Ur e 
her remil Ö1.soy. Üsküdar 63 Cavit, 120 - Kız J ... 1062 

RIRER tPEKU MENDİL E. Yfiksel, 121 - Ortamek. 109 E. Erk. c e n e v r e n •. n y a p a C a ft 1 
KAZANA LAR: men, 122 - Kız lisesi 1003 Meçhure, ~ 

6 _ lzmir Karşıyaka O. Mk. 322 Sa. 123 - Gedikpaşa 26 Kumkapı, 124 - b • ~ b • t • 1 • ı t . 1 
die Nureddin, 7 K Debekte Şaka 11\li • Beyoğlu S Leyla, 12S - ls. K. L. 368 a S 1 ·I. 1 r a V S 1 y e n g 1 e r e v 
nasyan, 8 - Eyüp Bümüşşuyu ca. F.ahriye, 126 - Eyüp Münür 113, 127 
Selma, Abdu1lah Hüsnü, 9 - Osman. - ZindrJikuyu 9 MUsniy~, 128 - Sa· ' h a r e kete g e Ç İ re b 111 r 
beyde re~m Atıf Korkmaz, 10 - Fe· matya 2 Turan, 129- Kadıköy 29 SU.. 
nerde gülgeç;nez sokak No. 21 Nefise. reyya,130-Be iktaş18Nuriye,131- ltalya efkar1t1mt1miyeSi mutmain Olmam iŞ, rahatlamlŞtlr 
IlilŞER PAKEl' NANE ŞEKERi Eyüp 17 Rabia, l32 -. Samatya 2 Tu- Bir numarala zecri tedbir aıker sevkiyatı devam ediyor. Ve lacaimı sanmıyorum. Uluslar Jm .. 

KAZANANLAR: ran. l 33 - Pangalh L. ~ Yahan, lM ltalyaya kartı bir numaralı zecri tedbirlere kartı koyma ha- rumunda üye bulunan deYletl• 
11 - Karagümrük 50 Yılmaz, 12 - - ~rnavutköy 52 Koço, 13S - 21 nci 

59 ncu mek. Arşaluys, 13 -12 nci mel< mek. 276 Orhan, 136, Cağaloğlu 8 Nu zecri tedbirin, yani ltalyaya ıili.h zırlıkları hızlan~ınlıyor.,, bunu ihlal etmeğe tqebbüa etmn-
92 Hayrullah, 14 - Kadıköy 12 Enver, riye. 137 - Kumkapı ıı Mukim, 138 - ihraç etmemek tedbirinin tatbiki- İngiliz. İtalyan ilgilerini karır lene - ki böyle bir harekette ba· 
15 - Kadıköy. 147 irfan Göksel, 16 - 17 nci mek. Semiha, 139 - Be~ktaş ne bqlanmııtır. brabilecek yazılar yazdığı kaydi- lunacaklannı •anmıyorum ·- bu 
Galata 22 Yahya, 17 - Aksaray 3 Ze. 190 Serap, 140 - Azizpaşa. 4.5 Rasim, Türkiye, Yugoslavya, Roman·· l . .1• "D )" Telgraf ga • ekonomik tazyik, harp müddeti-
ki, 18- Üsküdar 96Türkıin,19- Ka- 141 - Kasımpaşa 102 Semiha, 142- Çek ı ky Irak h .. kQ e ıngı ızce ey 1 " ze 

1 M E 1 20 K t 1 Kqleıı· L. 882 Sabah, ı~.", - Fatih 105 ya,. oı ova a, u met• lesinin ltalyaya sokulması y31ak ni kıaaltacaktır. 
sımpaşa 9...., · ro , - ur 0 uş, .. M lerı uluslar kurumunda kararlq- d"l • ı· İngiltere bqtanberi ancak kol-
39 Yosifid~. 21 - Çarşıkapı Mehmet, Şükran, 144 - Rumeli Hayat L. 2 • • l b db. l • b"k" e ı mıt ır. . 
22 - Kocamustaf apaşa 88 Osman, 23 1mme, 145 - Fatih 11 Cemal, 146 Hey,. ~1! ~ ~n. u te ır enn ~t 1 ~n~ lngıllz dıf bakanının sözlerlne lektif tekilde harekt edecefini bil-
- Ortaköy. 6 Beyhan, 2-1 - Ankara beliada Affan, 147 - Davutpaşa orta - aırııtııını ıenel aekreterlıie hıl • dadlr tatslllt dirmittir. , 
Ahmet km Nejlı\. 25 - Pertevniyal L. mek. Ak},ldız, 148 - Stileymaniye 13 dirmiftir. lngiliz Dıt bakanı Sir Sa . İngilterenin yalnız ı;.,ma .ha-
E. 'Özek, 26- Kasımpaşa 9 lsak, ?:1- Ay.han, 149Şehremini162Gönül,150- Felemenkte de dünden ·iti!;. ~ moel Ho?'un lngaiz ı>arli.mento- rekete ıeçmeie niyeti yoktur.,, 
Taksim 7 Tevhide, 28-12 nci mek. 213 Oskiidar 12 Bedriinnisa, 1:51 Göztepe ren harp malzemesi ihracı yaıak ıunda verdiği ıöylevi11 diğer par lngiliz dıt bakanmm 16ylevin1 
Nejat, 29 - Şişane karakolu 12 Selma Muazzez, 152 - 43 ncü mek. lOS Neri. edilmittir. ralarını aynen veriyoruz: İngiliz kabinesi tuvip etmiftir. 
30 - Kar;1gümrük 50 Cemal, man, 15.'l - Gülhane 52 Klzım. 15' - I ;s' 

BlRER KlTAP KAZANANLAR: Şişli 163 _Fehmi, 155 - Davutpqa ıpanya dahi, zehirli ıaz ima· "Andlqmaların mükerreren ih Batbakan Bald.tn banu parlimen 

31 _Beşiktaş 7 Se"1m, 32 _ 20 aci 154 Sadık, 156 - Sultanahmet 9 Di - line yarıyacak k?myeri maddeler· lal edilmesi ve buna rağmen ulus· toya bildirmittir. 
:mek. s. 5 ŞemJh, 33 - Fatih 23 SU _ dar, 157 - 10 ncu mek. Sacide, 158 ı le birlikt"! ltalyaya ıitih ihracını lar kurumunun !.llevcut kalması• Fransızca Maten ıazeteıi di· 
heyll, M- Süleymaniye 9 Dürrücan, Beykoz Yaşar, 159 Zincir\ikuyu 100 yasak etmittir. nı kabul edemeyiz. Bazı yaban · yor ki: . 
35-44 ncü mek 490 Fikret, ~6- Bey Kamil. 160 - Feriköy 4 Bilgiç, l61 - Küçük andlqma devletleri u• cı devletler1 11bu içinden çıkılma·ı: "lngiliz dıt bakanının ıöyleYi, 
Oflu 'Necdet; 37 - Kasımpa..'8 52 Os • Gelenbevi mek. 299 1''. ~epeköy, 162 - lualar kurumu tarafmdan verilen duruma kartı kovmak ..c:eaaretini yalnız ltalyan - Habef muhuama-
man, 38 - KaragUmrUk 28' Seyfettin, Haydarpaşa L.1023 Ayten, 163 - Us"' .; L :.......:ı 1 1 1 1 

'·u""dar P. ,.,.,6 F. Ka ... ·an, ı•u Nuruoema ikincı karar muciui..,. ta ya i e kendilerin~ ,görmemektedir. U • tında ngilterenin oynadığı rol i• 39 - Ortamek. 372 l.imia, 40 - 1',a • K "'' ~ U't b ı 
tfh 12 Orhan, 41 _Kodaman caddesi niye 56 ltdız, 16:> _ Samatya 52 Berç, finansal münue etlerini kestik e- )uslar kurumu is~ bir barıt aleti • tikbali için deiilı fafcat ayni za· 
n Selma özaraJ, 4:? - Galataıo:aray 166 _ Bomonti 17Karabet,167 - Bey rini uluslar kurumu genel ıekre- dir. manda genel ıükUnet için de gü· 
L. 1157 Hasan, 4:1 - 4i ncii mek 148 , oğlu 21 Zuba, 168 - 11 nci mek. Raif, terliğine bildirmittir. Ekonomik tazyikin tesirsiz ka- venlik verici mahiyettedir.,, 
Kenan • .w - Sultanahmet 9 Kcnmt.

1 
169 - Kasımpaşa 3 Ali, 170 - Vefa L Romada lnglllz • ltalyan 

45 - Selçuk kr:ı ertik mek. !?O Saba - :il:! Hayan, 171 - Demirkapı Zülal, temaslan D u·. n 
hat, 47 - 27 nci mek. 44 Selamettin, ı 7.2 _ Beşiktaş 4 Müyesser, 173 - Fa· Romada ltalyan dıt itleri müı· I Edirnekapıda 

erkek bir kadına 
tecavüz etti 

48 - Halat 6 Bedia. 49 - Şişli Terak • tih s F. özdemir, 174 - Beyoğlu 10 l •• 
ki L. ~71 Acar Bele, ;;o - llnri ntck. Nadir, 17:; - Kız L. 3 Nermin, 176 - teıarı Suviç, ngiliz büyük elçiıi· Uç 
339 Jlilmi, 

1 Hahcıoğlu 349 Nafiz, 177 _ B. o. 3 ni yanına çağırarak görütmüttür. 
CETYm. KAZAN.\NLAR: Permin, 178 - Heybeliada Suphi, 179 Söylendiiine göre, Habeı me-

51 - Tophane 4 Hikmet :;2 - Gedik Fatih 10 Galip, 180 - llkmek. Ke!'an, selesine bir çözge (ıuretihal) bul• 
paşa 26 A. Cesaret, Sl - 27 nci mek. 181 - Be~iktaş 18 Fikriye, 18:? - Un.. mak üzere çok 11kı çahtılmakta· 
ıs.:; AYni, :J4 - Darü- afaka J.. 9 ls· kapanı 86 Pekyüz, 183 - 5 nci mek dır. 
mail, 55- Kabataş J.1. 6 Saim, :J6 - Bii Avşe, 184 - saK1mpaşa Pembe,lS.5 -
yükada 61 Nariye, ..)7 - Süle) mani) e l Slşli 19 Orhan, 186 - Topkapı Engin, H•dlae çık~~~·•• ~çln çıab~tlıyo~ 
29 Ne.cırin, SS - :Edirnekapı özdemir, İ87 _Erkek ı,. 135 Hüsnü. 188 _ Za- Roma hukumetı Akdenızdek: 
59 - Cirithane ~. :1 Kemal, 60 - :J6 n. ter s. 12 Emine, 189 - Edirnekapı To. bütün ltalyan gemilerinin ıüvari
tı mek. Osman. 61 - Yeni L. ~:l9 Sup· dondi, 190 - Yerebatan 3 Ali, 191 - lerine ,çok ihtiyatlı hareket ederek 
hl, 62 - Kumk:ıpr 9 Antula, 63 - Şi4 . 1 Kız ı ... 1631 Melahat, 192 - Pangaltı. lnıiliz ıemileriyle her hangi bir 
li S Selçuk, iH - Yeşilköy. l:i .K. Er· 130 Mihricihan, 1'93 - Sultanahmet 34 hidiıeye ıebebivt-t vermemelerini 

Zavalh kadının yanındaki 
erkeğin de kulağını kestiler 

(Baf taralı 1 incide) kulağından yaralandı. Kadına teea
a),rrnak i.ı;;terni:-:~rdir. Nuri, kadını viiz etmedik,. 
ötesinden berisinden sekip sürüklemek Suçlular bqün adliyeye nrile 

ceklerdir. men. 6;) - Arnrwutköy 36:1 Semih, 66 Madalet, 194 - Amelihayat 2:.">9 Cemal emretmiıtir. i-;tiyen üç kişiye karşı gelince bunlar-
- Kadıköy 8 Izz2t, 67 - Kasımpaşa J9;; - Kasımpaşa 9 Tahsin, 196 - Be- 1 . . .1 · · 1 l · dan biri ~l;) santim uzunluğundaki ka· -,....-------------

t 4 ,,;: · 197 B w 1 ?? N" ngılız gemı erının ta yan gem1-
60 Nejat, 68 - Kandilli kız L. 4:i5 Mu- ,·aıı .::>errın, - eyog u .... ı • 
alla. 69 - Is kız L. 103 Saide, 70 - ;,,et, 198 - Edirneknpı Mehmet, 199 - lerine selam ver:::1ekten kaçındığı-
ls. erkek ı ... 10 ncu S. lsmet. ne~iktas ?,8 Şekip, 200 - Riyaseti cum na dair bazı ltalyan ga.zetelerind-: 
YAZI DEFTERi KAZANANLAR hu; K. ' tsmail. çıkan havadis yalanlanmaktadır. 

71 - lS nci mek 4 den Emel. 72 - - Hediyelerimiz her hafta cumar Ancak lngiliz limanlarında, 1-
Fatih 4 Semih Akyüı, 7~ - Aksaray fl'si günü matbaamızda dailtılır. talyan gemilerine - yirmi dört 
12 Şc.h'\,az, 74 - Kuleli As. L. 249 Mus !r:::::=:::::ı::ı::::::::r.::::::::::::::::::::::::::ii saatten fazla kalmamatarı iç.in --
tara. 7:; ..... Cibali 40 cı mek. Müfide, ::Elektrikten korkan:! k ı ~ hal l 
76 - Osmanbcy 72 l\lcral, 77 - Orta jHll hu yanlara ondllle f _on~_banl:~sal gbı, 1 kyan çehven.': 
mek. :ııo z. Üner. 78 - 2 nci mek S. i "' :f rı mu a aga ı u ma ta. ve enuz 
4 Mari, 79 - Yefa ı.. 272 N~cmi, o - iİ it:ln fi harbin resmen ilan ed:Imemiş ol-
:Kadıköy 27 .Nermin. j?: Hakiki buhar makinemiz gel-:s duğunu hatırlat:naktadırlar. 

KARTPOS'l'AL KAZANANLAR :! · · · ·'i . _ 
1 

~ ı :: mıştır. Bayanlar buha.r makmeııa Fransızlar toplu karketten de 
81 - Gazıo rnan paşa 38.> brahım, ~: . . ld P. 

82 _ Alttrnbakkal 51 Yedat, 83 _ Di. Ü dıye hır çok yerlerde a anıyor- , c;eklnlyo.r .. 
Tanyolu 128 Salih, Si _ Çapa kız m. il lar. Bunun için bir kerre Akıa- Fransız gazetelerınden Lo Tan 
M. 3-15 Malike, S:> - Edirnekapı 20 ~ rayda . Millet caddesinde Gü - İtalya • Ha bet · şi üzerinde ıon 
Ahmet, 86 - Cağaloğlu 14 Mustafa, H Jeryüz Kadın berberi Bayan Şe- diplomatik çalışmaların tesirin: 
87 - eByoğlu Blagoy, 88 - Erkek L. fi kürenin salonunda hakiki buhar anlatarak diyot Vi: 
510 Fikret, 89 - Kız ortamek. 265 Nü- ff makinesini görmeleri kafidir. "lngillere tal"afında.n münferi! 
veyde, 90 - Bakırköy Xadir Kemal, ii b" h 1 hl"k · b f l 
91 S ··ı · 29 B d · 9? :::::m.":mm:::n::-.:s::ı=ıı::ma..--r.:ma:a ır are.{et te ı eıı ertara o • 

- u eymanıye - e rıye, ... - b b 
Edimekapı 87 Burhan 93 _ ts erkek muı bulunmakla era er. uluslar 
L. Ml Kemal, 94 - Gelenbevi orta kurumu taraf mda n toplu bir hare-

masını çekmiş, Nurinin sağ kulağını 

yarıya kadar kesmiştir. Genç kanlar 
i~inde yere dü~ünce üç mütecaviz ka· 
dın1 alarak sur duvarları üzerinde bir 1 

yere götürmüşler. namusuna teca,·üz 
ctmi~lt>rdir. 

Gözünün önünde kadının zorla gö 
türüldüğünü gören, fakat elinde hiç 
bir silahı olmıyan genç peşlerinden gi. 
dememiş, doğruca Kara~ümrük polis 
merkezine giderek başından geçeni an. 
)atmıştır. Bunun üzerine işe zabıta el 
koymuş. kadın .surlar iizerinde bulun. 
muştur. Yakanın olduğu yer jandar
ma mıntaka..;ı olduğundan zahıta ,.a 
kadan :Merkezcfendi jandarma kanı· 

kolunu haberdar etmi)fir. 

.Jandarmalar hemen tahkikata 
ge~mişler, üç mütecayizi bir kah,·edc 
otururken ynkalamı~lnrdır. nunlar 
yanl<esici lsmail, _yankesici Cc' det Ye 

Mehmet oğlu lliiseyindir. Nuriyi ya. 
raladıkları kanlı kama da iizerkrlnde mek. Asım, 95 - Cağaloğlu 23 Saba - K U p O N ket tehlikesi hala mevcuttur. Ve 

Mttin, 96 - 13 ncii mek 396 Haşim, hatta, Cenevrenil" yapacağı basit hulunmu~tur. l\iiitera;;:r.Jer sorguya 
- i 283 t:l'kilinre dcmi~lerclir ki: .,, - C. Antep 440 Hikmet, 98 1 ne bir tavsiye, lngilterenin hareketi' 
""-L 393 Fahn' 99 Aksaray 1 Saba "- Biz sur üstünde oezi'-·orduk. --. ' - • geçmesine kafidir. c. " 
hattın, 100- Beyoğlu 12 Manol, 101 - 23 • 10. 935 nir köı;;ede kachnla erkeğ i fena bir 
Ka-ko-y Rahm"ı Alkan, 102 - I•. 1.'!~ ltalyan efki.~ı umumiyesi mut· h ld . 1 l k l' J 1 .... ., ,.. a e raı\a ne ı ·. >U rn namusmnur.a 
Ahmet Öy.JU, 103 - Beşiktaş 29 Ali main olmut desi'dir. Yalnız bira:r rlokundu. Cı:.telik hizt> kafa da tutun· 
~IOC - Maçka 861 Adnan, 105 - daha rahatlamıjl'r. Bu yüzdeıi ca aramizda kavga çıktı. Bu esnada 

Hunlara kim limit 
verdi 

KURUN - Aıım Uı, "Nasıl ce· 
ıaret ettiler?,, ba,lıklı yazısında 
Atatürke suikast için Türk ıınn·la· 
rından içeriye girmeye cesaret eden 
adamların bu ce~areti nereden al. 
dıklarını ve kendilerine bu ceııare-
ti veren i!midi nere.den aldıklnrını 
soruyor ve diyor ki: . 

Öyle sanıyoruz ki bugünkü iğ· 
renç suikast meııelesi bu karanlık 
noktaların aydınlanmasına rar . 
dım edecektir. 

Daha aziz vatanımızın et ikle • 
rindeyken suikastçıların yakalan· 
na yapıımak ıuretile takdirlere ve 

tc:niklere hak kazanmıt olan Cu · 
muriret hükumeti bu önemli nok
talar üzerinde 11rarla duracak ve 
nihayet ortaya çıkacak l;~ldk~tt ü
zerine icabeden tedbirlerr almakta 
gecikmiyecektir. 
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A oın ~ ır ö kav afi~: 
kaçırılan ı 
TlYıırk ko~o , 

MAKEDONYA 

ihtilal Komitesi 
Btılkanfa,, ölam turalı 'fJe pusu geri ıt ~ ,.~ yazan: 
haline get;,m;ş olan teşkil4tın iç qüzü ~/ Stoyan Krlstof 

Tefrika Noa 

Şat:eff dosdoğru birinci smıfl 
kamaraya gitti. Haydi, ne yaptı -
ğını bize kendisi anlatsın; dina -
mitçilerden yegane sağ kalan bu 
adam bunu bize kenc)j ağzından 

pılacaktı. 14 ·---·--Aradabir yanlıthja meydan ver 
meınek için ''Kaman, , Or1zeto Parkerin metresi, makyaj mütehassısının 
bankayı uçurmak üzere vaktinden t 1 . d k u·. ç u·. k b. ı · t t d kt 
yirmi dört saat evvel tünele gir - a e yesın e ır ame ıya yap ır 1 an 

cın'ntnbillr: mi§, verilecek itareti bekliyordu. •• •• d d d • 1 t • d• 
"-Kamaraya girer girmez h~ tşaret tehrin havagazı borularını sonra aynanın onun e Ur U • Ş e şım t 

•-

:::u~ı:~:a~~::~ k::~:~.y;:~ ;:~ı~=~::· Bu İf de dina itle Necla rolünü . oynayabilirim! 
ketlere sarrlmı§ olan melinitleri "Gemici,. ferden birisi ıaat se• Makyaj mütehassıı nurJ . ' -Hayrr .. Hayır .. dedi, ben b&
çıkararak keten torbalara koy - kizde ıehri karanlıklar içind• hı, sının atelyeslnd e ..-- Yjiıüme ıun'i hir beıı isti - yalı ben iaetmiyorum. Siz küçük 
dum. Sonra dinamit torbaamı e - raktı. Selaniğin hemen dııında a • Jüli ertesi gün Nevyorkun me,' yorum. I bir ameliyatla inıanm bir baıka 
limde taşıyıırak kamaradan dı~a • naboruy,. iki kjlo dinamit koyilrtk hur m~kyaj nıUtehauraı Klark'ın - Peki.la yapalım! Yüıünij · yerindeki heni iıtenilen yere ya • 
rıya çrktım. fitili cigarasile yaktı. Fitil uzunca atelyesinde sıra bekli ordu. zün neresinde iatiyonunu2 pııtrrırıınız ! Benimkini de öyle 

Su kesiminin alımda J:>ir delik ~esilmiı olduiu için kJrÇacak ka • Parkerin sevgiliı( bura.da ne! Jüli cehinden bir fotograf çı • yapacaksmız ! Ben bir günlük de • 
aço,rak bütün gemiyi batın:nak is- dar vakit bulabildi. Patlama ile ~apacaktı? kardı. iil, daiınf bir ben i.tiyonım. 
tiyordum, f a~at 4ft ~iivertelere gİ birlikte ıehrin bütü11 ıtıldarı IÖn• Bunu ırrada bulunan kadın • - Bu, ~nim eşki fotoırafgla · Müteha1111 fll'ÇAları elinden bı· 
demiyeceğimi keıfttim. Bunun ü- dü. ların hepsi de merak etmitlerdi. rıından biridir. O vakit ton duda • raktı: 
zerine g~iyi yaknJJia karar 'Ver· Bu yalnıı Ortzeto1a dejil, fa • Jtili ıüzel ve makyaja lümm hiı . ğrmrn biraz yukarı11nda yaptır · - Boyalı ben için iki dol~r ye
dim. Torbayı yemek ı~lonqnda X.at bütün diJl\\ınitçilere har•ket ıetlirmiyecek kadar cazibeli bir mı!trm. Yine aynı yerde olmatmı recektiniz. Şimdi it deiiıti. Bu &· 

ıemi tekm:sin~ karıı ~oydum. itarçti j~i.' . . kadındı. Gençti .. Çevikti. 'Tam bir istiyorum. meliyatt elli dolardan aıağı yapa· 
Bütün bu itleri yapar'k~m d~ ııe- Gemıçılerm ~n ıen~ı olan ve Qn Amerik•lı kadm tipi. Müteha111 fotografa baktı: m~. 

mi Jimandarı y2alda§IJ)~ğa baJl• • sekiz yaıma henijz buınıt bulu • Sıra ona gelince herkeı hay- - Bu ben o k4dar tabii görü • ........ Ben şİze par•sını ıormarfRD· 
mı~tı. YolcuJann k11rtarılabilme • nan Milan Araoff ıehir k~ranlık· retle genç kadınm arkaımdan bi· nUyor ki .• Sull'i olduiuna . bir san- El ~mojini~in kartıhğı ne ae el • 
leri için, limandan çı'kıu4dan evvel fara boğulduğu zaman deniz kQ'ı• ribirine balntyordu. atkir'ııf.~tile • ben bile inanmak bette alac:.akanuz ! ffaydj ıı.m._ıı i· 
yangını çıkarmak Jazıınd,. Ttıın undaki Elhamra gazinosunda idi. 8 k d ku U 1 b' iıtemiyorum. te ha!laymn! u a ar sursuz ı ze ır 

hazrrl~dığım şırada kamarptlar • Buradaki halk uzakta olan patla· k d k J'I b .;;; .. .. _ Onu da sizin kadar mah:r Jüli çantaımr a~tı.. Elli dolar . . a n, ma ya a aca a 7 uzunun ne 
dan pirjşi yc;m~k falımµndan eeç.. mayı işitmemıştı. Lambaların ku . • ~ı il ti k l t' d ? , bir ma. ,·v.1• mi;t•haaa_ 111 y•pmıttı. çıkardı., Fı-" larm üzerine brrak • .. . · . .. reaını 5 uze et nne s ıyer u • ~.,... .. "" "" ?-. 
ti. Uzaklaşmasını bekle.dim, &Un • çille hır bozqk}uk dolayıaıle son • Jiil' t l de · · 1 · d' .. · _ Bu müt-ba1tııı ı..en de tam· tı: .. . . . . . . ı a e ye n ıç.er ye ıır ıgı " w ~ 
kü koiC)fllk fi~jJi söndürebileçeğini duklerını n .. nm~ttıklerı ıçm ıslılc hayr t· Ki ,_, yü mak iaterim. - itte \icretiniı: ... ! zaman, aynı e ı a"-" m • 
sanıyordıırn. fitil 12 •ıınlil)letre u.. çalmılğa ve .el ÇJT~llU\iA baılo.dı zünde okumak da mUmkündü. _ismini unuttum. lıpe.nyada Ve ffpkumı batnıı:lan ~1'p.-
zynlµğumJııydr. Bunun ucunıı. çok lar. Fakat bır d1.k1ka •onra genç Jüft mütehauıaın gösterdiğı yaptırmıthm. rak tordu: 
çapuk yan~n No\>eJ dinamitinden Milan bir bomba korntQf ve fiti• koltuğ' oturdu: _ lıpanyol kadnlannm aun't - Bu ameliyat kac; dalrika ıU • 
bir pa~p,cılı: JtoYJl)JJftum. Kama. Jini yakmıttr. Fitili ı>aırl-". ·~e..-ler _;izi beklemek için,~ )qy ~ beıı meraklrJt oldırklarm! ilk dofa rer? 
rot salondan çıkmr.a cigaranım u- le ya.nm h?ınbanın çevresı11ı ay • metli ıaatlerimden lkisinl kay1'et . iıitiyonım. . Müteha•ı• küçük bir telMf tr ÇI• 

cufla fitile at~ werdim ve koştum. clrnlatamAğa başlayınca h~lk sıJ • tim! İtimi eabuk bitireeelinizi u .. ..:_ Ben lıpanyol değiliıtJ. Ota • kardı .• hpirtoda yaktı: 
Daha beş adnn uzaklatmo.nııftIJD biJ bMarak kapıy dofru hijçum et muyorum. • ya rezmele ıit.Jııiıtim. Rica eerim, - On dakikalık bir it varı 
ki torba p~tladı. Gümbürtü müt • ti. Milano da kalabahlcta birlikt• ı f c - Canım yanacak ası? 
h. . V d ı...,,.~•ı. beııi ~ok l a l\ı\11laymız... eTe ; - Kn~n• .. bir kaPTW.ca n-" .,.~_ ı 
\ftı. "punan yanm " JJ&rım pen ".,...... &'lik o<ıecek vaktim yoJC. ~~ • ··• ITIIRnR 

c<!re bijyüklüiüm:1e bir delik açıl- Kilerin pencere jnden Ortzetö, Müteh•saı• fırç~larım karııtı _ dan daha lıafif •.. Nerenisde hen · 
mıftr. ~bir ıf ıklarmın fÖndüiünü rördü rarak gijldü: vu? Açm büahm vücudünüzli ! 

Çok g~den ıyıakine dairesi Bankanın altındaki dinamit tene· _Mutlaka bu goce maskeli bir -Sai baldırımda. 
ateş aldı. Bet çlakikada }>ütUn ı~ ~e kutulara konmuı ve laıım olan baloya clavotliıinb? Çorabmr indirdi: 
mi alevler içinde cayır cayır yan· fitillerle biribirine bağlanmıftr. Jiill mütehaaat1rn elindeki fır. -1,te .• Ta.m iıtediğim lıir D.n. 
mağş. baıladı,,, Bu fitiller kendisine kaçmak içi., çaları çekerek: Müteha1111, genç kadtnm ha • 

Bütün yolcular kurtarıldılar. vakit kalsın diye otuz metre ka • cağmı dizlerinin üstüne aldı .. BaJ. 
Rıhtrmda toplanarak yanan vapu- dar uzundu. Kaptan ışıklar •Ön .. drrına biraz ete; ıürdü. 
ru ıeyre dalıt.n nhati "kazan patla dükten ıonra bet dakika kadar - Bakın ne kadar çabuk alı • 
mı§,, diye mırıldanıyordu. Ancak bekledi ve fitil ere nteş verdi. Dx- verdim! 
geminin sintinesinde kocaman de- ~arı çıkınca dükkanın biitün ke . Jülinin canı hi~ yamnamıt de • 
li3i gören Franaız J«msoloşgyla p~nklerini indirdi; doğru banka ğildi. Fakat ıeaini çıkarmadı. Mak 
Türk polisi yangının kazandan çık binasına koştu, ikinci katta aile • yaj mütehaaaıaı büyük bir itina ile 
mamıf olduğunıt ~iliyorlardr. ıile birlikte oturmakta olan banka çıkardığı siyah beni Jülinin yüzü. 

Gece olup, dikkatlice tasZJ.rlan • direktörüne be! dakika içinde bi· ne götürdü ve ietediii yerdeki de· 
mı~ ıuikaıtlel' biribiri arkaıından nımın havaya. u;acajmJ haher ver1 t:iyi kaldırarak beni oraya yapıt . 
patllk vemıeğe bMlaymca, h~lk di ve binayı hemen tahliye etme • trrdı. 

da polisler gibi düşünmeie hfla • ıini söyledi. Bu krıa ameliyat, ıöründüiü 
dı. Bundan aonra Ortzeto karan • kadar kolay ve basit değildi. Klark 

Y alcular vapurun Sellnik acen.. hkle.r içinde çılgınca kotarak o • bu işin müteha11ısı idi ve kendi c. 
leıi bir..asına getirildiler. isimleri turduğu yere v~rmağa muvaff,.k aulunca beni gene kadının yll.na • 
yazddıkb\n ıonra bilC't parfllarını oldu ve kendhıi buraya kilitledi. ğına öyle mahirane bir surette ya· 
geriye almak için erte•İ ıabah ıel- Karanlrkta el yordamile dolaıır • pıftırdı ki .. Biraz sonra Jvlinin , !-
me)eri söylendi. ken ayaklarının altında toprağm yüzündf?ki beni ıören omm t.\m'i 

Şateff o geceyi şehirde Parte - ıaraıldığmı duydu. Osmanlı ban - Bu komitacıları Todor Alekaandrof umumi harpten sora olduğunu katiyen farkedemezler. 
non otelnide geçirdi ve sabahle • kası yıkılıp çökerken Selinik teh· toplaıınttır. di. Zaten buna ıun't ben denem-sz· 
yin ilk trenle Oskiibe do~ru yol • rinde kulakları patlatıcı bir pat • di. Hakiki bir heni bir yerden çr • 
la.ndı. lama duyuldu. fırlattı. Buradan oturduiu yere fırlatarak patlattıla1". Her ikiei de, karıp öte yana yapışhrmak. .. 

Lakin bilet ptıraıunı geriye al- Bu sırada bombalar tehrin muh koftu. cehennemi bombalardan daha bir Ji!li aynanın önilne ge~ti .. Ge 
mak için müracaat etmiyen biri - telif yerlerinde, tiyo.trolardft, kah· Y orgi Bogdanoff "Nono,, kah · çok bulunan eve dönmeğe muvaf- tirdiği fotogra(ı eline alarak bir 
cik yolcunun ken'1isi olduğu anla- velerde, Qtellerdo ve aok~kl~rda vcainebir bomba attJ. fak oldular. Pencereden dııarıya kendi yüzüne, hir de fotografa 
~rlmca Se1anik valisi 0 sabah tren· patlamasa ba.tladı. Selinik gö,:e Valaldimir Pingoff, "B·o§koff,, fırlatılan ilk bomba askerleri bu · baktı .. V c kendi kendhıe mırıl .. 
fo Selunikten çı?muş olan bütün görünmez bir §oytanın pençeıine hanına bh· bomba atarak evine raya çekti. lki tedhifçi od1Llarında dandı: 
yolcuların çok dikkatli bir muaye· düşmü§ gibi idi. Ha~n Arap bin· doğru koıma~a batladı. Yolda YÜ2"iikoyun yere yatarak tan yeri _ l~te ~;mdi Türk krzına ben-_ 
neden geçirilmelerini her tarafa ba~ınm kumandası altında o1~n in askerler taraf ııdan durdurulun :. ağanncaya kadar bütün bombala- ıedim. Neda rolunu peklla oy • 
telgrafla emretti. Şatcff, tren Üs· zibatlar tehrin komiteci ıürüleri ca onlara da bir bomba şa)Jadı. rı dr§arıyZL t\ttdar, myabi!irim. 
küp istasyonuna girerken tevkif tarafından istila edilmit olduğunu Fakat askerlerin lrnr§unh~.rı onu T•n yeri ajarırk,n de sokakt;s JüH mi".tehauıım atdyeainden 
edildi. Ellerine ve ayaklarına ıin- sanarak aQkaklarda kot-up durdu • çabuk yero ıerdi. on, on iki ka.dar aıkerin ıol<akta ıe,·inçle ç1kryordu. 
cir geçirilerek Selaniğe iade edil- lar; fakat bunlann hi~ bir i:ıile Dimitri Metçeff ile Ehya Trut- cansız olarak yerlere &erHmit bu• Pal'kerin ıevgiHş;, kendini Nec
di. karşılaımaddar. Korkudan pani - çkoff gaxhrmeyi bombalamak iste· lundukları görüldü. En ıon bom · llyn be•lZettikten sonra ne yapa • 

Kuvadelhüivir vapurunun Sel~~ ğe uğrayan şehri tedhiıçilerle as - dil"r, lAkin kuvvetli bir muhafız hayı attıktan ıonra iki delikanlı, caktı? Oyr.ıyacaijı rolu Parkerle 
nik limanım alevlerile donatmasın kerlere bırakarak evlerine koftu· kordonile kllrJılatırıea. b" pl•11dan gelecek kununlarla ckHts dc~ikı kcn:liıinden baıkn kimıe bilml • 
dnn bir gece evvel de lıtanbul ek&- lar. Tedhit.çilerin o geceki hareket- v~zg~tilcr. Oradan dönerken ı~- olmak üzere pcn~erenin önü· yordu. 
presi, Selaniğin h~men dıtmda o . }erinin hülasuı şu idi: tikleri her yere deh§et ,alabilnu:k ne geçcsrok ayakta durdular. Ev~! JUH bir etoırıobila atladı .. Şo • 
lan küçücük bir köprüde dinamite Kon.stantin Kirkoff Jıavagazı • için birbirinden ayrıldılar ve ba• - giren askerler bunların kalburı 1 före ya vat~"- gide~etl yeri ıöyle • 
~arptı. ilk günü yapılan i~Ier İ§te nın anaboru~unu patlattı. Oradan ka haıka yo!lı:ıra daldılar. dömü~ Jeflerini buldubr, fakat or"j di: 
bu kadardı ve bu sadeeo hiT ih - dönerken "GrAnd HoteJ., in 8ııün. Üstlerinde bulunan bütün bom1 lalıkta bir tek bomba kı.lmamı~ts - llroodva;·. 1'c1ac:eıtik lokan· 
bardı. Asıl büyük İ§ ikinci ıünü ya den ~eçti ve oraya da bir bomb"1 baları kahvelere atar•k, sokaklara, . (Deve.mı L>ar) 1 ta;ı, (Devamı var). 
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ASiPiN 
KENAN 

Baş ve diş ağrıların· 
dan ve soğuktan 
korunmak için 

e :mıır:mnıı=a:G> BAY ANLARA BUYUK MÜJDE: e:ımı:nınım::ı: 

il Artık bu pazarllk l•k•nceal yeter. Aldanmak lhtJma 
' kalkmı,tır, çUnkU pazarllk yok, tıyatlar kat'fdlr1 

_f Beyojlunda fstlklAI caddesinde ff Bankası karfısında 

1
\ COŞKUN Manif~tura 1 Şirketı 

f 
· taatlye adllmltl•r. Ayni •lrkete dahil oıan 

COŞKUN TODORI PLIMIRIDJS 
JJ Bu defa ayni COŞKUN MANiFATURA majazaaının sahi 
~J va mlldUrU olarak bugünden itibaren PAZARLIKSIZ me 
st almllk an aon moda ve nuvota lpekll, yUnlU ve pamuklu k 

Yanınızda bulun 
durmayı unut· 
mayınız 

TOZU iLE BiLCUHL! 
HUTBAM EŞYA VI 
EDEVATINIZl.BANYO· 
lARINIZI VE SAiR,Yi 
VORULMAlıCSIZlN TE• 
MiZLIYiB PAALATAli· 
LICEGiNiZi MATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

Ö
-mafları en ucuz ve her keseye uygun kat'l ve son flyatlarl 

t 
arzetmeja baflamıf oldujunu muhterem mUfterllerJn 
mUldeler, 

İl Bayanlar, ya Cofkun manifatura majazasından geçmeli, 
Ci)fıllmllmınıım1111~1ıt1111ııı1ııue ya modadan Yaz geçmefl ... e=wııımıııın~~I~~ 

--·~ 'iuiioner . Hasan Şevki 
PUDRA oe YA GSJZ KREMi 

--:.:::::==:=:;;;;;:======================================:::;;::;-r~--~~-·-s_t_a~n-b __ u_ı ___ l3 __ e __ ı_e_d __ ıy __ e_s __ ,_,_._•_n __ •_•_r __ • ______ ~ı 
Ça.r~nbada Dervit Ali mahallesinin Kur ağa aokağmda kiin Def. 

ter dar lbrahim ef. medresesinin Vilayet ldarei Huıuıiyeai namına ae • 
nede bağlanması Vilayet ve Belediye Riyaaetinin 8/6/935 gün ve ya· 
:-:tlariyle bildirilmi§ ise de bu yerin tasarruf kaydı bulunmadığından 

lıakında senetsiz tasarruf muamelesi yapılacağından hu yer hakkm • 
ela hatkaca tasarruf iddia edenler varıa On gün zarfmda vesaiki ıa • 
sarrufiyelerile beraber İstanbul Tapu idaresine müracaatlan ilan olu· 
nur. (8.) (6706) 

• 

P A R n A Y A N T .. /\ R 

cek ? Kendic;ine ne söyliyeccğim diye 1 

mırıldandı. 

Ayağa kalktı. Yüzü değişmiş bir 
halde kardeşinin Pariste bulunuşunun 1 

kendisine YerdFii korkuyu dağıtmak L 
~ i:1 birkaç adım attı. 

helecan içinde çarparak büyük bir 
korku ile Hanriye bakıyorlardı. 

Damvilin gözüne evvela Jan ilişti. 
Bu kadın h!la güzeldi. Tazeliğini, 
gençliğinin parlaklığını kaybederek. 
şimdi yavaş yavaş solmuş ve başka bir 

Rasladrğr, 

indirdi. 
masaya bir yumruk . güzelliğe bürünmüştü. 

- Ah, yalmz olsaydım? Onu bura
da korkusuz beklerdim. Yahut arar 
bulurdum. Onu tahkir eder, Parise be.. 
ni aramağr mı geldin? işte karşında -
yım ! ne istiyorsun? diye suratına kar 
şr haykınrdım. Fakat yalnız değilim. 
Jan burada .. Onu da seviyorum. Fran~ 
suvanın bu kadım burada bulmasını 

biribirlerine rastlamalarmı istemem. 
Ağabeyimin bu kadım hala sevmediği 
ne malQm? Ne yapmalı? Janr nereye 
saklamalı? 

Hanri dö l\fonmoransi bir sa.at ka -
.Jıı:r ,1ezinerek yavaş yavaş saginleşti. 
Njhyet dudaklarında bir gürümse _ 
Jnl) belirdi. Belki de aradığınr bulmuş
nJ Çünkü: 

Evet, orada Jan emniyetle kala.. 
bUir. Bu kadının sadakatinden emin 
e1maY< ~resini buldum. Şimdi görü • 
'lilzr atye mrrıldandı. 
· AJll'I zamanda Jan dö Piyen ile 
L,.,,..t11n mahpus bulunduğu daireye git 
t!. Kapıya varınca bir kaç saniye ka _ 
dar "bekledi ve hiç bir gürültü duy • 
madığı için, yanında taşıdığı bir analı.. 
tarla yavaşça kapıyı açtı. Sonra beti 
benzi sapsarı kesildiği halde kapmrn 
eşiğinde durdu. 

Janla km karşısındaydılar. 

Ana kız, biribirlerlne sanlarak, ytlz 
led 'bembeyaz kMilerek n kalpleri 

Bir adım daha atıp kapıyı kapadı 
ve: 

- Beni tanıdınız mı madam? diye
rek ilerledi. 

Jan dö Piyen himaye eder gibi kı • 
zmın önüne geçti. Titremiyen bir ses
le: 

- Nasıl oluyor da bu çocuğun kar~ 
şısma çıkmağa cesaret ediyorsunuz? 
Onun önünde bana sıkılmadan nasıl 
söz söylüyorsunuz? dedi • 

Marşal, sesini değiştiren acı bir a • 
layla cevap verdi: 

- Şimdi beni tanıdığınızı anladım. 
Bundan dolayı kendimi tebrik ederim • 
Söyledikleri kadar ihtiyarlamadığımı 
da görüyorum. Bunu söyliyen de her 
halde unutmadığınızı sandığım Mösyö 
dö Pardayandı. 

Luiz, ufak bir çığlık kopararak iki 
eliyle yüzünü örttü. 

Analık duyguları coşan Jan cesare. 
ti son dereceyi bulmuş olduğu halde: 

- Mösyö, kızımın önünde böyle kö. 
tü bir hatırayı anmak alçaklıktır sö. 
zümü dinliyerek buradan defolunuz. 
Yaşayışımızrn rahatını kaçıracak son 
bir rezalet ve denilikden çekinmedi • 
niz. Bu gibi ede~izliklerin sizin için 
adi işler olduğunu bilirim. Şimdi mah_ 
PUSllnuzuz, fakat ne zarar .. Şunu fyf 
biliniz ki kendimi parçalatmm da sizi 
yammım yaşlaştırtmAm. 

Bir hiddet ilrpertlsi Monmoransiyl 

9iR 

TURAN Dünyada eınaals"\.ı.dir •. Her yerde arayınız. 

Pari• ytudı etiketlere asla aldanmayınız. 

MAMULATIDIR~ a:ı ıı w:.:mm.-::m:::::ı:ı.:rmcm.ımn:m:ı 

1 
KiMYAGER fi 

Hüsameddinl 

1 
Umumi idrar ~hllli 100 kuruştur.fi 

Bilu?tum tahlila,\ Eminönil, Emlaki' 

DOKTOR 

Kemalözsan 
U rolog - O peraıör 

ve Eytam bankıisl' karşısında tzzet-

Bevliye Mütehassısı 
Kraköy - EkBelslyor mağa 

yanında. Her gün öğleden so 
2 • den 8 • e kadar~ Tel: 41 bey hanı. . . 

:rm.mrı.c .. ı:uıını:•mwii::::::::::: .. ••••••m••••m!lli 

PARDATXNLAR 

fey bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. · 
sa o ela böyle bir kralın tebaasına 
hakiki bir saygı ve f edakblık duygu -
sa vermeğe gücü yetmediğidir. 

- Eğer düşünceniz bu ise uyuşa .. 
bileceğiz. Siz serbest, kuvvetli, cesur 
ve çeviksiniz. Bu has.salannızı serseri. 
likle mahvedeceğinize mukaddes bir 
vazüe uğrunda harcayabilirsiniz. Bir 
tehlike vardır. Fak.at bu tehlike de si~ 
tin için hiçtir. Böyle korkak, merha • 
metsiz, hasta bir kralın yerine temiz 
ve yüksek kalpli, cesur, şan n şerefe 

düşkün bunun için etrafındakilere 

şan ve şeref kazanmak fırsatlanru 
hazırhyıın bir kral geçerse buna ne • 
dersiniz? 

- Monsenyör, doğrudan doğruya 

krala ihanet etmemi mi teklif ediyor
sunuz? 

- Evet! .. 
Pardayan başını sallıyarak uzun~ 

ca bir ıslık çaldı. 
- Bana karşı olan ihanetlerinizin 

size olan itimadımı ne kadar arttırdı 
ğım gördünüz ya? Siz yaradılışta in-
sanlar pek azdır. Fakat bun tardan bi.. 
risine rastlayınca açıkça konuşmak • 
tan çok hoşlanırım. 

- Monsenyör, ben de hayır demi • 
yorum. Pakat bu hoşlanış insanı dara_ 
ğacma götürür. 

- Yoksa korkuyor musunuz? 
- Korkmak mr? Korkmadığımı bi. 

lirsiniz Monsenyör. 
- Öyle ise size kim engel oluyor? 

Şunu da söyliyeyim ki sizden doğru -
dan doğruya bir iş değil ufak bir va_ 
sıtahk istiyorum. 

- Dinleyiniz. Bu işe ben dahilim. 
Ve neticesi neye varırsa. varsın sonuna 
kadar gideceğim. Fakat bazı vakala .. 
nn olması mümkün olduğundan bana 
sadık bir kaç kişiye ihtiyacım var. Fe
lakete uğradım zaman yalnız başıma, 
yahut da sadakatlerine güvendiğim 
kimselerle kendimi lizımgeldlği gibi 
müdafaa edemem. Onun için beni ca. 
nile başiyle koruyacak bir tek kimse. 
ye ihtiyacım var. Eğer harbe gidersem 
bu adam yanımda bulunarak beni kı • 
Jıç darbel$rinden muhafaza edecek, 
eğer esir düşersem kurtulmaklığım 

için çalışacak .. Şimdi bu işi yapacak 
sizden bir başkasına rastlıyamadnıı. 
Hatta. icabında tarafımdan elçilik 
bile yapacaksınız. 

- Şimdi anlamağa başlıyorum 
Monsenyör •• Ben, beni hareket etti • 
ren kuvvetin ne olduğunu bilmiyerek 
iş güden bir kul olacağım .. 

-Tamamen anladın .. Şimdi işine 

geliyor mu? 
_Eğer bana bir fayda temin e. 

derse, başüstüne ! 
- Ne istiyorsunuz? Çekinmeden 

söyleyiniz. 
- Hizmetimin karşılığrnda.n başka 

kendim için bir şey istemem. 
- Bu iş için hizmetimde bulundu • 

ğunuz müddet zarfında her ay bq 
yüz Ekü alacaksınız. 

- Çoktur. Fakat bu bir aylıktır, 
mükafat değil L 

- Kendiniç için bir şey istemedijt 
niz halde kimin için istiyorsunuz? 

- Oğlum için. 
- Açıkça söyleyiniz Mmısenyi.ir. Oü 1 - Ya, oğlunuz da mr \·ar? 

şüncenfzf iyice anlatınız .. Ne çareki - Bunu size söylememiş mi.Ydim 
fazla zeki değilim. 1 Monsenyör? 



• 

HABER 

79 - Salainon ıiılediti ikinci bir. tabanca if,. 
kendisini öldür.mele tl!pibbfls ettf. 

80 - :Fakat .Jorj elinden tabancayı kaptı "\c: 
- Deli ohna? Kurtuluyoru dedi. 

81 - .Hakikaten ~elik küre btiyfik bir kul'fttle 
yukarıya doğru yükseliyordu. 

82 - Bil •la llilıe f\ddetl• aarııılı1oalu. Si -
xah su da dizlctrine kadar ~kmrş11. 

lr A ~ A Y A N J. A ft 

-::: ~'"et. dotf'Jr ÖyJe. Uje ~iuqy.z: i _ 
çin qe iştlyorşU»AA? 

- Eğer İ§infade muvM.f"'1 qlt.JAM • 
-.nız yü:\; qin ~rank. &ı YJ1 ~ 4e l}if 
~e! ' ·er.ece!qYnir; ! ? 

..... Eğe.r mm·llf~ olru:~ 

- Y~i ~ijU.b; kralı taltta. ge • 
tirirMAi~ ö,ı, mi? O wıkit Momlen • 
yir, istiyee•ğim- para değildir. Size 
hi~et ~en adamıp otlu isi11 saray 
10uhalı~an ku manda-nhğı ile bir teğ .. 
rae.n (millbi•) rütbesi kafidir. Çiin • 
kii eler aldaııntt) orMnt oğbım hakika 
~ biT k.Mlramandu v.e luhcından f>ü , 
y.ij_k hhımeUeıı urw-ula~Uir .. 

..,.,., Gel•Jlm yüz. bin f.ranga.. Bunu 
bcrun kabul e<lt.miyoı:.um. 'Fegmenlfk 
rütbesine gelince onu da kabul edile. 
ceğini yiiöde. yüz. umduğum şartlar 3.' 
raHn:ı koyacağım.. 

- Pek!li, ~ıwdllik sözünüz kifidir. 
Jyi ama. bu i~ ne ''akit haşlanacak'? 
Yani ~ri5tı bu~umMkhğımı ne vakit 
lııtiyorsunuı? 

Marşal bir kas saniye du§oiindü. 

- lki aya kadar .. O zamaN. kadcır 
htç&ir ~Y hazırlanmıyaak. Nisan'" 
tık günlerind~ konağımda hu!11nma -
ıuz Widir. 

- Hatü daha e'~e-ı hil~ .. ~lirim 
Monuny.ir. 

- Hayır, o zanMlllA ka.du !liıi P.a • 
riste gÖrm!melui daha hayırlıdır. 

Battt ıeldlfiniz zaman bil• kimseye 
rastıamamaia çalı~ak doğruca o -
ı.ı Dimeme.ye gelmeni~ llıımdır. 

- Nf1&.nın ilk ha.ftaM i~inde bir 
gece gelirim Monsen:) ör. 

- Btt daha lli! E-;, şimdi o za"'ana 
~ne ~~lrt_ım~ "MMJım? 

- Bir serseriye ne ya~ aorq • 

lılıl': lUJJ.:: ·V~ ağır: f:ar~ y~}Ml,rını. 
- P.aranız; v.ar 1111? 

Me.ı şal cewap beklemeden &eyiei 
çağırıp. kulağına. bitkaç ke:Hme !Öy~ • 
dj, ŞeJ js &wı.r.a. çıka:ı.ak bir~ d.a~i· 
~ fi911rR ~ girip masanın üıeıine 
yııv~ı;lak bir fuı:ba koydu. 

Parda~van 

- Ooh, çoktanberi yiyemedi~m bir 
tath ! diyerek torbayı ya}<alay.ıp c~qi. 
ne indirdi. 

Bu -rakf:ldan hir !WUlt sonra handa 
het,lw; uyku3>ct d?lmı~•n yalnız Mon. 
mora.Mi ile Parday1tn düfiinooye dal .. 
mı~ludr • 

l\fonmoransi karyolasında: 

- Dük dö Gizin agırJıfJnca altı~ , .• 
r-«eği hlr adamım oldu" diye. dJişünıi · 
H'r 'e Pardayan da samanlıktaki ot. 
!arın üzerine ur.anarak: 

- Ha§rmı t<>hlil\e-;> e ko) uyorurn a. 
ma oglumun da is tikbalini haıırh)o. 
ı:um dü~ün<'f"f!İrıi ıtklından geçiri ·ordu. 

-33. 

M'ABPUS KAOll\'f-t.Aft 

Nisanın ilh günl!3!İ, y.ani P.ardaya. 
nın :r.enj elJlist>Jer giyeıek tep~ik!n. tı ı:-. 

~a kftd_;tr ~ılığını değiştirip l"arişe 
y.ıkla§makta olduğu 'e.04iuµ,un ıc~ra11 
suva dö MonmoraMi ile ~örüşrq,k için 
~ğra§qğJ bir Eıraclp l)iı: de Jan dö Pi· 
yen ile km I~uiıin on iki g~deph"-'ri 
bulun~ukları otel Oöm~me~' u,ğrıyıi
lrr.t. 

~l~ <lö Jllqnil, he) eC4n 'e ) e1' 
le otelin birinci kafındaki geqi~ bir O• 

dada retjniyordu. 
Hayatf t~tıra.P isinde,ydf. 
Hanrl, Ja.nı t('krar bulung; &,tn_g • 

- Kttl'et'fn öutlnde kandan ~plnnmzy ol • 
muş bir Cleniz, hyalıklar ve gıilge 41iiflr.mf:ren bir 
ilk bellrmifl,i. 

l;JJ duygqlar~lh y~i.den oltıftA ~ - , 
detiyJe, ~JY ~i§#. 

)lu ~ t!ıM~ •iti &fbi ~Jdf. 
Bi~ ~ aza~Je ~r~kh. Qnn i · 
Ç.tn ~ri ke-,W k~...ne. "'I~ d~ • 
yordu: 

- Vaktiyle OIUl ~I kuleoin 
çitleri ~ aWt1'~, ~ •

1 ıqin ~ştiğini ve ~kakl~nmdaki da~ 
Iwn ~~AJ hi§Mdf!ıJi~ ona 
yakl3ı1mağa ce,sare,t edemiy,es.,41ıiimi,.,. 
nrrdım· f st,diğim µJnrz ~M aePe • 
lime ~n olmtlll&flY.dJ. Qrı'l 'raMJlı • 
'"3ya. çeken tatlı sözler, oJsıayıa '-· 
Tirlıır bir türlü elimden ~lmiJ'ordu. 

',evet~ a.l_al)eyiruin onu er~ij. ~1! • 
AAn sonr:. ~de KÖ.l1Jlt~e..ra~ qJ. 
mu~tum. Fra.#Jft'l'·~un ~j Y.~4ltl 
odurıcular t.arıtfrııdillJ qlüm haljpde 
a_ştoya götürüldüfilın ~ q!Jtimi 
"Z"J'I ~n hü,,.Uk acınıp. Fr,anSJJ'·a.m,ı 
ff'Jfra1 J~nıı )<f \ '!Pc.a,ğın~n {o..i,M 

dii~ij}ıcıt qJ~ujlJJ)U h;JıttfhYDI.HIP.r B f~ 
ket ,·<;!Sin ~j l}u olm<tsJı. Babaıpıl\ hUP. 
l;m ~irihirinden a~ırdı(ını <luydulun1 
1.a.,_man H\ incimden azkJJıı.ıı çıJ4J~Y~1. 
dum. Bu da hanıJ, kafi ~clp1i~Hr. Ru 
ntdc.n il.,riye gcliyoı;dv? Onu bütün 
ku'"' ctiml~ ıtranı~khiımın ~c>h~hi lH' 

idi? 

1\far~J dü~ünceli olarak durdu 'e: 
- .Jam se.vdiıri]1tfl'n fazla Franşpv." 

:r.a o)an dü~manhğımd~n ! lıte Eene1er 
g~ği halde- a•li•mın ııMlıtrak kini· 
min <'~ıtlm~ı hundan dı>la~ı id;, K:İTI ! 
.El·et. Pran~11N1ya k~ daima. kin be& 
llye"'.egtm. ff1tttt Mi ,.ferak.. kul'hıl ~ 
maklıf,uw iM.i1"aU olm1, ·an bu vııt.kaya 
kbı '9 nf.'fret, onu eumt'k. e>'lu k.!Htr~! .. 
mek kin g'r-ic;.i or.ımı. <.™tn i<'in ~ 

1 
~ -:lii i!i) cr~1' k1'ra'l· dolll,l;:nt<ı4~ h?fi -
tadı. 

~ 1~ ı..aı o ~ lMJ teiN 
bulduğumdan do~l' •l~n ~)A. 
~.fOJ.WIJ? ~n~ü 1!ıM4t~ ""1•• 
a~ ;ı:.,I~ .-j ~O!? Qlt1J. '1• • 
ıp~ ıP-1 _,... ~y~fl. ~. 
caba Frauuva n~~ j1tPJHı.ti.! Pa • 
ı;iş~n ~k U9,~ Janı ele.,İ~d!gtmf 
ont haber verememedifiJM ~o'l a.etnı. 
yorum. 

fll.Jlrj ~.di Vft~ btJ.'li~leri -~ 
1,ıJsM O dJt ~ VJllU}~ 
ts~e ın1 UM). ~v: 
- ~~,ö~ f~ bl}; ~! .. ~41! 
""!' Şjyl~ 

- Mo~1tiirlin. ·~~ P-aıW.' 
dir. 

D~vil ~~, 

-ır Qg~ ~fllD' ftrı4flm T~ ~ 
~tim. Şfflt~i korıfR»MJI»:· 

- Aldanmadıfına. emin 

- Mq~irı. ~ ıw.ıl ~or . 
S\m OIJJI ciaı,ö~le.~Öf.~ 

- Fe1'il'., ~ >?ll!•§. l?lmkJ 
ij;ı»ıl 4i ~ )"~ ~ '! 

lınc:ı. bir koltuğa düştü. qjı: dMM 
evr,el kHdttlJıPi ~W!fıi' MP~ • 
4iti h_J.,e. til'rii tjjri~ır ~ ~ 
a~nH~an W1'1Mt w~ w~ 
diişünüyordu, Çünldi WlltıM!n 
hir iün Jtar~ına çıkl'A~ c:ıntı ~ iwt 
tikam dr. 

-. ips!f~ ltir. {\r~ l}f: 
A~m ifa~"' ı.,ı 0fr.. a. 

eadüfıin öqf.(M;~JUMıd,jjj ~Mı•• 
u .... bif.j birlbiti.... ~ ~ 
JtiılMAijrot'.utlh On altı MMM~~ 
) er~ hirihirimizden uzöl~-
lı.., tık (), §iaatdaı -l&flık.arı ... bot 
y<>rP. cenuba kot=.tıım . H<'.p 1 ırn.Ui"·· 

Bf.Jl\i bh 't1ah.a ~ :MntJ ma1"~tk 
ısuw..,...ta a Ydit --.-._...~ 



2' İLXTEptN - 1911 "ABQ - ~llttft roıfasl tı 

eri ·~asan öksu-r·uk'-szPastill 
tlksQrQk, n&Zt18, bronşit, bOAaz Ve gö;ıc'sQ5 Haatahklarileaeıi laıılanlaraılfaiteairled 

4 ~ ~ çoktur. 30 kuruıtur. Hasan f czca Deposu 

t.lı.t; W. ".,..flan apiıda JUJk (t) aaaı ..... •• ..,.ada 
....., ,.., .,., a-,rı ihaM edUllHk bere hiauında yasılı tarih 
...... H.J••.,.f&da pr iti llPI daldliıul.tlsi 1 inci 1tı...k ko-

... 
...,.._~ ebill ıı ile •• ,... MilecMtir. ı.t.Jrlil .. 

_._ ........... ,..... ......... lemi•t u. •--· ... ettlli .... 
•• lcaauDP 4 ... ............... ~ ... .,. ...... .. 

..... ,1114.)ıM. dair.,.,..._ ... nrmeleri ISınım. la ite alt 
.,......,.. ı mel 1,ı.m.. Jcomiqe• taratmüa pa .. 

--~. 
~-- 40 Kı. Liaol ka,,.ak putuı. IO ltı. ~ lra,.U putuı .-.. Si,.,,,._ bJDak tosu, 10 q. H.,oldri ka,..k tosu, 1 kı. 

L......ııllrnıılllııııa marka Jra,.Ü tosa, (ita markalar ft1& -·il olaltilr). 
~-- w.11 171 lira IO h1'11f "....wc.t t.lllaata IO lira 
~olup 4 - 11 - 11 puarMli ,cme ... t 10 ... 
a - IOO .kı. c;.Jnmu 1c11 demir tıl, 70 irs. çelik~ 71 Jcc • 

.:-.: selik tel, IO ı... ,_..ı.ı. plU. muha- ı...ı.t. 180 lira 
•• ~ hlnlnatı 13 lira IO kanat olup 4 - 1 l - 35 
IÜll•i 1a&t 10 •• 

a ._ 30 M, am&alljh~ br•t• muhammen ':>edeli 900 lira .,.. mu· 
t.minlı 87 lira K kanat olap 4 - 11 - 31 paurteei ıünil 

ıoc1a 
4 - Zo •dtıt U111luYM1naala IM111. 1 adet Flutb •ana, it ad.t amr 1 

nlı •••· UıO allet ambuYablaulı cl&knw ~ boruu, 10 
'-b.avaaea11Jı dllcllM ıapk honuu dlfeai, 100 a4et uakTat~ 

4111cme w~ ~ '5, lik dirMk, 4 ad.t 1'alaar nnuı (pi
~ '"bımmm bffeJt 1811 lira 21 kurut •• maftkbt teminatı 
•q 40 k\lrut olup 4 - 11 - 31 pazaıUtl ıilni IUt 10 ela. 
1 - 800 metre- kiiflraM kablo (l X e, t X 10 •• 1X11 m/m' 
~ela), muhamea 1'cdeli 110 lira •• mımakkat ttmlnatt 80 Ura 
....,_. olup ti - l l - 31 paaarteli sünU Mat 10 da. 

·~ ~- - 8 a.J.t l»eıli ••. dSf1 htlnoni telli lutik hortum, 400 M. lur 
~ IO M. M.li ,.. bricn clımlr lrillU laıtik boru, 200 adet pili
.. • ıu t11Yiyt titeltrl 5'in laatik bata, muhammen bedeli aae 
~ lcunat Ye llNYaJckat t.mlaab • Ura olup 7 - 11 - JI perj-

ttlıaij tut 10 ela. 
t _ uo q. Keamr tp 10 •• 21 m/m lik, muhammen ltetlıli 
~lr, ye lftUTt.kkat teminatı 22 lira 80 kunıt O!'lp 7- 11 -35 pl'r 
• ıUnü saat 10 da. 
' ..... 1700 ad.t ıamnls• tu tco.aaı, ~•a becleli MI lira 

-:-~kat tıadnatı 49 Ura 71 Jcunaı olup 7 - l 1 - 31 ...,,...,. 
"-t ıo da. 

1 ._ IO kı. ırafit, 300 kı. plomltajın, 140 kı. 4 kite ırafith 
lttra ZO kı. lrübnemit lfort am1ant. 250 kı. klinırit, muham· 

1
1 

~•4ıU 414 lira '70 kurut •• munldcat teminatı 31lira10 lmruı 
._ 11 - JI ,.,, .. .,_ rUnU eaat 10 da. 

(6345) 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arbrma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar Ara
sında bh! müsabaka açtı 

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

geçmlyecek surette 
yazmalıdır. 

• 1 

Bu yazılar: 
29 Teşrinievvel tarihine kadaı 

iş Bankası lstanbul Şubesi 
adresine gönderilmelidir • 

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

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağıblacaktır. 
~._ 21 lkinlltet:-in 11311Untinclı11 ltlbama Anaclolu •• Toroı tür'"·· 
~, 11ttt, umumi ~fı D. D. 71 .No.h usun ... afı tarifeıi v• D. D. 10~ 1 

ıİ 1 ''•nıhual yolcu tarlfetl üıerinden 'bilet alan 7olculara tah:ıiı;' '•••••••••••••••••••••••••••••••••J 
~ittir Diler cemilli t.rif ıler üsırinclea bilet alan yolcular bu 
., .. HJahat ıı..k lıtedildert takcllrclı kateclecelcleri m ... f6ni n 

tarife Unrlacln hıeaplantcalc, lleretlerinin 1ata1dıda Hyahat 

1!••en JU•cl• 21 1 •• ••t ••ı,,nt.rda ..,.ahat ıdınlerdın ele ,.Uı• 
.,ı 11111Uuun Ucrıt olarak abnlCalcbr. 

. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
s-ANI< ASI 

Paııa t.fıtlM lfla lıtu10abra müracaat edilel»ilir. 
(3149) ( .... ) 

dt.l'lhammııa ı..•ıli 1'273 lira olan 011111&. kürek, 1a1ta, mant· 
.. iri YI .. alTell 2Z - Jl - lt31 Cwna ıunU 1&at 11,30 d• 

lı ._,, 11111IQ Uı Anbn.•• lcla re ltlnaemda ıatın alınacaktır 

1911011936 va~lyett 
A K T 1 f' P A S 1 F---- .--ıiiıiiİ' 

Lire Ltre 
ICee• • 

~hın t1tl k11opam 16.411.971 iL. 1&114135 05 
llanknoc....................................... • 9.111.857 -
utub" ....................................... .. OOlt44. aa 

OahHdttkl M'8halllrler • 

•• it• tlrmek iltb•ınlerln 1070,IO llrahk muvakkat temlıı•t Ut 
1lat ta1ln ettill yallcaları, kı ıa kanunun 4 ilncU ma~cleıl muci• 

~is. lirm•t• kanuni m&Ailtri bulunmadıtnıa dair lteyanftamı 
... li

1
flerini ami ıün ıaat 14,30 a lca4ar JComlıyoa Reieltlinı •er· f'Urk ıtr ................................ 1 L. att .4'Ul.'6 

1 laımclır. lana alt tutnam eler paraaıı olara1r Anlcarada mal d • t arı,telll Muhaltlrl•• ı 
1 t.ır•inclın •• Ha1darpqa ela ltlıllUm •• HTk mUclürlülUn Alan Safi kllopam 4.40l,tl7 16.190.761.05 
', .. &'bilir. (llD) ~lanı t1hYlll lrabfl ~erbe11 döTfılr 2 Sl3.089 . .fı? 

ld.,. . !L1.• a.ı .... K R . .ı a•• c H•••n• Tahwlllerl ı ~ hlıı imıyaa ""n ..,.ooo I• esıaü Yalı 1/11/..- uma l>•ruhrr ıdlltn nn1rı nılcdy• ı 
.~1t 10 da Ha7tlarpaf&tla 1 inci ltl•tm• Komiı1onu tarafından ICll'fınu,bnlıan 

0 
.,, • ın ... -ad· 1 .. 1S8.748.S63.-

•~' llılı ile taba almacaktır. M._ea becleli 4721 lira •• 111 ~· ... 

1 
~t temı"na•· ..... lira •• .__,......... deltTfnt revflkl,, Hı11nr ren· ıo l:IO 980 _ 

w ~ til«ı "" __.... ı111dan vılfi redlnı ' ' · ' 
"'1dlleria mınakkat teminat ile kanunun ta1in •ttili ... Ucalan •• len•d•t CUadanı 
1 

4 Uacll maclcl"i 111ucl1tiace ı,. 1'"8111 manii kanuni "lun- Haline bnnolırı ....................... ı l.. 1 817 .500. -
l~ dair ...,... ... "rmelerl llı•dll'. Bu it• ait prtnam• l'lcırf 'ene-tlrr ........................ 1 18.791.809 :i8 

~~·· 1 inci itletıllt komi.,_. tarafından paruız olarak !•h•m ve Tahvlllt CU•d•nı · 
....... 1r. (6703) \ Deruhrt tdılcn rvıakı n•k· ı - ~ l rirtnhı karııııaı rthı"" .. , ~ t sıo ıoş 74 Orta okuma tahTll•t itibari kıymerle 
81 1 K ~ttbe~t fl:ıhı"' v• Tıhvlllt · · -4.S.ı9 . 7".3~ 
~r DCI 81DJf blrİDCİ faalkül Çlkb .\ları \e dlSvtt Umını ı••nc :l3,252.12 

""•VAKiT ~clu. letanbal Ankara ca.clcleıtı Tel. 2437 (alıviltı uı'""" •••"' .ı~taQfi92 
~ ..... ..-. ..... _:.;i;;.;lk;;..;;O;;k;;u;;m.-a;;.;•.;,,•;;;.::::::::~::•::~:;••r······· · ............................... ··············· 

Yek On 

'&404137 t8 

Hl 41546 

&70-'.850.4;" 

J 47.997 ~8.1 -

~0.608 809 38 

407714854 

4~00000 -
1:4 094 9S8 Ol 

;gu?7;8.'i3.9.i 

-., .... , • ..................................... ,,.. .... , ... _ _., .... . 
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Çocuklar 
Yakında Haberde siz=- için 

yepyeni bir tekilde hazı, .anmıt 

çok gtizel sayfalar hulacabmm. 
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Çocu·kıa 
Yakılı.da Haberde ıizin 

yepyeni bir tekilde hazırla 
çok güzel sayfalar bu1aCakı 

Dünkü mitingde Beyazıt meydanından iki görünüş · 


