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hahrilerini 
çoğaltıyor 

.. ---··--··-·-·-
Bulgaristan ve 
gayrı memnun 

devletler 
Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar a-1 

jamı bildiriyor: i 
"Bulgaristanın muhayyel Al ·i 

manya - Lehistan • Macaristan! 
blokuna girmeıi için bazı dev-i 
letler tarafından nüfuz yapıl-i 
makta olduğu hakkında yaban·~ 
cı gazetelerde çıkan fayialaTi 
tamamen hayalidir.,, i 

: ...... ·-·······-·-········· ...... ··-·--····-----· 
Yeni 1, Ş, 10 kurufluklar 

25 ve 50 kurutluklarm basılma
sı sürmektedir. Darpane direk
törlüğü 1, 5, 10 kurutlukların ka

Sovyet:lerln önderleri Lenin ve St:alin 
lıplarını da hazırlamııtır. yakın- 1917 de Gerenaldyt devirmek Uzere 1kUdar mevkilne ıeoen Doııt Sovyet rejlmlnln yarm 

da bunların basılmasına hattana· yıldönUmUdUr. 7 Sonteorm, bütUn tnaanhk için b11yWc bir tecrllbe gQııttnUn 'beflangıcı olmuı 
caktır. tur. Bllhuga biz Türkler, Rusyad& böyle l>1r idaremn kuru1m&m 1'f1ztbıden mDll kurtulUfU 

hareketfmlz için istifade etml§, ve m11tekabll menfa&Uere dqaDaD -atam bir doetıuk kazarı 
Cumhuriyet Merkez Bankur, JnJ§lı:zdJr. 

kullanıttan kaldırılan eski 25 ku• Şlmal komıwnuzu muvattt.Jayetıerhıden doıa,t tebrik'" lllMptımn dnammı tı!memd 
ruşluklardan yüz bin liraiık kadar ediyor\1%. 

da1paneye göndermittir. Yann gece, bu mtınuebetıe 8Myet kouol~ bCtJGJC bir lla9are nrllecekttr. 
1'vılterenin Sutampton limanından vapurla Mısıra seı·lı:olunmakta olan --- ---- - - - ----------------------------

Slı:oç askerleri. Patronlar, İŞ kanunu hakkında bir rısaıe 

ltalyan taarruzu _, - - w!la'ilJıv..?rik]<~mü!c!Ya-bai"''!u~~~ 

ttlec~~~~:tnde ~J . W~} a s a at i ş i az 
kaldı Jı~:-~ ·· ~ .... ::ı 1 y o 1 a r tlttbeşıer ltnıyanıarı ~,... - .'-*1 ............ ~,~~ ~ u r 

püskürttü 
bı Adiaababa, 6 tRoyter) - Res ~~~~==r d! lbenbadan b11dirildiğine göre. ~ ==~~ r~~~ 
d ltn, Habeı kuvvetleıi oiı- taarruz~ 
~ hulunmu§ ve t.ktam uzeri. Ma• 
~ .. He• den İtalyan pişdarlarını püs ..,_ ___ _ 
"rtın .. ı d . it U§ er ır. 

-•vanlar tüccar 
gemilerini 

-•kerileştiriyor 

C**• gazetesinin yazı mUdUr - Adi.sababa 
özel aytarmm mektubundan mana çıkarama 

dım. İçerild odadan çağırın da ne demek 

(Y azuı 4 üncü ıaylcula) iatediğtni kendisinden ııoralrm! 

Kaça_kçılara 

Aman yok! 

işten çıkmak ve çıkarmak meselelerini kendi 
lehlerine değiştirmek istiyorlar 

Geceleri kadınlann çallşmasında israr ediyor.tar, 
kendilerinin hapis ve ağır para cezasına 

Çarpılmafannı muvafık bufmıyorfar <Yamı 2 ncideJ. 

Ekmek pahası 
VE 

Fırın önü 
kalabahğı 

Fırın, Fırıncımn keyfine b•lh 
dellldlr 1 

Şehrimizde ekmeğe narh ko
nulmasına takaddüm eden günler-

ihtisas m ah k e rn esinin hükmü: de ekmek bulunmaması artık ta-
bii hadiselerden oldu. Haftalar 

2 
2 

sene h a P le s danberi her pazartesi ve salı gün 
leri tehirde ekmek bulunmamak-

• e ..., e e t.:ıdır. 

S e n e S U r g U n Evvelki ve dün geceler gene 
ıehrin birçok yerlerinde fırınların 

114 7 50 lira para cezası önü mahıerden bir nümune halin-
Se deydi. Bazı fınnlar azar azar ek-

~ kizinci ihtisas mahkemeıi u- nettin ve Galibe ikiter ı~ne hapis mek çıkarmakla beraber fınnlar-
~ bir ınüddettenberi süren bir cezası verilmesine, bundan baş- dan bir kısmı da halka ve tikiyet 
et._ ~- kaçakçılığı davası hakkın · ka Selahattin Rıfatın iki yıl Kon- üzerine gelen belediye zabıtaaı 

un kararını vermiıtir: yada, Burhanettinin iki yıl Ada- memurlarına: "'Zararına ekmek 
~~ tonu muhacırlara ait ol • nada, ve Galibin de ik\ yıl Niğde- çıkaramıyacaklarını,, bHdirmit • 
tiM_ Uı.ere 321 ton ıeker\n Bulga - d., ikamete memur edilmelerine, l d" _ .... '4llld er ır. ,, 
\>e h.a an Türkiyeye kaçmldığma 114.750 lira para cezaaının ken• Bu fırıncılardan biri bir mu . Muntazam giydlrilmlş 20 mahpus, dün 
..... IUretle hile ile gum·· rük reı dilerinden tahsiline ve muhacırla- ki 
""'• ~ - ha.rririmize demittir : çallşt:ırılmak üzere ımralıya gönderildi 
"" l çdığı yapıldığına kanaat ra ait tekerlerin de kendi namla- "- Cumhuriyet bayramındau 
-.....:.._olduiundan bu kaçakrılıg"ı nna gümrükten çıkarılmasına ka- lıtanbul hapiıhaneıir.den 20 mahküm dün Tayyar vapuriyle im-... ~ Se , sonra geçen günlerde buğdayın 
~ lihattin Rıfat, Burha- rar verilmiıtir. kilosu 50 para fırladı. Biz hali ralı adcuına gönderilmiılerdir. Bunlardan on üçü lıtanbul hapultnne· 

S 
ek t h b • eski narhtan ekmek ıatmağa mec• rinden, bqi Üıkiidardan, ikiıi TekirdağındanJır. 

UJ as a erı bur tutuluyoruz. Belediy~nin koy· Bu kafileye Mudan)a ve Bur.adan da 30 mahküm ltahlacakhr . 
m, duğu zam ancak cumartesi günü Mahkümlar ilk olarak lmralıda tee11üı edilen zirai hapiıhanetle ya· 

"'Çakçıların rekabet yu·· •• de mute~_er o.lacak, timdi bu~ünkü pi. hp kalkacaklar, gündüz kayık yapmakla, ziraatle mqgrıl olacakta,.. zu n n yasa uzennden bana bır ekıriek dır. 
llYdurdukları bir iftira mıdır? 13,5 kuruıa mal oluyor Karımı Eıkiden mahkumlar tenbel tenbel oturur ve gelifi giU.el ve pe-

ı nazarı dikkate almasam bile 12,5 riıan bir hGlde giyinirlerii. Reımimiz, yeni hapiıhanede çallfacalı 
(YClZISI 4 ncQ Sayfada) (Deuamı 2 nCide) ' malıltfimltırfn muntcwun ve ye~ /nlılılarıru •Ölt•rİJHJr • 
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ıtalyan ş h bi Ekmek 
1 • mese esı 

Askerlik muharririmizin görüşleri 
ve en son gelen telgraflar. 

<Baş taralı 1 nclde} 
" ff 

kuruıtan ekmek sattığımıza go 
zararım atikardır. Bu !erait içiıı 
de nasıl ekmek ·;ıkarabi!iriın ?,, 

Fırının ı,ıemesl fırıcmın 

keyfine ballı dellldlr ~ 

Dün İstanbul umumi nıed lı' 
toplantısında azadan Refik }. 
met Sevengil, ekmek işiyJe alik~· 
dar önemli bir mevzu üzerinde bi! 
takrir vermittir. 

Doğu Afrikasmda iki günden. 
beri devam eden ltalyan yürüyüş 
hareketleri dün birdenbire dur -
mU§tur. , 

ltalyan ileri hareketlerini dur . 
duran sebep şiddetli yağmurlar -
dır. ~phelerdeki vaziyet şu ıekil. 
de hülaıa edilcl>ilir: 

Aduva cephesi 
Bu cephede yağmurların tidde 

tinden kamyonlar için yapılmış 
olan yollar bozulmuştur. Bu mev
simde bu kadar §iddetli ve ıürekJj 
yağmur kaydedilmemittir. Ta.y. 
yareler MakalJe istikametinde iler 
liyen bir çok Habe§ kolları gör -
müşlerdir. Buna rağmen Habet 
kuvvetlerinin Makalle şehrini bo
§altml§ olduğu zannedilmekte -
dir. 

General Mariottinin kumanda. 
ımdaki kol Makallenin 50 kilo -
metre Şimalinde mevzi tutmuş hu. 
lunmaktadır. Fakat kolların ara -
undaki irtibat da kaybolmuştur. 
Bu tevakkufun bir sebebi de muh. 
telif kolbr arasına İrtibatın yeni
den teessüs etmesi iç"ndir. ltalyan 
ların mütemadi ileri hareketleri 
48 saat devam ehniştir. Bu tevak. 
kuflarmm iki üç gün süreceği1 
bundan ıonra yeniden Makalle 
şehri ve Takaza nehri istikamtin
de devam edeceği anlaşdmakta . 
dır. 
H~ler bu cephede yerli İtal

yan a skerlerinin kitle halinde Ha 
bo,ler tarafına ger me!.;te ol~'uk . 
larmı, ltalyanlar iae bilakis Ha . 
beşlerin teslim oldu!dannı bildir
mektedirler. 

Somali cephesi 
Bu cephedeki bütün ha• pler 

Gorahai şehri etrafında cereyan 
etmektedir. Bütün israrlara rağ -
men bu şehrin hala Habetler elin 
de olduğu anlaşılmıştır. 1talyan 
tayyareleri Grorahai §ehrini tid . 
detle bombaırdnnan etmitlerdir. 
Bombardıman ıivil halk arasmda 
büyük panik doğurmuitur. Bir çok 
kadın ve çocuk yaralannuştır. 

Yine ltalyan tayyarelerinin İn
giliz aomalisinden Habeşistana 

silah ve cephane getiren bir ker . 
varu bombardıman ettikleri ha -
her verilmiftir. Bunun üzerine Raı 
Nasibu hudut boyuna yeniden kuv 
vet göndermiştir. Bu cephede baş. 
ika hiç bir yeni hareket olmamıı -
tır. 

Cephe gerisi 
haber eri 

Habeflatamn Uluslar Kurumu 
delegeal imparatorla konu,tu 

Adisababa, 5 (A.A.) - B. Tek
le Havuiat, imparator tarafındau 
kabul edilmiş ve uzun m·iddet im• 
paratorun yanında kalmu;tır. Ha
beşistanın uluslaı sosyetesindeki 
eski delegesi, imparatora, sosye 
tenin ıon faaliyet' ve Habeş heye
tinin müdahaleleri hakJnnda iza• 
hat vermi§tİr. lmparatN. B. Ha
variatın tuttuğu tıattı ha~keti tu
vip etmişir. 

Bir damat daha mı dehalet 
ediyor? 

Tigre cephesi 5 (A.A.) - Ha
vas ajansının haber aldığına göre, 

R~ Kassa'nın d&madı olup Satit 
nehrinin öbür tarafında harp et
mekte bulunan Ras HaiIP Ubruru 
İtalyanlara mutavaat etmek niye· 
tini beslemektedit. 

lnglllz kumafmdan elblae, 
vatana hlyanet 

Roma geztel~rinden ' 'Tevere., 
son neşrettiği bir makalede: 

"lngiliz kumaıından elbise gi
yecek ltalyanların memlekete iha
net nevinden bir suç itlemiş ola• 
caklarını,, yazıyor. 

- Mançe•ter Gardiyandan -

ltaly.an •aO cenahı önUnde 
tehllka 

"Mançeıter Gardiyan,, gazete 
ıinin ita/yanlarla birl:kte ola 1 

harp aylarından: 
'Sudan cephesinden aidığım ha

beılere göre, İngiliz · Mısır Su• 
drnının İtalyan müste.n\ekesi E· 
rHre iJe birleıtiği yerde, }ani or4 
daki Setit nehrinin cenun kıyısın

da 3.000 Habeşli tehauıid etmiş
tir. ltalyan kuvvetlerinin ıağ ce· 
nahı üzerinde olan bu kuvvet kü· 
çülf: kıtalar hali ı .. ie dağuı ık duru· 
yoı . Bunların ardında 8.000 ki
şilik Habeş gay;ı muntu.am aı.ke

rinden mürekkep bir arka!amıı 

kuvveti vardır.,, 
Ayni gazete, İtalyan sağ cena• 

hı üzerindeki bu Habeı kuvveti
nin önemli bir tehlike teşkil etti
ğini yazıyor. 

Habef mpar atoruna suikast 
Lon dra, 5 (Özel) - Roma . 

dan gelen haberlere göre Adisaba
bada Habeş imparatoruna karşı 
bir suikast yapılmıştır. 

Londradaki Habeş elçisi Dok
tor Martin bu haberi kat'i surette 
telaib etmiştir. 

l talyada kıthk 

Roma, 5 (A.A.) - Bütün ltal· 
ya, bugün zecri tedbirlere karşı 
mukavemet savaşma başlamıttır. 

Her haftanın salı ve çarşamba 
günleri bütün kaaablar kapalı ka· 
lacak ve o günler zarfıında hiçbir 
ltalyan et yemiyecektir. Çünkü 
etin büyük bir kısmı yabancı mem 
leketlerden getirilmelrtedir. 

Gazeteler, İtalyan uhuunun ya. 
hancı malı almamak, İtalyanın 

az çıkardığı mallar üzerinde tasar
rufla hareket etmek ve alınması 
elzem malları ise yalnız dost mem 
leketlerden satın almak hususun
da gösterdiği disiplini bir kere da
ha tebarüz ettirmektedir. 

Bir reis daha tesllm olmuf 

Aınnara, 5 (A.A.) - D. N. B. 
Aj&n5mın özel aytarırun telsizle 
haber verdiğine göre, Adigrattan 
gelen haberler Aga.ıne eyaleti Ra
sının General dö Bononun yanına 
gelerek mutavaat ettiğini bildir -
mektedir. Agame eyaleti Rası; 

maiyetine de ltalyanlann hima . 
yesine geçmelerini emrettiğini söy 
lemiştir. Muayyen bir müddetten 
sonra bu emre itaat etmiyenler 
asi telakki edileceklerdir. 

Son haberler 
ltalyanlar tüccar gemllerlnl 

askerue,tlrlyorlar 

Harp esnasında ltalyan ticaret 
filosunun hükumet kuvvetiyle ye
niden tetkilini emreden karar ıu 
ıekildedir: 

Italyan ticaret filosunun bir kıs· 
mı, İtalyan deniz bakanlığı em· 
rine verilir. 

Ve bunun adı "Yardımcı dev
let gemileri,, olarak, bahriye ile 
teşriki mesai eder. Ticaret filo
sundan geri kalan kısmı ise, nak
liyat bakanlığının kontrolü altın · 
do;ı seyrüseferine devam eder. 

Deniz bakanlığı, münasip gör 
düğü tüccar gemilerini teslih ed~ 
bilir. 

Deniz bakanlığı tarafından is
tenen gemiler hakkında. gemi ıa · 
bipleri bütün tef errüatı vermek 
zaruretindedir. 

Bakanlıktan gelecek komiser
ler, gemiyi serbestçe tefti§ edebi· 
lirler. Gemilerinde esaslı tadilat 
y&pmak istiyenler önce deniz ba
kanlığım bundan haberdar edecek 
lerdir. 

Gemi in~smdan evvel, deniz 
bakanlığıoo. malumat vermek la
zımdır ve bakanlık, icabında ge· 
milere top koyabilmek için ne gi· 
bi ak5am ilavesi gerektiğini bildi
recektir. 

Deniz bakanlığının malUnıatı 

olmadan ve on yıl eskimemi~ bir 
gemi, yabancılara satılamıyacak
tır. 

Donanmaya yardımcı gemiler, 
harp esnasında mayn gemileri, ve 
ticaret hamileri rolünü alacaklar
dır. 

Y arclımcı ııenıilerin tayfası. 

münhasıran ltal {an tebaaısdan ol· 
mak gerektir. Ve bu gemilerin 
tayfası, otomatik surette ltalyan 
Donanmasının bir uzvu olur. 

- Mançeıter Gardiyandan -

lnglllz-ltalyan gerglnllOI 
önUne geçllemedl 

Londra, 6 - Dünkü Sir Eri~ 

Drumond - Musolini konuşma· 

ları hiç bir netice vermemittir. 1-
talyan gazeteleri lngiltel'e aley 
hinde neşriyat yaptıkça lngittere· 
nin kati yen Ak len izdeki kuvvet 
!erini azaltmıyacağını bildirmiştir 

lngllterenln UsaUbahrllerl 

Bu hususta kızıl denı:inden de 
ist:f ade edilecektir. Bilhassa Ye· 
men sahilleri büyük öı.~m kazan· 
mıt olacaktır. 

tmparator cepheye gidiyor 

Adisababa, 6 - lnıı arator ce~ 
nup cephesine hareket etmek Ü· 

zeredir. Son yağmurların neticesi 
harap olan yerleri tamir etmek i
çin bugün Dessieye 20 kamyon 
hareket etmittir. 

İmparatorun kervanına 500 ka· 
tır ittirak edip bunlar yiyecek, 
cephane, ve par.t. tafıyacaktır. 

Bu havalide Habeş ordulannın 
gayet iyi mevzi aldıkları bildiri}• 
mektedir. 

ltalyan tayyareleri Habef 
harekltmı boyuna caauslıyor 

Adigrat, 6 - Bu son günlerde 
.Habetler ordularının harekatım 

gizlemektedirler. Bütün harekatı 
geceleyin yapmaktadırlar. Fakat 
buna rağmen ltalyan uçakları Ha 
beşleri takip etmekte ve kırmızı 
bııyraklarla ltalyan karargi.hınt 
Habeş harekatından haberdat et
mektedirler. 

İtalyan yüksek kumanda heye
ti Habeşlerin bütün harekatından 
saati saatine haberdar olmakta• 
dır. 

Ras Kassa Roma, 6 - T ribuna ga2etesinill 
Londra aytarının aldığı bir h~be-

re göre, İngiliz amirall~ ği Akde· Son dakika: 
nizdeki üssübahrilerini deği~tir 

mek üzer~dir. lngilterenin Akde- Italyanların ancak 
nizdeki üssübahrileri şimJiki Mal- altı haftalık 
ta ve Cebelüttarıktır. İngiltere Sü 
veyş kanalını daha iyi müdafaa e- mahrukatı kaldı 
de bilmek için Şarki Akdenizde Paris, 6 - Maten gazetesi mu · 
yeni üssübahriler temin etmeye ça. habirinin bildir.liğine göre, ıtal• 

lışacaktır. Bu suretle lngHtere Ak yan mahafili mahrukataızlıktan 
deniz donanmasını Singapurdaki ciddi bir endişeye dü~mektedirler. 
ü:ssübahriye daha yakın tutabile- Ancak altı haftalık petro! kalmış · 
r.ektir. tır. 

Almanya parasını harp 
• 

Takrir, fınn kapamanın da, fr 
rın açmak gibi ~zinle olabilrOefl 
ve her hangi fırıncının istediği~ 
man ekmek çıkarmamak ıerbtstı' 
sini elinde bulunduramaması t 
rafında idi. Refik Ahmet Se~ır 
gil, belediye zabıtaaı taliı:ııaW 

• • 372 • dd . bf -mesının ncı ma eııne , l 
mecburiyeti koyan bir madde ;1• 

o 
veıini istiyordu. 

Reis tarafmdan umumi re1
1 

J'fl konan bu teklif, umumi met 't 
uygun görülmüf, cuma günü te 
rar toplanılmast ".ararlqmıttll'• 

HABER - Refik Ahmet 5': 
vengil'in teklifi, fmncıhğm, t"~ 
kazanç yollarından biri olnı•~ 1 

beraber "hizmeti umumiye,, ıııtt 
buriyetleriyle olan ali.kasını d• 
teyit edeceği için pek yerindedir· 

ipnotizma tarlklle 

Tayyare bileti 
kazanmak 
kabil mi? 

Ayın 11 inde mese' 
leyi anlayacağızll 

Ankara, 5 - Burada yapı~~ 
bir ipnotizma tecrübesinde ~ 
yumn bu ••f,..rki •"'"77'-""• r•:;--"'1 

sunda hangi numaranın kaz•ıs' 
cağı sorulmu,tur. Hazır bulun•; 
ların suallerine hayret edilecek J 
recede doğru cevaplar veren f.1 
~. 2416 numaranın kazan"" 
ğını ıöylemittir. _J 

Bunun üzerine tecrübeyi yaP" 

zat piyango direktörlüğüne ~ 
vurarak bu numaralı bileti sstıl • e 
almıtbr. (CumhurıY 

HABER: 
·ııı Hele bir hafla sabredils1• 

Ayın 11 i yakındır... .../ 

Hükumet rad' 
yoya önem 

• 
verıyor 

Gümrüğün kaldırıl~ 
ması düşllnülUyo~f° 

Ankara, 5 - Hükumet rs et' 
itine büyük bir ehemmiyet "1'· 
mektedir. Radyo•arın köylere ı1' 
yılması hakkında bir proje h'1:ıf 

··Jet" 
lamıştır. Radyoların güınt\J b~ 
girmesi hakkındaki teklif de ~· 
proje ile birlikte tetkik edilll'~e· 
tedir. Layiha dolayısiyle aı\J ııf 
lif bakanlıkların noktai naz•' .. J .. , I" 
sorulmuıtur. Li.yihaya hen\J 1" 

levazımına 
ti bir ,ekil verilm~mit olınakl• i'' 

- · le ' raber radyonun devlet ehY. ver 1 y o r letilmesi zaruri .ıörülmektedır·,,, 
Yeni istasyonlar kurultıl d? 

Y• kt k t k• Ankara radyosunun kuvvetle" 
ıyece ense Si ın 1 Çe ıyor rilmesi de dü,ünuımekteV 

Almanyanın külliyetli miktar- satın almakla bakır mübayaasını t 
da harp levazımı satın alması do· üç misline çıkardı. lzmlrde clnaye "t' 
layısiyle bir makale yan.n ''Deyli Tereyağı ve et, her zaman i- lzmir, 5 - Bu gece burab1'e' 
Ekspres,, gazetesi diyor ki: çin lazım olan şeydir. Bakır ise cinayet oldu. K~meraltırıda oi' 

"Hitlerin Almanyası, halkına yalnız harp zClmanmda lazımdır. mahh hanında kehvec\ Rıfat•? ı..j( . ,ııı JI 

muhtaç olduğu teıeyağı ve eti ve• Kullanıldığı yer, mühimmattır. lu Muzaffer, gece saat yır 5d 
remiyor. Büyük harple Almanluın elin· de bir inat yüzünden garso~ de' 

Bununla beuber, Hitlerin Al- de en önce biten ham madd~ bn- leymanı tabanca ile altı yertf11''' 
manyaaı, Belçika Kongolunun 60 kırdı. Bu hataya bir dah:ı düşmek vurarak öldürmüttür. Katil Y'-
bin tonluk istihsalatının hepsini istemiyorlar.,, ; lanmıştır. 
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ş;~ 
gilterenin Akdenizdeki 
siyasal faaliyetleri : 

Soa birkaç aünün diplomatik olarak b6ab6tiln akıldan çıkardı 
~1-i birkaç ay evvel yapılan Fakat Mmolini'nin AkdeAize "Ma
...._,_. lnailiz deniz ailihlara re noatrum,, demeai, ye fqiat İm· 
.. ~ ı& .. ıuluaal tümulü- paratorluiu kurma11 tuanur et-
~iel.at •bıi. Gösterdi ki, ıeçen mesi lapanyaJJ biılne k:l•mazdı. 

Jrln.n41a Lanl • MuJOlini ispanya bir Akdeniz kaneti o

Patronlar, iş kanunu hakkında bir rısaıe 
-11•• LLwt- ,_ li-1- -~ .. ~ ~ 

hazırlayarak kamutaya baş vurdular 
- -~ - - --- ~ ~ ,_,2-"__, 

s sa·at. işi az 
Ye anlqmumdan aonra lup, Garbi Akdenizde enkülcey

....__. ıa:ret müteyakkız Jay- ti yerlere malikti. Balaar adalan 
~ ihtiyacmı hiuetmiı, ve va. Ye Cebelüttank hoiuı c.ivannda- I -L '*ıünlerdeki gih; deiilae ki arazi bu haauıta ıayr. ehemmi- şten 

buluyorlar 
çıkmak ve ·çıkarmak meselelerini kendi 

lehlerine değiştirmek istiyorlar .._~ ~ bir surette tekimill yetli1di. 
~ •nl•mıtbr. Jnailtere IJaDUD lwiDe Maao
~i aaır bidayetinden iti- lini'nin tahriklerini bir lleı ıibi 
'la L.~ltere kendiai için bir de kullanarak lap&DJ&J'I IL.ndi tara-
11...~ ihtiıuUnin ancak Cebe- fma celbe Ye onun bttaraflılo11 
~ ~iuı baricind9 meYCUt ihlile çahttı. Bu pyretierin net 
~i diifünüyordu. Harbi derece munffaldJet nrdili ma
~ ele Balbk denizinde Alman· IQm delildir. .\ncak fU bilinir 
"le .. ~ bulan. metbu, Skaje· ki, lnıiltere donanmuı Cebelüt· 
....__-.uz muharebeai bu buıuıta tarık civarında toplanırice.n lapan. 
~rluimı yamlmadıtını iı• yol donanması ona mibaheret ee 
"" ttU. decek bir durum alıyOl'du. 
~ aonu Anupuında Lon- • • • 
L: · Paria Ye Romay& kartı o- Snldllce · idama .. -- •~-
'lll!la ~ bü-:!L bir cleiiıJdik n DO ....... pau-
~ 1

ua fa Garbi AkdenJzde ne iee Yana-
~li için ıene Akdenizde niatan da Şarkt Akdeniade oduT. 
'I& '-ı: in ittirak edecefi bir de· Belki de daha ehemmiyetli f lnıil
~ bine ihtimal Yeri!miy<ırdu tere bir Akdeniz lnıneti oldutım
~ lnailterenin bu sulardaki dan beri daima Yuıwıiıtanı tut
,_. eri hiç bir devletirJri ile kı- IDUf, ona anem Yerdiliui g&ter 
~ilemi1ecek derecede ku-r mitti. Hattl Loyd Corc'un mü
!'11.: ~ Hem dt> lnıi!tereye bu· tarekede Yananiatana, Anadolada 
~ I 'ldııı rekabet edecekti? !nıi- arazi Petket pkmeal y unanistanı 
~ talJan doat1uiu an'anevf bir andili için delil, lnıllterenin 
~f, ekonomik bai1arla Akdenisde1d dmumuna Jiifündü· '* lalı- e ballı kCSmür ve petrole iü içindi. 

'L-~ ltaıJ&DJD aonauz aah:Ueri r..--•erde •--=•a kn.lnun ol-l"'llltereye kartı harekete kalk ~ua auwu 

w. ert_ uzak bir ihtima! dahilin- lu Yunaıı llralmm kard .. i ile ..,. 
•~~••hlh ~--ı...ı,,_ lenince .. ., cnulıer JnaiJtere
. ....._ anlapnamazlıtı oldukça... nBl _. ...... ~,._ Dltf11 

aıı.;..~~ Franau: • ltalyan. anlar Kenti munfık bulclalunu aöyledi
~·u• Yaziyet deiiıti. Mmoli· ler. Buıün bu pyialann doiru 
.. olmadıiı ....,.dana çıktı. Fakat 
~tere imparatorlut.ınun can daman olan yerele ateı vardır, c1_.. 
~laa Akdeniz içiö ',!Maft ef.lTo1niT lqiltere b1r Akdeniz 
~ ' ''Bizim denizimiz,, de· meaelui çıkmak ihtimali nrken 
~ '-tlaclı. O zaman lnıiliz Yunaniatam k•di taraf ma kazan 
~ .. il İmpar.ıtorluiıLı müda• mak istiyor. Yeni Yuıwı kralının 
~ c1; kunnuı olduktan plin- İnıiltere ile iyi ıeçinmek niyetine 
'1.1..~:--ttirmek mecburiyetinde de oldaiu fiphellzdir r 
-~anladılar. 

Gecelerı kadınların çahşmasında ısrar ediyorlar 
kendllerının hapis ve aoır para cezasına 

çarpılmalarını muvafık bulmıyorıar 

Ulmal Endiiltri birlili, fabri • 
katörferin bildirdikl,.-i mütalea • 
lan. ı&re yeni it bmmu projesi 
ha.kkmdaki mütaleaamı te.bit et -
mit ve (it bnunu hatdanda la· 
tanbul Sanayi birliiinin incele -
meleri ve Kamutaydan dilekleri) 

1 

namı albnda bir brotürle Kamu-
tay& ,andermiftir. 

Uluaal Endibtri bbtiti "(Jmam. 
111111 heyeti umumi,.uün pyet i · 
aabetli) olduiu mütaleaaile Eko • 
nomi Bakanlıimı bayle bir pnje 
yaptıiından dola)'I tebrik ettik • 
ten IOlll'& diıleklerine fÖyle cirit • 
mektedir: 

de kalan ftJ& haftanm ancak mah 
dut ıiinlerincle çal.qabilen bir fab. 
rika ihtara mecbur blmedan •· 
melenin bir kmnmm hizmet ak • 
dini lllUftklraten talik edebilir. 
Ancak baalann bir bahaneden i· 
baret olcluiu iddia ediline fabrika 
aluDt nhı.tw kbata mecbur -
dm' ... 

"B°D' Mide bir mle•ete,e hai 
lı olan igiler •bepaiz w haber· 
siz burunu terbclerek hatb bir 
miielae•:re sldanezler. Bmm bi
lerek bhul eden ariieueaeler yüz 
liraJ& kadar cea Yerirler. Bu su
retle dii• müeıı11enin enan aan. 

atini atıenmek veya itini ekteC!ar 
etmek gibi dolayısUe izrar makaa. 
dı takib edilmiı oluna &Jl'lca tu 
minata da mabktm edilir.,, 

BirliE sinde tekiz saat it mGcl
deti yerine dolma aat" cumm1ıe 
ai sünü de bet uatlik mesaiyi il· 
tizam etmektedir. 

Kaclmlarm pceleri ~ 
menmuiyetinl doira bulm.,an • 
laaal endu.tri biTHli llMDl1Jeat 

fabriblarmda maauracılık, lroa • 
fekaiyon itlerile çorap Ye bldaj 
111>i kadm itleri için bdmlara p 
eeleri de fabrikaların kapdannı 
açmalı dilemektedir. 

:~~ Doktor ve avukatları 
··=.~-=~"ırp telQşa düşüren lıaber: 
itçi kulanen Ye bu aıuretle hem 
mem~etia iktiaadiyatma hizmet "lstanbul doktor ve avukatları 
ecren w Yii ae~nt.ıllW''IMMı.w-1 • 
ye 1119.İfet YUıtuı bufan hİr felwi. daha 1 fazla vergi vermeli H 

kat&rün hapeedilmeai " yübek Doktıor ve aYUkatlann kazanç lık vergi verecek fevkalade taG-
~ cezası vermesini doira bul- nırpi hakkmcl.a İstanbul maliye- fa ayrrldığma göre kazanç Jauıu. 
madıjmı illve etmektedir. tinin yaptıiı bir müdahale, az ya- nununda tasrih edilen dördüncü 

bfır gibi a6riinen bu itin tekrarı smıfın lstanbul mmt•bsı için kal 
meydana çıiımNID& sebep olmut- dınlmumı Finans Babnhimdan 

Bundan IODI'& kanam 1 t inci 
maddeden aoaıra aynen tayle iri 
maddenin iliftlini bilbuea İst• 
mektedir: 

tar. " İltemİftİr. 

lttanbal maliyesi latanbalmı Bu talebin duyuılman daldor 

~'1p aahaaı ol~rak katiyen tah
...:L ~ikleri, ve buradaki hi 
~ tüobeab oldujunu 
~ eri Akdeniz tehlikeli bir 
.. .._:bauttu. ltalyan donanma 
~lzlerinkinden dGiı olmakla 
~ ta ton on sene zarfında ital
~ '1areciliii tekimül etmit. 
'rılc ~.6110bahr~1erini tehdit ede-

"Kifi menddı iptidaiye teda
rik etmemek YeJ& mhur eden &rl'

Ayni mesele ile ilıili olan di· sa dolaJJaile bir kumı makinesini 
ğer bir hldiaeyi dütününek lnai"° itletmmıek Yeyabut aatıı Ye aipa. 
terenin Akdenbrd' İtalya aleyhin- rifleri durdurmak gibi ahvalde b 
deki tetebbialeri daha ziyade YU· men tatili faaliyet mecburiyetin-

vuiyetinin memleketin eliler ak • ve dit tabibi Ye awbtlar arum
aamile kabili kıJaa olmadıjmı, bil da biç de hot kartılanma•lfbr. 
haaa bu halin, avukat " doktor- Bunun için bir ,andan Baro" di
lar ıibi, bir yerin nüfuauaua faz. ier :yandan "Etibba odur,, ba ta
lahiı niabetinde itleri artan züm- lebe kartı harekıete pçmiılerdir. 
reler için bir mazhariyet demek Baro ve Eti»ba odası idare ..,_.. 
olclufunu ıiz önüne ko,arak la- leri ba heJdnn hiild\met nezdinde 
tanbul awkatlan ve doktorlann • IOllUll& kadar lconmmuma .-.et 
dan pek U kisı HDÜl bin lira yıl. IDİf ~-. 

zuh ke1beder. Yaıotla.-,a krallı- __ , ________ _ 

...... ıelmit•i 

~ • ltalyan harbi Roma ile 
s;d &raamda bir di!ımanhk 
~ ı.ktan aonra İngi!t~ ana 
~:L. filOlanu awbp Ala.denizde· 
~etlerini talniye etti. 

~:· Ye '·Renown,. gibi en 
~ &rUYazörlerden ctlan bu iki 
~ C. A~tik filosmulan alı
"d~tt&rıia gönderilmesi 
' • • Akdenize ne bclar a-
~Dİ ıcıterir. 
~~h daima olduiu gibi 
~ Laailiz 9.tbakaııfrğı deni?. 
~lnura Jardımma gPldi. Ak
' Laaul.e için müttefikleT 

satıp. ... koyuldu. 

iı naibi Prem Pol 10n zamanlar
da lnailtereye aitmit, Ye orada 
anemli diplomatik ılrütmelerde 
balunmuttar. Yu.-laYJanm 1 -
talyan dilpnanı Ye Adriatik deni
zinde psü olan bir kuvvet old1P 
tunu habrdan çıkarmamalıdır. 

••• 
Görülüyor ki alkesind• hiç bir 

nman ıünet babmJan impara
torlulun can noktası tehdit ed;fin. 
ce Londra Akdeniz kunetlerini İ
talya ale:rhine seferber etmek için 
tetebbüse ıiritmiftir. 

Bunlamı timdilik ne netice Ye

receli malim delildir. Fakat İn
ıilterenin büyük ekonomik ve fi
nan1al kudreti olmaaı, ispanya Ye 
Yunanistan Ye Yuıoala91anm aa
len ltalya ile peic de dost olmama• 
aı iatikbal için birçok Jeni tahmin
lere yol açıyor. 

~ • • • ' Nrıri. llalurrat 
~ Nap~iyon iatillamı ıe-----------
~ ~ AYrupa annılua&& 
~ oWa. ~ aibi bitaraf bir 

._ L- Coiraft ve aüel da-
~ - •itaraftı1a ••kedi
~ Geaeı •&Yafta bile harh~ 
.._ 4~-:::clL BW.•aıa 1aarp ao-

.... aiJut W.. el-

Ekmek flab 
llt&nbal belecliyeainclen: 
lki~in altmcı ear ..... ı. 

aününclen itibaren ekmek on üç 
~ kmut fn.ncala on yedi ku • 
l'Wlllllr· \ - -

KadıkUy tramvayla
rının hepsi çift hat 

oluyor 
Kadıköy ve Otldidar tramY&J· 

lan So.yeteai, yeniden ,.apılmaaı 
enelce kararlapn batlan tamam 
ladıktan aoma, enelce tek olarak 
:rapıbmt olan hatların çifte cev • 
rilmeai itine bqlamıftn'. 

Bu iıe ilk olarak lbrabim ala
ya tiden tek hattm çifte çemlme
aile batlUllDlf ye bu bat da çift 
J'&Pılmlfhr. 

Tek hatlann çift yapılmasile 
tramvaylann yolda kar,ıdan ge . 
leni beklemesi mecburiyeti orta • 
dan kaldmlmaktadır. 

Ne ayıp 
Kibrit çlplerlne kutulanm huırlaclıba timdi et 

tenezzUI edl llr mi 'l öyle yapmaktayız. Ba'lı kibrit aa 
Son ıünlerde kibrit kutulanmn tıcdan kibritlerin içlerinl ~ 

içindeki çöplerin azaldıjı ıörüf- çöplerin adedini azaltank dile 
mektedir. Kibrit ıirketi erkanın- bot kutulara dmr yapmakta v 
dan biri dün bu hususta demif tiı baylece ıeçinmektedirler. Ei 

kutularda az kibrit çıkıyorsa bun ki: 
"Kibrit kutularmın içindeki 

çöplerin adedi oizamen 45 . 50 
olmalıdır. Biz makinelerimizde 
hiç bir deiitiklik yapmadık. Bu 
zamana kadar ne tekilde kibrit 

d• ıirlietin kabahati 1oktur. Ki 
rit kutulanmn üzerine bandr 
kOJlllaJ'I biz de düfiindük, fak 
gimdilik böyle bir karara 
ıCSımüyonq.,, 

ŞEHRİN. DERDLERİ 

Ramis yolunun hali 
Ramfste oturan bir arkadapm anlattı • 
- Klf 11aklaflr 11alclqmaz bizim Nmt laalkuu bir dü 

fibıee, bir kaaavettir alır. Bu1U1n ıe1'ebl EdlrMkapı -
Rtımla golundan doğmaktadır. 

Senelerce tamlr yaza gör~mif olan bu llOlun. bU
laana kıfın laall daganılnıaz derecede berbat olmakta • 
dır. Yolun ta orf,,..,.da. flalan llatİmıD'lcnn ulan ko • 

caman glilkr gapnıaktadır, ve bu balçık.,. ıaswr · 
len ıa gazın toza inkılap edinuge kadar ainne 

Son zamanlarda Ramiale ,ehlr arasında ifl 
baılıyan otobiialer de bu yolu bir luıt flaha Nr'OOUGJUl 
mıflardır. Yol tam manat1Ue gamn yumru blr münlı 
halini alm&ftır. Acaba beledi11e ne zaman bizim 110 
11aparak halla bu lecl aaplan 1aırtoreeak1. 
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lngllterede 
Silahlanma ve emniyet 

münakaşaları 
ln1f.itere itçi partisinin, ardı a• met biraz beklemeliydi. 

raaı keailmekaizin yaptrğı ıili.h· Fakat (MiiJterek emniyet) i 
lanma aleyhtarı propagandalara, terviç edenlerden bazdan, diğer 

bugünkü kabinenin ulualar kuru- milletler harp gemileri yapacak 
mu itleri bakanı Eden bir ıöy1ev lan ~in bizim de harp gemileri 
Je cevap veuni.§tir: in.ta etmemiz lazım geldiğini ileri 

Eden demiftir ki: ıürüyor. Bunlar, bu hadisede yal 
"İtiraf •dorim ki, İKİ partiıi· ruz Avrupa devletlerinin intaatt• 

nin silihianma hakkmdaki vazi- na değil, ayni zamanda Amerika 
yeti manbksızcadır. (Bravo ıeı:· ve Japonyanın da gemi inpatına 

leri) Hakikatte İKİ parti.inde iki İpret ediyorlar. 
noktai nazar vardır. Biri, timdi Amerikanın gemi yapmumm 
partinin istifa etmit olan lideri bizi alakadar etmiyeceğini hükU • 
Lenabörinin nazariyeaidir. Bu na- mel açıkça anlatmalıdır. Japon -
zariye, ordumuz, bahriyemiz ve yaya gelince, harptenberi Uzak 
~va kuvvetimiz bulunmamasını Şarkta donanma bulundurmıyo -
iıtiyor. Ve herhangi vaziyette ruz. Yakm bir gelecekte de bulun 
ukeıi harekete giripemize taraf duracağımız ihtimali görülmüyor, 
tar delildir. bizim donanmamızın vaziyetini 

Çojmmz, belki bu vaziyetin, tayin edecek olan Avrupadır, Bu 
- fefta.lide ıilihlanmıt bir dün· itle de hem Uluılar kurumu ile 
7&da- .Wbu korumaia yarıya- olan münasebetimizi, hem Fransa 
llUJ&C&imı takdir eder. Fakat nın, İtalyanın, Almanyannı aemi 
neticede bu ııua.riye, an laf :bbilir ipatı proırammı göz önünde tul· 
teYdir. Ukin diier tarafta roaml mağa mecburuz. Buıünkü hükU -
itçi partiainin nazariyesi var. Bu metin vazifesi, vaziyeti parlamen
nazari79 iae, uluslar kurumu ka. toda müzakere etmektir. Yoksa 
nalmclan diier milletlerle tqriki ıimdi yaptığı ıibi, teferrüatma da. 
mesai ederek, sulhu korumak dü· ir hiç malumat vermediği bir prog 
fünceıidir. ramı kendi bqma tatbike bat vu-

Buraya kadar kendileriyle be- mamalıdır.,, 
raberdim. Fakat onlara sorarım: - M~ster Gardiyandan-
Sillblı bir dünyada, kendi müda· •-------------• 
ıaa kavvetinizdiğer büyük devlet· Sana sa rya n 
lerinkikadaryükaek olmadıkça hanı beledı·yeye 
mGfterek harekette nuıl rol ala· 
bilirıini~? (~ravo ~le~) Bu, c.e- geçti 
vap ftlrilmeaı ,.-eıın bır ıualdır. 

Bumemlekettehiçkimae,teıli- ilk mektep muallim· 
hat üzerine genit ölçüde para 1erlO1 D b 1 rl k mlş 
harcamak iatemez. Varidatnnızı tahsisatları verilecek 
harcıyacak daha iyi ve baıka ze- On iki aenedenberi belediye ile 
minlerimiz var. Her vakit arııu· Ermeni patrikhanai araamda bir 
luıal anlqmalarm temine ve •i· dava meV%UU tetkil eden Sirkeci· 
llblvm ualtdmuı veya tahdit e- deki Sam.saryan ham, temyiz mah 
dilmeaine taraftarız. Fakat haki· kemeıinin birinci lnıkuk dairesin. 
kati görmeliyiz. O hakikat de ıu· ce 't'erilen tasdik kaTa.n üzerine 
dur ki, bugüne bugün İngiliz mü· belediyeye geçmitlir. Belediye, ya 
dafaa kuvveti, tatmin edici bir kınd! hanın tapusunu alacaktır. 
halde olmaktan çok uzaktır.,, Bundan batka yediadil elinde bu-

Edenin bu aöylevine kesin bir lunan han varidatından birikmif 
cenp aayılabilecek bir makale, 40.000 lira da :vakm bir zamanda 

lnsilizlerin "Mançester Gardiyan,, almacaktIT. Bu para ile ;ıkmektep 
suetenıide çıkmqtır. bat muallimlerinin birikmiJ bq 

Bu makalede deniyor ki: aylık makam tahıisatlan •eme • 
•-&rün (Müıterek emniyet) eek, geri kalan ile de evvelce ah· 

"cle6en ıoyin az mı yoksa çok mu nıp paraaı verilemiyen Samatya • 
1 
fayduı olacağma dair kimse bir daki Jan Dark mektebin:n borcu 
PJ bilmiyor. Bu sebepten hükU- ödenecektir. 

Italyanlarla 
Almanlar arasında 

Pek garl p bir sokak 1 halline ıelmit ve sivil balkı bu teh 
müharebesl oldu like mıntakaımdan uzaklaımağa 
Danziıde nıkua ıelen pyam koyulınu,tur. 

Bu sırada her iki taraf birbiri• 
h~rat bir ıokak muharebeainde 
iki ltalyan öldürülmüı ve iki ltal· ne ateı etmekte devam ediyordu. 

Bu sokak muharebesi neticeıinde 
yan ~aralanmııtır. 

Karini ve Vadiali iıimli iki ltal· 
Vak'a ıöyle cereyan etmittir: 
Danziade oturan bir ltalyan, yan ölmü! ve Abend isminde bir 

üçüncü İtalyan ağır sumte yara· 
ltt~yanın Habeıiıtanda tuttuğu 
yol hakkında Nazilerle münaka. lanmrıtır. 
bpya giritmiıtir. Ağ11' yaralı İtalyan derhal has• 

tahaneye kaldırrlmı§sa da, kua bir 
Yeni gelen bir gemiden bet di-

jtr ltalyan daha gelerek münaJca.. zaman aonra o da ölmüttür. 
ıaya katıımqlar, it kavpya bin- Vartovadaki ltalyan elçisi, ha· 
mittir. diseyi tahkik için, Danzig' e hu· 

Naıilerin Muuolini halckında suıf memur göndermittir. 

tecavüzkar sözler aöylediti haber ;iiiii;;;;:==::D:-e-:.;y;lı;;. M;;;ir;o;r';;d;;a;;n;-;;: 
veriliyor. 
Kavsa aaıl hanıınla batlamq, bir 
tabanca patlamJttır. 

Btıliin cinrdak dükklncdar 
telif& dtqerek dilJ&lnlamq kapa.. 
mıtlardır. 

"lJPON 
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lngiliz kabinesin 
de muhtemel Suikast haberi 
değişiklikler Kaçakçlların rekabet yüzünd 
Hakkında şayıaıar uydurdukları bir iftira mıdır? 

Şimdiki İngiliz kabin~inde ve 
Uluslarkurumu İ!leri bakanlığını 
yapan ve Uluslar lkunrmunda lnı
gi)tereyi devamlı aurette temsil 
eden ge~ lngib diplomatı Ede
nin, bu vazifeden almacağ hak • 
kınıdaki havadisler tekerrür etmek 
tedir. Edenin ya. Sü Bakanlığına 
(Harbiye nezaretine) yahut Do. 
minyonlar Bakanlığına getirilmesi 
muhtemeldir. 

Bu havadislerin çıktığı kay. 
naklarda temin edildiğine göre1 

Edenin Uluslar kurumu be.kanlı . 
ğmdan almmu ve binnetice u. 
luslar kunmıu Bakanhğımn da 
ortadan kaldmlmak üzere oluıtu, 
lngiliz hükUnıetinin Uluslar kuru. 
muna kartı aiyaauJN değiftireoek 
değildir. 

Bu bakanlığın lağvedilmesi i· 
çin aebcp, herhalde hafka zemin· 
lerde aranacaktD". 

Baldvin hülrumeti ile birlikte 
ihdu edilen Ulualar kurumu itle
ri bakanlıtıı, gerçe lngiliz Dıt ba. 
kanlığının nüfuzunu filen ikiye 
bölmiyOl'du. Fakat lngiliz dq ti • 
yuaımda, bu ilri dıt aiyaaa umu
nmun birden ça.htrnası, ortaya SÜ· 
nün birinde bir nüfuz ta.kaimi me· 
eeleai çıkarabileceği tüpheaizdi. 

Çark•• Etemln slyledlklerl 
Halep gazeteleri oradc ki "L'O· 

rient,, gazetesinden alarak yazı· 
yorlar: 

"Türkiye Cumur Reiai aleyhi· 
ne suikast tertibi töhmetiyle tev
kif edilmi§ olan Çerkes Ethem ve 
kardeti Reıit yeni bir iılintaktaıı 
geçirilmitlerdir. Müttehimler keu" 
dilerine atfedilen cürmü tamamen 
ink&r etmiıler ve bu itin bir takım 
muharrik ajanlann mariteti oldu
iunu ıöylemiflerdir. Neticede Et
hem ve b.rdeıi Retit, acili tebep· 
lere binaen aerbeat bıra1nlmıtlar 
dır.,, 

Sulka•tı llkllnca Halep poll• 
mUdUrO k9ffetmlfl 

Diler taraftan Halepte çıkan 
"Elvalrit,, aazeteai de tunları ya· 
zıyor: 

"Türkiye Cumur Bqkanlıfma 
karıı tertip edilen suikaıtm Ha
lepte hawlandıiı hakkında çıkan 
haberlerin yanlıı olduiu anlatıl• 
IDlf, biliki• auikutm Halep po
liı ve emniyet müdürü M. Bronş 
tarafından daha evvei meydana 
çıkarılarak Türkiyeye haber veril
diii öğTenilmiftir. 

Suikutm F'ıliıtin -re Şarki Er 
dendekin Çerkealer tarafından ba
zırlanmıt olduiu ve TW.kiyeye ıe· 
çerek yakal•nan auikutç.dann 
Şam, Dirzor, Cezire yoluyla Tür 
kiyeye geçtikleri anlqdmıfbr.,, 

dairesinde F ransanın nazari 
katini celbederek Çerket 
çetesinin Türkiyeyc Suriye b. 
dundan aeçtiğinı bunun j~ 
raf arasında mevcut hudutl•11 

rakabe ittifakına uymadığı~ 
dirmittir. Bundan b~ka 'f 
ye hükG.meti, mahkUm b .. 
ve kendisince mazarratı ,·· 

bazı cthuın Suriyeden ç• 
ıını iıtemiıtir.,, 

Sulkaat haberi bir lftt,. ,,J 
Şamda çıkan franaızca bir 

zete de, suikaat teıebbü&Ü h• 
lerinin bir kaçakçı kumpatı 
rakibi olan kumpanyayl o 
kaldırmak için bu iftiraca 
duğunu yazmııbr. 

Suikast ve Suriye 

Halep, 3 - Suriye gazeli 
den bir kısmı Atalürke yapı 
istenen ıuikut te§ebbüsü etr' 
da yazılar yamu.ktadn·lar. Ş 
çıkan "Elkales,, ıahibi '·Ne'l 
rüı,, imzaaiyle bvr ba§maksle ~ 
mıttl?'. Bu makalede deniyor 

''Bizi bu ıuikaat İ!inde f ef 

de müteeair eden bir cihet 
o da bu menfur itin Suriyelil" 
rafından yapıldığı hakkmd• 
kan f1Lyİa idi. Şimdi Filiıtiflı 
riye, Türkiye ve Şarki ErdeJS i, 
niyet umumiye •tairelerinin , 
tıklan tahkikattan öğreniyorof ı 
suikastçılar Suriyeli defJdirl'!ı 

8ulkaat ve franA buna ıiddetle seviniyoruz. ~ 
Beyrutta çıkan "Eıuıehar,. ga- türkün hayatını muhafaza e~ 

:seteai de !unlan yazıyor: den dolayı Allaha müteıe~~ 
HTürkiye Cumur Batkam Ata- O Atatürk ki. T.si .. 1; -m-•;- o> 

türk aleyhine tertip edilen ıuikas• lil ve hürriyetini kazand1rdJ. ; 
tm, meydana çıkanlmumdanl tatürk ki, Türklerin halukif' 
sonra, Türkiye hükOmeti doıtluk bütün Şarkın mefharetic!ir._/ 

Vunanistanda 

Eden, vaktile dıt bakanlığı 
müsteıarlığmdan, kralm haa mü· 
hürdarlıima çıkardmı,u. Ayni za. 
manda Ulualar kurumunda lnsil· 
tereyi tem.il etmekteydi. Edene, 
İngiliz dıt aiyuaamda faal bir rol 
veriliti, o zaman dııt bakanı olan 
Sir Con Simomm muhafaza par. 
ti Ye matbuatmdaki münekkitle -
rini yatııtırmak içindi. HükUmetı 
mütemadiyen tenkide uğrayan Sir 
Con Simonu mevkiinden birdenbi 
re çıkaramıyordu. Çünkü bu tak . 
dirde, kabinede Siımon taraftana• 
nnı kaybedecek ve kabinenin ni . 
zamı bozulacaktı. Bu surt1e muha-

f azaki.r münekkitleri ıatminiçin Koodilı•s kraJlıg.., 8 Sir Con Simona. bir de mu • 

::~kir yaver vemıitlerdi: '' • d• 
Eden lngilizlerin sözünde in- eserım '' ıyor 

:~.:::ı~~~:r.=: Çaldaris iktidara gelmek istiY 
nmdı. y · eti" "im · kar l 100 000 ki · · · ...,,.~ 

N · :,...:baril l rl .. _..ı._ unanıatana ı rı e.ı ar. ne oya , §lnın 1~~· 
etıce "'' e an q an JUYWI ı.. .. __ ki y kral ·1-!--! y d"t" 1--..l d 

k. E" r..J_• ~·ha •..,.u es unan ı lJUıK.ı or- me 1 ı yo U'IJQ& ır. 
ı: ger s:.ueuı ual ptan 90Dl'a • Lo d .-..l- ·ı d .... 

1--b~--..lek· k··-..J al da llt n r~ sazeteci ere ver ıgı 
aa uıeu ı mev llıNen IDD' b" d" d c1enı·.t• ki 
bir batka meme konuluna, hu w "Yıyev e -!lletı7:ırbe =. :_ .. _..J·~ 
Ce k b. ı~ 1__ l-'- unan IJJUI ı, na UKCU16 • nevreye ar§ı ır a AJU1.SIZ m • • -·...3 dö-aı.. U 
d 1 ·1 d "'") 1 ·ı· d · ) • IÇID .7ıuın&UJD& ~~,orum. zuıı o ayısı e egı , ngı ız ıt Jf erı • }'--d--L • _._.ı ..J__ _ __ 1_ 
. .d . d .. 1 b" . :ı__ yı &ar auuen .7'"'-'UIDuau ~ 

nın ı aresm e tag am 1T ıatıaa.· d i cı· B 
• • • • d" yap. ı mu unıyonunuz. unun 

met temım ıçın ır. b _ _._ ..l- ~ -1d""" • tah 
r--:ı· an& DCAiiUGr &5~ S- l(J:Dı • 

- Mançeater ~ıya.ndan - . d b·ı· . . Yurcl d" 
------------- mın e e ı ır&ınız. uma o -

Kral ve Çaldarl• 

Eski Bqbakan Çaldaril 
çektiii bir tebrik telırafıud•-' 
nam.tanda parlamentarizıll 
lünün takviyesi temenni.u-d' 
}WUDUfhlr. Söylendiğine ıötft 
daria bu telgrafilc bafbıak_.,J 
kenduine verilmesi l&zmı I' 
ğmi laala anlatmak iıteıoif· Cinde Japon ner dönmez, milletimin terakki ve 

inkitaf ı için çalıp.cağım. Bu i§te 
isti lası muvaff..ıt o1abilmeldiiim için, bii- M---1-1 -1-t -1-ot' 

Kuzey Çinde Mançuko aleyh- tün Yunanhlann dele vererek ba- osev er D op 8 t• 
tan harektleri proteato yollu Çin na yardım edeceklerini umanm.,, münasebetlle tasb 
makamlarına verilen nota ile bir· Gmeloy münaaebetile muhtelif Evvelki günkü sayrmıs~' 
likte ~ifahi Japon talepleri ıun- yerlere sürülen Cumhuriyet par · lat Afrida sinagoğunda At• 
)ardır: ti~i ileri gelenlerinin Atinaya dön· yapılacak ıuikastı tel'in ıo 

l) Pekin süel !Urası !~ivedile· melerine müaaade edilmiftir. le bir tören yapıJdığım ve 
cek. Yunan gazetelerinin yazdıima ıöı: söyliyen hatiplerden );. 

2) Kuomin Tang (Çin ulusal göre, kral Yorgi ayın 24 ünde İbrahim Nomun edebiy.ıı- ıf 
partiıi) ile alakası olan memurlar Yugoslavya yolile Atinaya döne- bir konferans verdiği bir r•ssl 
çıkanlacak. cektir. Krah Yugo.lavyanm Spala seri olarak yazılmıttIT. BuJI" 

3) Süel mahiyetten tecrit edil· to limanında Elli kruvazörü bek. hih ederiz. Hatip loplantınJll 
mit mıntakamn u:z.atılarak Hıiuan· leyip alacaktır. sadına uygun çok samimi "e 
gho, Şanping, Vutsing, Na.ati vo Kondlll• ••erini devam ettirmek bane sözler söylemittir. 
Ninı havalisini de içeriy~ alma· için enOel ere göjiUa gerecek 

il. Atinada bir söylev veren kral 
4) Japon aleyhtarı tqkilitlarla naibi Kondiliı, "eserini devam et· 

ilgili ileri gelen bir hay}; Çinlinin tirmek yolunda karııaına çıkacak 
tevkifi. engellere tiddetle ıöğüı gerece · 

(Aksi takdirde Japonlar 'hu tev- ğini,., IÖylemittir. 
kifatı kendileri yapacaklardır.) Ka~ klfl lfllrlk etmemlf 

- Ma"'ulcr Gartli)'tlJ'Ulan - Son elde edilen ma.lUm&ta ı• • 

KAYBOLMUŞ BiR PA'Sfi1 

Beyazıt - 1'~dirnekapı . • ,1. 
dört gün en-el icindc mavi ö~1· ·" - tı.,,,. 
~alar bulunan bir raket ka~·bf 1'«' 
tfr. Paketi bulan 'c Bey11 ~ıt ıti İ 
eczanesine teslim etlen nedt) ~/ -daa alacaktır. . · - ·---.. 
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INTIK lüplerimiz arasında umumi bir top • 

Jantı yapmıştır. Bu toplantıya Sü • 

-Tefrnka numaıraso: :>7 vazan: (Va - Nü) 

Galatasaray ve Beşiktaş takımları 
tarafından müştereken da\·et edilmiş 
tir. Kuvvetli bir Rumen takımı olan 
Tamışıvar ilk maçını Beşiktaş, ikinci • 

sini de Ga1atasarayla Taksim stadında 
yapacaktır. 

Jeymaniye, Beykoz, Feneryılmaz, 1s : 
tanbulspor, Hisar idman yurdu, Eyüp, 
Hilal, Ileşikta~, Galatasaray, Suspor •• 
Jarı kulüpleri birer murahhas yolla • 
mışlardır. ''Ne sihirdir ne keramet! El çabukluğu marifet! Yeni bir güreş 

antrenUril getirilecek Atletizm heyeti başkanı bu toplantı 
nm maksadını izah etmiş, kulüpleri -
mizin niçin atletizm yapmadrklnrrm 
sormuştur. J{ulüp murahhasları bü · 
tün müşküllerini anlatmışlardır. 

Benim hokkabazhğım da vardır. Muallakta 
pabucu nasll oynatıyorum, bak, Hasan!,, 

Sekiz senedenberi 1'ürk güreşçileri 
nl çalıştıran güreş antrenörü Peterin 
mukavelesi, Güreş federasyonu tara· 
tından feshedilmiştir. Federasyon, ye~ 
ni bir antrenör getirecektir. Bu mak. 
satla Güreş Federasyonu umumi ka • 
tibi Seyfi Cenap birkaç güne kadar 
FinJandiyaya gidecek oradan genç bir 
antrenör getirecektir. 

Chı;an kıaımıarm hulaaaSI 
Bir dUşrnan genıls1nln ~im o • 

luşunu se)Teden KUc;Uk Hasanı, Ali 

amca, gb:llce apğ"ıya çağınyor ve 

orada g6rWecek pek mUhlm bir 

ııı olduğunu söylUyor. 

Hasan, isler istemez, Aliyi la -
kib etti. 

Köse Y orgi körfezinde Evliya 
reiıle arkadaılarının bir türlü aça.· 
~dıkları methalden içeri indi -
ler. 

Ali: 
- Sen Kaniyi bir yerde gör -

diin mü?. dedi. 
- Hayır .• Görmedim, ben za

ten uyuyordum .. Uyanıp namaza 
ifurdum. 

- Fakat o, namazda bile yok
tu. 

- Sahi .. Şimdi aklıma geldi; 
Yoktu. 

- Demek ki yine bir ıeyler ka· 
'1tlınyor. Ne yapbğını ela tahmin 
ediyorum. Ukin adamakıllı emin 
olınak lizım. Onun için sana bir it 
ICSrdürecefim. 

- Emret Ali amca l 
- ikinci reiı kamaruıru Kini-

Ye vermiıler. Demin, (vakti salat) 
dlcive. dnluın akMUD namazını her-
eae haber veren meyzine ıor -

dunı: Bu kamara kilitli imiı. Şim
di •en bana, Kaninin içerde mi ~ 
lup olmadığını anlıyacaksın. 

Huan, merakla dinliyordu. 

- Nasıl anhyacağım? - diye 
tordu. 

- Onunkinin yanında bizim 
ltaınara var. Evliya reis öyle tayin 
etti. Oradan geminin dışındaki 
Sıkıntıya batarak ilerliyeceksin. 
Ci:alice bakacaksın. 

- Peki ya beni görürse? 
- O zaman, yaramazlık ya -

,atke!rı yakalanmıt gibi bir tavır 
t..kınrraın. "Aman burada· dolaştı
i•ırıı ltimıeye söyleme Kani kap -
tan• Y k b · h 1 y • • b • o sa enı aşarı ıgım ıçın 

li.•tla.~lar. Bir daha yapmam!,, fi-
b derıin ... Anladın mı 

- Anladım. 
. .&(endi yerlerine girdiler. Ali, 
'Yice tutunup kazaya uğramama
~nı lenbih ettikten &onra, Küçük 
&&anı dıtarıdaki çıkıntıya bas -

ltrdı. 

1 Ve heyecanla beklemeğe baş
•dı. 

c 
1 
İki dakika bile geçmeden, ç~ 

Uıt, geri döndü. 

Yüzünde memnuniyet ifadesi ........ 
- lçerde mi imi1? 
- lçerdeydi. 
- Seni görd.. ··? umu. 
- Nereden görecek?... Çok 

&&1etruldü. 

- Ne yapıyor? 
- Birıeyler yazıyor .• 

ırı· - Hah .. Tamam ... Tıpkı tah -
ın ettittm 'b' gı ı .. 

Haıan: 
- Muasının üstünde ne güzel 

bir top vardı, Ali amca! - dedi. -
Galiba, kandırmak, gönlümü al -
mak için bana hediye edecek. Fa
kat ben onun ne hain ıey olduğu
nu anladım. Dünyada inanır mı • 
yon? 

-Top mu? Nasıl top? 
Çocuk eliyle itaret etti: 
- Nah, ıöyle.. Baıım kadar ... 

Sapsarı •.. 

Gene şişe balı{lı ? 
Ali ıevinçle: 
"- Anlqıhyor, anlatılıyor! .. ,, 

diye aöylendikten ıonra, çocuğa: 

- O, gördüğün top değildi, ev· 
lidım ..• Şitirme kursaktı .. - dedi.
Hani, balıkçılar, mantar batma -
sın diye kullanırlar ... l§te onlar -
dan ...• 

- Peki, ne münaaebet? .• Ba· 
lık mı tutacak! .• 

- Hayır .•. Balıiı biz tutaca 
ğız ..• 

- ... 
Çocuk hiç birtey anlamıyordu. 
- Ne balığı? - dedi. 
- Şite balığı! ,. diye güldükten 

aıHu-a, Ali, eordu: 
- Maıanm üstünde tite de var 

mıydı? 

- Vardı, amca .. Hatta, içi d~ 
lu mu diye dikkat ettim. Fakat, ne 
günahına girerim? Deiil .. içki fi
lan içmiyordu ... 

- Öyleyse tamam ... 

ihtiyar korsan, dııarıya baktı: 
- Yaklaııyoruz .. - dedi. - Fa 

kat, herhalde, Kini, itarelini ver• 
mek için, gecenin ortalığı kapla
masını bekliyecektir. Haydi, sen, 
yine güverteye çık, geminin nasıl 

teslim olunduğunu ıeyret ... Yarım 
saat sonra buraya gel... Seninle 
mühim itimiz var •.. 

- Ali amca ... Mühim itleri iki-
dir senin sayende görüyorum ... 

- diyerek, çocuk, hocaımın boynu 
na sarıldı. Onun diken gi-bi ıakal
lı yüzünü öptü. 

- Fakat, doğrusu bu aef er ne ya 
pacağımızı bir türlü anlıyamadmı. 

- Senden sır saklıyacak deği
lim. Lakin timdi hikaye ıöyleme
nin sırası değil ... Yanm ıaat ıon
ra ... Yarım ıaat sonra ..• 

- Pekili .. 
Beynini çifte merak kurcalıya

rak, Hasan, güverteye çıktı ve bi
rinci merakım derhal tatmin et -
ti: 

Mahona beyaz bayrak çek · 
mitti. 

Davudi ıeı yine haykırıyor: 
- On befer on beter kayıklara 

binin ... Gelip teılim olun ... 
Bu mir de yerine ret iriliyor. 
T ealim oluyorlar ..• 
Bir mahonda da ne kadar adam 

varm•t··· Botala boıala bitmiyor-

lar ... Kimi meyuı .• Bunlar,Hıris
tiyanlar ... Eıarete düıüyorlar ... 
Kimi bahtiyar: 

- Allah ıeni iki cihanda aziz 
etsin Hızır! diye haykırıyorlar. 

Bunlarda, kölelikten kurtulan 
Türkler ..• 

Böyle bir gemide kaç kiti bulu
nabileceği zaten maliimdur. Fa -
kat, kurtulan Müılüman esirler • 
den de tahkik ediliyor: Artık içer 
de kimse kalmamı ıtır. 

Bunun üzerine filikaya bir kaç 
kiti hareket ediyor. Cephaneli -
ği ve sair anbarlan gözden ıe • 
çiriyorlar: 

Hiç bir tuzak, hile, hüd'a yok! 
Çektirme teslim alınabilir. 

Filikalar, bu aefer, akıi iıtika
mele adam taııyor. Yine yükıek 
ıeale dualar ... Direklere uılan ıen 
lik fenerleri .. . 

Hızırm bet gemisi olmuttur !. .• 
Haıan, bunu aevinçle dütünür

ken vazifesini de unutmadı: 
"- Y anm saat geçti .• Sular da 

epeyce karardı. Ataiı inmeli.. ,, 

Hokkabazlık ı 
Geri dön.Pe; demink.i ~araya 

Yeni güreş antrenörünün hem Gre 
koromen, hem de serbest güreşi bil · 
mesl arzu edi1mektedir. Bu suretle 
serbest güreşe de memleketimizde ö -
nem verilecektir. 

Atletizm işleri 
Dün İstanbul Atletizm heyeti ku • 

Ormanların 
korunması için 
Askert mahiyette 
kanun Komutaya 

verildi 
Ankara, 5 - Ormar Jann ko· 

runması için aıkeri mahiyette teş• 
kilit yapılmasın~ dair o!an kanun 
~a) ihası Kamuta7a verfünitlir. Bu 
(iyihanın e1&1la .. ına göıe, kurula
r-r.k askeri orman korum-ı kıtalarr
na liva kumandanı salahiyetini 
haiz bir kamutan baıkanlık ede
cektir. Bu kamu~arun emrinde lü' 
zumu kadar kıta bulun.J<.aktır. 

Tetkilat, Ziraat Bakanlığına 
bağlı olacak, ormanların genitlik 
ve ehemmiyetine ı3re yapılacak 

Dünkü toplantıda kulüplerimiz bu 
sene atletizme çok ehemmiyet v\?re _ 
ceklerinc dair söz vermişlerdir. 

Beş yıllık plAn 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Tiirkiyenin beş yıllık spor programı -
nı tesblt etmek, ve şimdiki nizam na • • 
meyi değlştfrmek Uzere 7 kişilik bir ko 
misyon teşkil edilmiştir. Komisyon 
hafta.da iki defa toplanarak çalışmak. 
tadır. 

Çocuk bahçesi 
kullanılmadan 

bozuldu 
Belediye, Gülhaoe parkmdald 

çocuk bahçesini yeniden tanzim 

ettirmeğe, oyun vaartalanm yeni
lemeğe karar vermittir. 

Bu bahçeden her nedense pek 
az çocuğun istifadesine rağmen 

bahçedeki salıncaklar, "Rus dağı., 
denilen kızaklar pek harab bir htl 
le gelmittir. llJCba:hara kadar hah 
ç.e iyi bir tekilde hazırlanacaktır. ...l .................. lml! 

seıamı izzet 

iri yatro Sanatı 
Her kitapçıda balun-. 

Fiatı: 75 krmq -' 
indi. Kapıyı usulle vurdu: 

- Benim •• ben ... 
- Gir bakalım ••• 

olan kadrosu Mılli Milc.fafaa Ba· ---------------
kanlığı ile birlikte ha-ıı:Ianacak- • Acele satılık arsa 

Ali amca, içer de bir fener yak
mıftı. Bunun ııığmda elini hava
da salladı: 

-Bak ... 
Hasan, t&fb: 

tır. Bu letkilita ahnac&k asker- lstanbulda M,,rcan yoku§und" 
ler evvela kıtada altı ay talim gö' lımet paşa caddesinde Demir fab· 
recekler, iki buçuk sene hizmetten rikasİ kar§ısmdaki ana acele sa• 
sonra efrattan istiyenler idarenin tılıktır. isteklilerin Onyon Sigor
sivil teşkilatında çalıtabilecekler- ta ıirketinde Bay SaliıııE' müra-

- Ne sihirdir ne keramet! El 
çabukluğu marifet .•• Benim hok -
kahazlığrm da vardır .. Muallakta 
pabuçu nasıl oynatıyorum bak .. 

dir. caatlan. 

Çocuk, alakayla yaklaıtığı va -
kit fU ıırrı ketfetti: 

1 ~11ıeı [ rmirHlları 11 li11aıın iıllllle uııı i~ıreıi illılırı 

(D,.ı arm ıJ.Jı) 

Görülen lüzum üzerine 25 ikinci tetrin 935 de yapılacağı ilan e· 
dilen 9 takım basit makas eksiltmeıi ayni ıartlarla 16 Birinci kanun 
935 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. (6821) 

Gül hanede 
muayeneler 

Dünyayı altüst eden bir a~k romanı 

KLEOPATRA 
Giilhane tatbikat mP.ktebi ba1 .. •••••••••••••••••••••••• 

hekimliğinden: wwwAa LK' 111111Aı•aua:Zm ...... A-==R l;=:ı Gülhane tatbikat mekte:p ve kli • 
nigvi 15/10/935 salı gününden it 

51 
baren t"drisata baılamtf olduğun Sinemasında il 
dan pol!klinik muayenelerini göı· : 
terir cetvel aıağıya yazılmıtbr. Şc- BugUn matlnelerden itibaren b 
bir halkının buna göre müracaat Amerikada tehir orta11nda n 
etmeleri rica olunur. ALKAPON. tarzı baskınlar ve !i 

Sabahları saat 10 dan 13 e ka soygunculuk yapan haydutlar H 
dar. ile modem poliılerin müthiı ii 

1
, .. 

Pazarteai: Kulak, boij112, burun ıl çarpıımalannı tasvir eden H 
hariciye, fizik. Ü H 

Sah: Dahiliye, nisaiye, bevHye o G E c E n 
R i! :: Çartamba: öntgen cil.:liye " :: 

asabiy~, göz. li Adanıları H 
Perıenbe : Hariciye, fizik, ni· ıl fi 

ıaiye. .İ rslmll bUyUk heyecan tumJ ii 
Cuma: Dahiliye, göz cildiye. I~ ii 
cumaıteai: Bevliye, an biye, ku li Ayrıca zengin lllveler. !~ 

:t •• 
lak, boğaz, burun. ::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::ı:::::::::=::::: 

HABER 
AKSAM POSTASt 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı: ıstanbul HABER 
Yazı ısıerı teıofonu: 2~872 
ıcıare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARl 

senellk 
e eylık 

3 evıık 
1 avlık 

Turldye Ecrırbı 
1400 Kr. 2700 Kr. 
730 .. 1450 .. 
400 •• 800 .. 
150 .. 300 •• 

iLAN TARİFESİ 
Tocaret llanıarının aetır• 12,50 
Reaml ııanıarın 10 kuru•hır. 

Sahibi w: Ncşru;at Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) matbaa• 

Dünyanın en büyük yıldızlannm 
harika filmini görüyor. 

T 0 R K S l N E MA S 1 
ilaveten itfaiye töreni ve dünya 
haberleri. 
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27 <Nakil, tercüme ı·c iktibos lıak/..:ı mahfuzdur.) -
Peregrininin cebinden not def• 

teri çıktı. Yau.rken anlatmağa 

baıladı: 

''Ben Selim Pa.tanrn oğlunun 

piyano hocasıyım.,, 

"Ya ... ,, 
Rakım nefes aldı 

"Vehbi Dede benim dostum-

dur. Rabia hanımı da Hilmi beyin 

odasında dinledim. İki perşembe· 

dir geliyorlar. Rabia h"nımm b?.• 

ba&ı gelmiş dediler. Ar-;:stmi~. siz 

de artiste benziyorsunuz, onun 
babası mısınız?,, 

"Artist ne demektir bilmiyo

rum amma babası deijilim. Ben 

uyandı. Dudaklarından yüzünün 

her çizgisine sirayet eden garip 

bir tebessümle: 

"Gelecek hafta Rabii1 hanım 

Ayas of yada okurken beni gfüürür 

mii•ünüz?,, 

Rakımın gözler! zihninde küf

rün en hususi alemi olan üç k~şeli 

ŞC\µkaya kaydı. 

"Cemaat ibadet ederken ecne .. 

bi ziyaretçilere alışık değildir.,, 

Rakımın gözlerinin istikameti

ni takip eden Peregrini başından 

ıapkasmı çıkardı yere attı. 

''Ben şapkasız giderim. Evde 

bir f esim var. Hem bir daha bu 
onun amcasıyım.,, 

Durdu. mahaJleye fapkalı gelmiyeceğim. 

Kıyafetinin acayipliğine rağ. Ben dini hislere çok hürmet ede

men bu kadar güzel türkçe söyli- rim ... Ben, ben vaktiyle bir nevı 
derviştim., 1 

yeıı bu her.ife ısınmııtr. Sesi biraz 

acı, biraz alaylı Hi.ve etti: 

"Arada biraz da Ra bia'nın 
maymunu oluveriyorum. Kız ya-

man fey. Vehbi Dede ramazanlar 

da ders vermezken sade onun için 

perıembe akıamları buraya geli-

"Yoksa vaktiyle müslümandın 

da sonradan mı gavur oldun? T e-

vekkeli bizim dilımizi böyle ko

nuşmuyorsun.,, 

Peregrini Rakımın sade, iptidai 

adeta bir panayır oyuncusu oldu

ğunu unutınuıtu. Onunla hiç anlı-
yor.,, 

yamıyacağı adeta fel,efi müna
Peregrini küçük iskemleyi çek-

kaıalara girivermeyi tabii bul-
ti oturdu. 

''Rabia hanım camilerde mu• 

kabele okuyormuf 1 acaba hangi

lerinde?,, 

... ,i;\'!l(üff"Ayuofyada, c.umarteai 

günleri Fatihte, per§embe günlerı 

Valide camisinde, başka günler 

Sinekli Bakkal mesçidinde. Avuç 

avuç para kazanıyor. Fakat para

lar hep imama ~ider. Paıa &yle 

aöf'ledi. Biz burada bakkallık edi· 

yo111z, bu ramazan Karagöz oy-

natıyoruz. Şükür geçiniyoruz.,, 

Biraz durdu sonra gözleri par
)ıyal'ak: 

"Tevfik gibi hayalciyi dünya• 

nm bir tarafında bulama2sını Sin-

7öt. Ak,amları gelmek istersen 

besa ıeni bedava t.okarım.,, 

"Memen yarın akşl\m gelirim, 
. d09tum.,, 

mu§tU. 

"Hayır, müslüman :'eğildim. 

Hani manastırlara kapanan pa• 

pazlar yok mu, onlardandım. Fa

kat şimdi daha 2iyade müslüma-

nım. On beş yıldır aranızda yaşı-

yorum. Dil, din, millet bunlar in-

sanların ruh ikliminden başka bi.· 

şey değil. Garbın ruh iklimi bana 

çok soğuk geldi, ıark ikliminde 

sükun ve ıifa arıyorum ... }, 

Peregrini sustu. Rakım kendi 

kendine "Herif neler karıştırı· 

yor?,, diyordu. Fakat söylemeğe 

tekrar başlayınca o da gözlerim 

açtı dinledi. 

"Hiçbir dine mensup değilim . 

Fakat eğer bir din edinmek iste1 

sem mutlak mü~lüman olurdum. 

İslamın yarattığı cemaatteki fer

di kendime daha yakın buiuyo· 1 

Bunu tehalükle söylemitti. 
Şidldi oturduğu yerde gözleri 50 . rum. Manastırda.n kaçalı, Papanın 

aforozuna uğrıycllı on be~ yıl olu· 
kala dalmıf, kapının önünü kara 

bulut gibi almıf mütemadiyen 

vn:tldıyan kara ıinekleri dinli• 

yorda. Kar,ıki evler karll çatıları 

altnrda uyuyor gibi, bu s:ıati mut 

lak oruçlu mahalleli yataklarında 

gcç.ir:yor olacak çünkü sokaktan 

bir kul geçmiyor. 

Peregrininin içini kapalı ve giz· 

li bir kıta keıf etmitlerin sevinci 

bür;ir.ıüştü. Sevimli, hususi, tek-

yor ... ,1 

"Kaçtın ha? ... Vay ana ... ,, 

''Şimdi ben birşeye i11anmam. 

Fakat din bir ill~t gibi insanın 

kanına bir defa girerse bir dah,, 

çıkmıyor. Dindaı adamları çok 

severim, din lakırdısı etmeğe ba-

yılırım. Camiler. kiliselc.r1 bütün 

dua edilen yerlerin et•atmda do· 

laıırım. Sen de Jindar mısın, dos· 
tum?,, 

lifsiz ve insani bir kıta! Bu dün- ''Elhamdülillah müslümanım. 

y:~yı en evvel Rabianın Kur'a'n o- Fr.kat din lakın.hını hiç sevmem 

kuy\l!Jl!nda sezmitti. O dakika KiHselerden ürkerim, camide içim 

bu dükkanın ve !.okağın haricin• sıkılır. Vaaz dinlersem uyuıum. 
deli herteY sun'idir, yabancıdır. Sofu adamlardan umacı gibi kor

Ona öyle geldi ki bu dar sokak sa- kuım. Hiç nama? kılm.ı.dım . . R~

kinleri için dünyada bir lek mad- b '.anın babası dA öyle.,, 
di kıymet yoktur, onlar yalnız 

kalbe ve manevi servetleıe1 güzel· 

liklere kıymet varirleı· ! 
Bu karannı verir vermez için

Cle Rabiayı Ayas of yanm tarihi 
Clekorları içinde dinlemek arzusu 

"Ramazanda da kılmaz mı~ 

sın?,, 

"Hayır, yalnız kızın hatırı için 

yalancıktan ikimiz d~ cruç tulu· 
yoruz.,, 

(Devamı var~ 

Tabiatla, vahşi hayvanlarla ve 
birbirleriyle boğazlaşan insan_ların 

heyecanh romanı 

"' Yazan: Rosny alne * Türkçeye çeviren: Naciye lzzeı 
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Gözlerini aç ~ Kaplan oğlu 
sana bir tuzak kuracak. 

Kaya oğlu karşılık verdi . 
- Bundan sonra ikimiz bir · 

toprakta barınamayız f 
- Kaya da çocuğu ile birlikte dövüşecek .. 
- Büyük Kaya oğlu da beraber!. 

oğlu kazanmağa başladı. Kısa bacs1'1' 
Yaban Domuz oğulları arasında Ge • 
yik oğluna yetişecek adam yoktu. feJ 
lan oğlu da çok dinç olmakla berabtf 
koşuda ötekinden aşağı idi. 

Gökte dolaşan parça parça bulut -
Iarla oda ,·ah~i bir solgunluk almağa 
başlamıştı. 

Günün üçte ikisi bitti. Savaşçılar 
Yaban Domuz oğullarmın bulunduğu 
göllere doğru izleri ara~tırarak ilerli
yorlardı .. 

Akşama doğru Kaya yakılan bir a
teşin küllerini gördü. Oraya buraya 
atılmış Ceylan ke.mikleri de vardı. Kö 
pekler kokladılar. Adamlar ayak izle
ri araştırdılar. ifaya söyledi: 

- Yaban Domuz oğulları bir kaç 
gündenberi burada konaklamışlardır. 

Bakır renkli bir güneş batımı aşa 
ğıdaki bulutlar arasında yayılıyor, 
yarım bir ayın uçları belirmeğe baş -
Jıyordu .. Çok tatlı bir rüzgftr yüzleri 
okşıyordu. 

Başkan kuruntuda idi. Göllerin ya 
nındaki izler çokluk bir sürünün iz -
1eri ili. Kendi savaşçılarile, gece a -
damları azlıktı. Kızarmış et çok bol · 
du. Tatiı bir güvenç göğüsleri doldu
ruyordu. Teke kokuları gibi iğrenğ ko_ 
kular $aç.an gece adamları etleri, yü
r~kleri karmakarışık yutuyorlardı-

Ka,ya o~ıu ltln his hll' tat kalnur. • 

mıştr. Utkusunun ,·erdiği bütün se • 
,·inçler yalnızlıklar içerisinde yuvar 
1an:ın Domuz oğulları kızı ile beraber 
yok olmuştu. 

Kaya, oğluna doğru yürüyerek 
yavaş bir sesle söyledi: 

- Gözlerini aç! Kaplan oğlu sana 
bir tuzak kuracak. 

Kaya oğlu karşılık verdi: 
- Bundan sonra ikimiz bir toprak 

ta bannamayız. 
- Kaya da çocuğu ile birlikte dö -

,·üsecek.. 
--Büyük Kaya oğlu da beraber.! 
Bu kab<ı saba ,·arhklar üzerinden 

derin bir se\·gi yeli geçti. Bu, sert ka
ba duyguların belli bellisiz bir güzel
liği, bir tatlılığı idi. Kaya kararsız bir 
adam, orta bir sa,·aşçı idi. Önce kendi 
çocuklarına, sonra d:ı. Aslan oğluna 

bağlı idi. 
Büyük Kaya oğlu da babasına ben. 

zerdi. 
Berikinin gücü, yeğitliği ikisinin 

de göğüslerini kabartırdı. Kendi soy -
larından olan bu dinçlik, bu pek göz
lülükle derin bir iftihar duyarlardı. 
Kaya oğlundaki istekler daha canh, 
kinler daha derin, kızgınlıklar daha 
vahşi olmakla beraber kendisini on -
ların ı:ıevgisine bırakmakta büyük bir 
zevk duyardı. 

Kaya ~evresine bakınarak söyledi: 
- Aslan oğlu da Kaya oğlunu se

,·iyor: Ba":"kan lığı elinden kapmak is
tediği için Kaplan oğlunun öldüğünü 
istiyor. 

- Biz de başkanla birliğiz! 
Küçük bir tepe üzerinde bir A~lan 

gözüktü. Gür sesiyle o,·ayr inletirken 
ba~ını sallıyordu. Arkadnn kurtlar, 
köpekler, bir pars çıktı. Adamların 

kun·eti gene bunları alt etti. Mamut. 
lar, gergedanlar bile toprakların ba~
kanı bu kızıl aleYler önünde geri çeki
leceklerdi. 

Kaya oğlunun gözleri ovaları dur
madan araştırıyordu. Kaplan oğlu iri 
boyile, yassı omuzlarile bir tepcnin 
üzerinde bakınıyordu. iri çenekemikle 
rf, yaban gözleri yırtıcıları hile ürkü
tüyordu. Başkan onu yırtm bir kap -
lan gibi görliyordu. 

GUnlcr, ge~elcr get'ti. Adamlar u · 
mutlarınu doğru ilerlh orlardı. Om 4 

larda ağaçlar gözükmeğe başladı. Bu 
batıdaki büyük ormanın başladığını 

gösteriyordu. Çok kereler izler yok o
luyordu. O ı:en Gökırmaklılar, burun
ları en küçük kokuları alan köpekleri 
ne buluyorlardı. ~çtikleri yerlerde 
görülen ateş külleri izleri bulmaları 
na. çok yardım ediyordu. Yaban Do -
muz oğulları her akşam ateş yak -
mı~lardı. Bütün bu en ince araştırma
lardan anlaşılmıştı ki Yaban Domuz 
oğulları altmıştan fazla idiler. Yir • 
mi de kadın vardı, onların yürüyüş -
leri Gökıqnaklılardan daha yavaştı. 
Şimdi yarım günlük bir yol iki ulusu 
biribirinden ayırıyordu. Gökırmaklı -
lar gece ay ışığında da yürümüşler -
di. Ay bu gecelerde bütün bir yuvar 
lakhğını almıştı. 

Aslan oğlu bilgiç sanşçıları topla. 
dı. Söyledi: 

- Yarın dövüşeceğiz ı 
Savaşçılar sustular. 
Hepsi bu dövüşün çok müthiş ola -

cağını biliyorlardı. Başkan gene söy
ledi: 

-Gökırmakhlar düşmanı ansızın 
baaura<'aklıır. A.th PVSfÇtlar sordu: 

- Onlar. yürürken mi saldıracağız? 
Konaklayınca mı? 

Kaya söyledi: 
- Kaya oğlu gün batarken ko · 

naklarında onları bastırarak kazan • 

Önce Yaban Domuz oğullarııı111 

güclerini öğrenme.k gerekti. 
"ti' Aslan oğlu akşama doğru pusu 

racak, Kaya oğlu dü~manları o ra"11 

çekecekti. 
Dündenberi Yaban Domuz oğullS

rı yollarını değiştirmi~lerdi. As.'lğt~·ıı • • "tl 
doğru ilerliyorlardı. Belki ırrrıd 
varmak için böyle yapmışlardır. fii : 
rüdükleri topraklar su baskını ile bO 
zulmamıştı. Yalnız akıntı çukurlafl111 

doldurmuştu. 

Kaya oğlu, kurt, köpek izleri üzeriP 
de ilerliyorlardı .. Yol üzerinde dike"' 
likler, çalılıklar, olmadığı için izlt' 
çok açık gözüküyordu. OtJar atçsl'• 
çelimsizdi. 

Günün ortasına doğru ovada sırll 
ile bir kaç tepe gözüktü. 

Yokuşları tırmanmağa haşlactıll\r: 
Kaya oğlu ile, Geyik oğlu bir çok ' , 
yak izleri gördüler. lyice tepeye ~·" 
t l D.. 1 .. ..• ~ , .. ~· ı ıır. u~mRn ar P'n7 ,,., _ _ ,,,_ ı.~ tı . , 

Kadınlar, da vardı. Bu görünüş G~c:~•: 
oğlunu deli etti. Yaban Domuz oğll , 
ları kendi karısını, genç kız kardC~., 
terini de almışlardı. Ceylan oğlul111 • 
karısı Kaya oğlunun getirdii{i kad~11 
Jar. arasında bulunmakla beraber o 

bastırmak keskin bir kinle boğulur gihi 0111 ' 
dı. Başkaır . 

- Böyle olunca onları 
için öne geçmeliyiz. 

Kaplan oğlu gürledi: 
- Kaplan oğlu onları bastıracak! 
- Kaplan oğlu bir yaban öküzü 

gibi güclüdür! Yalnız bir yaban ökü -
zü bir ceylan, bir kurt gibi çevik de
ğildir! 

- Kaya oğlu bir geyik gibi atik -
tir .. 

Başkan bir çok ağızlardan çıkan 
bu ~özleri dinledikten sonra söyledi: 

- Kaya oğlunun yaptığı gibi ya -
pacağız.. En çevik, atik olanlar 
önden koşacaklardır. Böyle yap · 
maYJp da beklersek uzun olacak. Gün 

yordu.. d' 
Kayaoğlu daha soğuk kanlı 1 '' 

Ara sıra yüreği sert .sert çarpıyordd· 
Söyledi: 

- Akıntı ~ukurunu geçere!• tepe 
den inelim .. Ceylfm oğlu cliişnı:ırı•: 
burada olduğunu gidip bi1imkilef 
söylesin. 

Ceylan oğlu koşmağa başladı. J\J: 
ya oğlu ile Geyik oğlu akıntı çukıl .,.ı 

" Jltı· rundan ilerliyorlardı. Sonra go ~ 

geçtiler. Kendilerini pek ustalıkla~ r' 
lıyorlardı. En ufak hir gürültü çıkıt~ 
maktan çekinerek yürüyorlardı. JJU 

11 
• 

dan başka Yaban Domuz oğulları " • 
runtusuz ~okluklarına gü\·eniyorlıt~ .• 

batarken Üzerlerine saldıracağız. GU ... .. dr ... Yavaş ya\'aŞ yürüyorlard•· ... ti• 
neş ırmağın içerısıne girince ay bize ,~ 
ışıklarını verecek.. Kaya oğlu ile bir baskını yürümelerini zorlaştırn1 f dİ· 
kaç savaşçı Yaban Domuz oğullan - Çokları yorgun, bir kaçı yaratı c ~ 
nm savaşçılarını dışarı çekecek. Bununla beraber kadınları gözet~" , 

Kaplan oğlu da topuziyle kafa • den geri kalmıyorlardı. Otların J'.~ U1' 
tarını parahyacak. Bu plan Kaplan sekliği, tepelerdeki çalılıklar. k~f o. 

ağaçlıklar Kaya oğlu ile Geyik og 
oğlunun ho;ıuna gitmiyordu. Boğuk 
bir ~esle sordu: na kolayhk veriyordu. ' 

- Kaya oğluyla gidecek sava5c;ı - (Devamı ıJtJf 
lar kimlerdir? --------------ı;; 

- Geyik oğlu ile Ceylan oğlu gide Üsküdar lkinci Sulh Hu 
ceklerdir. Mahkemesinden: 

Geyik oğlu çok çevik, Ceylan oğlu Fatma Mahmure tarafından 1'0
0 pek atikti. koşuya eh-erişli b:ıcakları k 111e 

rnrdı. caaı Ahmet Naci aleyhine i a d 11 
Kaya oğlu söyledi: lunan sulh teşebbüsü da\fasııı 1 

_ 

- Once ben köpeğimle, kurdumla dolayı M.aleyh gösterilen adr~. 
ilerliyeceğim. ten cıkarak gittig- i ve elye-vJ1'1 1 

• _ 

Ba~kan: 

- Evet öyle olacaktır! dedi. 
Kaplan oğlu Kaya oğluna kinden 

kınlcımlar ~uçan gözlerle bakıyordu. 
Kaya oğ"lu gündoğumundan önce 

kalktı. Donuk bir bakır nngini alan 
ay yusyuvarlaktı. 

Geyik o.~lu ile Ceylan oğlu da kalk 
mışlardı. lkisi de çok cevik, bacakları 
ko:ıuya pek elveri:51i idi. 

Geyik oğlu Kaya oğlu ile ko~u ~·a

rı:ılarına girmi:?tl. lki~inin J?ÜCÜ bir 
k:ıt: yıl ht-raht'r ka!mı ~tT. Rfr Ötcki, bir i 
beriki ye1tili.rordu. Sonra hep Kaya 

. ~ 

metgahı meçhul buJunduğu 111 Jı• 
başiri tarafından davetnar.ıe ,,- ı

l•t' rına yazılan meşruhattan aıı Jıl" 

mış olmakla bu hususta ın~~· elif 
me 18/ 11/ 935 tarihine ırıu~ )<1' 

Pazartesi günü saat 14 de tah~ M 
lınmış olduğundan. mc::kiır ~uıı ~e 
bizzat mahkemeye gd01cnı:ı •bİ 
aksi takdirde hakkınızda gıY ... 

bı ... 111"' 
muamele yapılacağı te ı s tY 

k k . . ' .. re iliıt amma amı o .:r.aK uze 
lunur. 
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/(~ın tüccarlannın kurbanla· 
' 111.dan olan Oglya Barbur adlı 
bu kızın amca.sına yazıp gönde
rebildiği mektup, canileri mey-

dana ~ıkarmııtır. 

N evyorktan ')!azılıyor: 

hŞinıaii Karolinanm Smitfild 
!e . 
ik· rınde geçen hafta 18 yaşında 
" ıı kızkardeş familvanın di
~er &ekiz kişisivJe birlikte "kadın 
t"~areti,, yüzünden tevkif edilmis• 
edrdir. Bu, onların ikinci tevkif 

e T k 1 1§leridir. O vakit nasılsa ya-
a~ ~rtarmışio.r dı. 

r' kı kardeşler birinci tevkifle 

8~t>İde on yedi yaşlarında idi!er; 
k ~arı da genç kızları baştan çı• 
b~r~rak aileye :ıazanç getirecek 

ale sokmakb. 
da l<tzların bahası olan 55 yaşın
ait.-Aleksandr 8izley bütün aile· 
la 1 kadın avcısı yapmış. bun
kır~ civar çif tliklerderı körpe 
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Polisler yatak odasına girdiği zaman ortalık karanlıktı. Çünkü pencereler tahta ile kaplanmııtı. Ya· 
taktan dehıet içinde kalmış iki çilt göz parladı. Elektrik açılınca çar§afı boğazlanna kadar çekmi§ iki 
kız göründü. Bunlar nerede olduk farını bildirmeğe muvafla.k olan Oglya Barbur ile Kamelya idi. 

KADON Tü<CAR~Tü 
Yapan bir aile, kurbanlarından bir genç kızın 
lıaber vermesi üzerine polis tarafından yakalandı 

Y akıııklı, zeki ve çok terbiyeli 
olmakla herkesi aldatan Sara· 
nın kocası Artur Keyn yirmi se-

ne hapse mahkum olmuftur. 

Madam Sara Bi%ley Krepn. lttz
ları alıp kaçırmak au~undan yir
mi ıene hapıe mahkum olmuıtur 

hoyatıldı. Katlarım yolunarak4n
celtildi ve dudaklarıma kırmızılık 
sürüldü. 

Buradan aparbmana dönünce 
beni tekrar ıoydular ve çırçıplak 
bir fotoğrafımı \.ektiler. Bu ilk 
gün ve gecesi sekiz erkek ziyareti• 
ni bana kabul ettirdiler. Canımı 
kurtarmak için pencereden atla -
mağa kalkııtım. Pencereler örü -
lüydü. Ağladım, yalvardım. Her 
defasında dayak yedim. ,,. .'(. ,,. 

İhtiyar Aleks, Sara kızkardeti 
18 ya§mda Perl Bizley, diğer kız. 
kardeşi Almon Kenn'in karHı 17 
ya§ında Margaret Bizley, hep bir 
arada otomobille Oglianm evine 
giderek onu bir gezintiye davet et
mitler. 

::.,4r ld 
Ça ırm1ştır. 1 

ta ~u i~ler yapıimca kız Nevyork· 
\1e ~r apartımaJ.a hapsolunmakta 
le'. endi ifadelerine göre, elbise· 

Nevyorktaki kö-tü evden kurtcırı· 
lan Kamelya Praya f 

Burası; percerelri battaniye 
lerle örtülmü§ o!duğu için yarı ka . 
ranlık bir yatak odası idi. Uzak 
köşedeki karyol? ... dan, korkmu~ iki 
çift göz gelenle,.e dikilmi§tir. Elek 
trik düğmesi açılınca çarşafı bo-) 
yunlarına kadar çekmİ! iki genç• 
kız görülmü§tüı. Vücutlarını ör
tecek yegane ü'tbaJ yatak çarşafı 
idi. 

Sara'nın kızkardqi lla Mey 1 
Bizley on bq ı~n~ hapis cezasr 

yemı§tır. 

Bunlar, dedikleri gibi HoH gö· 
lüne gidecekleri yerde otomobili 
Margaret Keen'in evine sürerek 
orada Oglia ile Jozefine buzlu 
kahve vermi§ler. Kızların batı 
dönmüş. .. Bunun üzehine Aleb 
kendilerine şuruba benziyen bir 
§ey daha içirince kızların başı büs
bütün dönmüş ... 

b "• k~ndi!erinden alınarak çıplal< ıra l 
re 1 rtıakta ve ~rkek ziyaretçile• 

yknıağa mecbur edilmektedir· 
nat~ler; on beş yaşında Ogolia 
c' tır adlı kız ökseye düşürülün• 
lt~~eJk~dar tıklr bkır işlemiştir. Bu 
~oh onson nah;yesinin müdürü 
. ~rt Babu , .. 'd' D tle t r ur. yegenı ır ışarı 

lnı eınasa. girmenin hiç imkanı ol
lu Yan karanlık bir odaya hapso-
nnıasına ı...· • 

kakt b ve "11nanın hangı so-
ta" a ulunduğı.mu bilmemesine 
gınen bu. .. kı 

!un kal Yegıt z, kağıt, kur· 
hulu e~, pul ve evin adresini 
?neki' b goz Y~şı dökerek yazdığı 
?ne .. u u nahıye ıaüdürüne gönder 
" ge ve bulund .. . b'ld' 
~e nıuV'aff ügu yerı ı ırme-

k.r • ak olmuştur. 
,,ahıye m·· d .. 

l>oli • u urii hemen Nevyork 
tı ~•ne telefon etmiş, polis de ba• 
t:'red ;:,.cadde}·e taharri memuru 
h ınkamp' ·· d . . 
•'teınuru . • gon ermıştır. 

lnadı 25 kapıda Aleksandrın da -
Y'a§lar~da Artur r 

ile karısı olan 23 yaşlarında gayet 
güzel Çara Bizlty Kreyn kaqıla
mı§lardır. Bunlar polise işte bir 
yanlışlık olduğur•u söyliyerek onu 
kandırmışlar, polis de suçunun ha~ 
ğışlanmasını ri1:r:. ettikten sonra 
çekilip gitmiş ve müdür Barbura 
yanıldığını telgrafla bildirmiştir . 

Çünkü bu genç karı kocanın hal 
lerinde şüphe uyandıracak hiç bit 
şey yoktur. 

Lakin nahiye müdürü Nevyor
ka öyle şiddetli bir telgrd çekmiş• 
tir ki polis ora ya Stainkamp ile 
birlikte bir taha.1 ri memuru daha 
göndermiştir. 

Bu sefer kap,da karı kocadan 
başka bir de Sa»;ınm çok yak,şık• 
lı ve güzel bir ddikanh olan kar
deşi Klinton Bı.~ley, polisleri kar
şılamışlar ve go e kandırmağa uğ 

raşmışlarsa da ;l1uvaffak olama • 
mışlar; Stainkı' 11p eve dalarak 
koridorun dibinde anahtarı üstün• 

olan bir ka ı görünce açmıştır. 

Bunlardan birisi mektubu ya
zan Ogolia, ikiu.dsi de kadın tüc• 
carlarınm baş.kıt. bir kurbanı olan 
on yedi yaşındaki Kamelya Pray
dı. 

Bunun üzerine karıkoca ve ka
yin birader tevkif edilerek dos• 
doğru tevkifhaneye götürülmüş 
ler, diğer taraftan nahiye müdürü 
Babur ailenin kendi bölgesinde 
kalanlarını tevkif etmiş ve bunla -
rı linç edUmekten zor kurtarmış . 
tır. 

Nevyork mahkemesi bu işi sü -
rüncemede bırakmamak için tev -
kıf ın ertesi günü muhakemeye 
başlamış ve hakim Frank A. Da .. 
niels ilk olarak Kamelyayı dinle -
miştır. Bu zavallı kızın verdiği 

ifadeyi biz de dinliyelim: 
- Sara Kreyn beni biı otomo -

bil gezintisine davet etti. O oto .. 
mobilde aayet şık giyinmi§ olan 

kendisiyle kızkardeşi tla May Riz
ley'in arasında oturdum. Otomo
bilde bana çok iyi muamele etti• 
ler. Evlerine vardık, orada güzel 
bir delikanlı olan kardeşJeri Klin
ton bekli} ordu. Aralarnıda t ısıl

tıdan sonra sanki bir kabus oldu. 

Otomobilin arkasındaki körü • 
ğün içine atıldım ve bağırsam öl -
düriileceğimi söylediler. Bir o -
tomobil kampında üstümü başımı 
değiştirttiler ve Nevyorka git .. 
mekte olduğumuzu söylediler. 

Göz yaşlarım, protestobrım 
beş para etmedi Hep öldürmek 
tehdidini saV'urdular. Raley de 
Sara ile birlikte trene bindik ve 
Nevyork polisinm bizi bulmuş ol
duğu eve girdik. Buı ada Saranın 
kocası heni çırçLplak soydu. Vü. 
cudum baştan ayağa kadar mua• 
yene edi!dikten sonra tekrar gi
yindim. Bir güzellik salonuna 
götürüldüm. Kara olan saçlarım 

Sonra üstleri başları değ\,tiri
lerek otomobille Ralay istasyonu• 
na götürmüşler, oradan da :!ene 
ölüm tehditleriyle trene bindirile
rek Nevyorka sürüklenmişler. O
rada &ene güzellik salonu, çıplak 
fotoğraf ve yukarda okuduğumuz 
şeylerin hepsi olmuş ... 

;![. ~ ;![. 

Kreyn ile karısı Sara 20 Jene; 
Klinton Bizley 4 sene; Ha May 
18 ay; Perl bir sene, Aleks BizJey 
altı sene ağır hapse, ikiz kızkar
deşler de tecil edilen bir yıl h.ıpse 
mahkum olmuşlardır. 

MahkU:rnlar davayı temyi-ı ef • 
mekte beraber şimdi hapishane -
dedirler \re kefalete rapten tahliye 
kararları reddedilmiştir. ... * . 
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MAKEDONYA 

İhtilal Komitesi 
• * 

Balkanları ölüm luzaf ı ve pusa yeri 
haline geti,mi~ olan teşkilatın ir 9üzü 

Tefrika No: 

Yazan: 
Stoyan Krlstof 

27 -İ§te bunun için Mihailoff tf.Jki
litr., sıralarını y~niden daralttı ve 
Vmı'.> 1ıittikçe förp ve Yunan Ma
kedorqalarında bir tedhiıçi cemi· 
yeti halini almağa baıladı. Onun 
katH!eri Sırp ve Yunan m~murları 
için hayatı eminsiz ve çok rahat -
sız bir hale ıoktular. Köprüleri ve 
cepbanelikleri havaya atmak, Su
bayların devam ettikleri kahveha
neleri bombayla patlatmak ı;ibi 
şahıi ve münferid itler için daha 
az ve daha cesur komiteciler la • 
zımdı. Böylece ecnebi matbuatın -
da daha fazla gürültü yapılabilir 
ve komitecilerin dünyayı yeni bir 
harbe ıürüklemeğe azmetmit ol • 
dukları herkeıe bildirilebilirdi. 

Makedonya komitecilerinin 
yaptıkları büyükçe her harekette 
Be~grad, Bulgar:ıtam iıtili. ile 
tehdit etti ve Belgrad Avrupa po
litikasının vaziyeti müıait olsaydı 
bunu yapmakta hiç tereddüt et -
miyecekti. Yugoslavya Balkan ya
rım adasını istilaya ka.lkı§acak 
olursa, arkadan Musaolininin çul
lanmasına büyük bir ihtimal var
dı. 

kedonyasına girdi. Ve 1929 yılın· 
da Hırvatlar da aynı tedhi9 yolu
DlJ tutturmak suretiyle komiteci -
lerin yardımına ko,tular. 

Hırvatlar 1928 yıiına kadar 
Sırp buyuruğuna karıı kc::nuni yol 
lardan mukavemet etmeğ~ uğrat • 
tılar. O yılda Belgratla anlatma 
ümitleri tamamiy !e suya dü§ünce 
Makedonyalılar gibi ayni kor -
kunç yollara sar-tılar. 

Çünkü o yılda Punişa Raçiç ad 
h sabırsız bir saylav, Skupştinada 
tabancasını çektiği gibi iki Hırvat 
saylavını öldürdü ve sonradan al· 
dığı yaralardan ölmüt olan Hır 
vat lideri Stefan Radiçi yaraladı. 
Katil Raçiç üç ıaylav öldürmek 
suçundan yirmi yıl hapse mahkum 
oldu. 

Hırvatlar parlamentodan dıta• 
rıya çıkarak bir ihtilal cemiyeti 

Belgrad kemli toprakları aley
hine Avrupa devletlerine protes -
tolar yağdırdı. 1927 yılında Ştipde 
general Kovaçeviç'in öldürülmesi 
üzerine Fransa ile İngiltere (İtal
ya buna iıtirak etmedi) Sofyaya ' 
Makedonya te~lcilitınm feshi için 
notalar gönderdi. 

Liyapçeff hükumeti Petriç ve 
Köstendil bölgelerinde örfi idue 
ilan etmekle fes he doğru hafif bir 
kıpır anı§ yaptı. Bu örfi idare ha
la duruyor, fakat uzun zaman için 
sadece sözde kaldı ve Makedon -
yalılar bölgeyi savaş merkezi 
olarak kullanmakta devam etti • 
)er. 

Nihayet Mihai!offa Gözdağı 
vermek için b3.basiyle kardeşı 

1927 kı~ımln öldürüldü. Bu hadise 
H ipokrat Pazvigoroff'un Sırp ge -
n~rah Kovnçeviçi öldürmesinden 
a:.: sonra olmll!tu. Mihailoff bir 
ıkaç ay bekledi ve Üsküb valisini 
öld<;.nnek üzere Mara Buneva'yı 
ı:önderdi. 

1928 kanun:.ıaanisinde Mara. 
Vardar köprüsü üstünde vali Ve
lim\r Pre!içi'le karşılaştı ve taban
cayı çeltt'ği gibi onu öl:!ürdü. Va
li ile birlikte o da öldü. 

Kadın göstermi§ olduğu fevka· 
inde cesaret dolayısile Makedon
yalıJaruı ha;·alini teshir etmi' ve 
ndı kahramanlar listesinin başına 
geçir ilmiştir. 

Yugoslavya ile Bulgaristan sı · 
nırıntn bet yüz yirmi dert kilo • 
metre uzunlukta cılmasına rağmen 
bn~tan başa, hem de birkaç sıra 
tel örgü ile örülmü§ olduğunu söy 
]edik. Bu örgülerin makasla ke -
sil~e~ine engel olmak içir. tele do 
kunur dot~unmnz kend1 kendine 
çalar elektrik zilJeri tertibatı da 
vardır. Bütün bu tedbirlerden 
b:ıtka tel örgül~:ınin örıünde ve 
arkasında gözle görünmez kurt 
kapanları kurulmu§tur. 

l§le bütün bu a§ılmaz gibi gö · 
rünen engellere rağmen komiteci• 
ler Makedonyadnki Yugoslav 
memurlarını taciz ve rahatsız et · 
menin yolunu buldular. Bu.ılar 

Yunanistana girerek oradan Yu -
g~slavyaya geçtiler; bazısı Kara
denize inip buradan İtalya yolu 
ile Adriyatik denizini aıtr, Arna -
vutluğa çıkarak Yugoslavya Ma -

Vmro'ya menıu~ bir komiteci 

olan "Ustati,, yi kurdular. 1929 
yılında Ustaşi'n;ı'l başkam doktoı 

Ante Pavelitç Sofyaya gıtti, Ma -
kedonya mubacirleri tarafından 

muazzam gösterilerle ktışı!and .. 
Hırvat liderbrinden hiçbi- an

la!maya yanaımcık istemiyen Pa · 
veliç, Ogüst Kosutitç ve Güstav 
Pt!rltetz hatlarını alıp ltdya, A -
vusturya, Macaristan ve Alman -
yaya göçtüler. Köylü partisi lider 
liğine Radiç'irı yerin~ gecen 
Vladko Matçek ile Svetozar Pri · 
bi;evitç yurtta '-<alarak devletin 
açtığı vatana karşı hiyanet dava · 
sında muhakeme olunmayı tercih 
ettiler. 

Pribiçev:tç Makedonyada ma• 
laryalı bir köye sürüldü, orada 
açlık grevi yaptığı için havau da-
ha sağlam bir yere nakledildi. 
Matçek ise Kral 41eksanc!r'ın ölü · 
münden sonra devlet na:pliği ta
rafından hapisten çıkarıldı. 

İtle bütün bu hapis ve sürgün · 
lere ne karşılık verildi. biliyor 
musunuz? Tethit! 

Ustaıilerle Mı,kedony11 komi · 
tecileri elele ve -Jiler. Hırv"tlar 

isyan ve ihtilal t neketleı inde tcc 
rübeli insanlar değildı. işte bunun 
için Makedonyaııiarın yardımı 

kendilerine kaçmlmaz bir fırsat
tt. 

Ante Pavelitç 1929 da Bulga · 
ristam ziyaret edince lvan Mihai· 
lofla görüşmek ~zere M:ıkedonya 
ya gitti. iki lider biribirine karşı 
sıcak bir samimivet gösterdiler 
Sonra oturup Belgrat tıükümetin~ 
karşı yapılacak isyanlar•r. planla
rını çizdiler. 

Pavelitç, Makedonyal1 lider -

~---•27 -----
Hopkinsin .cesedini mezara gömdükten sonr 
mezarhktan dönen Margarit, maskesini indird· 
Haydut Parkerle birleşen bu kadın, Nevyor 

polisini ne kadar da kolay atlatmıştı ! 
Ertesi sabah morga gelen bir Mezarcı kapıyı açtı .. Cesedi, mef - Bu ufak b!r İf canım! 

otomobil içinde Miı Margaritle i- zArhğın küçük kilisesine götürdü- geçen gün CumJr Reisi Vilı 
ki adam vardı. ler. Burada ziyaretçilerin kartı- kardetini bile atlattım. M 

Margarit, bir gün önce morg di- ıına çıkan bir papaa, kilisede kısa ya, o da zabıtanın maskeli 
rektörünü ziyaret ederek: bir tedfin mera.;iminden sonra, nmdan biridir. Kendini ki111 

- Kardetimin izini bulamıyor Margaritin yamna soku\du: tanıtmak isteme-z. Fak at, 
lar. Bu cesedin biraderim olması - Milyoner Hopkinsin cesedi- bir gece baloda onun mask 
ihtimalini dütünciüm. Göğsündeki 
bıçak yaralarından, vücundaki 
benleri tethis etmek mümkün ola
madı. Onu bize ceslim ediniz. Hiç 
olmazsa, kardeıimin yeryüzünde 
bir mezarı bulunsun. 

ni (Muteber ölüler köteıi) ne göm indirdim ve: (Böyle kibar ve 
mek için iki yüz dolar vereceksi- zih bir baloya etkiya takibine 

niz ! geldiniz?) diyerek, polise inti 
Dedi. Miı Margarit derhal çan• olduğunu yüzüne vurdum. 

tasını açtı ve çıkardığı parayı u-
zattı: 

- Deıene,, T omsonu atla 
senin için itten dt:ğil l 

Diye yalvarmıf tı. 
Polis hafiyesi T omsonun bu 

konuşmadan haberi yokru. Morg 
direktörü zabıtadan cesedin gö -

- Buyurunuz! 
Papas parayı alınca tavrmı de · 

ğiştirmişti. Hürmetle eğı~erek le· 
ıekkür ettikten aonra ilave etti: 

- Adam sen de! Bunla Gt 
denmez. Küçük zeka oyur.ları 1 , 

mülmesine müsa:ı de aldığını söy • 
ledikten sonra: 

- Mis Margarit ! dedi. Cesedi 
morg mezarlığın& gömmeğe mec
buruz. Memurumuzla birlikte me 
zarlığa kadar gidebilirsir.iz ! Bira• 
derinizin böyle reci bir tekilde ö
lümünden ben d" sizin kadar mü-
teeaairim. 

Mis Margarit çantasını açtı , Di
rektöre yüz dol'lr uzattı: 

- Bunu hademelere dağıtmak 
zahmetinde bulunursanız pek 
memnun olurum. 

Cesedi otomobile yerle~tiritler • 
keıı, direktör yüz doları cebine 
koyarak: 

- Ne uğurlu bir sabah ... 
Diye mırıldanıyordu. 

Margaritin adr•mları şoförün ya• 
nına oturmutlardı. Morg hade
mesi ile Margarit de cenazeniıı 

yanında oturdubr. 
Otomobil mezarlığa doğru hare. 

ket etti. 

Şoförün yanında otut.ın iki a· 
dam, yolda birbirlerine bakıştdar. 
Bunlardan biri §Oföre sordu: 

- Mezarlık uzak mı? 
- Hayır .. On dakika aonra ve. 

rrrız. 

On dakika konutm.:t.dan gitti- j 
ler.. 1 

Cenaze otomobili büyük bir bah 
çe kapısının önünde durmuttu. 

Burası, morg mazarltğıydı. 
Hepsi birden otomobUden in • 

mişlerdi. 

den Ustatiye açlk ve yılmaz tet · 
h1tçilerinden bi :kaç tanesini ver 
mesini istedi. Mıhailofun gönder· 
diği adamların birisi de istik • 

halde Kral Alekaandrı \ildürece" 
olt>.n Vladimir (Valdo) Y org!yeff 
Çernozeruaki idi. Bu adam lvan 

Mihailofun sevd\ği katiHerdc-n b~ 
riydi. Kendisi verilen en güç itle
ri !atılacak bir .::üretle başarmıt 

bulunuyordu. 

16 temmuz 1932 de Mih4ilof 
son vedaı yaparken Çernozemı • 
kiyi kucaklıyarak öptü ve: 

"- Şimdi sen Hırvat kardetle 
rimize gideceks;n. Savaş hep ay 
nıdır !,, dedi. 

Mihailof arkct.c!aıını bir daha 
göremedi. 12 birinciteşrin 1934 
te Marsilyada bir jandarmanın 
vurduğ:.ı kılıçla yere yuvarlanan 

- Sahibı çıkmıyan ölülert üs
tüste gömmeğe Mecburuz, Mis! 
Çünkü yerimiz çok dardır. Her 
gün gelen cenazelerin ayr~ ayr: yer 
lere gömsek, N~vyork .ıehri baı
tan başa mezarlık olurd'1. 

Margarit göz )a§larınr silerek 
papasa döndü: 

- Biraderimi istediğim zaman 
ziyaret edebilir .ıniyim? 

- Şüphesiz M;s ! lıtediğinız za 
man .. Hatta aradan bir yıl geçtik· 
ten ıonra - morı niz&.mnamesi 
mucibince - biraderinizin meza
rını buradan istediğiniz yere nak
ledebilirsiniz! 

- Çok ala.. o halde hemen gö
melim. Asabım c;ok bozuk.tur. Kar 
detimin bu feci t:.\ibet~ni görmek 
istemezdim. 

Cenazeyi kilis~den çılrardııar .. 
Gömdüler .. 
Ve mezarlıktan ayrıld!lar. 

Miı Margarit yolda rash.dığı 
bir taksiye bindi, yanma adamla
rından birini aldı. Ve ceıaaze ot~ 
mobilinden ayrıldı. 

Morgtan me~arlığa kÖtürülüp 
gömülen ölünün esrarını timdi 
anlıya bileceğiz .. 

Otomobil içinde geçen şu kısa 
konu§mayı birlikte dinli yelim: 

- Morgu da, polisi d~ kobyca 
atlattık, değil mı Park~r? 

- Lakin sen yaman kadınmış· 
sın. Margarit roiiinü ne biiyük ma · 

haretle oynadın? ! 

ve halk tarafından çiğnenen cese• 

di iki Fransız taharri memurunun 

huzurunda bir .::abuta konarak 

mühürlendi ve Marsilya mezar . 
lığının malum olmıyan bir köte · 
sine gömüldü. 

Ben kral Aleksandrm katiliyle 
uzun uzadıya konuımak fırs..ltını 

bulamamııtım. 1928 de Çerno · 
zemski ile karıılaşbğımda ona 

fazla ehemmiyet vermemiştim. 

O vakit bu adam ancak mühin. 

bir katil yapmış bulunuıordu. 13 
eylul 1924 te f odor A leksan -

droff'un katlinde parmağı oldu 
ğundan dolayı Vmro'ca idama 

mahkU.m edilen Bulgar komünist• 

lerinin lideri Dirro Haci Dimof f 
u öldürmüıtü. 

(DP: amı u.ır) 

, 
işlerin en güç tarafı, siyasi " ifa. 
kaları muvaffakiyetle çevi 1 
mektir. 

- O halde hurdan sonra se 
le büyük itler görebileceğiz 
mektir. Şimdi, yapacağımı• 

kararlattıralım: Mezarlıktaki 
sedi nasıl ve ne vakit kaçıraca 

- Hemen yarıra .. 
- Pek erken değil mi? 

- Hayır .. Ta~ vaktid;r. 
dan birkaç gün geçerse, zabı l 
bu meseleyi tekrar kurcalamat' bt 
ceaedi tekrar mezardan çıka ~ 
muhtemeldir. ~ 

- Cesedi kaçırmak için ne \ 
tünüyorıun? 

- Uzun boylu düıünmeğe 
zum var mı? Mez.ar bekçisin 
line yüz dolar tututturunc.a, ö 
kolayca alabiliriz. Kimsenin, 
ti mezarlık papaunm bile h• 
olmaz. 

- Mükemmel bir fikiı ! O 
de yarın, mezarlık bekçisini 
dnmak işini gene sen görece 

- Şüphesiz .. Fakat, (Tür1' 
zı) namına gelen paranın d" 
birini isterim. 

- Kolay canım .. Merak e 
Parayı zaten aramızda payla 
ğ12! 

- Oh .. Sen ne temiz yürek!i l 
erkeksin, Parker 1 Bana iti ' 
var, değil mi? 

- Elbette .. Hatta kenditı' 
çok sana güven~rim l Sen k 
çıkmasaydın, be-rı bu i§i Y.endi 
ııma becerebilir miydim? 

- Hopkinsin 14 ızkardeti rO 

devam edecek miyim? 
- Evel. Cesedi mezarhkı.ıt 

çırıncıya kadar .. 
- Ondan sonra serbeıl k 

isterim. Çünkü. kaç günde" 
yabancı bir kalır,, içinde ya 
tan bunaldım. _ 

- İki gün daha sabret, M 
rit! 

- Ah, şu saht~ isimden d• 
sinirleniyorum. Margaril dedi' 
hatırıma geldi .. Hakiki Mil 
Hopkinsin hakiki kızkardeti 
nün birinde Kediforniyadan 
kıp gelirse, ne yaparız? 

- lki gün sonra gelsin .. Z
yetine ait en ufak bir d~ıa ve . 
nın elinde o vakit Hopkin• 
yetine ait en ufak bir d~lti ve 
re bile kalmıyacnk ! 

(Del)amı 



HABER- ~kşnm r~tasr 

Habeş ordusunu meydana koyan untaza.m -ŞUNDAN BUNDAN 
-- ıccz ,, 

Habeşlerin Ldvrensi,, 
ortadan kayboldu 

fçikah bir general olan bu adamın yardımcısı 
çikalı zabitler kırkar b;n liraya sigortah imiş 

FareJer Çinde bir 
şehri zaptetti ! 

Çinin Şeng Çong 9ehri civarın· Fenerin ıtıkları altmı§ kilometTc 
da kocaman bir mağarada yafa • uzaklıktan görülebilecektir. 
makta olan binlerce fare oturduk- Semerkandda çok değerli 

lblerde Habeşlstana dair o • kat bu şekilde hayli bliri edlnml§tir. 
1ahm sflniln hadiselerini ta· Şarkta ve Avrapada hudut ~rpııma· 

t.eQ, ayni zamanda bilgiyi artır. larrndan tam ölçüde harplere kadar 
~den usunu bir çah§ma hali· sokularak geni§ tecrübeler sahibi ol. 

muştur. 

lltlddettir çetin bir müdafaa zo. General Virıtn en btiytik tecrübeyi 
Habeşf.stanın, henüz monta· büyük harpte geçirmişti. Uç yıl kadar 

trdatannı ortaya çıkarmadığın. Garp cephesinde Alman kumandanı 
"'8edllmtyor. Ve bu muntazam J,udendorf'un erkAnıharbiyeslne bağlı 

ılzll bir şeymiş gibi bahsedi· olarak bulundu. Her ne kadar bfr mü· 

son öğrendiklerimize göre • 
..._ -lllecek kadar derin ve etraf· 
1111' tarihi olan Habeş muntazam 

a111ı derecede meraklı bir 
danm elinde yetişmiştir. 

ıa....,_.., .. •ndan tsveçli idl Orduyu ye -
ten ve sayısını on binden alt. 

\lae ~kardıktan sonra zabitleri 
l.U11.,...11r.emmel teşkilataı ile bırakıp 

{t 
1 Virgin isimli bu erkanı 

; lla.beşistana nnsıl geldi? Bir 
llabeşleri hem modern harp usul 

de öğreterek, üniformalı bir 
haline nasıl getirdi? 

__ ,,_, .. _.ldığına göre Habeşistanın 

\oy)q, siyah sakalh imparatoru 
tl mücadelenin bulutlarını e. 

• lıla.an önce sezmiştir. Yalnız yurt 
llttn ve arslan yürekliliğin, bu 
•Uthiş sillhları karşısında 

"' zlrh olamıyacağmt kestirmi~ 

leababadaki sarayında oturarak 
tanın muhtelif yerlerindeki 

··-.... ı.'"'ll kendisine yaptıktan ziyaret · 
"il' Yandan kabul ededursun, fır. 

ldakça da silah fabrikaları ka· 
'-rını, silel (askeri) neşriyatı 

listelerini gözden geçirmeğe 
l§hr. Sonunda belli başlı bazı 

lere varmıştır. 
imparatorunun nrdığı nr

• bugttn "Habeşistanın munta 
'?dan,, diye adı geçen kuvveti 

koymuştur .. Tanklara, tor. 
le tayyarelere karşı durncak 

1tn ne ve nasıl olduğunu, harp 
la iki yanından da gelen ha· 

rl takipten geri kalmadığımız 
·--··--nlarda kaydetmek yemiz de. 

* -'1.~"lem.ı••nm muntazam harp ma 
i 60,000 asker teşkil ediyor. 

...- kişi, kendi huylarına, çar, 
"tztyetlerine, memleketlerinin 
e ıön! olduğu gibi bir; Avru 

"411 ile de karşılaşabilecek tarz. 
eKll.aıı... 

ıörmUş?erdir. 

"uharrir diyor ki: "Bu asker
~ern sUlhlarm en son örnekle. 
'""'biz edilmişlerdir. Tanktan ve 

ler1 yok. Zira bunlar, Habeş or 
~ çapışmak istediği dağlık min 
~ ıörmUşlerdir. 
~~tten hayli düşünceler dinle 
'kat muntazam bir Habeş as. 

'tta,. koymağa girişen J\,vrupalı 
l'p b11 işi nasıl üıerlne aldı? 

.. --~..._ ıt.karsa~z, bugünkü Habeş 
\ltlaakanizmasını meydana çıka · 
h."-detti iki kişidir. ikincisi de 
· ,..tıdır. Amerikalıdır. Ve finans 

şahit idise de, prof es yönel bir asker 
gibi hiç vaktini kaybetmedi. 

* Habeş imparatoru, general Virıfni 
kendi erkinıharbiyesine başkan Te Ha 
beş ordusuna kumandan olarak seçti. 

Bu İsveçli asker, Habeşistan& ''si. 
yasal süet müşavir" sıfatile getiril • 
mişti. Vazifesi bir muntazam ordu or. 
taya koymaktan başka, dışardan gtt 
tirilecek silahları tayin etmek, yaban. 
cı stiel miltehassmlar ve teknik hoca· 
ları da getirtmekti. 

Bundan başka, bugUnkU savaş de. 
nm ettiği takdirde öbür tarafın kar
şılaşması zaruri olan bir müdafaa 
planı meydana koydu ki, bu pllnın 
Garp sevkulceyşi ile karışık ve çok 
dikkate değer bir mahiyeti olduğunu 
söylemektedirler. 

General Virgin, Habeşistana in. 
gilizlerin ·girdiği zaman, lngiliz ordu
su tarafından kullanılan metodlan 
etrafile öfrenmlş ve banlann nereler 
de kazanıp_. nerelerde. ' niçin kaybet • 
tiklerini giizden geçirmiştir. Şimdi 
söylendiğine göre, bugUn İtalyan or 
dusunun da Habeşistan arazisi içinde 
kullandıkları tabiye, lngilizlerin kuL 
Janmrş olduklannın aynidir. 

lsveçll seneral, Habe§latana ilk 
gittiği vaklty orada ıo,opo kişilik kfl • 
~ük bir kuvvet bulmuŞ- Bunların 
aaı "İmparator muhafızlartn dır. El. 
terinde modası geçmiş tüfekler." Altı 
tane kadar, yine eski eserler arasına 
girebilecek toplan var- Belçikalı gö 
nüllü zabitler tarafandan talim gör • 
mUşler ..• 

General Virgin'in ilk işi, İsveçli Al 
man. Fransız ve Belçikalı yeni süet 
mütehassıslar getirmek oluyor. Ye 
bunların yardımile Adisababada der. 
hal bir zabit yetiştirme mektebi açı · 
yor. 18 ay içerisinde 5,000 zabit yeti' • 
tiriyor. 

Bu zaman içinde esas orduyu da 
60,000 sayısma çıkanyor. 

General bundan sonra geniş ölçtide 
yeni 8,ilahlar getirterek ukere bun lan 
kullanmasını öğretmiştir. 

Altmış bin ef rattan berbirl modem 
tüf ekleri kullanmasını bildiği gibi, or 
dunnn 400 tane de bugünkü sistemde 
makineli ve bl rçok otomatik tüfeği 

* lsnçli renera, rördUiU bi çok 
diploıqatik vazif elerl dolayıslle 
Avre,:>a sllrut fabrikalannı yalan. 
dan tanımış olduiu için Habeş 
kuvvetlerini urUeştirdiği sıralarda 
da bu eski temaslanndan hayli istifa· 
de etmiştir. Son işi, bundan bir kaç 
hafta önce Habeş ordusuna liva ve 
fırka kumandanlarını tayin etmek o). 
muştu. Bu kumandanlan da Avrupa· 
dan Adisababaya retirlldiği teknik 
hocalardan, yahut diğer tabirle "mil. 
şavirler" den ~yordu. 

Bunların hemen hepsi Belçikalıdır. 
l\luhasamabn başlaması üzerine hükd· 
metleri tarafından geri çairılmıştı • 
lar. Fakat onlar Habeştstanda kaldı
lar. 

Belçikalı zabitlerin şefi binbaşı 
Reul isminde biridir. Belçika ordusun. 
dan mütekaltılr. Birkaç aydır gene · 
ral Virgln'ln maavinlitinl yapıyordu. 
Belçikalı zabitler ayda 150 Sterlin aL 
maktadır ve ilnlformalan itibarile bir 
lngilfz zibitfne benzemektedirler. 

B11 aylıktan bqka, general Vlrgln 
bu zabitlerin her birine imparatordan 
500,000 franklık hayat qortuı temla 

"Habqi.tanm Lavren•'i,, diye 
tnınan Belçikalı General Virgin 

etml§tlr ki, lldUklerl zaman ba para 
ailelerine gidecektir. 

* Bu tedbirler alındıktan sonra esra· 
rengiz bir hadise oldu. Eylt\1 ayının 
sonlarına dotru general Yirgln istifa 
etti. 

istifasına sebep olarak ''doktorla. 
nn tavsiyesi" gösteriliyordu. Adlsa • 
babanm ytlksek mıntakasında uzun 
müddet kalmaktan kalbinin mütees • 
str otdufu ileri sürülmü§tii• 

ları yeri bırakıp göç etmeğe karar b • 7 .. k · 
vermitler ve bundan ıonra da teh· zr Ut eserı 
ri battan ataiıya kadar istila et . Etki Semerkantta en güzel san. 
mitlerdir. Farelerin hücumu kar· at eserlerinden biri olan Ulug-Bek 
tıııncla ahali kilitli kapılar arkası· camiinin minaresi tamir olunmuı· 
na 11ğınmağa mecbur olmuılar. tur. 
d 

Binada 125 metre murabbaı 
ır. 

Kedilerle köpekler bile bu akın gayet nadide mozaikler de hara -
kartııında kendilerine güvenemi- belerin altından çıkarılarak eıki 
yerek gizli yerler aramak mec • yerlerine yerleıtirilmittir. Minare
buriyetinde kalmıılardır. Kediler, ye tamam ile eski çinilere ben.ziyen 
fare deliii bir paraya diyerek or- 14.000 yeni dört köte çini konmut-

tadan yok oluvermi9ler ve hatta tur. 
çabuk davr~rp kaç.amıyanları Camdan jilet bıçakları 
fareler yollarda pa~amıılar • Camın kesme haıauını herkes 
dır. bilir; ancak bu ·kasabadan istifade 

Şehir i.deta çeteler tarafından etmeği timdiye kadar kimse ak
basılmq bir haldedir. Küme evin- lmdan geçirmenıitti. Şimdi iıe Çe. 
den d19arıya çıkamıyor. Bütün yi- koalovakyah bir fabrikatör tama· 
yeck dükkinlan yaima ye talana mile camdan olan tırq bıçakları 
uiramqlardD'. Fare belbmı def- yapnuı ye denemeler bunlarm mü. 
etmek için nomfU tehirlerden yar- kemmel oldujunu meydana çıkar
dım iatenmiftir. 

Petrol ga%ından i&pirto 
fle kauçuk gapıgorlar 

Petrol ıazmdan iıpirto ye bun
dan da ıun'I ka~ çıkarmak i .. 
çin Baküda bilbaua kunılmut o. 
lan deneme ocaiı petrold&D yüz 
kilo kadar iıpirto istihsaline mu
vaffak olnn11tur. 

Verilen rakamlara söre Bakii
da 7dcla 45.000 ton ispirtodan 
15000ton11111'1 lravçuk çıkarabile
cek kadar petrol nrdır. 

Denemeler netiCe1inde Bakü • 
da eun'l lraTÇU)c yapmak için bü • 
yijkltirfamilra-..a..-.Jm. 
l'&I' ftll'ilmlttir. 

Çöl feneri 
Y alma deniz feneri olmaz a, 

kum çölleri de ucauz bucaJwz 
birer denize bemetildikleri için 
tayyareci ve otomobilcilere istika· 
met ıöatermek makaadile timdi 
Afrika sahrasında 35 metre yük -
ıekliiinde bir yapının üstüne çok 
kunetli bir fener konmaktadır. 

mıftır. 

Camdan yapılan jiletler en iyi 
çeliklerden daha ıert olduğu aibi 
körleımeden bir iki hafta kullanı
labilmektedir. Cama ııuıl au Ye
mekte olduğunu fabrikatör sizli 
tutmaktadır. Yakınlarda bu cam -
dan braf bıçaklan çelikten bıçak· 
J.ara nazaran daha ucuz bir fiyatla 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Sovget Rasgada sagım 
Sovyet Ruayada da timdi nü . 

fua aayımı İçin hazırlıklara bat -
lanmJ!tır. Bütün it ancak iki ayda 
bitirilebilecektir. 1926 yılında ya· 
pıhmf olan en son sayımda nüfuiu 
147.027.000 olarak bulunmut\u. 
Ba pDİf Glkede yapılacak sayım 
için beyannameler tam 149 ayn ay 

n dilden basılmaktadır. 
Bu sayımda köylerden ıehirlere 

büyük göçler yapılm&f olduğu mey 
dana çıkacaktır. Son sayımda te • 
hirler balkı 25.300.000 di. Müte • 
bauıılar timdi b.u yekWılarm 
35.000.000 çıktığım tahmin etmek 
tedirler. 

llk teşrinin birinci günü general !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Vlrgin Fransız Somallsl limanı olan 
Cilbutiden bir Alman vapuruna bine· 
rek "'Afrika etrafında bir gezinti,, kay. 
dile ayrıldı. Adisababadan ayrılma • 
dan önce kralın sarayında resmi bir 
veda töreni yapılmıştı. lmparal9r, ge. 
nerala, yaptığı yardımlardan dolayı 
teşekkür etti Ye bir çok deferli arma· 
ğanlar verdi. 

Fakat lsnçli gcneral, Cl1butiden 
ayrıldıktan beri kl'ndisinden hiç bir 
haber almamamıştır. 

* "Habeşistanın Lanensi,, diye anıl. 
dığı lsveçte, açıktan açığa söylenen • 
]ere bakılırsa, general istif ası, bir baş. 
ka planı örtmek içindir. Ve general 
Yirgtn, Habeş imparatoru hesabına 

gizli bir vazife almıştır. Fakat nereye 
kime karşı olduğunu kimse bilmiyor. 
Stokholmdaki ailesi, generaldan bir 
ha~r geldiği havadisini tekzib edi · 
yorlar, ve Stokhholma da gelmediği. 
ni bildiriyorlar. 

Habeşist:ından aynlmadan önce, 
Hnbeşistandan ayrılmadan önce lsn 

çin Tldmingen gazetesi aytarma verdi 
ği diyevde, yetiştirdiği Habeş askerle· 
rine dair bazı sözler söylemiş ve: "Kar 
şılaştıklan zaman; ltalyanlar için bir 
stirpriz olacaktır,, demişti. 

lsveçll general Habeş askerlerin· 
deki, babadan oğula miras halinde 
geçmiş muhariplik insiyakından, öğ. 
redilmedikleri halde tam bir elbirliğl 
fikrine sahih oluş1srından hayret va 
"takdirle bahsetmiş ve eski Adu\'a mu· 
harebeslnl ele alarak demiştir ki :"Ora 
da Habeş · vahşi • askerleri öyle bir 

1
1 

pkilde ıruplanmıf tar kf, bu tarı 

ıruplıınmayı herhangi Avrupalı gene 
ral temin etseydi gurur duyardı.,, 

General, aöztl kendi kendine geti· 
rerek şu cümleleri söylemiıti: 

''Habeşlstanda yaptığım it yüzün. 
den bana beyaz ırkın düşmanı diyor 
lar. Fakat benim de beyaz ırkın lider. 
mevldlni nasıl alması tamn geldiği 
hususunda dU§lncelerim var. Fırsat • 
c1lluk, kanunsuz genişleme ile değil, 
fakat imekle bu mevkii almalıdır.,, 

işte Habeşistanın bugtin "Hayalet 
ordusu" diye de anılan muntazam as
kerini bu adam ortaya koymuştur. 

* Geneı-al Virgin kadar anlaşılmaz 
bir diğer yabancı da, Habeşistan& 
1930 senesinde Amerikadan gelml§ 
olan zayıf, çökük yanaklı, Andru Kol 
son isminde bir maliyecidir. Habeş 

harp makanizmasının ortaya konulu· 
şunda eli olan bir bafkası. 

Kolson"un adı gazetelere bundan 
birkaç hafta önee, lngilterenin esra. 
rengiz imtiyaz mütehass1431 olan Ri • 
kd'e bir imtiyaz muka,·elesi imıala. 
dığı zaman geçti. O meşhur imtiyaz 
meselesi ki, İngiltere ve Amerikayı 

da alakadar ettiği görüldUğil halde 
her iki taraf hükumeti de böyle bir 
şeyden haberleri olmadığı nı bildir • 
mişti. .. 

Fakat Amerikalı Kolson hakkında 
bu imtiyu işinden başka bir şey bi • 
Jfnemlyordu. 

* BununJıı beraber, Kol.son bir fi · ı 
nans dlhlsi olarak tanınıyor. 1930 yı· 
Jrnda Habeo imparatoru, o(iyle ıa>:ri 

resmi surette bir finans bakanı (ma. 
llye nazın) arıyordu. Fransa, lngil· 
tere, ltalya ve diğer müstemlekeci 
devletlerden fUphe ettiği için Ameri. 
ka hUkGmetfne baj vurarak kendisi· 
le Adisababada çalışmak istiyen gen~ 
ekonomistlerin hl r listesini gönder • 
mesinl istedi. 

Bu listeden, imparator Kolson'a 
seçti ve senede 2000 sterlin almak fi· 
zere Kolson Adisababaya geldi. Şlm. 
dl ne aldığını kimse bilmiyor. 

Fakat anlaşıldığına göre, Kolsan, 
Habeşistanın 1000 senelik yergi tarhı 
usullerini değiştirmiş ve imparatoru 
tebaasından doğrudan doğruya nrgi 
alabilir bir hale getirmiştir. 

* lmparator şimdi Habeşistanda he· 
men bütün tebaasına doğrudan doğ. 
ruya nrgi tahmil edebilir ve eskiden 
bunları muhtelif ' 'ilayet şefleri va.'ıı
tasile almakta iken şimdi doğrudan 
doğruya kendisi alabilmektedir. Es • 
kiden vergileri şefler toplarıp impa· 
ratora getirirken, kendi ordulannın 
masrafı olarak bundan epey mikdar 
tenzil ederlerdi. Kolson•un planr. Ha. 
beş süel teşkilatının sağlamıa~masr. 
na yaramıştır. imparator şimdi ver • 
giyl toplu bir ye!<iin halinde nlarak 
ordusuna Yerehilmel<tedlr. Ve dere • 
beyliği şeklindeki idareler altında kü. 
rük asker kitleleri ) erine, bftytlk ve 
tam bir ordu nrtnyn knym11.k dUtı1n· 

~t>!!i hfıkimdh·. 

İmparatorun clf,,clen tıkan para 
ite, lc;;te hugfü1,nercde olciu":·u hilinmi· 
yen g~nrr:ıl Virı;in i~c giri .. rd.:ti. 

HJkmD1 MUnlr 
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TRUFLEX 
RIO. U.S. PAT. 01'1', 

Blades 
Çok eyi bilenmit 

... TRUFLEKŞ ti"&§ biçalcır 
ları hafif bir okfama 
gibi, yüzün üzerinde 
kayar. Rahatlık ucuzca 
bu biçakla temin edilir. 

l ıstanbuı ~eledlycs • ıtan•ar• 1 
--·-----

SeneJik muhammen Muvakkat 

' Hasköyde Ha.köy cadde.inde 
1~1/173 N. h dükkin 

Heybeli adada yalı mahallesin. 
de Ay yıldız S. eski belediye 
mevkii 

Beyoğlu Tepebqı M. Meıru • 
tiyet Cd. 8 N. h dükkan 

Şitli . Mecidiye köyünde Me
cidiye köyü Cd. 18 metre murat>. 
baı yol artığı yeri 

Alipaf&da, Hopyar M. Alipaf& 
Cd. 107 N. b dükkan 

kirası 

36 

36 

156 

18 

42 

teminatı 

2,70 

2,70 

11,70 

1,35 

3,.15 

Yu~'rda semti senelik muhammen kiraları ve muvakkat teminat 
1an yazılı oJan mahaller 936 aeneıi mayısı sonuna kadar kiraya. veril

mek üzere ayrı ayn açık arttırma.ya konu1muttur. Şartnameleri leva· 
mn müdürlüğünde rörülür artbrm aya girmek isteyenler hizalarmda 
göllerilen muvakkat teminat mak buz veya mektubite beraber 7 /2ci 
tepin 935 pertembe günü Mat 15 de daimi encümende bulunmalı • 

dm (8.) {6656) 

iktisat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Tetrin 1330 tarihli kanun hükümleri daireıinde teaciJ 

edilmit olan ecnebi Şirketlerinden (Viviyanı Boring end Ebplor • 
etfon Kompani Limitet . Vivian'• Boring en Exploration Company 
Limitıet) Şirketi bu kere müracaat la Türkiycdeki faaliyetine nihayet 

ftl'diğini bildinnif olmakla bu tir ketle ilgiai bulunanların tirkete ve 
icabmda vekalete müracaat etme J:eıri lüzumu ilin olUDW". .. . . . .. 

HABER - 'AKıa.m poı~=· --======~-=== ~~==6 =so=~=IT=E=· Ş=P.=.™=· ·=-=l!J==~:::::::--: 

H A S r·· k. h lk KALMiN ur ıye a '"'" 
1 A~rıları dindirir. , 

0 /o 99 U 

Kuttüyü yutık yüzile beraber 
75 kurut· KU§tiiyü bir tilte, yor • 
gan, yutık takımı 25 lira, kuttii
yüniin kilotu 75 kunıftur. Ku§tÜ· 
yü salon yaetddan bulunur. 

Hayatın ne•••I 
Dinç olmaktır. 

Hormobin 
Tabletlerı 

Yorgun vücutları 

dlnçleştlrlr 

Radyolin 
kullanıyor ve Rad~,o

lln kullananların 

0 /o 100 •• u 
ayol hUkmU veriyor: 

Radyolin 
Daima en 

mükemmel diş 
macunudur! 

Kapalı zarf usullyle eksiltme 
lktıdarsızhğı ve bel 

gevşekliğini 

cfderlr, yapmak nef4!8fnf iade e

der. Ecu:nelerde bulunur. htanbul
da fiyatı 150 lrar1lf. Tafsil!t için 

Galata posta kutusu 1255 

Nafıa bakanlığında 

itW #, ma::-::::::::::::::::::=ı:.iHli:ı:: 

1 KiMYAGER 1 
IHüsameddinı 

Umumi idrar tahlili 100 kuruttur. ,. 

1 
Bilumum tahllllt Emtn8n8, Emllk 
ve Eytam bankası kar?JStnda izzet- • 
bey hanı. 

.,...aa:uıaııaııııı m11••ı.ı:m:n::::: 

Operatör Dr. 
SelAb SUN 

Deniz hutaneıi Cerrahi Şefi 

1
. 

Diş Tabibi Kemal U SN 
lstlklAI cadde•i 

No: 322 
c BevoQlu Yerli 
Mallar Pazarı 

OstQ) 

iyi bir terzi mı 
anyoraunuz 

işte size bir adres: 

IHSAN YAVUZ 
Kadın Te Erkek Terztıf 

!stanbul • Yenlpostıne b~1111da 
Foto Nur yanında Letafet hn111da 

1 -Ekıiltmeye konulan it: Ankara Vilayetinde Çubuk ka~_. 
içinde Çubuk çayı üzerinde Betonamıa Çubuk köprüsü intaatJ 

lntaatm ketif bedeli 12500 liradır. 

2 - Bu ite aid ıartnameler ve evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnaıneti, 

B - Mukavele projeai, 
C - Nafıa itleri ıeraiti umumiyeat, -~' 
O -Tesviyei türabiye, Şote ve kagir inıaata 'dair fennt fil' .. 

me. 
E - Betonarme Büyük köprüler hakkmda fenni f&flname, 

F - Kqif hülaıa cetveli, 
G - Proje, b' 
isteyenler bu prtnameleri ve evrakı 62.5 liuru~ bedel mult& 

1 

de Nafıa Vekaleti Şoıeler reisliğinden alabilirler. 
3 - Ekıiltme 11/ 11/ 935 tarihinde Pazartesi günü aaat 16 d• 

kara Nafıa Vekaletinde Şoıeler reiıliği dairesinde yapılaea.kttf• 

4 - Eksiltme kapalı zarf uuıliyle yapılacaktır. ti 

5 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklinin 937,S lira muvakk~:
rninat vermeıi bundan bafka aıağıdaki vesikaları haiz olması I• 
dır. 

1 - Ticaret odaıma kayıtlı bulunduğuna dair vesika, ıı 
2 - lateklilerin yapmıt odukla n itlere aid vesika!an ihated' 

az Oç gün evvel göıtererek Nafıa Vekaletinden alacakları ehli~ 
ıikuı. 

6 - Teklif mektupları yukanda Üçüncü maddede yazılı ,ıJ, 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek !!
me Komiıyonu Reiıliğinemakbuz mukabilinde verilecektir. P ~ 
ıönderilecek mektup)arm nihayet Oçüncü maddede yazılı ıaste J 
dar gelmit olmuı ve dıt zarfm mühür mumu ile eyice kapatıtrolf 
maıı lizımdD'. 

Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3052) ( 

Türk Hava Kurumu 
ooKTOR Büyük Piyangosu 

Kı;:~ !~!~n I Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
Bevliye MUteh•••••• 1 zengin etmiştir. 

Kraköy - Ebelalyor majozaa 

i.:,";!"-8 ~e; :a~,~~~: :ı~ Yeni tertip planını görünüz , 
1 1. ci keşide 11 2. ez 1 eşrin 935 JeJif' 

·~==:z"--(1 Büyük ikramiye : 25.000 Liracl~r ~ 
Göz mDtahaaDll doktor li ııııf~ 

R ,~ Ah da- b ~ Ayrıca: 15 000, 12.GOO, 10.000 lira:ık ikra 
~~talk Fı:'! sıra!!a =~· 1 fer!e ( 20.000 lira ) hk bir mükafat vardır·· 

:esi karşısında 32 numarada. Mna· l Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangon&11' 
\'en• ı;aatlerf ~aat l!'l ten 1~ e ka:.:(ı talilileri arasına niriniz. 

~---IQ·-- '····----------·, .. _______ ....... 
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[ I NE K TEYZENİN 

••• 
~ 

lstanbulda: 

_ŞlMOİ NLlK' 
•LE HURA~YO 
2.EHtRL.E

NEC:.E'KlER, • 

Bornonti Şişe Birası 
MU,tarilerlnln kazandıkları mUklfatıar: 

15074 I'!o. ıoo Lira 
1978 '' 60 " 

ı 2228 " 80 " 
MükA.f atlannı almak üzere numaralar hamillerinin en geç 

20b ikinci teırine kadar ıirkete müracaatlan rica olunur. Yeni 
ir ilana kadar müteakip keıideler yap1lm1yacaktır. 

ftl 
c 
i 
N 
.:& 

'" --- --- · ---------------- -- ftl 
ll::l=::n··---···· ..... :········· ..... ı ... ·•· ........ " ı L--ı A ı· 1 E 
~lek

0

l;İ·k·t;·~ .. ··k·~;k;·;11 Mah~::ind;~:e kinci Ticaret Z 

bayanlara ondüle ~ Muatafa oğlu Mehmed tarafın-~ 
f (' J o m Üj de lj dan Taksinıde F eridi!·e Çorbacı so .C 

. Hakiki buhar makinemiz gel-~ kağmda 8 numaralı hanede oturan ı: 
lllıttir. Bayanlar buhar makinesiff Muazzez, Şükran aleyhlerine açı-

• 

MİRASI 

• 

DUR HV~A~Yo."' 
ACELf. e'Ttvte 
Te.HLtM~ 

VAR .. c. 

•• "] 
Of 

.. 

diye bir çok yerlerde aldanıyor- lan davada muayyen olan günde 
lar. Bunun için bir kerre Akaa· gelmeye;.-ı müddei al~yhlerden Mu 

:::s • o 
a. • cı 

GRIPE YAKALANM/$. BiR HASTA 
NEVROZINLE · 

ABUJ.t E~/ OLUR-tayda • Millet caG.: ~sinde GU • azzez hakkmc:!a usulün 401 inci 

~Yüz Kadın berberi Ba}'an Şe- ı mad.desine tevfikan yirmi gün 
··renin salonunda hakiki buhar 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Eczanelerden 10 senelik tüb isteyiniz. Çok karlıdır 
lllakinesini görmeleri kafidir. müddetle ili.nen gıyap kararı tel>-

11ııı::;nm•••:•:•• .. ••""'-............... _ ••••• ,... ]iğine ve tah,dkatm 28/ 11 / 935 Betincı· 1,.....,. •Mem'1Jl'lıu}(...-.:lan·. 1·tı'baren ı~--"- ,d Bel d. ka 
To~sfi"İe···ma"ni"Ö~· - pertenbe günü saat 1 ~ e talikine Yemeklerden birer saat sonra almırsa M;hçuz ;: .... paraya ~;;:e$İ· şısmda n::i::i:ııY:rd ,:~:;md:-

Kabızlığı def'eder 

tayyur, rop karar verilmiştir. Tebhı,, makamı- Hazımsızlığı, rnide ekşilik ne kirisri- verilen öda taıam:ı pey- 8 nmnaralı evde satılacaktır. Ta. 
Şennin terzihanesi Sultan ha- na kaim olmak üzere keyfiyet ilan ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat. deler, gardrop, maaa, çekmece, Jiplerin mahallinde hazır buluna-

~a.ın Camcıbaşı han No. 1 Leman olunur. (16298) j sızhk ve kokuyu izale eder. yazıhane, büfe, piyano ve hahlar cak memuru.na müracatları ilan 
anıın 

1 
l 8/ 11/ 935 cuma günü saat 16 dan olunur. (16308) 

~s-~·Si!i!~~==~~~==~~~~~====~~~~~~===~~~~~~d~C~=====-==========-===-===-=-===========~::::=:====iiii::iii=:====ı==iiii::iii============================i:i!!i!i~~~=z::~ 

30'0 PARDAYANLAR 

- Şunu deı:ıel: istı~orum ki, bura 
· cla kard~şine dük D:ınjuya hakaret 
ettikten, kendisine el kaldırdıktan, 

hatta bile alay ettikten sonra size de} 
bir fer.al~k yapmak i~in Luvr sara -
Yına giren bir adam vardır. 

- İsmini söyleyiniz! lsmini söy . 
leylniz! 

- Bu adamın ismi Pardayandır ve 
işte huzurunuzda bulunuyor. 

Kı;al ayağa kalkarak bağırdı : 

- !ley .. Nansey, askerler, bana 
bakınız, bu a<l:ınu yakalayrnız 1 

J(ral daha sözünü bitirmeden Mo 
ravor ile arkadaşlar: 

- Tutun! öldürün! diye bağırarak 
11.">kerlerden encl .• iye atıldrlar. 

Ayni zamanda kılıçlarını da çek -
tiJ.er. 

En önde I~ 'lüs, arkasından da l\Io
jiron, Sen Megren ve Morövr ve son · 
l'a Nansey He askerl~r bulunuyor!:?r· 
dı. 

hepsiııi bir anda, rüyada görünen ha· 
yaller gibi gördü. Bu da bir şimşek 

<:akması kadar :~ısa bir zaman içinde 
olmuştu. 

Bu anda Kelüsün kılıcını yakaladı, 
E !inden aldı. Dizlerinde kırarak par • 
çalarım bu görülmemiş, duyulmamış 
vaka karşısında şaşkın şaşkın biribir. 
lerinin yüzüne bakakalan ve düşman· 
tarının surtalarına fırlattı. 

Fakat herifler tekrar hücuma baş
ladılar. 

La.kin bu şaşkınlık anı ne kadaı: 

kısa olursa olsun Pardaya delicesine 
bir harekette bulunmak hevesile ka • 
rar verecek kadar zaman bıraktı. 

Kelüsün şapkası başında duruyor • 
du. Sakin ve alaylr bir sesin : 

- Kralın adaletini selamlayınız I 
dediği duyuldu. 

On anda Kelüs de acı acı bağırdı. 
Pardayan, altın iğnelerini kırarak şap 
kayı bunun başından çekip çdmrmı~ 
ve bir kaç tutam saç ta koparnuştı. Fransuva He Hanri biribirinden 

daha Şaşkın bir haldeydiler. Fakat Şapka havada bir kavis çizerek kra-
'F_~a~suva şö,·alyeyi müdafaa etmeği · ~e Katerinin ayaklarının ucuna düş· 
d_uşünürken se,;ncinden sararan Han- tü. 
11 bu hadisenin kendisini kurtaracağı 
hı anh,rordu. 

Askerler ve Jantiyomlar tekrar 
şövalyenin üzerine atddılar. 

1 
~ardayan gelince, o da kraliçenin 

çerıye girdiği andanberi tetikte du -
ruyordu. 

Böyle mühim zamanlarda keskinle. 
fen görüşü bir anda odadaki vaziyet 
~av~a.dr. Kralı ayakta, kraliçeyi tev -

f ıçın kendisini gösterirken, Fran • 
:uvayı tevkif 1çin kendisini gösterir -
:~ :ransuvayı, krala bir şey söyle · 
ede re~ Hanrt dö Damvflt hUcum 
zt enlere Yer bırakmak lcin geriler va-

Yette KelUsü k 1 ~ ra k ' v ı ıcmı havaya kaldı -
ra bagırrr bir halde gördü. Bunlar 

!!eş altı kıhç sallandıysa da dar • 
beler boşa gitti. Pardayan geriye doğ
ru sıçrıyarak pencerenin üzerine çıktı 
ve: 

-Genegörüşürüz mösyöler ı diye • 
re~c atladı. 

Penceı·e y:!rden o kadaı· yüksek 
değildi. Fakat altında su dolu geniş 
ve derin bir hendek vardı. 

Pardayan: 
- Eğer suya düşersem bu herif len 

maskara olacağım diye düşündü. ve 
atlamadan evvel hendc~i gözüyle kes-

PARDAYi\NL"AR 

Şövalye söyledikçe Hanri dö Mon· Hanri, hayatının bir pamuk ipliğine 
moransi omuzlarını büküyor, başını e· bağlı bulunduğunu hissediyordu. İpin 
ğiyor, belini ka.ınburlaştırıyordu. llbür ucunda da Fransuva vardı. Eğer 

Dokuzuncu Şarl: derhal bir cevap bulmazsa ağabe~ 
- Bu ne demek oluyor? diye bağır- mahvolacaktı. Fakat kendisini mUt • 

dı. hiş bakışlarla. süzen bu meçhQl deli· 

- Şevketmeap, maksadım Monsen· kanlı da Deviniyer otelindeki vakayı 
yör dö Damvilin sorduğu sualin boş haber verecekti. Fransuvanm ihaneti• 
olduğunu, bizi burada bulunduran ni ispat etmek zor idiyse de kendisi· 
mesele ile ilgili (alakalı) bulunmadı • ninki gün gibi aşiklrdı. 
ğını arzetmektir. Bunu kendileri de Son bir gayretle zihnini toparladı. 
tasdik ederler. Ve Fransuvayı kurtarmak için bir ya· 
Şövalye, o kadar serbest, 0 kadar ce- lan uydurmağa mecbur bulunmaktan 

sur bir halde bulunuyordu ki kral bi· doğan bir hiddet içinde: 
le onu takdirden kendini alamadı. - Şevketmeap, Düşes dö Gizin ko • 

Dokuzuncu Şarl sordu: nağından bahsetmek istiyordum. Ba 
- Doğru mu Damvil, sorgunuzun si- da bir kadın meselesidir ... dedi. 

zi huzurumda bulunduran mesele ile Dokuzuncu Şarl gülerek: 
bir ala.kası olmadığı doğru mu? - Ah, ah! •.• diye mırıldandı. 

Hanri inler gibi içini çekerek cevap - Şeketmeap, Dük dö Giz dostum 
verdi: olduğundan bu hikayeyi söylemek lıa· 

- Doğrudur şevketmenp! na pek ağır gelecektir. 
Fransuva minnet dolu gözlerle şö· Dokuzuncu Şarl, kendisine bir rakip 

valyeye baktı. Bu bakışla: bildiği Hanri dö Giz:len nefret ediyor· 
- Hayatımı kurtardın. Bu iyiliği du. Bununla beraber, karısının ne mal 

hiç unutamıyacağım. Demek istiyor . olduğunu ve Sen Megdenc metreslik 
du. ettiğini de haber almıştı. 

Fakat şimdi de kral kuşkulanmıştı. Gülerek: 
Etrafını düşmanlar ve birtakım fesat - Damvil, daha yavaş söyle ... Giz'le 
cemiyetleri sarmış, her kelimenin al . Se- Megden kapının arkasındadırlar J 
tında bir ölüm işareti, kımıldanan her dedi. 
elde kalbine saplanacak bir hançer a· - Anlıyorsunuz ya şevketmeapt 
ramayı adet edinmiş olan Şarl kaşla· Kral daha fazla gülerek: 
rıru çattı. Alnı büsbütün sarardı. De - Allah cezanı versin! Anlıyorum.• 
rin bir hiddete kapılarak: Fakat Deviniyer otelinin bu meseleyi~ 

- Herhalde böyle söylemekte bir ne alakası var? diye sordu. 
kastınız olsa gerek. Betizi sokağında Pardayan Hanriye: 
bahsettiğiniz hangi konaktı7 SöyleY\, - Siz bizi kurtardınız, ben de ıdrl 
ııiz, enu:~oJ:'IU.IA.,, ~ i~ledi. k~taracağım ! demek istiyormuş gi· 

~~··ıG~~L,.,,~~:IBi·-~·il :hl öa~ c.cvap verdi: ~~~~llllii~M~~·n~itfer ot~i~c 

~· 
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156 - Yenecek gene bittiğinden Jorj yeniden yi· 
yecek aramayı teklif ediyor. 

157 - Salamon her nedense dışarı çıkmaktan 
çekiniyordu. 

158 - Jessi ile Jorj Salamonu kürede yalnız br 
rakarak gitmeğe davranınca Salamon yelkenleri sll" 
ya indirdi. 

159 - Jorj her ihtimale karşı yanındakilere 

bombalar dağıttı. 
160 - Önlerine çıkan kalın bir halatı takibe ka· 

nr verdiler. • -
161 - Çok gitmeden önlerine altın ve elmasla 

7aPJIJQJf muazzam bJr aray çıktı. 

298 . P A R O A Y A N J, A R 

i<-tirl t';r iu tophn1l!=:inı, o · . li - .• 
~.a:lmların da ~<' !.:-ek şiirden bahse 
cffldiiitıi arzetm~k istiyorum. llunt 
be::.i şevketmeap da bilirler. Ancak 
kıian ı- irlerden birisi arlrnsına mavi 
tpckf.en bir ca:. t , mor renkli ipek bir 
ınanto, ayağına da kaytanlı kısa pan 
tn:on ~iyer ... 
B~ Sen l\tegrenin kılığıydı. 

Kral yeniden gülümsiyer::': : 

- l!:ty şeytan ak:;r... Bu sözleri 
ntuhteı·em Gizin duyması i!;in yü ekü 
feda ederdim. diye mml.:.ındı. 

lşte böylece, bu fa::i:ıya sırf tesaut. 
~eri olarak bir komedi karışıyor, fa 
k:ıt onu daha acı bir şekle sokuyordu. 

l fa ' ;i!\ aten kin ,.e hiddetinden kudu 
ran, dar ağacı korkusu ile beyni dö · 
ıren Hanri oyn _.:ığı rol icabı olarak 
güliimsiiyordu. 

Ruhu müthiş bir azap, bir ölüm 
korkusu içinde bulunan Fransuva da 
kralın bakışı altında gülmeğe çalışı
yordu. 

Dokuzuncu Şarl de ekseriyetle acı 
bir buhranla sona eren delice kahka -
balar savuruyordu. 

Bütün bunların arasında ciddiliği 
Jli m_uhafaza eden yalnız Pardayandr. 

Kralın gülmesi sona erince, Fran
•nva alnından akan terleri silerek sö
~ ba~ladı: 

- Şevketmaap, adaletinize güve -
nerek buraya, kaçırıJan ve tevkif edi

len iki ~valh kadının kurtarılması i
çin gelmiş olduğumu hatırlatmak is -
terim. 

Dokuzuncu ŞarJ, Fransuva dö Mon 
moransfye tuhaf tuhaf baktı. Gözleri 
korkunç ve bulanıktı. 

Kendisine babasından miithiş bir 
hastalık geçen kral, mahkum olduğu 

şiddetti buhrandan kurtulduğu zaman 
daima böyle olurdu. Bir acı, bir sevinç,o 
bir yeL.,, bir kahkaha onu daima deli
lik uçurumunun kenarına getiriyordu. 

Bir eliyle alnını sıkarak kendisini 
toplamağa satıştı: 

- Evet pek doğru.. l\lonmoransi, 
davanızı anlatınız! 

- Şevektmaap, hepsini anlatmış • 
tım . Kontes Jan dö Piyen ile kızı Lu· 
iz Sen Denis sokağında oturdukları 
evden zorla kaçırıldılar. Hapsedildi
ler. Huzurunuzda bulunan l\lösyö dö 
Damvil bu cinayeti işliyendir. 

Fransuva, bu sözleri büyük bir so
ğuk kanlılıkla ve kardeşine bakmadan 
söyledi. 

Kral: 

- Duyuyor musunuz Dam,·il? ne 
ceyap , ·ereceksiniz? diye sordu. 

- Böyle bir şeyden haberim yok I 
Meselenin ne olduğunu bile bilmiyo • 
rum. Bahsedilen kadını on yedi sene • 
denberi görmedim. Onun için adalet 
istemek bana düşer. Şahsıma karsı 

beslenen kin ve düşmanlık burada bü
tün deheştiyle meydana çıkryor. Doğ • 
rudan doğruya bir fenalık yapmak 
elden gelmediği için bu hileye baş ,·u
ruluyor ve ben yapılmamış bir cina • ı 
yetıe itham ediliyorum. 

Sıra kendisine gelince Fransm·a 
titremiyen bir sesle: 

- Şevketmaap; arzettiğim mesele, 
eğer elimde deliller bulunmasaydı is -
pat edilemez bir halde kalacaktı. İ§te 
Şövalye dö Pardayan dün bütün gü • 
nünü ve saat on bire kadar geceyi O • 
tel Dömeme'de gizli olarak geçirmiş• 
tir. Eğer müsaade buyurursanız ko • 
nakta görüp duyduklarını söylemeğe 
hazırdır, dedi. 

Kral: 
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-Dahayakına geliniz de söyleyi -
nız Mösyö diye mırıldandı. 

Şövalye iki adım ilerliyerek kralın 
önünde hürmetle eğildi. 

Damvil kendisini titremekten ala 
madı. Her şeye çabuk karar vermek 
huyunda olduğu için şövalyenin te • 
şebbüslerinde sonuna kadar gidenler
den olduğunu anladı. Fakat sakin ta 
vırlarr, gençliği ona. biraz emniyet ver
di. 

Kendi kendisine: 

- Ah, bu bizim Parrlayanm oğlu -
dur. Acaba o da babası gibi mi? diye 
dü~ündü. 

Şövalye: 

- Şevketmaap, mademki esas mese 
]eye geldik, şimdi Monsenyöre sormak 
lığrma müsaade ediniz: Hikayeme ne
ı·eden başlıyayım. 

Damvil: 
- Sözlerinizden bir şey anlıyamı ~ 

yorn m Mösyö .. cevabını verdi. 

- Bunda anlaşılmıyacak bir şey 
yo1'. Her hikayenin bir başı bir ortası 
bir de sonu rnrdır. Fakat ben de sizin 
u-.ulünüzc 'uyarak sondan, yani esrar 

engiz bir surette konaktan çıkan ara
badan, vekilharcınız Jilin kepazelik -

l~rinden ve Baı;;tilden acele gelerek si 
ıinle görüşmek istiyen bir adamdan 
bahsedeceğim. 

Hanri bu son sözlerden Şöl·alyenin 
kcndisile arasında ge~en konu~mayr 
duyduğunu anlayınca mosmor kesile
rek gözlerinin karardığını his.setti. 

Başı döndü n sendeledi. 
- Hay şeytan ala.<:iı ! herif, diye 1 

homurdandı. 

Pardayan: 
- Galibiyet bizde kaldı diye dü~ü-

nüyordu. ı 

Şövalye, gizli bir tehdit sovurduk • 
tan sonra hikayeye başhyacağı sırada 
odanın kapısı birdenbire açıldı. Par. 
dayan gelini görünce söyliyeceği söa 
afzında kaldı ve gözlerini ona diktL 

Kral: 

- Bana danışmadan içeriye giren. 
kimdir? Nasıl siz misiniz:" Madam?, 
diye homurdandı. 

Gelen Katerln dö Mediçi idi. 

Açık olarak bırakıp ilerlediği ka. 
pının arkasında Danju ile genç maiye
ti, Mösyö Donansey ve on, on iki ka
dar asker görünüyordu. 

Etrafına çabuk bir bakış gezdiren 
Pardayan: 

- Şimdi fırtına kopacak! diye dtl• 
şündü. 

Kralın annesi olan Katerin dö M .. 
diçi yüzünde zalim bir gülümseyişle 
ilerledi. 

Hittedinden sapsarı kesilen krah 

- Fakat Madam, Marşal dö Mon • 
moransi ile hu.<;usi olarak konuşuyor• 

dom. Onun için hatta sizin bile içeri· 
:re girmeğe hakkınız yoktur dedi. 

- Biliyorum oğlum. Lakin o ka • 
dar mühim bir şey oldu ki emrinize f. 
taat etmemeğe mecbur oldum. Şimdi 
bunu söylersem bana hak vereceksl • 

niz. Burada annenizin, kardeşinizin, 

n sizin hir düşmanınığ bulunuyor! 
Damvil kurtulduğunu anlıyarak 

rahat bir nefes aldı. 

Fransuva, kendisini itham ediyor • 
lar sanarak başını azametle kaldırdı. 

Pardayan sakin bir halde duruyor• 
du. 

Düşman l'ÖZÜ üzerine korka korka 
etrafına bakınan Şarl,: · 

- ';\e demek btiyorsunuı .Madam? 
diye haykırdı. 


