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beşler planla geriliyorla ! 
Maksatları, esas kuvvetlerin toplanması 

vakıt kazanmaktadır 
beş imparatoru Ras Seyuma 

z ylat vermemesini emretti 
alqanlar Habeş mulıaribi qörün
miqen boş şelı.ire qiremiqorlar 
Habeş kadınları bir Habeş prensesinin 

etrafında toplanıyorlar 
ıtalyanıar topraklarından kovulmadıkça 

8Vlerlne dönmlyeceklerlne yemin ediyorlar So.yet Ruı~rkiy.a doetluk muahe~.:;..--~~ 

tayyare mosu, Habeş Sovyetlerle d stl .... ~ 
~ k vanını berhava ttl 10 sene uza •----·~ 

hnlann, 6.rp.1 İf•al etmeyı rımtlalıltın Molıoll.'tlen ilri Birürtiif: 
'----. , Maltolle Ra T oan'ın ftlfom ... 

Yalıarda ••nel göribtiif.. Altta 
(Yuuı 2 ncide) 

i dolandırıcı 
yakalandf 
nıar b i r arkada

"'" imzasını tak· 
.aıarek eczacı-

d a n para 
parıyorıardı 

Yangın 
Reylerbeylnde bu 
sabah bir yangın 
başlangıcı oldu 

Bu aabah aaat dokuz buçukta 
Beylerbeyi iRele bqmda Yalcı a• 
partımanmın ilmici katında otu
ran Mehmedin ailesi Primoa lim
bumı benzinle yakmak isterken 
benzin parlamq, yanım çıkmıttır. 
Yansın hemen Oaküdar itfaiyesi
ne haber verilmiı, döteme tahta
larmdan bir kısmı yandıiı haldeı 
aöndürülmüıtür . 

~ Tftftk ve Ali iamiade iki 
~dına 111kalamııtır. Bu Dd do -
.... 4ına hlaialnde ecuMSI bulu· 
ttl '-~P Mlnasyana on bet ah ev • 
..,.;: arkatlqımn mektubunu ptir · 
... , on lira almışlardır. Birkaç 
...._~ ikinci bir mektupla ıene 
..._ ---V• plıalfler, bu sefer de beş li-

•-.,Jardır. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;••-;;.•-;;w 
~!• lkl adam evvelki gtln ıene ec 
i:!'7' aelml§ler, eczacmm arbdqm 
~!'!'! bir mektup getirdiklerini 
~~~rdlr. Agop Mlnu)ran t&P -
~ ba adamlara ertesi giin ıel 
'4 li7lemiştlr. Ea.aa tüplıesl · 
tlit~,. bildirmiş, bunun üzerine 
.. .::: diba eczanenin içinde sak -
flit dır. Bir müddet sonra Tev-

'"' Ali lnaladeki iki dolanma sa
~~ ecnne7e ıelndflerdir. Ec. 

......_..den on bet Ura çıkar· 
"-' ~ ftrirken memvlar orta
-. dolaadmaJarı &irilen eiL 
..... PhJe1111flardır. Bu • 
-.eı,. aetlrdlklwf mektubun 
~ ....... 'DllB albAepnm 

Çocuk babaları 
Haberin çocuklar 
için Havası yarın 

çıkıyor 

Bunu ıazetenin içınden kese• 
rek çocuklamuza verm~ unut-
mayınız. 

t.-&.L:. ......... ftl'metlfli ,.Jdan 
~ .. •qclana ~-Do ·ı _______ ..... ____ ... 
-.ılll.llıalar ~ .. tınlı. 

Kendi karısını 
kaçıran adam 
Bulgar hududunu. 
glzltce geçmenin 

m8.teh888ısı olmott 1 

Tamşvar takımı g di 
Roman.,,.,,. Uuunmlf f atbol takımla nndan f'tllftfDflr din plırinilze q.ı -
mlftir. Ya1111 Galalaara11 ile,, pazar 11ii ni tle B~ iki ~ ~. 
Reımimlz Romen lufbolculannı Galata nlıfunında ,..,.,,pr. 

Sofya (Özel) - Geçen atin Yanan 

h~d~~~~~~~~=E=s--v-d~---f~.---.----.---~-
de garip bir hidise olmQ§, bir Ttirk ug ay ıyat arı nı ayet 
köyJ8sil kendi kansını alıp Yunanla. 

<Yazısı iç saytalarda) 

tana kaçırmıştır. d •• v b 1 d 
BAdt-:nln kahruaam lılmtafa A· uşmege aş a ) 

H iki yıl önee kansı Ane1i Balrads • 

:::~u~U:::::n:11:.~:.~ Bunun sebebi ihtikl nn ön.en
:: -~ram;~~:ı!.:d~·::ı.~ mesi ve dün yeniden buğday 
evleamiftir. J •d• 

Mustafa oilu AH bu evleame)'i ha· ge mesı ır 
ber alınca yirmi üç yqmdakl otla h Güalerclenberi Jiibelen but · hafllincle söyleniyordu. 
met ile birlikte hududu bu sefer aksi day fiyatları, Ziraat BekeN Malı- Giinlerdenberi piyasaya bul • 
istikametten geçerek kiiyüne ıirmif, lia Erkmenin beyanab üzerine, day çlkartımyan ve bir ~ndan da 
karısmın evine baskın yapmıs ve Ay. dün dütmüttür. FrancaJ.allk bal· mütemadiyen bataay alm•kta 
şeyi aldıfı gibi Yunanistana kaçır - dayı. 00 knn- •LmeWik ---. devam _.....___ ı..:~ ı·ı 
mıttır -__, J-- ~ uu7- Ml18aye ı er 

• tak buğdaylar dokuz kurup, ıert dün bonada ıörühlrii:;ordu. 
buidaylar tekiz karata inmiftir. Ziraat Bakamam .,.,._tt t.ı 

Dün lttanbala mulltelif yer · lann yapmak iatetlikleri Wn 
f~-~~~~~~~lenl .. ~ butclay p)mif- önlemiftir. 

ittir •• Y i berinde bu. Diter taraftaa Yali "Wediye 
nan 4a · Buiday fi- reiai de buaiin tehir mee1Wnd. 

a1.ikü dütüldük vua latanbulun elaiMlt meeele.i baldan 
ti Jinni para. ela t.bat wıxliıir. · · Oa-

n 'dır. Dif~ hutün de ıürece- töaclai ikiDci neft *-ek -...n-
ii lnı •&ah borsada piya1a ma - da da ak ~ ıkir • 
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Yuna'nistanda 
krallığın iadesi 
v~~·~· kraUıiııı iadeıi 

dr.in ~bep-lsre dayanmakta oldu-
iu ~. B.alba ya..rPMdaaı..da ol· 
aun Akdenlzde oJ.,ın~ı 111übiaı 
neticeleT 'V'er«ektir. Balkan an -
iaımasmın esaıh bir rüknü ve 
TürJpyenin konıtu d,.w olan bir 
meınt~• 8~n -vabyiin ma • 
·naamı anlamak isteyitimiz tabii • 
dir. 

' .. 
~etia jllnmdaa\lfri Yu
nu~ on dört tPJilti hüku . 

· met ~büeü p~ı.m. Tüeg.r 
bir millet olan Y unubl~nn, bir 
türlü rahat ve aüldina kaYUfama -
malannm neticeleri feci .olmu,, 

Ylpn ekonomiai (ikt' aadiyatı) bu 
yüaclen biirik zarwlar kaydetmi; 
tir. Yalnız geçen mart 1935 iaya. 
ıu Y~iatana J>!et milyar drah -
miye ~i kuk milyon liraya mal 
~. 
~ Jırjyle devam e4-ezdi. 

S.- f,;, Wtl ~ liz~dı. 
P.ai daha do~ Khfiyet k•v· 
«aMmı. J,w pihay.,t rermek Ji -
zımdı. Bir h4ktmt ibt.iraç vardı. 

, tl • 

,...,_ ~ Jiz1111dır ki Yv
nanistanı ıenelerdenberi çalkalr -
yan ihıil~ ~bel>i 1-1111ıı f İ· 
kir çarpılfP_alar~ ~iildir. Fikir 
ihtilafları Yunao dahili itlerinde 
daima ikinci derecede bir rol oy
Nmlflır. Hatta deailebili,. ki bu 
b~~ ~ ~i Y11naıı 
nılllannda bir Jleğifiklik olma ,. 
llllflır. 

ElkWea talııfiyed,r ÇU'Plftr • 
lartiı • ...,.. d• Wiy1"ir, fırlf.a1-r 
a.ruıda deria 1Hr doktrin farkı 

yoktur. Y~ı ~ima bir~iji 
bir•°'* qrd.,ı \"."'1'ıMlı bürdiir. 

YUBMJı ~jlj pi ·~·· bil~ııua ~ J.lftıJJ11 baiı . 
dir. Bu~.,- bl1MMna .. J,il tı.k .. 
larıdır. C.vriy~ PJNP. kralbk 
ola'1n, YpMP.itl.a"'• d•mgk;rag· 

• kı11. t .. rlij el 

••• 
~ 9n"' MMMPNri YMA, 

~aa ~y.tler niimuneıinfn tür 
lü türlü Ç'fit!.riM ,,_ tNJit olJRVt· 
tur. F.ıı.t hiç tü~tiı ud nriA· 
dele ~ 1~~ bir adMala 
PJ91tılb aruında urayan ebnitlir. 
Buğün mağlub olur gibi görün~n 
Cumhuriyet rejiıni değildir. Mai· 
lvb olan Venizeloatıır, Ontın ıa -
)ipleri de OIJ iki Hnedir bll dür.fi..· 
dan göçen kral Kostantinonun a
damı tiki bii.lfOJPt )tqlqnı Go._. 
riltir. . , . 

VenizelıMtan ziyade Çar taraf .. 
tar.'·arının çrkarc:ğı ve ıonrac:lan 
Ve:::· ze • -,s:m d• i§tirak CJJtiil ıe · 
çen mart iıyanından agnra Yunar. 
vicd.j.Dlann::fa büyük 'bir ~büli -
m~J l(..>rülmüştür. Her yerde "Ye
ter •~~ilk!,, ıeıleri yüluelJPiı, ıü • 
kt~ ve huzur ihtiyacı şiddet keı
betmittir. 

Y·•naııietanda mühim bir yer 
tutan ıqaU ve okonomik •Nı-fi
lin Hı bu fikirlere ittin.ki krallık 
cereya»larını kuvv~lendirmittir. 

Krallık taraftuı fffblar bq
kanlarısıın buı hatalar yapmuı 
~ilitiıı şqn ~ bw.neti 
~ ~ k..-.ı~mıu.- da 
bur dahili ve harici dUtüııceı.r 
~bk c;weyaıuna kJ.tvyet vermek 
taq hali kahauııttır. 

••• 
A~tri dtftlll edell ... 

twclJlv ........ ~iN muha-
fm edt1t, ••Mı" ••rii hkih 

HABER - J\kşarn postası ~ ~OYTEŞRtN' - tM~ -

ıtalyan - Habeş harbi 
Askerlik muharririnıizin görüşJeri ve en son gelen telgrafı 

Aduva cephesi 
H•eıjft'BcJAW htJ'p d~ 

cliia ıec:e •e pn-4~ Wthuaa Şj -
maide çok !iddetli bir hal • ....,. ,. 
tır. 

~bHa tehri p~rffıde °"'-• ı. 
lalran•r, Hahetleri ıü:nd\i;deri 
tehri tahliyeye mecbur ediyorlar. • fakat Hal.tHır ı~yia ~ar 
~,. ,Wjy~, 

H•MJ.nn ~üı .-hri ph. 
Uy• etmeleri tay,.,. hiicı.lmların~ 
dp kortd•lid•n ~mdir. 

ltalyaq taarJ ~ dim Nbah baş 
lamJllw. 

ltalyg m.enba armdn ı•len 
ha.b.rler, lt.iyaa yerli .Merlarin. 
den ~ep bir ıııüfreunia, Ma 

bilenin 12 ki~• """" ıar
bİ•ind~ Nffaidan erittiklerini 
bildiriyor. Bu ffhir, MI'* i1t İJ· 
ıal edi~ir. 

lı.Jr~r,. miibim bir kervan 
m.erJı.e:ıi .-. k ,.11-rıa birleftili bir 
~ Rt..• Anlu .uvtriiai de iş
B~l etmitl#ıt;r. t.twJı.;. kat'i 
olarak buıiift ••r• yarın dü,eceği 
ıanılıypr, 

Mtfcatleyt he.kim tepeltrin tim 
diki halde !talyanJarın elinde ol
duğu beher vcr'Jm~dir. 

iki f t,alyg ka~hı burünleT· 
de İfgal er'eceMer;ne katiyen emin 
cöriindukteri Ma.kallenin yanıne 
kad•r M>kulmu!lardır. 

Bu tehiı- itıal edilince, ltal -
yanlar, hafif kollı.rın ıüratli hü -
CWBlan ile Tigrf mmtakuau., Jah 
,.m.ı riiz kil~e ite-indeki 
A,iuıi ıöliine kadar olan kumı
nı da itaal etmek niyetindedirler. 

Habet menbalamdan relen ~
berler, M•k.alleoin ş-.ı ve ti -
mai ~isit>44t "* U»h bir mu · 
~n t:er•f&a ettiJial Wldiri 
-- - -· ----- . . -- . ... - -· - -· ~ ~ 

yor. ltalyanlar, fehrin 11 rnil ya· 
kmmda'ki tepelere kadar varmış . 
lana da Tigre çeteleri tarafından 
püskürtülmütlerdir. 

Dün abah taf akla beraber, 1 
tlJyan ileri hareketleri yeniden 
blltlayı~, Hebeıler multa vemet 
IPttermeden geri ç.ekilnı ·~!erdir. 
Hahe!ler, yukarda da yazıldığ ı 
gibi mukabil taarruzlarını gece . 
leyin yapınaktadırl•r. 

Makalte toplar alllnda 

Londra, 8 (4 A.) - Heuter il• 

jansının huıuıi llluhabirlf'rinden: 
Makalle ıim,ii ltalyan to~ları 

altındadır.• 

. Dün veliahdin döniişü mUnasebetb giltereden giren dgara ''e vlı 
le şehirde büyük §erıliklcr ~iıD•lmı~ İtalyanlar içmiy~rlar. Boyk 
tır1•1 be 1 d ~ .. Ras 

8 
yakında FranJa tarafından 

a r a ın ıa ına gore, eyyunı • . w. 
Habeş im[laratoqmdan

1 
İtalyan hU _ ıı.Jdetle ıezıleceıı anlatılıyor. 

cumqna karşı büyük bir kun-et har~ - Deyli HeralJ'Jara 
camadan mukavemet etmesi emrini al 

mıştır. Bu vaziyet Habeş kuvvetleri Bir Ha beş 
kat'i surette toplanınca)'a kadar de · 

mm edecektir. e ses· Habeşler şimdiye kadar hep bu ta- pr n 1 
bireyi tatbik etmek ·re gayet emin o.. Geceleri başına 
larak ilerHyeıı h!llYnnlara ansızın 
cepheden, yahut ;)andan hücum etmeğl geçtiği çrteslle 
mı.n·arık buıma~.tndırıar. Italyanlara baskı.ol 
Zecri tedlllrlere k•Pfl boykot 

Zecri tedbirler lehine ıey ver~n yapıyor 
milletlerden bilhaıaa lngiltereye B UtQ n Ha be• 
~rtı ltalyada b:.ykot yapıldığı ci· kac:tınları prense 

ıttıı1•11 kuvv.U.rJ ll•ttllr•r hetle l~lyadakj r.irçok lngili'I ••. ıl'tlhllk ediyor 
A&mara, 8 - HavM a;3.Jla»ının kinler, memleketlerine d<:;nmektc- Röyter ajanıımn Ad1uba 

Tigre cepheıindeki aylan bildiri- dirler. d.ıd muhabiriniıı i)i ~ ka 
yor: ltalyadaki yabancı devtet tebaa· tan aldğı mal~tt. ı&-t, 

İtalyan kuvvetlerinin muka · tarının hepsi ltalyanlJr taı afından JH,tı Şimal dağ lamda ıeçiren 
vemet Jönneden Makalley,: ka· yapılan boykotup ~ıirinr cluyq - Qiro ~inde pael •• __,ıfıll 
dar gittikleri haber veriliyoı·. Şeb- yor, fakat İngiliz hepsinden çok prenteı Tigre muharipleri 
re ancak bugün gireceklerdir; duymaktadır. müNkkep bir çetenin bqma ı 
çün!(ü puau kunnut olan Habeı ltalyan Ariıtokrat femilyolar. ıııittir. Bu Ç4tte, ıeceleri, pre 
müfrezelerinin mühim zayiat ver · lngiliz oyunu diye, brıç oynamı- ıin idareainde, dağlardan i 
dirmelerinden korkuluyor. yorlar ve ıene lngiliz i.deti elan ltalyan ileri karakollama bas 

ltaly.an lataaları yavaş yavaı ikindi çayını kalc. ırmıılardır. YMNUaktadır. Erkek lqyafetile 
'""',,ırıyorlar. lnıilizce gazete oklıdufu görü• ~en prenaeı, fiiyij ile hücqıq 

Setit mınlakaıındalıi ltalyan len kimseler hakaret gôrüyorlar, mektedir. Bu amazon, memlek 
ty~J..rı ~o~~~ra d~ğru ınuhtem~l lngiliz ohJuj"41J8. kanaat ıetir~iği her bucaiı• ve her kıyıunı ı 
br 1J•rlo1,t ıht~hl, ıarbt Tun- bir müıteriy ıofüp ler ıötürmüyor- yor. Evli bir çok Tigreli kad 
b~ene hücuma hazırlanıyorar. San- lar. Kira ile lnıili:ıce kitap veren çocuklarını Deaaieye gönder 
tini "• Biroli lnıvıvetleri bt.ıaün. birbç dükkin Kapamaia mecbur premeı Uaziroya iltihak et 
Mablt..nin unubPJ)da birleıecek- kalmııtır. clirler. Bunl.r Utih-.lnfln •vvtl, 
l~rdir, BwoJi kuvv•tJeri timdi Mo- Bir,ok lnıiliı Akinl• ltalya· "9 topra.kl.rmda bir t"4 ita 
'"- dt.imdı l:mtvnuyorf~· dan ayrılalıtı ~in. lnıiliz kiliseleri 4tktri bldıiı micldltft evi 

hPn mühim bir~·-mi .-.u.r Jtinleri bot ıibidir. dönmiyı~leri h~· , 
~jJ, Jok._ Htbttlorin lt.alya.n Vaktile birçok lnıilız vakalarP e«ıi1ort.r, 
lana iJerleyj9j brmııuia ıiiç'&t nı ıött.r•a ıi.Mma jurnallarJndan PreAHtin lloç,.aı, Hablı 
"" •clticokı.ri 1"1Mia biliMmiyer. ıimcli bu parçalar •d&anl,yer. Jn · Ml llanrl&ll"Hıa fr•lllfPB~!!t·•t 

Ket if YÇUfJ.ı YJ.P&,_ 11.Jyan tay- ,....._...,,..,.....,....,..._.......,,....,,.,~,.,,....~~=""",__..,,,.._.,.....,,,......,,.~.......,"""""'~~~--"' 
yueleri M.,kalfede Ha~ı muhari 
bi ıöremmJitfrdir. Lakin ltaly~ 
l<µmaad.nlan ıehrin civarııda 

~ se)11ıJl'un kuvvetlerinde~ b;T Bir Habeş levazım kervanı 
ederffk, haıta Ptihatler w"°en k~.mının aakh olduiu kanutınde. ~ hu•• cumuna ğ d 
kral Jorj nıutedtl ırı ih~irNttn iri dtrletr. • " ,ayyare u ra 1 
ıiy&§UI d~lflyıs:~, mevkijşj çqk Somall cephesr ,Altı ypz muhafıadan aoo yQsU oım 
~ :v~tJen ırmitlır, u __ , ı. d ·ı..· lt l cephane sandıkt•rlle Deraber d•vel 

Y · ı- · ~. il d w • 1 uu cep,.e ~ ı~ı a yan ~ • 
unan Mfle ~fl ,.ra ıja egı ... d .... '"ld"i" .. b b ve katırlar havaya uçmue 

ıı. J . . gmıp uıyru u umı ve om a 
~ral OIJ& rey ~•rıa!ılarrhr. Kr~l üldü ı hu t ı · d" Pariı, 8-Pariı. Midi ıazeteıi ıınan cephane ıandıkları, hıY 
JArj y ....... ulıgu ı .. in yal .. , b• . Yd" o an a~aMd e~ın uşer ı!" .,_. ~ f'ff "" uıme ti ın ek l 1 bi Cibutideki ayte.nnıdan, ltalyan ları da havaya "™ak pa~i 
rıt, •••'·•..ıı .1 .... lil, ·-' llWllnda 1··· z pal •Ydlpwıç d" ı ere r· l l d -!'M 99 .. ,p.., • tayyarelerinin bir Habet levazım trr ta yan filosu bu hücum an ·· it ·ı·-,;ıı a--L&- y CJ-- ı:.tt• parça•» ıgmı un yazını~ -
~ ' '™' ,..,.....~, unan,...,.a ttk kıtaıına hücumu hakkında tafıi . ı·a geri dönmeğe hazır~anır 
lqiltaraaiıt ıiJN&I, m.lf Vf •· ·Bu cephede epey z~ıu!ır de· lat ainı.lrtadır. levaıım krvamna muhafızlık 
nomik rpdMPJ@J ıetina~ir. vam eden yağmurlar dinmi,, ha· Bu kıta Berberadan Ras Naıibu pan 600 Habet muhar:bi tayy 
Senelerdenberi ln,giltere ve Yuna- va -.çılmıttır. Re.mf ltalyan teb . ya yiyecek ve cephane götiinnek lere at•t ~Jf, l:ıunıırı üze 
niıtan araımda bir türlü bitmiyen Hğleri, buradaki ltalyan kuman _ teydi. Hücum pek ani v~ ezici ol tayyareler bunları mitralyöz 
eıki borç müza!cerelerinde İngiliz danı general Grazianinin Ogaden muş ve bjrkas dakika ıonra le· tine tubnutlardn. Söylen:li 
hükGmetinin afır ıautlan ko~a· deki IJMel4tm4 devam ettiğini v~ vazım kervanı darmadağın edil- göre bu alet netice3iııdc Htı 
nıqını temi!) :t;:ktedjr. ~jf NÇ~rının ardn~rt.ıı kesil . mit, deve ve katır aırtlarında ta- den het yüz ki,i ölmii,tür. 

Yunaniıtanda krallığın iade • med iğini yazıyor. Şimdi, pek faz· !iiiz!!!liıiiii!ı~w=iiii!!!~~~~!!i!!!~~~~!!!!i!!!!!!!!!!!i!ii!!!!!!~ 
ıinde 1-ı,ilterenin büyjik bir rol la tJf•Ult ıelıııeyen bu cephede Makdonald Bulgar kral• 
oyw.dıiı bir ~1Pk.ttir Vf b\mdan · ~vııların da müaait tekle gir -
bir takım neticeler çtkannak li . miı Okn4M do1-yısile ,. yakında Veni intihapta aleyhine 
zımdır. çarpıtmalar olabiJir, kazanomıya(•ak mı? 

lnıilw•, ""bf.rtketile Akde· Cephe gerı·sı· Londra, 8 - Makdonald, eıki beyanname 
nizd~ki m~\'kiini kuvvetlendimıiı, 

h b 1 • intihap dairesi \> 1an Sıham'd;ı ye• V d .V. tanla 
B~lbn r~aaıııslaki 11Uf11111 . 8 er erı azıp 8~1 niJen ıeçilebiln:ck ıç111 b·iyük 
nu çoğaltmııtır. l11HıtratoP mU•lllnlıre c•ml ve gayret ıarfetmelıtedır. M•kdo · BulgarlstandP. 

Yunani«aada lngilis aüfuzu • mezer için ao llfn metre naldın intihap illerinde çok tec· yakalandılar 
nun k\,Jnetlenmeıi ~iier bir neti· murabbaı toara~ hediye etti rübeli olan iki kızı babaJ~rı lehine 
ce daha doğuracaktır: Bazı Bul- Adia.haba, 7 (A.A.) - 120 propasanda yap .Yı>rlar. Fakat he· 
ıarlann AWenl.e ,.Jkmak hulyaaı M"' ı · k b'l · · · 

T uı Uınan a ' e re111 Jmparatora men hemen bü~ün 11ropaganda 
büyük ~liildere, hatta ıekteye bir mektup göndererek davaıına topl~ntıları bir karıtıkh~ la niha· 
uirayacak •• belki de hu hadl.e. f ı · •--d h' IOJ1 ne eı erme l'-Cll ar ızmet \'QC· yetlenmekte, hatiplerin sözlerı 
lar Bulp.riataaın Balba anlqma çokJeriqj vadetmitlerdir, kesilmektedir. 
ıma glnn .. ine ,..rdım edecektir. imparator kendilerine teıe)ıkijr 

••• •tmif Ye MüJlümaniar iGin Adiı . 
Ne oluna olaun krallılın iadai ababada bil- cami ve bir mezarlık 

~~ ltilbaua. ~al ~~juay ta~iyeti yapılmak üzere 50 bin metro mu-
uır -..nu •n o .. un ~ bbaı t ı. h d' . . 
d 

..ı_L_ b . _. ___ k ra opr(l~ e ıyc etmı,tır • 
a aana arıtı t.mın •~ ve 

'
__.__ ·· 1 · no 1 ki' ımparator, Ras Seyyuma kuvvet 
JrMl nu1111m• en rma te ane . 
Wesekt. yoku fJl'ka ...... haretımeme•I amr. "ı verdi 
~ . ır. . ' ıy_.ı Adisat.ba, & - HabeJ lmparatol'u 
ıhtlfaal•nnm aıhay.t bulmuı ih· nkıncla Harrara s(decektir. hnpara-
tiınsalj Mr ha7ah ha11td1r! torua memleket dahilindeki seynha • 

Rw N. M•lt tine buradl'• batlı1aeatı •alaşıhyor. 

Mnkdonald ıiyasıal hayd•nda 
bu derece JJlüşkiilatla hir. kartılaş· 
mamı,tır. Dün yapılan bir toplan• 
tıda halk, Makdanal~a ıöz ıövlet 
memiş, onun l~hinde propafan· 
da yapmak üzere tayya\ e ile geo 
len Dominyonla: nazırını ıöz söv 
lemek imkanını vermen•'şlerclir. 

Bu mıntaka 'haliıi hemen ta· 
mamiyle maden ıfçisidİl". 

Sofya (Özel) - Bir Bulgar 
başısının yazarak, )'BZI makin 
~iftçller birliği memurlarıncl• 
komüniste teksir ettirdlj'i ,.e 
dan sonra Bulgaristan dahillncl 
li başlı pek çok şahıslara ve ba 
ra, ordu erkinına gönderihnff 
beyannameleri dağıtanlar hll 
m~murlan tarafından meyda1t• 
nlarak tevkif edilmişlerdir. 

Ueycnnamelerde, kral Borist 
suikast hazırlamış olan pıiralaY 
yan Yelcef \'f arkadaş1arının h
leri tasvip olqnmakta ve erınek 
dikleri ideal müdafaa olunarak, 
lara, kral Bor~ şiddetli tıiit 
) apılmakta idi. 

fil. NECN&ODI 
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33ıifiiuı için: 
'---'---=--' - ~ --

1 ki mikrop! 
Teftişler 

~"t.Bu. aabahki gazetelerin birınde bire yere düten Hr adama kar~ı 
a· dikkate değer.bir tablo vardı. garip bir tiksinme beliriyor her· 
~ hamal, sar'aaı tutmut olduğu keste. O adam ölmemit•e de ö• 

' d de Yerde yatıyor .. Bir genç ka· lümle çarpıtır gibi olmasından 
a'!1 bu adamın gömleğin; yırlmıt, herkes korkuyor. Hele \istü ba!J 
0İaiinü açmıf... temizce de olmazsa yak latmağa 

bitti 
Ekonomi bakanlığı 
dairelerini dolaşan 

heyet Ankaraya 

Bir çok ihraç mahsulle
rimizin stoku kalmadı 
Yeniden bir kısım mahsüllerill) ~ Az ıonra da kalbini oksijenle kimsenin ceıare-:i yoktur. 0

Rutturarak bu adamı kendine 
aeti111ıiı 

..... 
•Fakat tehirde Y&!&Jnanın insa· döndü mizin ihracına başlandı 

stoku Ege bölgesinde hiç kalma· 
mıftır. 

) Bu i;adının bir Alman olduÇU 
I '1Jlryor. Burası bence pek mana· 
~ değildir. Ancak, bu kadın yar· 
ıııı, atılmadan önce, ~ar'alınm 

t ~lrafına toplanıp afal, afr..l bakan· 
~ derniı ki: 

na verdiği tesellilerden biri de, 
günün birinde bqına böy!e bit ka· 
za geline, hemen yanı başında• 
ki insandan yardım görebileceein· 
den emin olmas~drr. Yalnız. ve 

vahşi ölümlerden dağda korkulur. 

Beı aya yakın bir zamandan 
beri ıehrimizde bulunan ve Eko · 
nomi Bakanlığına bağlı bazı ku • 
rumların teftişlerini yapan baş is· 

pekter Hüsnünün batkanlığı altın 
daki Ekonomi bakanlığı ispek • 

Bu ay içinde muhtelif mahsul· 
lerimizin stok vaziyetlerinde mü· 
him deği§ikHkler olmuş, bir kı·smı 
nın stoku kalmamı! ve yeniden 
biı- Iusım i?-ıraç maddelerimizin 

lstanhulda ikinci ellerde bu iki 
kuru sebzeden ancak be! bin ton· 
dan az stok vardır. Bunun için 
pek az ve yüksek fiyatla ihracat 
yapılabilmektedi. ltıQ Hamal ölecek, daha lıaliı aine

•eYrecler gibi bakıyorsunuz!,, 
a· .._ 

-"Bugün ona ise, yarın ıana!,, 
Derler. 

terler heyeti bu teftitleri bitirerek 
ihraçma ba,lanmıştır. 

Ankaraya dönmüştür. 

old ır adama yol ortasında bir hal 
- ~ nıu "sinema seyre;:er gibi., 

~· . a.k sanki bir adettir B~ gi· 
l iti . 

Bu çok ağtr bir tahmın olmakla 
beraber, insana : ·ardım vazifesini 

hl\tırlatması itibaı.iyle yerinde bir 

Piyasada yaptığımız tetkikler. 

den öğrendiğimize göre bu yıl e· 

hemmiyetli talepler karşısında ka 

lan kaysı çekirdeği stoku kalma· 

T eftitlerin ıonunda, görülen 
lüzum üzerine, Bakanhk lspekter 
ler heyetleri batkam Recai de şeh 
rimize gelmiş ve burada bazı ko· mışltr. Çekirdeklerimiz için Al · 
nuşmalar yapıldıktan sonra heyet manyada el'an 46 mark fiyat tek. 

hep beraber Ankaraya dönmüş • lif edilmektedir. Bakla ve nohut 

Arpa ve çavdar stoku kalma
mı'1 gibidir. lnciı· mahsulünün bü
yük bir kısmının satılmış olduğu
nu gelen haberler göstermekte -

:lir Bunlara mukabil balmumu ih
racatımız bu ay batından itiba · 
ren ha.şlamıftrr. 

' ' 

•• Jll• 

·~ " . .,,t 
••• ••• 
""' 

f erın mesul şahsıyerler ~ara- sözdür. 
~dan Yapıldığına herkes emin gö. Düımii! bir adamı kucaklayıp 
d lldüğü için obt.ak, ş:mdi nere· eczaneye kaldırmak veya ona yar
~ le bir belediye doktorunun çt· dım edebilmekte11 bulatacak "mik 
b· Relerek, onu Lokman Hekim gi· robu,, temizlemek ıüç değildir. 
ı derh 1 . . d .... . 1 

a ıyı e ecegın1 !'r nıyor ar. Fakat insani vazifeyi her halde 

ot ~lediye dok'fcru geln gelecek 

türHeyet burada bulunduğu müd- Tramvay sosyetesi yeni 
~et za.rfmda Devle~ J?eniz yolJa~ı kerelerden V8Z geçti 
ıdaresı, Akay, Tahlısıye Genel dı-

•• muza-
mi? 

llt b 1 . . k'l - d t k, un ar ışm şc ı •ara::ı ır. 

~yle sanıyorum ki, birden~ 

yapmak vicdanı tertemiı. eder ... 
Mikr~ptan koru~ .. 

Hikmet Münir 

~~ ,-a,a. .. ~ 
~~ ::~~Gc..~-~~-~ 
~anyanı12_ ta~.!..n'!.lı~ !_~k!_m!.ar!_n~~n 
T a-n:rAl ~vcar 

~~" şehrimize geldi. ilk maç yarın 
~•atasaravıa, ikinci maç Beşlktaşla 
~ ~nyanın en tanınm:§ fot · J vardır. 
tta.~larından Tomşvar, dün Betiktatla yapılaca ikinci maç 
"ftlQıize gelmi§tir. Beıiktat şeref alanmda yapılacak-
~ Onıen futbolcuları Fili!tinde tm-. , 
' ' \\atneye çrkmışlardır. Buradan ' Dün saat (3) te Polonya va.pu· ·. 
~tken, evvela yann Galata - rile buraya gelen Tam9var futbol 
~ )la, pazar günü de Betiktaşla kafilei 15 kişiden mürekkeptir. 

~a.ç yapacaklardır. Sporcular, bir kısım da seyirciler 
lllıı l\ııvvetli bir kadroya malik bu tarafından kartılanmıtlardır. 
l"ııı·~n Romen futbolcularır.cn ya- Duyduğumuza nazaran, Gala -
) bir hafta evvel Yunanlılara taıaray ve Beıiktat klüpleri, maç
\~ ( Ra.lip gelen Galatasaray ta · lan herkesin ıörebilmeıini temin 
'İ~ ıle Yapacaklari ilk maçın Tak iç.in, fiyatları 50 ve 25 kurut ola-

li:•;a b~;i •h;; b;~;'Jisinin 
~ ciridcileri 
~~~lln atlarile beraber şehrimize geldller 

kaç güne kadar cirit oyunları yapacaklar 

rektörlüğü, Turkofiı, Endüstri ve 
Madenler müfettitliklcri, Tecim O· 

dası, Esnaf i!leri hesap ve muame 

litı üzerinde teftişler yapınıf ve 
en sonra umumi toplantılarda ye· 
niden tetkikler yapılmııtır. 

Bu tefti!lcr esnasında vilayet 
Maden iıleri bürosunda bir me . 

mura itten el çektiri-imi!. esnaf it
lerinde geçen yıllar yolsuzluklar 

cereyan ettiği teıbit edilerek bun 
lar Juddcmda raporlar yazılmıttrr 

Devlet Demir 
yollan 

Yllbaşında yeni bir 
tarife tatbikine 

başlıyacak 
Devlet Demiryolları idaresi 

muhtelif zamanlarda yapısı biti . 
rilerek Devlet Demiryollan tehe· 

kesine dahil edilmif ve yine bu 
günlerde itletmeye açılacak olan 

"--

hatlara ayrı ayrı ücret tarifeleri 

tanzim etmiıtir. Bu tarifeler mu
vakkaten iki ay için muteber ola· 
caktır. 

1936 yılı bqmdan itibaren 
Devlet demiryollarmda umumi bir 

tarife tatbik edilecektir. Bu umu
mi tarife yeni esaslar dahilin·de 

ve Devlet DemiryoJ.lannm son 
yıllarda aldığı genitleme vaziye

liyetlerinde yap'..Iiı gez! esnaım- tine göre tanzim edilmektedir. 
da ıösteritler yapan bu sporcular, Bu umumi tarifeye Devlet Demir-

Bundan uzunca bir müddet ev ( 
vel Jstanbu1 tramvay sosyetesi Ba ! 
yındırhk Bakanlığı ile yeniden 1 
bazı mevzularüzerinde konuımak 
üzere müsaade istemiş ve bu ko· 

nuımalar.da bulunacak iki delege 
sini de tayin etmişti. 

Fakat bu konu!malar uzun bir 
müddet geçtiıği halde yapılama ~ 
mııtır. Buna sebep Baymdrrlık 

Bakanlığının konuşma mevzula · 
rını öğrenmek istemesine muka-

bil sosyetenin bu mevzular hak -
kmda kat'i bir şey söylemekten 
azami ıekilde çekinmesi idi. 

Bunun üzerine Bakanlık sos • 
yeleye bir tezkere yazarak, sos · 1 

Sebze halt 
Belediye Sebze Halinden son-

ra ah§ap olan eski Meyvehoşu 

ve içindeki dükkanları de tama -

men yıktınnıttrr. Bu sebze halinin 

ve Meyvahoşun yerlerine, hazırl:ı 

nan projeye göre, bugünkü mu· 

vakkat ve ihtiyaca kafi gelmiyen 

hal genitletilerek asıl htanbul 
hali yapılacaktır. 

KarakUy kUprUsU 
Kadıköy köprüsünün sabahları 

muntazaman açılmadığından şi -

ki.yet edilmittir. Bunun üzerine 

belediye köprünün fevkalade za. 

manlar haricinde teabit edilen sa· 

atte açılıp kapatılması alikadar

yete sermayesinin yeniden değiı· 
mesine taalluk edecek §ekilde sos 
yetenin elindeki emval ve eıya 
ile malzemeye yeni bir kıymet ko· 
nulmaıı istenmek ıartile, Bakan· 
Irkla sosyete arasında her zaman 
görü§ülebileceğini ·bildirmi§tir. 

Bundan -sonra da tramvay soı · 

yelesinde görüJme arzuları kal • 
mamış ve delegelerin Ankara.ya 
gitmesinden de sarf mazar edil . 
miştir. Bundan da anla§ılmı§br 
ki Bakanlık sosyetenin arzularını 
büyük bir doğrulukla keşfetmiş • 
tir. 

Tramvay sosyetesi hundan ev· 
ve) de bu yolda bir iMekte bukn
muf, fakat ka.bul edilmcmi~ti. 

Belediye muavini 
Ankaraya gitti 
Belediye ı·eis muavinlerinden 

Ekrem dün akşam Ankaraya git
mİ§tir. Bay Ekrem lstanbulun 
plan iti etrafında lçi§leri Bakan· 
lığı ile görüıecektir. lstanbulun 
planının yapacak olan şehir mu -
ta•husısı Prostun bir ay zarfında 
tehrimize gelmesi bekleniyor. 

Unkapanı kUprUsft 
bugiln açılacak 
Bir hafta evvelki f rrtmada bo

zulan ve Adana vapurunun Ç&?P -

maıile de hasara uğrıyan Unkapanı 
köprüsünün bir kaç gündenberi 
devam eden ta.miri bugün bite -
ceıktir. Köprü bugün olmazsa ya. 
rm açılacaktır. 

~,;rıuruı:ı vap\lruyla d\in akşam 
filt ~Urttan 12 ki!ilik ~İr cirit ka• 
~h~1 Relmi~tir. CirH.çiler Galata 
fllı~ Qıında ıporcular ve nalk tara· 

kimselere bildirilmiştir. Ba~bakanın iltifa~ına mazhar ol• yollarına eklenmi1 bütün yeni şe- Asri bir haıa yapılacak 
mutlardır.Sporcc.~ar ıen~lerdenbi!" bekeler ve şimdiye kadar muhte. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! ;n kar~ılanmıtlardır. 

bj~ lkırnın kaptanı Ma~.mut'tur. 
'Ct • } ~ıl\d cır tçiler 40 • 50 • 60 yatla-

~dır:. Salih Bahri .. Ağada!ı, 
Q,'-ı Murael, Pa§a Aaı, 1brahım, 
~~ ~n, Barbaros Süleyman, Ha
'~tt enıil isminı taşıyan bu yaılı 
)j \~u}~r küçüci.ık yatlarından be

~"k bınmektedirler ve cirit oy
Utti la. Bayburt ve civarının en 
'-'it 11telenleridi:. Bunla:dan Ce
'•ııc1 'Yburt belediye meclisi aza· 
~ Bata>ıı.kanm Doğu vi · 

'-tı 1b llnistan zeytinyağ 
~,~&cıoı yasak etti 

~liıı/~. <özel) - Atinadan bildiril. 
ht.fi>'a~ore, dış piyasalarda 7.eytinya 
~°'l't atındaki dii~künlüğii {!azarı -
~ \',~ı~n Yunan hilkurneti şimdi · 
~lly nıstandan dış memleketlere 

11tı~tir aft ihraç cdilmeEini yasak et -
. M. 'NECMEDC>l.V 

S E Kanalizasyon şirketi önümüz -
rit için bindikleri atlarınt da bera- lif sosyetelerin elinde bulunarak ıine, amsuna ve reğliyc ve b~1 

deki ay zarfında T~imde stad . 
talim ve terbiye f'!derek yalnız ci- Devlet Demirvollarna eklenmi-. o- iskelelerden başlryarak iç istas . 

J -s yom kartısında bir yeraltı abdest 
ber getinnitlerdir. Allar bu sabah lan büt~-. hatlar dahı'I edilmekte. yonlara kadar tam ücretleri top - h B l ı .... anesi yapacaktır. ununa atan 
vapurdan çıkarıl"rak Sipahi Oca· dir f arife, lstasyanlardan ba~lıya · lıyacaktır. Bu tarife için tetkikler buldaki asri abdesthaneler ikile§-
ğına götürülmüttür. k H t ra. aydarpaşaya, zmire, Mer - yapılmaktadır. mit oalcaldır. 

Bikaç gün i~inde Taksim sta - ----------------------------------------- - -
dında cirit müsabakalar• ya:>tla· 
caktır. Sporcu1ar, mıZl'&klariylc 

birlikte atlanna bınerek iki takım · 
halinde kartılık~ı harp oyunları.: 
cirit göıteriıleri yapacaklaı dır. i 

1 
Sporcular buradan sonra Ankara , 
ya gideceklerdir ı 

Evlenme t6renl j 
· Reami ilanlar scıyetesi dire,. ı 

1 
törü Bay Ki.zm Ref ik'in kızı Ba· 

yan Şermin ile Bay Vecihinin ev _ .. 
...,;; ... ~ 

le~~~e~, ayın on birinci pazar· ! · " ~ . -'----..~-....._,-
tesı gunu saat on altıda Paric ole· ı Çocuk Esirgeme ~urumu,, nun Beyazıt ıubcın Cumunyet bayramında birçok fo!dr veya k~mse
linde kutlanacaktır. aiz çocuğu giydir:nek suretiyle se viBdirmi§tir. Resimlerimizden s~I dakınde bu yavrulardan bir kısmı-

nı eski elbiseleriyle, sağdakinde de reni elbiseleriyle göı-üyorsunuz. 
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Habeş harbinin siyasal yüzü: Bulgar başbakanı SovYetlerle dostlult 
·ıtat~ft.y8 kftrşi- Ye~°'B~ıgar 10 sene uzatıldı 
zecri tedbirler k&nUnUeS&SİSİ Bu münasebetle Tevfik Rüştü Aras vl 

B .,,. Hakkında beyanatı. Karahan Litvinofa bir telgraf çektlle' U g M n Sof ya 7 (Ölel) - Gayrovada Aprı. • ..111 
ıot mektebinin yüzüncü .. yı)~önumu Karahan "Bız en zor zamanlar"" 

Kamutayda görüsülüyor ~ıı:s:;::;~~~r ~~~~~e~~s oldug._ u gibi en iyi zamanlarda 
.s podın 1 oşef. soylemış oldugu soylc\· 

Kro°! !°adenlmlze ba~.k~.alıcı teml~l kabil de;eni kanunu uur tutaiının hazıı-· da beraberdik Ve ileride de 
lngllız • lta.lya goruşmelerınden ıanıp bakanlara datıtııdıtını. onıa . beraber olacagv iZ '' dedı·. 

nn tetkikinden seçtikten eonr& tu -bir fayda yok! Jafın bir komiııyona havale olunacağı Ankara, 7 - Bu akıaın ıaatl Bu, Sovyetler birliii ve ıellİ 1_! 
m, komisyondan geçtikten sonra tek · d · d T fik R A ı k · d ı ülünd'° ... ltalyanlar Trabluslan çektiği kuvvetlerini rar bakan meclis.ine geleceiini, n on· on ye 1 e ev üttü rıu 11 ıye ev etinin te,eklC ·· .. 

e e Underlyor 'l dan sonra seçilecek olan millet mu . Sovyet CumW'İyetleri birliii bü . baren iki doıt devlet aratoda"' 
D r ye g rahhaslannın tasvibine arzolunacatı yük elçiıi Karahan arıuında, 17 tikçe ııklaşarak devam edeo . fi 

Ankara : ıuikaıtın Avrup1 ve c:han için o· niş nihayet kanuniyet ke11bedece. birinci kanun 1925 tarihinde Pa· naıebetlerin tabii bir net~~ ...... 
Zecri tedbirlf'ı in tatbiki yolun· lar. neticelerinin ne eh~mmiyeti ğini söylemi§tir. riate imzalanmıf olan dostluk ve aajlam temeller üzerinde ~İ-. 

da lıakGmete sallhiyet veren ka- var? Bunun mauliyeti, bu ıer.,ri Bundan haşlrn. yeni hazırlanacak o bitaraflık muahedeıile 17 birinci doıtluğun bir tccelli•idir. BiS • 
nun liyiha.aı dün sabah Kamulaya tedbirleri ıözü kararmıf bir ku• lan intihap kanunu mucibince be • ki.nan tarihli protokolun ve 7 vakit beraberdik. En zor ~ 
1a1111lm11fbır. Ancak, tedbirlerin dunıtla ibdu edenlere recidir. tediye intihabatlarımn yapılacağını, mart 1931 tarihli deniz anlqma· larda olduğu gibi en iyi~ 
tatbiki tarihine henüz vakit ..,ıdu• kralın 21 nNnda ilin etmit olduiu de., DUkklnl•rı yedide k•panu1ra eaasa.tın tamamile yerine egtirilece . ..nın 10 aene müddetle uahlmuı da da beraberdik ve ilerde 
iu için kanun llyihaaı Kamutayın çalıtıror ğini söylemi~tir. hakkında bir protokol imza. edil· ima böyle beraber olacaiJS. ':; 
t.qünkii toplantnmda rörü,iile· Roma, 8 - HükUmet daireleri lif. NEC.•tEDDIN mittir. ıün imza ettj,ğimiz protokold 
cektir. ıaat altıda kapanmaktadır. Sin • Bu protokol, müddetin hitamın nuı hudur.,, 

Zecri tedbirlerin memleketimi· di.kalar birliii maiazaluuı aaat Türk iyede hiç dan veya onu takib edecek temdit Sovr•t ltuayalla kuthll•"" 
si allkadar eden bqlıca kıınn, l· yedide kapanmur imkinlarmr a. kimse dinini müddetlerinin sonundan altı ay ev Moskova, 7 (A.A.) - S.-: 
ta17&ya bazı maddelerin ihracı ra!hrrJor. Bundan mabat elektrik d-Ol•tlrmeO• vel akitlerden biri tarafından ib- llkteırin inkdibmın 18 inci yıl_.11 
memnuiyetidir. Bunlar bilhaa~ Iİ · sarfiyatını azaltmaktır. mecbur •dilemez bamame ile feahedileceii bildi . nümü münasebetiyle McıkO~ 
illa ve harp malzemesi imaline ya· Boykot ıatlyarlar Bunun bllyle •ldutunu bUtUn rilmemit oluna ikiıer ıenelik zun- Kızıl meydanda büyük i:ir ~ 
nyan ham maddeler olduiuna le;. Napoli, 8- Bir çok talebe dün dUnya blllr ni temditlerle uzatılacaktır. reımi yapılmıı ve ıeçide kı~t, 

h k Ü 
• l Atinada çıkan Ellinikon Mellon _., re, i racatımızm pe m ttt111r o· sokak1an dolqarak nürnayit yape Bu münasebetle Tevfik Rüttü ıilihlı itçi müf'""Zeleri itti...,. 

1 ıazetesinde, lstanbuldan ıönderil· 
nuyacağı ıörü üyor. mıtlar ve ltalya aleyhindeki :recri Araala Karahan, Sovyetler birliii mi,tir. ...:it 

mi§ bir mektup intiıar etmiıtir. Bu r•T 
Çünkü, bunla? bathc.,,· ihracat tedbirlere ittirak eden hükllmet)e. dıt komi.eri Litvinofa ıu telırafı B. Stalin, M\lfotof, K&zall .J. 

mektuptan çıkan manaya ıöre ıu· ... 
maddelerimiz delildir. re boykot edilmesini iıtemifler. ya Türkiyedek; !>ir takım Rum ai· çelanitlerdir: Kalinin, Andreet, Mikoyan 1• 

Bu sahada eaulı ihracatımız dir. 'Turk. Scnyet dC>Uluk muahe- yaıal büro ile hü~umelın dij~flf 
leler, yqıyabilmek için ıörünüt· 

krom üzerinedir, fakat tuna da Bir badiae olma.nuttır. de.inin 10 aene temdidine dair zaaı ıeçit reımirade bazı: 11 
te dinlerini deiiıtirmek mecburi• r 

diler alıcılar bulmaklıimnz giiç Parls: yetinde kalmqlar.. protokolun imzasını büyük bir muılardır. Müdafaa korniset:.., 
olmıyacaktır. Pariıte rıkan Fiıaro ıueteai. memnuniyetle ıize bildiriyoruz. Voroıilof bir hitabede bul~ 

:ı Yunaniıtan ve Türkiye aami· 
ltalya ile yakında ticaret aİı • lnailizlerin Akdenizden ıemi çek· . . d ku---1..&-- L_.1__ hi Bu m..ı...te ~n on MM ulttm- tuT. Elçiler heyeti ve ata . j 

lapnaaı müzakerelerine ıiriıile • meai ümidiyle ltaiyanlann T raba mıyetine 0 
1J.01MUU1U1 ._... ç da &'İttikçe kunetlenmit ve iki terler huıuıi tribünlerde ıneflcİ 

cektir. Uzatılmıı olan evvelki an· luııarptan bir fuka askeri ıen bir ıaye ıütmediii aniaırlan ba memleket milletlerinin menfaat · mıtlardı. ~ 
ıibi netriyatı her Türk yalanbya· leri ve dünva ıulhu davuı irin en Ge.-it reıminden ıonra. M 

laımamn yenilenmeıi mahiyetin• çaimn~ıı meıeleıini ele alarak ba. bilir. Çünkü her Türk bilir ki, ., ll :r 

de olacak, bu :müzakereler için, -zı talun1n Ye temcnnilercle hatunu· T&rlri
7

ede lcim .. dinini deiiftir.ıo kuvvetli bir Z111'Um teıkil etmiı va iıcileri müteaJtlit kollar. 
ıfo.iyanlar, üzerinde teklifler ya . yor: meğe mecbur edilmez.. olan ıamimi münuebetlerimizin de geçmitler ve parti ve hifJ' d" 
pabi1eceğimiz bir proje hazırlamıı "Bundan on gün önce, Muıolini _ en eaaalı bir veıikaaıdır. Bu müna- tefterini ıevinç ve hararetle ti 
bulunuyorlar. Ekonomi ievenle • Trabluatan bir fırka aıkeri ıerire F aebetle iki memleketi bi1"birine lamıılardır. .dt-
r:n~eki kanaat, piyuaam :secri çekeceiini habet vermifti. Herkes r ansızcayı bajlıyan münaaebetleri tesia huıu. Sovyet - Rus lbtll~. 
tedbirlerden müteesıir olmıyacaiı de bu ilk uzlaıma ve yumup.ma ·~da .welam~zm oynadılı çok nln 18 inci yıldUotll' 
:-.'lerkezindedir. h~reketinden ıevinç duymuıtu. L~ Bf Rlı'llO' nıvrenı·ıı·z mueuır rolu zrkretmekten ıeçe - An karada bQ~o" 

kin bu tömen (fırka) acaba ~erı· l U meyiz. bir törenle 
Roma: ye mi çağmldı, yoksa Mııır budu- Diler taraftan bu mea'ud habe 
lt.:ılya, zecri tedbirleıie asili dundan Tunuıhududuna mı kaldı· 1 - Medodu esuen pratkitir. ri vermekle duyduğumuz sevinç kutlu landı ~ 

ı 2 - Her ötrenllen dil için imtihan A k 8 '0 1) SO~~ 
memleketlerle h°'r tür ü mün&•e • rıl~ı? .. Bu buauıta izahat almak dan sonra bir diploma. Sovyetler birliiinin milli bayramı n ara, ' ze - ii"'" 
betlerini kesmittir. Faıiıtler, Av . mümkün deiildir. Teme:nni ohr 3 - Her sene yapılacak müaabaka aününne tesadüf ettiğinden doayı Ruı ihtilalinin 18 inci yıid6ıt r' 
rur.1' müaahakalanna gh-miyecek nur ki, ıon Muıolini • Dromond ile Pariate 3 sene bedava okuma. bir kat daha arbmttır. Bu müna· dün ıece Ankarada büyük tij~ 
tir. ltalyada da yabancdann it• (Romadaki lnıiliz elçiı;) ıörüı • 4 - Talebelere hU8UBI tarifeler. aebetle de ekselanıınıza temenni· le kutlulandı. Donanmıı olall ~ 
tinJ,~yle yapılacak ıpor müu.ba - melerinden ıon ... a, bu sahada yeni 5 - Tedtyatta kolaybk. )erimizi arz~deTiz . ., yet Ruı elçiliği binaıında b ;_ 
kaları yasak edilmiıtir. ihrle .... eler koydnlunıun ve Trab- Geliniz parasız bir tecrilbe ct.ni K H be l bir ıüvare verildi. Davetlil•~ J;i 

.... alınız. Kayıtlar açıktır. ara 8Dln vana 1 d K B k AflPF' 
fngllli:: • ltalyan görUfm ... rl luıtaki ltalyan k1Jvvetleri az çok lstanbul: 373, lstiklll caddui. ., aın a amutaf at anı .. f}1f_ 

ı · l. · normal Lir hadr:le ermit ol---·~ın· Ankara·. Konya caddesi. Sovyet elçiıi Karahan muahe· halik, Baıbakan ismet lnön
11

• · ~ 
&bet • taly~n getıın ıiı n~ 0 -g d · d be • ı · B k ı 1 d' d'-'~ 

d .... , Akdenı·z .... rumu ve bı·nn- enin ımzaaın an ıonra fU ya· ıt erı a an ığı i e ığer , .. 
ticni olarak Akdenizde toplannııt .,_ Qw ....- b ı k .,.ıat,. 

1 1 tice lnıiliz • tt4ıyan mi:nuebatı BevoJC.lu Tepe Başı natta ulunmU!har: müeaıeae erinin ; ü sekme 1/1 
olan lnıiliz ıeml!erinin aza b • J il' "- Bu protokolların imzuı bulundu. Gece aeç vakte "' 
__ 1 hakkında Romada ın1m7 el. artık kat'i ıurette düzelmit olıun .. , ' ' Majestlk Do re ,, - kimaeyi hayrette brrakm1Uı1alıdır. eğlenildi. 
çiıiyle Masolini arasında ıeçen Ati na : içkili Lokanta en eilenceli yer 
konuımalardan bir teY ç1kmadıiı Atinadan ıelon haberler. Yu· Büyük Cinıan Orkestra alatur - ı t• • fd 
anlqılıy•r. nanhükümetininlta)yaiieherçe· ka ve alafranr• tvlnlar Bayan Kra ı ge ırmek ıç v 

Her iki taraf, lnıiliz • lta!yan Suna, Bav Pol . ve A.vyeri • tara •ttt' ıit ticaret münawbatınt yuak etti· J 

ıeııinliiinin yumuıamu hakkm· tini bildiriyor. fntıdan Londraya b·ır Yanan heyet·ı gı 
daki dileklerini 0öıtermiılerdir. h Nefi• yemekler ve :.-ı...:1er. 0 Bu huauata ~imetin kararma ~w 

Bu pbi komqmaların ııklat • kartı ıelenler, 4000 lira para ce. Temiz mezeler ile veriHr. Duble! Kral Vunanlstana gelirken, Parl~ 
malım temenni ediyorlar. Bu ko · zurna ve iki yıl ~apıe mahkGm 0 . Bira 25. Roma ve Balgratta ikişer gün kalaC: 
nutıularda ltalyan. Habet mu. lacaklardır. Yani ne.rlyat: Katlmerlol gazelsi krala ikinci bit 
huamatıma kanUfUlmadıtın1 da 

Hab••l•tan v• zecri tedblrl•r H llv t 8P.Jk mektup nearetti 
ıöyli!yorlar. O U Y 'il 

Adisababa, 7 (A.A..) -Tecim Atinadan ı••en haheıler, Yu• çık mektupta, Yunaniıt6ıtıd 
Curnale Dltalva at .. pUakUrUyor B-L--1 .. b .. k d .. b. Holivudun 203 numaralı sayısı 1 y ' d 1 k illi ı ~ ıgı uıun çı ar ırı ır • • aüel reaimler ve bir çok ainema ha. nan Kra ı orıi nin Lon radan tu uıu ve mev iir.in tart __ 1 

RoıQ&, 8 (A.A.) - Cumal& o· mirnamede bu ayın 11 inden iti berJerlle çıkmıttır. ıelirken, Pariı, Roma ve Belrrad· cak Yunaiıtanın bütün ı:y...-
ltalia pzetui yuıyor: baren ltalyadan etJ& aimmuını Pollkllnlk da ikiıer ıün kalacajını bildiri· tileri arasında yapılacak-bir 

,.. ____ .Je tertip 9Clilen zecri ve hal-- -- aatılmaamı yasak yor. la mümkün olabi]eceiini ., 
~ J-J- •u- Ayda birçdmnlaa "Poliklinik,, .~ 

tedbirlerden biri ltalyaı: amele etmiftir. Bu emirnameye itaat et- Kral bu ayın 24 ünde Atinada haricinde kendiıine yapıl•~t 
kütlelerinin ekmek parasına mi.- miyenler tiddede cezalandmla· mecmuuınm illltetrin l&YNI net- bulunacaktır. ıiyeler menfaat, rarez yahO 
ni olmak için bir çok endüatri mü- caklardır. rolunm'lflur. Muhalif partiat lideri Sofuliı i• nazhk eıeri olacağmdan. "'.' 1 
uıeaelerini kapamayı matuftur.•------------- Açık gOrOeme; le bu partinin diğer phıiyetlerinin lere kulak aımamaıını ta••11 

Binaenaleyh ltat:ran halkım açbp Haydutlar treni Beyoilunda Bay A'flll K&Jaya: 1 ittiraki temin ediline, eski Cumuı mektedir. ~ 
mahkem etmek için lblyanm fa· soydular ~ adra 18 llktlpln ta • Batkanr Zaimiı bir temorldiz ka- Diier bir habere göre.• 
kirlili iatiamar edilmek :steniyor Nevyork, 8 -- Mıtralyözlwle rlbll ayımızın üçüncii ayfuında ~-l binui kurmağa hazır oldujunu tiıi lid~ri Çaldariıle, ıerbet& f 
ltalya, elki harp müttef0k1eri ta- ıillhlı bet haydut Eric ~ Ganeta mıştır. aöylemitte de, +>uıünkü kabine liler partiıi lideri Metak-z, 
rafmdan tnk ile hurrlallmlf olan trenini durdurmutlar ve yolcuları Ç k bunu reddetmittir. zetelere verdikl.!ri mütead tP 
ba tuikutı ula anutmryacakbr. tehdit ederek soymuılardır. 0 C U 18 r Kralı ıetirmek için Lir heyet yanatla Kral ıeldikten •

0 

Canevrede kurulan tethit rejimi 1- Trende bulunan kırk lıin dolar· HABER, ıizin için her cumar· yola çıkmıttır. kip edilecek ıiyaaaya ~·~ 
talyayr ne korkutabilir, ne de onu hk poıta paketleri de haydutlarm tesi tünü bir ilive veriyor. Takip Kralcı "Katimerini,. gazetesi cekleri yolda ittifak ettikle 
cebren hüküm altına alabilir Bu eline ıeçmiıtir. ediniz! Krala hitaben ııetrettiii ikinci a - dirmitlerdir. 

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



~ 8 SO:NTEŞRIN - 1935 

ARBAROSTA Iran General KonsoJoşJuğurıdan: 
Iran ıobaasına mo,hıus mühim ilin 

• • 
INTIK 

Tetrlka numarası: 59 Yazan: (V6 • NQ) 
~ . . 

ı tabauınctan -.net ıemalı)in ll!S4, 131,15, 1286, lı87 ve ~2,SŞ lf#!ıl!IJ,:.rm- ••· 
1= ıtoe, 1"1, 1908 ye l9()J Beftftert doğuaıl4lnrı p~r şUnq ıe l!Jlnct .t!lfftp. cı:,. 'ıue naeıertne aıtıatdlf ıpıo ve ıtıJ seıapJerl dQJYıpJijlafJ il~~ JllMt 1 
,.;~ ı lı1ıı ı291 ve 1292 senelerine µıU.adif 1912 ve l8H ~q.ıert 4Qtunıt'll"' 11 

tl ;, w tefrla ve kua 1111 ve 119' ... :erille mUl&dit nu vı llll "' .ıı ~1\11111 lMımD ı;arpq\ba J\lnij u~ l~pçl ~•r.Jp 1935 sabahlc)1CJ se.at 8 den 1! nel~ ı \l hüviyet varakaları ve paaaportıan ile İran General lıQNplato.sunda 
ye tran 1 leri l"-umu kemali ehemmlyetje blldlrJllr. Trabt:t etmiyen'er k& lıı\!&tı vUcp ~Y eme = 
aunen me1'ul tutulacaktır. 

Casusun~~nhklara açllanpen~~~s~ ~esın~ =·z·=·&=~~~~,~~~~== 
ağından yapllmış bir şeffaf ~uzak •.~ıne al!n!"ıştı · w o N D E R 
Att ğ • u· • enı·n denıze duşmedığıni Ve DOLORES DEL RIO. AL JOL.80N • ICAY FRANCIS lla. ı ı ışare ı ŞiŞ · 10 büyük ,.ı.ııa. ıo.ooo hNiioa lillOQ ıiiW k•• 

muallAkta kaldığını göremiyecekti 1 8iitijp btJqb"I T o R J{ •inemıuın. kofı.)·~,. 
A • ~· D k k' b fidyev\ aıınca civanndaki tibilerini dolatıf ... Mu ı:... ~'-zamanda lumbardan egı- k em) e ı, ~nııırinı kendi ola- 1 barebeler ... ~ııi.metler ... Nih•yet. anmmı:.-nm:mn:ssmaanwwı•11.._ 

"'P ~ aptan arın •n ·~ •. ı· l • Ak b ld H E R v E A 
l . k Bodruma ıe ıı erı. ra uı., ... Hl ktrlkten kork111u L! &Ilı O ıırada cenup tarafında ca tı. . h j ·çin 1'endiıin1 DU&laV&allt JÖn· e 

.,... IÜııtek çaktıiı için, ufukta, ik? Benıto d' Anbro, onun ırsını u ~ . • ı...ıı • .,....., ..., bayanf Ar& ondQ le 
ltllıbıia uzaklaıtirnı ıördü. körükleyip durdu: derııı... . ·1· .... d . Çay yerine idrar ço. f 1 Hlde 

• _ Bunun bir ıek çare•; varılır; Orus, ı..,ın ;;ıaıı ı )'UJUD • ,.,. taltıeı "HBRVl!A na • f Q QJ""ll Jıiıı - Arayı epeyc:e ~m'.tlar .. ~ !• Katiyen -i11111a razı uımamak ı ce muhabbet, tefkat •• alika kı· aııaı tapyan ma•4e1' ı Hakiki buhar makinemiz sel 
r ı.o.,1ııı4.,., y etııeaııy"';•~ız . Pazarlığa yana,......,.k ... Ka,; 1.. nııklıldan hud olarak birçok ıu· ;ı;tııaal ederseaı. JP . mittir. Bayaqlıır buhar ....m-L~t, &arar yok! Bir tane11nr Y.. . . ıa ve ıerveti ney .. hıpıi. alleri arka arkaya ııralıyordu' ~.~.ız" nı~etakvvUicyue d:~:~!~ diye bir ço" verlerde ald., ""-•k ,._ d di mm var • . . .. • , 

it. .... • · . ai tHlim etoia. !len de oodaa ooa- Konan arkadaılanna, Mıdıllı meveat toluılalerl l•ha lar. Bunun için bir kerre .... __ _ 
L. dırıuında. Hızor da, •ynı O tahliye edenin. Aksi tak· deki evine, k•dır11larına dair ıu· edHrek rayda. Millet cadd•We GI • ""lJlaat Jd'w• · · d nmas· ra rucu 1 
'-· • ıe ıgı ıçın, ona ·· dirde ula bıralı.,,aı11n! Fakat bı· aller ... Kimler t•hit olup, kim ei l(omatlzmalardan ı.r,u. Kadnı lıerbmt ...... 

' 
1 rakırıamakla kaırıamalı. Ona en kalııııttı7 Bilbaqa bununla alika· '•lia olıırııaau'" l'aııl• ıaaJAaıı•t al kürenin aa]onunda hakiJı! ••• ~Geri dönôilıünl Bodıııaıa' büyük azapları e'81eli ... J.lısır, bu· dar olu7ordu. ';a~ ı.u1enler Galalada VoJTI!da P• makinesini allrm.ıM ı.vı.ıv. 

iverdi nu haber aloın. ~rd'finö eolı ,.,,. - Ya ... Vah vah ..• Deıaek R., desinde Uniyon hanında 49 numarada 1.----1111111111•1111111111111 ... •"9 9ayıelikle Türk korsanla" ti diği içip iıtedik!erini nrecoktir. cep kllr oldu? liri ıözü de aıi ıör- "Londrada H. D.L.EE mU.temlelıe • -------------~-1.oçan 'iki 15emi _ie cenub• v erinee de, artık bir daha ı...Hni ıaüyor? ... Diye açrıuJordu. Jer milstahsııJalı ithal ve ilır~t. aj,aı I• eriy orum 
9"'.-., ro! aldı. do"rultmuına imkin kaımaz. BöJ So·-ı v. Tqbiniye mijra~ı e4iniz. Her aii ... =.::..ıeden ~ wat 111

' b · ı· 5 

la ak .... Posta kutusu Galata 139 ·- VF llll f:ra:riierle bera t·• ııde ım, let'ıkle hem kendin zenıic o c • d · b. d ka kk•-ıa ı"klden altnra L-dar ................ mun 
- Kar etım on ın ü Yt na· Dregerf saRtral Dertaa tlü - .. -

1 
.. uun -O,uç rel·s aın, hem de hır:•tiyaalıiı büyük ıı! v~? ... Ah. .. Bu eoaret lıe· nnU ve lıildf•le -1•'4111' ara• tuamançal._ı.6-ı..ıı...i b·,, L-Ia"'dan kuı•••• .. •kaın, un- ? LL.. ı __ __...__ _ _ ~------..l 

Lt U4I ---- lbı da bqıına Mtıl ıelcli •.. yınız. ... t~ •91.& ~e 
ney.ecJln ve korku doiu bir iP. ca ı. ı ------------- . n_.c..,_ --- u •• 

tA.1_ ki b Zinçirlerini takırdatıyor, ıözlet'·-..--rlllll~""lflll~"!!~'!~t lf &r1701U111. u.ı...- --·...,. • ~"'Vtlil •onra, iki ~~mi. ~~t~ \ C• Öfte üzeri, i'-'i koat, konaprak • K 1 llMll v' A' 5 'G" 'e: R L-L-,, i.ı":-: ·--=-....... Ad. f'lL- k w J d I d I ri dalıyor: ,.,..,. tırs _.....,...... 
-. ••liınete ,. lıgı , . ana ' raı•ı içine doır.~ ~ı-. ; ... - ff-l...- -·--··· :.•~- --·· -

:1( d ~ ,. _ IJyu merhum için ne diyor· d d • ·'"" .......- .... ~ """" __ ,.. takip •dil31iyor~· o n Amca olan Kont Kari.) d'A.mb· Hu·· sam e 1 n I~ ~f.ltM· ~laf aalim ula!acaklardı. Gerçi, ro·. lar? 

._ k s - Onun için de Uzülüyorlar... Umumi idrar talıllll 100 k1lnl§lu. J lorelıiz bir dDnlit olac• tı. e~ _ Ben timdi berber dülıUıu· F •kat en fazla ıam yedikleri 
10

• lliRa!llt &ıılııııta Eaılıılııt. •Wı 1:: fÖveftly~l~ri u{•r ha~eri ~.~~ na ıidiyorwn. Kartıdakö binanın ,.;. lıaliıoıoılir. ,. .,_ .. ...., ,,.,....._ lııHt-
..._ . aluW:Çı1 u ne .J \iZ "' i•-aba'ila, ONf a~ •ltMltlr o. ı,rt -. ~ .._ ... 

...., \..• ... b .J -w- imi L. Kahraman y:u. bal11 ajakla... uvı '· 
• • ozıunuu. larak r•hımaktadır. Ben e uı.. ~-, 1-----------B··ı · 'kb ld N d ~ km .. rına nefretle bakb: 4 ün üır.it, ıstı a e... e ·.: tikte gel, denizl.•rde hü etmege 

~· 'l'Grkler, gP.miciHktc> dahs rn. alıtmış olan bu sdamın nasıl ezi· - Bu hal bana yakııır 111ıydı? .. I 
""la.. atıyo•lar... OalaF1ma yet plı;tiiini JÖr de -n ol; Klf)ü ben de u., .. ~'ib~ ~·-~d~ .... Ademi iktidar ~iiı,.teri pok .,.ki ... her halde, dedi. _ yok, hayır... Bızimlı:ilenn,. 

iia· ~~kler, toplanacaklar. itin _fakat beni.11 Atnboslu .:.Jdu· senden daha pek çok be~lecllkleri V it 
........ ..... ekler... tuınu, erıeç o:aya dinmek mec· ....... reia ... On bi..ı altının sok olıla- Bel geveşkll Ol ne «rteoı ııün ,.11renıann ... kü· burlreıinde bu•undatu•• u-. 1una ıelince, hiç iiaülme. .. ~· H 

0 
rm 

0
b1 n 

[' .. <eriıı olanca hızıyla yol aıdık· mamalı11n, amce! Ben cıdden O· Hun-, ıon muharebeden Sok"'" 
Tafalllt: .......... 

kutueu t2N 

tı"ı "rada, Bnle:ine bir ı•mi çık· rucu kurtarmak 'llemit ıibi ıö- Iı çıkb. Ben ııönnedim amma, Jıa. 
~ t~dU~riyle ayni iaıikamettr rünmeliyim. Sen razı olmamalı· çan iki gemiyle birlikte limana 

•\1eıı loir tüccar yelkenliıi ita ıın. Onun için, daha e.,,eı .; id.. tirdik. Onlardan iılıtiilnıe ıöre, •·-----------... ~·O da Rodoaa ııidıyor rek lıendiıiyle ııirtife)'lm vurcunu Janıaa varmut' 

• Bu ıuretle mutabık kaldılrtan Hac:ıbaba çiftliii önündeki mu. ı...~tte bu gemi, Kont d' Anbro'yu sonra, Beııito, amcasından evvel: h.rebeyi Jailandıra hallanclıra an 
~na parçaydı. berber dUlıkinn1111 kArtllındakı latb. Orucun ı6zleri suıur •e ye. 
.._!1•ıı. d'All>ertiıJO'nun bai ma '"'ıya ıitti. O•acla, diiu zincir· iıle yanıyor: Ah, o, niçin o.-.da 
~İai, Ye kananıın i.tıkı ulan bentler arasında tat taııy.ın Onacu bulqnamadı?... Hele karde,inin 
• ~ yüretinde çifte kin v~ buldu. Tanımt\tcta Jllçli\lr çekme· yelkenden yellcene •ıçrayıtıJl4L. biiP ~ hiaalyle Rodou ·'•iru yak di. Tıbkı Hızır! Yaln.z ondH tiin bir ı-i haU..,la prpıttdı.taıı 
~'10r. daha iri ! Kızda rakJn ıuı sakaf.. eonra diler bir JemiJl de uçuru. 
..... ~çölde kabaıt bır aeyyah lı ... Kontun müracaat ettiii uta• ıuııa ba)'lldı doinıau-.. 
.._ lioiru nud kotaı? Onda bqı ıetlendi: - Deınek ki, on bin altmı vere· 
'-, -tal laia var; Öcünü kana ka - Barbaros! bak bu senyö::- se- cek vaziyette olduiuını •ö7lüyor-
~ Relaten alacak. Onu eıa- ni ıönnelc iıtiyo" ... diye haber ver- sun. Pelf ili, öyleyıe pazarlık fd~ ~ i!.:raı..ı.ı- lnlıp inim ınleterelı. dili aamaa, Oruç, omıııund ... i in lim ... 

N111it- Ertajral S•ıli 
Şelızfltld.,. 'l'VllAN f',,,.,,_,,,.,,a 
Bu rece saat 20.30 da 

camarte.f, PJzar 
matine ta te 

BISSBI IAIA 
Mqbur YGdril 3 pertlat 

Yalpncla: HAMLET 
Her tarafa tramvay 

Telıfn ı 22171 

ist1111aı lılllli11ni 

Şıhiru·gatl'Osu 

1111111 

t Tohum 
iazan: Necip Fazıl 

Kısakürek 

ta"!"' 4--.ıen nıuztari11 cdec,k ! lafı yere bırak•o yeni lf'len bu Benitonun Tü,.klerden bahae · 
h~ Mrtıııtı keyuverilmeaine ya\,ançıya haJretle baktı. On .. da derken "bizimkiler,, diye bi! sö~ 
ah'!'!".._. mi? Ne mUn.M1'et~ al'l)'an aoran .armı imiı?... aarfediıi, onq ~ca birdenbir, 
~ Sen Jaa tönlyelerinin Benito, ırıat ~•tının e1ine tir i- pek ıevimli ıöıtrrmiıti. Heaa e· 
~tlal Yalmp hey zadelerin a• ki ıünıüt sikke ııkııtırıp. oııdan . i•r sahiden bir iyilik •ı.nek ı.iye· 
-- denizinde tetkil ettikleri teh · Orucun hürriyetini birbs dakika ti olmua buralar" kadar nipn kal· 

iberi... c:elbedecek... için kiraladı. lop ıelecekti 7 Oruç, hıriıtiyanlar l!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!~!!!!!~ 
.,.:.:_--.. Airilıoo aıi&uııa ılö- _ Şu tarafta bqbap konuta· araaında da İ)'İ inaanlar oldup.,. 
l _ Ya? Demek Anlta bö,le raılamııtı. Meael\ s,nthi «»llu iı-"? _.. _ _.._ - hm ... 
'-..., hUtUa esrarı Zühey- Dev cüııeli adam, zincirlerini minde bir müteahhit varJı ki, kttn· "-. ,....._lftiı !... Gösterecek ıürükliyerek ilerledi. diıiyle abb.p bile olmutlU. 

~.. - Sen kisnaia 7 Ben' neredeıı S.nito ti' Aabro: 
•--• ·ıL _ Pazarlık etmek pek muvafık t "'-~ ı a ftrdıiı &ün, boı.llt' tanıyonun? 

tıa... . hdslaarı,ıe, btitUn fkalyelerı _ Ben, Ainboılu Kont B~nita dedi Öyle ya; o:ı bin altını birdeıı 
ı "'41111

1
-lnd L.......ld B d · · 8 H R · nirin kaptıraca~ız? ... Fakat, bounu l.-11.... ~ e uu u. un an 11tı· d' Anbroyıun... uraya, ızır eu T :J 

k~ ederek, &nlca11na fitili verdi~ tarafından seni kurtarm•i• iÖD uıtalıkla yapalım ki, Hızırın kül
~ karcle,ini kurtarmak ıçin. derildim ! Amcam Karlocian nef · liyetli para ile •eni kurtarmaja 
~ ıeaıiler!ni, ltütüq ıenetini ret ediyorum... seldiii anlaıdm.ıırn. Hem. ıon 

"-• hasır olacatıaı aiyledt Ew hainane maksadını ıizli muharebeden ıonra, ona hur•d• 
Oıa itin dük"'t• çoktandır razı yerek diler bütün tafsilAb a ıtlat· kıtıınlrk olacatı da meydanda 

:
1
•n bu1iik Kontun ıözl~ri falta· ı tı: O~ bin altmbk b~ı lopl,malcı bir teydir. Bunu~l~ ber;~er I serı ı libi açıldı: için, Hızırın, ıemileriyle Selinik üzülme, reiı ... Bu tfı on ın atın· 

dan pek daha ııcuıa bai!..deriz ... 
Kont, bili7ordu ki, ~ir İIJ•&n~ 

f~zla \,imlt verd'.Jıten 1tonra, onp 
yeisin en derin uçurumuna atmak. 
balı.usus bayle esaretten kurtul· 
mak meaeleıinde, itkncelerin 
en Wiyijiüdiir. lt&e onun içip w;y 
le tatlı te.th kon""yordu 

iki tarafın da tertip .Uiii plln 
lar neticeli olarak, ertai ıün. iki 
f'ont d' Aııbro ve ~ .. ., diler ••· 
hibi olan Rutaui ka$Jt&tı berber 
dükkanında buluştular. 

(Devamı var) 
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29 (NakU, tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur.) -
Ramazanın son haftasında bir 

Kaya O<ğDu 
Tabiatla, vahşi hayvanıarıa ve 

birbirleriyle boQazıaşan insanların 
heyecanh romanı 

• 
Yazan: Rosny alnd * TOrkçeye çeviren: Naciye izzet 

No.29 Coıkun ve sıcak kalbli bu kızın 

~k ıÜkür ki tatkınhklarını tadil 

edecek, ihtiraslanna baskı olacak 

dürüst bir muh'lkemesi, perhiz

kar temayülleri de vardı. Dede 

cmu kendine bir !.evi ruhani evlat, 

fikirl~rini, felse}esini szıJeleıtirip 

halka yayacak müstakbel bir mü

rit telakki etmeğe batlamııtı. O
nun için Rabiayı dütünürken ken• 

di kendine, "kalbinin fevki ve sev

ıiei sönmemeli fakat riyazete 

sade hayatta kabiliyeti de mu· 

haf aza edilmeli , derdi. 

ıün Rabia Peregrini'nin batındc.ı El • J 
küçük bir fes, onu; mukabelesini ınu e karqısını tutarak 

XI 

.Rakım amca Rabiayı mutfakta 

takalar sorar: 

"Dünyada en \ok kimi sever 

dinliyen cemaat arasında gördü. 

Süleymaniyedeydi. Ne Peregrini, 

ne de kendisine t~pınır gibi bakau 

Rakım, onun zihnini met1ul etti 

Her san'atkir gıbi san'atının hal• 

kın arasında uyandırdığı heyecan

la sarhoıtu. 

Batındaki kubbenin kandille

rine renkli camlardan süzülen 

renkli ıtık vurmuf , karıısın -

sında bir tek kalbmit gibi atan in

san kümesi, bu ziyada rüyaya ben• 

ziyordu. Fakat Peregrini'nirı ar

kasında, Vehbi Dedenin kendin? 

dinlediğinin farkına varır varmaz 

dili dolaıtı, dudakları titredi. 

•İn?.,, Dini musıkinin hakimi olan bu 

'"Tevfiği.,, büyük üstat onu altüst etti. Bir an 
"N .. ? ıçın ·,, durdu, baıörtüsünün ucuyla alnı-

Ne bibin? Ben'iğine kök salan nın terini sildi, gene baıladı. Arap. 

ıönül bağlarını kim tarif edebi- ça okuduğu ayet!~rin ilk c.!efa türk

lir? Tevfik çocuğun kuru bir ~öl çeıini dütünüyor, ilk defa anlıyan 
zannettiği hayatta gördüğü ilk va- ve anlatan bir sesle okuyordu. 

ba; tatmin edilmemit emellerini "O çömlekçilerin kullandığ, ça-
phsında tophyan biricik insan. "b" b" d · 

ınur gı ı ır çamur an ınıanı ya• 
Mahrum olduğu ana "'efkatini, tt ""ki · d b" ra ı, ve o go erı umanıız u 
beraber oynamak istediğ~ muhar - t t h Ik tt• lk" k bb" a eı en a e ı.. ı tar ın ra 1 .. 
yel arkadaıın tuhaflıklarını cndl' lk" b All h D · 1 · ·· 

ı ıar ın a ı... enız erın us-
bul~uı. Belki onun için ~abasının tünde dailar sibj yükselen semi• 

I'tiımet erini 0 kadar itir.,. ile gö- ler onun ... (Kai.1at) üstündekı her 
rüyor, isteklerini seziyor, imamın 

valtiyle nasıl abdest suyunu dö

kene Tıvfiğin takı tepsisini öyle 

hazırlıyor, her ııün aynı saatte ö

nmte ıetiriyor. Fakat o "memnu 

Te pnah,, içkiyi T evfijin önüne 

aetirdikten sonra "aman geçme

lin., diye koıup akpm ııama21nı 

kılmayı da tabii l-uluyoı-. 
"Rabia babandan sonra kimi 

• ? •ver•m.,, 
''Vehbi Dedeyi,, 
"N" . ? IÇln .,, 

Ne bilıin? Bilse Vehbi Dedenin 

makaddea bir ihtiyaç olduğun~ 

aöJliyecek, insani zaaflan anlı -

yan, affeden fakat kendisinin 

bunların üstünde bir azjz oldu • 

iunu, bunun için Rabiaya her za

man teselli ve kuvvet verdieini 

anlatacak. 
"Daha sonra kimi?,, 

Bu defa biraz tereddütten aon

ra Rabia, "Sinyv':' Peregriniyi, di
yor. 

Ralılım amcanın seıi titizleni -
yor: 

"Ni9in?,, 

Rabia bunu da bilemez. Bilse 

Peregrini ile münasebetinin bir 

saklambaç oyun•.ma benzediğini, 

ona korku ve heyecan verdiğini 

sÖ) liyecek .• 

"Beni, o ıavu: kadar da mı sev· 
. ? 

mıyoraun. ,, 

ıey fani, fakat tabbimin azametli 

ve heybetli yüzü ilelebet bakiJ,, 

Sesi yarım ıedalardan garip bir 

ahenk mozayiki iıliyor, ayetlere 

sırri bir güzellik veriyor ve t ılam 
sırriliğinin esaaı.u tetkil eden bu 

parçayı bugün okumasına Vehbi 

Dede tesadüften fazla bır ıeymiş 

gibi bakıyordu. 

Peregrini ve Vehbi Dede mu

kabele bitmeden çıktılar avıuda 

biraz güvercinlerı seyrettiler Pi· 

yaniat helecayhydı, fakat iti alaya 

vurmağa çalııtı: 

"Bu kızı, üstünde iki mum ya 

nan her hangi rahlenin önüne ve 

yahut her hangi cami kubbesinin 

altına koysan, benim gib: kafirle

ri bile f&§ırtan bir musiki yaratı

yor. içine Alalh mı ginyor, Şey
tan mı giriyor, bilmem. Ne san'at 

ne san'at!,, 

Vehbi Dede gülmedi. Bir mese

le halleder gibi y:ıvaf ya\<af: 

"Ruhundaki zıd kuvvetler yal• 

ruz o zaman imtizaç ediyor, çocuk 

san'at dakikalarında ezeliyetle 

hem ahenk oluyor.,, dedi. 

Rabia akpmları dükkands ço

cuk alayına ve gittikçe çoğalan 

yaılı baıh mahalleliye bilet kH-

tikten sonra kapıyı kapar, babasP 

Cücenin ıözleri sahibinden da~ nm yanına giderdi. T evfiğin ki-
yak yemit bir biçare hayvan gibi ğıt parçalarına can veren ellerinin 

yesiyle doluyor. O vakit Rabianın çevikliği, ustalığı ıesinin hazan 

ince kolları boynuna dolanıy6lr: 

"Seni hepsinden çok severim, 

lıi-lm ~ amcacığım. benim 

l)laJlllUD amcac!ğ•m.,, diyor. 

bir erkek, hazan Lir kadın, bazan 

bir çocuk, hatta her cinsten ve iç

timai örnekten kadın, t:'."kek ço

cuk olmuı onu teshir ediyordu. 

Devamı var 

• 
bekliqen Çiğdemin 
korkusu her qandan 
sıkıştırılan bir avın korkusuna 
benziqordu. Daha bile kötü idi! 

Herbirisi ötekinin bu büyük gücü ·. durmuşlardır. Yalnız mızrağiyle bir lerdi. Halbuki başkan ) aşh deiflcfl.. (). 
ne şaşırmış bakışıyorlardı. Ağır vu - kere vurmuş bir gece adamını düşür O gün bir gt>yik de tutuıınuŞ~r. 
ruşlar araştırıyorlardı. ilkin Kaplan müştU. Kara yılanlar gibi on kol bir da sini kaya önünde Çiğdeınle 11 • oğlu atıldı. Eğer öteki biraz geri çe - den onu sardı. Bu toplu güder onun likte boğazlanacr.ktı. Gece adalJ bit 
kilerek ,·uruşu savuşturmamış olsay · gücünü hi~e indirmişlerdi. Sini taşlar rının yürekleri canlı bir şeni~ ot • 
dı beyni parçalanacaktı. üzerine iniyor, sarmaşıklı otlar etleri- bayram umudu ile sevinçden taŞIY 

Karaboğa oğlu topuzunu kaldırdı. ne sarılıyordu. du. .,cır. 

Kaplan oğlu yan dönmüştü. Topuz ne. Gece adamlan başkanı söyledi. Gökte yıldızlar parlamağa bılf 0~ıı 
redeyse beynine inecekti. Gökırmaklı - - Gece adamları Gökırmakh kızın iri, yuvarlak gölün sularına d • 
]ardan bir savaşçı Kara boğa oğlunun efendisi olacaklardır. gölgeler oyna.jıyorlardı- ~ce a~ · 
koluna bir mızrak indirdi. Bunun üze Genç kızı onun kurnazlığı ile ele lan yıldızları hor görürlerdi. r:.ı •>' 
rine Kaplan oğlu topuzunu önce omu geçirmişlerdi. Bunun için şimdi sözü lar zayıf, korkak idiler. HalbP-~ 
zuna, sonra da sırt kemiğine indirdi. gene geçiyordu. Otekilerin sıcak kan güneş her yeri tutuştururken bile 1 • 

Karaboğa oğlu yere ym·arlandı. Kap. içmekten, taze etler paralamaktan baş yordu. Kızıl ay seyrek ağaçlıklal' 
lan oğlu kargasiyle onu delik deşik ka düşünceleri yoktu. Yalnız başkan rasından nerede ise gözükeceldf .. J111'' 
etti- bu ince, uzun, bembeyaz kızın büyüsü )ki adam Çiğdemi bağlıyan Sil rfl'cıe 

Bunun üzerine Yaban Domuz oğul - ne uğramıştı. Onun derisi kara yüzler şıklı otları çözdü- Beş adaın eı.~eiillluıı 
larım derin bir korku sardı. Yalnız bir yanında ne parlak, ne ince duruyordu. iri kargılarla geldi. Genç kız ol. ilı • 
kaç kişi dövüşüyordu. Onlar şimdi bir Adamlardan birisi bağırdı: iyice yanına geldiğini anladı. Bı~ 
pars önünde karnı deşilen bir karnca· - Gökırmaklıyı öldürmelidir! tiyar gece adamı şarkı okudu. _511 rd': 
) a benzemişlerdi. Keskin baltalar, Başkan karrılık ntrd.i: taşlara çarpması gihi bir sesı "',41· 
ağır topuzlar, sivri kargılar durma · - (;c~e adamları onu kızılay önün. Gece adam lan gece doğınuşla 1 
dan iniyordu .. Gece adamları sıt!ak Cle boğazlıyacaklar! Kızılay onlara nelik ,·eriyor .• ~ri 
kanları içmeğe baş1amı~lardı. Aslan Bu gece adamlarının en sevgili bir damları ormanın, ı~argılardan, AS_. 
oğlu yerde serili ölülere, etleri tit - ayinleri idi. Kızılay önünde keskin bir taşlardan korkan dört ayaklı ~' ~ 
riyen can c;~kişenlere bakıyordu .• Ka - adamın eti onlar i~ ~k ofudu. (Mu 111rın ıı>fon,fic::.1:r (:,.,,... •tl~ft • 
dınJar gelmi~Jerdi. Kıpkırmızı kanla. kaddc.sdi) .. En aç olanlar bile bunu ormanına gelen yabancılar ö14U 11 
ra boyanmışlardı. kabul ettiler. Başkan biı' kurnazlık cektir. Gece adamları onların kail 
Başkan yıldızlara doğru bir mızrak düşünmüştü. Çiğdem ölmeden önce r.ı içeceklerdir.. rd'' 

fırlatarak haykırdı: onunla yalnız kalacaktı. Gene söyle • Gece adamları gece doğnıu~ıa 
- Gökırmaklılar güclüdürler ! Gök di: Kızılay onlara gücJük Hriyor.,. • 

ırmaklılar düşmanlarının t:epsini yok - Gökırmakh kız keskin bir kaya Adamlar kargılarını salladılar· 
ettiler! parçası ile boğazlanacaktır. dınlar kötü esleriyle bağırdı)ar.d fj 
Şimdi savaşçılar onun kudretini, Dört gece adamı Çiğdemi orman . - Yabancı ölmelidir .. Gece 8 11 

kurnazlığını anlamışlardı. Bu uzun lar içerisinden geçirdiler. Gözlerini tarı onun kanını içmiyecekterdi1·1' g 
· bir c:a~ sürecekti. Kimse ona sataşamı kapamıştı. Korku ve dehşeti istikrahla Yaşlı adam Çiğdemi gösterert 
yacaktı. Onu kayır='nların pek çokları karışmış onlara bakamıyordu. iri bir ne söyledi: ı.ti 
genç oldukları için başkan olamaz _ ayının, bir kaplanın pençeleri ara . - Hu kadın yabancıdır, ölece 
tardı.. sında daha az acı çekecekti. Gece a _ Kargılar genç kızın çenesJn~, 

Kaya yüksek sesle bağırdı: damlarındaki duygular yaşlı sırtlan landı. Büyük bir sessizlik oldu .. t1 
- Aslan oğlu başkanların başkanı. oğlundan, manda başlı Karaboğa oğ- ay doğmak üı..erc idi. Kücük, 58 fi 

dır. Başkan karşılık verdi: j lundan, korkunçtu. Yüzünden kaç . ışık batıdaki yıldızlar arasında" 
- Kaya oğlu büyük bir savaşçıdır. tığı şu iri Kaplan oğlundan daha iğ _ dı. Bir bulut aydınlandı. Kııılaf 
Kaplan oğlunun yüreği derin bir rençti. li beHisiz gö7.üktü ... 

tasa ile sızlıyordu, Donuk bir yüzle Olüme yaklaştığını anlıyordu. Dü - Yaşlı gene söyledi: ıttı' 
Kaya oğlunu gözetiyordu. şünceleri, duyguları uyuşmuştu. - Ey soylarımızın se,·gilisİ 

Ulus kadmları kızıl yarımadaya Yirmi soydan yaşlı ağaçlar altın . ay .. işte sana bir kurban .. onull 
götürmüştü, Kaya oğlu kardeşi, Geyik dan geçildi. Gölgelerinde kalan otlar nı senin önünde akacak. Sen °110

• 

oğlunu alarak Çiğdemi aramak üzere kuruyup gidiyorlar, bir mağara. gibi çekişme seslerini duyacaksın •. I• 
çıktı. Son kıyıda hiç bir iz bulamadı _ biiyük kovuklarında yırtıcılar barını _ Boğazlamalarını bildirmek ıç 11 
lar. Kaya oğlu sağ kıyıda, yırtıcılaı-ın yorlardı. kolunu kaldırdığı sırada bird: ti 
çokluk bulunmadığı küçiik adalarda .\ğaçhklar geçildikt~n sonra kızıl gözleri büyük bir korku ile )'er~ 
aramağı tasarladı. izler aramağı, kö renkte, sert bir toprağa ,.ardılar. Te . den fırladı .. Ağaçlann ara.ı;;ınd~bl 
pekler birlikte çeYik bacaklarile kos • pesinde leylekler yum yapmıslardı. valarından çıkan karıncalar 
mağı çok se,·en Geyik oğlu da onunla Birdenbire bir çok gece adamları, sürü karaltılar belirmişti. 1"~~ 
birlikte candan araştırıyordu. Hiç bir kadınlar, çocuklar toprakların altın . gibi se ler c;ıkararak koşu~u)O~:ıJll 
iz bulamadan günler geçti. Bir gün dan, ko\Uklardan fırladılar. Kötü ses Bunlar yukarı yanın gece a 
büyük Kaya oğlu ucu kırık bir mız . . )eriyle uluyorlar, uzun, kirli tırnaklı idi. Bacakları ötekHerden dahJl11 
rak buldu. Bu bir gece adamının ola · ellerini genç kıza uzatıyorlardı. Son gö,·delerini kaplı yan tüyler )ia~ 1 mazdı. Onların yalnız kargıları, sivri ~aiının geldiğini anhyarak acı acı ağ. bi benekli idi. Yalnız onlar gıb 
taşları vardı. lamağa başladı. Genç kanı böyle ha- ıileri pis kokular çıkarı) ordd• 

Sonra gene bir iz bulundu. Bir a · yağı, al( .. ak biı" ulusa ayaklanıyordu- dakları da sini dişler üze~ind:aı 
dada yakılan bir ateşin küllt>ri, bir sin İsyan ediyordu .. Kardeşi, büyük Gök kıyordıı .. Bir ka~ soydanberı . 
cap derisi, bir kaplumbağa kabu~u ırmaklı gözlerini önüne geldi. Bu ha. hiribil"lerine karşı tükenıneı. bıt 
buldular. tıra gece adamlarını daha çirkin daha leri nrdı. " 

Sonra gene izler gözükmez oldu. murdar daha alçak gösterdi. Jo~ı·kek . Kadınlar kaçı~ı)orlardı .. ~r 
- 13 - lerden çok olan kadınlar dişi kurtlar kaı-gılarını sallıyorlardı. 1'ovii~ 

Kızıl kurban. gibi uluyorlar. Gökırmaklı kızın öHi ladı. Bu dövüşte hangisi kaZB" 
Çiğdem iliklerini donduran bir kor münü Lo;;tiyorlardı. tekileri parçalayıp yiyecekti-

k u ile bekliyordu •. Küçük çakal kor. Başkan onları yatıştırmak i~in sö~ 1\c,.kin ka'a altında yalnız 11 
kudan kaçmıştı .• Ortalıkta yeniden lcdi: ('iğdem don~uştu. Sonra orın11•11 

n .... k ,,. .. 
derin bir sessizlik başladı. Sonra sü _ - Başkan kızıl ayın sesini i::itti. ı·u koşmağa ha<iladı. u) u 1'• 
rünerek yürümeden çıkan hışırtılar. Gökırmaklı kızıl ayın önünde kesilt'. kuya tutlan kadınlar karll'l:nı 
kımlldanmalar, soluklar işitildi. Elin cektir. koşuyorludı. Yabancıyı unu ,. 
de kargısını tutarak bekliyen Çiğde . En zorlu istekler bile bir kaç soy- dı. Sonra kendilerini orınand8t 
min korkusu her yandan sıkıştırılan d.mberi kızılay önünde bo)un t>ğerler a~:u;!ar altında bulunca ikl:ii 
bir avın korku.suna benziyordu. Daha di. Bunun için en azılılar bile ses çı .

1 

oğulları kızının üzerine atıld•· 
h. . . . • b" kl:ı 'ere bfle kötü idi. Yarı bayılmış gibi idi. karamadılar. Kadınlar kanlı bir kıs_ ırıncısmı ır yumru • · 
1 . k:ııntlı. 

Saldırıs bi·· parsın sıçrayışı gibi kançlıkla gt>nç kızı gözetiyorlardı. U.1-, kinclsınf ~actarından ,·a · ' ··re 
çok tiz oldu. Kurtlannki gibi birden 1 kan genç kızla yalnız kalmak için bir sürüklem~e baı;ılaclı .. B~nu ~ell 
çofaldı-. Gece adamları kıpırdayan, cok hileler düşündü. Fakat bir yol tekiler korku ile çekıldıler. 

b.. .. l 1 k - t·a.,•ııd•· 
oynıyan kaokara bir küme gibi birden 1 bulam:ldı . Onlar kurbanlarını öldii . utltn ~ ızıy a r n" .. fJ 
ıkıvermisler, genç kızı taş gibi don -1 rülmeden önce yaşlılarla böğündürür ( DeıJatrl' 
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p ~~V/© N U RM Ü Anlatıyor 

'' Atletler bir memleketin en büyük 
Propaganda vasıtalarıdır, fakat maalesef bunu 

illlve ediqor: ekseriyetle unutuyorlar ,, diyor 
~11111111111ııı1ıılflll"'llıııuıııı1111'l!!111nıH"'""'1ınınlllftıı11111•~rnt1tırıııııııınnı111111111ıınıııı1HıH111•lll1tııııııt1•ııı1111ıııııııııııı11111111ııııııııı..-:I' ~""""1111ııııııııııu111111ııı'"ıı1111nıııt11ııı11111ır.ı"ıııııtt1111ff1Mln1"'ıııııın• ıı ıııııııııııı~ 

ve 

J 
E3 ır sporcu profısyoneı olunca _ l Koşuda taktik \ 

) 
gençlik üzerindeki tesirini ( j tamamiıe şahsi l 

...._ kaybeder l ' bir meziyett:ir 1 
ıınııttııı:ı~ııuıııııuıNuınııı ıııııuıııuuın ııı111111111 ıııı 1111• 1111ıınıın11~11tııır.11ııımıııtt1111nııtıR1ıııu11ıınm"ıNuuıııuıııı11ııı11ııııııııııııııııııııııııı1111uııııııııı1~ !ııını ıııııı 11 uMııııııııııııuıııııııııııııuıııııııııııınııııııııııııııııttıııııııııııııııııııanıııııırı~ 

i . Bugüne kadar yetişmiş olanlaı· 
:•nde hiç şüphe yoktur ki, dünya
/n en meşhur ve en kıymetli atle-
1 Paavo Nurmi'dir. 

. Mukavemet ko!lucularının en 
l ·ı :r 
:.• erini yetiştiren küçücük Finhn 
t'lYa, Nurmi gibi sporcular yetiş -
1!'ıtlenıiş olsayclı bugün belki cok 

ı ~ı iaıni işitilen bir memleket ola -
ııir •ak k alacaktı. 

O· 

r· 
1 

Fakat spor sahalarında atlet . 
erin· dl· tr ın zaferden zafere koşmaları, 
l\•ıulıtsal sahada Rinlaniyayı en ta 
1rırn1ş bir mevkie cıkarmıştır.Mil 

efl 

ıı Yon(,. • k. l~ l . . .. rca ınsan ıt e erının spora 
s)• !arn . 
1~1 t Ptyonlara, adeta taptıkları Ba-

11 , ~ lneınleketlerinde, Finlandiya • 
d~tı. bahsedilirken, yalnız (Finlan 
t~Ya) değil, "Nurminin memleketi 
tnlandiya,, denmektedir. 

8ir milyonluk küçücük Urugu-
\'ay ( i ~n 11) futbolcusu, yurtlarının 
ı 'l'lıtni nasıl senelerce bütün ağız
~da dolaştn·mışlarsa, Nurmi de 
h· (11) kişiden daha büyük 
~ varlıkla yurduna oka -
) l' Yüce bir propaganda vasıtası 

0 "ıuJtur. 1 
ine bunun icindir ki, Fin1andi-

l'ad,. b··ı·· 1 - k ·1 ~, v. un u usun en ço sevı en 
-da- N ''d' J ... ı urmı ır. 

ı;:ı. E:\'velce de yazdığımız gibi ge-
tenlerde, koşmayı resmen hırakır
l el\ :Yapılan biiyük bir törende, iç
;~İnden biri de nazır olmak üzere 

t •nlandiyanrn en tanınmış simala
Nllın son resmi koşusunu yapan 
k lltnıi ile bert'.ber birkaç. metre 
~~Şnıayı kend;lerine onurlu bir va· I 
lfe olarak kabul etmeleri, Nurmi

}'e \'erilen "·üksek kıymeti acıkca 1 
~.. J • • 

Osterınektecliı-.. 1 

k lşte mukavemet l:G~ularındal 
tı ır harika telRl<ki edilen dünya -

8 
•n bu eşsiz ko:şucusu ile bir Fran
tı o-a t · "l"k "' ze ezı m .• · at vaomıs ve 

'llo h . . · · . · ... .: rn· r ak'·ın fakı frkıdennı ogren-
l'e~itiı-. J\.1:"'.1 11aı· ::r :hlisa:ıatım şu su

e an!atmaktaclrr: 

rıı ~Kırkrna m~:·cli·;c·1 c1:tyamr~ ol -
ti~· la. beraber, ~urm:~· i h~r Yakithi 
~·· 1 dınç ve genç buldum. Yalnız yü. 
~ijn .. 
'e aun hat lan biraz daha ~ertle~miş, 
Uz ~ıu da açrlmı~tır. Bununla beraber 
~1:.rınde taşıdığı ~ok güzel dikilmi~ 
11~ ısenin altmda, yorgunluk lıilmiJen 
l'ij Un Ye y umu!5ak adalesi enerjik bir 
~Udun sakh bulunduğu hissediliyor. 

ı.ı,; Urnıi elan ko:;uyor .. :Fakat bundan 1 
...... nra aı-trk hic bir ı'ampivona'-·a •r. ire-
''ll}·e • ~ • J J '"' 

lil:ı\ .c~ktır. Çünkü, 1932 Los Angelos o 
edi PtJadlarında profesyönelliği ilan 

len Nul' • t·· .. b k 1 lla • mıye ama or musa a a arı 

f Rtrnıesi menedilmiştir O da pro _ esy·· . 
onel olarak kosmak istemiyor .. 

ll - Ben kalben ~ ~matörüm . diyor. 
~aşka türlü koşudan zevk almıyorum. 
ror esyöne 11. ~. 

~lad ' . ıgı_m ilrın edileli edileli, 
bettil.ar l>enıın ıcin cazibelerini kay -

~ - Landounıegue ile yarışmak irin 1
1 

~ .&byaya, Parise davet edilmiştiniz. 
eden kabul etmediniz? 

la B.u suale, mülakatta bulunan Fin-: 
~lld1ya Hariciye Nazın l\f. B. Rot. 

tus cevap v~rdt: 

Nuri, kendi kronometresinJen hiç bi.r koşuda ayrılmamt§ttr. 

his değilse kıirh teklifler karşısında 
bulunmağı beklerdi ki bu da bug·üne 
kadar yapılmamıştır. Nurmi hala Fin 
lündiya olimpiyad komitesinde aza 
bulunmaktadır. Başkan Armes Yalste 
hariç, diğer bütün azalal' gibi bu rnzi
f eyi fahriyen ifa etmektedir. 

- :Xurmiuin mesleği nedir? 
- 1Jelı-1inkicle in~aat mi.iteahhididir. 

- l Turminin antrenmanlarına de
vam etmekte olduğunu söylüyorsu -
nuz. Bugün elde ettiği dereceleri söy. 
ler mi~iniz? 

Bu sualim ~urmiyi tereddi.ide di.i
~ürmüştü. Xurmi He yapmakta oldu -
ğum müHikatm lütfen 1ercümanhğmı 
yapan Hiı'iciye Nazırı Bana aldığT ~u 
ce\'abı söyledi: 

- ~unni ~imdi zevki kin ko~mak. 
1.aclır. Bit· ko:;ucu pistte yalntz ko~ar

ı;;a rekor yapamryacak kadar tcnbcl 
ha rekct eder. Eğer rakip koşucularla 

müsabakalara girmi::; olsa ı:ıoo rnetrP -
ile :\faraton arasındaki bütün yarışla
ı·c r,cnc c.:ıki dercceleriııcle yapabilece. 

ğini söyl ii~·or. Gc~cnlerde yaptığı bir 
antrenmanda da bugiinkii en iyi ~anı
pİ)'Onl:-rrm!Z! yenerek bu s5zünii haki
k:ıtcn isb:d. etmi'3 oldu. 

:1s ya~ınd·l bir adamın elfın eski 
formunu muhafaza edebilmesine hır -ı 
retler içinde lmlmı~tım. 1 

Nurmi bunu 
verdi: 

sezdi Ye hana cenıp 

- Bir atletin kırk yaşmclan enci ı 
formunu kaybetmesi ı~ın hiç hir 
sebep yoktur. llu bir antrenman ve di. 
siplin meselesidir. 

Bundan sonra Finlandiyanın önii • 
mi.izdeki olimpiyatlara hazırhğmdan 1 
bahsettik. j 

.. - Muk~wemet koşucuları mızın 
1 

galibiyetinden eminiz, fakat sürat mii
sabakalarında kazanacağ'ımrzr hiç ii . 
mit etmiyoruz. Bunların ekseriyeti 
şüphesiz ki her zamanki gibi Ameri -
kalılar kazanacaktır. 

yatlaı·da temsil edecek atletlerin el<>. 
recclcri hakkında bizi tenvir eder mi -
siniz? 

- Kazanmak ihtimalimiz Teileri ile 
800 metreden ba~lar. 'feileri 800 met
reyi 1 dakika :>2 saniye 1/ '.l de ı:mo 
metreyi <le :J dakika ?7 saniyede koş . 
maktadır. :~000 metrede ı.~o - Hollo; 
50000 metrede llockeı-t ve Lehtinen 
diinya rekortmendidirler. 

10,000 metreyi 31 dakikadan az ya
pan dört koşucu çıkarabiliriz. Salni . 
ren, Askola, lso - Hollo ve lehtinen 
vasati olarak bu mesafeyi :10 dakika 
:30 saniyede ko~ahilmektedirler. 

"Marat.hon yanşmda Yirtauen ile 
Lehtincn alacakları derec<.'den ele çok 
ümitvanz. 

- Atlamalarda? 
- Uzun atlamada Amerikan şam -

piyonunu ge~miye ihtimal yoktur. Fa. 
kat yi.iksek atlamada h.otkas 2 metre 

l şanlimetrcyi aştr. Perasa1o ile Kah
nia da 1 .9:ı i kolaylılda gcçnıel\tcdir -
]er. 

Jarvinen ile cirit atmayt kazana . 
caıhmızclan eminim. Esasen Joninen 
76 metre ile dfüı)a rekortmenidir. 

Güllede ele Ilarhund 16 metreyi g·e
<:iyor. <.'ek\:; atmaya Porkola ile Kon
tonen i:;;tirnk edecektir. 

- Atletlerinizi nasıl antrt>ne ecli . 
yorsun uz'? 

- Bizde her atlet bir i~ sahibidir. 
Ilunlar me:-;ai saatlerinin haricinde 

çalı~'lrlar. Zaten ben kamp kurarak ça 
hştırmak taraftan değilim. Ifamp ha-

yatı sporcnlan g-eYl3ekliğe Ye tenbelli
i!e ah!5hrn. 

ho . Hollo inhisal' idaresinde, 1-eh 
tinen polis miidiiriyetinde memurdur-

lar. Salninen asker, Ilockert de tale
heclir. 

- Berlin, olimı>iyatlara iştirak e • 
decek atletlerin antremanlarmt ko -
layla::-trrmak için bir ~ehil' cirnrında 

adeta bir köy Yücude getirmiştir. Bun
dan istifade edecek misinic. 

- Berline, olimpiyatların aç•lma. 
srndan ancak iiç gün ene) geleceğiz. 

Antı'enmanlarmuza Helsinkide cleYam 
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Kamp 
şekJiğe 

hayatı, sporcuları gev
ve tembelliğe alıştırdrğ! 

için muzırdır 
l,11ıııNıııcıuııııı11111 111111 ııııııııııı111ıııııııııı111111 •ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı·ııııuııııııııııııııııııPıııııııııııııııııımıııııııııııııııuıııııııııınıııııııı 11ııımıııuııııiııııı 
t~ah'lde bir viicude malik olmanız.t ele- Fransız atletizm fedcras) onu hü) 
ğil ayni zamanda da kullaııclığmıı tek bir 11ata işlemiştir. Hususi hayatı 
niğe atfecliyorlar. miitevazi bir iş~i, staclda büyük 

- Bu muhakkaktır. şampiyon kaldığı müddetçe Lad 
- Adeta bir ilim olan hu tekniği mcgue bütün gençlik için 

) eni yeti~en ~ampiyonl:ua da öğreti - misal olarak gösterilebilirdi. Bir s 
yor musunuz'? cu profesyönel olunca gen~lik üzeı 

- Hayll', ı,o)uda taktik tamamiyle deki tesirlerini kaybeder. Spoı·da g 
şahsi bir meziyetiir. Şüphe yok ki bir Jiğe önder iken onu bir rekor maki 
koşucu '-'ans.a bas.lamadan evre}, mü-

J yaparlar. 
~abakaya iştirak eden atletler hakkın. ..Atletler bir memleketin prop· 
da elde edindiği maHimatı gözönünde da vasıt.alarıdır. Maalesef bunu e 
tutarak kendine göre bir taktik kurar. 

'"l•'akat ekser zamanda da yarışın 

tas:ı.rladı:h plfına göre cereyan etme
diği vaki olur. l::;te bütün meharet ha
sımlarının yarıştaki pJanlannı anlı -

yarak buna nazaran bir taktik kul -
!anmaktadır. nu da yarıştan en-el öğ
denilemez. Zeka Ye tecriibe işidir. 

- Bu suretle hareket eden bir ko-
:-;ucunuz rnr mıdır'! 

- Size ancak Teileriyi göstel'ehili -
rim. Diğerlerinin tecri.ib<.'leri henür. da 
ha bunu kavnyacak ve tatbik edecek 
kemale gelmemiştir. 

Bundan sonra Nurmi gene amatör 
liik ile profes.rönellik meselesine te. 
mas etti. Belliki bu mesele kalbinde 
yara açmış Ye bu yara da henüz ka -
panmamıştır. 

- Fransa bugün dünyanın en meş
h~r nnıkaYemet koşucularından biri 
olan Ladoumegue ile iftihar etmeli -
clir. Onu profcsyönel ilan etmekle 

riya unutuyorlar .. ,. 

:!\' urminin bu son sözü bana ge 
bir vakayı hatırlattı. Bunu kend' 
söyliyemedim. Çünkü fevkalade m 
vazi olduğunu bildiğim için onu m 
cup etmek istemedim. Fakat bur 
ela anlatmaktan vazgeçemiyeceği 

Birk~ç sene ewel, Uluslar Kuru 
nun mühim siyasi bir meselenin m · 
keresi için toplandrğT srralarda C 
vada bulunuyordum. Finl:indiyah 
diplomat otelde kendine bir oda a) 
mı;:?tr. Cemiyeti Akvamda bu kadar 
him meseleler görüşüliirken otel ı.; 

binin diplomata sorduğu iJk sual ı 
mi hakkında maliimat edinmek oln 
tur. 

Hakikaten unutmamak Jazrın 

ki Nurmi Finlandiyanın ismını 

tarafa yaymrş ve Finl:.indiyaı~n bi" 
dünyada büyük bir propaganda 
sıtası olmuştur. 

: - Nurmi, dedi, Profesyönelliği el. 
~~ hazmedememi~tir. fümdini hakiki 
tı· r ~ ·öl ·I t r ·· 

''1936 olimpiyatlarına iştirak ede -ı 
cek takımrmız henüz daha lrnfi suret
te tesbit edilmemi;5tir. Tahsi~'lt mese .1 
le.si belimizi büküyor. Icap eden para
nın tedariki için bir komite teşkil et : 
tik. edeceğ·iz. l ~aavo tturmı 

- I\osuclaki nrnrnffakıyetinizi. f c,· 

rıefıs Stilir.ı hiç bozmadığı 
birisinde 
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ihtilal Komitesi A m e ır ö ll< a V afi-!.~rJ 
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Yazan: 
stovan Krlstof 

Balkanları ölüm tuzağı vtt pusu geri 
halintt geti,miş olan te§kilatrn iç IJÜZÜ 

Tefrika No~ 

29 -
açırı an 1 ı ~~ 

iilOlırk kn~o . .. 
Sofyaya var!r varmaz, Yugos-1 Sofyaya döner dönmez Vmro · 

lavya ca.suı teıkila.tile temasa gi- nun geç.irmekıte olduğu buhrana 
riıerek bir miktar daha para çek· dair bilgi toplamağa kottum. Kon. 
ti. Vakti gelince Sof yada V mro grenin henüz toplanmamıt olduğu 
ırndan henüz kaçmış bir mülteci nµ ve komiteciler arasmdaki an . 
ajanına giderek Sırp Makedonya lqmazhıklarm uzla.ttırılamadık • 
olduğunu ve bizzat Mihailoffa söy tan ba~ka bunun tabancalarla hal. 
Ienmesi lazım gelen mühim bir ha. !edilmek üzere bulunduğunu öğ .. 

---nmrsr29 
Polis hafiyesi Cim, Arslan Turguda vapurda: 
"Sizi şefim namına selamlarım!,, dedi ve yold~ 
giderken, Neclanın izinin bulunmadığını söyledı 

ber tatrdığn;ıı anla-ttı. 
1 

rendim. 
Mrhailofla bir mülakat tertip General Protogeroffun alevlen~ 

edebilmek için üç dört hafta geçti. dirmiş olduğu rahatsızlık şimdi bü 
Her nedense bu adam Mihailafun tün ihtilal te~kiJatma sirayet et . 
kart11ma dikilince fikrinden vaz . mişti. 
geçti; buraya niçin gelmiş olduğu.. General ProtogeroffJa Mihai · 
nu battan bqa anlattı. Ve ihtilal loff arumd'-ki anlqmazlık mer· 
'komitesine can ve b&§la hizınete kez komitesinde olan meslektat • 
hazır olduğunu eöyledi. Irklarının batından heri devam 

Kafaır iıyan, entrika ve katil edegelmitti. Bunlal" pek nadlr ola. 
kazam olan lvan Mihailof hemen rak yüz yüze geliyorlar, ekseriye 
mukabil bir hareket için bu ada- not ve mektuplar yazıp duruyorlar 
mm teklifinde çok güzel bir frrsat dı. Tetkil•tın mühim bütün Ü· 

gördü Monçiloffa geriye dönerek yeleri generaldan nefret ediyor ve. 
Laziçi öldürdüğü takdirde be~ yıl- ancak gelecek genel kongreye ka· 
drr yurda karıı yaptığı hiyanet af. dar ona ıeı ç:ıtkannamağa karar 
fo?unacajı ıibi adının kahraman· vermiş buh~<n.uyorla-rdı. Bu sırada 
lar liıteaİll(t geçeceğini söyledi. ise Mihailoff ODUD aleyhinde icab 
Adamın Srrbiıtana dönmesini eden ve$ikalan toplamaia uğrqı· 

kolaylatbrmak ve Laziçin kar,1111- yordu. Alehandrof fun öldürülme 
na çrkabilmek imkanını vermek ıi işinde pa.mıajı olduiunu iıbat 
için lvan Mihailof kendisinin öl· eden vesikalar tamamlanınca kon 
dürülmü9 olduğu havadisini de çı· grede bunlar bir bir onun yüzüne 
karmağa muvafakat etti. O gece çarprlacaktı. 
Yugoslav sınırları yakınında yalan Ancak generaleaki bir tilki idi. 
crktan bir çarpıfma yapıldı ve er- Kendine kartı kaymunakta ollJl 
teıi günü Sof ya gazeteleri birinci kazanın ne olduğ\nı çok iyi bili • 
aayıfalarmda büyük puntolarla yordu. Bundan batka da Mihailaf. 
lvan Mihailofun öldürülmü§ oldu· fun böyle çarçabuk i·ktidar ıan . 
ğunu yazdılar. dalyeaine çrkmr§ olmaamdan do-

Bu havadis bütün dünyaya ya- layı dehşetli bir kıskançlık du'J\k 
yddı. Makedonya ajanları da şa· yordu. 
yiayı ne tekzip, ne de tasdik etti· Pirotogeroff1 merkez komite • 
ler. sindeki e&ki yerine niçin tekrar •e· 

Bu SJrada da Momçiloff komite. çilmit oldul\lnıa, Alekaandrof f.a. 
ciler tarafından yakalandı. Aıker.. tapan gellÇlerin kendiıini aadece 
lere lvan Mihailoffu öldünnilı ol· idam hükümlerini imzalamaıı için 
duğunu ıöyledi; bundaıı ba§ka ağ- 1924 te eıirgeınit olduklarını, çün 
zmd,.n bir tek ıöı çııkmadı ve hiç kü o gUnlerd• Vmronun pek ziya. 
geç~ktirilmekliı:in İftip de albay de zedelenımlf hµhınduğuhu ve 
Mihailoviçe götiirülmeıini iıtedi. kendiıinin öldürUlmeei ile vazi • 

Albay Mihailoviç, Yuroslavya. yetin daha çok kötUleıeceğini hep 

Vapur limana girer gim1ez, Nev
york zabıta.ıı Transatlantiği sar
mıttı. Tomsonun muavini, vapu• 
run güvertesinde dolaşan Aslan 
Turgudu bulmakta güç!ük çek
medL 

Cim, Amerikaya yeni gelen Türk 
gencinin ilk önce adım sordu. 
Sonra pasaportunu istedi .. T etkil< 
etti.. Candan ve eski biı dost eli 
uzatır gibi, Aslan Turgudun "lin1 
sıkarak: 

- Biz de ıizi bekliyorduk! de· 
di, şefim Mister T omson namına 
aizi selamlarım. 

Aslan Turgut, Cimin Nevyorlt 
a::abıtasına mem.ıp olduğunu an .. 
!ayınca, bet gün önce çektiği tel · 
grafm umduğu ttsiri yaptığını gö· 
rerek ıevinmi§li. 

Aslan Turgut yolda gelirken, 
kendi kendine: 

- Olabilir ya, diyord,ı, Ameri· 
kahlar garip insanlardır. Belki 
benim telsraf ımı. ıöyle bir oku · 
duktan sonra ıepete atıvermİ§ler 
dir. 

Yap.urdan iniyorlardı. 
Cim, Aslan Turguttan ilk önce 

fU noktayı öğrenmek istemiıti: 
- Bizi iki yadanberi oyahyan 

ıu esral'enKİZ Türk kızıyla. alaka

nızı öğrenebilir miyim? 
Aslan Turıut tereddüt etme· 

den: 
- Ni,anlımdır.. Evleneceğimiz 

sırada Hopkins isminde bir A.me
rikah, kendisini yatiyle buraya ka• 
çırdı. 

Diyerek, göz\h•Ün ucuy)a Ame
rikalı polis hafiyesini teceHÜJ et· 
meğe ba§lal•mı~b. 

Cim: 
r.ın umum jandarma kamutanr ge.. biliyordu. _ Fedakarlığ:nıza hayret et • 
neral Tomitç bu entrikada, Laziç· Fakat ıonıra,ki yıllarda Mihailof memek kabil d~iil ! dt-c!~ , latan • 
lerin yardımcıları idi. İtte bunun ile genç yardrnıerla.rı durumlıuınJ buldan buraya kadar onu arama 
içindir ki Momçiloff derhal lttipe ~yilettirerek kuvvetlendirmiı al • ğa gelmeniz, şüphe yok ki, ara • 
götürülmeıini istemitti. duıklarmdan timdi general Proto · ıuzdaki sevgi bağlarının kolay 

İftİp de Bu J.dama Sırp subayl~ geroffla heaaplqma.kvaziyete ıoJ.. kolay çözülmiyecek kadar kuv • 
rı Pa.l'lak bir iıtikbal yaptılar, Ve mit bulun\&yOrdu. vetli olduğunu gösteriyor. 
vali onu kendi olomobili ile Oıku Eğer hiç birffy olmaaa bile kep Aslan Turgut, Cimle beraber 
be gönderdi. General Tomitç de diainin merkez komitesine ı~il · bir otomobile biıtmi,Iercii. 
or.a refakat etmiıti. lemiyeceği muhakkaktı. Bu bile Cim yolda kı~ ca Türk gencine 

Momçiloff general T omitçe te- müthit bir ceza olacaktı. Süel rüt• fU izahatı verdi: 
minat veriyordu. Komitecilerin A- besi, ıoıya.l durumu, ve ihtilalde - Bu işi Uıerir.e alan Refim. A
lekaandroffun öldürülmeıinde de olan urun hizmeti bakımından merikanın en maruf poluı hafiye• 
hadisenjn tam iki hafta bütün dün. merkez komite.sin~ yeniden ı~il· sidir. 

- Ben de ken~isini g:yabe r. ta· 
nıdığım için, te \~rafımı onun ad· 
resine çekmiştim Umanm ki pa· 
rayı haydutlara lı aptırmadmız? 

- Bu işte hdrdutlar.n alakası 
olduğunu nereden biliyorsunuz? 

- Necladan babasm<. Jelen 
mektup bize bu meseledt" bir hay 
dut parmağı olduğunu göster~i. 

- Mektupta niş~nlınız, ne isti 
yordu? 

- Serbest kaid bilmesi için yüz 
bin lira sönderilmeıini .. 

- Hopkinaten de bahsediyor 
muydu? 

- Cesedi gomdürdüsten ,oıı~ 
ra, mezarlığı tar; ... r.sut altına ahtı& 

11 doğl"usu her 2ab1ta memuTU~11

1 
aklına gelmiyen tedbirlerdenclır· 

Cim gülümsedi.. Otoınobi)df 
başka bir 'ey konuşmadllar. 

k d
. . . de 

Aslan Turgut, en ıııntll . 
b~f Türkiyede oldukça taıımmı§ 

zabıta memuru .:>tduğunu söyleıne· 
ğe lüıum görmemi§ti. 

Neclanm izi fr~erinde yürüı:ııe1" 
• e· 

te olduğunu kunetle tabının ~ 
den Aslan Turgut, karaya <-1<) j 
basar basmaz müthiş bir in1dtB1 

• 
hayale uğramıştı. 

Polis müdüriyeti kapısında ~t~ 
mobilden inerken kendi keııd1J\ 

Aslan Turgut c:igarasmı yaka.. mırıldandı: 

rak ilave etti: - iyi ki para'1• haydutlarcı ki~ 

- Şüphesiz .. Bu parayı ona ve
rerek serbest k~ 1clcağını yazıyor

du. 

- Omti ederim ki, Hop1ıins? 
şimdiye kadar tevkif etmişsiniz · 
dir? 

Cim kekeledi: 
-. Maalesef, .nilyoner Hopkin:ı 

şimdi toprak altında yatıyor. 

- Toprak aitında mı? işte bu 
haber c;anımı ••kh. 

- Hakiki Hopkins ötmeseydi, 
haydutların ve :clİşanlınızm ;zini 
bulmak kolaylaş~caktı ! 

Aslan Turgut terlemeğe hMla -
~ 

tnııtı. 

Demekki NeV)ork zabıtası iki 
ay<lanberi akıntıya kürek çekiyo" 
du! 

- Hopkins eceliyle mi öldü? 
Diye sordu. ACJian Tur~udun b" 

sualine Cim titriyerek cevap ver · 
di; 

- Hayır .. Ha;r:lutlar Cildürmüş
ler. Vücudu yara, bere içindeydi. 

- Bu kadar sJpheli vazivette 
ölen bir adamı nasıl gömdürdü -
nüz? 

- Tahkikat bitmişti. Hopkin 
siu kızkardeşi de biraderinin ce -
sedini istedi. 

- Siz de ver·J :niz, öyle nıi? 
- Evet.. Şefim emretc•. Mc:zar• 

lığa gömüldü? Fakat, ihti\'aten me
zarlığı tarassut altına aldumayı 

ihmal etmedik. 
Aslan Turgut, çok güı.el ve pü 

rüzsüz konu§tuiitt ingiliıce ile ya• 
rı ciddi, yarı alav eder bjr ta\· ırla 

mırıldandı: 

l b .. l b"t" ı"p ug tırmamı§ ar, oy ece u un 
lan kaybolacaktı. 

. . . " . . 
tf Aslan Turgut Amerikanın !ıt 

bur polis hafiyesi Mi•ter Toın•0"" 
la konuşuyordu. 

I 

' Baıbaıa vermişlerdi. T oıntO 
1 

nun odasında kendilerinc:!en baf 
ka kimse yoktu. I 

'f' Tomson, Necıanın n1tanh51 fı 
konu~urken, önündeki küçük d' 
terine küçük notlar alıyordu. d 

- Kayın pederinizfo serfe 
çok mudur? 

- Bir milyon-" yakın ~ltın U~' 
sı olduğunu söylüyorlar. 

·· ,,ııf - Bu kadar parası oldui.-
emin misiniz? 

- Elimle saymadım! 
- Nişanlınızla Hopkins araıtlii 

da başhyan dostluğun sevgiye do 
ru gittiğini farkedemediniz nıi? 

- Bir gece milyonerin yauıı'. 
beraber davetli idik.. O ffece tJoP 
kinsin benim gelişimden hoş.1~ 
madıgw mı sezince bir daha Y", 

, bıt' 
gitmedim. Esase:.ı. o geceden ı· 
kaç gün sonra, yat lstanbuldatl ç 
kıp gitti. . 

- Canakkaleden nicin çevirJ114' . ~ 

d. . ., 
ınız. t1 

d~gizHt~u~utolduftpu~y~ m~e~"~ral~nmb~~b~ ~~--~-~~-~~~~-----~~~~~~~ 

- Neclamn bu adam tar~~ 
dan kaçırıldığı, hiç biriıni;dn . 
lından geçmemişti. Kendiıritıl 
plajda boğulup öldüğünü zaon~ 
derek, hepimiz matem iç~nde •~ 
hyorduk. yordu. kahırdı, Böyle \lt&ndırıcı bir biçim 

1\ctgra.ta '\'arır \•o.rme.z Mr.ım5i· de ka.lchrıhp •Wmaıı dütünceıin..
loff c!ahiliye neıaretindeld deirç.. bae tahammill edemeıdi. İtte h11 
sinde gayet iyi muhafaza edilmek. nun için de kongreyi toplatmak ii 
te olan güç1ü Lazitçin huzuruna zere elinden selen her iti yapı 
çı:ka.nldı. Kapı muhafızları tara - yordu. 
fmdan kapanıp da Laziç elini ma Hadiseler generala yardnn edi. 
sasmdan Monçiloffa toka etmek yordu. Vmronun dıt itleri komi 
üzere uzatır uzatmaz beTikisi ate§ teıi de bu kongrenin toplanma:ıı 
etmeğe baıladı. Laziç masaamm nı iıtiyordu. Yeni faciaları hızlaş· 
arkasına yığıldı. Katil de dört tıran general değil bu komite ol
kurtunla i,i bitirmiı olduğunu mU§tu. Her nekad•r ite ıenera? 
sandı. Bunun üzerine bir kurtun- haılamıt olmakla beraber, komi · 
la kendi beyni de parça p~.:rça ol . te devam ettirmit, fakat Sofyr. 
du. yaya kaldırnnlarını kendi kanile 

1 

_ . . .. - - · ---

Laziçin almış olduğu yaralar boyıya~ ge~eral ~lmuıtu. Todor Aleksandr, etrafı muhalızi'4 riyle çevrili olduğu haLdt!{: y!l: ıcı -
iyil91ti ve bir müddet için Make. Dıt ltlerı komıteaile ıeneral •· •ma emirlerini yazdırıyor ... 
donyada Vardar valiliğine tayin raunda Mihai1offun kongreyi top 
edildi. Şimdi de krallık niyabeti hunak plinlarmdan batka bütün 
onu d•hiHye vekUliğine getinni§ meMloler üzerinde kelıkin bir an '"1 
bulunuyor. General Tomiç de kraJ la.pnazhk vardı. Mart ayında ıner. 
Ale'bandrın vasiyetnaınesile ka - kez komitesinin M1ihailoff, Proto
bine olm t.ur. geroff ve Pope Hristofftan ibaret 

üç üyesile dı§ itleri komite$inin 
Yorgl Bazd~roff, Kiril Parliçeff 
ve Naum Touealevskiden mürek · 
k~p üç üyeeinin h\lzurile yapılan 
biı· kaç toP.lantıda, Mihaioloff bir 

kongrenin davet edilmeeine arka· 
daşlarını kandrrnııştı. Allıa yasa • 
nın her ü~ yrlda bir toplar.masım 
emretti ~i h::.ngrcr.·n ;ı;ame.nı gelip 
geçmişti bile. (Devamı var) 

Bir müddet ·3onra Ncvyorkt•~ 
kıııa bir telgraf aldık.. Hayattıı 0 

du~nu öğrendi'": Bira7. c.
1aha •0b 

ra da para talel•ini havi mcktll., 
geldi. O vakit Hopkinsin tuıd 
na dti!tiiğünü anladık. 

0 
- Ke§ki buraya kadaı :z;ah~1 

etmeseydiniz.. Bu tafsiIA.tı b• 
posta ile de bildirebilirdiniı !. ;ı: 

- Necla hakkında k1t.aaatıJ1 
sorabilir miyim? k 

- SimdiJik hiç bir fikrinı Y.~. 
Hakiki Hopkin.iin ölüp ölıne.d~S1 
ni tespit etmeden, Neclanın ı:ıı 
bulmak kabil olmıyacak. k 

- Parayı almak için ban " 
gelmediler mi? l 

- Geldiler .. Fakat, mernut ş 
mı::ı , gözlerini korkut~u~ ol~: 
ki, o günden sonra, bır daha 
karım semtine uğrt\madı ısr, ) 

"DeıJamı tJar 



TREN li..AZASINDAN SONRA 
&ırı; Sizi lemin ederim ki kaza esna • 
'tı ~ ben ürüncü mevkide idim, şimdi 

111 ~tt birinci mcı·kic gelmişim! 

~a:ı;gnk aı~am 
;: Genç ve naz "i< bir koca akşam 
.. ~e. k 

tı arısına :tn 1 attı: 

\i - Dün gece bir adamcağız e-
<ıe d" k k L • h Çtk oner en arşısına c ır ı•S17 I 

J.: t'nt! Ve göğs~ne ateş etmiş f R• 
t•:\t kurşun palhı::unun diiğmesine{ 
t~•aduf ederek unu ölümden kuT· ı 
attnı,. 

-._ Böyle vak:ılc r oluyN. 
~C:- F ~ka~ beni:.1 ba~ima gelirse 

rtulın . . • - ' . k \"':· , aya ını 'cın oıınıya,.ı::. 
"'·'n, .. ·. 
haı:·U_g~ç'!nlerde kopan düğmem 

i\ dıl:ı 1 mem1~' 

ı, [Q) © &t'lt@ IF 
Cl.3ta inledi: 

!l'.!l; Anıan dorl:tor, çok ishrap 
l}'orunı, beni ,: jdüri.in -Jaha iyi! 

'le;' Rica eder ·ın efendim, tavsi-
ıere l" b 1 ~· . b;t· . Uzum y.:f•, en mes e~ımı 

'!tını 1 

~~~l\.!l il< ll<.aıv~asu 
'iü .~ne - Gördün mü? Kavga 
dı.ı~~den bütün clbisele1 in yırtıl 
lll - 1llldi sana yeni eJMst- alma· 

ıı laınn 

ka.:oc.uk ...:_ Sen buna şükret. Ya 
lltt.' ga_ ettiğim çocuğu görse.ıı, o· 
t~r~ ana, babasına daha fazla a· 
co 111

• Çünhü onlar bir de yem 
· cuk 
del ~atr..ı almak mecburiyctin-

er ... 

Kü~;~~;;~ebek al·' -::d I..__: ____ _.iL 1
, 

mıılardı. Evirip veçiri·i\en :uka· 
srnda bir yazı gürünce sordu: 

- Bu ne demek? 
Küçüğe anlat•.1lar ki. bu yaz•. 

bebeğin Almanvada f:;lpıldığı:;ı 

gösteren bir marka ipre+idir. 
Aradan birkaç ay geçti.. Zel--

ranın bir küçük karde§i dünyava 
geldi. Zehra mıni min; karde,1v· 
le ilk karşılaıışında onu hem~11 
soymağa davrandı. Sordufar: 

-- Niçin kari!eıini so}mak is
tiyorsun? 

Çocuk cevap verdi: 
- Markasımı bakacağım, rıere

de yapılmıt ! 

Ucuz parr<dleslYı 
Terzide: 
- Bir pardesü otuz liraya mı? 

Pek pahalı ... Peki, bir ceketi kaça 
yaparsınız? 

- On liraya ... 
- Pek ili., bana bir ceket ya-

pınız. Yalnız biraz uzun olsun, 
dizlerime kadar gelsin! 

[ 
- Fildişindcn diye bana sattığınız 

biblo porselcndenmiş ! 
Olabilir ya, belki de filin dişi tal' 

ma idi! 

- Kocamz öleli çok oldu mu?. 
- Evlendikten i!.i ay sonra .. 
- Demek çok ıstırap çekmemiş! 

NaxHlkauııe küftYı1r 
Odaya yeni gelen arkadaıma 

sordu: 

Va kut 
~eçnırmemceun~ 
ZavaJlı kızı, ;c.şı daha pek kü

çükken yaşlı, fakat :.tengin bir n· 

damla evlendirmek isti.ı orl:ırdı. 
Genç kızın ann~sinin ahbapların

dan biri bu işe mani olmak iste
di: 

- Kız daha pek küçük, dedi. 

bırakm biraz aklı başına gehin.

Kızın annesi atıldı: 

- Aklı başına gelirse bizim is
tediğimizle evlenmez ki ... 

taU(d)lYı1rmek nçn1n1 
Kendisinin dahi olduğuna ınüt~ 

hiş imanı vardı. Bir piyes yazdı 

ve Selimi izzeti yakalrya.rak ona 
okumağa başladı. Zazaltı Selami 
dört perdeyi gık demeden dinledi 
Dördüncü perdenin sonunda mu· 
harrir sordu: 

- Buraya kadar gayet iyi.. Yal· 
mz bir noktada •ereddüdüm var. 
piyesin kahram:;0unı beşinci per-

de de neyle öldüreyim? 

Selami, taşı gediğine koydu: 

- ilk dört perdeyi ona oku! 

- Birisi gelip senin Melon t•P· ,.~ 
kanın üstüne oturup yepy-eni !&p• ==- '7 .... 

- Vurd.uğun tavşarn.n üstünde 120 
raka11u yazılı bir etiket ııar, bu neye 
işaret? 

- ."tavşanı ımrduğum saat olacak! 

IBD1r bBlmec~ 
- Ne o, roman mı okuyorsun? 
- Hayır! Aklımın ermediği b!r 

şey var da onu anlamağa çalıfıy~ 
rum. 

- Nedir o? 
- Sayfaları kesilmemiş olan 

bir kitabıı1 üstüne nasıl yazı bast
yorlar? 

kayı berbat etse sen o adama ne 
dersin? 

- Ne diyeceğim, e§ek herif dik 
kat ebene! derim. 

- Şapkamın üstüne oturdun 
da onun için sordum! 

- Hüe yapıyorsun yahu! Vç "rua,, 
Ak D n o D lhl n z m etç D var <kdin, halbuki iki tane çıktı! 

Y · 1 h' t · k d k - Evet ama bfr tanesi "nıütenek -
enı ge en ızme çı a ın o· k• , 

. b h b d' ·ıren,. oynuyor. 
şarak evın aycınına a er ver ı: s B<aın ayalkkaıbu 

- Küçüğün kundağını pence- DK d b h · ·· ·nde J'onu a ın a sı uzerı "' §U·· 

reden düşürdüm! yorlardı. Birisi şöyle dedi: 
Zavallı kadın telaş ettı: _Kadın, istuaba erkekten da· 
- Çabuk git ııl, zavallı çocuk ha fazla tahammül eder! 

..---

- Ne? Sen bir yumurtacuıın oğ. 
lu olduğun Tıalde Ifristof Kolombun 
kim olduğunu bilmiyorsun lıa? 

'Asa o feDakcete 
- Müthiş yağmur yağıyor. Ak

si gibi karım da sokağ~ çıktı ve 
yanma şemsiye almadı. 

- Zarar yok canım! Hızlı yağ
mur geç.inciye kadar bir dükkana 
sığınır elbet ... 

- l,te ben de ondan korkuyo-
rum ya! · ' ';• 

~aıraır y@kY 
. - Kocanız, elinde şiıelerl~ 

merdivenden düştü, eli yüzü be
relendi. 

- Merdivenden inerken mi, ÇI· 

karken mi düştü? 

- Sesi fena değil ama acaba eti 
nasıl? 

H n ç n m IF<e ırn nınHe ı 
Sınıfta daima sonuncu kalan 

oğlunu utandırmak ve ga}Tete ge
tirmek maksadiyle adamcağız söy• 
lüyordu: 

- Bak şu Ahmede ! Oy le zeki . 
öyle çalııkan çocuk ki... Eminim 
ki bu çocuk ileride büyük bir a~ 
dam olacak. Senin babcm olaca· 
ğıma onun babası olma~ı öyle is• 
terdim ki ... 

Çocuk abldı: 
- istemekle iyi etmezsin baba· 

cığım, Ahmedin baba..: ı dtı ay ev~ 
vel gripten öldü! 

Ç@cu~uını yaşo 
- Kaç yatında sın, ya?rum '! 
- Bilmem ki zamanına g:~ re .. . 

Babamla beraberken on yaşrndn.

yım, annemle ':>eraberken altı .. 
Tramvayda bilet. alırken de tam 
bet yqmdayım ! 

Beırba<dl pay~s 
Tiyatroda hemen hemen k•mse• 

ler yoktu, oynanan piyes de ol
dukça fena. idi. ikinci perdenin 
sonlarına doğru bütün artistlerle 
figüranlar sahnedeyken seyirci -
lerden bir kaçnun ıslık ~aldıkları 
duyulunca, ba§ i olü oynıyan a.rtis .. 
seyircilere döne:-ek haykırdı: 

- Rahat durun, karıımam ha! 
Biz, sizden daha kalabalığız! 

üşüyecek! Sordular: - inerken ... 

- Merak etmeyin, çocuk kuıı- - Doktor musunuz? - Öyleyse zarar yok 
~ağın içindeydi! - Hayır, kundurac•y:ı:m ! boştu! 

- Akşam yem.eğinde ne yiyecek a -
şişeler caba? Oğle yemeğinde zavallı babam • 

1 dan yapılan bir fJifteği yemiş! 

b<rğlamaıma 

1 Tan noııs~z tan nıı=nnn 1 lYJ~lYl1rs~~o lYI~ 1 

J 
Avramaçı yılbaşı piyangosunda 

1 
Salı günü İ§ va.pmanm, on üç 

en. büyük ikramiyeyi kazanmlştı. j ra.'ltamınm, sofr:ıda tuz devrilme• 
Arkada!larrndan Miton onu gö ·' sinin uğursuzluğu gibi b'ltıl itikat· 
rünce hasetle h~ykırdı: lardan bahsediliyordu. Mecliste 

- Sendeki tnli doğn1su benı bulunanlardan bui gayet ciddi o~ 
imrendiriyor! larak söze karqlr: 
Amramaçı kı:?c~erle başını u•lla- - Ben böyle ~<.ylere inanııtm , 

dı: çünkü doğru c-'duğunu yakı nen 

- Nerede bi~Je tali! Eğer ta-
lili olsaydım bir?:ıilet alırdım! 
Miıon hayretle sordu: 
- Ne demek ;stiyorsun? 

- Demek istediğim şu: iki bi· 
let almııtım, biri~ine iknmiye çık 
tı, ötekine hiç bir 'ey çıkmadı. Bil· 
seydim yalnız biiyük ikrımiye ka
zanan bileti alırdım. 

biliyorum. 
Alaka ile sordular, o da anlat· 

tı: 

- Bir amcam vardı, 77 yaşın· 
dayken on üç davetli bulunan bi • 
ziyafete iştirak !tli. 

- Ertesi gün öldü demek? 

- Hayır, bu .. ıyafetterı tam or. 
üç gün sonra öldü ! 

-
KUTUPTA: 

- Artık yola çıkayım sevgilim, birkaç güne kadar 

şafak sökecek! 
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r'1için 1RADVOLiN1 i Terctlı 
daim~ etmek 

tazım geldiğini düşündünüz mtt "? 
Çünkü: 

- -- . --- - . - . 
--=- ::=:==:::::: --
~- ======- --

1 - Formülü Laıka hiçbi: di~ · 
macununun foi·mülü ile ı:ıyas 
edilemiyecek 'l;an RADYOLlN 
fırçanın giremediği yerlere kadar - girerek ditleri temizler. 
2 - RADYOLtN diıleri temiz· 

)emelde beraber mina. taba.kasını 
da tahrip etmeden beyazlatır v11 
parlatır. 

3 - RADYOLlN di,terin üze· 
rindeki lekeleri ~ıkarır, kefek~ 
tabakalanm eritir. bütün mikrop· 

ları % 100 
öldürür. 

4- RAD 
YOLlN di! 
etlerini kuv· 
v e t lendirir, 
ho! bir lez· 
zeti ve ko• 
kusu olduğu 

için seve se· 
ve kullcımla 

bilir. 

itibaren 

OLiN 
kullanmağa başlayınız. 

1 n11ıe i emır,uııarı vR ıımınıarı ıııeıme umnm idıreaı ilinıırı 
Görülen lüzum üzerine 25 ikinci tetrin 935 de )aptlacajı ilan e· 

dilen 9 takım basit makar. ekıiltmcsi ayni !artlarla 16 Birinci kinun 
935 pazartesi gümi saat 15,30 da yapılacaktır. (68l1) 

Istanbul 7 inci icra Memurluğundan 

Emniyet Sandığına 
500 lira mukabilinde birinci el erccede İpotekli olup paraya çev· 

rilmesin~ karar verilen ve tamam ma 1439 lira kıymet takdir edilen 
İstanbul Aksarayda Avratpazarı Hobyar mahallcıinde Şeyhhülha · 
rem ısokağmda eı.ki 29 mükerrer yeni 28 numaralarla muı·akkam 
bahçeli bir evin tama.mı açık arttırmaya vazedilmi§tir. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy -
meti muhammenenin o/0 7,5 niıb etinde pey akçeai veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha mil olmaları İcap eder. Mütera . 
kim \>ergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Art~ 
tnma fari.namm 19/11/ 935 tarrh ine mü.ısadif Salı ;ünü dairede 
mahalli mahSllsuna talik edilecek tir. Birinci a.rttırma.aı 10/12/ 935 
tarihine müsadif Salı günü dairem izde sa.at 14 ten 16 ya kadar ic.ra 
edilecek, birinci arttırmada bedel , kıymeti muhammenenhi o/o 75 ini 
bulduğu takdirde üstte bırakılır. Akr.i takdirde t=on arttırmanın te· 
ahhüdü baki kalmak üzere a.rttn·n< a on bet gün daha temdit edilerel< 
25/12/ 935 tarihine müu.dif Çar şanba günü saat 14 tf!n 16 ya ka· 
dar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok a.rtıranm 
üıtilnde bırakılacaktır. 2004 nu:na ralı icra ve iflas kanununun 16inci 
maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
aI~lar!C\ diğer alakadaramn ve irtifak hakkı aahiplerinin bu hak 
lamu ve hususile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilan tarihin. 
den itibt.ren 20 gün zarfında. evr.ı kı müabitclerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazmdır. Ak~i takdid e hakları tapu siciUerile sa.bit ol • 
mıyanlar satış bcclclinin payla~mi\ smdan ha•·iç };alırlar. Müterakim 
vergi, tcnviriye "e lanzifiyedeı1 ibaret olan belediye rusumu ve Va. 
kıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ma.h1m.a 

t almak istiyenlcrin 934/ 3532 nu r.ıaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilin 

olunur. (7014) 

HABER - Akta.m poataaı 
Sult.anahmet üçüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 
Mustafa Tevfik ,.e Ömer L'Otfi \'t 

Aşir ve Rukiyenin şayian mutaMrnf 
oldukları Hocapaşada Hobyar mahal· 
lesinde Hamidiye caddeı-inde yeni 13, 
13,17,19,21,23,25 numaralarla mürak • 
kam ,.e altında altr dükkanı havi hah· 
çeli ahşap otelin izalei şuyuu zımnın· 

da satılma5r kararlaştırılarak müza -
yedeye konmuştur. 

Otelde üst katta bir sofa üzel'inde 
16 oda ve diğer ka tt.a gene bir ,;ofa Ü

zerinde la oda ki ceman 29 oda ,.c iki 
hela ve elektrik ve terkos suyu var
dır. 

Altında 1:!,15,19,21,23,2:J numaralaı· 
la mürakkam altı dükkanı bulun.an 17 
numaralı bahçeli ahşap otelin dükkan 
tarla beraber muhammen kıymeti 
(:38800) liradır. 

Birinci açık arttırması 10-12-9'.1:5 . 
tarihine müsadif sah günü !ta.at on 
beşte icra kılınacaktır. Kıymeti mu -
hammen~inin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde ihalei kafiyesi ya · 
pılacaktır. Bulmadığı takdirde en ~on 
arttıranın taahhüdü haki kalmak üıe. 
l'e on beş gün müddetle temdit edile . 
rck ikinci a~ık arttırması 2:>--1:?-9:J:; 
tarihine mü~adif ~arşamha günü gaa.t 
on beşte icra olunacaktır. 

İpotek ~hibi alacaklılar ile diğer 
alakadarların işbu gayri menkul üze 
rindeki haklannt hususile faiı ve mas 
rafa dair olan iddialarını ~nakı müs 
bitelerile yirmi gün içinde bildirmele
ri lı\zımdır. Aksi halde ha.klan tapu 
sicillerile sa.bit olmadıkça s3tı~ bede
linin payla§masından hariç kalacak · 
lardır. 

M"üterakim Yerıilcr, bor~ları nisbc 
tinde hissedarlara 'e tellAli)e müşte.. 
rfye aittir. ,,. · 

Arttırma ı;.artnamesi işbu ilan ta -
rihlnden itibaren mahkeme divanhane 
sine talik kılınmıştır. 

Fazla izahat almak i:-;tiycnlerin 
n talip olanların kıymeti muhammc 
nesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey ak~e.:;ini hamilen yazdı gün Ye sa· 
attc Eminönünde Gülbekyan hanında 
Sultanahmct iiçüncü hukuk mahkc • 
mesi b~-yazganlığına 935130 No. ile 
müracaatları illn olunur • 

lsta.nbul 5 nci icra mem rlu un • 
dan: 

Mahcuz Ye paı-aya c;evrilmesinc ka 
rar \·erilen pastane takımı maş:alar, ör 
tüler, he:ıaren sandalyeler, koltuklar, 
avizeler, a b..'ljurlar, halılar. muhtelif 
firijiderler, teraziler, tahta panko 
,·itrinler ,.c dolaplar, aynalı duvar 
vitrinleri, istor ve perderlcr, mermer. 
ter, ~.ay kahve ve dondurma kadehleri, 
tepsiler havagazi ocağı ve~air eşyalar 
11-11-935 tarihine müsadif paurt~si 
&'Ünü !'3.at dokuzdan ona kadar açık 
arttırma suretiyle sıtılaca"mdan ta -
!iplerin vakti mezkurde mahaJlindc 
bulunacak menıurll müracaatları ilan 
olunur. <16382) 

İstanbul 7 nci icra ml'murJuğundan: 
Niko Nikol!dfr.;e: Kapalıçarşıda 

Fesçiler bodrum han 3.3 numarada i. 
ken halen bulunduğu yer hilinmiyen 
manifaturacı. 

Dairemizin 935/3707 sa:ph dosya.si· 
le Hayıka. olan 126 lira 50 kuru~ kira 
bedelinden borcunuzdan dolayı yapı · 
lan hapis hakkından sonra rehnin pa· 
raya çevrilmesi yoluyla takip netice • 
sinde gönderi1cn ödeme emri Yuna • 

Bn~ Hürısı. O ' ~ oırısı 
Ne\rraljl 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRİPİN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdi 

ı, b••mde, sayahtta, evde har zaman yanmıı:da bir 1<••' 

Bulundurmayı unutmayınız! 
Kalbi bozmax. Mideyi ve böbrekleri yormaz. ,/ ____________ __.., 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız . 

ni."ltanda bulunmanrz <lolayısile teh · -------------.:.-------------
liğ edilememiş olduiundan ödeme em· 
rinin bir ay müddetle ilanen tebliğine 
karar ,-erilmiştir. 

Bandırma Şarbayhğından : 
Bandırma Urayı iç.in "650,, lira muhammen bedelle bir tane 

düdüğü ahnacaktrr. 
Buna aid §artname bedelıiz olarak Uraydan verilecektir ~jfl 

Devlet Dernl•ryolfarından •. Bu iıe aid ekıiltme ihalesi ikinci teırin 935 ayının on btıef 
Cuma günü saat 15 de Uray Ko misyonunda yapılacaktır. th3 ,.1 

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

tşbu ilan U:.rihinden itibaren bir 
ay zarfında borcu ödemeniz, itirazınız 
varsa bu müddet zarfında yapmanız i. 
tanen tebliğ olunur. 

12' Il ı 935 tarihinden itibarel\ Ankara-Çankırı tenzilli yolcu tari {{ U p O N girmek iıteyenler "4811 lira "75,, kuruş muvakkat teminatı Urni 
feai, Çankırı. Filyos k11mında katedilecek mesafelere aid ücretler u- neıine yatıracaklardır. ·k~l' 
mumi tarife üzeri11den o/o 50 tenzi li.tla heıap edilmek ıuretiyle, An· 2 g g lıteklilcr 2490 sayılı ihale kan unun da tasrih edilen - vesı 
kara· Filyos kı~mmdaki bütün me 5afelere tepnil edilmittir. Fazla ıöstermeğe mecburdurlar. 
tafsilat almak için istasyonlara müracaat edilebilir. 8 · 10 • 938 Keyfiyet iıtekli oalnlarca b~l:n mek üıere ilan olunur. 

678
1) 

----~~~~~~~~~~~~-"=32=6~7,~,'~'6=984:..::_) __ ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~----~~~~-----~------~~~~--~ 
Havalar 50ğudu, aıhhatinize dik· 
kat ediniz. Ehemmiyet.iz görülen 

En tesirli il~ç.tır. 

bir hastalrk büyük ve vahim neti.ALGOPAN ALGQPAN ' celer doğurabilir. 
Harici te.irlerden korunmak içi11 

Nezleye, So~uk madeni kutulara kor.muıtur. laim 1 
Algınh~ına. Grıpe, ve markasır.a dikkat. 
Romatizmaya. Baş Her ec~anede bulunur. · 
ve Diş ağrılarına: 
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[ İNEK TEYZENİN 

\~Ti: ..• t2).E~\ •.• 
Ç-O\~ UZ.Al< TA 
OE=GİLLcR 

MI.RASi 59 

.s 

tr J t b '-' Tecrübe Eminönünde, köşebaşı·nda (TEK KOLLU CEMAL), Eminönünde (KADER), Be -(\_ema raş IPagı etmek yazıttaKöşeba,mda (JALE), ~orsa karşııında (TUNÇ AY), Karaköyde Köteba~ın -
Y · lstlyeo le re: da (BAHTiYAR), Beşiktaşta 10 No. da (GÜR) piyango kişelerind en bilet alanlara 

~ sanayiinde bir harikadır, parasıznümuneverilir. 

PARLAK BiR CILODE 
HOŞAGiOERLI J<' 
OLMAZ 

~imdiye kadar talk esası üze
tınc hazırlanan butün pudralar 
P.arlak bir cilde kar,ı giderici 
b~r ınücssir olamiyordu ; çünkü, 
bıuat talk parlaktır, 
~ncak mat ciıiınlcrle hazır· 
~llmı~ mat bir pudra mat 
hır çehre vücuda rctirebilir. 
Bu fliphesix ki, açık bir haki- . 
~at ; fakat, ancak mükemmel bir teknik 
ıle tahakkuk edebilir, ve işte bu telcem~ 
Dılil ctıniş teknik kcndiııini 

"'1ATITE. 
d~ röstermiJtir. 
Bınlerce bayanlann tecrübe ederek seve 
ııeve benimsedikleri bu pudrayı kulla
narak siz de onlar gibi kadife bir mat 
tene .malik olmak istemez misini&? L T PIVE R • • 

1• t6LICSUI 

Yüzdeki 
çilleri 
ve 

Bayanlarda 
doğumdan 

evvel 
huıule 

gelen 
lekeleri 

Tamamen 
çıkanr. -

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi 

zengin etmiştire 

Yeni tertip planını •• •• •• gorunuz 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir" 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

MATITE seıamı izzet 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 

Jerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 
GDZl:Lt.fıc PUDIUll 

SON ICADLARININ- EN HEYECANLISIDIR 

ParfÜmöri L. T. PIVER A: ş.: istanbul Şubesi 
şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 • Telefon : 43044 

Tiyatro Sanatı Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
taliHleri arasına giriniz. 

...__ ______ __;~------------------....... ..,,.. ..... --....:1 .............. --.. 

Her kiıap,ıda tiulunur 
Ficıtı: '15 kunıı 
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---...--~--------~--------------------------------------kendbinc teslim etti. Ve gülerek; 
- Geceleri böyle sokakları dola -

şrrken bir cadıya yahut şeytana rast _ 
lamaktan korkmuyor musunuz? dedi. 

Pani Garola başını salladı, kapıcı: 
- Cadr yahut şeytan bir güzel ka 

dın şekline girmiş olsalar bile gene 
korkudan ödUm patla.r sözlerini söy 
ledl. 

Paııi Garola, bir şey söylemeden f e
nerle çıngrrağı aldı. Kapıcı hah\ gü -
lerc:>k manastırın kapısrnı tekrar kapa 
hrkcn ">okakta çıngırağın madent se,:-;i 
Ve: 

- l\ardeşlerin, öJmiişlcrinizin ru • 
hu için dua ediniz! diye ba~rran pa • 
ı>ar.ın hazin sadası duyulnyordu. 

Pani Garola, Sen nehrfni geçti. Her 
R'eceki gibi, gelişi güzel yollardan gi 
diyordu. 

O gece ise, doğruca Luvr sarayına 
giderek sarayın dar sokaklarına dal 
dr : Ve biraz sonra Lahas sokağına var 
dı. .. 

llemen, yeşil kapdr evin karşrsın · 
da ve bir sokağın altında gizlenerek 
bekledi. 

1lu suretle, gizlenmesi ilk defa ol -
hU.}·=--·nu. Ekseriyetle karanhk gece • 
ler l-' n·is içinde uzun zaman dolaştık 
~n "'1ınra büyük daire çizerek uçup 
n:ıtı\vet bir kayanın üzerine tiineyen 
l>ıt'. .~ece kuşu gibi, nihayet buraya 
tkeltyordu. Yalnız, bir htckmktan baş-

a ı-n , 
du. r Şey olmıyan sesi duyulmıyor _ 

Manastırdan ~ıkınca kendisini dof 
;uca Lahaş sokağ1na götürecek yol · 
ara sapınıyordu. Bir cok zamanlar 

•ray •t -a gt ıneıneğe muvaffak olarak 
ıevln~le manastıra dönüyorsa da ba
lan da isteğine kar ı elemi .,rdu. 

içinde .soluk soluğa oraya V<\rınca ne 
yapmağa geldiğini yeis ve ümitsizlik 
içinde kendi kendişine soruyordu. 

Sabahın saat ilcisi ve üçü o zamanki 
Paris gecelerinin şimdiki şenliği ile 
ölçülcmiyecek sessizliği içinde birer 
birer duyuyordu. Pani Garola, içeri 

sine glremiyeceği bu evin kapısına kah 
a~Jıyarak, kah beddua ederek hiddet 
,·c nefretle bakıyordu. O ,·akit kendi· 

sini uzaktan cennetin kapısını seyre -
dt-n hir şeytana benzetiyordu. 

Istırabın son dereceyi bulduğunu 

ve artık tahammül edemiyeceğini an • 
layrnra ç1ngırağr eline alryor ve: 

- Kardeşlerim, ölmüşlerinizin ru • 
hu için dna ediniz! diye hağrraral\ o
ra dan uzaklaşıyordu. 

Bu esnada içinden de: 

- Asıl ölmüş olan benim! diye söy 1 

lenirdi. 
Alis de çok zaman bu bağırmayı 

duyar ve bu seste toplu yeis ifad{'sin. 
elen titrerdi. 

O gece de. yukarıda görüldUğii ;:-;i • 
bi, papaz doğruca LıUıa~ snkağma 

gitti. lltma. karar vermiş olması a -
cdarııu biraz dindirmişti. Obiir insan._ 
far gibi yaşadığı zamanki metanet \•e 
ciddiliğini takınmıştı. Lithaş .sokai!ına 

\'ardıftı zaman söndürdill{li fenerile 
çıngnağı yaYaşça yere bıraktı. Hu 
~uret1e hareketlerinde serbest buh! • 
nuyorclu, 

Pani Garola, derhal eve gitmek az
mile gelmişti. Manastırdan I,fümş so • 
kağrna gelinceye kadar geçen zaman 
içinde A1ise söylemek istediği te!"ıirlf 

ve ağır sözleri kendi kendisine tekrar 
layıp durmuştu. 

Sokağa vararak köşesine gizlendiği 
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zekası gittikçe n pek ~abuk olarak 
inkişaf ediyordu. 

Papaz Jakı tatlı bir sesle: 
- Oğlum! diye çağırıyor Ye ço -

cuk ta papaza: 
- lyi kalpli dostum l diyordu. 

O gün de ikindi vaktinden iki saat 
sonraya doğru papazlar kilisede ay1n 
yaparken, Jakla iyi kalpli dostu, bah. 
çede bir kanapeye otuı·muşlardı . 

Pani GaroJa, yalnız istediği ve di · 
lediği zaman {t.yinlere iştirak ederdi. 

Papazın dizleri iizerinde büyük la
tin harflct'ile basılmış bir dua kitabı 
bulunu)ordu. Bu ktta.pda birkac; taJte 
de fransızca dua vardı. Küçük .Jalt 
ise yanında ayakta duruyordu. 

Çocuk, uslu \'e itaatli idi. 14'akat 
öbifr çocuklar g·ibi hocasına sokulmı • 
yor, rlaima çekingen duruyordu. Kı · 
saca Pani Garola. il<' konuşmağa ra · 
zı oluyorsa da onu sevmiyordu. 

Papaı, bu dakikada her şeyi unut. 
mu~ ve gözleri belirsiz bir noktaya di· 
kilmiş olduğu halde düşünmeye dal
mış gibi görünüyordu. Çocuksa, zaten 

ah~ık oldu:{u bu sur:madnn korktuğu 

için d~ğiJ. derse başlamak üzere. ahır -
la heklcnıektl'n doftan hir sessizlik i 
~inde bultınuyor<ln. 

Niharet, papaz içini ç~kti. Du ~ 
cl;ı!\hm bnzı ~eyler söyliyecekmi-ş gibi 
kımrldadilar. Fakat bnkrşr çoeuğa ili. 
Şİ!'lce titrirerl'k e]i'ıi ııtnma götürüp: 

- ffa• ·rlj oi·lum. Haydi baslıyahm, 

<)e~i. ve p~rm;ıimı kitabın bir ~atın 
üzerine koydu. ('ocuk da tereddütle o 
kudu : 
',- Gökte, .. Ilulunan... BqbHmız ... ,, 

bi kalpli dostum, bu baha ldmdir? ı 
ı 

- Oğlum, Jm Allahtır,. Rii~ün insan l 

lah nasıl yeryüzünde babanuzsa gök. 
yüzünde de babamızdıı-. 

Çocuk düşintce içinde: 
- Şu halde iki babamız var ... Bir. 

gök ve yeryiizünde bulunan 'fe her · 
kesin babası olan AUah, öbürü her ço. 
cuğun kendi babası ... sözlerini mırıl • 
dandı. 

Bu küçük çocuğun bu kadar ince 
düşünmesine şaşan papa:ı: 

- Evet oğlum, böyledir cevabmı ver 
di. Ve bir an i~in gözlerinde bir guruı 
rşrğr yanrp söndü. 

Sonra tekrar söze başladı: 
- Devam edelim oğ"lum. "Gökte btr 

lunan babamız •.. ,, 
Fakat çocuğun düı:iince~i bir nok • 

taya saplanmıştı. 
- Şu haldt> :-enin de bir baban var 

öyle mi iyi kalpli do~tq01? 
- Şüphesiz oğlum .. 
- {'an Galan papazın, o ı.:irkin su -

ratlı ikj :-ın.rlucmın da babaları '-ar de-, 
ğil mr! 

Kü~ük Jaka dikaktıi dikatli bakan 
papaz: 

- Tabii! ... dedi. 
- Baht:eden yemiş çalmak i~in du .. 

' 'nrclan asan ,.e bahçıvan papazların 

sopalariyle kornladıklan çocukların 
da lm.l;alaTl rnr mı, 

Papıtz daha yarnş bir ıo;esle cevap 
verdi: 

- Evet oğlum . ., 
- Öyle ise, benim niçin babam 

yok? 
Pani GnrQla arardı. Acı içinde Ut 

redi. Kederli bir sesle: 
- Sana bahan olmadığını kim s31. 

lecli'? dedi. 
- fümse SÖ)"lemedi, hen gÖrÜyo • 

rum. Eğ-er benim de lıir baham olsay • 
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168 - Jorjun bulduğu bir kitapta yazılar fos
forlu gibi parhyor1ardı. 

16~ - Jorj: - tlurada .raşıyan insanlar biz -
deıı daha medenidirler. Fakat neden yanımıza so. 
kulmuyorlar anlamıyorum. 

170 - Yolcular eşyalarını k 
ta~ırnağa karar ''erdiler. 

171 - Jt!~si: - ~'ok e~.ra götürmiyelim. Saray 
dz her şey var. 

172 - Salamon saraya girmekte tereddüt e
diyor, korkuyordu. 

173 - Jorj ı - Bu saraydak· 
liyiz. Şimdiye kadar bizi her za 
tiler. 
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dr, burada, yanım da bulunacaktı. Pa
zar günleri kiliseye gelen öbür ço -
cuklann yanında ya babalan ya an · 

' ııeleri bulunuyor ... Benimse ne annem 
ne de babam var .. 

Papaz bu sözler üzerine mahzun 'e 
şaşkın bir halde ı~aldı. 

Çocuk tekrar söze başladı: 
- Üyle değil mi? benim ne annem 

ne de babam rnr. Dünyada } apayalnı
z1m. 

Nihayet papaz başka hir çocuğu kor 
kutacak bir sesle: 

- Ya ben? .. Ben kimim? diyebildi. 
Kü~ük Jak, onu dikkatle süzdü. 

- Sen mi? sen benim babam değil -
sin ! 

Papaz sapsarı kesilerek tahta bir 
heykel gihi donakaldı. Halbuki müt 

hi~ bir acı içindeydi. Bir fm kadar A
lisi!1 çocuğunu alıp kolları arasında 

sıkt1'!lmak için kendisini zor tuttu. 
Tçindcn: 

- Ah sefil kalp! Ben çocuğa sahip 
çıkmak için kendimi baba diye gös • 

teri} orum. Sen de oğlunu 1rncaklamak 
ve 3pmek istediğini itiraf etsem' .. söz 
!erini söyledi. 

Acı bir sessizliğe dalarak çenesını 
büzillen elleri içine alıp, önünde do -

laşan kadının giizel hayalini hem is -
tiyerek hem de ondan nefret ederek 
seyrediyordu. 

Çocuk, papazın bu halini gorunce 
derse devam olunamıyacağını anhya 

elleri arasrna koydu. \ e ımriaı~ g...ı:ııe. 
rini bir nol<taya dikerek öylece kal • 
dı. 

Onun O) naması bu idi. 
Bu iki faciadan hangisinin, yani ba

basının kalbinde çırpman acının mı, 

yoksa yetimliğinin ''erdiği azap ile 
kalbi burkulan oğlunun ki mi daha 
acıklı olduğu tayin edilemezdi. 

llu anda aralarında büyük bir ben • 
zerlik vardr. Çünkü çocuğun gözünün 

önünde canlandırmağa çalıştığı şey an 
nel"li olan kadının yüzü olduğu gibi, 
paııazın da uğraştığı bu idi. 

Çocuk: 

- Annem herhalde baştan ayağa 
kadar beyazlar giyinmiş bulunacak. 
Şuradan, bahçenin kapısından girecek, 
bana şimdiye kadar kimsenin bakmadı 

ğı tatlı bir bakışla bakacak. Haydi, 
küçük Jan, gel beni kucakla, senin an- t 
neuim ! diyecek .. O zaman ben de dün-

yada yapyalnız olmaktan kurtulaca -
ğım ... Anasız bir çocuk olnuyacağım 
artık diye dü~ünürken papas da: 

- Dehşet, acı, sonsuz aşk! Onu bo~ 
yere kafamdan çıkarmağa uğraşıyo -
rum. Bu kadrn her zaman karşımda -
dır duruyor. Gülüşüyle ruhumu okşı. 
yor. Evet rabbim, bana o kadar bil -
yük bir dehşet verdiği halde gene be

ni kendisine <;ekiyor. Ah, ayaklanma 
kapanarak ağladığı zaman ne kadar 
ıstırap çekmiştim. Nasıl olup da kilL 
sede günah dolabının parrnaklıklan -

• 

PARDAYANLAit. 

Bird~nbire oturduğu kanapeden 
kalktı. Düşünceli bir halde, çocuğu 

unutarak hücresine doğru yürüdü. 
.Tak papazın geri dönüşünü görme 

nıişti. Pani Garola hücresinde biraz fe 
rahladı. 

Bu hücrenin durnrlan beyaz kireç.. 
le badana edilmişti. Eşya namına dar 
bir karyola, bir masa, iki tahta iskem· 
le ve karyolanın karşısında duvara 
dayalı üzerinde bir kaç kitap, kapr · 
nın tam karşısında bir istavroz var -
dı. 

Papazlar yere diz çökerek dua et -
tikleıi için dua iskemlesi yoktu. 

Pani Garola istavroza yiizünü dö 
nerek dirseklerini masaya dararıp 
oturdu. 

Bu esnada gözleri, bir saniye ka · 
dar istavrozun üzerine çırıl çıplak o -
larak mıhlanan !sanın heykeline raı~t-
1adr. 

Şimdi düşünüyordu: 

- lsa, sana htlla inanıyorum. Duy 
gularımr, dü~üncelel'imi. ruhumu din 
i.;;mi yerilen bu ka•·anlık denizin derin 
liklerincle hoğmnğ·n çahşryorum. Fa -
kat bu pek boş bir çalışma .. Bir türlü 

inanamryorum, bütün ömrümce de i 
nanamı}acağrm. ller zaman acr c:eke 
ceğ·im. Ey lsa, şenden ne kadar imdat 

i~tedim? Artık düşünmemek, kendim<' 
hilkim olmak, bir i~kclet gibi hissisz 
hulunmak için az mı uğraştrm. Ey İsa, 
hence hayat sen varsın diye vardı. 

Seni bütün arzumla aradrm • l\lanas 
ir Hm ölüme ·aklastım. Evet, 

ha.>ata eriştim. Bu 
ve yeis toplanmışt 
bir hiç? 

Derin bir nefes 
masaya vurdu. 

- Onu herhalde 
Günah dolabr vak 
nan duygularım b 
du. Yoruluyorum, 
leyin sabahlara k 
dumu harap ediy 

kin bir halde uy 
katten daha acı o 
onu görüyorum. 
alıyorum ... Oh, on 
yim .. Fakat ona 
~ürümüş ruhumu 
güzel bir ruha dö 
ışığı nereden bula. 

Ilunun üzerİltt' 
fıı·tına şiddetlendı 

Dişlerini gıcırd 

kutklarını duym~ 

ni ısırdr. Kendini 
gam başına çekti 

- Ondan ban· 
olmasınclan bana 
ol.ı:un ! .. Casusluk 
ln!!un en aşağı el 
ııe'? Afüı! l\erede 
runı, !Seni seviyor 

Ya,·aş yax:ış g 
rem Pani Garola 
tarım çaprasvari 
ka,·uşturarak ye 
man g-cn~ papazi 
gibi Harardığım 

Hakikaten, yi.i 


