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•• om er Pavlo/, ·parçalanan adamın 
olmad!ğ:nı iddia ettir -H_A_B_E_R_ 

Pavlof, Ömerin ortadaki rapora rağmen , 
ameliyat geçirmediğini, akrabaları dinlenir· ' 

se meselenin ~ydınlanacağını söyledi 

Koregidor 
Müdafileri 
Japonlara 
tesıim oldu 

Süleyman suikast iie alakası oıma lığını 
ileri süreıek tahliqesini istedi ............. 

talaldllatıa tefti 
edllmeılal 
ııt rorıar 

VAfbıgton, 1 (A.A.) - Japonlar, 
Koregidora blr asker çıkarma tepb- Ankara, 6 (Husus! muhabiri • 
bUsilııe ~laDllflardır. mizden) - Ağır ceza mahkeme. 

Londra ı <A.A..) B.,_o. ilinde suikud ~Uııril maznun 
Geceyarıaı Vqtqtonda nefredllen larmm muhakemelerine saat 9,45 

bir tebliğe göre Japoıilar Koreıldora de devam edildi. Kornilof elinde 
aaker çıkarma;ya bql&IDIJl&rdlr. KD. bir JD&vi dosya ve bir de "lnus 
da!llerle ~ra muharebe81 beptam11 • guetıesi oldugu halde, Pavlof da 
tır. Rusveıt Koregidol' mtldatller1J?8 Jmcalmda bir tmıa.r evrak ve 
bir mesaj &"hdermlftlr. ReialcUmhur nmca guetelerle beraber mahke.. 
bu t:eJçatmda tö1le delilektedlr: Bat.. me alonun& girdiler. 
W&danberl ılddeW bom'b&rdlm&Dl&- oeıae açılmca, ilk IÖllO SUley .. 
ra karf1 Koreglclor m1ldafllerbdD mu. man latA9cll. • 
bnmetbıl blltOD cmnn, lı&,n.nhkJa Relll lrendilfne: 
takip etmeJctedlr. YIJıecek ye ml1hlm· -Acele etıne! 
mat hWN8UDda zayıf di1pneDlM nl . Dedi. 
men dtınyaya feragati nen. mlnlln1 Süleyman: 
verdlniz. Bundan daha bUyUk ııebat 1 - Bir istidam var! 
mtsaıı taaavvur edilemez. Her taraf. 1 Cevabını verdi. . 

PORTlltİZ 
.lllRlaJi 

azıık neşnyat 
pro;ıramını 

Tatltllra 1t8fla* 
...... örfi tdueala lılr ...... 

kapa•me kannlu tıa&lllk ~ 
aoara _.., Jubk pnpaml5e -. 
tir~ ..... -,......,.. 

A7JU ........ altı ..,..... ..... 
yatı - ft .... fı&da aaJfa1la .... 
tı ........ ıvta .............. im. 
n11&ar. 
Baller,lalplllıllüilrdalll --
lıObula~ ........ ... 
tanbalaa - b1 lılr ÜIW .... ... 
olaralı plcaaya llamtMlllll ft 
lan .... takip ........... J&llıllltl~ 
temlnepP ....... . 

Avrupanan yedi 
muamma11 

ta çarp11an aakerlerlm\z lizin kahra • Bımdan ~;eis ilk llÔZÜY~~~~-~-~~· 
P ii'l&;;.-;:~~j ....._...lilii._.1tm kf•W-W ~ """"'htwı:.N 

....... Al..AB t.ıftel :&bi fttallpeı •irfttDda •J9'ıiliıde il . r~. 
bir lled-.e Dıe aladUmı o çt1er lflerlne yeni bir PJNUe 11111'11 • - Geçen cel~e PavlOf ve Kor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ti IEadar dell!tirdiler "' Jant 7a- maktadn'. nilöf için demi§thn ki, bunlar yatl: ....,_... __ _ 

"'- alı tnıa .. ~.,._bana -.le- LaiıdN. ı (A.A..) - .A.vumal)'& a. mz bir ltcımilnmt gibi değil, bir 
: lale f~t.pıez Kitti olcl~ maml liatarplu, Koregidol'Wl ı.ıtm Rıus gibi hareket edfvorlar, Rua i ... 
~~ı:ı~ı:::-~ ~ oldulunu remnen 1ıUdlrm1tJttedlr. (Dnaim S lncllde} 

~~ki .!'1:=.ı!~~e: F A b.. t il t h Ad• • ı Mada as''arda 
~olriMlytlkfa-... ecı ır asa 11 a ısesı 20000 lngııiz 

R-..c1an pıen bir telgraf tı.ı. 
11aların AlrcJenhde İngiliz hilca. 
....... dan artık ~an kaldıklarnn 
'hti1ftk bir meserret 'e lftlbarla 
!~~İYonta. Ba telgrafa göre, 
~ bnetleri ŞimaU Afrika • 
... ~ ~rptdrtaa Mnra 
-a.aıaruun tadDu abnı!lar ve At• 
~ h..._ hemen t.amamen 
~ek soranda kalınt!lllar. A.1-
~erbda iaf•lnl temin için de
- .. 10hmclan istifade edemiyorlar
::- da İakenderiyeden Libya laa
ııı-.. ~ kadar tamamladddan il
~-. bsfvoruyorlamtı,. 

Arttı - Mmller ..... a. .,....,. _ ....... ,-. .... 3,,. 
batluna•dall 18"8 oPı:m 11 • .._ 

IDeDha kim " ile olllula ........... 
1ı1r mm ~ Glanmım. 

le ~kt I~ kaynakbJn böy
~!' nı11yaff.,Jqyetttn bahset• 
~ _....._., ı\frlkiıda durumun 
~--.qyle tenine dönmüş olda-. 
1- IUnnen itiraf etmı, oluyor• 
.ı.· ~ Akdenizde ve IJby~ 
~ 1 te(enler tnglJizler de
~ ~il'. o.ıar ıDgtnzıen 
..... ~~~Jar, MıSırftan 
~klardı. Bu ttlvl ile ortaya 
~ Jl'Uhalrika; ilk 1811181loo 
~ ır._ herine ytirtimeğe 
...:_"~. tn~r, h~blr yerde 
~ OllDiddduı ~n, ttalyan 
~-..........._ tard"3nekten ı.tb 
~ 1111imaJI dllt ihmlemelerl 
~ echırdl. 'l'aarnna ~eçmi\ blr 
~~e donamnarui ma"1iffa
~ bahsedeWmemi için, 
~ ~ut. kip dtlşmanı mevzı1erfn.. 
S ~ ve mağlftb etmek iJr.. 
tı..~~~. H&lttald t imdi İtalyan 
.._-.~ lqilblerln kendileri • 
ha.:_""7~ ve Akdenfzde bir llC!Y 
~ olnaalan ile iftihar 
'i; el • 'Y&pmcak olanlar lngi-

11111. etil. lta.'yanlarth. 
... fv OlnaaJd& be.-aber, 1ııgiUz. 
~ 1-ıatt..a marpl Graaaai 
.... "'t. lıtısır hududqna mıhlar. 
S ! ı.atta Jl:ritre ~ Habc• 
~ f)ftirte nıe,~ oldular. En 
~ ~. ell küçük 1an·
s~ llabetistanı fethettiler, 
~ .... Afrikada bir tek ı ... 
"'*-~-•.-. topralw bırakmadılar. 

-alin bUe tılmall Afrlkada 
<Devamı a IJıclcle) 

Beş canavar evli bir kadına gözünü oyarak 
tasallut ettiler 11 yaşında bir kızı da kirlettiler 

• 
as < eı ı 

••••• danlı ae 
1•"11 •lttıre~ 

len tplralE ,..._ ___ ---....... ı Kadının kocası 
EK M EK Haydutlardan ikis:-
su ,t~~g~~tan ni mahkemeye 
Berııaaa 11011a- çıkarllırken öldUtdU 

lsıma ,..,.. l'aılulıdan ı.Idlr.t:dljtne göre; 

verıu, burada çok fect ve vahtfyane bit 
taeelU\t lıA.di8eslDi mliteak'p cO.. 

bt8dal ~ ...., .. . ! retilrane bir dm.yet lfl-ımtftir: 
mlttlr.ı • <Devmu a. ibıeld•> 

Bu .................... ek 
mek ia&llllıNQnn ........... .... 
göre....,._. ahoütp-. • -~ 
mu~..t.th". • • 

-28 bin lira 
ihtilas. eden 
veznedar 

7 sene hapse, 28 bin lira 
para cezasına 
mahkOm otdu 

Kbım adında blrlst, ıı:minöDtl mal 
mUdlltlUp!ıde mutem•Wk ye vesne 
darlık yaptıtı macla. 28277 UraJI lll • 

tll&aen Zbnmetbıe seglrmlftlr. ' 
Yakalanarak Udncl atır cesa malı. -1-

kemealne verllea mubtella YUDedar Slft'I ldıal. ...._ ...,.. dn•& 
dUD biUrilen du pn.. JJHDda T lmal9J* 
ııene atır lı&pee 28277 ~ para ona· i ı.tb 0 

• L _.::; • 
m ve 4 ... a a1 d• mamurl)'ettell Bil OlllQl&Uftı 6a /tlnJilı1 
~ıe mabkGmedlımt;tr. (1'1m1 a lldde> 

Sim al 
buzdenizinde 

Alman lla va ve 
eaıı IEııneUer~ 

Büqük bir 
lngılız 

kı uvazörü 
batırdılar 

tlo n ~ ıerıı or 
.Anadolu Ajansmm. dilnktı aer. 

visleıinde bildırildiğine göre, :tn. 
g"liz "komand">Slan" hususi ıu .. 

· rette yeüşfrilmit uker'er diln , 
sabah Afrikanm garlnıda Madıı.

1 
· 

gaskar adasına çıkmıtlardır. Bu 
harekete Amerikan ve Hür Fran 
sızlar ittirak etmemiRtir. Lond .. 

e e1ttı•~ıı1111 t 

rada reanen bildirildi~ine göre "'· _ 
karaya çıkarılan İngilizler az bir 

1 

;:;.:. · . 
mukavemetle karşılMmışlardır. .,,,.,.,,..... .-
Amerikada ve Hür Frans"zla" 
mahfillerinde bu hareket tuvh> 
ediJmiftir Vlşide bulunan Ame.. ..._, ı.•ı•• Aalau'a at JU11 
rika maaİalıat'!'ÜSarl Tok Llvlle IUllla •tlraldal ._.. eıeı llmell lllla 
bir nota vermif, bundan Amerf cılM .... -.e•Hn ıhlimlıttlt......_ 
1canm Jılada.gaakann lngilir.lerce 11111 • ........ ......_ ~ • 
ilPfüıin tamıuWle tasvip edildiği yanw1anaua ..... --.1e • ....._ ~ 

iki muhrip ele ajır buara bildirilmektedir. =·=-= = 
ıııiiradı Londra. 6 ( A.A.) - Vlfiden ....,. 

• bildiriliyor: _____ <r_ .... __ s_bdl_4e_> _____ ,.:<D:..e:.:.V1UDI= 1 incide) 

Bir· piyango bileti 
sahtekirlığı yapıldı 
5 biletin numaralarını değiştirerek 
1850 lira alan sahtekar yakalandı 

nalltım tentnd r 

1 

HA-- ..... b_ta ...,.., 
ıoew...,.. N ..... MnWltr•r ....... 
..... -1adlr!,,admfeH ........ 
.,......,.. lıetb70r. N.ae Ma_,.. 
..... llaller ~ ,.....,_ 

tllılWerdlr· ~ ... mbde - ..... 
~ 'N aZlb 111911•nm "Fi PZllll ................ ,,., .. 
tcSallılm 1 t •• .....,. ...... .. ........... [ , .......... .... .,.... 

zabıta ve mUddelumumlllk mtıhlm J ,eklinde tahrif etmlf n mU1! pi'1alıco 
oır piyango blJetıerl aahtellrlıtı talı. m0dtlrlq11 gife8lne mtlraeaat etmlf • Mü .... 811..tl 
klkatma el koymuflardır. Yapflan talı tir. Tahrif ga;yet ~ olctutun • • 

lclkattan öğreDUdlltD• göre lı&dWe fG'1 dan r1fe memuru fUpbelenml;yerek --~ ....:::::..-aı1ııı· -.. 
le cereyan etmııur: k"""'""'• bUetlerln tutan olan ıaeo llllllll 5 5 , ........... .:.... _, 
Şeımeddtn adında blr dellkaalı. p. Ura71 Ym'IDllllr· 1 ~ . · 

QID aramı,. ayında, ikramiye ka • ~ 1ılr mtlcklet llOllft. ldılNoe .. f l 1 5 • 

u.nm•m11. a bilet numaralan l500 er ,.pııq hesap IODUDda, lleramtJe b· ilk,.., .A 
lira 1 lıOett 2!50, dlfer bir taneelnl de saJfaıl a;;nı numaralı mubWlf lılletler mLlM (IAD .,...._ .. 

100 !lra ~ "•aaa ıaamuaıar ~ ı iDiide) 
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!S2.9.~ÇQ8~::§:Q8I?.f.;fj] - ~Mahkemelerde~ 
1 

~:if ~E~ 
ocuklarımızı ve Çok çocuklu Sey an çayı hırsızları 

1 • • • " · I Ça1 sandıkları ma,ambaaın lstlade g nç erımızı yarına aile er olsaydı; u G6ktea dlşma,ıer" dene-
asıl hazırlama IYIZ ? Ikramiyet•t:;ıa~~~ziin• Jün bll"r· ı. Fakat altuaa aallll girer 7 

TARUll büyük had: eler beşe "Milmeti kendine zevk etmesini o~kHt=~~~en:il~~~in~~~ iki sandık çayın nakli için 
~U e d::r.J~;;;'k: (~~!;:a~D:~l: ::~~:· i~~li~!~~: k.~~ı:=• =~ ~=:af~~rcnro:~~Ü~~= hammaliye ücreti: 15 lira .. 
rlrl"'r. Du .. n'- :ı'I kasıp ka,·uran, ma- st:Tebil'.?n, kabında filozof \'e ı;air müracaat sahiplerinin istihka.k baba ... " " ed Suçlu yerinde üç ta.ne yani kı-
ımır iilkel.!ri yangın yerlerine çe • o!ahilen, prs.ti'n bllgilere önem w. listelerini pcyde'l"pey tanz'm c • lık ve edalı, yanık yilzlU, lr&§ian u. 
, ir~'? koı~Ull" bir Wibus '""hl imci!. ren, nazari ve faydasız bilgilerden rek göndermekt~ir. Şimdiye ka • ...... "' ,.,. Bunlar zamış orta ~lı iDSaD var. 
ımş dunyn.m.121.D her tarafını snnsı lc:tı;an mii,ahOOc \"e tecrlibclenlen dac iki liste ge3rri~ir. ınaı Haklın _ Anlat bakaıxm, sen. Ha-
in saran, sefalet, ızdırap y:ığdnıuı derı;ı :ıiml\ktan ze\·l• <luyan varlık _ yanında 932 scnr:sin<le srhhiyc ,.c• 
nın~onJarca <1ciıltanlmm, yüz bin· nr yetı,Unneliyiz. An<'&k bmılar kAleUne mil.racant erlip de hakla • ~an özer, biraz sinirli clduğu beL 
ler'":e -uk ,,... ihtiva.na ölümüne bn""linliii Jmsuganın sonunda "'-· nnda tahklllmıt ikmal edilmiş olan- .a--••Al " ,,,_ .. " " ·~ 11 bir scsla, elindeki ~ ka.aketınl 
ebeiJi.,·et ,·eııen 1989 cihan sa\a.<;ı dana !!<ele<'rk korkunç Jıa-+._ kork lar da bulunmaktadll'. - · ,,_ ka bura bura nnıattı: 
bano-ı tar.ı.fm lehine neticetenirse ınııdan .. ürüyebil~cE,';ilerdir. Tevziat bu aym yiımisine • edl " ~ ~ - Ben yirıni beş sen r motörlerde 
netl"-,<'ns:n !usanl.ı!< fılnn.i ct .... dJ .. ·e Ço<'11klıınmr1.1 \'e ,..ençlttinıizl dar devam edecek ve bu on ~ .. ,, 

<;c.o ~ ııo-u• " ,.,. t Ç8.1Jiırım. B:ı,şım !l lıf~ uuyle l§ geJ..me. 
lmdn r hlrbir ""'gt~ fa idrak ctmecli;;.i ~·annki dünn. da !k•-ıla.~imnz günlük mllddet rarfmda müra.ca& b 

.. "' ,,... "' " - "' - di. GUnlerden bi:o çarııam a günUydü. 
müthı' bı'r bUhl'aılla. kar"·1 .. ., .. _ı,. • blr .. ok ictimat afetlerden aıak bu. etmiyenlQrin h:ık1an zayi olacak -

iJU-- '" Sandalı ıskele,;e bağladım. E\·ime yoL 
fır. Yer yer meydana gelecek 6i)"D· lunrlurmak teclb1rlerlnl §imdiden aı tır. lanm:ıdan ~vveı sandaldaki mU§amba... 
si, içtimai, ahlaki, i'ktrsadi inhi • mnlı .... ız. HaTn sonu dünvıL,"I m&ddJ Evvelce mUracMtta bulunup d_a B ı.--

" ·,. " - yı dllrdüm, kaUndun. ıra~l' eVlme 
damlara 58lıit olac:ığaz; yıllarwuı. ııınnc-\İ Wıacla ~YJS.iı7. zorluklar hen.üz i.'llmlcri lstanbula gelmemış Yoltandnn. Sabahleyin vut.remıo ba§ı. 
beri daimi buhran içinde faaliyet y:ırnta<'alrtır; geçinme ~U~lüğti ar. I olanların li.<Jte1eri de yalrmda gc·· na gcJd:ğim zamaan (i§imin b&§ma 
te bulunan be..,.r nıhunun ne,lniıı t.a<':\J:tu; aile oeağmd:\, içtimai he. mi!? o1ncaktır. • .. ., in ,... diyeceği yerde v..._.em diyordu) 
yaratıcı diruımizmasından büsbü - y~~·~ uyuşam~azhk ço6:'1.acl\kt•r. Va'l busabab geldi baktım akŞSIIl.dllrdllğUm muıambalar 
tün mahrum kaldığını Ye derin bir Butim hunl:ır ~üphc~i:.ı kı ıaısnnla .. sandalm küpeftemıe sertU vaziyette. 
'bedbinliğe gümillcliiğünü ı;örece • rın ruhlarında hi~d.:;: değitolklikler fstanbul vo.H ve belediye relsi Kendi kendJme: "Allah Allah bu man. 
ceğiz. nu ise mutlnk bir atalete \'e ~ıırntacnlitır ,.c zayıf lra(1eliler iç. Dr. L\ıUi Ktrdnr, bu sabahkı ekr· ura. da ne oluyor?,. dedlın. lıılll§&mba.. 
tam mfuıaslle U\'ekklile götürür. ~tiye, (lılha b3.)<a tahriplı:iir çarele prcele Ankara.dan şehrimize gel- lan kaıdirdml. Bir de ne göreyim. Al· 
Şnhaldc ne yapmalıyız! Yinnin.

1 
re b:ı.5\'lU"l'Mk uretile ltind1' ya_şa miştlr. Va.ti, istasyonda, mua.vini tında iki aandık yok mu? "Bu sandık.. 

cı asnn en bllytık Ye menfur esr. clıklan hayat& bir müddet ol'Rlll unu Ahmet Kmık, bölge inşe mildürU lar ne ola T .. dlY'fl eordum. Meğeneın 
ri olan bu ikibctt kolla.rm111.1 haf. mağıı ~ayrct. edet'eklerdfr. Onun Mümtaz Rek, <Eğer vf18.yet Ye ~
lryanlk bcldiyecek miyiz? Ha1ır~ i!::n <'ocukhlrmımla \e ~uçlerfmiz. lcd:ye eTk.Rnı tarafından kaJVL ça~Y olduğuna nereden blldiA? 
Bnftis, şhndlden slli.lılanacağrz ,.e d:! 5imclil'lt:n lçld dU~Iığı ya Jmımrştır. _ HU.ytn Yuıcı aöyledl efendim. 
yarını emn11etle J<arsılıyn.cağrz, ntmnhyv, ıühre\i hastalfoıill\rtU 

hb ı Dokuma kooperatiflerinin - S<ım"&T Bunun için hiç va.kıt kaybetme korkunç tesirlerini mü~a es m • _ Sonra &fendlme BaydyeJim. Kalı-
den licndlmhj \'e bilhas a yannın sallerk ruh:arında canlandınnalr .afi§ 11ahalan 

tın -•••- veye kottum. Bn8eyln1 ~- ''B1l tiınitlerj olan ysvrulanmııla ı,ccnı:- yu. Bütiin bu öaemli noktaların Dokuma koopera erinin ım..-....-
lerlmizl hazrrlamalıyl7., onları mu. tahakkuku iı,:in anne \'C babalarla lhti~ artmq olduğundan memleke- ııeyl.U be! gel1,. dedkı:a.. "Ne 'Rol' be •· 

•-- .. , balı sabah!,. dıed1. --hitlerlne, mman \'e her neli değl- mekteplere, matbuata. siaema.-.- tin muhtelif yerlerindeki koopera .... - _ saat ~f, 
,.ikliklere en çaba.k ~e emin suret. ve radyo i .. tao;yonlarma ~ok btlyiik terin ıı aa.haı.amıın hudutınndırılma • _ .Alt.I vardı. 
tc intıbakla.rmı tıemin edec.>ek 1t:. 1 ter dlhımektedir. Bunlar mUı;te - sına lüzum görfilmUştllr. Her dokuma _Peki aa.t berte aentn ~ ı-
yntıar \'e bilgilerle teehiz etmeli reken çaht111aalr ,.e her fır.ıattaıı l<r. kooperatifi satı§larmı muayyen §ehlr. 
ylz, bedenen oldu&"U kadar ruban tlfade etmek ~aretllc bu uil P • tere yapacaktır. fiD neydlT efendim. Hem 

sağlam, düşünebilen, asil bir idea- yenin hu"111ünii kolaybı:;tmnahdır uPara,, davan da tatlıya -~ :~ ~ 
1e sahip bulunan, kendini bilen, lar. 
ku\"\'etli, iradeli, sıbhatm kıymeti. Va.nnkJ hayat enerjik, ka\'vetlj bağlandı - E anlat.. 
nl bftee, bastahklannr sebep ve iradeli, ~ebatkir, ~ur, görllpek, Para plyeai mıınako§umda.n. doğan - Derken efendim. Bız lmlle)'1nle 
t.eda,·j ~lerlne vi.kıf Uımdllji ı.atw i,Jcr ,·ücudu ~ğlam "demir davayn dUn de devam ohmmU§ ve da· sand•lın b8§ma geldik. HQ.eytıı an.. 
intizamı sC\en, her türlü cehltten bilekli, tunctan ayaklı'' inOJanlar i~. '"va Necip Fazıl Kısakürekle Peyanıl dıklan ~görmez, çay aand:rtI. bun 
yılnnyan, faaıtyeti :ıevt, at.aleti a. tlyettktlr. t,te bugUnkti aile Ye sata anlqtığı:ndan aukut kararlle ne. ( lar, dedi. Sandala &t1aJJP sandık!an 
zap telikld <>den. ha.1:r1 eleme, ne. rr.e:kt~ terbiyesinin ideali böyle ticelenml§tir. kıyıya çıka.rc!I. Aldı g6t1ırdU. 
feYi mlıraba tercih eden, telılikeli bir adam Y"fi,tirmek olmalıdır. Vali muavinliği = :;:.Y:en!'::yinin miydi T 
güç islere girl,..ıektQ yılmıyan HAJJİS Ö'~GV' ~-

~ık olan lstanbul vall muavin1iğl. _ Oyıe iae, ne diye alıp ~-

ı-""'"" 'il 1'1111l&il1il1111il111111111 

ıJ.~.§.~~~f..~~.~.~u~.~.~. 
Suikastlar günü 
6 IDllŞl8 ım, 011 - evvel bogb, 

aulkMU&r gOnüclUr. O '-akit Fnma 
cumbıırrebl olan Damer 1914 _ 1118 

mulla.rebeeloe ~şUrak emaiıf mutı.arrir· 
ıer taratındaa .RoçBcl Mlcıpunda açılan 

1161'glyl %.lyaret etmlşU. Bir kÜfede 
muJaarrlr Klod Farer Jle koıuqayordo. 

Eomlyet mUdllrll Pol Gıpr da biraz 
arkalarmda duruyordu. 

Pol Gorgolof iamlııde bir Rus bir. 
4enblre cumlıurrelıılne , do!ru atıldı, 

blrlblrl üzerine bet kurşun ııth, kur. 
~lardaıı ilki Damcrla k~a .__ 
bet etti, lkbıCI kul'!}Un yaaatmdan 
girercl< kafatuma aaplanclı. llf'lbıcüııü 
de sağ ~e kemiğinden get-t'n ıılr

yaııı deJdJ. clördilııcü ku~n .Klod :t,a. 
reri betlndsl dı• poll nılidürünü yara. 
ladL 

ne eBkl Gl.r9on vall8{ ve balen Tu.ll· 191.ne mftM&de ettin T, 
ceU vali muaTtnl Feyyaz Boaut taybı _ Blr cabtDOıt etum et~ Ki SACA: 

Nibetçl do torlar olunmU§tur. az ::Uo~~npem:~z ~t!~ 
V akıl eMrlerin lotoğralları ,,_ 

l k bunlan ne J'&PDU!1. 
Oambarlyette AbldlD Daver, En Son a ınaca 

Dakikada Pe,aml !lafa, htanbolda Vakıtı&r idaresi, ecdat yadigln olan - G«DrQp •tmıı eteDdlm. 
clliuJmc.ı ilam gelea bir doktor me. v::ı.kıtıann tamamlle hali ulllellrnln Baeumı elindeki :tukeUD. hayrı 
• r-lr.ı! bulunclu~ı.ou ete aldılar. ve k.ıymet11 ldlfelerlnln mükemmel bir kabnamqt:L lDkim otur deyip de 0 • 

Doktor meeeleel! ıı.:nt, aaaale- ıekilde totoğranarmm aımarak ban- turdul'u zaman bıl blçaz'9 kasketi bu 
-ı.H.. aefer de &Pli aralarma. alDUJ mlayor, • r ... doktorlıu araemda çıatrılan ha..'l. 1 larm muha!aza.sma karar Te·~""· 

taya gihnlyemer, g-ltıneınıek için bin Fotoğraflar ağlıuıdlsmaıı yaptmıarak sılayordu. 
bir çareye ba~rvuranlar yok denıınK'z, ta.!JI.lif edilecek ve çelik tertibatlı al. Sıra "Abdurrahman Yirmibeşe,, geL 
, .. r. işte bu \.'lll'l.ıktrr kt, umtmılyetle 1 bilmlel'de muhataza. olwıacalrtır. Bu ınl§tl. Biraz~ anlayacalıııus glbl 
doktorlann feaa bir göıle ~örtllınele- ı maaatıa birçok çelik tertibatlı albllm Al:ıdurrabman enelden keaUrmlş bu. 
rlnı-. iyilerin de bu arada karnlllnma. yaptrrııacaktrr, !un.saydı, .ayadmı Yirmlbef yerine 
1 beb1 rf OD bel kordu. Fakat ııe bllıdn ••• 
ar111a se yet ft yor. Arda köprüsünün in§ut bitti 

tlzerlnde dnrmalc M~i~iml7. naese. ı Trakyadakl köprülerin ln§D.Sl devam Abdurrahman Ylrmllıef, hep.tııdell 
lt", iş ~leıiadfl rafrılıp da lıastaya 1 etmektedir. Haber verfldlğ!De glSre daha yaflI. çoluk çocuk ısahlbl. sakin 
gelmlyen~r d_efil" böllelcrf, yapıla. Arda kl!prtıaU bitm'a gibidir. lıle:riç halli, be.bacan 8bı..lnb bir adam. 

•· bl lkl ti •- bolabl 09 Abdurrahman Ylrmfbeş - Etendim 
ca... r n )e e, t'e'ı.a-nnı · • ı k6prllaünUn de bir ağzı bitml§Ur. Dl. ben §U Hüııeyinle kahvede oturuyor-
llrler ve ha"ta sahibi, o olm:ısa bir ğcr ağzı da yakında 1kmal cdllecckUr. duın. Bir aralık bu 88.DdalCJ Hll8!ln 
lıaşlul doktoru temin lmkAnma uJılp. • G d l .k . . 
tir. Fakat hrı, Peyami Safanın do. ı Partı rupun a çe tı zıraatı geldi. Bir ,eyler söyledi. o da "pek_ 
kundafu bir nokta ttzerind~ durmalı meselesi görüşüldü IUA. geliyorum,, dedi. Bana da. "Haych 

umh 1-• ..a--ııaı _. Ye bunun bir dihene k«Nlllla6ı ... ohında Cumhuriyet halk partisi mecl.i8 yürU aeıı de!,, dedi. "Bana yardım e~r 
l• ransrz c urre ... uıoc ııe•ts•Ye ., d dl B de g1 
k k ol Bo ı..... .. -~•ft 1 •·-ı ı rar etmellvlı.; paaar g-Unlf'rt.. her grupu dUn tolanmı§, Ceyhanın Osma. sin!,, e • e.n ttlm. ~vvet~ PeL 

ço ya m an .1vu ......,_ne& ne - • • · all ft•-· 1 gittik 0 d 
dırıldı, iki de.fa kendisine l<an ,·erildi. 

1 
dokt4nın, insan olclu~na cfire bir ta- niye kazasında çeltik ekimlnln umumr ronun eıo.uıın ev ne . ra a 

,,11• ...~ tanı • fil gilnllllden lııtffode etn~-e, cHnlen- aıhbatl lhUU ettiği hakkmdııki sual baktım iki çay aandığı duruyor. 
..-Yan ,., :nınııaıun en oouı proı&- • il Ça d .ın ld ....,,ft d 
8ıilıteırt taratmdaa d.lkildl. Dumer luın. meye bakla vardır. Fakat eeıı:anelerin takrlrine zirao.t ve sıhhiye vek leri - Y san lo• o u6~u nere en 
dlM ıeJdl, Geee Wra blr ~ ~ lıu.hlnmak mecbartye.. izahat vermi§lerdir. Vekller bu kazada ıuıJadm? 
babraa g-eçlrcllı .=kaybetti. An. ttnde olclok~ bir tellfrıle, ..ıı 9CIDt çeltik ettmtnbı men'ine karar •eril. - Çay ııandJtı beDl olar efendim. 
ıa!!dmez llhler 96 ledl "" 61dü. n~ dolct.orlar <la buhmdarmak mi§ olduğunu. umumt ,ekllde çeltik - Sandıklar açık mıydı! 

Y mruretbıdeyiz. ziraaU haklan.da -.Jı bir Jlyiha ha· - Blr tanesl açıktı da çunla koy. 
Dameır l.B88 ele melııall 8eÇ8mlt "" Börbıı BtJBÇAJt zaiandığmı blldirmı,ıerdlr. dok. 

o "Vakltt.enberl 8ılyad bayatta yuvar-
lanıp ptmiftl. Bir hayli mtıddet mebus 
11* Ye pır.eteclllk ~ -rn 
ıw 4le maliye DU1n 1897 de Hlndırı. 
nl .uaı oldu. l90ı5 de .........., mecH. 

8Jne ıda ~UdJ. lOl!l-1918 llarM eım · 
lllDda fwkallde dçt olarak Petrog 
nida ~dL 10.Z? eonka.ıunund .. 
Ayan nW elda. H mayıs ını ele Gaa. 
ton .Domersln yerine cumburTelal ola
rü: geld.l. 

l'AZA.."i: 

JUL ROMEN 
Damerta dön ojbı 1'a&aD bbmottn. ÖN SÖ'Z 

de 6lmliştnr. 1kı oflu dotruda.n doğ· Un kitabın ba!Jmda l>enim 1 mi. 
l"llJ'9 lıııM'P ~ lmr'IQnla ölmü, nli okur olmm:ız ı.Uphe"fz keneli 
~ :lld9I de harpte aldıklan yaralar 'kenc!fnize: 
;y• 

7 

Jaıı m8tarebden t'IOftra haatala. ·•- İ45tc, diyeceksiniz, Auupa-
nanlı: llmftıfttlr. <lan yeni gelen ,.c son olaylar hak 

KaUI Pol Gorgolof 3'1 yaşında bir ~unıla. bize kemli fikirlerini söyle. 
Ra9 ~r. Sutkaetbın sonra bu mt'k istı:reıı bir mah:trrir daha. 
ıu1ıunm lııa ı,ı ne makııatla yaptığ'ı bir Relld de bire parlak nutuklar \e · 
tlrttl tıeeblt edilememiştir. KatlJ nr· 1 rt:('Ck hilltümetlcr ne \'olda. lıarc
dJtf tfadeleınle bu hususta blrtblrfnc l;rt ~tmelilertll, mHletİer 'kendile· 
zıt 111.r takım ifadeler de \.'erml • ynl rini idare edecek adamları nasıl 
nız ~ auç ortağı olmn.dıl'ı nokta~m. "~elilerıll cliyc \"Cya buna ben. 
da flddeüe 18l'ar etml~tir. ter lıir ts~ım güze! ma..-nll:ır 1'D• 

6 ma71& ım de Hnıu bafvddli :atacaktır (biz böylelerlnl çok diıı. 
SIMıı P'fl' da lılr IA1ika.sta llllU1lZ kal. leclik). Yahut hi:ı:e binlerce insan 
m$. ~veldllıı. mOnakAl4t \'e maa - gibi kendisinin de ~ahit olduğu, 
rif lllAUrlarlle beraber bulunduğu \re- 1 fnlmt bclld de> nh"t lntibnlar tdin
ne Wr ..,..._ •trfnnt. yel lllekçılerln 1 eliği hir in!. m hil<l' c'ui anlata
den lkl51 ölmÜj, om de )&ntlanmı$ fa . , mktır (hımhn da toı. duydu!(). 
kat ~kllıt w uzırlara hiçbir ıe~ \"nhnt da, bu m:ıreranın belli b&:)· 
f"""~mr.m. h kahr:ını:ınları l:a'kkmdn, kulak. 

1 
Çll'YİBEN: 

LUTFI AY 

tan kulağa duyduğu dedikoduları, 
iı;ncli s'lzleri bize tekrarhy~aktır. 
Burıla.ra ne derece inanıp inanma
mak A'f?rektlğirıi tayin etmek bize 
clilşe<'ek. BU111\ da. ıalen al1:2tık." 

Fakat hayır. An1a.taeat.lanm hi!i 
clt· höyle ~t"yler olmıyuak. Çok 
ım,ka, tok daha Jınsusiyetl olıın 
-:eyler obıl'nl•; hattfı. yerine gii. 
re. bir drıım halini aln<~ak. llıınuıı 
S:?bcl•lni bine>.ılan öğrenecek iniz. 

Bundan en·c1ki Cihan Hnrbi he . 
ııi dt'hr-e~ i~hı()<' hırakm1~•1. Ger. 
('ektC"n in:mdtğlm bir h:ıklkat \ 'ar
sa o da ı..u faciaalrm te"ararlnnma. 
tma, her ne pahasına o!un;a olsun. 
ınrydan \"ermemek icabettiği idi. 
Henim ~lhi hireokl:ın da böyle dü
... ji11iİ\'orlı.mlı. Fnkat bir .,,.i dü. 
siimnc:k, d:ılı:.ı llc:-i .. :nc ~hbeden 
~nrl~c dii~iinmcli. ln'ianı hfrblr ne-
t ire~·<' ulaş: ırama~. • 

Ben, hiçbir l'Bbldlm olmadığı 
h:>.Id<',, bütün ciddiyetim le kendi 
kendime Pi )'Uhhıl etml§ttm: 

., _ Yeni bir ba.rt>e mu1 olmak 
ic;in, her ıııaman elimden geteni ya. 
(lacağmaa yemin ederim l" 

Difeceblnfz ki: 
''- Kendi ken~ bu yemini 

t'den adam Maba kimdir!" 
Ooo tasaV\'Ul' edebilmeniz için 

t1i1..f' yardım edeyim. O, birkaç ki
tap yamuş, Fra.rumnm ve ba.5ka 
memleketlerin mahdut muhftlertn. 
'1.e küçük bir ~hret kuumıya 
bıı~fam~, daha pek genç (henüz O· 

tuzunda) hir ~.<lamdr. Neler söy. 
liy~hileC"eği, nelel' başarabneceği 
~eni9 halk lditJelerin1 pek az llgi
ıcndlriyor, hele hüki'ıinetlf!ri keneli. 
'İle me!';gul edebilmek inı'l·ilııl.'U·ı
na hlc; ma.lik bulunmuyordu. 
Runıı bir fümcle ~iirdiiğünib:iı 

fan:cdiııiz: ~arı meçhul, genç blr 
ı•nmsı7 molınrriri kendi kendine 
ildoci lıir Cihan Harbinin vnkubul
ıııııcıına m:ıni ot'lcaihna ~·~min <-ılc 

e.U,., hir yol hoyunc.'\ yapa yalnı1. 

rlo1a. •yor. nu iJolmn;1•dı, fıık:ıt ol
ıJuk-;:ı ]((lmik bir salın'! '>lurdu. 

Rıınıınln hcnher o a:enç muhaT. 
ri;: drli •l<·~ilctl. Diinynnın gidişi, 

Yuaa: SAJT F AIK 

Dtl§Q.ııdllm: .Kimbillr Abdurrahman 
Ylrm:bet belki de ceb!De ıı ttığı bir L. 

vuç ~ayı akşam demlendlrmigtl.r. !ıliı 
g1bl bir koku tılr kQçUk mangalla ıam.. 
m11 odayı doldurmuştur. Abdunıılı· 
man bir neteB cıg&r&IDldan bir yudum 
da çayından içip: ''İ§te halli çay bU.. 

na derler,. demi§Ur. Bil" tutaın çayta 
bir on be§ lira hama:lye parumııı key. 
tinl boa.cak llOl1J'a1d hAdlaelerl belki 
de lıfç dtlfllıımeml§tlr. DllJUndllyae: 
"Neme gerek birader. Ben çalmadım 
ya, ııilıayet çalmanı t&§Jdml., diye fe. 
rableızıııtır. 

O den.m ediyorda: 
-- Yağ l.skeleainde yağ taciri AA. 

ta g0t1früp teallm ettik. 
- Çalmm111 mal olduğunu blJm.iYor. 

muydun? 

- Btlmlyordum efenc:Um.. 
- Bunlarm çay ticareti. )'&bat ko-

mlllyonculuğup yaplığmı sanıyordum T 
- Br.yir etendlm. Onların Uüe1 de 

b&lıkc;r, ll&lldalcıdır. 

- Öy\eyııe ••• 
- 06t0r dediler götnrdUm e!cdfm. 
- Peki k.ac; pe.n aldın? 
- On bet Ur& .• 
- 1)1 ha.m&llye para.a ba samanda. 

lkl andık Batdattan onbef liraya P. 
Ur oltum.. 

A.bdarr&hıDaıS. lçtf#l çay ıemıııe 

bçmıt gRıl. )'tbQnll buro§turda. o -
tarda. Bir tutam çayın acı tamahı mı 
ybbQ ektftmlltl T Youa: "İçtlltm 
11ıı1r bardak çay burnumdan ttW ıı.w 
gelecek mi?,. diye dtl§ünmU§ttl, bl.ltne. 
mes. Bu hal blr 1k1 dakika sllrdtı. Son. 
ra yaş1J lnADla.ra bu bir tıevekktllle 

sa1dnlefti. 
Sıra bıl ı.,teJd rolU oldukça mDh1m 

oıaıı. çaylan a&bp, paralan da arka· 
da§lle tamamen talnıin\ etmemlf ba.. 
lwıan Hllae)1D Yazıcıya gelml§tl Hll. 
·~Tamcı eaze b&§lar baflamas 

9'...-70mh ~- beBl edlD 
btr hal alımgtı. Çetmeme7dam 1sıılle 
elki tıtanbulım tuımnbacıWt tlemi 

hatıra ~ tmkAn yokbar. mm 
blllr H\1sey1n Yazıcı da belki ,..aa 
gelir yamaıı gidenlerdendi. Usan bo7· 
lu, lllyah ve uzun blyıklı, alyah ıca,..k. 

lr, bir dellka11lı oldogu mubaJrblr 
Kırk yedi "1&fllld&YJDJI. Fakat azan 
boyu gene 4e usun boy, eesl. gem "ey. 
vallab imaıımıl,, diyen .ee. YalDJZ si
yah ve uzuıı bıyıklarına ak dOpıftı, 
kenarlan salı:ailanıun arasma k.arq_ 
J?Uf. Halbuki eskiden böyle miydi? 

Hergt1ıı lılnek kaydı traı olurdu. 1ııla. 
haflede o geçerken uzun Hasaıı geçi. 
yor diye gösterirlerdi. Hey gidi g11n-
l"r •.• 

Hibeyln Yazıcı - Efendim ben yani 
kulunu:a, Çeşmemeydanmda. Hamldl. 
ye caddesinde bir meyhanPde ka!ayı 

çekiyordum. Şöyle tam keyif oımuııı 

bir zamanımda bu Hasan çıka geldi. 
Ortalık da kararmaya ba§laml§tt. BI\. 
ua Hüseyin: "İskeleye kadar Mr ııtt"i 

enam!., dedi. Gittik. Bana tkJ ııand1k 
çay verdl,"Bunlan al da okut •• dedi. 
''Ulan ben bunları kime olruta.catım T 

gece ftkU!,. dedtm. O: ''Kime •tar. 
san ırat, takml.m ederiz.. dedi. 

- Dem.ek ki taksim ederiz, dedi. • 

JDevmu ' bcllde) 

çok evvelb?den, daha liJmdm M
le in.sanlan g\ildib'ecıek sıralarda 
büyük tuaVYW!'Jarda baahnnadan 
ödeftlB bir ""1 bapımıya imkln 
olmadığm.ı bbe ~bat. etmekten bir 
an ~ blmıyor. lb.tt& bb:e ta. 
mam!le imk&n• ve gtlltinç gibi 
görünen hsavvorlamı gitgide m&. 
kul ve mutedil tıMa"11rllU'a galebe 
~ldığmı W.t ecttyor. t,in felA • 
ı.etıi tarafı bu Jdrik cür'etlnin, ~ek 
dda f"8atçilarla ~yet düş
manlarrnda kendini göstenncsldlr. 

lliğer taraftan bu genç muhal'. 
rir ltarbin nası ba ladığmı uzun 
uzadrva tetkik c:tmi5, buna amil o
lan ~i ıı,ebepleri incelemi~tl Bu 
j.,tc olaybnn ~eUni kabul et. 
mi~·ordu. Biliiki<J :ızmin, lraclenin 
. h:ıtla Jıüsoilnlyctln - daima bir 
rolü olnca.ğını Ye, ne kadar kü~ük 
lhtimaH~r dahilinde o1ur..a olsun, 
IJUtiin meselenin bu azmi, bu ira· 
deyi, bu hfümUnlyeti yerinde ve 
z:am:ınmda ko11anm1l'kta olıhı~na 
immıyordıı. 

:\1tse1il mırı de 7,ola'nm ''lttiham 
cclivorum.,, isimli eserinin uvandır 
rlı~ı mm\"'Zum tesiri batı~Jıyor, 
ı 005 yılıyl~ 1914 ~lr arasında ha. 

yatta olmuş olsaydı Avrupa efki\-

Seba krallçeı · 
Bellllala ojlli "I .. 

S EBA ~ Bellı:b'lır 
Yeımen'den kalkarak uun 

ve zahmetli bir yolculuktan sonra 
Kudü!lte SilleJDWl peşgaıubere u
lqtığnu bi:Iyorm. Bazılan bu se· 
yah:\tln a.5k uğrunda, baulan ela 
ekonomik bir -=-elcaia halll ~ 
yapddığuu yuartar. Ha~ tarihi 
fazla olarak B<'Uda'in SiUeyman
du lıU oğlu oldağuaa iddia eder. 

Bclkh ~lııı seçmeclea memleketi. 
ne döndü. Acaba oğla ile oldu? 
Buaa merak edenler elbet bu u

nur. Ce\'abmı Babee tarihlDtffiı 
aramak gayet tabiidir. İlmi bir 
~ilde dede1U1tlt olaa bir Habeş 
tarihi elbet VllJ'du; fakat Tilrkçc. 
de yoktm sanıyorum, belld Fran
sız dllhlde ele yoktar. 

Bnnllllla beraber geçenlerde Ha. 
beş \ilkesi hakkında şurada bu~ 
da tesadüf ettiğim yazıları ol.'UI'· 
ken Silleymaa Peypmberin Bel
Jm' e verdili oğul hal&mcla bir 
fıkraya tesadill ettim. Bu hikiye 
llabeşleria mukaddes §Chrl olan 
Aksum'Ia Dgllldir; bu şehrin tari· 
hine kan~ştır. Zaten Rahe§ ü).. 
kesinin merkezi olan Arli~b&ba 
pek eski değildir; Aksam, HJLbeŞ 
§ehlrleriııin en eıMlerlnln en mil
hlmidlr. 

llabef ~ gfire 1'a ıte
hir ya Alfwıaal'Dla opltan yahut 
bhramaD Aagabo tarafından ka
rulmuştu.r. Seba lmaliçeel oalamı 
10yundandır. 

Bellli, oğlmıa Hendik ad.mı ver 
di: bu çocuk J1rml iki yatma gel· 
dlği QDWl o zanıana kadar tanı
madığı ve görmediği babaamı zi· 
yaret etmek istedi; Kudüse kadar 
gfffi. Süleyman ona kendi sara • 
)"Dlda alıkoymak istedi; fakat Me· 
nelik de- anneei gibi memleketini 
t.ercih etti. Süleyman oau kaD
dmunaymca yanma Kndüs'ün asil 
ailelerinden delibnldar verdi. 
Bunlar Koc1Ust.e kanan levtaalan· 
nm bolundnğu mukaddes aDdığı 
a,.cornıak ve beraberlerinde ~ötür
mek l~ln aralarında birleftllc.r. 
SUJeım- Peygamber buna babOr 
üh.,. ~halan yakalaimalı için 
ordusuna gönderdi; iki taraf ara
lllDda amn Ye beyeeanh bir kon· 
lama old1a. 

Mf'Dellk Ye arlmclqlan Kml de:· 
Diz kenarm. ftl'lllışfa.ı'dı. Nere· 
d~ baba8mın ordusu tantmdaıı 
tevkif edilecek Kodilse götllrü1C· 
~rdl. Orada belki IJmilrlerlniD 
r.onuna kadar kalmak tizere zinda· 
na atılacak, belki de idam oluns
eülanlr. Süleyman gibi bir Pey· • 
gamber, oğlunu idam eder mi, de· 
me~inb; edeblltr; zira nç dini 
mahiyettedir ve çok bUyii1'tUr; cJjn 
lse hötün diğer hislerin ve va:ıi · 
·relerin ftstilnde l"ı.'lyılryordu. 

Henelik tam yakalanacağı sna· 
da yer 3'anldı; bir yol göründü: 
oradan geÇerek Aksum'a ulMtı. 
J\luka.ddes saıJ,dık her ı:am~n 

Dahra Makeda (lağmdadır. ı<a
laşa 'kablles.i Kudü..~U dclikanlılıl· 
nn tocukh.ndır; yahudi ideUcrlni 
nıubafaza ederler. 

Bfttiin ef">ıı.n.elerde oldu~'U gibi 
bu hikil.yenin de elbet doh'TU oL'\tl 

taraflan vardır; tarihi badi clcıri 
tahm kudretinde olular için bun· 
lan ayırmak gtiç değildlr. 

iKADtRCAN KAFL1 

n anuaniycet llurinde., c--4 Jebh,. 
de De biJrük cereyanlar yara.tabi• 
leeeğiai dii1Unöyorüa. 

Fakat, ı;:ıOk reslist ~üşündilğü r 
rin, daha içten, hedcf e daha ke§

füme yollardan varan faaliyet~ 
killeri tanrhyordu. Modern ee
mlyette efUn amamiyenhı büy\lll 
bir kuvvet olduiumı, fakat m111et
leri sevk ve idare edenlerin, n.-tf• 
dar mevkilnde bulunanla.mı efkitl 
umumiyey! aldatmak, onun reııJ;Sl• 
vonlanm ba!llka yOllara "''k et
mek, yahut ela ona hitap etmek, <; 
nnnla yakından temas etmek ıst .. 
y~l,.rle a.rasma manialar yığoıı'' 
ıçin birçok vasrtala"' malik oldOI<· 
larmı biliyordu. Billyonlu ki olaf• 
lnr tize.rinde mül'8 lr o'mıık irfll• 
bi.zz:ıt il<tidar mevklindc olmadıl<• 
t."Ul soord, eo.fkin amumiyeye hlH•l' 
edehlbnek ki.fi değildir. Ayni ııı• 
manda icra kuvvetlerine 1ıuıane· 
deıılere, iktidar mevkilni ellcrın: 
ılo tutanlara da lıitap edebJln1rl' 
\ 'e en buhranlı zıunanlarda atına· 
<>nk karar'b.r için onlann UzentclC 
•le şahsen mUes~ir olmek la1.ll11dıt· 
Run:ı· ha.yatt noktalar nzerincle 
faaliyet adını ,·eriyordu. 

(De\ıamı ,ur) 
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Bu emeltni em,telll bumun ~
nl JıOylfl MUıllime ve hll1wdeıll 

emale anlatarak onJaım da yar
clmalannı ~ del"nlı faaliye, 
te bq1ıyor .. -- 1Mil\eD ç~ 
m&k için btt .l8De devam edeıa ~ 
Uyet.i' nctloe8i& kalınca ili cebre, 
llOl'babğa dökilyor. • 

Hidiledee biıtaç clll -eırvel C.. 
fer 9* eevdilli cllel ar. ._. 
ye ile bir çocujunu yalal& lılr*ıı> 
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J\llükooa dö Hortö 
Macaristanın sabık 

Ankafa 
ilkbahar 

Kıral Naib At y~ r 1 inzivadan ve sükundan hoşla11dığı için, 
büyük mevkiini terketmek feda~Arhğında 
buıunan amirahn hayatı, epeyce meral<hdır 
~m Aedea. ll&cariatanda bU' 1 emriot iW,yOC' wı aonra J&nr kOi'dO- ~ ıc ımeıer &lyareUııe stli,yor v-e 0 

Ba ı sı müşler-eklere l tanbuldan nasıl 
iştirak e ıiece ? 

Ankara hususi idaresi e gazetemizin 
yaptığı anlaşma esasları 

!:Ok I" 
ıı. •Yua b&dlMJer cereyan etUğt nunu &alrtr;ır. au, kendU•rl)'lı beraber )'Ü~e da 
Aıt~dı, ıazeteıermız. hiç blr ve1lyle(le, Vlyanalııar, imparatorun an~ ve1 ediyor. 
denc&rtıtan Knı :Naltıi amiral Horu. da gördaklerı bu reaç yawerlıı, ~ Horu: 
b -.Zıuı l&aadıya bah.etme(lller? Hal· gUD, oowı mertıbeaine erlfecelfn! Ka - Hakkmss var toprakl&rıauıa ot 
~ki, devlet re.ialert lçin(le, amlralm cartatana Kral Naibi oll\caıuıı baUr. bltmealııl bekl!yıecelim aanıan dettı mı saat ıs e kadar Hipodromda 

h:.sap he3 eMc telgrafla bildire
cektir. (l.\luayycn saatten .-ra 
gelecek telgrafla yapılm11 olall si-

lı Yatı, bübuaa JD&&iAı. epeyce muak laruıcıan ıeçlrebUlrler miydi Y Diyor ve mücadeleye baflıyor. 
~r Ye bu ~ anıatıımaga defer HorU, dört 1ene, lmparatorwı yaDdl llüeadeıı halan, g\sll blr ~ml;yete 

ISir~ Mile vu ld at ) arı~ıan. 
bizde de Wi)Uk bir atlka ile taiı.lıı 
l'dl!"yor. Gecenlerde hmlrde niba· 
)"f•l boJan al y&ntlarına, geÇCll 

laaft. ı\nkal'"'.ıda bqlandı. re11 • 
ıoaı Al)'tada ıla lstaalıal nlerakh
lan \ ellefendiye akma batlıya· 
caldar. 

Haber, Acıka.ra al yan»lanmn 
lr.ıif:a.ın&'ilft & bJr haft. kala, ciddı 
bir kk il kaf"llStDda kaldı. Bu, ~ 
tt&D.bul<1aki at ) ımşlan 'e bahsı 
ruüırerek mer:ıldılanıun, Ankara 
~y:ıhatlJli ihıir:ır etme-den balısı 
0111ştf'•'9kleıinc i§1.trak edcbllnıelc.• 
rbat- tava-.1Ut t~klffiydi. Şu 'eya 
bu ~ide b&r dodt' •• oduya mey
ılan \fel'IDİY~k kayıt u :tartlar 
altmda kaOOldc blr mahzur gör
medik, ~kl bunun 1staq_buUulara 
bir :hlznıet o~~ı dtı,ttnaük. 

hi:Jettedlr. da kaldı ve 1mparatorun en •vıtıı titr menaupturıar. ~unlar. komunıatıer\e 
nedimi oldu; fakat 1914 le tıarp Wf çarpıf&D 1Jga\ kuvv.,tıerıne yardım ı. 
ymca, yanr, bu .ırada. kend .. Din diyorlar ve Bell Kum bel&saı ortadan 
1&rayd& defil, blr :ııarp gemlllnde w· kaldınyorlar. 

pıtr'§ he<>aba dah.11 e<UlmeclliJ tak· 
dirde h~p beyeU mes'uliyet b· 
bil etmez.) 

lwımuı 1c&betıl&in1 anlatarak Qon&D. Horu. bu vutyıtte bile, tfsal ku. 
mada btr va&lte,ye tayinini rica .ıu. vetleriyle anıaımıyor, &DC&k, -.ı Ro
Bwıun uzertne, denlM yeni liıdlrtlmlf meıı kuvvetleri de çeldldlkten llOGra 
evvelt. Novaro kruvuörUnı kumandalı Budaı>efteye glrlyor. 

At ~ID ima blr zamaıı• 
da bu ~ti kauaı,ı set>e~lx 
dt>iilillr. Ttlrk tarill l»oyunt'a, ata 
lnJmet verip7le ve oau en uiı& 
bir vartık &aflDMlle temayüz etler. 

f -- tsıcnllen rulkt.arda Wlet 
,.e bahsimüştcre-k Yut besap1an. 
nu dahil e<tll~k ''e umumi he. 
&a.p t1kanldıktan sonra kualleb 
bil~tlete kabct edea pua btu· 
bal 1t Bankama HU911 ı.ı.,. MO. 

~tar; illdf &it sdl"f 
l<.. ~beeı. Etyen dö HorU Vagibanya, 
llo~ :ınezbebinden blr asilzadeydi. 
tıı b Ç<)Cuk sahibiydi. Bu çocukların 
~P !ı~utu olan Bel!, bahriyeye lntl_ 
~ etu; f9'Qt çok .urme0en. ,cemi· 
~ CUverteaınde vukua gelen bir infl· 

ııeucestncı.e öidU. 

otı~ba, bu ytlrelt acıama rağmen, bir 
~ muUaka, bahriye zabiti ol 
ita .... ~ istiyordu. Bu )'tizden, Nlko1a: 

~:inin yeruıe ~tt,_ 1A, on dört ~mda, FiyUm bah 
ltiı IXlekteblne girdi .Oradan, on se: 
() ~ıncıa, bahriye muıazımı çıktL 
~ar ist!daUı idi ki, mektepten 

tayin olundu. İfte bu kllçUcUlr Non.ro 
kruvuörUdUr ki, AVU.11\ueya • Kaca. 
rtat.aD dOnaıımaıımm. bQtUn barp 
müddetince, &"alip gelen tek gemt.ıdir. 

1917 .eneal marLmm H QnCU gü· 
nUydU. lılUtt.eflkleriıı Otrurt kana!ma 
k&l'fl teala etUklert abıukayı yarmak 
l&aımdı. Hortlnin emrı altmd&, y&lılıa 
Novaro kruvuörUyle dört batlf .-mi 
vardı. Karıwııda. bl.r ~k lnlneUI 
kruvuörlerlı bl.r Mbll mubafua ft· 
lOIU dunayordu. 

Hortt, t.ereddUt etmedi ,lqiııa ,... 
milerınm biri.ne atıldı. Uç dMtroyer 
le Jlrmı Alıll ml&batua gemi.ani fıa: 
tuarak abluka lriamttlertnt ~t~ı: 
fakat bit mernııtte ~dt. TalUl 
aamıı. o~ bir -SJ9Y8 yattı " 
kendıalDl kumanda kOprn.Qne sottll"t· 
tQ w onidU Yerdlll ~ Jiııal' 
ıertnl, kpatıam, UiiU& ~~ _ · 

Hôrtl, b'1 ~tiiti ne~. 
ııır nm billü ~ litudl ij 
aıralard& Ftan.U Jcmef IHmtte. ,.ert· 
ne genç Şaı:l geçml.§U. Ialabat yap· 
mak taraftarıydı. Bundan dolayı, usul 
ve niuma riayet etmlye lüzum gör 
meden, Horti'yl, kontl' amiral yaptı v; 
donanmanın ba.§ına geçirdi; fakat 
mağlQbiyet ve imparatorluğun çökme. 
8l tahakuk etmi§tl. 1918 ııeneat nlha· 
yetlerlnde donanmayı tealbn etmek 
lcabedlyordu. 

Mütarekeden soma 
Hicap ve ıztıra.p devri .. , Bozgundan 

sonra ihUJAl ba§lıyor. Macaristan, Be· 
lA Kun'un komUniat avenesinin ell· 
ne dU§üyor. Budapeıte, •efalet \'e u. 
mi t.ııizlik · iÇlnde çırpınırken, Hortl, 
çekildiği Kenderem mallkA.nealnden, 
tnUletlnln feryadmı i§itiyor; fakat bir 
şey yapabilecek umanın gelmediğine 
hükmediyor. Bira• sonra, karar sa· 

Diktatörün İf oc oorahat 
laa,atı • 

HorU. heyecanll alklfl&r &ramıda 
pa.yttanta rı.rcllktn 80Dr&, ıtll olarak, 
vatanmr yeniden 1n1rma71 if edbllyor. 
Buıum ~de, raıaatmı ve blltOD ka 
naau.rlDl feda edlJOI'· Tam bir mut. 
1&kı79tÇI oldulU b&lde, •bdl ımpara. 
Lor Şarl'l.n tekrar talata ...... &a· 
leblD1 redded110I': ObkO bmlua, mit. 
teftklerl. ,.mdell meml•Ji!t e.ıe~ 
a,7&klandıra~t blltJW. O ~. talı. 
tı det«; vatUını ~ 'ı.luyor. 

Bana. bahsi mutten-klerin ko
nnlnşuaa ela Ulve ecle?nenm ıı.ebe
t:-lnl kolaylıkta ulıyabaıtni•ia. 

Ba dU,W.ooyle, U... aettik, 
Ankara Hnhascbei n...aı.ıyetılle 
bir anla,nUL imza.laclık. 

XUtterek bahis menkldannı a. 
ılbdat eclcceil döştbaceAile bu 
anlapwma esub madclelerbal bu
nda yulDa)'J f$ydah balayoraı: 

İmparator IJa?t, cebt'ID li 1-Juı& 
geçmek \steytnce, ona kutre~• ~r: Anka.r. .W~ Huauatyeelle 
fılıyor " teb'ar menfa?& ıttmtıi al, }'.t.ntlannda 1atanbul Haber 
mecbUr ~. Horttnlıı ~lL •aı.· ~t- taralmdaıı idare edilecek 
~ mlii:üli a&m~r. -~ w.ıı. ~k oyununa ait v.,.., ._...,..... ~ ~ ~ anlqma 
'°" n m~~ tiai Nı~p~ı = :s ll~~r~ ;d~!tit~be "='= 
koe\onk;yadan, Romanyadan n Yır 11 ~terdir. Km, kontee JU\ Korolyt at 14 de 0 hafta itin hazırlanan 
goslavyadan, eakl yerleri istirdat edl· dilber 'bir kadındrr. Bunun kUçUgü, yarı' prograınnu t.c!ı:,"l"ftfJa (htan• 
yor. Nlkoll, t&Dmml§ blr sporcu ve banka bul Habet") adresine (Gazef.e) lfa

Horti, bu kadar 8iyas1 faaliyet için. m\ldUrlldür. En kUçükleri Stefan (k\ retile ,-crecektlr. 
de bile g&ıterı,t.eıı usak kalnua. fır. pal Kral NalMdlT). 'lıngtln 88 7&flllda ı -- ..._ Gwte.i. ._ ..... 
at buldukça aıllldln ve inzivaya ko,· bir makine mllhendt.atdlr. Amerikada, baftaRnıda alaeap IJllet bedeliai 
mu~tur. KWlkattan, nutukt.aD" me- P'ord'ml fabrlkalarmda Adi bir amele tı JknkMı İstaııbul ~besinde An
raslmden hiç ~ıanmudt. Macar me_ bayatı yq&llUf ve makinlstllıt hak_ kara Haaa.tıi İdare MUdUrltl~ na

ditlli4ü aıara~ )'aahıcak Mr 
mektup vep ._.P'9lla llal>eİ' P. 
r.et~I klaresine tediye ohmam..._ 
tir, 

5 - Her kopı)'1l mit.kip ~ 
ber ~teslnln a,..ıara lf&irak 
içi• verdlti para ve aJdddan bl
lotlere isabet edftl lmaaaç ~ 

rnu ~tertr Itır bilboe)'11 ......, 
•ereti relsllll Haber Gazetahu 
gönl'lerecflıktir. 

8 - Bu mumelclerdeD dolayı 
Haber ~~ hiçbir ııebep \'e 
IW'e~ Mahasebei llosaslye tlın 
fıadaa para ödenmiyecekttr. 

' - ·~ tevdi edUea ,.. 
ralar dola)'lelle Wlriabaı... MU•· 
mam murat Haber ğueteiılae a:t 
olacaktır. 

1stanbullula:r n&Sil iştirak 
edooekler? 

bus:ı.n mecll.stnln merufmlne bUe pek kiyle öğrenmiftir, Kral Nalbliğtne in. mma ~ bir hesaba te,·dj e- Esulı ımddeloıinl birlikte olnı• 
ıreyrek iıtırak ederdi. tlhap edilmezden evvel, Macar şlmen· deeek \"e tııtanbul İş Bankası al<lı· duiumu bu anla.,madaa llOllJ'n 

Hususi hayatında, gençlik itiyatla. dlferlert beyeU reJ&, Turing Klüp'Un lı para miktarım Pazar gUnll saat I bahsi mqterek merakl191 ı.t.n. 
rmdan biç ayrılm&mlftlr. Ava, spora bq!Ddaydı. Kendt.ı, motörlQ tayyare 9 a kadar Hipodromda hesap Jle- bolJoların Mhsi möşterc~ •· 
devam eder. Piyano, ldtara ~almak· tnıalAtmda mttteha.ııar8dır -n tqkfiat. yeti relıdlğtne telgrafla bilditt• sıl iştirak edcbUeceklert haarbk • 
tan, hattA. prlu 9'Jy!emekteıı, reırinl çılık kabiliyetiyle tanmllll§ ve içtimaı rektir. <Para yerine İ~ Ran'kası-1 lanna ba.';ladtk ve neticelendi~ 
yapmaktan 1.evk alır. Evinin haricin· meeeleıere ı;ok meraklıdrr. nm t.emlnat mektubunun da kaba- Şimdi, haber \"erebiliriz ki, Is· 
dekt blltllıı eğlencesi, alnemaya git. Horu, vatan vulfeslnl, Yeni zama. lü caizdir.) tunbullularm bahsi mü,tereklerc 
mektlr ve yanmda, yalnız""" sac:;ııın nm lc&batma gl5re hazırladığı oğluna S - Haber Gazetesi satmala~ iştirak edGbilmeJerl için yapacak
ağartnl§ olan o eski cazibeslnl muha devrebnekle, bugün pek özlediği tam caklan bslısi mUştcrek blle-tlerı lan ,ey Haberin bqlığr JUDMh 
faza eden ka~ı bulunur. • i.nZiva ve LIUrahat kö§esinde bUyUk adet Ve De\'ilerinl (Bankaya U\"dl lr;inde ~ günün tarihi de bahuuuı 

Amlralm en bO)'tlk :rıevklnl, Qodollö t>tr bahtiyarlık duymaktadır. e.fülen para miktannı g~memek boponu k~İp saklamalarıdır. 

' zaman. macarca, !?'ansızca, 
\''~ ca, lngill.zce, almanca ve hır· 
~ oıarak altı lisan biliyordu. 
~ l>geı:nı.sıyle, Akdenlzl, Hind deni 
O, h 0llnezya11. Uzak Şarkı dolqtı: 
~ .:;ıız lyı bir zabit deA'fi, pek cazı. 
.... r insandı. 

oatosunda, Uç evlAdı arasmda geçirdi· 1 M. RASiM OZGEN 5artile) t.el~ratla pazar günü aza.- Ba kupon~ idarelıaııemize lbra:t. 

._;::::::::::::==::::==::::=::::::========================================================================================== eden ve banka masraflan llarfı
~''- gtızeı danaeder, piyano çalar, 
~lyJe eaki memleket havalarını Öğle vallti idi. Uzun boylu, ge. 
~ ı. Reaım de yapardı. Ata bin· 1 niş yapılı, krrkrk 811.Çlı. peıtıe.lt goz 
' 0 kadar mehareWydi ki, blr kon lU ı'ierebeyi Voldirev, paltosunu çı. 
~ avcıı.tı esnasında gösterditi kardı, alnım ipek mendilile sildi ve 
~· zengtn bir A vuatralyallyı ce!larct.aiz adımlarla kalem odasına 
~ etmııu. Bu zat, onu çiftliğine girdi. Orada katipler, ka:l.emleriııi 
'*i aıdı ve pek c:inB bir atını ona gıcrrdataralc yuıyorlardl ... 

lt)e etti. ÜstUnde birkaç bardak bulunan 
llııı....~oıa. dö Horu, deniZ aeterleriııden tepsiyi kalem odasından çıkanın 
ttı~ zaman. Budaı>ettede, pek odacıya: 
~bir kıza raatıadı. Kwn ismi: - B_azı malQ.mat almak istiyor
~ l>tıruydl ve Tranı!Uvanya ova. dum, kıme müracaat edeyim? De
~.~ buğday ba§akları gibi a&n§m. ıli. _Aynı ~~da da bir ilam su
~~ • da!tata, öyle uygun bir çift retı çıkartın~ ~ti.rordum. 
'diYortardl kl, onlar valse baş· Od~~'· te~ı ıle en ~ndaki pen. 
~ btr • ötekiler dururtar, etrafların cereyı 13arc. ederek: 
~, halka teşkil ederler, onla~ - Oraya bu:;;ıl"Un '. Şu pencere 
~"'- baYran seyrederlerdi. Blr sene y3nında otu~~· J?.~di · 
Qtı&..-· lkı acvdazed uht bl Voldırev oksurdu ve pencereye 
'ıııı e, m eşem r w .. •• d' Orada ~·-. 1 ,..,:ı. 

~rasırnı içinde cvlendıler. rlogrJ yuru u. • "'"'"1 :_~•aw 
s: mürekkep damlahnndan gorün. 

1 lstanbalda rniyen IJ1888,l\Jn ba§mda, dafınrk 
~ acıe ııe saçlı uzun patlıcan burunlu bir 
\ı.~ry:eatnde, Horu, lstanbuldadır. genç' otnnıyordu. Sırtında rengi 
~ • Macaristan se!arctınln solmu~ bir redin~ot vardı. Koca
ıı..-~~aPurunun kumandanıdır. O mnn burnunu ktı~tlarn doğru eğ. 
s~on Türkler, AbdUlhamldl mi"? .razıyor:tu. S:ığ burun deJiğ -
,.,~~ • takat Boma • Henıek'ln nin ynnmda bir ~nek uçuyordu, ve 

l'tı ltıı Avusturya _ Maca.riatana genç adam Htioie bir :ılt dudat.-
Ptırnıuşıerdl. Vaziyet gergın_ nı sişiriyor' ve bumuna doğru üf. 

llcırtt, itiyordu, bu hareketi yüzünü son 
~ ~trıı~YeU tetkik ediyor, sefa· derece üzüntüm g&!ter:yordu. 
'ıı r&Porc:Ja, hAdlaeleri o ka. Vold!?'ev: 
~ cıU:e berrak tasvir ediyor ki, _ Buı-..da.. sizden, diye başla-
~ ':t'a katı celbediyor. Raporlar, dı davama dair bir malumat ala
\ )Ot, ~bahriye nezaretine kadar J::.illr mi:rim 9 Benim adnn Voldı
' ltt, O!ua &ıır, o kadar memnun olu· rev .. hem aynı zıımanda 2 mart ta
~~ rı başveklle takdim elmek. rih Ji Himıc bir "11'etlni de almak 

ille ~lanuyor. Bunları, veliaht istiyordum. 
tlıı.ı- nsua Ferdlnand görünce, Memur, kalemini hokkaya ~a
~1 ::nParator Fransua Jozc!'ln urdı ve aldığı mürekkebin çok t>lup 
~"' Uluyor. clmad•ğın.a baktı. Mürekkcbiıı 

'-.'il~ tor, derhal tıUkmUnU veri· dambmıyacağına lc&naa.t getirince. 
it ~ lab l lx>nlm yaverlerim ara. gıcırdatmağa bqladt. Alt dudağı 
~ rı~ıı:ı~k. • gene sarktı, fakat ilflemete artık 

t ·tı hır şevd ·n haberi yok. Bir ıuzum kalmamıştı: sinek, kulağma 
ıı .ıı ..ııı \•)anaya gıtmek •konmuştu • 

KALEMDE. 
Yazan: A. Çehov 

B:r dakika oon..ora Voldırev tek
rarladı: 

- Buradan ma ümat alabilir .mı
yim? Adım Voldrrcv, çiftlik &aw 

lıibi.. 
Memur, Voldırev'i görmUyormuş 

gibi bağırdı: 
- lvs.n Aleket-yiç! Tüccar Yal•

kov g~diği zaır.o.n ona, iıatida N

rel!ni polist.en t~ik etUrmeııini 
eöy~l'l'lbı. Kenai'!ine bin defa too
bih ettim ı 
Voldırev mırıldandı: 

- &n pl'mses Gugulin'in mı -
rasçı~arı ile o1an davadan ba.h8e· 
diyorum. Davamız malfım. Benirn
ie meauı olmanızı rica ederim. 

Mt":llur, Voldırcv'i görmemezlikw 
ten gelrnekt~ devam ederek teıkrar 
dudağına konan sineği yakaladı, 
M~yUk bir diıkkatle tetkik etti ve 
ycı-e at.tl. Dere-beyi ölaıUrdU V" 

bumunu bonı gib'. öttürerek k.are
ıi mendiline !!ildi. Fakat bu da 
yardım etme<li. Onu işitmemekte 
devam ediyort:.rdı. Bir iki dakl. 
ka scBPizlik iç:inde geçti. Voldırev 
cebinden k§.ğıt bir ruble crkn.rdı v~ 
onu, memurun önUnde açık dU'ran 
defterine bıraktı. Memur, alnmı 
buru!iturdıı. üzüntii ifade eden b ı 
yüzle deft.eri kendine doğru çektı 
ve kapadı. 

• - Küçük bir m&lümat ... Yalmz 

Rusçadaıı çe~: Servet Lllllel 

!il!llU bilmek is~yorduru, Gugu.lin'
in mira.sçılo.rı hangi hak ve salahi. 
yct!e... Siı:i rahatsız C'dt'billr mi
yim? 

Halbuki n:emur, kendi filcirleri
lc mt-şgul, yerinden kalktı ve dir. 
st-ğini kaşıyarak bir şey almak için 
do!aba gitti. Bir dakika sonra ma
sasına döndü, gene defterle meş. 
gul olmağa ~ladı: defterin tize
rinde gen'! bir ruble duruyordu. 

- Slzi yalnız bir dakika rahat
sız edeceğinı ... Bir malfuna.t almak 
isli.yorum, ancak .•• 

Memu!' i.3itmivordu; o, bir ka 
wıılı temize ~meğe be~lam~tı. 

Voidrrev yüzUnü buruşturdu ve 
bütlin bu gıcırtıcı gUrulıuna Umit
sizlik'e baktı. Sonra ~ini çekerek: 

"Yı:ı.zıyorlar! Diye düşündü. Ya. 
zıyo;lar, Allah t-ezalannı versin."' 

Mas.'\ntn yanından 11ekildi ve n. 
mitsiz'ikten ko!ları fikf ·yana dfl. 
r.erek odPJım 01-t.asrnda durdu. Ge. 
ıe bardakls.rln 1önen odacı, yüzü

-:iln ifr.de etli~ıi Umlts"zliği herhal. 
ll:: görmiiş olııcsk ki yanma sokul. 
rlu ve yava5 sesle sordu: 

- E. nast ? Sordunuz mu? 
- Sordıım. fa.kat benimle ko-

·ıı::rn'l.]c ist~miyorlar 

Oclıtcı: 
- üç ruble venııenbe .. diye fı. 

sıldadı . 
• 

- İki ruble vermiştim. 
- Bir dab ver..niz. 
Voldırev, m:ı.saya döndü ve açık 

t.luraıı defterin ilzerine üç ruble)jk 
yeşil bir ba.:ı.knot koydu. 

Memur, gene defteri önüne çek
ti ve &alı"fcleri kıı.~ştrrmağa baş
ladı, ve birdenbire, sanki ~düft 
olarnk, gözLerlni kaldırdı Vo1dı
rev'e baktı. Burnu panldadı, ıu. 
'Zardı ve tebce&Uınden buruştu. 

- Ne ar7.!1 cdiyor.5unuz? diye 
sordu. 

- Davaı;.1 ha.kkmda bazı malu
m.at almak istiyordum ... Adım Vol
drrc\· •. 

- Memnun oldum! Gogulin da
vası değil mi. elendim? Ba.şilstU. 
ne efendim! Anunuzun mahiyeti
ni öğrenebilir mivim? 

hklarmı tamamlamasına lmkb 
buhmnıa."ıı da ldaıebaaemiadea 
~ kurut mukablllncle bir ai :ra• 
nf:iJan programı satuıalan her is. 
tanbullo, 1 liralık bir sip&rif Jm. 
ponu alabilirler. İstenecek bilet 
kadar kupon vermelerinin pıt ol. 
doğunu tasrihe bilmeyiz lüzum 
\'ar mıdn! 

Gazetemizi muntazamu takip 
edecek olan okuyuculanmız, bir 
haftada topbyacakları taıpoalaı 

mlktnnnes bilet siparişi b&klmı• 
kazanmıtlar demektir. Daha fa&Ja 
bilet siparit etmek lstlyenler de 
kupoa bedcllerlııl idatthaaeye 
fülemek suretiyle istedikleri ka
ıla r slımrlşte bu!unablHrler. Arzu 
edenler i~in aylık :Lbone suretile 
lnıpon temini de mümküadUr. 

·Bilet Vo1 dırev. istctini anlattı . 
M"'1ur, canlandı, tf.r ka:nrgaya 

tutulmuş gibi kıprrdımdı. İstenilen • • 
ma:iı.matı verdi, ilA.m suretini çt- sıparıs 
karmnlannı C"llırt-tti. RicaCJya san. "'Ji 

dalyp gösterdi Ve bütün bunlar •• · 1 • 
tir dakikRda oıuverm;şu. o. hatti gYn erı 
havartan b&•ıaetti ve ekimlerin ne 
durumda olduğunu sordu. Voldı. Hipodrom l<laresi, ~'1lftl progrt.
rev, işini bitırip ç!.karken son de· nunı Per~cmbe gUn\i ancak saat 
rece hilrmetkar-ıne bir gü'Umsf'y ş. 15 'l<' Ankara telgrafhanesine ~""
it' merdivenlerden ~ğıya kadar rebilt-eekt 1r. Bu ltl!.::ırla bu te1gra• 
teşyi ediyor ve her vakit ricacmm fın o ı:;linkü gazett'mizlc neşri im· 
emrine amade o'du~unu göst('ren kansız hulıınduğondıın biz okoyo
bir tavır Uk~ıyordu. Volclrrev, culanmna Cumıı gtinü g117.eteml. 
ı.~r nedensP. Rtktldı ve çten gel<'n zin infü•ımndnn C\"\'el haberdar 
br emre boyun C'ğer~k cebinden edehlimek elli ünc<'!t1le bir program 
bir ruble çıkardı ve memura uzat. lıastıracıık \'C bunu Anknra Oadde 
tı. Öteki hep eı?iliyor ve gUlümsil- "' \'akıt l ur<lu ktıtliphanf'tllnde 
Y?rdu. bir ı-uble,fk banknotu tıpkı f'lrnrurulıırnn•zm <'mrine lmide 
bır hokkahaz gibi aldı öyle ki ka. lıulundoml!ı.c '<tu. 
ğıdın ha...,adan görihunesJc kaybol- Siııariş ele bu nnclnn (yani Cu. 
mMı bir oldu... ma snb:ıhmclnn i•ihnren) ayni ma. 

Derebeyi, 90kP.ğa çikmca: halde kabul cfl:ımeye b:ıı,'amacak 
"Ne :ni'let ' . ."' diye dOşUndU, o. aksıım 10 a karl:tr ,.e Cumart .. si 

racrk~ durdu ve alnmı mendililc sab:ıhı dıı. sa."lt 9 tfan J1 e kc 'H 

Fildi. 1 de\'ant edercktlr . 
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l Acele satıhk ev 
Beylerbeyi Abdullahağa mahal 

!esi cadde llzcrlnde altında bir 
dükkan iizerinde yedi odalı bir 
ev kuyusu, ter!tos ve elektrik 
vardır. Dükkfuı numarası 30, ha
ne numarası 32 dir. Beykozn ka-

, dar manzarası vardır. 
l\lürncruıt: BnldmJ Koço. 

Hacı ltl usta fa Gürılöl 

Bclllycll ki, Ti.> en • Fo dn Trmu!:I· 
ni delice e~lyordu. Artık berkesin 
nıa!!ke6i a ağıya inml ve Bek ta.> lıı 
l'emuçln1n hnldld Jılh l.>etlrrl mcyda 
rm çıknıı1.ıtı. 

remuçln, bir kadeh nkc dnha için 
e lrnd ıılnln birdenbire reıcc uğmdı 
ını e?di. 

Ti~eo - Fo delikanlının bo.)ntınıı 
ıldı: 

- Sml bırnkmıyacağım, Hamlmtı . 

"'I ! Bu 1 mini pek St'\iyonım~ s:ıkın 

,;nnıı kızma! !lir daha tekrarlamamak 
'!:ere sana bu isminle lıltap ~lyonım. 
.,,di, ortık gldı>llm. 
1\la keler lndllden sonra, Temuçlıı 
o sake kadehini güç içti. Knlldılıır •• 

'<'ndaıı ı;:ılrtılar. \ c klmııcye gilrlliı. 

ırden, nrl<a kapıda beldl ·en ıırııb:ı.>n 
m yana binerek, ltn:ıl bard:ın ayrıl. 

•lıır. 

Bektn.>1ıı '.femuçlnln birer cmm ol
ı1"unu anbyıın Tl,)en - Fo lrendl hil. 
\ f'tlnl h!Uı\ !'-11klryordtı. 
:;.imdi, Temudn bu ebhnr ,.c zrkl 

,aıJının m:u;kc lnı indirmek ve hnklkl 
'breıılnl görmclt 1 tfyordu. 

(KIZIL KELF'.JHfü)IN EY:tı•anı: 

GEÇEN ntı: GECE 

Bir ~:Jnllnln el ile ı;ektlğl nmbadn 
nnyana otunnu tardır. 

DUz ve otdııltı;a tenb!ı bir yoldan 
;ldlJ orlnrdı. 

iki tıınıf ntııçlıktı. 
Bu J ol Ç inllkr nuıhalJeır;fne l•aclar 

böJle<ıt: dllz ve muntaT..nm uzanıyor. 

du. 
l'olıın iki t.anıfınlb bllyUk hu!l:r 

nuığaz.nl:ır wı l'Mmt dıı.lrelcr vnrdı. 
nıı mnğnrıılıır ve otellrrln kopıl:ırııı 

d::ı reni< renk lanu lar .>anı,) ordu. 

O E NİZt 
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Baş, D iş , ezle, Grip, Romatizma 
evraf ii. Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı O er ha! Keser 

iCABINDA G UNDE 3KAŞE AL J NABlLI R 

tter tarar aydınlıktı .. Herkesln yUzU 
ı;-ulilyordu. 

Tcmutln bir aralık ıırnbanın lı;lnde: 
- Şıuıghny ka.> na ıyor .. 
Ulyc nıırıldaııdı: 
Tlycn _ Fo bal}tnı alladı: 

- Bu gece, Şungha.> uı en ölii ,·e ha
rckctsfı: gecelrrlnden biridir. 

Svnnı birden gözlı.-rin! ııüzerek ö. 
ıilne ,.;u cUnılt•)i ekledi: 

- "Kızıl lmlcbelt,,ln ,) eni ttlrkl\sU 
oll öyk.'tliğl biiylı• bir gecedo Şnııghay 
yıuıgınsı:z, ve gllrllltil!!Uz mll gilrUnmc. 
liydi? 

•rcmuçln hayretini glzllyemf'dl •• 
Sordu: 
- Şıınghnyın ~angını nırşhurdıır, 

drrlt'r. Bu yunguıları klmler çıl.nrır '! , 
- mzım gibi ı;nyş:ılnr .•• 

- Hayır. Sen, olml,1.ıırdıı tlolnşnu 

dı,ı kedilerden df"ğllıtln, Tlyen - ıroı 

ltendlne iftira f"tmc ! 

'Kızıl ltclcbelt,, blr müddet su tu. 
Tckmr BÖJ lenmcğc baı:J:ıdı: 

- Hu gcı·c, t-0k neşesiz, hareket lıı 
bir gece. llf-n .,nnghnyı 111• defa bUylc 
tıureketıılr. görüyorum. Bu yollarda 
ber zaın1111 lılr insan knnı dill<lllUr, her 
geec benim için knrnmı deşen bir r.n
\'allıya r.ıstl:ınırdı. 

- Onları ı;örllnee mUtces lr olınu 
mıydınf 

- IHütecsslr olın:ılt mı? t5te bu 
ç~,ı. ~Ulilnç bir fikir. Bin ınsa.ıı, bddlse. 
ter Juırşısında t('Csr;Ur duyarım, ona 
"zayıf ruhlu bir haı.t.a,. de.)lp gı~erlcr. 
Ben o zayıf ruhlu btıdalalardan değ! 
llm. 

- Knrşınib kn-rnnnntan, ıstırııb 
çekenleri, ınııyenlerl gördüJrUn Mman 
lmlbln <,-arpmıız mı? Onl:ım n<'ım::ız 

tmsın \' 
- Hnyır. Onlıın ı::-önnerulş, duy. 

nı:ınu., slbl cb\'rnıurun. Zlm acıcınıc 
kenıil \ıırlıgmdan bir ı;ey vermek de
mektir. Hana hııynttn hiç klııısr _ but 
tı\ ı; ·dlklerlnı bile - !tendi ,·nrlıklann. 
d:ın tılr parça \'ernılyorlnr ki." Ben, 
t.uıım.'ldığım, bllmccllğlm \'c bllhn 
e\ mı'dlğlm ldmııclere lmrşı bu fedn

k rlığı ne diye göstcrrylm '! 

- nu Cb bir ff.'l"efr. Şııngh:ıydn in 
snnlar b:ışkn tlirU. giirilJ orlur ,.c bnş. 
im tlirltı Ciu,.Unllyorlnr. Burndıı, hlr 
me;)lınne .,arsonıındıın ufnlc bir dllk
ltAn te:ı:gtıhtarına kııdnr herkes filo 
7.0f •• 

- Hangi gnrsonıfan balısetmel: Is. 
t1yorsı.ın, Temu!:ln 1' 

- Bana sena~ haber GCUrco, beni 

locaya davet eden garsondan" 
- Hoşuna mı gitti'.' 
- Sör:ll'rl kndıır tııvırlan da mana 

•.> dı. 1n :w onn bir kitap gibi olmya
!JillrdL l 'anllll:l öyle bir geU3J, knln 
~ıma öyle bir lğlllşl vnrdı ki... eskf 
~l)"ogonlarcı:ı.ı biri do ancnı: bu kııdnr 
mahir \'c becerildi olabturdl. 

- O gnrRonn İnglllıler 
l ın casusJnr teşrlfııtçısı !, 
onu çok IH>~('nlrlrr. 

c * • 
Arabn bir ldjşkUn bah!;e 1 önUmk 

durdu. 

J\:npıyı bir Ç!nll uşak açtL 

Tlyen - F'odıın önrı;ı Tenmçln ara
hadıın atladı \"e ral<knııenln lnmcslnr 
vardım etti. 

Bumsı btıs odalı zarif bir 
Te1>e5lnde görUnen bir kult'si, Çin mi 
m!lrl inin en ııellıı bir l'tbidesı gibi 
vtlk!lf'imlşt. 

Tven _ Fo: 

- Suyunımız, dedi 
evimdir. 

Temurın yUrtıdU. 

Tl~cn - Fn Tem ıçlnln tert'ddlitlt 
~ ıirlldUA-\iııü sezc:ll: 

- Jllç bir yerde, l•alp para gibi, 
hllf,mli geı;ınlyt•n l.mınnlıır, kendi C\'

lerlnlıı hAklnıl<llrler. Bu eve tıend;°n 
ba kn lmn ıı, hliltmeden yoktur. Te. 
reddllı etmcdı>.ıı, çekJnmeden girelılllr-

ln, Temuçlıl ! 

l\ljşko girdiler. 

Alt ıuıtta :rcıııı ha..11ırltırb döşetııııl:, 

bUylil< bir Kofa.. iki tıırnftıı birer oda. 
Biri mlsufir, diğeri ,)enıck odaSJ • 

U~k misafir oda mm kapısını M-
tn 

- Buyurunuz Qıın_ 

(Dcrnmı \ 'ar) 

s f 
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l stanbul Vilayeti Bölge l~e Müdürlüğünden: 
ı'°' lstanbu~ bölge iaşe mUdUrlUğU kadrosunda nıllnhal bulunan ıOO. 

ve 170 llraıık meıvurluklam, 
, . .~ 

Yilltsek lktısat ve Ticaret mektebi, hukuk ve iktisat fakuıtcıcri 

slyasal bilgiler okulu mezunları arasından imtihanla memur aıınucalttlr. 
ı,..lgŞıı 

Taliplerin fiill askerlik hizmetlerini ita ctml§ olmaları şarttır. 

bllcnil!r tercih edilecektir. 
tıııcl'' 

Taliplerin bölge fa§e mUdUrlUğUne iki totoğrnfı lle beraber birer ıı' 
,, tıll 

nııme doldurnıuları 1ı;!n mczktlr mUdUrlUğlln bulunduğu Ata .AtnbC" ) 
.:906 

r.m 3 Uncu katındaki zatlşleı·ı bürosuna mUrncantlan 11o.n olunur. ("" 


