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ısyanının ıç yuzu: 
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Ar.ıav.Jt • .1 ta vergi tahakkuk ettirmek için mahsuller tartıhrken 

Arnavutluğun Balkan 
andlaşmasına girmesi 

Tahakkuk edeceğe benzemiyor 
~----· 

karşı harekete 
geçti? 

Pari te çıkan Pöti Parizi~ren) tJ&U-1 etmemek lazımdır. Çünkil navut - nlJll!llll~ 
t~~in )azdığına göre Arnavut_l~k tar ~ir ~uçuk milyon ,·ata~daşlarının 
hukurneti andlasmasma girmek ıçın bugun Y ugoslavyaya geçmış olan top 
Riikreş . iynsnl ~ahafilinc başvur . raklarda y.1şamakta olduğunu iddia et. .,,_.._.~ 
nıuş yalnız bunun i~in Türkiye, Ro - mekte, ve bu topraklan geri istr.mek
rnanya ve Yugoslavyadan 40 milyon tedirler. 
altın frank borç istem!ştir. Halbuki Balkan andlaşması statü-

Runa mukabil Arnavutluğa yalnız konun yani mevcut hudut vaziyetinin '---..~ ...... 
0

-.-ne.....-ral Ollardl 
bu üç memleketten tütün ithal etme· muhafazası esası üzerine kurulmuş ol 
~i taahhüt edeceğini hildirmi~tir. doğundan Arnavutların bu andla5ma Buna ait diğer yazılar 4 üncil say • 

HAREU - Bu habere pek itimat ya girmek istemeleri ihtimali uzaktır. fada. 

lngiltere, Habeş işinde 
Küçük andlaşmıya 

Nafiz olmak için çalışıyor 
lllııslar f{lırı.ırıııırzıırı 4 }{Jılul toplaııtısındlı 

lngiltere ıtalyayı takbih ettirecek 
ltaıva toplantıda bulunnııvacak! 

DçOeır kcn'ffeıransoına nştDırak edeın OtaDyan 
mlYlıralhllhlasoınon gazetecDDeıre söyDedDkDeırn: 

Habeşler 400 bin, biz ise 200 bin kişi gönderdik 
(}'azısı 2 inci sayfada) 

Mekteplerde 
Kayit ve kabul 

Fevzi Çakmak 
Manevralarda bulunmak üzere 

Trakyaya gitti 
Büyük erkanıharbiye baıkanı 

Marepl Fevzi Çakmak maiyetiy 
le birlikte Edirne trenine bağla 
nan hususi bir vagonla Trakyaya 
hareket etmittir. 

Mareıal Fevzi Çakmak, Tral· 
yada yapılacak garnizon tatb•katı 
§eklindeki süel manevralarda bu 
lunacaktır. 

Trakya genel 
müfettişi 

llbay General Kazım Dirik cu
ma günü lLmirden ayrılacaktır. 

Kendisine parlak bir ayrılıt töreni 
hazırlanmııtır. Trakya genel sek
reterliğine l'atlamuı için kendiı;· 
ne tebligat :;apılmıt bulunuyor . 

...... o~<i·ii···ıe;iflistesr···l 
30 Ağustosta ilin edilecek o-I 

lan ordu terfi listeleri tamam-i 
lanmak üzeredir. iki üç günf'i 
kadar yüksek tasdike sunula j 
caktır. i 

: ·-······-· ............ ··--····· .......... _____ __ 
Kırcaallde 

Bulgarlar üç 
masum Türkü 

parçaladı 
Dün Bulgaristandan yeni bir mek

tup nıam. 

Bir Bulgaristanlı Ttlrk bize Kırea
all kasabasına yanm saat mesafede 
bulunan büyük Ercllli köyünde üç 
masum Türkün yeniden öldürüldüğü· 
nü bildiriyordu, 

Mektup şudur: 
"Kasabamıza yarım saat mesafede 

bulunan büyük Erdili kariyesinden 
üç masum Türk H ağustos 935 çar • 
şamba günU geceyansında bostanlık 
tan alınıp civarda bulunan Hlsarüstil 
köyüniin ılgınhğına götürülüp Bul -
garlar tarafından gayet feci bir su -
rette canavarcasına hiç bir kabahat

(Deva:nı Z inciıle) 

Fevzi Çakmak 

'
------·-·····----·-·-------·--~ 

Bakanlar i 

= toplantısı 
yarın 

D&KalllU KUt'UlU 1'.0plliı'~ • ._ 

nın Atatürkün bqkanlıimda )a 
pılacağı haber verilmektedir. 

' Bqbakanla Celil Bayarm bu 
toplantıdan IODJ'& alqame Er-
tuğrol yatı ile 1zmire aitmderi 
muhtemeldir. bu yol olmazıa 
yarm akf&ID kalkaru Bandı:· 
maya gidecek olan Gülnihalle 
gitmeleri ihtimali de vard1r. 

Bakanlar !imdilik lıtanbulda 
kendi İ!leri etrafında çalııma1'· 
tadırlar. 

başladı 
Parasız talebe nasıl Evvelki günkü gürqierde çekilen fU ruimle Dinarlının bugünkü ga-

k 
zetemizde çıkan •Özleri arcuında ne büyük tezat olduğunu tetkik edin. 

Yeşil ilgaz şu anda 
yanmaktadır ! 

.(Yansı 2 inci ıay_ltllla). 

alıDBC8 ? (Üstteki pehlivan Mülch·im, alttaki Dinarlı' dır!) 
Şehrimizdeki orta okullarla Ji.Seler- ""'/ / • 1 A 

de na~zct talebe kayt \'e~kabul mu - Dinarlı 111(/0~ ,il Jl)l·etl ını1ar edıl ·()T 
amelesıne bşalanmışbr· Kayt ,.e ka - t? . _ ./ 
bul ayın sonuna kadar sürecektir. Hava Kurum~ ıçın "liamiyyeten., 

Ankaradan gelen bir habere göre de güreşti~ini söylıyen bu y~nik pehlivan 
Kültür Bakanlığının ilk öğretmen o - 2000 1 e •• t ı 
kullarına_ ~arasız alınacak yatı tale. ıra ucre a a-
belebelerının şartları şunlardır: 

Türk olacak, orta okulu iyi veya pek .._, • t e f de 
!}~derecede bi~irmiş, lise bi.rinci veya cagını ı ıra e ıyor 
ıkınd sınıfı iyı veya pek lyı derecede 
geçmiş olacak, ulusal karakterinin ly
Uği, öğretmenler kurulusundan tas • 
dik edilmiş olacaktır. Yaşı ilk öj"ret • 

(Devamı 2 nclde). 

Gazetelerin bunca propaganduı Hava Kurumunun ''hava,, ve gaU. 
bin 100 lira almaıına kartıhk mağlubun servet yapması için değildi L 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 



ltalyan taraflısı lngiliz gazetesi 

Musolininin hava 
hücumunu nasıl yaptıra

cağını anlatıyor 
Tayyareler kabileleri aynı yere pttskttrtttp 
bir araya topladıktan sonra tızerlerlne 

bombalar atacakmış ••• 
Londra (Ozel) - lngiliz gazetelerin bu dövüşU gören ilk yabancılardan • 

den "Deyli l\leyl,,de "İngiliz ulusal dım. ispanya tayyareleri kayalık tepe 
tayyareciler birliği,, başkanı yUzbaşı Jer \'e dar geçitler üzerinde harek~t 
Horman Maknlll!n, bilyilk harpten yapıyorlardı. Rifliler üzerinde tesir -
beri hayli ilerlemiş olan tayyarelerin Jerl de görUldüğü şüphesizdi· Bugün
muhtemel bir Habeş - ltalyan har - kil ltalyan tayyareleri mesafe, hız ve 
binde nasıl rol oynıyablleceğini §ÖY - ~ldırma meziyetleri itlbariyle daha 
le anlatıyor: tlatUndUr. 
"Eğer lt.alya, H.abeşi5tana kal'fl "Senyor Musolini zorlu Habe§ ülke 

süel (askcrt) harek4ta geçecek olursa, sine tecavüıt harekete geçme emri ver 
hava sIJAhı büyük mlkyMta ve UstUn diği zaman İtalyan hava silahlarının 
bir amfi olarak sUel harekltaa ilk de- şahametlne güveniyor. 
f ~ kul~anılacak demektir. ltalyan hava harekatının şimalde 

ltalya herhangi seferde hava hare- Eritreden, şark ve cenupta İtalyan 
kltını üstünlükle idare edecek vazi - Somalisinden yapılacağını biliyorlar. 
yettedir· Bu yılın başlangıcında 1,507 "Bu iki kun-etin telifiyle ltalyan 
harp tayyaresi vardı. Hava kuvveti-- tayyarelerinin, Habeşlstanda glremi -
nin efradı 1935 temmuz birinde 2438 yeceğl yer kalmıyacaktır. 
dür. ~ mayıs 1934 de Senyor Musoli- "Bu bir hava harbi olacaktır. Ve 
ni 20,000,000 sterlin sarfiyle tesisatı hergün 600 tona kadar patlayıcı mad
genlşletti. Yeniden inşaatı emretti. l - deler yağdırarak sistemli bir surette 
taJyanın yaptığı bombardıman tayyare kabilelere dehşet salarak zemindeki 
)eri bir buçuk tonu saatte 205 ml1den orduların yav8f yavaş ilerleyip top • 
1250 mil götürüyor. Bu tayyareler rak işgal etmesini kolaylaştırmak 

8000 metre yUksekllğe çıkabiliyor. üzere kabflelerl geriye püskürtecek • 
"BattA), Habeşlstanda eski model tay tir. 
yarelerini de kullansa, gene vaziyete 
tam surette hakim olabiUr· Habeşle -
rin, gayet az tayyareleri var. Bir müd 
det en·el elden düşme epeyce bir Fok
ker t.ayyarelerl edinmlşlercil. Habeş 

imparatoru bunları Habeşistan için 
kurye vasıtası olarak kullanmıştır. 
Fakat JtaJyanın harp tayyarelerine 
karşı lcoyacağı bir kaç tayyare, der -
hal hareketten kesilecektir • 

Fasta lspanyalılarla harbettlklerl 
vakit, ben vah"i atlas dağlanndakl 

.AloizJ ,80rulan bir suale cevap ve
rerek İtalyanın Eritrede dört yüz bin 
BabeşJlye karşı Ud yüz bin kişiJik bf r 
ordu topladığını bildirmiştir· 

Musoliniye karşı 
hiddet: 

Londradan gelen bir haber, ln
gilia ll'ftmlerinde (mahafilinde) 
Musollniye ka111 büyük bir hiddet 
oldufunu, ve 4 eylüldeki uluslar 
kurumu toplantısında. İngiliz hü-

HABER- '.Akşam Postası 

' 

... p. .. ;;_nsa, Vunanİ~
t:an ve Türklyenin 

1 
t:emasıarı 

• Pariı, 20 - La.val, Türkiye 

1 
Elçiai ile Yunan Elçisini kabul 

. etmiftir. 
•-•WOS www-..----.-...... 

20 A<iUSTOS - 193JI; 

Zonguldakta kuduz salgını 

Bir çocuk kudurup 
feci surette öldü 

Son zamanlarda Zonguldakta 
kuduz köpekler pek fazla çoial -
mııtrr. Bu yüzden 12 yatında 
Mehmet iaminde bir çocuk, teda
viıi geç yapıldığından kudurmuf, 
pek feci ıztıraplar içinde ölmüt -
tür. Diier birçok kimıeler de te • 

davi için Jıtanbula gelmi9lercffr. ,. 

Bunun üzerine Zonıuldak ur.
yı (belediyeıi) kuduz köpeklerle 

mücadeleye giritmit ve bqıbot 
köpekleri itlaf etmeie bqlamq • 
trr. 
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J3enUH. q&üşiiffı: 
t;yy~r~~ifik yüzünden 
insanlar göklerde kuşlar gibi hür uçacak 
Yerde, bava hücumu korkusuyle yerin 

dibine hapsolmak tehlikesine uğradı 

Fakat, belki de, yeni tip 
tayyareler insanhğa yepyeni 

bir ufuk açacak ... 
liaTa.larda uçmak... 1 

l llu söz, insanlığa eneke pek eğ -
ence)l \'e şairane geldi .. 
Semalara çıkmak .. · Bulutlar ara • 

sında .. l\la,·iliklerin engininde ... 
Fakat, buna teşebbüs edenler, ka -

~lar üzereinde parçalanarak inkisarı 
Yallere uğradı·. 

d llerken, tayyarecilik muvaffak ol -
~··· Yeni yeni adı!"lar, yeni yeni ü -

llııtıer ... Oh, insanlık büyük mazhari • 
~·eıı §ak.ere ula~ıyor.· Yaşasın, şak şak 

1 l:leyhat! .. Birdrnbire, tayyare deni-
en ~ınavi aleti sanki şeytan eline !re . • .. 

(i çırdı. Melek sandığımız bu kanatır. 
~erimize bombalar yağdırdı· .. Bizi 
ta h~ da tehdit ediyor. Şehirlerimizde 
f ş UStünde taş hırakmıyaca.kmış.. Ne. 
es alacağımız ha vayı bile zihirliye -
Cekrnfş. •• 

f • Hava hücumlarına karşı korunmak 
Çln, bUtün be5'eriyet varını ... ·og· unu &arf .. J 

1 • C"trneğe başladı· .. "Hava kun·et . 
~rı,, en zengin devletler için bile da
:~nılrnaz bir J,üJfet oldu ... Vergi üs-
Une vergi ..• 

rtı 'l'ayYarccilik, hem canımıza, hem 
k alırnıza kıymağa öyle namzet oldu 
k ~ ar_tık iriştitiği muvaffakıyetlere, 
.. •rdıgı rekorlara bile homurdanma -
ıra kalkı .. tık-.. 
d "l'ayyare inkişaf etsin de, semalar 
b a, kuşlar gibi hür uçuşalım !,, diye 

1 
~·demiştim. Halbuki, inkişaf etti, 

1
1a·•a hücumları korkusuyla köstebek·-
er gibi yerin dibine hapsolacağız ... 
b ln anlığın bu güzel icadını sevimli 
L utan kalmadı der::em caizdir· Ben de 
uu "U.. 
dırn YYaTe se,·mezler,, arasınday . ... 

Fakat d"" b" d h" . b" ij . • un, ır en ıre yepyenı ır 

r:ıt!e karşılaştım: Bir kişilik tayya
iht~rın .ucuz ucuz taammüm etmesi 

0~ ~lı \'nrmı :I .. · na ıl şimdi herkesin 
l' ~ Ch~susi) otomobili olabiliyor, 
J;ı \Ut lırayn kıyan taksiye biniyorsa 

e )akında da a'-·ni seve tavvareci • ....___ J 'ı>. • J-

'lle uac, 'ile flOft 
--...... __ - - ---

Jikte erişebi1ecekmişi7~ .. Fransız1ar ''ha 
va biti,, denilen makineleri iki bin li
raya yapıp satmak çarelerini arıyor -
larmış ..• 

* * "' 
Bu, olmıyacak bir şey değildir: Çün 

kü harpten en·cl ne kadar u; otomo -
hil vardr, düşünün; şimdi ise ne kadar 
,·ar ... Diğer cihetten: Tayyarecilik, 
bu asrın başında hiç yoktu denebilir. 
Şimdi ise ne mevkii almıştır.· Şehir • 
terin caddelerinde, \e şehirler ara • 
smdaki şoselerde bugün ne kadar o • 
tomohil varsa havalarda da o kadar 
tayyare olması, mesele bile değildir. 
Bir iki adım sonra, buna ulaşacağız. 

• • * 
lşte o zaman, - bugün iblisin e -

lindeld - tayyareleri gene melekler 
ele geçirmiş olmıyacak mı? ... 

Kontenjan, klering, kapalı hudut -
Jnr, knt•kat pasaport vizesi, dö\·iz tah
didatı gibi mnnasızhklara dayanan 
bugünün dünyasındaki ekonomik (ik
tisadi) ,.e sosyal usuller tayyarecili • 
ğin alacağı yeni şekil karşısında tu -
tunabilecck mi?·. Herhalde, insanlık, 
yepyeni hir aleme çıkacak ..• .. "' 
Birçok k1.]şlar, ileriye doğru uçar.Fa

kat, şahin, şakuli olarak ha,·alanır. 
Tayyareler, kuşları taklit ederek ·ya
pıldığına göre, şahin kanadını ve a -
yaklarını kuvvetli makinelere ,.e yay -
lara taklit ettirmek giiç bir şey ol -
mıyacaktır. 

Eğer tnyynrecilik sahasındaki keş • 
fiyat, her istediği yerden uçmak n 
her istediği yere konmak halini de a
lırsa. işte, o zaman, şu anda felaket, 
afet gibi duran tayyarecilik, bug-ünün 
bunaltıcı şehirlerini dağıtacak ,·e cid
den, insanlığın ilk tahayyülatı gibi, 
pek şairane, pek eğlenceli, pek güzel, 
pek hür - kuşlar gibi hür - bir hn
ya t ynratabilecel<tiı·· 

(V~·rtO) 

Aşkolsun Mülayim pehlivan! 
,!VVel& gun Dinarlıyı yenen l\lüla- pa su serpmesi üzerine oradakiler çil 
tih P~hU.,·anı görmek istiyenler :t'a- yavrusu gibi dağıldılar. 

8 
tekı tranıvay dutak yerine buyur

a~nlar_ Orada ihtiyar bir Arna,·ut 
)".i çı vap ki bu adamın adı da l\lüla • 

tndir. 

)i lliinku sabah gazetelerinde Müla -
o){ın Pehlivanın Dinarlıyı yendiğini 
" \l~an bir~ok çoluk çocuk, gazete mü 
a~Zıi !Hin falan Fatihteki bu ihtiyar 
ltt çı Muıa)imin dükkanı önüne dol • 

llşlar, boyuna bağırıyorlardı: 

6000 kavun 20 
liraya! 

Demek ki tanesi on beş paraya ge · 
liyorl 

Manava soruyorsunuz: 
- Kaça bu kavun'? 
Manav da yerine \'e miişterlsine gö

re karşılık veriyor.: 
- Ona ... yedi buçuğa·. beşe. 
Manavın ona, yedi buçuğa, beşe? de-

G. i. İnönü 
yarın izmire 

gidiyor 
Jzmlr arsıulusal 
panayırı çok 

güzel oldu 
Baıbakanımız ismet İnönü be

raberinde Dışişleri Bakanı T evfi?ı: 
Rüttü Aras ve Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar bulunduğu halde ağ. 
lehi ihtimal yarın lzmire hareket 
i!decektir. Şehrimizde bulunan I; 
Bankası genel direktörü Muam • 
mer Eriş ve Sumer Bank geneı di · 
rektörü Nurullah Sumerin de pa
nayırın açılışında hazır bulunmak 

üzere lzmire gitmeleri mukarrer
dir. 

• • • 
Öğrendiğimize göre, lzmir ası

ulusal panayırında bir tek bile boş 

yr kalmamıştır. ilk defa olarak 
tam manasiyle arsıulusal bir va· 

ziyette kurulan hu panayır şimdi
ye kadar memleketimizde bi:r eşi. 

ne daha tesadüf edilmemi§ dere· 
cede mükemmel olmuıtur. 

Bundan başka serginin devam 
ettiği müddetçe Akclenizde gezi-

!er yapan seyyah vapurları lzmi

re de uğruyacaklardır. 

Gezginlere panayırla beraber 

lzmirin Baküs dağı (Kadife kale) 

İzmir hafriyat yeri, Efeı, Berga
ma ve Sart harabeleri ve çok zen· 
gin olan lzmir müzesi gezdirile· 
ceklir. 

Ba bakanımız t~mct İnönü \a· 
rafından verilecek bir söylevle ve 
i;üyük törenle açılacak olan artı-

ulusal lzmir panayırına şehrimİ"r. 

den iştirak eden sanayicilerin eş

yaları tamamen gitmiştir. Pana· 

yır öbür gün yani 22 Ağustos per· 

şembe günü açılacaktır • 

-o---

tlarblye mekteblude 
gilmrUk muhafaza 

zabiti de 
yetiştirilecek 

Gümrükler muhafaza genel komu -
tanhğının (kumandanlığının) göster. 
diı':ri lüzum üzerine bu yıl ilk defa o -
Jarak özel <hususi) ınuhafaza subayı 
(zabiti) yetiştirmek üzere Harbiye 
mektebinde bir .kısım ayrılmıştır. Bu 
yıl ilk defa harbiyeye sekiz genç a -
hnacak ve bu sekiz genç muhafaza 
~ubayı olarak harbiyeden çıkacaklar. 
dır. Bu gençler yapılacak bir imtihan 
la liseden bu yıl çıkanlar arasından 
seçilecektir· 

Talebe 
kaydı 

başladı 
Talebe, oturduğu 

semte göre 
mektebe ğidecek 

Lise ve orta mekteplere talebe 
kaydına bu sabah ba§lannuşhr 31 
Ağustos cumartesi günü saat on 
üçe kadar talebe yazılacak ve kül
tür bakanlığının verdiği emir veç
hile bu tarihten sonra hiç bir ta
lebe aJınmıyacaktır. 

Gene bakanlığın verdiği emir 
veçhile bu müddet zarfında lise 
ve orta okullara müracaat edecek 
talebe namzet olarak yazılacak • 
lardır. Sonra talebe adedi ve der 

sane aıyısına göre bu talebeler 
mektepler arasında taksim edile 
cektir. Bununla beraber verilen 
karar mucibince her mıntakanın 

talebeleri o mıntakaya verilen or
ta okul v~ya liseye müracaat ede· 
bilecekler ve oraya Kaydedilecek· 
lerdir. Hiç bir talebe ne suretle 
olursa olsun kendi mıntakasındar. 
başka bir mektebe ahnamıyacak 
tır. Eğer evvelce bu §ekilde baş 
ka mktebe yazılmıı ve sınıflan i • 
lerlemiş talebe varsa bunlar gene 
o mekteplere devam edebilecek • 
lerdir. Özel (hususi) liselerin du • 
rumu serbesttir. 

--0--

lçlşlerl bakanı 
Yalovadan geldi 
!çişleri bakanı Ştilnil Kaya dün 

akşam yanında yeni Borsa valiSl Şe -
fik olduğu halde Yalovadan şehrimi
ze gelmiş, Yilayete uğrıyarak vali 
Muhiddin Ustünda ile görüşmüştür. 

lçişleri bakanı saat on yedi buçuğa 

doğru yanında Vali Muhiddin Ustiln
dağ olduğu halde otomobille Florya -
ya gitmiştir. 

~ 

Nttfus sayımı için 
hazırlıklar · 

.Nüfus sayımı merkez bürosunda 
vazife alan daktilolar, memurlar dün 
vilayette büyük salonda çalrşmaYa. 
başlamışlardır· Daktilolara göre iki
şer lira, bunlara yardım eden memur
lara da birer buçuk lira yevmiye ve -
rilecektir. Daktilolar sayım memurla
rına verilecek cetvelleri dolduracak -
Iardır. 

--o-
Tetkik& çıkan 

Gümrük heyeti 
dönllyor 

Balkanhlara 
adaları 

tanıtacağız 
Balkan şenliklerinfn 

çoğu adalarda 
yapılacak 

Balkan oyunları münasebr.tiy. 
le eylülde §ehrimizde yapı'acnk 

festivali tertip eden komite esaa 
programı tespit etmiştir. Bu pog. 
ramın tatbiki için festivalde oyna· 
nacak ulusal oyunları oynamak Ü· 

zere her Balkan devletinden Lirer 
kol bulunmasına karar verilmiştir. 
Bunun için de komite Dıtitlri Ba 
kanlığı vasıtasiyle beş Balkan hü
kumetine birer mektup yazarak 
her memleketten ulusal oyun ve 
türküleri bilir 16 genci memleke
timize davetli olarak çağırmıştır. 

Balkan festivali asıl Adalan 
güzelleştirme laırumunun yardı • 
miyle tertip edilmekte olduğun ~ 

dan festivalin ilk üç günlük prog -
ramı Adalarda geçecektir. Bu üç 
günün birinci günü Yat klübün • 
de "Büyük Balkan Balosu,, veri • 
lecektir. Bu baloya he~ Balkan k~ 
lu kendi ulusal kıyafetleriyle itti· 
rak edecektir. Jl:inci gün gen• 
Adada ulusal oyunlar yapılacak • 
tır. Üçüncü günün gecesi Büyük • 
ada rıhtımında nteş oyunları tel' " 
tip edilecektir. Bu esnada nhtr -
mı Akay vapurları projektörleri 
ile aydınlatacaklardır. Kabil oluf· 
aa donanmamızdan bir filo da b• 
ıenliğe ittirak edecektir. 

Bu günler zarfında lstanbulda 
na\~ t;U&ç~\~ ... ıi .lc.,..~ıu. ~.ıc.~•lw. 

tir. • 
Programın l>un"dan sonraki kıs-

mı lstanbulda geçecektir. 

Festival liomiteıi Balkan oyun
larının bize ait ~lan kısmmı,n fev. 
kala~ olmuı için mütehassısla 
rm fikirlerini ıormuıtur. 

'.Aliay, aevlel Cienlz yolları ve 
trenlerinde Balkan oyunlan mü
nase1>etiyle memleketimize gele· 

celi oyµı;ıcular parasız ta,1ınacall-- . 
tır. f ıf 

--o-

Ekmek ucuzlamadı 
Uray (Belediye) narh komis)'onu 

dün toplanmış, ekmek ve francala 
fiyatını olduğu :gibi bırakmıştır. 

--0--

Tamtr edilecek 
mektepler 

" - Aşkolsun sana Mü1Ayim pehli -
"an, Yaş:a be Miil~}im pehlimn, bra· 

0 
)'ahu, Dinarlıyı yendin hal 

tı~erken bunu duyan oraya doluyor, 
d' ıl adammış şu Mülayim pahUvan 

diği bu kavunlar pazar yerlerindeki 

Uray (Belediye) İstanbul içinde 
yirmi mektebin yeniden tamirine ka • 
rar vermiş, bunun için bir eksiltme aç
mıştır. 

arabalarda, küfelerde tabii yarı yarıya Altı aydanberi muhtelif memleket-
daha ucuz satılıyor.Bugün pazar yerle lerde gü?'rük muamelelerini tetkik z - N G A L -

~;e. ihtiyarın dükkanının önünü ku· 
•)or, hele Müldyim pehlh11nı ger • 

f~kten bu ihtiyar adam sanan birta -
rtı bayanlar: 

'Ya - Ayoı, bu adam benim ağababam 
Ilı Şında, ağ7.ında peynir dişleri kalma 
~ ış, nasıl oluyor da koskoca Dinarlı · 
~ Yeniyor? diye hayretediyorlardı. 
~ iha"t kocakarının biri dayanama • 
\(J: 

le "Uı Siz, dedi, gene ne ararsanız böy · 
l>td tiyarlard.a arayın, onlar eski ya -
Jiınır. B.en hile bu yaşımda şimdiki 
ist nastıkçi kızlardan en kuvvetlisini, 
t .. ~rsern, tutunca pestil gibi yere se-
"rılll. 

llunun Uzerlne oradaki kalabalık: 
.,.; Ray yaşayasın koca nine, hay .,rl'Utn Mttttytm baba! diye hağır

ar ve Millt\yim babanın: 
~a- llaydf artık paydos 1 diye bağı · 

tak seyircilerin UstUne bir ma§ra ~ 

rinde satılan kavunlara ucuz! diyenler H A B E R eden gümrük heyeti bu a),n sonunda 1,... 1 LE R i 
biliyorlar mı ki sazlı Bosna,kestanei1k, memleketimize dönecektir. Tetkik mü P A R K E 

ıstanbuıun en çok satılan iki telli, Vnldesuyu, Paşaçayırı, Şam- .. dürü Mustafa Nuri \'e muameleler Kurudulmuş ve 
hakiki "'akşam gazetesidir 

11, Cebeci taraflarına kavun almaya • müdür muavini Celadetten mürekkep fırmlandırılmı,tır. 
il~nlarını • HABER•e 

gidenler orada bu kavunların altı bin . . · olan heyet gelirken Jzmirc uğnyarak 1 Bütün memlekette takdir 
verenler kar ederler• lzmir gümrüğii muamelelerini de tet- edilmiştir. 

tanesini yirmi liraya kadar alıyorlar- kik edeceklerdir. I • • w A* 

mış. Yani kavunun tanesi on beş pa - ----------·----------------------------------
raya maloluyormuş .• Duna on beş pa· 
ra yol parası eklediniz miydi eder: 
Otuz para? 
Şu halde burada Uç buçuğa, çey -

reğe, yedi buçuğa, ona yediğimiz ka -
vunları biz hiç te ucuz yemiyoruz de
mektir! 

Gene Mülayimle 
dinarll 

Bakırköy otobüslerinde iki kişi ko
nuşuyor: 

- Yahu şu Mülayim pehlh·an rn 
sert olsa idi ne olarnktı? 

- Onu Dinarlıya sormalı? 
Gezgin Haberci 

( ŞEHRİN. 

Hususi otomobilleı·in kornaları 
Geçl'n Renetlenberi bizde bir "gürültü ile mücadele,. 

sonu başladı. Artık meselft sabahları muayyen bir sa
atten evyeJ satıcılnr avazları çıktığı kndar bağırmama
sı, otomobillerin cıyak cıyak öten kornalarının yerine 
"van I \'an" diye öten hava kornaları kullanması lfızım . 

{'ok iyi kararlar· Yalnız hir türlii nnlnyamaclığım 
bir ~ey var: 

Tnl:sl otomobillerinin hemen hemen hepsi korna • 
!arım böyle az gürültü çıkaranlarla değiştirdikleri hal 

de hususi otomobillerin hC'men hemen hiçbiri bunıı 
yapm::ımışlardır. 

'l'nksi otomobillerinin ma um el korna)annın yanı• 
da hunlnrın kopardığı müthiş gürültü cidden dayam • 
lnmıyacak gibidir. Biraz dikkat ederseniz sözlerimi• 
ne derece doğru ol<luğunu göreceksiniz. 

Karal"lnr yanlış anla .,.ılma ın. Bu gibi kornalar yal
nız taksi arabalarından değil, hususi otomobillerden 
de çıkarılmalıdır. 



ARNAVUTLUK 
• •• • • 

syanının ıç yuzu 

HABER - AkŞ&m roetUI 

Fenerbahçe 
Haklı çıktı ve 

ve şampiyon oldu 
lıtanbul tampiyoııluğu için F e-

nerbahçe ile Galatasaray ıon kar
şılaımaaında Fenerbahçe ıon da
kikalarda bir gol yapmıı, ve ıam
piyon olmuıtu. 

Fakat Galataıaraylılar ıon da
kikalarda oyunun yan hakemsiz 
oynandığını iddia ederek maçın 
neticesine itiraz etmitler ve tek· 
rarlanmaıını istemitlerdi. 

Bu it futbol federuyonuna, 
federasyondan futbol heyetine, o
radan hakemler komiteıine hava
le edilmif, bir türlü haJledileme· 
mitti. 

Nihayet futbol federasyonu ar· 
aıuluıal futbol fcderaıyonuna baı· 
vurmuf, oradan ıelen cevapta ma~ 
çın telaarla.nmaıma lüzum olma· 

'" l k dıiı bildirilmiıtir. Bu avretle Fe-
nmarıut u ta saraçlık oldukfa ilerlemi§tir. Eğerler rıe hayvan 

nerbahçenin haklı olarak kazan· 
remerJeri hep yerlidir. 

dığı ıampiyonluğu kat'i ıurette ta. 
Son bir iki gün içinde Amil·/ Verla~i Arnavutlufun en eıki ai • hakkuk etmiıtir. 

vutlUkta bir karışıklık oldu. Ti· lelerinden birine mensup, ve de • ------------
.~andan bildirildiğine göre Fi eri'· ğil yalnız Arnavutluiun, Balkan• 
de küçük rütbeli bir zabitin bat· ların bile sayılı zenıinlerinden bi~ 
ikanlığmda 35 jandarma, ve bir o ridir. 
kadar da sivil, ordu müfettifi Ge· Umumi harpten evvel Oımanh 
neral Gilardi'nin öldürülmes.i ha- lmparatorluiu parlimentoıund• 
CJisesinden istifade ederek bir is .. meb'wluk yapmıı. ve daha 0 za• 
yan çıkarmı§lar. Esasen küçük bir man bile muhalifliği ile tanınmıt· 
yer olan Fieri'yi ele geçirdikten tır. 

sonra Liyuşina'ya yürümü§lcr. Umumi harp biter bitmez der. 
Fakat buradaki hükumet kuvvet·ı' hal cenubi Amavutluia kotmUf • 
Ie;i _ken.dilerini peritan etmit ve tu .. O z~an daha İtalyan uker • 
hadıaeyı bastırmı§tır. len çekilmemitlerdi. Şevket Ver. 

Asilerin bir kısmı öldürülmüt, la~i Amavutluiu ltalya.n nüfuzu· 
bir Jaamı da teslim olmu§lardır. na aolanak için propaaandalar 
Mahdut birkaç kiıi de J<açmıtlar· yapmağa baılamıf, ve Arnavut • 
sa da er geç ele geçecekleri mu- luğun kuvvetli bir devletin hima• 
hakkaktır. yesi olmadan yaıa.yamryacağını 

Halbuki son gelen Yugoslav iddia et.mittir. 
gazeteleri hadiseyi bambatka bir 1919 senesinde Liyuıina.'da A.r· 
cepMaen ormeıtteaırıer. nnnı~ • na.unıu15uu muxaaaeraunı ıayan 

F•n•lzllk kurbanları 

Diri diri 
gömülenler 

Yalnız lstanbulda 
değili 

Bayburt, 19 - Saat kuletlnin 
etrafına SU tetİrmek Üzere Cami 
önOnde belediye ta.raf nıdan açtı· 
nlan çukurda. plrpn ameleden 
Muharrem, birdenbire çöken top
ratm altmda kalarak ölmüttiir. 

Hamlyyetll 
bir Izmlrll 

Tayyareye 
5 000 lira verdi rın yazdıklarına bakılırsa Arna . edecek olan konıre toplanıp, Ar • 

vutluk isyanı hakikatte çok vasi navutluiun müstakil, ve hiçbir lamirin tanınnuı tütün tüccar • 
ve çok §Ümullü bir ihtilal teıkilatı devletin himayesi altına ıirme • larmdan Kavalalı Seyit Hava Ku
tarafından idare edilmİ§tİr. Ve is- den yaıaına11 kararlattırıldıir sa· rwnuna 5000 lira teberrü etmiı, 
yanın muvaffak olamamasının ıe· ı man da Şevket Verlaçi muhalif ve aynca 125 lira vererek hava 
bebi, hazırlıklar iyice bitmeden kalmıf, bu karua itiraa etmiıti. tehlikesini bilen üye yazılmııtır. 
vaktinden evvel patlak vermeıi :.ı Ve Arnavutluğun İtalyan nüfuı ----
Clir. ve himayesine ıinneıini tiddetle Çf nll haydutlar 

Bu isyanı idare eden ve lsilere müdafaa etmiıti. tarafından 
para veren ise Şevket Verlaçi'dir. Bundan ıonra. Arnavutlukta bir DldQrCllen lnQlllz 
;yalnız böyle bir tek adamın koca fırk~ teıkil e~i§, ve Zogo'nun gazeteci meselası 
bir isyanı idare edecek !kadar pa· Populer fırkaııyle mücadeleye gi· 
rası olmasına da imkan olmadığı- ritmittir. Bir ara 1922 de Kral Zo
na göre ayrıca Şevket Verlaçi'ye go ile barıfmıı ve Kral Zogoya 
para veren ve yardım edenlerin Hasan Prittina.'ya karı ı yardım 
Cle bulunması lazımdır. lıte bun • etmit, ve hattl kızını bile kendisi· 
Jar da Arnavutluğun diğer büyük ne nitanlamııtı. Fakat bu devir de 
çiftlik sahipleridir. uzun sürmemiıtir. Milliyetçi Ar • 

Arnavutluktaki büyük çiftlik navutlar kendisini hiç ıemıiyor .. 
ve toprak sahiplerinin hükUmete lardı. Nihayet Kral Zogo ile yeni· 
muhalif bir cephe tutmalarını se· den bozuınıuı, Kral Zoıo da bu • 
bebi ıudur: nun üzetine lazı ile evlenmekten 

vazgeçmiıtir. Kral Zogo hükUmeti ötedenberi 

Pekin, 19 - Çin jandarmaları 
ile İngiliz ıazetecili C.Onı'11 öldü
ren haydutlar arsında yapılan ç.r
pıımada haydutlardan bqi öl • 
mil!tür. 

R<ıyter Ajaıııının haber verdi .. 
line ıare, f ngili:ı: Büyijk El;ililia 
öldürülen ıazeteci Cons hakkın .. 
da reımi bir te,ebbU. yaparak 
ıu~lulann cezalandırdmaaı için 
tahkikat açılmumı istemiıtir. 

J\rnavut köylüsünü toprak sahibi Verlaçi bundan aonra siyasetle 
etmek, zengin çiftlik sahiplerinin uğratmaktan vazaeçtiiini ilan et· - Taksim bahçesinde 

20 ACUSTOS - 1935 

Dinarlı mağlubiyeti 
·inkir ediyor 

Dinarlı Mehmet Takıim ya.ib 
ıüretlerinde bqaltı için güreı tu
tan Manisalı Rıfatla güreımek Ü· 

zere İzmire harekte etmiıtir. 
Buıün çıkan hemen bütün ga· 

zetelere, mağlubiyetini tevil yollu 
sözlerle anlatan Dinarlı kendisine 
sorulan suallere fu ıarip cevapla
rı vermittir: 

"-Evvelki gün yaphiım ilk 
ıüreı te bazı gazeteler benim doi 
rudan doiruya mağlubiyetime 
hükmederek "mağluptur,, diye 
yazdılar. 

Fakat, esaı itibariyle ben mai· 
lQp oimut değilim. Bizim gibi pro
f esyönel güreşçiler aruında gali
hlyet puvan hesabiyle değil, sırtın 
yere gelmeıiyle olur. 

Bu gür ette beni istediğim ıe· 
kilde prof eıyönel olarak gürettir· 
mediler. Ben onların istediği, te
kilde ıüreıtiilın halde ıene ıırtı· 
mı yere getirmediler. 

Şu zamanda Müli.yimle tekrar 
güreteeek delilim. ilk yaptıfım 
gürqto beni hazırlanmamıt bul · 
dular ve bundan iatifade ettile,.. 
Onlar ıibi ben de tam idmanlı bu· 
lunmuı olaydım ve ıahaya öyle Ç!· 

kaydım netice büıbütün batka o· 
lacaktı. ... ı 

"Esaıen Amerikada iken haı· 
talanmıtbm. Yol yorgunluğu d:ı 
bunla.ra inzimam etti. Sonra bu . 
rada da bi hazırlanamadım. Ben 
zaten bu güreıleri ıırf Hava Ku 

rumuna menfaat temin etmek 
kabul ettim. Yoksa böyle id 
aız tekilde katiyen ıüreımeıdi•• 

- Bu güre,Ier için Hava Kil 
rumundan 2000 lira para alıu•t 
nız, doğru mu 7 

"- Ben profosyönel ltir ıilrtlf 
çiyim, elbet hakkım ol&?ı par•' 
alırım. 

Hava Kurumunun yüksele ftld' 
f aati için güreımek fed&lclrblJll' 
karıılık 2000 lira bir ücret f.,,. 
değil doirusu ! 

Eğer Dinarlı bu ıüreıleri Jcea8i 
menfa.atine yapmayıp da bi~tk 
defalar ıöylemiı, ve illn etm;t el
duğu gibi hakikaten Hava Kurl' 
mu menfaatine yapıyoraa bQ o•• 
radan vazgeçmeli, ve buna ,ur 
te ile ilin etmelidir. Kendiain"d 
kat kat yüksek oldufunu iıpat r 
den, ve ıalip ıeımitken aneak yit 
lira almağa razı olan bir pala)il'd' 
dan ibret almalıdı?'. Mail6p ol .. 
bir pehlivana, galibe niıltet1e 1llf 
derece fazla para verilmeai ıinı.P. 
ye kadar görülmemittir. 

Dinarlı, iıminin bu derece dl' 
yulmuını, kendi p.hama clell\ ,. 
zotelerin yaptıklan propaıanda;t 
medyundur. Gazetelerin bu l~ 
birinci ıayfaya geçirmelerinde ., 
tayyarelerimize hizmet fikri blil
lerinden biridir. Bundan t&J7ar" 
lermiz yerine güreİ maf IGh iıtr 
fade etmemelidir. 

Lokanta ve tavukcular" 
daki soğutma dolaplan 

Bayat yiyecek satılmasına 
vesile teşkil ediyor 

Son bir sene zarfında heıneı: / ri ağzıma aldıfım zaman ekt'-it 
hemen lstanbu~un her lokanta, ve bozulmuı o)duiunu slrdV. 
~ahallebici ve ıerbetçisinde ao .. Bunu gaıwna ıöyli,_. yeaaek • 
ıNk hava dolapları ve mahfazala- leri iade ettim. Ve sebebiııi pr.r 
rı türedi. na dostça sordum. O da bana ı• • 

Bunun buz kullanmadan ye • tirdikleri yemeklerin eoluk had 
mek, ıerbet vesaireyi ıoğuk tut • dolabında muhafaza eclHmi .isi 
mak gibi faydaları ileri aürülmek· yemeklerden olduiunu itir:f et
le beraber buna mukabil zararla· ti 
rı sayılmaktadır. 

Zararlarından birini bizzat tec
rübe eden bir okuyqcumuz size 
anlatacak: 

- Soluk hava dolapları saye -
tinde yazın en 11cak gUnlerde bile 
yemekler bozulmadan uzun müd
det muhafaza edilebiliyonnut di· 
ye, lokantacılar artık ıatılamıya
rak ertesi rüne kalan yemekleri i· 
çin kat'iyyen endite etmiyorlar. 

Halbuki yemekler buz dolapla· 

.,, 
01"ıyucum~ t~i J'U • 

karıya kaydettik. Bu dola.,_d 
var diye hakikaten ,_e'klerl • • 
zun müddet burada tutarak 1lo • 
zulmasrna sebebiyet -.erebiJ.-r • 
leri akla çok yUuı bQı hakikat" 
lur. Bunun önüne ~ a • 
mumt 11hhat noktaımdan ihlal • 
dır. Yalnız bilmiyonq bun ..... 
nuıl bata çrkılabilecektlr. Nuıl 
kontrol edilebilecektir? 

rı &ayetinde · bozulup fena koku ----........,..,__._,..._.......,.,.._.....,_-""',,,,,. 
neıretmeseler bile birkaç gün bek Könlgsbey 
lediklerinden dolayı muhakk~k panayırında 

esaretinden kurtarmak irin bir mit ve çiftliğine cekilmiılir 2 0 Aluatoa Salı ve 21 :- ı da • . . • Çarfamba akfamı saat 
tarnn (ziraat) kanunu hazırlıyor- tle bun n sonra ıızhden giz· 2t 30 da 
du. Büyük çiftliklerin köylüler a· 

1
•;e diier ~üyük çiftlik sahipleri s t::J R o yy a 

ra.sıtıda taksimi esasına dayanan ''n yardımıyle büyUk bir ihtilil · Opereti tarafmdan 
bu yeni kanuna bittabi bütün bü· h~re~eti hazırladıfı anlaıılmJftır U G U R L U K 1 z 
yük çiftlik sahipleri muhalifti. Bu Fıerı de jandarmaları kı9krrtan <La Mascotte) 
sebepten dolayı esasen Kral z0 • ve ba§a geçen teğmen (müllzim) Operet 3 perde, müzik: ODRA1 
goya kar§ı hu~usi bir kin la§ıyan, MT.!Sa Kranya da Şevket Verlaçi • duhuliye yoktur. Me~rubat 40. 6f 

ve gene büyük toprak sahibi olan nin adamıdır. ihtilalin muvaffak kuruştur. Her tarafa tram,·ay ,.ar 

Ş 1 b dır. 
evket Verlaçi'nin etrafına top .. 0 amamaama ıe ep de sırf vaktin· ••--••-•••••-

Ianmıılar, ve kendisine yardım den evvel patlak vermesidir. 
ebneğe ıöz vermitlerdi. Şevket Yerle.çinin bir oilu 1 • 

Şevket V erlaçi siyasetten anlar' -;;t;-a_ly_a_d_a-;-;;ta;-h...,.•_il_e_t_m_e_k_te_d_,,i_r ·~---
zeki, oldukça büyük bir nüfuz sa· AmerJkan manavrası 
bibi ve teşkilatçı bir adamdır. O, Nevyork, 19 - Birlotik Ameri-1 
kendisine isyan · çin çiftlik sahip· ka manevraları, bu ~hah methur 
le?inin yaptıkları teklifleri hf.r za. Demir fırkanın muhayyel dütma· I 
man reddetmiı, ve bu itin b&farı· na hücumu ile bqlamı9tır. 
labilmesi için hariçten de esaslı Manevralara gelmiş olan bin • 
bir yardmıa ihityaç olduğunu ile- lerce asker, tiddetli sıcaklardan 
ri ailrmüıtü. rnüteeuir olmuıtur. Manevralara 

Aslen Elbasanlı olan Şevket elli bet bin kiti ittir&k etmiıtir. 

ınmu 

Bu hafta Tr 
pebaşı Belediye 
Tiyatrosu: 22, 23 
24, 25 Ağustos gün 
ıeri akpmJan saat 
21 de CDELI DO-
LU) nun son tem· 
sili 3 perde ope. 
ret. Yazan: Ele • 
rem Rqit. beste · 

!iyen ':;~mal ReşiL 
29 A8uı:ıto tan itibaren <YALOVA 

TORKOSO). 

ıurette eakimektedirler ki bu da Türk mabsullerl 
bir nevi bozulmak demektir. 

Bu yüzden batımdan tam üç va· Araıuluıal Königıberı (Almd' 
ka ıeçti. Bir sütçüden bir tavuk ya) panayırı törenle (meruilllle) 

ıöğüfü istedim. Gelen söğüıü ye- açılmıı ve Alman lktıaat Bak•sll 
dim. Fakat bir saat ıonra midem- ile Finans Bakanı ve Berlbı IMl • 
de fena bir tnkıntı, vücudumda yük Elçim~ Hamdi ~ılma .,... • 
bir hararet, ve baıımda bir ağır • ninde bulunmuıtur. 
hk baıladı. Bunalıyordum. Soda- Türk malutllleri~in ameJd.,I 
lar, aetliçler ve kolonyalarla an • bulunan Türk paviyonu çok 1'eır 
cak iki aaat sonra kendime ıele. nilmiı ve mahsullerimi• ._,.. 
bildim. büyük ilgi uyanmıftır. 

Meler bu yediğim tavuk aöğü· ---...,...----------
' ü birkaç günlükmüı. Ve buz do .. 
labında muhafaza edildiği için 
kokusu belli olmuyormuf. 

Diğer vakalar da aıağı yukarı 
böyle oldu. Gene lokantal~rdan 
birinden yemek getirtmiıtim. Ta· 
1'a.iın kenarına konan mayonezle· 

ŞARLOK 
HOLMES 

3 büy:.ik hiktY• bir aıada, J10 
aayfa. FialI 40 kunıt- Ank'\r.ı dd· 
de.inde 1V AKIT ı..:a.::-ı.. .. ....-. , ,, auw.,.-



'-...._ Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. _9_9 __ 

Evet, büyük 1 ürk donanması da 
Kızıl Kadırq anın ardındadır. 

Buraya gelebilir .. 
C)rP'renk Süleyman arkada,larını tünmemitti. Demek ki ihtiyar ku- - Konteı Viçinçüyils mU? Si· 
1\ -da bıraktı. Kendisi, beyaz bay- mandan her türlü korkuyu kafa11- cilya büyük dukasmm Salerno' • 
)) k çekerek ilerledi. Kalenin ka na doldurmuttu: dan getirdiği kontun kızmı hat ., 
l&ına yaldaıtı. - Evet, büyük Türk donanma- Fakat o burada değil... Burar.a 
kale kapısının bir kanadı ayni ·11 da Kızıl Kadırganın ardında- gelmedi. Venedikten gelirken yol· 

~anda açılarak bir zabit ve ar- dır. Buraya gelebilir ve bütün da kaybolduğunu, Salerno Mar • 
tnda. birkaç asker göründü. Sicilyayı bir ateı çenberi içinde kiıi Fernando'nun eline geçtifini 

~ tenk Süleyman onu selamla - kül haline getirebilir. duyduk. .. 
t: _. • • .... ı - Biz genç kontesi illemiyo • 

ruz. O zaten Kızıl Kadrrga'da<I~. 
- O halde? •• 

- Bonaıera ! ... 
- Bonasera senyor ! ... 
- Beni Hüsmen Reis gönde,.di. 

s· ~ Gördük, ne istiyoraunuz? ••. 
•ıı ku d ··ı·· ı· man anın yanına go ure . 

•tn -·., •••l • 

- B~n de bunu i~iyecektim . 
-Buy ' urunuz .... 
kapıdan geçtiler. 

Sü~abit en önde gidiyordu: Frenk 
eyman onun arkasındaydı. 

Sekiz asker de onun sağından, 
'0hınd ·· ·· ı d an yuruyor ar ı. 

k Daracık oyllardan geçtiler. iç 
b~lenin kapısını da a,tılar. Büyük h: ~\>hıya girdiler. Kuman•lan 
sa~~ 'Yano da oradaydı. Zabitler 
~1 sollu ayakta duruyorlardr. 

lt ı-cnk Süleyman elini göğsilne 
o~arak onu selamladı. 

ı,d "Urnandan bu selamı iyi kutı· 
1 ve sordu: 

ti - liüsnıen Reiı ne yapmak is
Yor? . ... 

ttı - Hüsmen Reisin fenalık yap
~ ak istenıediğini söyliyebilirim .•. 
lf. Unun için merak etmemeliıi'liz. 
h aıırlrklarınız ve · korkulartnız 

0t Yered" ır. 
~ :;- Fakat ... O halde burada işi 
'd ~ • ··• Belki onun arkasından Türk 
0~anrnası da geliyor ••• 

Frenk Süleyman son sözleri ol
dukça sert aöylemif, batta kuman
dan olduiu halde herkes dHini 

yutmuı gibi ıuım\lf, birbirinin yü
züne bakmıttı. "• "' 

Frenk Süleyman söze ba9ladı: 
- Fakat, eğer Hüsmen Reisin 

dileği yapılırsa her 9ey gürültü~üz
ce bitecektir. Biz buradan gide
ceğiz. Türk donanmaıı da u7un 
zaman ltalya kıyılarında kalac.ak, 
oradan latanbula dönecektir. Eğer 
bizim dilelimiz ~apılmazaa ... 

Frenk Süleym4n biraz önce söy
lediklerini tekrarlamakta olduğu
nu hemen kavradı ve bir ıa<ıiye 
auearak ilave etti: 

- ••• O zaman ne olacağını 
ıize aöyledim. 

Kumandan Bagliyano ıordu: 
- Hüsmen Reiı bizden, bizim 

yapamıyacağımız bir §ey iıtene, 
ne yapabiliriz. O zaman vazifemi
zi yapacajız ve ölünciye kada,. ıa-
va9acağız ... 

- Ona hiç ıüphe yok ..• ihtiyar 
bir kumandanıınız ve ıizden de 
bu beklenir. Fakat bizim dileği .. 
miz, arada ıavq yapılmağa değer 
,eylerden değildir. 

-Ya nedir? 
- Konteı Viçinçüyiiaü bize ve-

recekıiniz ! 

- Onun annesini latiyonıs.. 
- Yaaa ... O, huta ka'dmı hat.. 

O kocakaİ'IYI ha ! .. 
- Ağzını topla! •.• Kocakarı C:le

ğil o ••. Hümıen Reiıin aynana • 
smı anarken sizden ıaygı iıterim.. 

- Hüsmen Reisin bynanur 
mı? .• Yaaa .• Affedersiniz ..• He • 
men verelim ... ZaTallı bir kadmCb. 
Batma büyük belilar geldi .•• Son 
günlerde pek haata olduğunu da 
söylaniıleftli. 

Bagliyano'nun ytlzü alabildi • 
ğine gülqyoidu. · 

Sanki ibtilne J'.l\ıLui 6iı' llalm, 
hiç uımnadıfı bir zamanda altın-
dan blknuftı. ,,--- -

O liadar fera:hnnmpı.. 
Hemen emirler verdlı 
- Çabu:k! ... Verin onu ... Zaten 

ken'disi de ister •.• Hele ken'diıi i .. 
tedikten ıonra biz ne diyebiliriz?. 

Kontes Lüçiya sahiden pe1[ 

hastaydı. Bir iskelet haline gel • 
mişti. Frenk Süleyınanm yanm(Ja 
onu almak için giden zabit: 

- Saym kontes... Kızıl KaC:ıır· 
gaya gideceksiniz... Lütfen nl · 
kabilir misiniz? Size yardnn ede-
lim mi? 

'(Oevamı nr) ~k Süleyman bunu hiç rlü -
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ipek çorap zurufu mukavva kutu 
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N ·akleden : 
FahrOnname adh eski Farl5/ 

tarih romanından alınmıstır . 

( Hatir~ Sürt!UIJa) 
No.40 -

Hüma yüzüne bir maske 
taktı, bir memleketin padişahı 
oldu... böylelikle Ferruhu daha 
iyi arayacaktı ... 
Gayet tali.katli olan Hüma, bu 

haleti ruhiyeden istifade etmesini 
bildi. Kendisini görmeğe gelen 
tayfalarla Y.olculara kendini di • 
rekten çözdürdü. Beraber getirdi
ği mücevherlerden bir kısmını on
lara dağıttı. Böylelikle, herkesi 
yarım saat içinde kendine meclGp 
etti. Kaptanı orada bırakmağa, 
gemiyi alrp kaçmağa herkesi razı 
etti. . 

• • • • • • • 
Kaptan Kınan, Metini lieriıi· 

ni tamamlamif, nevalesini düzeJt
mifti. Nete için(J.e aalıile ıeldi. 
Oh, artık, müsait bir riizs'r etme· 
ğe batla.mllfh. Pupa yelken gide .. 
cektl. 

:Aiml>an!aki IDJmetli mahbutu -
DU CI~ lie):lfteOOI. 

Onu aanki flaya)inde canlan· 
dmnali tatiy:oftnut gibi, -.azı~ 
gemiye <foiru Kaidm:&. 
~~ . ~ 

Şap bldr. . 
Olur te1 nil,al &ıT ... , _ 
Koı4iulu rü:r.a mı ~CJa1 •.. 
G ......... ._..x-ı.d.I .U&aertDI upmrunaU. 

HaY.D'··· Gö«llllG, ".illa delil • 
cH-

08mıl -4dboı._ · r-arı · 
:Yeı1ienleri ..,., Jlldl>.cMtu. u. 
~ .. 

'il"-- ı.: ·ı_ ~1J ~ 
~T15cu.&, *'9WIDiif ilun, ........ - • 

mat-, çalnmala liafladrı ' 
--. Ner'ef.e gidıyonunuz 1 ... Ge

ri Cl&:6ı ... Alçeldar, liafnler, na· 
ma19uzlar ••• 

Gemiden, bu lia.,tönnalara lkar· 
tı lialılCalialar yübeldi. '.A}rnı za • 
miaDda 'da tahkir edici ıslıklar ö .. 
tüyor<ıu. 

Kıygan, sala kottu, 110la ıioı • 
tu. Takip iÇin bir ;gemi aradı. Fa· 
kat bUlamadı. limanda hiçbir ge· 
mi yoktu. Sandalla yahut yüzerek 
'de ıidilmez a ... lıte, kendi gemi· -· ai, pupa Y.elken gidiy:ordu. 

;yerlere f.8.tt?. -
Bağıidı, çağıidı. _ _ , _ _} 
Sar'aıı tutmuı aibi, agzm(Jan 

köpükler maçtı. Fakat heyhat .•• 

bir hükümdarı varmış. Fakat, öl• 
mü§. Ölürken, hiç varis bırakma• 
dığı için demiş ki: 

- Buraya karadan yahut de • 
nizden uğrıyacak yabancılar ara· 
smda hal ve tavrı a!!il~.ne, idare 
kabiliyeti yüksek birini kendinize 
hükümdar seçiniz ... 

Bu adam aynı zamanda müs • 
tehzi bir hükümd~.rmış, belli ... Zi· 
ra, ,.siz kendi kendinizi idare e • 
decek adamlar değilsiniz!,, de • 
mek istemi§... 1 J ! 

Bunun üzerine, tehir halkı, ge
leni gideni yoklam~ğa baılamııtı. 

Maskeli kaptanın dedikodusu, 
her limnada olduğu gibi, burada 
da ıayi oldu. Tayfalar, onu fev • 
kalade akıllı ve adaletli diye met
liediyorlardı. Pek iyi ahlaklı ol • 
dufunu ıöy)üyorlardı. 

Şehir ekabiri, Hümayı bir ziya· 
fete çağırdı. Aralarında bir dava 
vUC:lı. Onu hika}'.e kab!linden an• 
)attılar. Hüma, dertlerine llerman 
buldu. Hem, onlarla pek'. güzel ko
Jl'U1lu, alçak gönüllülük etti. 

Abadanldar, bunun üzerine, 
bUkümdarlarmı bulduklarına ka· 
ile oldular. Memleketlerinin ta • 
dDI Hümaya teklif ettiler. 

Kizı 

- Ben, a.\zcilikten ~ me.-
nunum ..• • CledL 

Evet, hakikaten memnundu. 
~, tehiT !lehir dolqıyordu. 
Belki böyle ıezerken, bir gün, sev 
gilisi yolunun \berine çıkardı. 

Halbuki burada kapılanıp kalın • 
. kt ., ca ıt neye varaca ı .... 
Abadanlılar çok ııral' ettiler, 
Hüma da: 
- Bahtım varsa, aevgtllm a,.. 

ğmıa ka::!ar gelir. Hem, onu, lift• 
kiimdarken daha İyi aram.ak ka • 
bil olacak ... 

Bu düıünce ile teklifi kabul et-
ti. ~ 

:Artık hüküm(lar olmU§tu. Fa• 
Ka.t, maskesini yüzünden çıkar • 
mamayı şart koftu. Bu f&?b kabul 
e-'Ciilcli. - -

'.Artık: ~emi, iyice uzaklaımıttı.Se· .. : (Devamı oar)' 
sini duy_mu>:orlardı. · ' - - ----------------~--·---

• 1 • • 1 • 

Yolculuk bir hafta bCIB.r lfe • 
vam etti. Bu bir haftalık zaman İ· 
çinde, genç kız, gemi efradına 
kendini o kadar aevdir'di ki, onu, 
liendilerine amir seçtiler. Yani, 
maiyetinde kaptanlık işlerini gö· 
ren biri olduğu halde, Hüma, ge • 
minin i~iri, kaptanı oldu .•. 

Artık, saadetine payan yoktu. 
Fakat, ıuna karar verdi: 
Bütün belalar, ona, güzeJliğin • 

den dolayı geliyordu. Gemi halkı· 
na da bunu anlattığı için, artık, 
yüzüne bir nikah koymağa ve o • 
nunla dolaşmağa karar verdi. 

Bütün uğradığı limanlarda o • 
nu "Nikahlı pehlivan,, diye tanı • 

H4BER 
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lstanbul Ankara Caddesi 
Telgrar adresi: IST AN BUL HABER 
Telefon Yazı: 23872 idare: 24376 - .. 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
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hürmet ve itibar görüyordu. 

Nihayet, gemi, döne dolaşa ve 
bir taraftan öbür tarafa mal ve 
yolcu taşıya taşıya Abadan lima· 
nına "!a .. dı. 

K lJ P()N 
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20·8·935 

Abadan l"rnanmı mı:.. t~m idn - ı ---.. .... --... .---lllllll-
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Yatı nıekteplerinde 1 

Bedava okumaki ÇiNGENELER 
istiyen talebeler 1 ~~~~ ~m~~!B<~~n~~~a , 

Nasll imtihan olacaklar? a.---- No 47 \'azan: Osman Cemal Kag~ı~1z 
Llu ve orta okullarda yatılı olarak 

beda»a okumak istiyen talebenin ne 
yolda imtihan edileceğine dair Kültür 
Bakanlığı bir tamjm çıkarmı§tır. Ay
nen alıyoruz: 

"915 numaralı kanana göre Kültür 
Bakanlıtrına bağlı lise ve ortaokullar
da parasız yntılı olarak okunmak is -
tiyenlerin seçme smaçları aşağıdaki 
esaslara göre yapılacaktır.: 

1 - Seçme smaçları 23 EyJUI 1935 
pazartesi giinü saat 9 da başlıya -
caktır. 

2 - Seçme smaçlarına gireceklerin 
başvurmaları 21 Eylfıl cumartesi saat 
13 çe kadar kabul edilecektir. 

3 - Seçme smaçlarına gireceklerin 
durumları ve gösterecclderi belgeler 
direktörlerce gözden geçirilecek, ge -
rekirse bakanlıkça araştırma yapıla
caktır. 

4 - Seçme sınaçJarına gireceklerin 
şu şartları taşıma lan gerektir: 

a) Türk olmak, 
b) Lise ve ortaokullar öğreneğinin 

Jıer sınıf için saptadığı yaşlarda bulun 
mak, 

c) Bedence n ruhça hasta, illeti, 
sakat '"e kusurlu olmamak, 

d) Okutamıyacnk kadar baba - a -
na r fakir olmak, 

e) Zekası, çalışkanlığı, ahlaki, tnle -
be i bulunduğu okuldan alacağı fotoğ 
raflı bir belge ile saptanmak, belgl' 
örneği ilişiktir. 

f) Sınıfında kalmış olmamak, 
5 - Dördüncii maddenin (n) \'e <b) 

paragrafları nüfus hü,·iyet cüzda -
nile, (c) paragrafı okullara gönderil
miş olan rapor örneklerine göre srna
crn yapıldıi;rı okulun bulunduğu ilin 
hüküumet doktor tarafından yaprla -
J':tlt cı.la ... .,.-t. '"'-FV& lıl 

a pa~~gfufı uraylardan, köJJü ise 
köy ihtiyar heyetlerinden alınacak bel 
g-elerle, (e) paragrafı okulundan a • 
lacağı öğretmenler kurulu tutulgasi -
le saptanacaktır. 

6 - Smaçlan yapacak olan komis -
yon ba!)kanı usulüne U.}gun olan di 
lekleri kabul ile şartları taşıyanların 
adlarını ve hüliyetlerini teshit ederek 
kendil...rine fotoğraflı bir belge vere -
cektir. Ancak bu belgeyi gösterenler 
sınaçlarn kabul edileceklerdir. 

7 - Seçme smaçları her ilbaylık 
merkezinde bulunan lisede, Jise bu -
Junmıyan yerlerde ortaokullarda, or -
taokul hulunmıyan yerlerde Kültür 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

- Seçme soruları 
ayrı asrı olmak üzere 
gönderilecektir. 

her sınıf için 
Bakanlıktan 

9 - Smaç komisyonları: 
OkulJarda okul direktörünün, kül -

tür day:ralarmda kültür direktörleri -
nin başkanlığı altında üç öğretmen -
den te ekkül edecektir Lise ve ortao
kul bulunmı)an llb:ıylıktn ilkokul 
öğretmenleri veya ilkokul ispekterle -

yazdıktan sonra komisyonun bakımı 
altında kapayıp yapıştıracaktır. 

c) Kiğıtların köşelerinin her tale -
be tarafından tamamen yapıştınldığı 
belli olduktan sonra saptanmış olan 

Şunlara bakın .. Bitli Kahtanederı 
dönüyorlar; bir de bize 

çalım satıyorlar 
saatte zarf başkan tarafından açıla - ~ 
cak ve sorular komisyon üyesinden Bir gün önce cuma olduğu i- ma efendim, bizim sofralarımızı - Buna derler K.avmma ... 
biri tarafından tahtaya yazılacaktır. çin Kahtaneye gezmeğe, eğlenme- kaldırır, bulaııklarmuzı yıkar; Yanındakiler: 

d) Talebeye dikte ettirilecek soru ğe giden bir takım akıamüıtü geç pabuçlarımızın tozlarını aileni • - Dmnanmı aavurma ! 
çıkarsa tahtaya yazılmayıp doğru - vakit arabalarla oradan dönerken 

1 
niz! • - Eti aldık kuaptan! 

dan doğruya talebeye yazdırılacak - karıılarında oturan bir evin kız Karfı pencereden uzanan bat • - Biz korkmayız hesaptan~ 
tır. çocukları bu Kahtan eden dönen • ka bir kız ona karşılık verdi: - Halis Karamandır bu! 

e) Kağıdın her iki tarafı cevaplarla )erin çocuklarına takılmış, onlar· - Bitli Kahtaneye! .. Bitli Kah· - Körpe toramandır bu! 
tamamen dolar ve yeni bir kağıt la -
zım olursa ikinci kağıt verilecektir. la: taneye! ... Orası açar ıizi ! .. Orası Kartı taraftaki bat1ar da üç -
Birden fazla kağıtların biribirine iğ- - A .. a ... §unlara bakın .. Bitli açar!.. leşti. Ve oraya da elince içi reçel 
nelenmesi gerektir. Kahtaneden dönüyorlar; bir de - Bitli Kahtaneye sizin gibi dolu bir kavanÖzla gelen bir kO' 

f) Smaç için ayrılan saat biter bit- bize çalım satıyorlar! bitliler gider. Bizler ise buradan .cakarı kavanozu kartıdakilere göt 
mez kttğıtlar toplanacak ,.e kontrol Diye alay etmiş ... Bunun üzeri· kuruluruz tenteli arabaya ... Sepet tererek: 
edildih-ten sonra bir 7.:İrfa konarak ne akşam karanlığında oracıkta lerimizlen, boğçalarmıızlan, ha • - Reçel imiz fitnedir! 

kapatılacaktır. hafiften bir ağız dala,ııdır batla • belerimizlen (yemeklerimizle) ça· Yanında.kiler def ve zilli maıs 
g) Sınaca kaç talebenin girdiği, so- mıı, fkat Kahtaneden dönenler la oynaya gider; oracıkta Çağla· ı"le·. ru zarflarının zamanında açılıp açıl-

madığı, sınacın nasıl cereyan ettiği, yorgun oldukları için iti o gece yan köşkünün arkasında ıize inat _ Görenleri kitnetir! 
bir tutulgada saptanacaktır. ıpek uzatmamıtlar; ufak tefek bir yeriz içeriz afiyetlen ... Siz de bu- _ Onlar bilmez it nedir' 
15 _ Türk~e ve Edebiyat sınacı 23 iki atı§JDadan sonra iti ertesi sa- rada kokmut evinizde pineklersi· _ Bilirler .C ••• ) nedir! 
eylUl pazartesi, riyaziye sınacı 24 ey - haha bıralmııtlar... niz av§amlara kadar eziyetlen... Bu son ağza alınmaz ıöz üze ' 
lül salı, tarih - soğrafya sınacı 25 ey- B ı tta K'l' d'b' d k' bü' ··k O d b' ·· "k · · l 

a a ı ıse ı ın e ı yu - ra a ır guncu yenınız. rine kar§ıdakiler birden alev en ' 
ltll rarşamba günlerinde yapılacak - h · L - L • d b h · · · b d haf b 

~ mey anenın oançesın e unu a- ıçenınız amma, sonra ura a • diler ve avazları çıktığı kadar a• tır. Smaçların kaç saat süreceği soru R h kul ... 'l 1 k f • k k ' 
her alan e a Bey ağıma egı • talarca aç ı tan ne esinız o ar. g""ırar:ak deflerı'nı', darbukalarını, zarfları Üzerlerinde yazılıdır. 

. . di: - Onu sen haltetmiı-in! Bizim zı'll-ı'nı·, ~ yog""urt tenekelerini a• 16 - Bakanlık, numara ölçülerını ... , """ 
birle~tirmek erğile smaç k~ğıtlarını - Öyleyse, 'dedi, yarm erken evimizde her gün iki üç tencere hp kapının önüne ıokağa dökül -
bir komi~yona tetkik ettirecektir. Bu- kalkalım; birlikte Loncaya gele • kaynar! düler. Ve onların kapının önüne 
nun için her sınacın sanunda cevap lim; çok enfı bir kavga seyrede· - Sizin evdeki tencerelerin i • dökülmeleriyle beraber gene on· 
kağıtları :ıarf içine konarak mühürle- ceğiz ki sen bunu rüyanda bile aö· çinde her gün cinler top oynar! larm taraflısı olan birçok kadı1' 
necek ve rcsmiğ taahhütlü olarak o - remezsin! - Ay, ay, ay'. (lreriye seslene- kı ki b' r 

ıı z ve çocu a orası ır panayı gu··n ortaögwretim genel direktörlüğü'ne Ert-ı' •"'hah erkenden Loncaya k) G t' d"" d k l h d 
..... - re e ır anam §U un en a an yerine döndü. Orada a engin a• gönderilecektir. ld'k " dak' · R 1 d l 1 d d tı 

ge ı ; once ora · ı §ıtman um pat ıcan o ma armı a göster e ha aunturlusu olan ikinci fat 
17 - Komisyon başkanı son smaç sütçüde birer süt, sonra da tepe· arsız kızın birazacık gönlü, gözü ba•ladı. 

kağıtıariyle birlikte talebenin adları d H 1. bo k-ı.. · d ıı 
d 1 eki ançer ı atan ıuı.vesın e !'&ılan~ı •. ~~~- ·~~~~- '• Ben''~'ıler '-'ururlar mı ya?, Bun' ve baba adlar.ile .ıreclm ur.um arını J • 'k K a 

Direr xanve ile nargi e ıçtı ·•· Tanı bu sırada elinde koca hir gösterir bir liste hazırJıyarak gön - görünce onlar da defterini, zille• 
derecektir. Bu listede baskan her ta- Derken efendim, baktık ki alt dolma tenceresiyle orta -ya.ılı bir ukal k l 

• rini, darb armı, eman arını 
)ebenin durumu hakkında kanaatini tarafta, Hançerli bostanın yüksek kadın pencereye geldi ve kapağı almca aynı çığlıklarla kendi kapı• 
de yazacaktır. Li te örneği ilişiktir. duvarının dibindeki tozlu mey • açık tencerenin içindeki dünden lannrn önüne sıralandılar ve onla• 

18 - Yukar<Iaki şartlar içinde para danda bir kaynaımadır oldu. Ön· kalma birkaç patlıcan dc:.bnaıını • l k d 
rrn taraflısı olan bir a ay a 111, sız yatı smaçlarını kazananların ad- ce çoluk çocuk, sağa sola koşuştu. karıı penceredeki kıza göstere· kız, og"lan da onların yanına sıra• 

Jarı gazetelerle ilan edilecel<tir. A k d k d l kı ı k k Jd ... d ""bek Ik 
r asın an a m ar, zar apı- re ve o ugu yer ego ça a· landılar. E, artık kavga tam ma• 

19 - Sınarlarda ka1.anma derece - J ·· 1 · d. 'ld'I E k ki 1 k k d'l · h 1 ' ~ arın on erme ızı ı er. r e e· ıyara en 1 erıne ma sus o an na•ı'yle kızıriT·, sı'nı'rlerı'n en gizlt leri bir onlanlardan şehit çocukları k • ~.a 
rin hemen hepsi işlerine ve iti ol· kıvrak kavga ma amiyle tuttur • ko···elerdekı' zembereklerı' bollan ' üstün tutulacaktrr. Bunun için liste - T ~ 

deki şehit çocuklarının adları kırmızr mıyanlar da mahalle kahvelrine du: dı. Artık müstehçen denilen SÖZ' 

kalemle ayrıca gösterileceh:ir. gitmitlerdi. Daha sonra, açık pen- - Dolma görsün gözlerin! lerin yirmisi, otuzu, kırkı birdeıı 
20 _ Bu genelge uygun gö. ülecek cerenin birinden uzanan bir genç Bu sefer ana kız, ikisi birden aynı eda, aynı makamla kartıhk• 

yerlere asılmak suretiyle ilan edile- kız kar§ıki eve doğru hafiften ses- aynı tavır ve aynı makamla: lı savruluyor ve her savrulan ya' 

cektir. lendi: - Dolma görsün gözlerin .. Dol- kası açılmamıt sözlerin, tabiriI1ı 
21 - Smaçların yapılacağı yerler _Biz Ki.htaneye gidiyoruz a. ma görııün gözlerin ... Dolma gör- ıstılahın, argonun ag"ızlardan kı\'' 

genelgenin arkasında gösterilmiştir. f ·· ·· l · y .. h ı· l k 
kı (a kız) ! Keyi etmeğe, eğlen • sun goz erın... agı a ıs ayva ı .. rıla lavrıla çıkıı&ına göre göbekler Bu genelgeye göre iş görülme~ini, D 1 ·· l · p· · · T 

meğe, cana can katmaya gidiyo • oma gorsün göz erın.. ırıncı çalkanıyor·, eller çırpılıyor·, ger -alındığının Bakanlığa bildirilmesini, 
~maçların en sıkı bir dikkat \'e önrm- ruz; nasıl var mı iştahanız sizi de halis Mısırdır .. Dolma görsün göz· danlar kırılıyor; gözler süzülüyot 
le yapılmasını rica ederim.,, götürelim; orada bizimle birlikte lerin ... Bahar biber tas tamam.. ve hazan eller kalçada bacaklar 

Kültür Bakanı hem keyif eder; hem eğlenir; hem Dolma görsün gözlerin .. (Elleriy- titretiliyor; arada bir, arkalar dö .. 
Saffet Arıkan cana can katar; hem de soracağı· le oradaki Hoca Ali camiinin mi-

_

~~~~~~~~-~~---~~~-~-~~~~--~~ nülüpter~~r~avanrgibi~r naresini i~ret ederek) Gel sen de ıı 
şılıklı vaziyetler alınıp kalçaları ye hey imam! .. Dolma görsün göz· 
yukarı kısımları tıpkı darbuka çs" irin ... Fıstık üzüm bolcana .. Dol • 

ı-i komisyonlara ahnır. Komisyon baş.. ma görsün gözlerin .. Selam söyle 
kanı gerekli görürse komisyon üye - kocana ... Dolma görsün gözle -

lınır gibi dövüyorlardı. 

Sonra gene arada bir bu ç.01' 
kıvrak, oynak, çok curcunalı a -
henge hafif birer fasıla verilip e'I" 

lerde ne kadar kap kacak, çana1' 
çömlek, bohça sepet, yatak yor • 
gan varsa kartılıklı ortaya yığılı' 
yor; bunlarla vaziyetlerinin, set" 

leri"i çoğalta bilecektir. rin ! ... 

10 - Seçme smaçları <türkçe - ede- Şimdi kartı taraftaki pencere • 
biya1:, riyaziye), (tarih - coğrafya), ye elinde yeni kalaydan çıkmış 
derslerinden ,.e yazılı olarak yapıla - bir bakır sahanla gelen orta ya~lı 
caknr.. b h · · d k' 

kadın, u sa anın ıçın e ı ayşe ~ 11 - Halrnnlıktan gönderilecek olan 
kadın fasulyasını kartıdakilere soru zarfları smaç komisyonlarınca 

talebe ö"ünde tam saat 9 da açılara!< göstererek aynı eda ve aynı ma -
talebeye bildirilecektir. kamla kızı ile birlikte başlarlar: 

12 - Smaçların cevapları bu ~maç- - Buna derler f asulya ... Buna 
Jar için gönderilmiş olan kftğıtlar ü- derler fasulya ... Buna derler fa -
zerine ) azılacaktır. l Av Al ' l 

su ya... gzm yanar usu ye.... -
13 - Smaç kf•ğıtlan mühürlenmiye- çi dolu lop etle ... Buna derler fa-

ceği gibi hiçbir 8uretle de İŞ.'lretlen . h l k k 
· k · sulya ... Yağsı a is uyru tur ... mıyece -tır. 

14 - Seçme smaçları şöyle yapıla- Buna derler fasulya ... Tuzu bibe-
caktır: ri tamam... (Onlar da aynı cami-

a) Soru zarfları açılmadan önce İn minaresini işmarlıyarak) gel 
komisyon hertalebeye bir kağıt da - Amerikanın mqhur J.ayclııtlarından bir çetenin kurbanı olar. bu sen de ye hey imam! ... Buna der-
ğıtılacaktır. Müsveddel~k k~ğıt kulla- genç, eski bir polu mülett~inir. oğludur. On beı ıene evvel bu ler f asul~a ... Ağzın yanar usul ye! 
nılmıy?.caktır. Yalnı: rıyazıye . sınacı gencin baba.aı tarafından yakal·ı nan bir haydut, on be§ yıl hapi6ha- Karşıki pencerede bat üçleşir 
için musveddeJik kagıt verilebılir. b k l ·ık • l ak b d l'k [ ··1 .. ·· ·· l k ı · · k 

• v nede kaldıktan ıonra ser eıt •ı wca ı l§ o ar u e ı an ıyı n · ve uçuncu ee en oca tarı, ıçı a -
b) Her talebe, kendı kagıdının sağ • • l ali ı· ··ı · · J b .. l ı ·ı d ı b' b · t 

k .• • d k " d dürmÜf ve artık ıhtı;yarlarrııı o an zav ı po ı• mu ettı§ın en oy e "rıtrma ı e o u ır ta agı uzn a -oşesın e - ı yere a ını, numarasını • • • . 
smaca girdiği okuldan adını, sınıfını '-lahııce bır ıntckam almııtır. rak: 

vetlerinin dereceleri biribirlerİ 
1
-. 

·ı 1 ne gösteriliyor ve sinirlerin en gı 
yerlerindeki zemberekler geııe. 
birednbire boşanınca biraz öne~• 

• ıı-
çok kıvrak, çok oynak, çok curc 
nalı v çok açık saçık ahenk batlı" 
yordu ki bu arada mahut ahenl<, 
çingene kavgalarının en belli bat'' 

ıelı, en uzun ve en ağza alınmaz f 
kerlemelerinden (dikiş okuması 
denilen tekerleme kar§ılıklı okı1 .. 
nurken etrafı saran yüzlerce kıt ... 

• jp1ıt dm erkek, çoluk çocuk aeyırc 
kimi gülmeden bayılacak hale ge

liyor. 
(Devamı .;:ar) 



Bir 
açıkgöz 

Bir ahbabmm mobilye fabrika· 
ımı ıeziyordu. Fabrika sahibi 
kendiıine ıüzel bir karyola hed:. 
ye etti ve: 

- Yalnız, dedi, parasız mal 
vermeli uiunuzluk ıayanm. Ba
na yüz para ver. 

Yüz para bulamayınca, ç•karıp 
bet kurut verdi ve yüz para geri 
iıtedi. Fabrika ıahibi bu yüuaz. 
lüle tatmakla beraber ceplerini 
karqtırdı. Onda da yüz para yok· 
tu. 

Hediye alan adam o zaman fÖY· 
le bir çare buldu: 

- Bu derece miyop olmak çok fena ıeu- - Zarar yok. Yüz para ıend~ 
kalım, bir karyola daha alırım! 

- Hakkın var. Demin bir kadma yiyecek gibi dikkatle bakıl/Ordu. Kendi 

Damad ve gelln kanaı oldulunu neden ıonra farketti. 
AhJAksızbifyle tanınmıştı. Evlenmek 
üzere oldufunu haber verince arka· 
dafl §Bftı: 

- Haydi canım, yalan söyltiyor -
sun! 

- Hayır, hem de bir geç imla ev -
lenfyorum· Kızın ailesi de zenrfn .. 

- Kız hasta mı? 
- Hayµ-. 
- Kör, topal. ~lak falan olma -

sın? 

- Hayır, sapaaaflam· .. Yalnız biraz 
gebe.. 

1enla muallimi - 11anlı1 :U.Zıgorıu nuz. Raketi değil, topu atmanız ldzun. 

Dlplomat va 
kadın 

Bir diplomat evet dene bu, 6el/d de
mektir. Belki derse bu, hayır dem•. 
tir. Bayır derse diplomat deflldir. 

Kibar bir kadın hayır derse bu, bel
ki demektir. Belki derse bu, ewt ele 
meldir. Evet derse kibar bir kadın de
ifldlr. 

,~....,~ ,· .· LOzum kalmadı! 
, ~~ ~ Bankaya yatırdığı P&ranm hepsini 

~~~Y · ~~ alıp hesabını kapatmıştı Köp bıaşmda 
.... ~ duran nöbetçi polisin öniinden geçer • 

Nazik atlam - Buyıırunz efendim, t imdi ayakları11ız acımaz/ ken: 
- Arbk keyfble bakahmrabı dos • 

tam, dedi, bankada P&ram kalmadı ı 

Men dekka 
dukka 

I NapoJyan devrinin methur dip-
011lab Taleyran topaldı. Bir gür. 

lele ıözlü bir adam, onunla alav 
ebnek için ıordu: · 

- Da1ma böyle topallar mı"· 
rıız? 

Taleyran cevap verdi: ----- Naıd ıörüyorıanız öyleı .. 

l!:iıeınceıı piyesi 
L_ Tintro ıolununda ıöy1e bir lev-
11& Yardı: 

•'Tiyatroya köpek ıeti :?Uek ya 
aaktırı,, 

ol Ga.terilen piyui beğt.nmemit 
an bir IDUZİp, bu levhanm alb-

Berber, ba/u;ealntleki a#~an bıulugor / 

-

-Aman dikkat dl Uıika Udeını lf
""1Ün UllJ'IJ!llllll& .,,_!. I 

~ 
1 • • 

1 

' Kaı. otlıuı 'IJGl'lllOr 

- Denwk Nil bir aıtlamla pan111 ~ evleneeebln1 
- Yok paraaı iP,. ağU .. Ldldn ben koeamın dalma nqell olmamı ide • 

rim. Paraaız bir adam neıeli olamıga talana gire-

Bizim klçllliln U'1trtmalı balıp ıb eoe lllflllUICa ip l/fll'OlfllllllCI baı la4a. 

saııam 
otomobll 

Amerikada bir otomobil f1Lbrl 
katlrüne, arkadqı aorda: 

- Fabrikanda bir otoıtıob11i 
bet aaatte tamamladığınız oluyor
m111, 8yle mi? 

-EYet. 
A:damoltz kederle 'l:iatmı ıal 

ladı: 

- Anlqddı, dedi, be.ninı aldı. 
iım bu otomobillerden biı · ol .. 
cak! 

Tek sevglll 

:ı:iınza yerine t~ cümleyi ilivP Bt111an Fatma - Alld • ı Bagan 1'atma (kendl ken 

ecHa lanm çok ldl9'lkflr. N,,,,.. dine) - Agaklanm çok a • 
Jvanları Koruma Cemiye rcon u. eagor. Aoa&a maaaıaın altın· 

Bagan Zehra Ben tle ögle- da ~ mı 1. 

B.,,.,. U.nr - .,,alt • ı Art«ltka6lan tek tei giy. 
kahlar gok •trrap wrly0r. dikten ıonra - Allalııamar 
.Vaaanuı altında Wlt ettM- latbk! 
de11 pkarHm •1. 

Kırtasiye dükkinında kartpos. 
tal seçiyordu. Şitman bir kadına 
eliyle öpücük ipreti yapan koca 
man bıyıklı bir adamla "hayatıl'.'ı· 
da ıevdifim tek kadına en sami
mi dayplarla,, cümlesi11i tqıye" 
bir kart Uzerinde karar :uld• v~ 
dükkl.ncıya emretti: 

- Rn lcarttan sekiz tane verin' 



1 flAilER -1J[şam Postam 

~ H O K 1 ft . il· 8 · mJ~ ~ 
ORMANIN KIZI tllulanncla yıldm lfUeW olaıılar, - • 

rllld9 lllaamele röreaa.rdlr • .&ak•mlar .. 
u kapan11 •t11 flya&landa. 

VaA,i ltayuanlw ara.ında ue Alrilıonın halta 6'rmemlf orrnanla
ruı.tltı ~n Cif' ue lıalıramanlılı. Acyectın. arcar u. l•llıilı ro,,..,.ı • Londra 

rtukut 
li24, :ıo * Vlyaaı ! S, -

•No· 81 

Hoca Rıfkı: 
Yazan: Rıza Şekib 

* NeYyoo ıtft. - * Maı!rld !7 -
• Parls 168. lıO * 8erllo 4W, -

1 • MllAao 198, - • Varşova 23, :-o 
I * Brükse 8!f.- • Bııdapeşu ~·. so 
* Atlna 24, - • Bükreş 16, -

tO ·- • Belırad ~6, -

- Neler saçmahyorsun be adam 
I • Ceanrt" 

ı • • Sorya H,- * Yol•hamı li,-
• Amlterdı , 81. - •Altın •na. -
• Praı 011. - * Mecidiye 53, - 1 

gündüzleri çuvalamı sokdun, • Stok:bolm aı, -· * Banknot 234 - ı 
Çekler 

diye cevap verdi. • Loodra 622.50 * Stokblm :ı.tı4S 1 
.. l'\eryofi 0,797S * Vlyar. 4.186~ 

Neden ::onra: 
- Peki ... peki, dedi. Bırakın 

beni ... Gidip esir tüccarları ile ko
nUJayım. Fakat istediğinizi kabul 
etmezlerse artık bana bir zararı • 
nız dokunmıyacağını sözlemelisi-. 
nız. 

- Haydi, ıana zaranmız do • 
konumaz ... Konuıacaklarınıza bü
tün ıillhımızın üç aılandan iba
ret olmadığını, yilz adım ötede 

bütUn eair pazarını çepeçevre ku
ıatabilecek kadar fillerimiz oldu· 
funu da söylemeyi unutma ..• 

Karıa, fİflDan adamın eıir tile· 
carlarına söylenenin bir hakikat 

olduğunu da lllve etmeıi için onu 
anüne katarak ileriye dofnı ıü • 

rükledi. Fillerinden birkaçını gör· 
meıi ki.fi gelecekti. 

Filhakika, fİfman adamın, Af
rikanın vahıi tanılan hayvanları 
ile geceyamıı pazarlarını ziyaret 

eden bu genç kızl& beyaz adama 
hnyretle bakakalmıştı. 

Böyle geceyarııı ıeni bana koıtu· 
ran sebebi anlamak islerim. 

- Felaket mi ne? .. Ben bu ya
§ıma geldim, böyle birteyle karı•· 
laımadım. 

- Ne ile? Karıdaıtığın ne? 

• Partı 
• Mll&oo 

i l il • Brllkse 
• Atlna. 

• Ceaev11 
• Sofya 
• Amıterdam 
• Pra• 

12.("6 • Madrld 5.8075 

9.7686 • Berllo J,9770 

4.7S30 • Vaqon Ult!I 1 
"3.4416 • Bndapasrr 4,11315 
2.4ll7~ • BU.kreş 101,0975 

63,:\8~!1 • IJelgrad ;l.4.66-
1.175 * Yokohaına t.71-

19.164!1 • ftfoıtova 1091.7~ 

ESHAM 
Hoca Rıfkı, kodamanhğına * 1, Baoku• o.~·>- Tramny i9,-

rağmen hoşsohbet bir adamdı da. Anadolu ll(>. l!I * Çimento as 10.55 

Nadirin teli§ı kendisine cidden Reji 2·5° Cııyon De~. -.-
~ır. Hayriye IS.- ~ark Oıl. -.-

gülünecek bir hava verdiği için: +~1erkezBanbsı :ıus Balya -.-
- Geceyarııı bana hokkabaz • l'. Sigorta -,oo ~ark m. ecu -.-

Romoııtı 8,- Telefon -.-
hk ya.oma ..• Uykumu piç ettin... -latlkrazlar - tahvlller-

- - ·mdi piçin ne olduğunu ta- • 1933Turt Bor.l nsn Elektrik -.-
mamiyle anlarsın .. Az evvel benı . ıı H.&~ Tramny H,ro 

• lII 26.ll7 \ Rıhum 4' -
o hayvanların nasıl parça parça lıtltr.l.ııDahl\11 94 12 • A111dolu ı .ıs eo 
parçalamadr!darma hayret ediyo- +Erıaaı ıacıtraıı 98.- • Anadolu ıı 45,80 

lmk k B• k f B 19!8 A M ıo, - Anadolu ili 1.40 
rum. anı yo ... ır iZ ••• u Sıvaı·Erzuna• 96,Y.~ • M llıaesıll A 46 ~O 
kdar kalabalık vah§i hayvana ku- ',i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;o;;iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;:;;----;;;;;;;;ıiİİiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiô~ 

manda etsin ..• lmkanıız ... Acaba RA 0-"Q .. --~· - ~. hayal mi ıördüm. Hayal görsem Prog~affiı 
burada ne işim var? Hoca! ... Be-

ni sana gönderdiler. Bütün eairie· lST ANBUL - 18,30 almanca ders· 
rini hemen ,imdi ıerbest bırak • 18,50 Karmen opera. 19,45 Ege caz, 

türkçe aözlü eserler. 20,15 Nihat E -
mazsan dağ ıibi aslanların pen • sengin, Saksif on solo. 20,30 Stüdyo 
çesinde parçalanacaksın... orkestrası. 21 radyo caz ve tango or • 

- Neler saçmalıyorsun Allah • k~tralan. 21,35 son haberler, bor • 
k 1 . . k' c·· d"" 1 • salar. 21,45 şehir tiyatrosu artistle -a§ ma... ıın mı yo . .. un uz e 

ri çuvala mı soktun be mübarek rlnden f. GaUp, konuşmalar. 22 pJMc 
neşriyatı. 
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astanbul Beledlyesı llAnları 1 
Senelik muhammen kirası 42 lira olan Beıiktat tramvay 

caddesinde ıinan pafa medreıeıinin 13 no. lu oduı açık arttıT• 
ma ile kiraya verilecekdir. istekli olanlar ıartnameıini levazım 
mUdUrlüğünde görebilirler. Arttırmaya grimek için de 3 lira 15 
kuruıluk muvakkat te'minat makbuz veya mektubiJe beraber 

21/ 8/ 935 çarıanba günü saat 15 de daimi encümende bulunma· 
lıdır. (1) (4567) 

Menba ıu kabları için lazım olan 1/ 2 numaralı beyaz 115 
bin, 2 numaradan kırmızı 186 bin, 1 numaradan 1 milyon 56 bin, 
3 numaradan ye§il 143 bin tane ki hepsi bir buçuk milyon su kap
sülü açrk eksiltmeye konulmutdur. Bu kapsüllerin beher bin ta• 
nesine 160 kurut bedel tahmin olunmu,dur. istekli olanlar tart· 
nam.esini levazım müdürlü~ünde görebilirler. E$kiltmeye ıirmek 
için de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme knaununda yazılı ve
aiks ve bu iti yapabilecek imalathanesi olduluna ve kapıül yap
tığına dair vesika ve 180 liralık muvakkat te'minat makbuz veya 
mektubile beraber 21/ 8/ 935 çarşanba günü aaat 15 de daimi en· 
cümende bulunmalıdır. (B.) ( 4563) 

Senelik mu'Ham· mm'&kkat 
men kirası teminatı 

Ga!atatla Karaköy caddesinde 
11/18 N. dükkin 1200 90 
Galatada Karaköy caddesinde 
10 ııe N. dilkkln 1200 90 
Unkapanı köprüıü civan toka· 
ğında 104 Metro murabbaı arsa 200 ıs 
Y r.dikulede kale trtı ıokağmda 
5 N. lı dOlckln 

l 
24 1,80 

Köprilniln Oılriidar iakeleain • 
de 21 • 82 N. lı tiUkkin 480 36 

Yokarda ıemti, tenelik klrüı ve muvakkat teminatı yazılı , . 
olan mahaller 936 senesi Mayıs aonuna kadar kiraya verilmek Ü• 

zere ayn ayn açık arttırmaya konulnıu§tur. istekli olanlar ıera• 
iti anlamak üzere Jevazmı mildGrlüğüne müracaat etmelidir. 
Arttırmaya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat te

minat makbuz veya mekubile beraber 26/ 8/ 935 pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (4630) 

Kilo '.Adet Tutan Muvakkat 
teminatı 

Kar§a ile Ebü)u]adan koşarak 

ayrıldı. Paza.rın en zengin ve esiri 

en çok olan Hoca Rıfkının yanma 
g:tti. 

adam? Bu takayı bana yarın da 
yapabilirdin... ViYANA - 17,15 gramofon, 18,10 ElOnek 

konuşma. 18,35 piyano konseri. 19,05 21600 o 
o 

2376 

604,80 

187,S 

45,5 Rıfkı. Nadir. dire kar,ıladıRı 
~ı[..mM adamı içerıye aldı ve çok 

- Saka delil hoca ••. Sana bir _ .. _. __ ıg.:ın 1r .... ,_.ı...,--... na ,~,.ı.... ~~~~~ 
hakikatten bahsediyorum. inan ~· poru, haberler. ve ulusal yayın. 20 °5 

zıeo 

telaşlı görünmesinin sebebini öğ • 
renmek istedi. Fakat Nadir, hala 

"' Mercimek 
mazıan çık da bak ... Çok yorul • Viyana halk musikisi· 22,15 Salzburg 400 

heyecanını muhafaza ettiği için 
lakırdı söyliyecek halde değildi. 

Oturdu. Uzun uzun, derin de . 
rin iki üç nefeı aldıktan sonra: 

- Felaket! dedi. Felaket ho • 
ca ! ... 

- Ne var? Felaket olan ne? 

..................... 
Vapurculuk 
fORK ANONiM ŞIR KETi 

lıtanbul Acentalıiı 
Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
A K S U vapuru 20 afuı • 

ta. SALI günü saat 20 de Ri . 
zeye kadar. 

izmir sür'at yolu 

mana lüzum kalmıyacaimdıın ~ • musiki tenliklerf. 23,35 haberler. 2.1, 
minim. Hemen kapının yanında 45 senf onfk konser. 24,35 konuıma. 

24,50 cazband takımı. 
bulursun. 

BERLlN - 17,35 şarkılar.18,05 kon 
- Kimi 1 ser. 1905 konuşma. 19,35 eflencell ba-
- Kimi olacak, söylediklerimi! hisler. 20,05 musiki· 20,45 gflntln a . 

Seni parçahyacak olan aslanları. kisleri. 21,05 haberler. 21,15 Frank • 
- Esirlerin serbest bırakılma • furttan· 23,05 haberler. 23,35 "San'at 

aını aslanlar mı istiyor? sergisi,. nden haberler. 2405 Münihten 
- Sana kim aslanlar istiyor BUDAPEŞTE, 18,05 salon orkes . 

trası. 19,15 konferans. 19.45 piyano 
dedi be... k '--b ı onserl. 20,35 piyes. 22,15 ıı.a. er er· 22, 

-Ya kim? 45 orkestra konseri, 24,05 ,Çingene or· 
- Aslanların adamı... Bunlar kestrası. 1,10 haberler. 

evvela iki kiıiydi. Sonra üçleıti • KAYIP - 22 yqında. Kastamonulu 
ler. Üçüncüsü de geçen ıün kaç • Abdullah kayıptır. l\laltlmatr olanla -
mak isteyip de benim haber ver • rrn Saraçhanebaşında (16S) numaralı 

diğim yerliydi. 

- O burada mı? Desene kendi 
ayağıyle geldi herif ... 

köfteci l\f uhiddln usta nezdinde Ba -
yan Binnaza bildirmeleri insaniyet na 
mına rica olunur· 

- Haydi vakit kaybebne .. Ya- ••••••• 
kalar, ortağın Saki'ye verirsin. Yeni çıktı 

- Tabif yakalarım keratayı ... 
Bak bakalım gör nasıl y&kalıyo . DON ve YARIN 

Tercüme külliyatı 

Kuru fasulya 1000 
Nohut 400 
Pirinç 500 
BuliUr 330 828,25 47,5 
Soğan 1500 
Tuz 350 
Patate. 2000 
Sarımsak 100 
Soda 300 
Beyaz peynir 100 
irmik 100 
Patlıcan O 1500 
Domateı 700 
Taze fuulya 1000 
Dolmalık biber 300 
Sakız kabağı 500 504 38 
Pıraıa 800 

1 

Lahana 800 
lspanak 1000 
Havuç 800 
Taze bakla 500 
Yer alması 120 
Et 5400 2700 202,2 
Yumurta 15000 262,5 20 

S A K A R Y A vapuru her 

hafta P E R Ş E M BE günleri 

saat 16 da lıtanbuldan JMIRE 

ve P A Z A R günleri de iZ • 

MiRDEN lstanbula kalkar. 1 

rum. 

Hoca Rıfkı silahını kaptığı g 

bi kulübeden dıtarıya fırlamak 

l· 

Sayı - 38 

! I 
P. A. KROPOTKIN 

Kuru kay111 100 20 1,S 
Un 200 28 2,5 
Makama 450 90 7 

i· 
çin atıldı. Nadir bunu görünce 

korkudan ürpermi' bir halde üze· 
rine ko,tu: 

(Devamı tJar ' 

-88-888~ 
t1J COLUMBi,l\ n 121 
~ PLAKLARINDA ~ 

DARILAN 8EVCllLIYE ~-~~!'_!ra D(I 

ETİKA 
Ahlakın Kaynağı Ye Açılması 

Rusçadan çeviren: 
Ahmet Ağaoğlu 

1 17259 Kızlltoprak Operet Parçasmı DO 
00' ~,,, ...... ,,,,~ 

Bayan Fahire ve Beıiktaılı Kemal, Bayan Semiha ve A.... CO ~.._• .. F!f ~~~ 
Bu plak bütün yorgunluğunuzu alacaktır. 00 ~· 11 

~ .... l.ST·A·N·B·U·L·1·9·35·-·I BAYAN SAFiYE 
Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun 

Ayn düıtüm ıevgilimden 22152 
Bu iki ağırca şarkı musiki hislerinizi besliyecektir. 

Satıldığı yer 
V AKIT Matbaası 
Fiyatı 100 Kuruş 

1 Sade yağ 1560 1170 88 
Beyaz ıabun 1000 180 13 5 

Çocukları kurtarma yurdu için bir ıene içinde lüzumu olan 
· ~ ve yukarda yazılı bulunan muhtelif cins yiyecek 11 kıs• 

ma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu§tur. istekli olan• 
lar ıartnamelerini levazım müdürlüğünde görebilirler. Ekıilt • 
mej"e girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27 / 8/ 935 ıalı günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır . (B) (4629) 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en ton modeller 

BEYOÔLU'nda . MISIRLI l•tıkl&I C&ddeel 899 

O ALA TA 'da : SAATCI MEYER TUneı Caddeaı 29 

ISTANBUL'da: A . KEŞIŞYAN. Sultan Hamam. 
Yen1Camı09dde•l4 

AN l<Aft~'da ı RIZA TEVFiK, Bankal•r Caoo .. ı e 

Umumi Oepoau : latanbul. Bahçe Kapı. Tat Han ıe Teıeror> ;-218&4 
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Japo:~a~::_iın~=~·.~~'!~iyle 1 s y a ş 1 ., d a b i r 
__ Çininasıl zaptediyor canavar çocuk 
L_ No. ı Gandlde'den B l JJ J•• t ·J b r k 

Parisin çok sakin olan Sent Mişell niyetini büyük bir istekle k-arş-ıla-ma-- e grauua on uor ljQŞlnua ır ar a,, 
caddesinde bir kahve nrdır. Seçkin ğa hazcr olduklarmı görünce, Mo ; 

(nıümtaz)birkaçJapon,civardakiÇin golistanr hemen büyük imparatorlu - Jaşını bo~"'azladıktan sonra u··sıu··ne 
lokantasınada akşam yemeğini yedik- ğumuza ilave etmeği kararlaştırdık. U j 
ten sonra bu kahveye gelerek laf a - Biz, bütün yorgunlukları göze alarak 
tarlar. Geçen gün imparatorluk bah - oraya kadar gitmeğe kendilerine çok b • J ••k •• kt 
riyesinden ~bık kumandan lrokiçigai büyük bir önör bahşetmekte idik. e nzın u o up ya l ' 
kuzey Çinde kan dökülmeksizin elde işte böylece Mançukua de,·leti ya -
ediJnıiş olan 1935 haziran muzaffe • ratılmış oldu. 
riyetini kutlulamak içln arkadaşları Japonyanın geniı;leme programının 
arasında ufak bir tören yapmak iste - ikinci safhafJını hazırlamak mecburi
di.Bu muzafferiyet Japonyaya 400,000 yetinde idik. Bu hazırlık bize tam iki 
kilometre murabbaı büyüklüğünde uzun yıla mal olacaktı. Bu sefer de 
ve 30 milyon nüfusluk Hopey ile Ça- daima olduğu gibi gayet sulhsner 
har eyaletlerini kazandırmıştır. bir biçimle Çinlilerin Hopeyi, Şan -

Tesadüf, daha doğrusu gazeteci ta- tung ve Şansi vilayetleriyle Mogolis -
lii o gün beni küçük kah\'eye doğru tanın Çahar ve Sauiyuan ilbaylıkla · 
si.Miklemişti. Japonlar beni görür gör rını ele geçirmek işi vardı. 
ınez ~ok sevimli bir eda ile masaları- Kvantungda Japon ordusunun is -
ııa davet ettiler. tihbarat §Ubesi hukuku beşer n bil -

Kendilerini eskiden beri tanırdım. mem daha ne gibi teranelerin bağrıl
Aramızda sıkı fıkı ahbaplık da vardı. masrna bundan böyle meydan \'e fır
?.lasanın çevresinde, bu eski zabitin sat nrmemek i~n şimdi başka bir 
8Öyliyeceği sözleri dinlemek için tam yoldan yürümek istedi. 
Yedi çift kulak, bütün anlamiyle dik- Allahlar bize, yani doğrudan doğ -
kat kesildi. Zabit heç korkusuz söyli- ruya kendilerinden inmiş olan to • 
Yebilirdi. Her ne kadar "yerin kulağı runlarına güleryüz gösteriyordu. Lon 
Vardır!" diye bir atalar sözü biliyor - dra ve Parisin sadece göz yumması 
Bak ela, bu kulaklar herhalde Japon bizim için yeter ve artardı bile- 'Bi
dilinden çakmazlardı ! zim gerek Paris gerekse Londrada 

Bu çeşit törenlerde viski bol bol a- dehşetli paralar vererek avucumuzda 
kar .. Evet İngilizlerin acı acı söyle - tuttuğumuz çok büyük propaganda 
d.iklerl gibi Japonlar Britanya mah- teşekküllerimiz \'ardır ki hunlar her 
suııeri:ıden yalnız bunun taklidini ya- işi becerebilirler. Londradaki propa
Paınamışlardır. Biliyorsunuz ki Ja - gandacılarımıza, Mançuride kazanıla
Ponlar Bordo o meşhur şarabını cak bir çok paralar bulunduğuna da
aYnı nefasette yapmağa muvaffak ol- ir İngilizleri kandırmaları için emir 
duktarı gibi, şampanya vilayetinin en ''erdik. Fakat bu paranın kimin için o 
tattı şampanyalarını da piyasaya çı - lacağına dair hiçbir söz söylememe -
karmışlardır. Japonlar meşhur lskoç ğe dikkat ettik; beri yandan da Pa -
viskisini yapabildikleri glin, lngilte - ristekl propagandacılarımıza, daima 
renin dünya viski ticareti güme gide- çok hassas olan Fransızlara yanaşa -
tektir. rak onları, bizim Anglo Saksonların 

Ne diyorduk; masamızda viski de- kurbanı olduğumuza, petroldan mah-
re1er gibi aktı. rum etmek suretyile bize daima eza 

1\umandan bardağını kaldırarak: ye cefa yaptıklarına dair kandırmala-
1\.- 'Bay ar! ded I<a<lehlerimizi nnı SUylediL Bütün bu perde arkası 

1 
vantungda Japon askerlerinin, on - itler geçen birlnciteşrinden beri işle

barı.n .Şeflerinin ve gizli istihbarat şu- di dnrdu. Artık Kloroformla uyu tul -
esının şerefine kaldıralım! muş olan A uupa kamoyundan ( ef -
Bunlar bizim Sömürge (müstemle - ki\rı umumiyesinden) korkacak hi~bir 

ke) hnParatorluğumuza 400,000 kilo - sebep kalmadığından, bu haziran a -
ınetre murabbaı toprak ,.e 30 milyon- yında planımızın, bildiğiniz ikinci 
dan fazla nüfus ilave ettiler. Evet safhasına geçtik. 
kurınakta olduğumuz bu imparator -

/ 
lngiliz lntellicens Senisinden bo -

luk hepsinin en genci, en güçlüsüdür. yuna bahsedilir ,.e bunu öve öve gök
y etti doğmakta olan ve gün geçtikçe lere çıkarırlar. Hiç şüphesiz bu mü -
hUyüyen bu imparatorluk Çinde daha esses.e, İngiltere imparatorluğunun 
altı y(iz bin kilometre toprak ve elli gayet yakın bir gelecekte düşmesini 
Jtlilyon nüfus almağa hazırlanmak - beklediğimiz güç ve azametini kur -
tadır. makta büyük hizmetler yapmıştır. 
Japonyanın genişleme programının Fakat Japonyanın Sömürge impa -

~irinci kısmı kadar iyi başarılmış bir ratorluğunu borçlu olduğu Japon giz
ış daha yoktur. Bu plan ilk önce li istihbarat şubesiyle onun çok muk
l\ ,·antung ordusunun hususi şubeleri tedir şefi Tüngeneral Daihara Kenji' 
tarafından incelendi. yi kimse duymamıştır değil mi? işte 

Üç dört gün ev,vel Belgradda 
şimdiye kadar misline rastlanmı
yan müthi! bir cinayet işlenmiş
tir. On be! ya§ırıda bir çocuğun, 
on dört yqındo.ki arkadaımı bo
ğazından kesmesi ve üzerine ben
zin dökerek yakması şeklinde o
lan bu cinay:ct akılları durdura- 1 

cak bir meharet ve ustalıkla işlen· 
mittir. 

Tafsilatı tudur: 
O saıbah Deçan!ki mahallesi po· 

lis merkezine tanımadıkları bir a· 
dam §Öyle telefon ediyor: 

- Süratle Deçanski caddesine 
kot unuz. 33 numarada bir cinayet 
olmuttur. 

33 numara büyük bir kundura 
mağazaaıdır. Polisler süratle vaka 
yerine ko,tukları zama~ büyük bir 
kalabalığın dükkanın önüne yı -
ğılmıı olduğunu ve kapıdan da bo· 
ğucu bir dumanın tüttüğünü gör • 
müşlerdir. 

Derhal itfaiyeye de haber ver • 
mitler biraz ıonra itfaiye de yetiı· 
mit, yangın söndürülmüş, ve elle
riyle kafasının yarı11 yanmıı 14 
yqmda kadar bir çocuk cesedi bu
lunmuftur. 

ilk bakııta çocuğun hir bıçakla 
boğazından kesilmiı olduğu da gÖ· 

rülüyorou. dan tahkikat.neti· 
cesinde bu"feCl cinayetin ıu ıekil· 
de itlendigi anlatılmıttır: 

33 numaralı kundura mağaza • 
ııında Jarko Stoyanoviç ve Miliya 
Miliç isminde ik1 çırak çalışmak
tadır. Bunlardan Miliya 14, Jarko 
15 yaşındadırlar. Jarko mağazaya 
ancak yirmi gün evvel gelmi§tir 
Ailesi Belgraddan uzak bir yerde 
oturduğundan Jarko ve Miliya 
dükkanın üstündeki odacıkta ya· 
tıp kalkmaktadırlar. 

. J ark o esuen gayri tabii bir ço· 
cuktur. Hatta iki sene kadar evvel 
asker olan ağl'.heyisinin palaska • 
sım çalıp sattığından babası ken,. 
disini polise vermiş, orada bir gÜ· 
zel dayak yemiştir. 

Zannedildiğine göre geceyansı 
Jarko bir bahane ile Miliyayı u • 

KUçUk cani Jarkonun bolazladıktan aonra 
UstUne benzin dökUp yaktılı zavalll Mlllyan1n 

cesedi bu ••kllde bulundu 
Solda: Katil çocuıun iki muhle!lf pozda resmi 

yandırmıt ve beraberce a§ağı ·dük 
kana inmitler. Orada evvelce bir 
yerden ele geçirdiği bıçakla Mili
ya'mn üstüne atılmıı ve zavallı 

çocuğu bir 'hamlede buaizmdan 
kesivermittir. Miliya kanlar için· 
de yüzerken o, orada bulunan bir 
teneke benzini üstüne döküp tu • 
tuşturduktan ve veznede bulunan 
6800 dinarı (200 liradan fazla) al
dıktan sonra kaçmıftır. 

Jarko aym zamaıida ce.edin 
yandıktan sonra kim olduiımun 
belli olamıyacağını düşündüğün· 
den bir kağıda: 

"Sevgili anne! Ben Jarfioyu 61· 
dürdüm. Bunun için kendimi Tu· 
na nehrine abnağa gidiyorum. Be· 
ni affet! Oğlun Miliya,, Cliye ya • 
zıp dükkanın tezgahı üstüne koy· 
muştur. 

Bu ıekilde katilin Miliya ve öle
nin 4e kendisi olduğu hissini ver· 
mek istemiştir. 

Fakat Jarko'nun tahmini tesa • 
düfen doğru çıkmamı§tır. Çünkü 
bekçi dumanı çabuk görmü§ ve po· 
lise haber vermiıtir. Yangın sön • 
dürüldüğü zamansa yukanda yaz· 
dığımız gibi Miliya'nın yalnız el • 
leriyle kafasının yarısı yanmıt bu· 
lunuyordu. • 

Jarko yazdığı kağıtta Miliyanm 
elyazıaını, ve imzasını §a§ılacak 
derecede mükemmel surette taklit 

ettiğinflen efer teıaCiüf en yangın 
söndürülmeyip ceıet kurtarılma • · 
saydı, belki de yananın hakikaten 
Jarko olduğu aanılacaktı. 

Jarko cinayetini iıledikten ıon• 
ra dognıca Tuna üzerinde işli yen 
vapurlardan birine atlamış ve 
Smederevo'ya kaçmıştır. Orada 
bir bnduracı majazaıına gidereJC 
kendisine bir çift ayakkabı almıf· 
tır. Ayakkabılarmı dükkanda de
ğiıtirdikten IODJ'& bedelini vere • 
rek sokaia çılCmıt, ve alabildiğine 
kaçmağa baılamıtbr. 

Dükkancı bundan süpllelenereli 
polise haber vermiı •e M IU~ 
Jarko yakalammttır. 

Yapılan tahkikatta ICenôisinin 
Belgrad poli&i tarafından bildi?"i • 
len katil çoculC olduğu anlatıldı • 
ğmdan tevkif eClilmi§tİr. 

llkönce cinayetini inkar etmek 
iıtemiıse Cle biraz ııkııtmldıktan 
ıonra herıeyİ aöylemiıtir. 

Bu tüyler ürpertici cinayeti ne 
ıebepten dolayı yaptığı aonılduğu 
zamamt\ herkesi hayrete düşüren 
fu cevabı venniıtir: 

- Milip. bana isimler takıyor, 
benimle alay ediyordu-. Kendisi • 
ne birkaç ·dela bunu yapmamasım 
söyledim. Dinlemedi. Bu sebepten 
dolayı ben de kendisini öldürdüm. 

Jarko timdi tevkifbanededir. 
M. S. 

18 eJliıl 1931 gecesini hatırlar mı - sömürge imparatorluğumuzun Sarı ır 
~ınız? Teğmen (mülazim) Ka\'amoto mak kıyılarına kadar genişliyerek şim 
ıJe altı asker l\lukden'nin kuzeyinde dilik topraklarının iki misline çıkma
karakol yaparken dehşetli bir patla - sını ,.e nUfllısun dört misli artmasını 
Jtln duyulmuştu. gene bu generala borclu olacağız. ============================================================= 

ı\.;nlaşıldığına göre demlryolunu ha- Bu istihbarat servisi her ne kadar 
~·a)a atmak istemişlerdi .. Saat yirmi sık sık merkez teşkilatiyle çalışırsa 
~ki idi. Mançuri kıtalariyle Kore as _ da, müstakildir ve harekat sahasc bü
~ ~leri kuzey Mançuri, Şanktung ve tün Çin ülkesini kucaklamaktadır. Bu 

orartur cremiryolu bölgesinde aşağı .şubenin ajanları Tibette lngiliılcrin 
:Yukarı beş yüz kilometre bir mesafe tntellicens Servi.<iJ ajanlariyle, dış Mo
ib:erinde hemen harekete geçtiler.. galistanda da Sovyetlerin G. P. U. 

1 
Acaba Japon kıtalari bu kutlu pat- memurlariyle karşılaşmaktadır. 
aınadan evvel mi harekete geçmişti? Şurasını da söyliyelim ki Cenubi 
~~au hiç kimse iddia etmiyor; zaten Çinde çalışmakta olan ve başkuman
tortınilrde de öyle bir şey yok!. An - dan Çiyang - Kay Şeke karşı müca -
cak Japonların hiç kirlenmemiş adı delelerde bulunan komünist ~etelerl 
Ufruna söyliyelim ki Nipon askerleri casusların en çoğu Japondur. Bu ger 
Patlama gürültüsUnden tastamam o - çekten hoş bir mücadeledir. Çünkü 
tn&ikl saniye sonra taarruz hareketi- başkumandan Çlyang - Kay - Şek 
ne rirf~iler !. hem görünür de Japon taraftarıdır., 

l\lançuri bir iki günde ele geçirildi. hem de Japonları seven bir askerdir. 
<;inlller bu istilanın karşısında şaşa - Ancak Sovyetlerle birlikte çalışmak -
tldılar, bunun hukuku beşere, Kel - ta. olan askerlerimizle zabitlerimizJ 
0r - Briyan misakına, Vaşington mu- hiç kimse tnımıyacaktır. Çünkü bun -

ahedesine ve uluslar kurumu andlaş - lar zamanı gelince şerefleriyle ve ses 
lllasına birer tecavüz olduğunu bağı _ sizce ölmesini bilen kişilerdir. 
ra batıra söylemeğe başladılar. Acaba şimdi bütün Çin ülkesiP,d~ 

Rikrtyeme devam ediyorum: bizinl istihbarat şubesinin bir iki me-
~JehOı vilayeti coğrafya bakımından murunu misafir etmiyen bir tek Löl
~t"~uriye bağlı olduğu için burasınr ge var mıdır? Çin baştan aşağıya ka
hknlUere bırakamazdık. lşte 1933 ün dar casusalrımızın avucu içindedir. 

8 Ylannda Mongolustan denilen Fakat sizin de bildiğiniz sebepler do
: rflze) manzaralı iilkenin doğusun - Jayısiyle bu mesele üstünde sözlerimi 
) a içeriye dofru bir sağlık gezintisi daha ziyade derinleştirmlyeceğim. Bu il 
•Ptık ve bura halkının Japon mede- adamlarımız öyle güzel çalışıyorlar 

ki, yukarıda söylediğim gibi Çini isti -
Ja planımızda hiç açık bırakılmış bir 
ihtimal kapısı bırakmamışlardır. Bü
yük şeflerimin beni de ~alıştırmış ol
dukları bu teşekküle dair artık fazla 
söyledim. Yalnız şurasını hatırınızda 
tutunuz: Japon casus teşkilatı dünya. 
nın en muvaffak olmuş, en iyi bir 
kuruludur. 

Bay1ar! Kadeh1erimizi bir daha 
Kvantung ordusunun lntellkens Ser
visi şerefine Ye onun yaptığc büyük 

unzn )(O:'.:) i wııu.up(l~lf aunıP.uo Ja[§! 
süren sözlerimle, başınızı ağrıttığımı 
sanıyorum. Size şimdi gerçekten ol -
muş bir Yakayı anlatayım da, baş ağ
rınızı gidereyim: 

Çinin batı sehirlerinden birind' 
bundan iki sene e'' el. ŞÖ) le böyle 
Avrupalılaşmış biricik otele İn telli -
cen Servisten bir lngiliz, SoYyetleş
miş Mogolistan topraklanndan bir 
Rus, ve Hsinking istihbarat şubesin -
den bir üye misafir olarak inmişlerdi. 
Bunların üçü de c.asustu . .Japon C..'l· 

susu uyuşturucu maddeler satıyordu. 
İngiliz casusu sözde fotoğraf maki -
nesi 'e fotoğraf malzemesi yapan 
fabrikaların miimessili idi. Beraberin
de getirmiş olduğu malın ne kadnr 
halis olduğunu göstermek için de sa-

bahtan akşama kadar durmadan fo -
toğraf çekiyordu. 
Başıbozuk bir adam için herhangi 

teşkilata mensup bir ajan, yahut bir 
casus tanımak işi çok zor olmakla be
raber casusların kendileri biribirini 
çok çabuk tanırlar.. Bunların galiba 
koku alma kuvvetleri çok keskin! 
Her ne ise ca us, casusu çabuk tanır 
işte ... 

lşte bu çin otelinde bizim üç Gez -
gin komisyoncu biribirini çok çabuk 
tanıdı. O gece karşıla., tıl,ça birihir -
)erine güliiştiiler, sonra konuştular, 

çok geçmeden biribirleriqi viski içme -
ğe da,et ettiler. 

Bunlardan her birio;;i ötekini atlat· 
mak ve yanında bulunan yecıikalarla 

gizli kağıtları ele geçirmek için fırsat 
kolluyordu. İngiliz fotoğraf komis -
yo11cusu, içki maSasının başına geçme
den kendi kendine şöyle bir hesap 
yaptı: 

- Japon viskiye alışık deği1dir. O
na altı kadeh ir.irdi mi kör kütük sar
hoş olur. Ölü gibi sızar. Rusa gelince 
acaba on üçiincü kadehten sonra da -
yanabilecek mi? Yoksa yirmi kadehe 
çıkacak mıyız?,. Ve Britanyalı centil
men burada kendi k'ndine güldü: 
Çünkü on dokuzuncu kadehin kendi 

kulaklarını bile oğuldattığını biliyor -
du. l\fasanın çevresine geçtiler. Çinli 
garsona üç kadeh 'iski ısmarladılar. 
Bunları yudum yudum içerek şık Ye ki 
bar insanlar gibi kpnuşmağa başladı
lar .• 

Kadehler hep biribirini kovaladı. Ja 
ponyalı altıncı kadehin ortasına gel -
miş olduğu halde istifini hiç bozmu • 
yordu. lngiliz bu işe şaşa kaldı Rus
ise viskiyi sanki su içiyormuş gibi 
yuvarlıyordu. A Hupa adalısınm sır
tından soğuk terler bo anmağa haş • 
Jamrştı. 

Fakat on üçiincü kadehte her ne ol
duysa oldu iiçünün birden gözkaı>ak • 
]arına sanki ağır birer çckitaşı bağ • 
lanmış gibi gözlerini hiç açamadılar 
'e oldukları Hrde sızıp kur un "İbi . .. ., 
aJır bir uykuya daldılar. 

On iki saat sonra uyandıkları za -
ınan hemen odal!'lrına koştular. lngi -
liz, odasında kahank bir zarf buldu. 
Runu açınca içinde birço~ İngiliz li -
raları olduğunu gördü. Aşağı yukan 
kendi fotoğraf malzemesiyle çektiği 

resimlerin değerini temsil ediyordu; 
fakat fotoğrafların ) erinde de yeller 
c iyorclu. 

(Devamı vsır) 
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FL 1 T Bayı~.tm~z 

ÔLDURUR/ 

2 

Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ 
Niçin tesiri fOphell ( Hatarat OldOrOcO 
mayi) ler tecrObe etmeli ?. Bu kıymet
elz ve taklit mayller ne h&$aratı OldO· 
rUp eızı onları tz'acatından kurtartrlar. 
ne de tehllkelerıne kartı himaye eder
ler. Bu tesiri fllphell mayllerı kullan
mak bayhude bir ıeraftır. Hu~ur ve 
emniyetiniz için mOelrren I' L 1 T 
isteyiniz. FLiT. bOtOn hataratı 
hakikaten ve ebediyen OldOrOr. Leke 
yapmaz,jaze ve lltlf kokuludur. Siyah 
kutakh ve asker resımıı aarı teneke• 
ıere dikkat ediniz. Fiatlar ten.ıiUtlı. 

Umumi DepoH : 1. CRESPIM, fit. Galatı, VoJY04,a Hu a 

oeuıeı ~fmlnoııarı ue limanları i31eıme r mum i~aresı illnları 1 
Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6 - 9 · 

1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binıwnnda salın alınacaktır. 

Bu İ!e girmek isti yenlerin 64 3,50 liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesi kalar ve ite ~irmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle a:fni gün ıaat 14,30 a 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait f&rtnameler 
Haydarpa!ada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal· 
zeme dairesinde para11z olarak dağıtılmaktadır. ( 4904) 

20770 lira muhammen bedelli ve yerli ma,· (310000) tane Dev
:1' ...oaıvı-uı;.c;c 'lhfuıı ~ - :c:.yıaı • ı~;,:) rerıembe gunu aaat 15;30 

da Ankaraci-cıı idare binasında kapalı zarf uıu!eyle ıatın alınacaktwr. 
Bu ite g:rınrk istiyenlerin 1557 lira 75 ku·uıluk muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği vesi kaları, kanunun 4 üneü maddni 
mucibince işe girmeğe kanuni ma nileri bulunmadıfma dair beyan· 
name ve tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, HaydJt.rpatada T escllüm ve Sevk müdürlüğünden daiıtdmak
tadır. ( 4903) 

Kapalı Zarf Usullle Ekslltme llAnı 

Nafıa bakanlığından 
1 - Eksiltmeye konulan it (Ankara Vilayetinde Ankara • 

lıtanbul yolunda betonarme Ovaçay köprüıü in1aatt) dır. 
lntaatm ke§if bedeli (34500) liradır. 

2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak ıunlardır: 
a) Eksiltme şartnameıi, 
b) Mukavele projesi 

c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 

d) Teavi~i turabiye, fose ve kirgir inıaata dair fennt ıart· 
nanre, 

e) Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni ıartname, 
f) Keşif hulasa cedveli, 
g) Proje. 

fsteyenler bu şartnameleri ve evrakı (173) kunıf bedel mu
kabilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 5/ 9/ 935 tarihinde Per§embe günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reiıliği Daire.inde yapı· 
lacakdrr. 

4 - Eksiltme kapalı 12arf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2587,5) lira mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aıağıdaki veıikaları ha· 
iz olması lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair veıika, 
2 - isteklilerin yapmış oldukları itlere aid vesikaları iha· 

leden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ala -
cakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya.zıh ıa· 
attan bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirile
rek eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verile-

eekdir. Posta i1e gönderilecek mektublann nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmıı olması lazmıdır. Postada olacak ıe • 
cikmelere kabul edilmez. (2178) ( 4813) 

r HABER - Alfpm Podalr 

Istanbul yedinci icra memurluğun- mı::n:sm.armmmmı 
dan: n 

Kapahçar§Ida Aılh hanında hallaç ı·j 
Jık Jşliyen ikametgahı meçht\l Osma • i 
na. 

Yorgi Tortop oflu tarafmdan 26/ 5/ C: 
935 tarihli t.akip talebile ve bir kıta 1i 
senede müsteniden alaeatr olan 37 li- H 
ra 46 kuruşun masarifi icariye ile bir • ı 
Jikte haciz yoluyla tatbiki istenilmiş 

20 Ai}USTOS - 1935 

Yarın ak şanı u.ı111ıaa11a:wu:r;::~ :ama-. 
Harbiyede BeJVÜ bahç .. ınd• 

BESTEKAR 

Salihattin'in 
Müziksel hayatının 22 nci yıldönümü 
kutlulanacaktır. 

Bu gecede memleketin en yijksek 88ll'atıı 

karlarını dinliyeceksiniz. Tel. 49091 

ve yazılan 935/2390 sayılı ödeme emri jl 
tebliğ edilmek üzere g~nderilmiş ise fJ 
de ödeme emri ikametıahmmn meç - I• 
hQliyeti dolayısile teblif edilmemiş ol- ll 
doğundan yukarıda yazılı borç ve mas ii 
rafları işbu ilan tarihinden itibaren ~u·· 

• l d '"d . bo t.a •mı:::.m:=:::ı::::ı::=:=:ı=e:a::.-::::::::::::::::m.".:::.-::::::m:-.::::::ı::=r:r..:::::=ı::n::ı::r.:~ bir ay ıç n e o emenız ve rcun • --
mamına veya bir kısmına ve yahut 
alacaklının iCt'B\Vf takip hakkına dair 
bir itirazınız var ise yine bu bir ay 
içinde icra dairesine bildirmeniz ve 
bildirmediğiniz takdirde ayni mild~t 
içinde icra ve lfl!a kanununun 74 Un
cil maddesi mucibince mal beyanında 
bulunmanız U.znndır· Beyanda bulun
mazsanız hapisle tazyik olunacafmız 

" hakikate muhalif beyanda bulun • 
dutunu takdirde hapisle cezalandın. 
Jacağrnız ,.e borcu ödemez veya itiraz 

etmez isteniz hakkınızda cebr icraya 
devam edileceği mezk<ır ödeme emri -
nin teblig makamına kaim olmak Ü • 
zere UAn olunur. (13720) 

..... " ....... U!Tı 1 ........ ...._. 

1 ŞiJU Etfal hastanesinde 

1 

Göz miltahassm doktor I 
Rıfat Ahmed Gözberk 

C. Halk Frrk881 sırumda kıs lf. 1 
sesi kaıJismda 32 ıuımanda. Mua- . 
yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar ( 

~----1'ıaılllmlllew"'"2 •....-....;: 

İstanbul yedinci icra memurla • 
ğundan: 

• 
1 

TOAS [)IÇA~I 
0,10 % İNCE LİGİNDE OİD 

. . -
HALiS ISVEÇ 

ÇELİC:,İLE }APILMISTll2 
( .. - .. 

1 1 

ARAYlnlt 

Borçt.an dolayı paraya çevrilmesine • 

karal' verilen ve 200 iki yüz lira mu _ n ADI U M 
kabilinde birinci derecede ipotek olup I<. 
üç ehli vukuf tarafmdan 950 dokuz • 

yüz elll lira kıymet takdir edilen Bo- ı ' T 1 c A fl ET HAN ES. 
taziçhıde Ortaköyde eski Dereboyu Tllıfoı: '2878. Telgraf: lata8'ul Raılam • f,. iL ısıl 
yeni Hami~iye sokağında eski li" mil- ~ıuııı.. ••ınıullQ ıııınıııuı1111111111ouımı111,""'"'11.111.ıtu ...... ı111nuııa.,..ıwııllilJfM''7 ... ..._ 
kerrer yenı 50 numaralı bir bap hane- ' ~ oıwUlıı IWll ıuwı ,.,....._....,,.. ~ 
nf- tamamı aÇlk arttırmaya vazedil · 
miıtir. Arttırma peıindlr. Arttırmaya 
~k'e ~enn, ~eti 

muhammenentn yüzde yetmişbeşi nfl
betinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil ol -
malan icap eder. Müterakim ver,P 
tanzifat, tenvtrfye ve vakıf borçlan 
borçluya. aittir. Arttırma şartnamesi 
2-9 - 935 tarihine mftsadif pazarte-
1111 günü divanhaneye talik edilecektir. 
Birinci arttırmuı 24 - 9 - 935 tari • 
hine mbadU salı günü uat 1' den 
16 ya kadar dairede icra edilecek ve 
birinci arttırma bedeli birinci dere • 
cede ipotek alaaklısının matlubatını \ 
temin etmek üzere muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulduğu / 
takdirde üstte hırakılrr. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü haki kalmak 
üzere arttırma. on beş gün daha tem • 
dit edlterek 9 - 10 - 935 tarihine mü
~dif çarşamba günü ıııa.at 14 den 16 
ya kadar dairede yapılacak ikind art 
tırmda birinci derecede ipotek ala • ) 
caklıımun matlubu temin edilınek fi. 
zere en çok arttıranın UstUnde hıra .. 
kılacaktır. 2004 numaralı icra Te fflls 
kanununun 126 ıncı madde!ine giJre 
haklan tapu sfcl11erile sabit olmıyan v. b h 1 h 
ipotekli alacJıklarla diğer altkadara- n..um ara sa ipıerine er. sene 
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu Ja·nıttıg"'ı ı·kramı·yelerı· 10.000 
haklarını n hususiyle f alz ve masari· U~ 6 

fe dair olan iddialarını flln tarihin· Jiradan 20.000 /iraya · Çıkaran 
den itibaren 20 gün zarfında evrakı 

müshiteıerıyıe birlikte dairemiu bu. 1ş Bankasının . 
dlrmeleri JAzımdır. Aksi takdirde hak-

lan ta.pu slcillerile sabit olmryanla - lkı·şer bı·n ıı·ra mu·· ka" fatlı rın satış bedelinin paylaımasından 
hariç kalırlar· Daha fazla malllIMt 

istfyenlerin 933 / 2550 numralı dosya kur'alarından bı·rı·ncı·sı· da mevcut evrak ve maha11en haciz T~ 
takdiri kıymet raporunu görüp anır. 

y.acaklan ilAn olunur. 1 E 1 A 1 935 d 
::::::::::::=====:===ookt=ornmar.:=: y ll · e 

Ali ismail 
Hoydor~!= ,,.,,,;,. Ankarada çekilecektir 

Vrologue - O,,.rat«n \ Veni tertip ikişer bin lira mUkAfatlı bet 

1 
Babıali caddeıi Meserret ote·ı ı8 kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tenı-

li ss numarada her a-ün öfledep muz, Eylt\l ve BlrinclkAoun aylarıoıll 
aonra saat ikiden ıeki'7eı kadar.:: • ilk gllnii ~.-.ekilecektir. J 

11111m::::::nnm::::=m=:::ı::m111m:na:u~:: m y l '5:ı n n u ,.., .,,...111.-ı"lllıllıı-.._m1ıımıı111nıın111d11t1tııı11111ıııfl1"ıuıı 
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~üksek ~ühendis ~ektebi arthrma=· .. = so~AN 1 w -~~~~~~~~~~~~~~~~ 
k 

.
1 

k . Sunnetçı Ahmedl Bu akşam Bu akşam Bu akşam 
ve e Si tme omısyonundan: lkametaıah ve muayeneha- Iİ K .. .. k ç·f ti. k p k d 

Mektep Fizik laburatuvarı için Komisyondaki tartnameı!nt neılnl Sirkeciden Sultanahmet : uçu } ar )fi a 
~erbut liste ve kataloğları mucibince (14031) iira (39) kurutluk Fi Yerebatan caddeıl40numaraya G 
Zık alatı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Temanat akçesi (1052) fi. nakleylediğini ıavgıh müıterl- Şere ecesı· 
ta (40) kuruttur. Zarflar 4 - 10 - 935 ıaat (15) de açılacağından ia- )'elne btldirir. 
~~ki ilerin zarflarını ıaat (14) e kadar Gümütıuyunda mektep dahi- ::-;;;;_;;;-=:::::::._=====11111:-iıi 
•ndeki Komiayon Reisliiine arttırma ve eksiltme kanununun 2 ine= 

\re 3 üncü maddelerinde yazılı veıaik ile beraber tevdi etmeleri Vt> 

~llrtnameıini görmek için de herıün mektebe müracaatları ilin O· 

Unur. (4740) 

. : ... Üfvi·LiM . ·'.'. 
·vA.RALARôA·, 
BAŞveVÜC~D . . . 

Sabırsızllkla beklenllen bu gece 
büyük hazırlıklarla şenlendlrilecektir 

Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: jinh'sarlar U. Müdürlü{lünden:j 

ldaremız ıhtıyacı ıçın Ja .. tna mesı mucıbınce 10,000 kilo yerli 
tnafı Nitasta kolası satın alınacaktır. 
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Sivil liıelerin olııunluk imtilıaa lannda muvaffak olarak yükaeJi 

mekteplere girmek hakkını kazan mı§ olanlardan Giimrük Muhaf a• 
za teıkilatı· için subay yetjıtirilm~k üzere bu sene Harbiye m~ktehine 
8 okul alİnacaktır. Bunlardan i~ tekli olanlarm istida ile Harbi~e 
mektebi komutanlığına hem~n müracaatları ilan olunur. '( 4874)' 

un Komisyonuna müraCP"' 1
lH• (4646) Ademi iktidar Pek yakma& 

8000 Tabaka Metal yaldızlı kağıt V E 
soo Kilo Bir yüzü katranlı ve iplik öriülü ambalaj kağıdı Bel gevşeklfAine PANORAMA 

idaremiz ihtiyacı için nümune ve ~artnameai mucibince yu - ~ 
karıda cin• ve mıktar• yazılı kağıtlar pazarlıkta •atm aımncak· H o r m o b i n 
hr. lateklilerin pazarlık için 4/9/935 tarihine rastlayan Çar • 
§anha günü saat 14 de o/0 7 f, güvenme paralariyle birlikte Ka -

~in<lo 

Sünnet düğünü 
bat:ışda Levazım übayaal Şuliesindeki Alım komisyonuna 

Tafslllt: Galata posta 

kutusu t2ae 
Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 

~~ (4890) 
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Kanatlar pek sağlam ve açıl 
ması gayri kabil gibi görünüyor
du. 

Bunun üzerine Madlen menle· 
§eleri yokladı. 

Bir çivi ile bu mentefelerin et-
rafındaki tatı kazıdı. 

Marjantine: 

- Makmız ! dedi. 
Marjantin aapsarı kesilerek: 
- Ah sefil herifler! diye mırıl

dandı. 

Çivinin dokunduğu yerdeki taı 
ezilip dağılayordu. Çünkü tat de 
ğil, alçı idi. Menteıelerin çivileri 
ni çıkarmıılar, yerine alçı koya
rak üzerini sıvamıtlardı. 

- Canavar herif buradan ııire· 
cektir. Bahçenin bu tarafına, ya
nında iki üç kiti olduğu halde ge 
lir, pencere kanatlarını bir daki
kada indirirler, içeri girerler .. 
Hempaları sizin üzerinize atıldığı, 
icap ederıe sizi öldürdüğü ııradıı 
o da Jiyetin odasına koşar .. Haki
kati anladığımızı kimsenin öğren· 
memesi için yarın 'ben bu deJiğ; 

kaparım .. 
Marjantin: 
- Alçaklar .. Alçaklar. diye ho

murdanıyordu. 

- Evet, herkeıin bir kahraman 
sandığı ve hatti bir zamanlar ken
disine şövalyelik devrini bir ilahi 
gözüyle baktığım bu adam yalnız 
ir alçaktır. 
- Ne yapmalı, ne yapmalı .. Ar· 

tık uyumıyacağım.. Kızımın kapı. 

ı önünde bekliyecetim .. lıterler· 

ae yirmi kiti gelıinler .. Onlar bir 
ananın neler yapabileceğini bil
mezler. 

- Hiç bir ıeyden korkmayınız .. 
- Naııl? .. 
- Ben burade. bulundukça hiç 

bir ,eyden korkmayınız. Emin o

lunuz, o cani herif beni gCSrür ııör· 
mez derhal kaçar .. Benden yılar, 
korkar. Hiç bir kılıç, hiç bir han
çer ona benim kadar teıir edemez. 

- Anlamıyorum 1 
- Zarar yok, anlamayınız .. 

Yalnız içiniz rahat olıun .. Yatağı· 
nıza yatarak uyuyunuz. Cani he
rif içeriye giremez. Bununla be
raber daha çok emin olmak için 
orta kapının arkasına öte beri yı
ğarıınız. 

- Hayır .. Hayır .. Bunu yapmı
yacağım. Size yardım etmeğe ha· 
zır bulunacaiım. Siz bütün tehli
keyi kendi üzerinize alıyorsunuz. 
Olamaz •• 

Madlen acı bir gülümseme ile: 
- Peki, öyle olsun! .. Bu çocu

ğu korumak için ikimiz daha bü
yük bir kuvvet teıkil ederiz. de
di. 

Bunun üzerine yemek odaıın~ 
gaçerek ıeaaizce oturdular. 

Birbirlerini merakla süzüyor· 
lardı. 

ikisi de dudaklarına kadar ge. 
len sualleri birbirlerinin gözlerin
den okuyorlardı. 

Nihayet Madlen ıöze baıladı: 
- Demek ki kral Jiyetin ken• 

di kızı olduğunu bildiAi halde .. 
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lince payYonda ayak ıeılerini duy. 
duğum z~an geçirdiğim üzüntü
lü saatlerin ne kadar acı olduğu 
nu dütününüz. Nihayet merdiven
den çıktım. Dinledim. Kralm em
riyle burada oturacak iki kiti için 
hazırlık yapılmakta olduğunu an· 
ladmı. Bu iki kiti kim olabilirdi? 
Buradan nasıl çıka bilecektim? 
Yok.sa kendi kedimi bir tuzağa mı 
'dütürmiiftüm? .. lıte beni üzen bu 
sorgulardı. Lakin dün konuımala
nnızı dinliyerek içim rahatladı. 
Şimdi her §eyi anladınız zannede. 
rim. 

Birkaç dakika ıilren bir seaaiz· 
likten sonra Madlen: 

- Şimdi ise tabii bu bahçeye 
gizlice giditimin, bu paviyona sak 
lanıtımın sebebini ve kim olduğu· 
mu anlamak silersiniz... Kendi • 
me bile aormağa cesaret edeme -
diğim bu müthit suallerin cevabı· 
nı merak edeniniz değil mi? de
di. 

Annesine sokulan Jiyet korku 
ve dikkatle dinliyordu. 

Madlen sözüne devam etti: 
- Dinleyiniz. Kalbim acıdan 

çatlamak derecelerine gelmi§tİr. 

Suaa sua o kadar ızbrap çektim 
ki bu sük:Uttan artık nefret ediyo· 
rum. 

Jiyet onun elinden tuttu tatlı 
bir sesle: 

- Sizi biz teselli edeceğiz. de
di. 

Madlen basını nllıyarak cevap 
verdi: 

!- Benim için lri9blr tetelli yok
tur. Ben mahvoldmn. Mtithit ve 
kurtulunmaz bir hastalığın pençe
sinde ve ölüme mahk(mi lfulunu • 
yorum. 1 

Gözlerinden 'düten bir Clamla 
yaşı tutamıyan Jiyet: 

- Omidi~izi kesmeyiniz, dedi. 
Kollarını Madlenin ~ynuna 

dolayarak onu öpmek istedi. 
Fakat Ma'dlen birdenbir aya• 

ğa kalkarak kızcağızı şiddetle i • 
tip sapsan lieıildi. 

Korkudan titreyen Jiyete acıklı 
bir sesle: 

- Bana aokımmanm ölüm de
mek olduğunu bilmi1or muıu • 
nuz? dedi. · 

Marjantin bir korku sayhasiyle 
kızını tutup bağrına bastı. I 

Madlen terli alnını silerek: 1 

- Korlanayınız ... Bana müın • 
kün olduğu kadar az dokunma • 
ruz kafidir ... Nerede kalmı§hm ..• 1 

Evet, Fontenblö şatosuna niçin 
geldiğimi söyJiyecektim ... sözleri
ni söyledi. 

Jiyet: 
- Kendinizi niçin üzüyorm • 

ııuz? Her.im ve annem icin siz ız· 
tırap çekmiş bir zavallı -kadınsı • 
nı:r: ... Bunun için sizi seviyoruz. 

Dedi. 
- Fakat bu sebebi her hnlde 

bilmeniz lazımdır. Çünkü ta• 
lihlerimizde biri birine bağlı } er • 
ler var. Onun için yapma?c istedi· 
... . . . . . 
gım eyın su;e zarar verrnemC'·mı 
isterim. 
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Madlen sanki !;Öylemeğe çeki • 
rı· ·rormuş gibi su'stu... Sonradan 
da: 

- Dinleyiniz, siz Fransa Kra · · 
lmdan nefret ediyorsunuz değil 

., d d" mı. e ı. 

Jiyel titriyerek: . 

- Yalnız ondan korkuyorum .. 
Ödüm patlıyor .... Cevabını verdi. 

Marjantin ise: 

- Ben ondan nefret ediyo • 
rum. 

Sözünü ilave etti. 

- işte talihlerimiz bu suretle 
biribirlerine bağlı bulunuyorlar. 
Müşterek bir düşmanımız var. 
Ben ona hücum etmeyi tasarlryo· 
rum. Ona niçin dü~man olduğu . 
mu soracaksınız ... Y almz şunu bi
li.niz ki Fransuva beni bir kadın 
kalbinin dayanabileceği en müt • 
hiş bir azaba, en kötü bir haka -
rete uğrattı. İntikam almağa ka
rar verdim. Bu intikamımı da aJ. 
dım. Buraya da o intikamın so • 
nuçlarını (neticelerini) görnıeğe 

geldim. Öldüğünü görmek için 
Fransa Kralını şatosuna kadar ta· 
lcip ettim. 

- Kral öfocek mi? 
- Evet, celladın eline geçerek 

aar:ığacmın ipi ba~ucunda salla • 
nan ve kurtulmasına hiçbir ihti · 
mal kalmıyan bir suçlu gibi öl -
meğe mahkamdur... Evet... Kral 
mahkumdur. Kral ölecektir. Hem 
•e ay1e bir ölümle ki uzun müd • 
let dillere destan ola-:aktrr. 

Madlen ör.le ıiddetle ıöylüyor-. 

du ki Marjantinle Jiyet kendileri· 
ni titremekten alamadılar. 

Bu kadm kralın öleceğini nere• 
den biliyordu? 

Bunu sormağa cesaretleri yok• 
tu. 

Merhamet ve korkuyla onun 
yüzüne bakıyorlardı. 

Madlen: 
- Şimdi bazı şeyleri bilmekıi

ğim lazım, dedi. Evvela söyleyiniz 
bana ki Papaz mağarası vakasın· 
danberi nasıl şeyler geçti. Evet 
hayret etmeyiniz, o vakayı biliyo
rum. Çünkü Düşes Deşampı ma • 
ğaraya götüren benim kızım ... 

- Demek beni bir ikinci defa 
daha kurtardınız ha... Pekala ... 
işte o zamandanberi ömrümün en 
mes'ut vakası oldu. Annemi bul • 
dum. 

Marjantin: 
- Nasıl olduğunu mu anlamak 

istiyorsunuz? dedi. 
- Evet.. Bunu öğrenmekle 

memnun olacağım. Anlatınız. Bel
ki benim de işime yarar. 

- Kızımın burada bulunduğu
nu, Parise kadar gelip bana haber 
veren Düşea Detamptır. 

- Anlıyorum, şimdi bu pavyo· 
na nasıl yerleıtiniz... Bunu kral-

dan siz mi istediniz? Yoksa doğ
rudan doğruya bunu o mu emret· 
ti. 

- Ne öyle, nede böyle. Düşea 

Detamp buraya gelmekliğimizi 

tavsiy~ etti. Biz de kendiliğimiz
den kalkıp geldik. 

M Oc y le ;, 11. '77 04'ot. /N7 t:t 1'7e 
o'e1-sil71Ton? 
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- Ya, gene Dütea Detamp öy
le mi? •. Bu sefer arbk anlıyorum. 
Acaba.. Evet, bu kangran haline 

gelmiı, iliklerine kadar çürümüş 

sarayda her ıey mümkündür •. Din. 

leyiniz, ıimdi vaziyeti düıünece
ğim. Sizin buradan çıkmanıza ge
lince .. Onun için de çahıacağız. 

Jiyet bir sevinç sıhası fırlattı. 

Madlen devam etti: 

- Bu imkansız değil, güç bir 
t§tir .. Şimdilik gece gündüz ihti
yatı elden bırakmayınız •. 

Sonra aya.ğa kalkarak: 

- Gidip kapıyı göreyim, dedi. 
Uzun uzadıya yokladıktan son-

ra kilidin sağlamlığını, demir sür
günün, çivilerin dayanıklığını an· 
hyarak içi rahat etti: 

- Buradan içeriye giremezler .. 
Sonra bütün pencereleri aynı 

dikkatle gözden geçirdi. 

Pencere kanatlarının da sağ
lamlığını görünce birkaç dakika 
kadar düşünceye daldı. Birdenbi. 
re dudaklarında alayh bir giilüm. 
seme belirdi. 

- Buldum 1 diye mırıldandı ve 
yüksek sesle: 

- Bakınız, size hak veriyorum. 
Eoş yere öksürdüğüm, rahatsız ol
duğum mahzende kalmaklığıma 
lüzum yok .. Mademki müsaade e 
diyorsunuz, ben şu boş odaya yer· 

leşeceğim. Matmazel Jiyet rahatçn 
bir şey olmryacağını kendisine te
yatıp uyuyabilir. Bu gece olsun 
min ederim. Size gelince madam, 

biraz konutmaklıimuz llzımdD". 
Razı oluyor musunuz? dedi. 

Jiyet: 
- Ya siz nasıl yapayalnız yata

caksımz.. dedi. 
Madlen kanapeyi göstererek: 
- Şu bana yeter •• Batka bir 

şeye ihtiyacım yok. dedi. 
Jiyetin yatak odasında genit ve 

güzel bir kanape vardı ki, bunun 
üzerinde bir adam, rahat rahat u• 
yuyabilirdt 

Madlen: 
- Bu kanape, Jiyetin o·dasm~ 

dan çok bot oda için .. dedi. 
Üçü birer ucundan tutarak ka

napeyi odaya götürdüler. 

Jiyet yastık ve yorgan getire
rek onu yatağa benzer bir bale 
koydu. 

Sonra annesine sarılıp öperek 
yanağını Madlene uıııattı. 

Fakat çok dalgın olan genç ka
dın bunu görmemezlikten geldi. · 

Jiyet, dütüne düşüne odasına 

çekildi. 
Marjantinle Madlen yemek °" 

dasında yalnız kaldılar. ~ 

O vakit Madlen bu oda ile bot 
odayı ayıran kapıyı yokladı. 

Kapı yalnız bir mandal ile ka.. 
panıyordu. 

- Buna dikkat ettiniz mi? di• 
ye sordu. 

- Hayır, çünkü odanın pence 
resini açmak mümkün olmadığını 
bildiğim için o kadar dikkatle mu 
ayene etmedim. 

-Bir de pencereye bakalım. 

-


