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Dört italyan torpidosu Süveyşten sevkiyatı enıniyete 
dolaşıyor almak için kanal civarında 

lngiliz donannıası Maltadan 
hareket için haz·ırlanıyor 
Akdenizde nıanevra 
gideceği gizleniyor 

yapacağı 

Hırsızlar ve 
söyleniyorsa da nereye 

1-labeşlıler! 
Londra, 27 - Taymiı gazete • 

sinin Adiıababadan aldığı bir tel· 
grafa göre Habeı Kralı hava hü • 
cumunu bildirmek üzere üç top a· 
tılınca halkın hemen kırlara kaç • 
masını emretmiştir. 

Yerliler bu emirden harbın çok 
yakl&Jtığı minaıını çıkarmakta • 
dırlar. 

Tehlike itaretini verecek olan 
top sıkı bir muhafaza altına alın· 
mıttır. Bunun sebebi hırıızların 
tehlike iıareti vermek ıuretiyle 
tehri botaltıp iıtedikleri gibi &0y· 
gunculuk yapmalarına im.kan bı· 
rakmamaktrr. 

Trakyada manevralardan aanrakl geçit reamlnde Mare,aı 
Fevzi Çakmak, ordu lmlrlerl araaında ••• 

Son .aylamıdaki rume ba~ınıa 

Taymis Habe,iıtanm her za. Buı!Uf6'6 nku•f6 
mankinden daha birlik oldµğunu 
yazıyor. 
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Vehlp P••a lf bafında d .A\. 1 t.. .. 
Adisababa, (Özel) - Yanya ava arın ne 11ces11.: 

müdafii Eıat Patanın kardeıi o • ~ - - --
fabrikamız : ----2-E • • 

-ozı: ı, - ayserı, 
1An VP hh·nıUdd en er; 1-ltlbeti• 1 - Karısını öldOrüo arımsakllyan 
tanda bulunan General Vehip er· adam on beş neye. 

Paşa bahçe, · izmit, 
Zonguldak 

kaniharbiye mütavirliğine tayinin 2 - Kasımpaşada kahveci Aptur
den ıonra Habeı imparatoru tara· rahmanı öldüren Arif 12 sene 6 aya. 
fmdan kabul edilmiş, askeri vazi· 3 - Şehza~ebaşında lngiliz seyyah 
yet hakkında uzun müddet gÖrÜ§• kadınının ölümüne sebep olan şoför 
müşlerdir. Bunu müteakip Gene. Ke~am 2 seneye mahkQm oldular. 
ral Vehip hemen Harar havalisine Ağırceza işlerine bakan nöbetçi ğamın otomobili Şehzadebaşın • 
hareket etmittir. ceza mahkemesinde bu sabah üç dan geçerken kartı iıtikametten İzmir b~ynel · 

ınilel panayırır.ı 
açan Ekonomi 
Bakanı Celal Ba· 
Yar ve beraberin· 
deki heyet dün 
•aat sekiz buçuk
ta Sakarya vapu • 
ru ile §ehrimize 
gelmiştir. Milli 
Türk Talebe Bir
liği ve İzmir liae· · 
•inden yetİ§enler 
İzmir aaylavı o • 
lan Ekonomi Ba· 
kanını kar~ıla · 
?nıtlardır. Gelen 
heyet içinde eski 
Ekonomi Baka • 
111 Rahm~ Sümer 

~Genel Di • 
:rektörü Nurull3h 
tsat, Nazilli bez 
fabrikas.ı direk • 
törü F azh da var· 
dır. 

Celal Bayar 
Yaya giderek A • 
diin aktam Flor · 
latürke saygı]a • 
tını aunmuşutr. 
~akan, yeni bir vaziyet olmazsa 

a.lovaya giderek birkaç gün isti· 
rahat edecektir. 

Aldığımız malumata göre Kay· 
•eride yapıJmıı olan büyük bez 

~~.h~kaıı eyJQJün on alt111ndli: 
uyuk törenle açılacaktır. Bu tö· 

:rende Ekonomi Bakanı da hazır 

• 

Nazllll pamuklu bez fabrikası 
açılı•• töreninden intibalar 

bulunacaktır. Sovyet mütehaı • 
11slarınm iştirakiyle vücuda gel • 
mit olan Kayseri bez fabrikasının 
açılıt mda Sovyet ağır sanayi bi • 
rinci komiser muavini Petakof da 
Ekonomi Bakanımızın misafrit o
larak hazır bulunacaktır. İnşaatı 
biten diğer iki fabrika da eylul 
sonlarına doğru açılacaktır. Bun • 
lar İzmit kağıt ve Paşabahçe cam 
fabrikalarıdır. 

Zonguldakta yapılmıı olan sö • 
mi kok fabrikası teşrinievvel orta

Habeşiıtana son günlerde gel • önemli (mühim) karar verilmit • gelen vatman Mehmedin idare. 
miş olan ( 400) tonluk mühimmatı tir. sindeki tramvay arabaaiyle çar • 
harbiye muhtelif kıtaata aevkedil 1 - Geçen sene mayısta Oron· pqmı§, tramvaY. otomobili bir 
mekte ve yolda bulunan mühim • tos vapuru ile şehrimize gelen in· müddet sürüklemişti. Sonunda 0 • 

mat da beklenmektedir. giliz ıeyyahları gezdiren şoför Ke (Devamı 2 rıcldc) 

lspanyollar lnglllzlere karfı 

Paris (Özel) - Madritten bildir -
diğine göre Andaluza şehrinde Ce -
belüttarıkta yapılmakta olan İngiliz 
tahşidatr dolııyrsiyle İspanya bitarh -
ğının muhnfazasını teminen askeri 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Diğer Habef yazıları 2 ci ıayfada 

lzmlrde panayır 
kapısında 

Cinayet 
Ankarall HUseyln va,ar Yusuf Aslan 

Avusturyalı güreşçilerle 
bmir, 27 (Özel) - Bu gece ya- B k n 

r11ından sonra, panayır kapısında u a ş a rn s o 
bir cinaye~ oldu .. K~dı~ ıimı~rla • karşi laşnı a yapl l ıyor 
nndan Arıf, Şerıf e ısmındekı ka • 
dın yüzünden Etref Pata haıtaneıi 
eczacı ve kimyageri Mehmet T ev
fiği bıçaklayıp öldürdü. Şerifeyi 
de hafif yaraladı ve yakalandı. 

Öldürülen Mehmet Tevfik, evli 
bir gençtir. 

(Yazısı 2 inci sayfada) 
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~ Barbaros'tan \ 
larında açılacaktır.Ereğlideki bez -----------

fabrikasının montajı sene ba§m • eı·r şofo·· ru·· n 
da olacalctır. Bunlardan baıka 

l intikam j 
11 Şimdiye kadar çıkmış deniz ~ 

Sümer Bank tarafından yeniden şı·ka~ yetlerı· 
iki fabrika daha yaptırılacaktır. 
Bunlardan biri Bursada olacak Cıvan Alinin SÖY• 
ve Merinos ipliği çıkaracaktır. Q. lediklerini üçüncü 
teki Gemlikte kurulacak, ıifi ipek sayfamızda 
imal edecektir. okuyun 

ı::: ~ 
~ romanıannın en heyecanıısı e 
İ ve en sürükleyicisidir. l 
\ Pek yakında ·HABER de ·i 
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lngiliz donanması Malta dan 
hazırlanıyor hareket • • 

ıçın 
Ulullar kurumu ıosyetesinin 1 

toplanal'ai ltalya .. Habq ifini itt
celemıelmne (tetkik etmelerine) 
daha ancak bir halta kaldı. Bur:a 
rağmn ltalya hala harpten bahı~ı
mekte ve sulh yoluyla anla im d: 
lıraumntla bir tek adım bile at· 
mıyor. 

Musolini'nin en ıon •Öylediği: 

- lta!ya geri dönmiyecekfir. l 
talyan hükumeti durumunu deği§. 
tirir..e ıimdi Doğu Alrikcuında bu. 
lunan iki yüz bin ltalyan askeri 
kendiliklerinden ateı edecekler· 
clir. 

mış olacaktı. Ilu sözlerle memnuniye • \ 
tini ifade etmiş oluyordu· 

Musolini sonra Habeşistan mese -
lesine geçerek demiştir ki: 
"- Son kırk yıl içinde Habeşistan 

ltalyaya hasım vaziyettedir. 1928 de 
kendisiyle anlaşmak istedik ve kendi
siyle bir dostluk muahedesi imzala -
dık. Bu muahedeyi o zamandanheri 
ısrarla hi~e saymaktadır • "Habeşler 
askerlerimize saldırmışlar, zabitleri -
mizi ve sMUerimizi öldürmüşlerdir. 
Ve bize hücum için bir ordu hazırlı • 
yorlar., 

"Tabiatiyle bu hal de\am edemez. 
Bu sebepten ihtiyati tedbirler aldık ve 
askerlerimizi Eritre ve Somali müs -
temlekelerimizc gönderdik. 

Sözü de fOk manalı, ve üze· "Ben hiç bir ırkın düşmanı değilim· 
rinde ~k clurulmağa eleler bi... Fakat İtalyan haklannın her ırk ta
•özdür. Muıolini bu .özüyle ita/· rafından sayılmasını isterim. Dizim 
yanın her ne bahaıına olurıa ol· Habeşistandaki maksadımız budur?, , 
wn harp edeceğini ve ordunun ar· "- ltalyanın ~arki Alrikada ta • 

gin ettiği slyCZ11et, Streza cepheıinl re 
tık hükumetin emirlerini clinlemi· Avrupa muvazeneıini tehlikeye dü1ü-
yecek 1bir hale geldiğini itiraf et· rebilir mi?,, 
mektedir. Bu da iıpat ediyor iri "- İtalyanın; Afrlkadaki tama -
ltalyanın bugünkü halini kurtar· men mahalli ve mUstemlikecllikle a
mak için muhakkak bir zafer~ Jt lakadar hareketi, - bazı mahatilde 
hem ele büyük bir za/ere ihfiya~ söylendiği gibi - zannetmem ki, Avru 

pa elblrliği siyasasmın lnkipfına do
vardır. Bu olmaclıiı takdirde I konsun .. nu elbirliği siyasasına Jtal • 
talya ikinci derecede bir devlet ya her uman girmiş ve bütün mevcu-
haline düıecektir. diyeti ile girmeğe hazırdır. 

Bir taraftan Dofu. Alrileatla 1- "Bugifn Streza cephesini (yeni lngil 
talyan aalferleri Habe, huclutla"' tere İtalyan, Fransız beraberliğini) 

n Avrupa m uvazenesf ni bozacak o -
na doğru yollar yapar, hücuma hc. lan şey İtalyanın scHi.met ve inkişaf 
zırlarurken, bir ttıraltan da Şimali ihtiyacını kat'iyyen tanımak istemi • 
ltalyada yüz binlerce aıker m~- yen bir müstemleke seferinden, A\Tu
nevralar yapmaktadır. Bizzaf pada tehlikeler doğacağı şekilde sun' 
Mu.olini'nin nezareti altında ya· i surette efsaneler yaratanların aldı -
pılan bu manevralann güttüğü ga- ğı durumdur., 

Musolini bundan sonra diğer müs -
ye, ltalya Alrikacla Habqlilerlc temlekeci devletlerin vaziyetiyle As-
meygul olarken Avuıturyanırı Al- ya ve Afrikadaki harekatından bu -
manya ile 1'irlqmeıine mani ol~ günkU ltalya harekatının hiç farklı ol 
maktadır. Eaa&en ltalya, Almanva madığını söylfyerek bir albüm çı -
ile Avusturyanın birleımeıin: Al- karmış ve İngiliz muharririne 1882 de 
,,,nnynnın Avu•'*•'">'""T& ;11•..j cıun _ lnalllı.lerln tak-da·ı•:hrm hnwı'-•"'• 

man edişini tesbit eden resimleri gön-
ıi §eklinde telair ettiğini Jah:ı eı•· dermiş ye: "İşte bu resimler İngiltere 
vel söylemi§, ve böyle bir f2Y ol- nin Mısıra ne raptrğmı gösterir., de -
duğu takdirde askerlerini Avuı miştir. 
turya topraklarına ıolracafınr . Amerikaya gelince; "bugünkü birle-
lôn etmi§ti. şik devletler cumhuriyeti aslında şark 

Hatta ge~en aene Dolluı'un öl· kıyısında or üç müstemlekeden iba -
retti. Şimdi bütün kıtayr kapladılar,. 

dürülmeıi hjdiseaiyle b4§lıyan Ne- demiştir· 
zi hare/delerine karfı derhal htı- Musolini: tngtliz gazete muhabiri -
dutlara aıker göndermekle cevap nin müstakbel bir harbin nasıl öniine 
vermiıti. Şimcli de Avuıluryalı· geçebilir? Uluslar kurumu ne olacak?,, 
lann gözlerini daha ziyade lror· sualine karşı şöyle cc,·ap vermiştir: 
katmak i~in yanm milyon cuker:n "- Bugün İtalyan ulusunda gö -
• ı· k" l al kı rüldilğü gibi yürüyüşe kalkmış bir u-
1§ ıra ıy e manevr ar yapma a- . 'd lus, halkın hayatını yerınde sayan 

ır. bir görüşle mütalea edenler tarafın -
Acaba bu manevralar Avuı • dan durdurulamaz. işte dünyaya en 

turyalılarla Almanlann gozunu büyük tehlikeyi bu yerinde sayan 
korkutacak mı? Bunu haii&at durgun; ölü görüşü teşkil etmektedir. 
gösteTecektir. Uluslar kurumu, yaşamalı isterse, 

lngilterenin de keneli kara nıla- bu tehlikeyi sezme.Udir., 
d b · l"l C bel" k' .. _ Süveyı kanalının ıulh zamanın • 

nn • an ır ' oyu e .. ıttan t~ da ve harp zamanında açık kalmCZ11ı • 
g~ırerek Maltaya gonclermelır. nı temin eden 1888 anlaımaşını ulua
ve Malta adtUiyle Adende ttıh • lar kıırumu misakının tadU etmiş ol
'kimat yapmağa kar«r vermai, 1- duğu bazı mahafilde ıöylenigor? Bu
talyanın hareketlerine karıılıklar nun için ne düıünüyorıunuz?,, 
'dır. Bütün bu hareketler harbe "-Uluslar kurumu misakı; Versay 
'JoX.-. idildiğini Üpat eden bo.- muahedesi~.in bir parçasıdır, \'e 282 ~ll 

• 5 :.. g • maddeye gore 1888 anlaşmasının bil -
nz qaretlerJır. tün salahiyetini teyit etmektedir.,, 

Musolininin son 
diyevi: 

Musolini sonra lngilterenin vaziye • 
tine geçerek şunları anlatmıştır: 

nevra mahallinde fevkalade bir 
toplantı yapma11 muhtemeldir. 
Kabin , manevralarm neticeıine 
göre alınacak tedbirleri kararlq
lıracaktır. 

Manevraya 500 bin kiti iıtiri.k 
etmiıtir. Bu ıuretle İtalya, Afri • 
k~!ra 200 bin asker ıönderdiii 
halde Avrupa hudutlarını aa em· 
niyet altında tutabildiğini göıter .. 
mek istemektedir. 

Cenevre 4 eylUI toplantl•ı 

Ramon 
Novaro 

ltalyamn dünya efkan umumi .. 
yesi önünde davaıını izah etmek 
maksadiyle Uluslar Kurumu Kon· 
seyine geleceiini söyliyen Muso • 
lininin diyevi Cenevrede iyi kar .. 
şılanmaktadır. 

Cenevrede 4 eylulde yapılacak 
toplantı için timdiden gazete mu
habiri ve fotoğrafçı her zaman • 
kinden fazla gitmektedir. 

ve kız 
kardeşi 

Bu reıme bakınca tıkla gelen ilk ıual ıuclur: 
- Bu adam mevkrıl mud:r•? Poliıler, ahaliyi bunun ıerrinc/en 

maıun bırakmak için mi onu böyl~ ıarmıılardır? 
Halbuki, hakikat ıuJur: 

Hakem komlayonu 
ltalya .. Habeı hudut ihtilifmı 

tetkik etmekte olan he.kem komia-
yonu, Bernden Pariıe dönmüttür. 

- Bu adam, Lonclrayı ıe::.rtıe ie gelen ıinema arfiıti Ramon No
varro'dur. PolUler, ahalinin (Öil ha,,..a kadınların) taarnızundan 
korumak için onu böyle sarmııtır. 

Komisyon ?hfmalarına Pariıte ye nazırını kabul ederek ma:ıev-
devam edecektir, ralar hakkında izahat almıttır. 
tadan verilen haberler bu hazır .. Kralln kuzeni de Afrlkaya gidiyor 
hkların, donanmanın kuvvei umu.. Roma, 27 - Kralın kuzeni ve 
miyeaiyle Ege denizinde yapaca .. general olan Bergam dükü yakın
ğı manevralarla ali.kadar olduğu da ıarkt Afrikaya gidecektir. 
merkezindedir. Muaollnlnln iki oııu 

Diğer taraftan Malta polisi do .. Muıolininin iki oğluyla dama-
nanmanm veçhei azimeti ve ma .. dımn bulunduiu Saturnia vapuru 
nevraların nerelerde yapılacağı kanaldan geçerken poliı çok aıkı 
hakkındaki hazırlıklann, daha tedbirler almı9tır. 
mühim kııımlarınm !Uyuuna mey· Musolini'nin oğulları vapurun 
dan vermemek için tiddetli ted " içinde olduğu gibi, Afrika toprak-
birler almıştır. larma çıktıkları vakit de ıoo de-
lnglllz donanması Akdenlzde recede ııkı Lir muhafız çenbC'rİ j. 

harekette... çinde bulundurulacaklardır. 
•~-- ll\aen 1,...._.ı1 •• .ı._ •··• ... ~•- ... T' • ..,., .... 

gelen haberlere göre Maltada top- Londra, 27 - Kahireden Roy-
lanmıt bulunan lngilterenin Ak • ter ajansına bildirildiğine göre 
deniz donanmasına mensup harp son iki gün içinde Süveyt kanalın
gemileri iki gündenberi kömür ve dan g~en aıker ve mühimmat 
mühimmat yükliyerek ıefere ha • yüklü ltalyan vapurlarının ıilyısı 
zır bir hale gelmektedilrer. Mal .. on yediyi bulmuttur. 
lnglllz Uloaundan verilen emir Her tarafta sevklyat ve tedblrler 

Atina, 27 (Özel) - Romadan bildi - Dün Napoliden doy Af ikası· 
rildiğine göre İngiliz Akdeniz filo. 8?1' r . 
suna mensup bir deniz fırkasının ey- n~ 1~ İtalyan asken daha gıt" 
JQlde Mısır sularında bulunması emir mıftır. 
\erllmiştfr. Roma ile Eritre araıında telıiz 

Büyük harp gemileri şimdiye ka - telefon kurulmuıtur. 
dar adet olduğu \'CÇhile rort Salt \'e Bir lngiliz tayyare gemisi Ce • 
lskenderiye önü.nde demirlemiyecek belüttarikten geçerek 'Malta;a git 
J~maflfye ile Sü,eyş arasında hare - . t" M it d · l Ad d ki 
ket ha1inde bulunacaktır. mıt ır. a a a asıy e en e 

garnizonları takviye etmek üzere 
lnglllz erklmharblya reisi ve b h fta . . d b" k d k 

Baf V&kll u a ıçın e ın a ar as er 
Londradan \•erilen haberlerde in • gönderileceği teyit edilmektedir. 

giliz başvekili Haldvinin erklnı harbi Adiıababada Habet lmparato • 
yei umumiye reisiyle uzun müddet runun önünde yapılan ye~i bir 
mülitkatta bulundufu bildirilmekte - toplantı büyük tehirlerdeki halkı 
dir. k k .. t db" l d" ·· "I 

B "Jı!.•. tta d a kum d oruma u:ıere e ır er uıunu • u mu ilAa onanm an a · .. t" 
nmın bütün Akdl!niz filosunun Sü • mut ur. 
veyşte tecemmü enıri ,·erildiği söy -
lenmektcdir· Bu haberein tekzip edil
miş olmasına rağmen bi ma1Umat a -
lan mahafili de emrin doğtu olduğu 
ısrarla kaydediliyor. 

Bu havadisler efkArı umumiyede 
büyük bir hakikat tevlit etmişse de öğ
leden sonra hariciye nazırı Edenle 
Musolinl arasında ihtilflfın silaha mü 

Yeni sevklyat 
Napoli, 27 - Nazario vapurile 

ıarki Afrikaya 80 zabit ile 1150 
milis neferi hareket etmiştir. 

8000 hasta 

Avusturyah 
güreşçiler 

Avuıutryah güreşçilerle, bu ge

ce ıaat (21) de Takıimde son de
fa olarak kartılaıacağız. 

llk yapbğıma iki temaıta ne 
kadar zorlu rakipler olduğunu göı 
teren A vuıturyalılara kartı bu ak
f&Dl ne yapacainnız merakla bek .. 
lenmeğe değer. 

56 kiloda küçük Ömer, 61 kilo
da Y 8.§&r, 66 kiloda Yusuf Aılan, 
72 kiloda Mersinli Ahmet, 87 ki .. 
loda bQyük Mustafa veya Urfalı 
Salih, a;ırda Çoban Mehln_~tten 
murekkep bir timle, hakikaten 
kuf li ve uata olan Avuıtur ~ 
blarla yapacağımız bu ak§amki 
kar.tılat manın, ilk iki kar§ılatma -
ya nazaran çok çetin olacağını u • 
muyoruz. 

Müıabakaların etraftan iyi sey
redilmesi için ıtadyomda huıusi 
elektrik tertibatı' da yapılmı§hr. 

Bugünkü dava
ların neticesi 

(BCl§taro.fı 1 incide) ' 
tomobil parçalanmı§, içinde bu • 
lunan bir seyyah kadın kafe.11 
parçalanarak ölmüt, kocası ve bir 
de tercüman yaralanmıftı. 

Çarpıımaya yol üzerinde Traııı
vay Sosyeteıi tarafından açılan 

çukura otomobilin dütme~i sebep 
olduğu iddia edilmiıti. 

Hadiıeden sonra ıoför Keğam 
tevkif edilmif, vatman Mehmet 
serbest bırakılmıfh. Geçen sene- -
denberi devam eden bu muhake .. 
me bu ıabah neticelenmİf, karar 
okunmuıtur. 

Şoför Kf:ğam iki sene hapse ve 

tazminata mahkum olmuf, vat .. 
man Mehmet beraet etmi,tir. 

Bir müstemleke 
seferinden 

Avrupada tehlike 
doQamaz 

lngiltcrc, 1891 \'e 1894 protokollariy 
le; hemen bütün Habeş topraklarının 
ltalya nüfuzu aJbnda olmruıını tanı -
mıştı. Bu protoko1Jar, hala meriyet • 
tedir. Bundan başka 1906 da lt:ılya, 
lngiltere Te Fransa arasında yapılan 
anlaşma ile teeyyüt etmiı vaziyette -
dir· lngilterenin, Nil sulariyle olan 
allkası bunun gibi bir anlaşma ile, 
1925 de o zaman İngiliz elçisi olan Sır 
Ronald Grahan ve benim aramda tes
blt edUmlştf. 

raca.at edilmiyerek halli hakkında teati 
edilen telgraflar ortalığa bira~ sükQ. 

"Deyli Herald,, gazetesi, Ce
nevreden aldığı bir habere göre, 
Eritreden Rodos adasına geti-·:len 
ltalyan hasta askerlerinin n,tısı 
8.000 olduğu bildiriliyor. 

2 - Kaıımpaıada Bahriye cad
desinde 17 numarada kahveci Ah· 
durrahmanı öldüren ve Mehmetle 
börekçi Hüseyini yaralıyan Arif 
cinayeti iılediği esnada yatının 

küçük olmuından istifade ederek 
12 sene altı ay 14 gün hapıe mah
kUnı edilmiıtir. 

"Habeşistan meselesi cezri ve nihai 
surette halledilmelidir. Habeşistan 
- eski bir mızrak değil, modern bir 
slllh olarak - ltalyarun sırtına çev -
rilmiş olmakta devam edemez.,, 

Niyuz Kronikl Roma aytanna (mu
habirine) bunları söyliyen ttalya Baş 
bakanı Musolini az sonra güneşten 

yanmış başını kaldırarak ve ellerini 
açarak: 
, "Benim kuvvetim bugilnkü haleti 
ruhtyemdedlr daha fimdi bir balık 
gibi yüzUordum,, demiştir· 
Başbakan biraz enel denizden ~ık-

Bu anlaşma, ozaman CeneHeye bll 
dirilmişti. Bu sebepten lngiltE"renln 
Habe~lstandaki mahalli menfaatlt'ıi, :o 
tamamen emniyet altındadır., 
Avuaturya hududunda ltalyan 

manevraları 

Musolini ordunun evvelki gi:, 

bqladıfı manevraları idare ile 
me§guldür. Bupn kabinenin ma .. 

net vermiştir. 
ltalyan torpidoları suvey•t• 

Atina, 27 - Dört ltalyan t · 

pitoıu Süvey\ kanalından geçecek 
İtalyan nakliye gemilerinin emni
yetini temin maksadiyle Süveyt 
kanalı ile Şap denizi arasında ka
rakol vazifesi almıılardır. Bu ge • 
miler geldikten sonra yalnız mü .. 
himmat yüklü ve tehlike itareti o
larak kırmızı bayrak çekmit iki 
büyük nakliye gemisi Süveytten 
geçmiştir. 

Musollnl izahat aldı 
Bolzane, 27 - Musolini harbi-

Bu hastalar, İtalyan ha 1ii:ına 
götterilmemekteymif ... 

1 o Hlndll tevkif edildi 
Londra, 27 - Adenden Ruyter 

ajanıma bildirildiğine göre bgi
liz tabası on beı Hintli, Erilteye 
ticari et ya gönderilmemesi 1- ak
kmda Ader.deki mümessil!erine 
telgraf gönderdikleri için Mnso
vada tevkif edilmitlerdir. 

Sulh için ayin 
Londra, 27 - Vestminstrr kili

sesinde sulh için bir ruhani ayin 
yapılmıştır. 

.,3 --=-Kuımpaıada Bedrettin 
mahallesinde bir evin alt kabnd•
ki odada oturan karuı i,çi Nuınİ• 
yeyi bir gece boğarak öldürüp 0 • 

danın altındaki topraia ıöıne~ 
ve ceıedin kokma~aaı için üzerı
ne ıarımsak döken Laz Oıınanırı 
davaıma nakzen bakılmıt Laı 
Osman 15 ıene hapıe ınahkQın e

dilmiıtir. 
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Biır şoıföırün 
şikdyetleri 

10 metroluk yol için T~polars~~ipl_e- A:r.ı: veır\91D veırmek nıı;ııııı l/iıQ.BSlYISI pUa-

25 k •• t t rınde degılmış l)(a taıkııı;» ıc-aıl)(ayn seveli"il y<>D«:lYIDaırn 
uruş nere e Yug~sla\·yada mal <dla taşuya1n1 @iC@In7iHO>l9>D00®ırcçJJe vaıırcdloırR 

V 1 1 t d 1 
bırakanların vazlye- Gazetelerin V.? büken de budur. Bunun en belH 

apur ara yo cu aşıyan s~n a - tine dair bir ihbar basın hayatının e başlı sebebi, İstanbulda buıumm 
1 d v toplanmıf oldu- benzin kumpanyalarının araların· 
arın pahalı 01 UQU anlaşlldl yapıldı ğu Ankara cad- ~ da anlaşarak bir tıöst vücuda ge. 

Yugoslav.radan çıkan Türklere ait desinde şoför C1 tirmeleri, ve Hatları bu derece lstanhul rıhtımlarında vapurlara 
Yolcu getirip götüren eşya taşıyan ka
Yıklarm aldığı ücretin yüksekliği son 
zamanlarda dikkati çekmeğe ha,la -
rnıştır. Vakıa bu kayıkların alacağı 

Ucret bütün liman vasıtalarında oldu
ğu gibi tarife komi~yonu tarafından 
te. bit edilmektedir, Ama bunlardaki 

lazımgelmektedir. Halbuki bu m~safe 
en nihayet on metre bile değildir. Ve 
ekseriya ya kayıkçı kürek bile çek -
meden rıhtımdan kanca ile dayanın -
ca vapurun merdivenini" bulmakta -
dır· Bir kayık her seferinıi<' beş yolcu 
alsa 125 kuruş almış olur. Halbuki 
buradan Akçaşehire kadar olan me -
safeye 125 kuruş alınmaktadır. Bura
dan Reykoza kadar olan mesafe bile 
bir yolcu için 2;; kuru'.? değildir. Ya -
pılan umumi şikayetler üzt'rine bu mc. 
sele tarife komisyonunun gelecek top
lanfo;;mda gözönünde tutulacaktır. 

Yüksek ürretin nisbetsizliği de mey
dandadır •• 

Tarifeye göre Sirkeci rıhtımına kıç
tan yanaşmış bir ''apurdan bir yoku
n un rıhtıma çıkmak ı·eya rıhtrmdan 
vapura geçmek için 2;; kuruş vermesi 

Terazi ve metro yapıcısı esnaf 
alamadıkları haklarını hava 

kurumuna bıraktılar 
Ha\•a kurumuna yardım ederek ha

'\'a tehlikesine karşr en kestirme yol -
dan karşı koyabilmek iı;in bütün ulu
sun harekete gcçti'ri şu sırada bir yan 
<lan da muhtelif teşekkiiller hava ku
rumuna önemli miktarları bulan le -
berrülerde bulunmaktadır. Fakat bun 
ların ekseri~i, pürüzlü, ihtilaflı ve ba
ıısı da hakyerlerine intikal etmiş pa
talardır. Ereğli liman amelesinin malı 1 

keınede davası görülen 200,000, tram
''ay şirketi amelesinin ihtilaflı olan 
60,000 ve terazi \"e metre yapıcısı es -
nafının önemli bir yeliQn tuL-ın para -
ı bu arada bulunmaktadır. 

ir çocuk 
1~"~uya kuroan gıtt1 
1 r akaimde bir çocuğun ölümü i
; ne.ticelencn bir kaza olmuştur: 

a.kaunde Billurcu sokağında bir 
otoınobil tamirhanesinin önünde 
11 Yaşında Marinos isminde bir 
Çocuk eski bir otomobilni karose· 
tisi Yanında oynarken karoseri üs 
t .. 
Une devrilmiş, çocuk altında ka-

larak ezilmiştir. Marinos etraftan 
Yetişenler tarafından karoserinin 
altından çıkarılmış, hastaneye kal 
dırılmışsa da biraz sonra ölmüş -
t .. Ur, 

Kaza hakkında zabıta tahkika
ta. belflamıştır. 

-o-

Ge-n·eral KAzım Dlrik 
()· ~ rakya Genel İspekteri Kazım 

trık öbürgün Edirneye hareket 
edecektir. 

--()-

Ekmek on para 
ucuzladı 

Uray naı:h komisyonu dün toplan -
:ış ekmek fiyatını on buçuk kuruş -
11' rı on kuruşa on paraya indirmiştir. 
d rancalalık unlarda düşüklük olma • 
b 'kından francalii fiyatı 14,5 kuruşta 
~lrnıştır. 

Terazi ,.e metre yapıcıların kuruma 
bildirdiklerine göre tasarruf sandığı 

ve ,·akıf adlariyle iki ayrı yerde 1.ıirik
miş paraları \"ard•r. Evkafın kimsenin 
aklı ermiye:ı formüllerine bilinmez 
ne sebeple bu kü~ük esnatm parala -
rı da emanet edil.niştir. Hatta bu pa -
ranın bir de mütevellisi vardır. Es -
na( bu parayı kendi ısteğiyle hava 
kurumuna bırakmıştır. Fakat müte -
velli bu hayırlı bir tiırlü rıza gö:ıter -
mekledir· 

Terazi ve metre Japanlar bu para -
nın alınmasını hıw& kurumuna bırak -
mışlardır. 

üniversiteye 8 daçent 
aıı c 

Bu yıl üniversitenin boş olan do -
çentliklerine yeniden do~rnt alınacak 
trr. Boş olan sekiı doçentlik için birin. 
citeşrinin 18 inde talipler arasında 

bir imtihan yapılacaktır. Boş olan do
çentlikler Tıp fakültesinde iiç, edebi -
yatta ild, fende iki ve hukuk da bir 
tanedir. 

Bir 
-o-

alfabe miisaba
kası açıldı 

Kültür hakanlığı yeni nesle, bilhas
sa ilk okula giren talebeye yeni re -
jimin istediği kültürel terbiyeyi ve öz 

dili en kolay bir şekilde ı·erebilmek 
için bir alfabe hazırlatmağa karar ver 
miş ı·e bir alfabe müsabakası nı;mış -
br· Bu müsabakaya gireceklerden bi
rinci gelene her yıl beş yüzer, ikinci 
gt'lene bir yıl 500, üçüncü \ 'e dördiin -
cüye 200 lira \'erilecektir. Kabul e -
dilen alfabe üç yı) bütün türkçe ilk 
okullarında okutulacaktır. 

-0-

Gürbilz çocuk 
müsabakası 

7 Eylül cumartesi günü \"e gecesi 
Taksim belediye bahçesinde Kızılay 
cemiyeti arafından hazırlanan büyük 
kermeste bir de gürhüz çocuk müsa _ 
bakası yapılacaktır. Müsabakada ka _ 
zananlara hediyeler ' 'erilecektir. 

bulunan emlakin değerine karşılık van Aliyi tanı · yüksek tutmalarıdır. 
hükumetimize Yugoslav hükumeti ta- k. 

mıyan ıms~ 3 - Birçok hususi otomohiHe. rafından \'erilen 17,000,000 dinarlık 
tazminatın Yugoslavyada emlak ve a- yoktur. Bit ka-;: rin para ile müşteri tatım:ıları 1 
razi bırakan hak sahiplerine dağıtıl - gün evvel bir "-.. Bu da §U §ekilde yapılıyor: Ba-
ması için hükumetimiz orada malı o- gazetede resm\- zı kimseler vergiden kazanmak i-

lanlardan tapularmı istemişti· Anka- nin basıldığını Civan Ali çin birer otomobil alıp hususidir 
rada sırf bu işle uğraşan komisyon ve kendisiuden 
bir fın enel bu tapuların arkasının bahsedildiğini diye plaka takıyorlar. Sonra muh. 
alınması irin çalı~rnaktadır. f'akat bu ld k B telif yerlere başvurarak bazı kim-

" -s görünce alakadar o u u yazt-
hususta bir ihbar yapılması biraz ka- da Civan Ali Çoban Mehmedi seleri ucuz fiatla evJerinden işbaş
rıştırıcı bir mesele meydana çıkar - larına, ve itbaglarından evlerine 

yendiğinden, apartımanlar yapa-
mıştır. . götürmeğe talip oluyorlar. 

· l" cağından bahsediyor, ve ıoförler, 
1Jk Sırp ışga ınde teşkilat yapılıp Adam da bittabi hem fiatın u-

da tapu muamelesine başlanmadan toförlük hakkında bazı ıeyler 
ev1;el Sırbıstanda bir zaman tapu se _ söylüyordu. cuzluğundan, hem de hususi bir 
netleri elden ele satılmış ve hak sahi- Civan Ali beni görür görmez: otomobille iıinden eve, evinden i-
bi olmıyanlar hiç denilecek fiyatlar - d tine gitmekteki fiyakaya kapılıp 

- Aman bayım, gazeteler en la tapu toplamışlardır. razı oluyor. 
biri benim ağzımdan imi§ gibi bir Bu vaziyeti gözönüne alan Yugos -

lav hükumeti sonradan arazi mahke -
meleri teşkil ederek Türk tebasının 
em lak ve arazisini tesbit ettirmiştir 
ki hakiki durum bunun olması icap 
etmektedir. Bu mahkemelerin karar -
)arının bir sureti istenerek komisyo -
na gönderilen tapularla karşılaştı -
rılırsa gerçek durumun ortaya çıka -
cağı ileri sürülmektedir. 

Bu hususta henüz bir karar l·eril -
memiştir. 

-o--

Binaları numarala
mak için yeni tahsi

sat istendi 
Nüfus yazımı için hazırlanan afiş -

leor şehrin muhtelit .>erlerine asılmış
tır:. Berşemhe günü kaymakamlık top
lanarak bu hazırlıklar etrafında gö -
rüşeceklerdir. 

Diğer taraftan binaları numarala -
ma işindeki eksiklerin ikmaline çalı -
şılmaktadır. Yeniden on bin lira tah - , 
sh:at istenmiştir· Bu suretle bu işe 

harcanan para altmış bin lirayı geç -
miştir. 

--o-

Belediye "Şirketihay
rlye,, ye söz 
geçiremiyor 

Şirketihayriye tarafından köprünün 
muhtelif yerlerine asılan reklam lev
halarının kaldırılması istenmiş, Şir -
ketihayriye ise bunları kısa bir za -
manda kaldıracağını bildirmişti. A • 
radan hayli zaman geçtiği halde rek
Himlnrın kaldırılmadığı görülünce 
dün Uray tarafından Şirketihayriye 
ye yeniden bir tezkere yazılmış, rek -
lamların süratle kaldır.ılması tekrar 
istenmiştir· 

. , - ' . ,,.-,<' . . -~·. ..l 

~- :~.:~1:-: ·· ~··A B E .R.~.:' 
f..~t1~nbti~~!' .e.n. ç~!<: s~·~·İan_:• 
·~ tıa'kiki akf;am gazetesidir 
. .,· \ • ,· ; . ·' . ., .. · • · ' ' 

· · il~nıarını HABE:R'e ... . ·. 
;t~·;Fve~enl"er kAr ederl·~r. ·· . 
>~\.~ .... ). \~ ; ... : ...... ~: ··· . ... "'·:~ .. .. . 

§eyler yazmı§. Arkadaşlarımın ö- Bu suretle hususi' olduğundan 
1 • B' ı dolayı az vergiye tabi olan oto-nünde beni rezi ettı. ır ıey er 

yazıver de bari §U lekeyi üzerim- mobilleri kullanan adam caytr ca
den temizleyiver.. yır para kazanır, garajdan yeni 

yeni arabalar piyasaya Çıkarırken - Çoban Mehmedin sırtını ye-
., taksi •oförleri sinek avlıyorlar. İs-re getirmedin mi • T 

_ Ne münasebet? yalan! tan bul da bu iti yapan on, on bir 
kitidir. Bu suretle işleyen husu-

- Apartıman yaptıracakmı~

sın ! 
- O da yalan! Öyle bir §ey 

söylemedim. 
- Şoförlük en karlı i~mİf .. Am

ma ıoförler aarho~ olduklarından 
para biriktiremiyorlarmış. 

- Bunun da aı\: esası yok. Bu 
yazı beni mahvetti. Arkadaşla -
rım benimle seli.mı sabahı kesti 
)er. Ne yapacağımı bilmiyorum. 
Ben böyle bir §ey söylemedim. Ya. 
zıların hepsi yalan ve uydurma

dır. Bilakis lstanb•JI şoförleri çok 
mütkül, ve çok acınacak bir hal

dedirler. Hepsinin derdi hatların
dan aşkındır. Beş on dakika bo~ 
vaktiniz varsa size bunları anla
tayım. Bu suretle hiç olmazsa 
dertlerimiz biraz deıilir de belki 
dermanını düşünen olur. 

Vaktim vardı. Civan Ali ile bir 
kahveye girdik. O söyledi, ben 
not tuttum: 

- Biz, taksilerde çalışan §O -
förler günde 50 kuruş kadar pla 
ka, 25 kuruş garaj parası veririz. 
Ayrıca 25 kuruş a§ınma payı, 25 
kuruş da lastik masraf mı çıkarı
nız. 3 lira da benzin ve yağ parası 
tutar. Yüzde yirmi de ıoförün 

hakkıdır. Neticede sizin anlıya
cağınız bir araba günde 6 lira çı· 
karmak için 545 kuruş masraf. 
eder. Geriye kir olarak ancak 5.3 
kurut kalır. İşte bir otomobil sa· 
hibinin otomobilinden aldığı gün· 
delik kazanç mikt&rı budur. 

•İ otomobillerin miktarı da 20 ka

dardır. İşte asıl apartımanları 
yaptıranlar da bu açık gözlerdir. 
Biz bunların isimlerini de biliyo-
ruz. 

Belediye bizleri sevindirmek ia. 
terse, evvela bu açık gözlerin ya. 

kasına sarılıp hususi arabaların 

bu gibi itlerde kullanılmasını me
netmelidir. Şu sözlerimi olduğa 

gibi yazarsan bütün şoförler mem· 
nun olacağız •.• 

M. S. 

k~eLi.ITl] 
Keresteler yandı 

Beyazıtta Bakırcılarda Mura • 
diye sokağında marangoz İsmail 
Hakkının ardiyesinde tutkal eri • 
tilirken sıçrıyan ate, yerde bulu • 
nan keresteleri tutuşturmu§, itfai· 
ye tarafından söndürülmüştür. 

Karısını vurdu 
Ortaköyde oturan Y ako karısı 

Sinorayı çakı ile yüzünden yara • 
lamı§, kaçmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. Yako aranmakta • 
dır. 

Otomobil çarptı 
Rahminin idaresindeki 2097 

numaralı otobüs Galatada Voy • 
voda caddesinden geçerken ame
le Hasana çarpmış, yaralamıştır. 

Araba çarptı 

• 
ŞEHRiN DERDLERİ 

Şimdi sorarım size bu para il e 
apartıman yaptırılm.asına imka11 
var mı? Sonra zavallı şoförlerin 
kazandıkları nedir ki bununla ho 
vardalık etsinler? Ekmeğine bir 
miktar katık ted~rik edebileceh 
kadar para çıkaran şoför bugün 
kendisini bahtiyar saymaktadır . 

Telefon Sosyetesi amelesinden 
Mehmede 104 numaralı tramvay 
arabası çarpmış, kolundan ve ba
cağından yaralamıştır. 

Denize bomba 
attılar 

Işıksızlık 
11 Fatihte Zeyrekte Hüsameddin bey mahallesinde 
a acı Ömer Paşa sokağında 28 numarada oturan Hasan 
tılatıyor: 

•eı - Sokağımızın şatafatlı adına bakmayın. Maale • 
t Çok bakımsızdır. BilhCU1sa en büyük ıikayetimiz ı -
t~~ızlıktır. Sokağınuzdan havai. elektrik kablosu geç -
it-Oı halık bir uk elektrik lambası bile yoktur. Yazın 
b~tllllı~a rağmen lyi kötü, düşe kalka sokakton geçe -
t~f0ruz. Fakat kışın bu sokaktan geçmek cidden bir 

a halini alıyor· Hiç bir ııık olmadığından elinizde 

ve gürültü 
elektrik lambası bulunmazsa dizlerinize kadar çamura 
batmanız mukadderdir! 1 

ikinci şikayetimiz de seyyar satıcılardandır. Soka
ğımız geçit yerinde olduğundan sabalıleyin Küçükpa
zardan, l'tleyrelıoştan lıareket eden bütün satıcılar Is -
tanbula dağılmak için bizim mahalleden geçiyorlar. 
Dalıa evvel başka yerde bağırmadıklarından mübarek
lerin s~sleri de çok keskin oluyor. !tlulıallede saatlc:rce 
arkası kesilnıeı,w: öyle bir rnı:eyl<i kopuyor ki anlatı • 
lamaz. Bunun da önü alınırsa cidden bir seı-ap i§len -
mı, olur/. 

Bugün bütün ~oförlerin üç şey · 

den şikayetleri vardır: 

1 - Birçok vesilelerle şoförlere 
kesilen cezalar çok ağırdır. Bu ce
za nisbeti muhakkak surette in
dirilmelidir. 

2 - Benzin fiatları çok yüksek
tir. 3,5 litre benzine 125 h:uruş 
veriliyor ki asıl toförlerin helini 

Y enimahallede Taş isk
1

ele cad
desinde 76 numarada oturan Ali 
oğlu Mehmet ile Osmaniyede o -
turan Kil.mil Sümer Bank bez fab 
rikası arkasında sandalla denize 
bomba atarak balık avlarlarken 
yakalanmışlardır. 

Düştü 
Balatta amel 80 yaşında Yuda 

Fener caddesinden geı:erken düş
mü~, muhtelif yerlerinden )arala
narak hastaneye kaldırılmışbr • 



Büyük harpte Ça
nak.kaleyi zorlıyan 

ingi iz ma eşa ı 
Dün 

"ilk defa olarak., 
ıst:anbula seyyah 

olarak girdi ı 
Büyük harpte Çanakkaledeki 

Anzak kolordusu kumandanlığın· 
da bulunmuş olan Mare§al Sir 
Vilyam Birdvut dün bir seyyah 
vapuru ile lstanbula gelmiştir. 

Marea§l İstanbul seyahati hak

kında demittir ki: 
"- Karımla beraber seyyah o· 

larak latanbula geldim. tık defa 
gördüğümüz şehrinizi çok beğen
dik. Müzeleriniz çok zengindir. 
Çalıtmalara bakılırsa şehriniz 
pek yakında dünyanın en büyük, 
en zengin müze §ehri olacaktır. 
Türklerin harpte olduğu gibi ha • 
rqta da nazik ve alicenap o!duk
larmı bir defa daha büyük bir 
memnuniyetle gördük. 

1 

"Gelirken Çanakkaleye uğra • 
madık. Fakat geçerken Genel sa • 
Va§m bütün hatıraları bende can· 
landı. Doğrusu bir seyyah vapuru 
ile barış içinde ve dost olarak Bo· 
gazı geçerken büyük bir heyecan 
duydum. Dönüşte fırsat bulursak 
Çanakkaleye uğrıyacağız ve yirmi 
yıl önce harbettiğimiz yerleri ge· 
zeoeğiz.,, 

Tarihçilerin 
toplantısı 

'Kültür Bakanı Saffet Arıknn 
'dün öğleden sonra Dolmabahçe 
sarayına giderek Türk tarihi tet .. 
kik encümeniyle Türk dili tEtkik 
cemiyetinin çalışmalarına yakın -
dan alakadar olmuştur. Saffet A
rrkan daha birkaç gün burada ka· 
lacaktır. 

Türk tarih encümeni dün Dol· 

mabah~e sar<ıyında Bolu ııaylavı 
Ha&an Cemilin başkanlığında ge· 
nel bir toplantı yapmıştır. Bu top· 
lantıda encümen azalarından bat· 
ka tarihçilerden bazıları da bulun 
muıtur. 

stos 
Tarihsel yerinde 
nasıl kutluland 

'.Afyon, 27 (A. A.) - Halkevi 
gençleri bı:iyük taarruzun başla -
dığı Kocatepeye bir gezi yaptılar. 
'.Afyondan atlarla giden kafileye 
Kocatepe yakınındaki bütüıı köy· 
lüler de katılarak Atatürkün or • 
dularo. büyük hedefi gösterdiği 
yerele heyecanlı bir toplantı yapıl· 
dı. Halkevi başkanının büyük sa-

1 
v8f.r11 devreleri he.kkında güzel bir 1 
söylevinden sonra birçok İçlen 

gösteriler daha yapıldı. 
Atla gidiş geliş sekiz saat süren 

bu yolculuktan ulusal heyecanlar 
içinde geç vakit dönüldü. Yol da 
uğranılan köylerde de köylülerle 
konuşmalar yapılmış, kafile için • 
aeki doktor tarafından hastalara 
bakılarak ilaç verilmiştir. Koca • 
tepeden büyük h"Urtarıcıya sevgi 
ve saygı sunan bir telyazısı gön · 
deril:rr..ıştir. 

.......................................... ·-·-·········: • 
lnsan enerjisi, bütün enerjilerin 

en büyüğü Ye en yükseğidir. Çünkü 
bütün enerjileri in~:ın ynrat1r. 

.20 ilkteşrin pazar. 
~ Genel nüfus i . . . . ! sayımı i 
5 Bize Türk ulusundaki hu ener .: 
i jilerin en doğru sarısını tanıtacak- j 
l Ul'· i 
:1 SAŞYEKALET İ 

Statlstlk Umum !tlüdürlüğü: • 1 i ...................................................... . 
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zammı alan YugoslAvyada 

•• w • 
Parti başkanla
rının dedikleri o---e erın Belgrad, 26 - Başbakan Sto • 
yadinoviç verdiği bir diyeTd• 
Fransa ile Yugoslavya arasındaki 

Tasdik edilmiş listesi dostluk aiyasasının ula deği9nıi • 
yeceğini ıöylemittir. 

E ki Demokrat Partisi Baıkanı 

Davidoviç de 50000 kitinin iıtir!k 
ettiği bir mitingde Sırplarla Hır • 

Ankaradan bildiriliyor: Kültür Ba -
kanlığı, orta tedrLc,at muallimlerinden 
414 ün kıdem zammı alacaklardır. 
Kıdem zammı alacakların liste şöy

ledir: 
MAAŞLARI 70 LiRADAN 80 LiRA 

OLANLAR 
Emirgan orta mektebinden lbrahlm 

j5 LlRADAN 70 URA OLANLAR 
Kayseri lisesinden Cafer, lstanbul 

kız Usesinden Sabri, l\nndilii kız lise
sinden Sadık, İstanbul ortamektebin
den Ömer, İstanbul kız lisesinden Ce
mal, Konya ortamektebinden Vehbi, 
Kütahya lisesinden Hamdi. 
45 LİRADAN 50 LiRA OLANLAR 

Ankara erkek Jisesinden Rıza, Ada -
na ortamektcbinden Zeki, Eyüp orta. 
mektebinden Şükrü, Jzmir kız lisesin
den Emin ,Sn·as erkek muallim mek -
tebinden Kiızım, lzmir erkek muallim 
mektebinden Akif. Trahzon ortamekte 
binden Osman, Kandilli lisesinden 
Muhsin, Kilis ortamektebinden Zühtü. 
40 LİRADAN 45 LiRA OLANLAR 

Eyüp ortamektebinden lzıet, Sı\'as 
ikmal mektebinden Aslan, Isparta or -
tamektebinden Süleyman, Eski~ehir 

lisesinden Deniş, Karaman ikmal -
mektebinden Cemal, Amasya ortamek 
tebinden Osman, Bolu ortamektebin
den Yusuf, Bursa ortamektebinden 
Fuat, Tokat ' orta mektebinden 
Ali, Sıvas erkek muallim mektehinden 
Abdurrahim, Af yon Jisesinden ö • 
mer, Antalya lisesinden Tahsin, Hay. 
darpaşa lisesinden Tevfik, Erenköy • 
den Mediha, Haydarpaşadan Emin ve 
tsmail Hakkı, Bursadan Abdullah, 
tzmir J{arutaş ortamekteblnden A -
saf, Nişantaş ortamektebinden Zeki, 
Bartın ikmal mektebinden Emin, Kon 
ya ortadan Emin, lst.kıt ortamektep 
den Rnhtn\, rı.ı.dıkö7 e:rkcık OT ın 1C.. 

binden f{ern:ıl, lstanbuJ kız ortamek -
tebinden R:ıhmi, ve Fethiye, Kadıköy 
erkek o"ta mektebinden l{e:nal, Js -
tanbul erkek muallim mektebinden 
Sara, Bursa orta mektebinden l\tuh -
tar, lzmir Karşıyaka ortamektebin . 
den Tahsin, Tarsus orta mektebinden 
Adnan, Rnrtm ikmal mektehinden 
Ihsan, Artvin ortamektebfnden Safa, 
Davutpaşadan l\fehduh, Afyon lise -
sinden Sami, İstanbul erkek lisesin -
den Nejat. Gelenbe\·i ortamektebin • 
den Cafer. 

35 den 40 URA YA 

Kabataşdan Ihsan, Anknra erkek 
ortamektebinclcn Abdüs~ı.met, Erzu -
rum erkek muallim mektebinden Alı· 
diirrahnınn, lstanbuJ erkek muallim 
mektebi başmual!imi Hidayet, Simav 
ikmalinden Tc,·fik, Usküdar ortamek· 
tebinden Şehnp, Silifke ortame'•tebin 
den Paik, Giresun ortamektebinden 
~e\·ki, Tnrsu orta mektebinden Rıza, 
Ankara kız lisesinden Azize, Aydın 
orta nıekteuinden Avni, Balıkesir mu
allim mektebinden Emirhan. Nişanta· 
şı orta mektebinden Muazze1,, Tokat 
ortamektebinden Muammer, Ankara 
erkek lisesinden Nureddin, Kabata 
Senih, Nişantaş ortamektebinden Se
mine Dolu ortamektebinden Nuri, 
Tekirdağ ortamektebinden Şiikrü 

Mersin ortamektebinden Ali, Giresun 
orta mektebinden Nesih. Cumhuriyet 
ortamektebindcn Ihsan, lzmir erlu~k , 
lise_fnden F.:sat, lstnnbul kız li esin • 
den Hahri. Afyon Jisesinden Edip, 
Malatya lisesiiden B::ıhri, İstanbul er -
kek muallim mektebinden Ihsan, Ka. 
bataş li~e inden Ihsan, Vefadan Ek -

rem, lzmir erltck lisesinden izzet, 
Edirne erkek muallim mektebinden 
Hesat, l'oknt orta me)(tebinden Halis, 
Kabataşfan Edip, Akc:aray orta meli -
tebindcn Seyfettin, 1\onya lio;cc;inden 

l\!ithat, Is parta orta mektebinden 
Hilmi, Bur a ortaıncktebinden ~adi, 

Vefa lisesinden Nüzhet, Kırklareli orao 
mektebinden Hadi, f t:ınbul kız mu.ıl 
lim mektebinden Fnat, Edirne ktz mu
a1lim mektebinden Saime. Bur. a er -
kek lisesinden Salih, Antalya lise"'in • 
den Şerafettin, U!-!:ık orta mrktebin • 
den Etem, lımir kız lisesinden ırn · 
mır:ın, Kayseri, lisesinden lbrnhim, 

Istanbul kız orta mektebinden Cel!l, 
Eşkişehir lisesinden Ferruh, Kars li · 
sesinden Rauf, Oskürlar kız sanat 
mektebinden Necmiye, 1-.tanbnl kız 
lisesinden Fuat, Kütahya lisesinden 
Übeyde, Erenköy U esinden Ktimıran, 
ve Müberra, Gazi O~man p.ışa orta 
mektrbinden Zihni, Samsun ortamck
tebinden Rüştü, Nazilli ortamektebin
den Emineddin, Emirgan ortamekte· 
binden Emin, Bursa ortamektebinden 
Vehbi, BoJu ortamektebiuden ?\aşi • 
de, Kırklnreli, ortamektebinden Halil 
de, Nsı-at, Edirne ort.amektebinden 
Recai; Bursa lisesinden Necati; Akhi
~ar ikmal mektebinden Sait, Ankara 
kız lisesinden Hilmiye, Istanbul kız 
lisesinden Hü~eyin, ve Rauf, Ankara 
kız lisesinden Nimet, Milas orta mek
tebinden Muharrem, Ödemiş ortamek· 
tebinden Eyüp, Bolu ortamektebindcn 
Hikmet, Eskişehir Jisesinden Ayşe, 
İstanbul erkek lisesinden Şükrü, Bur
sa lisesinden Gülbahar, Gelenbevi 
ortamektebinden Zehra Çatalca orta 
mektebinden lsmail, Ankara erkek 
ortamektcbinden Hasan, Kabataş lise. 
sinden Rıdvan, lstanbnl kız muaUim 
mektebinden ~cbahat, Edirne ktz mu-
11:1im mektebinden H.:ibia· 

MAAŞLARI 30 DAN 35 OLANI.AR 

Gelibolu ortamektepden Hayri, Ge • 
lenbe\'iden Ziya. Eyüpten Emin, Emir 
gandan Adnan, Davutpaşadan Ziyaet. 
tin, Doludan Kamil, Ilahkesir erkek 
ortamektebınden İbrahim, Elazizden 
'falha, Gelenbeviden Tevfik, Ordudan 
Yusuf, Bilecikten Halit, İzmir Boca
dan Nu rat, l\astanıonudan Cevdet, 
Adanadan ''Jhlı.S, lstanbuldan Nüz -
het, Bnlıl<l'Sirden Sabahat, Kadıköy 

erkcktcıı .Halit, İstanbul Erkek nıual-
' \i-wTa iti k~M-.a • ..._ ..A..,\..,91ftO ... J.l..ıpndllll\u• 

Cumhuriyetten Hamiyet; Adanadan 
l\fibriver;lzmir erkek lis~nden Fazıl, 
Kastamonu lisesinden Vasfi Mahir; 
Nazilli ortamektebinden Seyit; Sıvas 
ikmal mektebinden Ali Rıza; lzmir 
kız lisesinden Fahriye; Ankara Mu -
siki muallim mektebinden Ferhunde; 
Bursa ortamektebinden .Nazım; lstan 
bul kız lisesinden !{amile, Trabzon 

vatlar arasında bir anlatma ya • 
pılmaııının kabil olduğunu IÖyle • 

miş, ve Sovyet Cumhuriyetinin ta• 
nınmasını da mev~ubahiı etınif· 
tir. 

ortamektebinden Nureddin, Öd~mi~ - ---------------
ten Himmet, Ankara erkek lisesinden ltalyada müthiş 
Münevver; Kütahya lisesinden Ek -

rem, Galatasaray lisesinden Şevket, bı•r kasırga 
Balıkesir ortamektebinden Halit; An· 
talya lisesinden Hüseyin; Bartın ik • Cenova, 26 - Burada çok 9id· 
mal mektebinden Rahmi; Vefa lisesin detli bir kuırga olmUftur. Netice• 
den Hacer. • de birçok gemiler ha.sara uğl'amıf, 
MAAŞLARI 22 LiRADAN 25 LlRA 

OLANLAR 

Çamlıca kız orta mektebinden Emf. 
ne, Ordudan l\lehmet; Kastamonudan 
Ndide; Cumhuriyetten Emine, Tokat 
tan İsmail; Gümüşaneden Lutfullah, 

vagonlar, vinçler devrilmif, liman 
harap olmu§tur. Şimdiki halde 7 
ölü, 70 yaralı tespit edilmİ§tir. 

Vlyanada' bir kaza 
Burdut Fahriye; Heybeliada l\fued - Viyana, 26 - Viyananın cenu• 
dile; Kırklareli İsmail; Merzifon bunda bir tren bir geçit yerinde 
Fikri; Balıkesir erkek orta Kemal; bir otokara çarpmıf, 6 ölü, 24 ya• 
İstanbul erkek muallim Raif; Galata- rah vardır. 
saray lisesinden lsmail Hakkı; Eski - -------------
şehirden Hakkı, Üsküdar kız sanat 

Slngaporu havaya 
uçuracak bir depo 

bulundu 

okulundan Fahriye; Vefa lisesinden, 
Necati; Galatasaray Ali; Diyarbekir 
Sabri: Tarsus Hasan, Çanakkale 
Ekrem; Kayseri Güzide; Ordu Salih; 
Erzincan Pervin; Yalvaç Adalet; "Niyus Kronik},, de okunmuı • 
Konya erkek öğretmen okulundan tur: 
Rasim; Erzurum Nusrat, Konya Tah - Singapuru havaya uçurac:ak 
sin; tzmir Lutfi, Adana Zeki; Cevdet; kuvvette bir patlayıcı maddeler 

Konya kız Bedia; Akhisar ikmal orta deposu Singapurda poliı tarafm • 
okulundan Saiahaddin; Develiden İb-
rahim, Osmaniyeden İsmail; lskilip dan bulunmu§ ve bunu aaklaınak 
Rauf; Erenköy kr~ lise,.jp~en ,,$eher.; itt.ih!"mi:vle iki Ja,pon tevkif edil • 
txaıatasaruy-Lutn; ' n ıya ~u mı~tır. 

lısesindeıı l\fehmet, Kabataş lisesin • Afyon Va5fi. • ' Son zamanlarda Şangi'deki ıü• 
den Muhiddin, İstanbul erkek mual - dd t 

1• l\IAAŞLARI 16 dan 17,5 LlRA OLAN- el yerlerden patlayıcı ma e er lim mektebinden Sedat, Eskişehir ıse-
sinden M~cdetl\n, Balıkesir erkek mu- LAR çalındığı bildiriliyor. 
allim mektebinden Baki, Diyarbekir, Galatasaray lisesi ilk kısmından Bunu anlatan polis müfettİfİ, 
lisesinden Hakkı, Eskişehir lisesinden Ali, Saim; Eskişehir Ayşe; Nezihe; gh:li cephaneleri meydana çıka • 
Alişan, Nazilli ortamektebinden Ni • Galatasaray Muhiddin; Antalya Hüs- ran polis kuvveti ba,mda bulunan 
Yaıi. lstanbul kız lisesinden HulUsi, · N ı E erkek ·o·g·ret-

, nıye; ,.e ur ; ~rıurum adamdır, demi•tir ki: "Surlulan Balıke ir erkek muallim mektebinden 1 :r ::r 
men okulundan Salim; zmir Ahmet kovalarken üzerimize dftÖnı pat • 

Ziya, Erzurum erkek muallim mekte - Hikmet; Bursa mektebi Hacer; Anka. -o 
binden ldris,tzmir kız lisesinden Faha }ayıcı madde dolu bir çuval atlı-
met, Konya lisesinden Faik, Kilis or- ra musiki Ragıp; Giresun orta oku -
tamektebinden Zihni, Konya lisesin • lundan Suat; Manisa Nefise; Aydın lar.,, 
den Fahri, Pertevniyalden l\luslihid- Nimet; Kilis Taha; Edirne Hamdi; Si Batılan yerde bulunan diğer iki 
din Tekirdağ ortamekteblnden Saf - irt Abdülvetuıp, Samsun Hayriye; ls- çuvalda da kokoin olduiu rörül • 
der, Kars lisesinden Cevat, Trabzon parta Adnan; Haydarpaşa Salih; müştür. 
ort..ı.mektebinden ömer, Jzmir kız lise Samsun Faik; Usküdar MPlahat. --------------
sinden Mübahat 1 tan bul erkek lise - MAı' T;LARI 17,5 20 LlRA OLONLAP. 
sinden Bahri, Ilalıl.;esir ortamekte - ı>olu orta okulundan Fakihe Maraş 
binden HAmit, Antalya lisesinden Adalet; Emirkan Afif, Bilecik Refik; 
Nusrat Vefa lisesinden CeHUettin, Edremlt Fatma. 
Erenköy kız lisesinden t'atma lstan • --------------
bul kız lise inden Sabiha; Eyüp or • ·ıngı•ıterede 
tamektehinden lbrahiın, Konya kız 
muallimden Seniha, Kadıköy kız or.. g u•• ru• • ıtu• • ·ı ıe 
ta mektebinden Sıdıka, Yalvaç orta-

mektcbinden Hurşit; Galatasaray li • mu•• cadele 
sesinden Ali Feyzi, Adana erkek 1i • 

lngiltere Sıhhat Bakanlıf;'ı ye
ni çıkarılmıf olan gürültüyle mü
cadele kanununun daha sılcı su
rette tatbikine hazırlanmaktadır. 

Bakanlık, "Gürültü komisyo

Bir yahudi 
istikrazı 

lsviçreden toplanmıt olan "1°" 
nist kongresinde yapılan en ötıeıD-

li tekliflerden biri, s.000.000 ıter· 
linlik bir Yahudi istikrazı yapıl
ması olduğu haber veriliyor. 

Bu istikrazdan maksat, fi?İ&" 
tindeki Yahudi yerleıimini geuit' 
letmek ve "gittikçe çoğalan YabU" 
di muhacirlerine yer temin et· 
mek,, tir. 

sesinden Halis, Galatasay lisesinden 
Esat,,•e Saf er, Ankara Gazi lisesinden 
Numan; Konya erkek muallimden 
Hamdi: Ankara kız lisesinden Mih -
riban; Konya kız muallimden Meliha; 
Kastamonu lisesinden Sırrı, Konya li 
sesinden Arif; Bursa kız muallimden 
Nuriyc, Sıvas lisesinden Tahsin, E
dirne kız muallimden Vasfi; Adapa -
z.:ırı ortamcktebinden Ahmet Akşehir. 
den Semiha, Aydından Hürrem, Bi -
ga ikmal mektebinden Faik; Burdur 
ortamektebinden Rüştü, .l\Iuğlada.n 
Tahir, Cumhuriyet ortamektebinden 
ilandan, Niğde den mizım; Samsun • 
dun Narziye; Eclirneden Hamdi; Os. 
küdardan Ahmet, Elazi:ı:den Senet; 
l{adıköy kız ortamektebinden Belkls 
Zonguldak ortaml'l<tebinden Selçuk 
Erzurumdnn Osman, Gazi Osman pa. 
şadnn Rasim :Gelenbe,,denl Emin, Kır 
~ehirden Ziya, Maraştan Ali Avni. 

nu,, denen ekıperler heyet:uden ---------------
gelecek raporu beklemektedir. fzmirdekl lnglltz 

2/l LİR ~DAN 30 LA RAYA ÇIKAN-
1,AR 

Bolu ortamektebinden Nami; l\lanl
dardan Nevin; Maraştan Nuri; 'OskU
dardnn Neerln, Maraştan Nuri; OskU 
dardan Rıdvan; Edirneden Nadide; 

Bu kanun ''hadden aıırı ., su- mezarlığına Ulşll· 
rette korna çalan şoförlerin tec- memlş 
ziyesini de amirdir. Fakat mesele "Taymis,, gazetesi latanbul n:ııı 
şu ki, ıoförlerin korna çalışı ne za- habiri, lzmirdeki lngiliz mezarlı· 
man "hadden aşırı,, olduğunmı ta- ğınm taarruza uğcadığını, içinde' 

ld ~ •• ki mezarların açılıp karı§tırı ıg yini güçtür. 

Şimdiki komisyon, bunu:ı :çin 
bir miyar kurmağa çah§maktndır. 

Z AY l 
Arabacı ehliyetimi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

Demirkapı Kum sokak 
2 numara Mehmet oğlu 

. Yaşar i 

nı ve bunun hıraızlık maksadiyle 
yapıldığını zannettiklerini yaı: • 
mıısa da lzmir Şarbayı Behç.et Sıv 
lihle yapılan bir telefon konuJ • 
maaı bunun yalan olduğunu orta • 
ya koymaktadır. 

İzmir Şarbayı: 
"- Göy)e bir§CY yoktur. oısar 

dı mutlaka haberimiz oluıd~·11 
... 

- -demiıtir. 
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~k Hüt.U~ır<eüDöğ~ 
~tlYnıı ~~Düy©ır~ 

Budapeştede bir macera - genç aktris yahudi 
mi, değil mi ?· - ihtiyar kontla yahudi aktör 

Bud ape§teJ en yazılıyor: 
Macaristan tiyat.ro sahnesiyle 

'İnema stüdyolarının yeni doğan 
"e gittikçe parlamakta olan yıldı
ıı Klary F odor bugünlerde kolun
da. gönlünün seçtiği genç delikan
lı ile bir kiliıeye girecek ve Kon -
les F estetiç adını takınmıJ olarak 
sıkacaktır. 

O gün geldi mi bütün Avrupa 
iaıetelerinin ilk sayıf alarında 
düğün havadislerini büyük pun -

tolnrla okuyacağız. Çünkü aktris
le asılzadenin aşk maceraları çok 

l\cıklı ve Arapsaçı gibi kannaka
tışık safhalarla doludur. 

Bütün bu üzücü sergüzeştlere 

•ebep Adolf Hitlerdir. Çünkü 

ienç Kont Ernest F estetiç'in inat
cı babası Kont Aleksandr Alman 

liderinin en atqli taraftarların -
dandır ve Macaristanda Nazi ha • 
teketinin başkanıdır. 

Bu adam, oğlunun bir aktrisle 
seviştiğini ve hele bu aktriıin mt-~ 

hur Yahudi komediyen Artur F o

dor'un kızı olduğunu i!ilince kız
gınlıktan küplere binmiştir. 

Adamcağızın hakkı da vardı. 
Çünkü oğlunun bu Yahudi kızın 

h' Kızının bir asılzade ile evlenmesini 
1..'" de hoş görmiycn mcşlıur Macar 
•0nıcdiyeni Artur Fodor 

0lan a,kı tam da ulu!al seçim za· 
trıanlarında dedikodulara ıebep 

e>hnuştu, halbuki zavallı kont bu 

~Çimde kendi taraftarları için 
acar Kurultayında dört beı san· 

tlalya knzan~ak ümidindeydi. 

Yatlı kont, oğlunun bir Y e.hudi 
kı2!1 ile evlenmesi yüzünden ulusal 

tiikumetle yer alamıyacağından 
0 rhuyordu. 

Bundan batka oğlu için Macar 
Cl.trJ2!adelerinden bir kız seçmi§ti. 

1.~u sebeple ötede beride acı acı 
C>ller söylemi§ olduğu gibi oğlunu 
da 'bir kenara çekerek tiddet1e a
~a.rlanııt ve bu kalp maceraıma 
evo.rnını yasak etmitli. 

Öbür yandan da aktrisin baba
'1 olan meşhur komediyen her 
l>erde ve hele gazetecilere •boyuna 
Stınlar

0

1 söyleyip durmuştur: ,, 
- Kont F eatetiç evlenme ıu • 

~etiyle bizim ailemize girebilirse 
en.Jim çok bahtiyar ve talihli 

~a.:tlnalıdrr. Kendim için öğürunek 
l&terniyorum; fakat Kla17.'nin 

karşı karşıya ... 
nasını dütünü
yorum. Hepiniı; 

bilirsiniz ki Mi
mi Tavasy tam 
yirmi yıl vil~yct 
yıldızlarının e:ı 

parlağıydı. Ben 
onunla yirmi yıl 

önce evlendim 

ve nikahımız kı· 

yılırken koca. 
man ünvanler 

11yım. Onun ta
bii babası bir 
Ari idi ve anast-
nın damarlarm· 
da da yüzlerce 
yıldanberi Ati 

kanı akmakta· 
dır. 

taııyan bir pren · 
ain kalbi kı'Z· 
gınhktan, mu-
vaff akiyetsiz -
likten ve hay:ıt 

ça parça oimu~
tu. 

Üstle: Yalıudi olmadığı ı•e lıalis 
Ari ırkına mensup bulunduğu anlaşı
lan Jlacar yıldızı /(lary 'Fodor. Aşa -
iiıda: Ayni kadın .!Jt>vgilisi kontla be
raber. 

"Bununla be
raber kızımm 
evlenmesi huıu· 
ıundaki vaziye
tim hiç değitmi
yecektir. Kont 
Aleksandr'm oğ· 
luna kızımla ev
lenmesi için izin 
vermemekle ge
rek kızıma, ge · 
rekse aileme o· 

"Evet, bi:ı:im emekdar Mimi bir i 
prensle Artur F odor arasında bi
rini seçmek mecburiyetinde kaldı 

ve akıllı davranarak beni seçti. 
1 Ben, kızım Klary'nin Kont Ernest 

F estetiç'le evlenmesine ancak bir 

şartla muvafakat edebilirim. O .ıa 

kontun Yahudi dinine girmeıi -
<lir!,, · ' 

Komediyenin bu sözleri ortfl -
hkta bomba gibi patladı. Macar 

Nazilerinin batkanı, Yahudi ko -
mediyeni sokakta yakaldığı gibi 
kendi elleriyle mükemmel bir da· 
yak attı. 

Sevdalılar Kont Alekaandnn 
muhalefetine rağmen evlenmeğe 

karar vermitken şimdi de ortaya 

kızgınlığ:nın yatıtlırılması lazım· 
gelen kızın babaıı çıkmıflı. 

Vaziyet böyle karanlıklar için • 
de ıürüp giderken Artur F odor 

Kont Aleksandr'la, Nazi nazari -
yeleri aleyhine çok Jiddetli bir 
makale neşretmi§, aktörün bu ma-

kalesini de ülkenin bir ucundan ö
teki ucuna kadar bütün Macar 
gazeteleriyle mecmualrı kopya et· 
mitlerdir. Makalenin birkaç satırı 
tudur: 

"Hakikatte kızım Klary halis 
Ari kanındandır. Damarlarmda 
bir damlacık Yahudi kanı yoktur. 
Ben onun hakiki değil üvey baba-

.. ,'. "' ·.,,.•·_,._ - . " .·=·.1: .• 
f: .. ~ .... il ' • • '. ' -~·~-~,..,.~~, 

:-' ··HA B ·E R · ··~· .. :-'~· 
: ~ ,: • ' ,. ... . :,'._.;-. ~'. ı•· 1. ..•• 

ıstanbulun en çok satılan · 

hakiki aksam ·. gazetesidir 
il:tnıarını HABER'e~ .. · .. . . , . ' 

;:·yeren·ı,e.r:!kAr', ~f:te~ı~r~ ~: ~ 
. , . . . ~.. ' ·"·. . 

lan hakareti do
layısiyle bu izdivaca ben de h\ç 
bir vakit muvafakat etmiyece • 
ğim !,, 

Bu sözler, gayet mutaassıp Na -
zilerden başka herkesi tatmin e -
der gibi olmuş ve kızın Yahudi ol
madığına kanaat getirilmiştir. Bu 

Oğlunun bir yahudi kızıyla ct'lenme 
sine şiddetle mümanaat eden Macar 
Hitlcrcilcrinin başkanı Kont Aksandr 

Festetiç 

nun üzerine de Kont Aleksandr 
oğluna, evlenme iznini vermi,tir. 

Ancak bu izin de bir şartla veril -
rilmiştir. Genç kont ulusal seçim 

bittikt~n sonra nikah kıydıracak -
tır. 

Delikanlı, bu şarta da boyun eğ· 

mitti. Çünkü baba F eıtetiç çok §iş 

kin olan kesesinin ağzını da aça -

Dd:Jı1n1y©l ~d:Jı~~DüliDÖfril 
~~~Ö[i\)©J~aoa 

-

Nakleden : 
FahrOnn mc a dh eski Faris\ 

tarih roman ı ndan aıınm ıstır 

( Hati~~ Snreaqa) 
No.4 7" 

"Bu sultan bir adet çıkardı, 
hiç kimseye varmaz, yılda bir 
gün bütün aşıklarını etrafına 
top ar, ve. .. " 

- Bu gürültü, patırdının ~eLe-
bi aslı nedir? Burası neresidir? -

I 

diye sordu. 
ihtiyar, cevap verdi: 
_ Ey delikanlı! Galiba, ıen a -1 

cemisin, yabancısın! Buraları bil
miyorsun. Bu memlekete Bezın 
şehri derler. Padişahımn adı Sin. 
cir Şahtır. Toplantının hikmeti ise ı 

padişahın Dilküta Sultan adında 
güzel bir kızı vardır. Gayet fev • 
kalade terbiye görmüştür. Dillere 
destandır. 

"Birçok sultanlar hakkında de
dikodular yaparlar. Halbuki, bu· 
nun hakkında hiçbir fena söz söy
lenmemiştİi'. Bu zamana gelince • 
ye kadar kimseyi sevmemiştir. 

"Nice şahlar, tehzadeler, ken • 
diıini istedilerse de hiçbirine 
meyletmedi, hepsini reddetti. 

"Nihayet, birkaç yıldanberi bir 
adet çıkardı ... Yılda bir gün tayin 
ediyor. Meydnna çıkıyor. Kendisi· 
ni istiyenlere bakarak elindeki al
tın turuncu atıyor. Bu altın turunç 
kime vurursa ona varncak. Lakin 
yedi ıekiz yıldanberi turunç kim· 
seye çarpmıyor. 

"Her yıl, meydana çıkıyor, yedi 
gün dola9ıyor, bu yedi gün i~inde 
kimseyi gözüne kestireme~iş ola· 
cak ki, turuncu boşe: atıyor. 

" l,te, bu gördüğün toplantı da 
gene o adetin icabıdır. Anladın 
mı, delikanlı? ... 

Hurrem, bu sözleri itilip "Ne 
acayip adet, an'ane!,, diye §aftı. 

Kalbinde dayanılmaz bir arzu 
duydu: 

"- Hele ben de gidip şu kala· 
balığa sokulayım. Ne oluyor, ba· 
kayım. Epeyce eğlenceli bir man
zara olacak! Oyalanırım!,, diye 
düşündü. 

Bilhassa bu güzel kızı meı ak e
diyordu. Öyle ya: Hayatında bun· 
ca güzeller görmü~tü. Onlarla 
mukayese edebilirdi. Nasıl şeydi 

cağına söz vermişti. 
işler böyle düzene girer gibi ol

muşken bu sefer de kızın üvey ba
basının inadı tutmuştur. Adam 
kendisine yapılan hakareti bir tür 
lü hazmedemiyordu. 

Şimdi de aktörün kızgınlığını 
yatıttırmağa uğratmaktadırlar. 

Kız bunda muvaffak olamazsa 
hatır gönül tanımıyarak sevgilisi
nin kolunda kiliseye gidecek ve o· 
radan da kontes olarak çıkacak -
tır. Nitekim hunu gazetecilere 
de söylemiştir: 

acaba ? 
Hülfısa, merakın sevkiyle mey• 

dana ynld~şlı. 
Meğerse, tesadüfen, geldiği 

yer, aşıkların olduğu yermiı. 
Sultanın dolaşması başlayınca, 

Hurrem ne görsün? Gayet ince, 
uzun boylu, nazlı, nazenin bir 
kız ... Bir tahtıravana binmiş ... Kı
vır kıvır saçlarını bırakınış. Müte
bessim, dolaşıyor. 

Delikanlı, doğrusu, kızı pek be
ğendi. Az kaldı atık olacaktı. 

Fakat, kendisini topladı: 
- Ben, deli miyim? Hem ma. 

temim var, hem de omuzlaruna 
büyük bir vazife yüklendim. Mut
laka şehzademi arayıp bulmalı

yım.Onu bulmadıktan sonra, dün· 
ya bana haramdır! 

Böyle düşündüğü için, batmı 
yere eğdi. Atık olmamak emeli 
ile, önünden geçen sultana fazla 
bakmadı. 

Merasim, daha devam ediyor • 
du. 
, Sultan, o gün her ne kadar do

laştı, aşıklarının etrafında gezdiy
se de, elinden altın turuncu fırlat
ın dı. Eğ~nceler, bir düğün man
zarasiyle, devam ediyordu. 

O gece, öylece, çalgı, çengi, 
sohbet, işretle geçti. Ertesi ıabah, 
güzel sultan, başka çeşit elbise • 
ler giydi, ortalıkta dolaıtı. AşıK.; 
ları, etrafında, pervane gibiydi. 

Hurrem, epeyce uzaktaydı. 
"Acaba yaklaşsam mı? Ben de 

aokulsnm mı?,, diye dütünüyordu. 
İçinden bir hevea hükmetti: 
- Haydi, sokulayım. Ben de 

bakayım ... Bir kere daha funu gö
reyim ... İlk ve son defa olarak ..• 

A!ıklar kalabalığının araıına 
&okuldu 
Tahtırevan içinde dolaıırken, 

sultanın gözü Hurreme ilitti. Onu, 
çok güzel, çok s~vimli buldu. Ay· 
m zamanda, yabancı olduğunu 
da anladı. 

Gözünün t?cu ile bir kere 'dana 
baktı. 

"- Cidden güzel çocuk!,, diye 
düşündü. (Devamı var) 
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"- Buna dair birşey söylemek 
istemiyordum, fakat benim haki • 
ki adım Klari Havasi'dir ve ben 
bir Yahudi değilim. Üvey baba -
mın benim saadetime müdahale 
etmeğe hiçbir hakkı yoktur. Vakti 
gelip de Ernest'le evlenince, ma . 
sal kitaplarında yazılı olduğu gi
bi müradımızn ereceğiz ve sonuna 
kadar mes'ut yaşıyacağız !,, 

işte Macaristanla birlikte bütün 1:----=zıaa_IR:l ______ _ 
Avrupa, hu evlenmeyi beklemek - , 
tedir. Genç. kont bakın ne diyor: 

- Evlilik yüzüğünü, sevgilimin 
parmağına taktığım gün Avnıpa
nın en bahtiyar adamı olacağım! 

• "' 1 
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V'r IB~IR< YARASA llilll 

Bir Kıza Aşık Oldu! 
Y A Z A N : Kenan HulQ•I 

Nc.2 
lhti,>ar uşağım: 

- Evet, diye konuştu, böyle bir se
yahate ümit ederim ki gitmekten der
hal vazgeçeceksiniz?. 

- F'akat, dedim, bütün bunların uy
durma bir nhim olmadığını kim id -
din edebilir? 

- Bir vehim mi, diye atıldı; 
bütün deniz kazalarının bu tekinsiz 
çiftlik önünde olduğunu bir tarafa 
bıraksak bile, rnhşi kuş se,.Jerini şim
diye k:ıdar işitmemiş göıüküyorsu -
nuzl .. 

Birdenbire, kapımın önünde bir a -
raba sesi, konuştuklanmızıda her şe
yi kesti. Islak yol üzerinde ı;:arı bir ı
şık, kapalı bir kura arnbasının ışığı 
gözüküyordu. 

"" "" :/-

Kapıyı siyah redingotlu bir uşak 
açtı. Odanın içerisinde, kolJarı iskem
le üzerinden aşa6rı doğru sarkan san 
bir pijamadan başka hiçbir şey gözük
müyoPdu. 

ça daha kaybederek vücuduna bir el -
biseden daha uygun geçecek; yahut 
bu kımıldayan renk onu birdenbire 
saracak; bir insan, benim gibi bir in -
sanla birdenbire karşı karşıya geldi
ğimi zannedecektim. 

Hakikaten odanın bir tarafında du
rnrı baştan aşağı kaplryan koyu laci
vert bir perdeden başka hiç bir şey 
yoktu. Nihayet taraflarında sarı ma
deni halkalar gözüküyordu; onları 
cüzamlı bir insanın gözleri gibi müt. 
hiş bir parıltı içinde görüyordum. Per 
deyi hafif çt. araladı: 

- Giriniz, dedi. 

Oda, hafif bir kızılhk içindeydi: 
- Onu uyutabilmek için bu renk

ten başka bir renk bulamadım! .. 

Ayaklarımızın ucuna basa basa yü -
rüyorduk; odanın içerisinde o kadar 
mebzul n dünyamıza yabancı bir sü-
kunet vardı ki, ayaklarımızın altın -
daki hahlara rağmen onu bir kurşun 
gibi ağır hissediyorduk; 

--------- - -
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ÇiNGENELE 
ARASIN·DA 

~avaıttaıını aı o o 11"\l m oş 
No54 \'azan: Osman Cemal Kagırıs1z 

Artık işinıiz olunca gideriz onun 
türbesine, cuma avşarnları üçer 

göbek atarız; adağımızı 
yerine getiririz ... 

1 
- Hızır Aleyhiaselamlan bit"' 

likte Kaf dağından gelmif ... 

1 

- Hızır Aleyhiaselam kim? 
- Ayol sen ne kadar cahil bit 

çocukmu~un be, Hızır Aleyhisse • 
lam Hıdırellezin kendisi ... Her se' 
ne nisanın yirmi üçünde gelir dü11• 
yaya ... Sabhaleyin erken Kahtart' 
deresinden aptes alıp Sünnet kÖP 

Sarı bir pijama •• Bu hikayenin da -
ha b:ış tarafında bunu daima hatır -
lıyorum: Adeta, vurulmuş bir insa -
nın kollan gibi sarkıyordu; Cansız -
Ch; yahut, daha bir dakika en·el, içe
risinde en kuvvetli bir kanın dolaştı -
ğı bir iı::ıs:uı viicudunda, birdenbire bir 
zehir aşılanarak orada harcketsizli -
ğc getirilmişti. 

- Uyuyor! diye ko~tu; üç gün - ' 
den beri bu ilk defa olan bir şey! •• 

rüsünün yanında sabah namazın• 
kılar; sonra kalkar, gider Çırpı• 
cıya, orada da akıam vakti Çırpr 
cı deresinden aptes alıp kılar a~· 
fam namazını; ondan sonra geçti 
gider geldiği yere ... 

:guer pörsüktü; sa dere kemikler, 
bütün sertliğini, bir kemik tozu olun
caya kadar muhafaza etmeğe çatışan 
kemikkr gözükiiyordu. Ye tıpkı, geç
tiğim yolların üzerinde şimdi hatır -
JayabiJdiğim fosfor sürülmüş toprak 
lar gibi, bu kemik1erin sarı pijama i
çinde birer birer kmldıldarmı, tarih -
ten önceki bir hayvan gibi orada yü -
rüdüklcrini görüyordum. 

Bir dakika için bütün canh hareket
leriyle halılann üzerinde sürtünerek 

~ • ,.J aya1da 1 ma ilôğru geleceklerini clü -

şündürn. ~Buna rağmen dimdik orada 
durmaktan başka ne yapabilirdim? 
Gözlerimi, dnha i)i görebilmek için a
çıyordum; ve istiyordum ki aydınlık, 
yahut hakikat bana yardım etsin. Fa
kat gördüklerimden daha başka hiç 
bir şey göremiyordum. 

JJirdenbire, odanın başka bir tara -
fından: 

- Siz! .. dedi; bu, telefonda işitti -
ğim fısıltılar gibi bir şeydi: - Bu 
zahmetinizi nasıl ödeyebilirim? .• 

J{aranhğın içinde bir kemik hareke
tinden başka bir şey yoktu. Elini u -
zn ttı; sarı pijamanın içerisinde gör _ 
düğüm bir kemik parçası gibi hare _ 
ket ediyordu. Kapıdan içeri girer, gir 
mcz hissettiğim fosfor aydınlığı bu 
elin parmaklarına bir manikür gibi 
sürülmüştü: 

- Büyük bir f eJaket içindeyim .. di
ye anlattı; bana yardım ediniz!. 

Bugün, profesörün sesinden başka 
bu gece de hiçbir şey hatırlamadığı 
mı söyliyecck olursam, bana inanma -
nızı isterim. Bununla beraber, bu ses, 
Jıafızamda o geceden kalmış bir şe)
de değildir. Bunu da itiraf ederim. 
Eğer bu sesi hatırhyorsam, onu baş 
ka bitisi - benim dışımda olan baş -
ka birisi - gizJi bir ses makinesi gibi 
orada saklamştı. Şimdi bir 
kıza aşık olan bir yarasanın hi -
kayesini anlatırken, bütün kelimelerin 
kulaklarıma birer birer akıtıldığını 

duyuyordum: 
- Eğer h,zımı kurtaracak olursanız! .. 

- Müsterih olunuz, diye kekeledim; 
herhalde kızınızı iyi bir muayeneden 
geçireceğime emin olabilirsiniz .. 

- Evet, dedi, i)i bir muayene ... 

Bunu o kadar dalgın söylemişti ki, 
bir dakika, vücudunu kaybetmiş gibi 
hareket eden bu adamın onu çağırdı-
ı;rnı hissetmiştim : Odanın bir 
tarafıfldaki siyah kadife perde yamş 
yava~ aralanacaktı; hayal gibi bir şey 
- fakat baştan aşağı renkli olduğu -
nu düşünüyordum - bize doğru yü -
rüyecek, tam· önümüze geldiği dakika, 
yukarıya doğra bir asansör gibi uzı -
yacak, sonra başından aşağı n cls -
mine temas ettikçe rengini bir par • 

Sonra birdenbire: 
- Ne dersiniz; dedi; onu derhal 

muayene etmek istiyor musunuz?. 

Hakikaten odanın içerisinde kızıl 
renkten başka bir şey gözükmüyor -
du. Adeta, bu krzrl rengin bu oda 
içeri~ine bir toz gibi serpildiğini gö -
rüyordum. 

Yatağa doğru yavaş yavaş sokul -
dum; onu daima hatırlıyorum: E -
fer, ölümü canlı olarak yapmak la -
zımgelse, bunu da bana verseler, onu 
bir Çellini gibi sırtımda kaçırmaktan 
başka ne yapabilirdim? Bir gün he -
pimizi ilerde bekliyen ölüm, o kadar 
güzel olarak kanatlarını açmıştı ki, 
uyandıracak olsaydım, bu kanatların 
birdenbire havalanarak başka bir ta. 
rafa gideceklerini zanneetiyordum: 

- Hayır, dedim kısaca, uyanması -
nı bekliyebiliriz; daha en·el, hastalık 
hakkında sizi dinlemek isterim!. 
Yavaş yavaş geldiğimiz odaya geç -

tik .• 

~ . "' 
13i0 ile 1450 arasında yaşamış bir 

Bizans tarih yazarının Ayasof yadan 
Vatikan kütüphanesine aşırılmış es -

ki bir kitabını karıştıracak olanlar,l\lar 
maranın bir tarafında Permos isimli
bir kasabadan bahsedildiğini göre -
ceklerdir. Bu çalınmış kitabın yaprak. 
ları arasında ofort sürülmüş kadar 
silik bir haritanın uç noktalarına gi
derlerse eski Permosun bir tarafında 
küçük bir mana~tırrn işaretlendiğine 
de rastgelirler. 

200 sene kadar en-el Papa dokuzun
cu Klemanın Vatikan kitap mahzen -
Jerini karıştırırken bir çıırnl içeri -
sinde elde ettiği bu kitapda, Bizans 
için o kadar harikuHide şeyler yazıl
madığı muhakkaktır. Bizans tarihçi -
sinin belki <le farkında bile olmaksı -
zın ,·erdiği birkaç kiiçük nottan baş -
ka hemen hemen bir şey gözükmüyor-
du. Sadece Permostaki eski mana..c;: -
tırın işaretlenen yeri, bu kitapta, elde 
edilebilecek tarihsel hazinenin en e
le geçirilmez kıymetlerinden birisiy -
di. 

Bugün orası için "küçük bir manas
tır,, kelimelerini kullanıyorsam, ha -
kikati yanlış bile söylediğimi biliyo
rum. Permos manastırı, bin sene ev -
vel, bir manastırdan daha ziyade giz
li bir dehliz gibi hakikatlerin ötesin -
de yaşıyordu. imparator Jüstinyanu
sun siyasal ha.cıımlarını sürdüğü bu 
mahzeni şimdi ziyaret etmek istiyen
ler, kemik iskeletlerden başka orada 
bir şey bularnıyacak1ardır. Profesöre, 
bugün oturduğu ev için, eski bir A -
yasofya kitabının yazdığı hu hikayeyi 
o gece anlatıp anlatmadı~ımı hatır -
layamıyorum. Belki de Permos ma -
nastırının bir Engizisyondan daha 
başka bir şey olmıyan tarıhini, hasta -
hğımın l~inde hatırhyamamıştrm bile. 
Sadece, müthiş bir ter içindeydim; ,.e 
mütemadiyen su i~iyordum. 

(Devamı var), 

Tefrikamızda adı ve sanı sık sık ge çcn Elemin en yakın arkadaşlarından 
ve lsJanbulun en meşlıur aymlarından J'idoslu Nazif, .. Bu adam bir aralık 
tirşe gözlü Gülizarı scvmi§ fakat ede nememiştl. Ortadaki şcbckçinin adı Ça· 
kıcı Sali/ıtir. K~rnet çalan da (Nazlı) nın akrabmıdır. 

Oteki kocakarı: 
- llcıı.:.ı..i. .... s .. ı, ıu.a1cıı:gı, '!r4"ı • 

gıda, sazda ... Anıma bizim Pasak
lı Nazif enin aklı hindide, kazda! 

Artık Reha Bey kızdı ve tıpkı, 
düğün sahibi kendisiymif gibi ba-
ğırdı: ı 

- Susun diyorum size, yoksa 
tutunca kolunuzdan attırırım sizi 
evlerinize ha! 

Korkudan ikisi de sustular. A -
rap Hüseyin reis gene lafa baıla
dı: 

- Bunların bir de Sulukulede 
bir evliyaları vardır ki onu da ; 
lukuleliler çok severler, onlar da 
bütün dileklerini, hacetlerini a -
daklarla ondan beklerler. Belki 
de oradan geçmitaeniz görmüısü
nüzdür. Edirnekapıdan inerken 
sağdaki ikinci evin yanında yeşil 
bir parmaklrk içinde yatar! 

Reha Bey: 
- Malum efendim, meşhur E

tem baba! 
Bu Etem baba sözünü duyar 

duymaz ben hafifçe yerimden hop 
ladım. 

Reha Bey gülerek: 
- Korkma, dedi, bu, senin ma

hut Etem değil! Buna derler adla 
sanla Etem baba! 

Beriki kocakarı: 
iki elini göğsüne koyarak: 

"Ah canım Etem baba," 
"Sakalcığı keten baba!,, 

[Ayağa kalkıp yalandan göbek 
çalkalıyarak] : 

"Eğer bu işim olursa,, 
"Sana göbek atam baba!,, 

Ben kahkahayı salıverdim. Fa
kat kocakarı fena kızdı, beni a · 
zarladı: 

- Gülme çarpılırsın, gülme çar 
pılırsın ! O büyük adamdır o ..• 

- Anladık amma, baksana sen 
neler IÖY.IÜY.oraun? 

- Ben işin yol~u, erki.runı, i.-

öyledir. Bir itimizin olması için 
gideriz Etem babacığnnızm türa
bma kapanır, sonra da deriz ona: 

"Etem baba, Etem baba,, 
"Sakalcığı keten baba!,, 
"Eğer bu işim olursa:,, 
"Sana göbek atam baba!,, 

- Sonra? 
- Sonra da artık işimiz olunca 

gideriz onun türbesine, cuma av • 
ıamları üçer göbek atarız; ada
ğnnızı yerine getiririz. 

- Demek ki sizin adaklar bir 
göbekle olup bitiyor? 

- E bizim Etem babamız, tıp· 
kı bizim gibi gönülsüz adamdır; 
buradaki Loncalılar ise kibar ol
dukları için onların evliyaları o • 
lan Hoca Ali de kendileri gibi ki
bardır. 

- Peki, sizin bu Etem baba 
kimmiı, nereden gelmi§ buraya? 

- Bizim Etem babamız, en 
menfur meleklerimizden Hazreti 
İbrahim Etem peygamberimiz yok 
mu hani ! itte onun sülalesinden
miı ... 

- Bu, en meıhur meleklerimiz. 
den Hazreti İbrahim Etem pey • 
gamberimiz dediğin kim? 

- Sultan Halil İbrahim efendi
mizin oğlu! 

- Ya Sultan HaliJ lbrahim e . 
fendi kimin oğlu? 

Yanındaki kocakarıya: 
- Akı Naile, · Sultan lbrahim 

Halil efendimiz kimin oğluydu 
sen bilirsin? 

- Ayol ben ne bileyim, evvel 
zaman içinde gelip geçmi! adam
lann babalarını ... Onu bilse bilse 
Edimekapı müezzini Hafız Ham· 
di bilir. 

Ben: 
- Bu Etem baba nereden gel· 

miı oraya?. ı . 

- Buraya geldiği zaman aiti 
hiç uğramaz mı? 

-- Bize ne uğraam; o koskocl 
kanatlı melaike ... Biz ise elli a • 
yakh insan ... Bize uğramaz anı • 
nıa, belki bizim Etem babaya fa • 
lan uğrar! 

- Harmaru:ılarm çergelerin' 
de uğramaz mı? 

- Bırak fU musibetleri ıen de·• 
Mübarek zatın uğrıyaca.ğı bile "'at 
sa o cenabetlerin ıalvarlarmdaJI 
korkar, kaçar 1 

Ben lcoc.lranlarta tatlı tar9 1tn" 
Clcuı mulıaLkı.ı ! Miy.:naurıum ote' 

de cümbüt artık aon haddini bul " 
mUJ; bütün fasıllar, makaınl-' 

bibnit; incesazlar susmUJ, yalnıı 
bir köıede iki zuma, iki klarnelt 
iki çifte nara, bir darbuka, bit 
zilli maıa ve küçük bir bekçi da " 
vulu ile curcunaların en oynaklaJ1 
çalmıyor; ağır davetliler yavaf 1' 
vq dağılıyor; sarhot alayı ile be' 
davacı takımı ise sa.baha kart' 
coıtukç.a coıuyorlardı. 

Cibalide beni bırakıp Topçu' 
Iara kaçan annem orada yalııı1 
baıma hastalanınca artık bana dı 
Cibaliyi terkebnek dii§tü. 

Şimdi on gündür Topçulard•• 
yun ... Daha doğrusu, bir ayai•dl 
Topçularda, bir ayağım Cibali il• 
Ayvansaray arasında .•• Yani ,,. 
celeri annemin, gündüzleri de fşls 
ri Todiler kahyası Reha Beyin r-· 
nında ... Fakat, bana artık A~~ 
saray tarafları da birtey söyıeoıi• 
yor; çünkü geçenki büyük dii " 
ğünde orada görii§üp ta.ntrtıiJJSI 
Çakır Emine artık oralara hiç gel• 
miyor. Sulukulede oturduğu içiıt 
Ayvansarayda böyle bir büyük dil 
ğün olursa belki gelimıit··· Reb• 
Bey ise Sulukule taraflarına all " 

cak ayda, yılda bir uğruyor. Ju." 
tık K5.htane vaktı da geçtiği iç~ıt 
timdi Çakır Eemineyi görmek jçııt 

.. l . s·1·&da'r•" ya cuma pazar gun erı ı 1 

ğaya, Alibey köyüne, Çırpıc.,-, 
Veliefendiye gitmeli; yahut dol" 
rudan doğruya Sulukuleye yoll•" 
nıp kendisini orada ziyaret etıllr 
li... Fakat bu nasıl olur? Sulu1'1J .. 
lede pek tanıdığım, görüttüğ~ 
yok. .. Orada bir uf acık kahve ~ 
ki, gidip oraya otursam herke•: , 

N . . f d"ı çalıı - e ıstıyoraun e en , 
mı lazım? , 

(Devamı ııat ), 



TARiHTEN BiR YAPRAK 

" Dikkat ' n.:. ' - •••• uur •••• 

••su mütliit · ilakikada kimae 
lriıueyi görmüyor. hatti ititmi • /ngiltere Strilingıhire'de b11lunan bir 08ma, dünyanın en büyük aımaaı 

dl11e ıöhret bulnwıwr. · 
Yordu. Fb·!"r ·eden ~erler boru· 44 ımelUc olan bu aamanın dallan ltlO metreye kadar etralı kaplanUftır. 
7a ehmmıllet vermıy_orlardı. Ne Btı UMld mahaulll 2014 talkım üzilml1 lmlmaktadır. · 



HA RER - A!işam Postası 

o MANiN KIZI Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

VcıJııi hayvonla araınclo ue Alrilıanın balta 6İrmemif omıanla
ruulo 11eçen qk ue kahramanlık. Aeyecan. earar 11e tetkilt roman\ 

Ankara, CA.A.) - Haya tehlikesini 
bilen üyeler listesi: 

8314 lbb. BolYa par.arı (Edremit) 
25, 8315 All lbar oğlu 20, 8316 lbrahim 
Çanakkaleli 20, 8317 Hüseyin makinist 
Zeytinli 20, 8318 Mur.aff er ecr.acı 20, 
8319 Muammer Altınoluk 50, &'120 Na
fi Mehmet oğlu (Kırşehirden) 100, 
8321 Hasanlarlı Ahmet 100, 8322 Ak -
çağıllı Mustafa 100, 8323 Yağldı Ha -
san 100, 8324 Hayrı Tenbeloğlu 100, 
S325 Süleyman Abbasoğlu 100, &'J.26 
Kayserili Mehmet ve Arif 70, 8327 Ha
san Hüse)in Resuloğlu 50, 8328 Omer 
Halil oğlu 50, 8329 İsmail Kadir Al • 
ttınoğlu 40, 8330 Galip Mehmet oğlu 
30, 8331 Halil Naci ticaret ban kası 
direktörü 25, 8332 Mustafa Tabaroğlu 
20, 8333 Duran Cemal oğlu 20, 8334 
Mehmet Balar 20, 8335 Milnip Binbaşı 
oğlu 20, 8336 Mehmet Salamanlıoğlu 
20, 8337 Bekir Kurutaoğlu 20, 8338 Ah
met Bayt.ok 20, 8339 Ahmet topçu oğ
lu 20, 8340 lbrahim şekerci 20, 83'1 Os 
man Kara Ahmet oğlu 20, 83'2 Niyazi 
Simasoğlu 20, 8343 Akif bıyıklıoğlu 
20, 8344 Hüseyin Kocamanoğlu 20, 
8345 Vahit halıcı 20, S.146 Vehap ec -
zacı 20, 8347 Tahsf n Karaömer oğlu 
20, 88481\f ehmet SUlük~ · oğlu 20, 8349 
Memiş Musa oğlu 20, 

•No-; 88 Yazan : Rıza Şekib 

- Meydana çıkınız. Bunlar düş
man değil, hepsi de sizin 

dostunuzdur ... 
Y et"rıler açıldıktan sonra Ebülu· 

la ile Karşa biribirlerini kaybet
miyecek suretle uzaklastılar. . . 

Şimdi sesler daha kuvvetli ge
liyordu. 

Nargile gürültüsünü hatırlatan 
bu kalabalık konuşmalar çok sür
medi. Ortalığı birdenbire derin 
bir ses.sizlik kapladı. Sonra bir a-ü 
1'Ültiidür koptu. 

Karşa ile Ebülula biribirlerinin 
yüzünü görmüyorlardı amma gay· 
ri ihtiyari başlarını, bulundukları· 
nı tahmin ettikleri yerlere çevir -
diler. 

Bu resi işitenler bir kıyametin 
koptuğuna hükmedebilirlerdi. 

Bu da çok sürmedi. Hafif ko • 
nuşmalardan ıonra kendilerine 
'doğr;u yaklqan ayak seslerinden 
çekindiler. 

Onden gönderdikleri yerlinin 
sesine bulondukları noktayı anla
tacak surette cevap verdiler. 

. Yerli, Karıaya ıeıleniyordu: 
- Meydana çıkınız. Bunlar 

aüıman dğeil, hepsi de ıizin doı· 
tunuzdur. Bizi kurtarana Afrika • 
da hiçbir yerli düıman olamaz. 
Karşa yakla§tı: 

- Öyle amma dedi, demin ar -
kamdan ok atan bunlar değil miy· 
d'? 1 • 

Y<er~i "le ötekiler arasında. ufak 
bir konuıma geçti. 

- Evet ... Onlarmı§··· Fakat ııi· 
zin kim olduğunuzu bilmiyorlar • 
mış. 

- Burada kim olduğumu bil • 
miyebilirler. Amma ormanımda 
'da beni bir gün rahat bıraktıkla -
rını bilmiyorum. Bunlar Monbi • 
tolu değiller mi? 

- Evet hepsi de Monbitoludur. 
Düne kadar sizin bu kadar iyi 
kalpli olduğunuzu bilmiyorlardı. 

- Buna da inanamam. Ben 
kendilerine çok zaman ne kadar 
iyi kalpli olduğumu gösterdim. 
iY alnız ben değil babam da aynı 
suretle harf!ket etti. Fakat babamı 
öldüren onlardır. 

- Burada bulunanlar içinde 
habatıızm yalnız adını işitenler 
vardır. Kendisini görenler, kendi
ıiyle belki dövüşenler bugün ihti
yardır. Köyde kulübelerinde otu
ruyorlar, artık hiçbir yere çıkmı -
yorlar. 

- Burada hesaplaşacak ve kav 
ga edecek <leğiliz. Bana düşman 
olmayıtlarmdan çok memnunum. 
Bunu ağızlarından İ§İtmek kafi •. 

Şimdi bana dostluklarını göıter • 

mülmeai kalabalığın yardımiyle 
bir olmuıtu. 

Monbitolular da Karşanın pe§İ· 
ni bırakmadılar. Onunla beraber 
geceliyecekleri yere gelerek kal • 
dılar. 

O kadar bakındıkları halde bu
lamadıkları aslanları geceyarısına 
doğru çıkageldiler. Anla§ılan av· 
lanmak için Karşadan ümidi keı
mif, hatlarının çaresini kendileri 
gönneğe karar venniılerdi. 

Karınlarının tok olduğu ağır • 
!aşmış olmalarından belliydi Yal
nız keyiflerini kaçıran birte) var
dı: Yerliler ... Bu kadar kalabalı-

ğa alıtık olmıyan bayvanlarm 
Karıanın yanına yaklqırken beı 
kitiye saldırdığı, üçünü ağır yara· 

ladıiı anlatılmııtı. Karıa, aslan • 
)arının bu saygısızca hareketin • 
den canı aıkılmıf tı. 

Hemen yaralılann tedavisine 
çalııırken Ebül6layı da bunlarm 
batına bekçi koymU§tu. 

Zavallı filler, birçoklarmm ıöy
lediğine rağmen, bunlar Afrika ·. 
nm en ıakin ha,yanlan olduklan
ıu göıteriyorla.rdı. Buraya geldik· 
leri zamandanberi kendi halleriy
le uğrqıyorlar, yabancılara ıal -
dırmaktan ziyade uzak kalmağa 
çalıfıyorlardı, 

Etrafta buldukları ufak tefek • 

le kannlarmı doyurmuı olacak • 
lardı ki §İmdi hepsi de ıakindi. 

Karta, yaralılarm yaralarım 
sardıktan &<>nra fillerini yoklama· 
yı ihmal etmedi. Hemen hemen 
hepsini eözden geçirdi. Hepıini 
yokladı ve uzun hortu.mlarını ok-
9adı. 

Sonra döndü, kendisi için ha • 
zırlanan kuru otlardan yapılmıf 
yatağına uzandı ve uyudu. 

lSTANBUL - 18,80 almanca ders. 18, 
150 dana musik!at (pllk). 19,10 Petruıka, 
l9traviııBk1. lleDfonik orkeatraıar. 19,.0 Ege 
caz. 20,10 tetanbul b&lkevlerl namma ıehrl.. 
mJz nyönkurul tlyleertnden Ali Rıza Erenı 
taratmdan konferans. 20,80 ırtUdyo orıteatra
n. 21 radyo caz ve tango orkeetraıan. Ga.
TID kardeolcr. 21,35 eon haberler. borsalar. 
21,•15 plAk neortyatı. 

VIYANA. - 1T,1G rramofon. lT,(53 ko • 
nupıalar. 18,25 konser. 19,05 gramofon, 
konU§malar, haberler, çor ve uluaal yayın 
20,S5 halk konseri. 21,20 tan Ye piyano kon· 
ileri. 22,150 konupıa ve haberler. 23,115 eğlen 
celi kon.ser. 2•,ıso bar musUd.sl • 

BEıu.Pi - 17,815 lldndi konaert. 19,05 
kanoık program, 20,05 .Almaıı l&l'Jalan. 20, 
il sUDU:zı aldalert. 21,05 haberler. 21,Ui k&· 
rıoık program 23105 haberler. 
»uo~ ~-----,.,_ 

m, 18,0lS konfer&llll. 18,25 prlalar. 18,•~ kon 
teraıı.s. 19,20 cazband takımı. 20,05 konfe • 
ran.1. 20,atS ıan konseri. 21,•ıs opera orkea
truı. 23,05 haberler. 23,25 Çtngene orkea • 
tra.sı. 2•,115 cazbıı.nd takımı. 1,10 eon ha • 
berler. 

TULUZ - 20,05 şarkılar. 20,25 halk mu
ııiklst, 20,35 haberler. 20,ISO .Uel mualld. 21 
10 t1lm mus1lds1, 21,20 a&lon orkestrut. :u. 
815 muhtellf sololar. 22,05 opera parcala.n. 
22,!50 radyo fantezisi 23,25 Viyana orkea • 
tram. 28,8l5 haberler. 23,l50 cazband takmu. 
24,05 oıı.rkılar ve operet parçalan, 2•,20 mm 
mustkts1. 2•,40 Arjantin orkestran. 24,ISO 
nroı aarkıl&rt.. 1,05 rad.YO fanteztııt. 1,215 
ba!lf muatld. 

-8- TAKSIM BAHÇE.SiNDE 

Kar§a, ormanların Kahraman YENİ OPERET 
kızı, konakladıldan yerden ertesi Bu a)qam ikinci temıil 21,30 da 
sabah güneş doğmadan kafilesini KOÇ KA TiMi 
yola çıkarmı§tı. Operet 3 perde 

Yaralıları fillerin üstüne yük • Beste: Muhlis Sabahattin 
lemitti. Git gide kalabalıklaşan Yazanl~: Bedia Ferdi, Vaıfi Rıza 
kafile bu gidişle belki bir kabile Duhu~ıye yoktur. Meşrubat mec-
teıkil edecek kadar çoğalacaktı. _o_uıi_d_ır_. _________ _ 
Timıahh nehrin bir kolundan Yedinci icra memurluğundan: 

kartı sahile 1ıeçerlerken aslanlar Bir borçdnn dolayı mahcuz Çen • 
fillerin ıırtlarına tmnannu§lardı. gelköyUnde Görgeç sokağında 1/18 

numarah lstavrinln bahçesinde iki 
Su çok olmadığından geçmek yUz ağaç mlktanndakl yarma şefta. 

kolay oldu. 1i yerin 28 - 8 -935 çarşamba gUnün-
Ormana ulqmak i~in ufak bir den itibaren iki günde bir saat 14 den 

bata.klık sahayı qmaktan batka 16 ya kadar mezkQr mahalde satıla -
cağından isteklilerin mezkOr mahal -

pürüzlü bir yol kalmamııtı. deki memuruna müracantlan ilAn o-
( Deuamı var} lunur. 

mek istiyorlarsa ölen ashmmu ---------....--------------------
gömmek için yardım etainler. 
Monbitolular çok iyi toprak bz . 
masınr bilirler. 

Yerli konuştuktan wnra Kar • 
§aya Monbitolunun söylediğini 
tekrarladı: 

- Siz ne isterseniz, ne emre • 
derseniz hatta ölmelerini icap et
tiren bir iş bile vennit olsanız, ıi· 
ze dost1uJdarını göstermek için 
dii§ünmeden yar-acaklardır. 

- Benden de bana yaptıkları • 
nın karıı1ığmı garecek1erdir.Hay-

R E V U E Saatleri 

en dakik, en b....,, en IOD modeller 

19BY001..V~ ı M181RU. fstıl(l&J CaddNI 809 
O ALA TA'Cla ~ 9AATCI MIV1SA TOnel Cedd .. I U 
l&TAN8UL'da ı A, t<EŞIŞYAN, 91.lltan ~ 

Y-.tl Carnl Ca.dd .. ı • 
AN I< ARA• Oa~ 'l Rf'zA T8VFb(. Bankalar Cadd .. I e 

' Umumi Oeooau ! letanbul. Bahoa Kaoı, Tq Haf\ ıo 

---------

METAMORFOZ 
(ii ötleyse... Yüzdeki çilleri ve sivilceleri geçirir. 

' !Yerin Jfazıl~le{Ulanm g'Ö:! ••••••••••••••••••••••••• 

27 AGUSTOS - 1935 

l ıstanbui Beledlycs ı ilanları 

Koyun eti 

Zeytin yağı 
,, te.neıi 

Sabun 

Tuz 
Soğan 

Nohut 
Mercimek 

Kuru faıulya 
Patates 
Makama 
Şehriye 

Pirinç 
Un 

Pirinç unu 
irmik 

Kuru bezelya 
Salça 

Şeker 

Ekmek 

Yumurta 

Pırasa 

Sakız lial>air 
Semiz otu 

Çalı faıulyeai 

Ane kadm fasulyesi 
Patlıcan 

Barbunya ,1 

Kırmızı 'domates 
Taze bamya 

Taze bakla 
Dolmalık biber 
Kereviz 
Havuç 
Enginar 
Yetil salata 
Marul 

Salamura ve taze asma 
yaprağı 

Pancar 

Yoğurt 

Süt 

Sade yağı 

Katar peyniri 
Beyaz ,, 

Kilo 

3200 

110 
180 
350 

250 
800 

200 
1so 
450 
750 
280 

50 
950 
550 

25 
"40 

150 
70 

650 

8200 

9000 

550 
350 
350 

500 
160 
100 
650 · 
o 
150 
450 
50 

200 
100 
200 
120 

o 
o 
o 

40 
100 

380 
780 

800 

170 
220 

Adet Tutarı 

o 1600 

} 190 

812 

182 

902 

157,5 

169,6<> 

640 

179 

Muvakkat 
teminat 

~ 

120 

14,5 

61 

14 

68 

12 

27,I 

13 

418 

13,8 

Konservatuvar yatı kıamı için 31/ 5/936 tarihine li&dar lbım o
lan ve yukarda yazdı bulunan yi yecek cinıleri itibarile on kuma 
ayrılarak ayrı ayn açıl( eksilbneye konulmu§tur. istekli olanlar §Ul• 
namesini levazım müdürlüğünCle görebilirler. Eksiltmeye girmek i • 
çinde 2490 N. h arttırma ve eksiltme lianunun.da ,-azdı veıika ve hl· 
za)armda gösterilen muvakkat teminat makl>uz veya mektubile be • 

raber 28/ 8/ 935 çarıamba günü sa at on befde 'daimi encümen'de bu-
lunmalıdır. · ·cı) '(4712)' 

A.l<aaray yangın ye
rinde çoban çavuı 
mahalcıinde 11 in• 
ci adada yüzsüz 
arsa 

Cihangir yangın ye
rinde defterdar e • 
bülfadıl mahalle • 
ıinde acı çeıme 
aokagmda 7 inci a• 
aada yüzıüz arıa 

Samatyada ağalia • 
mamı M. akarca 
S. 31 N. lr evin ar
kaamdaki kulei ze • 

min yeri 

Sahaaı M Belier metrosunun 
murabbaı muhammen kıymeti 

62,32 2 

" 8 1 

21,50 2,25 

Muvakliat 
teminah 

9,35 

0,90 

3,65 

Yukarda aaliaaı, beher metro ıunun muliamm.en JCrymeti ve mu : 
vekkat teminatı yazılı olan arsalar alakadar lan arasında aablnıak 
üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levaznll 
müdürlüğünde görülür artt,';.may a girmek içinde hizalarında göste-
rilen muvakkat teminat makbuz veya m~ktubile beraber 9 /9/ 93S 
pazartesi günü aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) 

- (4996). 
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P A N O R A M A 1 Ali ismail . t.; 
Hava yolları devlet işletme 

idaresinden: 
Bahçesinde , 

HaydarpCJfa haatane•İ bevliye :.ii, Yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları alınacağı hakkında idaremizce 
yapılan ilanlar üzerine bir çok firmalar ıartname istemektedirler. 
Satın alacağımız tayyarelerle telsiz cihazlarının ana vasıflarını bildi
ren bu ilanlar hava yolları devlet iıletme idaresince yolcu tayyaresi 

ve telsiz cihazları satın alına~ağı hakkında bütün firmaları vaktin 
de haberdar etmek için yapılmış ve en uzak yerlerdeki firmalar~ıı 

müteha .. ın .. .. 
~ p Sünnet düğünü 

Her gün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon: 41065 I
~. lir ogue - Operateur g 
H Babıali caddesi Meserret ote·.=.· 

.... !m ................................................ lllllii ~.~. 
- .. li 88 numarada her gün öğleden!! 

H.er gÜn sa.h~1 olduğumz ho.d iseler>~n bi,.,\ : 

_Beyhude İsrar etmeyin .• 
Ben bütün Türk:ıv.~nin 
kullandığı AQISIN Traş 

5abununclan baska Sabun is+cmem ... ______ ..,, 

• 

8 
~ 

-

fi sonra ıaat ikiden ıekİ1:e kadar.H 
ii ............ ·······················-··-: ..•.........•. :: .......................................................... :ı 

Şarlok 
Holmes 

9 Büyük Hikaye 
O Bir arada 

210 Sayıfa 
Fiatı 40 kuruş 

Ankara caddesinde 
'' Vakit, kütüphanesi 

da satmak istedikleri yolcu tayya relerile telsiz cihazlarının türlii 
vasıflarını, fiyatlarını vesaire!İ ni bildirmelerine yetecek kadar 
bir zaman bulabilmeleri için tek liflerin 1-11-935 tarihine kadar 

kabul ve tetkik edileceği bildi?ilmittir. Bu tarihe kadar gelecek 
kataloğlar ve malfunatlar üzerine incelemeler yapıldıktan sonra ~art
nameler ikmal ve ayrıca gazeteler le ilan edilecektir. 

Evvelki ilanlarda istediğimiz tayyarelerle telsiz cihazlarının yal
nız ana vasıflarının bildirilmesi i!< tifa edilmesinin sebebi muhteHf 

firmaların daha genit bir mikyııs ta teklifler yapabilmelerine mey
dan bırakmak ve bilnetice incelemelerimizi daha bol teklifler üze
rinde yapabilmektir. 

Bu sebeple yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları satmak isteyenler 
i.letlerinin bütün laf sil atını emsal terinden üstün olan hususiyetlerini 

ve Hanlarımızdaki ana vasıflara ne derecelere kadar uygun olduk. 
larını açık bir ifade ile 1-11-9~5 gününe kadar Hava yolları dev

let itletme idaresine bildirmeJidirler .. Keyfiyet §arlname isteyenler. 
ce bilinmek üzere ilin olunur. (5074) 

,, 
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Bu, Fransuvanın kendisine ver 

miş olduğu hançerdi. 
- Size bahçeye silahlı b~, a 

dam sokacağım .. Bir de ben altı 
Ölümii göze aldıran altı kişi ne 
ler yapmaz .. Bilseniz ölümü göze 
almak insana ne kadar ces:\Te~ 1 

veriyor .. 

Marjantin ona dehşetle karışık 
bir hayretle bakıyordu. 

Mndlen: 
- Arkamdan geliniz! Yan~J7 

nas ti? dedi. 
- Duymuyorum bile .. 

Bunun üzerine ikİ5İ de dı,ar:y~ 
çıktılar. 

Madlen derhal gizli kapının yo· 
lumı tuttu. 

Hançeri de elindeydi. 

Bir gece evvel nöbetçiye rad,\· 
dıcı yere geldikleri vakit ıaat ele 
onu çalıyordu. 

Marjantinin kulağına: 
- Sakın buradan kımıldama. 

yınız ! diye fısıldadı. 

Sonra ayaklarını hızlı hızlı •ıu-
rarak nöbetçiye doğru yürüdü 

Nefer: 
- Dur! diye bağırdı. 
Marjantin gene dün gecek: g;· 

bi : 

- Kralın subayıyım. (zaHti
:yim) dedi.. Ve nöbetçinin üzerh?e 
yürüdü. Nefer kendisine bir emir 
verileceğini zannederek bekle<l:. 

Fakat tam yaklaıtığı sırada şil~ 
heye dütn: I ~ olmalı ki mızrağını 
uzattı. 

Madlen mızrağı iterek: 

- Size bin lira teklif etsem ne 
dersiniz? dedi. 

- Ne diyeceğim, beni tecr'..ihe 
etmek istiyorsunuz, derim.. Ya· 
naşmayınız ! 

- Her ne olursa olsun, susma. 
nız için size bin lira teklif ediyo· 
rum. 

r- Y anaıma !.. Yoksa subay ol
duğun halde bile ıeni öldüriir.:..im. 

- Ben başka türlü hareket t't · 
mek istiyordum .. Fakat mademki 
sen bunu istemiyorsun, al Ö)·ley . 
se! .. 

Bu sözü söylemekle beraber 
derhal askerin üzerine atılarak 
bağırmasına meydan verme!len 
hançerini boğazına sapladı. 

Nöbetçi yere yıkıldı. 
Madlen kapıya doğru gitti. 

Bu anda, uzaktan kendine Joğ· 
ru gelen bir ııık gördü. Ve nöbet. 
çilerin parolaları duyuldu. 

Madlen: 

- Eğer burada parola tekrar e
dilmezse her şey mahvolac3k .. 
Gelen her halde bir devriy~dir. 
Bu devriye kapının önünde nöbet
çiyi bulmazsa .. diye dütündii. 

Parola sesleri yaklaşıyordu 
En son parola kapıdan iki yü ı 

adım uzakta tekrarlandı. 

Madlen hiç tereddüt etme-ti. 

Sağ tarafta bulunup görümnİ· 
yen nöbetçiye: 

- Nöbetçi, devriye geliyor, di-
ye haber verdi. -

lırk yaklaııyordu. 
Bu, hakikaten bir devriye iıli. 

- Saat dokuza gelmek üzere .. 
Artık meseleyi Jiyete haber ver· 
mek zamanı geldi. Ben gidip ba
kayım, etrafta bir şey var mı? di
ye mırıldandı. 

Sonra ayağa kalkıp bir manto
ya bürünerek dııarıya çıktı. 

• • • 
Jiyet dütünceli bir halde kal. 

mııtı. Fikri, bulunduğu bu pav· 
yondan çok uzaklarda geziyordu. 

Gözünü önüde, böyle gene bir 
ilkbahar gecesinde, T rahuvar mey 
danındaki küçük evde kendisine 
sevgi dolu bakışlar fırlatan de. 
likanlının hayali canlanıyordu. 

Marjantin gülümsiyerek: 

tü zamanı geçti. Şimdi ümit etme
ğe haılıyabilirsin.. Evvela tunu 
bii ki Manfred Fontenblödedir. , 

- Oh .. Bu mümkün mü? 

- Evet, seni dü~ünüyor ve se-
ni kurtarmağa uğraşıyor .. Hatta .• 

- Evet, hatta .. 

- Bahçeye girerek seni arıya 
caktır. 

- Ne vakit? .. Oh söyleyiniz, ne 
vakit? .. 

- Bu gece kızım. iki saate ka
dar ve belki daha evvel bu kapıyı 
çalacaktır. 

Bu anda kapının zorlandığı İfİ• 
ti idi. 

- Ne dütünüyorsun? istersen Jayet sevinçle ba~ırarak kapı· 
bıınu sana ben söyliyeyim ! .. Sev- ya koştu ve annesinin bir hareket• 
g-ilini, değil mi?. dedi. te bulunmasına meydan verme. 

Genç kız gözlerini karanlığa di- den: 
k~rek yalnız: _Odur .. Odur .. diyerek sürgü• 

- Evet! cevabını verdi. Sonra 
içini çekerek ilave etti: 

- O timdi çok uz:ıklarda .. Be
nim nerede olduğumdan haberi 
bile yok.. Bununla bcra her... Be
ni dütündüğü ne malum .. 

- Seni düşünmeyip de kimi 
düşünecek? Hem belki o buradan. 
düşündüğün kadar uzakta da de
ğildir. 

Jiyet sarararak: 
- Anne, ne söylüyorsunuz?. 

diye bağırdı. 
Marjantin kızının ellerini tuta. 

1?.k: 
ı.. - Dinle çocuium !.. Artık üzün-
~ 

yü çekip açtı .. 

Kapı açılır açılm..ı2 iki ki'i içe
riye girdi.. 

Jiyet, bunları görünce korku ile 
bağırarak geri çekildi. 

Bu adamlardan birisi kraldı. 

Marjantin korku:ıç bir çığlıli 
kopararak Birinci Fransuvanm Ü· 
7erine atıldı. 

Fakat kralın yanıııa ''armadan 
evvel ba!ına bir yumruk yiyerek 

baygın bir halde yere yuvarlandı, 
Sansağın vurduğu müthiş yumruk-

la ensesinde açılan )aradan kan 
akmağa baıladı. 
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- Y elit anne .. Y etif ! 
Jiyet haykır.yor, tepiniyordu. 
Fakat ağzı tıkanarak ıeıi ke. 

ıildi .. iki kuvvetli kol zavallı kı
zı tutarak götürdü. 

lf • • 

Madlen F erron etrafı göze!!e 
mek için dı§&tıya çıkmıştı. 

Oldukça ~zaklara gitti. Ağaçla 
rın aralarını aradı. Karanlık kö 
teleri gözden geçirdi .. Fakat bu a· 
raştırmaları hep küçük kapının 
etrafında, yani pto tarafının ak · 
ıi cihetinde yapmıştı. 

- Her şey yolunda .. Geçen ge
ceki vaka bit tesadüfmüf.. Hi;: 
bir şeyden şüpheye düşülmemif .. 
iki saat sonra Jiyet kurtulacak ve 
kral Birinci Fransuva da bun.fan 
sonra yalnız benim olacak .. Şev· 
ketmaab, biraz sabret, berabe:- Ö· 

leceğiz .. diye mırıldandı. 
Arttk hiç bir tehlike bulun'!!la

dığına kanaat getirdikten 'on,..a 
Madlen pavyona döndü .. 

Kapalı açık gördü .. 
- Eyvah .. Galiba bir f el ak et .. 

aiyerck iki sıçrayı,ta içeriye gir. 
di. 

Marjantin yerde baygın yatı
yordu. 

Jiyet yoktu .. 
Madlenin ağzından ağır bir lrii

f ü r çıktı. 

Hemen su ile Marjantinin alm-
nı ıslattı. 

L 

Yaralı kadın gözlerini açar;ık: 
- Kızım! diye mırıldandı. 
Yanında diz çöken Madlen~ 
- Ne oldu? diye ıordu. 

Marjantin: 
- Kral! cevabını verdi. 
- Buraya mı geldi? 
-Evet! 
- Jiyeti mi kaçırdı? 
-Evet! 
Marjantin ayağa kalkmak Ü7e

re büyük bir gayrette ~ulunduy
say da tekrar bayılarak yere VU· 

var landı. 
Umulmıyan bir vaka kartıun

da Madlen soğuk kanlılığını kav· 
betmedi. 
Ayağa kalkarak kendi ke:ıdi

ne hesapladı: 
- Şimdi saat dokuz buçuk .• 

Onlar saat on birde ielecek!~rdt 
Fakat Manfredin aıkıyla FJö .. iva
lin baba sevgisi onları acele etti
recektir. Onun için yarım saat ııo~
ra her halde yerlerinde bulunur
lar. 

Madlen bir taraftan da tekerli 
farapla zeytinyağından yapılmr~ 
bir ilacı Marjantini yarasına koya· 
rak bir cerrahı hayrette bırakll<"ak 
bir ustalıkla sarıyordu. 

Bu ıefer M:arjantin büsbütün a-
yıldı. 

Madlen: 
- Mühim bir §ey değil.. de-:!i. 
Marjantin hemen kapıya doğru 

koıtu .. 
- Nereye gidyorsunuz .. 
- Bırakınız! 
- Kendisinizi boş yere öldfü. 

teceksiniz. 
- Bırakınız diyorum.. Y olaa 

sizi gebertirim. 
- Beni gebertecekıiniz öyle 

,_ SERSERIL~ TATAGI - · ... -.,.....~--

mi? Ah, bilseniz bu benim için 
ne büyük bir iyilik olur. Fak& .. 
ben kendimi diifünmüyorum.. Si
zi ve kızınızı mahvedecek bir "te
lilik yapmanıza engel olmak iıti. 
yorum. Jiyeti kaybetmeğe mi !n.· 
rar verdiniz.. Ne yapmak dü§~n
cesindesiniz?. Sizi yakalıyarak ve 
bir zindana atacak ıilihlı adam~a
ra raalıyacakıınız •• Canilerin gÖ7..

lerini dört açmalarına ba ıuret1C' 
kızınızın mahvolmasına ıebep o· 
lac.akıınız. 

Şiddetle söylenen bu ıö2le~ 
Marjantine büyük bir teıir yaptı. 

Hıçkıra hıçkıra ağlamağa baş· 
Jryarak: 

- Kızımı kurtarmak için canı· 
mı verıem ,ok mu? dedi. 

O vakit Madlen bu taliıi-ı a
nanın ellerini bırakarak gidip ka
pının sürgüsünü sürdü. 

- Beni dinle.. Sen canını ver
mekle kızını kurtarmıt olmuyor· 
ıun .. Şimdi ıöyle, bana itima:!•n 
var mı? 

-Evet! Kızımı kurtaracağt~ız 
dan eminim. Çünkü bunu ıize yap
tıracak olan kalbinizdeki ı>ü vük 
kindir. 

- Hakkınız var.. Fransuvl\y;\ 
kartı beıledifim dütmanlık, kızı
nızı kurtarmak için beni çahıma
ğa mecbur ediyor. Ka1bimde Ji. 
yet için uyanan aevgiyi aöylenıeğe 
hacet görmüyorum •. 

Marjantin Madlenin lcucaf~na 
atılarak: 

- Beni affediniz .• Çektiiim a 
cı yanht hareket etmeme aebep ol-

du. Söyleyiniz, ne yapayım. Si
ze tamamen aüveniyorum ... Bu anıı 
da ıize kartı göıterebileceiim en 
büyük minnet bu ıomuz ıilvent
tir. dedi. 

- Ma.nfredle ıaat on birde IMı
lutacağımızı biliyonunuz. Kea• 
dinizde küçük kapıya kadar , .. 
lebilecek bir kuvvet hiaeediyoı 
musunuz? 

- Lazım geline Pariıe kadar 
gidebilirim. 

- ikimiz de ıatodan çıkacaiıa. 
Ben küçük kapıyı açarım. ç,~a. 

cakıınız değil mi? 
- Kızım burada .. O canavvm 

penceıinde inlerken mi? .. Haytr •• 
- Demek gene iti bozmak ;,. 

tiyoraunuz .• Ben içeriye ceıu'", ıl· 
lihb, kahrııman bet kiti ıokaca• 
ğım .. Zavallı kadın.. Sizin bun •• 
da bulunmanız bütü~ itlere engel 
olur. 

- Doğru .. 
- Halbuki dııan çıkar ve l.izt 

beklersiniz. O vakit biz de İP.te
diğimiz gibi hareket ederiz. Mu• 
vaff ak olacağımızı da vadede :im. 
Haydi bakalım .. Bu anda cesare-. 
tinizi ve soğuk kanlılıimızt gt: .. 
teriniz! .• Hazır mıımız? .• 

- Hazırım .. Fakat bu pek d&4 

yanılmaz bir ıey ! 
Odasına giden Madlenı 
- Beni burada bekleyin is! :ı.,· 

di. 
Birkaç dakika aonra erkek el· 

biıeai giymif olduğu halde geldi. 
Belinde, kılıçtan maada bir rJ 

müthit haçer vardı. 
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Istanbul Vilayeti Muhasebeciliği 
Emlak ve eytam banka.undan maaılarmı kırdırmak iıtiyen zat maaıları 
ıahiplerinin Malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Usküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerinden: 
3/ 9/ 935 Salı Askeri, mülki yetimleri. 
4 ,, ,, Çarıamba ,, ,, ,, · 
S ,, ,, Pertembe ,, ,, mütekaitlerl. 
6 ,, ,, Cuma ,, ,, ,, 
7 ,, ,, Cumt.rteai ,, ,, ,, 

Mütekait, dul ve yetimlerin Eylül , Birindteırifl ve lkinciteırin 935 Uç aylık maatlarmm tediye günleri: 
Emin<Snü Malmüdürlüğünden: Beyoğlu Malmüdürlüğünde:n: ,Üsküdar Malmüdürlüğünden Beıiktaı' 

malmüdürlüğünden · 

9/ 9/ 935 Pazartesi 
)O ,, Salı 
ıı 

" Çartamba 
12 ,, Per§cmbe 

13 ,, Cuma 

14 ,, Cumartesi 

16 ,, Pazartesi 
17 Salı " ıs Çarıamba H 

19 Per!lembe ,. 

20 Cuma " 21 Cumarle&ı ,, 

Merkezdf'I Mülkiye 
yetimi 

1· 250 
251- 500 
501· 750 
751-1000 

1001-ııa. 
Mülk. Tekaütler 

1601-1750 

1751-2000 
2001-2250 
2251-lli 

Hidematı v.rtaniye 

Emirler Camii 
Aı. Yetimleri 

3001-3250 
3251-3500 
3501-3750 
.3751-4000 

4001.ııa 
As. T ekaütleri 

5001-5150 

5151-5400 
5401-5650 
5651-5900 
5901-6150 

Avanı 6151·6300 
.. 6301-lll 

Beyoğlu aiıesi 
As. Yetimleri 

1-150 
151. 301 
301 .450 
451- 640 

Mülkiye yetimler 

2001 -2200 

2201 -2420 
As.Tekaütler 

1001. 1150 
1151 -1300 
1301. 1450 
1451·1550 

Mülkiye tekaütlerl 

3001. 3200 
3201. 3400 

Kasımpafa giıeıi 
Aı. Yetimleri 

4001. 4150 
4151. 4300 . 
4301. 4450 
4451- 4550 

Mülk. Yetimler 

6001' - 6050 

6051. 6100 
. '.Aı. T eliaütleri 

5001. 5150 
5151. 5300 
5301. 5450 
5451. 5560 

Mülk. Tekaüt 

6201. 6250 
6251. 6302 

Merkezde: 
Mülkiye yetimleri 

5001. 5100 
5101. 5200 
5201. 5300 
5301. 5400 

5401. Jl{ 

( ilmiye ve 
'( peJİn m8Af 

Mülk. Tekaütleri 

4'001. 4100 
4101 • 4200 
4201. 4300 
4301 - 4400 

As. yetim· Askeri ye-
leri timleri 

2001-2250 1-250 
2251-2500 251-500 
2501-2750 501-750 
2751-3000 571-900 

3001-3250 

3251-tli 
K..s. Teka· 

ütleri 
1-150 

151·300 
301-450 
451-600 

Mülkiye ye• 
timleri ' 

3501..3750 

3751-3900 
Aa. Teka· 

ütleri · 
1600-1800 
1801-2000 
2001-2200 
2201-2400 

Mülkiye Te
kaütleri 

'1401 • lli 601-800 5001-5200 
soı.ııa. 5201-5400 

Fatih &fa/müdürlüğünden~ 
Eyüp tediye giıeıi Samatya giıeıi: 

Samatya tediye 
mahallinde 

Askeri yetimleri 

Fatih eaki tediye ma1iallin.Cle 
Fatih 1. nci giıe 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

9/ , 
9/ 935 Pazartesi 

10 5 ,, alı 

ıı ,, Çartamba 

12 ,, Perıembe 

13 
" Cuma 

,, 

16 
Pazartesi ,, 

17 
Salı 

18 
,, 
,. Çartamba 

19 Perşembe ,, 

20 Cuma " 
21 Cumartesi ,, 

Eyüp tediye mahallin· 
de Askeri yetimleri 

1943. 2000 
2201 - 2340 

Aı. Tekaütleri 
5075. 5462 

Mülkiye yetimleri 
7391. 7766 

1147. 1400 
1401 - 1700 

1701. 1942 
Aı. Tekaütleri 

4283. 4500 

4701. 5054 
Mülkiye yetimleri 

• 7059 - 7390 
Mülkiye tekaütlerl 

8579- 8956 

Askeri yetimleri 
1 - 300 

301. 600 

601- 900 

901. 1146 

2341- 2600 

2601 -3285 
As. T ekaütleri 

3501 - 3800 

3801. 4100 
4101. 4283 
5463. 5600 

5601. 5800 

5801- 5970 

Fatili 2. Giıe 

Mülkiye Yetimleri 
6701. 7045 

7767. 8240 
Mülkiye tekaütleri 

8201. 8350 

8351. 8579 
8960 . ·9300 
9301. 9460 

llmiye 
9801. 9960 

A'vans 
1 .250 

Askert yetimleri Mülkiye Yetimleri 
3001 - 3250 1 - 200 
3251 - 3500 201. 400 

3501. 3750 401 • 600 

3751 - 4000 601 - Ul 
Jlmiye, avans ve hidc· 

4001. tıa. matı vataniye 
As. tekaütleri Mülkiye ekaüt 

5001. 5250 1501. 1700 

5251 - 5500 1701 -1900 

5501 - 5750 1901. 2100 
5751. 6000 2101 • lli. 
6001. lli 

1 - Zat maa§ları sahiplerinin muayyea (Ünlerde aitelere müra caatla maqlannı almaları 
Cekti~ 

lazım 'dır. J\ksi takdirde iıtihliakları umum te(lyİatm hitamında verile-

2 - Tediye.ta ıabah ıaat 9 dan 12 ye ve 13 den 16 ya kadar devam oluna.caktır. 
------~~~---------~~~-------------~--~--~------~-----._.--~-----------._.------~------------------------------._.._. ____ __:~-,.. ___ Kadıköy Sen Jozef lisesi ___ _ 

Müdürlüğiı, yeni ders ıt'neai 10/9/935 tarihindt> baıhyaca 
iını ve kayıt ve kabul muamt:lesi, pazarteıinden haıka, her gün 
•aat 9 dan 12 v~ 14 den 18 e k•dar yapılacaiını :Jıbar eder~ l1k 
tahsili bitirmiş .:>lım talebeyi ;\ zari sınıfına kabul eJt>cektir. 

IJeuıeı ı Emır~oıınrı uf. ıımnnınrı ıııeıme tmum ıdıresı ııanıarı 

UMUM 
YARALA.~DA, 
BAŞveVUCUD 

• 
'Çl.BANLARINA . 

. KARŞ! . 

SİKATRINH 

Kültür Direktörlüğünden: 
Ilkmekteplerde talebe kaydına Ey

liilün birinde başlanacaktır. aırıncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

evvelkl dojumlulardan arta kalanlar allnycakdır. Ku··ı -
) Muhammen bedeli 8856 lira olup miktarları &fağıda yazılı olan tür direktörü 10 EyJiiJe kadar bulundukl•rı 
;lak eıyası 11-9-935 tarihin de Çartamba günU ıaat 15.30 da B ı 
i ttka~ada Jdare binasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu ayan ar,• yere en yakın okula, çocuklarım kaydettırmeıerını velllerden 
~ iırmeki~eyeclerin 6M,20lir~~muv~~~m~~vumeler= _r_ıc_•~•-d_•_~~~--~~----~--~~._.._. ..... ~~~----(-~ __ 

1~~ 
l e kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanunt bu. Nişanlılarınızın iç çamaşırlarını IS· 

~tt- d .. d · b ki.fi ·ı · .. t 14 30 marlamadan evvel unutmayınız ki ~ .. ıl\ ıgına aır eyanname ve te ı er ı e aynı gun saa , a ek 
1 'dar K · R · ..... l · 1"' d B . •t t DAVID bUytik göml ç mağazası 

ı. omısyon eıs ıgıne vermP. erı azım ır. u ııe aı tar name- . . d"" b g·o·mı k ' 
"~ ı._, •• .. • •• .. •• k pıJama, rop o şam r, e yapma-

.... naydarpa9ada Tesellum ve Sevk mudiırlugunde An arada • 1 1 
li u .. ır··ı 

1 1 ··•llı . . l k -' ga e \·er ş ve en m ~u pesent er 
eme daıresınde parasız o a ra oağıtılmaktadır. de memnun edecek derecede zarif i . 

) 200 tane pamuk tilte; 30 tane seyyar karyola tiltesi, 1600 tane pel·Ji kumaş çeşitleri getirmiştir. 
'J~lkak ve yorgan çarıafı; 200 tane kiiçü k yastık yüzü; 1000 tane bü. Beyoğlu, Galatasaray lisesi karşı . 
'Jij Yastık yüzü; 50 tane küçük bat yastığı; 300 tane büyük ha, sında n Ankarada, Bankalar cadde· 
~ 200 tane cibinlik. (5093) sinde No. 23 
Ilı n ................ ... 

- DOKTOR 
Meıru bir mazeret dolayııiyle Ankara.ya hareketini kısa 

bir müddet jçin tehir ederek 

IVIONiR NUREDDiN 
Kemal özsan 

Vrolog - Operatör 
Bevliye MUtehaasısı 

ve arkada.ları yanında. Her gün öğleden ıonra 

1 
Kraköy - Ekaelıiyor mağaıaaı 

..,, i=>AN• ORAMA BAHÇESIN •• D.E_K_l_llflı :.:..den R · " kndar ~ Tl'I: IT23S -.......-·-=•••• seanslarına devam edecektir. 

Istanbul liseler arttırma 
eksiltme kurumundan: 

Galatasaray lisesile Kız Muallim okulunun 21-8-935 günün· 

de yapılan 59 kalem (262150) kilo ve 10853 lira 37 kurut bedel 
tahmin edilen yaı sebzeye verilen fiyatlar yüksek görüldüğünden 

ve ErenköY. Kız lisesinin 28 kalem 60600 kilo ve 2239 lira 25 kuruı 
tahmin edilen sebzeıine de istekli çıkmadığından pazarlığı 28 8-
fl35 Çarıamba günü saat 16 da yapılacaktır. 

tık teminatları a§ağıda göıterilmİ§tİr. Şartnameyi görmek üze,. 
Kurum SekreterliRine sormaları ilan olunur. (5090) 

Teminat miktarı 

Lira K. 
Galatasaray Lisesi 541.00 
E~köy Kız füesi 

Kız Muallim Okulu 
153,93 

316.14 



Pardayanlar 
Mi,el Zevakonun 

En meraklı romanı 
Yakında "HABER,, de 

Forma halinde verilecektir. 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar size hiç ummadığınız 

menfııatler temin eder. 

Mareşal Fevzi Çakmak ile ordu müfettişi generaller dUn Kırklarellnde yapılan geçit resmi esnasında 

Kahraman topçularımız geçerken ••• 
' 

Geçit resmrne lştlrAk eden tanklarımızdan h'r kısmı 

Geçit resminden ilç görllnilş 


