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Çanakkaleyi tahkim edece
Qirnizi devletlere bildiriyoru 

Türkün barışseverliğine yeni bir belge: 

Tevfik Rüştü Aras 
Bulgar dışbakanının dünkü 

dostça sözlerine 
Dostlukla karşılık verdi 

Tevfik Rliıtil Ara ICOMJfoen.t 

<"•-•e• A ll.f"l~O cavfada) 

. 
Son ltall/flll manevralarından flÖrÜ nilfkr: Oatte ta111/f11'e hlicımıu, altta, 

ttı1111are,,e karfl top 

Musolini Fransız 
bayrağını selAmladı 

(Yazısı 2 ncı sayfada) 

Çinde 

Veba 30 Ağustos zaferini 
Pekin, 29 - Harltin'in prltm 1 d •• •• Ü 

da Taoan' da hüküm ıünnekte o· 
Jaa Yeba butahimlian 78 kİfİ öl· . y ı o n u m 
.... ~ F•Ja. s...-ı.-.. , Bugün pek güzel kutlulandı 
Şanalm' de üç merkezden intipr 
etmiıtir. 

Bugllnkü geçit tlJnnlndm bir görün/lf. Yamı Udnci ve tlller r 
leri ıon ıtllJf'Ollattbr. 

40 sene sonra 
bir canı meydana çıktı 

adın öldür n 
adam tutuldu! 

Adalet erıeç tecelli eder derler 
Franunm Grenoble tehri civarın
da ıeçen ltir badiae bu lilzün dol-

16 Kadımn lcatUI 

ruluiunu iıbata yarayacak. mahi
yettedir. Bqünkü Poata ile ıelen 
Franuz pseteleri bu huauata fU 
mal6matı veriyorlar: 

Dijon tehri jandarma11 ilci aün 

inci forma çıkb. içinde 

Pardayanların 
ilk tekiz aayfalılc 
lorm• tla oariır. 

JJd c 

Yarın paeteqaiscle 3 renkli Par · 
da1anlana kDaiı dal"Mcekw. 

ene) kırlarda dolqan ihtiyar bir 
aereeriyi yakalamııbr. 

Biraz bunamıt olan ıeraeri ka· 
rakolda, ne it yapbiı sorulunca 
iftiharla fÖy)e demittir: 
"- lımimi öirenmenize ne ha· 

cet! &n f evkalide bi ~ adamım 
vaktile 16 kadım birer birer bo · 
fazlayıp öldürmüftüm. Şimdi a" 
tık ihtiyarladım, onun i~in bayi.! 
ıeyler yapamıyorum!,, 

Bu ıarip ıözler üzerine tahk·· 

kat derinlettirilmiı, ihtiyar 
ıerinin aöyledikleri doğru oldu 
:anlatıl !lllfbr. 

Bu adam 1895 aenea:nde Gre 
nobl hıı.valiıini titretmi~ olan Va 
ıe adlı haydudun ıuç ortaiıdır. 

"Çoban öldüren,, diye t&DlıllQJİ 
olan Vqe 1898 de idam edilmq 
fakat ıuç ortalı yakalanama•ıftı 

Diler taraftan bu aeneriain ya 
kalanmuı acıklı bir hlditeyi da

(l>euamı ı ttd4e) 

Belçika kraliçesi 
nasıl öldü 

OlM Belp/uı lcraliçeai Aaiid oe garllltlllM Belçlka·kralı Leopold (u. 
:ııuı boglu *' ,..,,.... rr- ı liael etqlf1111Utl4) 
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Musolini ·Fransız 
bayrağını se13.mladı 
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ı Komünist Enternasyonalinin \ 
Unemli kararları ( 

Moakova, 30 (A.A.) - Pravda gazeleai Komint.ernin za. I 
Bolzanodan ıelen bir tel yazısı, 

'"Musollninln Fransaya karşı manalı 
bir hareke'tte bulundufunu ve Bren. 
nere çıkarak oradan Herdeki Fransız 
karakolunun bayrağını selamladığını,, 
bildirmektedir. 
Hab•fl•tamn lfgallnden batk• 

çare kalmamı• 
Musollnlnin başkanlığında yeni 

yapılan kabine topla1UDU1ndan son -
ra İtalyan gazeteleri doyorlar ki: 

"İtalyanın 7aptıj'ı bütün barış 
7oluyla sokulmak veya ekonomik ta • 
Tizler elde etmek giri~itleri, Habeşis
tanın anlamamazhğı yüzünden hep 
suya düştüğünden meselenin tek bir 
kotanlma yolu kalmıştır ki, o da bu 
memleketi süel işgal ve sır.asal kont .. 
rol altına almaktır. 

ltalya kabinesinin ba toplantısı 
~k manalı olmuıtur. Musollnl, Ulus -
lar Kurumuna Habef JIJeHleeini bü • 
tün etrafiyle anlatacatım bildirmiş 
'H araıuluşal duru111 hakkında izahat 
Termlftir. 
lngıHere ve lbllY• mUn•••ll•b 

h•kkında Musollnlnln 
ellyledlklerl 

lngilterenin Habeşistanla olan 
münasebetini bqzünkü İtalya - Ha ,. 
bit durumu kar§ISJnda lıala eden Mu
sollnl demiktlr ki: 

.. İtalyanın Habeşlstanla kurtara • 
ealı bir tek meseleti nrchr. ltal)'JI 
İngiltere arasında hiç bir mesele yok
tur ltalya İngiltere ile büyük harpte 
ve 80Dra L<>karno ınfsakmd&, daha 
sonra Streza konferansında Arrupa 
barı~ının tstfkran akabinde f evkall • 
'de ehemmiyetli bir çalışma beraber • 
lifinde bulunmuştur. 

Zecri tedbir alınamaz 
ltal) aya karşı alınması mevzuu -

bUs olan ~ri tedbider,,e •elince, 
İtalyanın kao:ıati ş.udur: 

Zecri tedbirler meseleai, taşlat re
jimin.in "Cn yük!'!ek erk!nı as'kerlyesl 
tarafından her bakımdan incelenmiş
tir. H,arpcuy.ane mahiyette olan muh
temel zecrt tedbirler hakkında çok -

hareketten lngilterenin biç endİ§e et • 
memesini yazdıktan ıoııra, lnıiliz Hü· 
kilmeti, İtalyan Hükilmetinden tafıi • 
lat almııtır. iki hükumetin Uluelar Ku· 
rumu toplantı11ndan önce yeni duru • 
mun icap ettirdiği ve T ıana rölü ile 
ilgili (alakadar) olan yeni bir anlatma 
yapacakları ıanılmaktadır. 

lngilizce Deyli Telcraf gazetesinin 
'\disababa aytan IWyan miatemliıke • 
leri olan Eritre ve Somalideld yerlile • 
rin Habeıiıtana geçtiğini yazmakta • 
dır. 

Aytar, 8,000 kitinin geçtiğini teyit 
etmektedir. iki bin Eritreli ve ayni za.. 
manda atlan ve eıyalan ile 6,000 So -
malili H•be§liler tarafma c~Jlerdir. 
Limanımıza lfllyen ltatyan 

v~urta~ı azar• 
ltalyanm Habeıi•tan iıi .W.yııiyle 

limaıumıu aelen J talyan P9fta vapur· 
lannm adedi altıdan ikiye İnclirilmİf • 
tir. Her hafta lilAPUDwa ufrayan Vi
yeıına ve Helvan Yapurlan da asker 
nakliyatına tahıiı editmiıtir. 

Fran91z somall•lnde bir kablle 
Habefl•tana hUcum etU 

Adisababa 30 <A.A.) - Resmi bir 
kaynaktan haber ,·erildiğine göre, So
ınalinin F,raasız bölgesinde yerleşmit 
olan İl.qg kabilesi, Habeş toprakları
na geçerek Habeşlerle harbetmiş, ,.e 
60 kadar ölit bırakarak püskürtül • 
mjj.§lerdir. 

Paris 30 (A.A-) - Sömürgeler ba
kanlığında, 1-as kabilt11inin Habeş 
topraklarına taarruzu hakkında hiç .. 
bir malUmat yo]ıtur. 

• • 
Adiıababa, 30 - Altmıı kitinin ölü

mü ile neticelenen çarpıımaıun •• 1"aJ,. 
mak yüzünden çıktığı anlatılmaktadır. 

Uzıe,ma koml•ıonu 
Paris, 30 (A.A.) - ltalyan - Ha -

bet uzlasma komisYonn n. Pnllfüzin 
iştirakile iki toplantı yapmıştir. 
Beldvln 4 eylUlde ı, bafmda 

JJondra 30 (A.A·) - B. Baldmin 

4 eylftlde Alx _ ıes _ B mana uygun yeni bir siyasa tuttuğu duygusunu veren bir kararı· 1 
draya hareket edeceği nı neıretmektedir. 
edilmektedir. Bu kararda bilhassa, her ülk~de bir hareket birliği, mütte-

Habeflstan bizzat cephane bit bir işçi cephesi, bir halk cephesi ve faşist hükumetine kartın J 
yapıyor bir cephe kurulma11 fikri ileri sürülmekte ve Alman faıistliğine 

lngllfz gazetelerine Adisababa • k artı savaı açılması tavsiye olmımaktadr . ==) 
dan gelen husust haberlere gere, Ha-
beşistan kendisine silah satılmamasI Bir fütuhat harbi yapıldığ1 takdird~. komünistler. bu 
meselesi kü~mda keadi cephiuıesbd harbi .ülke içinde bir muharebe tekline sev;rmek için ellerınden ~ 
kendi yapmafa karar vermiştir. & gelen her 1eyi yapacakhrdır. -J 

Bir cephane fabrikası kurulması .. ~ Kızılordu, bir taarruz karııarnda ıosyalistliği müdafa, et- = 
na başlanacak ve b:ıı, .dört ay içinde ~ mek zorunda kalırsa, komünistler;n ödevi, her vasıtaya baş•.rur- ~ 
bitecektir· . ~ mak su,..etiyle kızılordunun zafer~ ulaımaıır.a yardım etmek o- j 

Bu fabrıka 8 ve 4,!i pusluk mermi 5 lacaktır. a 
!~ı 1:'!~:~ ;::ı,i;::~:ın :r.;~ jUKlllllU11111lllllllll1t111111111111111111111111ıtıllllfflllı11nıtlftlllllh1HIK"""'""'Mi ..... Z1:astllRb .....-...uııllf"RU~ 
!~:.•arı için mühimmat imal edecek_ Dünkü kazanın tafsilatı 

birç:~a=:;~l_;:~~~e;~e ~~a~zı:r ı;:. ~ e_ l_ç_ı· k-a~-- _k_r_a-ıı·ç--e-s. 
pdmrştır. Komur, ucuz oldugu J~n 1 
Hlndistandan alınacaktır. 

l"abrika, bir İngiliz eksper neza • N 
~:~~~.e Habeşler tarafından işletile.. as ı .. ld .. ? 
H•b•••lr •"••ındakl mUfrlfler l O U e 

hUcum taraftarı 
Londra, 30 - Oeyli Telegrafın Adi

aababa muhatUri, 118beı imparatoru • 
nun ıiddet itaraftan aaifritlıerle uirat· 
mak mecburiyetinde kaldığını haber 
vermektedir. Birkaç gün evvel ltal • 

yanlara ini bir hücuma kalkinaaı teklif 
edibnif, imparator tahrik tellldô edi -
lebilecek herhangi bir harekeı. sirit • 
IMIDeleri kin """ ~tler Jwlrlmıda 
inzibati tedbirler alnıq ;ı:anıretim duy 
muıtur. 

Anıı muhabirin bildirdiiine göre 
dün AdilabıaNda yapılan bir toplanb· 
de Cib.U demiryolanan emniyetini te
min meıeleei görüıülmüıtür. 
Franaızlann dü,ünceaine göre bu 

hattın Fransa tarafından kontroluna 
..ı_._ -..am. .... -..J •• 1 ..... ı-- ._ .___.ı_ 

manma uğraınıyacakbr. Fakat demir • 
yolu Habetlerin eline ıeçerae böyle bir 
...rife vmt olacakbr. 

Dün ıazetemiz baaılmaja lıe- mez aralarında kuvvetli bir aık 
nüz bqlamııtı ki, Belçika Krali- doğmuıtur. O zaman veliaht o

çeainin bir kazaya kurban ıitti- lan ıimdiki kralın ıiyuet icabı i
ğini haber aldık ve makineyi dur· talya kralının küçük kızıyla evlen
durarak bu havadisi de ili.ve et· mesi mevzuu bahsoluyordu. Fa
tik. Böylelikle okuyucularunızm kat Leupold buna kafrren yanat
oncla dokuzuna bu feci kazayı da- mamıı ve Aıtrid ile evlenmeğe ka-
ha dünden bildinnit olduk. rar :vermiıtir. 

Belçika Kralı ve Kraliçeıinin Leopold ile Aatrid arumdaki 
upadıkJarı kaza hakkında qa· qk bir müddet gizli kalmıı, niha
ğıclaki tamamlayıcı tafıilit ıel- yet açığa çıkmıttır. Bunun üzeri
mittirı ne Leopold'un anneıi Eliza\et I• 

Kral ve Kraliçe çocuklariyle veçe giderek gelinini görmü9, ve 
birlikte yaz tatillerini geçirmek i~ o da kendisini çok beğer.mittir. 
çin lsviçrede bulunuyorlardı. Sa. Bunu nüzerine 1926 senesinde 
1...1'1__.!-i..V"-lt 'Ve - 1:i ~ı:-.~- • ' • • ~ •• .. . -.- - • -.. · 
bir otomobil gezintisi 1teYHf etmif • Blç1kalılar Astrid'i çok beğen · 

tanberi icap eden kararlar almmı~ . so 
tır. 

Ayni zamanda Italyanın ekono . 
mik mukavemetini zaman altm.a al -
mak için ulusal hayatın bütiln ihtiyaç 
ve zaruretleri meselesi de uzun za -

Ağustos zaferinin 
yıldUnümü 

ve Kral direksiyonda olduju hal.. mitler ve aevmiılerdir. Kraliçe· 
de Küsnah köyünden Lüıern ıeh· nin timdiye kadar üç çocuğu ol· 
rine doğru yola çıkmıtlardır. muıtu. En küçük çocuğu henüz 

Şoför, otomobilin arka tarafın- bir yaımdadır. · 

da oturuyordu. • • • 

mandanberi derpl' edilmiştir. 
İtalyanın yiyecek ihtiyaçlan bu 

senenin buğday ve pirinç bakımından 
p7et verimli olan rekoltesile sağ • 
lanmıştır. Endüstri maddeler.ine ge • 
lince, Bakanlar kurulu endüstri ma • 
hlyetindeki yoğaltımın (lstihUkatın) 
bagtlnkti ve yarınki sUel mecburiyet • 
!erden sonra nazara alınmasını bildir 
miştir. 

lt•IJ• bUyUk bJr para .. klntısı 
l9lnde 

Lond..., 30 - Gazetelerin yazdıkla • 
rmdan J tal yanın mali vaziyeti çok fena 
olduğu anlatılmaktadır. 

Deyli Telegraf •~teıi ftalyanm 
mali darlığından bahsederken ıöyle di· 
yor: 

"Eler bu vaziyet dev.ın eilrte Jtal· 
yanlar beaabma tek bir İngiliz vapuru· 
ıuı bile yüklemek, İngiliz kömürlerin • 
tlen. en az bir miktannı aatm almak 
imkinıuı olacaktır.,, 

Telqraf ıazeteıi de ltalyaa Hükii· 
D)etİDe kredi açmıı olan İnıilia mU.. • 
ıeaelerinin pualamu alamadddan için 
1iki1ete bqlaclıldamu yumaktachr. 
Gazete diyor kiı 

"En cetur ıemi ..,_törleri •• U • 
mürcüler İWya D. it :rapmaia tered· 
'dit ediyorlar. yalanda petin tediyat 
yapılmazsa hiçbir aİparif kabul etmi • 
yecelderi muhaldmktır. Acaba la.Jya, 
lasilb fİ)ep ve k&nlrl...U.e kartı iı • 
tilaa söıtenbilecek mi?" 

lbllJ•n •eflrt Lllvalle gllrUftU 
Paria, 30 (A. A.) - B. Lanl, JtaJ. 

yu BüTik Elçisini kabal .....ıttir. 
Bafbakaa baadan baıb. annala..ı da· 
nımu incelelnek için Avnı~ bula • 
nu Aınerikan . ıenatoıu clıt itleri ko • 
....,_. ib *2ki• 8. POH'• ct. ka· 
.. ,.,. V' 

lfJllyanl.-rdan Habeşlilere 
lc•9•n trkdatl• r 

ltalY,~ Habeıiıtana karıt giriıeceji 

Bugün, 30 A6uatoı, 26 tll}ıuto.ta lerinin kahramanlığından ltüyük Mr ai· 
başlıyan baıkumandan harbinin kat. tayiıle b.haetti. Söylevlerden IOlll'8 

i bir zalerle kazanıldığı günün 13 Ün· Harbiye bandoıu lıtikli.l marımı sal • 
cü yıldönümüdür. dL Bu anada aıkerler M1'm vaiyeti 

On üç yıl evvel bugün Türkün gÜ· aldılar. Siviller ppkalarmı çıbrttdar. 
cü tarihi değiştirmiş, ve Atatürkün • Bu ıuretle ttbit asker .ellmlandı. 
başkanlığı altında ilk harikalannı , Bundan aonra komutanla diler u • 
yaratmağa b~lanuıu. On üç yıl evvel bitler Be,uıt meydanındaki tribüne 
bugün bütün dünya Türkün ebtdi kal gelerek yerlerini alclılar ve itiraz sonra 
kuıl§ı kar.şışuıda diz fijkmüıtii. On da seçit reımi baıladı. 
üç yıl evvel bugün veni bir tarih, ve· tik olarak Harbiye bandoıu ve hu • 
nl bir dünya df)ğnwştu. .1un abamda Harbiyeyi IMı J'll bitiren 

Ayni zamanda tayyare bayramı. yarıubaylar aeçliler. Bunlan önde alay 
sayılan bu fanlı gün Türkiyenln her- bayrafl olduiu halde Harbiye alayı, 
taralında aoruuz ıevi~ ve hepecanla ihtiyat zabit mektebi talebeleri, ınmka-
kutlulanmaktadır· .. - 4 

• lariyle birlikte kuleli; maJt41pe liMleri, 
• .,,. 11- deniz bandotq, deniz liaeai, deniz ha • 

30 aiulloı zafer bayramı bugün bü- zırlama erbat mektebi talebeleri takip 
etti. yük törenle kutlulamyor. Şehir dün 

akıamdan itibaren ıüılenmeğe batlao· Bunlardan tonra fırka mmkan seçti 
mıttJ• Beyazıt meydanmda Oniverıite ve buu pefİlın kahraıDan askerleri· 
kapmnm önünde büyük bir tribün ya· mis seçit 1'apblar. Piyade, topçu, mu· 

Pılmı•b ye ıneydanm etrafı tellerle r•v· habere, ımkiaeli tüfek, ıünri, nakli,.e 
" r- latalan bijy(ik bir intaemla ••hallan rilmiıti. Zabıta memurlan ve askerler 

meydanda alayın ıeçeceii yollard. İn· 

sibab temin için erkenden ,. ... ümt . 
lardı. s.bahJqin Mkizden itibuea teh· 
rin muhtelif Mmtlerincı... bük alan, •· 
km Beyazıt meydaaına s.U1ordu. 

Saat dokuzdan itibana ele latalar, 
mektepliler selmei• baılaaat. onı. ... -
ıite meydanında yer ab7orlardı. Saat 
doku buçui• kadar bütüa latalar ve 
mektepliler, ıivil teıeldriill• meydaa. 
da evvelce hazırlannuı olan yerleriai 
alnuı bulundular. 

Saat tam onda lıtanhu1 komutanı 
Halil ile Vali ve belediye reitl Mu· 
bittin O ıtündai otomobillerle l'eldiler 
.,, latalarla mektepleri teftiı ettiler. Bu 
teftitten IOftra, bir ıubay tarafmdaıt 30 
ağustos istiklal harbı ve Baıkuman • 
danhk muharebeıi etrafında bir IÖylev 
Yerildi. Buna lıtanbul komutanı muka· 
belede bulunarak Türk zabit ve aıker-

ıürekli alkıılan arasında ıeçtiler. 

Aıkerlerden ıonra itfaiye müfrezesi, 
tayyare timsali, ıehir bandoıu, darÜ§· 
tefaka tale1,eleri, izciler, eınaf teıek • 
külleri de geçti ve bunlarla ıeçit reımi 
bitti. 

Bu .-balı saat dokuz buçukta komu
tanlık kararaahında bir reımi kabul ya 
pılmıf, tebriklerde bulunahnuıtur. Bu 
gece her taraf elektriklerle ıüılenecek, 
fenr alaylan yapılacaktır. 

işaret memurlarının 
kasketleri 

I,aret memurlan, kaıketlerinin çok 
eski, çok rahatıız ve çok üılupıuz ol • 
duğundan tikayet etmektedirler. Bun• 
)arla pek rahatmı: oluyorlarmıı. Mfira· 
caatlan timdiye lv.ıc!a" fayda vennedl
il içia paetemm nntufJle a. ita .... 
zulannı bilclimıektedirler. 

Bu eanada Kraliçe yolun liari· Belçikahlarm ve Belçika Cloıtlannm 
tasını görmek istemiı, Kral da ha· matemine ve taziyetlerine dair dünya• 
ritayı çıkarak yolu göstermek içiu nm her yerinden aaymz telgraflar gel • 
bir an batını sağa çevirmiıtir. mektedir. lnııilia aara:fl ÜÇ, leveç aara-

Bu ihtiyatsızlık, direksiyonun yı dört hafta matem tutacakbr. 
iyi kullanılmaması, otomobilin bU· Kral şuursuz bir 
tün hızıyla yoldan çıkarak Mı vaziyette 

Luceme, 30 (A. A.) - Kral, mua • 
tümsegvi aımasına, ve 11) metre İ· yene edilmit ve vücudunda hiçbir da • 
leride olan bir ağaca çarpmasın·. bili anza olmadıtı anlqılmıtbr. Göı • 
sebep olmuıtur. Bu müsademede terdiii ıuureuz vuiyet, duyduğu eon• 
Kral ve Kraliçe otomobilden fır- ıuz acmın bir eonucu olarak telakki e

lamıılar, otomobil de o hızla di- dilmektedir. 
ier bir ağaca çarpmıt ve oradım ---1-6--k-a_d_ı_n_I __ _ 
da göle yuvarlanmııtır. 

Kral hafif surette yaralandt- •• ıd •• d 
ğından hemen ayağa kalkarak ka- o u ren a a m 
rısınm yanına koımuf, onu kolları 
araıma almııtır. Fakat bu eınada 
Kraliçe ölmüt bulunuyordu. 

Kraliçenin ölüm, ve Kralın ya· 
ralanması haberi Belçikada büyük 
bir tesir uyandırmııtır. Kabin1 
derhal toplanmıf, ve baıbakan tay 
yare ile lsviçreye ıitmiıtir. Brük· 
seldeki ıerıi, diier eilence yerle· 
ri ve borsa da derhal kapanmııtt~. 
Birçok hükftmetlerdn bu ara Fran
sa, Skandinavya hükiimetleri, v-e 
Almanyadan tee11ür ve taziyet tel· 
grafları gelmiıtir. 

Ayni kazada ıof ör de yüzüıt· 
den ve ellerinden hafif ı.urette ya· 

ralanmııtır. .,,. • • 
Kral Üçüncü LeopoH, kazaya 

kurban giden Kraliçe Astrid ile 
bundan on sene evvel lıv~te ta 
nıımıft: 

Kraliçe A!trid 19•)5 yılındı 
Stokhotr.1de doin;ıuflu. Ba1'uı lı · 
veç Kra1' Be,inci Güstav'ın kar· 
deti Pr,.nı Şarl idi. 

iki genç birbirlerini görür gör· 

(Raıtaralı l incide). 
ha hatırlatmııtır. Serserinin öldür· 
düğü kadınlar arasında Madam 
Reyno adlı bir kadın da vardı. O 
zaman bu katil hadisesinden öle., 
kadının kocası ıuçhndırılmt,, 
dört ay mevkuf kalan zavallı a 
damcağız aleyhinde kat'i bir de · 
lil bulunamadığı için nihayet ıer · 
beıt bırakılmııtı. Fakat halk, ka· 
tilin bu adam olduğuna kanıydi. 
Herkes kendisiyle alakayı kesmiş, 
dükkincılar zavallıya yiyecek içe
cek bile vermek iıtememitlerdir. 
On ıekiz yatındaki kızıyla ber&· 
ber yqıyan adamcağızın adı ka · 
tillikle damgalanmıf, zavallı eski 
devirlerdeki gibi afaroz edi1111i1 
bir halde bir sene kadar yaııyabil· 
mittir. Bu arada kızı bu hayat• 
dayanamıyarak bir manaıtıra gi

rip rahibe olmutlur. 
Şimdi altmıt sekiz yatında o

lan bu kız elln saldır. Ve baba•• 
nın masum olduğu nihayet resme~ 
aabit olduğunu öğrenince ıevin· 
cinden dütüP bayılmııtır. 
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AŞk! .• insanı 
yükselten aşk. • •. Ticaret 

ğ h b. f 1• ak. odası 
lzmir üzümleriiıe Türk

ofis fiyat biçecek Bir roman mevzuu hazırladı ·ı 
grm için, geçen sabah, gazetedeki 

ma a ma ıuı ır aa ıyet m 1 • • 

nesinin iılimini tutturur ... Onları Memurları tarafından 
gündelik itlerimi arkadatla.rımın 
baıına ıardım. Müsaadelerini ala· 
rak, dolaımağa çıktım. 

ıair eder, ilim yapar, ihtiraıın mahkemeye mi 
Izmlrelen çıkarılacak üzümlerimi • 

yükselteceği bütün basamakları verilecek ? ıin fiyatlarında birlik \'Ücude geiiril 
rar ,·erilmlştir. llu karar derhal tat
bika geçilmiş n Tiirkofis lzmir şube
si bu işe memur edilmiştir. 

Tabiati güzel bir yerde dolat· 
tığım sırada beynim daha iyi it • 
ler. Ayaklarım, beni Gülhane par· · 
kına doğru sürükledi. 

çıkartır... Tekaüt sandı§ı için mesi için Izmir çıkı tecimenleri arasın 
lıte, yan~mdaki.gencin halini u· kesilen paraları da verilmiş bir karar olduğu halde 

z~.tan uzag .. a .. tetkık ederken, ken· geri istiyorlar tzmirde bazı firmaların el altından 
Verilen karar mucibince arsıulu • 

sal ,.e lzmir piyasa durumları nazarı 
d d b tü b k ı bilhassa Hamburgtaki ithalatçılara 
ısın e, u n u aynama arı On aeneye yakın bir zamandan· 

düşük fiyat teklif ederek piyasayı dikkate alınarak hergün lzmir piya
sasına gelecek üzümün fiyatını tiirko 
f'is tarafından tayin edilecektir. lz • Burasının manzarasını, ıabah • 

leyin gönnemittim. Meğer. hazin· 
liği içinde ne harikuladeymif. 
Aktamki haline hiç de benzemi • 
yor. Öğleden sonraları, park, ek • 
aeriya, her yerde rastlanan aleli • 
de tip inaanlarla doludur. Fakat, 
bu aaatte buranın ziyaretçileri 
pek seyrekti ve bana pek minidaı
göründüler ... Ağaçlıkların duece 
derece ye§illiği altında tek tük 
gezenler ve oturanlar çalıtma ha· 
yatının değirmenine koıulmak İs· 

teyip de koşulamıyan işsizlerle bu 
değirmene koşulmak mecburiye · 
tinde olmıyanlar ... 

ıezer gibi oldum ... Şimdi, içinde beri yapılınaıı esas itibariyle ka • altüst ettiklerini yazmıştık. İzmir ge-
yqadığı hisler, onu, tız:tı~ın ~anat· ra.rlatmıt olduğu halde tekli Ti • zislnl yaparken bazı teclmenlerin bu 
lanıp kelebek oluıu gıbı, bu ha- caret Odasınca bir türlü teapit e • neşriyattan yaptıkları şikAyete Eko _ 
letten baıka bir halete geçiyordu. dilemiyen Oda memurlarının le • noml bakanımız çok yerinde bir ce,•ap 

Ta buruna kadar yürüdüm ... 
Sırayla dizilen kanapelerde.o bi • 
rine gelişigüzel, oturdum. 

Mevzuum tarihi bir roman ol · 
duğu için, ne kadar olduğunu ta· 
Yİn edemiyeceğim bir zaman zar· 
fında, bu saray bahçesini. ıarıklr 
yeniçerilerle, ıipahilerle, kalyon · 
cularla, iç ağalariy)e doluymuf 
gibi taıavvur eltim. Hayalim, hep 
onlarla uğraıtı. 

Sonra, göklerden yere iner gibi, 
tasavvur aleminden hakikate dön· 
düm ... Parkın ştmdıkl halkı ara • 
sında kaldım. 

Sonra, öte yanımdaki çifte bak· 
lnn. Bunlar da ateıli ! Fakat o a • 
levli atkın yanında, kor dolu bir 
saç mangala benziyorlar. ihtimal 
ki içinde mercimek olan bir ten • 
cereyi kaynatıyorlar ... 

Bir on sekizinci asır §aİri gibi 
bunları, ötekinin yanında bayağı 
buldum ... 

Ve, yerimden kalktım ••. Yalnız 
batına oturup bir tahin gibi ufuk· 
lara bakan gencin bir münasebet
ıizlik ederek - meaela cebinden 
bir avuç kabak çekirdeği çıkara· 
ra.k yemeğe baılamasını görme • 
mek ve - tasa vvurlarnnı bozma· 
mak için, oradan uzaklaıtım. 

(Vl·NO) 

ismet • •• •• 
ınonu 

önemli bir diş 
amellyatı geçirdi 
Batbakan lmıet lnönü dün aa • 

at 17 de beraberinde Saracoğlu ve 
T.wıa~ D;;. r.:~ A ...... hnl11n.t11Chı hal 
de dite tababeti mektebine ıitmiı 
ve mektepte mühim bir dit ameli
yatı geçirmiıtir. Ameliyat muvaf· 
fakiyetle neticelenmiı, arıza · za· 
il olmuştur. 

-o--

Etrafıma baktığım vakit, bir 
Yanımda bir kadın erkek çiftin, Ö· 

le yanımda ise, tek batına oturan 
bir delikanlının bulunduğunu gör· 
düm. 

Onlar da, benim gibi, kendi ka· Dama müsabakası 
İnatları içindeler ... Kendilerinden 7 Eylöl cumartesi günü ve gecesi 
başkaıiyle meıgul bile değiller... Kızılay cemiyetinin Taksim Belediye 

bahçe.c;inde hazırladığı kermeste bir de 
Sevİ§en çift, çifte kumrular gibi, biiyük dama müsabakası tertip edil • 
biribirine sokulmuı; mırıldanarak miştir. Bu müsabakaya meşhur da • 
konu§uyor ... Tek adam ise, - ha· ma üstadı Bay Sava idare edecek, 
linden anlıyorum ve bütün mace- 1'azananlara hediye \.'e kıymetli ha -
rasını bana anlatmış gibi eminim tıralar verilecektir. 

ki - bir aııktrr... Sevgilisine e - -o-

riıemiyen bir aıık... Heledlye dalrelerl 
Belki, tarihi bir romanın için • pazarlıkla mal alamaz 

den yeni dönmüt oldug-um için, 0 · . .. r . . aırell!r :: mues.c;cscler Ye hastane 
omantıklefıyorum: lt!re lazım olan yiyecek ve içeceklr 
"- Asıl aık onunki!,, diye dü· için miltahhitıerle yapılan mukanle • 

tünüyorum... ler bittikten sonra ikinci bir ihale 
Bakıtları , duruşu, dütünü•ü, yapılıncaya kadar geçen zaman zar • 

y rrnda bazı uray şubelerince pazar • 
hep bunu anlatıyor ... Cinai mun • tıkla öteberi alındığı görülmüştür. 
kariz olmuı bir mahluk diyeb:lf'- Bu şekilde alış yapmak kanuna uyma 
ceğim bir aıkı benliğinde tatıyor. dığrndan şubelere uray tarafından 

Garplıların pi . tonik adını ver· dün yeni bir yayım gönderilmiştir· 

dikleri bir aşk ... \' ahut sadece he· -o-

defi olmıyan bir his... Tilnel Şirketinin 
Sülyeman Nazifin: vergi borcu 

Gel ey vurudunu bir ömriçindc 
bekledi4lm! 

Bir d~nayı hayaliye ihtiyacı var/ 

Ve Nedimin: 
Yok bu §ehriçindc ıenin vaafetü. 

ğin dilber, Nedim! 
Bf r peripcyker görünnt.Üf bir ha • 

yal olmuf sana! 

Diye vaıfettikleri duygu ... in • 
&an ruhunu, bir aleve maruz kal· 
mı, maden gibi bütün mikropla • 
rından temizleyip ıaflaşlıran afk .. 
Evet, doğru: Eğer bu ruhlar halis 
maden değil de tenekeyıe, onları 
eriten, kalaylarını akıtan, insan • 
la.rı Yerem eden, tereddi ettiren a· 
lev ... 

Öyle bir alev ki, gençlerin yü • 
r-eklerinde fevkaladelikler yarat • 

Sultanahmettekf 
kazılar bitti 

Sultanahmette yapılan kazı it· 
ferine dün son verilmiıtir. Kı~ın 
mozayikleri bozulmaktan · oru • 1 
mak için etrafın üstü örtülecek, ve 1 

sular için de kanallar açılacaktır. J 

,·erdikten sonra verdiği emirle İzmir 
kaüt sandığı iti Oda Mecliıinin piyasasında incelemeler yapılmıı ve 
son toplantıaında görüıülmüt ve Uzüm fiyatlarının ulusal gelirimizin 
bir proje kabul edilmiıtir. ~el!meti için bir hadde tesbitlne ka -

mirde bu işle uğraşan Türkofis ge -
nel asbaşkanı Necdet bugUnlerde şe:h 
rimfze gelecektir. 

Türkofls diğer buı mahsullerin 
fiyatlarını tutmak için de incelemeler 
yapmaktadır· 

Fa.kat kabul edilen bu proje -----------.----------------

memur~an hiç tatmin etmemiıtir. Yabancı pıyasalarda fındık 
Duydugumuza göre Ticaret Oda- • • • • • • 
il memurları Ekonomi Bakanlığı· mahsulumuzun 
na ve~a. mahkemeye baıvurarak Türkofiıin fındık yeti,tiren böl 
b.u . 1ıın düzeltilmeıini veyahut gelerde yaptırdıiı ine.elemelere 
tımdıye kadar maqlanndan ya • .. · d' k d ıJ fm 

k • • . • gore tım ıye a ar yap an • 
pılan anunıuz kesmtılenn gen • d k l' t ı 80 b. al . . ı a ıvre P. ıt arı m çuT • 
ye verılmeııni iatiyeceklerdir. d Fmd ki .1 at• 

Kumar 
Muratpaıada kahveci Bava • 

mm kahvesinde Veyael, Mehmet, 
Salahattin iıminde üç kiti kumar 
oynarlarken yakalanmıtlardır. 

Arabacı yaralandı 
Ortaköy Nakliyat Soıyeteaine 

ait toför Himidin ide.resindeki 
kamyon Kabataıta arabacı Şerife 
çarpmıf, yaralamıttır. Yaralı Cer· 
r:ahpafa haataneşjne kaldmlmıt • 
hr. 

Mot:oslklet çarptı 

ır. ı anmıza ven en ıvre 

fiyatla.n bu ay teslimi 48, eylUI 
teılimi 44 kuruıtur. Bu inceleme • 
lerin sonunda fmdık piyaaaamm 

sağlam olarak açıldıiı ve fiyatla• 
nn ç.ok iyi olduğu neticesine va • 
rılmııtır. Genel durumdaki a&i· 
lam.lığın en büyük miıali mart· 
ta teslim edilmek §artİyle yani al· 
tı ay sonraıı için bile alivre aalıf 
yapılmıt olmaııdır. 

Ofiae selen mümeMil raporları
na göre araıuluaal fındık piyua • 
aında en büyük raktplerimiz olan 
lıpanyanın fındık rekoltesi hu yıl 
100,000, ltalyanm da 200,000 çu· 
't'aldU'. 

Bu yıl lıpanya, fmdık piyasa • 

vaziyeti sağlam 
IJDI çok diifük fiyatla &ÇDUftır. İ· 
talyanm lı&J'P. ha.zırlıkla.nndan Ö· 

türü gerçek durumu bir türlü ta • 

yin edilememiıtir. Fakat h~kikat 
tudur ki Türk f ındıkla.n için ıü • 
rekli talepler bulunduiu halde Al· 

man ithalatçıları greek ltalyan 
gerekse İspanya mallan üzerin • 
den aon haftada da hemen hiçbir 
teklif yapmaınIJlardır. 

Dii"er yandan Çekoslovakyanm 
bu yılki fındık ihtiyacı tamamen 
memleketimizden temin edeceği 

anlqılmııtır. ispanya. ve 1 talya, 
fiyat ve maliyet aeviyesine göre 

Çekoalovakyaya fındık ıatabil • 
mek imkinlarmdan uzak bulun • 
maktadU'lar. Türk fmdıklarınm 
gerek lıpanyol, gerek ltalyan fı~ 
dıklanndan kaJite itibariyle yük· 
ıek bulwmıaıı da tercih sebebi 
olmaktdır. Niıantaımda Hacıma.naur ao • 

kağmda oturan Hamdi mo~osik. 
Jetle Büyükdereye ıiderken ame
le Zihniye çarpmıı, yaralamnaaı· 
na sebep olmuıtur. 

Eroin bulundu 

Bir adam trenden 
dilştO, Uldtl 

Eidmeye giden Konvaıuiyo • 

nelden Nevzat iıminde biriıi düt· 

müf, ayakları keıilmittir. Yaralı 

biraz sonra ölmütütr. Kaza hak· 

kında tahkikat yapdmaktadl1'. 

(Kurbağalı dere cl\7 a• 
rında demlryolu 

istasyonu istiyorlar 

Eeroin kaçakçılarından toför 
Şükrü Oıküdarda Yenicami avlu-
ıunda. bir adama bir paket eroin 
verirken yakalanmıtbr. 

Çarpuştılar 

Şoför Salibin idaresindeki 1908 
numaralı otomobil Gazi haliskir 
caddesinden ıeçerken 131 numa· 
ralı tramvay arabasına çarpmıf, 
yana doğru manevra yaparken ak 

ıi istikametten gelen 113 numa • 
ralı tramvayla da çarpıfmııtır.Her 
üçü de haıara uira.nıııtır. 

Esrar 
Beıiktaı iskelesinde karpuz ıer

giıi bulunan sabıkalı Nusretin 
üzerinde 20 gram esrar bulunmuı 
tur. 

arabacı Ali üç parça kurıun bonı 

çalmıf, yakalanmııtır. 

Fala bakarken 
Beyoğlunda. Ağa.hamam cadde

ıined Ferahfeza aparbmanı ya •• 

omdaki araada. oturup kapıcı ile 
mahalle çocuklarının falına ba • 
kan çingene ZekiY.e yakalannuı • 
tır. 

Kurbahderede kemikli çayırda bir 
şimendifer köprüsü ile bir durak yeri 
ihdasi Demlryolları idaresinden isten 
mlştl. O civarda oturan halk Bayın -
drrlık bakanlığına da başvurumştur. 

-0-

ikinci nevi undan 
ekmek yapanlar 

Uray tarafından ekmek fiyatları • 
nın yeniden indirilmesi üzerine şeb • 
rin bir tok yerlerindeki fırınların 

ekmek çeşnisini bozdukları, fiyatı 
narhtan da aşağı indirerek biribirle • 
rlyle rekabet yapabHmekiçin ikinci 
onlardan ekmek yaptıkklan nazarı 

dikkati celbetmi~tir. Kaymakamlık • 
lar bunun için teftişlere başlamışlar • 
dır. 

ölmüşlerinizin canı için ! 
:,a~u daires.in~.e defterci .?ay Hasan diyor ki: 1 ıul~r getiriyorlar. Halbuki bizde suyun bir dönümüne 
Bızlm. Sarıguzel,. ile Hırkalşerif,. arasındaki yttdı buçuk, on kuru§ r:erccek para nerede? Benim gibi 

mahalleler bu llCo/darda ıuıuzlulı:tan Aman Allalt ça· dört çocuklu bir insan b Ü • i • k • / Cl daki. b. • . u ya: g mı t;mege, yı ·anmaya, 
gırı~or ı·arımı: ır ıkı çeşme sabahları iplik gl- bulaşığa, çamaşıra en aşağı üç sefer su getirtmeli ki i~ 
bl bırer parça akıyor ama ıonra öğleye doğru kesilince ba k u 
iş kötiileıiuor.. lvlereimlzde kuyu yok kl oradan au çe _ k şa çı sın! ç ıefer ıu da aşağı yukarı yirmi be;c. otuz 
kip yüzlerimizi yıkayalım/ Sabahları akıamları yüzle- uruş tu~ar ... llunu~ yolu nerede? Acaba bu yaz S1cak • 
rimizi yıl.:amak irfn yağmur duaaına rm çıkalım! d~r • larında ölnıuşlerlnı:rin canı irin bize blr~r yudum n 
siniz? gönderin.' diye belediyeye yalrarsak çeşmelerimize bir 

Sakalar üe bu kötü ı:aziyett~n istifade ederf>k Dı- az ıu gelir mi dersiniz?,, 
rağman ıugu di1111 ıeferi 11edi buçuktan ondan, evlere Ne diyelim, inşallah kabul olunur.l 
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Türkün barışseverliğine yeni bir belge: · 

Tevfik Rüştü Aras 
Bulgar dışbakanının dünl<ii 

d o s t ç a söz l e·r ine 
Dostlukla karşılık verdi 

Bulgar D.~ lıleri Bakanı Köaei- Çanakkaleyi t bkl 
vanof'un Turk dostluğu hakkın. 8 me 
daki ıöylediklerini dün dere.et. karar verdlğlmlzi 
mittik. Bumın üzerine Dı! t,Ieri devletlere 
Bakanı T~vf1k Rüıtü .. Aras. d~ A - bildireceğiz 
nadolu AJaıuına a§agıdakı dıyev· RoTnf!n aazetel · d ·· h · 
d ( 

~ • ~ ~~~ 
e beyanatta) bulunmu~r: mizden hareket d D · ı · B · • • e en l§lf erı a-
- Bulıarııtan Dıı l,Ierı Baka.· kaıumız Bay Tevf'k R'" t" A 
d Kö · f' .. ı uş u raım 

nıb oıtumh ıe1vano un bmuhnba". Sof ya ve Belgrattan geçerek u-
s.e atmıız akkmda bu sa a ı · luslar 1-·'l"l•mn t J tı ·d 

n."'~ "!' ,,. op an sına aı er 
zim nzetelerinlizde de inti~r e • ~n Blede uiruyo.çaimı ve bu 11_ 

den beyanatını ıbüy.iik bir memnu· radı Canakkalenin tahkimine baı
ffiyctle okudum. iki ulusun kıH'§J· la11•c.aj1pı }qiçük andlatma mü,. 
l~klı itimat ve saygıya is inat eden messill~rine bildireceğini yazıyor
doathık ~e aevgi içeriıinde yqa - ı ar. 

Kaztm Dirik 
Trakyada 

Edime, 29 - Umumi miifettit 
General Klzım Dirilt bu sabah E
dirneye geldi. Karaajaç durağın. 

da Edirne ıaylavlart, mü.fettit ve· 
killeriyle vUAyet erkim tarafın • 
dan kartılandı. 

Trakya umumi müfettiılik ve. 
kiletini yapan iç itleri Balaµılığı 
müsteıan Vehbi ~mirel de bu 
ak§-.mki trenle ayrıldı. 

maamı temin etmek, ve ıon za · A · ı ynı gazete er, Romanyanı.n Türk tezini müdafaa edeceğini de 
manlarda araya giren bazı yan!ıt Çanakkalenin tahkimi üzerindek~ ili.ve ediyorlar. 
~~)eri dağrtınak için })ütün .~==-=-=~==~,.,,.,...,,.,,...,..,....,,,,,......,.-----------
.g,yııttiyle &alı~cağı hakkmda- ş d t d kt 
ki &arlh ,cizlri bizim ,amimi dyy.. arap os u o or~ 
irn!~ız~ ve arzularımızın tıp· 

k.J11 'VC aamimi bi! makeıi~İr. lar kongnesı· n de 
"Herke"e mah.tmdqr kı Çpm • .I · 

!':.: !!:ı.:;~ı~:,:,:;:~:t:~ Şarabm belsoğukluğu hastah-
~:!~!a11~~~~\a~:=kt~:~;: ğına iyi geldiği söylendi 
l~Jı itimat ve sevgi üzerine miia • 
tenit iyi komşuluk hayatı ~fıya • 
bilmektir. Yakın kom tul arımız • 
C:lan 9la.n Bulgaristanın bizim ta • 
rafımızd~n bu temel ıiyaıamızın 
haricinde bulunmasına aala arzu 
ve temayülümüz roktur. K8.!'§I • 

l!Jdı iyi niyetlerle tahakkuk etti • 
rebilmekle müftehir olduğumuz 
dostluk halkaaı dahilinde Bulga· 
riatanın da bulunma.mı eöniilden 
isteriz. Aksi halde çok müteeasir 
ve muztar-ip oluruz. Biribirini iyi 
tanıyan ve ıayan milletlerimiıdn 
~vJi içinde iyi ı~inrnel~rine ça· 
lı!Dlakladır ki ancak "Vazifelerimi
zi iyi yapmıt oluruz. Ben de bu 
'kanaatle ~lı~ınaktapm. 

"Yanlıt tefehhümleri tenvir ve 
izale ederek iki tarafın bu kartı • 
lı:klı beyanatla izhu ettiği dostluk 
ve irl kemtYluk yolundf. yUr\imek 
v~ .,.~gayretlerine iki ta.raf :mat
~tmm pijyük yardmıd• buluna· 
caklarına. güvenmekteyim.,, 

Dıt itleri Bakanı T evlik Rüştü 
~aş di.inıAta.türk tarafından ka· 
bul edildlkten ıonra Küçük çek • 
mec~ iataıyonundan Semplon ekı· 
presine binmek suretiyle Cenev • 
reye ·hareket etmİ§tir. 
J Tevfik Rü!tU Aras evvela Sof· 
yad11. Bulıar Dı, Bakaniyle, sonra 
Bled tehrinde Yueoalavya Bat -
&ak~ın Stoyadinoviç ile 1ıörüştük· 
ten ve 81ed'de hir gün kaldıktan 
sow• Cenevreye gidecek, önü • 
müzdeki pa.zarteai günü İtalya • 
Hp.beı anla,amamazlığını tetkik 
edecek olan Uluslar Kurumu top· 
lantısına iştirak edecektir. 

Küçük andlaş
asının bugün
kü toplantısı 

Lo-'-dr~, 29 - Arııulqaal şarap 
dostu doktorlar ~onrr~hıin son. cel
sesinde Bordo doktorlarından Baget 
~arabın bebıofu]dufu tedavisindeki 
tet11irinden h:Jhıetmişttr. Hu fikre bir 
ÇQlJ doktorlar ittirak etmitlerdir. 

Bqndu ha~ diğer bir ~ok dok
torlar wa.bm dfğer Jwıtır.lıldarm te
dı1.visinde oyııadıjı rolleri anlatmtt ~ 

lar, netkedl'l kongre 19~ de Liıbcmdı 
toplanmak Uzere dalılnııştrr. 

Yürekler acısı 
Hergiin bir orman 

yangını oluyor 
" 

Bu seferde Bolunun o güzel 
ağaçhkları cayır cayır yanıyor 

Bolu, 39 <A.A.) - Göynük il~e -
şinde büyük bir orman yangını dün -
denberi devam etmektedir. 

Yanrın üç saatlik büyük bir or • 
man alanını yakmış, Göynük kasaba -
sına yakla,mr,tır. Yangının kilileri 
kasabaya gelmefı batlamıttır. Bolu • 
dan arazözlerle orman muhafJZları 
gönderilmiştir. 

Bolu. 27 (A.~.) - Göynük ilçesin 
d~ 21- S - 9a5 de ısaat 12 de ba~lı -
yan ve 3 saatlik bir alanı yaktıktan 
sonra bugün saat 18 de Göynük ka ~ 
sabasına yaklaşan ve küller atarak ka 
eabayı tehdit ve halkı korkutan yan • 
glD rUıg!rın yolunu deii11tlrmesi ve 

kasaba ve köy halknun caıulan Ç4 -

h~alariyle M.sabanm tanıamen ce -
nubuna ge~mi~ ve kasabadan uıak -
laşmı§ ise de orman içinde ve dokuz 
kilometre alanında yangm §iddetıe i
le.rleınektedlr. 

Yangın 34 saat devam etftlekt• -
dir. Göynük ilçebayı yangın yel'İl\e 
yetişmiş orman mtihendis muavini 
ile birlikte ıtindürme tedbirleıi almak 
tadır. Ya.ngnun bu ıeee ıtindürillecefi 
umut edilmektedir. 

Mudrunu ilçesinin Sepetçiler kö
yü çevresinde sıktı saattir. Orınan 

ya11ınaktadır. 200 amele röndırllmif -
tir· 

KCÇCK ÇiFTLIK 
PARK 1 
BU AKŞAM 

Türkün me"'udiyet ve istiklalini temin eden 30 Ağuıtoı ki, o 
f.üyük muzafferiyetin seneyi devri yeai olan bugünün gecesi 1 

Hava Kurumu menfaati için 

1 Deniz Kızı EFTAL YA SADi ı 
ve büyük saziyle tes'it edilecektir. 

Buna ilaveten Çiftlik Parkından gece yarısı fu telefonu aldık: 

BAYAN HiKMET CAHiT 

30 A('}USTOS - 193S 

Tarım Bakanı 
geziye çıkıyor 

Hayvaocılığımızın geJlşmesloe çalışılacak 
Ş~rimizden Ankar•ya giden Ta • da yaptığı etüt\er gezi.sJnden sonra 

rım Bakanı Muhlis yarm gelecek do- doğu illerimizde bilhassa yeni ve özel 
h illerimizde bir etüt gezisine çıka- bir 'fuım proıram~ tatbiki ~rrür 
caktır. Bakanla birlf.kt~ bir uzman etıniştj. Diğer randan doğunun başlı
(mtitehassuı) heyetinin gitmesi karar ca serveti ve memlel\etin gelir kay
lqmıttır. Öğrendiğimize göre Tarım naklarından biri olan hayvancılığın 
Bakanı kuzey (f!mal) iJJerimizden genişlemesi de üzerinde durulan iş • 
başlıyarak Y~ni kurulan üçüncü ge - lerin başında gelmektedir. Tanm Ba
nel Jspekterlik bölı~ine (mın~kası - kantnın kuıeyde ve doiuda yapaca • 
na) dahil olan sekiz doğu ilini11 her- ğı gezilerin gayes~ni bilh~ bunlar 
birini ayp ayrı gezecek ve en son teşkil edece~i anlaşılmakt.adır· Bu 
Erzuruma giderek genel ispekterle te gezinin bir ay kadar süreceği sanıl • 
Masta bulunaeaktır. makt.adır. Bakanın dönüşünden sonra 

Başbakan İsmet lnö11ünün doğu - kesin karar verilecektir. 

GilmrOk muhafazas•nın uyanıklığı 

3 kaçakçılık vakası 
meydana çıkarıldı 

Son günlerde gümrük muhaf a-ı 
za memurları üç kaçakçilık hadi
sesi meydana çıkarmıılardrr. 

1 - Muhafaza memurları Emi-1 

vapurlarından kaçak ole.rak aldık 
ları 7 kilo marmalatı satarlarken 
cürmü ıııethut halinde yakalan . 
mıılardır. 

nönünde Arpacılarda 56 numaralı -------------
dükkanda Alekıanın döviz kaçak- j a PO nya 
çıbğı ,.aptığm, haber almıılar, bu-
nun üzerine dükkana gitmi,ıer, ve Fazla ahalisini Okya-
orada bulunan tezgahtar Koçoya DOS adalarına yoJla-
dükklnda ecnebi para11 hulunup mak Jsteyor 
bulunmadığını ıormuılardır. B bahki + .. ·ı 1 De li • u sa pos~ ı e ge en y 

Tezgahtar Koço menfı cevap Herald gazetesinde okunduğuna aöre, 
vermiı, bunun üzerine dükkanda Japon hüktlmeti Japonyanm f4Zl~ a .. 
arattırma yapılmıf, ve çok milt halisine Okyanosun denizinde muha • 
tar<fa ecnebi ı>araıı buh.ınıuuıtur. ceret hakkı verilmesi için İngiltere, 
Bu paralar 8900 drahmi 25 y u- Hollanda ve dJğer devletlerle diplo • 

ı. 28 t ı· ... d' 1 900 matik konu~alara hazırJanmAkta. nan ıraaı, ı er ın, ~ o ar, d 

liret, 2,S Irak lira11, " 1 de Suri- ır. lnglllzlerin Fiji ve Samod Sara -
ye lirasından ibarettir. Paralar ,.ak ve yeni Kines adaları şa.r'ki Hint 
bir torb2' i~inq~ ıaklı olarzırk bubı adalarının Hollldahlara l\it kısmı ve 
nuyordu. l>UkkAnd-. bulunanlar Borneo adalan Japoa ııtakamlamun 
UU.JlU. MAl•Q.&•A ı•ıCJIU.lflCl'OC .... t; - a·--~----- --~~~ .. .&• ~"1 ...._ 

arasındadır. 
muvaffak olamamıtlardır. Deyli Herald diyor ki: 

Bu par•ları ne suretle tedarik "Bu hareketin ardınd4 Tokyonun 
ettikleri ıonılduiu zaman, ceva- ordu ve bah!'fye bakanhklarmm eli 
ben; eskiden kalma olduklarını oldufunda ıüphe yok.tur. Bunun da 
ıöylemitlerdir. Paralar müsadere ~ka milletlerin topraklarının göbe
editmit, ve ıuçlular cümhuriyet ğinde büyük mikyasta Japon kolo'-i • 
möddeiumumililine teslim edil si bulunmasrnm Stratejik ehemmiye • 

tini elbette anlamaktadırlar . ., 
ıni§lerdir. 

Z ...... Tra~ada Akpınar mevki
inde hudut harici edihnekt~ olan 
ldri• ad•nda birine U:ıerinde TUr
kiyeden çıkarılması memnu bir 
fey olup olmadığı ıorulmu1, yok
tur, cevabı alınmıtlır. Buna rq,ğ
men gümrük muhafaza meanurlar1 
~stüncle ar•ıtırma yapmışlar, vt: 
koltuk altlarına yerlettirmif bi:
halde 7 Türk altını bulmuılardır. 
Hakkında takibat yapılcyor. 

3 - Deni~ üzerinde uf ak san
dal üaerinde hakkalhk yapan 
Durmuf ve Mehmet achnda iki ki· 
fİ, ötede~beri gümrük muhafaza 
memurlan taııafından takip edH
tncktey<hler. 

ASR 1 
SiNEMA 

8.ug,ünden itib~.re!l. yeni sinew~ 
mevsiminin açılması münasebetiyle 

iki büyük şaheser takdim ediyor. 

EKMEKÇi 
KADIN 

Germaine DermQ2 
ve Mona Goyct. ve 
PETROL 

MUHAREBESi 
Regls Tobımey ve 

Evalyn Knapp 
Tarafından temsil edilmiş haf

t.anın en güzel filmleri. Yeni 8e8 -

lendirme tertibatı. Duhuliye 15 ku-

Bımlar Gal•ta, Çeısne nıeyda · 
nı, Yağkapanında muhtlif yerler
de dükki.n .ahipleriyle münase
bette bulunuyorlardı. Nihayet ge
çen gün Cetme meydanında Faik 

iıminda bir bakkala evvelce pa- lmr•u•~.· ----------• zarlık elınit olduklan gibi ecnebı 1 

iPEK SiNEMASI 
Yepyeni bir şekilde olarak 

BUGON MATtNELERDE batlam•k ü~re 
Veni sinema mevsimine başlıyor 

BULUNMAYAN ADAM 
Z saat heyecan • Merak ve kahkaha. Oynıyanla.rı 

Küçük itilaf konferansı bugün 
BJedde toplanmaktadır. Görütme
lerin> Trianon muahedesinin sü • 
el (ukeri) maddelerinin tekrar 
gözden geçirilmeıi, Hahıburgla • 
?ın tahta d8nmesi ve Sovyet1erle 
olan münasebet etrafında f.apıla· j 

Bu gece ıerefine lütfen ittirak edecektir. Çiftliğin antika çam- WIL YAM POVEL • MYRNA LOY 
ları renglrenk ampuller!e muhtf!fem havuzları AvrupaYarl Fransızca sözlü 

fiıkiyelerle . Herkes gidip görmelidir. DiKKAT: Bu film bu seM Pariı'de 3000 kitilik MADELENE 

~.iı anlqdmaktaclır. 

Müsamere sabaha kadar devam edecektir. ainemaımda 9 hafta mütemadiyen göıterilmiıtir. 

Telefon - 49356 ••••• , ..... ı .... AIİyrıİllllca•:1P1ar.a1m1o1Q1n1t.d1iın1· 1İyıa•h1a1va1d1i1ıI1e1rı1· ig1a1ze1t1ea1i1v1a1r.cl1ır1 .••• 
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insanların dünyada nasıl 
silinecekleri- anlaşıld: 

[))l\Jı(fl)y©l gü~~~ÜlnlÖlfil 
(p(@}ŞÔli\l©i<@ooo 

Nakleden: 
( Halir~ SIJreuqa) 

FahrOnnarne adlt eski Fari!ll 
tarih romanından aıınmıstır 

östaınıbıuıDOu Bay Maır<dIDırcs !bu tnayat 
muammasoınu ınaDDe'ltmnş R 

.. 
No.49 

Aslan, meşelikten çıktı, aske
rin üzerine hücum etti. As, e 
kaçmıya başlayınca, hayvan, 

''Torunlarımız onar santimetre boyunda cüce 
haline gelecekle, 1 sonra ku t kllığına 

girip mahvolacaklar ,, diyo 
şehzadenin üstüne atladı ve 

onu parçaladı 
Gazeteye gelen okuyucu mek· 

tuplan arasında l>ir tanen bil~ 
sa dikkatimi çekti. Bu mektup 24 

Ağuatoa tarihlidir ve Çarııbaıırı-1 
da Mar:Jiroı imzaauu ftqıyor. 

Bu zat bakın ne mühim bir me

aele ortaya ahyor ve meğer içimiz· 
de ne müthif Glimler Varmt§. 

• 
"Her hangi bir gazeteyı alıp 

baksam, gözüme şöyle yazılar ili
fiyor: 

• 1 

- Behey adam ... Sen kim olu· / ğer levazım namına ne lazımc 
yorsun ki benim damadım olmağa hepsini gönderiyordu. 
kalkı§tın? dedi. Bilmiyor musur, Kimse bu sırra vakıf olamadı. 
ki, ailemin içine naehil bir1niıı Sincir, kızının bu derece meşak 
girmeğe kalkışması, ölmeğe ra;u kate dayanamıyacağını bildiği i 
olması demektir? Seni §İmdi ge- çin onu öldü sanıyor, artık lakır 
bertirim. Herkese ibret olur. dısını bile etmiyordu . 

Hurrem: Vezir ise, padişahın neslind 
- Ey ulu ıah ! Benim bu işte bir tek ~ehzadeden başka k~r..s 

hiç bir kabahatim yoktur! Ben, olmadığını düşünüyordu. Bu kız 
meydanın bir kötesinde durmu~. ilerde, onlara bir şehzade doğu 
olup bitenleri seyrediyordum. Kı- mak için faydalı olacaktı. Bun 
zınız bana altın turuncu attı! de- biliyordu 

ltalya ile Habeşistan harbi! 

Bilmem nerede ameleler grev 
yapmışlar! 

50 kiti ölmüş, 200 yaralı var! 

Almanyada Hitler bir nutuk 
ıöylemif, manevralar yapmıt ! 

Bay Mardiroı'un parlak fikirlerinden ilham alan kübist bir resıam 
birkaç bin sene sonra inıanla m alacağı ıekli böyle canlandırdı. Sa· 
yın okuyucumuza göre insanlara %aman on •antimetre boyunda ola· 

di. O ııralarda, civarda bir asla 

Bunun üzerine, paditah Dılkü
kü9ayı getirerek onu da bir iyi a 
zarladı. 

lüredi. Yolları kesip kimseyi \çer 
dı§arı sokmaz oldu. Kervanlar 
çok zarar verdi. 

Bir adam dostunu vurmuı ! 
Niçin böyle mansız ıeylerle uğ

ratırız. Şunun şurasında altmışı 

Yetmİ§ ~eoelik hayatımız var. On 

be§ ı&enesi çocukluk, elli yattan 
sonrası da ihtiyarlıktır. Geriye 

Yirmi bet, otuz sene kalıyor. Bu 
ınüddeti eğlence, istifadeli !eyler 
düşünmekle geçirecefimize neden 
böyle şeylerle meşgul oluruz. 

n •..., 1 ı• 

Ben yirmi iki yaıında bir gen
ciın. Gece gündüz: 

- Acaba §U dünya nasıl kurul
ınuıtur? Dünyanın ve insanların 

sonu ne olacaktır? diye dütünü . 

runı. Bu fikir geceieri uykum•.ı ka
çırırdı . Nihayet böyle düşün~ dü 1 

§Üne. bu İ§in es~annı. keşfettjm /j 

Ve sıze yazacr.gım f ıkri elde et
tim. Buna o derece kanaatim var. ı 
d,r ki değil lstanbul, hatta L1e"il 
Türkiye, bütün dünyada bu fikre / 
itiraz edeceklere ~evap vermeğe, 
Ve münaka§a etmeğe haz mm ve ı 
bu fikrimin bütün dünyayı alaka 
dar edeceğine eminim. 

lşte nazariyem: 

Dünya güneşten koptuktan son· 
ta, ateı halindeydi. Bin, iki bin se· 
lle aonra soğuda. Üstü topuk ol. 
~u. Yağmur yağdı, yağmur ya
~ıncn, ot çıktı. Fakat o z~:nan 

oyun, kuzu yoktu ki bu otları ye
sinler •. Bu sebeple otlar büyüdü 
büyijdükçe çoğaldı. Nihayet çürü~ 
düler. 

caklar, yani boylan bir kur şun kalemini geçmiyecektir! 

ler, büyüdüler, büyüdüler .• Şimdi
ki insan kadar oldular. Fakat bu 
kadar kalmayıp daha fazla bü
yüdüler 3 • 4 metre kadar olduk
tan sonra yeniden küçülmeğe bat
ladılar. 

Şimdi insanlar mütemadiyen 
küçülüyorlar. Eminim ki bir za

man gelecek 'Ve insanlar bet, on 

santimetre boyunda olacaklardır! 
Sunu da hemen ıöyliyeyim ki 

insanların zekisr da insanlarla 
birlikte inkişaf etmi§tİr. llk insan
larda katiyen zeka yoktu. Akıl 

yava§ yavaş tekamül etti. lnıanlar 

bugünkü hale geldiler. Amma siz 

diyeceksiniz ki: 

- Mademki insanların boyları 
küçülüyor, akıllar da azalm,yor 
mu? 

Buna cevap olarak da §Unu ha 
zırladım: 

- Her nedense akıllar, boyla
ra uygun değil.. Mesela insanla· 
rın boyları kemale erdiği halde a
kılları henüz kemale ermemiştir. 
insanlar akıl tarafından da daha 

çok ilerliyecekler. Bu esnada mm 

de ilerliyecek. İnsanlar ömürleri· 
ni otuz kırk sene daha uzatacak
lardır. 

Aya, yıldızlara komşuya misa
firliğe gider gibi gidilebilecektir. 

Fakat bundan sonra insanların 
akılları da yavaş yavat azalacak-

tır. Böylece bir taraftan boyları 
uf alırken bir taraftan da akılları 
azala azala insanlar yeniden kurt 
olacak, kurtlar da ölüp gübre ha
line gelmek suretiyle ot olacaklar, 
nihayet otlar da kuruyup mahvola 
caktır. Arzın içindeki ate§ de ıön 
dükten sonra güneı gene arzı ken
disine ~ekecektir. 

Aradan gene ıeneJer geçecek, 
bu sefer güneş yeniden kıvılcım
ıar aagnaca'k, Luulcu Ja1& :y.-uldtıu 

dünyalar hasıl olacak .. Buralarda 
yeniden ilk anlattığım gibi, önce 
otlar, sonra kurtlar, ve daha sonra 
da insanlar meydana gelecektir. 

Amma derseniz ki: 
- Bu insanlar da bizim gibi i

ki elli, iki ayaklı mı olacaklar? 
Hiç zannetmem. Olabilir ki bu 

seferki insanlar dört elli ve dört 
ayaklı olurlar. Bu hiç belli ol-
maz. 

itte nazariyem budur. Şimdi 
dünya alimlerine meydan o1ruyo
rum. Kim kendisine güveniyorsa 
bana cevap versin. Münakaıa et
meğe hazırım.,, 

* 
M ardirot1Un mektubu bu ha-

d ar ... Buna kar§ı bir mütcJea ileri 
Biirmek, bu dehşetli ve "•on dere
cede ilmi!,, tezi tenkit etmek cua
retini kendimizde göremiyoruz •. 
Görenler varıa: 

- Hodri meydan! 
M. S. 

Şah, birdenbire tekrar köpür 
dü: 

- Haydi şunları bağlayın. Ce!· 
latlara da haber verin. ikisinin de 
işini tamamlasınlar l dedi. 

Ve ili.ve etti: 

- Hurremi İpe çeksinler .. Dil
küıayı da boğsunlar. Cesedin; de · 
nize atsınlar •.. Zira, bunlar be • 
nim aileme lekedirler. 

Lakin, padifahın çok akılh v«> 

todbiw·li bir veziri vardı. Gizlice 
haber göndererek idam hükmüni; 
geciktirdi. 

Bir müddet sonra tahın hidde
ti geçince, huzura gelerek etek Öp· 
tü. 

Vezir, padişahın nabzına göre 
şerbet vermesini biliyordu. Hid -
detinin gçetiğini görünce el etek 
öptü: 

- Ben tefaat ediyorum. Padi
ıahım, kanına ginne ! Bunları z1n· 

dana atalım. Bundan sonra artık 
hayat ve güneş yüzü görmesinler, 
etrahaki paditahlar da işiterek 
sana (adil bir padihaı !) desin • 
ler ... Ey muhterem §ah! Bilhassa 

Hurrem denilen fakirin bu itte 
hiçbir kabahati yoktur. Ben bu işi 

gayet esaslı tetkik ettim. Zavallı, 
§ehrimize toplantı günü gelmif. 
Sultanımızın güzelliğini görerek 
ona gönlünü kaptırmıf. Evvelden 

Bu hali padişaha arzettiler. Pa 
ditah, asker toplıyarak hücum e 
dilmesini emretti. 

Kendi de askerin başına gnçti 
Bir ok atarak aslanı devirec·~\ ti 

Asker, o tarafa doğru ilerJedi 
Aslan, onları görüp hiddetlendi •. 
Kükriyerek kendini asker ar.ısı .. 
na attı. 

Asker, sağn sola dağıldı. P::ldi 
§ahın genç bir oğlu vardı. Bu, ta 
tın yegane varisi olan şehzadC'y 

di. "' l..) ıi.(> 
Aslan, buldu buld da onu..uf:iu 

du. At üzerinde giderken, üıll°ne 
hücum ederek onu devirdi, öltltlr
dü. 

Bunun haberini şah Sincire ver 
diler.Feryat ve figan ederecek sa• 
nı, ıakalını yolmağa ba9ladı Oğ
lunun na'tı üzerine kapanıp nıa -
tem etti. 

Vezirleri onu teselli etti: 

- Alnının kara yazısı buymuı. 
Ağlama ... Tecellimiz böyleymif. 
Ne yapalım, §ahım? ... - dediler. 
Şehzadeyi defnederek ıehre 

döndüler. 
Fakat artık padi ah bu tehfrde 

oturamaz olmuştu. Her newye 
baksa, §ehzadcnin hayalini görü
yordu, hatıralar, gözönünde can
lanıyordu. 

(Devamı oar) 

HA ER 
. Otlarvürüyüncebunlanyemek .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1Sİn kurtlar öredi. Kurtlar ortaya 
~ıkınca bu ıef er de bunları yemek 

Dilküıa Sultanla hiçbir münase -
beti olmadığı muhakkaktır. Böyle 
bir adamı asmak, kesmek cidden 
zulümdür • 

AKŞAM POSTASI 
iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
1 Telgraf adresi: ISTANSUL HABER 
J Teıcron Yazı: 23872 1cıare: 24370 

"Fikr1mce, Hurremi zindana 
kapatalım. Dilküşayı da, dağda • 
ki bir mağaraya atalım. Kuru ek
mek yiyip ıu içerek orada kalsın. 
Her halde, çektiği azaplar, güna- ı 
hının kefareti olur. 

l . 
sın kutlar, balıklar hasıl oldu. 

I·· Bir taraftan kurtların türlü tür· 
~u tekilleri, karıncalar, böcekler 
t.aıl oldu, otlar da büyüye büyü

re ağaç haline gelmiılerdi. Böcek 

~tden ıonra da bunları yemek i
~111 tavuklar, ku§ları yemek için 

~ e kt?diler, köpekler çıktı. Nihayet 
,: fekild~ 'bütün hayvanlar, en 
\-ili~ da ınaanlar meydana geldi. 

' 11• idd• tt•w• • ~ ıa e ıgım 9ey ınsanların 
1.ıttfardan hasıl olduğudur! 

1- Celgelelim clUnyanın, ve insan
trn sonuna: 

~ hJc dünyaya gelen insanlarını 
li~larr gayet ufaktı, birkaç san

.. Sonra :ravaı yavat büyüdü· 

Türk Hava l<urumu 
Piyangosu Büyük 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Ey/uf dedir 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca 15.000, l 2.000, 10.000 liralık ikramiye 

ler.e (20.000 lira) lık mükafat vardır ••• , 

Sincir Şah, bu teklifi makul 
gördü. Hurremi hapsedip D11kü • 
şayı mağaraya gönderdi. Mnğa -
ranın kapısını muhkem tatlarla 
kapattırdı.Ekmek sudan baıka de 
liğinden birşey verilmemesi için 
ferman buyurdu. 

ABONE ŞARTLARI 
1/Jrlcige Ecnebi 

Senelik t400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 730 •• 1450 
3 aylık 400 " eoo " 
1 aylık 150 •• 300 •• 

iLAN TARiFESİ .. ' 
Ticaret llAnıarının ••tırı 12 50 
R••m1 il nıarın 10 kuru•t~r. 

Sahibi oc Neşrıgat Mütlürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı F/CT' (V AKIT) matbaası 

Lakin, vezir, pek şefkatli, mu-ır------------~ 
habbetli bir adam olduğu ve Dil-

KUPON 
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küşayı elinde büyüttüğü için zu • 
lum ve cefanın bu derecesine ta • 

hammül edemiyordu. Lalalık hak
kını yerine getirdi. Gizlice bütün 

güzel yiyecekleri, içecekleri ha • 
zırlatıyor ve &ağlam elbise ve di • -.ıı---m;:aca111:11--~---..: 
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··~zı:; > ı.uun ıı mayıs gecesinde de, 
her şeyin, böylıe bir ölüm dakikası için 
çok daha ev\•elden hazırlandığını bi
liyordum: Sular düz bir kıhç gibi sa
kindi· Elinizi bu sathın üzerine dokun
duracak olsaydınız en uysal bir hay
yan derisi kadar temiz \'e pürü~üz 

sen onu, biz cetbecet 
ıstanbulluyuz, onlar yabani 

bireı~ göçebe•& 

tere dofru bir parstan daha vahşice 
geçiriyordu; Adeta tırnakların birer 
birer kırıldıklarını bile işitiyordum; 
fakat onları açamıyordu; şiddetle bir Affede rs 1• n 
tarafa ittim; bütün kuvvetimle kaza -

gözüken satıhta bir kımıldanmanın 
olacağını hiç bir ,'akit tahmin ede -
mezdini7.. Sadece, büyük ağaç yap • 
rakları arasında kuşlar telaşla gidip 
geliyorlardı. 

Bir fırtına gecesinin yavaş yavaş 
baslamak üzere olduğu bu dakikalar
da: bir ~mil,, kadar tabiatin içine 
ynlrm: bıraktığım kızımı kontroldan 
hajka bir şey düşünmediğimi itirafa 
mecburum: Kulenin deniz tar:::· na 
bakan penceresini açmıştım; taş mcr
dh'enlerin üstünde denizden daha bU-
yük bir s··· inetle oturuyordu. Fakat 
bir dakika birdenbire ayağa fırladı -
ğını gördüm. Başını gökyüzüne kal -
dırnrak etrafı ym'BŞ yava~ kokluyor
du; bunu hi ediyordum. 

Rüzgar, saçlarında o kadar uçu • 
yordu ki, biran, onu kollarından tu -
tar.ık yukarıya Ye sükunete çekmek -
ten kendimi alamamıştım. Tıpkı bir 
gemicinin hareketlerinde olduğu gibi, 
belki de geceyansında gelecek bir f e
Uketi anlamış gözüküyordu. Gözlerini 
görmüyordum; fakat içerterinde ne 
olduğunu hissediyordum· Sulara, de
niz ve yapraklara :rnrşı büyük bir şef
kat duyuyordu. 

Pencereleri kapadım; ~baha kadar 
yağmur, deniz i.stilfısı, fırtına Ye müt
hiş tabiat ç~ğlıkları içinde onu kendi 
kendine bıraktım.,, 

ır. "' • 

"928 gecesinin Pramayı altüst eden 
hu Jrikt\yesinde, her şeyin sabahleyin 
açılarak ortaya çıkacağını tahmin et
mi~tiın. Bir dakika. yatağımın iseri
sf;de bütün f etaketleri biran hissetti 

ğimi de söyliyebilirim. Belkide fırtı • 
nanın hiçbir şey duyulacak gibi de
nanın içeriisnde hiçbir şey duyulacak 
gibi değildi. 

Bununla beraber, gece ortasın • 
da bir cığlığın Prama kasabasına doğ
ru vakit vakit uzadığını işitiyordum. 
Onun için sabahleyin pencereyi nçtı -
ğım ·rnkit, durulmuş tabiatin alt tara
fında, her şey, bir mezarda olduğu ka
dar sükunet içinde gözüküyordu. 

J<'akat küçük odasının ön tarafında 
kızımı bulduğum vakit ya -
nına koşmaktan haika bir şey yapa • 
maımştım. Dünya üzerinde onun genç 
Jiğinden daha genç hiç bir şey yoktu. 
Bunu hissediyordum· Kalbi, saçları, 
nefes alışlariyle bana bir hazine gibi 

geliyordu. 
tık defa, onun yanında, onu evlen

dirmeli düşündüğüm dakikalar- Bu
nu hiç bir \'akit yapamıyacak ınıydım? 
25 sene evvel karısını kaybetmiş ta 
kızına alışını§ bir baba için bunu~ 
ne kadar zor olduğunu imkanı yok du 
sllnemczsiniz.. Yalnız, o dakika bunu 
dilşiinmüştüm: Koluma girmişti. Ba
na neler anlatıyordu; bun lan hatır -
lıyamıyorum. Birdenbire: 

- Ah" - dedi, bunu hatırlıyorum 
- müthi§l. 

Yosunların üzerinde birisi cansız 
yatıyordu. Deniz ancak ayaklarına 
kam gelebiliyor; suların sesi bir 
nabız kadar yavaş yavaş işitiliyordu· 
Birdenbire, bu kazaya uğramış deli
kanlının ellerine bakmakdan kendimi 
alamamıştım. Vücudunun bir tarafın
da bu eller sımsıkı kapalı duruyordu: 

- Tamam; diye haykırdım; mavi 
taşı eline geçirmiş olacak.- Mavi taş
Halbuld onu kat'iyyen elime geçirme
ğt düşünmüyordum. Yalnız bir şea -

netten daha ziyade sahiblne bir saadet 
getireceğini düşündüğüm bir taşı 

,.e bir gün, Bizans tacı Andronikos 
stilalesinin elinden kaybolarak gel • 

memek üzere uçtuysa, bunu m&vi ta
şm kaybolmasında buluyordum: 

- Tamam. diye tekrarhdım - ve 
tıpla bfT kırbaçla vurular gtbl - bu 
avuçlan açmak için kızımı tlzerlne 
doğru fırlattım; oraya birdenbfre 
dfi§m'üştü; tırnaklarını, bu kansız eı. 

ya uğramış delikanlının bileklerine 
basarken, sol baş parmağını ayır • 
dım; vücudunun bir tarafında bir düğ 
meye basılmış gibi, bu sıkılmış par -
maklar birer birer çözülüyordu: 

- Ma"i tnş! 
Yazık!. Avuçlarının içinde, rengi 

kaçmış mavi bir deniz suyundan baş
ka bir şey kalmamıştı. 

il(. llf. il(. 

"Bununla beraber bu manzaradan 
birdenbire dışarı çekildiğim ,·akit, kı
zımla beraber kazaya uğramış deli -
kanlıdan başka harap bir tabiat orta
sında hemen hemen bir şey kalmamış 
gibiydi. -
Eğildi: kaJ bini yokladı; nabızlarını 

tuttu: baş uclnrında \'e ayakda duru
yordum: 

- Yaşıyor!. dedi. 
Bunu, gözlerimin içine baka baka 

söylüyordu; şimdiye kadar orada gör
mediğim bir şey, birednbire parlayı -
Yermişti. O kadar ışıkla yanıyordu ki, 
bir saniye içerisinde gözlerinden da
marlarına geçti,rini görüyordum: 

- Yaşıyor!. 
Dudaklarından bu keJime bir fısıltı 

gibi çıkmıştı ı Havaya dokunur do • 
kunmaz bir rüzgar oluyordu·,, 

• •• 
''Bugün, bu kazazede delikanlıyı ha. 

tırJadığım \'akit, henüz yirmi sekizin
den daha fazla gözükmüyordu. Açık 
bir alnı ,·ardı. Kapahgözlerinin si -
yah olduğunu farkediyordum. lnce 
bir burun, ince bir çeneye doğru uza
mıştı; ölümün, bu alın üzerinde ya -
rnş yavaş dolaştığını görüyordum, 

Onu baştan aşağı soydu. Oclanın kil 
~'11'k U&;> ucag·uu uıq1eaı.'"'1KIBlltl yaı -
nız bırakmaktan başka yapacak bir 
şeyim kalmamıştı. Fakat iki saat son
ra bu küçük odanın arka 'tarafların -
da açtığım bir de1iğe ya,·aş yavaş so
kulduğumu itiraf' ederim· 

Adeta bir hırsız gibi korkuyordum; 
Ye ilk defa olarak, kalbimin, bir ku -
lübeye benziyen bu küçük oda yanın
da çarptığını hissediyordum. O kadar 
fazla atıyordu ki, bir dakika, ihtiyar 
kalbimin birdenbire duracağını zan -
nettim. Bir yarahnın hareketlerinde 
olduğu gibi onu bastırdım; gözlerimi 
deliğe iliştirdim; içerisi ayt:•nlıktı. 

Gündüz ortasında yanan ate§. bil" sa
Jamandr gibi ocakta kımıldıyor, ha -
fif bir odun kokusu duyuluyordu.,. 

"Bir kaza gecesinden sonra, bu kü
çük kulübe içerisinde ne gördüğümü 
acaba neden sormuyorsunuz? Onu me 
rak etmediğinizi söyUyecek olursa • 
nız buna inanabileceğimi ümit etme • 
yiniz. Bilakis onu şiddetle merak edl • 
yorsunuz. Bunu ben de biliyor, yahut 
kestiriyordum. Fakat hakikatler .. · On 
ları gözlerimizle görmekten daha he
) eranlı ne olabilir?. 

Nitekim, ikisi de şöminenin yan -
taraf'ın~a karşı karşıya oturuyorlar -
dı; delıkanhnın saçları taranmıştı. 
üzerinde sarı bir pijama vardı. Sarı 
bir ı-iJama.· Bunu daima muhafaza 
ediyorum. Tıpkı bilinmiyen bir mede • 
niyetten muhafaza edilen bir eser gi
bi .• Onu yanımda, hattA üzerimde 
saklıyorum. Sarı bir pijamanın kızım 
da başlıyacak olan hikayesini hiç bir 
vakit dilşlinmcdiğimi söyllyecek olur
s.-ım herhalde bir paradoks ynprnıy0• 

rum. Ona bir kumaş parça.'\I verme -
miştim; \'e btr gün, bir delikanlının 
mavi taş peşinde bir kaza geçireceği -
ni de söylemiş değildim; ancak bunu 
kendi kendine düşUnmüştU. 

Ocakta taze bir ihlamur kokusu do
yuyordum· lkisin[n de gözleri göztik -
müyordu. Ne konuşuyorlardı'? HiltUn 
pen-azları delerek kulaklarımı içeriye 
"erdim; delikanlı, belki de ma,·I taşın 
kaybolan hiUye-<11tnl anlatıyordu. Bu
nu htçbtr vnkft lşttmedim. Yalnız ha
reketlerinin heyecanını h!t! g3rUr g1-
bt oluyorum. 

( l>eaamc var) 

Gülizar lafını duyunca ben a • 
falladım; fakat Reha Bey benden 
önce atıldı: 

- Ne iıtiyorsa ablan buraya 
gelıin; biz onun ayağına gideme
yiz ! 

Çocuk ten yüzüne seğirtti ve 
Reha Bey bana: 

- Galiba, dedi, ıizinkiler tepsi 
ile bize börek yapmıt olmalılar! 

Çakır Emine yarı hiddetle ve 
ağzını kapayarak: 

- Kendilerinin olıun onların 
börekleri ... Onların börekleri de, 
baklavalan da kendi telve surat
larına benzer. 

Reha Bey: 
- Y oo Emine, haltetme, onla • 

rın içinde güzellikte, cilved~ sana 
laf çıkaracaklar var ... 

Emine surat asarak: 
- Varsa onları getirin buraya, 

onları toplayın b&!ınıza, bizi ne 

getirdiniz boı yere buralara ka • 
dar? 

- Onları da getiririz, ne var, 
oturur yan yana, kardeı kardet 
muhabbet edersiniz! 

- Allah etmeye, Allah göraet· 
miye ... Onlarla kardet kardet siz 
oturup muhabbet edin! 

_)( ..... ~ .. ~:.-~ -- ................ t.: ,_.; 

kadar kızıyorsun? Siz hep bir ıoy-
dan ,gelme, hep bir babanın evladı 
değil misiniz? 

- Affedenin sen onu Reha 
Bey, biz cetbecet lıtanbulluyuz,on 
lar yabani birer göçebe ... 

Reha Bey manalı manalı yüzü • 
me bakarak: 

- Ne yapacağız timdi? Bunlar 
sizinkilerden hoşlanmıyor! 

Emine daha fena bir kızgınlık· 
la: 

- Hem nicin irfan beye ikide 
bir, onlar için, sizinkiler diyor -
ıun; irfan beyin onlarla nP. girdisi 
çıkt11ı vamııı bakayım? 

Şimdi mesele fena çatallaııyor· 
du. Çakır Emine harmancı kadın 
ve kızların daha yüzlerini görme· 
den bu kadar köpüriine ya onlar· 
dan biri buraya gelince neler yap• 
mıyacaktı? Belki de iki taraf saç 
ıaça, baı baıa geleceklerdi. 

Onun için böyle birşeye mey • 
dan kalmasın diye hemen tavrımı 
değiştirip katlarımı çattım; Emi • 
neye çıkııtım: 

- Siz buraya bizi eğlendirm~ • 
ğe mi geldiniz; yoksa ağzımızdan 
burnumuzdan getirmeğe mi? 

- Yok amma irfan beyciğim, 
baksana Reha bey neler •Öylü • 
yor. 

- Ne çıkar söylerse... Herkeı 
buraya eğlenmeğe, keyf çatmağa 
ıeldi. Onun için yanımıza har· 
mancı da geli1', falcı da, ayıcı da 
maymuncu da ... Hem onlar gelip 
de buraya ıeni beni yiyecek değil· 
ler ya! ... Gelirlerse biraz da onlar· 
la eğlenir, alay eder; sonra bıkın
ca hepsini birden dehleriz, gider· 
ter. 

Emine bozularak: 
- O baıka! Ben ıe.ndım, ba,ka 

tUrlU olacak da ... 
- Hiç blrşey oln1az sen otur o· 

tUi'du_lµn yerde ... Y okaa ben bay· 

le hırıltıları ıvmem, hemen kalkar 
kiriti kırarım ha! 

Mecliı tamamiyle ıuspus oldu. 
Herkes batını önüne eğdi ve ben 
kahvecinin çırağını çağırdım: 

- Git, bak, f U ağaçların altın • 
da bir harmancı kız, bir tepsi ge • 
tirmif, al tunu da getir, buraya! 

Çırak o tarafa yollanırken Şa -
hin ağaya da itmar ettim: 

- Çal bir karıılama ! 
Sonra Emine ile ablası Ranaya: 
- Siz de takın zillerinizi de 

kalkın bakalım! 

Oooh ... Bat ladı mı timdi tıkrr 
da fıkır ... Biraz ıonra kahveci çı • 
rağı elindeki pırıl pınl yanan ve 
üzeri sakız kabağı yapraklariyle 
örtülü olan koakoca tepsiyi getir· 
di. Bir de baktık ki tepıinin için
de nar gibi kızarmıı bir börek ... 
Köpoğlu Etem, bunu ne çabuk da 
yaptrrmıf, ocakta böyle nar gibi 
kızarttırmıftı. Kurnaz herif tİTfe 
gözlü Gülizarla gönderdiği bu bö· 
rekle hem bana, hem Reha Beye 
öyle bir hulus çakıyordu ki timdi 
yanımızda vaktiyle onu, dehıetle 
korkutmut olan Hıfzı Reiı bile ol
sa bu huluıtan aonra Etem hiç çe-
kinmeden yanımıza gelebilecekti. ... __ .. •---o.t.i;ll ... ,, ~-.. .,.,-.. _____ ........ 

mesinden l>iraz ıonra Etem yeni 
poturu, yeni mavi cepkeni, yemeni 
mintanı ve başında san zemin ü • 
zerine vifne çürüğü dallı yazma 
mendili ile incirlik tarafından ıö· 
kün etti: 

- Ot gelmitsiniz beyler, O§ gel-
mişsiniz efendiler, oş gelmiısiniz 

Biz hep birden: 
- Ho§ bulduk, hoı bulduk! 
Etem yak la.tarak: 
- 11le veli.kin var mıdır ıoğuk 

suyunuz yanınızda, yoksam gidip 
alayım mı bizim çadrrla1' yanın • 
daki maslaktan bir bakraç taze su 
size! 

Etem sırıtarak yanımıza ıoku • 
lur sokulmaz hemen eğildi, ilk de
fa Reha Beyi, ıonra Benli 
Latif Beyi, mühendiı izzet Beyi 
ve en ıonra beni etekledikten aon· 
ra T oma vida Hasanın iki elini 
birden, tıpkı beygir alım satımın· 
da yaptıklan gibi, kuvvetli kuv • 
vetli aallıyarak sıktı ve berikilere 
döndü: 

- Ha ıizin de Allah artrraın 
tefirizinizi ! (keyfinizi, eğlence • 
nizi) 

Şahin ağa cevap verdi: 
- Cemi cümlemizin, geç otur 

bakalım fÖyle gavur oğlan 1 
Etem bir kenara çöktü ve he • 

men Emine ona hiç mi.nası olmı -
yan uydurmasyon bir çingenece 
ile takıldı: 

- Soaktros, aomborloıkiroı, 
aoıiti [ 

Etem utanır gibi: 
- Bırağ tinci, pefit pefit (pe· 

tin peıin) alayı, bulqahm tatlı 
tarafından mahabbete ..• 

Emine takacı: 
- Hani ya ıizln gonca güller, 

karanfiller, ıUmbUller, nerklıler, 
gelincikler, onlar neye gelmedi • 
ICT? 

- Oluna ellnlmetll beyzade • 

terimin müıa.adeıi, niçin ıelme • 
sinler, onlar da gelirler! 

Emine birden hiddetlenip ta• • 
rını değittirerek: 

- Gelirler amma ıu yolundall 
gelmesinler, batarlar, kara yolun
dan gelsinler. [Bu aöz Sulukvle • 
lilerin göçebe kadınlara alay içİtl 
aöyledikleri bir tabirdir] 

Etem içini çekerek ve bizi ı&r 
tererek: 

- Beyzadelerimin yanında fi' 

tanırım ben aana bir çift lafede • 
yim ... Efendiler içinde konuıuhd' 
efendicesi ... Ona sebep ... 

Baktım, olmıyacak, birden a • 
yağa kalktım, Emineyi bir keıua ' 
ra çağırdım: 

- Gelsene sen buraya! 
Emine kalktı, yanıma geldi: 
- Ne yaptım ben ıize lrfaıa 

Bey!' 

- Şimdi ben bu mecliıi alnw' 
eder; ortadaki çanaktan çömlek" 
leri ıizin kafanıza geçirir; bir d•• 
ha da ıizin kat'iyyen yüzünüıt 
bakmam. .. 

- Ne yaptım sanki l>en ! 
- Sen rahat duracak mnm bo' ,_ --....c.,.o.- _,,.,, 

- l>UTacaksan geç, olur yeri • 
ne ... Durmıyacaksan petİn aöyl• 
de ona göre davranalım! 

E!Dine aüklüm püklüm yeriof 
giderken Etem kalktı: 

- Yok eğerleyim ıizi, dedi• 
ben rahatsızlık verdimse aofr&Jll" 
za, kaçar giderim ben, aiz bala• 
ruz keyifçiğinize... · 

Ona da çıkııtım: 
- Otur yerine ıen de Wa • 

yım! 

Gene mecliı biT müddet sup°' 
oldu. Sonra ıene Etemin .azi111' 
muhabbet b&§ladı: 

- isterdim ki bu avfUD olur" 
miaadeniz, getireyim bizim k
oğlanı (ayıyı), o da eilendirfi' 
birazacık ıizi ..• 

Ben: 
- Acele etme, onun Cla ıırs" 

var! 
Etem gözümün içine baka~ 

uıulca: 

- lıter Nazlıcık da biraza~ 
gelıin, ıeyretain bu teferizi te ~ 
çalıların ardmdan, var mıdD' iP" 

ıadeniz gelsin! 
- Gelsin, Nazlı da ıelıin, Gil' 

lizar da gelıin, öteki kadınlar dl 
gelıin, fOparlar da gelıin; oldu" 
lacak çadırlarda kimler .,.,.-
hepıi gelıin bakalım 1 

1 
__ L _.ı 

Bu lakırdılan duyan rmn~ 
Mıatık atddıı rf,,st 

- A benim iki ıldım 1 s 
Beycilim ıiz ne yapsyonull°' 

1 

yokaa çingene panaJD'I mı ~ 
lız 'buraya? .•• O kadar IDl&DI 
nMeye doldunınım ! I 

- Aldırma, ıen keyfine_. 
Etem birden fırladu it' 
- Ha, dedi, ben slderlm Oll 

n ~ılmnaya ... Siz bak1n ctıaJ>Cl • 
tUnUze .• , 1 

( DerHllftl ""' ). 

t 

• 
• 
1 

1 
1 
~ 
t 

' 4 

1 



30 A.GUSTOS - , HABER- 'Aipm Postu. r. 
-=-~=-==-ı=-=::=:======~~============~~~============~====~~~-====-========~============~==~==~"""'="'~~~~~=====~--=-==-~~~??:'1~~~-z af e r Ekonomi bahlslerl 

lbayramn Ergani 
Bugünü kutlularken 13 yıl Ne zaman keşfedildi? Yeni kurulan demiryolu 

bakırları 

önceki hatıraları anahm ! ile yurda ne gibi faydalar temin edecek? . 
Cümhuriyet hükU-nctinin dur

madan ilerliyen timeııdif er aiya
aaıı geçen hafta tren yolunu Er
ıaniye de ulaıbrdı. Bunu, "Türk 
bakın dünya pazarlarına ulaıtı,, 
cümlesiyle daha doğr..ı ifade el· 

Buılin .. Türk 1stik1Al savaşı,, nm 
13 sene evvel eJde edildiği gün olan 
30 atustoson başındayız: Sabahleyin, 
Türk ba§kwnandam, Aslıhanh köyü -
nfin şimali p.rkfsindeki tepede or • 
dolarının başına gelmişti. Dört gün • 
denberi geceli gündüzlü yapılan hil • 
camlar ihata hareketleriyle düşman 
kuvvetlerinin çevrilmesi artık tama -
miyJe bitmiş bulunuyordu· 30 A -
iutos sabahı için yapılacak yegane 
feY, düşman kuvvetlerinin garp ta 
rafında açık kalan bir keçi yolundan 
önlerine geçerek, yeni bir ihata hare
keti yapmaktr. Vaziyeti anhyan düş -
mania son çarpışmalar işte burada 
olmuştur. Fakat, Türk orduları o ka
dar cesaretle hücum ediyor; ve düş -
man paniği o kadar müthiş oluyordu
ki, kısa bir zaman sonra bu düşman 
kun·etlerinin Murat dağlarına çekil
diğini görüyoruz. Bununla beraber 
orada tutunamıyorlar: bütün manevi 

kuvvetleri kırılmış ve on binlercesi esir 
edilmi' olan düşman sürüsü, Murat 
dağlarında beyaz teslim bayrağını 
çekmekten başka bir şey yapamıyordu 

Trikopisin hatıralarında da itiraf 
ettiği bu feci \·aziyetten sonra, 30 A· 
ğustos gibi en kısa bir zamanda elde 
etmiş olan da.iti kumandanın bu son 
günü anhyan emsalsiz tarih hikayesi 
ni k~ndileıinden dinliyebiliriz: 

"··· dördüncü kolordunun fırkalan, 
güzergahımızı şarktan garba katede
rek seri hatvelerle ilerliyorlardı. Düş
man kul'Vetlerfni gündüz gözilyle ta -
mamen ihata etmek ve düşmanın mu
annidane müdafaa ettiği muharebe 
mevzilerini süngü hilcumlarile dahil 
olaark neticei kafiyeyi almak zamanı 
idi: Bunun için bütün kıtaatın azami 
fedakarlıklarla ilerlemiş ,.e bütün 
bataryalarımızm ateş mevzilerjne gi. 
rip düşman me\'7.ilerini sarmasını i~ 
tlyordum. Yanrn1daki kumandanlar 
noktai nazarlanmı anlar anlamaz der 
hal ,.e en asabi bir surette faaliyete 
geçtiler. MaatteessUf şimdi ismini ~
hrlaJ anta dığım yanımda bulunan kah 
raman bir SÜ\'ari 1.abitine birkaç ke -
lime not ettirerek düşman mcnileri
ni şimalde saran ikinci orduya gön -
derdim : Ye şifahen de buradan hen -
den i şittiklerini orada söyleme.sini 
emrettim. Bu 1.abit nzifesini yapmış, 
birkaç saat sonra tekrar yanıma ge
Jerek maliımat \"t'rmişti · On birinci fır 
kanın kahraman kumandanı Den·iş 

paşa bizzat ileri atılar:ık bütün kuv • 
''etiyle düşman mevziine ilerliyordu. 
Kolordu kumandanı Kemaleddin Sa
mi paşa düşmana Mldırdığı diğer fır
kaların yeniden yeniye teşdit Ye tesri 
harekAtı emirlerini isal ediyordu. 
"Arkadaşlar! Saatler ilerledikçe gö 

~limün önünde inkişaf eden manzara 
!ll idi: Bütün düşman men:ilerinde 
büyük bir helecan ''c heyecan nrdı. 
Artık toplarının, tüfeklerinin ·re mit • 

ralyözlerinin sanki öldürücü hassası 
kalmamıştı. Bu ovada şimalden ve ce
nuptan biribirinl velyeden avcı hat -
Jarımızın guruba yaklaşan güneşin 
son şuaatiylc parlıyan süngüleri her 
an daha ileride görülüyordu. Düş • 
man mevzilerini saran bir daire üze -
rinde meni almış olan bataryaları • 
mızın fasılasız ve amansız ateşleri dtiş 
man mevzileri içinde barınılmaz bir 
cehennem haline getiriyordu· Güneş 
mağribe yaklaştıkça ateşli, kanh ve ö
lüm1ü bir kıyametin kopmak üzere ol
duğu bütün ruhlarda. hlssolunuyordu. 
Biraz sonra cihanda büyük bir inhi • 
dam olacnktr. "Beklediğimiz halas 
güneşinin tulu edebilmesi için bu in -
hidam lazımdı. Zulmetler içinde bu 
inhidam ,·uku bulmalıydı. Hakikaten 

semanın karardığı bir dakikada hücum 
ettiler. Artık karşımda bir ordu, 
bir kuvvet kalmamışt1o Klmilen mah
,·o1muş, perişan bir baklyetussUyüp 
kütlesi bulunuyordu· Kendilerinin 
dilediği gibi pür havf ve lerzan, bir te 
kil bir kütle, acaip bir halita halinde 
firar için delik arıyordu. Artık gece 
nin koyulap.n zulmeti, neticeyi pz
le görmek için güneşin tekrar şarktan 
tuluuna inti7.an zaruri kthyordu. 
"Arkadaşlar! Ertesi gün tekrar bu 

muharebe meydanını dolaştığım za
man ordumuzun ihraz ettiği zaferin 
azameti ve buna mukabil hasım ordu
sunun duçar olduto teli.ketin deh • 
şeti beni çok mUtehaasis ettL Şu karşı
ki sırtlann gerilerinde bütün vadi • 
ler, bUtUn mahfuz Te mestur yerler, 
bırakılmış toplar, otomobillerle ve na
mütenahi techizat ve malzeme ile, ve 
bütün bu metrukltın arasında >,fln
larca ölüler, toplanıp karargAJumıza 
"evkolunan sürü sürü esir kafileleriy 
le hakikaten bir mahşeri andırıyordu. 

Bu dar ateş ve savlet çembeririden 
bugün için kurtulabilenler birkaç bin 
kişilik bir bakiyyetllsstiyuftan ibaret -
ti. Fakat onlar da daha büyük Türk 

_çemberi içinden çıkamaya muvaffak 
.olamıyarak başlarında başkumandan. 

ları bulunduğu halde beyaz bayrak 
<;ekmeğe mecbur olmuşlardı.,, 

Atatürkün kurtuluş günlerini anla
tan bu hikayesi, ulusun ''icdanında 
kaybolmuş bir karagün kahramanı ve 
dahi bir kumandanın tarihe teYdi et
tiği satırlardır· Fakat bu dAhi kuman
dan, geçen 13 8ene içerisinde, yüksek 
kumanda kabiliyetinden sonra yükı;;ek 
şeflik kabiliyetini de bütün dünyaya 
tasdik ettiren bir fevkalbeşer olmu~ -
tur. 

26 Ağustosta başlıyarak 30 Ağusto.."l
gilnU biten, ,.e nihayetini ancak Akde
niz sularının zaptedebildlğf hu kah • 
ramanlık selinin hikayesini anlatır -
ken, bugünleri, Atatrükün komanda -
ı;;ı altında iftiharla ölerek memleketi 
hür bir \'atan havasına kavuşturan 
aziz şehitlerimizi de analım. 

ŞlkAyetDer,, dBDekDeır 
~~~---~------------~---~ 

Çöplerin bir gün kaldırllması 
kafi değildir! 

Hergün kaldırılması lazım! 
Eyiipte Cezri Kuım mahalleıi- j 

nin en büyük ve i9lek caddesi olan 
Haydarbaba caddesine haftalarca 
çöpçünün uğramaması üzerine 
matbaamıza gelen bir heyetin ti • 
ki.yetlerini yazmıttık. Dün aynı 
yerden bir mektup aldık. Bu mek· 
tuptan anlqılıyor ki bu mahalle • 
nin çöp derdi bi~emiıtir. Mek • 
tupta deniliyor ki: 

"Gazetenizde dileğimizin yazıl· 
ınaıı üzerine hemen erteai günü 
Fatihin sayın kaymakamı Bay Ha 
lukun verdiği bir emirle kendisi 
Önde ve bir araba arkada olmak 
...... mahallemizin çöpçüsü ıem· 
timize onur verdileı. Bu tetriften 
o kadar ıevindik ki çoluk çocuk 
ıa..imiz ideta özel tören (huml 

meraaim) yaptık, çöpçümüze na. 
ııl ikram edeceğimizi bilemedik. 

"Fakat o günden sonra ne çöp· 
çüyü ve ne de çöp arabaaını koy • 
dunuzaa bulun! Hemen vaziyeti 
Edirnekapıdaki çöpçüler kararga· 
hından rerçekledik ve öğrendik 
ki gelen arabanın atı iğreti olduğu 
için mahallesine verilmit. Methur 
atalar IÖzüdür: "lireti ata binen 
çabuk iner.,, derler, biz de öyle ol· 
duk! 

"Biz bir günlük bir çöp arabuı 
değil, her gün gelecek bir araba is 
tedik. Malum ya bir evin çöpü her 
gün çıkar ve bu sıcakta yirmi dört 
saat güç. durur. Uraym bir çöp a· 
rabuı atı almaktan Aciz olabile • 
cefini aklımız almıJ.or doJn-ı 1,, 

mit oluruz. 
Ergani hattının k.u::rey illeri · 

mizde {cenup vilayet:erimizde) 
oynıyacaiı ekonomıa\ (iktiıadi) 

rol hiç gözönünde tutulmamıt ol
sa bile yalnız Ergani bakırmm 
bu havaliye temin edeceği i' ge· 
nitliği ve memleketimize ıetire
ceii gelir, bu hattın v&.pılmasına 
sebep olurdu denebilir. Yalnız 
bu bakımdan da oln. h ;ikiimetin 
yaptığı ilk dahili istikraz milletten 
alman para memleket ekonomisi 
için en önemli bir ye'l"f! sarfedil -
mit olmaktadır. 

Erıani istaıyonun.ıı ilk varan 
tören trenini takip eden ikinci 
tren vaıonları, Erıa n=.. bakır ma
denine ait malzeme ile dolu olarak 
gibnittir. 

Bu vaıonlar gelecek y~l diln· 
ya piyasalarına doğru bakır götü
recektir. 

Erıani bakır ıosyeteıinin hil
kUmetle yaptıfı anla.maya ı&re, 
demir yolunun Elhize varmaam
dan iki yıl aonra Erıanide ıaf ba
kır iıtihıal edilmele baılıyacak· 
tır. Şimendifer, geçen yılın aiua· 
toıunda Elbize vardıiına ıare, 
1936 afuıtoıunda, yani ıelecek 
yılın bugünlerinde Erıaniden ıaf 
bakırın çıkinas1nı beklemek la
zım ıelir. 

Soıyeteden öfrendifimiu s&
re, bu itin büyüklüfünü, bilha11a 
uluaal ekonomimiz üserinde oynı· 
yacağı önemli rolü takdir eden 
ıoıyete, hükimetin koyduğu fArl· 
lar dıtında daha büyi!k mikyasta 
bakır istihıaline hazırlanmakta -
dır. HükUınetin mukalvelede ilk 
yılda pek az bir miktarda saf ba
kır istihsali f&rtını koymuttur. 
Halbuki soıyete metmt olan tek· 
lin iki, iki buçuk misli bakır is
tihsal için hazırlık ve aratbrmalar 
yapmaktadır. Bunun için de bel
ki de konulan müddetin birkaç ay 
uzaması icap edecektir. Bundan 
ötürü timdiden istihsalita batla

tur. HükG.metln tia ite verdlll 1-J 
nemi bununla da kab:ıaımı, ıoı
yetenin ıermayeıine tiçte bir nia
betinde iıtirak edilmiftir. 

Erıani balar aoqeteaine veri -
len imtiyaz ıahaaı 2200 kilometre 
murabbaındadır. Bu madenlerin 
bulunan cevherlerdek\ bakır de • 
receıi hakkında yapılan tahliller • 
den ıu neticeler almmqbrı 

Madenin bakır niıl>etl J(bCle 
15.6 dan yüzde 22,5 a kadar var

maktadır. Halbuki diier dünya 
bakır madenlerinin cevher mikta
rı ancak yüzde darde kadar ,.Uk· 
ıelmektedir. Ayrıca madende 
yüzde 40,5 a kadar kükürt, yüzde 
40 a kadar demir va~dır. Bu tah
lil, cevherlerin ne derece :sensin 
oldufunu ıöıtermektedir. 

Erıani madeninden bir yıl ıon
ra yılda 10.000, ikinci yıl sonunda 

15.000, üçüncü yılda 24.000 ton iı
tihsali icap etmektedir. Fakat yu
karda da yazdığımız gibi ıoıyete 
ilk yıldan itibaren daha genit mik
yaıta istihsal için hazırlıklar yap
maktadır. 

• • • 
Yukarda da söylediğimiz va11-

ta noksanlığından ötü.!'ii memleke
timizdeki bakır madenlerinden 
timdi ye kadar iıtifa ~e etmek İm· 
ki.nı bulunamam19tı. Bil yüzden 
Türkiyenin yıllık bakır istihaalitı 

daima ufak bir yeldlnda kalmıtbr• 
Meıell 1927 ydmda 'llemleketi •· 
mizde ancak 845 ton bakır eld• 

edilmlttir. Bu iıtihaa1 dünya ba
kır flatlannın dütmele batlama• 
ıiyle beraber onunla müvazi ola
rak azalmıı ve 1929 y!lında en flS 

bir hadde inmiıtir. Son bet yıl 
sarfm"da da pek az bakır iıtihıaJ 
•&lllebtl.mlıtir. 

Ba durum karıısnıda Erıani 
ı;.JDnnm "dünya pazarlarmda na
ııl bir kal'fılık gCirecef-, hatta da
lia ileri sldllerek yılludır ıürüp 
selen 1ftı ffat dtlfUklülG kartıaın
da Ersanlnln fetihaale denm edip 
e&lemiyeceJinl "de arqtmnafa de
ler hlr me"ft'll ola~ 11eri ıüren-
ler vardll'. ~~ '' · -

Fakat -., ... •'?' ı 1ia endl
ıelerln h~ de ,.mde olmadıfnu 
tereddiltttb t&ylemektedlrler. Er. 
ıanfnin yllDek cemer Ja,meti, 'bu 
itin lir halde uhual eUnomlte za .. 
rar vermiyeca Ye u ti& oı.. kir 
getirecell: bir tekilde y\lrlyecfinl 
temin eden ı;qhea ı;1r pranti o
larak tllkld edllmektecllr. 

Bilt\hı fU Clmmna ı~re ·1934 :rı· 
bnda, yani ıelecek 'J'll cUmhuriyet 
hükUmetinin ıtOOO 'J'llda yapılamı
yanı yaptıfmı Ye Ergani bakın fir
masnın dünyanın h'er· yanma ya. 
yıldığını görecefiz. 

:4. F' tiilr Gilmerl 
nKak a~ ta~n e~~ mü~n~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lamıyacaktır. 
Ergani maden sahasında timdi 

tesisatın bir kıımı fapılmıı, bir 
kısmı siparit edilmiıtir; bir kıımı 
da etüt halindedir. 

Çok zengin bir bakır memleke
ti olarak bütün dünyada töhreti 
olan Türkiyede yüzde (90) a ka
dar bakır madenleri ke!fedilmi•
tir. Bunlardan batlıc!lsı da Erıa· 
nidir. 

Bu maden milattan 2000 yıl 
önce evveli Asuriler tarafından 
bulunmu9tur. Demek mftdenin ilk 
itlemeai tarihi bundan 4000 yıl ön
ceye gitmektedir. 

O vakittenberi zaman zaman 
Erganiden küçük mikyasta istifa
de edilmitıe de nakliye vasıtala
rının muntazam olmamaaı ve ma
denin en yakın sahile 600 kilomet
re ötesinde bulunutundan ötürü 
bu çok zengin ve anıuluaal bir 
töhrete malik damar!ardan istifa
de kabil olmamı9tır . 

Memleketimizde her sahada ol
duğu gibi bu madenden de mem · 
lekete istifade temini ıerefi cilm· 
huriyet hükbıetine naıip olmuı-

Dünyanın en büyük 
çocuk arabası 

İngilterenin en kalabalık yeUmhanesl Ktnıafe>o 
ra'dadır. Buranın minicik yelim yavrulan 

her ıabah gOneı ve temiz haTa 
almak için yetimhanenin bahçe
lerinde dolqtınbr. Ayaklariy~e 

dolqamıyacak kadar küçüle 
çocuklar için de yaptınlmıt 

olan sepet araba dün
yanın en biiyük ço
çuk arabandır. İçine 

16 çocuk konup 
gezdirtlmektedlr 
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20 - jlkteşrin T 'J35 Pazar günü 
memleketin her tarafında 

genel nüfus sayımı yapılacaktır 
Başvekalet istatistik umum müdürlüğünden~ 
l - Nütuı ıayımına e1aı olmak üzere Belediyelerce bütün binalara numara konulmaktadır. 

------•••tanbul'da •••••m 
Bomonti şişe birası 

Mftşterllerlne ı 

Bomonti Şirketi lataabal tit• biraıı müıten1eri an11nda 
1935 ıeaeai raz ayları için: 

Bir Mftsabaka 'Tertip Etmlıttr 
2 - Numaraıız binalarda oturanlar Hükihnf'le haber vermeie mecburdurlar. Oturduju bina numa· 

raaız oldu~ halde haber vermiyenlmle bu numaralan boan ve ıilen Ye kaldıranlar için para cezuı 
vardıı 

Her titede etiketi• altnada numaralı bir klj'ld yardır. Ba 
numarayı alanlir araaıada her ay nihayetinde bir aoteria 

kontrolu albada mOaabpka yapılacaktır. 

""•••• 3t Alu•to• Cumartesi gUnU ve ak .. mı 
tŞ ARIYORUM - 32' dofumla -

Yum tahsilim ortadır· Bir kil~ttk ki -
Uplik yahut kapıcılık gibi bir it ara -
maktayım. 

Verilecek primler 100, 60 ve SO Uradı 
PANORAMA 

Babçeainde 

MOaabakada kaıaaaa aumaralar ber ayın S inde gazetelerle 
ilin edilecektir. Kazananlar aym yirmWae lradar 

Şirkete mlracaat etmelidirler. 

ünnet düğ.ünü 
Her ıün bahçe müdiriyetiae müracaat. Telefon: 41065 

Adres: latanbal Edinaekapı tram 
,·ay durağında ıl numaralı hanede 
Mehmet oğlu Şakir. 

Şirket dtllıklnlarda Ye lokantalarda aamarum fite kabal etme 
melerini •e şiıelerin &zerlerindeki numara klğıtlanıu mubafaz 

eyle•eleriai .. ,.. •Bfterileriadea rica eder. 
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Bu arada bekçiler pavyonu da 
vardı. 

Nihayet ıki aat ıonra kYtük 
kapının açık olduju ve nöbe•~iıi
nin öldürülmüJ bulunduiu 3nla
tıldı. 

Obür nöbetçiler ıorıuya çr.kil
d il erse de ne cevap verecekler ;ni 
bilemediler. 

iki günah11z aıker hapıe atıl· 
dı 

Sonunda serserilerin bu açık ka. 
pıdan kaçtıklanna karar veriıdi. 

Madlen F erron kimıenin alıltnr 
ıelmemitti. 

Kaçanların çok uzaklatmıt ol
dukları dütünülerek peılerinden 
ıidilmedi. 

Esasen kral da buna dair hiç 
bir emir vermemiıti. 

Franıuva, Tribulenin öldti1 ül
düjünü ıördükten sonra aiır &iır 
dairesine çıkmııtı. Bu anda ken· 
disini ıörenler bu birkaç da\ika 
içinde on yaf ihtiyarlamıt oldufu
nu farketmiılerdi. llicın huıule 
getirdiii kuvvet ve gnçlik birden· 
bire kaybolmuıtu. 

Herkes anlıyordu ki hançerler 
T ribuleyi nasıl öldürdülerse, roy
tarıdan yediği tokat da kr''• öy. 
le öldürmüıtü. 

Birinci F ranıuva merdiveııi çı
kınca bahçede yapılan arat•~, ma
l arın ıonucunu (neticesini) ~f9k
ledi. Bir koltuia yıiılrp çök~n İ· 
ri vücudu, kanlı yüzü ve titıiyen 
el!eriyle çok korkunç ıörün 'iyor
clu. 

Bütün arqbrmalann botıa ıit· 

tijini, seraerilerin küçük kap dan 

kaçtıklarını haber verdikler~ za· 
man kral hiç bir ıey aöyle:r.edi. 
Fakat derin derin içini çek~• ek 
daireıinden intizar salonuna aeç· 
tiii ıırada iki kadın ken~isine 

bakmıılardı. 
Bunlardan biri Diyan, n1ıürü 

Detamptı. 

Kral uzaklaıınca kadınla· ba
kıttılar. 

Sonra Düıea Detamp çek:~mek 
iıtiyormuı gibi bir harekette bu
lundu. 

Diyan dö Puvatye galip bir ıü· 
lümseme ile: 

- Nereye ıidiyoraunuz? .. diye 
ıordu. 

- Şatoma gitmek için yo~ ha. 
zırlıiı yapmalarını adamlsrıma 
emretme le .• 

- Ben de size bunu tavıive 'de
cektim. 

Dütea Detampın ıözlerintf~ bir 
damla yaı belirdi. 

Krala ıelince, o da ıaray müdil· 
rünü çağırarak: 

- Möıyö, Fontenblöde canım 
ııkılıyor. Hemen yarın Rombuvye 
ye'ye gitmek için yol haz1T!ığına 
bqlayınız ! emrini verdi. . 

••• 
Flöriyalın ölümünü Jiyet~•n u

zun müddet ıizlediler. 
Nihayet bir gün geldi ki fren· 

ıeı Beatris ona bunu aöylemei• 
mecbur kaldı. 

Jiyet .. alaın kederinder. öle-
cekti. --

SERSERiLER YA.TA.Ol m 

Farkında olmadan aol elinden de ilerliyordu. 
yaralanmıfb. Kendiıine yol vermekle her&• 

Her tarafı kan içindeydi. ber: 
En çok alnmdan akan kanlar, - Kendinizi konıyunuz Şev 

sözlerine dolarak, kendiıini ra- ketmaab! dediler •• . 
hatsız ediyordu. Birkaç saniye aonra kral ile 

Sol eli ile bu kanı ıilmek iıte· ıoytan yüzyüze ıelmiılerdi. 
di.. Bir ıeaizlik oldu •• 

Bu el de kanlı olduiu için yüzii iki adam birbirlerine bakblar.; 
CSyle korkunç bir hal aldı ki hü· Daha dotruau gözleriyle birbirle
cum edenler ti:riyerek ıeriledi· rini hançerlediler. 
ler.. Kral: 

Tribule birkaç baaamak daha - Jiyet!.. Jiyet nerede? diye 
indi. haykırdı. 

Sendelemeie batlamııtı. Kuv· Soytarı, gök gürlemesine ben. 
Yeti keıilmiıti. yüzüyle elelrinden ziyen mülhit bir aeıle cevap ver• 
kan ve ter akıyordu. di: 

Şimdi ıon buamaia ıelmiıti. - Yok!.. 
Bir ııçrayııta bahçeye atbyara'.t • • • 

karanlıkta kaçar ve kurtulabilir· Kuduran kral hançerini kaldır• 
dL dL 

Fakat bunu yapmıyarak yerih· Fakat bu ıilihm inmeainden ev. 
de durdu. vel ıoytarı kılıcını kralın arka ta. 

Hücum edenlerden birinin dürt. rafında duran jantiyomların u• 
~ kılıçla ceketinin yakası yırt•· zerine bütün kuvvetiyle fırlattı. 
larak elleri ve ıöiıü ıibi boiazı11- Ve Fransuva hançerini ind1r· 
dan da kan akmaia baıladı. meden evvel Tribule elini kaldır. 

Hiddeti aon dereceyi balan jan- dı .• Bu el, nu kanlı ve yaralı e!, 
tiyomlar: kralın suratına indi. 

- Bu insan delil, ıeytan ! diTf' Bu tokat öyle patladı ki jant\. 
batırdılar. yomlar ıürüıü bu müthi• hali dün· 

- Hay aptallar hay! .. Sizin i· yanın ıözünden ıaklamak için şn• 
çin 19ytan olmaia ne lüzum YaT'.. to duvarlarının Üzerlerine ~öke• 
Upk kılıklı serseriler! .. Ben Tri- ceğini ıandılar .• 
buleyim .• Çekiliniz.. Beni yakın • • • 
dan ıörmek iıtiyen Franauva dö 
Valnya yol veriniz 1 •• 

Hakikaten bu anda Birinci 
Franıun Jantiyomları ıaia ıola 
iterek hançeri elinde olduiu hal. 

Şimdi ıilihıız kalan T rihulenhı 
üzerine merdivenden atılarak hii
cum edenlerin hali pelr korkun~ 
bir manzara tetkil ediyordu. 

Forma: 39 
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Yüzdeki çiller1 ve ıivilceleri geçirir. ...................................... 
Ademi iktidar 1 

VE 
Bel gevşekliğine 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z İ A Tİ Lisesi 

Bojazlçlnde : Arnavutkllyünde : Çitte Saraylarda ----•Kadıköy Sen Jozef llsesl ___ _ 
Müdürlüğü, yeni derı ıenui 10/ 9/935 tarihinde baıhyaea 

ğını ve kayıt ve kabul muamelesi, pazarteıinden hatka, her gün 
saat 9 dan 12 ve 14 den 18 e k•da1" yapılacajını ;!ıbar eder. ilk 
tahıi\i bitirmit a'llD talebeyi a.zari 11n1fına kabule Jecektir. 

Hormobin l 
Tafsilat: Galata posta 

kutuau 1255 

Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde korulmu,, ana 11Dtfr, flk kısmı, orta 
okul ve lise sımfla.rını havi ulusal bir müessesedir. 
Yıllardanberi kazandığı muvaffakıyetle tanınmış olan mektep kayıt. 

fara başlamıştır. Kayıt için hergffn sa at ondan on altıya kadar mektep 
yönetimine baı vurulabilir. lstiyentere mektep tarlfııame.id ıöııderlllr. T~ 
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Soytarı u.ın kuvvetini top •• ya· dan kahramanca yol açıp merdi .. 
rak ayaklarının üstünde doğrul· venden inmitti. 
du.. Eğer Tribule kartı koymamıt 

Kanlı ve muhtefem bit' hafd_. olsaydı bunların pt-flerine düten-
duruyordu. ler tarafından bahçede yaka\acak 

Kollarını kavuıturmuıtu. lardı. 
Bu insan akıntı11 üzerine in' 

yordu. 
Üç yüz ağızdan bir küfür tufa 

ıı1 f ııkırdı. 
Tribule düttü. 
Yirıniden çok hançer boiazm·. 

göğsünü, karının delik deıik et· 
mitti. 

Son kere olarak davranmak is. 
tedi. 

Artık ölüm çırpınışlarile kısıl
mak üzere bulunan d~daklarının 
arasından ağır bir küfür çıktı .. Bu 
kUfür kendisine doru eğilen yüzle· 
ri bir ölüm kırbacı gibi kamçıladı. 

Sonra öldü .. 
Büzülen dudakları s!in bir çır· 

~ınışla: 

- Elveda Jiyet.. Kızım .. diye 
mırıldanırken öldü. 

İşte bu suretle kahraman ruhu 
~&. , dünyada kendisi için en kıy
rr etli, en muazzez, ~anmdan daha 
üstün olan bir kızın ismile bera
ber, uçtu, gitti. 

-40-
BIR YAZGONO 

' Manfred, Jiyeti arkasına alarak 
etrafında Ragutan Llnttne, lıpa
aa Kaı>Ja ve Madlen Ferron bu· 
landulu halde, uykudan kalkarak 
bekleme salonunda olan gürül· 
tüsilne kotan jantiyomlar araım· 

O vakit, alh kitinin altı yüz kiti 
ile yapacağı muharebenin neticesi 
pek de hayırlı olmııyacaktı. 

Bahçeye indikleri vakit Mıs.dle• 
nin klavuzluğuyla koşmağa l·.at~ 
ladılar. 

· Kapıya yaklaştıkları zaman 
genç kadın durdu. 

- Elveda.. Ebediyen elveda 
dedi. 

Şövalye:. 

- ~liniz .. Haydi geliniz .. diye 
yalvardı. 

- Gidiniz, eğer duracak olur .. 
,sanız hepiniz mahvclurınınuz, Ben 
ise, ne oluraa olsun kalacağım .. 
Gidiniz .. 

Şövalye bu tuhaf kadmın verdi .. 
ği karardan caydırnıe.k imkansız 
olduğl.J.nu anladı. 

- Makaadımzı .tnl•yorunı Mu 
vaffak olur da sağ kurtqlqraanız 
balyaya, Monteforteye aeliniz .• 
Şimdilik allah ısmarladık. Taliaiz 
kadın! ~iyerek onu Jw~ğrnda tef. 
katla aıktıktan sonri\ küçi.ik kapı
ya koıtu. Ve kaçan arkadaılarına 
retiıti. 

Birkaç dakika sonra hepsi yol 
arahıt.smm yanına vardılar. Man .. 
fred bayılan Jiyeti MarjanHdn 
kucağına attı. lapada Kapya ara. 
bacı yerine oturdq. 

4 
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SERSERiLER TATACI m 
Atlarına. binerek kaçmağa ha

zrrlanırken Raga.stan Manfredin 
kolundan tutup: 

- floriyal nerede? 
Dedi. 
O zaman Tribulenin yanlarmda 

bulunmadığını hepıi fark etti. 
Onu bırakacaklar mı jdi. Onsuz 

mu kaçacaJdardı. 
Hayır .. 
Her üçü de derhal tekrar b~h

çey' girdiler. lapada Kapya da 
arabacJa kalmıftı. 

Sevincinden çıldırmak derece
lerine gelen Marjantin Jiyeti a
yıltırıağa çalıf ıyordu. 

• • • 
Me.dlen, Ragastana1veda ettik

ten aopra tatoya dopu ıitmitti. 
Çünkü Tribulenin durduğunu 

görerek ma~aadını anlamııtı. 
Ne yapacağını kendisi de dii· 

ıünemiyordu. 

Bu dütüncesi darmt.dağm•kt1. 
Şimdi biricik isteği, Jiyeti elinclt:n 
kaçrran kralın yüzünü görm ~"ti, 
Ağaçları ıiper alarak Manfred ~
le ark•daılarınm indikleri m~rdi· 
verıe kadar geldi. 

Orada ı..m Trib1.llenin kanlı e
lini kaldırıp Birinci Franıu~aya 
dehtetli bir tokat patlattığı a~d.ı 
V&J"JIUftı• 

Arkaımdan Tribulenin feci ölü. 
münü gördü. 

O vakit krahıı: · 
- Bahçededirler.. ~rayınız .. 

Yakalaym~z.. Geberttniz ! diy~ 
bağırdığını duydq. Bunun üze:rine 

Madlen koıa kota küçük kapıya. 
doğru gitti. 
Ragaıtan ile arkadqlarmm 

Flörin,yi bekliyeceklerini dUtil• 
nerek onlara olanı haber vermeli 
istiyordu. 
Kapıya birkaç adım kala onla• 

ra raıladı. 
- Boı yere gidiyorsunuz .. Onu 

öldürdüler.. ~ 

Manfred, Ragutan ve Lantene 
bir ağızdan: · 

- Flöriyab mı? dediler. 
- Evet .. Ondan fazla hançerlrt 

vücuduna saplandığını gözümle 
gördüm., Kaçmız •• 

Bahçede sesler duyuluyordu. 
Nöbetçiler birbirlerine cevap 

veriyorlar, ıııklar çoialara~yak·ı 
laııyordu. 

Manfred hıçkırarak: 
- Öldü ha! •. Bizim için öldü.; 

Jiyet iç.in canını verdi.. ZavaHt 
Tribule, soytarı elbiıesi altında 
kahraman }~rekli ~dam! diye sö '/.• 
leniyordu. 

Lantene: 
- Haydi! dedi. 
Madlen: 
- Kaçınız! diye tekraladı. Ra• 

gastanla Lantene Manfredi sürük4 
lediler. 

Bir dakika ıonra atlara bicerek 
dört nal giden araba ile be:aher 
Pariı yolunu tuttular. 

Madlen Ferronıa bah~~de ~..al• 
mıftr. 

• •• 
Bahçede bulunan bütün pa•· 

yonlartn her kiSıe bucalı aundı. 
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Satıhk eczane 
bmirle Afyon arasında işlek bir 

eczane gayet müsait teraitle çabuk 
•tılrktır. lstiyenler Şark merkes ec- · 
za deposunda Hasan Mehmede mü -
racaat etıdnler. 

Vapurculuk 
TORK ANONlM ŞiRKETi 

Jatanbul Acentahi• 
Lİlll&D ban. Telefon: 22925 

Mersin Yola 
GERZE vapuru l Elti PAZAR 

aat 10 da Mersine kadar. 

1rabzon Yolu 
GONIYSU vapura 1 Eylfil PA -

ZAR gini saat 20 de Rizeye kadar. 

MÜZAYEDE lLE SATIŞ 
1935 EyUUiin 1 inci .PUU aiinl 

sabahı saat 10 da 
Osmanlteycle .BtuNıi CAAW_.... 

(Evvelce Cahi cadtlelıi) Afitap 
aımı~nın 2 nu h dairesinde 
!f!&L&'lsiz~ -arttırma 1nı 
ntiyle •tıt:idir:· 

VlyaMD!tl IHflHD' Portola et Fit 
fabrikasnml mamulltnadan peleeeak 
ağacından emsalsiz lrir yemek oda ta
kımı; hakiki İngiliz mamulatı ınuif 
abjuClan yapılmıt pek mlzeyyea bir 
yatak oda takımı; Viyana mamulAtı 
bir vltrla, bir aynalı jardiner, bir b-

Kumbar a sa/ıiplerine lıer sene ..,. ... tllftll bir orta ... llDU 1auı 
aman on eekis parçadan mürekkep 

dağıttığı ı/cramigeleri 10.000 .. ıon takmı; lqllis mqhur Map • 

I • J __ 2'n 000 ı · ı_ pe'lıl fabrikumm malulltmdan em -
ıraaun V'e lrQ§Q Çl1'Q7Qn alab vttrlll, etajer; kluzone, Galle, 

1ş Bankasının portuaes hayli .zotar Te davar ta -
baklan; pyet sarlf biblolar; met -

ikişer bin lira mükifatlı :=~=·=·ta~~':on~~z:. 
yik port. manto, krlstofi takımlar; 

k ' 1 d b• • bUDd Rm semaveri; kolumbia mar-Ur a arın an ırıncİsİ kahbirrramofonve,ınıar;eıektrik 
avizeler, Çin kluasoneslnden mamul 

1 E 1 A 1 935 d hokka takımı ve çay takımı, asri du -e t1lk; kitap etajerleri; AEG halı sG -Y U 
var saati; mhüstr yazıhane n kol -

=~ie:Y :~:.; perdeler; ve sair 

A k d k•ı kt• 1 AnadoluveAcemhalılan. n ara a çe ı ece ır\ ahn~r~ysürenlerdenyüzde25teminat 
Veni tertip ikişer bin lira mUkAfatlı beşi S•tı!t peffndir. 

kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem-) 
muz. EylGI ve HlrlnelkAoun aylarının ( Ihsan Yavu~ 

ilk gllnD çekllecekttr. ··-·- .J Şık giyinen· 
_.......,. rerın terzısı 

nhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
1. - Tirecle inp. ol9Meak yaprak t6tün anban kapab sarf· 

1- ekailtmeye koamQfclar. 
2. -Tahmin eclilen bedel ketif (20743) lira (15) kunqdur. 

J. - lhaleai 9/9/935 Pazarteıi uat 14 dedir. 

4. - Şartıwmesi 104 lmnat mukahilinde Kabatatcl. IAYa· 
._Ye Mübayaat Şaheaincle verilir. 

S. - EkailtmeJe ıirecelderin 2490 numaralı kanunda yazdı 
~ tlahllinde maa11en itin ve Matinden bir aaat evvel t558 
....,_ teminat ve teklif mektublariyle Kabatqda Levazım ve 

"ilbayaat Şubeıindeki Alım Komiıyonuna müracaatları. (4768) .. - . - ... ~ 

Her a,ın 

modellnl 

orada 
bulablllralnlz 

ISTANBUL 

Y eaipo.tahane 
lıal'fltmda 

Foto Nar 
yanınd• 

Letafet hanında 

30 AGUSTOS - 1935 

Istanbul 4 Uncil icra memurluğundan 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehli vukuf ı.. 

rafından tamamma 1330 lira kıymet takdir edilen Ku2guncukta 

Kumbo oilu aokağında eaki ve yeni 4 No. lu maaba.hçe bir e. 

açık artbrmaya vazedilmit oldujundan 7. 10. 935 tarihine mü• 

1&dif puarteai aünü aut 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektk. Arttırma bedeli kıymeti muhammene • 

nin 'lo 75 ni bulduiu· takdirde mütteriai üzerinde bırakılacalltır. 
Akıi takdirde en IOD aıttıraıım taahhüdü baki kalmak üzere 

arttırma 15 aün müddetle temdit edilerek 22. 10. 935 tarihine 

mütadif sah ıünü saat 14 ten 18 )"&aclar keza dairemizde yapı· 
lacak ikinci açık uttınnaamda arttırma bedeli kıymeti muham
menenin o/o 75 ni bulmadıft takdirde 1&tıf 2280 No. lu kanun 
ahkimına tenikan seri bıralnlsr. Sa· ıı Petindir' Artbrmaya it· 
tirik etmek iateynelerin kıymeti muhammenenin % 7,5 Diapetin
de pey akçesi ~eya milli hir huıkanın teminat mektubuna hamil 
bulunmaları lizımdrr. Haldan tapu ıicilli ile aabit olmıyan ipo

teldi alacaklvda diier ali.kadaranm ve irtifak hakkı 1&hipleri

nia bu h&klarmı ve bU1U1ile fad ve muarife dair olan Wdiaı.. 
rma enakı müaıpiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren niba• 

yet 20 eün sarfında birlikte dairemiae bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapa üc:illi ile .bit olmiyanlar aatq be

delinin paylqmumdan hariç kalırlar. Müterakim verei, tenri
riye-. taniifıy~n müteftlli\ Belediye nısumu \'e Vakıf icareıi 

bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malUnıat almak 

isteyenler 10. 9. 93& tarihinden itibaren herkesin ıe>rebilmeai 
• 

için dairede açık bUlundundacak arttırma tartnameai ile 934,-1 
2814 No. lu d097&ya miracaatla meHtr doayada meYcut "Vesai-
ki ıörebilecekleri ilin olunur. (5186) 

ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden: 

1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarlık duvarı in

şaab olup keşif bedeli 6..--...,.... 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-

miyesi. 
D. Umumi şartname. 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - iş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek
lilerin imar Müdürlüğüne mü
racaatları. (5075> 

____ •s_t_a_nbut Beledlyesı ılanıerı 1 
Senelik muhammen kirası 24 lira olan Topkapıda Sulu ku

leci~ kale burcu 936 aeneıi Mayıaı sonuna kadar kiraya verilmek 

üzere açık arttırmaya konulmuıhır. Şartrw•ııiai inam mü. 

dtirlüfünde ılrülüt- arttmnaya rrimek isteyenlerde 180 kurutluk 
mu,·akkat teminat makbuz ve ya mektubile beraber 9 9 935 sa

lı günü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. _(B) (5056). 




