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kAşltle ltal· Ceza görecek 
J8DID ea 

zengin ada-
mı da aynı 

tay,arede 
yandılar 
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la adılar 

Ankara8 ._ GtimrWer Genel Dl • 
nldörlQI •üaMrelerl çoialtaa
m hüknaa lauır .... oı•• em 
rl allkadarlara sl•denôfUı'· Ge • 
nel dtrektlrllk, ba uuiad• lflerla 
•••1111a& mebep olaa ... vıarm 
eealandmJaealw Mldlrmllt ,..... 
ıacat •wlel8rl llllla •talf&lr· 

llABBR ,... Genel direktirlQI 
b11 ha1U'b lirltl&lndea ltlrtl katlu

lara- Dalrelerd• lfleiin erken çık
mam~ lblr kanmlanll u 1'1ma 
inik almalarnn llilerlL 

w 1 •• wc ......... . .. 
Nazillı fabrikası 
bin tıçt kullanlleak 

senede 20 mllyon 
metro kum•• 

vapaca 
Ankara; 9 (T.ı.fonla) - Ma· 

silli fahrik111Qa inpatına önü· 
• ~ a7uula ~~ua-

......... . .. 
mir7•0ar. Arulmuı itine \emen 
ıiritilecektar 

Fabrikada bin kiti çalpcak 
Ye Jilda Jİrmİ mil1on melre bu. 
ma ,apacaktır. Fabrika Kay"ri· 
deki ı.. faluiır.auun 4 de iiçü hü· 
JlldQllDcle olacak ve ._1daeleri 
JCa,..t falll'ibaı m•Mn.leriaden 
ebik olJDa)'aC:Übr. 

Fnmm'+ki itçi ,...W.in •• llfi. 9niD -.. .. ..,...imi tlolaflliJle 
.. :ritl• hail dnam etliti lia- 24 aaat için pnel sre• )'&Pdaca • 
.. ~. Ola Breet'te birta • fiiu ,......aktaclır. 

Polisim izde 
yenil kBııa haclUeler dlıha olnmttar. • • • 

Grnciler, tehrin ortuım doiru T1doa (Fnmeda), t-Dia se-
Jiiribwk iltemitlerdir. Polis ba • ce ~ brqrkl..._r obmııtW. 

An1raia, 9 (Telef•) - Ellllli
Jet itleri umum direktani A,.,,, ~
da bir ..,.Nt8 çıhcaktır. Anka· 
rad-. l»lr polli emtltGaa açtfmuı 
me•mu bahaolmaktadır. 

Da mini~. ~ım -
llan bir .. t IOIU'a süktn temin e- Tel'IUiie itçllerinin paJcloq ıli· 
......_ kGnet içinde seçmiıti. Fakat bi • -ittir· 

Haw""- nlaa 191en pey •• raz IOlll'a telaria meıbs meTCI. • 
niimartJer hakkmcla Fraua aa· amda birçok papJ.r toplanm11, 
._.9'd çok bedl>in da'tftlllJOI' ve intiumı temine cel•n memurla· 
liıi hadiieleri "bir ibtilll bqlanp. l'ID berine itkemle •• laf atılmıt-

Direktir ŞIJaiı, utna,acalı 
memleketler• poliı _. ... neleri

ni paecek •• proj .. iQi ht. rıll)'a· 
rak bildireeektir· .,UMlecek,, tanda ıirmek tır. 

lıllijOalar. Bir arahk clqmlan nimayigi- -------------------Sal CiNii paeteleri, bu badi • ler ciYar ......... toplqmlf • 
..ım ..,.Jilt •• kuaüüt tepi- lanbr. Bltleretler 
lci neticeai olarak a&teri1or. ,,,..,.. 2 """*' v e 

ICam6aitt ıueteti HmD&Dite •• ı k t•ı M 1 k 
.... liaclİle --- ölm it . o me sure 1 e 8800 a 

AhuaJ'ada llU)'Oaal 90111al1m 

Benebt spor 
takımları 

.talıaıaün lılldldl.,.._ lire 
.......... ptlrllecek ...... ta 
lamlana aetlme tflala bllp ve 
.......... .,.. .... almarak, .... _.,....,.. ..... 
.. .....lılrbmltetua
.... ,....... bıarlqtmlq.... 

hastalığını ::..~.-=== 
ispat i =1era:... ":: .:~:-:: 

B1lda mı oa 1llrde Yanan kowl• lmt.Ollıa keadlllllnd• kap .. ıak .. 
... tlelade feci Mr vaka oht11f1ar. Jır. 

y......._ il••" orada tedatt .. apa ve Hlt:lerctıer 
...... lsti7• Ttlrk te.... . ..... 
R111alardan GaJlaaaoa'a, "9terdtii Pra1harıdaa ao .. ,_ pdea Al • 
1t1alaat ....,lerlaln un ol .. dıfı man kato11k delllraablan, Al•uya • 
9i7len ........ Av ...... o b .. hft- da Plb'41klerl çek llkıntib .. llercla 
detl•mlttlr ki, bip ............. - ......,. ....... 1flaffır. Papa, ..... 
prek hlftlr. dh bir lttillat alım AIJalaa .ı . 

Bl7lelikle, .. ...,.._ tftl•• .... m.a,, db"enk tarif ettifl ba ftZl)'9t 
ra "keadillnla cN-~mü- karpimda etdlf.ını ••la-.. "M
taı o14ala an)lflllllfta'. r-.ı ...., , ttla Al••• pllbpon " papulamı 
lwfltlttlnJMtlttea-~ ............ ~. 

Sular, şehirleri 
alıp gUtttrdtt 

14 milyon insan yersiz 
yurdsuz kaldı 

Nankioı, 9 - Resmi b:r rapora ıöre, Yanıçe'deki son 11: 

tqmalannda ölenlerin 1&yııı yüz bini bulm~dır. 14 milyon 
kiti açıkta blmlf, yüz bin k:!ometreden fazla araziyi au ba•· 

ı
mıı, birçok tehirler ıular tl\I afm daıı ıfjriildenip aötüriilmüt· 
tür. Zararın miktarı bet yüz milyon dolar tahmin edili1or. 
~ .... ,,,. .................................... .. 

ismet lnönü ve TeVfl 
Rüştü Ar sın 

Gezileri lstanbulda bitti 

Dol,u Anadoluda uaun bir tetkik ıeziti yapan Bqbalran 1 
inana fanmcla l>qmkanı Tnfik Rlttl AiU -olftta hal .. AD 
DeJW ftpuraJla ...._. ftllmittir. Cimlıur Bitlriınlilr amet 
nterl Hllliüi ltaa, BatJa"" €•111 bir molı&1e Camar lte&i namı11111 
Batbakam Trabya ~da~- Lmet inine He~ 
Ak .... Aru ha ...... ıeıı;entt ddlraCa Dolmahahçe tanJllla 
denk Atatürk'• ay~, ,..._.lardır. 

Bat'-b•, Camar 8atkm"1 Atatibfc'iln JaDmda nan bir midi 
kalmq, ak,.. altıda motatle He,beliadaiaki kltklile iibftitti • 
fik Rüttü .\ra da Pera..•l•ı oteline fmmitfr • 

Osttelıi raün, •aileri .......,4111 ı...ı lnkii·~ 0e 1'-'iltRlitM 
Ar.Wı ÇonıA nelerini mml.Utı .-apr'-'-siderme,.,,ir. Alflalü • 
U., lron """""'°"'"" 6ir İllt16"ıllr. T---1.Jti taı.lren..,..,.,..,. W. 

nılir(~) 

ktletinin tamimi 
zları i vadile 

ha n çıkaranlar 
vklf olun c k 

Dahiliye 

Muhtaç 

(Yazısı 4 Onca saY.famızda) 
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:Benim q&üşiim: 
~- - -- ---
Mekteplerden çıkanların 
Türkçeleri iyi değildir 

lferbangt bir Ttlrk muharririni anlıyamıyan 
tııtlnevver kendine münevverim demesin! 

Dünkü yazımda, kültür ,;yasa- bıyık altından gülümsiyere~ dedi
bıızın, tahsili gevıetmeğe aeğil, ği gibi: 
•ıkıştırmaya ve münevver iıflmU· - Ben, klbik resmi öğrenmek 
leyi arttırmaya müteveccih chnuı için yirmi ve onun tesirindeon kur
liıun ge!.1iğini ıöylemittiın. tulmalf için gene yirmi ıene ~aht· 

Bu dü~üncemi daha etrafh an- tnn. Ne mutlu o genç resn.mlara 
latnıak üzere, pek çok k~msede ki, doğru dürüst çizgi çiznıesini 
hakim olan bir fikre itiraz ~dece· öğrenmeden yeni usul resim yap· 
ğinı. mağa kaikıttıkları için hayatları-

- Yeni n~sil türkçeyi bilmiyor! nın kırk senefiini kaybetmediler! 
diyorum. • • • 

- Hangi türkçeyi? diyorlar. Mekteplerdeki türkçe öğretimi 
- Hangi türkçeyi ol2L~ak?... hu dinamik haline getirilmel;dir •.. 

Türkçeyi .. Yaııyan, istihale eden Her münevver, türkçeyi, bütün 
bir türkçe vardır; onu itle t • Li- seyrinde öğrenmelidir ... Ak•i tak
•e, hatti. yüksek mektepcmezunla- dirde o adam değildir. 
tının bana gönderdikleri mektup· Ana dilini doğru dürüst bilmi· 
lara. ibretle bakıyorum ... Her ıatı· yen adam münevver olur mu? .. 

l"lndn beş, on, on bet, yirmi bet (Vl·NO) 
~~----------~------~~~ 

Yanlı, ... 811 hal, bir faciadtr ! Şikayetler ve dilekler 
- Bunun böyle olması bir zaru· -- - - - --

ret ... Çünkü, türkçe, inkılap ha- Vunanlstandan gelen 
linde ... Hele bir istikrar ets,n. on- bir mubacır 
dan sonra öğrenilir ... 

ı,~, b~n buna tahammuı ede- Haksızhğa 
bıiyorum ..• Bu dütünceyi ıon de- v d v 

recede sakat buluyorum... ugra ıgını 

• "" • Yanık yanık anlatıyor 
Türkçedr durgun su gib~ sakin Yunanistandan mübadil olarak 341 

b senesinde tapularımızla beraber gel -
ir hale gelmesini bekleyip rle ana dik. Burada yeniden tapu değiştirdik 

dilini ondl.ıı sonra öğrenmeğe kal- \·e veraset senetleri çıkardık· Yuna -
kııme.k ne demektir? ... Bunn hav· nistanda 6 ev, beş altı parça da emlak 
•ala. almazı bırakmıştık. Burada tam 6 sene uğ -

raştıtkan sonra, bize, kulübe gibi bir 
Türkçe coşkun bir nehirdir ki, ev verdiler. Gün ve ışık görmez bu ev-

c- •• :-1: - · ·- •-·- 1
-!::. ... , •

1
lVftP D ..... ,...... v • - • • ..... •-w . , -- " ... ~ei kaldık· 4 

ar, çetin, arızalı, kayalık arala- ~ocuğum oldu. Bütün evraı,.._, ... __ _ 
rından geçmiştir ... Uçurumlardan dır. Başvurmadığım yer kalmadı. 
Yuvarlanmı;tır ... Bataklıklara uğ- Derdimi dinllyen olmıyor. Sefil ve pe. 
tanı11, au lan bulanmıttır. .• t- akat, rişan bir halde kaldım. Uzımgelen 
k yerlerih dikkatini çekmenizi dilerim. 

a ar sud-;.ki canlılık nerede var- Yunanistan muhacirlerinden Flo-
dır? Yabc.ncı sınırlardaki batak· rinalı: Hafız Hamdi· 
lar, uçurumlar, onun felakf'tine ----------------------

•ebep olmamıştır ... Türkçe hugü- ii ~ '9Li.ITll 
lliin bereketli vadisine girmitlir ~ • 

~:n:u~:~~~~~~=ak, saflatmak yo-

Bir Türk münevverinin ödevi 
(va~ifesi), elini kolunu ba~lıya
tak: 

l - Bu akar su durulsun oa öy
e ... demek değildir ... 

Türkçeyi pınarından ber. adım 
'-dım bU'!Tieliyiz.. Uçurumlardan 
diittüğü, yosunlu kayalıkhtrdan 
~'Çliği ve sularının çamurlu oldu
ıu ~amanını da unutmamahyız ... 

Havuza dUftU 
Samatyada kasap İlyas mahallesin

de oturan Salahaddinin oğlu dört ya
şında Edip Ramazanın bostanındaki 
havuza düşmü~ kurtarılmıştır. 
ı, yUzUnden 
Beşiktaşta Jhlamur caddesinde 25 

numarada oturan Mehmet ile değir • 
men sokağında oturan Medet çalıştık 
Jarı yapıda bir iş yüzünden kaYga et
mişlerdir. Medet demirle Mehmedin 
dişini kırmış, yakalanmıştır· 

Yaralandılar 

_,, "' "' Usküdarda Selimiye camii eokaın • 

O da oturan 15 yaşında Vahan n 10 ya. 
nun irindir ki, bir Türk mü-:r şında Rıfata ürken bir hayvan çarp • 

lle\'veri, alelade bir okur yazar ıe· mış, her ikisi de muhtelif yerlerinden 
~iYesinden yukarı çıkmak vaziye- yaralanarak Zeynep Kamil hastane -
tı_ne geldi miydi, mutlaka, türkçe- sine kaldırılmışlardır. 
Yı b .. t.. ·ı 1 · · d b'I O k 
1. ' u un ı er eyıf seyrın e ı me- ynar en 
b~ir.... Dilimizin sakin, "ıtatik,, Knragümrükte eski Alipaşada otu. 

t
.1r hale gelmesini beklemek abes· ran 15 yaşında Ali çakı ile oynarken 
ır O dokuz yaşında Cemali sol kolundan 

k ··· nu daimi hareket hC\linde yaralamış, yakalanmıştır. 
,,ahul etmek zaruretindeyiz. Bu Çoçuk bıraklldı 
dinıt 'k d'I' . ·ı .. 1 .. ... mı ,, ı ı, yenı nesı oy ece Kalyoncuda Enli sokakta 3 numa • 

ogrenmelidir... rah e\·in kapısına o günlük bir erkek 

~Gayrimübadiller 
bonuları 

değerlenecek 
Finans Bakanlığı 
esaslı tedbirler 

alacak 
Finanı Bakanlığı (Maliye Ve

kaleti) timdiye kadar hallerinden 
daima tikayetçi hulunmut olan 
gayri mübadillerin durumlarının 
( vaziyetlerjnin) düzenlenmesi i· 
çin biı· proje hazırlamağa batla· 

mıttır. • " 
Bu hususta Bakanlıkla temaı 

etmek ve gayri mübadillerin !~ilek
lerini bildirmek üzere bir heyet 
Ankaraya gidecektir. Yeni ıeçi· 
len gayri mübadiller idare h~yetİ· 
nin esas~n böyle bir heyetin An· 
karaya gitmesine lüzum görülmüş 
ve yapılacak dilekler tespi': ~dil-

• • 1 ,. 
mıflı· ı..-

Öğrndiğimize göre Finans Ba
kanlığının yeni projeai gayri mü· 
badillerin en büyük mırıltıhrının 
önüne geçecektir. 

Bakanlık gayri müh'adil l>ono
larının aon zamanlarda kıymetle· 
rinden çok kaybettiğini gö"tönüne 
alarak her §eyden evvel bonola
rın kıymetlendirilmesi yolum~ ter
cih etmittir. Bonoların kt~·meti

nin dütmesine aebep, emlak satıı· 
larmın yolunda gitmemesi ve u
zun zaman bekliyemiyen aıayri 

mübadillerin ellerindeki bc.noları 
çok ucuz fiatla çıkarmaları oldu-

ğuna gör~ emlak satı§ı yoluna ko
nnlıu•alr ,.ı ••••• v• .1~,. lutulan &· 

sıl kıymetli em'ıi'k satıp çıkarılır-
sa itin en mühim tarafı halledile· 
ceği dü§ünülmektedir. Bugün bo-

nolar asıl kıymetinin yüzde 25 i 
ile satılmaktadır. 

Mısır konsulusluğu 
lıtanbul Mısır Konsolosluğu 12 

ağuıtosta Bebek sarayına ta!ma • 
rak yaz mevsimini orada geçire • 
cektir. 

--0--

Yol vergllerl nasıl 
toplanacak 

Uray (Belediye), yol vergileri· 
nin zamanında ve tam olarak top
lanmasını temin için elli lira üc • 
retle 35 memur almııtı. Bu me • 

murlarm iki aylık çalıımaların • 
dan istifade görülmüıtür. Me -
murlar bir yandan evvelce ma -
halle mümessilleri tarafından 
doldurulan tahakkuk cetvellerini 
yeni battan gözden geçirmekte, 
bir yandan da para toplamakta -
dırlar. 

Uray (belediye) tarafmdan şu· 
belere dün bir yayım gönderilmit, 
deftere yazılan her mükellef için 
mahalle mümessillerine verilmesi 
icap eden kırk paranın timdilik 
yarısının verilmesi bildirilmittir. 

Tramvaylar biraz 
daha tenha olacak 

Belediye, halkın ençok şikayeti
ne sebep olan bu mevzuu 

tetkik ediyor 
Tramvaylann ön sahanlıkla • ı saatlerde fazla araba işletilmesi 

rında sivillerin durması yasak e- temin edilecektir. 
dilmitti. Ön sahanlıkta sivillerin 
durmasına göz yuman vatmanlar· 
dan ağır para cezası alındığı için 
bu yasağa tamamen riayet edil • 
mektedir. 

Fakat, evvelce de "ıehrin dert
leri,, ıütununda yazdığımız gibi, 
bu yeni karar, tramvayların içini 
biraz daha kalabalıklaıtırmıttır. 

Belediye, neıriyatnnız üzerine 
bu vaziyeti farkedince, tramvay -
lardaki kalabalığı azaltmak gaye
ıiyle incelemelere bqlamıfıtr. 
Tramvay Sosyetesiyle birlikte 
tramavy servisleri, zaman ve sa • 
atlerine göre, yeni baıtan gözden 
geçirilecek, yolcuların çok olduğu 

Belediye bu tetkikleri sırasın • 
da, ötedenberi halkın §ikayetleri· 
ne sebep olan bir hakikati öğren-
miıtir: • 

Aktamlan tatil saatlerinde ve 
sabahları, yirmi sekiz kişilik bir 
tramvay arabasına 60 - 70 kişi 

binmektedir! 
Tramvaylara hiç olmazsa otuz 

yolcudan fazla kimsenin binme • 
me;ini temin Jüıünülme~tedir. 
Halkın tikayetlerine ıebep o· 

lan bu mevzu üzerinde belediye· 
nin, geç de olsa, harekete geçme· 
sini sevinçle kaydediyoruz. Baka
lım bu tetkiklerin neticeleri ne o
lacak? 

Meydana çıkarılan 1 Bayandırlık bakanı 
gUmrllk kaçakçılığı elektrik fabrikasını 

tahkikatı gezdi 
Gümr:ikler muhafaza bürosu Bayındırlık Bakanı (Nafia Ve-

birkaç zün evvel bahset~iğimiz kili) Çetin Kaya dün bazı komi· 
krep nevi!nden kumaıları tUlbent serlerle birlikte Silahtarağa elek· 
gibi göstererek yapılan giimrük trik fabrikasına gitmit, fabrikayı 

gezmiıtir. 
resmi kaçakcıhğına ait meıelenin 
ilk tahkikatını tamamlayarak ev

rakını gümrükler teftiı heyetine 
vermittir. Teftit heyeti cezasiyle 
beraber yüz binlerce lira tu~acağı 

anlatılan bu mühim kaçakçılığı in. 
celemektedir. 

o 

Tramvay sosyetesi 
850 bin lira verdi 

Tram\'ay sosyetesi taraf;,ndan 

halktan fazla alınan bir milyon ye

di yüz bin liranın ikinci tak~iti O· 

lan 350.000 lira, dün sosyet~ tara· 

fından Cümhuriyet Merkez ban· 

kasma yatırılmıftır. 
--0--

Bel~dlye imar 
dlrektliril 

Uray (belediye) bütçesi gel-

dikten sonra bir imar mütavirliği 

kurulacaktır. Bu hususta t~tkik-

ler yapılmaktadır. Eski imar di-

rektörü Ziyanın buraya g~tirile

ceği söyleniyor. 

ttzttmlerlmlz 
ekspresle gidecek . ıo 
Y Af meyve ihrac1'tJıJç.W Şy~ 

Demiryollan ile yapılan görüıme 
İY.i bir §ekilde neticelenmittir. 

Şark Demiryollan Sosyetesi o~ 
ta Avrupa memleketlerine çıkarı· 

lacak yq ıebze ve meyvelerimize 
idi katar tarifesi üzerinden yüzde 
elli indirme yapacaktır. Fakat bu 
para ile üzümlerimiz ıürat kata • 
riY.le gidecektir. 

-0--

Kızılay Kermesi 
Kızılay kurumunun 7 Eyltll cumar

tesi günü ve akşamı Taksim bahçesin
de üyeleri için bir "kermes,, hazırla • 
makta olduğunu yazmıştık· Kermesi 
bir heyet hazırlamakta ve bunun için 
zengin bir program vUcude getiril -
mesine çalışılmaktadır. Programda 
memleketimizde şimdiye kadar görül
memiş ışıklı balerin oyunları canlı 
tablolar, mütenevvi birçok oyunlar ve 
eğlenceler vardır. 

iştirak edecek üyeleri her suretle 
memnun edecek. Bir çok yenilikler 
bulunmaktadır. Da\·etnameler kurum 
merkez ve kollarından başka Taksim 
bahçesinde verilmektedir. ~' 

Lokanta ve gazlno1a-
rın fiyat listesi Kadınları esirgeme 
Lokanta, birahane, gazino ve derneğinin eğlencesi 

emsali yerlere ait fiat listekrinin "Türk kadınları esirgeme derneği,, 

tasdiki için uray tarafından veri· 
len mühlet yarın aktam bitecek· 
tir. 

bikes işçi kadınlarına yardım icin a. 
ğustosun 17 inci cumartesi günii ak • 
şamı Suadiye plaj gazinosunda bir ge
ce müsameresi Yerecektir· Bizim zamanımızda da divan çocuk bırakılmıştır· Çocuk düşkünler 

edeb' . ----------~~--~--------------------------------------------~----------~ ıyatı maziye karıtmıttı-.. Fa- evıne gönderilmiştir. 

( Ş~EHDfN. ; !>ER~LERİ ] 
'b· t, "rıtlı giran,, ın ne olduğunu Kanca ile •• 
ılnıernek k"'lt"" .. l""kt" b · .. mu·· Büyükadaya sefer yapan Pinar mo-... u ursuz u u, ı.. • 

••e\'\Jerlik ayıbı idi. törü kaptanı Kasım ile kapıcı Suphi 
ş· arasında kavga çıkmış, Kasım Suphi-

Yi b' •~di de öyle olmalıdır. Lise· yi kanca ile başından yaralamıştır. 
.\. ıtınnif bir talebe, fuzulin:n de, --------------------
d tık Paı~nın da, Tevfik F\kretin Evlenme tUrenl 
1 e, Naimanın da her cümles!o; an- Entertayp operatörü arkadat • 
aınalı, doğru telaffuz etmeH doğ- larımızdan Kazımın evlenme tö • 

tu ~~zabilmelidir... reni dün akşam Park otelinde sa· 
8fı. ır IDÜnevver, ancak Lunları mimi bir aile toplantısında kutlu· 
i}i ~ndi1rten ıonn, yeni tfüilçeyi lanmıştıl'. 
lok llebiHr, yanhtıız kullar.!. bilir. Genç çifti tebrik eder, kendile· 

aa, meıhur modern re11amın rine meı'ut bir yqayıf dileriz. 

Topkapı sarayı haklcında 
Fatih Altay Hendek sokağı 2 numarada Musa ya. 

zıy:>r: 

"'Geren gün Topkapı sarayını gezmek fırsatını ele 
gerirdim. Gördüğüm eksiklikleri kaydetmeden gcçemi· 
yeccijim. Dış kapıdan saraya giden yol sulanmakta, 

dört kişinin geçmesi bile ortalığı ke§İf bir tozma bulutu 
Uc kaplamaktadır. 

Hundan sonra müze memurlarının kıyafeti çok f~ 
nadır· ekserisinin de tarilıt bilgileri sıfırdır. 

Bllndan başka tarUıı saray havuzu bir sivri.sinek 
yuvnsı halini almıştır. Bu su değistirilmeli, ı•e temiz 
len melidir. 

Bütün bunlar düzeltilecek olursa müzelerimiz ec • 
n<:hi seygahlar,ın gözünde daha ziyade kıymetlcne • 
cektlr.,. • - • 



-
ulgarlar ibretle 

Romanyadaki 
okusun 

ürkler 
Asırl rca m·safirlikten sonra 

dostca ayrıldılar 
Bir Romen gazetesi, Tttrklerl nasıl 

tarif ediyor ? 
açılma törenine (merasimine) it· 
tirik etmemeleri için Yama Met· 
repolidi Simon bütün kiliselere ve 

L'lNDEPENDANCE ROUMAlNE 
gazetesi Romanyadnki Tffrklcrin ana 
yurda göçmeleri do1ayısiy1e yukarda
ki başlrkla yazdığı bir yazrda diyor 
ki: papazlara evvelce bir tamim gön-
"lruı.nılmıyacak şey? Vapurlar, ken. dermi~tir. Metrepolit bu tamimin

dilerine borçlu olduğumuz bütün hak de Kral badislaı'ın harpçu ve ser· 
ve imtiyazlardan istifade ederek mem giizeştç.u bir adam olduğunu, bü • 
lcketimizde yıllardanberi oturmakta tün Ortodoks Bulgar kiliı~lerini 
olan sakin Ye intizamsever bir halkı 
taşımakla meşgul .. · • yakıp yıktığını, halka eziyet etti-

Underleri Atatürkün yaratıcı de _ ğini bildirmi!tir. 
bası tarafmdan kendi yurtlnrma da- Bu sebepten dolayı önce ilan e· 
vet olunan Türkler gidiyorlar. Evle. dildiği halde törende büyük dini 
rini, barklarmr '\'e tarlalarını bırakı - merasim yapılmamıştrr. Yalnız a· 
yorlar ve bütün mallarını yanlarına feliicele tedarik edilen dcnne çat· 
alarak yurtlarımn sakin yolunu tu • 
tuyorlar· Bu ayrılışın kendileri için o ma bir koro birkaç dini .:§arkı aöy· 
kadar misafirscver olan Romanya lemiştir. 
toprağl:rui verdiği teessürii ~ b~ra • Varna Metrepolidi Simon çok 
berlerinde ~ötüröyo'rlar ihtiyar, ve bütün Bulgariatanda 

Burada kimse onları Romanya tol>· ' Çok sevilen Te hürmet edilen bir 
rağını terke icbar etmedi. metrepolittir. 

Dobricenin Türk ahalisi yüz yıllar. --''----.;.....----------
(lanberi, Romanya toprağında. otur -
maktadır. İstila ile buraya yerleşen 
bu ahali kanaatkar, çalışkan ve Ro.= 
men kanunlarına hürmetkar olarak 
bnınmıştır. Ba aile hayafmr sever, iYi 
huylu halk Romen usulu ile daima iyi 
geçinmektedir. 
Şunu ilave etmek lazımgelir ki 

Türkler gerek umumi, gerek hususi 
hayatlarında tam bir istikJale malik 
bulunuyorlardr· 

Her türlü kanunlarına hürmetkar o 
Janr Romen ulasu, Türklt.'r1n, hayatla
rının serbest surette inkişafına rifü -
saade etmiştir. Çünkü müsamaha an' 
ancsine sadık kalan Romanya dev -
Jeti Türklerin ya amak istedikleri re -
jirnc hiçbir eng llik etmemi tir. 
Yuk:ı1·da öyJediklerimizden ha ka 

tebaı·üz ettirilmesi Jazımgclen noktn 
da asıl kendi vatanında yaşamak ti -
zere bu halkın keneli isteği ile gitti • 
ğidir. 

Yeni Türkiyenin mükemmel tcşki • 
Jatı ve önderinin kurucu dehası httk· 
kında her kesten ziyade malfımnttnr 
olan Türkler, kendi vatanlarında vti
cude getirilen bütün terakkilcrden is
tifade etmek için gidiyorlar. 

Yeni Ankaranın devlet fldamtai'r, 
bütün Türk ulusunun minnettarlığını 
kazanmış1arctrr. 

Ulusun dünkü düşmanlarına kıtr§l 
kat'i bir galebe temin ettikten soııra 
bunlar, devletlerini mutlak bir te -
rakki yoluna sokmak iç.in, organize 

1 
etmeğe koyulmuşlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti yükselmesi ı .. 
çin çalışıyor. Gürültü etmeden ve can 
sıkıcı propagandalar yapmadan dün
yanın bu köşesinde yeni bir medeni -
yetin ilk meml~keti olmak için kurtu .. 
luş yolunda ilerliyor· 

l\~mleketimizin Türkleri, giderler-
ken, kendilerine karşı her zaman için 

ı
4fostluk besliyen Romen ulusunun sa
mimi teessürlerini de beraber götür • 
mektedirler. 

"Türklerle Bulgar-
lar muharebe 

edecektir!,, 
/ Sofyadan bildirildiğine göre 
lşumnu'da "Medresei Nevvab,, 
ldenilen ve birtakım yobazlar ta • 
rafından idare edilerek masum 
Türkleri ifsat eden bir mektebin 
!şehadetname tevzii merasiminde 
Şumnu garnizon kumandanı rrı; • 
ralay Mihailof şu sözleri söyle • 
miştir: 

"- Türklerle Bulgarlar arasın· 
.. da muharebeler olmuş ve olacak
tır da ... Fakat bunlar iki devlet a· 
rasında her iki milletin dini ve 
milli hayatına tesir etr...;.yen siya • 
. .. mahiyette itlerdir.,, 

L3dlslas ve 
Ortodoksluk 

7 Diğer taraftan 4 ağustosta ya• 
pılan Leh Kralı Ladislaa anıtının 

Japonyanın gayesi 
Sovyetıerıe Çinin 
arasına mania 

koymakl 
Kuzey (şimal) Çin ıehirleri il • 

baylarıyle (valileriyle) Japon sü• 
el (askeri) malcamları araıında 

bir andlaşma imzalanması fçin 
yapılan gÖTÜ§melere dair §U haber 
çıkmııtu: 

Sanılıyor ki Japonyanm gaye -
si, bu andlafma ile Sovyet Rusya 
ve Çin arasında, bu iki hüktirnete 
ait olmıyan bir mıntaka kurmak • 
bt. Surası 800,000 mil murabba • 
mda geniı hir y~r olacolctrr. 

--0-:--

Polonya ile Dançtg 
uyuştu 

Varşo,·a: 9 <A.A.) - Polonya ile 
Danıig arasında ougün bir uyuşma 
parafe edilmiştir· 

Bu uyuşmaya göre Danzig Senatosu 
dı~dan gelen eşyaya konulart ~on 
resimleri knldtrmakta ve Polonya da 
18 temmur. buyrultusunu geri almak
tadır. 

-<>'------

Tilrkiyede allın 
madeni 

Ergani, 8 - Keban n:ad~nin· 
de çalışmalara ehemmiyette de· 
vam edilmekted'r. 

Bu madende açılan büyi.ik ku· 
yunun içinde zengin bir <\Hm da· 
marı bulunmu§lUr. Şimdiy>'! kadar 
buradan "n tona yakın lünrı altıtt 
çıkarılrrııştır. 

Yapılan aratlırmalar ne:keıin

de yeni bazı madenlere te~~:hif e
dilmittir. Bunlar arasında r.i:müş, 
kükürt, bskır ve mebzül m;kt:ırda 
altın vardır. 

06mülmüş paralar 
bulunamıyor 

Geçen tayılarımızın bitin.~e ytır· 
dumuzu bırakıp kaçanlara a=t pa· 
raları buiup çıkarmak için tc-~ek
kül eden şirketin Konyadalo.i araş· 
tırmaları neticesinde bir se~ elde 
edenıediğhi yazmı,tık. 

Son gelen habere!ere goıe Kon· 
yadan eli bo~ Ankaraya d6~·~n Şir
ketin mfüncuili Yuvan, ara•tı.l"ma· 
larına devam etmek üzet {:l l~·tnire 
gidecekti-:-. 

-0---0--

Davet 
Jıtanbul Cumburitet )IUddelumu -

miliğinden: l8tanbu1da olduğu an1a -
şılnn Glreson müddeiumumisi Seda -
dın hrmen memurlyetimize müracaatı 
ilan olunur. 

ismet inönünün 
gezisi 

KURUN -Başyazunnı bııgün Hak
kı Tarık Us yazih:ı§tıf. BaşlHikiıii Is -
met lnönüyle Karadeniz Seyahatin • 
de bulunan Hakkı Tarfk Us, ismet 
lnönü.rrün gez'isinde durup dinlenme
den nasıl büyük bir feragatle ve iç • 
ten çalıştığını, 1ialkla nd8rl temas et
tiğini anlatarak bu gezinin onuçlan 
menileket için çok hdyırlı kararlara 
yarıgacaktır dem.ektedir. 

ZAIJ AN - Yol yaprhaBUU biliyor 
muyuz? başlıklı yazmnı latanb:d • 
Edirne yolu hakkında gazetelerdş çı· 
kan havadis ü:ereine yaz11uştır. Ga • 
yet mtikenınıel yapılacağı bildirilen 
bu yo1 hakkında diyor ki: 

lstanbul belediyesi maalesef bir 
metre yol yapmasını bile bümiyor. Mi. 
sril önümüzdedir· Bunılliia bif'TC'dÇ' Ul'W 
evı;el Btikırkoy • lstanbıil arumda 
yapılan yol .. Bugün boml:lar içinde • 
dir· 

:rol yapmakta dcz glJstermemiz ın • 
ştliıc~k bir şeydir. Herhalde şose yap. 
mak şimendifer yapmaktan daluı güç 
bir ıey değildir. Şu şimendifer yap • 
mayı becerfyoruzda gol yapmayı bece. 
remtyoruz. 

Hacıbaba! 

Gecenlerde bize fuzuli yere akli öğ
rettlği için kendisine ''1-f acı baba,,diye 
takıld1ğrn11z bir gazcte,bugün haili ii1 
bir pot kınnış. HiUere benzediğinden 
dolayı Jngilfz matbuatında resmi çı -
knn btr adamı, haklkt almau cıım11r 
başkam diye sütunlarırta geçirmiş. 

Meslektaşımız, hergün bir meş}\ur 

sözü sütunlarında şerhetmeği adet 
edindiğinden bu münasebetle de şu 
beyiti izah etmesini tav~iye ederiz: 

Onlar ki verir l{tf ile dünyaya ni· 
zanıat 

Bin tütliı tescyyüb buluttur lıCihe • 
le rinde 

Not: 
ilacı haha gazetesinde, yukariki res 

min altında şöyle yazılntıttır.! 
''Yeni projeyi tetkik ettiği bildiri

len Bay Hitlfl'in en J'eni resimlerin -
den birisi·., 

Halbuki resmin Jngilizte aslında şu 
yazılar okunuyor: 
"Yanlı~ tflnrnmr' hüviyet: Her Bit

lere şayanı dikkat bir benzerlik ta -
şıyan bu ndam, bir kaç gün önce Ni~
te "Promenade des Anglais,,den geçer 
ken bir heyecan uyandırdı. Bu ada -
mm Alman başvekili oJmadı!lına her 
kes kanaat getltinceye kadar epey va
kit geçmiştir.,, 

9 AGUSTOS - 1935 

Dahiliye Vekaletinin tamimi 
- -

Muhtaç kızları iş vadile 
baştan çıkaranlar 
Tevkif olunacak 

An.kara, 8 (A.A.) - Dahiliye Veka
leti alakadar makamlara. şu tamimi 
göndermiştir· 

Gazetelere verilen iş ve hizmet i -
lanlarından bazılarının kötü maksat· 
lara hizmet için yapıldığı, birkaç Ôr
Beğinden aı\laşıldı. 

Mesel!, daktilo arama bananesi:fle 
bazı muhtaç genç kizlarm baŞtan çı
karılmak istendiği görüJdü ve suçlu 
hakkında takibat başladı. Bu gibi i
IAnların dürüstlüğünü ara_ştırmak ga. 
zeteci ve ilancılardan rica edildi. 

Bu ne akli 
" Selam vermedin 

ha'? •• al sana bıçak!" 
Küfu"kpazarda paçacı hanında otu

ran İsmail Hacıkadın caddesinden ge
~erken eski arkadaşlarından birine 
rastgelmiş, dalgınlıkla olacak selam 
vermemiştir. Ahmet ismindeki bu es
ki arkadaşı buna ~ok kızmış, brÇAğını 
çekerek lsmailin üzerine atılmıştır· 
İsıftail kend~ini koruyamamış, Ah -
medin bİçağ.ı iki yerine saplattmıştır. 
Yaralı teda'\'i altına alınmış suçla ya
k.alanmıftJt. 

o-
Amerılkan 

mllyarder.loln 
ınglliz baışbakanını 

ziyareti 
AmerHairun milyarder finans • 

çılarıiida.n J. P. Morgafi'm lngilte• 
re HUkUtnetine reamt bir ziyaret· 
te 'bulunmuı olduğuna dair çıkan 
ıayialar üzerine Baı vekil Baldvin· 
den izahat istenmiat.i1'. 

I(csuUoiııô yan ile mür.acaat e• 
dilen İngiliz Batvekili cevabında 
dem ittir ki: 

"Mr. J. P. Morgan'm, baıveki· 
let da.ireaine resmi bir ziyaret 
yaptığına dair olan havadiıte bir 
yanhtlik var. Kendisi benim yakın 
arkadqnmhr. Nevyorka gittiğim 
zaman, kendisinin yanınaa kAI • 
dım. O da ltigittereye gelince be
ni gördü. Umarım ki bwıdan böy
le de gBnnekte devam edecektir.,, 

-0-

Çlnlller bomba attı 
Şimali Çinde ,·ukua gelen ve Japoi\ 

me.mbalanndatı yayılan bir hadiseye, 
Tokyo 8ilel (aS1Cert) mahafilinde ~ok 
biftük ehemmiyet verildiği yazılıyor. 

Haber verildiğine göre, oomba ve ro 
vertelle mücehhez olan dört Çifilt 
Lanaço,•daki Çin polis müdüriyetine 
Mldırmış ve kendisini öJdürmU~er • 
dir. Bunanla beraber bit de Japon 
polisini öldüı-'NüşJerdir· Japon polisi, 
bunlar.ı yakalamak i8tiyordu. 

Yakalanan üç adamın, Çinin Ma. .. 
.ı gömlek temiyetiftden oldtııl'• anla
~lmıştır. 

Çin makamla rma Japonlar protesto 
~eka1i~lerdir. 

..-...o-... 

Bir zehirlenme 
vakası daha •• 

Kanhcada Fıstıklı mahallesinde 11 
numaralı tvde oturan eski tıi.hslldar
lardan Zi1'tönüu kansı lhSan on iki 
yaşındaki oğlu Hikmet, beş yaşındaki 
~lu Necdet dün kalan;ız kaptan ye· 
dikleri yemekten zehirlenmişler ,.e 
teda.vi altına alınmışlardır. 

-""O-

Prenses Marina ve 
Prens Jorj 

Yugoslavyoda 
İngiltere kralınm küçük oğlu Jorj 

ve onunla evlenen Yunan Prensesi 
Marina, Yuıoslavyaya gelmişler \'e 
Yugoslavya kral naibi Prens Pol ken· 
dilerini Bohinjska istasyonuıı.da kar· 
şılamış1tr. 

Sonra 6totnoblll~ Bohinj ~rayına 

Fakat bunu yal11JZ gazetecilere \'8 
iJAncılara tiırakma'k hem keadilefıne 
fazla külfet olacafr n hem 8e me;e
lenin takibini temin etmiyeceğfndel'I 
bu gibi ilinları verenlerin ve ilanla 
sermaye arayanların polisçe ara sıra 
hü'riyetlerinin yoklanması ve hak1ka• 
ten gençleri baştan çıkarmak veya J 

hut para dolandırmak gibi maksat • 
ları anlaşılırsa müddeiumumiliklere 
teslim edilerek tevkif ettirilmesi mu • 
vafık görüldü. 

Mimar Sinana 
anıt 

Ankara, 8 - Birçok l6ouımlf 

mimar ve mühendislerden :ımrek· 
kep bir komite dün Ankarl\tlı içit
ler bakanı Şükrü Kayanm ha~kan• 

lığında toplanmıf ve mİm".r K~ 
Sinan içi.ı bir amt (Abid•) yapıl· 
mas mı karar altına almış~tr. Bu 
anıtın Koca Sinaıun değer! ve ünO 
ile uygun olmaıı için çalıtı•&J!:ıktır 

Esasen bütün meml.,ket müilev· 
verlerince ıık aık ileri ıürülen 11'1 
fikrin biran evvel meTkii fi1tt kon• 
maıı için komite derhal etiıtlerine 
batlamıttlr. 

Bu toplantıda mühendts1Pt4en 
ve mimarlardan Ankar&JI lKymo 
dırma direktörü Semih, ftedrlı 

Meftnıet Galip Abclürrahman Naıl 
Zühtü, İrfan, Fehmi, Kudret; Hlit" 
tit bulunmuılardır. 
~ 

Konyada peçe yasağı 
Konya uraY. encümeni son yap· 

tıi'i topbbtıda çarı&f Te peıÇ.e 'Y8 

~ime &ibi Stt&lerin yasak etli~ 
sini karar altına almtftıl'. 

Bu ltarar gelecek ayın on befia
den itibaren tatbik edilmek iizere 
bütün ilçeleri ve köylere bll4i .,. 
rilmittir. 

Ditre taraftan ar3.baeılarm bir 
renk ve bir örnek elbise ai$me\erl 
kararı da aym yirmisinde tatbik 
edilecektir. Bunun için butün ara· 
bacılar bir heyet tarafından mua.• 
yene edilecekler ve bu arada ehli• 
yet meseleıi de tetkik edilecektir. 

--o-- . J 

100,000 senelik 
kemikler 

Son zamanlarda Filiıt~"lde Kar 
mel dağı mağaralarmda bulnınut 
olan inıan ve hayvan iskeletleri 
parçalannın çıkarılması ve tunif 
edilme.ile de uğraıacak olan bif 

cemiyet lngilterede kunıtmuı •e 
"lngiliz SpeleoJoji cemiyet~,, adı1'1 

almıştır. Bunun bqkanlıfır.•. met" 
hur bilgin Sir Arttır Keyt red" 
rilmittir. 

Bu kemiklere dair tafsilat ve rr 
simleri geçen nüıhalarmuzdnu bv 
rinde dere etmittik. 

-o-

Doğrusu 
tam sırasıdır 

Cenevre, 8 (A.A.) - He!}de~ 
ıon ıilihııZ!anma konfrana~ tyiiJ 
ba,ılangıcmda, yani millet!~r er 
miyetinin tGplanacaiı esnad• tol" 
lantıya çağırmayı karar~:.rro•t 
tır. 

gitmişlerdir· Bu sarayda, Yunan Pr'" 
sesi Marinanın anne ,.e babası otur • 
maktadır. 
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DQ1r11ya gQ~~Dünftrıı 
peşltiild~aoo 

FahrOnname adlt eski frarıaı 
tarih romanından ahnmıatır . Naktecıen: 

1 

~=(H=a=t=itt=S=ı="ftJ='a=)===========No.29=~ 

Rampa etmeli ... 1 op ateşi açsam 
bile direklere, qelkenlere dofru 
açmalıqım. 

Hüma sevgilisini minderler 
üzerinde sarhoş ve kendinden 
geçmiş bir halde görünce 
fena halde kızdı . 

Hüma ile geçirdiği o güı:el ge
ceyi bir dsha geçireceğini düıüne
rek öyle se:vindi, öyle memnt:.n fe· 
rah duydu ki, bir kadeh doldurup 
saadeti f erefin içti. 

Yalnız, devrilmit tepıiler var• 
dı ••• 1 

- Aman yarabbi ... Ne re7ıdet ••• 
Yalnız rezalet de değil, aıni zaı
manda ahmaklık ... Çünkü burada 
beni bastıra bilirlerdi de .•• Bostan· 
cıların eliae de geçebilirdim •. Bu 
tedbirıizliğimle aptalhğımı anla
dığıma mı yanayım, yokaa ayalı .. 
ma kada:- gelen aevgilimi kaçırdı. 
iıma mı? ... Acaba bir daha gelmi• 
yecek mi? .. Benden büsbütün nef• 
ret mi etti?... 1 

Femando iıe töyle dütünüyor-ı - Denizde bir intan var ... Bi-ı 
du: ze doiru yüzüyor ve yardım iıti-

- Sorduğum balıkçılar ve kıyı- yor •.• 
da.ki gözcüler, beni aldatmadılar.. - Nereden ıelmiı? 
~ier benden önce bu geminin Me· - Bilmiyo.ruz. Fakat \lrtada 
••ııayı geçtiğini itibeydim kahrım- batmıf bir ıandal falan yok ... 
da.ıı ölürdüm. Fakat acaba,Beatriı - O halde ... 
burada mı? Onun bulunduğu ge- - Kıyı da uzak ..• Türk l..adır-
llli dün gece geçmif olmaıın .. Bel- gasından 'Kaçan bir esir olduğunu 
lci de Piyale Bey onu, kara:laıtır- aanırız ... 
dıtnıdan daha önce göndercıiıtir. - Y aaa ... Sahi ... iyi düıündün ! 
~oha kararlaıtırdığından daha Nerede? ... 
loııra mı gönderecek? Ah, hilıey- Kasaranın kenarına doiru yü-
dim bununla bot yere kavgaya tu- rüdü. 
tutmasaydım! Denizde bitkin bir halde ıüçlük 

Türk kadırgasının yaptıiı ma· le yüzen ~'ir inıanın batını arördü. 
!levrayı da görünce ıevinmiıti: Kolları pek yavaı iıliyordu. 
• - Çok gürültü yapmadan bu Gözleri iyi ıören bir aıker: 
1ti bitirebiieceğim. Top atet.i aç· - Bu bir kadındır ... 
llla.k doğru değil. .. Beatrisin yüz- Dedi. 
de doksa!1 burada oldufunu um- Baıka biri ilive etti: 
dutum için bunu yapamam. Ge· - Belki de bir kız ••• 
illi ile beraber onu batırmak be- Fernandonun ıözlerind, bir 
ilim için felaket olur ... Rampa et- şimıek çaktı: 
~r1i... Too ate5İ açsam bile direk- - Sakm Beatriı olmuı~ ! ... E-
l(· , yeıK~nıerE: UU~H.t 4~ll11Uı yuu. aer O llt: d&U,~&au a•lo#& ··~-.. 

UrelcTere ve kürekçilere ltdfld ıarına ıiJerim... T'ıirk a~:,:; 
~rkaç gülle savurmak da ıyidir. dilediii yere yelken açsın! ••• 

er halde Beatriı ya kıç !r.uara- Böyle dütündü ve emir verdi: 
llı11 altında, yahut ambardadır. - Çabuk onu kurtarın!. .. 

.lürk kadırgasının üstüne git- Koca kadırganın provaıı biraz 
lllı1ordu. Çünkü onun geldiği ye- daha iık~le tarafına doğru kaydı. 
te dofru denerek kaçmasın, iste· Sonra ı;ivertedeki aıker!erden 
llli1ordu. Or.un gene demink; rota. birisi çabucak ıoyundu. U-:un bir 
•ıııı tutmasını ve kendiıin;n de ipin ucunu her ihtimale kar•ı be
o teçer geçmez arkadan yüklen· line ıımaıkı bailadı. Kenditini de· 
~etini iyi buluyordu. Rüzglr da nize attı 

lluıı için pek uygundu. Tam bu ıırada direkteki vardi-
Denizde bütün kuvvetini harcı- ya haber verdi: 

>'•rak yüzen Beatris de Meaina - Ufukta bir yelken ... 8ir ka-
~9'fından ıı.nsızın çıkan kocaman dırga ... Fakat bu bizdendir .•. 
•dırgayı görmüttü. Onun ne di- Gelen kadırga sahiden J .. pan-

l'etiııde, ne de arkasında bayrak yol ve Ceneviz tiplerinin karııtı
~lrdı. Fakat bir Türk kadırgası rılmaıındın yapılan bir tekr.t-ydi. 

Bu içki tatlı geldi.. Ferruhun 

Uzun uzun neEeı alıyordu nıeıi arttıiı için, bir, bir daha iç· 

F ernando birdenbire onun üze- ti. ., 
rine abldn Uzaktan uzafa, musiki de bat· 

Beat l·ı Beatr• h f N lamıftı. Alt kata Parsa, gaye~ mü-- r ... ıı a ... . • e ıa-
adet ! ... O imiı... kemmel bir saz takımı geth mitti. 

Genç kızı kucaklamak için e· Bunun çalması neıesini iki m;aline 
iildi. çıkardı. 

Fakat bu ıırada Beatris kendi Bir, bir daha, bir daha derken, 
adını söyliyen sesi tanımıft •. Göz- ıehzade kafayı iyice dumanladı. 
!erini deb,etle açtı ve ıeri çekil- Baıı dönclü. Oraya uzandı. 
diı Sızmıf, kalmıt··· Kendin.in de 

- Eyvah ... F ernando ... Sen ha! haberi yok! 
Alçak! ••• 

Genç kız bir diti kaplan çevik
liğiyle ayağa kalkmıt, onu kolları
na alarak kamaraıına götürmeğe 
yeltenen lspanyol markiıinin su
ratına yaman bir tokat atmı~tı. 

- Alçak! ... Çekil oradan ... 
Askerle" tatmıtlardı. 
F ernando ise hem f&flnDJf, liem 

de kızmııh. Onu ıevmemekte bu 
kadar inst eden genç kıza kartı 
büyük bir kin duydu. Onu ıuracık
ta bir kıhç veya hançer VUru§uyla 
nı~·· .... bil•-· ........... ~ 

Fakat öldürmiyecekti. 

lıteae de, iıtemeae de ona ıahip 
olacaktı. 

Ona ıahip olduktan sonra el
bet alı9acaktı. Bir rün her hal
de sevecekti. Çünkü en yol( se
ven kadmlar, hazan böyle zorla 
yola getirilenler, evlenmeden ev
vel erkeklerinden kaçmak istiyen
lerdir: 

- Tutun bunu... B~ğlayın ve 
küçük kamaraya götürün! . . 

Bu kamaranın minimini ve an
cak avuç içi kadar bir pe.ıcereıi 
vardı. 

iki aıker ıenç kızın kollarını 
tutmak için saldırdılar. 

Fernando: 

Bu eınada, Hüma, saraydaki 
bütün manileri def etmit bu!unu
yordu. Kaıra, heyecanla geldi. 
Şimdi sevgiliıiyle bulutacak gö
rüıecek, l<onutacak, içecek, felek
ten gene bir gece çalacaktı. 

Bu fik~rle gelmitken, Ferruhu, 
minderin üzerinde sarhot b;r hal
de sızmıı görünce, bütün ümidi, 
neıeai, zevki kırıldı. Fena halde 
kızdı: 

- . Ben, ne ahmakmııım ki bu 
cahil çocukla sevişmeğe kalkı!ltım. 
u. ıhnlci onun heni ıevdiii vok ... 
Eier ıevuydi, aklı içkide mi olur-
du? Beni beklememit, sızmıf ... de
di. 

Parsa :furur mu? 

Bu f ·~~ah ganimet bilerek açtı 
ağzını yumdu gözünü: 

- Zaten bu oilanm sana ~ayık 
olmadıiını ben haber vermemit 
miydim? •.• lıte ne olduğunu ,ııörü
yoraun ... Artık kanaat ıetirdin mi 
ki bu sana yaramaz .. 

Hüma, hiddetle: 

- Elbette ... dedi. 
- Haydi öyleyse ... 
- Haydi ... 

Bu azap ve endiıe ile liaıırdaa 
çıktı, ıok•ğa çıktı. Hurreme me.
leyi anlattı. Arkadatı onu ne Jca,. 
dar teselliye uğraftıysa da ınuvaf .. 
fak olamadı. Esasen, bizzat HUJ1ııo 
rem de fena lialde korkmuıtu. "Bu 
qk macerası burada kesilecek!,, 
diye dütünmüıtü. Zira, Hümayı, 
o, herkesten daha iyi biliyordu. 
Gayet hataas, alıngan ltir tabiati 
vardı ... 

Ferruli. han odaıına dandüğü 
zaman, maddeten, manen haıı. 

gibiydi ... Derhal soyunarak yata• 
iına girmek iıtedi ... Fakat: soyu. 
nurken, mahut mektup ıöiıünden 
dütüp de okuduğu ve sevgiHsinin 

kendisine ne kadar kızdığını anla• 
dığı vakit, elemi büıllütün arttı. 
Y rldırımla vurulmup dönerek yı. 
ğıldı ... 

Birkaç liafta liasta yattı, Hü
manın ismini ıöyliyerek inildedi. 

Hurrem arkadqının derdine der 

man olmak istiyor, ıaraya gidereh 
Parsaya meram anlatmanın hir tüı 
)ü yolunu bulamıyordu. 

lıte, haf talardan beri aranma• 
mıtlardı... Mutlaka, Hüma. qkın. 
dan caymııtı, ona da bu kanaat 
ıelmit bulunuyordu ... 

Fakat, aldanıyordu ... Hümanrn 
il~ hiddeti geçmiı, nefreti dağıl
mıı, bir piımanlık halini al:nııtı ... 

(Devamı v:ır) 
'iildi ya ... Bir hriıtiyan kadırga· Türk kadırgaları gibi alçak ve 

:.~di ve Türklerin ellerind\'.:n ölü. genit güverteli deiildi. - Canını acıtmayın... Bir yeri 

- Bir daha avdet etmemek, bu 
adamı aramamk üzere gidiy-orsun, 
d "'l '? -----------egı mı ..•• 

k u IÖze alarak kaçan bir genç F emando sevindi: 
d~~ hem kurtarırlar, hem de onu - Mademki bir yoldat l:ulun-
0 

1 
edifi yere çıkarırlardı. Zaten du. Türk kadırıaarnı onunla bir-

.. talardan çok tey istemi)~ekti. likte kapana kısılan bir kurt ıibi 
c ~.rnıoya götürmelerini ıöyliye- avlarız. Burnumuz bile kanamaz. 
~ 1

• Oraya götürmezlerse itte Beatriı orada iıe onu kurtarmak 
Sık lcarııdaki kıyılara Sicilyaya da en çok yarım ıaatlik ittir ... 
ol •rırlardı ya ... Oradan pe':< uzak Denizdeki kız gemiden •tlryan 
,. llıtyan Palermoya ıitmek anne- askerin yardımiyle ıetirili ıordu. 
h_~ kavuıtuktan ıonra Hüımene Zavallı o kadar bitkindi ki J.'ç bir 
tti er Yollamak o kadar güç gö- feY göremiyor ~e gözlerinin üıtü
• ll~iiYordu. Biraz fazlaca para ne düıen 11lak saçlarını bile- eliy
) et>dıkten ıonra her balıkçı bu iti le kaldıumıyordu. 
-Plılanıazlık etmezdi. Çabuca!c güverteye çkarıcM•r. 

k ~~•triı her ıaniye azahn ve Fernando, bu kız Beatrb defil-
d~ıl~n. kuvvetinin onu kıyıya ka- ıe bile ondan Türk kadırıası hak
ta. r ICStüremiyecetine -min c,)duk- kında haberler alabilir, Be,.triıin 
lca.~ lonra önden gelen dii~man nerede olduiunu öjrenebilirdi. 
~ .. .:;•asına doiru döndü. Ayni Onun çıkanldıit yere k~ftu. 
İıtedi~da kolunu uzatarak yardım Genç kız, ıslak elbiselerinin İ· 
111 - Beni kurta ' H ' çinde yarı çıplak ıibi ıHrünf!n IÜ· 
qeni laı rın .... eeeyy .... zel vücuduyla hemen aıkrr lerin 

p ?tarın ... Kurtarın!.· ıözlerini parlatm19tı. Ferr ando 
'-'u erııandonun gemisi zate" tam da onlar gibi oldu. Hatti ,Uzün-

P, 
11 

&.erine dofnı ıeliyordu. de bir ıevinç parladı. 
de d9Pnando kıç kasaranın iizt"rin. Genç kız ıilkindi. 

Ururken ona haber verdiler: Eliyle ıaçlarını çekti. 

. . . ' ıncınmesın .... 
Diye bağ•rıyordu. 

Genç kız yeniden silkindi. Te
pindi, çırp?n dı. Kendiıini, Türk 
kadırgasında yaptığı gibi c~enize 
atm:-k iıtedi. 

Zaten pt"k bitkin bir hald~ydi. 
Hiç bir §ey yapamadı. 

Kııkıvrak ballandı. 
Kıç kasaraya doğru ayakları 

yerden kesilerek ıötürülüy~ldu. 

Ön direkleki vardiya telqlı bir 
aeıle, yırtılır ıibi haykırdı: 

- Ka~ul Kadırıa... Prov~daki 
gemi Kızıl Kadırga imi9 ... 

Bu seı ıüverteyi karıttırdı. 
Sanki or.ya bir haber değil ) ıldı
rım dütmüıtü. Fernando ip merdi
venleri çıktı. Bir buçuk ik1 mil 
kadar uzakta, bütün yelkenlerini 
titirmit bir halde, küreklerini de 
iıleterek ıelen Kızıl Kadırıayı o
nun kızıl tekneainden tanı.11. 

- O ... Allahm beli;:... Gome 
kartıma çıktı! ... 

Diye homurdandı. 
(Devamı var) 

Hüma, ıarhot yatan ıevıiliıine 
nefretle baktı: 

- Elbfıtte ... 

Kapıya ciofru yürüdü. 

- Fakat dur ... Bana bir hokka 
kalem, kağıt getirin ... emrin: ver
di. 

Cariyelerin yetittirdikleri kiiıt 
üzerine, p~k acı bir mektup yazdı. 
Ferruhun ı&ğlam yerini bır:ıkma
dı. 

Bu mektubu, ıızmıt uyuyan de
likanlının göğsüne soktukhn son
ra, kalktc, yeis içinde saraya dön
dü. . ,,. 

Sabaha karıı, delikanlının ka-

HABER 
AKŞAM POSTA•I 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
j Telgraf adresi: ISTANSUL HABER 

Telefon Yazı: 2387! idare: H370 

ABONE ŞARTLARI 
1Dd d q11 Et1111b; 

ll•nellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 730 •• 1450 
3 aylık 400 .. eoo " 
1 •V1•k 150 •• 300 .. - .. 

iLAN TARiFESi 
Ticaret ııanıarı rıın ••tın 12 l50 
Reamı ııantarırı 10 kuru•t~r. 

Salıibi ve Neşrıgat MiUürü: 

Hasan Rasim Us 
Bosı/Jığı qer (V AKIT) mallioaı 

ıırda uy4nıp da kendini yı&payal- --------------

nız bulması üzerine neye uğradı-r-------------lmE. 
iını siz dittününü ... içkiye de, ıar-
hoıluğa da tövbeler, linetlot etti. 

Acaba aevgiliıi ıelmem !t miy
di? Yok, hayır, geJmemit vlmau. 
na imkan yoktu. Çünkü hazırlık
ları hatırlıyordu. itte, ortar?a ne 

KUPON 

211 
8-8·938 

cariye kalmııtı, ne musiki... -------------.: 
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Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara 7 (A·A.) - Hava tehlike • ı 
sini bilen üyeler 

Eftat Tapandis boya tecimeri 20 7599 
B. Dimitrl Yonanidi komisyonc~ 20, 
7600 B. Gligor· Baslamacoğlu gazozcu 
20, 7601 B. Sokrat Kostantanidi Kö -
seleci 20, 7602 B· Abdullah Adana 20. 
7603 B. Fazrl Belli 20, 7604 B. Halil 
Hikmet 20, 7605 B. lsa oğlu Naim 20, 
7606 B. Salim Geregeli doğan 20, 7607 
B· Yahya Cafer Malatya tecimer 25, 
7608 B. Raif yeni garaj direktörü 20, 
7609 D. Şe,·ket Ayvaz oğlu Simeryol 1 
poz üstcncisi 100, 7610 B· l\lehmet bu
dunsuz oğlu bozkır ahırlı köyünden 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

7576 - B. Pertev Ali Kocamaz Is -
tanbul elektrik Ş. muhasebe D. şefi· 
20, 7577 B. Mehmet Giz Hukuk işleri 

memuru 20, 7578 B. Abdullah Aktaş 
Gazhane kimyageri 20, 7579 B. Sala -
hattin Danan elektrik ist. ş. 20, 7580 
B. İsmet işletme m· muavini 20, 7581 
B. Giyasettin Dorman Aksaray depo
su amiri 20, 7582 Hüseyin Avni Ho -
man Aksaray deposu m. mua\ini 20, 
7;>83 B. lzzet Hasan Alpaltay memur 
20, 7584 B. Osman .Meral Arabalık a
miri 20, 7585 B· Helvetia Harika karşı 
sigorta şirketi (İsviçre} 100, 7587 B. 
J\larkhard Gantenben ve şürekası Ga
lata bü.rük tünel han 25, 7588 B· K. 
eliasko mahdumları Galata Minerva 
han banker 100, 7589 B. Yani Bali a
\•ukat 20, 7:;90 B. Panayot Kalinos 
Bakkal 20, 7591 D. Agop Kirisyan ku
yumcu 20, 7592 B. Neokli Pavlis müs
tahtem 20, 7593 B· Yorgl tavukçuoğlu 
tecimer 20, 7594 B. Ali Ankara iratçı 
20, 7595 B. Ali Mısırlı 20, 7596 B· Niko 
Dimitri EmanueJidi terzi 25, 7597 B. 
Yasil Atanasyadis bakkal 20, 7598 B. 

Hayaıttaun =1Doırnmnş IMlal}(ft~ô ~nır ımc~He~ıra 
. 36 ,. _ _ No \'azan: Osman Cemal Kagf'{t!llZ 

Artık ye, yenıeznıisin? Cnüne ge· 
len zavallı irfana yapıştırıyordLI• 

20, 7611 Hacı oğlu Mehmet çavuş ba -
demli köyünden 20, 7612 B. Gerezci 
Musa oğulları ahırlı köyünden 20. 
7613 Omer çavuş balıklava köyünden 
30, 7614 B. Veli oğlu Mehmet Çiftlik 
köyünden 20, 7615 B. Macit Baydar 
Karacabey eczacı 30, 7616 B. Mustafa 
Kutlu H· Ahmet oğlu çiftçi 20, 7617 
B. Hüseyin M. Kemalpaşalı koyuncu 

Çocuklar dağıldılar. Şimdi ıetİ 
bana pek yabancı gelmiyen ksdr 
na dikkat edince hir de ne göre. ' 
yim, mübarek, günlerdenberi sr•' 
dığım kadın değil mi? 

O da beni tanımı§lı. Yanıtı• 
doğru ilerler'ken gülümsiyerek be' 
ni karııladı: 

- Hoşgeldin, hoşgeldin ... 
- Hoşbulduk, hoşbulduk... , 
- İlle velakin niçin böyle el~ 

I kolu boş geldin? 

1 
- Ne bileyim? Eğer seni gÜ1'' 

50, 7618 B· f Lsmail büyük şekerci 30. 
7619 Rıza kaptan motörcü 20, 7620 R. 
Hüseyin Saka Çiftçi 20, 7621 B. Omer 
Topal Akhisar köylü 30. 7622 B. Kü
çük Abdi kulakpınar köylü 20, 

Hava Yolları Devlet 
Tef rikamızın anlattığı yıllarda yani bundan yirmi yirmi beş yıl önce Kar. 

tal taraflarında çalışan tır pancı müslünıan çingeneler. 

lerdenberi dağlarda ararken bıJ ' 
racıkta, bağda bulacağımı bibtf 
dim hiç böyle eli kolu bo, geW 
miydim? Sana neler getirirdill'1 

neler! •.• 
- O, dedi, yarı sarhof, yarı ka-

işletme ı
tt d • d çık biridir. Birkaç ay önce Oskü • 
aresın enı darda, Kadıköyünde filan dola • 

şır, arasıra kahvelerde keman fi • 
lan çalardı; şimdi bu tarafa düş· Telsiz telgraf ve telefon ve radyogonometre aletleri alınacak. 

Hava Yolları Devlet İ!letme İdaresince alıcı ve verici telsiz
lerle radyogonyometre cihazları alınacakdır. Bunların cinslerini 
kararla§tırmak için bu aletleri satanlardan aletlerinin muhtelif 
kataloğlraile bütün vasıflarım bildiren izahat istiyoruz. 

Verilecek izahat araaında tunlar da bulunmalıdır: 
1 - Cihazların fiatı (Ankara veya lstanbulda teslim ıartile 

Türk Lirası olarak). 
2 - Cihazların sipari§den nekadar sonra teslim edilebileceği. 
3 - Cihazlarla birlikde verilecek yedeklerin cinsi ve mikdar· 

ları. 

4 - Cihazlardan bir tanesinin tecrübe için Ankaraya getirilip 
gPtirilemiyeceği. 

5 - Cihazların ne gibi ıartlar altında ve nekadar bir zaman 
için garanti edilebileceği. 

6 - Cihazların diğer markalara failC olan hususiyetleri. 
7 - Bu cihazlardan hangi hatlarda kullanılmakda olduğu. 
8 - Şebekemizde aynı fabrikanın telsiz aletlerini kullandığı

mız müddetçe fabrikanın bize ne gibi kolaylıklar ve yardımlar 
yapa bileceği. 

Bu izahat 1/ 11/ 935 tarihine kadar Hava Yolları Devlet işlet-
me Müdürlüğüne - referansları bağlı olarak - gönderilmiş ol
malıdır. Bütün tebeke hakkında telsiz ve gonyometreler için bir 
proje yaparak o projeye göre yapılacak muhabere tesisatı için 
umumi bir teklifte bulunmak veya daha fazla malumat almak iste-
~·, nlerin idareye müracaatlan. (2048) (4575) 

lstanbul 7 nci icra memurluğundan: 

Emniyet sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara

fından tamamına ( 1231) lita kıymet takdiı· edilen Boğaziçinde Pa· 
pbahçe Atik Ahmet Efendi cedit Tepe sokağında 12 No. lu hahçe· 
li bir evin tamamı açık artı".'llaya vazedilm\§ olduğundan 12 -9-
935 tarihine müsadif Pertemhe günü saat 14 t~n 16 ya kadar :1ıtire· 

müş ... Lakin bu zavallı oralarda 
pek ıakin bir adamdı. Bugün ba
kıyorum, pek hiddetli gibi .. Mut· 
laka birşeye kızmış olmalı! Siz 
galiba, demin kendisine bir lira 
verecek oldunuz almadı! 

- Evet ..• Almadı ... 
- Galiba kendisini eskiden ta-

nıyorsunuz? 

- Evet .. Eski bir mektep arka
datmıdır ! 

benziyor! 
Bu defa kendisi bağırarak ce -

vap verdi: 
- Her.l de neler görmüş, geçir

mif .•. Neler, neler, neler de ne 
maydanozlu köfteler ... Kah, kah, 
kah, kah! 

Kahveci çırağının biri atıldı: 
- Haydi babalık, git başka 

yerde dalga geç; burası açmaz se
ni! 

Sesin geldiği tarafa dönerek: 
- Halletmişsin sen edepsiz 

herif... Ben dalga geçmiyorum ... 
Ben burada kendi derdime yanı -
yorum! 

- Öyleyse sana bir mum geti· 
reyim de iyi yan! 

- Mumu sen götür de ustanın 
burnuna sok! 

Orada tavla oynarken yenil· 
mekte olan emlak tellalı kıyafetli 
biri hiddetle: 

- Söyletmeyin ~u serseriyi bu-
ae birinci artırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymet5 MU• d h t t kuvı-uv d · 

5 
· . ra a ya u, u un J. gun an a· 

Jiammenenm yüzde 7 tını bulduğu takdirde müşterisi ü~eri~dt" hı- . t d , K f b be ı 
rakılacaktır. Aksi takdirde en ıon arttıranın \aahhüdü baki '•e:malc ınV ışarıf. da. a u • . . b 

Ü ıs ·· ··el 1 tI d. d·ı k 27 g_gJr: . ay e en ım, ıen mısın unu 
zere artbrma gun mu Ge e tem ıt e ı ere - .. tarı .. 1• ? B IAf ·· 1 d k 

h" .. d'f C .. .. t 14 d 16 k d k d • . d soy ıyen. u a ona oy e o un· 
ınelmuıka ·ıı. ~a kgunu tstas den ya ah adr ı· ezak aır~mız t du, öyle dokundu ki oturduğu 

yapı aca 1 tmcı açı ar ı,.masın a arttırma e e ı ıymet • mu· d 1 d f l b 

h 
· .. d 75 · · b J d v kd. d 2280 N k san a ya an ır ayınca yanı a • 

ammenenın yuz e tını uma ıgı ta ır e satı§ o lu a· d k' b k b' d 1 k 
nun ahkamına tevfikan geri bı.rakıhr. şın 3

1
1 aşha 1

1r sanh "f~ yakyıf a • 

Satı§ pe§indir. Arttırmaya. ittirak etmek isteyenlerin kıym~ll mu· 
liammenenin yüzde 7,5 nisb,.tinde pey akçeıi veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu 
sicilli ile sabit olmıyan ipoi~kli alacaklarda diğer alakadaramn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin !J•ı haklarını ve hususile faiz ve mnarife 
dair olan iddialarını evrakt roüsbitelerile birHkte ilan tarihindE"n iti
baren nihayet 20 gün zarfm•lsı birlikte dairemize bildirmeleri ~azım· 
dır. 
Aksi takdirde hakları tapu ıic: illi ile sabit olmıyanlar satış be::elinin 
paylaımasmdan hariç kalır,i\r. Müterakim vergi, tenviriye, tar.zifiye. 
den mütevellid belediye rusu:..nu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla m:ılumat almak isteyenler 20 ~ 9~5 ta· 
rihinden itibaren herkesin g5rebilmesi için dRirede açık bulurduru 
lacak arttırma şartnamesile 934/2912 No. h: dosyaya mürac..ıatla 
mezkur dosyada mevcut ve!aiki ıörebilecek!eri ilan olunur.(4606) 

pıp o anca ızıy a erı ın a ası • 
na indirdi ve indirmesiyle beraber 
orası bir karıftı, bahçe allak bul· 
lak oldu. 

Artık ye yemez misin? Önüne 
gelen zavallı İrfana yapıştırıyor • 
du. Hatta bu aralık onu kurtara • 
ynn derken bir iki yumruk da ben 
yedim! Nihayet gürültüye koJan 
bir polis, İrfanı kolundan tuttu: 

- Gel babacığım, gel canım, 
gel efendim, gel sen onlara uy • 
ma! 

Diyeçok tatlı bir dil ve çok gü
ler bir yüzle onu aldı, tramvay 
yoluna doğru götürmeğe ba§ladı. 

O zaman ben de peflerinden 
yetİ§tim, polisin kolunda kuzu gi· 
bi gitmekte olan İrfanın avucuna: 

- Bunu da almazsan arkadaş
lık hakkımı helal etmem! 

Diyip iki lira sıkıştırdım ve 
döndüm .... 

Ondan ıonra da İrfanı bir daha 
lstanbulda hiç göremedim. Çün • 
kü, onun da benim de eski arka • 
da§ımız Aksaraylı Nazmı, bu va
kadan birkaç gün sonra irfanın 
bir gece, çok, amma pek çok içme 
neticesi bir viranelikte sızıp kal • 
mış ve bir daha da hiç ayılmamı§ 
olduğunu bana haber verdi. Simdi 
_ .......... uın:: U'ÇICUC oıaugun11 Dil • 

mediğim İrfanın ıon dargınlığı • 
mızdan yirmi, yirmi beş yıl sonra 
bana vermiş olduğu paketi açıyo -
rum, içi yirmi yıllık türlü macera
larla dolu olan bu paketin mün • 
derecatını iyi okuyun da bir çin • 
gene a§kı yüzünden zavallı lrfan
cığın batından neler geçmiş oldu
ğunu görün ve ibret alın! 

irfanın bana verdiği paketin i
çindeki defterlerden: 

Nihayet Nazlıyı buldum am -
ma buluncaya ko.dar da hani yok 
mu, akla karayı seçtim ... Etemle 
öteki çingenelerin dediği kadar 
varmıJ... Karı gerçekten cinli i -
mi§ ... Yani bizim isterik ve biraz 
da melarıkolik dediğimiz cinsten . . 
ımlJ·•• 

Onu nerede bulsam beğenini • 
niz? Koskoca lstanbulda onu ara· 
mak için gezip tozmadığım yer kal 
madığı halde en sonunda kendisi
ni Erenköy ile Küçükçamlıca ara· 
sında bir ağaçlığın kenarına kurul 
muş dört çingene çadırının önün
de bulmayayımrnı? 

Akfam serinliğinde idi, birazda 
hem o taraflardaki göçebe çinge
nelerle görüşmek, hem de Nazlıyı 
aramak için Çamlıcadan yaya ola
rak Erenköyüne doğru niyordum .. 
Uzun çayırın füt tarafında bak
tım, dört çadır var. 

Ben daha çadırlara sokulurken 
şoparlar etrafımı sardılar; başla· 

ddar arsızlanmaya ... Tam bu ara· 
lık çadırların arkasındaki ağaçla· 

rın altında yanüstü yatmakta o • 
lan bir kadın birden doğruldu ve 
çocuklara bağırdı: 

- Kamaraf tu la çi beı muda
radut ! [Rahat durun, pataklarım 
ha ıizi!] 

- Ben istemezdim bil"fCyci~ 
zatınızdan... Şimdi getirmit ol ' 
saydınız buraya sadece kemane ' 
nizi çok makbule geçerdi! 

- Sahi ne. iyi olurdu. 
Kalktı, çadırların birinden bit 

kilim parçası getirip yere ıerdİ1 

- De buyurasın, oturum b• ' 
kalım! ... 

Kar§ılıklı oturduk. Ne dersiııİ1 
konu§urken kadm yüzüme mel61 
melul bakıp iç çekmeğe ba§lat0•' 
smmı? 

Meğer ben görmiyeli zavallı ' 
nın baıma neler gelmif, nelerı ... - . -
sebebi hiç de bizim dütündüğü ' 
müz, ya:hut Etemin filan aöyled~ 
leri gibi değilmİ.§ ... Meğer, bınsi' 
Etem evli olduğu ve Nazlmm dl 
yakın akrabası bulunduğu halde 
ıon zamanlar kadıncağıza aata.f' 
mağa, sarkıntılık etmeğe başlaıll~ 
ve işi o kadar ileriye götünnei' 
kalkı§mış ki nihayet bunu fark e' 

den Etemin kanıı kıskançlrkta1' 
hem bir gece odunla adamakıJlt 
dövmüş; hem de ertesi gün Naıb 
ile saç saça baş bata gelerek oııd 
Topçulardan buraya kaçrrtmıt .. • 

Neden sonra çiroz gibi ipiıı" 
ve bir yaprak gibi akşam rüzgitf' 
nın önünde sallanan orta ya§h bİ' 
kadının getirdiği kahveyi içerket' 
Nazlı sordu: 

- Ya siz buracıklarda ne a.r,t' 
sınız büle, naaıl oldu da düttiİ 
yolunuz bu yanlara? .• 

Nazlıya büütn bu bet on güJ1 ' 
lük maceralarımı, kendisini ta 11f 

' relerde aradığımı uzun uzun ati 

!attıktan sonra: . 
- Dedim, buralara da İ§te •e"1 

aramağa gelmi§tİm. 

Tatlı bir gülümseme ile: tJ 
- Öyleyse, dedi, te bulut 

işte. Gözlerin olsun aydın! 
- Deme}<, buraya gelmedet', 

önce senin Zekeriya köyü, Keıı'e 
Burgaz, Kısır mandıra taraflar•"' 
filan gittiğin hep yalan ha! ~ 

- Ha ha! Hem de yalanın 1 ~ 
zü ... Onlart'n hicbiri beni tanatı'" 
bile ... Onlar se.;t paraca biraz •1

j' 

dırmak için böyle aöylemitler··' 
- Buradakiler senin neyin? bl' 
- Buradakilerin içinde var 

nim baba tarafından hısımları1",''; 
- Ey, birazdan ben kalkıp 11 

deceğim, sonra seninle bir dıJı' 
nerede buluıup görüıebiliriz? 'I 

eıı· 
- Nerede, ne znman ister• 

.(Devamı v:Jr) 



ALMANYA MEKTUlalUJ 

Huduttan girerken 
Anadan doğma 

soqunmıqa mecbur 
edilenler de var! 

Bedeni çalışma sıhhat ve gençlik doğrur
Makinalı yeni ordu - üniversiteli kızlar 

seyyahlara tercilmanlık yapıyorlar 

Yazan : Dr. Refii Şükrü 

. Büyük Harp · 
len önce yaban -
cı memleketler · 
de seyahat et · 
mek, hudutlar -
ua vize ve güm · 
rük muamelele · 
ıeri pek basit ol
ctuğu için, gayet 
kolaydı. Tren 
yolcuları baz<ın 

uyku arasında 

llnll' dğeiştirir · 
.~·, ekseri;;a yal 
nı?, ertesi sabah 

başka bir mem · 
lel:ette oldukla 
rını anlarlardı. 

Bugün vize, 
gümrük ve bil· 
hassa döviz for-

Univers itell kızlar seyyahlara tercUmanhk 
yapıyor : 

- Bayanlar, Baylar, Melne Daman und 
Herr en; Me dames'et Mesaleurs; Ladles and 

nıaEte!eri insanı gentlemenl saAda gllrdU6UnUz .... 

seyahatten vazgeçirecek kadar Bu gömlek ve bayrak modası • 
güç ve sıkıcıdır. nın hemen bütün memleketlere si· 

Hudutlarda şahsi eşyalar in• rayet eden ba§lca bir tezahürü 

ceden inceye muayene edil • var: Resmi geçit merakı. 

dikten sonra döviz kontrolörüne i- ltalyada~ Almanyada, Fransa • 
t\rnat telkin edemiyen kimseler iç da, Avusturyada pırıl pırıl ve ren
Çarnaşırlanna kadar soyunmaga garenk üniformalar içinde b&§la• 
mecbur edilmektedirler. Hudut rında bando mızıka sivil halkın 
istasyon ve limanları, kolaylık 
göste~ilse dahi, seyyahlar için yaptıkları yürüyüşleri seyrettim. 
tnüziç bir merhale teşkil emtekle· Halk bu gibi resmi geçitleri itişe 
dir. kakışa, hayran hayran seyrediyor. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1914 ten önce devletler milli a
lamet olarak bayrak kullanırlar • 
dı. Bugün Avnıpada yeni idare re
jimleri altında yafayan milletler 
coşkun hia ve emellerini temsil i
çin yalnız bir bayrakla iktifa ede· 
miyorlar. Birkaç türlü bayrak ve 
bilhassa gömlek ve üniforma me
rakı yeni Avrupada en son moda
dır. 

ltalyada her yerde siyah göm -
lekli adamlarla karşılaşıyorsunuz. 
Birkaç saatlik tren seyahatmdan 
sonra Almanyada herkesi haki 
gömleklerle buluyorsunuz. Eğer 
ıeyahatınızı Rusyaya doğru uza -
tırıanız kızıl gömlekli kimseler 
nazarı dikkatinizi celbedecektir. 

İngiliz fatistlerinin mavi gömlek· 
leri, Fransız "ateşten baç,, lıları
nın da siyah üniforma ve bereleri 
\'ardır. 

Almanlar bugün iki bayrak kul
lanıyorlar: Reımi ve hususi yer -
lerde eski imparatorluk bayrağı -
nın yanında daima Nasyonal Sos-

Yalizmin bayrağı dalgalanmakta
dır. ltalyada mutat bayrağın ya -
llnıdan ıiyah F 8.§ist bayrağl he -
bıen biç eksik olmuyor. 

Görüyorsunuz ki Avrupacla son 
2Aınanlarda milliyet hisleri o ka • 

dar kuvvetlenmiştir ki milletler a· 
tasında mümeyyiz fark olarak 

Yalnız bir tek bayrak kullanmak 
~An ıeimiyor. Elbise ve gömlek 
b lçfnt •e renklerini değiştirdikten 
aıka yeni bayraklara da lüzum 

haaıJ oluyor,. 

İyi veya fena yalnız kendi mem 
leketimizde bulunduğunu sandı • 

ğımız bazı şeyler vardır. Hariçte 

bunlara tesadüf edince §atırırız. 
Bunlardan biri de Yüksekkaldırı
mm methur şemsiye oyunudur. 
Bilmem hiç tesadüf ettiniz mi? 

Ayak takımından birkaç kişi po • 
listen gizli, köşe başında bir şem -
siye açarlar. Elebaşı elinde ikisi 
maça, biri kupa üç iskambil kağı
dı olduğu halde anlatır: 

- Siyahlar kaybediyor, kırmı
zı kazanıyor ! 

Arkadaşları müşteri vaziyetin -
de para kazanır vaziyet alırlar. 

Nihayet saf bir tüccar veya köylü 
bu kadar para kazanıldığını gö -

rünce dayanamaz, oynar ve dai • 
ma kaybeder. 

Bu oyuna bir müddet evvel 

Berlinde şehir treninin ikinci 

mevki kompartımanında rastgel
dim. Fakat Yüksekkaldırımla 
Seriinin arasında hayli fark var
Burada şemsiye yok. Oynıyanlar 

da gayet kibar ve ~ık giyinmiş ze· 
vat. 

Berlinin be!li başlı gazetelerin -
den "Morgenpost,, da sık sık bir 
Alman muhabirin Istanbuldan 
gönderdiği röportajlara rastgeli -

yordum. Yazılar orijinallik heve· 
siyle mübalağalı olmakla beraber 
(mesela evinde kovalar içinde 

beş, altı türlü iyi su bulunduran 
kimae tanıY.or musunuz?). fena 

HAHER - Akşam Postası 

>t. 

Çocuklar Miki balık avlıyor • • 
ıçın; 

: SE'flMt..f SALIK AV
t.:AMAGA GtLİRMi~iM 

MİKİ~ 

değil, fakat bazan garip resimlere ı gandası yapılıyor. Bu hareket şim ı Silahları azaltma komisyonunun 
tesadüf ediyorum, meıela:Karpuz diden güzel neticeler vermiştir. toplantıları hararetle devam edi • 
sergısının önünde abani sarıklı, Tatillerde talebe, memur; genç, yordu. Bir akşam otelde kulaktan 
şalvarlı, bağdaş kurmuş müşteri - ihtiyar; kadın, erkek şehir halkı - kulağa şu havadis yayıldı. 
ler. Bilmem böyle şeylere lstan - nın büyük kısmı parti parti dağ - 85 yaşındaki Macar murahhası 
bulda şimdi tesadüf etmek imka· hk, kırlık, ormanlık yerlerde ve • Kont Apponyi hususi katibi ile 
nı var mı? ya deniz kenarlarında ekseriya, caddede yürürken 18 yaşlarında 

Yeni Türkiyeye karşı Alman köylülere yardım gibi, müsmir iş- güzel bir kız geçmiş. Kontla kız 
halkında hararetli bir alaka var. lerde vücutlarını kuvYetlendiri - alakadarane bakışmışlar. Birkaç 
Morgenpost muhabirinin bu ala - yorlar. adım sonra Kont dönüp tekrar kı
kayı tatmin ederken biraz daha i· "Salim düşünce, salim bedende za bakmış. Kız da bir tebessümle 
tinalı davranmasını temenni ede • bulunur,, hikmeti bütün manasiy- mukabele etmiş. Kont genç kati· 
rım. le popüler fakat bu gençlik yarı " hinin omuzunu okşayıp demiş ki: 

:t- ıt. 1to tında acaba evvelce Uluslar Ku • - Azizim şu güzel kızla bera -
Nasyonal Sosyalizmin esaslı rumunda Macar .ınuı:ahha • her gezmek için timdi 65 yaşında 

umdeJe,inden biri: "bedeni çalış- sıyken ölen Türk dosiu trteşliüi' bir genç olmara ne kado.i' atT..a e:. 
ma,, dır. Pek haklı olarak bugün Kont "Apponyi,, yi geçecek Al - derdim!,, 
Almanyada "bedeni çalışma sıh • man bulunacak mı? Görüyorsunuz ya 65 yaşında 
bat ve ıençlik doğurur,, propa • lki aene evvel Cenevredeydim. genç.04 
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lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

·---· 10 KURUŞA KAHVE 1 
Antre, masa. pJAJ, kabine, meccanen 

Tıp talel>e yur.duna 
Heybeliada Sanatoryomu. 

1# ,, 

Akliye baıtaneıine 
Kuduz T. rnüeaıeıeaine 

Azı 
15,000 
3,500 
2,100 

18,000 
400 

Çoğu 
19,000 Kilo 

6,500 >J 

3,900 ,, 
20,000 

~' 
600 •• 

Çocuk ha 1taneıine 2,500 2,800 ,, 
,, ,, 180 200 ,, 

Muvakkat 
370 Lira 
211 ,, 

390 " 
11 •• 
58 ,, 

Haydarpafa lıtilltye haıtaneıi 4,000 8,000 ,, 156 ,, 

Garanti 
50 K. 
57 K. 

70 
95 

Yukardo.ki müesseseleri:ıı 1935 malf yılı ıeker ihtiyaçları eksHtıneye konulmuıtur. 
baıtaneıinin tekeri kaaplı zarfla diğerleri açık eksHtme ıuretiy!edir. 

Cinsi 
Toz teker 

. . 
~ 

1 - Her müessesenin ihtiyaç miktarı ve muvakkat garantHf'ri hizalarında ıöıterilmiıtir. 

Boğaziçinin en şirin yeri olan 
BoQaziçl Sütlüce gazino .. 

sunda 
Pazar lstlrahatlnlzl temin edablllrslnlz 

Istanbul Mtllt Emlak MtldürlUğUnden: 
Muhammen 

Değeri 

Lita I 

\t 
2- Eksiltme 28 Ajuıtın 935 çarpmba RÜnü ıaat 16 da Cllialoilunda Sail·k direktörlüiü binuın· · 

KOÇOKPAZAR: Kaınnpaşa Uzun çarşı caddesi 
eski 9 yeni 331 sayılı dükkanın 
5-15/1200 Payı. 386 daki komisyonda yapılacakt~·. , 

3 - Tahmini fiat: Toz ı~kerin kilosu 26 ve kesme şekerin kiloıu 29 kurut tur. Şartnameler parasız o- \ T AKSlM \. : Büyükpangaltı Akbaba sokak 
larak kom1!yondan alınır. \ eski 23 yeni 23 arsanm Tamamı 

4 - t:ksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikaıiyl~ 2490 ıayılı kanunda yaı:ılı belıe ve ıire- ' TAKSIM · ı Büyükpangaltı Bayır ıokak es· 
ceği eksiltmeye yeter muvakkat garanti makbu:: veya banka mektuplariyle belli ıaatte ve kapals as.rf ek- ki 128 yeni 136 ananın tamamı. 
ıiltmesine gireceklerin de iıbu vesaik ile u.1ul•l dairesindeki tıekliE mektuplatlnı havi zarflannı yuka. \ AKSARA y : Kltipkasım yenikapı harici ve 

Hiaardibi aokak yeni 13 • 6/1 ev ve rıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde komiayoııa vermeleri. 
(4698) 

ŞEKER EKSiL TMESI HAKKINDAKi 30 TEMMUZ 935 TARİH Ll ILANIN HOKMO YOKTUR. 

Türk Hava Kurumu 
lll&alarmda )'llda llaıe&ll ............ 

rtaele llD1l8ID9le sGrenlerdlr. •Pmm?v .., 

1J lralJUUI -- ftJatlandla\ 
nukut 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

• * Loııdrı ftıt4, - • Vıyuı M. -

19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 

* Nıyyork 126. 00 * Mıulrtd ıı -
• Parla ıov. - * Berfin 4C>. -
• Mlllao loO, - * Vaqoyı 14. -

8t. - • B•dıpıştt t5, -* Briikaal 
* Atlnı 
• Ceonrr 
• Sofya 
* Amsterda.ıı 

* Prag 

M. - • B11krtş 16, -
etO • • • Belırad :16, -
•~. - • Yotehamı 32, -
81, - * Altlı 93 l, -
91. - * MtcılcUp 53, -

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 
lerle (20.000 Jira)lık mükafat vardır •.. 

a ı, -· • Bıataot t33 - 1 

ıı----- Çekler ----i11 

* Stokholm 

• Londra 6U.00 * Stokhlm 3.11-
• Nnyork 0.1967 • Viyan. 4.to14 
• Paril 11.ltl- • Mıdrt• S.801~ 

SOYDAN s uuwj 

Sünnetçi Ahmed~ 
Düzce noterlifine: • Mllho 9.6960 • Berlll t,Wl3 

Düzce noterliğinden musaddak 26 _ • Brllkıeı 4.115~ • Varşotı 4,IOJs 
a -1935 günlü ve 239 genel, 63 özel sa • Atin&. 83.5086 • Budap~ı 4.41-

11 f 
ıkamatgah ve muayeneha· !5 

• * ('enevrı 2.43!i5 • Blikteş 69, ı• 
yılı bir kıta senetle Düzcede mukim * Sofya 61,as- • Delgrıd M.8825 

neıini Sirkeciden Sultanüımet 1 
Y e.r~ 9!'-tAD ca.ddeıl 40 numaraya 
nakleylediğimi say11lı mGtteri· .: 
lerine bildirir. ff 

:anu==::::::::ı=:=:ııı::UU1111W:::::11waı ar 
ZAYi - Gıtlaıa lthalit GUmrüiil 

ile Karaköy arasında not defterimi 
kaybettim· Hiç kimsenin işine yara -
mıyan bu defteri adresime getiren 
memnun edilecektir. 

Galata, Kalafatyeri 58 - M No. da 
Kurban oğlu Andon, 

İstanbul 6 ıncı icra memurlutun -
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen on yedi bin beş yüz a • 
det delikli tuğla 15 ağustoa 935 tari
hine müsadif perşembe gilnU saat 12 
"'"n !3 kadar Eyüpte Buharlyede Va
ki Molla zade Mehmet Sabrinin tuğ -
la fabrikasında açık arttırma ile sa
tılacaktır. Almak istiyenlerln o gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunma -
lan llln olunur. 

ZAYi- 459 numaralı blslk1etime a
tı ehllyetnamemi kaybettim. Yeni.sini 

alacalımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Nifmattıfl: Siiğütlü sokak 39 numa. 

roda Orhan. 

Hacı Bayramzade merhum Ferhat oğ-

1

• Amıterdam ı.nıo 11 Yolohamı t.111 
lu Ali ve Hacı Mehmet Ali ağa kızı ve • Praıt ıo.n _ • MaetoYı 1090.to 

merhum Ferhat karısı Safiyeden dev- E S H A M · ·· · 
ren satın aldıfım ve bugüne kadar * fş Bankası 9.~·>- Tramny 19,-
bilvasıta işletmekte oldufum Düzcede Anadolu ~6.00 * Çıatato u. ln.15 

ı\l Re)l i. 64) Oıyon Dtlo -.-
k n bakkaliye ve emteat ticariye şir- sır. Ha)'rtye ıs.- ~ark Dtf. -.-
ketindeki bilcümle hukuk ve vecaibi· .t\1erkuBukast se.- Balya -.-
ml bu kere dairemizden musaddak u. sııorta -,oo Sut & 111a -.-

3 - 8 - 935 günlU ve 615 genel, 208 özel Boınontl 7,95 Teleh»n -.-
sayılı senetle Düzcede zahire ve ma _ -latlkrazlar - tahvlller--ı 
nifatura tüccarından Hafız Ali oful- • 1933Tllrlı: Bor.\ ~s.os Eltktrllı -.-
tarından Tahir oğulları Sadık ve Mus * · 11 H,ı4o Traın., ıı. .. o 

- • _ lil 26.7'> Rıhtım 4".-
tafaya devir ve temlik ettiğimin ve lıttkrwDUUll 94. 12 • Aııadola 1 .ıs,rs 
bu ticarethanede bundan böyle bir •trraaı ıatııı:ruı Ps.- • Anadolu ıı 4a_t5 
gQ.na hukuk ve sıfatım bulunmadı • 19ta A M ıo. - Aııadolu ili ı.co 
ğınm ilan n tescilf zımnında tasdi- SıYaa-Emınm 96, • l\1tlmcssıı A 48 es 
kini isterim. 8 - 8 - 935 cumartesi gü 
nü: 

Dilzcenin Şerefiye mcılıalleslnden 
hcı Bayram zade merhum Maksut oğ
lu Mustafa Şanda. 

Önümüzde okunan anlatılan bu va
raka altındaki imzanın, adı. sanım 

tanıdığımız Düzcenin Şerefiye ma • 

hallesinden Hacı Bayramzade Mer -
hum Maksut oflu Mustafa Şandarun 
o1duğunu ve gözümüzün önUnde imza
ladığını tasdik ederiz. 3 • 8 - 935 

Tanıklar: 

Düzcenin Hamidiye mahallesinden 
Abdurrahman oğlu Davut ve ayni ma
halleden Kemal oğlu Ali· 

Bugün bin dokuz yüz otuz beş yılı
nın ağustos ayının üçüncü cumarte -
si günüdür. 

Dairede okunan anlatılan bu vara -
ka altındaki imuının Düzcenin Şere • 
fiye mahallesinden Hacı Bayramzade 
Maksut oflu Mustafa Şandarun oldu
ğunu yukarda adı, sam yazılı tanık -
Jarm ifadelerinden anlıyarak tasdik 

,. ederim. Bin dokuz yUz otuz beş yılı
nın ağustos ayının UçUncU cumartesi 
günü: 3 • 8 - 935 

Jır~nbul !rlldi"'ıi 
$ehirTı!jatrasu 

11111 ıııı m ııı 

İSTANBUL - 18,30: Dana m'Ul • 
kili (PlAk). 19,10: Hafif muaild <P-
llk). 19,45: Ege caz. Ttlrkçe SÖlll r 
urler. 20,16: Konf eran1o 20,31: Stud .. 

yo orkestrası· Dirije: Prof llllr La .. 
§enaldıı 21: Radyo caz ve tanao orket· 
tralan. 21,35: Son haberler. Dona • 

• lar. 21,40: Bayan Aleksanclr Mayler. 
Macar halk havalan· 21: PlAk nepi· 
yatı. 

VİYANA - 17,15: Gramofon. 18, 
15: Konuşmalar. 18,45: Konser, 19,15 
Konuşmalar, hava raporu, haberler. 
21,05: Cazband takımı. 21,50: Opera 
dansları havalan· 23,05: Hahfrler. 23 
15: Konser. 24,50: Gram of onla ıen .. 
f onik musiki. 

BERLtN - 17,05: Şarkılar. 1'7,.15: 
Roman tik m usild. 18,05: Laypzigden. 

19,35: Spor· 19,50: Kitaplara dair. 20, 
05: Bir kenç kız grupunun hayatın • 
dan. 20,25: Konser. 20,45: GfinUn a • 
kisleri. 21,05: Haberler. 21,15: Dans 

havaları. 23,05: Haberler· 23,.15: Dans 
havaları. 

BUDAPEŞTE - 1'7J.5: Konferans 
far. 18,25: Gramofon. 19,10: Konfe • 

TAKSIM 

TARABYA 

· dilkklnın 1/2 payı. 

: Dolapdere aokak yeni 258 ili. 
262 ananın tamamı. 

: Hacı Vaıil •e F.., aoJiU eski 
12 • 12 M. yeni 6 • 1 • 3/1 sayılı iki 
evin l/4payı. 

BEYKOZ ' ı Yalıkay lshak ala c:aCldeal 1eni 
.. 2 • 4 ev ve düWnm tamamı. · 

GALATASARAY: Hacı Mimi Külhan tolCalC eski 
18 • 18 yeni 16 apU"tlma:aım 1/4 Payı. 

BOVOKÇARŞI: Karamanlıoilu eobk eski 
yeni 18 dUkkanm tamamı. 

OSKODAR : Murat Reis mahallıei Turıucu 
aokak yeni 4 sayılı arsanın tamamı. 

KANDiLLi ı Kiliıe sokak eski 17 - 19 yeni 
' 9 • 11 ev ve dükkinm 1/ 8 payı. 
ARNAVUTKÖY~ Ya'ihane çrkıtıuı sokatı eski 

· 12 • 12 M. yeni 12 • 19 sayılı iki evin 
11;32 payı. · 

KUZGUNCUK : lcadiye caddesi eski 39 • 41 
yeni 43 • 45 aydı iki dükkanın S/16 payı 

KUZGUNCUK 1 Eski lcadi.re yeni Dere funm.u 
IOkak eski 43 • 45 • 47 yeni 30 • 47. 
•yılı albnda diikklru mÜ§temel bir. 
evin 5/16 payı. 

KUZGUNCUK : lcadiye :Avram.açi to1iU es1i1 
73 • 75 • 75 M. yeni 2 • 4 • 31 eayılı 
ey Ye iki dükkanın 9 / 72 payı. 

EDIRNEKAPI : Atik Mustafa J>a§a Boıtan solia!C 
e.ki 43 yeni 39 aayı)ı Funrnun 
30/120 payı. -

BA.KIRKOY : Saim ağacı kara Melmıet ıotialt 
yeni ~sayılı evin 1/2 payı. 

BAKIRKOY : Cevizlik Yeniyol eski 135 y:eni 
7 evin 2/60 Payı. 

KURUÇEŞMEDE: mahalle ıokajı eaki 26 yeni 

EYOP 
36 evin 1/ 2 payı. 

: Hacı Hüseyin mahallesi Çe,m~ .. 
sokak eski 2 yeni 2 • 4 sayılı Bottan 
ve ahır ve kulübenin tamamı. 

BOYOKDERE : Eaki Piyasa yeni Kirkor eob.fı 
eski 74/ 6 yeni 35/ 6 arsanın tamamı. 

BUYÜKDERE : Eski Piyasa yeni Kirkor soka~ 
eski 74/ 7 yeni 35/ 7 sayılı ananın 
tamamı 

BOYOKDERE : Divarcı sokaiı eıki 8 ansanm 
tamamı. 

BOYOKDERE : Lambirinoı sokağı e9'ki yeni G 
sayılı arsanın tamamı. 

BOYOKDERE : Tepebaşı sokağı yeni 41 sayılı 
arsanın tamamı. 

OSKODAR 

TAKStM 

TAKSIM 

TAKSIM 

FENER 

: lcadiye mahallesi arapzade ıo • 
kak eski yeni 11 sayılı araanm tamamı 

: Kazancı mahallesi tatar ağası 
eski 18 yeni 30 ıayılı arsanın tamamı. 

: Büyükpangaltı dolapdere aoka -
ğı eski 116 yeni 104 sayılı arsanın 
tamamı. 

: Büyükpangaltı dolapdere sokak'.~ 
eski 276 276 M. yeni iki ananın· 
1/ 2 payı. ~ 

: T evkiicaf er Ulah kilisesi solCa• 
fı eski 24 yeni 9 sayılı evin 1/ 4 payı. 

180 88 

S4 44 
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116 65 
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99 

108 

&78 

108 

17. 

218 

940 

38 

34 

150 

109 59 

43 09 • 

S8 

169 itli 
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Bu hafta Te
pebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Per • 
;embe, cuma, cu. 
martesi, pazar gtt
nU akşamlan saat 
21 de (DELİ DO
l.U) 3 perde ope
ret. Yazan : Ek -
rem Reşit, beste -

liyen Cemal Reşit. 

rau. 19,40: Orkestra konseri· 22,10: 
Dış siyasası. 22,30: Çingene orkestra
sı. 22,50: Haberler. 2.'},40: Opera or • 
kestrası. 1,10: Haberler 

Yukarıda yazılı mallar 13/ 8/ 935 Salı günü saat 14 de peıin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi bu· 

_ çuk pef. akçelerini ıaat On ikiden evvel p.tmnalan. .(F) ( 4351). 

\ 
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25 
En büyük casus teşkilatı reis~~ anlatıyor: (15) 

yıl hapisanede kalan --

Gön üll Ü Mahpus " Diplomasi ta.rihinde hiç 
~ Hatıraların! anlatıyor görülmemiş bir l(ÜStahlık!,, 

öldürürlerse AlinaniJa başkanının !f aliplere Eğer onu 
hepimiz isyan ederiz ilk sözü odacıların hizmetini 

Siuıı • Smg lıapislıarıesinin şimdiki direktörü /A!l'İS Lciı'es bugünlerde Lond. 
radadır· /ngiliz /ıapislıanelerl ni tetkik ediyor· 

k Esrarlı yoJiar vasıtasiyle, kovuştan 
k?"UŞa, kısımdan kısıma romantik hi-
ayeler yayılmağn başlamıştı: 

F - :Hep yassı elbiselerini giyiyor. 

k 
nkat gecelik entarisi gül renginde ve 
olsuz! 
Rol uz entari! ... 
.A.h kollar!. Kadının yumuşak kol -

l~ıı ve omuz başları·. kaybedilmiş ve 
hır daha kavu:oulmıyacak cennet! •• 

Anna Buzzinin hayali böylece en 
kalın du,·arlardan geçerek gelip mah
kumların c iğinde oturuyordu. 
Zavallı "Anna,.nın idam edildiğini 

hiçbir mahpus i ·tememektedlr. 
Dana bir gün, idamına ancak bir 

harta kalml oıan bir mahkum dedi 
dh 

. - Ef er onu öldürürlerse, hepimiz 
ıs yan edccejiı ! 

Uu hikaye, Sing Sing'de geçen ma -
~era la r arasında pek nadir olmakla 
eraber İ) i bitmi:.: ti. 

h" Madam Buzzinin avukatları idam 
d Ukrnünü temyiz etmeğe muvaffak ol-

ular. Jürinin karşısına çıkan kadın 
Serbest bırakıldı. 
.. llu haber bizim mahpusların kula -
gına \'arınca, hapishanenin içinde baş 
tan aşağıya kadar !;ılgın bir sevinç 
~ırtına ı esti. Ne gardiyanların ba -
g~rrnaları, ne de en şiddetli ceza teh -
dıtıeri bu sc,·inç f cryatlarını sustura
llladı. Hücrelerinde mahpuslar en his
si \c içti türküleri çağırarak madeni 
~baklariyle tempo tuttular. Zindan -
~rda bulunanlar bile a) ni duyguda i
dıler. 

. raka t çok geçmeden bu büyük se -
' 1nç dindi ve sönclü. Herkes kendi ses
f İzli~ini yeniden ele aldı fakat bu se -
erkı sessizlik daha ağır n daha ko
~u oldu. Güzel .Anna artık orada de -
kildi. Onun hatırası bir daha erişil -
ntez rnazi)e geçmişti, onun dün hemen 
~akında olan varlığı artık yoktu; iİ -
arn kaynağı elden gitmişti l 
l{adın, dışarının tatlı hayatına ka -

rışmıştr. Bu hayatın erişilmez düşün
~~i bile mahpusu yürekleri kanatan 
ır Ceçmi ti· 

Madam Antonionun bahtı yar ol -
~adı .. _Kocasını Yincent Saetta ve Sam 
d eracı adlı iki hayduda öldürttükten 
olayı idama mahkum olmuştu. Suç 

:rtakJarı kendisiyle birlikte ayni gün
ı: i~~m olunacaklardı. Bu kadının 
k rn uç defa ölilmden kurtulmasına 
kıl kalrnıştı. Sanki ölüm kendisinden 
açıyordu. 

llk defasında çocuklariyle Yedalaş -
~ış. berber saçlarını kesmiş, cellad: 

1 
a ntanivelıisının başına geçmişti. 

hŞte tam bu kertede Vincent Saetta 
l\:Pishane direktörünü çağırtarak, 
ı{ ~.dam Antonionun bu suçta hiçbir ili 

1~~1 olmadığını yeminle söylemişti. 
Leu,is E· Lam·es 

hfiazlyetinin ciddiyetini adam akrllı 
si en l~uvfs E. J.auns Nevyork vali -

0 
~e telef on ederken, Madam Antoni-

a JtUcrestnde dua ediyordu. 
kadın aşağıda neler geçtiğinin far-

kında bile değildi. Diz çökmüş harıl 
harıl Tanrıya yalvarırken ölüm saa -
tinin kendisini alıp götürmeksizin 
çoktan gelip geçtiğinin de farkında 
değildi. Kadın gardiyanlardan birisi 
omuzuna dokunarak: 

- Saetta sizin masum olduğunuza 
yemin etti. Vali de idamınızın gecik -
tirilmesini emretti. 

De)ince Madam Antonionun göz -
leri pathyacakmış gibi açıldı. Kolları
nı yukarı kaldır ,·e sırtüstü düşerek 

bayıldı· •• 
Kendine geldiği zaman: 
- Zaten emindim. Artık beni öl -

dürmezler! diyordu. . 
Auvatları işe girişerek yirmi dört 

saatlik bir talik daha aldılar bundan 
sonra bir daha gedktirmeğe mU\·af -
fak oldular. 

Ancak her işin bir sonu vardır. Sa -
ett.anm sözlerinin yalan olduğu mey
dana çıktı. idam hükmü geri alınma -
dr. Madam Antonio iki suç ortağiyle 
ölecekti. 

Ancak kadın şimdiye kadar hep mu
cizelerden istifade etmiş olduğundan 
artık ölüm sandalyesini düşünmez ol
muştu. 

Hücresinde bütün gün üç çocuğuyla 
beraber kendi~i için elbise dikiyordu-

llirgün, tek ba~ıııa kalmış biitün in
sanlar gibi kendini avundurmak için 
bir şey ararken, direktörün gönder -
miş olduğu radyo aklma geldi ,.e dü~ 
meye hastı. Radyo dinlemeğe başladı. 

Birdenbire gaz durdu ,.e spikerin ~e
si işitildi: 

- Alboniden son haber: Vali, ma. 
danı ıtntonionun yeniden muhakeme -
sini reddctmişlir. Kadın bu akşam e • 
lckirik sandalyesi üstünde ölecektir·,. 

Gardiyan hemen radyonun üstüne 
atdarak, makineyi söndürdü çok geç 
kalmıştı. Çünkii mahpus artık mukad
dcra tını biliyordu. 

&Uzel mavi entari 

Kardeşeini, görümcesini ,.e evlatla . 
nndan en yaşlısını kabul etmedi. Bü • 
yük kızının tam o gün on yedinci do. 
ğum yılr idi. Madam Antonio bunlar 
yanına getirilirse gözyaşlarım ve hıç
kırıklarını zaptcdcmiyeceğinden kor . 
kuyordu· Uunun üzerine çocukları -
nın ~n kü~üğiinü yalnız Frankısını ge 
tirdiler. 

Veküçük bir çocuğun billur kah -
kabalan öHiler eyinin duvarları ua -
sında boğuldu. 

Çocuk gittikten sonra Madam An -
tonio artık ölümden başka bir şey dü
şünmez oldu. 

Fakat iskemleye oturmak için şık 
ve zarif olmak istiyordu· 

- mmck için güze) bir entari isti
yorum. Bana mavi robumu Yeriniz. .. 

Bu, Habishanedc kendisinin yaptı -
ğı bir roptu; mavi ipekten, dar yaka
lı ve dantel kollu bir rop· .. 

Madam Antonio sanki baloya gide
cekmiş gibi giyindi.· 

Gardiyan kadın elektrodun teması -

teklif etmek oln1uştu 
- Dokuz Alman murahhası 

Versaya vardı. Halk bunlara kar
şı düşmanca nümayiş ve gösteriş· 
ler yaptı. Murahhasların muhafa· 
zasına memur edilmit olan polis 
komiserini, kafi derecede tedbir· 
ler almamış olduğu bahanesiyle 

azlettiler. 

I 
pürür bir halde mağlup Almanla- , liflere muvafakat etmeleri 
rın kağıdını elinde buruşturdu. , kandırmak istemişmiş!.. 

. . 
1çın 

Fakat bu delegeler hiç birşey 
temsil etmiyorlardı. Ellerinde hiç· 
bir ıalahiyetname yoktu. Acaba 
Beri in bunları niçin göndermişti? 
Kimşe bir§ey anlıyamadı. Gene • 
ral Naudant tarafından imzalan
mış bir mekutp Berline gönderile
rek salahiyetli murahhaslar davet 

edildi. 
Sir Bazil az durakladıktan son-

ra anlatmalarına dP.vam etti: 
- Bu muhtıra cevapsız kaldı! .• 

Beklediler, hiç karşılık gelmedi! 
Dokuz murahhas büyük bir so • 
ğukkanhhkla hiçbirşey bilmedik· 
lerini söylüyorlardı. Bunlar belki 
de oraya Üçler arasında çıkacak 
ıon bir kav~aya müşahit olarak 
gelmişlerdi. Uzun bir teehhürden 
sonra nihayet Mösyö Brokdorf -
Rantzau'dan bir nota geldi. Bu 
zat da elçi Mösyö Hanel'in memu-

riyetinin bu iı isin kafi bir salahi· 
~ tg_kil edeJıiJeceaini, diğerlet"i
nin ise ... 

Sir Bazil aözün alt tarafını ge
tirmeden durdu. Yüzünde anla!ı!· 

maz bir ifade vardı. Alay mı edi
yordu? Yoksa ~aşkınlık ve hiddet 

mi ifade ediyordu? Anlıyama • 
dım ... Gene söze baıladı: 

- Diğerlerinin ise .. , Artık ya· 
zıhane odacısından başka.sına lü
zum kalmadığını mı anlatmak \,. 
ti yordu ne? Diplomasi tarihinde 
bu ağırlıkta bir küstahlığın bulu • 
namıyacağını sanıyorum. Berlin 
baıkanınm galip müttefikler mu
rahhaslarına ilk ıözü, birtakım o· 
dacıların hizmetini teklif etmek 
olmu§tu. Klemamonun bu nota • 
dan haberdar olduğu zaman yazı· 
hanesinde kopardığı fırtınayı her 
halde tahmin edebilirainiz. Mos • 
mor kesilmişti ve kızgınlıktan kö-

HABJ::R 
ıstanbuıun en c;:ok 'aatiıan 
hakiki akşam gazetesidir 

ilc'inlarını HABER'e 
· verenler k:lar ederler. 

.. nı daha iyi etmin için gelip de ipek 
çoraplarından birisini )Utarken o bo
yuna: 

- Ölümden korkmuyorum. Ben hiç 
bir vakit hiç kimse) e fonahk etme -
dim! 

Diyordu. Fakat az sonra ba.,ka şey 
ler düşünecekti. Acaba kimi düşüne -
cekti? Tanrıyı mı, çocuklarını mr, yok 
sa çorabının yırtılması dolayısile bo
zulan tuvaletini mi? 

Sandalyeye kadar sağlam adımlar
la yürüdü. Entarisi kırışmasın diye 
dikkatli dikkatli oturdu. 

lirmi saniye sonra da bir esürü. bal 
arısı gibi vınlıyan elektrik cereyanı 
onun hafif gö,·dcsini yerinden sıçrat
tı, hayat ışığını söndürdü. 

.(Devamı var) 

Yavaş yavaş sükun buldu. Fakat 
Mösyö Brokdorf - Rantzau da ta· 

rihe geçmiş olan lakabını Mösyö 
Klemansonun ağzından aldı: 

- Meydan okuyucu! 

- Bana bu meydan okuyucu • 
nun portresini çizebilir misiniz? 

- Az sabırlı olunuz; barış ro
manının komik saatlerine gel -
dik ... Şimdi artık sahnenin aon 
perdesi açılıyordu. 

Sir Bazil, komik bant romanı· 
nm sonuna vannııtı: 

- Mösyö Brokdorf nihayet Ver• 
saya gelmeğe karar verdi; çevre· 
sinde müttefiklere büyük bir küs· 
tahlıkla teklif etmiş olduğu oda • 
cılar değil, fakat Vilhelmştrase -
nin altmış memuru vardı ... 

Geliş gizli bir trenle oldu. Ta
rife, katan Fransız toprakların • 

dan geceleyin geçirecek biçimde 

tertip edilmişti. Bismark kadar 

talihli olmıyan 1919 murahhasla

rı Veraaya, gece herkes derin uy
kudayken vardılar ..• 

Alman murahhaslarının geldik· 
lerinin ertesi günü Klemanso bu 
gizli trene yolda kendini tanıt • 
mak istemiyen bir adamın atla • 
mıf olduğunu işitti. Sordu: 

- Bu adam da kimdi? 
Ona karşılık vardı: 
- Yüksek rütbeli bir Amerikan 

zabiti! ... 

Ben de Sir Bazile sordum': 
- Peki bu havadisi Klemanıo

nun kulağına kim ulaştırdı? 
- Gizli trenin bir köşesine 

gizlenmit Entelicens Servis adam· 
larmdan biri belki de bu haberi u
laştırmıştır. 

Gene sordum: 
- Yani sizin adamlarınız mı? 
- Harbın başlangıcındanberi 

beraber çalışmakta olduğumuz 

ikinci şube böyle bir haberi Kle • 
mansoya resmen verebilir. Fran • 
sız Başbakanının yeni kızgınlık ve 
yeniden kükremesi görülecek şey· 
di: "itte yeniden hiyanete uğra • 
dık !,, diye bar bar bağırmıştı. 

Derhal baıkan Vilsonla bir millfı
kat yaptı. Bu görüşmede hiçbir 
nezaket ve samimiyet olmadığına 
sizi temin ederim. 

- Demek ki Vilson iti biliyor
du? 

- tabi' değil mi ya! Kleman
soya kendi emriyle bu zabitin tre
ne atlamış olduğunu itiraf etti. 
Zaten başka türlü de olamazdı 
çünkü trene athyan adam, husu!i 
emir zabitHği yapmakta olan ge
neral Conger' di ... Bu itiraf üzeri-

ne Klemansonun yerinden fırla • 
yıp yeniden Vilsonun buğazına 

sarılmadığına şaşıyorum doğru • 

su!... 
- Peki Vilson buna karşı ne 

gibi sebep gösterdi? 
- Gayet masumane bir sebep: 

Versaya doğru yol almakta olan 
t\lman murahhaslarını bütün tek· 

Sir Bazil kıa kıs gülüyordu. 
- Tren konferans r.erine doğ

ru koşup gelirken Conger ile 
Brokdorf arasına ne sözler geçti • 
ğini bilemiyorduk. Bu huauıta hiç 

bir fikir edinemedik. Zaten· Al • 
manlarm bütün tekliflere boyun 

eğmekten ba§ka yapabilecek bir 
itleri olmadığı halde, onlan kan
dırmak için ayrı~a uğrqmağa ne
den lüzum görülmüştü?! •• 

Sir Bazil artık gülmez olmuttu; 
şimdi de a.ğır bir ciddiY,etle .devam'. 
etti: "\ · • , i 

- Bu kadar önemli bir li.areke
tin arifesinde tuhaf bir teıebbüı, 

dof:rusu ! Çok ciddi ve tehlikeli 
akibetler doğurabilmeai ihtimali 
olan bu küçük paioklojik badiae • 
nin tarihte bir yer tutması lazım- , 
geldiğini aanıyorum. Bu İ§, Vilao
nun son saçmalamaaı oldu; adeta 
fikri sabit halinde olan değitmez 
ve deva kabul etmez iman ve dü
şünceleriyle Vilaon, bu son dütün· 
ceıini mecliae vermekle daha akıl 
lı davranabilirdi. 

Bu müdahalenin Almanlar ta· 
rafından fena bir surette l.'efair ew ' 
dilmeai gecikmedi. Onlar kendile
rine imza edilmek üzere bir mua
hede uzatacak olan müttefiklerin 
arasında birlik olmadığını pek gü· 
zel biliyorlardı. 

Klemansonun: "yeniden hiya. ı 
nete uğradık!,, demeainin mana11 
vardı. 1918 birinciteırininde, mü.· 
tarekenin kararla§tırılmaaından 

bir ay evvel, Alman ordusunda 
ihtilalin çok kötü akibetler hazır
lamakta olduğunu gören Luden -
dorf aavaşı sonuna erdirmek iste
di. Kayaer ikinci Vilhelm bütün 
bu ihtilal hareketlerinin Enteli • 
cenı Servis tarafından kotarıldı • 
ğını aöy)eyip duruyordu. 

Ludendorf banşı aklına koydu; 
fakat bunun için kime bqvurma• 
h? O günlerde imparatorluk ba§· 
bakam olan Prens Makı dö Bad 
Londra, Paris ve Romayı hiç kal~ 
.almıyarak yarattığı on dört um • 
desini henüz ilan eden Vilıona 
başvurulmasını muvafık bulmuş -
tu. Başkan Vilaon da idealizmin 
saf politikaıının ne olduğunu bü
tün dünyaya göstermek için müt
tefiklere hiç bir haber vermiyerek 
müzakerelere girifti. Kendi nef • 
sine olan itimattan ziyade, birer 
mektep çocuğu yerine koyduğu 
Avrupa devlet adamlarına ders 
vermek istiyormuş gibi bir durum 
takındı. Tam bir ay pazarlıklar ya 
pıldı ve böylece Almanların "a • 
man,, diye bağırmasına engel o • 
lundu ... 

Sonra tabiidir ki Prens Makı 
dö Bad ile Ludendorf yaptıklan 
hatayı anladılar; ancak Vilsonun 
bu tehlikeli tetebbüsü Amerikalı· 
lara cephede yüz bin yaralı ve ö
lü, diğer müttefiklere de üç yüz 
seksen bin yaralı ve ölüye malol· 
du. 

(Devamı var). 



10 

Bu akfuiı 

Harbiyede BEL ViJ Bahç .. lnd9 

Besteklr Mebtl oğlu 
Bay Hakkı Gecesi 

BelvG w lietetl, BAYAN SAFiYi, Mftot..rr 
Beıteklr mualltm Bay talırf ve Yllft'Ufan 

ve sürprizler. 
Mualan•• temiD e.ıt•. , ........ 

1 811111 DıiryaHarı UR liıılılı • ~··· iill nlllrr 
Muhammen bedeli ~,000 lira olan Ankara, !llrifeltiı, Kenya ve 

Sams\11\ clepoları sa tasfiye \uİlatlan 23-9--935 Pazartesi aünü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idı.rc binasında ihale edi. 
lecektir. 

Bu ite ıirmek isteyenler 3000liralık DNvakkat temiut. ile r.aa•· 
nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü madtleai mucib,?1ee ite 
sirmeie kanuni manileri buhınmadıjına Mit M,•n•rne ve Uklif'8. 
rini &JDI gii!' saat 14 de lradarCer daireai komisyon . reiılifine 
vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait flU'bıameler 200 kunıt mubbilinde Ankara ve Haydar 
pat& veznelerinde satılmakl&dır. (2040) ( 4SSO) 

MuhamDMn bedeli 11.880 lira olan 130 tane hüyiik ve 3 iade kU· 
çük vaıoa m1lf&Jllbası 4/9/ 03' ÇarıamLa ıünü aaat 15,30 da b · 
palı zarf usulü ile Ankarada idan~ binasında satın almacakbr. 80 
ite ıirmek isteyenlerin '91 Hralık muvdbt tftlinal ftnllelerl ve 
kanunun {Ayin ettiği vesikalar •e ite sirmeıe nraırff kalimlf ....... 
madığına dair beyanname ve teklilfetile •J'ltl ttkt •at 14,30 • ka 
dar koınf;yon reiaHffıse venneleri lhlmdll'. 8u iıe ait f*l'bl.,...,. 
paru11 ol4rlk Ha7clarp«tada teaellllm: t'e tnk m&d&r lafhcle Art 
kanda ımilzeme dahwincle .laf· tıhnalrtadrr. ( 4490) 

ilk elıiiltme•i homlaii \·e heber 1000 kiloaunııii mulramaı!Yl &e
deff ı~,45 Ura olan ısoon kilo kili~ kalay 11 • E:rfOI 4 19iS Salı 
athri1aut15,30 da kapa.b 2a,.f umlü ile Aab.-da idare Mfttte,941t 
•tın abacaktıt. 

Bu İte girmek iıtiyenlerin 21İ7,'1 lltahk muvaldmt te..n.t 
ite kanunun tayin etti fi 'teaif.ca!an, ww,... 4 anıtı aatltleei mlıcJi1 ..... 
ce ite girmeie kanuni manileri bulue-a411ınr. dair bepmıame ve 
te1'tilferinf ayni ıiin saa~ 14,30 a kadar komisyon Reilliiine Yenneleri 
lizın1rlır. 

n- ifeıait~eteı ıe lcunıt makat.ili.de An1mra •• Hay. 
darpaf&' ..eiiieİetİnde utılınaktad ır. ( 4491) 

Muhatuıea bedeli 181ô<ı lirn olan 42S ton t.&m dakilm pild 2 · 
!y1lil -1939 PaattMI tlift6 Wt 15;30 da Ankar•da idtit bittaMr
da kapalı nrl tı1ııHyle ttlttıl tlma<"aktır. 

Bu ite girmek ıatt;.illetfd 1402,50 liralık liiüvlkbt tanla&• 
ile bnttıhlD tayin fttiti ·••tarı, kanunun 4 ndi mıddüf ilhlcibin· 
ce lfe afnn!'fe bnuıd ttldlleri lJuJunmadıiına dair beyanname \'f 

t.ıdifferini ayıai tiitı saat i4,!0 a kadar kctliıiıfod reitlifln6 Ytftfle· 
leri lbımdır. 

Bu ite ait prtnamef er ,ara11z elara1' Aıakarada malıeme &ii
reaüahn, Haydup91aa T ... llüm ve Sevk Miidürlüjüıaden daidaJ-
maktadır. ( 4414) 

Mubmnmen beclellnile midar ve vasıfları tt•iıda yazdı 
(2) pnıp malzemenin iter pı11p ayrı ayn ihale edilmek üzere 
yapılan ebiltme1inde al-aa aen bedeller haddi la,daacla hhatı· 
:madıiından 2 inci açık ebiltmesi 12. 8. 3S paartai aut 16 ela 
Haydaıpapda pr biDuı dlllailindeki ·komiayoöda 1aısı1acalcttt. 

Bu ite airmek iMeyeDleria labalarmda ydilı dlUV&kbt t~ 
:minatı vermeleri ve kanunun tayin ettİii vesibtat1'. hu ite ıtr
mei• manii kamıni balunmadıfına dair ~ame il6 tkttltllle 
ıünii saatine lraclar ltomiqoDa mfiracaadin fbımdır. 

Bu ite ait flrinam•ler Haydarpqada ıar binaaı d&lıilinde-
ki komisyondan paraaq olatak d~ır. (4S4IO) 
1 -- 1100 Rulo plvanize clikenli tel, 280 Kt. t Dl/ m lik demir 
tel, 200 JCı. tavlanmlf aoba teli, 1475 JC,. mahMfff eb'aU. ral· 
TaDize adi demir tel, mubammeJD bedeli 3309 lira 48 kurut ve 
muvakkat teminatı 248 in 20 kuruttur. 

2 - 800 M. auplon tel 1 1/2 X 2 aı/nı 40ö M. harid çift tele· 
fon J.abloau, 1300 rulo kolaaa pamuk mücerrit terit 20 m/ m, 
30 m. Bobin mupmbaaı, 25 adet beiıa lndusu Mffili, IQ() M. ba
kır bole kablo 10 m/ m mubammeft bıtcleli 4130 Uta M lınanat w 
m.vakkat teminatı 309 liradır. 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grlp-newalJl-B•t ve dit •lrıları • ArtrltlZlll • Romatizma 

Ankara Mektepler 
Alım Satım Komısyonu Reislığintlen: 

KOJUD eti 
Kuaeti 
Dana eti 
Sıtn eti 
K079D Mttteff yalı 
iç yalı 

S7'80 
12İldl 
8700 .., .. 
500 

X0)'9n an cfteı 2650 A.· 
Sıfır itkembeıi 300 A. 
KOJ"'ilr ifhmlieft Dil A. 
Ko,ua H,ni 1000 
8&11İce 900 
KUJ üztinrit 280 
Kuru iidm çekir~:1 1969 
Cliill filttk na 
Cntz- 1çt 1319 
Fındık i~i nS 
Kanı kayııı t2N 
Xaru erik 1241 
lttm1 incir ı• 
Balem i~i 134 
Arpa fehrİye' 1208 
Tef tefıriye 388 
Müansa No. 2 4950 
irmik hlee ı2M 
Un ekstra ekstra 790I 
Kuıkiıi H110 
Piri~ unu aG 
Nifat& .. 
Vanflta (11Ö~) 410 
Tuvalet k&fıdı 500 
Süpürıe ııes ~ 
Çatı ıüpütı• rıs A. 
Çtvit (pabtf) 112' P. 
Vim kaim ,(kuıua DOt• 
mal) 
Neft - K. 282 
Parafiı. ı1ı 
lteçln6 ··--T02 tiiJii 

18,9 .... ..... -Xaol 1M Şi. 
1'us t'Uliu 51 ı 
P'iRt (Fatd6 l[Z &. ca..) il iL 
Arpa *><>O 
Saman ~ 
Kuru~ IMO 
~ MOO 
Domaı.ts ıMoa 
Taze bamya !980 
Dolmihlt bat.et 4380 
sınt 1.ttber 800 
PattıcAn ı 1000 
Seftah tlOO 
Taıe .tta• 1980 

1 - f ukanda adları yazdı tf· 
yecek veaaire ekiiJtme prtıwne . 
ıine göre ltomiıyonumuza t..lfı 
tı okut namnıa parti patti bp.th 
....tla münakasaya lronalmut ft 
ilk temınat yanlardı& razıfttı •. 

2 - Ekliltme Anlnwa Mürif 
,. ...... ~ .. ,1s .. .. 
Wll ... " ........ ,.~ ... ...... 
tar, 

a - ı:wı...,. • • ......._ 
.. ,. .. , ...... o.w. .. Mil ,., ..... b. t. 1 ........... 
ıöre etlerinde hu:un•a '5.1tefft-

8AT1Llk BANB 

Capada Cuküt"boatAı\ fft~tdalbıl4a 
yedi oda ön ve arka taraflarında ft. 
ti tüçeff tramftt fMd1'Httma iki 
dakika mealecte h1ianq11, hataer 
arka bahçesinde tavuk, koyun vt ~ 
Nslemek ._ tea.ı •lta1tl4llt k8 • 
dltllleri ~ 1Dlfle•11tl M-.t • • 2 
1'6- "' wu a,.aa •••ld. 
· n e·ecn m ·mı ==-· rı -

KELEPha B08TAN 

~Otü Cukart>dscaıı ıtrqckırtnda 
ttlnh&f iltaltontma. ~ d4klta -.. 
lede 5000 m~ 1111D'tbMtttu Mr • 
t1ir - eetrfn tbada lllltıhktw. (:ap · 
~ce ~•tlıtiıl US ~•. Rer 
~dt ftnua elfffttlldlr. fc&tclt fi. 
can mtlaaıltt Wlftlftfttt• ...... M • 
- 9 il "&. tı haneye müracaat. 

]MM' ltt1\ftu 

Kunıt 
37 
30 ... . 
35. 25 
32. 2fl . ,,. . .; . ,,.., 

--· ... 
• • ... 
• • • • • ıoe 
30 
317 
30 
30 
15 
30 

• 19 
7S 
28 
M 
15 

• 
30 
50 
40 
30 

• u-• 
ıa. sa 
10 
30 ' • s 
3,5 • • 
10 
2S 
2C) 

• ıt 
ao 1• 

' 

Lira Ku. 
2"103 1• 
3045 
2752 .. -.. --71 
114 ... .. -.,, ..... ,., . .. --... 

1485 
3S6 

1185 
315 
lOl 80 
IOt llO 
307 • 
100 
291 26 
3121 . .. 

204 
141 
4440 
21 90 

.&1 IO 

1719 

18 80 
9330 
2800 

250 00 
122 50 
100 00 
4008 

1060 00 
ft9 «M> 
860 00 
ı.a 00 
ııoo oo 
JIO 00 
240 00 

ı 

}. 

} 

le ticarethane namınl ite girecek
lerin ifltu kaaaDJ.a, ıazılı prtla: 
İfİll .N Nowliktea alma ••kilet· 
••ltlrifls ~liri•~ 

4 - Kattah utf .wtl~ritl
de lfteldtl•thi 111bnda acfi f•zr· 
lı bnuaa ursun obnak üzere ka· 
palı .zarf mektuplarısula istenilen 
belıeler ve teminat makbuzu ve
ya banlı• mefdupfannı koyma\c 
dntlfl• ıarflartlf ıaertne tMtif. 
lerinln '•ıttl lfd aft oldutunu Y~ 
kanmd ilıametı&hlan yazılı ve 
wflar mübülii olaralı belli aün 

m• ••=ialdı [as~ »a&-
L;ı·a Ku. 

2643 75 lO - s -935 ıo 

• " 
" " .,,, ,, .. .. 

• ·--•• ,. ,,, 

" -........ .. - ,. 
• .. -· • ,,, 
,, 

" • • 
* • 
• • 
• • ,. • ....... ... 
# ,. 
,. 

" 339 Z2 ,, 
" •• " • .. 

,,, • ... • 
!it ... 

10. 8-931 ıı .. .. 
• .. .. • 

8142 .. ... 
... • .. .. .. .. .. • 
" .. 
tr • 

10-8-- 11 .. .. .. .. 
ıe .. ı.ta il 

" • .. .. .. " 10·•·• ıı 

,, ., 
" .. 

330 31 .. .. .. .. .. .. .. .. 
•• •~adeidd titr •at 8'f'9l mali
buz _.,bilbule Komisyon Bat • 
kaahllB&......._ .......... ... 
liabft ........... -~ 
lectk • .,,. t&aileil-=ek ....., 
..ldaplan isal.al edilmea. T..ı· 
~ elnikme ~-
t'el Aılbra Meın.;,ter Mc: it ı ah r 
cilili vemuiD• yahnhatf t.ufolt 
llla.ii ... ...... ..... ... 1-bai 
rtınntdc a.ere ~ .... ,. Y•a r 
lığına müracaatları ilh ·--~ 
(1882) (G87) 

1 ıstanbut B~ıeı~I;;;;·, . ı~Anı:arı : J 
Senelill muhammen kirası 144 lira elu Rumeli lüsarmcta 

Haeı K-·leddin mal.alleainia Bebek ca.l*ainlle 88 N. b 2 ..... 
b 3 odalı HaYJD&M mdtel.i açtk artbrma ile kiraya veril•Hlla 
tit. &MMilttr ..,._.eyi lnazı111 lllldiirliiiDde .... iliıl•• 
Arfttl'ld&Y* dnne1t için de ıo lira 80 ~ taımlldılltt ıemillat 
makbuz veya mektul>ile IMraltet 14181135 ~- t&ll Mat 
ıS de daimi ~ümende hul~malı~!· • (1) !~18) ..-

'nh i~arlar U. MüdUrlüöünden~ 
20/8/hS Wilıbıcfe kapalı zarF mulifle ınlMtc••ıur Ula 

ecli1ea '•hôce Fabnwı Yük ... ..cııii müMlr..ıa11 tdlr .. n-. 
mittir. Yeni &aria eclileaek ekailtme ıiini ar.n-. ilb Miiutlr • 
... (ılmt). 
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0o=.N~YA~D~A~H~A s AN 
EN i'tiSi Zeytinyağıdır. 

U Böbrek, mesane, bilhassa safra ve sarılık ve karaciğer ha.stalıklarmda şer bet gibi içilen yegAne zeytinyağıdır. Salatalarda ve her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik ~işeşi 65 iki 
tre 125 kuruıtur.Safi 6 kiloluk tenekeler 360 kuruttur· BU,.Uk tenekelerde safi kilosu 50 kuru§tur. Hasan marka sına dikkat. Hnsan deposu: Ankara, Beyoğlu, l tun bul. 

BAYAN 

MüZEYYEN 
PANORAMA BAHÇESiNDE 

1 

Telefon : 4t085 

SiNEKLERi 
•• 
O/dürünüz 

A.lellde ( hatarat OldOrQcU mayi) ıer. 
slneklert OldOtmezler. Sadeoe bir iki 
dakika ıoın bayıltırıar. sınekler .reni· ' 
den canlanarak UatOnOze ve yemek·1 

ıerlnlze OşUşOrler ve hastalık tohum .. 
larıne &fılarlar. Slneklerın 4'1Um0ndenı 
emin olmanız için mualrren FLiT ıate~ 
ylnlı. FLiT. bOtan haşaratı hakikaten• 
ve ebediyen öldürür, Leke yapmaz., 
taze ve lltlf kokuludur. Siyah kutaklt 
ve asker realmll earı tenekeler• dik· 
kat ediniz. Fl•tlar tenzllAtlı. 

UMu•I Otpelı ı J. CU.IN, lat. Galatı, Vopıda Hu 1 

ldanbul dördüncU icra memurlu· 
lundan: 

Yeminli ehll vukuf tarafından 
tamamına 1075 lira kıymet kesilen 
Erenköyünde, Koz yatağında sıtma· 
pınarında (kayden eskl 24, yeni 45) 
mahallen 45 Ye 4511 No. lu içinde iki 
kuyu ve muhtelit cins bir çok meyva 
ataçları bulunan bir bahçede yapılı 
iki ahpp ev dairemizce açık arttır • 
maya çıknrılmıı olup "'rtname 27-8 
-935 günlemeclnden f tibaren divan • 
haneye asılarak 11-9-9:J5 günleme • 
cine rastlayan çarşamba gilnü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde satı· 
lacaktır· Arttırmaya girmek için % 
7,5 teminat akçesi alınır. Birikmiş 
vergi, belediye resimleri ve ,·akıf i · 
caresi müşteriye aittir. Arttırmada 
gayri menkule takdir edilen kıyme · 
tinin % 75 ini l.ıulmak şart olup, ak· 
si halde en son arttıranın ta\hhüdU 
yerinde kalmak üzere arttırma on beş 
ıUn daha uzatıla:rak, 26-9-935 gün· 
lemeclne rastlayan perşembe gUnil 
ayni yer ve 1&atte satılacak ve bu se· 
fer de yine kıymetinin % 75 i bulun· 
mazsa 2280 numaralı kanun ahkl • 
mına tevfikan satış ıeri bırakılacak • 
trr. . 

200i numaralı kanunun 126 ın • 
cı maddesi mucibince ipotek sahibi 

alacaklılarla diğer alAkadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ga)'TI men
kul Uıerlndeki haklarını hususile fa· 
iz ve nıasrafa dair bulunan iddiala • 
rını müsbit evrakile birlikte ve 20 gün 
içinde dairemize blldfrmelerJ Jlzım • 
dır. Aksi halde, hakları tapu slcille • 
rile sabit olmadıkça satı§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrlar, Daha 
genfş bilgi edinmek isteyenlerin 934/ 
489 dosya numarasıyla dairemize mU· 
racaatlan IIAn olunur. (V. No. 8570) 

Sabahtan a.a 
a~ karnına ..IY1 AZON 
blr lcq.ve 
ka§Jtı M E Y V A TUZU 

alındıkta 

Kahı zlıA'ı 
defeder 

Yemeklerden 
bir saat 

soara alını.-

HAZlM sız LiGi 
Mide ektilik ve 

yanmalaunı 
giderir. 

Ağızdaki t.a:tsızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bf r. yemek ve içmeden sonra hissedilen 
yorgunluk n şişkinliği hafifletir. Mazon tuzunun tesirinden memnun knlmıyanlar şişe i 
açık da olsa Dahçekapıda lş Bankası arkasında 12 No. lu Mazon Botton ecm d Po 

.-ftSERlLER YATAGl 

Kral onun on adını uzaimdanı 
geçti. 

Fakat bu kadını göremedi. 
Lakin Marjantin onu görnıüttü. 
Ellerini bitittirdi .• 
Ba~ırmak istedi. 
Lakin t:oğazından bir hırılh an· 

cak çıktı. 
Franauvayı görüp tanıdığı için 

zihnini a)'dınlatan ıtıktan doğan 
bir hayret içinde olduğu yen1e çı· 
viJenmit gibi kaldı. 

Kral ıeçmitti. 
Kadın, ayni yerde, ve ayni vazi· 

yette duruyordu. 
!~arma karıtık olarak kraltn ar· 

kasından gelen atlılar da ıeçti· 
ler. 

Sonra birkaç jantiyomun ara
aında bulunan iki kadın görrlü ki .. 

Bunlar yanyana yürüyorlardı. 
Bunlardan biri deliye dikkatle 

baktı ve sonra bakı!t aan~i ona 
göstremek iatiyorm·•-ı ";bi yanın· 
daki genç kıza dikildi. 

Bu bakan kadın, Dütes Detamp
dı. 

Öbürü ise Jiyet.. Marjantinin 
tanımadığı Jiyet ... 

Kızcağız büyük bir yeis içinde 
hı 1 · nduğu halde annesini11 tak. 
Clirl e baktığı §&toyu korkuyla sü
züyordu. 

B;rdenbire Detampın atı ,aha 
kalktı .• Ve birkaç sıçrayııta Mar· 
jant,nin yanına geldi. 

Dütes atmm boynunu oktamak 
•e tiddetini yahttırmak ;ıtiyor

mut gibi eğilerek birkaç ac.ı söy
le di. 

Sonra, kimte bu manevranın 

farkına varmadan gülümsiyerek 
arkadatlar!nın yanına dlSndü. 

- Kızın, Jiyetin itte yanımda
ki kızdır! 

Bu kelimeler Marjantinln kula
ğına eriqıit kurfun damlalıtrı gibj 
çarpmıftı. 

Zihnin.Je bir karıııkhk oldu .• 
Bu anda ıatonun parm-tklıklı 

kapısından içeri girmek ilze:-e bu
lunan bu aon grupun üzerit1e atıl. 
dı. 

- Jiyet, kızım! ••• diye h:>ykır
dı. 

Bu çığlrk tören (merasim) av
lusunu doldurdu. Kralı titretK Ji. 
yetin yür~ğini heyecana getirdi. 

Marjantin kotuyordu. 
Nöbetçi: 
- Yanatma ! diye bağırdı. 

Talisiz ana: 
- Kızim !.. Jiyetim.. diyf! hay. 

kırarak ileriye abldı. 
Bu anda bir tüfek ıesi §atoyu 

çınlattı. 
Kan içinde kalan Marj:ıntin 

dizlerinin üzerine dütüp ko1!arını 
Jiyete doğru uzattı ... Sonra :ansız 
bir ceaet gibi yere yıkıldı. . ,,. . 

Kralın maiyetindeki jantivom· 
ları haykuıttılar, bunların a""aıın
dan biri nöbetçinin yanına J. c.ıtu: 

- Sana ateı et diyen oHu mu 
ahmak? 

Aaker: 
- Kralın emri böyledir. ceva· 

hını verdi. 

ıuna iade ederek bedelini geri alabilirJcr. MAZON ismi •·e mnrknsına çok dikkat. 
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nu ve yalnız bulunmadığını haber 
veriyorum. 

Bu sözferl söyledikten sonra at· 
h kadın, -alını ormanın içine süre· 
rek gözde.a kayboldu. 
~ Yüz ad•m kadar ayrılınca yü
zündeki maskeyi çıkardı. Mad
len F erronun güzel ve kederli yü
zü meydana çıktı. 

Olanı biteni ıörmek üezere 
durdu. 

Dütea bir saniye bile kaybet
mek istemedi. Papas mağa\aşı is
mini duyar duymaz: 

- Ne ahmakmıtım! .• Bunu dü
§Ünmem liizımdı .. diye homu.·dan
dı. 

Sonra yüksek sesle: 
- Mösyöler .. Mösyöler.. diye 

bağırdı. 
Hemen yirmi kadar jantiyom 

koıarak :>nun etrafını sardıier. 
Dü~eı :.ahte bir heyecanla: 
Şimdi .~tından düten kraim pa· 

pas mağa! asına sığındığını haber 
verdiler.. Bir f eli.ket oldu diye 
korkuyorum! dedi. 

Dolu dizgin ileriye atılan Jü,ea 
yanındakiler tarafından takip o
lundu. 

Alt tar.ıhnı gördi:k ... 
Güzel Prangaya gelince o da 

düteıin mağaraya doğru g~t.tiğini 
görünce içi rahat olarak F o .. ıtenb
lö yolunu tuttu. 

• • • 
Kralın en büyük bir ustahğı ga-

yet kolaylıkla yüzünün biJ:!;rimi-
ni (ifadePini) değiıtirmesiydi. 1 

Düteıi görünce hemen ıen bir 
tavurla: 

- Evet arkadatlar .. Sağ ve sağ. 

lamım .. Merak etmeyiniz!. Kralı

nız böyle ıeyleri çok görr.·.üttür. 
diye bajudı. 

Birinci F ransuva bu ıözler i ge
liti ıüzel söylemitti. 

Jar.tiyomlar: 
- Y aıasın kral ! diye tekrar ba· 

ğırdılar .• 
- Atlarınıza bininiz. Haydi at· 

larınıza bininiz .. Bu gülün( •eye 
ıon verelim. 

Bunun üzerine herkes atml:l bin 
di. 

Detam!>: 
- Şev'Ketmaap, avda bulunmı· 

yacak mmnız? diye sordu. 
- Hayır .. Saraya dönec~ğiz .• 
Bunun üzerine Dütes yalnız 

kralın duyabileceği bir sesle 
- Fransuva !.. iki avı birden 

kaçırmıt oluyorsunuz! ded '• 
Birinci Fransuva, ona ör:E' bir 

bakı§ baktı ki bunda gizli olan ma. 
na ve ma!:sat1arı anlıyan E~se Dü· 
§esin yanına yakla,arak alavlı bir 
sesle: 

- Ma-..!nm, §evketmnabın lütüf· 
leri olmua, vaad buyufmu§ ol. 
duğunuz 'Tlükafat pek uzun sürer
di .. dedi. 

Detam;> hiddetli bir tavurla: 
- Onu da görürüz t.. cevabını 

verdi. 
Sonia Jiyete aöndü. Zavall• kr .. 

zın beti benzi kül gibi solmuş ol· 
duğu halde tirtir titriyord·J . A

F'orma · 21. 
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yakta du·~abilmek için son Je-rece 
bir gayret sarfediyordu. 

- Madam la Dütes dö Fonten· 
blöyü de hen getiririm .. 

Kral bu manalı ve lastik!i sözü 
İfİtmeyip Jıtarı fırlamış ve sevin
cinden ne yapacağın bilmeyerek: 

- Ah §evketmaab, sülalem 
için ne büyük bir şeref! .. Bundan 
sonra bu ata hiç kimse binmiye· 
cek .. 

Diye bağıran bir civar asibade
ıinin atın;ı atlamıştı. 

Birinci Fransuva kaba ve P.sabi 
bir nete He: 

- Mö&yö, siz hayvanınıza la
yik gördüğünüz hürmeti ifa ede. 
bilirsiniz! Artık bu bahsi k&pıya
lım ! dedi. 

Jantiyomlar gülmekten İJayıl
ma derecelerine geldiler ve :ıaval
lı asilzade şaıkın bir halde kala
kaldı. 

Bu esnada Düşes Detaınp Jiye
tin elinden tutmuştu: 
. - Zavallı yavrucak .. Şirndi ar. 
tık bana itimat edecek misiniz? .. 
Haydi bakalım .. Ata binecıl!k ka
dar kendinizde kuvvet hissediyor 
musunuz?.. Bizimle beraber gel
mezseniz başka tehlikelere de uğ
rayabilirsiniz.. Çünkü kral her 
halde sizınle yol arkadaşlığı et
mek istiyf:<:ektir. sözlerini mırıl
dandı. 

Jiyet: 
- Ben hazmın. dedi. 
Mağaradan çıkınca saf ve serin 

ha va sinirlerini yatııtırdı. 

Birkaç .:ie.kika sonra F ontenblö
ye dönülm.eğe başlanıldı. 

-30-
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Diyan ::iö Puvatyeyi gey: ği ya .. 
kalamakhn başka bir şeyle ıığraş
mıyaıak ava devam etmekte hıra· 
kıyoruz. 

Jantiyomlariyle konuşa konuşa 
yola çıkan kralı da terkederek gö
zümüzü Fontenblöye çevirelim. 

Marjantinin şatonun önü:ıe gel
diğini görmüştük. 

Nöbetçinin biri de: 
- Ahrga ! .. Ateş ederim .. diye 

bağı.-mışı,, 

Dedi durdu. 
Bununla beraber göreceğini 

görmek iç;n parmağlığa yanıışma
ğı pek ziyade istiyordu. 

Fakat Marjantinin (Güzel Ma
dam) ismini verdiği Düşes\n söy
ledikleri.ni unutmamıştı. 

Dü~es kendisine sabrı tavsiye 
etmişti. 

Bunlau pek güzel hatırlıyordu. 
Yanından geçen bir askere: 
- Kral ava gidecek mi? diye 

sordu. 
- Ava mı? .. Güzel kadın kral 

ava çokb.n gitti. Geç vakit geri 
dönecek .. 

- Ya!.. Avda ha! .. Jiyet de ya
nmc!rı mı? .. 

Asker ŞA§ırıp kaldı. Çünkü Ji. 
yetin Düıes dö Fontenblö olduğu
nu biliyordu. 

Kralın kızı mı, metresi mi ol
duğu belli olmıyan bu büyi•k dü-

r,.~,.; öpriJ en 9e~er. en 
yuvor/ancx11 oTo1"oöılı Pllt: 
ça.lomıı. ölt>n so/i;t··ı.111 
adı da l'1t1/ler:. -----
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§esten bu fakir kadının böyle tek
lifsizce b.ıhsetmeıi hoşuna 1itti. 

Birkaç lakırdı söyledikten sonra 
sarayın iç\nde peri hikayelerinde
ki melekler gibi hürmetle :.ı.mlan 
bir düşe.s hakkında acaip acaip 
sözler söy!iyen bu kadınla daha 
fazla ko,1uşmağa çekinerek ora
dan uzak1aştı. 

Marjantin neferin gidişine al
dırmayıp kızını oturduğu bu bü
yük şatoya gözlerini dikerek bek
lemeğe başladı. 

_Birdenbire arkasından: 
- Yaıcısm kral! diye bağrıldı

ğını duydu. 
Başinı çevirip bakınca rengi 

sapsarı oldu. 
Titremeğe başladı. 

- Kral.. Kral!.. Evet, odur. 
Fransuvarhr. diye mırılrlandL 

Şatonun demir parmaklıklarına 
doğru bir takım atlılar ilerliyor
du. 

Buların en ilerisinde yuruyen 
kırmızı ka.dife ceketli bir atlıydı. 

Deli, kı-.nıldamadan, ağ·ıından 
bir sôz çıkmadan onun geldiğini 
seyretti. 

Bu atlı, bir zafer ve şeref !em
bolü (timsal) gibi kendisine doğ
ru geliyordu. 

Marjantin gözlerini bu muhte
§em alaya dikmiş duruken kalbin
de bir değişiklik, kafasında bir 
başkalık clmakta olduğunu hisse
diyordu. 

karak yarı çıplak ve kan ıçinde 
olduğu halde Fransuvanın kadın· 
larm kuc.ığmda eğlenceye rlaldı. 
ğı salona girdiği andan ıonra 
Marjantin ıon derece sevdiği a

damı bir daha görmemişti. 
Pariste iken kralla hiç b!1 za· 

man kar~ılaımamıştı. 
Gerçi bir gece Etyen Dolenin e

vinin yanında onu görmÜf3e de 
gecenin çok karanlık olması onu 
tanımasına engel olmuştu. 

Hayır .. Kral, deli kadına ken
disini hiç göstermemiıti. 

Lakin Marjantin sevgilisinin ha. 
yalini muhafaza etmişti. 

Gerçi kral deği§m.iş, ihtiyarla
mışsa da gene güzelliği, büyüklü
ğü, biraz alaylı gülümseyişi: par
lak gözleri ayni halde bulunuyor
du. · 

Daima tski aşığı idi. 
Deli gene eskiden gördüğT.i gibi 

gördü .. 
Eski halinde bulunduğunu zan

nediyordu. 
Onu tanıdı. Bluvadan, felakete 

uğradığ1 o meşum şehirden Fon· 
tenblöye kadar geçeni hatulamı
yordu. 

Acaba o anda nasıl bir teessürle 
zihni altüst olmuftu. 

Senelerdenberi aklını ka!;)!ayan 
karanlık bulutlar nasıl o!up da 
yırtılmıştı. 

Marjantinle kendisini yirmi se· 
ne evveline.le buldu. 

Aıığı, 1e\ gilisi tarafından ter,- Bu geri dönüş krallığmrn t;n in-
kolundoğu lohusa döşeğindP.r. kal- ce noktalarma kadar yayılmtş.tı. 

I 


