


R A. BER - Akpm rosfasr 19 EYLU - 19~~ 

Musolini tliyor ki: Beyaz pamuklu ku
maş piyasasında 

Arnavut ve Yugoslav ekipleri 

Beşler komitesinin kararı 
bizimle istihzadır 

ihtikar var 
Fransa ile aramızdaki tecim 

(ticaret) anlqmasının müddeti 

Balk&n atletizm oyunlarına it· 
tirak edecek Arnavut ve Yugoslal· 
eki!)leri bu sabah saat 10,30 da 
trenle tehrimize gelmişlerdir. 

Yugoslav ekipi 31 t.tlet ve 5 
idareciden, Arnavutluk ~kipi de 
12 atlet, 2 gazeteci, 3 masör ve 
idareciden olmak üzere 17 kiti· 
dir. 

rimize gelmi~lerdir. Yunan atlet· 
leri biraz dinlendikten 1ıonra Ka· 
dıköy Fener bahçe pist,;,ne gitmit
ler ve idman yapmışlard!r. 

Bu ar.hah gelen Yug'Jslavlar • 
dan öğrendiğimize göre.. Bulgu 
ekipi federasyon reislerir.in ani ö
lümünden dolayı bu seneki atle-
tizm oyunlanna ittirak etmiye· 
ceklerdir. 

ea,ıar kmoltası kararını vardi 
ltalya - Habeş ihtilUına barışçıl 

bir yol bulmak iizere on giine ya.kın 

bir zamandanberi çalışan Beşler komi 
test işini bitirmiş ve kararım Uluslar 
Kurumu genel se:k 
ret.erine bildirmiş 
tir. Bu kararı 1 -
talyan • Habeş de
legelerine bildi -
rilmeğe Beşler ko· 
mitesi başkanı Ar-

. jantin delegesi 
memur edilmiştir. 

Arjantin dele · 
gcsi her iki mu -
haJif delegeyi de 
görmüş ve karan 
keJJ.dilerine anlat -
mışsa da, şu da • 
kidada mevcut ka-

. naatı İtalyanın ret 
cevabı vereceği yo· 
lundadır. 

Harpten kaçanlar 
Adisababadan gelen bir haber, harp 

esnasında kaçan erkeklerin ka.dın elbi 
sesi ile asılacakları resmen ilAn edil • 
miştir. 

bitmesinden sora beyaz pamuklu
lar (patiska, Amerikan bezi vesa-

ire} piyasasında baJlıyan fiyat 
yükselmesi niıhayet bugün bir ih • 
tikar halini almı§tır. 

Meıeli. üç ay evvel bir topu 720 
kuruta satılan mermerıahiler tim
di 1025 kuruşa, bir metresi 42 ku
ruta satılan patiskalar şimdi 54 
kuruşa toptan satılmaktadır. Ja . 

pon malı olan makaslı patiıkalar, 
gümrük resmi de dahil olduğu hal
de, tüccara beher topu 7,5 liraya 
malolurken bugün beher top ma . 

kaıh patiıka 11 ,5 liraya satıl • 
makta ve piyasad~ da bulunma -

Dost memleket sporcularım 
garda kalabalık bir hevet katıda. 
mıf, kartılıkh söylevler aöylemit 
lerdir. 

Arnavutluk ekipi başkanı dok
tor Sami cevap olarak türkçe bi,· 
ıöylev vermit ve demi~t?r ki: 

- Biz türklerle a.sırlt..rca be 
raber yaıadık, ve ıeviştik. Bura • 
ya müsabakalarda ıizi geçmek. 
madalyalar, ve buketle" kazan 
mak için gelmedik. Buraya gel -
mekten maksadımız sizin kalbi 

maktadır. nizi ve sevginizi kazanmaktır. 
Ellerinde Japon malı bulunan Doktor Saminin bu :-X·zleri bü-

tüccarlar mallarını daha yüksek yük bir heyecan ve alkı~la kartı· 
fiyatlarla ıatabilmek için sakla • lanmıştır. 

Festlvalcr efsunlar ata biniyor 
Duyduğumuza nazaran, festi· 

val için lstanbula gelmi~ olan Ef. 
sonlar, yarın saat 16 da Mecidiye 
köyünde. tanınmı§ binicilik mual· 
limlerinden Behçetin atlariyle, bir 
binit tecrübesi yapacaklardır. 

Aaılanlar arasında aadrılzam 
Ferit pa,anm ojllJ da var 

- Parlste çıkan Temps gazetesinin 
aldığı malQmata göre Arnavutlukta • 
ki son isyan hareketi neticesinde tev • 
kit edilenlerin muhakemeleri tama • 
men bitirilmiş ve üç grupa ayrılan su~ 
lular cezaya çarptrnlmışlardır. 

makta ve böylece piyasada müt. Dün de öğleden sonra Yunan 
. Beşler komitesi- hiş bir ihtikara sebep olmakta • ekipi 26 atlet, 5 idareci vt:ı hakem· 
nin kararını Ha • dırlar. den mürekkep olmak üz~re 31 ki· 

Şimdiye kadar idam edilenlerin sa • 
yısı 28 i bulmuştur. Ve bunlann ara. 
sında pek çok tanınmış, siyast kimse
ler vardır. Eski Osmanlı .sadrazamı 

Ferit pa~nın oğlu Nureddin Vlora, 
RamJz Dilero, Bektaş ve oğlu da idam 
edilenler arasındadır. beşler kabul ede - Habef - p · ı k R ı h 

k t ..,.,, amuklu piyaaaımda vaziyeti · şı o ara omanya vapuruy a 'e • 
ce , fakat talyan- imparatoru 
ı kabl t . S~~ltM~~il~~nb~bfl.----~---------------------

. ar u e mıye - bir merasim ~ K d ••th• b• k 
cektir.,, diyorlar. esnasında nanı müeueselerinm ,kredili mua· asım paşa a. mu iŞ ır avga 

Alolzl va Laval dönUyor ı-n1111111 M*lllllwllf'll-.ıııııP'•*l ,........ meleyi tahdit etmeleri ve Avrupa 
F fabrikalarının kısa vadeli kredi Dün gece Kasımpaşada Bedret· . ransız başbakanı Italyan delegesi- Musollnl befl&r komitesinin . 

nı bir daha görmüş ve anlattığına tekllflnl mUstehzlyana buldu ile ancak mahdut firmalara mal tin mahallesinde on iki kjti birbi-

ağır külürler aavunınca Yaıarın 
akrabasından Hüseyin atılmıt: 

göre Musolini nezdinde bir teşebbüs Londra, 19 _ Deyli Telgraf gaze • satmaları ve bu ıuretle piyasada rine girmiı, bunlardan ilçü yarala 
daha yapmak istemiştir. tesinin muharriri Vard Prays Beşler satışların yüzde doku.ne yakın bir narnk hastaneye kaldırı!mıtbr. 

- Mert iaen Y aprm yü7.üne 
küfret. Arkadan ıövm~k mertli~ 
değildir, demiştir. NuTettin bunct 
daha ağır bir küfürle c-evap ve
rince iki kiti birbirine girmit(ir. 

Cumartesi günü kabinesini toplıycı- komitesinin teklifleri hakkında Mu • pefinlikle cereyan etmeıi de vazi • Yerinde yaptığımız tahkikabt. 
cağı iı;in Parise gidecektir. Aloizi de solininin sözlerini kaydetmektedir • yeti daraltmaktadır. göre, dün aktamki boğutma ıöylc 
Romaya dönecektir. Bu muharrire göre Musolini şöyle olmuıtur: 

ltalyanm on mllyon asker demiştir: neticelerden endişe etmektedir. Bedrettin mahallesinde Meh-
çıkaracağı mUbaleğalldır "- Beşler komitesinin teklifleri sa- Figaro gizetesi diyor,&<i: met Nidanın kahveıinC:e oturan 
Beşler komitesinin karan ne oldu • dece gayri kabili kabul değil, ayni za· "Milletleri harbe veya sulhe su''ru"k-

Kavgaya kahvede bulunan Nu · 
rettinin kardetleri Kani, Ahmet, 
Cemalettin, Adil, İbrahim. lsmaU 
ile Hüaeyinin akrabasından, Fen· 
mi, Cemil, Sami de karıtmıı, ve 

d ·· t h · d' seyyar kömürcü Nurettin ile ev· 
ğunu kimse bilmiyor. Bununla bera · man a mus e zıyane ır. lemdi şimdi elinde tutan Musolini -
ber, Musoliniye mahlm olan Paris üç- Filvaki henüz raporu almadım. nin üzerinde müthiş bir mes'uliyetin veldenberi ara11 açık bulunan Ya 
Jer konferansındaki tekliflerin daha Fak~t. r~por eğer gaze~ele.ri~ yazdı · yilkil var. far ayrı ayrı birer maı.t.da otunır· 
genişletilmiş bir şekli olduğu zanne - ğı gıbı ıse Beşler komıtesınm kara • Onun bir slSzU ~imdi harp veya ıııul- ~1•r1·-·~ L:. ı..:ı_. : ___ ~~1-• ..l':.l.. L-1-.- .... -·-· uıo.raJC llu-... ••• _. __ -• .. && 

dilmekteBir. Habeş delegesi derhal im rıru müstehziyane bulmak lazııngeli • ~ he sebep olabilir. Fakat, bu,kadar iJe- ğa başlamışlardır. Bu b'-kıtma kı· 
partoruna bir tel çekerek teklifin ma- yor. .. . . . . ri gittikten sonra ona kendisinden sa bir zaman sonra. kavgaya çev-
hiyetini bildirmiştir. Bana iki çol teklıf edıyorlar: Bırı beklenilen akli selim sözünü kullan · ·ı · · J t f d 

mıılardır. 
Nureltinin tarafı daha kalaba• 

lık olduğundan kavgada üstün 
çıkmış, Fehminin tarafını hayli 
hırpalamıt ve t<>ylendijine göre. 
Fehminin de evine tecavüz etmiı· 
lerdir. 

Her iki muhalif taraftan cevap~· 
linceye kadar Uluslar kurumu top -
lar.'ltuyacaktır. 

Italyanın cevabına intizaren orta -
da bazı şayialar dolaşmaktadır. Bun
lara bakılırsa on milyon İtalyanın se
fer bertiği yarın olacaktır. Bizim sa · 
hah gazeteleri bunu büyük harflerle 
kaydediyorlarsa da mübalAğa meydan 
dadır. ltalya on milyon asker çıkara
maz. 

Trablu• cephesi 

Tre\llusta Sünnilerin muhtemel hü
cumuna karşı süel (askeri) tedbirler 
kuvvetlendirilecektir. 

Finansal tedbirler 

BıJtlinkü finansal (mali) tedbirle · 
ri, İtalyanın doğu Afrikasrndaki prog 
ramı herhalde tatbika azmetmiş ol _ 
doğunun bir delili olarak görülmekte
dir. 

Italyan Uluslar kurumundan gelen 
tekJJfi reddettiği takdirde son tedbir, 
yani misakın icaplarına göre hareket 
etmek işi baş gösterecektir. 

İtalyanın bazı eşyayı deniz yoluyla 
tedarik etmesi menedildiği takdirde 
Franf!a, İsviçre, Avusturya ve Yugos
lavfadan malzeme verilmesi meselesi 
kat'i surette halledilmiş olacaktır. 

Lavalln verd §1 söz 
İngilizce '"faymis,, gazetesi de bu -

na ben1,er bir mütalea yürüterek Li · 
valin ekonomik tedbirlerden ilerisini 
kabul etmek istemesi muhtemel ol -
duğnnu yazmaktadır. Lavalin bu yol
da ltalyaya inanca <teminat) verdiği 
de ilih·e diliyor. 

YZIAmurlar keslllyor 

Adisababadan gelen son haberlere 
göre Hazar 1lbayı, bugün neşrettiği 

bir emirname ile YU lil!yetteki bütün 
eli silah tutanları cepheye göndermek 
üzere çağırmıştır. Yağmurlar bu ayın 
17 sinde kesileceğinden İtalyanların 
ay sonunda hücuma başlıyacaklan 

kuvvetle sanılmaktadır. Diğer bir tah 
mhı yağmurların, ayın 24 nde kesile· 
ceffnt anlatıyor. Bu takdirde de harp, 
ar.m l!Onunda başlryabilir. 

k .. lü d'- · t 'T' Be ı k • rı mıı, araya gıren er &ra m an 
~m çiob 'ı bı~er~.lukzlçlo'~ şer o mak artık pek güç gelir.,, kavga daha fazla büyümeden ya-

mıtes en ır ço o e~ıyoncusu mu Figaro, Habeşistan yolunda İtalya- . 
sanıyor' tlak 1 'it .1 ka 1 tıştnılmıştır. Nurettın bundaıt '.". . . . nrn mu a ngı ere ı e rşı aşaca-
Musolını Dank~lı ıle Ogaden~n ın • ğını ve bunun için de şimdiden İngilte sonra kahveden çıkmış, karakola 

san oturma~ına ı~kan . vermıyecek reyle müzakereye girişip meseleyi hal- giderek Yaşarın kendi.'.iini tehdi• 
yerler oldugunu soyl~mıştir. ]etmesi hayırlt olacağını söyliyerek ettiğini söyliyerek şikayette bu· 

rıııtmıuıııııııtıı11111111ııııımııı1111111ıııııınh111111ı~"'"lll11111111ıııın na ve ediyor: lunmuştur. 
ltaly11n konsoloaları geri ''Çünkü İngiltere bütün muharebe - Zabıta memuru Yaptı karako-

çeklllyor teri kaybe~e bile soıtuncusunu mutla- 1 "t"' k .. k t d k 1 
Adisababa, 19 - Habeş hükilmeti, ka kazanır.,, a go urm~ ... uz~~e .. a we en a . 

uzak mıntakalarda bulunan dört 1 - Tan gazetesi, Fransanm uluslar ku- dırmıt, goturmuıtur. 
talyan konsolosunun Adisababa yo - rumunun kararlarmdan ayrı bir siya· Nurettin, Yaşarın arkasındar 
luyJa geri çekilmelerini temin için e· sa takip etmiyeceğini, yanlış anla · 
mirler nrmiştir. şı1mamasını yazmaktadır: yan delegesi Baron Aloizi ile La-
ltalyan denlzaltl gam llerl dUn Oeuvre, şunları yazıyor: val arasıdna, gece saat dokuzda 

SUveyflen geçmemi• "MusoHni, şimdi İngilizlerin harp b. k l ld ır artı atma o u. Baron seya -
Port Sait, 19 - Röyter ajansı, dün etmeğe hazır olduklarını ve İtalyanın 

A t d hatini ögwleden sonraya bıraktı. 

Bu vaziyet kartı11nda F ehm İ 
evine girmit, tabancasını alıp dı· 
şarı ç1kmıı, kavgacılara doğru a
tef ederek Kani, Ahmet ve Hüae
yini muhtelif yerinden vurmuştur, 
Kavgaya zabıta memurian yelİf· 
mitler ve- kavgacıları ayırmıılar , 
yar.ahları da sıhhi imdat otomobi· 
li ile hastaneye kaldırılmıılardır , 
Kavgact!ardan bazılarmın sarhoj 
oldukları da söyleniyor. 

Süvey~ kanalından bir çok İtalyan kendi kuvveti ile Fransanın zecrı e • 
denizaltı gemilerinin geçtiğine dair birler hakkında aldığı yumuşak du - Baronun bu gecilanesi, İtalya • -------d--------
haberleri yalanlamaktadır. rumdan başka hiçbir şeye güvenmiye - mn Beşler Komitesi kararları ii . Italyan onanması 

Amerlka, Okyanus filosunu ceğini anlamıştır. zerinde biraz dü§üneceği suretin. ve Yunan matbuatı 
Atlasa gef'!lrlyor Habeşistanr, Musolini ile karşı kar - de tefsı'r edı'lmktedı·r. 1 I y 

Y k t k ta yan gemilerinin unan su· 
Vaşington, 19 - Habeşistanla ltal - şı gelmekten uzaklaştırabilece e ln,gı'lı'z Bak~nı Eden'e Londra • 

k t t 'lt · Af fk ·-para lanna girmesi hakkında Proiya i· ya arasında bir h<lrp rıktıı"Yı takdirde uvve ' ngı erenın, r a ı... • 
.. ı "' l .ı:. •• ııx.ı t k ta ı · dan yeni talimat geldig"i yalandır. ı·mı· y et · ·dd ti' Amerika hükumeti ticaret gemilerini tor u~unun guven "' n ur rmu ~ ı · • ı unan gaz eSI •ı e ıca 

korumak için Okyanos denizindeki çin beslediği kesin ve sarsılmaz ni · Beşleı-in verdiği karara ltalya ce · bir ) azı yazarak demektedir ki: 
harp filosununu Atlas denizine ge · yettir.,, vap vermezden önce, lngiltere es- "Pek çok tekerrür eJen bu ha· 
çirecektir. Populalre, şu fikri ileri sürüyor: ki hattı hareketinde hiçbir deği • diıelere . Yunan denizinin en dur · 

Harp b!r gUn ve hafta "Yanılmaksrzın söylenebilir ki, !tal şı'klı'k yapmıyacaı1 ..... ır. f 
1 t db' - ıı.u gun olduğu günler için ntınayı 

mesel&s:dlr ya harbettiği takdirde derha e ır Yunan adalarındakl lnglllz 
L T kt sebep tutmağa kalkıtmo.kla du • ondra, 19- Niyuz Kronik! gazete- a rnaca ır. donanması 

Sinin Ad' b b h b' · H b · lngilten~. buna karar vermistir ve rum daha ag"'ırlatıyor. ısa a a mu a ırı, a eş ım · ' ~ Cenevre, 19 (Özel) - İngiliz 
varatoruyla müşaYirlerinin, harbin Fransa İngiltere ile birlikte hareket l Hükumetin bu i§le, çok ddJi 

ı d k 1 akt donanması, Yunan ada arı ara.sın-
ictinabı gayri kabil olduğuna kani ol- etme' zorun a a ne ır.,, surette meşgul olması lazımdır; 
cluklarmı haber veri,,·ordu. .: .......................................................... ~ da tah.şidatana devam etın~edir. 

" H b ı TU ki ı · k d hükumet, usulden olant ~ apmakta Bu muhabire göre harp artık, bir 1 a •• •• ve r yen n :.':, Bu tah§idat eylule a ar siirecek-
dost·arı olan protestoları bırakmalı ve Ro-gün ve hafta meseıe. .. idir. İmparator 1 

• tir. 
tngilterenin silahlar üzerine koyduğu Cenevre, 19 (Özel) - Kü • i Mu9ollnl nereye derse Marltonl manya, Yunan kamununun (efki.· 
ambargoyu kaldırmasını beklemekte _ 1 ~uk audlatma ve Balkan and . = oraya gldecak rı umumi yenin) İtalyan gemileri· 
dir. : Ia,ma11 delegeleri her gün sık İtalyan muhıterii Markoni Bre • nin habusi~ce kara ıult.rında do-
Fransız gazetelerlnln •özlerl ; 1 ıık buluşarak bu karııık ve kor· zHyaya gitmeden önce, İtalyanca laımasına, hatta demirlemesine 

lnglltara mutlaka •on kulu vaziyet kar§ısmda ne gibi "Ondokuzuncu asır,, isimli bir ga. tahammül edemiyeceğini anlat-
muharebeyi kazanır 1 b kl d malıdır. 

Paris, ·19 _ Gazeteler umumiyetle, ir siyasa takmaca arını mü - zeteye ver iği diyevde: 
tesirinden pek de emin olmaksızın zakere etmektedirler. "- Şarki Afrikaya gönüllü git· Ancak böyle bir tetebbüs, du: 
beşler komitesinin teklifini bir mü • Dün, Bene., Titülesko ve Pu- mek üzere yazılmağa talip oldum. rumu daha ziyade ortaya çıkara· 
zakere me\·zuu iç.in bile olsa kabul et- riç B~ler Komitesi azasiyle ko- Şefim nereye isterse oraya gide • cağı gibi, Yunanistanm bu nevi 
mesi için Musoliniye itidal tavsiye nutmuıtur. ı ceğim. Teşrinievvelin ipti:Jaların· iılerc;e az hassasiyet g;;ıtermekte 
etmektedirler. Bununla beraber Roma ........ ·-·-·····-••·"'•................................... d ., ·1 d d" 1 ld 

·· 't b' i . bekli Alol:;:I Roma ya d6nmaalnl . a oerezı ya an onmeğe ça ıta o uğu gibi bir ıuitef e"!ıhüm ihti 
nın musaı ır cevap vermes nı - ... . 
yen kimse yoktur ve herkes lngiltere _ geciktirdi cagrm. işte o zaman Romaya gı • malini de, - bilhaasa şimdiki 
nhı alması muhtemel olan askeri ma - Cenevre, 19 (Ozel) - Romaya derek Duçe'nin emrine hazır ola· buhranlı dakikalarda - ortadaıı 
hiyettc cezai tedbirlerin doğuracağı dönmeğe karar vennİ§ olan Ital • cağım.,, kaldırabilir.,, 



19 EYLO - 1935 

!Benim q&üşiilff: 
·- 'Sönw_,çıkan ,~~==--~~ 

be Ş e Ser Belediye . 1Gayriıuübadil bonolarını 

8u IOD zamanlarda biribiri ar- bir mevcudiyet iÖalermİf bir mil· ~:::ft~~~: 9;?!' herk es ala mı yacak 
kasından birkaç önemli kitapçık- ~~vveri~i~dir. Her genç evvela önündeki çirkin man·ıeonoların ,degv erini korumak için 
tı. Hepsini de okuyucularıma ay· tıır ve hıkaye yazar, sonra gazete- I k ld I ak 
rı ayrı tavsiye ediyorum: ci olur, iktısat.mütete~b.H olur. O, za~a .. ar a, l~I 8C . böyle bir tedbir düşünülüyor 

- ı - bunun tamamıyle aksını yapmıı - lkı gun evvel ' Şehrm dertlerı,, . . , 
c:.~ir ve romancı Şükufe Nihal'i, tır. En büyük hususiyeti burada - sütununda yazmıttık: "lıtanbulu Finans Bakanlığı ga.v ri mübadil 1 ld~rllındedb~~Jolarl bulunlan. g~yd-rı nb1 ul ıJa• 
~ • ,. d k bonft.larının kıymetten dü~l<"llesinin ö· ı er egı , on arın 1arıcın e u u • 

bu sefer, bir mütetebbi olarak kar- dır. Bu sebeple, Sadı Etem ın eser- gezmeğe gelen seyyahların a.l ı . nüne ıeçmek için yeni bir t'atkım ted -ı nanlar olmaktadır. 
tınıızda görüyoruz. Filhakika o • lerinde büyük değerler vardır: . lan fotoğraflara, bunların aley · birler almak üzeredir. Bak.\Dlık şim· Şimdiye kadar dört milyon liralık 
nun, muallim ve cemiyetçi olmak Yetitkin ve piıkin bir dimağın himizde propaganda vesikası tef· di gayri mübadil cemiyeti tal.'ırnfındıın emlak satılmıştır. Daha. satılacak on 
no~tasmdan fikriyatpı sanat dı • mahsCilleri... kil etmelerine mani olmak bakı · gayri mii.badillerin müşkül l elr vazi - milyon liralığa yakın emlak rnrdır. 
tındaki kısıınlariyle de ali.kası Arka.datımız, bu ıefer de, ede· mmdan dikkat etmek gerektir.,, yetten kurtarılması için gö ııderilen Ilal~uki ~eri kalan . bonoların hiçbir 

k b f · ı · b' B v· gül' • • l k" ··k B 1 d' t · ı.. • l dı'l k ı - de geçı·rmekteol:'- ,·akıt sekiz milyon liralıktan fazla ol-vardır. Fa at u se er, ı enye ıyata ay ır ısmıy e, uçu e e ıye urızm fuoesı evve • e çey goz n u. d _ tah i d'l kt di 
• • • A 1 · . b'I . . b · ma ıgı m n e ı me e r. doğru hır adım daha atmıştrr: hıka.ye er mecmuasını verıyor. den ta.hının 1 e edılemıyen u gı- Gayr[ mübadil bonolarının buıgünkü llgili makamlarda söylendiğine gö· 

Finlandiya üzerine bir tetkik e- Bunların her birinde ayrı bir tat, bi hallerin önüne geçmek için ted- hale gelmesinin başlı mes'ulleı inden re bonoları kıymetten düşürmemek ve 
seri yazını§. ayrı bir tuz, a:r.n bir tez bulacaksı· birler almağa karar vermiı bulun· biri de bizzat gayri mübadiller adde· bunların gayri mübadillerden başka 

109 sayfalı olan bu eserin ismi nız... maktadır. dilmektedir. Bonoların mütemadiyen kimselerin ellerine geçmesine mbl 
de Finlandiya'dır. _ 4 _ - S hl h'lh ~ t ğraf. satılması ve bu su.retle bunların bir olmak için bonoların satışının men'i, 

eyya arın 1 a.ua ıo 0 takım muhtekirler eline geçmesi l'>u - bunun için de emlAk alacaklann mu • ŞükUfe Nihal; bu ırkdat mem - lıtanbul Şehir Tiyatrosu aktör- }arını aldıkları çirkin vaziyetler günkü durumu df)ğurmuştur. Şimdi hakkak gayri mübadil olması şartı • 
ı k t. d · d'gw• ·· ·· 1 mev !erinden M, Kemal Küçük on iki d }" 5 1 h t e e ın e geçır ı 1 uç gun e • arasın a ınese a utan& me ca · satışa çıkarılan emJAldn talipleri el· nm konulması dllşilnillmektedir. 
zua giriyor. Sonra Finlandiyanın tabloluk Çmar iıimli eserini kitap miinin önünde köfte pİ§irenler ve 
ıosyal evrimini, edebiyatını, top- halinde bastmnııtrr. buraya kurulan pazar yeri ile ca· 
rağmı, hükUrnetini, parlamento • Kemal Küçük, böylelikle, yal · miin ıon cemaat yerinde öğle uy
sunu, maarifini, kadınlarını, Türk nız büyük bir aktör değil, büyük kusu çekenler, Küçük Ayuofya 
lerin!, alimlerini, tiyatrosunu, mu- bir piyes muharriri olduğunu dn camiinin ka.pııı dibinde birisi ta • 
sikisini, işçiler sendikasını, eko · bir kere daha gösteriyor. rafından bilinmez nuıl kunılan 
nomik durumunu, hülasa bütün - 5 - ve son gelen seyyah bfileıi ta • 
Finlandiyayı anlatıyor. Kuleli aakeri lisesi fransızca. rafından fotoğraflan alınan kar • 

- 2 - öğretmeni piyade yarbayı M. Ali puz ve kavun sergiıi ve birisine 

Liman lnhlsarının 
deniz vasıtaları 

satılacak 1 

Tramvayların basa
maklarını Urtmek 

işe yaramadı 
Ta.afiye edilmekte olan liman 

~ itleri inhisarına ait bütün deniz 

vesaiti önümüzdeki ayın 22 ainde 

limanda aatrlacaktır. Bu tabla ·· Kıymetli edebiyat mütetebbii Uluergüven (Fransızcada ıigalar yatak vazifeai gördüğü anlqr • 
O (F d .. cak deniz va11taları birrok: romor-Burhan Toprak (eski Burhan - ve zamanlar), ransızca a cum- lan 0); minder, Edirnekapı cami· :ı-

il'ramvay b.zalarınm önüne geç. 
mek için bazı tramvayların kapı· 
ları değiıtirilerek basamaklarm u, 
:zerleri örtiilmiiıtü. Altı aydanberi 
tecrübe edilen bu usulün kazalan 
önlemek bakımından pek fazla 
bir fayda11 olmadığı anla.tılmııtır. 
Bundan sonra kapılar liu §ekilde 
değif tirilmiyecektir. 

mit) Q3care Wilde'e dair yazılan leler ve ibareler) ismiyle iki kitap inde 0 civar halkmm müteaddit 
b irkaç kıymetli tenkidi ve ln.giliz yazmııtır. ıikayetlerine rağmen yer bulmuı 
edibinin DE PROFUNDIS'ini, Her münevver bir ecnebi dil olan birtakım m.ıskacı ve üfürük • 
çok Avrupai bir cilt içinde ve çok öğrenmelidir. Ecnebi dil bilmiyen çüler bulunmaktadır. 

kör, kayık çekici ye gezinti ın<>-· 

törleri, makineli ,makinesiz nıa· 

çonalar, ıu dubala.n, l:ayıklar ve 

aaireden mürekkeptir. Memleke· 
Avrupalı bir ruhla bize nakledi • edebiyatta da, ilimde de muvaf • Belediyenin vaziyeti farıkedip 
yor. fak olamaz. Bu sebeple, edebiyat bunlarla mücadeleye geçmesi pek 

timizde böyle yüzlerce parçadan 

mürekkep deniz vaııtu:mn aatıı~ 

maıı ilk defa görUlm~dir. ~ı 

Tramvay aoayetesl ile yapıla • 
cali yeni mukavelede kn.pılann o . 
tomatlk olarak kapanma11 mese • 
lesi halledilecektir. _ 3 - ve tetebbü eserlerinin altmda bu- yerinde olacaktır. 

Sadri Etem ictirnai "'ilgileri ıa· nu da zikretmeyi yeniz bulma · -o-
hasında olgunlaştıktan sonra, e - dım. Tramvayturffelerl 
debiyata sapmış ve burada büyük (VA·rtQ) 

.t ı ---0--

Bulgarlstana gllnder-

o 

Dördüncü Tıp 
kongresinde Vffe\~O ~~~ 

Dünqa haritasında 
şaşılacak bir defişikUkl 

üstünde yaşa -,-~-;;~'~'-·~~;ıııi''~l makta olduğumuz 
s u kocaman top · '<' / ~~ . .. ,. ....... -
r ak .. ·uvarlai!r, ~ ,· ·•o\v l : "o 

" ~ ~ 1: 
yüz binlerce yıl . ~e~LU-' G"'~•J: 

r-.J '. ~ ~ ı e ""' Q .... önce srk sık için - tr.ı ......... ~ ı.. "\ ,cı "-
d ] 1 tJ ~ . •'! .& ., }. 1 ' en ge en pat a · ... .,,.... ...s 
malar, üstünde o . ·, · ••nv• · 1: / ~ 
lan çökiintiilerle .4 •.• • : · · - . .. . .. , ~!. .. _ .. . - - ··--- ~ 
yıkılır, sarsılır, ·. · ..... _ l/ 

.. - :"' ... ... G.o ..... ı. 
Yeryüzünün bi • 'S A H 
çimi tanınmaz de. .R A 
n ccde d eğ işi rcii. .. -· . 

Bilginlerin söz . Dunyanın degışmış şeklini gösteren harita 

ler ine ba~ıh~·sa, ~~nyamız yaşlandık·/ zetelerinden birinin ilk sayfasındaki 
~a bu delı fışcklıgı bırakmış, daha bir haritaya bakınca yüreğimiz "hop,, 
nğı r başlı olmuştur. Zaten artık öyle diye yerinden sıçradı! Mısırdan başlı
(Aföintis) g ibi koca kıtalarm deniz yarak, batıya doğru yıldız Afrikasrnı 
d ibine batması, deniz diplerinin Hi • büyük bir bilgiçlikle göstermek üzere 
mal:iya yükst'kliklerine fırlaması, A· basılan bu haritadan anlaşıldığına gö
mcrika iilkelerinin A vrupadan ayrılıp re, oynak dünya eski tabiatinden Yaz.. 
uzaklaşması gibi hoppalıklara çok . geçmemiş, gene toprak yüzünü değiş· 

değlştlrll medl 
Tramvay tarifesi komisyonu 

toplanımıı, raporunu Bayındırlık 
Bakanlığına göndermiıti. Bakan • 

dlğtmlz yumurtalar 
Dıtitleri Bakanlığı Bulgar •ı· 

nırlannda durdurularak baytarlye 

lık ıimdiki tarifeyi birinci kanun kağıdı istenen Türk yumurtalann
nihayetine kadar aynen tasdik et- dan haytariye kağıdı istenmemesi 

miştir. 
1 

için Bulgar hükillııeti nezdinde 

Belediyenin Karaağaçtaki so • tetehbüsle bulunmuıtur. Bulgat 
ğuk ha.va depolarından iki yüz hükBmeti bu teşebbüse henüz bir 
bin lira.ya ya.km kazanç vergisi cevap vermemİflİr. 
istenmiş, belediye buna itiraz ede- -------------
rek depoların vergiye tabi tutula- llltıırıı1111dlllllttınıınnmnıınnnıtı1ntlll~ 

mıyacağını ileri sürmüştü. 1985 Genel NUfus 
Finans Bakanlığı :bu iddiayı ye. 

rinde görmemit ve Devlet Şiiraım- Sayımı 20 llkteşrfn 
da belediye aleyhine bir dava. aç • PAZAR · 
mıttır. Bu dava Devlet Şurumda 

Sovyetler de 
bulunacak 

~ Dördüncü Tıb kongresi Anka.· 
ra'da birinci tetrinin yedinci günü 
büyük törenle açılacaktır. Kong • 

renin JinzD'hklarr devam ediyor. 
Kongre münasebetiyle üç gün ıü• 
recek bir de iliç sergisi açılacaı< .. 
hl'. 

Bu seneki tıJ; kongıt'eatne Sov.· 
yet Ruıyadan da üç profesör i§tf,. 
rak edecektir. Bu profesörler ıa·ğ .. 
Iık bakanlığı tarafından davet ecli
leceklerdir. 

tetkik edilmek üzeredir. 
Eskiden devletler ulus için 'değil, y l hl --o--f I f 

usuller devlet için kaidesi hakim iken, en r res m serg s --0---

Yarın gelet~ek 
seyyahlar 

Yarın Milvoki isimli .bir ıey · 
yah vapuru 250 Alman &E:yy,ahı ge· 
tirecektir. Seyyahlar ayla'l L'4 :.incü 
akşamı gideceklerdir. 

devletler sayıma önem vermezlerdi.Ka Reuam !hap HulU.i ve Meleli 
ziye tersine döndüğü zamandan beri Celal, Beyoğlunda Mısır apartı -
devletler sayım gibi ulusa iyi hizmet ma.nmm birinci katında eylulün 
yollarını gösteren işlere başvurmağa 21 . • .. .. t be t b' f' 
b 1 1 d ıncı gunu Ma on ş e ır a ış, 
aş amış ar ır. . Jı · . ki 

Başvekdlet resun ve eykel sergısı açaca ar-
Stati8tik Unwm Müdürlüğü dır. Sergiyi ilbay Muhittin Ü&tün· 

tandır r~tlam ryorduk. tirmek i~ne~yalnızarbkgü~ltü - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

Fakat 17 EylUl tarihli İstanbul ga- süz - çalışmakta bulunmuştur. Bize Vezneciler biçki ve dikiş nıektebi 
dağın açması muhtemeldir. 

ııııuııııııı1:m ıtıııı1111111ı ııııııı111ııuıırııımnııı111111Hlllflllll111111ııırr11 yeni oynadığı oyun ise Trablusgarbın 
batısındaki koca Tunus ülkesini yutup 

Bir nokt:aya dikkat Ceza}iri öteden alarak Traplusgarba 
Evvela canan sonra yapıştırmasıdır. Biz kendi hesabımıza 

dünya anamızın - mademki kafasına 
can değil, koymuştu - bu işi ~izce, çoluğu 

evVf:la can sonra nô.nan/ çocuğu korkutmadan yapmış olma -
Festival ve olimpiyatlar münasebe • Rma sevindik. 

t iyle şehrimize yabancılar geldi geleli Bundan ba~ka bütün insanlarm ha 
l stanbul sokaldarının yüzü güldü. ~nıda bir çok arsıulusal mesellerin 
Sabah akşam caddeler sulanıyor. Mi- bulunduğu şu sırada İtalya ile Fran -
safir/ere, misalirseverlik göstermek, !'la devletleri arasında bir asırdan be· 
rmlan temiz sokaklarda dolaştırmak, ri uzayıp giden "Tunus meselesi,, ken
şehrin pisliğini ile karşı örtmek iyi, diliğinden yol olma.qrndan dola}'I, u · 
güzel, cila ama,biraz da şehirliyi dü - luslar cemiyetini de tebrik etmeği u
şünsck olmaz mı? Belediyemiz, ma • nutmamabyız .. 
demki şelırin büyük yollarını temiz Şimdi okuyucularımızla beraber bi· 
iutablllynr, suluyabiliyor, yabancılar , zim de öğrenmek istediğimiz bir iş 
geline~: Ermeld canan sonra can de· 1 varsa şuduT: Acaba Tunus da eski 
m.iı. 1'oğrusunun: evveld can sonr· ' ı.rihfn (Atlantfst) gibi büsbütün yok 
derken doğrusunun : evveld can sonı 1u oldu, yoksa hdlA yer~üzünün bir 
canan! olduğunu unutmasın!.,. bucağında duruyor mu? .. 

Veznecilerde Türk Kadınlan Biçki ve diJ:~ş mekte
binden bu yıl mezun olan on dört talebeye dL'f.f,. ~ diplo • 
nıaları verilmiştir. Ayni zamanda talebe bu se~~ yap • 
tıkları eserlerden mürekkep bir de güzer sergi c.~:nl§tır. 

Mezun olan talebenin adları şunlardır: ... 

Nermin, Nilü fer, S ervet, Muhlise, Sabiha, llrtJı·i5e, 

1 

Mellihat, Zinnure, Kamile,· A11şe, ıllacid<', Neba.'ınt, 
Şükran, Nazan. 

Resimlerimiz mezun talebelerle sergiden bir kö,çeyi 
gösteriyor. ' ~ 



• 
Sulh uğruna 

komünistlikten 
fedakarlık! 

"Bitler Memeli almak istemekle ordularım 
bolşevlk topraklanna bir az daha 

Alman Cum · yaklaştırma11 arzu ediyor.,, 
liur Satir.anı ve 
:Batbabııı Hit -
1-'in .. Terdi- ~-

ii .&,,ley, Sov • 
yet Ruayada tid 
c1etli aki"- yap 

mrfbr. Bazı me- ~ -.il 
Wil, Almanya < 
ile So.yetler 

. 
... 
I 

i • 
l, -····, t #.. ' 

• • 1 
-"'·"'' "\ : ...... 

.t Birliii arasında 
ıqst.ıı tehlikeyi ._ __ .... ____________ _. 

Ja1ma aymak • Menwlin Ra11a oe Almanı/a aruındaki vazifleti göıte-
...... ren JıarUa. 

SaY,et çevrenleri (meh.fili) J lan Romanya. Lehiıtaıı ıerıinH 
"Komünistlik ideolojiainin zara . J fi öyle bir hal almııtır ki iki ta· 
.._da ola, ıulh için bir Avrupaf raf burnı birbirine küfretmekten 
cephesi lanmak, enditetincledir- ,1 aıla çelc:nmiyor. Bunwa ..bebin~ 
ler. • Romanya ile SoV7et Ruaya uuın · 

SO.,et efkarı umumireainin 1 da Romanyanın ela kNlılıldı an· 
•iJwl dütüncelerini en iyi be • latnıa paktına ıirmeıi için yapılan 

. lirtea DUlhanirlerden Ka?-1 Ra . konuf1D81arda arama1rdır. &ki 
dek, "lneetiya,, iai.mJi ıazetede Romanya • Lehistan itt1fakr.tcle 
Cli7or ki: izfll' kabnamıfbr. a,,.,,..,. ı1a 

"Hitler, aulh iatedijini tmain e- ÇekoılOY&kya ıibi Sovrd(iler ta· 
derken, Nurembers aobJdannda rafıu ıeçmek üaeredU Buauıı 
tanklar, uçaklar, ve toplar dolatı· Doiu Anupuınclaki teairlerinl 
yordu. Bu bar.qeevu aöylev, he • takip etmek Gok meraklı olacak 
nüz Hitler'in harbe hazır olmadı· tır .. , 
imclandır. Fakat A•••• aila•ı..n. -----------
muı, tbndiden tebdil edecek D· Sovyet 
dar ileri ıitme.ktedir. Bman için, mı·safi .. 1e1ıı· m·IZ 
Hitler, Memel meaele.inden balı- ı I 
...... - illt•hr -
•Acliaeler ilerkeae tesir eclellilece!: 
bir tekil almadan - harekete da· 
ve .............. HitJer .. •setle, 
perdqi kaJdnaq .-e edularını ı 
Sovyetler Birliğine dalıa yakın 
bir yere cetinltilec:eiini ıöater . 
.ııtir. ~~ llidiiine kar~ı 
'llltica•.ıe, ntiebılıW Wr 1wp için 
~her türti ........ı. -
l.-1 ıdii,iw ba,_ ............... 

"Sowtet hmı,a (efflin-.. 

-

'-wi) ~'- ..ıı....L~ L..,.. -~er--. n,. 

Ü mutlak bir aoğukkanlılık .m. 
............ ~ Birliiini 
...... arallDCla tek ... _ •ak
..k, Almea F.,is=iaia ~a 
~ FMaı .SO.,.llder S.li . 
iinin bugün, her umı•iwlen 
ü.ha çok doıtu vardır. Bizzat Hit~ 
.,., tek .cep.le trtkilinde lllllYaf • 

fak olamıyac.ağını biliyor ve hu 
aebepten bu b.dar ıinirJic1ir. Biz, 
barit cephemizin muvaffak ola . 
calnaı ve b , ük Alman WUllUHm 

Eakifehir, 18 - Ka)aeri be1 

komMeMIDlll ~·' ....... -lama lkn nwi Bile•• Celal Ba 
rwla ~.miı111firler ,.ce Wrde 
llur.aya pWis • ıecerj • ._. 
Jvda ~irdiler. Sabahleyiz. clo-
Ja.da huaul v..-la Jt-ks fahri· 
bamın önüne ıelailer Direktö• 
Klzrm miıafirlere fabrikanın he. 
tarafını ıezilirc1i. 

Saat yarımcla da zil-afet aofra 
.llD& ebanlWL 

S...,.. erkinı falwika,ı.pk be
iencfi1c1crini a&,te4iter 

7baf .. dinıldlir ~ S-
yet h.Jr.eti M"'P' P.et1af bire· 
ıöylw •ylediler. Z",,afc'lten ıon· 
I'& -.ldiidiik L• fC"& ptildt 
..... falwlrema ...... dllftıeri 
açıldı. Atatütl(in far.byı 'i.Ya
ret 111tij: a&maD yazaıjı aabr!ar o 
lnındu. Sonra CeW Ba:ru, .Pelkof. 

Hitlerb ~ ·ı Hzlnıle beral:er o· Kar:ıhan da ihtisallan ... :r• W.r. 
lacaimı 1:· • c:;n:z •• .,, 

Hu.u Ajannnın Moskova mu • 
habiri de s~vyet bvldimet meha • 
filinden edindiji malumata ıöre 
...... pzıyor: 

.. Sovyet HükUıneli .Nureır.ber•· 
4e, Stelie, Litwillof Ye _.ı ola • 
nk S..,tıt rejimine ...... .,...Ja• ......... ,. .......... . 
prot-.. .e.irecelstir.., 

Roman yanı 
Sovyet ver 

Miaafirl~r saat üçte tanare mey· 
clanına gitti1er. 'Bura"a ıerefleri· 
M ıwtip eclilea uçutla• . .aqzelli· 
••. o..ı.. •nra .... t mmi:
yoDan r a1>rika11 ve ıttme.r ıezi1 .. 

J 

RABBll - ~qam Peetuı 

Karışık vaziyet 
ytlzDndeo 

Ruzvelt 

19ETLt1-t93S 

öğretmen Afetin lzmlrde dedi ki : 

Elen ve Roma devir-
seyabatınd•n lerinin eserleri 

vazge~tl 

uıu!ı~·::ıa<:~~!~;!Bu topraklarda yaşam ş Türkler 
~~, auneıt ~lebt ~ • rin medeniyetleri tarafından 
amele J•l*'•iı ıem 910aramma 
def ttirerek hemen Vqinıtom başarıl m IŞtlr 
hiç dettlae tekiz sin \.;inde dan~ bmir 18 - Burad '--...__ 1 ..:.ı. - -- Hatta '--kar • • • 'il 1JU111D&n ( anaııt •"l'UY"•-· - eaft 

~ : b~tirhau d Ame TOrk tarihi arqtmna 1.-urumu 1e lerin toplandığı yerler dar bilo 
..:L--n. eb"•~Cl.Jr.. 1:

8 e • refine ur&J (belediye} tarafından ıelni'!tir. Böyle &nem!t bir te-
.-.. ..... ~ ı_. .. u_. .ammunun ·ı ... d ( • ~ ) T.:..a.. -~ 1 • bi ...1_L_ topl kenclia. dili çok • ııttke- ven en tvıen • zıya.-ette , ...-a ~.,.,u. eter en raz -..... •· 

UM •• d I~ J' tarihi arqtmna kurumu asıl ba- mak için bir TeSile olu,-or. Mem. 
Y• dayanarak arla_eflerıyle bir· kanı ö~etmen Afet fU ö2leri 16• 1 L..a:-: • h tarafm ll- L! Jilete libumlu lirdiijü ~ •• ı ~ eag\.aauınn er eza ll'lr ara• 
lacaktır ş ak lem ittir: ya toplanan.eseri• lrinnle "9-

~i ... .Ur ·ki ::.m ~dir - ~len ve ~oma c1~in e- ~her AYrUpalılar için de ~ir tet· 
•• dalla ti-4iden l°..uc.. ei· ıer11end, ne denıne d1en•ı~~ ~- ki~ me~u :=ttmE • L~zmır bude· 
IAh f, b "lralan faal" le • ra ar a y&f&IDlf o an • ur&&enu mıyecefim, 111nun le na.nur . 
le .:tl~•'tlanlll'. ıyet •tleme- medeniyet~ri ta~fm~ 1-fanl nun en iyiıini ~a~or Y19 J8pacak • 

mıftır. Eıım deiitikb!i ola'bUir tır. Türk tarihı arqtMDa bru~ 
Meabur sllah Bu devir, ıiyual bir hü:imiyetin 11111 namma ricam, ~lannu-

r ,,brlka••rn ıeç\ci bir devridir. Bizim ırkımız zm ve burada bahınanlarm halra 
a ... dan ıelenler hazı yerlerde ani ac!. tarihtel eserleri korumalı aıkm• 
Zaharof ıannı tatımamqtır. •• 11maun iPn •atıi bfiJlk 1m 1m. 

Birkaç sene evvel lmıire ıel la çalqmumı 1-llamaktadw.,. 
0.rtada ~ok dilimiz zaman butacla bir ıev sa,_ 1aararetli a)kq!arla br-

Dinyua raJl)ı lilih tüccarla- 7oktu. Buain birçok eıerleri top· tılamnqbr. 
nada luil ZM&rof'• art.adan -----------------------
ka,holdup, 'Ye kimbilir ~ela· Profesör Sarıyer sentler 
llnaeleı çevirmek ~in .,,11111 Ş dd• . mahfellntn hlytlk 
bir, ... ıitmit ....... itWia etlil· emse ının deniz gezln"•-ı 
meldeclir. .... 

Bama oıtap atan Saaday DM Sovyet RU8yadakl Sarıyer mahfeli Kırklareli .. ,.. 
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Prenses sarmaşıklar arasında gizlenerek 
kocaman saksıyı itti, mermer vazo, büyük bir 
hızla Hızır Reisin ve yanındaki küçük çocuğun 

Geçen tefrlkaların hullaa•ı 
Pre1lle• Antta, Hınr Reise 

< Barbarota) tabi olmağı nef • 
sine yediremlgor. Hızıra bir 
suikast hazırla11Uıtır. Türk kor 
aam, aarayının merasim mer • 
dlveninden içeri girerken. yu • 
karlki balkondan büyük bir 
saksıyı onun llzerlne düşüre • 
cektlr. 

Anita, yerinden doğruldu. Bir 
gölge gibi süzülerek somaki sak
sının yanına geldi. 

Hızır Reiı, küçük Haıan'ın e -
linden tutmuf, yavaf yavaf ilerli -
yordu. Arkasından gelen yerli hı
riıtiyanlar, ayak parmakları ucu
na basarak, tereddütle, adeta ıe
ker gibi yürürlerken, o, tabanları· 
nr, yere hakkiyle yapıftırarak, 
ıanki ''Bu topraklar benimdir!,, 
diyeTek, kabarık göğıü ileride, 
bütün yelkenlerini müsait bir rüz
gara açmış bir gemi ihtişamiyle 

ilerliyordu. Kollarım gövdesinden 
biraz ayırarak, adımlarının atılı -
şına göre sallıyordu. Sonradan 
kııhadayılar tarafı"..ı ... , taklit edi
lip de kuruııkılaşan, zevki kaçan 
bu aslanca yürüyilf, o z~manın 

bahadır ve cenkçi Türklerine pek 
yaraşırdı. Diğer korsanların hare· 
ketleri de Hızırınkine benziyor · 
du. 

Prenses, o heyecanlı 5.nmda 
ıöyle düıünmekten kendin; ala -
madı: 

"- Ne ağır adamlar ... Bu ka . 
dar ynvaş hareketli olmalarına 
rağmen, çevikliği icap etlİ't'en kor· 
aanlıkta nasıl muvaffak olmuf -
lar, ıaııhr ... ,, 

Hızır, merasim merdiv~nlerini 
çıkmağa başladığı zaman göz 
tahminiyle tasarlayıp tu karal'ı 
verdi: 

üzerine düştü! 
- Hızır!!! 
-Tehlike!!! 
-Yana kaç ... 
Bin musibetten artakalan bu a

damların görünür görünmez f e · 
laketlere karşı bu derece tertibat
lı, tetkilatlı ve uyanık oldukları • 
na hayret de etmemeliydi. Onlar) 
ne desisekar, kurnaz düşmanlarm 
önden arkadan kurdukları tuzak . 
lara yakalanmamak sayesinJedir 
ki hu yaşa erişmişlerdi •.• 

Be, altı kişi tarafından verilip 
hepsi bir laıhzada ititilen yukanki 
emirler üzerine Hızır'ın kunt ve 
aheste yürüyütü şaşılacak bir şe · 
kilde değişti. Hani, kaplan cinsi 
mahlUklarm l&alettayin zamanlar
daki hareketleri pek yaVB.§br da, 
bir fevkaladelikle karşılaımca ta
nınmıyacak kadar çevildeş!rler, 
işte Hızır da lahzada bu derece a· 
tiklefıllişti. 

Şimşek gibi sürat]e yukarı oa
krp vazonun düştüğünü gördü. 
Sağa kaçmak, elbette daha kolay. 
dı. Fakat çocuğu da kurtarmak İ· 
cin sola fırladı. 

Ha.an ku~ğında. tralnanlara 
yapıtlığı esnada, koskoca mermer 
saksı, taf basamaklar üstünde 
tuzla buz oldu. 

Anita'nm beyninde şimşekler 
çaldı. Gözleri karardı. Bayılacak 
gibi sendeledi ... isabet ettireme -
diğini görmüştü... Attığı vazo 
kendi 'başına çarpmış gibi manen 
sarsıldı. 

Bu beklenilmiyen düşüş, yerli
leri her ne kadar şaşırttı, bozgu -
na uğratıp dört yana dağıttıysa 
da, korsanların soğukkanlılığmı 
asla bozmadı. 

Anita'nm hala şaştığı, iki genç 
korsanın ileri doğru fırlıyarak, 
taraçanın altındaki sütunlara ve 
sarmaşıldara bir yaban kediıi 
süratiyle tırmanmaları, sakar yer
de parçalandıktan belki üç bet sa
niye sonra kendi yanına varmala
rı, tehdit edici heybetleriyle üze · 
rine yürümeleriydi. 

le balkona tırmanan iki l'enç, ftl. 
18. yalm kılıç Anita'nm yanmda 
duruyorlardı. Onu tevkif ebn.İf 
gibi bir halleri vardı. 
Afağıdan gelecek emri bekli • 

yorlardı. 
Genç kadm, kafumın içi hili 

uğultularla dolu, aendeliyerek bir 
kaç adını yürüdü. Deminki kana • 
peye oturdu. Diraeklerini dizleri
ne dayayıp baıını avuçları içine 
aldı. Parmaklan anumdan balan· 
ca, kılıçlı iki Türkün ayaklarım 
ti y'anmda tr6rdü. Peıini brrakma
mqlardr demek. •• 

Herhalde bir it çıkacaktı. Bari 
kenai mahvo1duğuna vare Hızır'a 
da bir zarar getİTebil1eydi ... 
Manevyiatmı yakladL 
Hayır, cesareti hiç krnlmamıf • 

tı: 

"- Olmele razıyım... Faliat 
tunu bir yaralıyabilaeydim .•. Ya • 
zık... Yazık •.• ,, 

Yegane teseHisi ,111.'1uı 
"- Bende becerikaizlik yok ... 

Doğru attım ... Fakat, bu ağır ada· 
mm öyle çevik olabileceğini he .. 
.. pJıyamadJDL,, 

Bir iki dakika bu vaziyette kal· 
dı. 

"- AcaDa. §İmdi bana ne yapa
cak?,, 

Salondan <loiru koıuımalar o • 
luyordu. Kocasının ve Kont d' .Am. 
hro'nun te18.§lı adımlarını sezdi. 
Soluk solUğa: 

- Ah', ne yaptınız, ne yaptmız 
pııenseı... - diyorlardı. - Hem 
bizi, hem kendinizi mahvettiniz ... 

Bu kadar hodbince bir liorkak· 
lığa kartı, hırı içinde "alçaklar!,, 
diye dütünnıekle beraıber, sarar • 
mi! olan yüzüne muum ve ağla . 
maklı bir ifade vererek batmı kal-
dırdı. -

Fakat buna hacet kalmadı. Zi -
ra, a§&ğıdan, korsanların bir bü -
yüğü, teşrif at kaidelerine pek ri . 
ayet etmeden ( ! ?) , seslendi: 

- Hey, prens! Prens! 
Kocası, tel~la balkona yak . 

laftı. 

O . ti'' - nı . 
-Reis: "Üzülmesin, gelsin!,,di-
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Ya7.an: Rıza Şekib 

Karşa, Ebülulayı kurtarmak rs
terken kendisi de derin çukurun 
içine yuvarlanmıştı. Şimdi ne 

yapacaklardı ? 
Karta bir ara, elleri büğründe 

uzun uzun bekliyemiyeceği ve n~ 
ya.pacaiım dii§üneceği yerde or . 
mana kadar gidip, fillerinden bir 
kaçını getirmeyi tasarladı. 

Fakat aradan geçecek zaman 
içinde yerlilerin, Ebuluiadan iste · 
dikleri gibi intikam almaları ihti
mali çok kuvvetli bulunduğu için 
bu taaa.rlayııtan da vazgeçti. 

- Ebulula ! Eb'ululi !. 
Ebululi, bu ıese bqmı kaldır 

maya çalıtarak mukabel~ etti. Ne· 
den ıonra da kaldırdı. 

- Bir yerin zedelendi mi? 
Ebulull, evvel& liollarmı, ıon· 

ra bacaklarım oynatarak kendisi· 
ni kontrol etti. 

- Hayır.. dedi, btr feyfnı yok 
galil>a.. Yalnız oqmı döntlyor. 

- O lialde az C:lalia uzan .• Bir 
·denbire ayağa kalkma ... 

- Naııl çıbcafmı tian:dan. 
- Dur liele •• DilıGnürlb. 
Karta ulanlanm, lier Uitimale 

kartı, çitin yanlarma l>ıraJömıtı. 
Bunlardan C:lalia iyi liir l>ekçi 

temin etmesine imkAn yoktu. Şim · 
di, daha emin düf(lnebilir ve da~ 
ha emin it g8rebilirdi. 

Ebulul&.nm hareketsiz kalışı 
IMt on dakika ıürdil. Sonra yav~ 
yavq do.ğruldu. Ayağa kalktı. 

Kendisini yeniden yok~adı. Kolla · 
rmı kaldırıp indirdi; hacaklanm 
bilküp açtr. 

- Bir ıeyim yok Karıa •• Ken
dimi çok iyi hissediyonım. 

- Mükemmel, o halde. dur lla· 
JCalım. 

Çukur, çok genif 'değildi. Oatü· 
ne konulan ince dallar,n aralar, 
yapraklarla kapanmıt v~ bun~arı.1 

da üstüne toprak serpilmitti. 
Çok dikkatli bakmıyau bir göz, 

buranın eğreti bir kuyu kapağt 

olduğuna kolaylıkla hükmedemez · 
di. Ebululanın aldanmaımda 

tacak, Ebululanm kenJ.ıain~ tu · 
tunup yukarıya tırmanmHma im4 

kan haz1rlamuı olacaktı. 
- Ebululi !.. dedi, e..klıma bfr 

§ey geliyor amma, ayaklarımı ne. 
reye geçirip sarka bilirim, diye dü · 
şünüyorum. 

- Şu ağaç seni çekmez mi? 
Ebulıtlirun gösterdiği ağaç, çll

kurun ağzına, bir taraftan öte la· 

rafa uzatılımı nisbeteıı ince bir 
daldı. V alişiler dalla bunun gi6i 
birkaç ağacı yanyana J(uymuılar 
ve aralanm yapraklı dallarla ka
patarak çukurun üzerini örtmUt .. 
lerdi. 

Karta atacı gözden geçirdi. 
- Bilmem çeker mi 'Deni? d• 

.dl. 
- Yoklıyalmll. 
- Sallama &nziyor .. 
- He.ydl &yleyae .. 
- :Amma tHkkat et f. ~e1Direms1 

Dfamm üsttlne dllter: ~ 
parçalanır •. 

- Merak et;JM, 1>en yakalarını 
ıenl .. 

Karta 1nı alacı iki "'ble yalta .. 
lıyarak yavq yavaı earld:ı. 

EMılull Jiollanm &ldmhft 
halde Kal'§8DID ayaklamıa yetfte· 
miyordu. Zıplamak mec'büriye • 
tindeydi. '.Ani tehli~e &ın.:Clay(lı. 
Zıplıyabilse 'de, ayağım ;rUaladıfı 
zamanki sanmbya ak tahaın • 
mili edebilinll kurhılJJHlllar de " 
mekti. Alisi lialde, lieın kendi · 
si, liem Kal'!IL l>elirtiz 1nr vazi 
yete '1ütmüt t>lacaklanlL 

Kaqa arkı tutmidufmıa i'-'
liani olunca: 

- Haydi Eliululi. ! Zıpla! 'fil ... 
yaklarmıa tutunduktan &oma ya4 
vaı yavaı tımıan, dedi, 

Ebulula zıpla.dı. Faliat netice 
hiç de um"duklan gibi çdinıadL 

Dalia Kar§anın ayağım yakala: .. 
masiyle çuliuru.ıı dibine diifmaf 
bir oldu ve Karıa da ı;eral>er .. 

~(Devamı "'"')J 
.-

hakkı vardı. o~ burasmt ner ye:
gibi toprak ıanmıı ve üzerinde. 
emin adımlarla yürümek istemiş · 
ti. Netice hiç de umduğu gibi ============== 
çıkmamıı ve nihayet kuyunun d i · 
bini boylamııtı. 

Karta ayaklannı aağl~m bir y~ 
re geçirerek bat aıağı kuyuya ıat
kabilmi' olsaydı. it çok kolayla 

HABER 
AKSAM POSTASI 

IOARE EVi 

"- llk sahanlığı geçtikten son
ra üçüncü basamağa varınca sak. 
aıyı iUneliyim ... Dördüncü basa -
makta vazo, onu da, çocuğu da e. 
zecek ... Doğruw.ı, hu yumurcağı 
öldürmek istemezdim amma, bir 
masum kanı akacak diye, teşeb . 
büıümden vazgeçemem... Eğer 

Hız1r ıağ kalırsa nice yüzbinierce 
hrrsitiyanın kanına girecektir, kim 
bilir ... Haydi, cesaret ... itte an bu 
in .. Bir .. iki .. üç..,, 

KıhçJarmı sıyırıp, prensesin 
yanında, aşağıdan alacakları em. 
re müheyya, aleste durdular. 

içlerinden biri: yor. Kaza olduğu anlatıldı ... Kont -=================::. 
lstanbul Ankara Caddesi 

Posta kutusu : lstanbul 214 
Telgraf adresi : ı stanbul HAS ER 

Prenses, merasim merdivenin • 
den çıkan kafilenin muntazam yü. 
rüyütünü iyi hetaplıyarak vazoyu 
aarmaşrklar arasından aşağı yu · 
varlamışh. 

Hürmeten ıekiz on basamak ar
kadan gelenlere hiçbir zarar ol · 
mıyacak, o ağır mermer cisim, 
ya1mz Hızır'la çocuğun batında 
bir beii. yıldırımı gibi patlıyacak· 
tı. 

Fakat, tam o anda acaba ne ol
du?... Yaprakların hrıırtısı mı, 
yoksa, daha geriden gelip saksı . 
nın dü§tüğünü gören korsanların 
kulak zarını delen şöyle haykırış. 
ları mı Hrzrr'ı ikaz etti: 

-Dikkat!!! 
-Yukan bak!!! 

- Kadınmış be ... - dedi. 
Öteki, kaşJarını korkunç bir SU· 

rette çattı : 
- Bile bile mi attın, söyle ... 
Anita, hıçkırır gibi yaptı .•. 
Gene birinci korsan: 
- Gözetlemek için sokuldu da 

çarpıp düşürdü galiba ... Nene ge
rek erkek1eri gözetlemek senin 
be? ... 
Aşağıdan sesler geliyordu: 
- Çok şükür, birşey olmadı. 
- Kim diişürdfi bunu yahu? ... 
- Balkonda yalnız prenses 

var. 
- Zenci köleyi ezen uğursuz 

vazonun ötekisi... 
- Kaza, 'Kaza ... Anl&§ılıyor. 
Fakat, bunu yerliler söylüyor • 

lardr. 
Korsanlardan ses çıkmıY.or, lie-

da aıağı insin buyuruyorlar ... Mü-
zakere bqlıyacak ... 

Amirlerinin bu cümlelerini du
yunca iki genç korsan, derhal, kı
lıçlarını kına soktu. Göğüıler 
ileride, başlar geride, adımlar 
kunt, kollar gövdeden azıcık ay . 
rık, salon kapısma doğru aheste 
aheste yürüdüler. Sanki hiç bir§ey 
olmamıttı. Guya deminki yaban 
kedileri onlar değildi ... 

Anita, gene alnını avuçlan içi
ne aldı. 

Kocasiyle kont, ona §İmdi te . 
ıelJi verir gibi sözler söylüyorlar -
dı: 

- Bir kaza oldu, fakat geçti! 
Üzülmeyin, sinirlenmeyin, pren -
ees... Sizin için korkuyorduk .•• 
Biz erkeğiz, bize birşey olmuş za· 
rar rok, fakat, maazallah, ra siz 

haksız bir şüphe altmda kalsay . 
dmız? •.. 

Genç kadın, hiddetle başmı kal
dırdı. Masum ve bigünah halinden 
eser kalmamıştı. Küllenmiş bir a
te§İn üzerinden ansızın rüzgar 
geçmiş gibi, deminki soluk yüzü 
kızardı. 

Fakat iradesi galebe çalarak 
sustu. Az daha düşüncesini orta • 
ya koyacaktı. Diyecekti ki: 

"- Habız değil, haklı ıüphe ... 
Çünkü onu öldürmek istedim ... 

Yazı rşrerı teıotonu : 211872 
idare ve rıan .. : 24870 

ABONE ŞARTLARI 
Türltiy~ Ecnebi 

Senellk 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 730 .. 1450 ,, 
3 aylık 400 .. eoo .. 
1 aylık 1so .. 300 •• 

iLAN TAR(FESi 
Tıcaret llllınıarının satırı 1.:i!,50 
Re•ml ııanıarın 10 kuruotur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer {ti AKIT) matbaasJ 

Hala da istiyorum... Hem de bu ı.:-------------llml!. 
gece ... Bu gece! .. Mutlaka bu ge. 
ce odasına gireceğim... Onu öl -
düreceğim ... ,, 
Eğer ağzından bunu kaçırsaydı, 

ibütün planı altüst olurtlu. 

KU P()N 

248 
19·9·935 

Soğukkanhlığmr muhafaza edip .._ _________ mm_llli 

~ene başını avuçları içine aldı. 
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Zengin bir 
Anıerikalı 
istediği biçime 
girmesi şartile 

Bu kadını giizelleştt
recekti, fakat o, kendi 

beğendiği şekil 
tercih etti 

Amerikanın yeni J ersey şehrinden 

Mis Hariyet Mey Hekrnen, ''ya güzel
lik ya ölüm!,, diye çığlığı basmış. 

Bu kadrn kimdir diyeceksiniz! 
Bu kadın, herkesi güzelleştiren bir 

tuvalet nıüessesesının sahibidir ki 
kendini güzel edemiyor .. Patates gibi 
bir yüzü var. Şişman. Uzun boylu •. O 
kadar iri yapılı ki, kendisini bir beygi
re benzetiyorlar. Yaşı da IHrka yak -
laştığ1 için, bu çirkin \'Ücuduna daya
namıyarak, "ya güzellik ya ölüm!,, 
manasına gelen dokunaklı bir mektup 
hazırla~,P Amerikanın en meşhur ga
zetelerinden birine göndermiş .. 

.Mektupta şöyle deniyor: 
"Herhangi doktorun tecrübi mahi -

yette ameliyatına hazırım. Daha kısa 
boylu, daha zarif yapılı ve güzel bir 
mahlUk olmak istiyorum. 37 )aşım -
dayım sıhhatim, bilhassa aklım yerin
de ... Kimsem yolc. Tecriibe esnasmda 
vukua gelebilecek herhangi hadiseden 
kimseyi mes'ul tutmıyacağım •. Kendi 
rızamla. bu ameliyata hazmm. Neti -
ce öfüm dahi olsa., ehemmiyet yok. 

"Parak yok. Fakat bir güzelleştirme 
ameliyatı denemeı:ıini üzerimde yapa -
cak herhangi doktor veya doktorlar 
grupunu bütün varlığımla bekliyo -
rum. Eğer bunu radyo ile de ilan e -
derseniz, çok se,inirim. Yaziyetimle 
alakadar olan bana yazsın, bunu rek
lam olsun diye yapmıyorum. Bıktığım 
yüzümden kurtulmak istiyorum. Her 
ne bahasına olurı:m olsun güzelleşmek 
istiyorum .. 

Bu mektup gazetede çıktıktan son -
ra, Mis Mekmen•e yığınlarla cevap gel 
di. 

Bu mektuplardan bazıları, ayni rn
ziyette bir lak!m diğer kadınlardan 

sempati mektuplarıydı. 
Bazılan hem erkek hem kadın bir 

çok kimseler tarafından yazılmış mek 
toplardı ki; duadan tutunuz da, zih
ni tedaviye, perhize ve türlü ilaçlara 
varıncaya kadar öğiit ,·eriyorlardı. 

Fakat bu öğütlerden çoğunu Mis 
Hekmen denemi:;ıti. Bir kısmından mü
him neticeler almamış, bir kı51mmı da 
pahalı bulmuştu •. 

~fi!" Jlekmen gelen mektuplardan 
bazılarında <la kendisine evlenme tek
lif ediliyordu. Fakat 1\lis Hekmen ev
lenmeğe itiraz etmese dahi, enela gü
zelleşmek istiyordu. 

Bununla beraber bir defa evlenme -
miş değildi. Fakat kocasiyle geçine -
memi;;, ayrılmışlar Ye kendisi tekrar 
kızlık ismini takrnmıştr. 

Nevyorklu çok zengin biri çıkmış, 
kendisiyle e\·lenmeğe talip olmuştu. 
Fakat bu adam, t.abii güzellerden bık
tığı için, fennin yardımıyle kendisi -
ne, istenilen biçim verilebilecek bir 

kadınla. evlenmeği istiyordu. Yani 
zengin Nevyorklu, istediği güzelliği 
tarif edecekti: "ağzı şöyle, gözlerinin 
hiçimi şöyle, elleri ve gerdanı böyle,, 
diye .. ve operatör de, bu ameliyata ra
zı olacak kadını alıp ısmarlanan biçi
me sokacaktı. Zengin Nevyorklu bu 
teklifi :\Iis Hekme... yapmıştı. Mis 
Hekmen için tali açıldı, denebilirdi. 
Fakat Mis Hekmen, Nevyorklu taci
rin tarif ettiği güzellik modelini sev -
medi. Ül'lun istediği şekle girmek Nev 
yorkluyu memnun edecek olsa da ken
disinin hoşuna gitmiyecekti. Zengin 
Nevyorkluyu da, teklifini de reddetti. 

Mis Hekmenin gazetedeki ilanına 

nihayet bir doktor cevap verdi. Bu, 
Ntan Smayli isimli bir güzellik ope -
ratörü idi. Mis Hekmenin patates bu
runlu yüzünü, eski Romalı veya eski 
Yunanlılardan hangisinin isterse, o 
tipte bir burunla tamir edebileceğini 
n boyun11 ufaltarak yağlannı erite -
ceğfnf stsylllyordu. 

Mfs Hckmen ona da söyledi: 

Güzelleşmek 
istiqen çirkin 

bir kadının 

• 1ltmış yaşında olduğu ltalde on se
kiz yaşında bir genç kız gibi duran 

tamir görm.ii.ş güzellerden Fani 
Varad 

- Ya güzellik, ya ölüm doktor! 
- Merak etme kızım •• 

Ve doktor tamamen kendi us·.;lü ü
zere bir yandan ilaç ve bir yandan per 
hiz başladı. Kadın şimdi boyundan 
kaybetmiştir. Doktor, kadının boyun
daki. bu kısalmayı, zayıflama esna -
sında tepesinden ve tabanlarından ek
silmiş olmasrndan atfediyor. Dokto -
run yaptığı ameİiyat neticesinde Mis 

· Hekmenin burnu da, şimdi herhangi 
bir Ilolivut yıldızınrn burnuna yak -

!aşmış görülmektedir. YahutM is Hek 
men\ tatmin edecek bir burun olmuş. 

l\fis Hekmen diyor ki: 

macerası 

ıJ.li.'l Hekmen tamir görmeden önce 
böyle 1Jleyvest kadar şişmandı. 

din için bir şey yapamıyorsun,, demek 
istiyordu. Hekmen o günden itibaren 
tuvalet ~alonunu kapadı ve döşeme 

•• 
Uç 

Mis Heknıen güzellik ameliyatı ge
çirdikten sonra. 

cilası işine başladı. Fakat yüreği ra
hat değildi. Manen sıkıntıda idi • 

Kendisine ameliyatı yapan, güzel -

!eşme tavsiyelerini veren doktor Na -
tan SmayJi diyor ki: 

''Ben Mis Hekmenin Matalojinini 
bir yola koydum. Metaloyizm, insan 
vücudunun hükumetidir Her 

hükumetin, bir ekonomi sistemi var -
dır. Bu sistem, varidatı ve masrafları 
kontrol eder. İnsan vücudunun da bir 
hükumetidir, vücut fazla şişman o -
lunca, varidat fazla geliyor demektir. 

''Bu ameliyatı geçlrmeqen önce, çok, 
sıkmtr çekiyordum. ~aten . daha mek -
tepteyken arkadaşlarım boyumla a -
lay ederlerdi. Hem iri idim .. Büyüdük
ten sonra, yüzüme söyliyen olmuyor -
du. Fakat arkamdan alay ediyorlardı. 

oyu yan kız 

PencerelPrden, perde aralarından 

Amerikalı komedi müzikal artisti 
Truli Çatok'wı güzelleşmeye başvur. 

madan önce ve sonraki iki resmi 

bakarak <işte gene koca inek gidiyor!) 
dediklerini bilirdim. 

Halbuki Fani Vard'rn haline bakıyo
rum da, kıskancrmdan deli olacak ha
le geliyordum. Fani Vard fenni su -
rette güzelleştirilmişti. Kendisinin to

runları olduğu halde, buruşuksuz '\"e 
pırıl pırıl yüzüyle bir genç kız gibi 
duruyordu. 

Sonra Truli Çatok ismindeki bir di
ğer kadın artist ... Doktorların bıçağı 
kendisinden kilolarca yağ kazımıştı .. 
Çatok fildişinden bir heykel gibi ol -
muştu.,, 

l\lis Hekmen, kendi i~lettiği turnlet 
salonunu açtıktan sonra, hergün ge -
len giden müşterilerden birinin gayet 
manalı bir sözünü işitmişti. 

Bu müşteri demişti ki: 
"Ey tıp! Kendt derdinin devMını 

bulamaz mı~m?,, 
Yani "herkesi güzel yapan sen, ken-

Amerikanın lllinois vilayetinde Dakf 
Park tehrinde Patricia adh klz üç buçuk 
yıl süren bir uykudan daha geçen hafta 
uyanmı§tır. 

Uykusunda kzı muayene eden müta
hassıs doktorlar, bunun "Narkalepsis,, 
denilen bir uyku hastalığı olduğunu 
söylemişlerdir. 

Hastalık, kızın Şikagoya giderken 
trende uyuklamasile batlamıtbr. Uyan
dığı zaman evine giderniyecek kadar ser
sem olduğundan kendisi hükumet me. 
murları tarafından evine götürülmüş
tür. Bu hadiseden sonra tam üç hafta 
müddetle kendinden geçmit ve baygın· 
lık hazan yirmi saat devam etmiştir. 

Sonra da 15 Şubat 1932 de annesine 
"anneciğim beni öp!,. diye fmldamıt ve 
derin bir uykuya dalmışbr. O günden 
uyandığı güne kadar ağzından başka 
bir söz çıkmamıştır. Mütahassıslar bü. 

tün bu üç buçuk yıl içinde hastanın ya. 
tağı başından ayrılmamış, onu mütema· 
di müşahedeler altında tutmuşlardır. ' 
Kızın ailesine, öğütler veren tam be4 
bin tane mektup gelmiştir. 

Patriçiya şimdi günde bir iki saa~ 
yatağında oturabilmektedir. Ağzına yi· 
yecek aldığı gibi acı da duymağa batla
mıştır. 

Fakat henüz konuşamamaktadır, yal
nız işaretlerle derdini anlatabilmektedir 
tedir. 

Dünyanın en cazip 
vazifesi 

Dünyanın en acayip işini görmekte 
olan adam Pragb Rudolf N edvidektir. 
Bu adam hayatını hiç kıpırdamadan 

durmak suretile kazanmaktadrr. 

Ancak böyle hiç kıpırdamadan pu~ 
gibi durabilmek ve bugünkü mükemmel 
duruşu elde etmek ona saatlerce V '! 

günlerce süren bir antrenömana mal 
olmuştur. 

O, şimdi hir dükkanın camekanında 

tam üç saat, yahut sokaklarda dola,b
nlan bir otomobilde saatlerce hiç kıpırda 
maksızın, hatta gözünü bile kapamaluı-

zın denecek kadar hareketsiz durabil· 
mektedir. Rudolf bir terzinin canlı man· 
kenidir. 

Fen denemeleri için 
140 maqmun 

Sovyet doktorluk denemeleri enstitüsü 
1 

tarahndan Sukhom da kurulmuş olan 
• • . t v 1 maymun yebşbrme ıs asyonuna agustos 

ayı içinde şebek ve Makak cinsinden ol-
1 

1 
mak üzere 140 tane yeni maymun gel-
miştir. 1 

Bu istasyon timdi bütün vilayet bir 
ziyaret yeri olmuştur. Yalnız temmuz 
ayında buraya 5000 gezgin gelmiştir. 

Gorkinin 
"Ana,, sı 
lJaşıyor I 

Maksim Gorkiye 
meşhur "Ana,, ese
rini ilham etmiş o
lan Anna Kirilllov
na Salomov şimdi 
Gorki şehrinin Kızıl 
Etna işçileri mahal
lesinde yaşamakta . 
d•r. Gorki şehri eski 
Nijni Novgoraddır. 

Büyük musiki üslatlorı 
turneye çıkıgorlar 

Leningradın gelecek musiki mevsi
minde Avrupa ve Amerikanın en tanin· 
mış musikişinaslRrı Sovyet Rusyaya gi· 
deceklerdir. 

Bunların arasında meşhur pyanist 
Egon Petri, Amerikan kernancisi Ef
rem Zimhalist, Fransız piyanisti Alfred 
Korto, Leh muganniyesi Eva Bandro 
voıka, zenci muganniye Mariyan Au
dersen, İngiliz orkestrası şefi Albert 
Kots, Fransız mugannisi Montes, Bal
çikalı Dofaut vardır. 

lspanyol kitaristi Sogovia, İtalyan 
muganniyesi Mersedes Capsir, Ameri· 
kan tenörü Riçard Krugı, ltalyan te
l"'Öt·ü Pertini Viyana operası muganni· 
yeai Elibazet Şuman da aynca bir kafile 
halinde Sovyet Rusyaya gideceklerdir. 

Ayni kadın, güzelliği tamir yüztı. 
görmediği zamanlar böyle pek ihti -

yar görünüyordu. 

ve sistem, Anabolizmden muztariptir. 
Uen Mis Hekmenin yağlarını eriterek 

miikemmel bir metbolizm ortaya koy
dum. 

"Mis Hekmenin maneviyatı da düzel 
di. Çünkü boyuna, güzelleşmek mese -
lesi ile uğraşıyordu. Kendisini yaş -
lanmış kurumuş, artık yaprak me)'""\'e 

Yermiyecek bir ağaç gibi görüyordu. 

Mis Hekmenin biraz daha yağlarrru 

er!tmesi lazım.. Tamirhanemize bir 

kaç hafta daha devam etmekle ülkü • 

süne nrmış olacak diyebilirim .. (Ya 
güzellik, ya ölüm!) dem'işti. Mis Hek. 
men, yeni aldığı şekli beğeniyor.,, 

••• 

Kadın 

as Kerter 

Küba bükiimeti ka· 
dın gönüllülerden bir 
ordu vücuda getir
mek üzeredir. Bu gör 
düğünüz kız yalnız 

'cadınlardan kurulmut 
bir alayda ıubay (za· 
bit) tir. Kendiai bar· 
biye mektebinde oku· 
duktan sonra atıf 

kamplannda da staj 
görerek subaylık dip· 
Iomasıru alımşbr. Ka. 
dınlardan kurulacak 
ordunun adr "kadın 
ihtiyat orduıu., dur. 
Bu orduya ıirmek 
için 5000 kadın müra· 
caat etmi!tir. 

Alman denizaltı 
gemileri 

Son zamanlarda ATmanyanın 

denizaltı gemileri yapm:ığa tekrar 
başlaması haberi, §Üphe!iz ,İngil -
terede endişe ile karşılanmıtlır. 

Çünkü büyük harpte 18;ubat1915 
tarihinden 11 birinci kanun 1918 

tarihine kadar Alman denizaltl 
gemilerinin batırdığı lngiliz ge. · 

mil.erinin sayısı 2677 yi Lulmuştur 
ki orta bir hesapla her on iki sa· 
atte bir gemi batmış demektir. 

Diğer taraftan 1914 yıkmda 

müttefikler ancak beş A iman de -

nizaltı gemisini batımuşlardı. Bu 
miktar 1915 de on dokuza, 1916 

da yirmi ikiye çıkmıştır 1917 yı

lında ve 1918 ilk kanununa kadaT 
bunlardan 132 tanesi blltmldı. 

Fakat bu son iki yıl :cindt:. Al
manya her doksan saattr. biı de· 
nizalh gemisi yapabiliyordu. Bu 

kadar ince makinelerdeı: murek
kep elan bir geminin bu kadar bü
yük bir süratle yapılmas\ şaşılma

ğa değer bir hadisedir. 
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llŞ1lD şakası 
ittifak f 

koridorlarında 

Cezaı111 m lYı lk&'ff a~ 
- Arkadaşlar bana bakın - <. .. ) -

gene cevap vermekte geç kaldı, şuna 
bir ceza verelim .. 

- (Derha1, hep birden) hay hay, 
verelim ya!" Verelim de aklc başına 
gelsin .• ,,. . ,,. 

- 932 den .... birincilik kupası, at -
!etlerin mada1yeleri, güreşçilerin mü
kA.fatı kalmış?. Şunları bir törenle 
veriversek çok iyi olur. 

Hemen, birer birer cevap Yerirler: 
- Yahu! Acelesi ne?! Dur baka -

Jım, hele biraz zaman geçsin! 

- Bu işte bu kadr acele olmamah.. 
malı .• 

- Her şey nrilmiş verilmiş te, yal
nız 932 dekiler mi kalmış .• A canım I. 

- Mükafatlarda •• Bu kadar acele 
de etmfye1im doğru olmaz .. 

IF'lYl~~©>O 
llıl re1y;e'ltn lfi1 ~ e 

Başkan - Düşünüyorum, çok mü -
him bir yenilik yapalım. Şimdiye ka -
dar yapılanlara benzemesin! .. 

Üye - El·et ben de düşünüyorum. 
Bir yenilik, me~la kapalı bir saha ya
palım .. 

Başkan - (Anlayamamı~ olsa ge -
rek) eizim sahalar açrk mı? Onlar da 
kapalı!. 

Üye - Hayır bayım öyle kapalı de
ğil, yağmur, çamur, kar, fırtınanın 

tesirinden irak bir alan .. 
Başkan - (Başkan ayağa kalkmış 

l:lkin) - hirdenbire ~öker - ha! öyle 
de~ene ki, der .. 

:>/- :f. :t-

Başkan - nu sene hakemlerdt"n çok 
sıkıntı çekmesek bari. 

Üye - Çekmeyiz efendim, çekmeyiz. 
Hakem]erimiz kafi derecede var. 
Başkan - Yetişme7$e •• 

Üye - Hakcmo;;iz oynatırız a efen -
dim.! 

Başkan - (diğer üyeye dönerek) 
ne dersiniz? bayım. Bu Feneryılmaz -
Beylerbe)i meselesine? •• Birisi ikinci 
kümenin sonuncusu. Diğeri üçüncü 
kümenin baş_r .• Aralarında bir karga -
şahk da yar, ne o]acak bu iş? •• 

Üye - CTezcanla kalkarak) bulu -
rum başkanım, bulurum. 

1kisini de ikinci kümeye çıkarırız?? 
Başkan - Bu nasıl olur?! 
Üye - Üçüncü kümeyi kaJdırırız; 

l1epsi ikinci küme olur! 
Bu parlak fikir üzerine, heyette bra

Yolar !. Dışarda içtimaı bekleyip, kapı 
arasından bunu duyanlar tarafından 
alkışlar. 

---niü-ırSzôa ır 
Feneryılmaz - BeyJerbeyi ihtila -

fmda: 
- Hakem bey efendim, bu fotoğraf, 

bunun değil mi?. 
-Ya kimin?t 
-Birbaşkasının efendim. 
- Mesela? 
- Efendim, bakın bu re.sim saçlı, 

halbuki bu zat saçını kestirmiş!. Bu 
resim bıyıklı, bu traş olmuş t 

Bu resim şişman, bu ise zayıf l Na· 
sıl olur! Buna itiraz edilmez mi? 

Hem de .. !simleri de uymuyor, bu
nun adını sorduk; Sungur diyor, li -
sansı da yalnız Mehmet yazılr hak -
sız mıyız?! .. 

Bu itirazları incelemek üzere heyet 
bu haf ta fevkalade toplanmaya ka -
rar verdi. 

- Mm taka merkez.ine en çok gelen 

nedir? 
- itirazlar! 

IF lYI 'lt(b) C) n ıtı ey et n 
Kışın fut bol oyunlarının bir engele 

çatmaması için İstanbul ilbayJığının 
yaptıracağl alanın kapalı, tavanlı ol -
masr rica edilecekmiş! 

[Q)elfi1 Dag oııeyettn 
Yerebatan sarayındaki direkleri kal 

dırıp, kışın deniz yarışlarının orada 
yapılmasına karar vermiş ve burası 
CağaJoğlu fırını vasltasiyle ısıtılarak 
17 sıcaklık derecesine getirilerek yüz
meler orada yapı1arak yüzücülerin 
kış çalışmaJarr, kuvvetten düşmemele 
1'i temin edilecekmiş! 

A~De'ltn~m G=Deyetn 
Ifadlköyünde ağzı bulunup, Adala • 

ra geç<m Tunel kazdırılarak kış çalış
malarının sürat, mukavemetin burada 
yapılması düşünülmektedir. Kışın kr 
1ak yarışlarına bedeva hazırlıK: yap -
mak için de ~imdiden atletlerin, isteği 
olanların aya kJarına Mercan yokuşun 
dan Okmeydanı yamaç1armdau aşağı 
birer karpuz kabuğu konacağı haber 
alınmıştır. 

S. Turgut 

Jesse Owens 
in yeni bir dünya 

' rekoru daha 
J esse Owens manialı 220 yardayı 

22 saniye 6/ 10 da koşarak yeni bir 
düııya rekoru daha elde etmiştir. 
Amerikalı Kellere ait bulunan eski 

rekor bundan 1/ 10 daha fazla idi. 

Gülle atma 
Avrupa rekoru da kırlldı 

Alman Woelke gülle atma Avrupa 
rekorunu gene krrmıştır. Eski re -
kor 16 metre 21 idi. Bunu son yaptığı 
egzersizlerde 16 metre 35 çıkarmıştır .. 

Marvse Hilsz'in yeni 
bir rekoru 

Geçenlerde kırdığı bir dünya reko rundarı Jıemen bir halta sonra, Fransız
ların IM§hur kadın layyarecisl Moryse Hilsz bir kişilik hafif tay11aresiyle ka
dın yQkıekll.k rekorunu kırmıştır. 

6900 metre ile Helene Boucker'y_e ait olan bu rekoru Morg_se Hilsz 6500 met-
Nli ~ . --· 

~t 
· - --

Balkan oyunları biletlerinde 

Spekülasyon yapılıyor 
Halkın atletizm sevgisini azaltacak olan bu 

halin derhal önü alınmalıdır. 
Duydum, duymadım, gözüme i

lişti, ilişmedi demeyin. işte söylü
yorum: 

Balkan atletizm oyunları için 
satılan biletlerde spekülasyon var. 

Fakat bu spekülasyon kelimesi 
fikrimi açıkça ve tamam olarak j .. 
fade edemiyor. Ben vaziyeti size 

anlatayım da aiz ister buna &pekü~ 
lisyon diyin, ister ihtikar diyin, 
ister aldatmak diyin, ister hata 
diyin. 

Atletizm F ederuyonu daha ev
vel müteaddit defalar ve her ga -

zete ile fU ıilinı: neıretti: 
"Spor meraklıla.rma bu güzel 

spor hareketini rahatça ve kolay • 
lıkla göstermek maksadiyle, gün
lük biletler çok ucuz yaprlmış, ve 
ayrıca yüzde otuz üç tenzilatlı 

toplu biletler de ihdas e·dilmiştir. 
Birinci mevld biletler günde 50, 
ve ikinci meVki biletler 25 kuruş 
olduğu halde toplu biletlerin üç 
günlüğü birinci mevki 100, ikinci 
mevki 50 kuruştur.,, 

Ayrıca ıtatta ancalt otunılacak 
yer kadar bilet bastmldığı, ve bi
letlerin Zeki Rıza. ile bir acentede 
satıldığı da ilave edilmitti. 

Fakat iki gündür bilet almali i
çin buralara başvuran hall<a 100 
kUnış u'k ele bilet yeri e mecmuu 
150 kuru§ eden üç bilet sablmakta 
ve bunun ıeıbebini ~ranfara tu 
cevap verilmektedir: 
"- Yüz kuruşluk biletler bitti! 

Müsabakalan birinci mevki tri • 
bünden seyretmek için üç tane 
elliter kunışluktan mürekkep 150 
kuruşluk bilet var.,, 

Müsabakalara dalia üç gün var. 
Ve Atletizm Federasyonu üç gün
lük bilet almak istiyeceklere 100 
kuruşluk bilet vereceğini evvelce 
ilan etmittir. ıBu suretle vermif ol
duğu sözü tutmağa ve kapalı tri· 
bünde yer olduğu müddetçe ıüç 
maç için 100 kuru!Iuk bilet ıies • 
meğe mecburdur. 

Yol<sa !imdiye ICadaT vermekte 
olduğu ilana ''T en'Zilath ve tek sa· 
tılan birinci mevki biletleri bit • 
mittir.,, cümlesini ilave etmek or
tadaki hakikati örtemez. 

Daıhası var: Üç gün iç.in mute · 
her ikinci mevki biletler evvelce 
50 kuruşa satılacak diye ilan edil· 
mişti, halbuki bugünkü gazeteler
de çıkan ilanda bu biletlerin 75 
kuruşa satılacağı bildiriliyor. 

Acaba neden? Neden evvela 
100 kuruş -ve 50 kuruş diye ilan 
ettiler de ıonra bunu değiştirdi • 
ler? t lanlarda yazılanlar halka 
kar,ı bir taahhüt değil mi? 

HükUnıet, halkın atletizme rağ· 
bet etmesi ve sevmesi için elinden 
gelen herşeyi yapmakta, hiçbir 
hükGmetin yapmadığı fedakarlık
ları göze alarak binlerce lira sar • 
fetmektedir. Gazetelerin aylar• 
danberi" de-vam eden daimi pro -
pagandaları halkta bu spora kar
şı bir he-ves uyandırmıştır. Bunu, 
bilet almak için gösterdiği umul · 
mıyan rağbet ispat etmişt~r. 

Halbuki !İmdi bu heves ve rağ
bet istismaı- edilmek istenmekte -
dir. 

Bilet almak için tramvay, va • 

pur parası vererek gelen halk, 1 
kendisinden ilan hilaf ma olarak 
bir buçuk lira istendiği vakit ya 
bev~i kırılarak bilet almaktan 
vazgeçmekte, yahut da bütün 
sempatisini kaybederek bilet al -
maktadır. Böyle bir hisle bilet a -
lan bir kimsenin bir daha atle -
tizmden zevk almasına, ona karşı 
sevgi göıtermesine imkan var mı
dır? 

ıHayrr ! Türk atletizmine ve at . 
Ietizm ıevgiıine kartı yapılan hu 
suikasde müsaade edilmemelidir. 
ilan edildiği veçhile üç müsaba • 
kayı· birden görmek istiyecek olan 
halka ibir liralrk tam bilet veril • 
meli, ve ıimdiye kadar bir buçuk 
lirası alman kimselere de yarım • 
!&?' liraları iade edilmelidir. iade 
edilecek 'bu yarım§ar lira, aynı za
manda o kimseye yarmı lira ile 
ölçülmiyecek kadar büyük ve kıy
metli olan spor ve atletizm sevgi. 

. 

sini de iade edecektir. 
Ben §ahsan Atleti:un F ederas -

yonunun hasis ve mahdut bir dü -
şünce ile hareket etmediğine inan· 
mak istiyorum. Bu fena ve yanlıı 
hareket. herhalde bir liralık bilet
lerden büyük bir kısmını şatın a

lrp saklıyan, ve müsabaka günü 
yüzde yüz karla satma.ğa yeltene· 
cek olan birtakım maskeli insan • 
lann bilmiyerek ekmeklerine yağ' 
sürenlerin hatasıdır diyorum. 

Ey Atletizm Federasyonu erka
nı! Halka yeni doğmu§ bir çocuk 
sevgisi gibi kıymetli olan atletizm 
sevgisini iade ediniz! Vakit ge • 
çirmeden derhal bir ilanla bu hü • 
yük yanlışlığı düzeltiniz! Ve bir • 
takım ıaıhtekirlarrn halkm ıevgi .. 
ıini kendi keseleri hesabına bilet 
ihtikan yapmak auretiyle mahvet
melerine müsaade etmeyiniz! 

Şimdilik bu kadar! 
Murat SERTOCLUı ı 

21 yaşında dünya 
boks şampiyonu 

Yeni şampiyonu zaferinden 
Glaskoda sabık odacı Bennv 

Lynch timdi Avrupa, Amerika ve 
lngiltere de dahil olmak üzere bü · 
tün dünyanın filiz siklet fampiyo 

sonra böyle kucakladılar. 
olan Jackie Broun, artık bu devre 

sonuna doğru tıamamiyle aeraem • 

lemit ve ayakta duramryacak bir 

hale gelmit olduğundan hakem 

müYbakayı durdurmuı ve lskoç
yalıyı galip addetmiştir. 

nu olmuttur. Epey zamandır bu 
şampiyonluğu elinde tutmakta o 1 

lan Jadıie Brown'u geçen gece l 
Mançesterde 4 dakika 42 saniye-' Hakem galibi ilan edince P°" 
de daha ikinci ravuntta mağlup et- lisler halkın hücumuna mani ol
miştir. Mançesterli odacı, karşı-. mak için ringe toplanmı§lardır. 
aındaki rakibi her yumrukta yer-el Şimdi yirmi bir ya~mdaki Benni 

sermİ§tİr. j Lynch dünya filiz siklet şampiyonu 
Birinci devrede üç defa, ikincil dur ve bu ünvam uzun müddet 

devrede de 6, 8, 6, 4 ve iki saniye! muhafaza edebilecek bir boksöre 
olmak üzere be.ş defa nak davn benzemektedir. 

Eski sinek siklet cihan şampiyof!U 
Ja/dBrovn 

Sinek siklst yeni cihan şampiyonu 
Benni Lynch 
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Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarıni yazıyoruz 

Z Halta önceki bulmacamızda meş-' 
hur TtJrk kahramanlanndan hangial
nl çok ıevdiğlnlzl ıormaştıık. 

Gelen cevaplara göre en çok: 

BARBAROS ve CENGiZ re11 almış
tır. 

74 - Vefa Erkt!k L. 272 Necmi, 75 -
Pangaltı 130 Mihriban, 76- Fatih Ce
mal, 77 - Kadıköy rt Nermin, 78 -
Divanyolu 128 Sabih, 79 - Yerebatan 
3 Ali Kemal, 80 - Edfrnekapı 52 To
dori, 81 - Çaialoğlu 14 Mustafa, 82 
- İs. Erkek L. 510 Fikret, 83 - Ba-

Bunlardan ıonra: krrköy Nadir, 84- Süleymaniye 9 Nes 
3-AttUd, 4 _ Mete, 5 _ Alpa,slan, rin, 85 - Edirnekapı 87 Burhan, 86 

- Gelenbevi orta mek. 432 Asım, 87 -
6 - KubUdy, 

da 11ra Ue N la,laea rey almışlar • 
dır. Bu ıekUde reyler çok dağıldığı i
"1z, Barbaroıla Cengizden başkasına 
rey verenlere de birer hediye vermek 
frln mlhabakaga ithal ettik. 

Bular arasında çektlğlmlz kur'a • 
da Galataıla Çeşmemeydanında Ca • 
mi sok. B. Riza kın Semlhtı Güler 
1 nd, Clballde T.T. Pa. ifçUerinden 
Bamdl Akgün 2 ncl hediyemizi kazan
mıılardır. 

llOŞER PAKET NANE ŞEKERİ 

KAZANANLAR: 

8-Dariişşafaka lisesi 212 Musa Ki 
zım, 4 - Ayazpap Osmanpap .Ap. 
Tevhide, 5 - Pertevniyal L. E. özek, 

6 - Cağaloğlu 3 Nihat özean, 7 -
Baflrbaşı 60 Ayten, 8 - Is Çapa kız 
muallim mek. 345 Malike, 9 - Yeni 

NesU mek. 44 Hayat, 10 - Karagüm -
rük 50 Yılmaz, 11 - Söleymanlye 6 
E. Gtllgeç, 12 - Beyofla 4 ntü mek. 

69 SaJme, 13 - 2 nci mek 38 Hüsamet
tin, 14- Beylerbeyi 17Burhan,15 -
Bahçekapı 21 Muzaffer, 16 - Beyoflu 

157 Narı, 17 - ts Kadırga 21 Yaşar, 
18 - Panpltı 7 F. Tengüz, ·19 - Us
küdar 21 ncl mek. ~ Ya§ar, 20-19 
ncu mek. 349 KAznn. 

CETV~t KAZANANLAR 

21 - Cafalofla 9 Bayan Ntiket, 22 

- Kumkapı 97 Rafet, 2 ! - Kasımpap 
'17 Özer, 2' - FerildSy 3 Nöber. 25 -
1 nd mek. 135 Fazıl, 26 - H.pqa 21 
Saba Stlmer, rt - Bostancı 130 Saime, 
28 - Çemberlltq Batırbay, 29 ncu 
mek. 44 Sellmettln, 30 - Sirkeci 43 

Mahmut, 31 - Feriköy 3 Göksel, 31 -
Karagttmrök 50 Cemal, 33 - Samat-

ya 52 Berç Calyan, 34 - Bakırköy 100 
()smaı\ Şemst, 35 - Beyoflu Asuman 
Nedim, 36 - Atlkallpqa 11 Nur, 37 
- Amelihayat 3 Cemal, 38 - Bahçe
kapı 2 Sütçü lhaan, 39 - ls erkek lise
si 2 Burhan, 40 - Kocamustafapaşa 
88 Osman. 

KIT AP KAZANANLAR 

41 - V-ef a 1. 729 O. Göktürk, 42 -
Atikallpaşa kimyaker S. Arif, 43 -
Gelenbevi orta mek. 384 Hakkı, 44 _ 

Zincirlikuyu Mustafa, 45 - ls. Er • 
kek L 325 Celal, 46 - Büyükada 61 
Nuriye, 47 - ts Erkek L. 803 Nihal, 
~ - Beşiktaş 18 M. Orkunt, 49 -
Haydarpaşa 102 Feridun, 50 - Ba -
kırk8y 1 nci mek. 180 N ejla. 

DEFTER KAZANANLAR 

51 - Çağaroğlu 3 Nihat, 52-Ame
lihayat 229 Cemal, 53 - Fatih 12 Fey
ziye, 34 - 36 ncı mek. Mehpare, 55 -
Kumkapı 9 TutUIA, 56 - Yeşilköy 15 

Ermin& 57 - ~yoflu 131 HUseyin, 58 
- Eytp 1 Avni, 59 - Kadıköy 8 Mü
hürdar, 88 - la Erkek L. 10 nca S. 
ismet. 

KARTPOSTAL KAZANANLAR 

13 ncü mek. 396 Haşim. 98- Edirne 
kapı özdemir, 89 - Nişantafı lşık L 
2::i9 Muzaffer, 90 - Karak Rahim Al
kan, 91 - Kadıköy 53 Mtifide, 92 -

Maçka 861 Adnan, 93 - Tepebaşı 120 
Mehmet, 94 - Eyüp 17 Rahmi, 95 -
Akıntı B. Zeki P. Nevrane, 96 - Eren
köy 193 Nevzat, 97 - Paşabahçe 62 
Turıut, 98 - Ortaköy 17 Htimıiye, 

99 - Sultantepe Orhan, 100 - Bo • 
ğaziçi 140 Ellzabet, 101 - Kumkapı 4 
Dirhf, 102 - 55 lncl mek 118 Tank, 
103 -1 ncl mek 168 Mehmet, 104 -
Üsküdar 63 Cavit, 105 - Kız L 1602 
F. Yüksel, 106 - Gedfkpap 26 109 

Kum k. 107 - Beyoğlu 5 LeylA, 108 -
ls. K. L 368 Fahriye, 109 - Eyilp 113 
MtinJr, 110 - Beyoğlu 28 Hirfsto, 
11 - Zinctrlikuyu 9 Htlsnlye, 112-:_ 
Samatya 2 Turan, 113 - Kadıköy 29 
Süreyya, 114 - Betfıldat 18 NUrf, 
115- Uzunçarp 9 Gülgeç, 116 - Sil
leymanJye 16 Halft, 117 - Kıztqı 7 
Reşat, 118 - Aksaray 58 Şllkran, 119 
.....J Galata Mastafa Halil, 120 - Sa -
nayi mek. 320 Adnan, 121 - Pangaltı 

L. 684 Vahan, 122 - Kabataş L 320 
Tallt, 123 - Arnavutk&y 5.2 Koço, 12' 
- 'n ncl mek. 'n6 Orhan, 125 - Cafal 
ofla 8 Nadye, 126 - Aziz P. 45 Rasim, 
127 - Dfvanyolu Ragıp, 128 - Ka • 
sımpap 102 Semiha, U9 - K""' L; 
882 il&blla, ıae OHı& .... - ••• , ~ 
yen, 131 - Fatih 105 Şükran Rıza, 
132 - Gaziosmanpaşa 81 IUza, 131 -
Fatih 10 Göktepe, 134 - BqbeUada 
Affan, 135 - Silleymaniye 13 A1han, 
136 - Şehremini 162 Y8ntll, 13'7 - Sut 

tanahmet 4'76 SttheylA, 138 - Gktepe 
Muazzez, 139 - 43 ncil mek. 108 Ne -
riman, 140- UskUdar 12 BedrtlnnJsa, 
1'1- GUlhane 52 Kbnn.162 - Sif -
ilde Fehmi, 143 - Davutpqa 16' Sa -
dık, 144-Saltanahmet 9Didar,145-

Zafu S.12 Emlne, 146 - 10 unca 
mek. Sacide, 147 - Zlncfrllkuyu 100 

Kimli, 148 - Haydarpqa L. Aydm, 
149 - Ferlköy 4 Bilgiç, 150 - Hay -
darpaşa 21 Saba, 151 - Nuruosma -
niye 56 Yıldız, 152 - Samatya 25 Os
man, 153 - Beyeflu 21 Saha, 154 -
Vefa L . 512 Hasan, 155 - Fatilı 5 Sz-
nur, 156 - Beyoğlu 10 Nadir, 157 -
Beşiktaş 11Müesser,158- Kız L 181 
Muzaffer, 159 - B. O. 3 Mek. Nermin, 
160 - Heybeliada Suphi, 161 - Fatih 
10 Galip, 162 - tık mek. Kenan, 163 
- Unkapanı 86 Pakyilk, 16' - 5 ncl 

mek. Ayşe, 165 - Kasımpap 82 Na -
hit, 166 - Beyoğlu 27 Pembe. 167 -
Panpltı L. 412 Nubar, 168 - 15 ncl 
mek 4 den Melahat, 169 - Şişli 19 Or-
han, 170 - Maçka Feyzi, 171 - Hay
riye L. 10 Ali, 172 - 1 nci mek. 472 
Necmiye, 173 - Usktidar 105 Şefik, 
1'74 - Samatya 174 Agami, 175 - Ak
saray 53 Fahriye 176- Göztepe 1 Mü
zeyyen, 177 - 9 neu mek. 183 Sayan, 

178 - Kurtulq 204 Eden, 179 - U -
zunçal'fl 5 Şeref, 180 - 36 ncı mek. 
50 Ozkan, 181- Clhaqlr 41 MeW, 182 
- Davutpaşa, Nazime, 183 - eByoğlu 
410 Yılmaz, 184 - Beflktaı 29 Ha -
zaras, 185 - İtalyan mek. 14 SiikrU, 
186 - Lileli 111 Ucer, 187 - 9 uncu 
mek. 330 Macide, 188 - Bettktq S Ant 
ranfk, 189 - Tünel 35 Tevhide, 190 _ 

61 - Fatih 4 Semiha, 62 - Bakır _ Beyazıt, Şaban, 191 - 35 nd mek 24 
köy 22 Mastafa Asım, 63 - Uzançar - Faik, 192 - Uzunçarşı 29 Ekrem, 193 
il 5 Bedriye, 6' - Aksaray, 12 Şehnaz, - Şehremini 90 Bekir, 19' - 63 ne& 
65,.... Şehzadebqı 440 Şevkettin, 66- mek. Hatice, 195- Kireçburnu 20 Nu
KuleU As. L. 249 Mustafa, 67 - GUI - ran, 196 - - Sirkeci 69 Orhan, 197 -
Jlane R. 8a1111, 88 - 40 ncı mek MDfide 4 ncil Vakıf 1' Miiveddet, 198 - Fa -
• - 1 Hl mek. Marl Larr, 70 - Be- tih 4 Hasan, 199 - Kasım P. 20 Dür
)'Ofhı 22 Nimet, 71 - l s kız J.,, 6111 dane. 200 - Aksaray 16 Nevrin. 
Mustafa, 72- Cumhuriyet ortamek. -Hedigelerimlz her hafta cumarte. 
Nuriye, 73 - kız L. 1631 Melahat, al gilnlerl matbatunızda dağıtılır. 
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ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan aooırıımoş lhaklkô ıonır maceıra 

..,..__ No 76 - ' \'azan: Osman Cemal Kag~ıs1z =~ 

Tam on iki buçuk sene kapalı 
kaldıktan sonra benllQim deQlş
mlş olarak hayata çıkıyorum 

Nazımı koydunuzaa bulun! 0-ı 
gün aramadıiım ne dairesi kaldı, 
ne çıktılı kahveler, ne Aksaray -
daki evi ... Halbuki o Akıaraydan 
çıkıp Kadıköyüne tqmalı dört 
bet ay olmuı ... Sonra kendi aıker
lilc itiyle uğrqtığı için dört bet 
gündür dairye de ıelmiyorm114 ... 
Arkadqlanndan Kadıköyündeki 
adresini aldım, yarın Kadıköyü • 
ne ıidecefim ..• 

Buıün ben evden çıktıktan aon
ra alq•ma dojnı Nazlı bize ıel -
mit; bana .ciylediklerini anneme 
de aJllen tekrarlamıt; timden 
sonra: 

- irfan benim dGDJ& ve ahret 
kardefim, aen de benim dünya ve 
ahret anam: 10nra Emine artık 
dünya -ve ahret ıöriimcemdir ! Di
ye annemin ellerine, boynuna ea
rılmıf ..• lkiıi de kartılıkb bir müd
det ailatm11lar ••• 

Sonra annem onu aktam yeme
ğine alıkoymak istemi!; fakat ça· 
dırdaki küçük fOPUl bucün biraz 
rahatsız olduğu için: 

-"Bu alqam bana müaade, 
likin yarın alqam mulı_akbk geli
rim! 

~-~··· Eeeey... ifan f it artrk Nazımı 
-ve öteki vaaıtalan bulup F eridunu 
imafa getirerek yola yatırmaya 
kaldı. Haydi Allaıh yardımcnnız 
olsun! 

CJçQncQ kısım 
Çoc:ailak oe g.,.Pilı "'koda • 

ıım lrlanın buraya lıaılar tlü · 
flÜn devam etlen hôtıra Jelteri 
baraıla birdenbire zınk diye du -
ruyor. Hatıral.ann en 80llundaki 
o: "Haytli Allah yariuncımız ol
..,,. t,, ıöziinden .anra yarım ka
lan ıaylanın hoı yerlerini ıöyle ••. 

• • • • • • 
mJdolar tloldaruyor; ontlan .an· 
raki gelen sayla da ıinuiyola mü· 
reklıeple battan 6cqa karaya bo
Ycınmıf görünüyordu. 

Ba lıaplıtıra saylanın karıı ta· 
rafına gelen •aylada i.e iri laarl· 
lerle ve bir gergeve i'inde fU kı
ta yazı, fU ıelriltle ıöze ,arpıyor· 
da: 

, ..... 12 .. buC:uk: .. s&na· .. -ı 
1 istirahat ı ! 
1 Sayfayı pek yavaş çevirin ki yap -i 
ırağın acı, zehir gibi hıtırtısiyle bun-! 
ldan önce okumu§ olduğunuz iki bu • ! 

l
çak yıllık o tatlı, Sf.f, masum hatırat i 
ürkmesin t Onlar, orada tatlı tatlı u· i 
yusan ve siz buradan ötesini kahka- İ 
haları sall'Verln ! ÇitnkU ben haline i 

1
1ağlanacak delil, gUlünecek bir adam, i 
=.1= .. ~?~= .. ~-=-~-~~ .. ~!!~!!!.:.:..ı 

On iki buçuk ıene bu, dile ko -
lay ! iman, değil on iki buçuk se
neyi, on iki buçuk ıaati bile ser -
bestiainden yoksul, kapalı bir yer
de geçiree benliği aarıılıyor. Ben 
ise itte timdi tam on iki buçuk 
ıene kapalı kaldıktan ıonra ben~ 

liiim büıbütün değiımit olarak 
hayata çıkıyorum ... 

Çıkıyorum amma nereye gi -
deceiim, kime bqvuracağım? 
Annem öleli onbir ıene olmuf ... 
Evimiz, barkımız, eı1amız ala-

' 
Deyip böylelikle Emine itlnhl 

ilk kapı11nı açmıt olurum! 
Diyordum •.• 

cakhlar tarafmdan çoktan hac • ı 
zedilmit; eablmq. darmaclaiıa 
olmuf ... Hani Etemler, Nazlılar, 
Gülizarlar, Çakır Emineler, Rl -
nalar, Reha Beyler nerede? Şu e- Tevekkeli dememitler kurun•l 
limde kalan biricik kıymetli ma • tuya babkyaiı bire birmit 1 diye .... 

1 

hm hatıra defterimi de iyi ki vak- Uzatmıyalım, biraz sonra rıh .. 
tiyle Etem evden alıp getinaiı, tımdaki birahanelerden birine dal 
bana vermitti. dun; bir kenara iliıtim; biramı ö. 

Dün ıonbahann o, kılık kıya • nüme aldım, tatlı tatlı hayalleri ,. 
fetçe benden daha ıararmıf, ben- mi kurmaia bqladmı: 
den daha peripn gününde 1&lla- "Bu itin bayle olduiu gerçek ' 
na titreye, düte kalka güç halle ten İri oldu. Evet, Emineye niı .. \ 
Topçulara kadar uzandım; ne betle Nulmm gönlümdeki yeri 

büsbütün '--ka, biiıbütün' · na·•-dersiniz, beni orada kimse tam - _, -u 

yamadı... bir Jditecildi amma, kendinin d• 
• • • • • • dedili gibi o ·duldu; benden ol • 
• • • • • dukça yqlıydr; iki çocuju vardıı 

L&ldn ne de 'VU!'lllUfUm lierife ıonra biraz mangaptuttu; i.teril[. 
ha! Bundan tam on iki buçuk yıl ti; kendimde hafif bir karuevclc 
önce katırın kafaıma aandalyayı ıibi bi11ey n.rdı. Dalgmdı ve cla
ne de indirmiıim ha! Eier onun ima ıCSçebe, çerge, çadır hayati 
kafumm bu kadar çürük olınut yqadıir için onun ev hayatına .,. 
olduiunu bilaeydim. o zaman, kat' lıtmuı mümkün delildi. Emi!MI 
iyyen elimi, kolumu kıpmlatmaz; öyle miydi ya? Benden genç, k~ 
onlardan dayafr, topayı, tekmeyi, pecik bir im oilan kızdı; Nazlı 
liattl kurtunu J;aJ aibi yer; o rah- gibi mangapbıtluiu filin yoktu. 
metli kabnn yerine ben öbür dün- Viicudu, )'ilzü, dUJUfu Nazlı ka • 
yayı boylardmı ! O katır oflu ka- dar dokunaklı deiibe de on~ 
trra rahmetli dedifimin ıebebi çok .Uzeldi. Hele li~ıdi"fil-reii 
bizde aıuıeri daima ha,)'J!la an - ·~ J l .... .a.ı.nm .azereıt 
<Trkfarı içına r. YOı<slr ger~e e 1

'" bir · prkı aöyleyifi, bir oynayı11 
rahmet, hiç öylelerinin üzerinden imam meatediyordu. Soma bu ıe
ıeçer mi? birde doluP 1>1,.Udüfü, §elıirlilerı-

Bundan talil on iki INçuk Jd le çok: dllfUp kalktıir, kibar ko .. 
3nce Akaaraydan Kad~~e naklanna ıiriP çıktılı için bizint 
taımmıt olan Nazıma gıttıiim ev Jiayatnnna zaten a]ııpk de • 
günün alqamıydı. mekti. Ve lıunu bizim eve ıok • 

Hot, o giin Nazımı, •kpma k~- mak için Nazlı aibi plnrmı, cep. 
dar, orada da bulamamq, ,.enı kenini belindeki alaca plmı o• 
aıkere ıittiiinl d'!yunca Feridu - ~daki · heybesini p.11ıdakl 
nu inıafa getirmek için zihnimde elbiaeci dükkanlarında çıkanp ~ 
batka vautalar arattırarak me - nu orada çarpfa peçeye ıoka • 
yuı bir halde geriye dönmüftilm. rak mütenekkire~ bizim eve re • 
Aktamüıtü vapurdan köprüye çı- tirm'ek zahmeti yoktu. O zatell 
kınca ıeytan beni dürtmüı: h• zaman mevaimine göre ince 

- Haydi irfan, demifti, tura - -veya kaim ıılııp bir maılah ve i • 
cıkta, rıhbmclaki ıazinolann bi - -'- bl ı.:_ .. ---.,; ·ı • d 
· d · · b" .... __ ı,· pva r ~ ·-.. ı e ıezıyor u. 
rın e aerın aenn ı~..,, ıra çe • H 1 b" ıd· ~ ...:ı- t rte 
k. • '--Jk' d . • • d e e ıze IOD ıe •a• ..... a e • 
ıttır; ue ı ora a bır ıki can an · ve ıon mod b• fi ı hbaba d . mız a ır ça11a a ıe • 

a. a ~~ehr; onlarla da mitti ki onu, o sün; yolda bu ha· 
bıraz dertletıreın ! ı· ı ·· ı k d" · • · ıy e goren er en ııımn çıqene 

Hay ayaklarım kırılaydı da ıi- olduğunu kat'iyyen farketmemit • 
demez olaydnn ! Amma içime de lerdi. 
dofmamq değildi. Rıhrtma dotru 
ıiderken içimden: 

- Ya o gideceiin yerde, diyor
dum, timdi Benli Lltiflere, Feri • 
dunlara, Tornavidalara raatlar • 
1&n! 

Sonra gene: 
- Rastlamam ya! Onlar timdi 

ya Balat meybanelerindedirler, 
yahut Topkapı taraflarında ... 
Hem bir de 'enlara raıtlamıı ol • 
ıam bile ne çıkar? Daha i,.t, yan
larına gider, kemilerini ıelimlar; 
onlarla banıır; Feri dunun aami
miyetle ellerini ııkar; tim diye ka
dar biribirimizi bot yere incit • 
mit, kırmıtız F eriduncuium; tim· 
diden ıonra ise ıeninle dünya -ve 
ahret kardeıiz der ve o bana: 

- Bu, neden icap etti böyle? 
Diyince ben de ona: 
- Bunu 1&na ıonra anlatırlar, 

timdi yeniden batlıyan kardeıli -
ğimizin ıerefine muhe.bbele ba • 
kalnn! 

Hele dil, tive, leliçe meselesin
de inaan Nazlıyı alıp hiçbir yere 
bir miaafirliie gidemezdi; çünkü 
o daha aizmr açarken haliı muh
liı bir sepetçi çingene oldulu an -
lqılırdı. Halbuki Eminenin bir 
çiqene kızı olduğunu anlamak 
için konuflDUına çok inceden İn· 
ceye dikkat etmek l&znndı. 

O, ikide bir, kendi aralarınd; 
kullandılı (alo) kelimuini debi
ze ıelince bir haftanın içinde u • 
nutur, aiderclL 1 

( Deoaını var) 

eıamı izzet: -
Tiyatro Sanatı 

Her lrltapçıda bulunur 

Füıtı : 15 lıuruı 

\ 



Memleket mektupları A } t 
Gaziantep belediyesi m an ~-r a a Y a r l m l Z 

çok çalışıyor Nürenbergdeki Nazi toplantı-
··· Fakat şehirde elektrik paha- sında gördüklerini anlatıyor 
1 d b f b ·k v b · "Kongre mtınasebetlle, bu 400 bin nilfuslu şehre günde )ÜZ 
1 ır, UZ a fi asına ragmen UZ tren gelip gitti ı NOfus bir nrlJyonu geçti. Sade 250 ecnebi 

buhranı ve ihtikarı vardır gazete ayları var ••• " • 

(;aziantepte Alleben dereai civarından bir görllniif 

Gaziantep aytarımız ,>uıy~r: 

Nürenberı, (Özel •Jtarım,.1 r 
yazıyor) - AlmanyadA iktidaT 
mevkiinde bulunan Hıtlerin riya· 
ıet ettiği n&1Yonal ıosyaliıt, f11·· 
kanın ıenelik konareıi 10 - 16 ey
lül wihinde Nürenbe.-sı' de top· 
landı. Bu seneki konr.·enin fırka 
ve lıalk indinde ehemr:\iyeti ıe
çen •enelere nazaran daha büyük
tür. Sebep, Almanyanın birkaç 

Bura belediyeıi tehriıı imarı ve 
güzelleımeai huauaun'is büyül.
gayı et aarfetmektedir. Gazian -
tep, istiklal savaıında .\okuz. ay 
ıüren ıanJı müdafaa folayııiy),.. 

dahilen pek harap dü~ıLüt. ~ehrı 
dört yandan saran iati•:t orduıu -
nun mermileri bir çolt b:· yük ya 
pıları enkaz haline ırctirmi,tir 
Kasabalarını dü~mana ~E alim et 
memeği en iyi surette h:!en ve bu 
bilgisini bllfii? göaterm:~ olan Ga 
ziantepliler, harap dü~tn yurtla 
rını ima .... etmeği de o derece güze: 
ve c!lndan bilirler. 

fazl& bir ihtikar da ıöze \&rpmak· 
tadır. 

ay evvel yeniden kara, deniz ve 
hava kuvvetlerini ihya ederek 
"Veraay,, muahedeıiu; resmen 
nakzetmit olmaaıdır. Bu nokta 
göz önünde tutularak bu seneki 
toplantıya "Hürriyet ko.oıreai,, iı
mi verilmittir. Mutat samanda 
nüfuıu ancak 400 bine ~·aran "Nü

HlUer: nazi ınulü Ue lıallcı ıeldmlı11or 

Nitekim, aradan ıeçen müddf' 
tin pek kııa olmasına rağmeıı 

bugün Antebe eskisindetı dahn 
aüzelleşmiı ve modera.leıııL tir 
den~bilir. 

ELEKTRiK: Bir ha'~an ıosye 
tesi tarafından kurulan fabrik'.t 
t1ehri tenvire tamamiyt-- kif;dir 
n~ıediye, ıoıyete ile yap.ğı uz'at
ma mucibince yol ve ca~~eler~ mi' 
teaddit lambalar astırll'ı' olduğl~ 
gibi ce:eyandan Anteb" ... yarıda o 

fazla evi de istifade ~~ektedir 
Yalnız, kilovat füıtlarr ı.-ek vük 
sektir. Mevcut sözleırn~ye ~öre 
esas ittihaz edilen lnıiliz rra11 
bin Türk kuruıunclan a.:ıfı d~,tü
ğü takdirde kilovat fiatları da o 
nisbette indirilecektir. 

Halbuki sterlin bug=tf\ alb yü >. 

kur.ışa kadar düştüğü h.,Jde, on 
heı kuruıa yakılması ic !p eden e 
lektrik kilovatı eskiıi r~hi yirm: 
bir kuruşa verilmekte lt.vam edt 
liyor. Bu ise halkın vükıek niı· 
bette zararını mucip o!uyor. Be 
lediye bu vaziyeti bayıwıd1rlık ba · 
kanlığına bildirmit ve lnkanbkça 
itin mukaveleye . iıtİn'\r.f'n hail· 
emr0>lunmu,tur. Fakat iı bunun 
la kalmamalıdır. Çün~ ii, bu te· 
ıebbüı üzeri~e kilovat r:atlan on 
be§ lfuruşa indirilse dahi ıeneler
den!>eri kilovat batına t azla tah 
ıil edilen altı kurutlarcn iıtirdad• 
lazımdır. Bu, mühim bir yekan 
tutar ve ıehrin medeni ihtiyaçla 
rından b;rini dah~erir. 

BUZ FABRiKASI: Madelli e
lektrik ıoıyetesi taraftn"~an otu~ 

üç bin liraya yapılmıı. günde ü; 
buçuk ton buz çıkerabilece!c 
kabiliyette ve sıcaktan bozulabilir 
gıda maddelerini muhaf~zay& ya
rar ıoğuk hava depoların havi va 
ziyettedir. 

Kabul kat'isi yapılan fabrika. 
ailnae ~ ~k ton çıkvabilir ka· 
MHyette e1maıma rafmen piyaıa· 
da buz buhranı vardır. Br.lediyece 
toptan iki kuruta veriler. buzu" 
esnaf tarafından halka aatılıtmda 

ATATORK BULVARI: Ante· 
bi siiıliyen pek mükemmel bir e 
ıerdir. Bir kilometre ı.adar d• renberg,, ıehri A.lman1anın he,. 
vam eden bulvarın maarif cadde· tarafından akın eden halk dola
• d H lk p . . · · ka yııiyle bir milyon kit iden fazla 
ıın en a artı11 9u1>e1ıne · 

insanı barındırmak mel·buriyetin· 
dar olan kıımı aıfaltla,mıfbr· Bu!-
varın iki boyunca yeni eiaçlar di- de kalmııtır. 
kilmekte olduiu ıibi pek modern lıtuyondan çıkan b.,rkeı fev · 
yapılar da kurulmaktaJıı. Ancak kalide manzaralarla ~e mahteri 
bulvarın yapılıtında bir hatay1.1. bir kalabalıkla ka11ılaımaktadır. 
düıülmüıtür. O da, bir lnsmı ke· Şehre ıt•nde vasati 100 tren ıel-, 
ıilmek icai» eden Parti binasının mekte ve bir o kadar dıı konıre
olduju ıibi bırakılmasıdır. Bu bi- nin •onuna kadu bekliyemiyenleri 
na feda edilmit olaaydı Bqkara. ıen4' yurtlarına iade ,ç;n Nü~n 
kolu Maarif caddeıindr.~ ıörmek berg'den hareket etmektedir. 
mümkün olacakb. Bu takdirde Kongreye Almanya fC Avrupa 
ise bulvar hiç §Üphesiz bugünkü da atfedilen ehemmiyet: izah içi11 
q~-ıı-• tliVı•l ir..Alllli9ilılM~t. - .... •• iiı!ıalıı-..' •• 2&0 .... • arzedecekti. Maamafih Lul'ftl', fU nebi muhabirinin halundatmn. 
haliyle de güzel bir eserdir. söylemek kifayet eder. 

ALLEBEN DERESi: Halkın ak. Kongrenin ilk hedefi Alma11 
ıam üstleri gezmeğe ;:.ktıiı bu 
güzel dere boyu çok taiıane man· 
zanlara maliktir. Etraiı binlerce 
kavak ağacıyla çevrilmiftir. Bele
diye, derenin temizletilmesi i~iyb 
uğraımıf ve bunun için ıeçen yı! 
ikiter lira toplanmıtbr. Alleben 
gitgide daha ıüzelletm~ktedir. 

HAL: Yirmi sekizi •ebze, di
ierleri kasap olmak üzere 73 dük
kindan ibaret olan hal 19 bin li 
raya çıkmıtbr. Su, e!*trik V•-' 
havai hat tertibatını ha..r. ve bele · 
diyenin mürakabeaine ti~idir Pek 
modern tekilde yapılan halin bü· 
yük bir ihtiyacı ıailad•i'·nda tÜP· 
he yoktur. 

halkına :reni rejimi daha ziyade 
ıevdirmek için propaganda yap· 
maktır. Bir hafta müddetle he: 
gün partinin muhtelif teıekkülle
ri reiıi (Führer) in önünde ıeçi~ 
reımi yapmakta ve hemen bütün 
merasimde Hitler ve lrabine ile 
fırkanın nüfuzlu azası uzun nu . 
tuklar söylemektedirler Jlu nu • 
tukları iki kııımda toplayabiliriz. 
Birinci kısım dahili ıiyaıeti, ikin
ci k111m harici ıiyaaeti alakadar 
etmektedirler. Birinci arup nu
tuklar üç ıenedenberi iktidar mev 
kiinde bulunan partinin halkm iç
timai ve maddi ıeviyesini yükselt 
mek için ıirifliii itlerin izahabn·. 
ihtiva etmektedir. Hale kartı olarak yap.lan top· 

tan meyva ve sebze aatıcı~arına ait 
kıımm intaatı da bitirilmiıtir. Bu· 
rasının da ıüzel olma-. için çok 
ıayret aarf edilmittir. 

Bu meyanda bilha~~ ıon za Bitlerin motörlü bölüklerinin tellerin 
manlarda her Alman lÇ•n mecbu 8n biri Nürenberg toplantılannda 
ren ihdaı olunan altı aylık bedeni 

Mezbaha 13 bin lira çılmııttır. 
hizmet meselesi mühim h ir nokta. 
teıkil etmektedir. Fırkanm "lı 
büroıu,, ıefi de timdiye kada · 

tir. Almanyada iııizlitin hemett 
de bertaraf edildiii ıtatiıtiklerl~ 

halka anlablmıtbr. 
H.rici politikayı izah eden nu 

Güzeldir. Et nakliyab l!amyonlar 
la yapılmaktadır. Mezbahaya ya· 
kın olarak inta edilen batırsak 
haneden de iıtifade edilmektedir. 

yalnız müreffeh tabakanın iıtifa· 
de ettiği teylerden itÇiletin de iı· 
tif aaeıi için alınan tedbirleri ve tuklar .f,. noktada toplan,..,aktadr: 

lar: Arasa tabir edilen Lir genel elde edilen neticeleri izah etmit-

pazar yeriyle odun, hayvan ve ============== 
buiday pazarları varlıl da tehriu 
muntazam bir pazar yerine olau 
ihtiyacı büyüktür. Dir~kçi ve bıç 
kıcı eınafı için yirmi seldz dükkin 
bk huıuıl bir pazar yeri yapılmı~· 
tır. 

ŞEHiR HARITASI VE SU: 
Harita iti yıllardanberi aurunce
mede kalmıtb. Beledive reiıi ıe
çenlerde lzmire ıiderek müta':lhhit. 
Cevdet ve mühen~ia ltkarpa ile 
ıöriifrek haritayı beraberinde ıe · 
tirdi. lntaata buncian böyl:~ 
plinh tekilde devam edi!ebilece
ii bir sosyete ile görüfülen ıu te
ıisabna da bakdabilecektir. Bu 

takdirden Antep havuz.undan kur· 
tularak lıtanbulda otJuiu 1ib1 
medeni bir tesisata kavutacaktır. 

HEYKEL: Genç bir Antepli 
tarafından yekpare mermer tqın. 
dan yapılan Atatürk heıykeliniıı 
kaidesi için tahıiaat verilmittir. 

Şehitler abideıi de eylül so
nunda bitecektri. 

Belediyenin, ıördüta itler da 
ha çok olup bunlara 150 bin lira 
raddesinde bulunan bütc:f'ıi niıhe
tinde yenilerini ilive etmet~ 
çalıpıaktadır. 

"Komünizm,, e k!t.rf ı mü · 
cadelede bol19viklere kendi ıı -
lihlariyle mukabele edi~mektedit. 
Bu ıilih ha:lk tabakaları araıındA 
seviye farkları dolayııiy!n kökle. 

ten soğuklgğu izale etnıekten iba
rettir. Nuyonal sosyehıt f rka 
her ıımf halkı birbiriyb temasta 
tutmak ıçin muhtelif J,.~ekkiHler 
meydana ıetirmiıtir. ~ S ( ~ J 

fırkaları A. S. (••) ~abu1·ları. 
Hitler pnçleri alayları Hit«erc· 
kadmlar birlikleri... Niht yet dev

let işçileri orduıu. Bu lı fek}ti~ıie 
rin bugünlerde resmi r~çit ;ç.i&ı 
Nür\lnberı' de bulunan ;ızaJarm!Ji 

'· 
ünifOrmaları askeri üıiformalarc 
mütaJ>ihlir. S. S. fırkalarında~ı bir 
kıımı ıiJihla da mücehhezdir. 
adedi bir milyona yakındır. Hcpıi 
askeri terbiye görmütle-rdir. O. 

Ko111fenin toplanbıı esnasmda 
"Hitler,, Rantai'ı Nürenbergde 
fevkalade toplanbya davet etmit
tir. Bu toplantıya bütiln Avrup• 
memleketlerinde büyük bir ehem· 
miyet atfolunmuftur. 

15 eylül 1935 ıeceıi saat 9 d~ 
toplanan mecliste evveli Rantal 
reiıi General Görinı ıonra dahili
ye nazm doktor "Frick,, ve niha· 
yet "Hitler,, söz alarak bilhuaa 
Amerikada "Gameli haçlı,, nazi 
bayıaiıru tahkir eden kimselere 
beraat kararı verilmesini tiddetle 
prote.to etmiılerdir. 

Hariçteki yahudilerin her hu• 
ıuıta Almanyaya ka111 ,·.rphe ai· 
dıklarma ipret edilmit ve hu cep
henin Alman milletinin azmi önüa 
de kırılalcağına emin bulunuldu 
iu ilive edilmittir. Nihayet bü · 
tün bu hareketlere mukabele ola • 
rak üç yeni ltanun ittifır.kla kabul 
edilmiıtir. Birinci kanu..,.. "Game
li haçlı,, nazi bayrağır. Alman 
devlet bayraiı olarak kabul et 
mektir. ikinci kanun y~hudif erle 
Alman vatandatlarının 1..2divacınt 
menetmektir. Bu nokta ;aten tat
bik rdilmekteydi. ÜçGı.cü kanun 
Almanyada vatandaıhJ., hakkınrn 
kimlere verileceğini ta) m et:nek· 
tir. Evvelce bilindiği ff':bi bu ka
nun mucibince yahudiler v .ıtan· 
dathk hakkından ıskai" edi.mit · 
lerdir. 

R Ş. 

•) SS. Fırkaları Bitlerin hassa as • 
brl~ri mesabeaindedir. 

(**) S. A. fırkaları Naagonal Sosya
liat fırkanm iatinat ettiği kuvvetlerdir 
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Kirahk daire 
Kabatatta, Sedüstünde Çüriık· 

ıulu Mahmud Pata apartımanında 

gayet güze) manzaralı büyük 

be§ oda ve bir ıofalı, mükellef ha· 

mamlı bir daire kiraltktır. 

· I oeuıeı nemirnııırı ve nmauıırı ısıeıme rmom i~nresı illnlırı 1 
lki. eksiltmesi feshe'1.:len ve muhammen bedeli 16000 lira olan 

200000 adet telgraf mak~rıesi bandı 21-10-1935 Pazartesi g\.inü ıaat 
15,30 da kapalı zarf usulu ile Ank.ırada İdare binasında sabn ac.,a
cakdır Bu işe girmek isteyenlerin 1200 Jıralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe ma?tii kanuni 
bulunmadığına dair beyenname ve tekliflerle ayni gün n.at 14,30 a. 
kadar Komisyon reisliğk~ vermeleri lazımdır. Bu ite aid şartnameler 
Haydarpa.şada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada malze-

iKTiDARSIZLIK 
V/lKiTSiZ iHTiY4RLIK 
BiTKiNLiK. ... 
i STEKSiZ Li K 

Tramvay iıtaıyonunun hemen 

yanmdadır. Taksime de y;1kındır. 

BELGEVSEKLiGi 
..... ~yo~GUNLUK 

Karyola somyası 
yapanlara 

(Kurmalı cümbüş somyası) adıyla 

icat etmiş olduğum imtiyazlı yeni tip 

me dairesinde parasız olarak ~ağıulmaktadır. "5707" 

7363 lira muhammeu kıymetli lokomotif, vagon ve emnıyet supa· 
pı yayları gümrüklenmiş c:larak teı limi şutile 18 Birinci T~trin "i935 
Cuma günü aaat 15 de ~-ckarkda idare binasında kapalı zrrf u:Sulilt> 
satın almacakdır. 

~oG:J 
BULUNDUGU 

YfRE OGRAYAMAZ 

somyalarımı bu kere pi~·asaya çıkar

dığımdan ileride ihtilafa mahal 

· ·-:.mak üzere me:!e:.:aşlarımın 

beni taklitten !;ekinmelerini dilerim. 
Zeynelabidin 

Bu İ§e girmek isteye~!erin 552 lira 23 kurutluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanı•nun 4 ncü maddesi mucibince 
işe g.rmeğe kanuni manileri bulur madığma dair beyannam~ ve tek. 
liflerıni ayni gün saat 14 de kadar komiıyon Reiıliğine veuneler! la
zımdır. 

~---Yeni Nesil---.. 
ilkokulu· Yuva· Kız Erkek 

Bu işe ait şartnameleı parasız olara~ Ankarada Malzeme daireıir. 

:rmKıM-=-v==-A==c;==e:==R=:~ den; Haydarpa,ada T eıeHüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmakta-
= :: dır. (5632) 

Tedris ve terbiye sistemlerindeki yenilik ve ciddiyetile İstanbul Killtür 
idaresinin takdirini kazanmış bir milessescdir. Mükemmel .Yuva srrufr olduğu 
gibi yabancı dil öğretilmesine ehemmiyet verilir. Kayıtlara başlanmııtır. Cu
martesi, Çarşamba öğleden sonra Cağaloğlunda Molla Fencrl caddeılndc-

:~H Üs a meddi n~i Muhammen bedeli 93000 lira olan Eski,ehir atelyesini1l Kalöri· 
~ Umumi idrar tahlili 100 kuruştur.;i fer tesisatı 28/ 10/ 935 pazartesi günü saat 15,30 da kapah zarf u· 
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Yirmi adım kadar ilerisinde kendi· 
sine doğru birkaç kişinin geldiğini 

ğördü. KaranJıkta bunların dört kişi 
olduklarını ve hepsinin yaya yürü -
düklerini farketti. 
Marşal dö Damvil hançeri tutan 

elini mantosunu altından çıkarark: 
- Galiba gece hırsızları .• dedi. 
Hayır, bu adamlar serserilerden o· 

hı.mazlardı. Serbestçe gezmelerine 
bakıhlrsa devriyelerle münasebetleri 
olduğu ve namusılu insanlardan bulun 
d\:kları anlaşılıyordu. 

Çünkü bir çok insanlar için namus 
n vicdan kadar büyük bir kanun ol-
m., .. .. 
B·ı -t·~rt kişi serbestçe konuşuyor · 

J , · \·e Marşal da kahkahalarını d u -
yı .. du. Kendisini görmeden yanın -
dı· ~ ·~e!;tiler. Bu esnada içlerinden bi· 
ri: 

- Arkadaşlar gülmeyiniz! bu kadr 
lftn bir ismi vardır, sözlerini söylüyor. 

' du. 
Hanri dö Monmoransi yavaşça: 
- Dük Danjunun sesi 1 diye mırıl-

dandı. 

öbür birisi sordu: 
-Aziz prensim, bu isim nedir? 
- Sen Denis sokağında ona Mndam 

Jan yahut siyah elbiseli kadın ismini 
''eriyorlar. 

- Meş'um bir isim I 
- lnsanm sırtını üşüten bir isim. 
- Ben de öyle düşünüyorum. Fakat 

kızr güzel olduktan sonra annesi 
neme lı\zım .. Bu küçük Luizden daha 
rüzel daha alımlı bir kız dü~ünülebl

Ur mi? 
Ah arkadqJar •• Siz onu mtulaka 

r3rme11stnb; .• Bunu çok isterim. 
Llfın alt tarafı bir mırıltı içinde 

duyulmaz old1' 

Fakat Marşal artık dinlemiyordu.. 
J:m ismini duyunca Yücudu şiddetle 

sarsıldı. Luiz ismini işitince heyeca. -
nrnı zorla tutarak Dük Danju ile ar -
ka:i:ışlarını takibe başladı. 

Jan!. LuizI 
Bu iki isim kafasında gök gürleme. 

si gibi patlamıştı. 
Bu Jan kimdi .• Bu Luiz kim olu • 

yordu? Acaba bildiği kadınlar mı idJT 
Oh ! Her fedakarlığı göze alarak bunu 
öğrenmek bu şüphesini halletınek is • 
tiyordu. 

Dük Danjuyu sorguya çekmek hatt! 
icap ederse kralın kardeŞi olan bu 
prensle düello etmek kararını l'ermfıt
ti. 
- Aradığım kadınlar! .. Oh eğer onlar 
sa •• Niçin olmasınlar?. 

Hanı:i dö Monmoransi, nefesi tı • 
kanarak bir saniye kadar durdu. 

Aradan on altı sene geçmişti. Gece 
karanlıkta soylenen ve belki onnun a
radığı kadının olmıyan bu isim şimdi 
onun kalbinde öldüğünü zannettiği 
bir aşkı yeniden tutuşturuyordu. 

Jan .. Jan ... 
Ah, acaba onu bir kere görmesi müm 

kün olacak mı f di? Ölmüş sanarak aş
kını kalbinin derinliklerine gömerek 
söndürmüşken onu sağ olarak bir da
ha görebilecek mi ldl? 

Evet onu seviyor, belki eskisinden 
bin kat fazla bir aşkla çıldırasıya se
viyordu. 

Dört kişi bu sırada epeyce uzak -
laşmışlardr. Biraz hızlı yürüyerek 
on1ara yetişti. Başı ateşler içinde ya
nıyor kalbi kopacak gibi çarpıyordu. 

Birdenbire, kurşuni bulutlarla ör -
tüJii göğü aydınlatan bir şimşek gf • 
bl, zihnine hücum eden bir sürü ka -
nşrk düşünceler arasında, mUthi~ bir 
fikir onu sarstı: 
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beyiniz Fransuva tevkif olunacak. 
Slı; de hem Monmoransi ailesinin rei
si hem de babanız Konnetablin iktida
rına sahip olacaksınız. 

Hanri dö Monmoransl hürmetle e
tildi. 

Pardayan onun gözlerinde parlayan 
kJn ve ihtiras ı§ığmı görmüştü. 

. - Siz söyleyiniz bakalım Mösyö dö 
Ki talan? 

- Ben Bastil Urıdanı müdürü ol -
duğum için yapmaklığım llzmıgelen 

vazife-zaten meydandadır. Tevkifi ka
rarlaştırılan adamı bana. getiriniz. O
nun sağ olarak zindandan çıkmaması
nı üzerime alırım. 

Acaba tevkif olunması kararlaştır -
lan kimdi? 

- Kossen sen söyle I 
- Luvr saray muhafızlarının ha -

reketlerini de ben üzerime alırım. Bö. 
lükler benim elimdedir. ilk işarette o· 
nu yakalıyarak arabaya kor ve Mös -
yö Kit.alana gönderirim. 

- Siz Mösyö Marsel? 
- Gerçi Metr dö Şarron benim ye-

·ime Parise baştecimer (tüccarlar) 
tethüdası olduysa halk beni tutar ve 
ıözümden çıkmaz.Bastilden Luvra ka· 
dar her yerin zabıta memurları istedi
ğim zaman maiyetlerini sevkedcbilir -
ler. 

- Sıra siıe geldi, Metropolit Sor -
ben .. 

Sorben dö Sent Fuvar cevap verdi: 
- Yarından sonra, dinsizleri hima· 

ye eden Şarl aleyhine vtıızlara başlı· 
yacağım. Bütün hatipleri bu yolda se· 
ferber edeceğim. Bütün ldliselerde 
halkı Sari aleyhine coşturmak işini 

Uzerlme alıyorum. 
Hanrl dö Giz bir clakika kadar dU· 

şünceye daldı. 
Belki kanlı Blova faciasına sebep 

olacak bir sürü teşebbtislere girişece
ği 81,l'&da son bir tereddüt içinde bu • 
lunuyordu. 

Marpl dö Tavan blrdenblre sor~ 
du: 

- Dük Danjuyu ne yapacağız? 
Hanri titriyerek: 
- Kralın kardeşini har sözünü mı• 

nlda.ndı. ' 
Sorben serbestçe cevap verdi. 
- Bu siiltle mel'undur. Evvel~ ba~ı 

ezelim. Azaları çürüyerek kendililde • 
rfnden dilşerler. 

O va.kit Hanri dö Glz ı 

- Arkadaşlar,bunlar birkaç gUnUn 1 
çinde olup bitecek işlerdir. Biribirimi
zi gördi.ik, artık büyük teşebbüsleri 

iyi sonuca (neticeye) bağlamak için 
nasıl hareket edeceğimizi öğrendik. 

Bundan sonra, hanrlık devri bitti. lş 
görmek devrindeyiz. Bana her husus
ta güvenebilirsiniz, sözlerini söyledi. 

Hepı:ıl onu dinliyorlar ve sözlerini 
!deta hafızalarına işlemek istiyor -
lardı. 

- Bana olan itimadınız yalnız ha 
iş bitene kadar değil sonra da deYam 
etmelidir. Hepinize mukayele ile bağ. 
lıyım. Bu mukaveleye her zaman sa -
dık kalacağım. Maiyetinizdek i adam • 
lara bize yardım etmeleri için istedi • 
ğinizi yadetmekte serbestsiniz. Onla .. 
rı da )erine gctireceğirn,,·akit geli~·or .. 
Lazımr,elen emirleri yakında alacak -
sınız o zamana kadar herkes işile uğ -
raşşın .. Şimdilik ayrılalım ardadaş • 
Jar. Ne kadar az birara da bulunursak 
o kadar şüpheyi çekmeyiz. 

Bundan sonra hepsi Dük dö Gizin 
elini öperek bir kaç dakika ara ile 
karanhk odaya geçtiler . 

l\ossen sokağa açılan koridorun lm
pısmm sürgüsünü çekti. Bu koridorun 
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öbür başında Luben hala nöbet bek • 
liyordu. Evvela Giı ve Kardinal dö 
L<ıren sonra Kossen Tavan Ye metre -
polit nihayet Marsel, Kitalan en ar -
kadan da yalnız kalan Hanri dö rtfon-

• 1 
moransı çıktılar. · 
Bunların hepsi çıkınca mahzen de -

liğinin kapağı kalkarak Pardayanın 
kafası göriindü. Şövalye gördüğü ve 
duydu~u şeylerden dolayı sapsarı ke-1 
siJmişti. 

Gözünün önünde geçen bu hal, söy • 
Jenmesi derhal ölüme sebep olacak 
müthiş bir sn· idi. 

On caninin karşısında bir korku 
eseri göstermiyen, kudurmuş bir ka -
labahğa Jcar~ı koyan, yıkılan bir evin 
enkazı altında kalmağı gülümsiyerek 
g'6zc aldrran Pardayan böyle bir sır
rı öğrendiği için baştan aşağıya kadar 
titredi. 
l>üşünmeğe başladı. 

Dük dö Giz Deviniyer otelinde 
geı;en şeyleri gören ve duyan adamın 
bulunduğunu öğrenirse derhal bu a · 
damın vücudu ortadan kaldırılacak -
tı. 

Pardı.ıyan, kılıcı elinde bulundukça 
ölümle karşı karşıya gelmeğe kork -
nazdr.Asıl istemediği bundan sonra her 
zaman korku iç.inde yaşamağa mah
kum kalmaktı. Her sokak köşesi ken
disi için bir tuzak ve her yer düşman -
larının gizlendikleri pusu yeri ola -
caktı. Yediği ekmek acaba ltalyadan 
getirilmiş hir zehirle yoğrulu mu diye 
düşünecek, serbestçe yaşarnryacak. 
tr. Çünkü her ~yde hayatına kasde
den gizli bir ölüm vasıtasrnın saklı o· ı 
laeail anhakkaktı. 

Mlll •ide, Dük dö Gizin böyle bir 
ıdamm varlığından haberi olmadığına 
giSre kendisinin nasıl hareket etmesi 
icap ediyordu, 

Hazırlanmakta olan faciaya kol -
ları bağlı bir seyirci oJarak mı kala
caktı! Hayır .• Bin kere hayır! Bu fe
sat heyetine karşı içinde müthiş bir 
kin uyandı. Pardayan kralı sevmiyor. 
du. Daha doğrusu onu tanımıyordu. 
Dokuzuncu Şarlın varlığı ve yokluğu 
onca birdi. Fransa kralı kim olursa ol
sun, o kendisinden başka bir kral dü
şünemiyordu. Fakat bu heriflerin ha
reketlerini pek fena ve çirkin buluyor
du. Ne tuhaf şey! Kralın muhafız as
keri kumandanı Kossen, Bastil zin
danı müdürü Kitalan, Mareşal Tavan, 
Marşal Dödamvil ilah.. Bunların 

hepsi rütbelerini, şereflerini, yerleri
ni kralın sayesinde kazandıkları hal
de, ona karşı riyakarlıkta bulunarak 
arkasından kuyusunu kazıyorlardı. 

Kendisi yaradılışta mert, , .e aslan 
yürekli olduğu için bu hali alçaklık 
ve döneklik sayıyordu. 

O halde ne yapmalı? .. Bunlan ele 
mi Yermeli? Asla! Asla! Sövalye böy
le bir alçakhğı l<abuJ edecek yaradı • 
hşta değildi. 

Bu düşünceler Pardayanrn zihnin -
den büyük bir süratJe geçti. 
Ağır bir yükten kurtulmak isteyor -

muş gibi omuzJarrnı siJkti. Vaktini 
böyJe düşüncelerle geçirmek adetinde 
bulur.an bir adam olmadığı için man
tosuyla yüzünü örterek Monmoransi
nin açık bıraktığı kapıyı kapamak i . 
çin Lubenin kendisine doğru yürüdü -
ğü esnada aralığa fırladı. 

' ~ 1f. 1f. 

Tibodan lazımgelen talimatı alan 
Lüben, sekiz yabancı ~irin bu kapı -
dan çıkacağını biliyordu. Hemen Ti • 
bonun yanma gitmek üzere çıkanlan 
birer birer saymış ve sekizinci şair <;r
krnca sevinçle kapıyı kapamağa kof' 
muştu. 
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Hesabını altüst eden bu dokuzun -
cu adamı görünce: 

- HeyI kimdir o •• Burada ne ya -
pıyorsun? diye bağırdı. Fakat bu hay 
re ti ayni zaman da korku ve dehşete . 
döndü. Çünkü bu sözleri söyler söyle
mez şiddetli bir darbe ile koridora 
yuvarlandı. 

Pardayan ise yerde inJiyen Lube -
nin üzerinden athyarak hemen soka
ğa fırladı. 

-17-

FlRSAT BEKLlYEN KAPLAN 

O saatte Deviniyer oteli kapah oldu. 
ğu gibi dükkanlar da ayni suretle ka
panmıştı. 

Bütün Paris uykuya dalmıştı. So -
kaklar ıssız ve karanlık bulunuyor -
du. Hiç bir yerden ~ıt çıkmıyot yal -
nrz bazan komşu ziyaretlerinden dö -
nen bir zenginin uşakları tarafından 
t.aşman fenerlerin ışığmda geçdiği 
görünüyordu. 

O devrin sokaklarını gözümüzün ö
nün de şöyle canlandırabiliriz: 

Muntazam ve bir hizada olmıyan ev 
)erin teşkil ettikleri girinti, çıkıntı -
lar, karanlık gökyüzüne gömülmüş 
k ule)er, rüzgar fırıldakları, sivri ça
tılar 2 sıra mızraklı düşman askerinin 
karşılıklı durmasını andıran işaret ka 
zıkları, ay ışığının camlarına akset -
ği Gotik tarzda evler, bazı yerleri 
çöken yol ye bunun ortasrndaki bozuk 
kaldrrımlar1a çevrili yağmur sularının 
akmasma mahsus yer, su birikintile -
rinden olma çukurlar, şimdiki Paris 
sokaklarındaki gürültü ile kat'iyyen 
ölçülem.iyecek büyük ,.e korkunç bir 
ses~izlik görünür, ara sıra, bir tii -
f<'kli dcniy('nfn bir t"iye ayak ses • 
leri yahut gece hırsızlarmm hücumu -

na uğrıyan bir adamın çığlığı duyu .. 
luyordu. 
Bunların hepsinin üstünde sayısız 

kiliselerin, manastırların çan kuleleri 
karanlıkta insana dehşet verirdi. 

Şimdiki üç milyon nüfusla Pa -
riste o zamanki iki yüz bin nüfuslu 
Pariste olduğu kadar kilise yoktur. 

Bu korkunç sessizlik içinde, bu sa
yısız kiliselerin saat çanları tüyleri 
ürperten bir şeamet ile saatları vurur 
lardı. 

Herkesin evine çekilmesinden sonra. 
serserilere, hırsızlara, külhan beyleri· 
ne, çapkınlara, sarhoşlara, derbeder -
Iere geniş bir alan (saha) olan bu 
sokaklarda yalnız başına gezmek için 
son derece korkusuz olmak Iazımgelir 
di. 

Bu zamanın senyorları sokağa çı -
kınca mutlaka ata binerlerdi. Çünkü 
sokaklar pis kokulu bir bataklrk ha • 
linde idiler. Geceleri ise yanlarrnda 
silahlı ve meşa.leli peş on kişi olmadan 
evlerinden çıkmazlardı. 

Bir kadın ise ancak bir tahtıravan, 
bir kapalı sediye ile gidebilirdi. Hal
kın de bir çoğunun ya bir atı, ya bir 
katırı yahut bir eşeği vardı. Yalnız 

fakirler yaya gezerlerdi. 
Bundan da anla ılır ki, Ode\'İrde 

Paris sokaklarından birinde gece Yak 
ti tek ha~ma dola mak ya bir erseri
nin yahut bir gece hırsızının i§i idi. 

'f. 11- 1/-

Hanri dö l\fonmoransi, hiç tereddüt 
etmeden Sen Dcnis sokağına dalmıştr. 
Mantosunun altında sağlam saplı bir 
hançeri elinde tutuyor, ve acele etme
den sağ taraftaki evlere sürünerl'k 
Sen Nehri tarafına doğru yürüyordu. 

Birdenbire durarak, karanlık bir 
köşe)~ girip kımıldanmadan. duvara 

· cla):ınarak, olduğu yerde kaldı . 


