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Habeşler Italyan 
elçiliğine saldırdJ 

IstanbuJ sularında 
neft istihsali!? 

Kova kova neft çıkarılan bu sahil, 
113akQda değil e. ıstanbuldadır 

Yarın " Dananm kuyruiu .~ 
kopuyor: 4 eylOI 

Yarın tam minaaiyle "dananın 
kuyruğu,, kopacak .. Hayli gergin· 
leımi.ş bir hale gelen Habeş • ltal
ya itilafını konu§ıtllak üzere yarın
ki çarşamba günU Uluslar Kuru· 
mu 56 devlet mümeuillinin iştira
kiyle büyük bir toplantı yapacak • 
tır. 

Uluslar Kurumunun yarınki 

toplantısı İtalya - Habeı itilafmı 
halletmek yofuııda timdiye kadar 
kullanılmış usullerin belki de ta· 
rihi bir dönüm noktası olacqktır 

Şimdiye kadar aükU.netl~ ve hu· 
811.si lromisyonJar delaletiyle ara -
da bir uzlaşma teıiı etmeğ_e çalq· 
maktalarken, birdenbire zecri 
tedbirler almağa giriıebilirler. 

Fakat lngiliz kabineıiniıı "h.arb 
açan devlete kartı mü:ıterek ted • 
bh-ler aJıııma.ını,, uygun bulan 
kararmı verdiktenheri gelen ha • 
vadis)er hayli değişmiştir. 

BeJki de Ulusuar kurumunun 
ıon kararını vermesine kadar iş 
hayli uzayacaktır. Yahut, camimi
yetinden şüphe edilemiyecek 1-
talya matbuatının bir hafta kadar 
önce yazdığı gibi: ,.Uluılar Kuru
miyle birlikte veya ondan ayrı, 
yahut ona rağmen,, bir ite ba§ vu
rulacaktır. 

Yarmkl toplantıya hazırlık 

İngiliz Bakanı Eden Londradan 
Parise ge1erek Fransız Ba,hakani
le görüşmii§ ve hir ha.vadite göre, 
lngilterenin, Cenevrede, lta!yaya 
karş~ zecd tedbirler almağı mev • 

zuu bahsetmekten vaz geçtiğini 
bi1 dirmiştir. 

Fransız Başbakanı Laval, ltal • 
ya elçisi He de konuıtuktan sonra 
Edenle birlikte Cenevryee hare -
ket edecektir. 

Cenevre de faaliyet bat götter
mittir. Daha timdiden oteller, 
ga:zeteciler, dipl<>matlarla dolu • 
Clur. 

Habeıistan üzerinde İngilizler -
le ltalyanlal'ın ortaklaıa bir eğe • 
menlik (1hakimiyet) kurmaıı şek-

linde meselenin halli düşünüldü -
iti söylenilmektedir. 

Bir uzlaşma yolu bulmak için 
Uluslar Kurumu koridorlarında 

çalıtılryor münaka§alar yapılıyor. 
Harbin önüne geçemke için bir 

araya girme te§ebbüsüne, Roma • 
aa.ki Papanın müzaheret edeceği 

liaber veriliyor. 

Habet imparatorundan yeni hir 
hntiyaz alan "Eksplomsin cnd di-

velopment,, mürahhas üyesi Ri· 
ket, Röyter ajansı muhabh ine ver 

Cliği bir diyevde doğu Hab~iıta • 
nın yarı kısmındaki petrol ve l:rü
tün madenler imtiyazı hakkmda 
imparatorla bir mukavele imzala· 
drğını teyid etmİ§tİı-. 

Riket, Habetistanın bu hölge • 
sinde bulunan petrolun, Gergükte
ki kadar zengin ve iyi cinıten ol • 
auğunu ve yalnız 40 metrelik bir 
(brinlikte bulunduğunu ilave et
miştir. 

Petrol, demirborularla, Hind de 
nizinin Zeyla limanının şimalinde 
bulunan bir noktasına göti.\relecelt 

th. 
Habe§İıtana verilecek para mik 

tarı hakkmda bir gzlilik muhaf a· 
za edilmektedir. 

Bu mulcaveledne Fransızlar 
memnun değillerdir. 

Kap'I• ltalyan aakerlerlnln 
eflerını yUklemlyorlar 

Röyter ajansının verdiğine gö ~ 
re Kolombo adaaındaki İngiliz 
krovazörü Cenubi Afrikaya Ka • 
pa gitmi§tir. Bir hafta orada ka • 
lacaktır. 

Kap işçi birlikleri fedel'asyonu 
genel konseyi Afrikadaki lttalyan 
ordusuna aid dondurulmut etleri 
(Sabha) adh İtalyan vapuruna 
yükletmekten imtina etikten ıon -
ra grev yapan Kap dok İtçilerinin 
dunununa. arka almaia ka.rar ver· 
diğini, Batbakan bildirmi,tir. 

Grev, bütüxn limanlara y1tyıl -
mak iı~idadrnı göıtermektedir . 

lnglllz donahmeaı 
lngiliz donanması Hayfada 

toplanmaktadır. 

Habe,ıer naall bazırl•nırar? 
Londra, (Ozel) - Adiaababa

da çıkan "Sulh lfılı,, isimli gaze· 
tede Habet imparatoru ahaliye hi
taben bir yazı neıretıniıtir. 

İmparator burada, \t&tan uğrun· 
da bütün ayrılıkları unutup onun 
yardımına kotmalarınr ıöy]emek
te, iatiklal için yapılmıt ola1t eaki 
gayretleri hatırlatarak, ailelere 
- gene ayni mabat için • çoçuk)a • 
rmı vermeleri bildirilmektedir. 

halle, der1hal kendini korumağa 
kof&C&]dır. 

Mahalle kiliseleri, demiryolu 
tünelleri ve mana.ıtırlar girilecek 
sığınaklar arasındadır. 

Hab••l•tandakl konaolosv-· 
vurulma•• asrarenglz 

bir hal aldı 

Adisababadaki İtalyan Konıo
loıunun vurulması hadiıeşİ epey 
heyecan uyandırmııb. Fakat son
ra konsolos, kendi tabancasmın 
kazara. patlamaıt yüzUnden vurul
duğunu anlatarak hem heyecanla 
nan dünya merkezlerini hem Ro
mayı tatmin etmiıti. 

Şimdi, ltalyan Konsoloa".Jnun 
tedavi için yattıiı haıt1tneye. hiz. 
metçisinin de mızrakla :taratan • 
mıt olduğu halde getirildiği h,. her 
verilmektedir. 

Hizmetçisi bir yerli çocuktur. 
Ve anlatıldığına göre H~betiıtan 
hükUıneti, badiıe hakkında h.hki
katım henüz durdurmamııtm Kon 
solosun vurulme.sı hadisesinde bu
lunan ve hadisenin nasıl cereyan 
ettiğini bilen çocuk, hastanede 
tunları ıöylemiıtir: 

"-Bana, bir İtalyan mühPndi
sinin hizmetçiai saldırdı. Konıo -
loıun vuruluıu hakkında şehadet 
te bulunmaklığımı istemiyordu.,, 

Konsolosun vuruluıu hadisesi, 
böylece 'bir esrar haline ıirmiş o
luyor. 

Yeniden alllh altına ahnan 

Roma, 3 (A. A.) - 1912, 1913, 
1914 ımıflanndan silah altına çağ 
rdan iki yüı: bin aaker ancak '1ç ay 
nıUddetle alınacaklardır. 

Habe,ıer, ltalyan elçllljlne 
taarruz eHI 

Ortaköy açıklarında yanhş ma -
nera yüzUnc!en i~iııde 800,000 kilo 
mazot bulunduğu halde batan mazot 
.uv.• ,,.ıı.ı lstanbul sahillerini l.ıa::ı 

başa mazota buladığı ve bir çok zarar 
fara sebebiyet verdiği yazılmıştır. 

Aradan bu kadar gün geçtiği hal 
de 8ahiller hala mazot t.abakalariyle 
örtUJildür. Bilhassa kuytu ve dalga 
görmlyen akıntıya maruz bulunmıyan 
yerlerde olan mazotları bazınları tene 
kelere doldurarak bunlardan istifade 
yolunu tutmuşlardır. Böyle kuytu yer 
)erden biri' olan Sirkecideki araba is
kelesi yant da mazottan simsiyah ke. 
silmiştir. Bu sabah burada ''bedava 
deniz temizliyoruz,, diye çalışanlar 

vardı. Bunlardan bir kısmı tamamiyle 
soyunarak mazot . denizine girmişler 
ve ellerindeki tenekeleri doldurup dol 
clurup taşıyorlardı. 
BakQye dönmüştür. 

Böylekile, sahillerimiz, birer pet -
rol membaı vaziyeti almışhr. lstanbul 
Baktlye dönmüştür.! 

Belçika kraliçesi 
bugün gömülüyor 

Paris eJçlmlz Suat cenaze tUreninde 
Ttirkiyeyt temsil edecek 

Birkaç gün evvel Isviçrede f ed normal şekilde düzelmektedir. Kabur 
bir kazaya kurban giderek ölen Bel - ga kemiğindeki kırıklık hiç bir ihtilat 
çika kraliçesi Astrld'in cenaze töreni göstermemiştir. Sağ elinin üstündeki 
bugün Brükselde yapılacaktır. yaralar da iyileşmektedir. Yapılan 

ince muayenede kralın arka kabur -
Törende Paris büyük elçimiz Sut galarından altıncısının da kırrldığı an 

AtatürkU, Briiksel işgüderi Emin AH !aşılmıştır. Bunun kendiliğinden iyile 
de hükfunetimizi temsil edecektir. şeceği umulmaktadır. 
Suat BriJksele varmıştır. Papa bizzat ayin yapacak 

Cenaze saat 10 da mutantan bir (A A ) Ol Vatikan, 3 • . -. en surette kaldırılacaktır. Her taraftan 
on binlerce kişi töreni görmek; krali • Belçika kraliçeai için perşembe 
çeyi selamlam~~çin Br\iksd,ç ala. aülnit:ıdilı:'l~a,,,;.ni h;,,.,n,1: P~J"A ':J"•r-.r- ' 
etmektedir. cak.ve törende bütün kardinallar, 

Diğer taraftan kraJın sıhhati de elçiler hazır bulunacaktır. 

B. O. P. ajansına bildirildiğine 

göre1 muhtemel bir hava hücumu
na kB.111 alınan tedbirlerden, hal -
kın heyecana düşmemeti için; 
"tayyarelerin bütün memleketi 
harap edemeyiceği,, telkini ve -
rilmekte ve : "tanklar ıehrimizin 
ardındaki Entoto dağına hrma • 
namaz ve bombalar, ancak bri kaç 

ı kt d. Londra, 3- Deyli Ekspresin t 1 1 Poı·sı·n emr·ın·r kİ§İyi ö dürehilir,, denme .e ır. öJh.endi~ine f:T,.öre Adiaababada 1- Şebrf mf zdekf f 8 YBD• 1 
Habeşistandaki papaslat, vatan 5 " 0 ~ J k 1 .Yır 

tal~a. el"_ilig"ine tecavüz edilmi•, arın COŞ• UD UeU: d•ınlemı·yen için canlarını verenlerin cennete 3' :s 

gidecekleri yolunda vaazlar \'f!J'. elçıHk bınaaı ta§lanmııtır. & eı - Habeşıstana 
mektedrr. nada Harrar gümrüğü tefi taban- • • • Sarhoşlar 

Habe§iıtaııın dağlık ci;hetinde- ca kullanmıttır .... d. . L-b gıtmek ıstıyorlar (Baı taralı I inci •aylada) 
k. d ha 1· ku l d' 'l imparator bu ha ıseyı na. er a. 1 1 . d k"I 1 b" l'kt 1 t' ı or usunun y ı vvet en ırı - . .. . . . . ıtanbuldaki talyanlatdan do ç1n e ı ere ur ı e e egeçmı! ır. 

. Jd ... "R. . h hnca gümrük ıefını zmcıre vur · l 0 , b'l' .. d f'' C ·ı mıı o ugunu öyter,, aJanaı a• bad .1 • l ğu Afrikasına gitmek iıtiyen er ~omo ı ın ıçın e ıo or emı • 
ber veriyor ve Habe9iıtanm dövüı durmu§tur. Adiaaba ad'ılnı. 1:11 • hakkında dün ıehrimizdeki ltal • den ha§ka Nezihi, Ömer ve Meh-

' yanın evine de hücum e ı mııtır. • • d .. k" • b ı d kuVY'etı 300 bin ile 400 b;n ara • , . . yan kulübünde bir toplantı olmuf met ıımın e uç ıtı u unuyor u. 
ınd d d . Lizbon, 13 - Yirm1 ilç lngılız k d'l · y 2301 'd' B l K ı a ır, enıyor. ıkl d ve konsoloı en ı erme mürD.caat e numarası ı ı. un ar o-

h b · · P t k' aç arın a Tarık hüc.umların bozma~:\'. için ar ıemııı or e ız yollarını göstermi§tir. ca Muıtafapa,a semtinde bir evde 
hendekler kazılın.akat ve uı du - dolaımaktadır. Sonbahar m~ev- Buna göre, bir kağıt doldura • kendil~rini bilmiyecek derecede 
varlar yapılmaktadır. raıını yapmakta olan bu ~e~ıler caklar, tıbbi muayeneden geçe . sarhot oluncıya kadar içmişler ve 

Cenub vilayetlerinden Oıaden- manevradan t0nra Akd~nız fılo - ceklerdir. Kağıtları ltalyaya gön· ıuurıuz bir halde otomobile hine· 
de ve Gerlogubi mıntakalarmda ıuna iltihak edeceklerdır. derilecek, gelecek cevaba göre ha· rek hareket etmişlerdir. 
18 tane küçün istihkam yapılmıt - : .................................................. - reket edceeklerdir. Yalnız bu esnada bir de teessüf 
trr. Bu ıuretle buraya aı~r tek. ı italyan askerleri Dün akşam toplanan ltalyanlar edilecek vaka olmuıtur. Yo~dan 
sifetmek mümkün olacaktır. Diğer : Habeş toprakları- arasından bir genç ayağ~ kalka geçmekte olan 16 yaılarında Mü-
taraftan buradaki ıamizonlar na girmiş mi ? rak: zeyyen isminde bir kızla EyGp is-
takviye edilmiıtir. Londra 2 (A.A.) - Röyter a • - Habeşistan kimindiı? minde bir çocuk kendi ifadelerine 

Anlatıldığına gCSre, harh eana .. j~nsı bbi~dihriybor: H~nü~.te~n:;-t e;- Diye oradaki İtalyanlara '1ay . nazaran 2301 numaralı otomobil-
d . ki h b' mıyen ır a ere gore ın a ar - kırmı,tır. den atılan kurıunlarla hafif suret-ıın a ımparatorun er nr ar ıye- taJyan askeri Habeş hududunu geç-

si hükumet merkezi olan Adisaba- miştir. ; Herkes f(>yle cevap vermi~tir: te yaralanmıılardır.Müzeyyen Ha-
hada kalacak ve harekltı yedi as- Roma, a - İtalyan krtala.rının ! - Bizim! seki, Eyüp Cerrahpaıa hastanesi· 
kert telıis iataıyoniyle takib ede- Ma.be,18ta.na gfrdllderi haberi res - ! - Haheıistanı kim zaptcıde • ne kaldırılmıtlardır. 
cektir, '""P,, tpı>~·fü nA.memistir. 1 cek? Tahkikat derinleıtirilmektedir. 

C•b•lltarık ve Portu•alHe 
hazırllklar 

Londra, (Ozel) - Cebelüttank 
polisine, aıkert depolardan gaz 
maskeleri datılmqtrr. 

Mal tada zabıtanın dı irttıiı 
"Hava hilcumundan korunma,, ki· 
taplannın göaterdiği tekilde, btı • 
tün evlerde gaz geçmez ıılmak1ar 
tesu edilmektedir. 

Hava hile.umu eına•mda nuıl 
harekete geçileceği hakkmda 
mektep çocukları tecrübeler yap

maktadır. 

Top atıldığı ve kilisel~1' çan 
çaldığı vakit sıimaklara kotmak 
lazım geldifini anla}':acak olan 

..................................................... !••• 
- Biz! 

lt•lyan man•vr•larında Hlen Bundan sonra İtalyanlar hep 
ve yaralananlar bir ağızdan "Eya !,, diye bağ~rmıı ı -

Son ltalyan manevraları esna - lardır. 

sında bir askerin _ öıdüğün.u ve diğer Habeşlstanda cinayet 
ikisinin yaralandıgını lngilız gazete · 
)eri haber vermektedir. Roma, 3 - Gazetelerin ne§ret-

Gözlerini kaybetmek tehlikesine dü- tiği bir telgrafa göre Habe!tİıtanın 
şen bir asker, hastanede iken Musoli - Kültür Bakanının karde~i ı1e Cim
nlyi görmek istemiş ve manevradan me valisi Tafari Begessa ~egusıi 
sonra Musolinl kendisini görmiiştilr. yerliler tarafından tüfekle öldü -

Mısırdan geçecek olan rülmüştür. Katiller henüz buluna -
tayyareler 

maınıftır. 

Habeş hükumeti katil hidisesi
nin şahsi sebeblerden doğ .]uğunu 

' 

Mevlidi Şerif 
Ollımile memleketin te· 

cim ve d.enizcilik alemini 
müteellim eden merhum Sa· 
dık Zade Bay Rı.-,en\n nıhu 
için bu aym be,ine ~esadüf 

eden per,embe günü taat 
on dörtte Yeni Camide mev· 
lidi Jerif okutturulacağın· 
dan merhumu tanıya!\ ve 
sevenlerin teşriflerini !'aygı· 
)arımızla dtleriz. 

Kahire, 3 - Mısır hükumetinin 
ecnebi devletlere bir nota göndererek 
Mısır topraklan üzerinden geçecek 
askeri tayyareler için. bunların geçi • 
ştnden on bet gün önce Jzin alınması 
14zımgeldiğini bildirmiştir. 

blidirmektedir. Bununla beraber , Merhumu>' eı.ilesi 

kendisinin halk tarafından ıiç se· '••••••••••••' 
vilmediği söyleniyor. · -
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Okuyucularımın 
dilek ve istekleri 
Okuyucularımın son gönderdiği 

ınektupları ve söylediği sözleri 
hülasa ediyorum: · 

Galatada Merkez Rıhtım ha . 
nın da teciman giri ve çıkı kom is· 
Yoncusu ve yabancı fabrikalar it· 
güderi Vahram S. Hacınlıyan ya-
2ıyor: 

"Selama dair yazınızı çok hak
lı buldum. Bir nokta arzetmek is
tiyo. um: bu işin, yani selam ver · 
tnenin, umumileşmesi, yalnız a · 
hali ile olmaz, hükumetimiz de a
haliye rehberlik etmelidir. Bu hu . 
susta, hükumet ve resmi müesse . 
selerimiz de çok geride kcılmı~ -
lardır. 

itletmekte olduğunu söyiüyor: 
"Arabalar az olunca ve vagonlar 
dolu olunca, halk elbette ön sa • 
hanlıjına da binmek mecburiye • 
tinde kalır!,, diyor. 

Not: Bu mektubu birkaç gün 
evvel aldım. O gündenberi sa • 
hanlığa binmek yasağ; tavsamıt • 
tır. Bütün belediye yasakhrı gi • 
bi ..• 
Beşiktaşlıların 

şikAyeti 
Beıiktaşlılar namına müracaat 

edenler tu üç tikayetlerini ileri 
sürdüler: 

1 - Nüzhetiyede Şair Nedim 
sokağı gayet iyi bir katJırımla 

dötenmitti. Burasını havagazı ya
hut su boruları için kazıyanlar, 
gelitigüzel kapatıyorlar. Belediye 
hiç ses çıkarmadığı için, o güze' 
yol, göz göre göre bozuluyor. 

2 - Betiktat iskelesi önünd( 
laatnhul tarafından gelirken de 
bir tramvay durağı olması lazım • 
dır. Buraya, vapurlarla l'el<ahet 
gayesiyle durak yapılmamı~tır. 

Yani tramvay müfterileri, iyi ha
valarda vapuru tercih etmesinler 
diye düşünülmüttür. Halbuki, ak
si istikametten gelen deniz yolcu

HAHEK - Akfam Postası 
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Yeni t~lsiz ı Zaval.l.ı fırıncılar 
istasyonları k . d . • l 9 Bayındırlık Hakanlı-pe Z8rf1,r 8 JfillŞ er• 
ğıoın kararile " Ek k f. ti tt h 

yurdun on yerinde me ıa arını ar ırın, ep 
kurulacak halkı düşünmeyin!,, diyorlar 

Oğrendiğimize göre Bayındır -
lık Bakanlığı yurdun het yanını 
biribirine en çabuk ve en modern 
bir vasıta ile bağlamak iç in muh" 
telif iJlerimizde telsiz istasyonları 
kurmağa karar vemıittir. Bunun 
için de bir proje yapılmıt bulun • 
maktadır. 

Bu telsiz istasyonlarının ve kü
çük mikyasta on tane olacağı an
latılmaktadır. Telsiz istasyonla • 
rının Adanadan batlayarak cenub 
ve §ark illerimizde kurulacağı 
söylenmektedir. 

Bu suretle tehirler arası ve arsı· 
ulusal telefon hatlanna malik ol • 
mıyan tehirlerimizin yurd içi ve 
dünya ile en kestirme ve en kolay 
bir tekilde bağlanmaları temin e
dilmit olacaktır. 

Bu arada telsiz ücretlerinin de 
önemli bir mikatrda indirilmesi • 
nin esas itibariyle kabul edilmİ§ 
olduğu söyleniyor. 

İstanbul fırıncıları bir yantfan ı 
Belediyeye ve diğer yandan da ı 
Ticaret Odasına iki garib müra • 
caatte bulunmutlardır. Fırmcıla -

rın çok önem verdikleri bu müra -
caat hayretle kartılanmııtır. 

Fırıncdarın gerek Belediyeye, 
gerek Tiearet Odasına ya :t·k 1arr 

müracaat bSribirinin aynidir. Bu • 
nun ekmek ~rhırun tayini.nele f ı-

rıncılarm meı'lf aati hiç gözet ilmi • 
yerek daima halkın lehine ve fı • 

rıncıların aleyh Uıe hareket edildi -

ği, halbuki bu "aziyetten fırıncı· 

ların çok sıkıntı çektikleri iddia e· 
dilmekte ve ekme~ narhının mu

~dil ( !) bir hadde çıkarılarak 
fırıncıları zarara ıokmıyacak bir 
§ekilde tesbiti iıtenmcktedir. 

Belediyeye yapılan müracaat 

bir istektir. Ticaret Odasından ise 

Dün bu hususta Belediye, Tica
ret Odası ve fırmcılar nez.dinde 
temaslar yapan bir muharririmi -
zin öğrendiklerine göre f ınncıla • 
rın bu müracaatlarının başlıca se • 
bebi ekmek narhının tesb!t şekli· 
ni değiştirmek istemeleridir. 

Şimdiki formülde bir çuval un 
için iinal masrafı olarak 170 ku
rut konulmakatdır. Narh tayin e
dilirken tabii bu 170 kuruş da rol 
oynamaktadır. 

Halbuki bundan evvelki for· 
mülde imal masrafı diye 215 ku
nıttu. Şimdi fırıncılar evvelce 
olduğu gibi gene imal mauafının 
215 kuruştan hesabını istenıekte • 
diri er. 

Tecim odaıı idare heyeti bu 
meaeleyi göriitmüş ve öğrendiği • 
mize göre fırıncıların isteğini ye-

rinde bulmamıttır. Belediye de f ı-

"Misal olarak şunu söyliye~·im: 
.Avrupaya yapmış olduğum seya . 
hatlerden birinde, bir Fransız va
puru ile Çanakkale boğnzından 
geçerken, vapurun üç defa düdük 
Çalması dikkatimi celbetti Meğer 
sebebi, orada hulunan Fransız Ö· 
lülerini selamlamakmış. NE> güzel 
bir hareket! Aynı boğazdan bir 
kaç defalar bizim vapurlarla da 
geçtim, selam vermediler. Çanak
kale bizimdir, ve son tarihimizin 
en kıymetli bir abidesidir. Bizim 
de orada :vatan Fransızlanııkin -
den daha .yüksek ve aziz binlerce 
Şehitlerimiz vardır. Hükumet ni . 
Çin bizim vapur şirketlerini de bu 
Selama icbar etmez? Çok eminim 
ki boğazdan geçen her bir Türk 
'1apuıımun tayfa ve yolculanrun 
içerisinde bu aziz toprakta şehidi 
bulunmayan hir tek fert yoktur. 
'Ru ~nkt~yı rPc::mi rlevaire ikaz ~t. 
seniz zannederim önemli bir iş 
başarmış olursunuz. 

larını alarak tatımak için, tram • -------------

bu itin husulü için yardım isten -
mektedir. 

nncılarla bu hususta esas ~n ayni 
noktai nazarda değildir. 

V. S. Hacınlıyan,. 
"iyi muamele 

etlerim,, · 
Zından'~apıda Günq tuz fabri· 

•ı sahibi Hi~snü Hasırcı oğ!u ken
disi hakkrnda gazetemizde yazı . 
le.n bir tikayeti haksız olduğunu 
bildiriyor. 

''Ben tuzu perakende değil top· 
le.n s~tarım. Mütterilerime de iyi 
ltıuame'e ederim!,, diyor. 

"tramvayların ön 
sahanlıQı 

Beyazıtta Saraç lıhak mahal • 
leainde Cami ve Çcıme ıokı:ığın . 
~e. 4 numarada oturan Bay Ahmet 

Urhan vatmanın yanınd:ı dur -
~ak yasağından şikayet ediyor ve 
Una cesaret edenlere vapılan 

~ecri muameleleri anlattıktan 
'onra, kabahatin yalnız a-z vagon 

vay, iskelede duruyor. 
3 - Barbaros Hayrettinin me

zarı, acınacak bir metrUkiyet için
dedir. 
Talebenin derdi 
Vefa liıeainden Vasfiye ve İ· 

simlerini gizliyerek kurş•Jn ka . 
lemle mektup yazan gençlere: 

Acınıza iştirak ediyorum. Fa · 
kat, madem ki kendinize güven; 
yonunuz, herteyin tamiri aizin e 
Hnizdedir. Liseyi ba~armak içir 
orta bir zeki. ve orta bir ç.ahşmr 
bile kafidir! Ciddiyetle derse ça · 
lıtın ! . 

Etlere sarılan 
kalın kAQıtlar 

Taksimdeki lstanbul kuU.bFn 
de çahıanlardan Bay Kosti şiki 
yet ediyor: 

Etlere çok kalın kağıt aarıhyor 
Dün aldığım bir kilo etin kağıdı 
nı tarttım, buna dört kuruş on pa
ra verdiğimi anladım. Be!ediye 
bununla da meıgul olmalıaır. 

Not: 

Okuyucularımın bütün tiki. • 
yetleriyle daima alakadar oldu • 
ğumu bu mektuplar ve müracaat
lar fırsatiyle tekrar bildiririm. 

<Vl·l'f0) 

iş bankasının 
lkramıyesf 

Florya yolunda 
yaralanan adaın 

çocokların ı, Bankaaının bir eyl\ııde çeki-
Florya yolunda bir otomobilin me~ 

bul bir adama çarparak ağır surette 
yaraladığını ve Cerr.ıhpaşaya kalciın
lan yaralının ifade \ermeden öldüğ'ü
nü yazmıştık. Bakırköy jandarma ku-

marifeti len Küçük Cari Hesaplar ikrami -
Osküdarda Nuhkuyusunda 113 yesi 2000 lira Afyonda 666 No. lı 

numaraltı Zekiyenin evine kom • hesap sahibi Turan lbrahime çık -
ıu çocukları olan Samiye, Muzaf· 

mıştır. 
fer, Recai iaminde üç çocuk mi - .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
safir olarak gitmif, açık bulunan 

mandanhğr n müddeiumumilik tarafın 
dan yapılan tahkikat onunda, ölür.ün 
hliliyeti anlnşılmıştır. Bu :ııulam, {Ja • 
takanın Elbasan köyünden 60 .}n . ın

da Demir çavuştur. lstanbula ka\ un 
satmak iizerc gelen Demir ça,·uş kö -
yüne dönerken J<'lory:ıya yakın bir ) er 
de karşıdan gelen bir otomobil çarp -
mış, yaralamıştır. Demir çavuşun ö. 
küz arabası Floryn) n civar tarlalar • 
da bulunmuştur. 

konsolun gözünden 150 lirayı çal
mıtlardır. Tahkikat yapılmakta -

dır. 

Çocuk bıraklldı 
Samatyada Aya Kostantin kili

sesi arkasındaki arsaya bir aylık 
bir çocuk bırakılmııtır. Çocuk 
Dütkünler Evine gönderilmiıtir. 
Nara atmuşlar 

Şoför Salahaddinin idare ettiği 
2410 numaralı otomobile binen 
Vartarik, Adan, Asım, Onnik, 

Vartan, T oma isminde altı kiti 
Karagümrük cadedsinden geçer • 

lerken nara atmıtlar, bağırıp ça -
ğırmıılardır. Gece yarısı halkı ra
hatsız eden altı kişi yakale.nmıt • 

aiyle arasına girmek isteyen bu iki 
komıunun arkalarına yumruk 
vurmuş, bıçakla da arkalanndan 
kovalamıttır. 

Çocuklar arasında 
Galatada Çeımemeydanında o· 

turan 13 yatında Nuri ile 12 ya· 
tında Kemal bir defter yüzünden adaların güzelleşti .. 
kavga etmiıler, Kemal bıçakla riJmeleri için 
Nuriyi kolundan yarala?mş~ır. plan yapılacak 
AQır yaraladı Adaları Güzelleştirme Cemiye-

Çemberlitaıta Kurşunlu handa tı bu ayın sonunda yıllık toplantı
oturan Ali Rıza ile Arabgirli si • sını yaparak yeni kararlar vere • 

mitçi Cemal alacak yü:z.ünden cektir. 

kavga etmişlerdir. Ali Rıza bıçak- Cemiyete yeni gelir kaynakları 
la Cemali göğsünden ve diğer üç görüşüleceği gibi Büyükada ile 
yerinden yaralamış, yaralı Cer • birlikte öteki adalarm da güzel -

tır. rahpataya kaldırılınıştır. Ali Rıza leıtirilmeleri için bir plan hazır • 
Kavgaya yakalamnııtır. layacaktır. 
karışınca... Cemiyet, önümüzdeki baharda 

Heybeliadada Kırmızı &0kakta Ka 1 b İ d U rd U Adalarda fazla çiçek yetiştirılmc· 
27 numaralı evde oturan Said oğ - Gedikpaşada jandarma l"rıbarı si ve bunların halka pckaz bir 

Balkan haftası şenıı·kıerı· ı·çirı lu Mehmed Refik sarhoı olduğu kar1111nda oturan 60 yaşın fa Dik- ud .. cu··:eu··tnlemfeikdtaendı~r.alinde satılmnsını 
halde karısiyle kavga ederken ka- ran, Çemberlitaıta Vezir hanında :r 

ilk kafile hafta ya geıı·yor dm fazla bağırmıt, bunun üzerine Artin ustanın dükkanında oturur· Bundan baıka Büyükada fa cok 
komıularından Şevketle Ihsan e- ken üzerine birdenbire fen'ilık gel çıplak bulunan Tepeköye çam di-

t 1
4 ES-Iulde batlayacak Halkan cakları göz önüne alınarak öğle • ve g~lmiıtir. Mehmed Refik karı·: mit, kalp sektesinden ölmii.~tür. kilmesini de temin edecektir. 

L~tiv~ihuıili~~ile ıgrapn d~som~a~ddmı~~ Akey---------------------------------

d ey~t Büyükadaya giderek ora • ida.resi gece sabaha kadar Adaya [ • *'' **-i -] 
li:~• lıaz1rlrkları gözden ıeı:irmiı- vapur itletecektir. .._ ş E H I} 1 ~ D E R D L ~-!l ~ ' _ 
~Romanya gazetelerinde lstan • Ali Çetinkaya -

ı tenlikleri etrafında ya7ıJ~cak Doğu illerinde Florya plaJ·ıarında kalabalık. ~'ıılarla propağanda yaınlma11 geziyor 
~~lrıin edilmiştir. Romanyadan ilk 

lf ile ayın onunda Prenseı Marya 
.. ,l>u • 1 
(f rıy e gelecektir. 11 Eyltilde 
t ~ Yunanistandan ilk kafile gele -
~ktir. 

l 14 Eylul gecesi Yatklüpte veri· 
~~k baloya "Halk ıecesi,, adı 
~ .. il11ıiıtn-. 

l\~S Eyl61 ıababı yapılacak bay • 
l çekme töreni misafirlerin ha • 
~ tbiinaaebetiyle ;r.orıun buluna • 

Ankara, 2 - Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetinkaya doğu vilayetlerimizde 
yapacağı tetkik seyahatine başlamak 
Uzere yarın sabah Sıvasa hareket ede
cektir. 

Ali Çetinkaya bilhassa Sıvas Er -
zurum hattının biran evvel inşası işi • 
ni inceliyecektir. Kendisine devlet de
mlryolları genel direktörü İbrahim 

kemal, yollar direktörü Fut, Bayın -
dırlık Bakanı yollar ve köprüler da -
iresi reisi Emin ve diğer direktörler • 
den Kemaleddin refakat etmektedir. 

İstanbul Kumkapı Nişancasında Tülbentçi soka. 
ğında 21 numarada Sadık Özel anlatıyor: 

Epey oluyor. Arkadaşların ısrarı üzerine der.ize 
girmek için Floryaya gittik. Kapıda bin bir müşkülat 
çekerek 30 kuruş ı·erip bir küçük kabine bileti alarak 
içeri girdim. Fakat içeride bir tek bile boş kabine yok
tu. Oradaki memura vaziyeti anlatarak bof kabine ne· 
rede diye sordum. Bana ceııaben 30 kuruıluk kabine 
kalmadı, 100 kuruşluk ı•ar. Daha 10 kuruı verirsen 
buluruz dedi. 

Ben bittabi razı olmadım. Bu seferde göğsünde 
ılyah bir yıldız olan beyaz faniliılı biri yaklaştı. 

- }'alıu ne soyun muyorsun? Kabine yoksa elbi
selerini muhafa:a edecek bir yer biliyorum. Arkam
dan gel dedi. JJeni plôjın arka kapısından çıkardı. o. 
rada bir adanı oturuyordı:. Bunu gii.ı;tcrcrck iUi::•c et. 
ti: 

- Şunun eline iki çeyrek r·cr, elbiselerine bakar. 
Sen de rahat ralıat denize girersin dedi. 

Tabiatiyle bu açıkgö: adamın söziinü dinlemedim. 
Gişeye döndüm. Bir lıayli uğraştıktan sonra güç bela 
paramı geri alabildim. Diyeceğim şu: 

Gişede bulunaıı memur nasıl olur da içeride boş 
kabine olup olmadığını bilmiyor. J'c vatandaşlann al
danmasına sebep oluyor. 
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Metro - Goldvin f3 Mayer Tavmıs 
isimli filim şirketi gazetesine göre 

Mas ak yolunda 

Pek esrarlı T•• kı·· l h• d Habeş işi karur u a ey ın e şısmda Türkiye 8 . 
propaganda yapıyor ne siyasa Hu~~ah~t?.~0~!!0!~~~~~ 

Bu Yahudi şirketine bütün Vayudllik takınıyor? kan görüldü. Tabelalar sökülüp 
Alemi müessir olmazsa, Tilrk Alemi Taymis gazetesi lstaııbul muha- allnmış Fakat: acele ile içerdeki 

icap eden tedbirleri alacaktır biri 29 ağustosta gazetesine bir tel - numarayı unut:muşlar 
graf çekerek Floryadaki kabine top- .:~ynı yolda •k•ı otomobı•ı Bundan birkaç ay evvel tanın • 

mıf Amerikan film kumpanyala 
rmdan Metro. Goldvin - Mayerin 
Türklük aleyhinde bir film çevir-

mekte olduğunu bildirm;ştik. Son 
zamanlarda Motion Picture He . 
rald ismindeki film kumpanyaST 
bu filmin mevzuunu ne§retmiştir. 

Filmlerine binlerce lira verdiği
miz bu Amerikan müessesesinin a-

leyhimizde nasıl propaganda yap· 
tığını göstermek için bu (Hm hnk· 
kında mecmuanın yazdıqı yazıyı 

okumak kafidir. Musa Dnğı, U -
mumi harpte, Ermenilerle Türkler 
arasındaki hayat memat çarpış -
masmm bizim aleyhimizde ve if
tiralarla dolu olarak tefsir e:lilİ§t· 
'dir. 

Filmin romanını yani "Musa 
Dağında kırk gece,, kitabını ya -
zan adam Frans Werfel isminde 
bir Yahudidir. Bu suretle aslen 
Yahudilerin malı olan Metro • 
Goldvin - Mayer Şirketi gene bir 
hemcinslerinin eserini filme almı§ 
demektir. 

Buna kar§ı yapılacak fey çok 
b~ittir. Metro • Goldvin - Mayer 
filmlCTine kar§ı bütün memlekette 
boykot ilan etmek. Bizi vahşi bir 
halde gösteren bu Yahudi ıirketi
ne kar§ı yapılacak en doğru ve te
sirli ıey budur. 

Bizimle ticaret yapmak iat;yer. 

ve ifı geçtnmek mecburiyetinde 

olan diğer Yahudi firmalarının dl' 
bu hususta dikkatlerini celbede -

rtz. Türklük aleyhindeki bu pro . 
pagandanm önüne geçmek için 

müeııir olmazlarsa kendiler! de 
zarar görürler. 

Bugün Yahudilere karıı en mer
hametli, ve en bitaraf davranan 

ülke Türkiyedir. Türkiyenin hiç· 

bir tarafında Yahudilik aleyhin -

de bir kurum yoktur. Yahudilik 

aleyhinde neşriyat yapan bir mec· 

mua kapatılmııtır. Dünyanın bir· 

çok memleketlerinden sövülerek. 

dövülerek kovulan Yahudiler Tür 

kiyede hiçbir tazyika uğramamı§· 
tardır. Türk topraklarına ve Türk· 

!ere kar§ı medyun olan bu adam. 
la.r hep beraber hemcinsleri olan 

bu şirkete ba§vurarak bu filmin 
yakılmasını istemelidirler. 

Diğer taraftan hükametimizin 
de faaliyete geçerek Vaşingtonda 

filmin men ve imhası iç.in te§eb • 
büste bulunmasını bekleriz. ldea· 
list Amerika devlet adamlarının 

bu isteğimizi kabul edeceklerini 
ümit ederiz. 

Y almz bu film tirketinin aley. 
himizde film çevirmekte tereddüt 

etmediğini de hiçbir zaman unut· 
mamamız lazımdır. 

Nihayet §Unu da göstermek is -
teriz: Metro - Goldvin - Mayer'in 

bizim dostumuz olan memleketle
re de film gönderememe'i için an 
laşmalar yapabiliriz. DoJtlarrmız, 
ileride bizden de böyle bir dost -
luk görecekleri için, bunu memnu· 
niyetle kabul ederler. Kfö· edeyim 
derken zarar gören Metro - Gold
vin -Mayer de ne çetin kayaya çat· 
tığını böylelikle anlar! 

Yeni Eserler 

Tiyatro sanatı 
Selami İzzetin sahne ve sahne 

sanatı hakkında yazdığı bu güzel 
eıeri bütün kitapçılarda bulP..bi -
lininiz. Fiyab 75 kuruştur. 

ı•• Bu akşam Maçkada m 
Küçük Çiftlik Parkında 
Kemençeci ALEKO' nun 
Milzikseı hayatının 30 un 

cu senei devriyesi 
kutıuıanacaktır. 

Bu gece memleketir. 
tanınmış sa'natkarıarın 
dinliyeceksiniz. creı.49356) 
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Harbiyede BEL Vü bahçesinde 

Yaşar ve Celdl'in 
NeŞı'e ve musiki gecesidir • Tel. 49091 

~~!mır~oııarı u~ ıımanıarı ısırume lmum ı~aresı llünıarı 1 
Haydarpaşa Rıhtım cadesinde 170 ve 172 No. lu Balmu • 

mucu arazisi 3 sene müddetle ve açık arttırma ile 18/9/935 
Çarşamba günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası da~ıilinde· 
ki 1 inci işlebne komisyonu tarafından kiraya verilecektir •. 

Senelik muhammen kira bedeli 120 lira ve muvakkat te • 
minatı 27 liradır. İsteklilerin muvakkat teminatı Haydarpap. 
veznesine yatırarak alacakları vezne makbuzu ile kanunun 
dördüncü maddesi mucibnice bu iıe girmeğe manili bulunmaL 
dığına dair beyanname ile arttırma günü saatinden evvel ko • 
misyona müracaatları lazımdır. Bu iıe aid ~artnameler ııarasız 
olarak Haydarpa§a Birinci l§lebne komisyonu tarafından veril· 
mektedir. ~5158) 

Jantısı hakkında tefsirlerde bulun • 
muştur. 

1\luhabir, kabinenin ltalya - Ha
beş ihtilafını da göze aldığım söyli -
ycrek, hilkOmetin resmi ,·aziyetinin 
şimdiye kadar ihtiyatkAr olduğu ve 
bundan sonra da böyle devam edeceği 
mülahazasında bulunduklarını yazı • 
yor. 

Bu hal, Türk matbuatının ölçü 
lisanında da görünmekte imiş. Türki
ye bir taraftan Uluslar Kurumunun 
azuı olması dolayısiyle Uluslar Ku • 
rumunu tutmak, diğer "taraftan da 
Italynyı kırmaktan sekinme mevkiin
de imiş .. 

Muhabir diyor ki: 
Türkiye çekingen tavır ve hare -

ketine il:h-eten İtalyanın Habeşistan
la meşgul olmasından bir derece f e -
rahhk duymaktadır. Çünkü on sene
denberi Türklerin ğihninde, tam bir 
hakikat gibi sayılan, İtalyanın Anado 
Jq üzerindeki müfrez emellerinin 
Habeş meselesi dolayısiyle bir müddet 
geri planda kalacağı zannolunuyor.,, 

1'ürkler bugünkü vaziyetiyle Trab 
lus harbinin arifesi olan 1911 senesi 
eyhllündeki ahval arasında fevkalade 
bir benzerlik görmekte imiş-

1\luhabir sonra şöyle devam edi • 
yor: 

"Fakat bu kara düşüncelere kar -
şı yeni Türkiyenin 1911 senesindeki 
Osmanlı imparatorluğundan daha can 
lı olduğu hakikati ileri sürülmektedir. 

· daha çarpışdı 
(Bcq taralı 1 inci •ay/ad..ı) ı rrnı ıöküp kaçan §Oförün hüviyeti 

nına gitmişler, içinde ve etrafın - de bu aktama kadan anlaıdacak • 
da hiç kimsenni bulunmadığını j tır. 
görmüşlerdir. 

Diğer kaza da gene Maslak yo • 
Otomobil yan tarafmdan ağaca lunda olmuıtur: 

çarpmış, camları kırılmıı, ağac da 
Büyükdereden lstanbula gelen 

hayli sıyrılmıştır. 
718 numaralı hususi otomobille 

On ve arka plakaları ise mey -
danda yoktu. içine bakılrr,ca yan 
taraflarda oturul~n yerde kan le· 
keleri görüldüğü gibi müşterilerin 
görmesi için konan iç plakanın da 
yerinde durduğu görülmü~tür. Bu 
plakaya göre otomoblin numarası 
2433 tür. 

2333 numaralı taksi otomobili 

çarpıtmı§tır. Otomobiller hasara 

uğramı§sa da içindekilere bir şey 

olmamııtır. 

Şoförler kabahati biribirlerine 
atmaktadırlar. Bu kaza hakkmdR 
da tahkikat yapılmaktadır. 

(*100~) (3666) Otobü.s ıoförleri ve müıteriler 
bunun üzerine yollarına devam 
ebnişler ve Derbed jandarrr.a ka. Bir kazan patladı 
rakolunu bu vak'adan haberdar Haliçteki iki numaralı havuzd& 
etmişlerdri. tamirde bulunan lnönü vapurun -

Bunun üzerine karakold!.n jan· da kardif kazanı patlamıf, tamirci 

darına çavuşu il iki nefer vak'a Mustafa muhtelif yerlerindeil a • 
yerine gelmif, etrafta arqtırma ğrr surette yaralanmtf, sıhhi ;m • 

yapmı§lar, meydanda kimıeyi bu- dat otomobili ile Cerrahpafa has
lamayınca otomobilin batma bir tanesine kaldmlmı§tır. 
jandarma dikerek dönmüşlerdir. (1011) (*50•) ----

Vak'adan Sarıyer jandarma ku- ( gllJ H il t 
mandanlığı Ve Emniyte altıncı fU• 0 Z ava m 8 e.., 
be direktörlüğü haberdar edilmiş. şarı tayyare fahri kac 
tir. Yeni Türkiye, birkaç sene daha gaile

lerden masun kaldığı takdirde, mem-
Bu ıabah hadise yerinde talı.ki· 

lekett yeniden korumak işi çok ilerlew 
miş olacak ve hava mildafaası hazır- kata giri ilmi9tir. Otomobilin 

larını dolaşıyor 
lngiliz hava müıte~ı Si-: Filip 

Saıun lngiliz hava kUvvetleTine 
mal veren fabrikaları görmek üze· 
re momleket içinde bir seyahate 

çılmıııtır. 

hk1an bitecektir.,, içinde kan lekeleri olduğuna göre 
Muhabir bu noktadan Cenevrede bu kazada yaralılar bulunduğu 

Türklerin, daha ziyade meseleyi uz • tahmn edilmektedir. Dış plnkala • 
~şbrma~Ju~ahlti~e~~Jap. -~--------~-~------~-~~~------

cak1arını söylüyor. Balkan misakı a- Meyve~erimiz Lindberg'in 
aları n Sovyet Rusya ile müşterek .., 
harcımı etmelerini de muhtemel görü- Niçin bol ve ucuz? 1 ÇOCUQU 
yor. Bu yıl, sebze için deği! amma öldUrlllmemiş mi ? 

N k 1 
• ı meyve bakımından en bereketlı 

aml Smal Bundan iki sene ewel Lindbergin 
bir yıl olmuş ve bunun n~ticesi o kaçırılan ,.e istedikleri parayı alma • 

Vak'aSI larak da meyve fiyatları htanbul- dıklarından dolayı öldürülen çocuğu· 
da tam yirmi sekiz yıldanbe.ri gö- na air devam eden muhakeme birden· 

Nasıl izah ediliyor rülmemiı derecede ucu:ııamıştır. na daır de,·am eden muhakeme birden 
İstanbul Sıhhat ve içtimai l\Iu • lstanbullular Ge.nel savaıın bl.fla bire çok garip bir duruma girmiştir. 

d ğ d ld ~ masından evveldenberı' meyve fı' _ Şimdiye kadar katil sayılan Ye ölüme avenet mü ürlü lin en a ıgımız aşa. - mahkum olan Hauptmanın avukatı 
~ıdaki tezkereyi (aynen) dercediyo - yatlarını bu kadar ucuzlad1ğını göt' Lindhergin çocuğunun ölmemiş oldu· 
ruz: memişlerdir ve gene meyven;n İs· ğunu, ve Nevyork civarında Plüşink· 

30 - S - 93~ cuma günü akşamı b 1 · b k -' b ı tan u pıyasas~.na u anar o O· de sağ olduğunu iddia etmiş, ,.e Ne" 
Haydarpa.,adan kalkan Burgaz vapu 

larak geldiği de az görülı:ıülltÜr. Jersey hapishanesinde bulunan bir runda Namık lsmail'in geçirdiği kriz :s 

h kk d Daha do··rt yıl evvel l"tanLuJda mahkQmun itiraflarını iler sürmü:. • üzerine geçen hadise a m a yaptı • .. ~ 

~:~ ~;!:~~~: ::::n~:~:r:i~ ~ci §eftalininldbir odkkaskının 60. 70 ku- tür.Bunun üzerine tahkikat bu çep • 
ruşa satı ığı a ço gör!itmüıtür heden de derinleştirilmeğe başlan • 

ma.ddesine göre gemilerde yolcuların F k b ·· ft l' · k'l 5 a at ugun ıe a mm ı osu mıştır. Fakat Lindbergle kansı bunıı 
sıhhi emniyetleri hakkında 18 - 11 - kuruşa, nihayet on kuruşa satıl . inanmamakta, ve kendilerinin olc\uğtl 
1933 tarih ,.e 15231 sa~1h kararname maktadır. Vclevki kilo üzerinde iddia edilen çocuğu görmek isteme. 
hükümlerine göre vapurlarda ilk ,.e ekt d' ı . . b' I ı m e ır er. 
icll vakalarda gerekli olan ilaç ,.e de olsa nısbetsız ır ucuz uk va .. :---------------
malzemenin tamamen mevcut olduğu demektir. Bu yıl mürdüm erikle ıran Dış Bakanı 
ve şişelerin üzerinde muhteviyatını rinin kilosu 5 kuruşa, iyi arm:.ıtla · rıı.:ı ki il 
gösterir etiketlerin bulunduğu anla. k·ı 'h t 15 kuruşa elma 1. ur yeye ge yor 
şılmı olup hadisenin vuku anında rın 1 osu nı aye · lran Dışişleri bakanı Kazımi fftt· 
bilet kontrol memurunun keyfiyeti meydana çıkalı çok olmamakl& nrn başkanlığında bir heyet Toro' 
derhal orada bulunan ,.e ismini bilme. beraber 10 kuruşa, çavuş üziimü ekspresile yarın Ankaraya gelce~ • 
diğl süel bir doktora derhal müracaat ise 10 kuru§a satıl.nak~adır. tir. Orada kısa bir müddet kaldıl• • 
ettiği ve bu anda Dursa saylavı bakte. B f ti meyvelerin perakend~ tan sonra lstanbula gelecek ve bu· 
riyoloğ Bay Refik ile Alman profesö- .u ıya ar . hA radan Cenevreye gidecektir. 
rünün hastayı muayene ettiklerin l! fıy~t~arı~ır. Yoksa yenı elde .~e-~· lran Dışbakanı burada hükQn1c& 
zımgelen müdavatı vakıt kaybetmeden talının kılosunun 2 kuruştan, uzu erkaniyle görü§tükten sonra Gene' " 
yaptıkları anlaşılmakla beraber va- mün en iyisinin 4 • 5 kuru§tan tar- rede Habeş bmizmGlku 
purlardaki sıhhi malzemenin kontrol tıldığını söylersek okuyucu)a ·ımı.t rede Dışbakanrmız T-cvfik Ruştü r:ıs 
vazife.si sahil sıhhat idaresine ait bir hiç hayret etmesinler. la da görü ccektir. 
iş olup sahil sıhhat baştababetince 
kontrol ,·azifcsinin sık SJk yapıldığı Biz bugünkü fiyat düşüklüğü mektedir. 
,.e bu vak'a akabinde icra olunan kon- nün ııebeplerini araştırdrk ve §U 3 - Meyvelerimiz maales""f ih· 
trolda da bulunması gerekli olan ilaç neticelere vardık: raç edilemediğinden müstl\hsil 
lann tamamen mevcut olduğu etiket- 1 - Bu yıl meyve yurdun he· malım Istanbula getirmekte "e her 
lerinln de şişelerin üzerinde bulundu- yanında çoktur. ne fiyata olursa olsun elindt>n çJ' 
tu ve IJAç dolabının kırılmak ~uretiy- 2 _Tren hatlarının her yana karmaktadır. 
le değil anahtarı i1e ve derhal a~ldığı it 
anlaşılmış olmalda keyfiyetin bu su - uzanması ve vapur poıstalannır. 4 - Fazla bolluk alıcıyı "ı:a . 
retle tavzih olunmasını saygılarım • düzenlenmi§ olması meyve.lerı makta bu da fiyatları bir kat dıı 
la dilerim. aüratle İstanbul piyasasına d~k • ha düıürmektedir. 
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ORMANIN KIZI 
VcıAp laayuanlıa anuındo u• Nrüomn baıra •ir.....mt ormanlcı
ruula ~narlı oe lıalaramanlılı. Ae,Y«C111 . ..,. .,. teılıl• ronıanı 

•N"· 94 P cı Ya7an: Rıza Şekib 

insan eti yiyen ağacın dalları arasında iki 

HABER - Aktam Poetuı 

_.,ııııtntllll~~·"ıı"•• ............ 

Serseriler 
yatağı 

ciltleni yor 
insan Jskeletl d d B 1 k I Romanımızı biriktirmiş oıan oka-uruyor u • un arın 8 8 yueulanmııclan banlan ciltletmek is-

kemtklerl ağacın dibine dUşmtlştll tiyenıere: 
- Ebüluli ! Dikkat et... Şim • Kendilerini bilmiyerek atacın EylGlün 15 inci günü akşamına 

diye kadar hiç görmediğin ve sa· dalları arasına kaptırmışlar ve ya kadar Ankara caddesinde Vakıt 
kütüphanesine bir numara mukabilin 

na hiç bahsetmediğim bir yerden vat yavaı zamanla iskelet haline de bırakmalıdırlar. Bu tarihten son _ 
geçeceksin... Buradan geçerken ııelmitlerdi. rakl müracaatlar kabul edilemez. 
çok dikkatli bulunman lazım. Karıa, bu ufunuz atacın ya • Ciltletme ücreti 10 kuruıtur. 

- Nereden? nında daha uzun mUddr. bulun • lllılıu~ıııııırııaııını11tffllllnmın11111111uııı 
- Şimdi geleceğiz. mala lüzum ıörmedi. lmaıu ıi 

K~ta dur~adan bıçai~ i_le ka- ı nirlendirmekten bqka biı•t•t• yallJAÇ ffatları hakkında 
lın, adeta bırer urıan g1bı yolu ı ramıyordu. bl ta 
kartıdan karııya kapanırt ıarma- ı EbülCiliya ıealendiı r Vzfh 
Jıkları ayırmağa uğratırken ilave I - Haydi, Ebültlll, dedi. Gide Slhhat ve içtimai Muannet Ve -
etti: 1 lim ... Burada atacı aeyretmekte klletinden: (HABER) psett9inin 31 

- Sen timdiye kadar hiç et yi- mana yok. Vaktiyle mataraya var - 7 - 935 tarihli 1aywncla; (ecza 
yen ağaç aördün mü? mıı bulunmalıyız... .fiyatlarrnda vurıuneuluk Tar.) başlı

lı altında okunan 1uı üzerine keyfi· 
- Hayır aönnedim. Fakat itit· - Gidelim Kartal... yıt Sıhhat YI içtimaı Muavenet MU_ 

tim. Yürüdüler. Filler mezarına ıl· fettiflitln• tahkik ettlrllmlftir. 
- itte göreceğin ıey et yiyen den yolun üzerinde çıplak ayakla Bu tetkJkat neticemnde; Haber 

ağaçtır. Bu ağaçtan koca Afrika rın bıraktıiı izler fazlalqıyordu. puteal müdllrU okuyueutarclan bl . 
da belki yalnız ormanımızda var Karp: rlnfn flkl7etl üzerine kendlal7le tanış 

- Garip fey ... - Buraya yalnız ıelmlyecf'k • trtr Tablm eczanesi uhibiyle de gö-
Bu konuşma bile Ebülul~yı dü· tik. izler çok ... Kalabalık olduk . rUıtflkten 10nra çıkan )'Ulllın yazıl . 

tünce.inde tamamiyle ayıltma . ları da muhakkak... dıfım ve bundan bafka bir 111 bilme -
mıflı. _ Ne yapmalıydık? dilini, Takalm eczan•I aahibi ise ln-

0: - Fillerden blrkaçmı, yahut rtHs mtlltahzaratrnın bir mttddetten-

- Garip fey? •• 
Dediii zamanda dahi Karıaya 

derdini IÖyleyip ıöylememek için 
kendiıiyle mücadele ediyordu. 

Karta gayet aakin bir setle ce
vap verdi: 

- Bundan daha rarip bir,ey 
Yoktur. Şimdi görünee 00.bntün 
ıqacakam. 

- Zannederim. 
Ko.a to.ı ln.avvctli oarmAiıkl:ırı 

keı~rke yol açmağa uğrquiı sı · 
rada uzaktan dallar arasrntlan gÖ· 
rünen ve adet.?l bir ahtapoıtu ha • 
tırlatan ajacın yere sarknnı dal· 
larını gösterdi: 

- lıte, dedi, bahsettitim &iaç 
lam benim yerimden ıörünüyor. 

EbüluJi bu garip aiaç kart,sın
da Karıaya ıöyliyeceklerini bir 
ınüddet için söylemekteı. va:ıı~· 
ıniıti. Bu ağaç hakikaten ga ipti. 
\'anına yaklatmanrn tehlikesini 
ıöze alarak ilerledi. 

Karıa: 
- Ne yapıyerıun Ebüluli ! diye 

•eı1,.ndi. Deli misin sen ... Yaklat· 
illa! 

- En çok yaklaşacağım btı ka· 
dar ... Daha fazla dejil mera~ et -
ille ..• 

Ebüluli dalların yetifıdmiy~ceğı 
bir mesafede ağacın dört bir tara
fını c,~• .. - ~!; onu iyice ıözden 
aeçiriyordu. 

Kalııı E; • desinin arka tar21fını 
IÖrebilecek bir yere varınca t-.ay -

retten donakalmıflr... Ne ıörü . 
Yordu? 

iki iskelet ! ..• 

aılanı getirmeliydik. beri piyasada bulunmadığını ve bu 
yüzden sıkıntı çekildiğini ve yazının 
da bundan ileri geldiğini söylemiş ve - Gidip getireyim istersen ... 

- Uzun sürer senin ıidip ı•l· bu ıuretle müstahzarların üzerinde 
men ..• 

- Ne yapalım? 
- Sen dur burada •.• Ben biraz 

ilerden arar bulurum onu. 

- Pekili ... Amma ıecikm•··· 
- Gecikmem. 

Kar§& Ebülulidan uzaklaıtı 

Az aonra, orman içinde 7ay 
reniıleyen ti• MliDi ltltmlıtl. As
lanlarını çağırıyordu. Onlar . na 
sıl olsa, kulaklarına kadar vara · 
cak olan bu ıese koıup srelecek -
lerdi. 

Karıanın biribirini kovahyan 
haykırıılarına çok ıeçmeden ce -
vap verilmitti. Aslanlarıuın inli 
yen ve yuvarlana yuvarlana oiul· 
dayan kükreyiıleri belki de daha 
şimdiden filler mezarhjrl'da top 
!ananları korkutmuf olacaktır. 

(Devamı var) 

8000 Jlraya satılık 
blsk Uvl fabrikası 

UskUdar Selimi Ali efendi mahal
lesinde Acıbadem caddesinde 322 - 328 
numaralı 353 metre murabbaı zemin 
üzerinde ve yüzü 32,60 metre uzunlu -
ğunda iki kat k~r bina ile içindeki 
lnglHz Vikars markalı sabit makine
leri \'e otomatik fırını birlikte satıla . 
~:ığından daha fazla' malQmat edin -
mek ve fabrikayı görmek için istek -
lilertn Üsküdar lcadlye Çamlıca cad
desi 33 sayılı evde f abrtka sahibine 
bqvurmalan. 

yazılı fiyatlardan fazlaya satılmakta 
olduiu ve vurrunculuk yapıldığı şek
lindeki afır isnat sabit olmamııtır. 

Bununla beraber mWıtahzaratın şişe 
ve kutuları üzerinde satrı fiyatları 

yazılı olduğundan bu yazrlı fifattan 
fazla bedel istiyen eczaneler bulun • 
dutu takdirde müşterilerin hü1u1met 
.. .._. ...... ~ ........... r. 
hal eczacı hakkında kanunt muamele 
yapılır. Keyfiyet bu suretle tavzih o
lunur. 

40 klşlllk 
mnndollnata 

Şehrimizin tanmmıı unatkir -
tarından mürekkep 40 kitilik bü
yük bir Mandolinata takımı kurul
muttur. • 

Bu takım ilk konıerini Ktzılay 
Cemiyetinin Takıim bahçetinde 
7 Eylül Cumarteıi günU ve ıecesi 
için hazırladıfı büyük Kermeate 
vermeyi kabul etmittir. 

Beyoflu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
Kastamonu saylavı öltt Ali Rızamn uh 
tesinde bulunan: (1) Beyoflunda A -
yaspaşa mahallesinin 111kl Ebe, çık . 
masr yeni Bahçıvan ve maaraf nazırı 

sokajında eski (6) yeni <14) No. lı ev 
ile bu evin yanında bahçe olar.ak kul
lamlan ve tapu kaydında (Fındıklrda 

1 Dünya güzeOönön 
p<eşön<dl~aaa 

FahrOnname aoı. ••ki l'erısı 
tarih romanından ahnm••tır. Nakleden: 

"I 

No.58 

Ferruh, devirdiği 
dedi ki: 

kahramana 

- Seni öldürmiyeceğim 1 
Kalk ... Müşterek düşmanlarımız 
geliyor. ikimizi de mahvede -
cekler. Kendimizi müdafaa 
edelim. 

Atlar, ilerlemiı, her biri, yeni • Kendini müdafaa et! d"di. 
den meydanın bir batma gitmit • iki bahadirin birden kartı dur· 
lerdi. ikinci bir hücuma da, Fer - duğunu gören askerler, çar naçar, 
ruh, çevikçe bir mubbele~e bu • geri çekildiler. 
lundu. Şimdi artık, pehlivanları yanı· 

Bu sefer, dev adam alay etti: na Haman da ıelmitti. Oç arkadq 
- Haydi, yahu ••• Sen da aal - oldular. 

dınana. •• Galiba, ajır kılıcını kal- Ferruh, Ad'a ael&m yolladı. 
dıranuyortun... - lıte arzuaunu yerine ıetir-

Bu istihza üzerine, ıehzade, la- dim. Onun iıtediği .. ıbette hakiki 
lıcmı 6yle bir aawrdu ki, ıilah, bir muharebe de!iMi. Mehil albi 
dikleme.ine, Mehll'nın koluna bir pehlivanın ölmesine elbette ra
saplandı. zı olamaz. Çünkil böyle adam, 

Kan akmıı, bofutma timdilik asırlar içinde bir tane yetiıir 1. .. 
bitmitti. Bana teaadüfen yenildi. Y olua, aı· 

Ferruh:_ li benden ataiı delildir ... Miica-
- Tedavi ol.un da öyle .. Ya. dele ettik, bizi gcirdüler. Haydi, 

ralı ile boiutamam... • dedi. artık kızını versin ... Zira, Haman 
Birkaç zaman Melali teclaYi al- bekliyor. 

tında kaldı. Çadırlar hili olduk - Padiıahın etekleri tutuımuıtu. 
ları yerde duruyordu. Bwaaı, bir - Tabii, hak\udır. vereceiiz ••• 
panayır haline plmitti. Herkee, Azıcık sabretaiuter ! diye haber 
kahramanlar tekrar dövi.ifecek rönderdi. 
hale gelsin diye bekliyorlardı. Bunun üzerine, üç kahraman 

Nihayet, Mehlinın yarası iyi • da, ıehrin civarmda kurdukları 
letli. Fa.kat, bu zamana kadar, !;&dırlarda beklemeğt: b~ladı. 
biribirlerini, çadırlannda ziyaret Aradan epeyce Zfm&D .ı.eçJQİ.f l~ 
etmltler, iyice ahbap olmutlardı. Ne seı, ne seda .. B:r haber yoktu. 

Meydana çıktıkları vakit dost- Yine haber yolladılar. 
ça seli.mla§trlar. Bu ıefer gürz ile - Kızı, ne zaman verecekler? .. 
muharebe edeceklerdi. Yqı daha Vezir, cveap getirdi: 
ileri olduiu için, ilk hücumu ıene - Bir padiıah kızı öyle kolay 
Mehli yaptı. Ferruh, savuıturdu. kolay kocaya verilir mi? Çey.z dü-

- Benim rürzüm yok. Senin • züyoruz ! 
kini bana ver de atayım •.•. de - Fakat, mejerae bilekirlar, kızı 
meıi üzerine, pehlivan kızdı: uzak bir yere kaçırm~a niyet eL 

- Sen benim pzümü kulla - mitler... Hatta kaçırmıılar bile .•. 
nacak adam olmadın... Llkin, yerlilerden biri meaeleyi 

Bu sefer, Ferruh, adam akıllı fark etmif, gece yrı•ı usulla Fer-
kızdı: ruhun çadırına gelerek bu mesel• 

- O ıürzü senden daha iyi kul yi casuıladı. 
lanacak olan benim... - Müjde hakkımı isterim J •• 

-Allah Allah ... Ne münasebet? dedi. 
Bunu naaıl isbat edersin? - Sana, iıtediiinden de claha 

- Gayet baıit ... Sen, onun bir fazla para veririz ...• l.ikin bizi ka
ucundan tut, ben öteki ucundan çırddıiı yere ıötür. 
tutayım ••• Kim çeker, ötekinin elin (Devamı uar) 
den alırsa, demek ki, o, daha eh- ------------
liymif ..• Razımııın: 

Bu kadar manbkl ve makul bir 
teklifi, Mehil rededemedi. 

- Pekili ..• dedi. 
Her ikisi de ıürzü, birer taraf· 

tan tutarak çekmeie baıladı l ar. 
Galebe Ferruh da kaldı. 

HABER 
AK9AM PO•TA•I 

. iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Po•ta kutua ı btaabal 214 

Telgraf adresi: ıstanbul HABER 

Ebüluli hayretten ağzı bir ka . lllltııı!lllllMftnımlflllllllllllmıı...-..111lfllllllllllılllftlllllll 
rıı açılmıt ve gözleri çukurların. Çok beQenlllyor 
dan fırlamıt oldutu halde ba~ır • Çok satılıyor 
dı: Gece 

- iskelet var, Karta! Jsk.-Jet.. 
iki tane... konuştu 

Karp kottu. Hakikaten iki iı -
lceletin dallar araımdan aark!ığı REŞAT ENiS 
törülüyordu. Kafa kemikleri yok- f U roman: 

Molla Çelebi mahalleseinde Fedai çık. 
mazında eski ve yeni (2 • 4) No. lr ola 
rak yazılı bulunan iki kıt'a arsa: açık 
arttırma sureti Ilı 30, 9, 935 pazartesi Seyredenler, alkıttan, ıölderi 
saat 14 te satılacaktır. Talıll&tı: Ev yerlere indireceklerdi. Çünkü cüaae 
bir bodrum ile zemin katı, birinci kat itibarile bu kadar büyk bir ada • 
ve bir de çatr arası katından ibaret mın, tüy ıibi bir delikanlıya ınaf· 
tir. Evin sahası (139,90) metre murab- lup oluıuna hayret ediyorlardı. 
baı ve bahçesi <230) metre murabba· Hem de, bu dev, hiç de kof oıma
ıdır. Zemini çini bir tattıktan içeri dıfını bildikleri Mehli ;di ... Dai
glrlldlkte.: ayn ayrı iki kısım olarak ları deviren, zincirleri km~n, orta
klraya verilecek şekilde (3) sofa (8) hiı alt ü-.t eden Mehli. .. 
oda (3) hela (2) banyo <2) mutfak (2) Çok ıeçmeden, Ferruh, pehli-

Vazı ışıerı teıoronu : 2J87t 
idare ve ııan .. : HS70 

ABONE ŞARTLARl 
r1,1ıı,. E~tt•l>ı 

Senellk 14'00 Kr. 2700 Kr. 
e ayhk 7»0 .. 1450 ,. 
~ ayhk •OO " 900 .. 
1 aylık 150 .. 300 •• 

iLAN TARiFESi 
Tıcaret eıanıerının ••tırı 12,50 
Reemı uanterın 10 kuruetur, 

Solll61 w N•şri9at Müdül"ii; 

Hasan Rasim Us 
Bo11ldıtı v~r (Y AKm motbaa11 

t.ı. 

Karp bunların eksilmif olma . 
•ına pek ihtimal vermediii için 
liizlerini ağacın altında ıezdirdi. 

OiifmÜf erltelt soc:altların 
acınclıncı ve İjrendirici ha • 
yatlannı ccınlanJan~. ile • 
yojlunun, kumarhaneleri, bar
ları ve umumhaneleriyl~ bii· 
tün •elahet yerlerini anlaıı-

lkiıinin de kafa kemikleri 1ere 
düımüttü. Uzaktan bile icolayltk -
1- farkediliyordu. Bunlar uzun, 
._9'111 biçimi kafa kemilrleriydi yor. 

~nlardan da kolaylıkla anhsılı , Her kitapçıda 
ı:· Bu zavallılar vanıiler o -J _lllll..ı•a11r.a .. y ... ı .. n.ı .. z ........... , 

tarasa {l) bodrum ve ayrıca tavana-
rasında yerli dolaplar vardır. (Kıyme vanı altına aldı... Artık, giirzü 
ti: 8145) liradır. TellAllye resmi ve i- kafaıma indirecek, beynini eze
hale pulu müşterisine aittir. istekli o- cekti.. 
lanlann gösterilen gln ve saatte kıy- Ad, bunu fırsat bildi. Ask~rle- :-------------.. 
metinin yilzde yedi buçutu nlsbetlnde rini, ıırtlanlar ıibi, maf lüp kahra· 
pey akçesi ile Beyoğlu dördünctl sulh manın üzerine ütüttürdü. Fakat, 
hukuk mahkemesinde hazır bulunma-

tehlikeyi ıören Ferruh afdja 
kalktı. 

Mehliya: 

KUPON 
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ları n fazla malumat ,.e şartnamesini 
g8rmek fstfyenlerfn 935 - 20 No. ile 
mahkeme ka?em:ne müracaattan illn 
olunur. 04151) - Senin taraflrn olacağım ... 

.-.-------------------



YAZAN ' K .... llul8el 

No.8 
Anmzm,,J.ıamanıa felriMlg b)'&Janaa 
Wn lmum bir at lmlllde ~llJ'Ol" -
büdam, fakat a111i uktbda o• .... 

MI ı.tınuak, oa• oldalu ~
aptetmektea kendlml .............. 
Bana iyle pliyorda ki, bir at llserin
tleld ba bl)'lk Jusı, hl~ Mr nldt el -
ı.f71e sapte....,..; ..... 
waas bacabız clslkea allla7etlade, 
Mflf bir n palfleml8illd• IOllra 
byholaveneekU. J'akat dfltiadiflfl -
mü yapanuyordam. Bvalann en 11 -
malmıyac:ak netltiln• ralmea, ...ı. 
bir lunltıdan farbadı. 

Bir dakika, kazazede dellkanbmn 
laayat:mda oJdata Kfbf. birdenbire ken 
dimi kaybederek, hlr karaltı, yahut 
bir tayf haline pldiiimi laf81ettlın. 
Delikanlı böyle bir hareketi kendisin
de dalma iddia etmlftlr; titriyor ve 
sklerime inanamıyordum. Fakat 1 -

lerde, kmmm tam başı ilzerlncle, iki 
tarafa açılJDJt bir kllf kanadından 
llafka bir teY pzlkmilyorda· Bqnun 
tlzerinde ve tıpkı bir ıdllh kadar ora -
7& Jtlratle alçalıyordL Ba •ltlüf 
alphnıJ& kalfl sö:ıleriml birdeablre 
kapamayı diitündüm. Fakat biyle bir 
hareketfn lmmu hl~bfr vakit kartara
_,.ealını blllyordmn. Tıpla kazaya 
vframıt delikanlıda oldllfu slW. ba 
:rarau pen~eslnln. yauldarma kml 
lılr damp kadar şiddetle Y1l1'U'Ü 
sklerlnln birer birer o,.alaeafnu 
lüllettlm. Yarualar- Ylnal bet • -
aeclenberi onlarla uirafmaklıfma 

rafnaen, yarasaların aırnnı henb lt
reaememlfUm· Bitin kutlana aram
da size en fthtl bir kuta toraeak olar 
Jana, derhal yarasayı lleterebllir -
lllab. Nitekim, hepeinl birer birer ta
nıdılnn laalde, onlan itaate ptlrecek 
'bir llDllr elde eclememiplm. l~e 
kopam. Bir .U&h ! Jümnı bir .nllataa 

~-~·-.. .,,,, .._.lr.. MP kanetle, baya ut-
~JI ...... ~-

l'&llllf delikanh11 yok etmek lpa dl -
tUndiltöm bir ıdllha dolra uattnn. 
Atef" kaqana tapaıaak kadar 
kendimde heyecan b111Q70rdmn. Kale
nin denize bakan peneerealnl daha zi

yade a~; cam kanatlar blrd•bl • 
re arkaya dayanllllftl; llilllu ~Tir • 
dim; qafıda ktl~ kllltlbe, bpmı ar
dına kadar apk dul'll)'orda. Bflklerin
de, Perm•9an.utınndan fırla•lf IB
ee bir lflk aldldlyor; ~ tarafını ~ 
men dallzlll ...ı uaktu nata lfl
uıı1or••· Gklertml, daha dyade llill
.. yaplfbrarak tetftl ~tlıa. Her 191 
aizlerlmln htladen 11~a10r sfblydlT 
Bir el .. Od el .. Tmldılar, netlflla i-
çinde bir yalla kayar ıtbl apu. 
Hedefi arqtırb: Denizle 11fk11n 
blrleflk ıtbl boa Mrdeablre aaklaf • 
.. aoktunıda lılr feY dindi; yabm 
ODll slrflyorduın; llaftda iki takla 
att; lılr tepenin lr.erble dlfer ılbl, 
JamJa. kaya ye topraklana...._ an 
.. k•dWnl bıraktı. 

ı "Atalı )'llkan yama .. , ..._ 
10D11S Perm• manutmaıa IMbar 
~ kapıda birdenbire tltrbw 
hal ... : 

- Ne ftr, diye atıldım; ..... 
aa.T. Çlnktl, bir felüet haberta -
,_ ..... Perma.ta hl~blr teJI bua 
Jaa1- ftnle:&dl· Kendlllnln bile zor 
lllWıftecett imik lılr ... : 

- Bir kala.. diye fmldadı; yeti • 
tlnls! 

- N..ı, dl)'e k•apa., lılr kaa
mT. 

- ... ...., Jrımıg,, 

O Pür aeele HiJord• ki, R IOll 
bllaerte .._ ... ..,. _.,....... 
.-n, '* bt RllllJ'la on .. ite • 
dllnden blrd•hln ka~catm dlfb· 
dlm: 

- Kmm!· 

Dllan1a fırlamıpm. Tafl*ta, 
her ftldt otvdafana Wr ildir 1ser1 -
ne, aria isti 11pasa ntınmtJardı. 

Glslerl kapalı " ,.. • ., Jaftf _. -
lıJord11; neler ll1ll10rd•T K-.lakla • 
nm h hafif fmltrlara doln -t · 
b; lüat ~ lılr bllm• ...,... • 
~-; ... ., ..... .,.el 

muma ratmen, fberıer1nde1t1 f91ıe - Hayattan allnmış hakiki bir macera 
rlıl ara ma tlddetlt tlrpermelerle •- -=== &O 
sanıp lmaldıtı slrillilyorda; blak - .. No Vazan: O&man Cemal Kagfı•ız =:1 
lamaı, ha .. ıerı elde edebilmek için S E t 1 d A 1 h J ... 1 birudahaa~tım .. Hl~lllr .. y .. anb- en e m YVers n a .._,y e 
yor nnmanaz7 Aradan kırk .elds .. t 1 1 a n 1 1 
~--ntmen,bufmltıl&rdaahl~ s e a s a . a . sana •.. 
bir 191 elde edememlfimdlr. Fakat, 
bir 'lltlrıka onu dinll)'eeek ohmum, 
belki ne aöyledlitni bulup meydana 
çdulrablllrıdnll·. ÇUnldl, lmımın hu
tallfıyla beraber Permoetald bitin 
11rlann ba f1S1ltılarda yapdrklarmı 
biliyorum.., 

Birdenbire, odanın dlf tarafında
ki kut ~lhklannı bir tarafa bıraka -
rak, hafif bir hınltı lşlUldi. Profe -
lir: 

- Uyanıyor! dedi; onu muyene 
edecek mlıdnlı? 

~ 
Ayala kalktım. 
Oda, bir saat kadar nvel l~rtye 

rlrdiilm zaman beni hlrdeabire sar -
mıı olan ayni kızıllık içfndeydL Fa -
kat daha içeriye rtrer prmez kazaya 
utramıt dellkanlnun mitlıif ve •n 
banleUnl, ıdyah pmlana arkumda 
blrdenblre ıörilyor pbl, llclvert per -
denin in tarafında lrıtlmlttlm; ye hiç 
bir nklt prof esöriin anlattıiı te1ler
de, ba kazaJ& atramıı dellkanb11 dil
filnınekten kendimi alamıyordum. Sa-
n bir hayalet..· Bana dalma hatırb -
yaeaim: Yflstlnln bitin tfddetfn.I 
eamlaııa daJUUt, ldeta, odanm kml 
reqbd ba mlthft sanlık lstlll edl • 
yor ıtbl. ona eamlann arka tarafmda 
flr810rd11a. Gideri )'llftrlaklan ~ 
de 0111arord•; " tam ba sizlerin al
bnda, lllJall lık Jarm pea~nln 
yldn8 trrmaladılou hlMedlyordam: 

- P• ...... ..,. t...ı~i per
deleri b,.,....ı 

Ve bitkin bir flrpermeyle haata -
nm yam bapna llOkllldam. Bagtln, 
llbll birdqblre avlamıt olanlarm 
clzlerlnde meydana çıkan dkbetf 
ba ıözlerin içerisinde batırlıJonım. 
J'abt hiç bir ftklt bu gizler a~ de-
llldL Sadece ılı kapakların altında, 
d11nlm111 bir deniz kadar ensin bir 
19yln hareketalslltlnl glriiyordam; ye 

hiç bir tef orada Jumılclanuyordu· Bel 
ki, de baaa J&Ptıiı d•ldb, .. ~ -
nan bir kalp ıtbl mlthlı bir çırpınma 
içinde kalacalmı anluuttı. Ellerimi, 
nabalanna dotra uzattım: Ilık bir 
su içerisinde bualulmıt kadar yorpn 
ve o kadar alır atıyorlardı ki par • 
ıuklanDPD uC11Dda ba Od nabsm an
smn daraealım zannettim. Yayq ya
ftf oalan yatalm lılr tarafıu boa • 
imken nlaklarnaı sllalne •otna ver 
dbB: Neler pllyord• oradanT. Bir 
..._ Yallld hafif lık lllnltı.- Bir t. -
kele& blesind• '-tb lllr te1 olnu • 
yan ........ lpade Ueta canlı bir 
k .. ftrdı. San birer kemikten ya -
pılmıt slld parmaklanmn ortasın • 
da U.tıamu hareket ettlrlyorda. 
Birdenhlre b11 811 kemDderi butla • 
rl71e parpbyarak dıpn fırlayaeak, 
.,-.. t~de bir yere konabilmek 
lıba o kadar imla dinecekti, baya 
alıUall dellbnbnm eamların cbt ta-
rafmtla llltlr ıtW oldatam blıkalaa ... 
11, 1'11 lluatıama ltl)'tlk çırpmlllana 
kanpalatı: 

- T.W .. ..,. koa.,._.. Ve der
hal: 

- BYet; 111)9 ••a. prof"6re; 
o kadar ..... Wr .. ...... 

Sonra yaftf Jaftf,,.. ... terimle 
Penaoe •••19truuw tlatbv bek -
ç1ı11a1 aradım; kapm111 lılr 1arafıu 
11,Jall bir plge pbi -Hlliif m.1or
da. Prof esöril, soraeatım te1lerde bir 
tarafa bırakarak: 

- Sis, dedim, aeap hasta11 nere4e 
baldnasT. 

baUyar bekçi, Permae manastırın
da seçen bu dram içerisindeki blytik 
rollal .... ,, pblydl: 

~ ... ). 

ı ili& phnrn farkım. Yaram .. , - Ne durdunm da? Bulqmıs 
yan Emine abl-.na eealendi: hmdmmma (ellencenize) ! 

- Akı ben korkuyorum bu ka· Etem •JIJa ıene çiJııew.e bir 
ndan, cadmu nedir? 19Yler 187leclikten IODI'& •mı ter-

Orta J'&fb: tip fuıl tekrar batladı .,. bu ... 
- Korlan& MD benim yedi be- fer koca oilan fU tiridi ile OJDA-
~ . tW..di orts ~ ~--~--·-------
p.teririm ı "Ben çiftlikten indim gittim an • 

Ve yerinden fırlaJJP Etemin 
karwnm elinden eüpürıeyi kapm 
ca bu aefer o, ona indirmete bq
ladı: 

- Sen Etemi daY ... in ha! Öy
le İle al ana, al una! 

Etem karumm tarafı olarak 
ve ,alandan bir allama taklidi 
ile: • 

- Urma Asiye abla, urma, ya
zıktır benim siytin ıö:dii ton ton 
kancıtıma ! Ya dayaktan huta 
olur, yatar, kalına sonn.cıiıma 
kimler yıkar benim çepkenimi, 
poturumu; kimler pitirir bana ay• 
f&llllan çorba, fual,e kimler ka
tır benim ıırtnnı pireler aırmcaı? 

ZaYalh Eemine timdi taka· 
nm farkına YUdı ye yerinden fır

layarak baimlı: 
- Taa allah bellamı Yerıin 

ıisin kut kanlar... As kalam yii
retimi apana ıetirecektiniz !. 

Elemin bnıı Eminenin boy· 
nana aanlıp ODU lperek: .1. 

- Sen kotmUAUD ki badal~ 
ufak tefek itten ıelain cabucanak 
yürecilin aPma? 

- Ne bileyim ben, ben iti aahi· 
cikten aandım ! 

- Salıicikten de olur bazı bazı 
ama o yabancıların yamada ol· 
mu. [Manalı manalı Nuhya ba
karak] iyle delil mi Nulı banan 
onan ahimi bWm çadırlar için· 
de olur. 

Etem hmnen kananu teraledi: 
- De sırlama ayak beri Ka· 

lllD aienm topal eteii ıihi ... çak 
oracıkta ltir yerde hot het et mi
laflrl .. ! 

Etemin brw yere çakerek: 
- ClimMir cemaatlea baJ'leceai 

Of plmipinis ! 
- Bot baldaki 

nem aman,, 
"Doymadan civanım doymadan,, 
"Hekim gelain, aygın baygın e -

fem aman,, 
"Ölmeden civannn ölmeden!,, 

Fakat Sulokuleliler hu tGr1dl • 
yü iyi bilmedikleri için onlar tim
di bana elleri ve çalıılariyle tem.
po tutuyorlar; Etemin J'Ullk tulu
mu ile birlikte bu türkii,.O yalnız 
Naslı ile tirte ılzlü kız aöylO • 
yorlanb • 

Ve ne de tüzel aöyliiyorlardı. 
Halbuki bunlar bua ftldiyle 
bayle iyi türküler bilmediklerini 
kaç defa yeminle Miylemifler; 
çinsenece Ye tirkçe birkaç lab • 
piyos türkülerle heni atlatmak ia
temiflertli. 

Belki de bet Yaldt namudan 
batlca herıeyi bilcliı;ni 111'ifen 
kapoilu Etem ınf bu •kt•m için 
bu aüzel lmnk türldiyi haıün 
çadırlarda Nulı ile Gilisua a • 
damakıllı ıeçmifti. 

Onların timdild - pik ıtbel 
ahenaine kemancı kir Aadonla 
zurnacı Şahin aia da tatlılar Ye 
ikiıi birden: 

- A,kolawı, dediler, hh amr
dık l>unları, bu itlerde çok yann 
amma ftl'llllf cenabetlerde kıyak 
19yler! 

Şimdi Nulmıa 1e1i ı.... eaki . 
ıinden daha tatb, daha yanık. da· 
ha cana yakm pliyor; laeleı 

"Hekim gelsin, aygın baygın e • 
fem aeum,, 

"Ölmeden civanım ölmeden!,, 

Muraını .ciylerken hanmla • 
fail sözlerini içli içli hana dilane
ıi heni ezim ezim eziyordu. 

Bu ikinci ayı fub da bitince 
Etem koca oll-: 

- Yeni ıelinl• damatlan al
rtiw .................. ?. 

- Kocakarılar hamamda na • 
ııl hayılırlar? 

Filin ıibi bazı numaralar yap
tıracak oldu. Fakat, tam o ıırada 
kartı tarafta Tepebqı m1:11katı 
hqladı ••• Ve neye haşladı biliyor 
DKUunuz? Karmene ... 

itte o zaman, Nazlı yon~a doltı 
ıeniı çayırda keyifli keyifli otlar
ken uzaklardan bir kitnemf! duy • 
mut laarak ıibi kulaklarını o ta • 
rafa dikti, birkaç aniye öylece 
durdu. Sonra yüzüme bakıp aol 
eliyle kalbini dö•erek: 

- Bakum ne çalar, bakuı• 
ne çalar! 

Dedi. Otekiler bundan hirtef 
anlamadılar. Tirıe ıazlü ku: çolr 
hafif bir aeele: 

- Ne çalacak, dedi, ıizin ha • 
vanızı çalar! 

Etem llfa kanfb: 
- Ona derler Freasiltan hava

n... 0 haYa delil mİ ki tatlltmlf" 
tı seçen JJ1 hize pmulayı ! 

Otekiler sene W.,. anlama • 
dılar. Bilıiçlik atmak için ke • 
mancı Anclon atıldı: 

- Bu çalman hanyı hen bili • 
rim, clecli, bana derler Ulu pol • 
lruı 1 ! Bununla iyi bap haw.I 
OJll&Dll'I 

•-in• A11:t1-ı. cJ.7 .ti -. 
- Bu öyle pek 1.kbl -., 

mnama ......,., Aadon ela • 
11! Ba oba ol.. hisim Rut ....,r 
Tinin aJafranıuı olmalı r 

Naslı çok derin hir ah çekd 
kalktı, hah halı )'&DllllJzclan u • 
zaklqtı, aitti, keneli harman J'fll • 
1..0.. yakın incir ataçlanndd 
Wrine JUlanarak orada yalnızd 
Karmeni dinlemeie koyuldu. O 
&ncla psümiin öniine ~ 
pçen yum çok durpn, u •1 • 
dmlık hlr pceeinde pçirdilimi' 
ilk llem Ye ıeçen yum ~ 
dolnı kendiaini lizulna1u yere 
birbç defa sücendirerek danlt • 
mıt olduium arlcadatım pldi .
om brtı ilk defa olarak blpbl' 
Wr acı daydam. içimden: 

- Ah, diyordum, timdi bara • 
da o da olaydı; pçen JJ1 baD • 
dan bir ay kadar tonra f11~ 
hq)ayıp OD OD bir ay İçİDde .. • 
lana haclaklana bu hale ıelea -
ilk temiz, af macenmnm ha ~ 
dalı Ye mahl6t teklini de Wr ... 
aeydi! 

!'.mine ho,una biu toru)Ol .. 1 

- Nazlı ahla, niçin ........ 
kaçtı, oraya aitti? 

Biz de Elemle fU m.ıllkW' 
Yefİ7orcluk: 
~ Omm m.,. a,leclir. U...

... i du1du 111117du, ,W., O.- lllf 
katede yalms ı., .. tlinlel J 

Eteminan.tla .-1ar1,.· 
murtlaJorchaı 
-•'=e,.....aıisODd • 

rıJ,h• www ııa1-, o W.U... ae;:ı;,.. 
•: Wruaak pripce lla1 t' 

bUmcık maqaptuttur~-· 
esince alnlcıima hlfle 
1ar,.....1 

Reha Bey bir filosof ta..ı:rl-' 
- Kaclmcatmn hali, ..... ..-. 

faldanlleri hana bina ..,. 
mitti- Tnellkeli clelilmif. 

,(Dsoaı•-
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~4!§.!! ~e!!_E!_~e~ !&•'! ~f!!.~..P..!!!..~!Y~ Ali Bey köyünde Cüm
" Güreş kabiliyeti Türkün huriyet alanı 

bünyesinde vardır,, 
" Bu ulusal sporu, en ufak köylere Kadar 

teşkilatlandırmamız lazımdır ,, 
Şükril Saraçoğlu '' Bize her gUn yeni bir zafer kazandıran gUreş

çileri şurada burada gilreştlrmek yakışıksız bir iştir,. diyor 
Sporda, en üeri bulunduğumuz ı•c ı 

en çok muvaffakıyet kazandığımız Eı'd~IA.'Jl'lftB~ 
saha güreş oluyor. Senelerdenberi, 
yalnız güreş, Türkün hakiki ulusal 
spor kabiliyetini şerefle temsil ede -

• 1 

bildi. ı 

Fakat çok yazıl• ki, en az himaye 
gören de gene bu spor şubemiz oldu. 

Ne y02ık ki bu göğüs kabartıcı 

hakikc:ct karşısında bir de acı lıakikat 
var: 

Ya[J1ldığındanberi Balkan güreş 

şampiyonlrı..1unu kendi yurtlanna ka
zandıran, ve bugün dünyanın en sayılı 
güreşçilerini yetiştiren orta Avrupa 
şampiyonlarını dalıi yenecek bir sevi -
yeye yükselmiş olan bu Türk çocuk • 
larına, başlarını sokacak bir salon bi- 1 

le hazırlıyamamış bulunuyoruz. ı 
önümiizde Balkan şampiyonası 

maçlan, Rrtslar ve Mısırlılarla yapı -
lacak mii.him temaslar var. Fakat bü
tün bunlar, henüz güreşlerimize kü -
çük bir kulübe yapılmak yolunda ufak 
bir hareket uyandıramıyor .• 

Bu ulusal işin, en büyük ihtiyacı 
bir bina olacağını düşünerek, bunu te. 
min yolunda şimdiye kadar bir çok 
yazılar yazdık. 

Bugün de, sporcuların ağabeyist 
diye tandan kıymetll Tüze Bakam 
Şührü Saraç'ın aşağıdaki sözleriyle 
başl!ytuı, bir seri ankete başlıyoruz. 

llöule bfr anlı:etin güreş sporumuz, ve 
bir türlü başarılamıyan salon işi etra
fında yeni bir hareket uyandırabüe • 
ceğimizi düşündük. 

Şiımli11e. kadar, daima hizmet et • 
me!c için elimizden geleni yaptığımız 
ulusa! s,norumuza ve onun kıymetli 

çocuklarına, bö!}lece daha doğrusu 
bütün Tiirk sporculuğuna, ufak bir 
hizmet dalıa görebilirsek ne nwtlu bi· 
ze. 

Bay Şükrü Saraç'ı, Taksim stadı· 
nın balkonunda, yapacağımız hava 
kupası maçlarından birisini seyre -
derken buldum. 

Sporcularm kıymetli ağabeyisi, 
beni her zamanki ince nezaketi ile 
karşıladı. Anketimizi ve anketimizin 
gayesini, söylemeye başladığım bir • 
kaç kelime ile, derhal ve bu işlere tam 
manasiyle vukuflu bir sporcu gibi 
anladı. Benim daha uzun suallerle 
derdimi anlatmama meydan kalma • 
dan ve başka sualler beklemeden, 
sporcu Bakan, konuşmaya başladı: 

- Güreş, tam manasiyle bizde ha
zır bulunan bir spordur. Memlekette 
halkın çok mühim bir kısmı güreş ya. 
par. Bilhassa köylerde, kasabalarda 
güreşmek en büyük cğ1ence ve yegane 
spordur. 

M~se!A bir köylünün, çüti sürer
ken, sabanı, su taşırken bakracını bı
rakıp, rastgeldiği arkadaşiyle güreşe 
tutuştuğu. ikisinin saatlerce güreştik
leri çok görülmüştür. 

Onun için güreşi büyük ve eksik -
siz bir surette teşkilatlandırmalıyız. 

Ama öyle bir teşkilatla ki, ko11arı ta! 
en, hücra köylere kadar yayılsın. 

Sonra köyler, kasabalar, şehirler 
,vilayetler ve nuntakalar arasında 

muntazam müsabakalar yapılmalı. 

Bu suretle her sene (kalbur üstü) -
Bu Şükril Saraç'ın kendine mahsus 
çok hoş ve yerinde bir tabiridir - a
nasırı bulup meydana çıkarmalı, bun -
lan daha bilgili ellerde, daha mun -
taı.am yerlerde çalıştrrarak, arsrulu -
sal müsabakalar için hazırlamalıdır. 
Yurdun her tarafında bugünler, bir 
güreş faailyeti yok değildir. Fakat 
ne faydaki çok gayri muntazam 
1apıian bu faaliyet istenilidiği 
gftıi faydah olmaktan çok uzak ka -

Kabinenin üç üyesi gürefi seyrederken: Gümrük Bakanı Rana 
(ıapkQ/ı), Tüze Bakanc Saracoflu (ortada), KültiJr Bakanı Sa.ilet 

Anhan (ön sıradaki diğer zat) 

- Yeni bu kadar bUyük teşkili tı 
kim hazırlayabilir? 

O, hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Devlet merkezi, belediyeler, 

idareyi hosusiyeler bu işi tizerlerine 
almalıdırlar. Ve tabii diğer sporlar gi
bi, merkeze bağlı bir teşkilatm kol -
larr işin fenni tarafını idare etmeli -
dir. 

Sonra güreş.in en iyi tarafiarın -
dan birisi de şudur. Mesela futbolda. 
çok ileri ve gene çok geri kalmış mın -
takalarımız vardır. Bunların karşı -
laşması, aradaki kuvvet tezadı dola • 
yrsiyle zevksiz ve faydasız oluyor. 

Halbuki, güreşte ülkenin hemen 
her tarafında ayni seviyede kalbur üs 
tü güreşçiler vardır. Bunun en büyük 
misali de, daha birkç aylık güreşçi 

olan askerlerin, eski şampiyonlardan 
pek de farklı olmıyan bir varlık gös
termiş olmalarıdır. 

Görülüyor ki güreş, Türk milleti
nin bünyesinde olan bir istidattır. Tek 
rar ediyorum, bu işi herhalde teşki -
latlandırmalıyız, ve tabii bu iş başa -
rılmca, esaslı merkezlerde, canlı ~e in
sandan başka malzeme için de kafi 
hazırlıklar yapılmalıdır. 

Tam sırası gelmişti. Sordum t 
- Ufak merkezlerde bile, insan • 

dan başka malzeme bulundurulması 

lazımolduğu ha.lde, güreş sporunun 
merkezi sikletini taşıyan lstanbulda, 

malzemenin ilk şartı olan tek bir sa -
Ion bile bulunmamasına ne dersiniz?! 

fu o zaman fazlasiyle anlaşılacak -
tır.,, 

Bay ŞtikrU Saraçoğlu ile konu -
şurken, anketime kıymetli cevaplar a
lacağının emindim. Fakat doğrusu, 

spor işlerimize, bilhassa güreş işi hak 
kında bu kadar derin bir görüşle kar-
şılaşacağımı ummuyordum% 

Nasıl umabillrdim ki, spor işleriy

le resen uğra.şanlar bile, işi bu kadar 
ince ve esaslı görememişler, ve yük -
sek güreş kabiliyetimizin inkişafı yo -
lundaki ilk adım olan bir salon yap -
tırmağı bile başaramamışlardır. 

Sporculann kıymetli ağabeyisinin 
hiç düşünmeden, sanki daha evvelden 
kafasında hazırmışcasına söylediği bu 
büyük iş başarılabilirse, Türk sporu 
İçin f evkallde bir adım atılmış, ola • 
cak, dünya güreş !leminde büyük 
varlıklar göstermemize yol açılacak
tır diye dlişüniiyonım. 

izzet Muhiddin .c\PAK 

Nürenberg'de 
200,000 kişilik bir 

stad yapılıyor 
Nürmbergde iki yüz bin seyirci ata. 

bflecek muazzam bir stadın inşasına 
başlanmıştır. Bu stat A vrupanm en 
biiyük oyun sahası olacaktır· 

Şükrü Saraç müteessir bir tavırla r .......... ;; .. 00·;;· ................................. i 
ŞU cevabı verdi. i Buyuk Balet 

- Bu, hakikaten derhal başarıl- ! • • •• 
ması IAzım bir iştir. Hatta. keşki vakit ; Revusu 
olsada bu Balkan şanıpzyonasına ka- i 
da b di n 1 1 7 Eylftl cumartesi gün ve gecesi r ir salon yapılabilse i . vY e zan 

Kızılay cemiyetinin Taksim bahçe
nediyorum ki, artık bir An kaybet • sinde hazırladığı kermeste eski Rus 
meden, Türkiyenin ilk giireş salonunu 

1 
devlet tiyatrosu artistlerinden ha. 

yapmak lazımdır, Bu gtireşçilerhnizin, yan Arzumanofun idaresindeki şeh 
ve güreş varlığımızın çoktan hak et • ! rimizin maruf ailelerine mensup 
tiği bir şeydir. İ bayanlardan müteşkkil büyük ba -

Yurda hergiin ye~ zafer ka -
zandıran çocukları, ti!'R~a burada 
~üreştirmek. elbet yaki'Şi'bız bir iştir. 

Size son olarak şprı söylemek 
isterim. Şamullü bir te)killt yapıl • 
dıktan sonra, gruplar arasında yapı • 
lacak müsabakalarda, şimdi Anadolu 
da yapılan güreşlerdeki büyük şahsi 

kıymetlere değil, takımlar arasında 
kıymetlere ehemmiyet vermeli ve tıpkı 
futboldeki gibi, kategoriler aynlma • 
hdır. 

i Jet revüsünün programına bahçenin 

I• bar kısmında saat 7 de başlanacak 
9,30 ''41 kadar sürecektir. 

·················-··························-·· .. --····· 
jll • 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dllnyanın H .abit 

dudak boyuı, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıd11. Hlç bir hı· 
ıuaala allinıuez. Yı• 
lcaıua bile ;ıkmar. 
24 ıaal dudakta kalır. 

lıyor. 

Şükril Saraç'ın sözlerini 
kesip sordum r -

Böylece işlenirse, Türkün bünye • 
burada · sinde olan güreş istidadının, ne bil -

yük işler görmek kabiliyetinde oldu-

Tecrübe.I kolıyclır. 
Depoıu ı Sultanhamamında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 

~---- mağumdır. • 

de bulunanJar
dan iki gru'!l 
ve nutuk söy~ 

llyen Abidin 
Alibey kö -

yündeki Cum · 
huriyet alam · 
nm açılma _tö -
reni evvelki güu 
yapılmıştır. 

Köyün kadın, erkek, çoluk ço -
cuğu hep toplanmışlard1. Meyda-
nın bir tarafında davetlilere mah
sus bir çadırda güzel bir köy bü -
fesi hazırlanmı§tr. 

Saat dörtte köylüler ve davet • 
liler meydanın girit yerinde top -

landılar. Evveli köyün ihtiyar he

yetinden Adil köyün faaliyetin -
den, köy kanununun köylüye bah
ıettiği büyük faydadan ve Cum · 
huriyet hükUnıetinin köy ve köylü 
için iyi dütüncelerinden bahsetti. 
Kurdeleyi keserek alanın açılma-

sını Eyüp Nahiye Müdürü Ali Rı
zaya bıraktı. Ali Rıza da köylünün 

bu varlıklı çalıfmalarma her za -
man yardım edeceğini söyledi. 

Bundan sonra: Cumhuri~ aı.. 
nına giren bütün köylüle~e~aftt 

liler büyük direğin etrafında top
landı. Burada da köy gençleri ta
rafından istiklal martı söylendi. 

Şanlı bayrağımızla partirı:n hayra 

ğı köyün Parti Ocak başkam Ali 

Rıza tarafından çekildi. Partinin 
himayesinde çalışan Defterdar 

• • 
merası mı 

gençlerinden bir genç parti namı .. 
. na dünün ve bugünün mukayese • 
ıini yapan ve Atatürkün yaratıcı-
lık kudretinden bahseden ve çok 
alkıılanan bir söylevde bulundu. 

Bundan sonra kürsüye Türk Ha -

va Kurumu Fatih ilçesi üyelerin .. 
den yayım ve propaganda kola 
bafkanı öğretmen kimyager Abi
din Özger · tarafından Hava Ku • 
rumundan ve hava tehlikesinden 

bahseden çok heyecanlı bir aöylev 
verildi. 

Bundan sonra misafirler köytbı 
bilfeaine davet edildiler. Burada 
k67 mahsullerinden neftı yiyecelE~ 
ler vardı. Muıtafanm tarlasından 
karpuz, Salibin bağından üzilm,. 
KAzı:min mandıraımdan ayran q 

1 
peynir,köy fırınından da nefis ldSy, 

0 
ekmeği vardı. Bütün davetlil~~ bQ' h 

nu büyük bir iıtahla yediler. BUJtoı 
dan ıonra kC:Syün minimini mel[ .. 

teplileri tarafından bayrak, zafer 
mar§ları söylendi. Daha ıonra 1'0C 

titkin genç kızlar ve delikanlılar. 

tarafından da köy oyunları oynan 
dı, geç vakte kadar eğlenildi. 

ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 
Sıhhat ve Kuvvet 

VERiR 

Teklitlerindet' 
sakınınız 
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~a'!!Yt!frT~! .. Kurtuluşta b 
şebekesi yakaladı ya ı~.g l n o 

Moskova, 2 (A.A.) Ta11 ajamı ile e&ki ıübaylardan Pedeladof, :5 E 
bildiıiyor: lrkutskda t(•pianan ve Olenikoftür. Yanlarında silah, J.r A 1. v y a n d l 
Sovyetler Birliği yargutay haky~ri yangın bombaları ve mukabil ib. L/- -
· tilal neşriyatı olduğu halde hudu • 

•uel kolleji (askeri mahkemei Bugün öğleye doğru Sinemkö . ) ..... =--... __ u1-..,..,.,H,., 
du geçtikten ıonra tevkif edilmif· ı ., 

temyiz) dün bazı beya7. Ruılann yünde bir yangın olmıH, on beıt ev lerdir. ~ ,. 
ınuhakemesine ba,lamııtır Suçlular, ilk tahkikat sırasında yanmıştır. Yerinde yap~ığıınız 

Bir yabancı devlet casuı teıki - suçlarını tama.men itiraf '!tmişler tahkikata göre yangın Sinemkö -
latının talimatı üzerine Mançuri ve faaliyetlerinin amaçları, tali • yünde Turşucu Murad mahalle -
Yoliyle Sovyet toprağına ginniı o- mat aldıkları kurumlar hakkında sin Katinanın sahih ve Atiyenin 
lan suçlular eski albay Kobilkin geniş malumat vermişlerdir. kiracı olarak oturduğu 31 :ıuma -.. , 

Ankara telefonu 1 SON DAKiKA 

Korkunç bir 
kaza: 

Çelioslavak tecim 
muab~desl 

Ankara, 3 (Telefonla) - Çe • 
koslovakya ile ticaret aniaıınuı 
bozulmadığından bu anla~maya 
!:-ağlı kontenjan!arın bugcinden 
İtibaren altı aylık bir devri için 
daha uzatılmııtır. 

Maliye Vekaleti imtiyaz:ı ıir • 
ketlerin mukavelenamelerini yeni 
baştan tetkik edecektir. Tetkik
lerin imtiyazla.rın fransızca nıetirı
leri üzerinden yapılması kararla.s-
tırılmıştır. -

T eJ,.fonon Ankara direktörlü
ğüne fen müşavirlerinden Sadi, 
İstanbul direktörlüğüne d~ eski 
trıüdür Niyazinin tayin edileceği 
ıöyleniycr. Nafıa Veka!eti telefon 
llıenıurlarının ne suretle barem 
derecelerine ayrılacak!arı hakkın
da bir kanun layihası hazırlamak
tadır. 

Layiha me::lis açılır nçt1maz 
tasdik i~1n sunulacaktır. O zama
tla 's:a:!cr r.ıemu:-lara r.e nisbet da
h:ı:nde para verileceği henüz ka· 
rar] :tırılamamıştır. 

Ekonomi Bakanlığı ötedenberi 
gür:ırük bamaHnrı tarafm:lan alı· 
ıı-ın ke··fi paralardan ş;k:\yetlerj 

rröz önüne alarak bir tarjfo hazır· 
l~a.ktac'rr . .....__ 

Büvük bir . 
i , rtına 

Havana, 3 (A.A) - Dün, laa· 
beUa de Saguia yakınındak; Küba 
kıyılarında f!rlına kopmuştur. A· 
hali, denizin içeri saldıracağından 
korkarak içerilere kaçmıtlıırdır. 

- o-

f)eniz liazası 
Nevyork, 3 (A.A) - Ra.!io Ma 

~ine Corporation, güney pdiiiifikte 
Ulunan D~xie vapuru tarC\f ındaıa 

~ekilen bir imdat telgrafı a:mııtır 
U vapur Florida da Aryshrt ka· 

)alıklarına oturmuıtur. içinde 275 f 01cu bulunan bu gemi, y _ni Or
eandan gelmekte idi. 

d ~ixie vapuru derhal im.J~t gön 
h erı.lmesini istediğinden ka~a ma· 
allıne iki vapur gönde:Hmittir 

bi>ı:ie, Kübayı tehdid ettik~o:n son
~' Bohamas' ın batı g ~neyine 
0ğru yol alan kasırganın ~olu üı· t·· 
\inde hulunmxnktadır. 

-<>-

~llnanhlar blzlmle 
~Ilı cepheyi tutacak 

Q .\tina, 3 (Özel) - Makııimos 
\> aldarisl~ Triyestede görüı~ek 
f·~ b.aıbaltandan rejim hakkmdak1 
~kt1.ni açıkça söylemesini iıtiye . 

lır. . 

~ 8u konuımadan sonra Mak~i -
\J~a Cenevreye gidecek ve crl\da 
) tıalar Kurumunda Habet · ltal
t 'rı lneselesinde Türkl~rle aynı 
t~l>heyj tutmak üzere Tevfik Rüı-

Hir işçinin göztt 
çıktı 

Çırağan sarayında Tahtait fab
rikasında motörden fırlayın bir 
tahta parçası planya tezgahında 

çalııan Bay Saidin ıol göz:ine isa· 
bet etmit ve gözünü çıkamıııtır 
Bay Said, imdadı ırhhi otomobili 
ile Cerrahpafaya nakledilmiı, ya
tırılmııtır. 

c~so·> ıoıı 

Henrl Rarbus'un 
ölllmilnden sonra ... 

Barbus 

Methur Fransız müellifi ve ko
münisti Hanri Barbus'ün Rusıada 
ölmesinden sonra, Avrupa gaze -

telerinde bu müellife dair y3zı1ar 
çıkmak~a. annesinin İngiliz oldu
ğu yazılmaktadır. 

Fakat annesi, Barbus dahfl üç 
yaşındayken ölmüştür. Barbus 
1873 de doğmuıtu. 

Hanri Barbus'un en ır.eşhr'.' e -
seri "Atef,. idi. Mektepteyken be
lagat, felsefe ve latin dHi fü:nin-

de kendini göstermif, ve s..,rbon 
Üniversitesinde derecele:- kazan -
mıştır. 

Büyük harp başlama.dan önce 
iki roman yazmı§tı. 1914 te. 1892 
sınıfı ile orduya girdi. 

Yirmi üç ay nefer olarak hiz -
met etmit fakat sıhhati bozuldu · 
ğundan, hastanelere düşmüt ve o· 
ralarda, "Atef,, isimli eserini par
ça parça yazmıştır. 

Bu kitabın tercümesi lngittere 
ve Amerikada yüzbinlerce satıl • 
mıttır. 

Barbus'un küçük hikayeleri ga

zetelerimizde tercüme edilmiıt•ir. 
--o-

Veni bir Italyan 
Bakanı 

ralı evden çıkmıştır . 

Söylenildiğine göre, evde çama
tır yıkanıyordu. Bu yüzden baca 
tutuımu§ ve evdekiler·. evvela bu
nu görmemitlerdir. Neden sonra 
komıular yangını görmüı, bağıra
rak mahalle halkını ve ev dekileri 
haberdar etmitlerdir. Bunun üze -
rine polis ve Beyoğlu itfaiyesi ha· 
berdar edilmİ§, biraz sonra Bey -
oğlu grubu yetişmiıtir. 

Yangın çıkan sokak yokı.•ıtadır. 
ve evler hemen tamamen ahıap· 
tır. Arada tektük, kagir küçük ev
ler vardır. Yangın ıaat on bir bu
çuğa doğru çıkmıştır. 

ltf aiye, ahıab ve hiç de mun • 
tazam olmıyan sokaklarda yangm 
musluğu aranııt, bulamayınca 
Sinemköyüne, KurtulU§a, hortum 
uzatarak oralardaki musluklardan 
ıu temin etmittir. 

Su arama yüzünden bir müddet 
va.kit geçmit, rüzgar da çok f id • 
detli estiğinden yangın civardaki 
tahta evlere sirayet etmittir. 

Bir müddet sonra lstanhul gru • 

bundan ela İmdad istenmiş. bu 
grub da yangın yerine gitmiştir. 

Her iki grubun cah!ması netice • 
sinde yangın ancak saat biri çey -
rek geçe söndürülmüştür. 

Ayni sokakta on bet ev yanmı§· 
tır. Bazı evlerden e~yalar kurta -
rılmıısa da yangın çıkan evden 
biç bir §ey kurtarılamamııtrr. Ci -
vardaki bir çok tahta evler de ho
şaltılmıttır. Yangın yerine Emni -
yet Direktörü Salih ile Beyoğlu 
kaymakamı Danit de gelmiş, sön
dürme işiyle yakından alakadar 
olmuşlardır. 

Rluclstanda bir 
zelzele daha oldu 
Quetta, 3 (A. A.) - Burada 

saat 4.20 de 15 saniye süren, kuv-

vetli bir yer sarsıntısı olmuştur 

Hasar olduğu bildirilmemekt~dir. 

Haber: Bu Quetta, gazeteleri 
mizde Ketta diye yazılan yerdir. 
Belucistandadır. Burada ıon bü 
yük zelzele olmuftu. 

-o-

Duyulmamış bir 
kaza istatistiği 

Nevyork, 3 (A.A) - Tati! dev· 
resinin sonu olan it bayramı ilgi· 

siyle iki milyon kiıi Nevyorktan 

ayrılmıştır. Birçok otomob:i kaza

ları olmuştur. Aktam üstü 170 ölü 
ve 113 ağır yarah sayılnıı,tır. 

-o·-

KüçUk andlaşmanın 
konuşma neticesi 
Paris, 3 - Yugoslavya Batba

kaniyle görüştükten sonra Laval 
gazetecilere §unları söylemi§tİr: 

"- iki memleketi alakalandı -
ran bütün meseleleri tetkik ettik 

' 

..\rasla temaıa gelecektir. 

Roma,3 (A.A) - Yörıetger • 
müsteıar • Cobelli, B. Razzanın 
>:erine bakanlıja atanmıttu. 

Bu mülikatimiz, Fransa ile küçük ' 

anlaşmanın ltalya • Habe~istan 
ihtilafından doğan vaziyet etra -
fındaki düıüncelerimizde ıı.ın bir 
uygunluk olduğunu göıteı·di. Bugünkü yangından estanteneler 
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Acethylarsan 
Atebrln 

" Blsmarsol 
Blsmogenol 

" Bfsmuthose 
Blsmutholodol 
Blsm uth 

,, 
Blvatol 

" Casbls 

" He eline 

" lodure deppo f ,. ~ "un1 

(Ampoule) 
(Compr!m~<fJ 

(Ampoule) 

,, 

(Ltqufde) 

(lnJectable) 
(Oxyde de) 
( " ,, hydrale) 
(lodure de) 
(Ampoule) 
(Sofutlon f~ullcuse) 
( -\ mpoule) 
( "'olutlon) 
( \mpoule A) 
( ,. H) 

lodoblsmutha t . de qufn fne 
Iodoblsmutb 
Kınakına kabuğu [yalnız) 
Mercure benzoate de 

,, bl-lodore de 
,, cyaoure de 
,, laetıtte de 
,, protolodure de 
,, Salleylarsenit,\e dE (Enesol) 
,, sallcylate ff e 

Mesurol (Ampoule) 
,, ( Lfqulde l 

Muthaooı 
Myosalvaır san 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo ı~c.ı 

Neosalutan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbla 
Plasmochlne ., 

,, ,, Comprlmes 
,, ,, ,, slmple 
,, ,, ,, compose 
,, ,, drag~compose 

qulnoplasmlne Ampoule 
,, ,, Comprimes 
,, ,, Draget 
,, ,, Stovarsol 

qolnloe base: 
,, bl·brombydrate de 
,, bromhydrate de baslqoe 
,, ,, ,, ,, neutre 
,, bl- .... ulfate de 
,, bl-chlorbydrate de 
,, cblorbydrosulfate de 
,, chlorbydrute baslque 
,, ,, ,, neutre 
,, vale.rlanate de 
,, tannate de 
,, sulfate de 
,, carbonate de t Arfsf oclılne) 
,, ethy~carbonote de (Euquln!;!t) 
,, poudre, comprlme, tablette, drage 

Sllbersal varsan 
Sal varsan 
Solusal varsan 
Stovarsol comprf merr 

,, sodlque 
Splroclde comprlmet!t 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve c·vayı veya, milhlerini havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması. _ 

... 
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Direktörlüğünden : 
1 - llk Orta ve Lise kısımhtrına , yatı ve gündüz, kız ve erkek ta1\' be kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için her gün sa&.t 10 dan 17 ye kadar ıelinebilir • 
3 - lstiyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
4 - Bütün ıınıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylul Pazartesi günü baılanar.aktır ... 

Şehzadeobaş; Poliı karakolu kutı11nda. T f!lefon: 22534 

Yapılmakta olan muhacir evleri örtüsü için 0,80 santim 
genitlikte ve 2, 1·3 M. uzunlukta 26 No. 230 ton oluklu gal • 
vanizli aaç alınacak. Satmak iıteyenler 1 - birer nümunesiyle 
bereber, 2 - ~ıtanbulda va~ura veya Mersinde trene teslim fi
atmı, 3 - Tamanunın teslim müddetini, 4 - Beher metr~ mü· 
rabbaı ağIThğını gösterir mektup ve tamamının yüzde 15 te
nıinatma aid kanuni evrakın 10/ Eylül/935 tarihine kadar Eli • 
ziz vilayetine bildirmesi. (5221) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

komisyonundan 

• .................... ::ı::::::::::·.................................. . ......... -----........ _ ......... _._._ .. .,_,.=:==-==·=-==···:·:-:·::·::== eaae••• aaa•aa•e•aaaaeeaaa.aaaaaaa•--··-· a aaaa•--· .. ··•-aaa .. aaaaaaaaaaawaa ... a ... a• ....... •• - _.. - .... - -·-•• 

Elaziz ilbaylığındanl -Vapurculuk 

Tahmin 
bedeli 

"(350) aded yatak ve (350) aded 

Yorgan çarı af ı 1425 
Stoboret (bir aded) . 360 
Motörlerden çıkan gazların tahliline 

Birinci pey 
akçası 

106,87 " 
27 

Eksiltme 
saati 

14 
15 

Yapılmakta olan muhacir evlerinin pencerelerine kon • 
mak üzere 0,90 santim geniıliğinde 1300 metre yeıil boyalı ka- TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
feı tel alınacaktır. Vermek isteyenler lstanbulda vapur veya latanbul Acenta\ığı 
Meninde tren teslim fiyatlarını tel nümuneleriyle beraber Liman ban, Telefon: 22925 
8/ 9/ 935 tarihine kadar Elaziz vilayetine bildirmesi. (5220) 

• METAMORFOZ -
rnahsuı alat (bir aded) 85 6,40 16 Yüzdeki çiller1 ve sivilceleri geçirir. 

Trabzon yolu 
AKSU vapuru 5 Eyliil PER

ŞEMBE günü ıaat 20 de Hope· 

ye kadar. Mekteb için yukanda yazılı mevad açık eksiltmeye ko • 
nulmuştur. Eksiltme ıaatleri ve tahmin bedelleri ile birinci 
pey paraları hizalarında gösterilmittir. isteklilerin ıartnamele· 
rini görmek için her gün eksiltmeye girmek için de belli gün ve 

saatte teminat makbuzlan ve arttırma ve eksiltme kanunu • 

:nun 7 inci maddesinde yazılı vesaik ile beraber komisyona 
rnü:racaatları ilan olunu:. (5177) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ---~~--------· 
lstanbul 6 ıncı icra memurluğuna: sekizer yaşında iki beygir 4- 9 - 935 .t.A ı J - 1stanbu1 1ı1 1 ncı llKmekte-

günü saat 18 de Fındıklıda arabacı - binden almış olduğum ağustos 935 
Bir alacağın temini için haczedi- tarihli nakil ilmühaberini zayı· ettim. 

F lann bulunduğu açık arttırma ile 
len bu kere satışa karar verilen ın • Yenisini alacağlmdan eskisinin hUk • 

satılacağı il~n olunur. dıkh iskelesinde 3509 numarada mu- mü yoktur. 
kayyet bir yük arabası n doru renkte No. 110 Fahrf 

• 
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- Bunu söylemekten ne çıkaı 
kardeşim? Seni büsbUtUn üzmekten 
başka bir :işe yaramıyacak olan bu 
tamiri imkftnsız !etiketi anlatmak boş 
bir şeydir. 

- Aldanıyorsun Hanri .• Bana te
selli verecek şeyler de vardır. 

- Nedir bunlar? 
- Felaketime sebep olan alçağı 

öldürmek. 
Hanrl titredi. Biraz sarardr. Fakat 

derhal gözlerinde tuhaf bir ışık par -
Jadı. Başiy]e her şeye karar ,·erdiği
ni anlatan bir işaret yaptı. 

- O adamın kim olduğunu öğren 
ınek mi istiyorsun? 

- Evet, onu istiyorum. Sen Janr 
koruyacağına yemin etmi~tln. Oh sus 1 
Hayır, seni bu hususta kabahatli çı
karacak değilim. Yalnız olanı biteni 
öğrenmek istiyorum. Fakat sen de ba
na kabahati \'e caninin ismini doğru 
olarak l!IÖy)emeğe mecbursun. Hanrl, 
icap ederse bu hususta ısrar edebili -
rlm. 

- Bu ısrarın neye dayanıyor? 
Büyüğüm olmana mı yoksa buranın 
timdi biricik h!kimi bulunmana mı? 

- Bu benim hakkımdır .. O kadar. 
- PekAl! ben de itaat ediyorum 

Mon enyor •• Gidişinizden sonra mat -
mazel dö Piyen bir adama o kadar 
da müteessir bulunmadığını söyledi. 

- O adam kim .. Bana evvelA. bu
nu söyle .. 

- Sabırlı olunuz Monsenyor! Bel 
ki bu adam daha siz gitmeden evvel 
ısaacletinize ortak olmuştu. Belki de 
sizden çok seviliyordu. İhtimal ki bu 
kadın yalnız asalet Unvnnmızdan, zen· 
ginliğinizden, büyük oğul oluşunuz • 
dan i tifade etmek istiyordu .. Ent 
Monsenyor .. Böyle olsa gerek l 

1''ransuva bir hnre:•ette l;ulunmak 
için elini göğsünden indirdi. Hanrl. 
bu elin tırnaklarının kanlı olduğunu 
gördü. Sözüne devam etti : 

- Monsenyor, şimdi her şeyi söy • 
!emek, her hakikati anlatmak zamanı 
geldi. Artık yalnız, evet veya hayır de
mekle kalmıyacağım .• Sizden çok ev. 
Yel bu adam Jan dö Piyeni elde etmiş
ti monsenyor. Siz bu aşk sahnesinin 
ikinci aktörüsünüz ! 

Fransuvamn kalbinden acı bir çığ. 
lık yükseldi. Kanlı gözlerini kardeşi • 
ne dikerek: 

- Devam et! dedi. 
- PekAlA! gidişiniz sırasında Jan 

la bu adam arasındaki münasebet de
vam ediyordu. Bundan sonra her ikisi 
de serbestdiler. Jan bir isim, bir asa -
let ismi sahibiydi. Eski Aşık sizin 
gidişinize son derece sevindi. Bunu 
zevk \'e safa ile geçen geceler takip 
etti. 

Artık dayanamıyan Framıuva: 
- Sus sefil! diye bağırdı. 
- PekAlA, susuyorum. 
- Hayır, hayır .. Söyle! 
- itaat ediyorum. Bu adam ~izi 

yakından gözetliyordu. Buraya vara
caiınız gUnil öğrendiği zaman, sizin 
yapacağmız şeyi yaptı. Zaten bütün 
hevesini almıştı. Size ait bir evi daha 
fazla kirletmek lstemiyerek f abişeyf 
koğdu. 

Fransuvanın başı dönme:. başla
mıştı. FelAket uçurumu, düttindtifün
den çok daha derindi. Hanriye bakan 
gözleri bir deli gözüne benziyordu. 

Hanri sözilnü bitirdi: 
- Monsenyor, şimdi o adamın is

mini öğrenmeniz kaldı değil mi? l~te 
J an döplyenln sizden evvelki Atıkı 
dö Monmoransldlr. 

• 

gt>ı rııcdi? Derhal onun yanına ritme • 
liyim .. 

On dakika sonra Senyor dö Piyen' 
in evi önünde atından yere atladı. 

- Evin görünUşU çok gamlı, ka
pılar pencereler örtUlii. Acaba neler 
oldu. Hey köylü baba!.. Bana anlat 
bakalım! 

Fransuvanın söz söylediği ihtiyar 
köylü kolunu bir eve uzatarak: 

- Monsenyorumuz aradrğını ora 
da hulacaktır. 

- Monsenyorumuz mu? Bu ne 
demek? 

- Marjansl şimdi sizin değil mi? 
Fran.suva artık köylüniin sözleri

ni dfnlemiyerek, ihtiyar sütninenin 
kulübesine doğru titrlyerek, milthlş 

bir f etiketin vukubulduğunu tahmin 
ederek koşmağa başladı. 

Eve varıp kapıyı açınca derin bir 
nefc:S aldı •. Jan orada idi. Kollarını 
uzattı. Ve sevgilisinin ismini çocukça 
bir sevinçle söyledi. Fakat bu kollar 
yava.' yavaş aşağıya sarktılar. heye -
can ve saadetle· beti benzi uçan l<'ran -
suva dehşetinden mosmor kesildi. 

Ne olmuştu? işte sağ dönerek 
sevgili kansını görüyordu. O ise kar
şısında kımıldanmadan, bir heykel gi
bi duruyordu. 

Hayreti belki de duyduğu vicdan 
azabından ileri geliyordu. 

Fransu\'a bir iki adım atarak: 
- Janl dedi. 
Genç kadının boğazını bir hıçkı

rık tıkadı. Kalbinde birdenhfre sev -
gilisinin kucağına atılmak için bir 
heves uyandı. Hazin bakışlarını Han -
riye döndürdü. Dellkanlı ppkasını 
elinde tutmuş olduğu halde, kolunu 
kaldırmak üzere idi. Zanllı ana: 

- Hayır 1 Hayır 1 kelimelerini ke
keledi. 

}t'ransuva gök gürlemesine benzi • 
yen bir sesle: 

- Jan kelimesini tekrarladı. 
Ayni zamanda gözlerini kardeşi • 

ne çevirdi: 
- Kardeşim! 

ikisi de susuyorlardr. 
O vakit 1''ransuva kollarım göğ • 

s iinün iizerinde ağır ağır k..·n·u ~tura • 
rak ağlamamak için kendisini tuta • 
rak: 

- Bir senedenberi kalbim, hep 
kendisine bağh bulunduğum kadın, 

ismimi taşıyan karım için çarptr. En 
felaketli zamanlarımda bu kadının 
yüzü gözümün önünde canlanıyor, sa· 
vaşlarda düşüncem hep onunla uğra· 
şıyordu. Bir kurşunla yere serilerek 
öleceğimi sandığım anda bile dudak • 
)arımın arasında yalnız ismi ,·ardı. 
Yaralı, hasta ve esir olarak gözlerimi 
açınca gene sırf ona kavuşmak u • 
muduyla yaşadım. Acı duyduğum rn
kit, kendisini yalnız bıraktığım için 
endişeye kapıldığım zaman bir düşün
ce elemlerimi dindiriyordu. Evet, yük
sek kalpli, sadık kardeşim karımı 
koruyacağına, ona benim yokluğumu 
beJii etmi) eceğine yemin etmişti. işte 
artık geldim. Kalbim aşkla çarparak, 
ruhum ı;evincinden titriycrck ko tum. 
Şimdi ise karım başım çeviriyor, kar
deşim yllzilme bakmağa cesaret ede • 
miyor. Bu niçin? sözlerini söyJedf. 

Janın bu anda duyduğu acı her 
türlü düşüncenin üstünde idi. Fransu
vayı seviyor, ona tapryordu. l\albi ken 
disini aşıkının, kocasının kucağına 
atılmağa kışkırtırken gözleri karşısın
<la lıir n·hennei'ii Zeban~~ bibi df!dH 
duran Hanrinin ellerinden ayrılamı -
yordu. Kulakları Fransu\'anm se,;m. 

' Forma: 4 

• 
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li sesinı anlamatlan duyuyor ayni za. 
manda beyninde: 

- Bir kelime söylersen kızın öle • 
cektir! sözleri vızıldıyordu. 

Kızı, sevgili Luiz.i, bu talisiz bu 
masum melek ne olacaktı. Boğazla -
nacak, kendisinin öpmeğe kıyamadığı 
nazik boynu vahşi bir hançer darbesi
]e parçalanacaktı öyle mi? 

Jan susuyor, ellerini oğuşturu -
yordu. Dudaklarının köşelerinde kan
Jı bir köpük birikmifti. Talisiz kadın, 
hıçkırıklarını boğmak, ağzından bir 
aşk sözü fırlamasına mani olmak için 
dudaklarını ısırıyor, dişleriyle kemi . 
riyordu. 

Fransuva sözünü bitirir bitirmez 
Hanri vücudunun bir kısmını kardeşi
ne döndürdü. 

Bakışlarım açık olan pencereden 
ayırmadan ve eli işaret vermeğe hazır 
olarak boğuk sesiyle: 

- Kardeşim, hakikat pek acıdır. 
Fakat şimdi onu tamamen öğrenecek
ain. 

- Söyle! 
- Bu kadın ... 
- Bu kadın mı? Yani karım •• 
- Evet kardeşim! onu ben kov -

dum. · 
Fransuva sendeledi. Jan bir ufak 

çıf lığı tutamadı. 
- Kardeşim ! Bu kadın senin 

ismini taşımağa layık değildir. Bu ka
dın seni aldattı. lşte senin kardeşin 
olan ben de bunun için onu kovdum. 

itham pek ağırdı. O zamanlarda 
kocasını aldatan kadın genel bir a -
landa (umumi bir meydanda) kırbaç
la dörildükten sonra idam edilirdi. 
JPranstml cf8 Monmoransl Konnetab1 
bulunmadıkça buranın biricik hlldml 
ayni zamanda kendisinin kocası bu -
lundatu için Jan hakkında kararla§ -

tıracağı cezayı itiraz olunmadan tat -
bile etmeğe salıihiyeti vardı. 

ithamdan sonraki dakika çok müt 
hiş oldu. Hanri, her ihtimale karşı ha
zır bulunmak üzere sağ eliyle kılıcını, 
ve sol eliyle lazımgelirse kaldırmak i
çin şapkasını tutuyordu. Görünüşte 
çok sakindi. Halbuki hakikat meydana 
çıkarsa Janı da Fransuvayı bir anda 
oracıkta öldürmeği tasarlıyordu. 

Bu itham Jana bir kırbaç gibi 
tesir etti. Bir saniye içinde aşkı ana
lık duygularına galebe çaldı. Vücudu
nun uğradığı sarsıntı onda bir ceseti 
kımıldatan elektrik seyyalesi tesiri 
yaptı. ileriye doğru bir adım att<. Bu 
esnada Hanrinin kolu da yavaş yanş 
kalkmağa başlamıştı. 

Talisiz kadın bu hareketi görünce 
ilerledi, geriledi, ağzından belirsiz bir 
takım sözler çıktı. Sonra başını önüne 
eğerek taş gibi dondu kaldı. 

Fransuvaya gelince o da, Teruan -
da bir tüf ek kurşunile göğsünden ''U

rulduğu zamanki gibi sendeledi. Bu 
yijksek ve temiz kalbinde, her türlü 
kararları vermek salahiyetine sahip 
olan Amirlik hakkı hiç bir tesir yapa
madı. Fakat müthiş bir acı içinde kıv
randı. 

Sonra, bu müthiş anda, hiddetini 
yenerek Jana doğru yürüdü. Boğuk ,.e 
anlaşılmaz bir takım kelimeler bem -
beyaz kesilen dudaklannın arasından 
döküldü. 

Jan, gözlerini Hanriye dikmiş 
olduğu halde bu kadar acıya dayana_ 
mayıp öleceğini umarak, susuyordu. 

Fransuvanın ağzından: 

Bu sözler doğru mu! kelimeleri 
çıktı. 

Acı dayanımın üstünde olduğu i
çin Jan, fazla tahammül edemiyerek 
.bulundufu yere yıkıldı. 

PARDAYANLAR Z1 

Vücudu ürpertiler içinde olarak 
başını Hanriye çe,·irdi, yeis dolu göz
leri katil caninin gözlerini aradı. 

O vakit yalnız, ağzından bir söz 
çıkmadan mırıldandığı duyuldu: 

-" Beni öldürünüz.. Görüyorsu -
nuz ki kızımızın yaşaması için ben 
ölmek istiyorum. 

Bundan sonra ölü gibi hareketsiz 
kaldı. Yal\uz şakaklarının atması ya
şadığını gösteriyordu. 

Fransuva ona ümitsiz bir bakış 
fırlattı. Kendisinin de hemen bu çok 
sevdiği kadının yanına yıldırımla vu
rulmuş gibi düşeceğini sandı. 

I..akin hayat, ne kadar ağır ve da
yanılmaz acılarla dolu olursa olsun 
ölüme tercih edilir .. 

Fransuva kapıya dönerek sessizce 
dışarıya çıkıp ağır ağır uzaklaştı. 

Hanri de kardeşini uzaktan uzağa 
takip etti. Jandan bir korkusu kalma
mıştı. Bundan sonra onun ne yaşama
sını ne ölmesini düşünmüyordu. Eğer 
yaşarsa bile artık elinde demekti. Ö -
Jürse onun da ıstırapları, uykusuz 
geçen geceleri sona erecekti 

Hanri işte bu müthiş anda, kar
deşine karşı ne kadar kini düşmanlığı 
olduğunu anladı. Onu en dayanılmaz 
bir acıya uğrattığı halde intikamı ya
tışmamıtış. 

Daha başka şeyler de istiyordu. is
tiyordu ki Fransuva da kendisinin ka
pıJdığı büyük yeisten daha müthiş bir 
işkence içinde yaşasın .. 

Yeni bir fırsat bekliyerek karde -
şini gözönUnde buJunduruyordu. 

Fransuva ayni sessizlik ve ayni 
ağırlıkla gittiği yerin farkında olma -
dan yürüyordu. Bu hal saatlerce de -
vam etti. Bir zaman geldi ki başmı 
kaldınnca gece olduğunu gördü. 

O vakit ormanm ortasında bulun-

dutunu anladı. Ve bir kestane ağacı
nın altına oturarak başını iki elinin 
arasına alıp ağlamağa başladı. 

Döktüğti g9z yaşlan acılarını biru 
dindirdiği için başını kaldırıp düşün
meye ba§ladı. 

Temiz olan vicdanım rehber tu • 
tarak geçmi§te olan bUtiln vakalan 
hatırladı. Aşkını, sütninenin evindeki 
buluşmaları, Janın babasiyle olan va
kalar, geceyansındaki evlenme tö • 
renini (merasimini), Teruan müdafa • 
asını, esaretini ve bu son fellketi bi • 
rer birer aklından geçirdi. 

O vakit yaralı ruhunu aydınlatan 
bir sorgu aklma geldi ·: 

- Acaba bana bu öldiirücii dar • 
beyi kim indireli? .. Saadetimi elimden 
alan kimdir, bu kanlı yarayı kalbimde 
her zaman taşıyabilecek miyim? Oh. 
hayatımı mahveden adamı bulmak, 
onu elimle öldürmek isterim! 

Fransuva dö Monmoransinln ga • 
yet yüksek bir kalbi vardı. Bununla 
beraber intikam düşiincesi heyecan 
Ye kederlerini biraz yatışhrdı. 

Jnsan kalbi ne anlaşılmaz bir sır
dır. 

Ayağa kalkh. Rahat bir nefes al-
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belirdi: 1 

- O adamın kim olduğunu ötre • 
nerek elimle öldürmek isterim .. 

Ayağa kalkhğı sırada Fransuva 
kardeşi Hanriyi yanı başında gördü. 
Belki Fransuva, düşüncesini yüksek 
sesle söylemişti. Belki de Hanri ha 
sözleri duymuştu. 

Fransuva kardeşini görünce hiç 
şaşmadı. Sanki epeyce bir zamandır 
başlad~;ı; bir söze dernm ediyormuş 

gibi sordu: 
- Meselenin nasıl olduğunu ba • 

na anlatır mısın? 


