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Uluslar Kurumunda sovyet delegesi 
Litvınof'un söyledikleri: 

Bir memleket 
geridir diye 

zaptolunmamalı! 
Maksat onu yükseltmemekse 
harpten başka çareler vardır 

HabeJler, siperlerde: .. 

Habeşistan delegesini değ;ştirdi 
Tevfik Rüştü Aras uzlaştırma 

kÖmisyonunç:i : seçildi 

Türk sularında 
iki feci 

deniz kazası 
1 - Mersin vapuru. şeker yüklü Sürmene motörünü 

Bigados önlerinde ikiye böldü. Bir adam boğuldu . 
2- ıtalyan Karnara vapuro da Çanakkale önlerinde 

bir Türk motörünü batınp bir tayfanın ölümüne 
sebep oldu. Kurtardıklannı alarak Haytaya gittL 

Denizyollanndal ·~ 
ııctızlfı rnalar 
Yarından itibaren 

başlıyor 
Ankara 7 (Telefonla) - Denizyol -

larr işletmesi inhisarındaki müesse -
sel er tarafın dan verilen yüzde 20 ·ten
zilatlı gidiş ve dönüş biletlerinin 
müddeti bir aydan kırk beş güne çı -
karılmıştır. BiJetler hangi idareden 

alınırsa alınsın bütün vapurlarda mu 
teber olacaktır. 4:i gün zarfında kul -
Janılmıyan biletler yüzde 2:5 ten -
zilat iade edihnik şartiyle altı ay da
ha muteber olacaktır. Ekonomi ba -

Motörlerden birini batıran 

(Yazıs·ı 2 nci saytada) 
kanlığı denizyollarındaihdas edilen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

halk biletlerinde de t~nzilat yapmış, 
seyahat müddetlerini uzatmıştır. 

Birinci mıntakada seyahat müdde -
ti, 4;), ikinci mıntakada üç aya çıka -
rrlmıştTr. 

Prens· Jorj trene 
atladı •• ~ 

Birinci mıntakada birinci mevki 15, 
ikinci meYki 10, üçüncü mevki :l, ikinci M ar i n a 

~,...~~~ot-t·rJlllilıtak birinci me,·ki 40, ikinci 32, 
Münihten trene üçUncU 20, UçUnctt mıntakadabirinci 

atııyamadı 

(Siuahı:) Pari.'f sr.firi Tecle Haverat. 11u zat ikinci muralıllaslıklun birincili
ğe getirilmiştir. (Beyaz: ) Birinci dele tf :>liktm n;:lolunan joze. 

· <Yazısı 2 nci sayfada) 

"Dimyattaki pirince giderken ... ,, 
ltalyanlar Arnavutluk 

önünde tahkimat yapıyor 
"Ulus,, gazetesinde okunmuş -

tur : 

Unaytid Pre~'in Atinad<>n al -
dığı bir habere göre, ltalyarılar, 

Arnavutluğun Valona körf'!'~İnde· 

ki Saıeno adasını tahkim t'tmeğe 

batlamıılardır. Adaya bir nafta -

danbcri cephane ve yapı malzeme 

si taşınmaktadır. Mühendi.:Jer a
dayı ölçmekle meşguldürler. 

Patriı gazetesi Arnav .ıtluğun 
Sueno adasında yapılan bu tah
kimlere, İtalyanlar Habeşistanda 
harple uğraşırken, Yugosl.ıvyanın 
Arnavutluğa saldırmasının önüne 
geçmek makıadiyle nhnan bir ted 
bir gözüyle bakmaktadır. 

Bulgaristanda 

Harmanlı kazasında 
komünistlerle muharebe 

Bulgar (Rodop askeri bölüğün· 
de) askerleri kandırarak kom Ü· 

niıt letkilitı kurmuş olan Bulgar 
ıizli komünist teşkilatının eleba-

- tılarmdan bazı komünis~ler 19 
tnayııtanberi dağlarda ç~~ecilik 

1aparak Harmanlı kazasının aıa
Yitini ihlal etmekteydiler. 

O zamandan buıüne kadar hü-

kumet kuvvetlerinin takibatı al -
tında oldukları halde bir tfü'lü ya· 
kalanamıyan bu komünist çete ef
radının bulunduğu yeri iki gün ön· 
ce Harmanlıda bir mektep iale -
besi polise haber vermittİl'. Çün -
kü, çete, bu mektep talebesinin ar· 
kadatlarmdan (Bulgar mUliyet -

(Devamı 2 incide) 

:l!5, ikinci 47, üçüncü 10 liradır. Bu su- binip lngiltereye 
retle :;:; lira ile üç ay Türkiye sahil • dönecek olan ln -
lerini dolaşmak kabil olacaktır. Bu giliz kralının kü -
h1ı1suı:;taki emir alakadarlara bildi • çük oğlu Joı·j ye
rilmiştir. Yarından itibaren tatbik e- ni eYlendiği Pren
dill'cektir. ses Marinayı Is -

Eşek ayakh 
ve üç bacakh 
Bir çocuk doğdu 
Bu sabahki Zaman arkııdaşı -

mızın yazdığına göre, Üsküdarda 
Naciye isminde bir kadın üç a -

yaklı bir erkek çocuk doğı.ırmuş -
tur. Ölü olarak doğan bu çocuğun 
iki ayağı insan ayağı olduğu hal· 

de, üçüncü ayağı tıpkı me"kep a
yağına benzemektedir. Ç-:>cuğu 

doğurtan ebe Halide "23 senelik 
ebeyim. Bu şekilde bir doğam ha· 
disesine rastlamdım.,, denı;ftir. 

Atlasta dolaşan 
Meçhul 

donanma 
Atlas denizinin 

meçhul bir donanma 
şımali"de 
~erül rrı üş-

tür. 
Bu meçhul donanmaya ait iki 

deniz altı gemisi Azor kıyıları a
çıklarında balıkçı gemilerinden 
yiyecek alını,lardır. 

Balıkçıların söyledikl<::rİne ba
kılırsa, denizaltı gem,Juindeki 
tayfalar Portekizce k3nutama
makta idiler. Görülen ~3 h:\rb 
gemisinin hiç birinde hayrak ol
madığı f arkedilmiştir. Şu anda 
Portekiz filosu kruvaziyere çıkmıı 
bulunuyorsa da bu miktar gemi 
Portekiz filosu için fa.da görül
mektedir. 

tasyonda bıraka . 

rak trene atlamış

tır. 

Tren .hareket et. 
tiği zaman yolcu -
lar hala kendileri 
ni oğurlamağa ge

lenlerle konuı;ıu -
yorlardı. 

Prens Jorj bir -

den atı:ımış ve 
Prenses Marina -
nın da atlamasını 

... Nihayet tren durduruldu. 
Marina da arka vagondan içeri alındı. 

temin için elini uzatmıştır. Fa ka t 
tren hızını alıyordu. Prensl'S Ma rina 
istasyonda kalalrnlmıştı r. 

Düdükler ötmüş, tela~ eserleri gös-
terilmiş nihayet son vagonlan i -

tasyondan çıkarken katar durmuş '\"8 

prenses arka vagonlar dan birine bi -

nerek yürüye yürüye kendi 'ago • 
nuna geçmiş, prensine km·uşmu tur. 

·················································-······· .. -.. .__. ......... _ ................................ : 
11 Eylül Çarşamba günü 

Barbaros tan 
İntikam?! 

Romanı H A BE R ' de tefrika 
ediimiye başlanıyor! 

Tarihi hakikatıere uygun olan 
bu roman benzeri görülmemiş 
derecede heyecan verici b i r kah
ramanlık ve aşk eseridir. 

şn m©J ny~ ~aı~ a\ ır @~lYl©l lYl ~ lYln lYI~ 
[b)lYıtlYI n ır©m~n Daı ır<91 aı ırıı <SJlYl~® Dtdln ır 
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T ECT 

Türk sularında iki 
feci deniz kazası 

. HABER - ll~m Pogtam 

Habeş 
İtalyan 

anlaşmazhğı 

Sovyet murahhası 
Litvinof'un söyledikleri 

-1- Uluslar kurumunda •• "ltalyan delegesinin bizi davet j 
ettiği durum hakkında mutabık 
olmadığımı bildirmeğe kendimi 
maalesef mecbur görmekteyim. 
Gerçi, İtalyan mümeasili hiçbiT ö· 
nergede (teklifte) bulunmuyor, 
fakat nutkunun ihtiva ettiği ma • 
na Uluslar Sosyeteai paktmm bo· 
zulmaıma davettir. 

rum etmek aalahiyetini wrme 111 

mektedir. Geri ulusları inkişaf et
tirmek. on1arın iç hayatlar, üze • 
rinde bir nüfuz icra etmek, onla .. 
rın medeniyet derecelerini yük • 

(B<qtaralı 1 incitle) 
-rürlt ama'fında iki deniz kazası 

olmu§tur. Birincisi: 
Bu gece sa.baha kar§ı Marma-

' rada l>enizyolları idaresinin Mer· 
ain vapuru Sürmene motörüne çar
parak batırmıttır. Kaza etrafında 
bir muhuririmizin yaptığı tabki • 
kata göre, vaka §Öyle olmuıtur: 

Sürmene limanına kayıtlı Ço • 
ruh oğullarından Tevfik kaytanın 
120 tonluk Sürmene ismindeki 
motörü dün latanbul limanından 
90 ton ıeker yüklemiştir. Motör 
liman idareıince muayene edil -
'dikten ıonra lzmire gitmek üzere 
a1qam geç vakit limandan kalk -
mııtır. 

Motörde Tevfik kaptandan 
bafka Kerempeli Ahmet. Meh • 
met, diğer Mehmet, Muıtaf a, Şük-

1 rü isminde beı tayfa bulunuyordu. 
Şeker sandıklan motöre iyi bir ie· 
kilde istif edilmiıti. 

Motör limandan çıkınca yelken 
~ıf ve motör de i9lemeğe bq
lamqtır. 

Diğer taraftan Denizyollan ida· 
resinin Mersin vaıpuru da Karabi· 
gadan kallanıt, yük ve yolcu ha • 
mulesiyle lstanbula geliyordu. 

Sa•t iki buçuk ••• Mersin vapuru 
ile Sürmene motörü Bigados ön • 
)erinde kartılllflJlqlardır. Bu kar 
ıılma lCısa bir mesafe içinde ol • 
mUf, Sürmene motörü manevra 
yaparak yana kaçmak istemi§, fa· 
kat muvaffak olamamıf, Menin 
vapuru da geriye manevra yap • 
muıi*. N:jmeti mc>töre çarpmıf .. 

t~,m,,fo rd r u8 
Bu ça.rplftD& çok §iddetli olmut, 

vapur motörün ortasını ikiye bö
lerek ba&rmqtır. Kazadan sonra 
Mersin npmu geri1e mımevra 
yaparak dmm1J!, denize İp atıl • 
mq, tahlisiye saDdab inidrilmit • 
tır. 

Motörden denize dökülen tay • 
falar-motörden denize düten uan
Clallarma binmiılerae de sandal 
<la devrilmi§, bunun üzerine san • 
Clalın kenarmı bıtnı1J!lardır. 

Nihayet kazazedeler boğulmak 
,Jizere iken kurtarıhmtlar, Merain 
=vapunma almmqlardır. Motörün 
&ptanma tayfalardan kimsenin 
ortada olup olmadığı sortılmut~ 
kaptanm yeğeni Ahmedin mey -
~anda olmadığı anlatılmıştır. 

Vapur tayfalanndan biri deniz
de bir adama ip attıimı, fakat tut· 
mağa muvaffak olamıyarak geri· 
ye köpüren aulara doğru gittiğini 
söylemittir. 

Vapurdan sandallar indiYilmif, 
iki saat denizde arama yapılmıı, 
gün ağarınca vapur lstanbula ha· 
reket etmittir. Vapura alınan tay
falarla kaptan istirahat etnrihniı 
limana gelip de Tophane rıhbmı • 
na yanaıılmca kazadan be!inci 
ıube ve deniz ticaret müdiirlüğü 
haberdar edilmittir. Kaza hakkm· 
da tahkikata ba,lanmıg~r. 

Kaza eanaaında Mersin vapuru. 
süvari yerinde nöbetçi bulunan i 
kinci kaptan Retidin de ifadesi a
lmmııtır. Reıit kaptan bir muhar -
ririmize tunları aöylemittir: 
"- Bigados önlerinde motörj 

gördüm. Evveli sancak tarafında 
idi. Sonra iskeleye kaçtı:. Bir müd
det aonra da üzerimize .düttü. Pro 
va istikametinde altı metre kıç ta
raf mdan rahne aldı, batb, Batma 
3 • 4 dakika ıürdü. Tayfaları kur -
tardık. Yalnız birini bulamadık. 
Motörün fenerleri yaumıyordu. 

- Bizde kabahat olmadığı yapı · 
lacak tahkikat neticesinde anlatı· 
lacaktır .• Zaten tayfalarla kaptan 
nm verdiği ifade de bir?birini tut -
muyor •• 

Diğer taraftan muhrririmiz Mer 
sin vapurundan birer don ve göm 
lek1e çıkanlan ve böyle bir halde 
betinci tubeye getirilen tayfalarla 
görütmüttür. Büyük bir yeis için· 
de ancak 9unlan aöyliyebilmişler
dir: 

''Yelken açmıt gidiyorduk. Ay ~ 
ni zamanda motör de itliyordu. 
Mersin vapuru önünden kaçmam,. 
za rağmen üstümüze doğnı geli • 
yordu. Kaçamadık. Nihayet bat · 
tan bindirdi. Motörü parçalryarak 
babrdı. Fenerlerimizin yanmadığı 
doğru değildir. Yelken açtığunız 
için granda direğinde fener 
yoktu. Fakat bordo feneı-ieri tama· 
miyle yanıyordu. Bizim motörü -
müz yelken açtığına göre, açık de
nizde vapunın bizi kollaması da 
meni müsademe talimatna.nıeai ah 
kimmdandır. Çift pervaneli ve dü 
meni olan bir geminin manevra 
yapması bize nazaran çok kolay · 
dır. ,, 

( .y. 1 $()'#) . . . 4680 
}' . 

-2- . 
çanakkalede 

ltalyan vapuru Türk 
motorunu batırdı 

Bir tayfa boğuldu 
lki gün evel Çanakkalede bir dallar la tayfaları kurtarmıf, yal-

'deniz kar::uı olmuıtur. Limanı- ruz Kadri isminde biri boğulmaı-
mndan Hayfaya hareket eden tur. Kazadan sonra vapur kur-
Loit Triyestino kump.!lnyaamm tardığı tayfaları alarak yoluna 
Kamera vapunı sabah karanlı- devam etmiştir. Hayfada tahki-
ğmda Hellaa burnuna geldiği za- kat yapılmak üzere leyfiyet 
man etrafı kesif bir\isle örtülü Hayfa konaolosluğumu;~a bildi-
bulmU§tur. .1 • t' 

Vapur orta yolla ilerlerden Mi- _r_ı_m_ıı_ı_r_. ----------

dilli motörü birdenbire önüne çık Bom bayda ticaret 
...... manevra yapmlya imkan sekreterliği 
ialmadan iki gemi çarp?fMtfhr. Ankara 7 (Telefonla) - Bomba.yda 
Müsademe çok tiddetli olmuf, Uca.ret sekreterliği ihdas edilmiş, 
motör parçalanarak birknç dı-.ki· Tilrkofis raportörlerinden Necmeddln 

uzıa,ma komisyonuna 
TUrklye de seçildi 

Cenevre: 6 (A.A.) - It.a.lyan Habeş 
anlaşmazlığını tetklk ve banş yolu i· 
le bir hal sureti bulmak üzere beş ki -
şllik bir komite resmen teşekkül et -
miştir. 

Komitede Fransa, İngiltere, İspan -
ya, Polonya ve Türkiye delegeleri var 
dır. 

Konsey hususi olarak toplanıp da 
başkan Habeş delegelerini davet edin 
ce İtalyan delegeleri ayağa kalkarak 
salond~n çıkmışlardır. 

Komitenin teşkilinde muhalif oy ve 
ren olmamıştır. 

Cenevre 6 (A.A.) - Uzlaşma komis 
yonunun başbakanhğma İspanya dele 
gesi B. Madariaga seçilmiştir. Komite 
yarın toplanarak İtalyan Habeş an -
Iaşmaz1ığının esasını tetkik edecektir. 
Habef ba• delegesi dell•tlrlldl 

Cenevre: 6 (A.A.) - Uluslar konse -
yi bugün saat 17 de evvelce gizli cel -
seve sonra da açık celse halinde top -
)anacaktır. 

B. Aloizi B. A venolu görerek B. J e -
zein ku1Jandığı şiddetli lisandan dola 
yı resmen şikayette bulunmuştur. 
Habeş delegesi Jeze sözlerinin met

nini değiştirmek yahut ltalyanlara 
tarziye vermek istememiştir. Bunun 
üzerinde imparator, Jezin ikinci de -
]eğe haline gelmesini, Habeşistanın 
Paris sefiri Tecle Havariatrn baş elçi 
olmasını emretmiştir. 

Franeız gazeteleri ne diyor? 
Journal gazetesi, şunları yazıyor: 
"B. Jeze, tavsif edilmez cümlelerle 

ltalyanlara hücum etti. ltalyan mü -
mesıUleri, bıı .~a. -tar yersiz ve faydaaız 
delilleri kabule değer bulmazlarsa şaş 
mamak lazımdır H 

Ovr, diyor ki: 
"Biç bir hücum yapılmamıştır. B. 

Joze, sözlerini yalnız ltalyan notası. 

"Barışın taksim kabul et
memesi prensipi çok tükür git· 
tikçe daha büyük ölçüde tanın -
maktadır. Bütün dünya, hr ~ ıava· 
ım evvelki bir savaşın mahsulü 
olduğu gibi bunun da yeni n.vat· 
lar doğurmakta olduğunu şimdi 

açık bir surette görmektedir. 
"Keza, İtalyan delegesi tara • 

fından yapılan önergeyi t~viye 
eden sebepler hakkında nautabık 
olamam. Burada Habetista'1ın, bi· 
ze verilen belgelerde tavsif edil • 
diği tekildeki iç rejimi müdafaa 
edecek hiç.bir kimse mevcut olma· 

dığına kaniim. Fakat iç rejim dün· 
ya memleketlerinde halen çok ga· 
rip bir tablo te~kil etmekte ve re
jimler biribirine çok az benze • 
mektedir. Bununla beraber Uluı· 

lar Sosyetesi nizamnamesi, bize 
sosyete üyeleri araaında onların 

iç Tejimlerine, derilerinin 1enkle· 
rine veya ırklarına veyahut da me· 
deniyet derecelerine göre bir tef· 
rik yapmak ve bunlardan bir kıs
mını Uluslar Sosyetesine d~hil ol· 
malda haiz bulundukları imtiyaz· 

lardan ve ilk saf ta bunlarıu top • 
rak bütünlüklerini ve ergiıılikle • 
rini muhafaza hakkından mah • 

selbnek için süel tedbirlerden baf 
ka çareler bulunabilecefini sanr 
yorum. 

Sava!I, ulusal siya-sa aleti 
olarak yasak eden Kellog - Brian 
paktının kabul ettiği gibi müda • 

faa hali müıteına olmak üzere 
süel harekatı yerinde göst.-:ırmeli 
için hiçbir sebep mevcut oiamıya• 

cağı pre,µaipini müdafaa etmek'. 
lazrm o1duğunu sanıyorum. Müta• 
lealarrm genel bir prensip mahi· 

yetindedir ve tabir caizae, meçhul 
mütearıza matuftur. Yalnız bu 
genel prensiplere dayanar?t.kbr ki, 
timdiki anlatma.zlığı, anlaşmaz • 
hkta olan tarafların helirtt:Jderi 
huıuıiyetleri dikkatle mütalea e .. 
derek inceliyebiliriz. Fakat, tim• 

dilik bu huauataki mütalea:.nı aöy
lemekle iktifa ediyorum. T emıil 
ettiğim devlet ancak bir sene ev • 
vel Uluılar Sosyeteıine taksim o • 
lunmaz barı,m muhafazası. için 
diğer uluslarla bütün ve;;aiti ile 

tefriki mesai etmek için il•ihak'. 
ebnittir. lıte bugün, komeyin iki 
üye arasında silihh anlafr.lazlı • 
ğın önüne geçmek ve Uluıtar Sos· 
yeteıinin ödevini gerçekletth melC 

için hiçbir gayret ve çare önünde 
durmamasını önergelerken yalnız 

bu amaç ve vaitten müllicm olu• 
yorum.,, 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kaza ında ~ 
retti ve yalm~ lıakikati, hattd. tam ol- • " ı tw ı.ı> ' ,.,, l'f ... { "11 

nuyarak aöyledi ki b.?ı.~n ltaly.an dost komu·· nı· stle•le mnharebe 
ları da esasen bu duşuncededırler.,, • -

Bugün ihdas edilmiş olan durum 
karşısında Echo dö Paris şu düşün -
ce<l .!dir: 

"Bir anlaşmazlık patlamak üzeredir. 
Batta bu anla!Jmazlık, yalnız ltalyan, 
H abeşi&tan ve 1 ngiltere arasında de -
ğil, uluslar sosyetesi ile ltalya ara -
sında patlak vermiştir diyebiliriz. 

Bu hal, Fransız politikası için, onu 
f;orkunç meaeleler karşısında bıraka · 
cağı için, endişe verici bir şeydir. Mü
dafaa etmekten başka bir şey yapa -
mcız. Fakat bugünkü tesadüf te bu yÜz 
den nereye kadar gidebilir? Acaba, yo. 
lunu zecri tedbirlere doğru mu çevi -
recektir.? 

lnglllz kabinesi toplanıyor 
Londra, 6 (A.A.) - Siyasal çevenler 

dün akşam Cenevrede vukubulan ha -
diseden bedbindirler. 

B. Baldvin, yarın kabine üyelerile 
istişare edecektir. 

Cenevredeki nazik durum itibariyle 
bu toplantıya büyük bir önem veril -
mektedir. 
ltalyanlar Mısırda propaganda 

yapıyorlar 

Londra: 6 - Siyasal mahafil, ltal
yanın Mısırda İngiltereye karşı sarf et 
tiği faaliyetin yakın bir zamanda Ro
ma nezdinde bir protestoya sebep o -
Jabileceğini sanmaktadırlar. 

lfçllar ltalyayı takbih ediyor 
Cenevre: 7 <A.A.) - Sosyalist işçi -

leri enternasyonali ve arsıulusal sen
dikalar federasyonu muhtelit komis -
yonu ltalyan - Habeş anlaşmazlığını 
tetkik için Cenevrede toplanmış n 
12 memleketin 50 den fazla delegesi 
oybirliğile kabul ettiği kararda ltal -
yanın mütecaviz hattı hareketini ta -
kip etmiş ve barışı kurtarmasını ulus 
lar sosyetinden istemiştir. 

Habeflatam Irak gibi 
yapmak istiyorlar 

İngiltereyi lraka bağlıyan muahede, 
beşler komitesinin Habeş işi için bula. 
cağı hal çare8lne bir örnek olabilir, 
deniyor. 

Irak - İngiliz muahedesi lrakın 

(B<qtaralı 1 incide) f kurfUll}arla ö~diiriilmüttü!. Sa • 
perver milli LejiyQn) tetkili.tına manlrk içinde' kalan diğer komü· 
mensup iki talebeyi öldürmüşler· niatlere i~e teslim olmaları yeni • 
di. Polis, komünistlerin (Staru Se· den teklif o)urımuısa da tekrar 
lo) köyünde bir samanlıkta saklı ret cevabı alınınca polis, birkaç 
bulunduklarını öğrenince bomba bomba ile aamanhğı yakmıştır. 
ve tüfeklerle müsellah olarak kö- Diri, diri r.anniaktan kurtulmali 
ye gitmiştir. için dışarı fırlıyan lromüni,tlerle 

Komünistler üç defa, polis ta • tekrar ate§ teatisine 'hatlanmıt ve 
rafından teslim olmaları t~klifini komünistler öldürülmü,lerdir. Po
reddedince ate~ açılmışbr. Bir a- lis ile komünistler araamdaki bu 
ralık, komünistlerden Arnavudof muharebe bütün gün devam et· 
saklandığı ;rerden çıkarak kaçma· mittir. Ölenler araamda iki depo
ğa başlamışsa da, arkadan atılan lis vardır. 

istiklalini tasdik etmekle beraber, 
lngiltereye münakalat yollarını te -
min etmek, havai ve bahri üssübahri -
ler kurmak, polisi kontrol etmek hak-
larmı veriyor. ' 

lnglllz ıa,ıstl ne diyor? 
Londra, (Özel) - lcıgiliz fa

,istlerinin lideri Sir Os\"ald Moı-
ley, son hadiseler dolayrniyle ver
diği bir söylevde demhtir ki: 

"İnğiltere, harb taraflısı de
ğildir. Britanya adalannm ve 
imparatorluğunun müdafaası 
için olmadıkça bir damla. kan bi
le dökmiyecektir.,, 

İngiliz faş is ti eri lideri, bu söy
levi Mancister Endüstri ;ehrinde 
veriyordu, 4000 den fazla kişi 
dinlemeğe gelmitti. lngfüz faşis
ti, lngilteredeki faşisHer birliği
nın siyasası da hu yolda olacağı
nı söyledi ve dedi ki: 

"Zahiri tedbirler ve Süveyş 

kanalını kapatmak ihtimaH, in · 
giltere için feci bir harb demek
tir.,, 

OçUncU gUn sakin geçti 
Cenevre, 7 (A.A.) - Uluslar sos -

yetesinin iiçüncii günü, bariz bir sil -
kunet hissi uyandırarak şekilde bit -
miştir. 

Bin barış kot.arma yolu aramağa 
matuf çalışma başlamı~tır. İtalya, Ce. 
nevre kurumunun normal gidişine kar 
şı koymıyacağım anlamış görünmekte 
dir. 

Uçak mı uçurtma mı? 
Adisababa, 7 (A.A.) - Habeş hava 

kuvvetleri baş komutanlığından yakın 
da istifa etmiş olan Amerikall zenci 
Julian, Reuter ajansı aytarına şu di • 
yevde bulunmuştur: 

"Bugünkü Habeşistanda on iki 
uçak vardır. Bunlardan beşi uçamaz. 
Geıi ka ', ~ yedi tanesi de ancak yirmi 
mil kadar uçabilmektedir,, 

Tayyarecinin 
cesedi 

Ankara 7 <Telefonla) HoJlanda • 
h tafyarecinin cesedini almak üze· 
re bu sab~h llo1lnndadan bir tan·are 
geldi. Cenaze pa1.artesi günü büyük 
törenle kaldmlacaktır. 

KERMES 
Bu akşam, Taksim bahçesinde Kı .. 

zılay tarafından fevkalade eğ -
lenceli bir ''kermes,, tertip edil .. 
miştir. 

Bu bahçe eflencesi, sabaha kadar 
devam edecektir. lçeri girmek bir Ura 
dlr. ka içinde batmıttır. Vapur ın.n- tayin olunmuştur. 

~~--=~~~__:=--~~~~~~~~~.....::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~--
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Anadolu yakasından 
sivrisineği kaldıralım derken 

Rumeli qakasını da 
Başka cins bir sinek 

tehdit ediyor 
lstanbul, köpekleriyle methur bir ıey haber vereyim df! bari o-

bir ıehirdi. Hi.li. da mübarek nunla vaktinde mücadek edil-
hayvanlar eksik değildir ya •• ı-·a- sin. 
kat bilha11a eskiden, hayvanat Yoksa, naıd Anadolu yakası, 
müt~ha111sları, köpeklerin aHe, sivrisineği ile meıhursa Kabataf 
mahalle ve hatta hükGmet kur- ıahillerinden itibaren, f!etikbf, 
malarını tetkik için lst~nbula re- Tophane ve hatta bütün Beyoğlu 
lirlermİf. (Karıpcaları;,ı yaıayı- da, adını henüz bilmerliğim her-
tını öfrenmek için Aır.erikaya bat bir sineğin iıtilaıına namzc?l· 
gittikleri gibi..) tir. 

İstanbul, zaman zanu .. n baıka Bunun, daha önceden hir ç:ıre-
hayvanların da yurdu olmuttur: ıine bakmalıdır. Meıel~ ıu: 

Tahta kurularının .. (Bu da, ıarp Kabatat iıkeleıine, ir.hinıın 
kitablarında ıık 11k zikrolunur.) dört tan<: muazzam dep:>su yao1l-
Sivriıineklerin (Anadc~u yaka- dı. Burada saklanılan madd«:1e-
11ndakiler meıhurdur ! ) kedilerin rin tahammuratı, küçüK ve 111-
( eıki köpekler dereceh•r.de "rt· ran bir tımarık sinek -:-i11si tü(e
mıttır !) tip üretiyor •• Her kanatlı hayvlln, 

Zaman zaman gazet'='lerde o- bir :ıaıtahiın ni.kili oldnğuna gö-
kuyoruz: re, bu da kimbilir ne salgın has-

Kediler toplattırdıyor. talıkları evlerimize sokacaki:ır. 

Yahut: Bilha11a tunu da kaydedelim: 
Sinisineklerle mücadr.le anlı- Civarda, - Anadoluc!a kuru-

rı' dı. tulan ce!lit bataklığı Ş(ibi - Mr 
Yahut: mülevves havuz var. Bütün Ka-
Kuduz çoğaldıiı için ıokakla· bataf halkı tahittir ki, ıf!d üstt.tne 

ra köpek zehir.i atıldı bJnu ~ir çıkan meıhur yokut üzer:nde, Dİr 
çocuk yiyerek ölmüt; arkadat·na fare ölüsü, tam dört ıün durmut. 
ela ikram ebnjt; o da CerahpL" •• ıene de çöpçü ujram~mıf, bir 
h3.stahanesine kaldırılmif .. hayır ıahibi tarafından kaldtrıl-

lli.h, ilah... mıttır. 
Okuruz, "Allah Allah . deriz.. lıtanbulun diğer soh..ıkları ;Ia 
~a\, cevaıı,;h_azırdır: .... -···~ayni halde olduğu için bu yeni 

- Efendim •• Orem1, çol,f- sinek cinsi timdi Kaba.tas muhi-
Mt9 ... Baıedilemiyor ki .. Bu ka- tini kapladrf1 gibi, DoJmabahçe 
clar JCol budak aarmasalaı dı be.ki sarayından batlıyarak, bütün o 
l:ir ıey yapılabilirdi. havaliyi iıtili edecektir. 

Dikkat edin: "Çokluju ifa.le itte, timdiden haber veriyo-
için "it ıürüsü kadar,, .•birinin rum Bunun elbette bir tenni ~a-
lstaııbulda çıkmıt olmaıı bi1e, resine bakmak halidir: !:.'ilnya•.nn 
babalarımızın ne kadar köpekle her yerinde inhisar depoları v:ır. 
muhat olarak Y•!adığını göıt~ri-· Fakat bunlardan mutlsko ıin~k-
yor.. ler f ıtknmaz .. 

Evot, "Peh çoğalmı,, olduiu
nu ihri sürerek bu \&:\and•t:cı 
hay,·anlarla mücadelerun güçlü
jü:ı :.i cösterirler .. Öyley•e, !-en 

Silivrlde yoğurt 
yapılmıyor, fakat 

Silivri yoğurdu var! 
Silivri belediyeıi yoturt mev· 

~·mi olmadıiı için Silivr:deki yo
ğurt imalathanelerini muayyen 
bir müddet için kapamııtır. Uray 

bunu civar belediyeler~ de bil
dirmittir. Son zamanıA,.da lı
tanbdlda da yuvarlak tenekeler 

içinde Silivri yoğurdu namı aJ. 
bnda Marmara civarınuski yer-

ler :kn yoğurt geliyor ve satıh yor
du Silivride yoiurl yapılmadı
iına göre Silivri yofurdu diye sa
tılan yojurtların Silivri yojurdu 
olm~ıjı da meydana c:ıkmıttır. 

kadıkUy yakasındaki 
tramvay hatları 
Suadiyeden Bostancıya. kadar 

olan tramvay hattının çifte çevir

ıne iti bitmiı, buradakı itçUer 
kadıköyünde Gazhaneye doiru 

Yapılmakta olan illf&at..a geçiril-

11litlerdir. 

~en batlıy:ın 
Pay dBfenmesi bir ayda bitir:!e
cek ve hat Gazhanenin kapısında 
nihayetlenecektir. 

Bu yazımı:r.1 lnhiıar Gt-nel J)j. 

rektörlüjüni&d ~a:kaı:r~; c•!b 
içindir. Yoksa, belediyeden ii
midimizi kestik. 

Tatil gUnOnde 
dUkAn açanın cezası 

Dinlenit gününde bal.kal dük
kanını açık bulundurar•k hafta 
dinleniti kanununa kar~ıt hare
kette bulunJuk · "\rı ileri ~ürülerek 
dava edilen Rifatla Muıtafanın 

duruıması, Sultanahme:I birinci 
ıulh ceza hakyerinde bitmİf\İr. 

Rif&tın dükkanın sahihi oldu
ğu, fakat oraıını bakkalhk etmek 

ıuretile itletmediği llnlatılmıt. 
o beraet etmittir. Baklul Muıta
fanın hareketi ıabit göriHmüttür. 
Hikim Retid, Mustafamn altı li
ra para cezaıı ödemeı\nc karar 
vermittir. 

Balıkçılar idare 
heyeti seçecekler 
Balıkçılar cemiyeti idare heye

tinin müddeti bitmiıtir Bunun 
için cemiyetin idare heyeti seçimi 

yeniienccektir. Seçim ö:ıümü:r;-:!e
ki 31 eylul çarıamba günü cami-

yetin Balıkpazarındak• mer!..e

zinde yapılacaktır. Balıl!.çı eınafı 
kalabalık olduğundan i:lr ıeçim 
gününCle çokluğun temi:ı tem;n 
eclilemiyeceği ıanılmaktadır. 

il A DER - Akşam rost&Sl 

Maden 
araştırma 
işlerimiz 

Avusıuryadan tanın
mış bir kaç müte
hassıs getlrlllyor 
Öğrendiğimize göre Et,.onomi 

Bakanlığı memleketimizdi'! ma • 

den arattırma itinde çalıımak ve 
maden araştırma biiroıunun me • 

ıaiıine ittirik etmek üzere Avus· 
turyada bir uzmanlar (mi.Jtehas • 

11slar) gnıpu ile anlatmıttır. Bu 
heyetin batında Avuıturyanın ar· 
11uluıal bir töhrete ıahip maden 

arattırma uzr:ıanlarınd.an :nühen
diı Granik bulunmaktadır €.ıaıen 
bu heyet daima mühnediı Granik
le beraber çahşmıtbr. 

Ekonomi Bakanımız Ce'al Ba • 
yarın Sovyet Ruıya gezisinde be· 
raıberinde bulunan maden uattır

ma büroıu mühendisleri bakan • 
dan ayrdmıtlar ve maden c\raıtır

ma itlerini yakından görel.>ilmek 
için Rusyadan Rör havzaatna gi • 
derek madenlerde incelemeler 

yapmıtlardır. Şimdi bu heyet ba

kana verilmek üzere bir rapor ha· 
zırlamıttır. Raporda gördHklerin· 

den bizim istifade edebileceğimiz 
kısımlar yazılmaktadır.Rapor An
karada Celil Bayara verilecektir. 

Hükumet bilhaua ilk kısımda 
ulusal endüstrinin genitl~rneıine 

ve qıjlli ıervet~ çoialmaıına ya· 
rayacak madenler selmek üzere 
maden arattırma itine büy\ik bir 
önem (ehemmiyet) verme'<•edir. 

Sultanahmette 
araştırma yapan 

profesör 
Sultanahmette Araata sot<atın· 

da eski eserler araştırma11 yapan 
h günü memleketine dönecektir. 

Profesör gelecek yıl gene mem· 
leketimize gelerek arqtll'maıına 
devam edecektir. 

Habeş hazırlığının tesiri -----
Eskiden lstanbulun bir ayhk 

Vasati 500 - 700 bin lira 
ihracatı 

iken 

Son ayda Italya bir mil-
yon liralık malımızı aldı 

lıtanbulun, dolayııivJe bü.: jn 
memleketin son bir ay içinde y~ni 
ağuıtos 1935 te tecim c.enkli~i

mizde (ticaret muvazeT-t:mizde) 
lehin1ize büyük bir fark h1' •ıl 
olmuıtur. Bu farkın yalnız bir 
memleketin ithalat hane:;inin ka
barmasile hasıl olmaıı ve artıt 

farkının geçen aylannt:ı bir mis
linden aıkın olması bu autıta oir 
az da hayret uyandırıcı bir mahi
yet vermektedir. Faka~ bu ar!ıtı 
ltalyan - Habet ıiyaı:ıl dunı
munun ıerginliti ve halyanm 
harb hazırlığı ile izah etmek ka· 
bil olmaktadır. 

Son ayların ve bir ay tıvelisine 
kadar memleket çık111nıı: ( ihra· 
catının) en önemli (mühim) kıs• 
mını teıkil eden lıtanbul lima· 
mnda yapılan ihracat avda 500 .. 
700 bin lira arasında oynamakta 

Yumurta llyatları 
Geçen ıün Ekonomi Bakanı 

Celal Bayarın yumurta tecimerle
rini loplıyarak dileklerıni din
lediiini yazmııtık. Çok önemli 
olan yumurta itinin yakında iyi 
bir ıonuca bailanacağ: beklen
mektedir. Stm günlere!~ Alman· 
yanın verdiği kontenjallC1an maa
da ıatıılar yapılmasına ratmen 
fiatlar dütmüttür. Yuneniıtan
dan gelen haberlere 1,ört" Türk 
yumurtalarının ıandıiı 1400 • 
1800 drahmiye ıatılmııtır ki, bu 
fiat bundan önceki fiatıa.ra ıöre 
yükselmit ıörülmekted ır. 

Yalnız lzmirde ııc!lklar JÜ• 

zünden mevıim durıun aeçmek
tedir. Yumurtanın yü~ tanesi 
75 - 95 kurup ıatdma\.adır. 

Samsunda 1440 tanelik büyük 
ıandıklat, 1325, 1375 kuruta 
ıatılmıttır. 

idi. Halbuki ıon ay içınde hu 
miktar birdenbire 1,5 m\lyon ·i
rayı atkın bir ihracat yekiinuna 
çıkmııtır. Bunun ıebeb\ ıon ay 
içinde ltalyanın yalmz btanbu! 
yolu ile memleketim?.ı:den bir 
milyon lir~ya yakın maı almaıı· 
dır. 

ltalyanın bu mübayaalının 
normalin üstünde olan kısmı ki· 
milen harb ıtoklarının bi;yümui· 
ni temin edecek olan yıyecek ve 
içecek maddeleridir. Bunlaı-ın 

• 
batında kuru bakla, be7.elya, no-
hut, mercimek, f uulya, nebati ve 
hayvani yailar ıibi (aııkeri) yi. 
yecekle: gelmektedir. 

İtalyanın bu mübayaatı bu a· 
yın tU ilk günlerinde de devam 
etmiı ve daha da ıüreceği yapı· 
lan ve biribirini takip eden sipa. 
riılerden anlatılmaktadır. 

f Açıkken kapalı 
yapılan taksiler niçin 

çalışamasın? 
Evelce açıkken sonradan ka· 

pabya çevrilen taksi otomobille-

rinden on ikisinin senelik muaye

nesi yapılırken pl~arwn 1. 
dıiını yazmıttık. Bu ıibi otoillo-ı 

billerin sekseni ıeçtili anlatıl· 

mıttır. Bu aibi taksi sahipleri 
uraya baı vurmutlar, talimatna
menin bu husustaki mo.ddeainin 

kendilerine tatbik edilmiyerek &• 

rabalarının muayene edilmesini 

ve çalıımalarına müsaade veril· 

mesini iıtemitlerdir. Bu istek u

ray makine tubesine havale edil· 

mittir. Bu ıube tetkikat yapa• 

cak, bir karar verecektir. 

• 
j 

~DERDLERİ l 
1 

Istanbul belediyesi çalışıyor! 
/stanbul Belediyesi tarafından iki ayda bir çıkarı. 

lan "/stanbul Belediye Mecmllası,, nın 127 -
128 numaralı son sayısının 346 ıncı sayfasında "Süt. 
/erimiz,, baılıklı bir gazı neırolunnıuftur. Bazı par 
çal arını nlıyoruz: 

·•:Memleketimizde ve hele lstanbulda süt, fakat te. 
miz, gıda vasıfları yerinde, bozulmamış hakiki süt, an
cak müstesna şartlara malik nadir ,.e bahtiyar insan
ların içebileceği bir talih \'erimidir. Bu gün şehirde iç. 
tiğimiz sütler, pis yerlerde yaşayan, fena beslenen, ba· 
kımsız, hatta belki de hasta hayvanlardan, sıhhi hiç 
bir kontrol altında bulunmıyan insanlar tarafından 
çokpis şartlar altında sağılır ve gene aklın güç kabul 
ede~eği mühmel şartlar altında nakledilip içine her tür
lü hile karıştrnlarak en iptidai vasıtalarla dağıtılır ... 

"İstanbul sütlerinin hastalık mikrobu noktasından 
ne kadar yüklü olduğunu, geçen sene \'ilayet hıfzıssıh. 
ha laboratuvarını ''ekaleten tesis ile meşgul olurken. 
yaptığım 2:1 süt nümunsi tizerindeki tahlil neticesi gös
terir. Bu sütler lstanbulda. Eminönü, Fatih, Adalar, 
f'sküdar, Beyoğlu belediye şubeleri dahilindeki sütçü 
dükkanlarından 'e) a dolaşıcılardan alınmıştı. Bunlar. 
dan Yalova süt müessesesinin şehirde süt sattığı yer
lerden alınan üc nümuncnin beher santimetre mika. 
hında 40 - 50 bin, diğer sütçülerden alınan numunele
rin heher santimetre mikabında 4 ntimunede 100 • 110 
bin, 5 nümunede 800 • 1000 Mn. 3 nümunede 1 - 3 milyon 
bakteri bulunmuş ve hunlar arasında ytikse~ sayıda 
televvüs mikropları görülmüştür. Bu tahlil geçen sene. . . 

nin Şubat ve Mart aylarında yani nisbeten soğuk bir 
mevsimde yapılmıştı. Muhit hararetinin 18 • 20 yi geç· 
tifi daha sıcak mevsimlerde sütlerdeki bu mikrop sa. 
yılarını bir kaç misli fazla bulmak pek tabiidir. Bu ne· 
ticeler sütlerimizin ne kadar bakımsız olduklanna bi. 
rer delildir.,. 

"Sütlerimizin bakımsızlığı yalnız onların hastalık 
intikal ettirme, gıda zehirlenmeleri yapma hususunda
ki şüpheli rollerinde değildir. Vicdansız ins:ınların süte 
en insafsızca, en merhametsizce yaptıkları hilelere de 
mani olacak kat'i bir tedbirin, ciddi bir kontrolun bu-
1 unmamasındadır. Bu gün lstanbulda süt satıcıları 
günde vasati 40,000 litre kadar süt tedarik etmekte, 
fakat şehir halkına ,·asatf 60,000 litre süt satmakta. 
dır. Şu halde pisliklerinden, intikal ettirecekleri har 
tahklardan sarfınazar lstanbul halkı günde süt diye 
20,000 litreden fazla su içmektedir.,, 

,,Süt işini .düzeltmek )alnız bir sıhhat meselesi de
ğil, cemiyet, insanlık, yurt ''azifesidir.,, 

Sayın urayınıızın <muhterem belediyemizin), halkırt 
silt tU11e zehir veya su içmesine mani olamamak gibi 
ulak telek kusurları vardır amma doğru ıözlülüjüne 
dlgecek yok! Artık o kadar kusur kadı kızında da bu. 
lunur defiil mi? 

Belediyemiz, uğraflp tetkik gaptırmlf ~ anl"""f la 
lstc:nbulda satılan ıütler umumiyetle zehirden ftıTkar 
dır. Bu hakikatı kendl çıkardığı mecmuada ildn ediyor. 
Artık tedb!r almak da beledigenin vazifeıi delil ,,.. 
onu da halk düfilnıün! • 



". 

HABER - Akpm rostaııa 7 EYLOL - 1935 A vuka tl_a_r~----~~P~am~uk~~v=u~n=-=an-is-t~an-d~a------P---=-::-a.::.__ri...;.:...;.sl~i ~ 
mahsulümüz Seçim dedikoduları profesörün 

4 
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K 
Çukurova mahsulü tiği bir havadise göre Çaldaris 

imlerin hangi sınıfa hakkında tahminler Yunan temel yasasına h;r ma-:!de • d •ki • • Yeni pamuklu fabrikalanmızın koydurarak seçimi gayr~ mul\y-

Paris üniver .. 
itesi profesör • 
erinden Gouge • 
·ant dün öğle· 

fon sonra lsta~ • 
'ıul ünh•ersitesf 
tıp fakültesi tale • 
ne lerine cildiye 
· e efrenciye has -
ta lıklarına dair 

Q l r 1 erını yazıyoruz yapılma.sile yalnız ihracat tieare· yen bir müddet için ger: bırak· 
latanbul barosuna kayıtlı avu • ikinci sınıfa ayrılanlard-.n ha • timiz için değil, aynı zam'.t.nda u· mak, ve bu iti ileride halletmek 

katların vergi noktasından ,mıfla· zıları da ıunlardır: luaal endüstri için hayati bir mad· kararındadır. 
ra ayrılmaları işi bitmittir. Bu a • HaHI Hilmi, Hasan Hilc'!\i Ce. de haline ıelen pamuğun .ıııl iı· Atina, 6 - Londradıın gelen 
yırma işi maliye tahakkuk tubele· malettin Fuıl, Miton v~~tura tihsal ıahaaı olan Çukurova böl • haberlere göre eaki Yı.ınan knılı 
rine gönderi!mi§tir. Faik Şevket, Hüseyin Avni, iste • ıesinde bu yılın kat'i tahmini ya· Jorp, kaplıcalarda buluan Çalda-

Baronun tasnifine göre fevka • pan Gülbenkyan Refik Habip pılmıttır. Alakadarlara biJ;~irilen risle görütmek üzere tc-yyare il"" 
li.de sınıfa ayrılan avukatlar do • Arif Muıtafa, Ali' Şevket, lımail' ve 31 ağuıtoıta yapılmış olan bu hareket etmiştir. 

bir konferans vermiştir. Bir saat sü • 
ren konferans, dinleyiciler tarafın • 
dan büyük bir alaka ile takip edil -
miştir 

kuzdur. Bunlardan anc~ ikisi Münür, Methi Sait, Abcliilhalim kat'i tahmine göre bu yıl Çukuro· Çaldaris geri döndükt\!n so.ua 
müslüman Türktür. Bunlar da Ab· Faik, Ahmet Cevdet, MuıtAfa Fa· va bölgesinden 144,000 ba!ya ya· Kondiliıin de bir müddet için Ki
.aurrahman Münip ile Süfoyman ik, Yuıuf Kenan, Sabri, Hamdi ni 28,800,000 kilo pamuk elde e • lim!i bayolarına gideceğ' haber 
AıaftIT. Diğer avukatlar da sicil Halim, Mustafa Adil, hm.til laa, dilebilecektir. Bu miktarın 33008 verilyior. Kondilis gazet~cilerin 
numaralariyle birlikte şun~ardır: Halil Etem, Haıan Fehmi Orhan balyeai iane ve Ekspreı cira"1,3850 sorduğu ıuallere cevab~ıı. vazi· 

Dimitri Moskopulo 369. Gacl Mithat, Mustafa Hayri, Hlmit Na· balyeıi Klevland ve ıeri kalanı yetin normal bir ıuretl~ inki!af 
Franko 839, Şekip Adut 51, Gö • zım, Cevdet Ferit, Hatim Refet, yani 107,142 balyuı da yerli pa· etmekte olduğu cevabı" . vermİ§· 

Profesör bundan dört yıl evnl de 
seyyah olarak şehrimize gelmiş, ' 'e 
dönüşünde memleketimiz etrafında gü 
zel şeyler ::oöyleınek ve yazmakla ta • 
nınmıştır. 

kaa Kiryakos 1088, Adriycn Bil • Leon Faraci. muğudur. Bundan evvel yapılan tir. 
yoti, Leon Şögan, Pirkins Üçüncü ıınıfa ayrılanlardan tahminde Çukurovanın 150,970 "' "' "' 

Dünaynın en yüksek 
dağında 

Birinci unıfa ayrılan av1.1katlar bazılarmın isimleri: balya pamuk vereceği tah\•&İn e • Atina, 7 <A.A.) - n. Konclifüı. re . 
arumda §Unlar vardlT: Beraet Zeki, Muıtafa R·~!İt, Ö· dilmitti. jim meseleıı;inin kotarılmasını tacil 

Cesedi ve hatıra 
defteri bulundu H H · 41 M H~ · C Bu yıl Çukurova.da 160,717 hek etmefe matuf bir kargaşalık hareketi 

. asan ayrı , - amıt 908. mer emil, Ebühlli, Muıufa A · mevcut olduiu söylentisi hakkıuda 
Moız Adato 370ı Salamon Adato rif, Leon Zivt>r," Jak Mitrani, Fe· tar araziye pamuk ekilmittir. Fa· kendisine sorulan bir suale, bu habe. 
1057, maliye mHtaviri YUrnnü f,. ridun Fikri, Şükufe Abdurrah • kat ilkbahar aylarmda yaimıt 0 • rin baştan başa uydurma olduğu ce
tepan Baronyan 891, Hasa:1 Tah- man, Hüseyin Hamit, Osman Ve· Jan yağmurun esaı pamuk ekimi vabrnt vermiştir 
ain 681, Ömer Faruki 256, N~cati fik, Muharrem Nail, Eıat Muhliı bittikten, yani mayıstan sonra yağ--------------

Dünyanın en yüksek tepesi o
lan E verst tepesine tek b~ ıına 
çıkmak istiyen Vilson iıimli bir 
İngiliz hava kulübü aza~ının dağ 
üzerinde cesedi bulunır.u,tur. 673, Alberto Vaçino lzido-:- Ko • Münim Mustafa, Hayri, Yusuf mamsı ve bazı mıntakaluda az ıran dış bakanı 

hen 281, Sezar Lazaroğlu 366. Na· Kemal, Mehmet Arift, Münip, lb· miktarda olmakla berab~1· yetil k zım Ragıp, Mehmet TaJe.•., Celil rahim Ali, Hasan Fehmi, Celilet· kurdun tahribat yapması 'bu yılki Ttlr iyede temaslar• 
Derviı 231, Jorj Şaher, Ural Di • tin Feyyaz, irfan Emin, tımail mahsulü yüzde on kadar eksilt • dan SODrO 

Vilson 1934 temmuzunda çık· 
mağa savaımıftı. Son defa olarak 
methur Rutbec seferini ·~ konak

]adığı üçü ayni kamp yerinde gö
mülmüttü. Bu da 21 bin kadem 

irtifadır. Ceset, bu yüksekliiin 
de 300 kadem daha yukar11ında 
bulunmuıtur. 

lek 190, Sabri 1212, Sa:H Rıza Şevket, Ziya Molla, Muah.fa A • m1"y~ı.,dt1.irr •. Fakat mahsulün cin,i çok Cenevreye 
545, Jak Hatem 295, Muıbfa Na· ziz, Besim Şerif, Refik lımail. 
il 1262, Hüseyin Satlettin 1143, Dördüncü sınıfa ayrtl3.n!ardan Çukurovada iane pamuju top· gitti 
Nasip Nurullah 1335, Vasfi Ra;it bazıları: lanmaja baılanmıt ve çırç1r fab • 
1168, Kenan Ömer 866, Lazaraki Halil Fevzi, Ali Rıza, Sadettin rikalan faaliyete aeçmi§tiv. Mah· tran dıoi~leri bakanı Bay Kiıımi 

1
.. · mu • tl 1 kt dün refikasile birlikte §ehrımiıe gel-

253, Hamit 908, Ali Kem.ti 235 Rifat, Saim Nuri, Mehmet ·v t:hbı' ıu un rengı u mıye e par "' ır. · ha bak ta f d H mıt. § anımı~ ra ın an ey -
Huan Fehmi, Osman Nuri, Ah · Mehmet Ccn~al, Feridun Hakkı Geçen yıhn Çukurova pamuk beliadada öğle yemej"ine davet olun- Bu adam 35 yatında idi. Ken

disile birlikte hatıra defteri de · 
bulunmu§tur. 

durrahman Sırrı, Temislo'ı<ti 249 Etem Ruhi, ~l't~zide, Hayti Mah· mahsulü 137000 baly-ı yani muş. akşam üzeri Floryada Atatürk 
Sadettin Ferit 18, Ali Haydar 411 mut, Tevfik Tarık, Ali Haydar. 27,400,000 kilo idi, tarafından kabul edilmiş \'e Atatftr · 
Ali Galip 180, Muslihiddin Adil Ömer L\itfi. Kemal Ha)'Tİ, Jüli • kUn yanında bir saat kadar kaldıktan 589 N 'N Kadıköy Tnpurundn sonra lran •ldliilnd• kendiaml r.br.a. 

, azm ı uri 1030, Mustafa de, Avra.m Naum, Ali Nihat. Ce · t1 ret eden Irak elçisi ile Jionuşarak ak-
ŞevL-et 637, . ! -:-:~ki Hilcmt:t 901. n::ıl MoJla, Muıtafa Sıtkı. bfr adam Yaka landı pmki ekspresle Cenevreye doğru ha. 

Bey kozda 
yangın oldu 
Dün Re_ !rnı:dn Akbaba ıle 

.Aaymak donduran aıc:.sında bü~ ük 

bir yangın çıknıı§. ateş ancak saat altı 
da söndürülmü~tür. Yangın, 300 ciö • 
nüm kad:ır )cı· )akmış, hu arada hak 

kal .Ahmedin mt'y\"'elikleri yanmrştır. 
--o-

Meşhur muharrir 
Wells yaralandı 
Londra, (Özel) Tanınmıı 1n

ıiliz D)Uharrirlerinden "Cihan la· . ' 
ı ihinin umumi hatları,, isimli bü-
~"'- • ~aerin müellifi H. G. 'V eH,' -

~n yüzüne demir bir tnerdiven 

<.: üş"Jrek muharriri yarl'\l&mıttır. 

~ngiliz muharririnin aözü ÇÜ· 

rümilJ, ve katının üzerini .iik

/ ınek zarureti hasıl olmu~tur. lfo. 
f nunla be.raber, bir haftttya ka,!ar 

normal itlerine baılıyacağı ht\İ:.er 
veriliyor. 

-"l-

Matem içinde 
bir boks maçı 

Londra, (Özel) - Lonchalı 

boksör Coni Petera son biı maçın· 

da ringe çıkarken kendiaiııf' an · 

nesinin öldüğü haber verildiii 

hatde, boksör, halkın u?nud,~nu 

kırmamak için maçı hırakmak 

iıtememif, yapmıt ve k•zanmıt· 

tır. 

Rlr bomba kazas'a 
Sim la, 7 ( A.A.) - Bir tayya· 

reden bombalar boıaltılır'~en 
bombalardan biri patla:T.lfhr. 0-
çü lnıil=z askeri olmak Uzeu ıe· 
kiz kiti ölmü, ve altr11 lnıiliz ol
mak üzere 30 lıiti yara1~nmıtt1r. 
ilci uçak t.amaNiyle hare~ olmu9· 
tur. 

- -o--

Rlr otomobtlle 
tramvay çarpıştı 
Dün ak!am saat 6,30 c!a K!.ra 

köy tramvay durak yerinde 1044 
numaralı ~.-atmanın id.,.,.e etti6i 
tramvay 2100 numaralı c,tomı>b;. 

le ıai tarafından çarpvak ça · 
murluiunu aökmüttül'. Tahkil<at 

("SO.lfo) 2285 

~-

Bir kasap kalfasını 
zehirletti 

A1cıarayda kasap Mchmedin 
dükkanında kalfa olan 25 ya,tr. .. 
rında Mehmed oilu Veli bir· 
den bire yeTe düterek k. nanma· 

ğa batladıiından Cenahpap 
hastahanesine kaldrrılmı,tIT. Ya. 
pılan muayenede yeme~t en H• 

hirlenmit olduiu alat:hnıttır. 
"50° 2285 

--0-

lnJ?lllz vellabtl 
· Yunan adalarında 

lnıiliı veliahtı Prens Düıal 
huıuıt yatiyle Yunan cldalann. 
dan bir kısmını gezecekbr. 

.. ---Kadıköy Sen Jozer llsesı---.. ı 
Müdürlüi:, yeni ders •f'oeai 1019/ 935 tarihindtt bqhyacs 

imı ve kayıt v~ kabul muamerlni, pazartesinden hqka, her ıifn 
saat 9 dan 12 Y.? 14 den 18 e kadar yapılaeaiın1 :?abar eder l•lc 
tahaUi bitirmif :J 11'n talebeyi ;\zari ıınıfına kabul '!ttcektir. 

Evelki ıün köprüye yanat'&n. reket etnıiştir. M •• te 1 k Kadıköy vapurunda bir hadise Iran dışişleri hakanı, muhte~l-:-:if~a=r--=-"''""'"""= US ffl e e 
olmut ve 

0 
ıırada dıtarı çıkmakta sıu1uıııa1 meseleler üzerinde gazeteci • 1 k . . 

ı )ere bir diyevde bulunmu~tur. a ma ıçın 
olan yolcular top anıp n• o:du- lran dışhakanı Ray Kazımi, Irak -
ğunu anlamak istemit~erdir; hir ıran hudut i~~ilafının esas noktala- ltaJyan - Habeş işini 
aydanberi bilet kontrol rremurla. rında bir uyuşmn olduğunu ,.e bu fırsat blllyor 
rı torbalar içinden zamk!a yapış· uy11§manın ('.enevrede iki de\'let dış A 
tınlmıt bir takım aahte ·:.,iJetlerin hakanlarınca imzalanacağını, bazı u • 

jansın bildirdiiir.e ıöre, 

çıktıiını ıörmütlerdir. Bu aahte fak teferruat kalıyorsa, hunların da Almanyada da müstemleke iıte· 
1clrlriı irtikap eden kimıenin b~- ya Baidat ,·eya Tahranda sonradan ği ba! göstermi,tir. Fakat bu, 
hemehal bulunması için her la!IJ· imza cdiltceğini söylemi~tir. İtalyanın Afrikaya kartı aç.ttğı 

Bay K:iıımlye göre, Iranın dış genel seferin neticesine bağhdır. 
fa emirler verilmit olduiund.·.n politikası ulu!'11ar kurumunun prensi • 
dün saat ıekiz poıtaıın1 yapan hini muhafazadır. Onu tak,iye edec:ek Deniyor ki, "Eğer ltalyamn 
Kadıkqy vapuru köprüye yanaıa· her siyasaya, lran taraftar olacak Ye tarki Afrika seferi, müstemle· 
cağı sırada bir adamın ~!eri geri onu zafa düşürecek herhangi noktai kelerin, yeniden ve genel bir ıu· 
ıiderek ~üpheli vaıiyetl,.rde hu- nazara karşı bulunacaktır. lranm hu retle tevzii meselesini ~ıkaracak 

sarih politik~ı. :ralnız Jtalya - Ha • 
Junduiu:nı rören (103) rumarelı beş gibi arsıulusal bir ihtilaf üzerinde olursa, Almanya da payını iıti • 
mevki memuru Ahmed Kayaı.::uı değil, herhangi ~iyasal iş te böylece yecektir.,, 

tatbik ediJet".ektir. Bu, Alman vatanseverler ce· onu göz hapsine almıt ve o adam 
hallların önüne çekilerek cebir~ 
deki biletlere bakarken kolun· 
dan yakalamıt ve kamara me· 
murlarınm odasına ıötü:-mütt:.r. 

Keyfiyet iskele poliAiy le b'\tl• 

memur Bay Oımana haber ve .;!. 
mit ve hir heyet müva~heıind~ 
Ahmed Kayabat taraftnnan ün· 
ri aranarak altı tane k"l!anılr:Ht· 

biletle bir zamk kutuıu '1• bir ça· 
1n ile hiç kullamlınaını' bir -
bonman defteri hulunmuıtur. Ka 
pah çartı esnafından ve enn!ni 
cernaatından olduiu anlatıl~n bu a 

dam tutulan zabıt varakuile po· 
lis merkezine teslim o\tınmuıtur. 
Bu hadiseden dolayı haı;ı) olan 
merak yü:ıünden toplar~n halk, 
it anlatıldıktan sonra daiılmıt· 
lardır. 

lran drşiş1eri hakanı. dünyanın hu - miyetinin natiri efkarı olan "Det' 
günkü siyasal gidişi ne olursa olsun, Veg Zur Frayhayt,, isimli gaze • 
ümidi elden bırakmamak liıımgeldiği tenin ha! sütununda Alman dahi· 
şeklindf! nikbin bir mütalea ile sözle-
rini bitirmiştir. liye nazırınm hir beyanatında t~ 

- - yit edilmektedir. 

Çindeki gizli Alman dahiliye nazm doktor • ti Frik burada demektedir ki: 
cemıye er "Almanyanm uluslar kurumu· 

Bütün tethitçİ teıkili.tları or- na dönmesi için müıtemleke •ne• 
tadan kaldırması yolunda ma· selesinin de halledilmesi liz·m~ 
yııta Japonların Çinlilere vermİ§ dır. Biz, ltalyanın yeni m;;.ateın • 
olduğu notanın ahkamı yerine ae· lekeler elde etmek suretiyle 
tirUmediği için, Japon konıoloıu aenitlemesi hakkını münaksta 
Kavago, Hopai vilayetinin Çinli etmek istemeyzi. halyanm va:ıi· 
valisi General Şen'den ~ekrar la· yetini anlıyoruz. İtalyanın v.tzi· 
leplerde bulunmu!tur. . yeti bizimkine benziyor. Fa"at 

Japonya konıoloıunun dedi· biz ki, daha çok fazla nüfuıa 
jine ıöre, ıizli cemiyctier azası sahibiz, daha çok ıenitleme hak· 
hali arzu edilmiyen f!la liyetlere kına da sahibiz demektir! 

devam etmektedir. Bu vaziyeti Elimizden müstemlekelerimiıİ 
düzeltmek için kati tedbirler a- çalmak :çin " Bir müıtcmlekeyi 

Makdonolde ırUre lınmadıkça Çin - Japon müna· idare kudretinde olmadıjım ız,, 
(nalllere •• ıebetlerinin normal bir hale ge· .. §eklinde ileri sürülen aebeb. bu 

Londra, 7 (A.A.) _ B. Mac Donald, tirilmesi ve sulhperver Lir hava. l d 1_ ld 1 .ı ya an orta an ~a ıruma ı "lır. 
seçim• namzetliiini koyan bir ı:ata nın ihdası ıüç olacaktır ... ypcbf k t Biz de fazla halkımız için yer 15 

ı me tupda " nl-iltere hükCımı ... , ••• , .................................................. ,_, • 
tinin ban~ ~·olu takip ettiğini ,., ulus· ulwrılar tMyetesl mailUp olursa sü • terız. 
lar so yete.sini tuttuğunu hütUn dün- rekU ve emin barış ihtimalleri ı ine . Hakkımızın bir vana ı: t1'rn :oı. : 1• 
ya bilir. Ye Y,ine IJütün dünya bilir ki cektirn demektedir. na meydan vermiyecei,lı •• 
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ORMANIN KIZI 
VaA,i ltayuanlar aranndo 11e Alrilt.;.ın fHıtıa •irmemiı ormanla
r111ıla •eçen atlı "• hlaramo11lılı. lteyectııt. •~ar ue tetkilt romanı 

•NI'- 98 •• .. 2 - Yazan : Rıza Şekib 
EbUlulAoın Karşaya içini dUkmfye artık 
Jhtlyacı kalmamıştı. GUoden gilne birbir
lerine daha yaklaşıyorlar, birbirlerini 

dellceslne seviyorlardı 
- Siz, dedi, ıirilmeme~~ lazım Nehrin rengi bol yağmur sula-

gelen bir yere girdiniz .. fiHcr me- rının ıürüklediği topraktarla !Ju
zarlığ:Jldaki filditleri, sizi kendi- lanmııtı. Uzaktan gorüyor!ar
ıine çekti.. Buradan hiçbır fey dı: Timsahlar bile sahillere çe
alr.ıtadan çıkmanız lazımdı. Böyle kilip yalmıılardı. Köpü:-~ köpi.ire 
yaptınız.. Bu hareketinizd"'n do- tatlara çarpan suların ~akırtıhrı 
layı Ormanın Kızı ıize dütman karııtığı ıçın güç ,şitilecek 
değildir .. Buraya gelmezden ön· bir aeı1e Ebühila: 
c.e, eıir olan arkadaılarınııı, be • - Karıa, dedi, hali. ormanda 
yaz adamların elinden kurtarıp kalmak niyetinde misin? 
köylerine ıönderen ben, sizi ken· - Evet .. Ben buradıı.1 ko~ay 

di esirim yapacak değilim .. Şimdi kolay ayrılamam. 
hepinizi •erbeıt bll'akacağıın. Bu- - Öyle ama hu daha ne ka-
nunla beraber doğru köyünüze dar sürecek böyle ... 
gitmenizi iıtiyorum. Orada benim' - Saçlarım beyazlanmcaya 
kurtardığım arkadatlarımzla da kadar. 
kartılaıacak ve benim kendHerine - Sonra? ... 
yaptığım büyüklük hakkında ıöy-

- Sonrasını timdider. keıtirleyeceklerini İ!İteceksiniz .. Arka· 
mek kabil mi? Hem sen orm!lnı 

datlarınıza iyilik yapan b~n, size 
kötülük yapamam. 

Amma bunun hududu, sizden 
kötülük göreceğim zamana kadar
dır. 

Karıanın hir ıözünü b~yük bir 
ali.ka ile dinliyenlerden biri ce
ea,, verdi: 

- Mağaraya ıirmenin ya1ak 

niçin iıtemiyoraun? Bundan da
ha güzel bir yer bulab:leceğ~~1e 

kan? misin? 
- Belki bulamayız .. BütJn 

dünyadan uzak yatama:..: b~lki 
bir zaman için tahammiH edilebi
lir bir ıeydir. Fakat bu çok u
zun ıürerae inıana ııkınb veri-

oldujunu, buradaki fil diılerinin yor. 
aize ait olduğunu bilıeydik adı- - Bu belki senin içm böyle .. 
mımızı bile atmazdık. Benim dünyam burası, ben gözü. 

Bizi öldürmek, aılanlarınıza mü burada açtım .. Bundan b:ıt· 
parçalatmak elinizde iken yap- ka dünya tanımıyorum. 

--.~ı ... Tn. ihsmis ,U.adi:re..._.--ı,..----..iiiiOF&en. ~l ~if.din. 

dar aslanlı adamın düımanı idi. dim ama, hayvanlarımı 
Fak&t bundan •onra hizi bir doıt mamn diyen? .. 
olarak görebilirsiniz. _ Evet bendim. 

Vahıiler serbest bırakılmala· _ O halde .. Gene caydın de-
rından çok memnun görünüyor- k me ... 
laTdı. Kartay& bunu jıpat için !>i-
ri suıup biri söylüyordu 

İçlerinden iki ki,idoen ba9ka11 
Arapça ıöylüyordu. Bu yüzden 
Ka111, yalnız ıürültü dinlemek 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Karta gürültüyü Qaıttırdıktan 
ıonra: 

- Caymak? .. Ayrılmayı ka-

MAZON 

HABER - Akpm Postası 

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

..\nkara, 6 (A.A.) - Hava 
tehlikesini bilenler: 8734 Halit 
manifaturacı 20, 8735 K~ı.mal at
tar Bursa 20, 8736 Mustı-.fa N.ıci 
börekçi 20, 8737 Rasin-. T ahı in 
tütüncü 20, 8738 Fuat mobily •cı 
20, 8739 Mehmed oto ve ma\ze
me ticarethanesi 20, 8740 A:lil 
benzinci 20, 8741 Kam\l benz:n. 
ci 20, 8742 Mustafa gafH.jcı '!O, 
8743 Osman Tevfik boyacı ıo, 

8744 Ahmed Kemal 20, 8745 
Mehmed Zühtü keresteci 20, 8746 
Emin otelci 20, 8747 Hıtlil Ka:a
kaı 20, 8748 Mustafa Atpazarı 
hamamı 20, 8749 Halil Şark oteli 
20, 8750 Mustafa Çakır hamc\mı 
20, 8751 Ahmed Çekirge: Hayat 
oteli 20, 8752 Avram Karako .~e
rici 20, 8753 Hakkı t~bak ?O, 
8754 H. Sabri fabrik~tör '20, 
8755 Emin 20, 8756 Ketlik köyü 
adına lnebolu 23, 8757 Ulu koyü 
adına 23, 8758 Altı kuh~çköyü a
dına 20, 8759 Kadri Amasya il· 
bayı 20, 8760 Ziya Ttas.aıun 20, 
8761 Mehmed 20, 8761 Muhu
rem Betek ziraatçi 20, .~763 Koç 
20, 8764 Halil 20, 8765 V ~y
sel kütükçü 20, 8766 Ahmed 
Cemil Mardin 20, 8767 Hüııe· 
yin Kefeli Merzifon 20 8768 A
kif Cuma oğlu 40, 8769 Receb 
Mustafa oğlu 20, 8770 1- ~rendtıei 
kardeıler dokumacı 10<J, 8771 
Cemal Kadı oğlu tuhafiyeci 20. 

Boş arsalardaki 
çöpler 

Apartman aralarındaki hot 
arsalara atılan çöplerin birikerek 
koktuğu belediyece görünmüı, 
bunların kısa bir zamanda ka\dı-

1--.a 'la.ili · eler.e .bildiri!. 
mittir. 

bul etmi~ bulunsaydım evet .. 
- Karta! ... Beni dinl~ ... Sen 

ormandan başka bir yer görme3i
ğin için ayrılmamanda haklııın ... 

· (Devamı var) 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahları aç karnına bir kahn 

kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def' eder 
Yemeklerden bir saat sonra ahn • 

dıkta 

Hazi msızı ıaı, 
Mide, ekşilTk 

- Biraz ötede arkaı!atlarmız 
da var. lıteneniz onları da ala· 
rak gidin. Burada bekleneniz 
onları ıh:e gönderirim. 

' 'e )anmalarını giderir. Ağızdaki 
lM'3.~~~~ tatsızlık ,.e kokuyu faale eder. 

Ebüluli ile Karta vahtileri hı· 
rakarak aılanlarile ayrıldılar. 

-10-
Aradan geçen uzun günler, 

KarJa ile Ebülüllyı biı~birler1ne 
daha yaklattırmııtı. Şimdi artık 
Karpya içini dökmek ihtiyacını 
duyuyordu. Hele hadiıeıiz aeçen 
rünler, onları yalnız hayvanla
rile, aılanlarile kabilelerile meı· 
aul olmalarına yaramamıı, bol 
hol içini dökmeıine f ıraat ver
miıti. 

Urisi de biribirlerini delicaine 
Mviyorlardı. Karıa, Ebühillyı 
tanıdığı gündenberi çok deiit· 
mitti. Hele ormandan muht9lif 
Yeailelerle dlf&rıya çıkma11, jki 
tarafı aörmeaine yaramııtı. Hay
vanlarım yalnız bırakmı:ya aönlü 
razı olaaydı, belki ormar.ını, bir 
daha dönmemek üzere bırakıp 
ridecekti. 

Ebüluli da zaten bun•.1 iıtiyor
du, fakat onu kandmnıya muvaf · 
fak olamamııtı. 

Fazla bir yemek ve içme
den sonra hissedilen yor-

• gunluk ,.e şjşkinliğf hafifle. 
Kolaylık olmak üzere tir. M A Z O N tuzu-

perakende 65 kuruşa nun tesirinden memnun kal-
;ablan şişeler piya - mıyanlar :. işesi açık da nJsa 
saya çıkarılmıştır Bahçekapıda lş Banka~ıı ar-

k8:8"'da 12 No. lu MAZON BOTTON ecza deposuna iade ederek bedelini geri 
alabilirler. 

Türk Anonim Elektrik şirketinden: 

Sayın HAika ilin 
Anadolu ciheti ite Büyükada ve Heybeliada 

elektriği hakkında Hükumetle Türk anonim elek
trik şirketi arasında aktedilen 25 Nisan 1932 tarih
li mukavelename, yukarda sözü geçen havaliye 
aydınlatma ve ev ihtiyaçları için verilen elektriğin 
fiatini, 53.000 liralık bjr meblağ toplanıncaya kadar 
Jstanbul tarifesine nisbetle yüzde 5 arttırmasına 
elektrik şirketini mezun kılmışh. 

Bu şart şimdi yerine getirilmiş olduğundan bun
dan sonra Anadolu ciheti ile Büyükada ve Heybe
liada elektrik sarfiyatına Rumeli cihetindeki fiat
ler tatbik edilecektir ki bu da, aydınlatma fiatinin 
kilovat saat başına aşağı yukarı 0,75 kuruş inme
sini temin edecektir. 

Dünya gü~~Dülnl ön 
P®~Ôlnl©l<@?aoo 

FahrOnnam~ adlt es' <i Fari si 

Nakleden : tarih roman ı ndan nhnmıst1r 

(Hali<'~ Sur~11;a) 

No.55 

Ferruh, Hürremin se • 
1 işitti . 

s sin 
s 

inim inim inliyordu. Bu 
geldiği yere baktı, bu 
Hürremin sesi! Fakat, ş z 

arkadaşını tanıyamad ! 
Çoktanberi inıanla.rın ayak 1 

kestiği bu diyarda bu yab'!lncılar 
ne arayordu? Onlara hadlerini 
bildirecekti .. 

Derhal, yerinden fırladı. İki at 
hnın üzerine ıeğirtti .. 

Köylü: 
"- Eyvah.. Zavallılar ıidi -

yor!,, diye korktu .. Ağaçların yap· 
l'akları araaına iyice saklandı. 

Fakat, İf, hiç de tahmini gibi 
olmamıftı ... 

Delikanlı, bir ok çekti .. Yanına 
koydu. Kolunun bütün hıziy]e at • 
tı ... 

Ok, vınlayarak uçtu. Aılanın 
ıağ ıözüne aaplandı .. 

Bir gözü kör olan hayvan, kük· 
riyerek daha büyük bir kinle ve 
ıazapla ileri doğru atıldı. 

Aradaki mesafe yirmi adım ka
dar bir teY kalmıttı. 

F ern.ıh, ikinci bir oku sol gözü 
nitanlayarak attı. Ok, gön aap • 
landı. Fakat, hayvan, hütün hızi • 
le Ferruhun üzerine atılmıı bu · 
lundu. 

iki gözü kör olan aslan, bütün 
h1zile F enıhun üzerine atıldı. Fa· 
kat, c{aljkanh. ~evik bir çeki~lc 
aılanrn hamlesi altından aıpıldı , 

Kör aılan, o kocaman gövdeıi· 
le yere çarptı. Bir müddet can çe
kittikten sonra, upuzun ıerildi, 
kaldı .• 

Bunca inıanların kanın~ giren 
bu canavar, nihayet ölmüttü. 

Saklandıiı aiaçlar arasından 
manzarayı seyreden köylü, derhal 
yerinden fırladı. 

- Aman, müıaade edin de ben 
gidip paditaha müjde vereyim .. 
lhllln almama seh!'b olur, sevaba . . . 
rıreraınız ..• 

lki kahramanın müsaad~ ver • 
mesi üzerine, köylü fırladı. Yeni 
,ehrin kapıaından içeri: 

- Müjde! Aılan ölüdürüldü .. 
diye haber verdi. 

Bu gibi rivayetler kaç kere çık· 

Padişah, derhal iki ita! u n--- •, 
aratılıp buldurulmasını c nuc~~i .. 
Ferruh ile Mehla, huzura ,Jl:a tt!
dı. lltifatlal'a garkedildi. 

Öldürülen çocuğunun İn' iJtamı 
nı aldığı için, padişah, bunlnra 
adeta medyun olmuşh• . Hiç ti. 
şeylerini eksik etmiyordu. 

Çok geçmeden, yeni şehir halkı 
gene eskisine ta!ındı. Y erille, yur
duna kavuştu .. Aslan belar.ı artık 
def edilmişti. Halk rahat etti. 

Ferruh ile Mehla küçük bir sa .. 
rayda yerle§mişti. Maiyetleriyle 
birlikte dolaııyorlardı. Bir gün, 
zindanın önünden geçerken, Fer
ruhun kulağına bir ahühıin gel• 
di. 

Aman yarabbi .. Bu ses, yüreği· 

ni nasıl parçalamıştı. Her halde, 
bunu tanıyordu. Nasıl da arkada~ı 
Hurremin sesine benziyordu! Fa· 

kat, arkadaıı, gözlerinin önünde, 
ıulara karışmamış, boğuhnamıt • 
mıydı?. Şimdi buradan sesinin 
gelmesine ihtimal mi vardı?. 

Fakat, ah ve inin daha ba.riz bir 
şekil aldı: 

- Şehzadem! Ş "~aile i !. lA 

Filhakika, Hurrem~ ~in~a~ın 
penceresinde oturmuş, ümıtıiz bir 
halde ölümü düşünürken ora~'~ 

Ferruhun ihtiıam içinde geçtiğini 
gönnüf, gözlerine inanmamıştı .. 
Canla baıla ıesleniyordu . 

Ferruh başını kaldırdı .. Hur -
rem o kadar zayıflamış, bozulmu~
tu ki, tanıyamadı. 

Fakat ses o sesti .. 
Hemen zındancı başıyı nralh : 

Hapiste bulunanl~ra yardım et• 
mek iıtediğini, içeriye girc~eğini 

söyledi .. Tabii, zmdancı baıı, pa• 
diıahın bu gözdesinin arzuıunu 
reddedemedi. 

içeri girdiler .. Ferruh, aıhk rü-
ya görmediğini, öğrenmifti .. lıte,. 
Hurrem ta karfısındaydı .. 

(Devamı var), 

tığı için, halk, ilkönce inanmadı . -------------
Hatti, köylüyü padiph huzuru · 
na bile çıkarmak istemediler. 

- Eğer yalan aöylüyonam, he· 
ni zındana atın! • demesi :izerine 
yaverler, onu alarak, §ahın karıı
aına ıötürdüler. 

Paditah, ilkönce, pel~az bir 
bahtit verdi. 

Fakat, köylü, vak'anın cereyan 
ettiği yeri anlattı: 

- Adam gönderin, baktırın ... 
Eğer doğru değilıe o zaman ıöy -
leniniz .. 

Padiph, adam gönderd: . Fa • 
kat, ayni zamanda, köylüye aor · 
du: . 

- Peki amma, bu kadar büyük 
bir iti gören kimdir?. 

HA ER 
AK S AM r-ı os TA ~H 1 

iDARE E Vi f 
lstanbul Ankara Cadde5i 

Posta kutusu : l.ttonbul 214 
Telgraf adresi ıstanbu l HABER 

Yazı işleri tele fo nu· ~::JR72 
idare v e ııan .. : 24 370 

ABONE ŞARTLAR! 
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Sahibi ve Neşnı;at Mi diirü: 

Has n R e sfm Us 
Basıldığı qer (V A !CITJ maibaa~ı 

- Sormayın, padiphım, bugün 
memleketinizde, ıörülmenıif de - :----•n---~----ıır. 
recede kahraman olan iki kiti bu
lunmaktadır. K U P()N 

241 
7.9.935 

Birdenbire baılayıp ortalığı 

alt Ü•t eden yajmurdan ıonra or· 
llULn& yayılan tatlı serinlikten 
do,a doya istifade etmek ıçtn 
timıahlı nehrin kenarında ıerilip 
...... '!lanh. .. ··1· .Oixektörlük 

Ve, macerayı b&,ftan son,ın;- 1
-

dar anlatınca, paditah, hayrette 
kaldı .. Çok geçmeden, haberci ge
lerek aslanın ıahiden öldürüldü-

• ıİ l\inü aöyledi. -_----~--------
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Bir Kıza Aşık Oldu! 
Y A Z A N ! Kenan HulOsl 

Llır ı::,-ıı..ıl gecesinin saat iki suJa- n:it görmemiş, fakat his.:.t: ... .ı:;-ı.ım . .ı.,u 

rında içerisine karıştığım bir hikaye- ımrşun, yarasanın camlara doğru fır
de, bütün vakalarm ben gelmeden çok lıyan atılışında, kulaklarımın dibin _ 
daha evvel nihayete ermek üzere ol - den bir vızıltı gibi geçmişti. Ve sade _ 
duklarmı anlamıştım. Şu halde, niçin ce yaydan bir duman kadar geniş 
içerlerinde bulunuyordum? ve delik deşik olmuş iki kanadın kı _ 

Hiç bir ' 'akit, bu hikayede benim ü - rık camlardan bahçeye doğru fırladı
zerime düşen sırları, bizzat ben bile ğım görüyordum. Bu sür'ati hiçbir 
çözememişimdir. Sadece, dakilcadan vakit unutamıyacağımı biliyorum; trp 
dakikaya olacak bir vakanm nihaye - kı, profesörün bana anlattığı şeyler-
tine erdiğimi hissediyordum. de olduğu gibi, bir yıldırımdan daha 

Profesör: hızlı uçuyordu. 
- Ne dersiniz, diye tekrarladı; kr - • Profesör bitkin bir sesle: 

zrmı kurtarabilmek için kendinizde - Canavar~ dedi, damgasını vur -
bir kuvvet buiabiliyor musunuz? muş!. 

Ve ayni dakikada: Yatağa doğru f ırJadım. Gözlerinin 
- Bunu soruyorum, diye ila,·e etti; altında hafif bir kanat gölgesi gözü -

çünkü, dün geceden beri sizden başka küyordu: 
hiç kimseye itimat edemiyorum. - Bir şey değilü Diye teseJliye ça -

Profesöre teşekkür etmekle beraber hştım; yorgunluktan başka bir şey 
Permos manastırındaki kitabeyi gör- değil!.. 
mek istediğimi söyledim. - Evet, bir yorgunluk!. 

lmparator .Jüstinyanüsün kitabesi, 
beyazhğını hiç bir vakit kaybetme -
miş mermer bir levha i.izerine yazıJ -
mıştı; ve hpkı Permos manastırının 
kapısında olduğu gibi, baştan aşa -
ğı yapraklarla sarılmış gözüküyor -
du. Profesör, bu latince ibareyi, bü -
yük bir sükunetle ve tane tane okudu: 

Zait: 

"İmparator Jı.istiyanüsı.iu hastalar 
ve ölüler için yaptıı:dığr bu sükun , ,e 
ebedi istirahat evini ziyaret ettiğin 
dakikalarda, umarım ki, manastırın 

esrarını meydana çıkarmak istemiye -
sin; çünkü bu senin hayatına mol ola
caktır. Yalnız burasının bir mezarlık 
tedavilerine imkan olmıyan hastala -
rın bir mezarltğı olduğunu bil •• Göz -
leri dünya nim.etlerine karşı kapanmış 
binlerce ölü, toprakların altındaki bu 
sükunet yuvasında ellerinle rahatsız 

edilmemekten başka bir şey istemi -
yorlar,, 

Kitabe toprağın üzerine hemen bı • 
rakılmış gibi duruyordu. Profesör ta
şa bir fiske bile dokunmadan yavaş 
yavaş geri çekildi lkimiz de, kitabenin 
üzerinde işaret edilen ve tedavisine 
imkan olmıyan bir hastalığı düşünü -
yor gibiydik. 

Fakat ayni dakikalarda, camlarm 
etrafını ayni kanat sesleri yırtıyor -
du: bir silahdan başka · hiçbir şeyin 
bu kanat hareketlerin~e neticeyi bel
li ederniyeceğine inanmıştım : 

Bir silah!. 
Profesör birdenbire önüme geçmiş -

ti: 
- Bunu yapmayımz, diye atıldı; 

çünkü, kızımın hayatını sizden başka 
kintseden beklemiyorum. 

Fakat lıiç bir şeyi dinliyecek bir va
ziyette değildim; ve hakikati söy te
mek lazımgelirse, profesörün bütün 
inançlarına rağmen, her şeyin Per -
mos manasttrında beslenen yarasalar 
da olduğunu biliyordum. Daha üç 
gün evvel, tıpkı profesörün bir taş -
kmhk dakikasında çevirdiği silah gi -
bi, dalların ara.sın da bir kurşun kadar 
süratle gidip ge'J·n yarasaya doğru 
silahımı çevirdim: Hedef isabet altın
daydı. 

Profesör: 
N yaptınız, dedi. Unutuyorsunuz ki 

biitün servetimi size vadetmiştim? 
- Ne yaptınrz ,dedi. Kızımı kurtara-

bildiniz •• 
Permos manastrmın bekçisi: 
- Evet, diye konuştu, vurulmuş! 
Birdenbire, odanın içerisinde profe-

sörün kızma döndüm: ~atağında bir 
mumyadan daha sarı gözüküyordu. 
Kulaklarımı kalbine doğru l'l'rdim. 
O kad:ır hafıf atıyordu ki. \~cricıinde 
bir zamanlar çırpındığını duyduğum 

bir yarasanm, bir cam iizerine ya\'aŞ 
yavaş sindiğini işitiyordum. 

Profesör: 
- Hikayenin sona erdiğini görüyo -

rum, dedi; her .şey bitti! 
Fakat ayni dakikada gözlerinin ga

rip bir ışıltıyJa bir anda yattdığmı 
farkediyordum; 

Mavi taş, iki yarasa kanadının sım -
sıkı kucakladığı ölünün sarı parmak -
]arı üzerinde parıldıyordu. 

-SON-

- Eğer, eledim, Vatilrnn kütüphane
sine a~mlmış kitabı hatırhyorsamz, 
imparator Jüstinyanüsün bu ölülere
vini nasıl bir maksatla yaptırmış ol -
duğunu meydana çıkarabilirsiniz .. im
parator, Permos manastrrma yalnız 

siyasal hasımlarını sürmüyordu. Jüs
ti:wnnii~iin hayatında hu işkence va -
katarı öliime yaklaştığı dakikalarda 
başlamıştır. Çünkü bizzat kendisinin 
de bir gün Permos manastırında öle
ceğini düşünüyordu. Nitekim manastı
rın baş rahibine yazdığı bir mektubu 
hatırlamanızı isterim: Beni koruyu -
nuz, diyordu, bu ölüm korkusu müt -
!tis :;;ey! Fakat ölecek insanları keş • 
f etmek için baş rahibde hiç bir sır -
yoktu. Sa.dece Permos manastırında 
yaşıyan yarasalar •. Bütün felaketleri ,_ ______________ _ 

onların keşfederek meydana çıkardık- Mevludu şerif 
lannı bilmeniz Iazım. Ölümü ile memleketi ve ordumu-

Profesör birdenbire heyecanlanmış. zu müteellim eden binbaşı Bay Ce-
tı malin ruhu için bu ayın 8 inci pa. 

-- ~u halde, diye konuştu, kızımm zar günü saat 13 de Lalelide Lale-
ölere~'ini teslim ediyorsunuz? li camiinde mevluduşerif okutu-

Prorcsörü ikinci bir defa daha ce - Jacağından merhumu tanıyan ve 
vapsız bırakmak mecburiyetinde kal - sevenlerin teşriflerini saygıları. 
mıştım. Çünkü, daha ayni dakikada, mızla dileriz. Kardeşi Hakkı 
Permos manastrınm ihtiyar bekçisini 
birdenbire yanımızda bulmuştuk; ilk 
gece, profosörü dinlediğim dakikalar
da ol dnğu gihi bir hırıltı, yavaş bir 
hırıltı ile konuşuyordu : 

- Doktor. Onu öldürüyorlar! 
Arabaya atlad ım . 

BugHn, odaya birdenbire kendimi 
attığım dakikaları hatırlıyorum: Ya -
tağm başucunda bir şey çırpınıyor -
du. Yahut iki kanat, iki yarasa kana
dı, hastanın başmı içerlerine almıştı; 
bu kanatların sararmış bir maske yü
zü srmsıkı kapadıklarım görüyor -
dum: siıdeee kanatlarrn ucları kr -
mrldryor. ve yarasanın bel kemikleri 
fü:ıtiinclekf fskelet başr hafif inişlerle 

akalrp yükseliyordu. Birdenbire, ka -
pah•camlann bir kurşun yemiş gibi 
kırıldrklarmr icı ittim. Bir kurşun ... 
Gözlerimin önünde bunu hiç blr va-

. 

Serseriler 
Yatağı 

Ciltleniyor 
Romanımızı biriktirmiı r.1!a.n 0 • 

kuyucularımızdan bunları ciltlet
mek isteyenlere: 

Eylulün 15 inci günü akıamına 
kadar Ankara caddesinde \'AKIT 
kütüphaneıtine bir numarrı. :nukıı · 
bilinde bırakmalıdırlar. B...ı tarih· 
ten sonra müracaa.tları krtbul ~· 
dilınez. -

Ciltleme ücreti 10 kuru§tın. 
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Bu kaşarlanmış pinpona baknıa 
onun içi zaten Apustolun nıey

hanesindeki rakı fıçısına dönmüş 
Bizim köpekler, ayılar, may • 

munlar, sıpalar, atlar hep ''fazlr • 
mn bir balaşı önünde şa~ırırlar 
puslayı .. Yılan yok mu yılan .. 

- Hangi yılan?. 

- Hangisi olursa olsun, ıster 
karası, ister sarısı, ister bo.t'• ister 
alacaı, Nazlı bunları tutar eliyle, 
bir bakar yüzlerine derin derin 
hayvan o saat bulaşır uyumaya. 

- Onu baıka çingeneler de ya· 
pıyor ..• 

- Bilirim yapar, hatta gene ge
çen yıl, Belgrad ormanltı.rında 
cambaz Sülü (Süleyman) denilen 
o madrabaz herif de yapmışb bu 
marifeti sizin yanınızda .. 

- Sen nereden biliyorsu oun? 
- Süleye süleye dilimi:de kıl 

bitmedi mi ki benim bilmediğim 
bu dünyada yalnız beş vakit na • 
maz .•. 

- O cambaz Sülüyü sen ne za· 
ma gördün?. 

- Uryamda gördüm bir keret , 
o zaman sülemişti bana!. 

- Demek Nazıhda yılanları u
yutmak marifeti de var?. 

- Onda ne yok ki .. O İ&\erse yı
lanı takar gel'danlık 11ibi \nynuna 

da gider ülecene düğünler~. tefe -
rizlere. 

- Ula.n Etem, benim ydandan 
korktuğumu Büyükdereli cambaz 

Sülüden duydun; şimdi ben; Naz· 
hdan soğutmak için bu katakofti -
leri atıyorsun ! .. 

- Deyildir katakulli lı':.'nlar .. 

Ben doğru süleyoruni.. Heni iste

mem ben zatınız suğuyasın : 'Z şinc.i 

Nazlıdan .. Zere siz ondan tr.uğuya

cak olursanız kapacaklar o zaman 

sizi kolaycasına Çakır Emineler 

bizden .. Hic ister miyim ben eli • 

nimetli, kesesi devletli lrh.ı\ efen: 

diciğimi kaptrrayım o cilveba:zlara. 

işte bir yaıımıza daha girdik .. 

Mangaptot Nazlı ayni zamanda 
erkegi, kadını herkesi ken·dine 

bağlayacak ve ayıları, köpekleri, 
sıpaları, atları, yılanlarr m:ınyatİ· 
ze edecek kadar bir sihifhazmıı 

da ... 

Fakat bunların belki yüde biri 
doğruca ise doksan dokuz .ı Ete
m in martavalları gibi geli,or ba
na!. 

Ey benim bir yıldır, bin •i"!rlü a· 
cayip maceralarla dolu hatıra 

defterim.. Senin çoktanb ::ri boş 

ha bey ışmarlıyarak: 
- Sen dedi, bu kaşa.t:an,mış 

pinpona bakma, on-un içi zaten A
pustolun meyhanesindeki rakı f ı
çısına dönmüş .. Sen i·se dah::ı genç
sin, sana yazıktır; bu kad.ı rakı 

~onra günün birinde seni .;arşam· 
balı Aziz Beye döndür~cektir. 

Benzetmek gibi olmasın a'llma, o 
da senin gibi böyle kendis!ni genç 
yaşında bu alemlerde rakıya kap
tırdı, çok sürmedi, sonunda peri 
şan oldu, sürüm sürüm sür:tndü ; 
en nihayetinde de sokaklar'ia ço • 
luk çocuk maskarası kesildi. 

işte, ey benim, bir yıldır türlü 
acayib maceralarla dolu obn ha -
tıra defterim .. Son bir buç•Jk ay 
akla hayale gelmez içki ve çalgı 
alemleri hatıralarımdan sa .. Je ak • 
hına gelen Çakır Eminenin bu söz
leridir. 

Bu yaz da böyle geçti .. 
Ne yalan söyleyeyim, annem 

Nazlıdan daha çok Çakır fmine
den hoşlandı. Nazlıyı hiç sevme -
mişti; fakat Emineyi olduk~a aev
di. Sözü, sohbeti yerinde, şen, 

şakıran, kılığı kıyafeti düzgün, eli 
~~atkın j i.cl•tlel'i,.. tabiat.ler · <olıc 

dukça bize yakın diye on' t daha 
ziyade beğendi.. Eğer buqünlt!'r
de anneme bir zorlayacak olur ... 
sam Emine ile baş göz otmama 
izin verecek gibi .• 

Amma öte taraftan Eminenin 
gelip bizde bir hafta kadar misa· 
fir kaldığını duyan Nazlı hüngür, 
hüngür ağlıyormuş .. işte hc~ıim de 
belimi bfiken bu değil mi? . Y olf · 
sa Emine i~in annemi kan hramk 
işten bile değil !. 

Emine dün bana şimdiy ~ kadar 
kendilerinden bizlerle evlemiş o· 
lan bir kaç kadın ve kızın :<ıimle
rini sonara bunları kend~lerine ni· 
kahlayan beylerin efendibrin ad
larım saydı; bunun üzerine: 

- Ne dersin, bu işi biz de ıe • 
ninle yapalım mı?. 

Deyince: 

- Biraz dfrşüneyim !.. 
Dedim .. Sonra bana çe~inerek 

ve ona acır gibi görünerek 
uzun Nazlıdan bahsetti .. 

* * * 

uzun 

Geçen cuma günkü o ya~nıurlu 

havada Sulukulede s.onturh.ı bir 
kavga olmuş .. Eminenin b•.mle sı -
kı fıkı görüştüğünü çek~meyen 
kadm1ardan biri ona çatmış: 

- Topçulardaki sağman ineği 

buldun, sağ ba.kalrm İstediğın gi • 
bi.. Adamcağızı siz bir yandan 
inek gibi sağın; çergecile'" bir 
yandan kaz gibi yolsunlar! diye 
barbar bağırmış, bunun üzerine o
rada bir kızılca kıyamettir kop • 
muş .. Tefle, darbuka ile, hatta ke
manla yapılan bu sonturlu kavga· 
da benim adım ve ıanım bdki beş 
yüz defa geçmiş .• Hatta bir ara • 
lık curcuna arasında şu tekerleme 
yirmi defa tekrarlanmış: 

- Dere başmda ıaz va'!. 

- Topçularda bir kaz var!. 
- Kazı yolan yolan~!. 
- Yazık, günah oğlana!. 

- Kaz Çakıra tutulmu§ !. 
- Paraları yutulmuı !. 
- Topçularda harmanJ.,_r !. 
- Pisipisi sarınanlar! .. 

- Çakırımın peşinde!.. 

- Geziyor toramanlar ! 
- Bir boca Alim var, h~r ki • 

me? 

- Topçulardaki falcı karıları • 

na yakında gelin gidecek o!an Ça• 
kırımın ba!ma !. 

- Ala ala hey!. 

Cuma gün.Ü Sulukuladeki 
sonturlu kavsıa arasında ontL. 
parti tarafından Eminenin partisi· 
ne karşı söylenen bu tekerlemeyi 
gcl4i, 1-n~ f'çnerdeki Kllliurnu 
gazinoşundaki kemancı köT An • 
don haber verdi .. 

- Peki amma, dedim, Andon, 
sen bu tekerlemeyi ayn~n naııl 

aklına tuttun?. 

- Nasıl tutmam a benim beyim 
dedi, bütün kavga boyunc:t onla • 
rm makamlı okumaların.ı karşı 

kemanla tempo tutan bendim. Bu 

ufacık tekerleme bir insanm ku • 
lağının dibinde yirmi def ':1 tek· 
rarlanrr da hiç insanın aklında. 

kalmaz mı?. 

Eyvaıblar olsun, deseni'Z~ ki bi· 
zim adımız artrk todi kalfalarının 
içine de adam akıllı girme~~ baş • 
ladı .. Hem ne şekilde bir ~irişle !. 

* * * 
Ben şimdi hiç bir şey ·~üşün • 

müyoruın .. Nazlı olsun, Erujne o) .. 
sun .. Şimdi onlar ikinci plana ge· 
çer gibi oldular.. Reha Bey beni 

çengi Küheylanla yenid~n bir 
mecliste buluştump bir hayJi gö -
rüştürdü. Ötekilere nisbet!e çok 
kart, ç.ok görmüş geçirmiş ve in· 
sana çok iltifatlı davrana hu kanı 

(Devamı va'f) 

~uran ~yfata~ına bir şeyle· çizik: Gireson jandarma Okulu Komutanlıg~ 1 
tıremedım .. Bıır buçuk ay var kı 

seni elime aldığım yoktu.. Bu bir 
buçuk ay Etemin Reha Beyin zo -

riyle içkiden, çalgıdan, bitmem 
neden baş kaldıramadım ki aenin 
~ sayfaların bir şeyler çiziktire -

• 1 
yım ..• 

Hatta ardı arası kesilmiyen bu 
içki, çalgı alemleri yüzünd~n Naz-

satınalma Komisyonundan: 
Gireson Jandarma okulunun yıi hk ihtiyacı olan aşağıda yazılı iki 

kalem erzak 18/ 9; 935 ganlemecin de ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. la teklilerin 18 9 / 935 çar~amba ı?ünÜ 
saat on üçe kadar muvakk.at te:min at ve teklif mektupları He Giresoıı 
postahanesinde toplana~ak olan K omisyona müracaat eylemeleri. 

(534~) 

lıyı bile pek gördüğüm yok .. Gör· Cin:;i 
sem de konufacak halde değildim. 

Muvakkat teminat 

Lira kurut 

Miktarı 

Kilo 
210000 

35000 

Muhamme'l bedeli 

Lir:ı. kr. 
Çakn· Emine bile bir gece Reha Ekmek 
Beyin bahçesinde bana çıkıtt; Re· Sığır eti 

1732 50 
446 25 

23100 00 
5950 01) 



Geceleyin denizler ,, 
Ne uf'eden ne galan 
llrperlrken uma.tan 
Bir Ulp olıır elmatan. 
G~egln denizler 

K.ôh nef'eli kdh durgun, 
Digot'lar aga uurflllll 
Acap lıaata mı, gorgu11 
Gecelegin denizler! 

Renk olur, 'fık olur 
Katmakarlflk olur 
Ne gllzel ıflk olur 
GeeeleJlfn denizler? 

Kagnar durur, kan gibi. 
Çırpuur inaan gUJI. 
U gumaz hicran glbl, 
Gecelegin denizler! 

Her taralı hep yoaun, 
S11&un rüzgarlar. ıuıun! 
Ool..-unmayın uguaun, 
Geceleyin denizler! 

lst: Çapa 345: Meliha 

Yalıenlalıi ~olan manfaam 
ltcıcrzk, o §ekilJe yaplfhnnız iri, 
1'ir köy man.zara.ı görün.ün. 

Doğru yapıflıranlardan: 

Birinciye 5 llra 
ikinciye bir yazı 

takımı 
\' e ajrıca 200 okuyucumuza da 
a.ıubtelif hediyeler veriyoruz. Bul 
ı.ı.ca müddeti 17 gündür. 

HABER 
ÇOCUK SA TIF ASI 

BUmece bponu 
7 - 9 - 935 

Kazananlar 

Sayfamızdaki 
bilmecemizi dol
ru çözenlerden 
64 üncü mektep
ten 372 ilhan 
Faruk 

Çucukl•r• Sumer Kızları ŞofUrUn cevabı! 1 
I::rtuğrt:l Sadettin tir gfın lla

' b:ali caddesinden dal::ın inerken, .. _____ .. _____________ IK:l---------------=--lliııı--rıl: az kaldı bir otomobilin altmda c:ı:i-
Ay, Yıldız.. İki kardettller. ~~a kabilenia yaşadığı yamaçlara yak den ıeldiklerini söyledikten sonra: li)ordu. Kurtuldukuın danra ~ofö-

Bet bin yıl önce, Dicle-Fırat kıyı- lapnca (Ay) dedi ki: Biz, Sümer krahnın elçileriyiz. re başını ~c' irdi: 
larmda yapyan Stimerlllerin en par· - Bu kalabalık insanları ülke- ·-dediler - size iki hafta müsaade - l\orna çalmasını lıilnıi~or mu-
lak devirlerinde <Sertelli) tehrinde mizden çıkaramaz mıyız? Bu toprak • ediyoruz. Bu müddet z:ırfınd:ı bütün sun be adam? ı. 
yqıyorlardı. larda neden böyle bir yabancı kabile- kabilenizle buradan, vaktiyte geldiği - Şoför gülereıc cenp ,·erdi: 

Ay, dokuz yapnda babasını kay • ye yer vermişler? nlz yerlere göç etmezseniz, elli bin ki- - Onu çalmasını çok iyi bili)o-
betti. O zaman, Yıldız çok ktiçtiktii. Yıldız güldü: şilik bir ordu ile kabilenizin etrafını rum amma; canımın i~i. henüz o-
Yedi sekiz yqına gelince, anasına sor- - Sen çocuksun, dedi, koskoca saracaklar ve hepinizi kılıçtan ıeçire- tomobil kullanmasını öğreneme. 
du: bir kabileyi püskürtmek kabil mi hiç? cekler. dlm- Kusura bakma! 

- Benim babam yok mu? 
Anası o güne kadar çocuklara ba

balarımn nasıl ve nerede öldütflnfl 
söylememlttl. O eün anlattı: 

- Sertelllya kırk mil ulakta 80· 

yumuza yabancı bir kabile vardır, 
yavrulanm l Bunlara Hayikmenler 
derler. Buıtlar cenup sınırlarından 
relmif ve namlaa dvarımızda tutunup 
yerlqmlı kalabalık bir kabiledir. Kra 
im oturdaiu (LApş) ve (Ur) tehir • 
lerine çok uzak kaldığımız için, bu ya
bancı kabile efradı bizi sık mk ra -
hatsız ederlerdi. Bir gece şehrimize 

baskın yaptılar. Baban o geee kanlı 
bir döVUtte yaratandı ve ölUrken: 
(Bir erkek evlldım olSRydı, ba kabl • 
leden öcümü alırdı!) dedi. Ne yazık 
ki, Biz, ikiniz de kızsınız ve babanızın 
öcünü alamıyacaklmız t 

Bu hiklyenln üzerinden yıllar 
geçmişti .. Ay, Yıldız .. iki kardet ko • 
nuftlalar: 

- Birimiz on Hkls, blrbni& de );r 
mi bet yqına girdik. Ok atmasını, at 
dlm.ıal 1tlllyoruz. Babamızın öcünü 
almak l~a nemiz eksik? 

Ve bir gece silihlanarak atlarına 
bindiler, yola ~tılar. 

hd kız kardeşler, babalarını öldü- . 

1 - iki arlıatltq, iıtaayontla lıo · 
ıarlıen bir muziplik düfiindiler ... 

Park vlzltası 
Operatör Ahmet Aıım, Şif" 

Yurdunun bahçesinde, davetlile· 

re: 

"- Buraıı, yalnız b;r haıtan~ 

deiil, her zaman ıezebilecejiniı 

ıüzel bir parktır,, dedi. Davetlileı· 

aruında bir çocuk, ya"lında otu· 

ran babasına ıordu: 

- Doktor, parkı gezmeğe ge

leceklerden kaç kurut vi2ite ala

caiını söylemedi .. Niçin? 

Bizim yapacağımız bir ltY var: Ka • Reis bu sözleri lfitince titremete 
bile reisini öldürmek. bqladı. O gece rüyasında ilk defa 

- Bundan ne çıkar? O öJürse, ye- bir su ayrın kendisini ısırmıştı. Eu, 
rlne bir başkası reis olar. bir fellketin ıelecefine lpretti. Ka -

- Ya ne yapmah.1? 
- Ben bunları yurdamulllll llllll'· 

lanndan maklaıtırmak istiyorum. 
Paramızı, se"etfmizl alıyorlar n ua: 
teltk bizi fırsat buldukça arkamızdan 
nrayorlar. Yurdumuzda handan son 
ra kahpelere ekmek vermiyelim. 

- Fakat, bu nasıl olur? Biz iki 
kiıiyls.. Onlar on binlerce .. 

- Sen korkma! Benimle beraber 
gel .. 

- Nereye gldecejiz? 
- Sümer kralrnm elçileri .eıfatiyle 

kabile reisinin yanına rfdelim" 
Ay çok akıllı bir kızdı. Kardepal 

kandırdı. Reisin yanma "ftl'dtlar. Ner 

2 - lıtaıyon memuru amcala· 
riydi. YavQfça ıittiler. Tren yolun· 
dairi fireni çevirdiler. 

bile reisi adamlarını bqıu topladı.: 
"Kılıçtan geçmek mi istersiniz? Uzak 
bir yere göç ederek, ıene böyle rahat
ça yapmak mı?" 

Herkes: Cgöç edelim! Ölmek ve dö 
vüşmek istemeyiz!" diye bairııtılar. 

Ay, kardeşi Yıldızın yüzüne bakarak 
gülümsedi. Bu çapulcu kabilenin bu 
kadar kolaylıkla yer değiştireceğini 

belki de kral bile ummazdı. 
(Hayikmen)ler bir hafta içinde 

yerlerini ve yurtlannı defittirdi1er, 
yUılerce yıl önce reldikleri toprakla
ra dofru yola çıktılar. 

Ay, Yılm (Sertelll)ya döndükle
ri uman, halk bu ild kahraman kızı 
ellerinde taşıyarak: 

- Babanızın öcünü aldınız! dedi
ler - Ttirk ulusu sisin admızı unat
mıyacaktır. ! Siz, bir ordunun yapaca
ği işi yaptınız t 

Ay, Yıldızdan sonra gelen nesil -
Jer, ba kaltrulaa iki kardeti unr ve 
-..S De andil&r. 

/ilhak FERDi 

kalmaz! 

... 
• 4 

3 - Makiniıt önceJen ıezip 

durma.ıaydı, büyük bir ka.za çıkca 
calıtı. iki hardeıi ya~aladdar .. 
H apıe attılar. 

Hayvanlar birbirlerile 

. ~ 
1 j 

1 '= \
1 

1 

' § \ i 
l() 

nasıl anlaşırlar? 

:: ' • \ , 
l ' ~ I 
H ~ 
~ ~ 
=- = ;g == .. _ 

!S ~ = ' ; Jarın ela kendi dilleriyle, biribirleriy· 
le nasıl anlqbl'1arını gösteriyor. 

• 
Bir pot 1 

Cemal mektepte de çok pot kırar 
ve daima izinsiz kalırdı. Büyüdü, ml
.endis oldu. Hlll patavat.ızbğı ltı· 

."Akmadı. Bir akpm arkadaşının ol· 
unun sünnet cemiyetine gitmittf. 
"ofrada yemek yerken, arkada ohr 

n şişman bir kadını yanındaki cle
ıikanlıya göstererek sordu: 

- Şu koca ineği tanıyor musun1 
Delikanlı hiç iı;tifini bozmadı: 
- Evet, tanıdım • dedi · Kendisiae 

hitap ettiğiniz dananın anasıdır! 

Çizgi ile resim! 

Bir leylelı •• 

Açık konuşmalar 
"' lzmirde Nezihe Şi&ril - la

tanbul ile lzmir araıı için 1 7 gqıı 
bilmece müddeti yetmez mi? -

• Ankarada Turgut l:evdet -
lıtidadını:ı var; çahtınız. tik önce 
okumak .. Sonra yazmak. 

• Ankarada Selimi Hikmet -

Sorduğunuz doktor Türktür ve ı .. 
tanbuldadır. 

• Bebekte 37 M - Bir Türk 
mektebine ıirmeniz elbette çok 
muvafık olur. 

Kazananlar 

Sayfıımı:ıdak~ 

bilmecemizi doi 
ru ç:;zenlerde1ı 

19 un.:u mektep 

talebeıind~ra 3+i 
Kazını. 

Yuklrclaki resim lngilterede biri 
- Bunu annen daha iyi bilir ~iftlikte çekilmiıtir. iki inek yavru· 

yavrum! Ona ıor... sunun biriblriyle koklaşması, hayvan-

'----~~~ --------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------~~~ 
Miniminilerin köşesi ( Resimli Hikaye ) : Heryere burnunu sokma! 

t 

Ş· (Başı geçen Ea),mızdadır.) 
;:ııli sıra Pamuğuntlu. 
~ ona da tlolaawla. 

Jtli)'GO, rniyau pamulı lıetli, 
~·wlun hen 6a İfte dedi. , 

• 

~ I I 1 l 

1,. V.e en sonra geldi lede, 
!ıll.a+T!' Ne olır 6a ıife.le!. 

· ~Mil n.Ji,. Jiye. 
}.,_ tlöntlil ifhm6eye. , ...... 

• 

ı He,,.i k"'tı en ıonuntla) 
\ TMin ~ı 6a o7W'flla. 



Dla Takshn &tadnl4la Ştkrl Saıaçl lıqladı. Saınsunlular mitereddit"gö -' sun blesine aktılar. Bu seferde Sam
otlua da balundafa Ttlrldye fwt - ıilnUyorlar. Samsunlulann ilk atlat -J suna b1r peaalti olclu. Fakat lzmlr -
fol döml final mfisabakumda JmDirlıı tıklan ciddi tehlike 12 nd dakikada Jiler bundan istifade edemediler. iz • 
Altınordusu Samsun idman yurdunu oldu. tzmiUlerin attıklan bir korneri midiler Samsun kalesini çok adafti -

nyorlar. Nillayet bundan iki dakika 
sonra santrf orlannın ayaiıyla top 
Samsun kalestlle giriyor. Vaziyet 2 - 1 
oluyor. 

Diüakü ~ta Sanı1un ve lzmlr f'DllPlllOillan. 

Bundan l!IOnra hafta)'llltll sonuna 
kadar klh Sa'msanlular, kih Jzmirli -
ler oyuna hikim oldular. Hiç biri haf 
ka bir •ol Çlk4ramaclı. 

ikinci haftaym Samsunlulann ne -
tiCesiz hiiC111nlaı1Jla bqladı. Senra 
yavq yavaş hmirliler otna ldkhııi 
oldular. 18 inci dakikada Samsuna ar
ka •rkaya it korner oldu. Top ka -
lenin önlnde dolaprken bir ttitle 
aflua takıldı. 

Ba piden sonra kmlrliler iyice a -
c;ıtaltar. 2l nd dakikada Tnfik 1U1:el 
ve bi bir bfa 'f11tafUJla topu Uçfin -
cü defa S..u kalesine sokarak ta • 
kımını 3 - 2 Dllp 1'azi7ete so.ktu. Denizde me aıeıer 2 .. ' yenerek finale kalmıpır. Maçın 112 nd dakikada az daha gol oluyordu. 

WsllAtı pıdvr. Bundan sonra Samsunlulann ya -
Saat tam 16,5 de önde Samsunlular, vaş ,._vq açıldıkları göriildil. Nite -

arbda 1-frliler llÜaJ& çıktılar. kim artık onlar da tehlikeli üinlar yap 
Samsunlular f11 .,kilde dizildiler: mata başladılar.17 nd dakikada bun 
~ Akif, Fazıl, Mehmet, Sall - lardan biri penaltı oldu ve Liyleee 

Jl8ddbt, HBseyin, FaJari, Saffet, Ser- Samsunlular ilk &'OJlerini attılar. 
'1!1!t; Murat, CelU. Bu golden sonra Samsunlular bfla.. 
İzmh'liler de, Sabahaddin; Ziya; bütiin atef kesildiler. Ve 20 nd dakl .. 

Buıidaa IOIU'a Samanlular Mr mtid- Denblwü Sil kamnak mtHla ol tlııktan aoıanı, ffmdl moda ........,_ 
det eanlaıl4ıkria da 1181 apklan u .. •P.Orcular, ll•nl ve akla gelJldıen bir ,.il tlalıa ic.ı~rdir. V• ,_,... .a.. 
mtufyle JDlidUer 42 fnd d•kibda dn.den F~ ~nup aalalllm aon g,..,.fk fok tlllwıl 6lr W .,,_,,,,, .. 
dördtiocii soUerbd attıktan wonra .,. - 6'tcenln kagu karanlıjuulan bir motö rin ,,.,ıntle ıld kaı/tadar, eli.,.,_. • 
ziyet taftSialt etti. Ve lzilürlller ' • .z. parlak Jlfefaleler tutmakla kendilerine ,_,,,,.,,, 6lr ejlenee ,_,...,,,....,.. 
galip pldfler. Bu nretle .Altmorda l"ukari/d rn#m!k giriJltlil41J. gibi, bu 9'nl 1ltotla dMIZde de fe""°"""1 ,,._, 
takımı~ l'enerbü~ Ue Tflr)dye bir ~ara tefkil etmektefllr. 

-------------------------------~------------· Cemil; Oamaa; Adil; Vedat; Salt; kada Mi açıklarının pası ve sol içle -
Tevfik; Mazhar; Bamdl. • • rinin kafuiyle ikinci gollerini attılar. 

ftll. 29 neu dakikada lzmirJiler Samsun-
()yun lzmirlfl~rin ldleumlanyla lularm tazyikinden kurtularak Sam -

Oluuya kanflk takımllllll Fran • 
sızlana Reclstar takımı ile Pariste 
bir maç yapmalanna arsıulusal f e .. 
derasyonun millaade ettljin4en bala -
sederken bu maçm pek bfiyflk bir alA· 
ka U)'andırdıjı ve ilk defa AVl'llpada 
resmen hlr ~ yapacak olu SoTYet
lerin .ne netlee alacaklarmın her ta -
rafta merakla IJekleadijbd ilave et -

düncil sayılannı da kolaylıkla. kaydet: 
mişlerdir. Biri.nei devre biylece bit -
•l§tlr. 

lldnd devre oyun dalla mütevazin 
eere1&11 •tmit olmalda ltAldm.ljet ge
ne Sovyetlerde kalqtır. Bu devrede
de IJire .... Od pi yapan Oknlnya 
kant* takımı 'llilaayet maçı 6 .. 1 ka -
zanmıpır. 

-~tik. ~---------------------

maç1!:z ~~ -::c1e-y!~ Leningrat 
,.ııııış ve 80\'Yetler ıeüaıue ıtıze• Prag_, 
ı;&. "·Tın.tan sonra lPhıwız takımını 

~~~:ar~;ır bir......,.. *•t -beraber kaldılar 
SoyYetlerin OJ11D8 pil takdir e - Leainırad 6 (A.A.) - 30 hin kip ö-

dilmit ve tf ddetle •11afla•11tır. Jl'ran atinde oynanan Leidnpad .. Prq fut 
111z gueteleri bu mqtaa 1ıafa.idetken bol maçı 2 - 2 beraberlikle bltmittlr. 
Sevy~tleri.n en kuvetli .AmlJlll talma- --------------
ları ue bor ölçiitebileeelderfaL• •11n- Anadolohlsarında 

~ r:a=~==ler =: bir spor ba1ramı 
d 1 lar. Yana AnadolaJlfsarmda. Alladolu 

MiliıtMlra baflaclıktall on dakika lalsar kulfllril tarafından bUJilk bir 
sonra maçın, ne netice verecelinl kea • aper bayramı yapılacaktır. SalJBJtleJin 
Unae15 alt oı.amıpır. Sovy~tleri w laM (10) dan itibaren a~ •atz 
~ •tılpa, euJı ve hatt& oyanlan w fatlMtl mfisabakalan y&Jlllaaldn'. 

pııaplyonlöhila pay~klardrr. 
Hakem Slpld matı ~k clzel idare 

etti. 
•. s. 

ıamplyo11M1nda 

ilk ılntl -~Jca.rarmuı. Udnd 
günü de laaftlllll bolllklwiu yildnden 

bltirilml1en J,tanb1ll klrek pmplyo • 

D88I )'&rlflannclan ı, Pfte dlneksiı 

ve dlrtlUk kllslk telme mtllabakala .. 
n, yana a'll&h YenlkaıQa;yapılacak 
ve blyleee latanbal ldlrek pmplyo 

D88I da hltmit olacaktır. 

Raslng 
klOP 

Moskova1a çağrıldı 
Fr&llllS ..., •'llllMI Moskon

da Mr ~ 7ap1Uk lfla ""7et Ru -
yaya calrıhiufltt· Bu ._ &l'llllluaal 
fecleruyoaa mfllaatle verecettne 
ku•etle llatknü veril_..... 

mft~~ bufiin . 

··a=-·~· Gu por, Befı"k-
ta§la Beykozan kar11lqacafı bugün
kil ~lar, turnuvanın en zorla iki 
oyuuu te§kil edecektir. 

Geçen hafa Peıa takımını yena ta. 
tabulspOrun karşıanaa, badn Galata • 
sarafın, &Uat oyuneulan 7ilzladen 
zayıf ve e"-lk Mr katlro.ıte çıkacaiJ 
söyleameldedir. 

Bqkoa p1-.ce, Vefaya feyblide 
11\ "'1 ~U~ ile galip gelen Beykodu
Jar, henUz antrene bir vaziyette olnn

yan Betiktaı için bqiln hiç ele yabana 
atılmıya~k bir raldptlrler. Buslnkü 
maçlardan bqka yana ela Gtlneş - b• 
Arnavu~ takmaları laa'fl. kUPllll i-
çin karplaşacaklarclır. ~en hafta rap!&n ~ ati• 

Bu haftaki maçlardan 10nra Ballwi üa blrin~til neieelertma ,. 
güreş ve atletizm pmplyonalan ara - ._ tasnift fearuyoaea bl•Pil'• 
ya ılrffetbliiea, hava ka,_ JD&.~n- ~-~iır: 
nın 1ena kalan dimi final, ve 1baal İatanbul 82 Jllft1l1a hlılad, ._._,; 
maçlan, ancak bu ayın sonlaniada .;e.; 10 pavailJ&J9'f~ Bana. s.,..... 
ya reıeeü: aynı baflarıncla o;tnaMlllle ilçlaeL KoeaeU 7 pa'fallla 8rdh 
eektir. Anbra 5 paftltl& ..,... • 

• ........ gllatermete bqlamıt - ________________ _.._...,....__ ______ ...._ __ ~~~-:--~ -------t----"'!11~~••, 

tar 'f9 rakiplerini ctmm çember içine 
alllailarchr. lflltemadl1en ıulafan 
l'ıw bleai ardı aruı kesilmiyen 
~._....Jimaı illtftrmakta çok ....... ~ . 

....... tlll akınlar çok ıepaeden _..""81 ~.Sol l~ açıktan al 
.aı toı. f*8 1ııir tltle 1'ramm al-
1am111 .....-. 

Us 4•Jr0rı IOBra ıene ayni oJD. • 
ea lialeebabi Jerllulen kıplrdane•paa 
meydan venniJen demir ıtbl bir t1tle 
Ddad pli de ,. .... trr. 

Bbclan lftr& ...... icleta ,. -
iliie 1lfı'anultlr· a.ı-. 1Rı ...... 
yetten ililfade etlc!rek 1"9d" dlr-

Floure,,. lamlntle bir 11iJzbiifı, ,,., .-ı bir ,,azı. Mell fCflf ..,,,.,_ 
Bir balonun Ud kenarına liolµnuf • .Aıl;a ,...,._.....,.,. 6ıı ,az • 

... 8lnı U. a.W.rtle bilgllk me.af• kr- lolt11 .,,.. afJlmdttl ~ 
lfl,e ,,.,... .,.,,,,,,, giirtl#Jlilnllz e llıuN llltfAılil ...., MdU, ,,.,.ıertle 

•tlllf 4enlzlıd (11) •atıf (ft) tlaldluıda tıfllJld ,,...,. N.tdr .....,,,,.. Bu 
...... ,,.,., ...... ,.,.,.,. ü C.WIJttfııW '*•CJ> ... <•U.• 

...... iM*,,,,,.,, llWIJtlllflll .ı.u...,.,, &lr """"",...,. '4rk ~· 
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Sl~EMA 
iki tarihi 

film 
Deli Petro ile Mm. 

Barrl Du'nun 
hayatları filme 

·alınıyor 

- Sovyetler Leningradda "Çar 
Deli Petro,, filmini çevirmeğe baş• 

lamıılardır. Filmni çevrilmesine 

rejisör Petrov ile muharrir Aleksi 
Tolıtoyi nezaret etmektedirler. 

~ 

t 

· Leningrad civarında bu film , ~ 
için büyük dekorlar, şatolar. sur• 
lar hazırlanmıştır. Uzun boylu as• 

kerlerden seçilen bir çok figüran· 
J~r muharebe sahnelerinde rol al· ~ 
mt§lardır. 

- Fransız krah on beşinci Luinin 
metreslerinden olup ihtilal zaxna· 

ınanında başı kesilmek suretiyle 

öldürülen madam Dü Barrinin 

"-'r•tı ln~::luede filme alınacak· 
trr. 

~ . Fi!min rejisörleri, on sekizinci 
asrın meşhru Fransız reuamr Vat• 

tonun bir kaç tablosunu bu filmde 
canlandırmağa karar ve!mjşler • 
ah·. 

Bunb r ·!.(onser., , "Çobar kı • 

"' •• "\ .1">uı ıızm-:. fl".i.t çalan 
ço.>a.ıı,, tablolarıdır. 

Filmin ilk aahenede gene Vatto• 
nun bir tabloaiyle başlamakta ve 
yavaş yavaş tablo perdeden sili • 
nerek filmin kahramanları görül
mektec:lir. 

Film tamamiyle mükalemesiz 
olacak, yalnız Madam Du Barri 
~a.rkı ıöyliyecektir. Bu rol Gitta 
Alna.re. Y~rilmistir. 

Yeni bir yıldız.: Nelli Hovard 

~. 1 
ilk kabartma film 
Fransada lJapıldı . 

~ Sinema üzerindeki tecrübele·J 

riyle tanınan Lui Lümiyer kendi 

bulduğu usulle ilk kabartma fil · 

min yapılmasını tamamlamıştır. 

1200 ınetrelik olan bu filmin adJ 

•'Mösyönün dostu,, dur ve ikinci -

teşrinde Pariste gösterilecektir. 

:f. Almanyada rejisör Kar~ Fröy

lih mevzuu Roma tarihinde alı -
nan " Sabinlerin kaçırılması., fil
mini hazırlamaktadır. Flimde E-

mil Yann~gs de rol alacaktır. 

:.~ Ko!o,'et Kolber,, "Patronile 

e·ılenen kadm,, adlı bir film çe • 
virmektedir. 

Ji. "Metı-opolis,, i yapan Alman 
rejisörü Friç Lang Amcrikada 
"Cehenneme pasaport,, filmini 
çevirmeğe başlamıştır. 

:f. Klark Geybl yeni filminde Ja· 

net Maıkdonaldla birlikte oyna • 
maktadır. Bu film "San Fransis • 
ko,, adlı bir komedi müzikaldri .. 

"" "Zengin adamın kızı,, filmin

de Jorj Raft ile Joan Ben~ıet oy· 
namaktadırlnr. 

~ Ernest Lubiç'in nezareti altın
da rejisör Levis Mileston tarafın
dan çevrilecek olan "Saad~te da
vet,, filminde Marlen Ditri!ılP. be. 
raber Şarl Buvaye oynayaca.ktır. 1 

"' Meıhur Polonyalt tenor Jan 
Kipura Amerikaya gitmi,tir. Ora: 

da operet tarzında f ilmlerdt: ro) 

alacaktır. llk filmi "Nil şarkıaı,, 

adını taıımaktadır. 

~ Fransız yıldızı An na Bella son 

zamanlarda film üstüne film çe • 

virmektedir. Sevimli artist Fran -

sada çevirmekte olduğu f Hmleri 
bitirdikten sonra ln.giltereye gide-

rek "Balerin,, filminde rol alacak, 
sonra F ransaya dönüp film mevzti 

T olstoyun eserinden alınan (Harb 
ve Sulh) filminde oynayac.-ktır. 

:f. Meşhur dansör Fred A.,tP.r ye

ni filminde gene Ginger Roger ile 

oynayacaktır. 

:f. On dokuzuncu yıl dönümünü 

geçenlerde kutlulayan Ciı~ Par • 

ker Holivudda Fransız r~jisörü 
Röne Klerin idaresinde "Bir ha -

yaletin hikayesi,, filmini çevir -
mektedir. 

:t- "Paris - Akdeniz,, filminde 

Katefon Negi, Piyer Ri~ar, Vilm 

ile birlikte oynayacaktır. 

:f. Franıızlann yeni yıld:zı lvet 

Löbon Amerikan F oks kum par. -

yası tarafından angaje edilmit • 

tir. 

Yeni Jön Prömiye Ro'ber Taylar, J\m'erikanın eır .. 1neı1iur yeai arcc
tini.11 portreleri önünde 

Joan Kravford bir ak§am turJaletile •• 





lnnn ve lıqvan kanı· 
le 6nlM9I Giiııe11 A,_.. 

rlkaln "°"""' IJfll'ata • 
lan ~" lıır!(t bir ~ .. -.:•• ...... , .. ~ ... ..., ..... , .•. 





HABER - Akşam roatut 

HabeşDernn 
ordusu 

s 21 y8şında 27 
adam öldürmüş 

SERBEST SUTUN 

Alaturka sazın 
Türkiyede 

yeri yoktur Nasll silahlanmıştır, kaç kişilik
tir niçin ayakkabı kullanmazlar? 

Habeıiıtanda 

uzun müddet 
bulunmuı lnıi 
liz muhal'l'İri 
C. \V. Chawic1' 
aon yaadıiı biı 
yazııında, Ha 
bet orduıunun 
nud bir teY ol 
du;undan ve 
Habetiıtan.ja 

ki ıilihlı kuv 
vetlerden bah · 
•clerek ~iyor 
ki: 

"Hal:aet ordu-
au, belli bqh 
iki ıruha ayrı 
labilir. Bu-.lar, 
biri birlerinden 
çok farldıchr -
lar. Birınci mat 
imparator 'DU • 

hafı• ırubqdur 
ki, Avrupalı mütehau11lar. ta ·t 
rafmdan hükUınet merkeai olan 

Acliıababacla yetiıtirilirler. Bun • 
lar hilci üniforma ıiyerler. iyi eli· 
ıiplinlidirler. Ve bu ıünkü ıilih • 
larla aevkülceyiı bilıiıine olclulap 
nlaftır. 

Bu imparator uk...ı.i, piJa"1e 
aüftri ve topçu olarak ~e aJnhr· 
lar. Fakat ıulh zamanınd" bun· 
lann hepıinin aayııı dört bini 

-·d~bıez. Şimdi haber verildiihıe 
·rtcSr' 1talya ile harbetıaek teti'fl&. 
ıi karft11Dda, bu askerlerin aay111 
iki miıline çıkarılmıttır. 

Yalma turası dikkate dejer: 
imparator askerleri bpki Anu· 

palı askerler ıibi ıi1inme!erine 

rqmen yalmayaktır. YalmaJak 
olmaları, piyadeye Afrika&ia -da • 

lmp•ratorun muh ... z ••k•rl• 
l"lnden bir neferle kablle 

••k•r••rlnden bir grup 

nilenine, daha iyi teclıiz edilmit 
beyu bir düpnanı epey zo:rda bı • 
rakırlar. 

Bu mulıafızlann Raılarma (re· 
ialerine) b&jbJıklarmı ve bir tey· 
den korkma& ohqları hiç şüphe 
Ptürmiyecek derecede ku'iJir. 
Her biri kendi Ru'ını tanır •• 

Bunların dıtmda Habetiıtanda 
bir de ukerliii meılek edinme • 
mit "ıilihlılar,, nrdır ki bunlarm 

tillhlatr~ tiuzra~ 'ft b~
tW~ 

Bu adamJarm elinde buluna11 
'bir kaç tüfek 'bir hazine makamın· 
dadır. Bunları da ya bir baskında 
yahut ya'bancı bir tacirle kartıla!• 
ma ııruında almıtlardır. Bunlar 
diliplinaizdir. Yarı barbar dene • 
bilecek haldedirler. 

ha çok ıürat temin ediyor. Ayni Bunlardan bütün Habeı;atanda 
zamanda seı vermeden Jiriimeii 750.000 kiti bulur.makatdır. 
temin ediyor ki onlarca pek mü • 
himdir. Ve netice itiuriyle, hü • 
kameti de ayakkabı murafından 
kurtannuı ıibi ekonomik l»ir 
faydası da görülüyor. 

Ha"-t piyade askerleri. tüfeti 
omuzlarında; Avrupa uk~rleri • 
niaki ıibi tqırlar. Ve bütün ma • 
lcineli tüfekler üzerinde talim ıör· 
miiflerdir. Süvariler, ata ıqdan 
atlıyorlar. Habeş topçulannm e• 
linde hafif sahra topları bulunu • 
yor. Buıünkü çapta toplara mu· 
a41il olmıyacak kadar eıki mo
deldedirler. 

Habeıiatanda ikinci uker ıru· 
iN, Adiaababanın dıtında tetek • 
kül etmittir. Bunlar bir çok Till .. 
yetlerin l:teyleri makamında olan 
teflerin muhaf ızlandır. Bunlara 
"Ru,, elerler. 

Raalann muhafız kuvvetleı:i, 
bütün ~abeıiıtanda 250.000 dir. 
Bunlarm her biri bir tüfek ve bir 
lcılıç sahibidir. Tüfek eberi1a eı· 
ki modeldir. Seyrek ıilinir, ya -
hut yallanır. Fakat aahibi için 
..aülcemmel bir sunar vuıtuıdır. 

Kdıçları İle uzun ve k.vnktrr. 
Kayıttan bir palaskaya aaidan ta· 

lrılı duruyor. Harp eanuınd~ bu luı 
lıç •i elin çok hızlı bir bareketiy· 
le derhal kınından fırlar. Bu a· 
tludana lubçlan, ka111 kU'fl)'a 
cllriftilderi ıamaa ıüqiive mu • 
•4iWir deaeltilir. Ve tüfekleri re• 

Habeıiıtanda Uvrenı gibi, o 
f&ftlta, o itimadı haiz bir beyaz a

damın, tıpkı Uvrenıin Arabiı • 
tanda elde ettiii muvaffakıyete 

benzer b1r muvaffakıyet elde ede· 
celi yerdir. 

Habeıiatanın dallık yerleri de • 
nizin •athmdan 14 bin kadem ir • 
tifaa kadar varır. 

Bofazlar, mataralar doludur. 
Buralar. bu iklim içerisinde yafa • 
mala ve mücadeleye alıtn11' Ha • 
1'etliler için tam bir korunma ye· 
ri olacaktır. 

Hallet aakeri ıeyahat ıtraarnda 
çok yemez. Az bir yemek ve ne· 
hirler ve kuyular hakkında bir 
parça malGmat 111dıktan ıonrll, 
rünlerce dayanabiliyor. 

Habetiatanı istila etmek iıteyen 
İçin, Habetiltanın yeıine rlemir • 
yolunun büyük faydası olal»ilir. 
Fakat hatmlan çıkmamahdır ki 
bu demiryolunun atzı, Franıız1a • 
ra aid ltir mo.temlekededir. Ha -
&etiatanm tahil topraiı yoktur. 

Habetiatan müttehid bir cephe 
haline ıelebilirae her hanıi müı • 
tevliye halın aaydır bir kuvvet 
olurlar. lnıilizler buraya ıefer aç· 
tıkları vakit, Habetiıtanda dahili 
ittihat yoktu. 

Ve Jqilizlerin muvaffakıyeti, 
oamanki imparator Teodor'un 
k..tiıini halke aevdirememit ol • 

Amerlkada mOtblş 
bir katti yakalandı 

Kaliforniyada Obum'da polis, 
pek nadir bir had:ae kar~ııındı ta · 
ıırıp kalmıtıır. 

Yirmi bir yatında b•!' delikan
lının yirmi yedi kitiyi üldürd•ilü· 
nü itiraf etmesi ortalıkta önemli 
bir heyecan uyandırmıttır. 

Eri Kramer adında olan bu de· 
likanlının müthiş bir yalancı mı, 
yokıa ıerçekten ıoğuk kanlı bir 
inaan kasabi mı olduju bili kea
tirilememektedir. 

Kalifoı niya poliı hafi1eleri 
Kramer'in ifadelerini takiben iki 
ceıet bulmuşlardır. Bunlar alt
mıt bet yatında Jon Kennetle on 
yedi yatında Jon Manıan'nın ce· 
ıetleridir. 

Katil terkedilmit maden ocak
larında Jon Kennetin öldürülme
ıi ıuçuyla yakalanmıfb. Şi ... di 
bütün oraları daha bir takım el .. 
liil için aranıp taranmaktadır. 

Kramer ilk if adeaiDde daha 
dört ki9iyi öldürmüt olduiunu 
söyledikten ıonra: 

- Gidip onların cesetlerini bu
lunuz da, dem it tir, ıize daha faz· 
laıını anlatayım ! 

Katil, bütün bu cinayetleri dört 
ıene zarfında yapmıı oldui.ınu İ· 
lave etmittir. 

Bu herifte, insan öldürdüm, di· 
ye övünmek adeti bir haıtalık ıi· 
bidir. Karııaına kim çıkaraa hep 
öldürdüğü adamları anlatmafa 
kalkışmaktadır. Poliılert.: 

- Playıer bölıeıindeki metrik 
maden ku~lıırını iı:ice arayınız, 
bk.W -~,..,... 

Diyip düriUki&Cııi-: Fabt &Un
dan fazla tafsilat vermediti için 
polis araştırmalara giritmemekte
dir. 

Maden mütehaıııları da Kra · 
merin ötclürdüiü adamları uzu11 
uzadıya ıizliyebilecelini 1anma -
maktadırlar. Bununla l>eraber po. 
liı liıtelerinde hep "kayıp,, diye 
itaret edilen ve izleri bir türlü bu· 
lunamıyan maden ara11cılannın 
bu adam tarafından öldürülmü+ 
olduklanndan tüphe ediliY.or. 

Kramer, höcreaide İıltintak ha 
kimini davetini beklerken böyle 
deli dolu boyuna atıp tutmakta, 
Amerikan ıasetelerinin kendine 
dair ne kadar neıriyat ya.,,.cakla 
rını dört ıözle beklemektedir. B:.1 
sebeple her ıabah ıardiyularA 
bütün gazeteleri ıatın aldırmakta 
dır. 

Kramer bundan evvel de sıir 
hır11zlıiı yüzünden tevkif edilmi• 

E•lti Ratlyo Direlttörü Aziz ııl fizik, kimya, riyaziye ~irt"ı i1im 
Çorlu4'an 6ir meltfap alclılı, aynen iae muıiki de bir iliır:dir. Bütün 
n41etliyonıs: medeni milletler bu ilmi a.aırla?"ca 

"Atatürkün, eaerini kendiforine evvel kabul etmi,lerdir. Btı ilm1 
emanet ettiii münevvu Türk kabul etmiyen bir musiki mı:\'cut 
ıençlerine hitap ediyorum. dejildir. Alaturkanın ise ilimle a· 

Yurdun önemli itlerini her da· !ikası yoktur. Şu halde hunun or 
kika dütünen millet batkanı pek tadan kalkması elzemdir Bu, mem 
önemli bir inkılaba mill1:t kürsü - lelcetimiz için bir preıtig~ meıf"Je
ıünden İf&l'el etti. Adeta "B•J iti ıidir. 
de ıizler dütünün,, diyerek bizlere Muıikinin ruhlar ve ahlik iize 
bıraktı. Bu it muıiki inkılabımız- rindeki teıiri pek büyüktiir. Sis 
dır. ten, istikbalinden emin ıe•ıc;ler 

Atatürkün bu emri ne oldu? N~ yetiıtirmek mecburiyetindeyiz. 
yapıldı? Madem ki belediyeleri - Dinlendiii zaman ölüleri. bors/a· 
miz bu inkılabın büyüklüiünü an- rı, clatleri hatıra ıetiren ve eıki 
lıyamadı. Bunun halli ıizlere dü- tarihlerde yqıyan inaanlardan kal 
tü1or. Büyük inJuliplarda müıa • ma bir musikiyi Türk ıençlerine 
maba edilmez, radikal hareket e· dinletemeyiz. Yeni bir Türk mu 
dilir. Memleket itlerinde mahdut ıikiıini bütün beteriyete •.ecliye e· 
birkaç kitinin uru ıörmeai biz- deceiimiz zamana kada..- çocuk • 
leri alikaclar etmez. lanmızı ve halkımızı, ilme daya • 

Kı7fl/.t, 1U'ı ve tlU iaJnlipla - nan ıarp muailciıine alııtırmall 
rmuzdan aonra artık lıtanbul hu- mecburiyetindeyiz. 
dutlarmı ıeçmemit &ulunan ve Muıikinin ahlik üzerindek; te .. 
bqüa yalnız müatemleke memle- ıirine ıelince; ıu bir~ kelime 
keti.inde ititilen alaturka ıuın ile iktifa edecejim: Garp muıiki .. 
Türki1e Cumhuri1eti toprakların- ıi çalınan veya okunan bir kon • 
da yeri yoktur. • • . serde haZll' bulunan inıanlann ta-

Geçen ıün A vrupadan 1f ıçın vır ve hareketlerini ıözünüzüa 
ıelmit bir ecnebiye tesadüf ettim. önüne ıetiriniz. Sonra bir de içki. 
Bakınız ne aöyl~cl~: • .. .. • ler kurulmut bir aaz alemini hatır· 
"- Büyiik tefınız~n bim!n ıcr~- lamamz kificlir. Bu ıibi yerlerde 

atı Anupada ~I~ ıle takip ~·1• poliıin miidahaleai olmadıiı sün 
mektedir. Mueild ~l~bmızı ·~- ler pek azdır. 
et tti~ zaman muııkı seven bır . 

r e •• Genç ve azız yurtdaılarım . bu 
adam- ııfati1le Eiıo!' derbete. mk~~b- mühim inkılabın baıına &izler ya~ 
nun olmuıtum. aaen u ın ı.a ı 

, ~ Nluna Ben her rqıraınız. ·-· .• ·;:m.·.--~i .. Ye seYe- M.,ildnin • dedatri' BtdÖ~~ 
:~.Fakat alaturka aazdan en kü- çok iyi bilen ve ıeven kı)'Dletli bir 
çük bir fikir edinmek ıöyle dur - Küllür Bakanı~ız var. lnkıl~bı. • 
ıun tahammül edip dinl~mek ka- mızla tezat teıkıl eden veı hıçbır 
bil delildir. Bu defa lıtanbula ıel kıymeti olmıyan alaturka 1&zın ar 
dilim uman bahçelerde bu ıayri tık ıenç Türkiye Cumhuriyetinde 
ilmi muiklJi itilince hayrette kal yeri olmadıpnı aöyliyerek ken-
dıtımı aa,lemek iıteriın.1• diıinden bunun kaldırılmaıı için 

Genç JUl'lclatlanm; timdi aizin- yardım dileyiniz. 
le alaturka auı tetkik edelim. Na- Aziz Çorlu 

ve 0 vllkit verdiği ifadede, dana Amerikalı b#r m/Uıendfa tarafından icat olunan bu tayyar<', fimtl111e k«dqr 
ı k · k nını içmek için ~aldı· l/Örilm~mlf ~pgenl bir modeldir. Tay 11arenin ga~t genif} kanatlar.& •crif, e 
arı eııp a . A "k d b d .. .s-. u.ran-.. llr oe her ilci kanadın uclannda dümenler rardır. Pilot l.:abi-... ·· 1 • t merı a e .,,,. .. ··-, 
gını ıoy emıf 1• • a u m neti iifu#, motir tırlıadadır. Kul/Tflk kunu goktur. 
ıele heyecanla takıp edilmekte · 
dir. 

maıındandır. Hattl majliib ol· 
duktan ıonra hayatına •on ver • 
miştir. 

Adovll muharebesi eınllıında I· 
talyanlara kartı Habeşistan, im • 
parator ikinci Menelik'in liderliti 
altında müttehjd olarak dı:rdu. 
Buıünkü imparator Hai'e Sel • 

liıiye iıe Avrupa ıörmüttür. Mo • 
dern harb u1Ulünün ne demek ol
duğunu bütün hakikati ile bilir. 
Hayale kapılmaz. Her hanıri iıtilA Am.erlkaldan11 l/fllltıkları m•azzam blr bombardıman taL' •eresinden ye '"·"'· 
tehHkeıi karıııında memleketin • ferde 6eJudınlflM. Bu ""1tlm'enln de nemeleri dikkate d<"per fc·ıkaldde bir 
d k. büt.. Raaların müzaheretini _,,,,,,,~ Mblenmiftir. Bof olarak aiırlığı on beş tonu bulan bu tarı-

e 
1 

• ~ • 1• , • l/f/!J'W .,,,,. _,,. /Ctılllorrrltıtla Serdi le, Qhyo':la Dayton•a gitnı;ş iki f<'bir a. 
elde ettıiı takd1rde. e ınde"ı TUi• ,..,.,tıil lf(JI ldlomctr('Uk mesalc,.·i lfaattt vasatt lC? k;lo·· C'lr<"lik hir tıl0 r"lt 
talardan azami iıtifade edeceli ı~. llfllllflır· lhı tirat. ağır bonıbardı man tag11ttreleri t:in lcı•kalddc bir rc-
tüphe:izdtr •• ,, )cıoftlur. 
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1 

Muhammen değeri 1 J k • J • Hayatın neşesi Lira ate ye eri e Si fmeSI 
Dinç olmaktır. 

Şehremini : Takyeci m&hallesi Bayram· Sivasta yeni kurulacak olan cer atelyelerinin bütün mü,~emilitıle 

b p&fa sokağı eski 15 yeni 13 u.· ~ irlikte inıası kapalı zarf usulile Pksiltmeye konmuştur. 
t Hor m o . in yılı Bostanm tamamı... 660 1 - Bu inıaat ve tesisatın keııf bedeli t;i80,522 lira 14 kuruştur. 

Tabletleri 

Yorgun vücutlara 
dinçleştirir 

lktıdarsızlığı \1 e bel 
gevşekllğlni 

gi~rir, yaşamak ne;;oesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. l~tanbul. 

da fiyatı 150 kuruş. Tafsilat için 

Galata posta kutusu 12:>:> 

Açık arttırma müzayede ile satış 
Eylülün 8 inci pazar glinü saat 10 

da O.;nıanbeyde Saksı sokak (Nargi • 
leciyan eczanesi karşısında) Çic;ek 
apartımanının 2 inci dairesinde mev
cut nadide eşyalar n~ık arttırma su -
retiyle satılacağı ilan olunur. 1''c,· -
kalade İngiliz sistemi ı~ parçadan 
mürekkep yemek oda takımı, zarif kü
bik hir salon takımı kadife perdclcri
le, gayet zarıf modern ,.e limon ağa -
cından bir yatak oda takıntı ipe!• -
li perdelerile Avrupa derisinden ka -
nape koltuklar, kütüphane, ,·itrin. 
elektrikli garmofon, Nowil ve Kri~ -
tofl, markalı ~atat bu:ak tRkıml~rı. 
yaldızlı tabak takımı, ~ok ~üzel kom
ple Bakam kristal kadeh takımı. çay 
\'e kahve takımları, pasta ve tatlı ça
tal bıçaklan, bollar ,.e vazolar Galle 
vazoları ve çiçeklikler, ipekli ve kadi
fe perdeler, şezlong, koltuklar, büft; • 
ler, sandalyeler, portmanto, Fransız 

sobalan, E>lektrik süpürgesi, biblolar, 
avizeler ,·e sair lüzumlu eşyalar. Ana
dolu ve Acem hah ,.e seccadeleri. 

(14297) 

Kirahk daire 
Kabataşta, Sedüstünde Çürük· 

sulu Mahmud Pata apartımanınd~ 
gayet güzel manzaralı büyük 

bet oda ve bir sof alı, mükellef ha

mamlı bir daire kiralıktır. 

Tramvay istasyonunun hemen 
yanındadır. Taksime de yr.kındır. 

!hsan Yavuz 
Şık giyinen- f"; . 
ıeır•n terzisi ~~ 

H• ayın 
moclellnl 

orada 
bulablllralnlz 

J~ANBUL 

Yenipoıtabane 
kar1111ada 

Foto Nur 
yanin da 

Letafet hanında 

:::::::::::::::::::::::::::x:::::::r.::::::::: .-.m 
Doktor 

Ali isnı.ail 
Haytlarpafa hcutane•İ bevliye 

müteha••ıır 

Urologue - Operatftır 

1 
Babıali caddeıi Meserret ote· 

li 88 numarada her gün öğleden 
sonra saat ikiden ıeki7.e kadar. 

--- Mi il 

Feriköy : ikinci kııım mahallesi hanım 2 _ Bu it için isteklilue verilecek evrak ıunlardır. 
oğlu sokağı eski 4 yeni 10 sa- A) Eksiltme tartnamesi, 

Haaköy 
yılı ananm tamamı.... 2155 B) ln9aat avan projeleri. 

: Keremitçi mahallesi Yağha· C) Fenni tartnameler, 

Aksaray 
ne sokağı 13 arsanın tamamı. 58 D) Umu mi tartname; 

: Kitipkasım alboyacılar eski E) Ketif hulasası, 

Beykoz 
70 yeni 9 ananın tamamı. 225 F) Mukavele projesi, 

: Paıabahçe Sultaniye caddesi es· G) Vahidi kiyasi fiyat cetveli. 
ki 16 • 17 yeni 45 sayılı Bos· istekliler bu ite ait evrak ve 
tanın 642375/ 1200000 payı... 1326 Devlet demiryollarının Ankar.'.\ ve 

projeleri (50) lira muliabiJ;nde 
Haydarp~ta veznelerinden alabi· 

Hasköy 

Aksaray 

Ta•·abyada 

Feriköy 

Feriköy 

Feriköy 

Feriköy 

Trabya 

Bakırköy 

: Keremitçi mahallesi Harap çet· 
me sokağı eski 3 ananın tamamı 

: Katipkasım Alboyacılar soka· 
ğı eaki 13 M. ananın tamamı 

: Çira sokağı eski 14 yeni 16 ar• 
sanın tamamı ... 

: ikinci kısım mahallesi Kağıt· 
hane sokağı eski 81 • 81 M. iki 
arsanın tamamı ... 

: Rum Kilisesi arkası sokaiı eski 
61 arsanın tamamı. 

: lkin-:i k111m Çifte ceviler sokağı 
eski 6 M. arsanın tamamı ... 

: Birinci kısım Çoban Ve tabak· 
hane sokağı eski 36 • 7 • 34 ta· 
yılı arsaların tamamı. 

: Aya kiryaki ayazma sokağı eski 
76 bağın tamamı. 

: Zeytinlik Mahallesi Zeytinlik 
sokağı eski yeni 3 M. sayılı ar
sanm tamamı. 

Mahmutpa.ta: S ~rüm mahallesi Bezciler hanı 
sokağı eski 28 · 30 yeni 29 • 31 
sayılı iki dükkanın 7020/ 16674 
Payı. 

Üsküdar : Selimi Ali efendi selamıız cad· 
desi eski (235) yeni (251) arsa· 
nın tamamı. 

Mercan : Büyük yeni han birinci kat e.ki 
31 • 32 oda ile merdiven altm· 
daki kömürlük mahallinin )/2 
Payı ••. 

Mercan : Büyükyeni han ta.htanisi eski 
yeni 33 odanın tamamı ... 

Tarlaba.tı : HU.eyin ağa karaca ve keres
te sokakları eski 1 • 26 yeni 3· 
34 sayılı iki evin tamamları ... 

fener : Balat karabq Köprü batı eski 
21 M. yeni 45 sayılı evin 4/ 7 payı 

Fenre : Tevkiicafer yasemin sokağı eski 
yeni 8 evin 66/ 96 payı ... 

Üsküdar : Altunizade k11ıklı mahallesi bul-
ğurlu caddesi eski yeni bir sa· 
yılı dükkanın 5/ 12 Payı ... 

Y eniköy : Panaiya mahallesi köybaıı cad· 
desi, eski 89, 89 M. yeni 95 • 97 
ev ve dükkanın 14/ 16 Payı ... 

Y eniköy : Panaiya mahallesi Köybatı cad· 

Yeniköy 

desi eski 89 M., 91 yeni 99 • 101 

sayılı ev ve dükkanın 14/ 16 Payı 
: Panaiya mahallesi vapor iske -
lesi sokaJı eski 93 • 93 M. 93 M. 
yeni 1 · 3 - 5 ev ve iki dükkanın 
14/ 16 Payı. 

Y eniköy : Panaiya mahallesi vapor iske • 
lesi sokağı eski 93 M. yeni 17 

201 

316 

50 

2782 

845 

420 

2155 

105 

350 

450 

77 

216 

875 

209 

576 

414 

750 
• 

1596 

1896 

sayılı gazinonun 14/ 16 Payı... 875 

Y eniköy : Panaiya mahallesi Birinci sokak 
eski 1 yeni 5 sayılı evin 14/ 16 
Payı... 326 

Y eniköy : Panaiya mahallesi Birinci so -
kakta eski 3 yeni 7 sayılı evin 
14/ 16 Payı... 326 

Y eniköy : Panaiya mahallesi Birinci so -
kakla eski 5 yeni 9 sayılı evin 
14/ 16 Payı... 326 

Be.kırköy : Cevizlik bostan sokağı eski 28 
M. arsanın tamamı. 202 

Bakırköy : Zeytinlik bostan sokağı eski 5 
M. arsanm tamamı. 300 

Taksimde : Fatma hatun mahallesi gü • 
müt ıuyu caddesi eski 4 yeni 
21 • 1 - 41 sayılı araanm tamamı... 1834 

BakırköY. : Zeytinlik baruthane sokağı es· 
ki 3 M. arsanın taml!-mı. 286 

Goca ha yettin: Mahallesi Küçükpazar cadde· 
ıi eski 23 yeni 25 sayılı dükkl-
nın 8 / 12 Payı... 264 

Kandilli : Y enimaballe mektep aokaiı 

• 

:irler. 
3 - Eksiltme 16-10-935 !at ihine gel~n Perşembe günü saa• 

15 de Ank.,.rada Devlet demirynllan umum müdürlük binasında t<'y 
lanacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklileriıı &§ağıda yazıh teminat 
ve vesaiki cyni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine \ermit ol
maları la-ıımdır. 

A) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 55165 
lira 66 kuruıluk muvakkat temir.at. 

B) Bu kanunun tayin ettiği ve ıartnamede yazılı vesikalar. 
C) Bu kanunun 4 üncü maddesı mucibine:~ bu eksiltmeye girmeğe 

•,anuni bir mani bulunmadığına Jair imzalırı tahtında bir mektup. 
D) Naiıa Bakanlığından m!.lr.addak ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektupları ilhale günü saat 14 de kadar makbuz mu
~abilinde komisyon reisliğine verilKektir. Posta ile gönderilecek tek 
Hf mektuplarının iadeli taahhütliı olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmit bulunması lazımdır. 

6 - Bu it hakkında fazla malumat almak isteyenlerin Ankara 
da D. D. yolları Birinci Daire Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(2382) (5174) 

Burğazada 

Tarlaba.tı 

Üsküdar 

Üsküdar 

Üsküdar 

Üsküdar 

Üsküdar 

Fener 

Fener 

Galata 

Tarlabl.!ı 

eski 1 yeni 1 • 3 evin tamamı. 
: Çarıı cadde.i ve karakol soka· 
ğı yeni 26 • 3 ev ve furunun 1/ 2 
Payı ... 

: Hüseyin ağa mahallesi canbaz
sokağı eski 3 M. 3 M. yeni 3 • 5 -
7 sayılı bir methal ve iki dükki.· 

nın tamamı. 

Bo7acıköy Üçüncü aokak eski 
29tyeni 31 • 33 maa bahçe evin 
5/ 12 Payı •.. 
lcadiye mahallesi Çifte çinar 
sokağı eski 7 M. arsanm tamamı 

lcadiye mahallesi set batı so

kağı eıki 24 arsanın tamamı ... 

İcadiye mahallesi arif bey so· 
kağı eski 1 O M. arsanm tamamı. 
lcadiye eski Beciros kalfa so • 
kağı eski yeni 10 sayılı arsanın 
tamamı. 

lcadiye mahallesi Berber oğlu 
sokağı eıki 6 arsanın tamamı. 

: Hacı isa Sultan çetmesi soka-

ğı eski 90 • 92 yeni 94 • 96 sayılı 
dükkan ve odaların 80/ 120 Payı. 

T evkiicafer mahallesi kerem it 

sokağı eski 81 yeni 67 sayılı e

vin 4 / 12 Payı ... 
Kemenkeı mahallesi Kılınç ali 

sokağı eski 14 yeni 18 sayılı ar· 
u.nın 34/ 48 Payı ... 
Hüseyin ağa mahallesi Tavıan 

sokağı eski 20 · 22 yeni 22 · 24 
sayılı iki arsanın tamamı. 

Bü~ükada : Yalı mahallesi balıkpazarı so

~ağı yeni 55 dükkanın 5760/ 
11520 Payı ... 

Fatih : Hoca hayrettin Küçük kara • 
man sokağı eski 25 yeni 33 sa· 
yılı dükkan ve odaların tamamı. 

Kumkapı : Muhsine hatun Kömürcü soka· 
ğı eıki 13 yeni 15 sayılı Bah· 
çeli evin tamamı. 

Kadiköy : Cafer ağa moda caddesi eski 
109 yeni 145 sayılı dükkan ve o· 
dalarm 4/ 54 Payı ... 

Kadiköy Cafer ağa moda caddesi eski 
129 yeni 179 • 181 sayılı ev ve 

1026 

810 

1152 

125 

32 

75 

50 

18 

·44 

467 

200 

354 

65 

540 

885 

540 

132 

dükkanın 1/ 3 Payı... 693 
Kuzğuncuk: lcadiye ca:ldesi eski 39 • 41 ye· 

ni 43 · 45 sayıl iki dükkanın 
14/ 64 Payı... 473 

Yukarıda yazılı mallar 10/ 9 935 salı günü saat 14 de petin 
para ve açık artırma ile satılacaktır. isteklilerin o/o de yedibu· 
çuk pey akçelerini saat 12 den evvel yatırmaları ... (F) (5070) 
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Yüksek Mühendis Mektebi HOOO liraya satılık 
bisküvi fabrJkası 

Üsküdar Selami Ali efendi mahal
lesinde Acıbadem caddesinde 322 - 328 
numaralı 353 metre murabbaı zemin 

Istanbul ~·edinci icra Memurluğundan: 

Arltırma ve Eksiltme 
komisyonundan 

Emniyet sandığı 
Tahmin 1. inci ihale eksiltme 
bedeli pey akçası günü saati 

18-9-935 

üzerinde ve yüzü 32,60 metre uzunlu -
ğunda iki kat kagir bina ile içindeld 
İngiliz Vikars markalı sabit makine
leri ve otomatik fırını birlikte satıla -
<"1ğından daha fazla malt\mat edin -
mek ve fabrikayı görmek için istek -
Jilerln Üsküdar lcadiye Çamlıca cad· 
desi 33 sayılı evde fabrika sahibine 
başvurma lan. 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 854 lira kıynıet takdir 
edilen Balatta Hocaali mahaH .. 3irı de Hamam sokağında eski ve yeni 
57 No lu bahçeli bir evı 01 tamnmı açık arttırmaya va:ıedilmit oldu· 
ğundan 8-10-935 tarihin" müsadi! salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttırmas~ icra. edt lecektir. Arttrrma bedoeli kıymeti 

(3SO) aded yatak ve '(350) aded muhammenenin yüzde 7S ini bu] duğu takdirde mütteris: üzeri~de 
yorgan çarıafı 1425 ~~187 14 bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhüdü l)aki 
Stoboret (bir aded) 360 15 kalmak üzere arttırma 15 gün ':'tlÜd detle temdit edilerek 23·10-935"ta• 
Motörlerden çıkan gazların tahliline rihine müsadif çarşamb~ gün:.i sa at 14 ten 16 ya kadar ke2a 'daire .. 
mahıuı alat (bir aded) 85 6,40 16 

mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy.neti 
Mekteb için yukarıda yazılı mevad açık eksiltmeye ko -:J::nmm::.-::ı:ı::::::::::::::::::::::::::::::::m::::: muhammenenin yüzd~ 75 ni 'ıulm adığı takdirde satış 2280 No. lu 

H K 1 M Y A G E R ı: nulmu•tur. Eksiltme saatleri ve tahmin bedelleri ile . bidnci 
i= U ~ kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe§indir. Arttt\·ma 
•• 3i pey paraları hizalarında göaterilmittir. isteklilerin şartnamele-
!:··=:· H u· • sa m e d d 1• n:.=. ya ittirak etmek istiyenıerin k.ynı eti muhammenenin yüz::ıe 1,s ni3 .. • rini görmek için her gün eksiltmeye girmek için de belli gün ve •• P. betinde pey akçesi veya milli Hr bankanın teminat mektubunu ha-fi İdrar. kan, kazurat ve ticaret t.ah-;i saatte teminat makbuzları ve arttırma ve eksiltme kanunu • b 
1! !illeri yapıhr. Eminönü, Emlak ve:: . . dd • d ı 'k ·ı b b k . mil ulunmaları lizımdır. HaMarı tapu cisilli ile sabit olmıyan ipo-
:.';:.:. E"'tam bankası karşısında lzzetbey .1:1: n~~ 7 ınclı m~l" esıln e y(a5zlı7ı7)vesaı ı e era er omısyona tekli alacaklarda diğer elakadara nın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

.; muraca~t arı 1 an o unu.:. . . . . . . 
ıi hanı. fi ggggg~ bu haklarını ve hususıb f aız ve masarıfe daır olan ıddıalarmı ev-

~~~::~1~;~~1~;,~,:~~~~ı:ı~ı~ı~ı~:,~,~ı~ı~ı~ı:~,~~1~1~1~:~~:,~~:~:~(:" 1 ~88880 o n ::Sn ggggl n e_nggngge f ,~ s-u .. z-u::-~m-ı88e ,s,. ~n ,. ~ ::;;ı:ı~sb~~;:~~:eil:ai;~:~~:e ~!~;ir ::i:!~d~~z::b:ı:~n 1~~ye:a~~.~~= 
(~ ~~~lı l'...~fa 1 hastanesınde tXJ J U l~ hakları tapu sicilli ile sabit olmrya nlar satış bedelinin paylaşmasın-

C.oz mutahassısı doktor 11 • ~ d h • k 1 l M" k' · · · 'f' d · "' .. l ı t G •• k k • t• ı an arıç a ır ar. utera ım ve rgı, tenvırıye, tanzı ıye en 01;1te-
j Rıfat Ahmed Gozber~ i orme ve yeme ıs ıyen er 1 vellit belediye rüsumu v" vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil O• 
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P A R D A YA N I, A R 

la •• ~ .. ~!)Sini büyük bir ıstıra ııla din -
ledi. 

Jan,heyecan içinde sustu. Konne. 
tn.IJHn gözlerinde bir acıma görmek 
için bakışmı ona. çevirdi. 

Yeis ve ümizsizlikten doğan bir 
hareketle diz çöktü hıçkırıklarını tut • 
nağa çalışarak ellerini bitiştirdi: 

- l\lonsenyor, size kendimi tama -
men anlatamı~racağım. Ne kadar tali
ıizim ! Hakikati bütün şiddetiyle an -
Jatacak kelimeleri bulamadım. Fakat 
doğruyu söylediğime yemin ederim. 
Hayatıma, lncil üzerine, kızımın başı
na yemin ederim. Herhalde se,·gi -

1i Luizimin fena olmasını isteıniyece • 
ğime eminsiniz değil mi monsenyor? 
O halde sözlerime niçin inanmıyorsu -
nuz. Siz Fransuvanrn babası ve Lui -
zin de büyük babasısınız. Zavallı anne 
için biraz merhamet ediniz. Bundan 
başka bir <o;Öylemek elimden gelmez. 

Monmoransi dilşünüyordu. 

Gözler'ini yumuyor bu dayanılmaz 
faciadan uzak olan düşüntesi bir hile 
aramakla uğraşıyordu. Nihayet: 

- Kalkınız Madam! Doğruyu ~öy -
ledlğinize inandım, dedi. 

Bunun üzerine Jan heyecanla: 
- Oh, Luiz kurtuldu, dedi .. 
Kadmın bu sözü Konnetablin zih -

ninl biran için dağıttı. Fakat hemen 
ken c:Mni toplıyarak söze başladı. 

- Hanrlye dair söylediklerinizden 
haberim yoktu. Fransuvn bana bu· hu
susta bir şey söylememişti. Benim her 
şeyi bildiğimi söylediğiniz zaman yal
nız babalık duygularımı yaralıyan ,.e 
aile nıenfaatlerime dokunan bu gizli 
etleıımeden h11.berhl .arclr. Onan lrfn 
h@i~ ltl!~Anst!:dır Madam. 

ft.aınınt1Pn rnruldufunu hi~s!!den 
Jan: 

- Bu evleniş ne imkAnlı ne de im -
kı\nsızdır. Çünkü artık oldu. sözlerini 
mırıldandı. 

KonnetabJin yilzilntt birdenbire hid
det kaplıyarak ahı pek acı sözler söy. 

liyecekmiş gibi açıldı. Dişlerini gıcır -
dattı. Fakat hiddetini yenerek bu söz-

lerden vazgeçti. Kızr titreum bir ses· 
sizlikle yeleğinin cebinden iki kağıt 
çıkarıp birsini açtı : 

- Bunu okuyunuz! 

Jan· f\atırlara acele göz gezdirerek 
mosmor kesildi. Meş'um bir ürperti 

vücudunu sarstı. Ye bir söz söylemeğe 
iktidarı olmadan kesilen koyunların 

bıçağını kaldıran kasaba fırlattıkları 

korkunç bakışla Konnetablin yüzüne 
baktı. 

ikinci Ilanrinin icat ettiği yeni res

mi ta.birlerle nihayet bulan ka~ıtda 
şunlar yazılıydı: 

"Şimdi mevcut ve ileride buluna
cak olan kimselere Tanrı saadet 
ve tarı (seldnıet) ilısan etsin. Mar
jansin kontll ve Monmoransi ai -
lesinin büyük evlcidı, lsviçte piya
de alayımızın albayı bulunan 
Fransuvanın yakalanarak Tem.pl 
lıapislıanesinde ebcdlyyen hap • 
sedilmesi için hdkimimiz Telliye. 
re emir verildi. Bu emrin yerine 
getirilmesinden hdkimimiz ı·e tüze 
işyarlarınuz (adliye memurlat·ı • 
mız) mes'uldUrl~r. irademiz böy. 
ledir,, 

- l\fonsenyor l Ah Monsenyor ! 
Jı'ı·ansuva stze ne yaptı? Oh, beni kor
ö?dUnnek m1 fstfyo!'8unuz. Bu pek milt 
Bütiin ömrilnce hapiste oturm"'',. Ah 
se~·gili Fran~uvacığım, ne kad:tr tali. 
swinl 
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Onun için hemen pılıyı pıı·tıyı topla
yıp darağacı ile aramda uzun bir ay· 
rıhk bırakacak kadar uZakJaŞmalıyım. 
diye mırıldanarak ve atının nallarını 
iyice yokhyarak Şövalye dö Pardayan 
hemen hayvanına bindi. Ve küçük Ja
nt da önüne alıp şatoya kahramanca 
deva ederek Paris yolunu tuttu. 

Biraz gittikten sonra Paris kapıla. 
rma. kadar uzayan ve &on ağaçJarı 
Monmarter tepeJerini gölgeliyen geniş 
ormana daldı. · 

Yirmi dakika kadar gittikten son
ra atının iki adım ilerisinde bir gölge 
görerek hemen hayvanım yoldan ayı
rıp durdu. 

Pardayan eğilerek gördüğü gölge
nin tanıdığı bir kadın olduğunu anla· 
Yinca ti~redi. 

Jan, hala yoluna devam ediyordu. 
Belki de arkasından gelen atımın gü· 
rUJtüsünti duymamıştı bile. 

Şövalye yavaş sesle: 
- Madam! .. dedi. 

Jan durdu: ' 

- Mösyö, tuttuğum yol Parise gi
der, değil mi? diye sordu. 

- Evet Madam .. Lakin yapayalnız 
böyle gece vakti ormanın içinde kork
madan nasd gidiyorsunuz? Size ar
kadaşlık etmeme izin verir misiniz? 

Jan başını ~allıyarak teşekkür et
ti. 

omuzlarını silkti ye hayvanını tırısa 

kaldırdı. Fa.kat yüz adım kadar git
tikten sonra gene Janın yanına dön
dü. 

-Madam, Pariste bir akrabanız 

falan var mı? Nereye gideecfinizi 
biliyor musunuz? 

- Hayır .. Bilmiyorum. 
- Rica ederim aklınıza bir şey gel. 

mesin, korkarım paranız da yok .. 
- Aklıma ne gelecek .. Evet, param 

da yok .. 
Şimdi, kendi kendisine küfür ve 

lanet eden Şövalyenin zihninde, şid
detli bir mücadele başlamıştı. Niha· 
yet kat'i kararını vererek Jana doğru 
eğildi. Ve küçük Luizin göğsüne par. 
lak bir ~ey bıraktı. 

- Madam, artık şö,·alye dö Parda
yana liinet etmeyiniz .. Çünkü kendisi 
dostlarımdandır. Sözlerini söyliycrek 
dört nalla uzaklaştı. 

Jan bu atlının Luizi l<endislne tes
lim eden adam olduğunu anladı 'e 
Ldizin göğsüne hıraktığt şeyi gözden 
geçirdiği zaman bunun bir yüzükten 
koparılan kıymetli bir elmas olduğu. 
nu gördli. 

Bu, küçük Liıizi kacırmak ıçın 
Hnnrinln ihtiyar şö,·alyeye ücret ye
rine verdiği elnmsdı. 

-9-
AŞK .Uf? SAADET ll·ll? 

.. - Ne, yalnız mı gitmek istiyor su- KonnetahJ An dö Monmoransi Pa· 
nuz? · 

• b ; rlsteki konağının töı·en (merasim) sa ... 
- ~vet yalnız gitmek istiyorum. lonuncla sert \'C hızlı ·adımlarla dola-

Bir şeyden korkum yok! şıyordu. Bir kısmı kana pelerin üze· 
Jan bu sfü:leri sl>yJiycrek yoluna rinde oturan ve bir krRmı avalita du. 

devam etti. ran• Jantlyomlar yavaş ,.e · çrkingen 
Pardayan onu bir kaç dakika hay- sesJe bir şeyler konuşuyorlardı. 

retle karıı:ıık bJr l\trma~·fa !ıeyrdH. Bu sn·a<h ela p~nccrclcrin hirisin-
8onra ~u hnsl!St:ı elinden ba5ka hir den dışarıya bakan I\onnetabl kuca
feY relemfyeceğinl anlatır -bir tanrJa ğında bir çocuk bulunan y()rgun, beti 

!' 
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PtııU 7aılı etihflere alo oltlGlllftlqlllu. -

Top~obaıı Alt ağa kolu kaymakambtındaa 
Reamı Ll••l•re muadeleti , durum ve tutumunun dUzgUnlUIU m••rttv• Nptllnmıfbr. 

Kız ve erkekler için: Yanyana Ye ı•nlt bahçeli dd binada ayrı yatı 
dalrelerl Yardir. Frannzca, Almanca, ln,tıtzce kurlanna dokuz yqmdan bafbyarak her 
talebe prebdlr. Yabancı clll llretmele Ye her balamdan talebeılnl iyi yetlftlrm•I• 6nem Yerdltl 
için ...&arma çok talehe otartmu. USE heqla liW 10·11 ai'Umda açıktır. Ka,..t itlerine 

Beyoilunda Tünel batında Erkinıharb aokaiında 17-11 1111111&• 

ralı hane ve dükkln ile 13 numaralı kahvehane bir Hne miidd 
kiraya verilecetinclen talip olan lamı yüzde 7,5 pey alrçelerini ha• 
nıilen eylOlün otuanca pasartm sqnü 1Ut 14 ele l•nhal EYkaf 
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benzi UÇJDUf bir kadnun konağın bil. 
7ik UPf81 hinde durmakta oldafa
•• slrlaee derhal t~riye almmumı 
emretti. O, §imdi salona bititik bir o· 
dada bekliyordu. 

ÖlcHlt& zannedilen Konnetabl'm 
bUyük otla Fransuva Monmoransl o 
gece birdenbire cerl dlllJDtif, babeslle 
aralannda uzun Te hiddetli bir sizli 
konuşma olduktan •ara m~bal bir 
yere gitmlttl. 

Monmoransida 11'.raaeuvanm kar. 
deşi Hanrinin de ormanda lumzlann 
hücumuna uğrayarak tehlikeli auret
te yaralanmış oldah haberi ıelmif· 
ti. 

Fransa Kralı bdad Hamt de a111i 

Fakat Konnetabl bu sırada bunu 
diiftinmtiyordu. 

Bir kaç kere kadının balundafla 
odanın kapuuna kadar gittiyse de a • 
yatını hiddetle yere vurarak •erı 
kildi ve tiren salonunun yan llellltlz. 
lifi l~nde gezinmesine devam etti. 

Nihayet odaya lirmete karar nre
rek kapıyı fiddetle itip açtı. 

Odanın ortasında bir kadın bir iL 
kemlenln arkabtına dayanarak ayak· 
ta duruyor ve iskemlenin üzerine ya· 
ttrdıtı uyayu yaV1'118una seyrediyor. · 
da. 

Konnetabl kapıyı kapadı. Kqlan 
çatılmlf oldutu halde kadına doğra 

iki adım atarak durdu ve sert bir ses-
ailn eaat clirtte Dilfee n Frana or. le: 
dalan bq kumandanı Konnetabl'ı zl- - Ne illtiyonunuz Madam? diye 
yarete gelecekti. Dandan da 1enl Mr sordu. 
harbin açılacaiı anlafılıyordu. Kadının solgun yiizti derin bir acı· 

Koaatn. NJISIZ hademeleri Kralm nın tesirlle kmıtı. Dudaklannm ara. 
ziyareti mtiuaebetile ortalıiı intisua •ndan zorla: 
llOkmaia 'lllraflyorlardı. Çtinkfi eaat - Monaenyör •• Kelimesi döktllebil-
Odye ıelcUti atbl Kralm da dakika• dL 
dak••una selmek Adetiydi. Konnetabl daha sert bir H91e liH 

Hemen LUTI' aarayıaın karf18111da başladı: 
hlanan Monmoranabdn bu konalı 
tok ınulatefem ve tantanalı idi. Henüz 
Ritllyo uılsadeleri Krala itaat ettir· 
•edlti bu denill bltiia daleri bu ko
nakta tamamen slriinllyorda. Çtinkü 
ba umanm denbeyleri kuvvet bakı
mmdan Kraldan aptı olmadıklan 
gibi zenainllkte de onu ~yorlardı. 

Bu• iP.. unatm tiren <•era· 
sim) 1alonnda Konaetabl ailesine 
hallı altmıftu '9k Jutl,.. buluL 
~ordu. lhtiJ&l' polltlba. h Wr llrtl 
Jantlyoma belki Fransa Kralı Dldala 
bide o kadar adam setlremf7eeek 
olu iklad llurhda ald lah•• IN
l•~ 111:1 .... r•a 

- Evet biliyorum. Beni beklemiyordu 
nuz zaanMerim .. ltvell IÖzlerle hlll 
kandırmala plıpaak istetlifjais ot. 
hunun yerine, •erhametaiz babasını 
görünce f&flrdıan delil mi? 

Jan dö Piyen yeleli ylzfinfl kaldı
rarak titrek bir seele: 

-Monsenyör, dofna lliyllyonu
nuz. Ben Fransuva11 bekliyordum. 
Fakat benim sülilemden bir kadm 
kocasnun babasını karşunnda dnaek.. 
le '8fll'Bl&L dedL 

- Koeanız mı? Bana bir daha.,.., 
ni• inimde •ritme tiniz. FranAva 
ba 1.- llua ....... 1 aalattr. Sis ve 
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babama otıumu zayıf bir anından 
latilade ederek blyle bir t:vlemaeyi 
yapacak kadar uta ve hl~ 
Ba11 'bilirim.. Amma ne evlenlf?. A· 
deta lunalık pbi utanılacak, bir ge.. 
ce. ~de olup biten bir evlenif.. 

Jan hiddetinden kıpkırmızı kesildi· 
jl halde koluna azametle uzatarak: 

- Yalan lliylUyonunuı Mhyl! dl· 
ye batırdı. 

- Aman yarabbi! ba kadın ne sör 
lüYor? 

- MÖY8YÖ, yalnız arkanızdaki elbl-
1e bir kibar eJblaemdir! Aa n atırap 

içinde yavq yaTaf ildlrdQtlntlz ba • 
bam yanımda bahmeaydı hqınm stis· 
Hyea ak saçlarııuz sid bir tokattan 
kurtaramudı. Miieyö, isminizi tqıyaa 
bir kadına hakaret ettljinlzi unutma -
vmız! 

Bu sözler karpaında PflP kalan 
Monmoransi kızardı. SarardL Bir 
müddet tereddüt l~de kaldı. SOara 
krallık ordalannın ihtiyar bqkaman
danı hürmetle ftlldL Artık hiddetini 
tatabilmiftl. 

Jan ffddetll heyeanrnı saklamağa 
çalı.-rak liztlne deftlll etti: 

- Monsenyor demin her teYi bildi • 
jlnlzf söylenüftlnlz. Fakat hayır Mon
senyor .. Heab iter 141yclen haberlnlz 
yok. Ujıianda blttln hayatımı feda et· 
tiiim ve bb' damla aöz yqnaa karphk 
bittin ~ı diikmete hazır balo -
dutum keeam ıibi iliz de mUWt ha -
klkatl biliyorsunuz! Monaenyor na • 
muumu ve Fransuvanın saadetinin 
kurt1llUf11 ve bu uda konatnuzda ba • 
Juan bir masumun, qkımızm mail -
nltl olan çecal~ hayatı ..namına bu 
hakikati dialemeje meelnanuu! 
Janın tavırlanndakl ldbarbk ve sil· 

zellftl ihtiyar ukeri mail6p etnôftl 
ikinci ken eiUerek : 

- Siylefiniz mada• ! dedL 
A)'lli umanda ılzleri 'DJ'1178• ki • 

çtik Lulze takıldı. 
Jan, bu bakıpn farkına vararak n

hanun bir limit lpfıyla aydıalandıtnd 
hiue'ttl. Her auede bal1111&11 pnarla 
bir tavırla ıninl mini yavnnnu k• • 
catına aldı. Öptl, kokladı. Sonra -on 
çekinerek, atuar&k, lizleri yqb 
oldaia bal•• sllimsemeye çaı. • 
r&k merhaıiletllb blytik babaıu 11 • 

zattı 

Belld • anda ihtiyar di Mon•oraa 
ıinla kalbinde bir duna •1&8•ıttr9 

Saakl toeai1I alacakmıt stM kella • 
rl)rle beliniz bir harekette bvlanarö 

- ismi nedir? dt7e sordu. 

Kalhl şefkat ve umutla çarpan Jan ı 
- Laizdlr, dedL 
Konnetabl dadaldarmı blkti. Bir 

kıı !" Ona, b11 clerebeiine- Pire Wc 
bir deleri yokta. Kollan atai17a IUk 
tı. Jaa kalbiain doaar piti .... .,_. 
hissetti. ihtiyar Mon•or&Mi 8ke .._. 
tarken kendisi ean.rarak ıtri t*U& 

Madam 11özlerlniıl sabırla dhlle -
yeceftm, çekinmeden her hakiqtl 
söyllyeblllniniz ! 

Jaa, Monmoranal ile aruıatla 11..
le pl•ete bqbJUI balıa keall•ek 
lizere but••.,._• ..._tti. 

A)'lll ....... titrek ve ara •ra 
hıctuıklarla betulu Wr ...ıe Fraa • 
Hft İt'• olan ilk slrtltlflerial, Wıli • 
ai de biribiriaet batltyan atkı• do• 
Pfutlı Rvsife kapılarak ifWiklerl 
dnal11, rece yapılan me. .. y1, Bu • 
rinln telldiUerial, Luizln dola9ua, 
ve ao• fadayı •• ince noldaJanaa ka
dar anlattı. ihtiyar MoaıaoraMI ._. 

..... 


